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األحد 07 محرم 1443 
العدد 2662 )السنة الثامنة(

بطبيعتـه  يتسـم  اإلسـكان  سـوق  إن 
الديناميكية ويتأثر بالتقلبات االقتصادية 
والوضـع الديموغرافـي، ومعـدالت نمـو 
األسر الجديدة، كما يتأثر بسوق األراضي 
الـذي يخضع لعـدد مـن العوامـل، منها 
أنظمـة البناء وكثافة ومسـاحة التطوير 
)zoning( وحجم صناعة البناء والتمويل 
والتشـريعات التـي قـد تكون مقيـدة أو 
محفزة. وهكذا فإن سياسـات اإلسـكان 
يفتـرض أن تترجـم التبايـن المكانـي، 
بحيث تنسـجم مـع طبيعـة وخصائص 
السوق اإلسكاني في كل مدينة. إن قطاع 
اإلسـكان يتداخل مع عدد من القطاعات 
الحيويـة، كالتطويـر العقـاري وصناعة 
البنـاء والمقـاوالت والتمويـل العقـاري. 
كمـا يسـاهم قطاع اإلسـكان فـي خلق 
األعمـال  اسـتثمارية ألصحـاب  فـرص 
والمسـتثمرين، نظـرا لقلـة المخاطـرة 
والطلب المتزايد على الوحدات السـكنية، 
ال سيما مع النمو السـكاني والتباين في 

معـدالت الهجرة بيـن المدن. 
لقد أثرت جائحة كوفيـد 19 على القطاع 
االقتصـادي في جميـع دول العالم، ففي 
الواليـات المتحدة األمريكية فقد أكثر من 
22.4 مليـون نسـمة وظائفهم فـي أول 
شـهرين من بداية الجائحـة، وتوقع عدد 
مـن العقارييـن انهيار سـوق اإلسـكان. 
واستجابة لظروف الجائحة تغيرت أنماط 
العمـل لتتوافق مع اإلجـراءات االحترازية 
وأصبـح العمل عـن بعد وسـيلة معتمدة 
فـي عـدد مـن الشـركات والمؤسسـات 

التجارية. لقد ألقت هذه الجائحة بظاللها 
على المدن وسوق اإلسـكان في الواليات 
المتحـدة األمريكيـة، وبـات الموظفـون 
يعملـون مـن مسـاكنهم عبـر تقنيـات 
التواصل عـن بعد دون الحاجـة لالنتقال 
الجسـدي إلى أماكن عملهم؛ وفضل عدد 
منهـم اإلقامـة فـي مـدن ذات عقـارات 
سكنية رخيصة وبعيدة عن أماكن العمل، 
وهو ما سـاهم الحقا فـي ارتفاع الطلب 
على هـذا النوع مـن المسـاكن وبالتالي 
ارتفاع أسـعار العقارات السكنية في تلك 

المدن. 
أما في السـعودية فقد ساهمت الجائحة 
في غياب عامل المسـافة بين المسـكن 
ومـكان العمـل، حيـث أصبـح عـدد من 
الموظفين يعملـون من منازلهم في عدد 
مـن القطاعـات؛ وهـو ما شـجع بعض 
األسر التي تستأجر مسـاكنها في تغيير 
مواقع سكنها إلى مساكن أرخص، سواء 
على أطـراف المدن أو في مـدن صغيرة، 
فـي حين فضـل اآلخرون تعزيـز ميزانية 
التوفير لتملك مسـكن جديـد عبر توفير 

تكاليـف النقل من وإلـى العمل. 
إن سياسـات اإلسـكان المركزيـة غالبـا 
مـا تتعامـل مع الطلـب اإلسـكاني وفقا 
عـن  النظـر  بغـض  ثابتـة،  لمعطيـات 
المحـددات المحليـة كالقدرة الشـرائية 
الجهـة  وأحـكام  وشـروط  للمسـتفيد 
التمويليـة، والظـروف اإلقليمية وطبيعة 
المـدن وخصائصها السـكانية ومعدالت 

الدخـل وتقلبـات أسـعار األراضـي. 
مقصد القول، يجب أن تتباين السياسات 
اإلسكانية وفقا لطبيعة االحتياج السكني 
وسـوق العـرض والطلـب، حيـث تتولى 
كل مدينـة تطوير التشـريعات العمرانية 
وبرامـج التمويـل اإلسـكاني التي تتسـم 
عـادة بالمرونة بما يتـالءم مع احتياجات 
السـكان والمتغيـرات االقتصادية وضمن 

