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مال وأسواق
قطاع
أن يمتحن «الصياد» ويشكك في مقدراته للتأكدان كان
ُيسمح له بحمل البندقية ،فهذافي عالم الصيدمن «الكبائر».
كيف ال واالحاديث والمرويات الشعبية ورحالت الصيدال تخلو
من عجائب الصيادين وقصصهم الخارقة وبطوالتهم

الوهمية .يقال ان لغة االرقام هي الحل الي نقاش ،حيث انها
تتسم بالموضوعية والدقة .في الصيد ...ميزة االرقام انهاال
تتسم باي دقة .في مسرحية «يعيش يعيش» للراحل نصري
شمس الدين والسيدة فيروز تقول فيروز ،التي تؤدي دور هيفا

امتحانات الصيد اقتربت ...فهل ترسب الدولة؟
رضا صوايا
م ـضــت اك ـث ــر م ــن  20س ـنــة ع ـلــى منع
الصيد فــي لبنان .وفــي ظــل التراخي
االم ـ ـ ـنـ ـ ــي وامل ـ ـح ـ ـسـ ــوب ـ ـيـ ــات وضـ ـع ــف
امل ـ ــوارد الـبـشــريــة الـخـبـيــرة والـغـيــاب
شبه التام لثقافة واخالقيات الصيد
تـفـلــت امل ــوض ــوع ال ــى ح ــدود كــارثـيــة،
مــا جـعــل مــن ال ـض ــروري االسـ ــراع في
قوننة هــذه «الهواية» وضبطها بما
يحفظ الـتـنــوع االيـكــولــوجــي وحـيــاة
ال ـب ـش ــر وح ـت ــى ال ـط ـي ــور ال ـت ــي يـمـنــع
اص ـط ـي ــاده ــا ف ــي غ ـي ــر امل ــوس ــم ال ــذي
ي ـحــدد وزي ــر الـبـيـئــة تــاريــخ افتتاحه
وانـ ـتـ ـه ــائ ــه واألوق ـ ـ ـ ـ ــات الـ ـت ــي يـسـمــح
بــال ـص ـيــد خ ــال ـه ــا ،وذل ـ ــك بـ ـن ـ ً
ـاء على
اقتراح املجلس األعلى للصيد البري،
على أن يراعى تطبيق مبدأ إستدامة
التراث الطبيعي.
ق ـ ــان ـ ــون الـ ـصـ ـي ــد ص ـ ــدر ع ـ ــام ،2004
واحتاجت وزارة البيئة إلى اكثر من
عشر سـنــوات اخــرى إلع ــداد املراسيم
التطبيقية والـقــرارات التنظيمية20 .
سـنــة اكـثــر مــن كــافـيــة لقوننة الصيد
وضبطه وردع املخالفني ،لكن يبدو
وحتى اآلن ان االجراءات هزيلة.

الرابع في اإلجرام
ما من ارقــام دقيقة العــداد الصيادين
ف ــي لـ ـبـ ـن ــان ،ل ـك ــن الـ ـتـ ـق ــدي ــرات تـشـيــر
ال ــى ان اع ــداده ــم تـ ــراوح مــا بــن 300
ألــف الــى نصف مليون او اكـثــر .وفقًا
ل ــدراس ــة قــامــت بـهــا ال ـحــركــة البيئية
اللبنانية بالتعاون مع  CABSيبلغ
عدد الصيادين في لبنان بني 200000
ال ــى  600000ش ـخــص اي م ــا ي ـعــادل
 %14م ــن س ـكــان ال ـب ـلــد .مــوقــع لبنان
الجغرافي يجعل منه جنة للصيادين
حيث انه يقع على ثاني اهم مسار في
الـعــالــم مــن حـيــث هـجــرة الـطـيــور بني
اوروبــا وآسيا إلــى افريقيا ما يجعل
منه ممرًا لنحو  400نوع من الطيور
امل ـه ــاج ــرة م ــن ضـمـنـهــا  37نــوعــا من
الطيور الحوم.
فــي دراس ــة حــديـثــة اجــرتـهــا Birdlife
احتل لبنان املرتبة الرابعة في الشرق
االوسـ ـ ـ ــط مـ ــن ح ـي ــث اعـ ـ ـ ــداد ال ـط ـي ــور

املقتولة بطريقة غير شرعية ،خلف
مصر وايطاليا وسوريا ،مع وصول
اعـ ـ ـ ــداد الـ ـطـ ـي ــور امل ـق ـت ــول ــة ال ـ ــى نـحــو
مليونني و 600الف طائر.
الـكــارثــة البشرية ال تقل جسامة عن
املجازر املرتكبية بحق الطيور ،حيث
يسجل سنويًا نحو  400اصابة بني
قتلى وجرحى جــراء حــوادث الصيد،
مــع االش ــارة الــى ان اع ــداد االصــابــات
التي ال يبلغ عنها اكبر بكثير.

