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هذا المرشد معد لكل من يود تحسين المواصالت العامة في البالد. انه يعاين ميزان 
القوى في مجال المواصالت العامة ويقدم أدوات عملية للتغيير، مبنية عىل خبرة 

جمعية "15 دقيقة" في مجال العمل االجتماعي. 

-الرا فارن، مركزة النضاالت والعالقات المجتمعية، 15 دقيقة

ملخص



لماذا وسائل المواصالت العامة الجيدة هي غاية في األهمية؟

في  الفقراء  فيه  يسافر  مكانًا  ليس  المتقدم  "البلد 
وسائل  في  األغنياء  فيه  يسافر  مكان  ولكنه  سيارة، 

النقل العام"
إنريكي بينسوال عمدة بوغوتا السابق

تؤثر المواصالت العامة الجيدة عىل كل جانب من جوانب حياتنا تقريبًا. من الصحة 
إىل المال والوقت. فيما ييل لمحة موجزة عن آثارها المحمودة:

جودة البيئة
حافلة واحدة تساوي 50 سيارة عىل الطريق!

اي أقل تلوثًا للهواء واقل "التهاًما" للفضاء والمساحة، مما يتيح مجاال ألمور أخرى، 
مثل السكن، الحدائق وغيرها.



5 لماذا وسائل المواصالت العامة الجيدة هي غاية في األهمية؟

تكافؤ الفرص
اتاحة وسائل المواصالت العامة، توفر القدرة عىل التنقل للجميع، خاصة ألشخاص 
غير قادرين ماديّا عىل حيازة سيارة. من خالل القدرة عىل التنقل، تتوفر فرص توظيف 

وتعليم لجميع شرائح المجتمع، القطاعات واألجناس.

توفير الوقت
الوقت هو أثمن مورد لدينا. وتعاني إسرائيل، بسبب صغر حجمها، ازدياد عدد السكان 
واالستخدام الكبير للسيارة الخاصة، من اختناقات مرورية تعد من االكبر في العالم. 

تكلفنا السيارات الخاصة وقتًا ثمينًا في حركة المرور.
كما ذكرنا، تستبدل حافلة واحدة 50 سيارة عىل الطريق وبالتايل يمكن أن تقلل بشكل 

كبير من االختناقات المرورية. ماذا كنت ستفعل بساعة إضافية في اليوم؟

مساحة حضارية ممتعة
هل من الممتع السير بالقرب من طريق سريع أو ازدحام مروري؟ أم أنه من الممتع 
وأرصفة  للدراجات  فعالة، مسارات  عامة  مواصالت  وسائل  مع  في شارع  السير  أكثر 

واسعة؟

حوادث الطرق
السيارات عىل  كما ذكرنا سابقًا، حافلة واحدة تساوي 50 سيارة. لذالك تقليل عدد 

الشارع يؤدي لتقليل حوادث السيارات.

صحة الجسم
المواصالت العامة تسير جنباً إىل جنب مع المشي. الرجل الغربي يعاني من نهج حياة 
مبني عىل الجلوس: من السيارة للمكتب ومنه رجوًعا إىل ذات السيارة. وسائل النقل 

العام تجبر الجسد عىل الحركة.

الصحة النفسية
ماذا تفّضل، السياقة طوال اليوم بين ازدحام المرور واألعصاب أم الجلوس والقراءة 

في القطار او الحافلة؟

نأمل أنكم اقتنعتم بأن وسائل النقل العامة الجيدة هي المفتاح 
لمجتمع صحي وهادئ مع الكثير من وقت الفراغ والهواء النقي.



مقدمة: وسائل النقل العام في إسرائيل

المواصالت العامة في إسرائيل - خلفية تاريخية
تعاني المواصالت العامة في إسرائيل من أزمة ألن نظام التنقل يعتمد بشكل أساسي 
عىل استخدام المركبات الخاصة. السبب هو اإلهمال التاريخي لوسائل المواصالت 
العامة في إسرائيل مقابل تطوير البنية التحتية الضخمة للمركبات الخاصة. بعبارة 
الطرق والتقاطعات وبالكاد استثمرت في  السلطات لسنوات في  أخرى، استثمرت 
مسارات المواصالت العامة، أنظمة التنقل الجماعي، محطات المواصالت العامة 
وتحسين ظروف عمل السائقين. تسبب هذا اإلهمال باإلفراط من استخدام السيارة 

الخاصة، وبالتايل تسبب في حلقة مفرغة:

المواصالت  االستثمار في وسائل  بدون  أنه  الوعي  ازداد  األخيرة  السنوات  فقط في 
العامة، ستصل إسرائيل إىل طريق مسدود. بعد سنوات امتازت بعدم التقدم، بدأت 
إقامة مشاريع المواصالت العامة: برنامج "بسرعة للمدينة – مهير لعير" والذي يعزز 
أعمال  وبالطبع  السريع،  المسار  مشروع  دان،  في غوش  العامة  المواصالت  طرق 

القطار الخفيف.
ويرجع  األحيان،  كثير من  المشاريع صعوبات في  تنفيذ  واجه  الرغم من ذلك،  عىل 
ذلك جزئياً إىل "تعدد" الجهات الفاعلة في الساحة: وزارة المواصالت، والسلطات 

المحلية وشركات المواصالت العامة.
التحتية  البنية  عىل  االعتراضات  هي  المشاريع  تحقيق  في  األخرى  الصعوبة 

للمواصالت العامة عىل حساب المركبات الخاصة.

 االستخدام 
المكثف للسيارة 

الخاصة

ضغط عىل 
الطرقات

 اضعاف 
المواصالت العامة 
واالستثمار بالمركبة 

الخاصة

صعوبة تحسين 
وسائل المواصالت 

العامة
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من المسؤول عن ماذا
 كما ذكرنا، فإن عالم التنقل العام في إسرائيل معقد قليالً من حيث التنظيم. سنحاول 

ترتيب األمور:
وزارة المواصالت هي الجهة التنظيمية، لذا فإن معظم مسؤولية خدمات المواصالت 
العامة  المواصالت  وشركة  المحلية  البلدية/السلطة  ولكن  عاتقها،  عىل  تقع  العامة 

المشّغلة يتحمالن أيًضا الكثير من المسؤولية.
بشكل عام، البلدية مسؤولة عن كل ما هو ثابت )محطات البنية التحتية / المحطات / 
ممرات النقل العام( ووزارة المواصالت مسؤولة عن كل ما يتحرك )الوتيرة، الجداول 
في  المعلومات  وضع  عن  مسؤول  العامة  المواصالت  مشغل  المسارات(.  الزمنية، 

المحطات وتنفيذ الخدمة كما يجب

نسرد ادناه مسؤوليات كل جهة بالتفصيل:

نسرد ادناه مسؤوليات كل جهة بالتفصيل:
المواصالت،  تحديد مسارات خطوط  مسؤولة عن  المواصالت:  وزارة 
بين  التنسيق  بالحافالت،  الزحمة  الخطوط،  تردد  المحطات،  موقع 
المدن  بين  العامة  المواصالت  ممرات  والحافالت،  الحديدية  السكك 
)وبشكل غير مباشر أيًضا عىل ممرات المواصالت العامة في المناطق 
عىل  تشرف  وأنها  كما  العام  التنقل  واسعار  الراف-كاف  المدن(،  بين 

مشغيل المواصالت العامة )شركات الحافالت(.

