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سياسة

ّ
سيارة بال سائق
عامر محسن
في املنشورات العلمية واالقتصادية ،يجري الحديث باستمرار عن تقنيات
جديدة صاعدة ،قد تكون تطبيقاتها العملية محدودة أو غير ظاهر ٍة اليوم ،ولكن
ّ ّ
من املؤكد انها سوف تطبع عالم املستقبل و»تخلخل» العديد من الصناعات
والذكاء االصطناعي في أجياله
وأنماط االستهالك واالنتاج .تكنولوجيا النانو
ٌ
الـجــديــدة ،والـبـعــض يضيف الحوسبة الكمية ،أمـثـلــة على ذل ــك .ومثلما كانت
ّ
االلكترونيات الدقيقة وشرائح السيليكون والحوسبة ،في السبعينيات ،تمثل
ّ
عدد من التطبيقات توشك
«سلع املستقبل» ،فإن هذا اإلهتمام يسبغ اليوم على ٍ
ٍّ
نوعي فيها.
على دخول األسواق وإحداث تغيير
السيارات التي تقود نفسها من أقرب هذه التقنيات الى عالم الواقع ،وهناك عدةّ
ّ
ّ
ّ
تجارية تخطت عتبة التجارب واإلختبار ،ويتوقع الخبراء أن تدخل
مشاريع
الـ ّـســوق بــن عامي  2025و ،2030وأن تصير السيارة الذاتية القيادة بعدها
ّ
اليومية .هنا يجب أن ّ
ّ
االوتوماتيكية
نميز بني القيادة
مشهدًا اعتياديًا في الحياة
بشكل
«الجزئية» ،كالسيارات التي تركن نفسها بنفسها ،أو تلك التي تقود
ٍ
ذاتي على الطرقات السريعة (عبر مزيج من الرادار والكاميرات ،وهذه الخاصية
ّ
وبني
أصبحت مــوجــودة الـيــوم فــي عـ ٍ
ـدد مــن الـنـمــاذج الحديثة لـعــدة ّشــركــات)ّ ،
املثال الذي تسعى اليه شركات كـ»غوغل» وغيرها ،أال وهي السيارة «املستقلة»
ٌ
مقود وإمكانية للتسيير البشري ،وتقوم
بالكامل ،حيث قد ال يوجد أساسًا
ّ
ومجساتها ،حصرًا ،بكامل مهام السائق.
السيارة وبرنامجها
املسألةّ ،
وأهم ّيتها االقـتـصــاديــة ،ال تقتصر على فكرة «إراح ــة» السائق من
ّ
ّ
القيادة ،أو خفض معدل الحوادث ،بل هي في أن السيارة الذاتية القيادة سوف
تـفــرز مفهومًا جــديـدًا بالكامل للنقل وامل ــواص ــات ،وقــد ّ
تغير شكل املدينة
ّ
الكمبيوتر هو
وتهمش صناعات وشركات عمرها أكثر من قرن .الى جانب أن
ّ
ٌ
ّ
يغفو وال يتهور وال يتكلم على
سائق أفضل بكثير من اإلنسان ـ ـ ال يسهو وال ّ
الهاتف أثناء القيادة ـ ـ فإن السيارات الذكية «تتكلم» الى بعضها وتتواصل،
ّ
ّ
بطريقة تخفف االزدحــام ،وتختار السرعة
وتوجه ّسيرها جماعيًا وتعقلنه
ٍ
ّ
ّ
جزء من الطريق ،وتوزع بعضها على مسارب مختلفة .أهم من ذلك،
املثلى لكل ٍ
ّ
فردي
بشكل
بوجود السيارة الذكية ،قد ٌال تكون هناك حاجة مللكية السيارات
ٍ
بعد اليوم (والسيارة سلعة «غير اقتصادية» البتة ،وإن كانت ضرورية ،فهي
ّ
لنزر يسير من اليوم وتحتاج الى تغييرها
تكلف الكثير وال تستخدمها اال ٍ
بشكل دوري) .فــي املستقبل الـقــريــب ،قــد تـكــون عالقتك بــ»سـيــارتــك» على
