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مجتمع وإقتصاد
ّ
نفذت بعض اإلجراءات ّ
وطورت بعض
التكنولوجيات قبل أن يتوقف قبيل
استكماله .ومن ضمنها تجهيز غرفة
ّ
إصدار محاضر مخالفات السرعة بكل
مستلزماتها بانتظار القرار السياسي
وتفريغ فريق عمل لتشغيلها".
ّ
األساسية في تطبيق
تكمن املشكالت
ال ـ ـن ـ ـظـ ــام بـ ـحـ ـس ــب االس ـ ـت ـ ـش ـ ــاري فــي
ّ
املعلوماتية وأم ــن املعلومات
ش ــؤون
ً
العميد املتقاعد جــاك باكاييف" :أوال
ف ــي ع ـن ــاوي ــن حــام ـلــي رخ ــص ال ـســوق
غير الدقيقة مــا يمنع تبليغ الضبط
ب ـص ــورة ســري ـعــة .ثــان ـيــا ج ـهــوز نحو
 %50من تجهيزات النظام التي تتيح
لعناصر قوى األمن الداخلي تشغيله
ب ــدءًا مــن تــدويــن املـحــاضــر إلكترونيًا
ع ـن ــد ارتـ ـ ـك ـ ــاب امل ـخ ــال ـف ــة وإي ـص ــال ـه ــا
مباشرة إلى قاعدة البيانات في مكتب
تنفيذ األحكام .وثالثًا عدم ربط قاعدة
بـيــانــات ق ــوى األم ــن الــداخـلــي بقاعدة
بيانات هيئة إدارة السير التي تسمح
ّ
املرورية
بدفع غرامات كافة املخالفات
عـ ـن ــد دفـ ـ ــع رسـ ـ ـ ــوم امل ـي ـك ــان ـي ــك أسـ ــوة
ببدالت التوقف اإلضافي".
ت ـ ـت ـ ـبـ ــع ه ـ ـ ـ ــذه امل ـ ــرح ـ ـل ـ ــة (أي س ـح ــب
الــرخ ـصــة) تـحــويــل ال ـســائــق املـخــالــف
إلى مــدارس التأهيل بحسب ابراهيم،
إذ يكمن "األسـ ــاس فــي تغيير سلوك
السائق ورفع مستوى قيادة املركبات
وم ـس ـت ــوى االم ـ ـت ـ ـحـ ــان" .تـ ـن ــدرج ه ــذه
امل ـهـ ّـمــة ضـمــن م ـســؤولـ ّـيــة هـيـئــة إدارة
السير واملــركـبــات واآللـيــات بالتعاون
مــع نقابة مكاتب تعليم الـســوق التي
ل ــم ت ـط ـ ّـور عـمـلـهــا أو تـكــافــح عـمـلـ ّـيــات
الغش فيها ،وذلك عبر "وضع معايير
ت ـحــويــل م ـكــاتــب ال ـس ـيــر إلـ ــى مـ ــدارس
تعليم ،وتطوير تعليم قيادة املركبات،
ووضع منهج جديد للتعليم ،وتطوير
االمـ ـتـ ـح ــان ــن الـ ـنـ ـظ ــري وال ـت ـط ـب ـي ـقــي،
وتــأهـيــل املــدربــن فــي مكاتب الـســوق،
ووض ـ ــع م ـن ـهــج لـ ـل ــدورة املـتـخـ ّـصـصــة
التي على السائق الخضوع ّلها عند
سحب الرخصة منه .مــا تحقق منها
حتى اليوم هو وضع بعض املسودات
ّ
تتحول
فقط" .ويضيف" :في الواقع لم
ّ
متخصصة
مكاتب السوق إلى مدارس
ـدورة الـتــأهـيـلـ ّـيــة .وأي من
لـلـقـيــام ب ــال ـ
ّ ّ
ذل ـ ــك لـ ــن ي ـت ـح ــق ــق إل ب ـت ـف ـع ـيــل عـمــل
املـجـلــس الــوط ـنــي والـلـجـنــة الــوطـنـ ّـيــة
لـلـســامــة املـ ـ ّ
ـروريـ ــة املــول ـجــن قــانــونــا
ب ـت ـح ــدي ــد دقـ ــائـ ــق الـ ـنـ ـظ ــام وامل ــوافـ ـق ــة
ع ـلــى امل ـن ــاه ــج ،وذلـ ــك ع ـبــر أم ــان ــة سـ ّـر
(ت ـن ـت ـظــر ص ـ ــرف م ـي ــزان ـي ــة تـشـكـيـلـهــا
ال ـتــي أقــرت ـهــا ال ـح ـكــومــة) ت ـضـ ّـم فــريــق
ّ
متخصصًا ملراقبة عمل اإلدارات
عمل
املعنية واملـســاعــدة فــي وضــع الخطط
والدراسات واملناهج وتنفيذها".