السلطات المحلية: مسؤولة عن مسارات المواصالت العامة البلدية )في 
منطقة السلطة المحلية(، محطة الحافلة في المدينة )شكل المحطة(، 

من المفترض أن تمثل السكان امام وزارة المواصالت.

مشّغالت المواصالت العامة )شركات الحافالت وركيفيت إسرائيل – 
للجداول  السفريات، واالمتثال  تنفيذ  القطار( :  الشركة المسؤولة عن 
السائقين  سلوك  المواصالت،  وزارة  وضعتها  التي  للجداول  وفقًا 

والمعلومات اإلعالنية في محطات الحافالت.

شركة  المشروع:  تنفيذ  عن  المسؤولة  البلدية   / الحكومية  الشركات  أخرى:  عوامل 
"ممرات ايالون - نتيفي ايالون" مسؤولة عن مشاريع طرق التفضيل في مدينة غوش 
دان، مثل مشروع "بسرعة للمدينة – مهير لعير", شركة "ممرات النقل العام – نتيفي 
تحبوراة تسيبوريت": مسؤولة عن تنفيذ مشروع القطار الخفيف في غوش دان, شركة 
"مطل حيفا جميل - يافي نوف حيفا",الخطة الرئيسية للمواصالت العامة في القدس.



مقدمة لعالم االدغال: وسائل النقل العام في إسرائيل

يكون من  أحيانا  إسرائيل،  العامة في  المواصالت  "الفاعلين" في ساحة  لتعدد  نظرًا 
بعض  تضيع  ما  غالبًا  حيث  تنفيذها،  او  والتغييرات  للتحسينات  الترويج  الصعب 

القضايا بين العوامل المختلفة بسبب نقص التنسيق

* يفضل التوجه ايضا للسلطة المحلية ألن التأخرات الدائمة نابعة من عدم وجود 
طريق للمواصالت العامة

السلطة 
المحلية

شركة 
الباصات

وزارة 
المواصالت

لمن أتوجه ومتى؟

* V V تأخيرات دائمة

V V V اكتظاظ

V شكوى عىل سائق

V V وتيرة منخفضة

V V عدم توقف عىل محطة

V V طريق مواصالت عامة مزدحم

V V مشاكل في الراف كاف

V معلومات خاطئة 
)بالمحطة، بالباص او بالموقع(

V معلومات الكترونية خاطئة

V V اقتراح لخط باص جديد

V V تغيير طريق الباص

V V القطار

V محطة غير سليمة
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نصائح أخرى:
يجب توجيه الطلب / الضغط في المقام األول إىل السلطة المحلية، ولكن من المهم 

االتصال بجميع األطراف للتأكد من عدم وقوع أي شيء "بين الكراسي".

من النظرية إىل الممارسة:
عىل الرغم من كثرة الجهات الفاعلة وربما بسببها، كقاعدة عامة، فإننا نوصي تقريبًا 
دائًما بتقديم الطلب للسلطة المحلية بتحسين وسائل المواصالت العامة في البلدة.

لماذا؟
للسلطات المحلية قوة أكبر بتمثيل السكان أمام وزارة المواصالت. بعد سنوات من 
الضغط، عينت العديد من السلطات المحلية في البالد وظيفة في البلدية تتمثل في 

تركيز توّجهات السكان أمام وزارة المواصالت.

إذًا, ماذا نفعل؟

تمثل السكان امام 
وزارة المواصالت

مسؤولة عن طرق 
المواصالت العامة

مسؤولة عن محطات 
الباصات في البلدة

مسؤولة عن المحطات 
المركزية للحافالت

كيف يمكن للسلطة المحلية التأثير عىل المواصالت العامة؟



حسنا توجهنا للسلطة المحلية. هل نجحنا؟ ممتاز!
تلقينا رسالة مهذبة تنص برفض طلبنا؟ ليس سيئا! سننتقل إىل الخطوات التالية.

مقدمة: أمثلة

خط  تغيير  تم  األخيرة،  اآلونة  في  طمرة.  في  ويعمل  الكروم  مجد  في  محمد  يعيش 
حافالته لالسوأ، لذلك لم يعد الخط يتوقف عند منطقة عمله في طمرة.

يتوجب عىل محمد االتصال ببلدية طمرة وإبالغهم بالمشكلة. في نفس التوّجه يجب 
بعبارة  الخط.  تعمل عىل نفس  التي  الحافالت  المواصالت وشركة  وزارة  يراسل  ان 
أخرى، يجب أن يكون مركز الثقل عىل بلدية طمرة حتى تعمل أمام وزارة المواصالت.

مثال رقم 1

قبل شركة  بشكل مستمر من  تفويت سفريات  تأخيرات\  الناصرة من  يعاني سكان 
الحافالت العاملة في المنطقة. بعد تقديم شكوى متكررة للشركة العاملة وإن لم يكن 
هناك أي تغيير، يجب عىل السكان إعادة توجيه الشكوى إىل رئيس البلدية حتى يعمل 

أمام وزارة المواصالت بطريقة مركزة إلجراء تحقيق منظم مع شركة الحافالت. 

مثال رقم 2

تسافر زينة من بئر السبع في الحافلة يوميًا في شارع ريجار وتعلق في ازدحام مرور. هي 
تعتقد أنه من الصواب أن يكون لها ممر مواصالت عامة عىل الطريق. يجب عىل زينة 

االتصال برئيس البلدية والكتابة إىل وزارة المواصالت لتقديم الطلب.