ٍ
شكل «اشتراك» ،أو خدمة توصيل ،تطلبها حني تحتاجها فحسب ،وتنصرف
السيارة لوحدها ،بعد ذلك ،الى خدمة زبائن آخرين (ما يمنع حالة التشارك
سائق بشري في السيارة) .هذا
الكاملة هــذه ،اليوم ،هي الحاجة الدائمة الــى
ٍ
ّ
دراماتيكي،
بشكل
يعني أن عدد السيارات التي تسير في املدينة سيتقلص
ٍ
وتنتفي الحاجة الـ ّـى مساحات كبيرة لركن ماليني الـسـيــارات الـهــامــدة ،وقد
تصبح الشوارع أقــل اتساعًا ،ونستعيد قسمًاَ منها لصالح األرصفة وطرق
ّاملشاة…
ال ّأن هذا املستقبل ،يقول تقرير لـ»بلومبرغ» ،يعني ايضًا ّأن مبيعات السيارات
ستنخفض ،وأن الـشــركــات الصانعة الـكـبــرى ،حتى لــو اسـتـمـ ّـرت فــي عصر
الـسـيــارة الــذكـيــة ،قــد تصبح مـجـ ّـرد «مـ ـ ّ
ـزو ٍد» هامشي للهيكل وامل ـحـ ّـرك ،فيما
ّ
القيمة الحقيقية للسيارة تكمن في التكنولوجيا وجملة البرامج التي توجهها،
وستحصد هذه القيمة املضافة شركات التصميم كـ»غوغل» وغيرها (للمقارنة،
ُ
ٌ
تحقيق منذ سنوات يفيد بأن أكثر من ّ
ثلثي ثمن الـ»آيباد» الذي يشتريه
نشر
ً
املستهلك يذهب مقابال لـ»التصميم والتسويق» ،ويعود الى شركة «آبل» ،فيما
ّ
كلفة صناعة الجهاز نفسه ،وثمن قطعه وتجميعها ،وبدل اليد العاملة ،ال تشكل
ّ
كلها مجتمعة أكثر من ثلث ّ
السعر).
عام  ،2013حني كانت سيارات «غوغل» الذكية قد قادت نفسها بنفسها ألكثر
مــن نصف مليون مـيــل ،وأصـبــح أحــد مهندسي الـشــركــة يستخدمها ّ
يوميًا
لإلنتقال من منزله في مدينة بيركلي الى عمله في «غوغل» على بعد سبعني
ً
كيلومترًا ،نشرت مجلة «نـيــويــوركــر» تحقيقًا طــويــا عــن التقنية وجــذورهــا
ٌ
ّ
وروادهـ ــا األســاسـيــن .خــاصــة التحقيق هــي ّأن «الـسـيــارة الــذكـيــة» مــوجــودة
ّ
كمفهوم منذ ثالثينيات القرن العشرين ،وقد كان السعي اليها مستمرًا ،كما
ٍ
أن «أجزاء» من هذه التقنية تدخل السيارات بانتظام منذ السبعينيات (كأنظمة
التحكم االوتوماتيكي بالسرعة) ،وتوجد منذ التسعينيات سيارة في املانيا
تقدر على ّ
الطريق وقد سارت لوحدها من املانيا الى الدانمارك.
تتبع خطوط
ّ
ّ
عصر قد «نضجت»
استجد اليوم ،بحسب املجلة ،هو أن املهندسني هم في
ما
ٍ
فيه كل التقنيات الالزمة لتحقيق السيارة الذكية ،من الحواسب القوية الخفيفة
الى ّ
املجسات ،كالرادارات والاليزر والكاميرات ،التي كانت باهظة الثمن أو غير
بأسعار متهاودة (جهاز الاليزر
عملية في املاضي القريب ،وهي اليوم متوافرة
ٍ
الذي يمسح املنطقة حول السيارة ،تقول «بلومبرغ» ،سعره حاليًا  50الف دوالر،
ً
ولكن نسخته الجديدة ستكون بثمانية آالف ،وبدال من أن يكون بحجم عبوة
غاز على سقف السيارة ،تمكنت «غوغل» من تصغيره الى درجة دمج عناصره
ٍ
في الهيكل).