إطار السـوق اإلسـكاني العادل. 
وأخيرا فإن تحسـين السـوق اإلسـكاني 
ينطلـق مـن خـالل تطويـر  أن  يمكـن 
التشـريعات واألنظمـة العمرانية، بحيث 
للتبايـن فـي  تكـون مرنـة لتسـتجيب 
لتحقيـق  والسـكان  المـدن  خصائـص 
 affordable متوسط سعر مسكن ميسر
house. مثل هذه السياسـات اإلسـكانية 
تدعـم إيجـاد آليـة واضحـة تعـزز مـن 
مشـاركة المجتمـع المحلـي فـي إدارة 
مدينتهـم لتضمـن مسـتويات عالية من 
الرضا المجتمعي. إنها سياسـات تتسـم 
بالالمركزيـة لتقـدم حلـوال أكثـر مرونة 
تبعـا الحتياجـات كل مدينـة وظروفها، 
سـواء من خالل فرض تشـريعات لنسبة 
التطوير السـكني للمسـاكن الميسـرة، 
أو رفـع الكثافات السـكنية في المناطق 
القريبـة من النقل العام )TOD(، أو وضع 
اشـتراطات ملزمة لتقسـيمات األراضي 
السكنية تسـتجيب لكل احتياجات األسر 
وتنسـجم مع حـدود القـدرة االقتصادية 
وصوال إلى سـوق إسـكان عادل للجميع.

فـي فضاء العالم االفتراضي.. فـي مواقع التواصل 
االجتماعي وفي ظل تحول العالم إلى قرية صغيرة، 
أصبحت المعارك السياسـية الداخليـة في بلد مثل 
الواليات المتحدة األمريكية عابرة للحدود، يهتم بها 
مـن هو متواجد في قرية صغيـرة بالوطن العربي. 
كنـت في حـوار مـع بعـض األصدقـاء المتابعين 
للشأن األمريكي بالذات، )االحتقان بين المحافظين 
والديمقراطييـن، بيـن اليسـاريين واليمينييـن(، 
الحظـت أن عـددا منهـم يخلـط بيـن اليسـارية 
والليبراليـة أو يعتبرهمـا واحدا؛ لهذا قـررت كتابة 
هذا المقال، ما الفرق بين الليبرالي واليسـاري؟من 
منظور أمريكـي وليس دوليا يسـتغرب الكثير من 
هذا التسـاؤل المهم؛ ألنهم يسـلمون أن الليبراليين 
واليسـاريين واحد، في الحقيقة هم ليسـوا كذلك، 
وذلـك تبسـيط لطيف سياسـي غير واقعـي بتاتا. 
الخلـط الـذي يقـع فيـه الكثيـرون نابـع مـن أن 
اليسـار يلتصـق بالليبراليـة ويسـتخدم مصطلح 
ليبرالي بشـكل فعال لخدمة أهداف وأجندة اليسار 

السياسـية في أمريكا. 
سـوف أقدم للقـارئ أمثلة توضـح االختالف: كيف 
تـرى الليبرالية العرق، وكيف تسـتخدم اليسـارية 
العـرق لدعـم أجندتها السياسـية؟ وهـو اختالف 
بيـن المدرسـتين في الفكـر واضح جـدا. الموقف 
الليبرالـي تجاه العرق أن لون بشـرة اإلنسـان غير 
مهـم بتاتـا، ومـن يعتقـد أهميـة العـرق يقع في 
مسـتنقع العنصرية، قال مارتن لوثـر كينج »لدي 
حلم أن أطفالي األربعة سوف يعيشون يوما ما في 
دولـة ال تطلق فيها األحكام عليهم للون بشـرتهم، 
بل لشخصياتهم«. يعتقد اليسـار النقيض من ذلك 
وأن موقـف الليبراليـة بـأن العرق ليـس مهما هو 
عنصريـة، وأن المنظـور الليبرالـي ناقص في هذه 
القضيـة. الليبراليـون ملتزمون بشـغف بالتكامل 
العرقي أي المسـاواة والتعايش المشترك، في حين 
أن اليسـار ملتزم بشكل متزايد بالفصل العنصري؛ 
ألنه يصل لحـد الراديكالية في إعطاء الحقوق لمن 
كان مضطهـدا في وقت من األوقات مثل مسـاكن 
جامعية خاصة للطلبة السود، وحفل تخرج خاص 
للطلبة السود، منفصلين عن العرقيات األخرى، مثل 
دعم فكرة تقسيم المجتمع األمريكي على أمريكي 
مـن أصول أفريقية، أمريكي أبيض، أمريكي التيني 
وأمريكـي آسـيوي، لتكـون تلك نـواة لالسـتفادة 