مثال رقم 3
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 إذًا, كيف نصنع التغيير في وسائل المواصالت العامة؟

القاعدة األوىل: ابحث عن نقطة االرتكاز! 
يقول ارخميدس: "كل شيء له نقطة انزالق وارتكاز، يمكنك من خاللها 
تحريك حتى اثقل االجسام بسهولة". باإلضافة للفصل السابق، الذي 
في  العامة  المواصالت  مجال  في  تعمل  التي  لألطراف  فيه  تطرقنا 
اسرائيل، في هذا الفصل سنقوم بتبيان كيفية تحريك االجسام الثقيلة 

كهذه عن طريق ايجاد نقطة االرتكاز المالئمة. 
 حدد/ي نقطة االرتكاز! )تلميح من الفصل السابق ... هذه هي السلطة 

المحلية!(
الوصول  ويمكن  تساعدنا  أن  يمكن  التي  الحلقة  اختيار  علينا  أوالً 
إليها. كما كتبنا في الفصل السابق، فإن هذه الحلقة هي عىل االغلب 
السلطة المحلية. لماذا؟ ألنها الحلقة التي تربط بين المواطن ووزارة 
إىل  "االستماع"  المواصالت  وزارة  عىل  الصعب  من  المواصالت. 
حشد من المواطنين المتناثرين. ومع ذلك، إذا توجهت إليها سلطة 
محلية بطريقة منظمة وقدمت مطالب سكانها، فمن األسهل تلبيتها 
بطريقة منظمة )إذا كانت المتطلبات منطقية ومفيدة بالطبع ألكبر 
"بارد"  رد  إذا حصلنا عىل  نفعل  ماذا  لكن  الناس(.  من  ممكن  عدد 
من السلطة المحلية؟ بادئ ذي بدء: ال تيأس! وهنا نصل إىل قاعدة 

النشاط االجتماعي التالية:

االصرار

القاعدة الثانية: المثابرة هي مفتاح النجاح

مهًما  شيئًا  يتذكر  أن  المرء  يجب عىل  التغيير،  نصنع  ان  نود  عندما 
للغاية: التغييرات ال تحدث في يوم واحد.

للسلطات برنامجها وجدول أعمالها الخاص بها، وفي كثير من األحيان، 
ال تويل اهتماما كبيرا للتغييرات.

أفضل طريقة للنجاح هي المثابرة وعدم اليأس.
ماراثون  أن هذا سباق  تفهم  أن  تغيير، عليك  إجراء  تريد  لذا، عندما 
وليس سباقا لمسافة قصيرة. لذا خذ نفًسا وكن صبورًا. من األفضل 
أيًضا وضع خطة طويلة المدى، ألن التغيير ليس خطوة واحدة، بل 

سلسلة من الخطوات.



 كيف نصنع التغيير في وسائل المواصالت العامة؟

القاعدة الرابعة : تجرأ عىل الحلم والشجاعة
خاصة  التغيير،  تطلب  عندما  شائًعا.  شيئًا  التغيير  يكون  ال  ما  غالبًا 
ذاك الذي يتطلب تنازالت عن منهج حياة موجود لصالح منهج حياة 
آخر، فمن المحتمل أنك ستواجه مقاومة. من كل من السياسيين 
أفضل  مختلفة  حقيقة  وتخيل  شجاًعا،  كن  اآلخرين.  والمقيمين 

للصالح العام. وتذكر الجملة )منسوبة إىل المهاتما غاندي(: 
"أوالً يتجاهلونك ، ثم يضحكون عليك ، ثم يقاتلونك ، ثم تربح".

واآلن، بعد الحديث التحفيزي، دعنا ننتقل إىل الممارسة والتنفيذ.
من أجل النجاح في إحداث التغيير، غالبًا ما يتعين علينا أن نثبت أن 
طلباتنا ال تميزنا نحن وفقط. ففي النهاية، من المستحيل "اختراع" 
خط حافالت لكل مواطن يريد ذلك أو تغيير مسار حافلة بناءً عىل 

طلب شخص واحد فقط.
وهكذا، يجب أن نثبت أن طلبنا سيفيد الكثير من الناس، أو بعبارة 

أخرى، يجب أن نثبت ان هناك طلب.

القاعدة الثالثة: كن واضًحا وشفاًفا بشأن أهدافك

االشيء اآلخر المهم هو وضوح األهداف. عليك أن تحدد لنفسك ما 
الذي تريده بالضبط. من المستحسن وضعه في ثالث نقاط ال أكثر. 
منهم  تطلب  الذين  أولئك  وكل  أنت  سيساعدك  األهداف  وضوح 

المساعدة.
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عريضة
العريضة هي طريقة معروفة إلثبات وجود طلب. مع ذكر كلمة عريضة تُرفق كلمتين 
أخريين: قوة وكبير، ألن الحجم يعطي القوة. فقد تؤدي إضافة المزيد من األشخاص 

إىل تمكين صوتك.

كيف نثبت أن الطلب يصب في مصلحة فئة كبيرة ؟
 )الحجم يقرر ..(

واختاروا  واالرتكاز(  الضغط  نقطة  )ألنه  بدقة  اليه  المرَسل  اختاروا 
جملة جذابة للموضوع

القوانين األساسية:

ركزوا عىل الهدف- استعملوا المطالب التي حددتموها سابقًا

عنوان،  شخصي،  اسم  الشخصية:  التفاصيل  لجمع  جدواًل  جهزوا 
بريد الكتروني، هاتف، بلدة )حسب الحاجة(

قبل  وضوحها،  مدى  ليفحصوا  الناس  من  لعدد  العارضة  انشروا 
نشرها للجميع!

 word تكون قصيرة وواضحة )صفحة العارضة ان  اختصروا- عىل 
واحدة عىل االكثر

المشاركة  في  الناس  رغبة  لفحص  العارضة  في  عامودًا  اضيفوا 
بفعاليات اخرى، هذا يساعد عىل ايجاد نشطاء اخرين.



 كيف نصنع التغيير في وسائل المواصالت العامة؟

سكان البلدة x يطالبون بتحسين المواصالت العامة

نحن سكان البلدة x، نطلب من رئيس البلدية ان يعمل بشكل 
عاجل لتحسين المواصالت العامة في بلدتنا!

االكتظاظات المرورية في ازدياد. نمضي كل يوم قرابة الساعة في 
هذه االكتظاظات، وهذا امر ال يطاق ويمس بجودة حياتنا بشكل 
كبير. من أجل تخفيف هذه المشكلة، يجب العمل عىل تحسين 

المواصالت العامة كي تكون بدياًل مناسبًا للسيارة الخاصة.

 لذالك نحن نطالب رئيس السلطة المحلية:
 	x بتخصيص طريق مواصالت عامة في شارع
لتخصيص 	  عاجل  بشكل  المواصالت  وزارة  امام  العمل 

خطوط حافالت لمناطق العمل االساسية
التي تصل لمحطة 	  العامة  المواصالت  العمل عىل تحسين 

القطار القريبة

عن الموقَع:

مثال عىل عريضة:

 هل تود ان نشاركك في 
التطورات

شارع 
المسكن

بريد الكتروني هاتف االسم الشخصي + 
اسم العائلة
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عظيم، لديك عريضة! اآلن وقت النشر والتوزيع!
كيف توزع؟ حسب االهداف.

إذا كانت هذه مبادرة إلقامة خط حافالت جديد، فيستحسن الوصول إىل الجمهور 
الذي يريد استخدام هذه الحافلة.

الوصول  المفضل  فمن  العامة،  للمواصالت  مسار  لتمهيد  مبادرة  هذه  كانت  إذا 
للمسافرين عىل الطريق الذي نريد أن نمهد به المسار. كن مبدًعا وفكر بعناية في 

هوية جمهور الهدف.