ي ــروي تحقيق «ن ـيــويــوركــر» تـفــاصـيــل مـثـيــرة عــن تــاريــخ «ال ـس ـيــارة الــذكـيــة»
والتحديات التقنية التي اكتنفت ّ املشروع (من السهل تسليم  %98من عملية
القيادة الى الحاسوب ،تقول املجلة ،املشكلة التي أعاقت املهندسني هي في الـ%2
املتبقية :كيف ّ
غرض صلب ،أو شجير ٍة عن حائط ،أو حيوان
تميز كيسًا عن
ٍ
ّ
ّيعبر الطريق عن انسان؟) .ولكن جانبًا أساسيًا من املسألة ال يتم املرور عليه
ال ملامًا في التقارير التفاؤلية للصحافة« .السيارة الذكية» ـ ـ كاالنترنت وشاشة
ّ
عسكري ،وما ّ
سرع عملية
اللمس والحاسوب املحمول ـ ـ هي أساسًا مشروع
انتاج السيارة في اميركا كان هدفًا وضعه الجيش ،عام ّ ،1995بأن تصبح ثلث
عرباته القتالية «ذاتية القيادة» بحلول العام  .2015لم يحقق الجيش هدفه ،ولكن
التمويل الــذي استثمر في األبـحــاث ،واملشاريع املشتركة مع القطاع الخاص،
أوصلت التقنية الى مرحلة االكتمالّ .
حدث في تاريخ السيارة الذكية ،تقول
أهم ٍ
«نيويوركر» ،كان مسابقة «داربا» (وهي ذراع أبحاث للجيش األميركي ،تختص
بتطوير األسلحة املستقبلية) التي أعلنت ،عام  ،2004عن وهب مليون دوالر
بسباق مسافته 200
كجائزة للفريق العلمي الذي تفوز سيارته الذاتية القيادة
كيلومتر في كاليفورنيا ـ ـ في السنة األولى للمسابقة ،لم يجتز ٍ ٌ
أحد خط النهاية،
ً
وقد سارت السيارة الفائزة أكثر قليال من عشرة كيلومترات قبل أن تنحرف
عن الطريق؛ أما في السنة التي بعدها ،فقد اجتازته خمس سيارات.
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ّ
«أبو الياس» يورث نجله

من ال يملك لمن ال يس ـ
ّ
بداية حزيران المقبل ،يسلم النائب ميشال المر مفاتيح زعامته
المتنية الى نجله الوزير السابق الياس المر في احتفال ينظمه
في العمارة ،بالطريقة نفسها التي يخطط فيها النائب
وليد جنالط لتوريث ابنه تيمور .وفيما يمكن لجنبالط االتكاء
على قاعدته االشتراكية لتنفيذ األمر ،يصعب على أبو الياس
توريث الياس نفوذًا ال يملكه وبلديات ّ
يدعي التحكم فيها
غير أن مجالسها الفعلية بأيدي العونيين ،رغم قدرته على
»الفوز باتحاد البلديات اعتمادًا على «رياسه
رلى إبراهيم
ي ـس ـت ـعــد وزي ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ال ـس ــاب ــق
ورئـيــس «مؤسسة االنـتــربــول لعالم
أكثر أمانًا» الياس املر ،مطلع الشهر
ّ
املقبل ،لتسلم مقاليد الزعامة املتنية
م ــن وال ـ ــده ال ـنــائــب م ـي ـشــال املـ ــر ،في
م ـهــرجــان كـبـيــر يـنـظــم داخـ ــل عـمــارة
ش ـل ـهــوب ف ــي ب ـل ــدة ال ــزل ـق ــا ف ــي املــن
الـشـمــالــي .ال يمكن الـفـصــل بــن هــذا
الحدث وبني ّ
تعمد املر األب التجوال
ش ـخ ـص ـي ــا األحـ ـ ـ ــد املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،ل ـل ـم ــرة
األول ـ ــى م ـنــذ أعـ ـ ــوام ،ف ــي ج ــل الــديــب
وانطلياس وضبيه ،وحرصه ثانيًا
ع ـل ــى الـ ـظـ ـه ــور فـ ـج ــأة فـ ــي أكـ ـث ــر مــن
وس ـي ـلــة إعــام ـيــة ب ـعــد غ ـيــاب طــويــل
للمبالغة في ربحه املتني والتباهي
بإمساكه بـ 40بلدية متنية من أصل
 .55يــريــد املــر تنصيب نفسه زعيمًا
عـلــى الـقـضــاء قـبـيــل تــوريــث اب ـنــه ما
ً
ال يملكه أصــا! ويختلف وضــع أبو
ال ـيــاس عــن ال ـيــاس فــي ه ــذا الـسـيــاق.