رحيل

أنطوان بشارة
«آخر» رؤساء االتحاد العمالي العام
فاتن الحاج
ي ـ ـق ـ ـفـ ــز ع ـ ـ ـ ــام  1987إل ـ ـ ـ ــى ذاك ـ ـ ـ ــرة
الـ ـنـ ـق ــابـ ـي ــن م ـ ــع رح ـ ـيـ ــل أن ـ ـطـ ــوان
ب ـ ـشـ ــارة .ي ــومـ ـه ــا ،ن ـ ـ ــزع االتـ ـح ــاد
ال ـع ـمــالــي الـ ـع ــام ب ــرئ ــاس ــة ب ـشــارة
م ـت ــاري ــس امل ـت ـح ــف «ب ــال ــرف ــوش».
نظم القائد النقابي أكبر إضــراب
ضد الحرب األهلية امتد لخمسة
أيــام وتــرافــق مــع تظاهرات شــارك
فيها أطباء ومحامون ومعلمون
وهيئات أهلية ونسائية وشبابية
وطــال ـب ـيــة ش ـه ــدت م ــواج ـه ــات مع
امليلشيات وانتهت بلقاء األهالي
من «الشرقية» و«الغربية».
يـ ـت ــذك ــر الـ ـنـ ـق ــابـ ـي ــون هـ ـ ــذا الـ ـ ــدور
الــوطـنــي لــاتـحــاد بـقـيــادة بـشــارة
ت ـمــامــا ك ـمــا ي ـت ــذك ــرون ال ـبــرنــامــج
املـطـلـبــي ف ــي ال ــدف ــاع ع ــن مـصــالــح
الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال واالحـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــاج عـ ـل ــى
األوض ـ ـ ـ ــاع امل ـع ـي ـش ـي ــة .ف ـمــراج ـعــة
بسيطة ملراسيم تصحيح األجور
الصادرة في فترة الحرب ،تظهر،
بحسب النقابي أديب أبو حبيب،
كـيــف أن الـتـصـحـيــح ك ــان يحصل
بـصــورة دوريــة وتلقائية ،وحــدث
ف ــي ب ـع ــض الـ ـسـ ـن ــوات أن صـ ّـحــح
األجر مرتني في السنة الواحدة.
ل ـ ــم ي ـ ـعـ ــرف اإلرب ـ ـ ـ ـ ــاك والـ ـخـ ـض ــوع
ط ــري ـق ــه إل ـ ــى ب ـ ـشـ ــارة ،ك ـم ــا ي ـقــول
رف ـي ـقــه ال ـن ـقــابــي غ ـس ــان صـلـيـبــي،
«إذ ك ــان اجـتـمــاعـيــا ديـمــوقــراطـيــا
ذا ن ــزع ــة شـ ـه ــابـ ـي ــة ،ق ـ ـ ـ ــادرًا عـلــى
ادمــاج اليمني واليسار في العمل
الـ ـنـ ـق ــاب ــي وش ـ ـجـ ــاعـ ــا ف ـ ــي اتـ ـخ ــاذ
الـ ـق ــرارات بـصـحـبــة رف ــاق ــه الـيــاس
الـ ـهـ ـب ــر وحـ ـسـ ـي ــب عـ ـب ــد ال ـ ـجـ ــواد
ـدان» .األه ــم ،بالنسبة
وحبيب زي ـ ّ
ً
إلى صليبي ،أنه كان مساجال في
أحوال املال واالقتصاد والقضايا
ال ـن ـق ــاب ـي ــة واسـ ـتـ ـط ــاع أن يـنـشــئ
مركز دراسات توقف مباشرة بعد
استبعاده عن رئاسة االتحاد.
فـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ـ ــام  1992ك ـ ـ ـ ـ ــان مـ ـحـ ـط ــة
«نضالية» ثانية في حياة بشارة.
ف ــي ذلـ ــك الـ ـت ــاري ــخ ،دعـ ــا االت ـح ــاد
العمالي الــى التظاهر واالضــراب
ملــدة  3اي ــام ضــد حـكــومــة الرئيس

