
 نقل عام
 

 النقل العام هو مفتاح عمل المدن الحدیثة. تم استبدال النمط القدیم للمدینة ، حیث عاش العمال على مسافة قریبة من أماكن عملهم ، بنوع
 جدید من المدینة ، تم تحدیده باالمتداد الحضري والحاجة إلى التنقل ، غالًبا لمسافات طویلة ، بین المنزل والعمل. هذا النوع الجدید من

 المشهد الحضري ، الذي تم تعریفه بواسطة السیارة ومن أجلها ، تم إنشاؤه عمدًا من قبل صناعة النفط وشركات السیارات. في الوالیات
 المتحدة ، اشتروا ، ثم قاموا بتفكیك أنظمة المواصالت العامة في جمیع أنحاء البالد بال رحمة ، لضمان عدم وجود خیار أمام الناس سوى
 شراء السیارات وقیادتها. في أوروبا وآسیا ، وإلى حد ما في كندا ، واصلت أنظمة النقل العام لعب دور أكثر أهمیة ، ولكن هناك أیًضا ،
 وفي جمیع أنحاء العالم ، ُینظر إلى ملكیة السیارة على أنها رمز للنجاح والثراء ، وفي كل مكان تقریًبا اتبعت الحكومات سیاسات تفضل

 السیارات والطرق والطرق السریعة على وسائل  النقل العام.
 

 إذا كان األشخاص الناجحون یقودون السیارات ، فیمكن بسهولة أن ینظر إلى األشخاص الذین یحتاجون إلى النقل العام على أنهم
 خاسرون. من المفترض أن تكون رئیسة الوزراء البریطانیة السابقة مارجریت ثاتشر[Margaret Thatcher] قد قالت إن "الرجل
 الذي یجد نفسه في الحافلة بعد سن ٢٦ عاًما ، یمكن أن یعتبر نفسه فاشًال". وقد دفع هذا النوع من المواقف الحكومات في أجزاء كثیرة

 من العالم إلى تجویع وسائل النقل العام ، وفي الوقت نفسه توفیر إعانات ضخمة إلنشاء وصیانة الطرق والبنى التحتیة األخرى التي
 تحتاجها السیارات.

 
 لكن أحد مفارقات المدن التي تسیطر علیها السیارات أنها ال تستطیع العمل بدون وسائل النقل العام. ال یستطیع معظم األشخاص الذین

 یقومون بالعمل ذي األجور المتدنیة التي بدونها ال تستطیع المدن الحدیثة البقاء على قید الحیاة شراء السیارات وتشغیلها - وإذا استطاعوا
 ذلك ، فإن المدن ستصاب بالشلل بسبب الجمود. تعتمد الرأسمالیة الحضریة على الوظائف ذات الحد األدنى لألجور والعمل غیر المستقر

 ، لذا یتعین على الدولة توفیر مستوى معین من خدمة العبور لألشخاص الذین یقومون بهذا العمل.
 

 في كثیر من األحیان ، ومع ذلك ، فإن الخدمة المقدمة غیر كافیة وغیر موثوق بها. لماذا تنفق أمواًال أكثر مما هو ضروري للغایة لتلبیة
 احتیاجات العاملین والفقراء ، الذین غالبًا ما یكونون مهاجرین وأفراد األقلیات العرقیة ؟

 
 في جمیع أنحاء العالم ، هناك حركات من ركاب العبور یقاتلون من أجل نقل عام أفضل. إن المنظور الرئیسي الذي یوجه العدید من هذه

 الصراعات هو فكرة أن المرور العابر یجب أن یكون مجانًیا ، أي ال یتم دفعه مقابل األسعار ، ولكن من اإلیرادات العامة. هذه هي
 الطریقة التي یتم فیها تمویل الطرق بشكل طبیعي: یتم دفع تكالیف بناءها وصیانتها عن طریق الضرائب ، ونادرًا ما یتم دفعها مقابل

 رسوم المستخدم.
 

 لكن النقل العام المجاني في حد ذاته لن یكون كافًیا. نحتاج أیًضا إلى عبور جید ، وعبور یعمل بشكل متكرر ویذهب إلى حیث یرید الناس
 الذهاب. كما یجب أن تكون ممتعة وآمنة. هذا یتطلب استثمارات جدیدة وكبیرة.

 
 ال یمكن تجاهل تكلفة بناء وتوفیر أنظمة النقل. یواصل مطورو العقارات إدامة وتفاقم الزحف ، وبناء أقسام فرعیة منتشرة على نطاق

 واسع ال یمكن خدمتها بالعبور بأي طریقة معقولة. وبالتالي تستمر في تفاقم اعتماد المجتمع على السیارات في نفس الوقت الذي تتطلب
 فیه أزمة المناخ أن نخفض اعتمادنا على السیارة بشكل جذري. من الواضح أن اللوائح الحكومیة كان لها تأثیر ضئیل على سلوك مطوري

 العقارات. إن القضیة التي سیتعین علینا معالجتها عاجًال أم آجًال هي مسألة الملكیة الخاصة لألرض: الفكرة الغریبة التي مفادها أن
 األغنیاء والشركات یجب أن یكونوا قادرین على شراء األرض ومن ثم القیام بما یحلو لهم.

 
 صراعات العبور ، مثل تلك الموصوفة في مقاالت في عدد ١٨ آذار ٢٠١٧ من أصوات أخرى (موجودة أیًضا على موقع

Belo Horizonte] حول بیلو هوریزونتي والبرازیل ولوس (www.connexions.org على اإلنترنت Connexions 
 Brazil, and Los Angeles] ، وقد حققت نجاًحا لدرجة أنهم شكلوا تحالفات بین السائقین والفرسان. تتمثل إحدى اإلستراتیجیات

 المفضلة لدى الحكومات في إلقاء اللوم على األجور المرتفعة والخدمة السیئة على السائقین "الجشعین" ، الذین یفترض أن مطالبهم بأجر



 جید وظروف عمل ال تترك للحكومات أي خیار سوى خفض الخدمة. االنقسام والتغلب هو التكتیك المفضل لمن هم في السلطة ، وللرد
 بنجاح ، نحن بحاجة إلى التعرف على هذا التكتیك ورفضه.
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