فسياسيًا ،املر األب أقرب الى قوى 8
آذار ،نظرًا الى محافظته على عالقة
متينة برئيس مجلس الـنــواب نبيه
بري وحزب الطاشناق ،وعبر االخير
ب ـحــزب ال ـل ــه .أم ــا ال ـي ــاس فمحسوب
على قــوى  14آذار ،وتـيــار املستقبل
تحديدًا .ويظهر ذلك جليًا من خالل
«الـجـمـهــوريــة» الـتــي يملكها
جــريــدة ّ
فرنجية وبدأت
سليمان
ت
تبن
والتي
ّ
حملة للدفاع عنه منذ تبناه رئيس
ال ـح ـكــومــة ال ـســابــق س ـعــد ال ـحــريــري
م ــرش ـح ــا الـ ــى رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـهــوريــة.
وكان الفتًا طردها ألحد الصحافيني
ال ـقــوات ـيــن ع ـقــب ع ــدم ال ـت ــزام ــه بـهــذا

امل ــوق ــف .عـلــى املـقـلــب اآلخ ـ ــر ،الـيــاس
املر بعيد عن قوى  8آذار ،رغم نشوء
عالقة بينه وبني رئيس كتلة الوفاء
للمقاومة النائب محمد رعــد ،علمًا
بأنه سبق لالبن أن اتهم حــزب الله
م ـبــاشــرة ب ـم ـحــاولــة اغ ـت ـيــالــه .إال أن
عالمات استفهام تطرح حول قدرته
ع ـل ــى ال ـ ـفـ ــوز ب ـم ـق ـعــد نـ ـي ــاب ــي ،ل ـعــدة
ع ــوام ــل ،أب ــرزه ــا اف ـت ـق ــاده للشرعية
الشعبية وعــدم قــدرة تيار املستقبل
ع ـلــى إف ــادت ــه ف ــي ق ـض ــاء املـ ــن حيث
النفوذ األكبر للتيار الوطني الحر.
وبــال ـعــودة ال ــى الـنــائــب مـيـشــال املــر،
يصعب للوهلة األولى عدم تصديق
كالمه حول ربحه الثمني ،خصوصا
أن ال ّ
رد رسميًا مــن الـتـيــار الوطني
ال ـح ــر ع ـل ــى ت ـص ــري ـح ــات ــه .إال أن مــا
ي ـف ـتــرض أخ ـ ــذه ف ــي االع ـت ـب ــار يـقــود
ّ
تصب
الــى مجموعة نـقــاط رئيسية
جميعها فــي خــانــة صعوبة توريث
ابنه شبكة بلدية ال يسعه شخصيًا
السيطرة عليها أو إدارتها:
ً
ـ ـ ـ أوال ضمان املر فوزه برئاسة اتحاد
ب ـلــديــات امل ــن الـشـمــالــي بـ ــ 17صــوتــا
أو أك ـث ــر ال يـعـنــي قـطـعــا أن رؤس ــاء
الـبـلــديــات الــذيــن سـيـصـ ّـوتــون لــه في
ج ـي ـب ــه .فـ ـه ــؤالء ي ـه ـبــونــه أص ــوات ـه ــم
ب ـس ـبــب س ـي ــاس ــة ال ـع ـص ــا وال ـ ـجـ ــزرة
ّ
القديمة التي مكنت املر من إمساكهم
م ــن ال ـخــاصــرة ال ـتــي تــؤمل ـهــم ،لسبب
وحيد هو سيطرته على االتحاد منذ
عام  1998وحرصه على عدم تغيير
ّ
الرياس لضمان أصواتهم .ولكن ،في
الواقع ،لم يعد املر زعيمهم األوحــد،
وبـ ــاتـ ــوا ،م ـن ــذ دخ ـ ــول األحـ ـ ـ ــزاب ال ــى
القضاء ،أصدقاء الجميع ،خصوصًا

الـ ـن ــائ ــب مـ ـيـ ـش ــال عـ ـ ــون وي ـ ــزورون ـ ــه
ً
بــاسـتـمــرار ،فـضــا عــن ع ــدم قدرتهم
أخ ـي ـرًا ع ـلــى تـشـكـيــل مـجــالـسـهــم من
دون ال ـت ـع ــاون م ــع األحـ ـ ـ ــزاب ،وف ــوز
ب ـع ـض ـه ــم ب ــالـ ـت ــزكـ ـي ــة ج ـ ـ ــاء ن ـت ـي ـجــة
توافقه مع التيار وتوزيعه الحصص
في ما بينهما ،علمًا بــأن أي مرشح
مفترض الى االتحاد ،كرئيسة بلدية
ب ـك ـف ـيــا ن ـي ـك ــول ال ـج ـم ـي ــل أو رئ ـيــس
ب ـل ــدي ــة الـ ـج ــدي ــدة أنـ ـ ـط ـ ــوان جـ ـب ــارة،
كفيل بإضعاف موقف املر وتشتيت
ً
أص ـ ـ ـ ــوات ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــات ،وص ـ ـ ـ ــوال ال ــى
منافسة ميرنا املر على منصبها.