ال ــراح ــل ع ـم ــر ك ــرام ــي ،اس ـت ـن ـكــارًا
لتدهور سعر صرف الليرة .عشية
اإلض ـ ــراب ،حـضــر وف ــد مــن اتـحــاد
ع ـم ــال س ــوري ــا إل ــى م ـن ــزل ب ـشــارة
ونقل له دعوة من رئيس االتحاد
لــزيــارة دم ـشــق .ي ــروي ب ـشــارة في
أحاديث صحافية سابقة الحادثة
فيقول« :التقينا قيادة االتحاد من
دون أن نـتـطــرق ال ــى أي مــوضــوع
جدي حتى العاشرة مساء عندما
ُ
سألت رئيس االتحاد السوري :إذا
لــم تـكــن ه ـنــاك مــواض ـيــع للنقاش

في أيام بشارة كان
تصحيح األجور يحدث
دوريًا وتلقائيًا

كان بشارة إجتماعيًا ديموقراطيا
ذا نزعة شهابية

فلماذا نحن هنا؟ الى أن فوجئنا
بــوصــول نــائــب الــرئـيــس الـســوري
ع ـبــد الـحـلـيــم خ ـ ــدام» .دخ ــل خ ــدام
مباشرة في املوضوع وقال« :هذا
االض ــراب لـيــس لــه مـعـنــى ،ويجب
أن ُي ـل ـغــى .وإذا ك ــان مــوجـهــا ضد
الحكومة فإنها باقية حتى موعد
االن ـت ـخــابــات الــرئــاس ـيــة املـقـبـلــة».
أج ــاب ــه أمـ ــن س ــر االتـ ـح ــاد آنـ ــذاك
حبيب زيدان« :وصلتنا الرسالة»،
فقال ّ
خدام« :لو كنت أريد توجيه
رســائــل لكنت أرسلتها مــع خفير
من الجيش السوري».
ب ـق ــي الـ ـسـ ـج ــال دائـ ـ ـ ـرًا ب ــن ق ـي ــادة
االت ـ ـحـ ــاد ال ـع ـم ــال ــي وخ ـ ــدام حـتــى
ال ـف ـجــر وعـ ــاد ال ــوف ــد إل ــى ب ـيــروت
أك ـ ـ ـثـ ـ ــر تـ ـصـ ـمـ ـيـ ـم ــا عـ ـ ـل ـ ــى ت ـن ـف ـي ــذ
االضــراب .نجح االضــراب ،وعكس
ثقة الناس باالتحاد العمالي في
ذلك الحني ،اال ان االمور ذهبت في
اتجاهني قاتلني:
االول ،هـ ــو نـ ـ ـ ــزول قـ ـ ــوى ح ــزب ـي ــة
واس ـت ـخ ـبــاريــة الس ـت ـخ ــدام حــركــة
ال ـ ـشـ ــارع االح ـت ـج ــاج ـي ــة م ــن اج ــل
ت ـم ـه ـيــد ال ـط ــري ــق ل ــوص ــول رف ـيــق
ال ـح ــري ــري الـ ــى ال ــرئ ــاس ــة الـثــالـثــة
واطـ ـ ـ ـ ــاق امل ـ ــوج ـ ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة مــن
ال ـن ـيــول ـي ـبــرال ـيــة ف ــي ح ـك ــم ال ـب ــاد
وت ــوزي ــع الـ ـث ــروة .وال ـث ــان ــي ،تنبه
اص ـحــاب امل ـش ــروع الـنـيــولـيـبــرالــي
الهـمـيــة تــدمـيــر االت ـحــاد العمالي
ال ـ ـعـ ــام .س ــرع ــان م ــا جـ ــرى تـعـيــن
األمـ ـ ـ ــن الـ ـقـ ـط ــري ل ـ ـحـ ــزب ال ـب ـع ــث
العربي االشتراكي آنذاك عبد الله
األمــن وزي ـرًا للعمل ،الــذي ساهم
مــع الـقــوى السياسية والطائفية
ف ـ ــي ت ـف ـت ـي ــت ال ـ ـحـ ــركـ ــة ال ـن ـق ــاب ـي ــة
وتــأسـيــس الـنـقــابــات واالت ـح ــادات
العمالية الوهمية الحكام القبضة
على االتحاد العمالي العام ،وهو
م ــا ن ـجــح ن ـجــاحــا ب ــاه ــرا ،ويــدفــع
العمال ثمنا باهظا له ،واخر هذه
االثمان قيام الحكومة بتخفيض
ال ـحــد االدنـ ــى لــاجــر ال ـيــومــي من
دون اي اعـ ـ ـت ـ ــراض مـ ــن االتـ ـح ــاد
العمالي.
رحــل انـطــوان بـشــارة ،آخــر رئيس
لالتحاد العمالي العام.
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أخبار