أمثلة:

في  العمل  منطقة  إىل  مباشرة  قيسارية  شمال  من  جديد  حافالت  خط  مريم  تريد 
حيفا. من هو جمهور الهدف خاصته؟

وطلب  وحولها،  العمل  منطقة  في  الموجودة  للشركات  التوجه  مريم  عىل  يجب 
التفاصيل الشخصية لالتصال باألشخاص الذين يعيشون في قيساريا أو في الطريق 

من قيساريا إىل حيفا الذين يمكنهم االستفادة من هذا الخط.

تستطيع مريم التجوّل عبر األحياء الشمالية وطلب التوقيع من سكانها. كيف يمكنها 
تحديد موقعهم؟

من خالل الشبكات االجتماعية )مجموعات فيسبوكية للمقيمين(	 
من خالل المدارس )قوائم تفاصيل الوالدين(	 
استخدام لوحات اإلعالنات )مع الرمز الشريطي )الباركود( لموقع العريضة(	 
استخدام الصحيفة المحلية )مع الرمز الشريطي لموقع االستبيان، أو اسم الموقع 	 

الذي تظهر فيه العريضة(



 كيف نصنع التغيير في وسائل المواصالت العامة؟

االستبيان او االستطالع هو عريضة "متطوّرة"
تم تصميم االستطالعات لتعكس احتياجات التنقل للسكان. من خالل االستطالعات، 

يمكن تصميم وسائل مواصالت عامة أفضل لتناسب احتياجات السكان.

نقطة  التحقق من  األحيان، يجب  أغلب  في  االستطالعات؟  نبحث عنه في  الذي  ما 
البداية والوجهة، أو بعبارة أخرى، اىل اين يسافر السكان يوميًا.

عىل سبيل المثال: تريد حنان، من حي حروزيم في رمات غان، تحسين وسائل النقل 
التي  األماكن  من  التحقق  بسيط  استطالع  بواسطة  حنان،  تستطيع  الحي.  في  العام 
يسافر اليها السكان في الصباح ومن اين يعودون بعد الظهر، وبالتايل، يمكن المطالبة 

بخطوط مواصالت عامة فضىل.
هناك أشياء أخرى يمكن التحقق منها في االستطالع، اعتمادًا عىل الهدف الذي نريد 

تحقيقه.

عىل سبيل المثال: إذا كنا مهتمين بمسارات للمواصالت العامة في مدينتنا، فيجب 
العامة كانت  الركاب سترتفع في حال ان وسائل المواصالت  التأكد بان كمية  علينا 

سريعة وتتجاوز االختناقات المرورية.

حسنًا، لكن من الناحية التقنية كيف تفعل ذلك؟

اليوم يمكنك بسهولة إنشاء استطالع من خالل جوجل دوكس. يمكن إجراء التوزيع 
البريد  في  التوزيع  االجتماعية,  الشبكات  عبر  باإلنترنت  توزيع  الطرق:  من  بعدد 

االلكتروني والواتساب, التوزيع اليدوي, وغيرها من الطرق

مم علينا التأكد؟
أن  من  تأكد  االستطالع(،  ألهداف  )وفقًا  يكفي  بما  كبير  العينة  حجم  أن  من  تأكد   
االستطالع "متوازن" ديموغرافيًا )الرجال مقابل النساء، طبقات االعمار )إن وجدت(، 

االنتشار الجغرافي )في حال انه استطالع داخل البلدة( وغيره

االستبيان
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الناس  يعرض مجموعة من  فيديو  ثابتة/  األساس صورة  المصورة هي في  العريضة 
تحمل الفتات )أو صورة بصرية أخرى(، تهدف لنقل الرسالة إىل صانعي القرار.

يتم توزيع العريضة المصورة في وسائل اإلعالم والشبكات االجتماعية.

فيما ييل بعض األمثلة لعريضة مصورة من اجل إقامة مسارات للنقل العام في رمات 
غان. في النضال من أجل انضمام بلدية رمات غان لبرنامج "سريع للمدينة – مهير 
لعير" )برنامج يهدف إلقامة مسارات للحافالت في غوش دان(، خرج عدد من النشطاء 
الركاب  من  وطلبوا  ذاتها،  والحافالت  الحافالت  لمحطات  العام،  النقل  لتحسين 

المهتمين، ان يأخذوا صورة مع الفتة تذكر بوضوح ما هي مطالبهم.

المحلية،  الشبكات االجتماعية، وظهرت عىل وسائل اإلعالم  ادناه في  الصور  تم نشر 
وبالطبع تم تسليمها )إىل جانب ورقة مرتبة تشرح موقفهم(، إىل رئيس البلدية نفسه 

وأعضاء المجلس.

عريضة مصورة



 كيف نصنع التغيير في وسائل المواصالت العامة؟

سريًعا  مسارًا  أقم  البلدية،  "رئيس  تقول:  الفتات  يحملون  أشخاًصا  الصورة،  في 
استخدامها  يمكن  التي  المناشير  في  المصورة  العريضة  استخدام  يمكن  للحافالت! 
في أنشطة مختلفة. عىل سبيل المثال، تم توزيع المناشير هنا ألعضاء مجلس مدينة 

رمات غان بخصوص موضوع مسارات لوسائل المواصالت العامة في المدينة:
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 كيف نصنع التغيير في وسائل المواصالت العامة؟

يجب معاملة وسائل اإلعالم عىل أنها ذراع ناشط. كلما أردنا تحقيق شيء ما، يجب ان 
نفكر كيف يمكن لوسائل االعالم أن تساعدنا. ويمكنها أن تساعدنا كثيرًا. بماذا؟ أوالً، 
الضغط عىل صانعي القرار. يتأثر صناع القرار إىل حد كبير بما يتم نشره في وسائل 
من  المزيد  يجند  أن  يمكن  والذي  للجمهور،  مشكلتك  عرض  في  وبالطبع  اإلعالم، 

النشطاء.

ماذا يحب اإلعالم؟
تسعى  ال  إنها  والصراعات.  الدراما  تبحث عن  هيئة  اإلعالم  أن  نتذكر  أن  المهم  من 
بالضرورة لوصف لقطة محددة. ما يهمنا ليس دائًما موضع اهتمامها. لذا علينا أن 

نفهم أن الحكمة هي تكييف أنفسنا لوسائل اإلعالم.

للوصول إىل وسائل اإلعالم، نحتاج إىل تحضير "واجب منزيل". إذا اتصلنا بوسائل 
اإلعالم قبل أن نكون مستعدين، فسوف نضر بالهدف، ألنه في المرة القادمة لن يكون 
الصحفي مهتًما. يجب أال ننسى كنشطاء أن احتمال التعرض لوسائل اإلعالم مرتفع 
بين  االحتكاك  نقاط  عن  ويبحث  االجتماعي  التغيير  أنشطة  يحب  فاإلعالم  للغاية، 
الخاطئ مع وسائل اإلعالم  النشاط  المواطن والمؤسسة، لكن من جهة أخرى، فإن 

يمكن أن يسيء بل ويضر بالنضال.