السياسية بدال من أن يكون المواطن فقط أمريكي.  
مثـال آخر الرأسـمالية دائما وأبـدا وجدت حضانة 
ودعمـا كبيـرا مـن قبـل الليبرالييـن السياسـيين 
واالقتصادييـن وغيرهـم؛ ألن الليبراليين ملتزمون 
بالمشـاريع الحرة واالقتصاد الحر، وألنهم يعرفون 
أن الرأسـمالية هي الطريقة الوحيدة النتشال أعداد 
كبيـرة من النـاس من الفقـر. قال الرئيـس كندي 
وهو ليبرالي »ليس لدينا رأسـمالية السـوق الحرة 
فـي أمريكا؛ لدينـا رأسـمالية المحسـوبية، هناك 
فرق كبير بين رأسـمالية السوق الحرة التي تضفي 
الطابـع الديمقراطـي علـى بلد مـا وتجعلنـا أكثر 
كفاءة وازدهارا ورأسمالية الشركات المحسوبية«. 
صحيح أن الليبراليين يريدون من الحكومة أن تلعب 
دورا أكبـر في االقتصـاد مما يفعلـه المحافظون، 
لكـن الليبراليين لـم يعارضوا الرأسـمالية أبدا، ولم 
يكونـوا أبدا مع االشـتراكية. معارضة الرأسـمالية 

والدعوة لالشـتراكية قيم يسارية. 
اليسـاريون ال يؤمنـون بالدولـة القوميـة؛ لكـن 
الليبراليون يؤمنون بالدولـة القومية القطرية ذات 
السـيادة سـواء كانت تلك الدولـة الواليات المتحدة 
أو السعودية أو فرنسا. اليسار يقسم العالم حسب 
الطبقـة االقتصاديـة واالجتماعية وليـس بالهوية 
الوطنية، عارض اليسـار دائمـا القومية. الحظ في 
عالم كتب الخيال مثل سـوبر مـان وكابتن أمريكا 
عندمـا كان يكتبهـا ليبراليون كانت الشـخصيات 
أمريكية تزكي القيم األمريكية شـعارها »الحقيقة 
والعدالـة والطريقـة األمريكيـة« لكـن عندما كتب 
نفس القصص كتاب يسـاريون أصبح سـوبر مان 
مواطنا دوليا تخلى عن جنسـيته األمريكية وكابتن 
أمريكا وأبطال مارفـل يحاربون الغزاة من الفضاء 
ويعززون الـدور األممي ممثال فـي األمم المتحدة. 
اليسـار يحتقـر القومية، ويـرى أنهـا الطريق إلى 
الفاشـية، من األفضل أن نكـون جميعا »مواطنين 

فـي العالم« في عالـم بال حدود. 
لم يكـن أحد أكثر من الليبرالييـن األمريكيين دعما 
وإيمانا بالمقولة الشـهيرة »أنا ال أوافق تماما على 
مـا تقوله ، لكنني سـأدافع حتى المـوت عن حقك 

في قول ذلك«. 
لكن اليسـار يقود أول قمع واسـع النطـاق لحرية 
التعبيـر فـي التاريـخ األمريكـي الحديـث - مـن 
الجامعـات إلى شـركات التكنولوجيـا التي تحكم 
اإلنترنـت إلـى كل مؤسسـة وأماكن عمـل تقريبا. 
يدعي اليسار أنه يعارض فقط »خطاب الكراهية«. 
ولكـن إذا وضعنـا جانبا الحقيقة أن اليسـار يعتبر 
»خطابا يحـض على الكراهية« ألي شـيء يختلف 
عنـه، فـإن حماية مـا قد أعتبـره أنت أو أنـا كالما 
يحـض علـى الكراهية هـو الهدف الكامـل لحرية 