إقرار آلية تشكيل هيئة
سالمة الغذاء
… وفــي «الخميس ال ــراب ــع» ،واف ــق مجلس
الــوزراء ،في جلسته األخيرة ،على «إطالق
آلـيــة تعيني رئـيــس ونــائــب رئـيــس وأعـضــاء
مجلس إدارة الهيئة اللبنانية لسالمة الغذاء
امللحوظة فــي قــانــون ســامــة ال ـغــذاء ،وذلــك
عن طريق وزارة التنمية اإلداريــة ومجلس
الخدمة املدنية».
ه ــذا اإلق ـ ــرار ،ال ــذي ي ـعـ ّـده املـنـتـظــرون لهذه
ال ـخ ـطــوة بـمـثــابــة «اإلنـ ـج ــاز ّ
األول» ،وضــع
ّ
تشكيل هذه الهيئة على «السكة وبات على
الدولة إقرارها واختيار ممثليها في أقرب
وقت ممكن ألن هناك قضايا طارئة جدًا ال
ٍ
تحتمل االنتظار ،ومنها على سبيل املثال
ال الحصر أزمة ّ
تلوث مياه نهر الليطاني»،
يقول رئيس جمعية حماية املستهلك في
لبنان ،الــدكـتــور زهـيــر ب ــرو .ويضيف برو
ّ
إلــى أنــه «بعد انتهاء الجلسة ،جــرى تزويد
رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة
ت ـمــام س ــام ووزي ــر
ال ـ ـص ـ ـح ـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة
وائ ـ ـ ـ ــل أب ـ ـ ــو ف ــاع ــور
ب ـ ــأسـ ـ ـم ـ ــاء خ ـم ـس ــة
م ــن ال ـخ ـب ــراء الــذيــن
كـ ــانـ ــوا امل ـس ــاه ـم ــن
األس ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ف ــي
ك ـ ـت ـ ــاب ـ ــة ال ـ ـق ـ ــان ـ ــون
وح ــارب ــوا مــن أج ـلــه ،عـلــى أن ت ـكــون مهمة
هـ ـ ــؤالء امل ـس ــاه ـم ــة ف ــي اخـ ـتـ ـي ــار األسـ ـم ــاء
السبعة في الهيئة» .وفي هذا اإلطار ،يلفت
برو إلى ّأن «أبو فاعور طلب السير الذاتية
لهؤالء ،على أنه يجري التحضير الجتماع
وقت الحق».
معهم في مجلس الوزراء في ٍ
ّ
إذًا ،الـخـطــوة األولـ ــى بــاتــت عـلــى «ال ـســكــة»،
ول ـك ــن ال ـت ـح ـ ّـدي األكـ ـب ــر ه ــو ف ــي «اخ ـت ـيــار
ّ
األع ـض ــاء» ،يـقــول ب ــرو ،مــؤك ـدًا ّأن «املطلب
ً
ّ
األســاس هو أن يتمتع هؤالء بالكفاءة أوال
واالسـتـقــالـيــة ثــانـيــا ،وهـمــا ش ــرط أســاس
لـنـجــاح الـهـيـئــة ،إذ ال يـجــوز أن يـكــون أحــد
ال ـشــرطــن م ـتــوف ـرًا دون اآلخ ـ ــر ،فــالـكـفــاءة
واالرتهان للخط السياسي يعني أن الهيئة
سقطت وكذلك العكس» .وهــذا األمــر «خط
أحمر كي ال تتعطل الهيئة وينتصر التجار
الفاسدون».
(األخبار)