رخص الصيد...بالبالش
اذا اخـ ــذنـ ــا اع ـ ـ ـ ــداد الـ ـصـ ـي ــادي ــن فــي
عــن االعـتـبــار يـكــون تشريع الصيد
موردًا هامًا لخزينة الدولة ويساهم
بانعاش اكثر مــن قطاع مــن التأمني
ال ـ ــى انـ ــديـ ــة ال ـ ــرم ـ ــاي ـ ــة...وص ـ ــوال ال ــى
انـ ـ ـع ـ ــاش االريـ ـ ـ ـ ـ ــاف اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــا فــي
مواسم الصيد ،لكن الــرســوم زهيدة
الى حد مبالغ به ،ما يعد هدرًا ملورد
مـهــم .بالنسبة إل ــى االمـتـحــان يدفع
الــرســم مل ــرة واح ــدة ونـهــائـيــة ،فرسم
ام ـت ـحــان الـصـيــد ف ــي ان ــدي ــة الــرمــايــة
يـبـلــغ  45000ل ـي ــرة لـبـنــانـيــة ورس ــم
إعـ ــادة اإلم ـت ـحــان ف ــي ال ـن ــادي نفسه
فــي ح ــال ع ــدم الـنـجــاح  10،000ليرة
لبنانية ،فيما يـبـلــغ الـطــابــع املــالــي
 1000ليرة لبنانية.
فــي مــا يختص برخص الصيد فهي
تدفع في كل موسم ،حيث يبلغ رسم
رخصة الصيد للطيور  100000ليرة
لـبـنــانـيــة ف ــي امل ــوس ــم ،ورس ــم رخـصــة
ص ـي ــد الـ ـحـ ـي ــوان ــات املـ ــوبـ ــرة ( ارن ــب
وخنزير بــري)  150000ليرة لبنانية
ف ــي امل ــوس ــم اض ــاف ــة إل ــى طــابــع مــالــي
بقيمة  1000ليرة لبنانية لكل رخصة.
بطلة الرماية اللبنانية راي باسيل
تــرى ان االسعار زهيدة جـدًا مقارنة
ب ـ ــال ـ ــدول االخ ـ ـ ـ ــرى ،وت ـع ـت ـب ــر ان مــن
غ ـيــر امل ـهــم اع ـ ــداد ال ـص ـيــاديــن الــذيــن
سـيـحـصـلــون عـلــى ال ــرخ ــص ،فاملهم
نوعية الصياد وسالمة الناس ولو
خسرنا  100الف صياد .وعلى الرغم
من حماستها للقانون إال انها تؤكد
ان القانون بغياب الضوابط والقيود
لن يؤثر وسيبقى حبرًا على ورق.
إال ان رخـ ـ ـ ــص االسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار ال ي ـث ـيــر

حفيظة الجميع ،ويلقى حماسة لدى
ال ـك ـث ـي ــري ــن .ط ــون ــي ع ـف ـيــش صــاحــب
«م ــؤسـ ـس ــة عـ ـفـ ـي ــش» ل ـب ـي ــع اس ـل ـحــة
ال ـص ـي ــد والـ ـخ ــرط ــوش يـ ــرى ان رف ــع
االس ـ ـعـ ــار غ ـي ــر م ـف ـي ــد وم ـ ـضـ ــر ،فـهــو
ب ـم ـث ــاب ــة دعـ ـ ــوة ل ـل ـص ـي ــادي ــن ل ـك ــي ال
يلتزموا القانون واال يتقدموا الجراء
االم ـت ـح ــان ،وخ ــاص ــة ان ال ـت ـجــربــة ال
ت ـ ــزال جـ ــديـ ــدة وي ـم ـك ــن الـ ـبـ ـن ــاء عـلــى
التجربة االولى لتفعيل القانون وسد
الثغر التي قد تكتنفه ورفع االسعار
الحقًا.