لتعبير.  ا
باختصار، الليبرالية ليسـت اليسـارية. في الواقع، 
إنها تشبه إلى حد كبير النزعة الوسطية المحافظة 
منها إلى اليسار؛ ألنها ال تزال تدعو إلى الخصخصة 
والرأسمالية وحكومة ديمقراطية منتخبة وتحمي 
حرية التعبير وتأمن في الدولة القومية، الليبراليون 
ال يطالبون بالتغيير يسـألون بلطـف عن طريق 
صنـدوق االقتـراع، وألنهـم يعارضـون العنـف 
والتهديـدات بالعنـف؛ فإنهم يعارضـون ضمنيا 
التغيير األساسـي فـي البنية القائمة للسياسـة 
والمجتمع. على عكس اليسـاريين الذين يريدون 
إسقاط النظام السياسي واالقتصادي كامال للبدء 

بنظام جديد.
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عبداهلل أحمد الزهراني

وصلني من أسـتاذي الدكتور عبدالرحمن الشمالن 
مقطع مصـور يتحدث فيـه ميخائيل لبكـة، وهو 
أحد أساتذة قسم اللغة العربية وآدابها في الجامعة 
العبرية بإسـرائيل، عن ظـروف توقيع نبينا محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم لمعاهدة صلح الحديبية 
مع سـادة مكة في السـنة السادسة للهجرة، وفيه 
حاول الدكتور اإلسـرائيلي لبكة التلويح باألسـباب 
الخفية التي جعلت النبي عليه الصالة والسالم يقبل 
بتوقيـع معاهدة أقل ما يقـال عنها بأنها مجحفة، 
مشـيرا إلى أن سـبب ذلـك راجع بزعمـه إلى رغبة 
النبـي في قطع حالـة التحالف بيـن قريش ويهود 
خيبر، ليتمكـن من القضاء على اليهود فيسـتقيم 
له حكم الحجاز وفق قوله، على أن النبي وفق قوله 
لـم يكتف بذلـك، بل عمل على قطـع تحالف اليهود 
مع مختلـف القبائل البدوية المجاورة، واسـتخدم 
عليه الصالة والسـالم وفق زعمه الكاذب سياسـة 
االغتيال السياسي بهدف تصفية خصومه، إلى غير 
ذلك من األكاذيب التي أراد منها نسـج دور محوري 
لليهـود بعكس مـا كانوا عليـه، ثم ختم تسـجيله 
المصور باإلشـارة إلى خريطة معلقة خلف رأسـه 
رسمها مركز المدينة المنورة للدراسات والبحوث، 
وفيها إشـارة إلى مختلف المواقع األثرية في طيبة 
الطيبـة ومنهـا أطـم حصن بنـي قريظـة، لينهي 
الفيلم القصير جدا بنداء اسـتغاثة درامي للباحثين 
واآلثاريين ليكشـفوا عـن آثار حصن بنـي قريظة 
في المدينـة المنورة على سـاكنها أفضـل الصالة 

والتسليم. 
وواقع الحال فال إشـكال لدي في مناقشة ما ذكره 
الباحث اإلسـرائيلي بصـورة منهجيـة، وباإلمكان 
الجـواب عليـه بسـهولة مـع بيـان جهلـه وكذبه 
ومحاولة تضخيمه لدور اليهود سـواء في يثرب أو 
خيبر، وهم الذين لم يسـتطيعوا مواجهة النبي بعد 
انتصـاره اإللهي في غـزوة األحزاب، ثـم هزيمتهم 
بخيبـر على يد اإلمام علي بن أبي طالب الذي جندل 

قائدهم، فسـلموا واستسلموا سريعا. 

كمـا لـم يلفت نظـري إقحامه السـم السرخسـي 
وهـو الفقيـه الحنفـي شـمس األئمـة محمـد بن 
أحمد السرخسـي المتوفى سـنة 490هــ، وحتما 
فال إشـكال أيضا لدى أسـتاذي الدكتور الشـمالن، 
الـذي أؤمن بأنه لـم يندهش إلقحامه السرخسـي 
فـي الحديث، لكونه هو مـن علمني وزمالئي خبث 
نوايـا اليهود جملة والصهاينـة بوجه خاص، الذين 
لـم يقتصر أذاهـم علينا في الوقـت الراهن، بل هو 
ممتد منذ نشأتهم، ومسـتمر عبر مختلف القرون، 
وعلـى كل األصعدة والمجتمعـات، فما دخلوا أرضا 
إال أفسـدوها بسوء سـريرتهم، وكيف نرجو الخير 
والصـالح من قـوم جاهـروا اللـه بعدائهـم، وآذوا 