تمر  جًدا.  محدودة  النهائي  المنشور  عىل  سيطرتنا  أن  تتذكر  أن  أيًضا  المهم  من 
المعلومات التي نرسلها عبر عدد من التصفيات والتأثيرات، لذا فإن اإلعداد والتحضير 

المبكر للتواصل مع وسائل االعالم مهم جًدا.

كيفية العمل مع وسائل اإلعالم؟
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 ما هي مهمة التحضير؟
العمل التحضيري هو المعرفة والمعلومات. ما هي المعلومات التي تهم

وسائل اإلعالم؟

البيانات  أكثر  واحدة من  العامة،  المواصالت  وسائل  في  السفر:  مدة 
بين  المقارنة  الخصوص،  وجه  وعىل  السفر،  مدة  هي  لالهتمام  إثارة 
المركبات  وبين  العامة  المواصالت  في  الرحلة  تستغرقه  الذي  الوقت 
المناطق  مثل  الطلب  مراكز  من  التحقق  المفضل  من  الخاصة. 
المهم  من  ذلك.  إىل  وما  التعليمية،  المؤسسات  الكبيرة،  الصناعية 
التحقق من السفر من نقطة البداية إىل الوجهة في نفس الوقت. مثاًل: 
السفر من حي بيتسرون في تل أبيب إىل جامعة تل أبيب، في الساعة 
9:00 صباًحا بواسطة سيارة خاصة مقابل السفر من ذات الحي اىل 
ذات الجامعة في نفس الساعة بواسطة وسائل النقل العام. إذا كانت 
لدينا القدرة عىل اختباره عمليًا، فهذا ممتاز. إذا لم يكن كذلك، يمكنك 

التحقق من ذلك باستخدام خرائط جوجل وويز.

الخاصة:  للمركبات  التحتية  البنية  في  واإلقليمي  المحيل  االستثمار 
الطرق ومواقف السيارات الخاصة مقابل المواصالت العامة: مسارات 
المواصالت ومحطات الحافالت. يمكنك أيًضا مقارنة طول مسارات 
المواصالت العامة في مدينتك بالمدن األخرى ذات الحجم المماثل. 

يمكنك طلب مساعدتنا إذا لزم األمر!

القصص الشخصية: يحب اإلعالم أيًضا القصص الشخصية. أم تضطر 
إىل السفر إىل عملها لمدة ساعة ونصف\ رجل عجوز ال يمكنه الوصول 
إىل عيادة صحية وغيرها. في صميم القصة الشخصية يتواجد المواطن 

الصغير في وجه النظام الكبير المهيمن. داوود مقابل جالوت.

بحث
أن  المستحسن  من  ومحترمة!(.  مهمة  حقًا  )إنها  جادة  معلوماتك  تبدو  أن  يجب 
نعطيها اسًما مثيرًا لالهتمام مثل: تقرير حالة النقل العام في حولون أو تقرير السفر 
األقل مع صفحة  واحدة عىل  عبارة عن صفحة  التقرير  الجنوب.  في  للمستشفيات 

غالف وبيانات. يمكن أن تقوم الرسوم البيانية بتحسين مظهر بياناتك بشكل كبير.



 كيف نصنع التغيير في وسائل المواصالت العامة؟

المواد المرئية لإلعالم:
الهاتف  بواسطة  للناشط.  العمل  أداة  هو  الذكي  الهاتف  والتوثيق.  التوثيق  التوثيق، 

الذكي يمكنك أن تفعل المعجزات:

التوثيق بواسطة الصور والفيديو. محطتك مليئة بالناس؟ اذهب اللتقاط الصور. ال 	 
تتوقع أن تفعل وسائل اإلعالم ذلك. افعلها بنفسك.

كل خطأ – توثيق	 
أي نشاط اجتماعي – توثيق	 

احتفظ بالوثائق بطريقة منتظمة حتى تتمكن من استخدامها عند الحاجة.

ما الذي من غير المفترض فعله؟
ال توثق أطفااًل، وال تصور بطريقة مستفزة، تعاطف وتفاهم مع المتصورين. إذا كان 

شخص ما ال يريد أن يتم تصويره، فال تلتقط الصور.

تصوير من االعىل:
ترفع  ان  أي  الحافلة،  في  االعىل  من  التصوير  يفضل 
الكاميرا عاليا من فوق رؤوس الركاب.. هذا سوف يظهر 
التصوير بشكل  االكتظاظ بشكل افضل وسيمكنك من 
"مجهول" اكثر دون الكشف عن هوية الركاب ووجوههم

التصوير بالعرض:
 للتلفاز\ الفيسبوك

تثبيت:
 من المهم تثبيت الكاميرا 

التصوير عاموديا:
لالنسغرام

نصائح أخرى:
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كيف نتوجه لوسائل اإلعالم؟

يتطلب العمل مع وسائل اإلعالم وقتًا ومجهودًا، ولكن إذا كنت تعمل معها بذكاء، فإن 
العمل معها سيجني ثمارًا بسرعة.

من المهم عدم االستهانة بأي هيئة إعالمية. يمكن أن يكون لكل وسائل اإلعالم تأثيرًا 
حاسًما عىل حملتك، من المحلية إىل نيويورك تايمز. دائًما تعامل باحترافية وتهذيب. 
من المفيد جًدا محاولة إعطاء وسائل اإلعالم ما تريد، ألنها ستعود إليك مرارًا وتكرارًا. 
هم  لذلك  للنشر  ومواد  قصص  عن  يبحثون  الصحفيين  أن  تتذكر  أن  المهم  من 

مهتمون بما لديك لتقدمه.

كيف تعرف لمن تتوجه؟
مجال  في  المراسلين  المجال: جميع  هذا  في  يعملون  الذين  للمراسلين  توجه  أوالً، 
من  معينة  منطقة  يغطون  الذين  )المراسلين  المحليين  والمراسلين  لمواصالت 
الدولة(. يجدر التحقق من المقاالت السابقة التي كتبها نفس المراسل، حيث يقوم 

الصحفيون في كثير من األحيان بالترويج للمواضيع التي تهمهم.
تحسين  أردنا  إذا  المثال،  سبيل  عىل  اهتمامنا.  مجاالت  توسيع  دائًما  يمكن  ثانيًا، 
أيًضا  أهمية  ذات  معلوماتنا  تكون  فقد  المستشفى،  إىل  العامة  المواصالت  وسائل 
لمراسيل الصحة وليس فقط وسائل المواصالت. إذا كانت الوجهة جامعة، فقد تكون 
المعلومات ذات أهمية أيًضا لمراسيل التعليم. في الواقع، إذا لم يكن ما تقدمه يندرج 

في مجال خبرة الصحفي، يمكنه أن يقدر هذه المعلومات أكثر!
لذلك، إذا قال لك مراسل المواصالت ال، يمكنك التوجه لمراسل من مجال آخر.