اندية الرماية ...المستفيد االكبر
حدد مرسوم صادر عن وزير البيئة
االنـ ــديـ ــة امل ـخ ــول ــة إج ـ ـ ــراء االم ـت ـح ــان
الـ ـ ــذي ي ـخ ـضــع لـ ــه لـ ــزامـ ــا كـ ــل طــالــب
رخصة صيد للمرة االولى ،وبالتالي
فـ ــان االن ــدي ــة ه ــي امل ـع ـبــر االس ــاس ــي

لبنان الرابع في الشرق االوسط
من حيث اعداد الطيور المقتولة
بطريقة غير شرعية
والــوحـيــد لكل صياد يرغب بقوننة
هوايته .تكلفت النوادي مبالغ كبيرة
تـحـضـيـرًا العـ ــان ب ــدء االم ـت ـحــانــات
ومــن ثم اطــاق املوسم .رئيس اندية
الرماية بطرس جلخ اكد «ان االندية
ج ــاه ــزة م ــن ح ـيــث ال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة
واملعدات والرواتب ،والقانون فرض
تأمني موظفني اضافيني في كل ناد
وهذا ما التزمنا به ،وطاملا ان اعداد
الــذيــن قــد ي ـجــرون االمـتـحــانــات غير
معروف وال يمكن التكهن به فهنالك
م ـخ ــاوف م ــن ان نـتـكـبــد خ ـســائــر اذا
ك ــان ــت االع ـ ـ ـ ــداد ق ـل ـي ـلــة وخـ ــاصـ ــة ان
الرسوم زهيدة».
عـ ـل ــى املـ ـ ـ ــدى الـ ـقـ ـصـ ـي ــر ق ـ ــد ال ي ـك ــون
املردود املادي كبيرا لالندية لكن هذه
الخطوة تمثل الحجر االســاس نحو
تطوير اللعبة ،وفقًا للرئيس السابق
الندية الرماية زيــاد ريشا الــذي يرى
ان ال ـن ــوادي ستستفيد بـشـكــل كبير

نظرًا العداد الصيادين يكون تشريع الصيد موردًا هامًا لخزينة الدولة

وسـتـفـيــد ال ـص ـيــاديــن اي ـضــا لكونها
سـتـعـلــم الـكـثـيــريــن مـنـهــم االنـضـبــاط
وقد تجعل منهم من رواد االندية.

قطاع التأمين ...مستفيد
يـنــص ال ـقــانــون عـلــى ان ــه يـجــب على
ال ـص ـيــاد أن ي ـك ــون ح ــائ ـزًا بــولـيـصــة
تــأمــن ضــد الـغـيــر لـضـمــان االض ــرار
الـ ـت ــي ق ــد ت ـل ـحــق بــال ـغ ـيــر م ــن ج ــراء
ممارسة الصيد .التأمني اذًا اجباري،
وف ـ ــي ح ـ ــال الـ ـتـ ـش ــدد ف ــي ال ـت ـط ـب ـيــق،
فالصيد قد يساهم في انعاش قطاع
ال ـت ــام ــن وخ ــاص ــة اذا ك ــان ــت اعـ ــداد
الــراغـبــن بــالـحـصــول عـلــى الرخصة

كبيرة .نقيب شركات الضمان ماكس
زكار يطمئن الى ان اسعار بوليصة
التامني ستكون زهـيــدة بما يشجع
الـصـيــاديــن على اج ــراء االمتحانات
والتقيد بالقانون ،كما ان البوليصة
س ـت ــزي ــد مـ ــن وع ـ ــي ال ـج ـم ـه ــور عـلــى
اهمية التأمني.

االمتحانات ...ليست سهلة
وال تعجيزية
ك ــان لـجـمـعـيــة ح ـمــايــة الـطـبـيـعــة في
لبنان دور كبير في مختلف مراحل
اع ـ ـ ـ ــداد قـ ــانـ ــون الـ ـصـ ـي ــد وامل ــراسـ ـي ــم
التطبيقية ،وفــي هــذا السياق تلفت