أنبيـاءه بل وقتلوهم شـر قتلة. 
أليسـوا هـم من أسـس لقاعـدة الكـذب والخديعة 
بروايتهـم المخزيـة في ِسـفرهم المكـذوب لقيام 
نبـي الله يعقـوب بالكـذب والخديعـة ليأخذ بركة 
النبوة من أبيه إسـحاق الـذي كان يريد أن يعطيها 
البنه األكبر عيسـو، حيـث ورد في سـفر التكوين 
أن إسـحاق عليه السـالم لما كبر وُكـف بصره دعا 
ابنـه األكبر عيسـو وطلب منه أن يصطـاد له جديا 
ويطبخـه حتـى يباركه، فذهب عيسـو للصيد كما 
أمـره أبـوه، إال أن أمهـم كانت تحب االبـن األصغر 
يعقـوب أكثر مـن أخيـه عيسـو، وأرادت أن تكون 
البركـة له، فدعته وأمرته أن يحضر جديا فيطبخه، 
وأن يلبس مالبس أخيه، ويضع فوق يديه جلد َجدي 
حتى يبدو جسـمه بشعر مثل جسـم أخيه عيسو، 
فيظن إسـحاق عليه السالم أنه هو فيباركه، ففعل 
يعقـوب عليه السـالم ذلـك، وخدع والـده بل وكذب 
عليه بتأكيد ادعائه بأنه عيسـو، وفاز بالبركة بهذه 
الحيلة، وحال اكتشاف عيسـو لألمر لم يكن أمامه 

إال الصـراخ والعويل لفـوات البركة. 
هكـذا كان وصمهـم ألبيهـم يعقـوب ووصفهم له 
بالكـذب والتزوير وأخذ ما ليـس له باالحتيال، وهو 
وصف ممتد لسـيدنا إسـحاق بالجهل والغباء، كما 
أنـه تجاوز مـن قبل ومن بعـد على اللـه بادعائهم 

أن النبـوة والبركـة يتم توريثهـا دون إرادة وتعيين 
منـه جل جالله، وإذا كان ذلك بحق نبيهم المنتمين 
له فكيف سـيكون وصفهم لنبينا محمد صلى الله 
عليه وآله وسـلم الـذي جاء على غيـر رضا منهم، 
وكانـت إرادة اللـه التكوينيـة أن يكـون مـن غيـر 
جنسـهم؟ حتما األمر سـيكون أشـد وأنكأ، وحتما 
فعداؤهـم لم يتوقـف منذ اللحظة التـي ظهر فيها 

سـيدنا محمد وحتى قيام السـاعة. 
على أن قصص اليهود وظلمهم ألنبياء الله ال تتوقف 
عنـد نبي معيـن أو نص محـدد، ويمكن لمـن أراد 
التتبع البحث عنها فـي مضانها البحثية، وحقيقة 
األمر فلسـت على الصعيد الشـخصي متوجسا من 
مختلف االفتراءات التي سـاقها اليهـود وأعوانهم، 
والتي تم نشـرها عبر عدد مـن الكتب، لكوني كنت 
أؤمن بأن من سـيقرأها هم من النخبـة الواعية، إذ 
لـم نتعود من أولئـك الوهميين وأتبـاع كل ناعق أن 
يُجهدوا أنفسهم بالقراءة، ولهذا كنت غير متوجس 

من أي قول ينطقونـه افتراء وكذبا. 
غير أني اليوم متوجس وخائف بشـكل كبير، ذلك 
أن كذبهـم قد تسـلل إلينا عبر فيلـم قصير ونص 
مسـجل، وبالتالي صار قريبا مـن كل الرويبضة 
والمتفيقهين الذين ابتالنا الله بهم، وصار يشـار 
إلى بعضهم بلقب الكاتب والدكتور، ولعمري فتلك 
هي مصيبتنا المعاصرة، والعجيب أن أخبارا كهذه 
ملفقـة ومبتورة بل وغير منطقيـة هي ما يجدون 
أنفسـهم فيهـا، لكونهـم ال ينطلقـون مـن قواعد 
منهجية، بل تحركهم شهوة الكالم وغريزة الشهرة، 
وهما أهم وسيلتين لحبائل الشيطان، حليف اليهود 
في عدائه لكل إنسـان صادق على هذه البسـيطة.