كيف نجد معلومات االتصال بالصحفيين؟
الجميع الجميع الجميع لديه الفيسبوك تويتر وغيرها. باإلضافة إىل ذلك، من الممكن 

دائًما الحصول عىل هاتف المنظمة وطلب تفاصيل المراسل.

كيف يمكن صياغة الرسالة األوىل؟
الرسالة األوىل للصحفي\ة، جدا مهمة. يجب أن تكون موجزة ومثيرة لالهتمام. عىل 
سبيل المثال، ألول مرة، يريد سكان نتانيا مسار للمواصالت العامة! أو، وفق اختبار 
أقامه نشيطو 15 دقيقة في جفعتايم ، نحن نقضي ساعتين في ازمات المرور! يجب 

أن تكون المعلومات األولية في الرسالة والعنوان.



 كيف نصنع التغيير في وسائل المواصالت العامة؟

كيف تتم صياغة بيان صحفي؟
يجب أن يكون البيان الصحفي واضًحا، مثيرًا ومركّزًا. من المستحسن للغاية أن تصف 

نشاًطا محددًا عىل وشك الحدوث. هنا مثال:

كيفية الحفاظ عىل عالقة جيدة مع الصحفي\ة؟
من المهم تطوير عالقة مهنية وموثوق بها. هذا شيء يتطور بمرور الوقت. من المهم 
دائما دائما دائما قول الحقيقة. ال تكذب أبًدا. إذا أضررت بالمصداقية، فلن يعمل 
هو  ما  مسبقًا.  قوله  تريد  ما  كل  تحضير  دائًما  عليك  اآلن.  بعد  معك  الصحفي/ة  

العنوان، ما العنوان الفرعي وهكذا.

احتجاج سائقي السيارات الخاصة من اجل شق مسار 
للمواصالت العامة: سيتم إغالق شارع 4 صباح األحد

يوم األحد، سيحتج سكان هشارون الذين يقودون سيارة خاصة 
عىل االختناقات المرورية وازمات المرور التي ال تتلقى اهتماًما 

من وزارة المواصالت.

المرور وإغالق  ستعمل قافلة سيارات خاصة عىل إبطاء حركة 
يطالبون  السكان  هداسم.  تقاطع  جنوب   4 السريع  الطريق 
سريعة  وخطوط   ،4 طريق  عىل  للحافالت  مسار  بتخصيص 

ومسارات للمواصالت العامة إىل محطة القطار. 
 

ستغادر قافلة السيارات عند الساعة 8 صباًحا من تقاطع حداسم 
باتجاه تقاطع درور. عىل طول هذا الجزء من الشارع، ستسافر 

القافلة ببطء وتعطل حركة المرور.

جهة/ تفاصيل االتصال )االسم + الهاتف(
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سمعت "ال"؟ هذه ليست نهاية العالم
آخر شيء يجب تذكره هو أنك ستسمع الكثير من "ال"، أو ببساطة لن تحصل عىل رد. 
الصحفي عىل الجانب اآلخر الذي لم يلتق بك يتلقى حوايل 3000 رسالة في اليوم. ال 
تيأس. تذكر، في النهاية، بمجرد أن يكون هناك مراسل واحد من أصل 10 يقول نعم، 

هذا نجاح بنسبة 100٪.

 كيف تعمل بشكل فعال؟
من المفضل أن يكون هناك مسؤول عن التواصل مع وسائل اإلعالم بين مجموعة 
الناشطين. ما هي المهارات المطلوبة؟ يجب أن يكون شخًصا مهتًما باإلعالم ولديه 
عالقات إنسانية جيدة، ومن المهم جًدا أن يشارك كل شخص مسؤول عن التواصل 
مع وسائل اإلعالم في كل مرحلة من مراحل النشاط، وان يكون قادرًا عىل رؤية الصورة 

العامة.

توجد  ذاتها،  وللبلديات  البلديات  رؤساء  خصوًصا   ، اليوم  القرارات  متخذي  لكل 
صفحات فعالة عىل الفيسبوك. هذه المنصة ممتازة لنشر مشاكل المواصالت العامة.

نقص  عن  كانت  المواصالت  مجال  في  "الشكاوى"  غالبية  ببعيد،  ليس  زمن  منذ 
مواقف السيارات. في السنوات االخيرة، وبجهود جمعية 15 دقيقة أيًضا، انتشر وعي 
بأفضلية الحديث في هذه الصفحات عن مشاكل المواصالت العامة أيًضا، كي ترى 

السلطة المحلية ان هذا الموضوع يهم السكان بدرجة كبيرة.

صفحات التواصل االجتماعي تخاطب الجماهير وتصل للجميع، وهذه ميزتها. عندما 
ايضا  ذالك  ترى  ماريا  طمرة،  في   120 رقم  باص  تخص  مشكلة  عن  ابراهيم  ينشر 
وتكتشف أنها ليست الوحيدة التي تواجه هذه المشكلة. هذه يخلق تيار شكاوى ايجابي 
ويُسمع صدى أصوات مستعميل المواصالت العامة في مواقع التواصل االجتماعية. 
باالضافة لصفحات تخص سياسيين محليين )أو قطريين(، لكل بلدة ثمة صفحة أو 
أكثر عىل الفيسبوك. هذه الصفحات كذالك تُعتبر منصة ممتازة للحديث عن مشاكل 
عىل  والعارضات  االستطالعات  ونشر  اخرين،  نشطاء  تجنيد  العامة،  المواصالت 

نطاق واسع.

  كيفية العمل مع الشبكات االجتماعية؟



 كيف نصنع التغيير في وسائل المواصالت العامة؟

كيفية العمل مع نشطاء آخرين؟
إذا كنت قد تمكنت من حشد مجموعة من الناشطين، فمن المهم أن تعرفوا كيفية 
للجميع،  الحسنة  النوايا  من  الرغم  وعىل  األحيان،  من  كثير  في  كمجموعة.  العمل 
تحسين  وهو  أال  الرئيسي،  بالهدف  الناشطين،  بين  الجماعية  الديناميكية  تضر  قد 

المواصالت العامة..

المنشورات القصيرة والمركزة أفضل من المنشورات الطويلة والمعقدة.	 
الصورة في المنشور دائما تجذب االنتباه وتزيد من وضوح المنشور	 
عىل 	  نشره  يمكن  والذي  المعني،  الموضوع  حول  "ميم"  إنشاء  أخرى:  أنشطة 

شبكات التواصل االجتماعية.
عىل سبيل المثال، طلب من رئيس بلدية القدس السابق نير بركات باستبعاد شركة 	 

سيتيسبورت، مشغل السكك الحديدية الخفيفة، من المدينة:

* في الصورة: بركات قبل ان ترشح نفسك لرئيس حكومة, اعتن بالقطار الخفيف.