مال وأسواق

هل تخسر صناعة السيارات سباق القيادة الذاتية؟
«سـيـشـهــد ال ـقــرن الــواحــد والـعـشــرون
أول م ــوج ــة ن ـمــو ف ــي ق ـط ــاع ال ـق ـيــادة
الــذات ـيــة ،وم ــن املـتــوقــع ان يحقق هــذا
السوق نموا بحجم  560مليار دوالر
ب ـح ـلــول ع ــام  ،»2035ه ــذا م ــا خلص
الـيــه تـقــريــر جــديــد عــن س ــوق الـقـيــادة
ال ــذات ـي ــة ن ـشــرتــه ش ــرك ــة الس ـت ـش ــارات
اإلداري ـ ـ ــة ال ـعــامل ـيــة «.»A.T. Kearney
فمنذ أيــام قليلة أعلنت شركة BMW
خططها للتعاون مــع كــل مــن «إنـتــل»
و»م ــوب ــاي ـل ــي» .قــالــت املـجـمــوعــة إنـهــا
تــرغــب ف ــي إطـ ــاق أول س ـي ــارة ذاتـيــة
الـ ـقـ ـي ــادة ف ــي األس ـ ـ ـ ــواق ب ـح ـل ــول ع ــام
 ،2021مــا يشير الــى أول ــى الخطوات
الجدية لتطور قطاع السيارات.
ف ـقــد اش ـ ــار ال ـت ـق ــري ــر ،ب ـع ـن ــوان «كـيــف
يمكن لصناع السيارات أن يستمروا
في زمــن القيادة الــذاتـيــة» ،الــى ظهور
سـلـسـلــة جــدي ــدة لـصـنــاعــة ال ـس ـيــارات
ذات الـ ـقـ ـي ــادة الـ ــذات ـ ـيـ ــة ،ت ـت ـك ــون مــن
م ـج ـمــوعــة م ــن ال ــاعـ ـب ــن ،ب ــداي ــة مــن
موردي املكونات ،مقدمي البرمجيات،
وحـ ـت ــى م ـق ــدم ــي وم ــؤسـ ـس ــي الـبـنـيــة
التحتية ومقدمي البيانات .معظم تلك