أخيرا أذكر نفسـي بقـول الله تعالى في سـياق ما 
نتحدث عنهـم: }ضربت عليهم الذلـة أين ما ثففوا 
إال بحبـل من اللـه وحبل من النـاس وباءوا بغضب 
مـن الله وضربت عليهم المسـكنة ذلك بأنهم كانوا 
يكفرون بآيـات الله ويقتلون األنبياء بغير حق ذلك 

بما عصـوا وكانوا يعتدون{.

اعتدنـا أن نسـمع بيـن الفينـة واألخـرى تغيير 
مسـميات بعض الوزارات أو تغيير شـعاراتها أو 
دمـج وزارتين فـي وزارة وخالفـه، واألمثلة على 
ذلـك كثيـرة فـي بالدنا، وهـذا دليل علـى حرص 
المسـؤول علـى تطويـر وتحسـين األداء ورفـع 
مسـتوى الجـودة وتحقيق الرؤيـة والوصول إلى 

المرسـومة. األهداف 
وهـذه التغييرات وإن لم تحقق تغييرات جوهرية 
في فترات سـابقة وكانت فـي مجملها تغييرات 
ظاهريـة وكانـت لمجـرد التغيير سـيما في ظل 
القيـاس والتقييـم والمتابعـة  غيـاب معاييـر 
والمحاسـبة، إال أنها على أي حـال تظل في علم 
اإلدارة أداة فاعلـة على األقـل لتغيير النمطية، أو 

محاولـة التصحيح.
وآخر ما كان في هـذا الصدد هو موافقة مجلس 
الـوزراء الموقر على تغيير مسـمى وزارة النقل، 
التـي كانـت سـابقا وزارة المواصـالت، لـوزارة 
النقل والخدمات اللوجسـتية، وهو المسمى الذي 
يتضمـن رؤية الوزارة ورسـالتها في وقت أحوج 

ما تحتاجه رؤية 2030 وما تهدف إليه من تعزيز 
رفاهية المواطن وتجويد حياته من خالل التنمية 

المتسـارعة والشاملة في البلد.
وكل هـذا يحتـاج إلـى نقلـة نوعية في وسـائل 
وطـرق النقل، فالنقـل والمواصـالت واإلمدادات 
والتموين )الخدمات اللوجسـتية( هي شـريان 
االقتصاد الرئيس؛ فأعطني بنية تحتية شـاملة 
للنقـل ألفرش لك طـرق التنميـة واالزدهار على 

بسـاط من حرير.
ولكي نضمن تنمية شاملة في إطار زمني محدد 
فيجب أن تكون شـبكات الطرق البرية والسـكك 
الحديدية والقطـارات والموانئ البحرية والجوية 
وخطـوط الطيـران مسـتعدة وجاهـزة لتحقيق 
المطلـوب، لقد كان لشـبكات السـكك الحديدية 
الـدور الفاعـل والرئيـس للثـورة الصناعيـة في 
أمريـكا وأوروبا قديما وفـي الصين حديثا، حيث 
أسـهمت فـي سـهولة نقـل البضائع والـركاب 

للمكان المطلـوب في الوقت المناسـب.
والمواطن السـعودي إذ استبشر بهذا التغيير في 

المسـمى؛ فإنـه يطمح بأن يرى خططـا للوزارة 
واضحة األهداف والجـدول الزمني لتغطية بالدنا 
الحبيبـة بشـبكة حديثة من الخطـوط الحديدية 
تربط أقصاها بأدناها، وأطرافها بوسطها، وكذلك 
إنشاء مزيد من المطارات، والتصريح للمزيد من 
شـركات الطيران التجاري وفتـح المجال أمامها 
إن لم يكن إجبارها على تغطية المطارات النائية 

أو الصغيرة، سـواء في المواسم أو غيرها.
وختامـا أتمنى أنه بحلول عـام الرؤية 2030 -إن 
شاء الله تعالى- يستطيع التاجر في مكان قصي 
أن يسـتلم أو يرسـل بضاعته من محطة القطار 
فـي مدينتـه الصغيـرة، ويسـتطيع المواطن أو 
السـائح السفر إلى أي وجهة يريد داخل المملكة 

دون عنـاء انتظار، بـل بأكثر من خيار.
وأنـا على يقين أن مـا ذكرته أعاله يقع على رأس 
أولويـات والة األمـر، حفظهم اللـه، وموجود في 
أجنـدة المسـؤولين أعانهم الله، بـل إن ما لديهم 

وأشمل. أفضل 
والله من وراء القصد
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