نصائح أخرى:
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اجمع حولك اشخاص يسهل عليك العمل معهم
صحيح انه للوصول لدوائر أكبر، سيكون عليك توسيع دائرة المشاركة، ولكن الدائرة 
لقيادة  مركزيين  نشطاء  ثالثة  او  الثنين  باإلضافة  انت  تضّمك  التي  األوىل،  الفعالة 
التغيير، من المهم أن تجمعكم عالقة حسنة، وان تتشابهوا من حيث طبيعة العمل 

والمزاج.

يتم اتخاذ القرارات عن طريق االجتماعات الهاتفية أو المباشرة
قرارات بشأن طبيعة األنشطة والتخطيطات المستقبلية تتطلب تواصل متين، واضح 
ومحترم. تواصل كهذا يتم الحصول عليه من خالل الكالم وليس من خالل الكتابة. 
لذلك، دع المناقشات والقرارات "الثقيلة" للمكالمات الهاتفية أو االجتماعات وجهًا 

لوجه.

ال تدع مجموعة الواتساب تدمر لك كل المخططات
الخامل  الحديث  تنجر إىل  التشغيلية فقط. ال  للحاجة  الواتساب  استخدم مجموعة 
الواتساب  الحفاظ عىل مجموعة  يجب  فيه.  التالية  والخطوات  الصراع  عن طبيعة 
كأداة فعالة تستخدم لنقل المستندات أو الصور أو جداول المواعيد. كن حذرًا جًدا 
أن  يمكن  الواتساب. هذا  والجداالت في مجموعة  المناقشات  إىل  االنجذاب  بشأن 

يدمر االهداف المشتركة.

time line – من يفعل ماذا ومتى / الخط الزمني
عندما تأتي التخاذ قرار بشأن المهام في المستقبل القريب )كما ذكرنا، ال عن طريق 
هو  من  بوضوح  سجل  لوجه(،  وجها  محادثة  أو  الهاتف  طريق  عن  ولكن  الكتابة، 
المسؤول عن ماذا، وما هو التاريخ النهائي لتنفيذ المهمة. انشروا القائمة بين جميع 

أعضاء المجموعة. العلنية تزيد االلتزام. فيما ييل مثال عىل مثل هذا الجدول:

 اجمع حولك اشخاص يسهل عليك العمل معهم

حتى متى من ماذا

حتى 10.5 صبحي كتابة نص للعريضة

حتى 12.5 نعمة إرسال بيان صحفي

حتى 15.5 حنان تعليق إعالنات في الحي



 كيف نصنع التغيير في وسائل المواصالت العامة؟

يمكن، بعد تقديم طلبك واحتجاجك، أن تتم دعوتك إىل اجتماع مع إحدى السلطات 
ذات الصلة. إليك بعض النصائح

استعد:
الجاهزية تؤدي إىل النجاح. قم بجمع البيانات وتركيزها في تقرير وتقديمها للمؤسسة. 
واستراتيجية  مواقف\اراء  عىل  النشطاء  سائر  مع  باالتفاق  قم  ذلك،  إىل  باإلضافة 

محادثة مسبقًا )قبل االجتماع(.

ملخص االجتماع:
اكتب انت ملخص االجتماع ووزعه عىل جميع المشاركين في االجتماع. يكون ملخص 
االجتماع في بعض األحيان أكثر أهمية من االجتماع نفسه، حيث أن هذه وثيقة مكتوبة 
بالتلخيص،  اتباعها. إمكانية التحكم  تبين استنتاجات االجتماع والخطوات الواجب 
تعطيك القوة. بالطبع، يجب عليك توزيع الملخص بعد وقت قصير من االجتماع 

وتتبع تنفيذ االستنتاجات.

اذهبوا كفريق ُمصغر:
االجتماع،  ، ولكن في  أو في االستطالع  العريضة  الحجم مهم في  أن  الرغم من  عىل 
يمكن أن يكون الحجم مشوش. احضروا االجتماع 3-2 أشخاص فقط حتى ال تتبعثروا 
لشكاوى وقصص شخصية. يحافظ عدد محدود من األشخاص عىل تركيز االجتماع 

ومالءمته لألهداف.

حافظ عىل التركيز
ال تدع المحادثة تذهب إىل مناطق ال عالقة لها بهدفك. بالطبع يمكنك إدارة حديث 

صغير )small talk(. كن لطيفًا، ولكن كن محترفًا ومركزًا.

نصائح لالجتماعات مع السلطات 
)البلدية، المكاتب الحكومية، مشغالت المواصالت العامة(
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وفقًا  السابقة  الفصول  في  تعلمناها  التي  المبادئ  تطبيق  الفصل  هذا  في  سنحاول 
للموضوع الذي نريد تطويره

1. توضيح األهداف وجمع المعطيات: لماذا هناك حاجة لهذا الخط؟ هل الخطوط 
الموجودة ال تلبي الحاجة؟ كم من الوقت سيوفر الخط الجديد وكم من األشخاص 

سيخدم؟

2. تواصل رسميًا مع وزارة النقل والسلطة المحلية لديك. إذا تم قبول طلبك، ممتاز، 
إذا لم يحصل ذلك، يرجى االنتقال إىل الخطوة التالية

األمر،  لزم  وإذا  /استطالع،  الجديد من خالل عريضة  للخط  إثبات وجود طلب   .3
عريضة فوتوغرافية

4. نشر العريضة/ االستطالع + المادة المرئية بكل الوسائل: االعالم المحيل، الشبكات 
االجتماعية والمزيد

الوسائل. من  بكافة  بالنشر  النقل مصحوبة  البلدية ووزارة  التقديم إىل رئيس  إعادة 
المفضل مالئمة التوجه للعمدة حسب الحاجة، عىل سبيل المثال، إذا كانت السلطة 

المحلية عربية، فمن المستحسن التواصل باللغتين، العربية والعبرية

 تطبيق المبادئ حسب المواضيع

كيف نضيف خط حافلة جديد؟



 تطبيق المبادئ حسب المواضيع

كما هو موضح في قسم 4.1، ولكن أيًضا يتطلب االمر تفكير استراتيجي لتجنيد أصحاب 
العمل والموظفين في مجال عملك لتقديم عريضة / مسح / نشاط ذي صلة.

معظم  والسفر.  التنقل  عادات  عن  التحدث  يمكنك  المباشرة،  الحجج  بين  من 
التنقالت اليومية مخصصة للعمل، وبالتايل، من أجل الحد من االختناقات المرورية، 
يجب إنشاء وسائل مواصالت عامة فعالة ألماكن العمل. وزارة المواصالت نفسها، 

خططت لعدد من خطوط النقل العام المباشر لمناطق عمل.