الـشــركــات وه ــؤالء امل ــوردي ــن يعملون
حــال ـيــا ف ــي م ـج ــاالت مـخـتـلـفــة ،ولـكــن
التقرير يتوقع أن يعمل ويتنافس كل
هــؤالء في السوق نفسها مع انطالق
ثورة القيادة الذاتية.
ي ـقــول مــايـكــل روم ـ ــر ،رئ ـيــس األع ـمــال
الرقمية في أوروبــا والـشــرق األوســط
وأف ــريـ ـقـ ـي ــا ب ــالـ ـش ــرك ــة ،إن «ن ـ ـمـ ــاذج
األعـمــال فــي مجال مقدمي السيارات
املـتــوسـطــة مـثــل «تــويــوتــا»« ،فولكس
واغن»« ،سيات» و»سيتروين» سوف
تتعرض ملشكلة .واقتداء بما قامت به
الشركات الــرائــدة مثل «جــي ام»« ،بي
ام ّدبليو» و»فــورد» ،فإنه يتعني على
صناع السيارات أن يقيموا شراكات
وتحالفات استراتيجية مع شركائهم
من خــارج الصناعة إذا أرادوا تقديم
حلول اتـصــاالت معلوماتية جذابة».
فـحـتــى ص ـنــاع ال ـس ـي ــارات الـنـخـبــويــة
مثل «أودي»« ،بورشيه»« ،مرسيدس
بنز» ،و»بي ام دبليو» يعتمدون على
خبراء خارجيني.
ي ـق ـت ــرح ال ـت ـق ــري ــر أن ع ـص ــر ال ـق ـي ــادة
الذاتية ســوف يفتح املجال ملجموعة

عصر القيادة
الذاتية سيفتح
المجال لخيارات
مربحة

مــن ال ـخ ـيــارات املــربـحــة ملـجـمــوعــة من
املوردين مثل «بورشيه»« ،زد اف /تي
ار دابليو»« ،كونتيننتال» و»شافلر».
وت ـش ــق ه ــذه ال ـش ــرك ــات طــريـقـهــا إلــى
قمة هرم املوردين ويمكنها أن تحتل
مكان املصنعني األساسيني كموردين

لألجهزة أو تقديم أنفسها كموردين
مستقلني للبرمجيات ومكوناتها.
في الوقت نفس ،فإن الالعبني الجدد
من املجموعات الرقمية مثل «غوغل»،
«آب ـ ـ ـ ـ ـ ــل»« ،فـ ـ ـيـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــوك»« ،سـ ـيـ ـسـ ـك ــو»
و»م ـي ـكــروســوفــت» ،وك ــذل ــك مصنعي

األجهزة مثل «سامسونغ»« ،سيمنز»،
و»دوتـشــي تليكوم» يشقون طريقهم
بثبات في السوق.
ّ
ّ
ي ــذه ــب ال ـت ـق ــري ــر ال ـ ــى تـ ــوقـ ــع «ت ـفــكــك
صـنــاعــة ال ـس ـيــارات بشكلها الـحــالــي،
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا س ـ ـ ـي ـ ـ ـقـ ـ ــوم م ـ ـ ـقـ ـ ــدمـ ـ ــو خـ ـ ــدمـ ـ ــات
التصنيع بالنمو السريع واالستقالل
ب ـص ـنــاع ـت ـهــم» ،وب ـح ـل ــول عـ ــام 2025
س ـت ـت ـخ ـط ــى عـ ــائـ ــدات ـ ـهـ ــم م ـ ــن م ـج ــال
ال ـتــرف ـيــه وامل ـع ـل ــوم ــات م ــا يـحـصـلــون
عليه من عوائد الصناعة التقليدية.
وعـ ـلـ ـي ــه ،س ـت ـن ـق ـســم س ـ ــوق امل ــرك ـب ــات
نـفـسـهــا إلـ ــى ثـ ــاث ش ــرائ ــح مختلفة
وهي :النخبوية ،املنخفضة التكاليف،
والطائرات بدون طيار.
عـلــى صعيد آخ ــر يشير الـتـقــريــر إلــى
ّ
أن ع ــدد ال ـح ــوادث امل ــروري ــة يمكن أن
ينخفض بنسبة  ،%70فيما تخفيف
الضغط امليكانيكي يمكن أن يخفف
م ــن تـكــالـيــف الـصـيــانــة بـنـسـبــة .%35
وأخ ـي ـرًا ف ــإن اس ـت ـخــدام أنـظـمــة قـيــادة
بديلة وكــذلــك السير فــي مــواكــب على
الـطــريــق يمكن أن يقلل مــن استهالك
الوقود بنسبة الثلث تقريبًا.