ـ ـ ـ ثانيًا ،ال يمكن هــؤالء الـ ّ
ـريــاس ،من
الــدكــوانــة الــى الـجــديــدة ـ ـ ـ البوشرية
ـ ـ ـ الـسـ ّـد الــى املنصورية وجــل الديب
وانطلياس وضبيه إمرار أي مشروع
من دون العودة الى مجالسهم التي

التغيير بيد الشباب
الجولة في مختلف بلدات املنت تؤكد بما
ال لـبــس فـيــه أن انـقـســام الـتـيــار الوطني
الحر أدى به الى خسارة بلديات كان من
املمكن الـفــوز بها كاملة بسهولة ،لــو لم
تتشرذم القاعدة العونية على الئحتني
أو أكثر ،كما في سن الفيل وجل الديب
وانـطـلـيــاس وبـصــالـيــم .فـيـمــا الـخــاصــة
األخـ ـ ــرى أن ال ـت ـي ــار خ ـســر ال ـك ـث ـيــر من
ّ
البلديات التي شكل فيها لوائح مشتركة
مع القوات اللبنانية .من جهة أخرى ،أثبت
الشباب أنهم األكـثــر قــدرة على التغيير
متى أرادوا ،وأن القاعدة الشعبية تتعاطف
معهم ،وفوز املرشح العوني الشاب زياد
عـطـيــة ف ــي عـضــويــة مـجـلــس بـلــديــة جل
الديب البلدي بشكل منفرد وبنحو %25
من أصــوات البلدة أبــرز مثال على ذلك.
يتبعه فــوز منسق جل الديب في التيار
طارق حجل باملخترة بفارق  400صوت

رغم سقوط الئحة التيار البلدية وخرقها
الــائـحــة املـنــافـســة بـثــاثــة أع ـضــاء .وفــي
بـيــت ش ـب ــاب ،تـمـكـنــت املـحــامـيــة مـيــريــام
جبر ومجموعة مــن الشباب مــن اقــاق
رئـيــس الـبـلــديــة الـقــومــي ـ ـ امل ـ ّـري املتجذر
فيها منذ  18سنة وكادت تخرقه .علما
أن جبر كانت مدعومة جزئيا من التيار
الوطني الحر في مواجهة ّ
الريس املدعوم
من محادل األحزاب.
وعلى املقلب اآلخــر ،التقط حزب القوات
رسالة الحراك املدني ومزاج أهالي بيروت
الذين اقترعوا لالئحة «بيروت مدينتي».
ف ــآث ــر ت ـب ـنــي الئ ـح ــة ش ـب ــاب ال ـخ ـن ـشــارة
(شكل القواتيون الئحة منافسة لهؤالء
الشباب في العام  )2010التي استطاعت
كسر عرف ضــرورة وصــول رئيس من
عائلة سماحة الى الرئاسة ،عبر وصول
أسـعــد ريــاشــي والئـحـتــه كــامـلــة .وكــانــت

النتيجة ربحا اضافيا في رصيد رئيس
جهاز التواصل في القوات اللبنانية ملحم
رياشي نظرا الــى أن الخنشارة مسقط
رأسه لو أنه لم يختر الظهور في الصورة
اال عند فوز الالئحة بدعم النائب ميشال
املــر (أحــد أعـضــاء الالئحة يوسف اميل
الــريــاشــي هــو نـجــل رئ ـيــس مــاكـيـنــة املــر
االنتخابية في البلدة) .علما أن رياشي
كــان يحرص حتى قبيل ســاعــات قليلة
من االنتخابات البلدية على نفي تدخله
فــي هــذا االستحقاق ،مــؤكــدا انــه يرفض
االس ـت ـنــاد عـلــى نـتــائــج ه ــذه االنـتـخــابــات
لطرق باب االنتخابات النيابية كمرشح
توافقي بــن الـقــوات والـتـيــار على املقعد
الكاثوليكي اليتيم في القضاء .وال ينفك
الرياشي يكرر مقولة ان «من يريد نيابة
او وزارة يحصل عليها بجهده ال على
حساب أهالي بلدته».