من أجل تحسين وتيرة خط موجود، يجب إثبات أن الوتيرة الحالية غير كافية. مثال 
بواسطة اظهار كثافة ركاب ال تطاق، ولكن غالبًا ما تؤدي الوتيرة المنخفضة إىل إساءة 
استخدام الخط وحتى عدم استخدامه. يتعامل القسمان 1 و2 مع كل حالة عىل حدة:

في حالة االكتظاظ: توثيق الكثافة باستخدام صور ومقاطع الفيديو. من المستحسن 
التصوير من فوق بطريقة توضح الكثافة وتخفي قدر اإلمكان وجوه الركاب.

في حالة التردد المنخفض جًدا الذي يؤدي لعدم االستخدام )عادة ما يكون ذا صلة 
النائية( يجب فحص مسار الخط ومعرفة ما إذا كان يلبّي احتياجات  بالمجتمعات 
المؤسسات  المثال،  سبيل  عىل  لديهم،  بالنسبة  الحيوية  لألماكن  ويصل  السكان 
التعليمية، مناطق العمل وما إىل ذلك. في حال انه ال يخدم احتياجات السكان، ينبغي 

طرح ذلك كحجة رئيسية.

أرسل شكوى واطلب زيادة التردد من وزارة المواصالت + السلطة المحلية )في حال 
ان الخط يمر في نطاق مسؤوليتها(

إذا تم قبول طلبك، ممتاز، إذا لم يحصل ذلك، يرجى االنتقال إىل الخطوة التالية
جمع تواقيع ركاب الخط عىل عريضة و / أو التوقيع عىل استمارات الشكاوى و / أو 
االجتماعية +  الشبكات  انشر عىل  الخط.  تردد  فيديو ألشخاص يشكون من  تصوير 

وسائل اإلعالم المحلية وبالطبع لوزارة المواصالت ورئيس البلدية. كن مبدعا!
إذا استلمتم رد بأنه ال يمكن زيادة التردد بسبب نقص المحطات/ السائقين، اتصل 

بنا وسنحاول المساعدة.

كيف تضيف خط حافلة لمكان العمل؟

كيف تحّسن تردد خط موجود؟
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لتجنيد  استراتيجي  تفكير  االمر  يتطلب  أيًضا  ولكن   ،4.1 القسم  في  موضح  هو  كما 
الطالب، وإدارة المؤسسات األكاديمية، والجمعيات الطالبية للعريضة / المسح / 

النشاطات ذات الصلة.
هنا أيًضا، حجة التنقل اليومي صالحة.

مسار مخصص للمواصالت العامة داخل المدينة يقع تحت سلطة السلطة المحلية 
)بالتعاون مع وزارة المواصالت(، لذا من المتوجب تركيز الضغط عليها.

تريد  الذي  الشارع  عبر  تمر  التي  الحافالت  من  كافيًا  عددًا  هناك  أن  إثبات  يجب 
السفر  مدة  توثيق  للغاية  المستحسن  من  مزدحم.  الشارع  وأن  اليه  المسار  إضافة 
بالحافلة أثناء االختناقات المرورية مقابل مدة السفر أثناء تدفق حركة المرور )والذي 

يحاكي السفر عىل مسار خاص للمواصالت العامة(.
يجب تقديم طلب رسمي للبلدية ووزارة النقل حول الموضوع مع تضمين البيانات 

التي قمت بفحصها )كمية الحافلة وأوقات السفر(

إذا تم قبول طلبك، ممتاز، إذا لم يحصل ذلك، يرجى االنتقال إىل الخطوة التالية
خاص  مسار  بإقامة  المهتمين  األشخاص  من  المزيد  عىل  العثور  إىل  بحاجة  أنت 
للمواصالت العامة. فهم هؤالء الذين يسافرون معك في وسائل النقل العام. قد تكون 
العثور  عىل  الجهد  تركيز  المهم  من  الخاصة.  السيارات  ركاب  من  اعتراضات  هناك 
عىل المؤيدين بدالً من الجدل مع المعارضين. العثور عىل المؤيدين يمكن ان يكون 
الشبكات  وبالطبع عىل  لالتصال  تفاصيل  بالمحطات مع  بواسطة عريضة، الفتات 

االجتماعية.

بمجرد تشكيل مجموعة من النشطاء، من المفيد البدء في نشاط واسع أكثر: عريضة 
مصورة، حضور اجتماع مجلس البلدية، التوجه لوسائل اإلعالم وهكذا.

الحظ أنه غالبًا ما تطول المعركة لصالح إقامة مسار خاص للمواصالت العامة، لذا 
كن صبورًا ومبدًعا. من المحتمل أن تضطر إلقامة أنشطة متنوعة لفترة طويلة. ولكن 

ال تيأس، سوف تنجح. سنكون سعداء لمساعدتك بشكل خاص.

كيف أضيف خط جديد للتعليم؟

 كيف أضيف مسار خاص للمواصالت 
العامة داخل المدينة؟



ملحق - خطة عمل لتحسين النقل العام

1.  ما المشكلة؟ )يجدر النظر في ما إذا كانت مشكلتي مشتقة من مشكلة أخرى، عىل 
سبيل المثال: بطء وقت السفر هو نقص بمسارات مخصصة للمواصالت العامة، 

االكتظاظ - مشكلة التردد، وما إىل ذلك(

2.  من هو الطرف المسؤول عن مشكلتي؟ )يمكن استخدام الجدول( 



33

* يفضل التوجه ايضا للسلطة المحلية ألن التأخرات الدائمة نابعة من عدم وجود 
طريق للمواصالت العامة

السلطة 
المحلية

شركة 
الباصات

وزارة 
المواصالت

لمن أتوجه ومتى؟

* V V تأخيرات دائمة

V V V اكتظاظ

V شكوى عىل سائق

V V وتيرة منخفضة

V V عدم توقف عىل محطة

V V طريق مواصالت عامة مزدحم

V V مشاكل في الراف كاف

V معلومات خاطئة 
)بالمحطة، بالباص او بالموقع(

V معلومات الكترونية خاطئة

V V اقتراح لخط باص جديد

V V تغيير مسلول باص

V V القطار

V محطة غير سليمة



3.  مع من يمكنني التعاون )من يعاني من نفس المشكلة(؟ عىل سبيل المثال: الركاب 
اآلخرون عىل الخط / الجيران / زمالء العمل / الطالب في مؤسستي الدراسية

4.  ممن يمكنني طلب المساعدة؟ عىل سبيل المثال: السلطة المحلية ووسائل اإلعالم 
والمنظمات )15 دقيقة بالطبع(، إلخ.
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لحل  المسؤول  الطرف  عىل  للتأثير  اتخاذه  عيّل  يتعين  الذي  األول  اإلجراء  هو  ما    .5
المشكلة؟ )اتجاهات التفكير - ما هو اإلجراء االكثر فعالية والذي يتطلب مجهود ضئيل؟ ما 

هي نقطة ضعف الطرف المسؤول؟(

6.  ماذا عيّل أن أفعل ليصبح هذا االجراء واقعا؟




