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وعود وزارة النقل

إعالن منافسة

وعود وزارة النقل
فتحنا أعيننا على كل ما حيدث يف وزارة اإلسكان ملعرفة جوانب تقصريها وكشف حقيقة أنها مل تنجز شيئا
من أحالم الدولة يف حل أزمة السكن ،ولو تتبعنا نفس اجلهد يف تتبع بعض الوزارات فسوف تؤدي بنا نتائج
التقاعس إىل حالة (اللطم) ،فموقعها أسفل درجات اإلجناز ومع ذلك فهي وزارة عائشة (واالشة معدن) ..فهل
بالضرورة أن يتابع الناس تلك اإلخفاقات حتى يكونوا رأيا عاما جتاه اخلدمات املقدمة هلم ..أعتقد أن هذا هو
احلل الصائب.
ودعونا اآلن إىل زيارة وزارة النقل ،فنحن نعلم عن املليارات اليت تضخ يف ميزانية هذه الوزارة ونسمع التباشري عن
قيام مشاريع ضخمة ،وكلما طال الوقت تراخت أمانينا ومل نعد حنفل مبا ميكن أن حتدثه هذه الوزارة من
نقلة واسعة يف حياتنا كما قيل.
وقد استبشرنا كثريا حينما مت دفع فائض امليزانية املهول  -قبل عامني -لصاحل وزارة النقل ،وقلنا يومها
سوف تنقطع كل مشاكل اخلطوط الطويلة والقصرية وإننا سنصبح مثل بقية العامل بوجود سكك حديد
وقطارات ونقل عام ،وسوف نتنفس الصعداء من أزمات اخلطوط الطويلة واخلطوط بني املدن والقرى ..قلنا
وقلنا الكثري ومع مضي األيام نلحظ أن كل املشاريع ذات املدى القصري واملتوسط مل تنم قواعدها شربا واحدا
على األرض وكنا نظن أن أبصارنا مصابة بعلة قصر النظر فنصمت حبثا عن نظارة جتعلنا نرى الواقع كما
هو ،ويف حبثنا عن تلك النظارة وجدنا جملس الشورى  -يف بعض األحيان -يشاركنا الشكوى من وزارة
النقل وهو الذي وافق منذ أكثر من سنة مضت على وضع خطة عملية عاجلة لتحويل الطرق الرئيسية يف
اململكة إىل سريعة ،وإعادة النظر يف أسلوب تشغيل حمطات وزن الشاحنات على الطرق وإسنادها بعقود خاصة
للقطاع اخلاص ،وأيضا زيادة العالمات التحذيرية وتوفري عوامل السالمة يف مناطق أعمال الطرق واحلرص
على جودة التحويالت ،ويف نفس الفرتة دعا اجمللس ،الوزارة لدراسة تقييم أداء الشركة السعودية للنقل
اجلماعي احملتكرة خلدمات تشغيل النقل العام بالباصات داخل املدن إال أن هذه التوصيات تباطأت ومل يعلم
أحد هل نفذت أم ظلت توصيات اجمللس كوصية املوتى يعمل بها وفق جزالة أو رقة الرب لدى الوزارة ..ويبدو أن
خصلة الرب هذه ال زالت حمل اختبار.
وألننا  -حنن كمواطنني -نثمن الصرب  -وطول سنينه -سكتنا منتظرين فتوحات وعود وزارة النقل ،إال
أن تقاعس وزارة النقل جعلنا نطالب بتقسيم ختصصات النقل حبيث توجد العديد من الوزارات كوزارة الطرق
ووزارة القطارات ووزارة األنفاق والسدود ووزارة النقل العام ..سالمنا على هذه الوزارة بعدد زخات املطر القادمة.
وعلينا فعال أن نشد على يد الوزارة من خالل جناحها املطلق واملتمثل يف أن مشاريع الوزارة ما إن تنتهي حتى
تبدأ مرحلة الصيانة وإهدار الوقت بإطالة دراسات اجلدوى ،وأن إجاباتها تكون غامضة حول تقريرها السنوي
وأن ردودها على االستفسارات أدنى من طموح الدولة.

حيال كل ما حيدث فنحن ال زلنا متمسكني بالصمت والبحث عن نظارة جتعلنا نرى أبعد من أسباب تقاعس
وزارة النقل عن تنفيذ أدوارها يف التنمية ،عسى نلمح شيئا آخر غري اللوم.
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