تكنولوجيا األعمال

ذوو االحتياجات الخاصة يديرون شؤونهم المالية
باتريسيا توما
« »ReAble Walletاب ـت ـك ــار جــديــد
م ــن ال ـشــركــة الـلـبـنــانـيــة «« ReAble
امل ـت ـخ ـص ـصــة ف ــي ص ـن ــاع ــة األدوات
وال ـ ـت ـ ـط ـ ـب ـ ـي ـ ـق ـ ــات ال ـ ـ ــذكـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ل ـ ـ ـ ــذوي
االح ـت ـيــاجــات ال ـخــاصــة .ي ـهــدف هــذا
ال ـت ـط ـب ـي ــق إلـ ـ ــى مـ ـس ــاع ــدة شــري ـحــة
واس ـ ـ ـعـ ـ ــة مـ ـ ــن ذوي االح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات
الخاصة على إدارة شؤونهم املالية.
ويمكن أن ُي ّ
حمل على أي هاتف ذكي،
ً
لكنه مـ ّ
ـوجــه مـبــاشــرة إل ــى املصابني
ّ
بـ ـم ــرض ال ـ ـتـ ــوحـ ــد ،وذوي اإلع ــاق ــة
ال ـش ــدي ــدة ال ـت ــي ت ــؤث ــر ف ــي قــدرات ـهــم
االستيعابية.
تـتـفــاوت تصريحات منظمات األمــم
املتحدة في تقديراتها لحجم اإلعاقة
ونـسـبــة ان ـت ـشــارهــا ف ــي املـجـتـمـعــات،
بـيـنـمــا ت ـقــدر مـنـظـمــة األمـ ــم املـتـحــدة
للتربية والثقافة والـعـلــوم أن نسبة
ذوي االحتياجات الخاصة في العالم
هــي مــا بــن  10و  ،%15أي مــا يزيد

على مليار شخص َّ
معوق ( 1من كل
 7أشخاص) من أصل مجموع سكان
الكرة األرضية البالغ نحو  7مليارات.
مـ ــرض ال ـت ــوح ــد م ــن األم ـ ـ ــراض الـتــي
تــزداد أعــداد املصابني بها في لبنان
ك ـمــا ال ـعــالــم أج ـم ــع ،وق ــد وص ــل عــدد
ح ـ ـ ــاالت الـ ـت ــوح ــد ح ـ ــول الـ ـع ــال ــم إل ــى
م ــا يـ ـق ــارب  67م ـل ـيــون ش ـخ ــص .أمــا
ف ــي ل ـب ـن ــان ،ف ـع ـلــى رغـ ــم عـ ــدم وج ــود
إحـ ـ ـص ـ ــاءات دقـ ـيـ ـق ــة ،يـ ـق ـ َّـدر مـعــدلـهــا
ً
بــن األط ـف ــال 1ل ـكــل 67ط ـفــا تـقــريـبــا،
و %80من املصابني البالغني هم من
العاطلني من العمل.
ه ــذه ال ـن ـس ـبــة ال ـعــال ـيــة م ــن ال ـح ــاالت
ي ـم ـك ــن أن ت ـس ـت ـف ـيــد إل ـ ــى حـ ــد كـبـيــر
مــن التطبيق الـجــديــد ال ــذي أطلقته
« .»ReAbleفرغم الكثير من العوائق
الـتــي تــواجــه حـيــاة ه ــؤالء كاألنظمة
وال ـقــوانــن ال ـتــي ال تــرعــى حقوقهم،
إال أن م ــوض ــوع الـعـمـلــة وال ـن ـقــد من
ال ـعــوائــق األســاس ـيــة ال ـتــي يـمـكــن أن
يــواجـهــوهــا ،فـعــدد كبير منهم قــادر

على االندماج في الحياة العمالنية،
ولـ ـك ــن ي ـب ـقــى الـ ـع ــائ ــق هـ ــو ال ـ ـتـ ــداول
ّ
املادي.

ReAble Wallet
ب ــدأت الـفـكــرة مــع الــرئـيــس التنفيذي
ملــؤسـســة « ،»ReAbleإم ـيــل صــوايــا،
عندما علم بأن أخاه األصغر يعاني

يمكن لمن ّ
يحمل هذه
الخدمة وضع الميزانية التي يريد
إنفاقها خالل النهار
م ــرض ال ـتــوحــد ع ــام  ،2006فاختبر
املعاناة التي يعشيها هؤالء في إدارة
شؤونهم املالية ،ما دفعه إلى ابتكار
ت ـط ـب ـيــق « »ReAble Walletالـ ــذي
َّ
يحمل على الهواتف الذكية ملساعدة
ذوي االحـ ـتـ ـي ــاج ــات الـ ـخ ــاص ــة عـلــى
إجــراء معامالت مادية كالحسابات،

ودف ــع امل ـبــالــغ وت ـحــديــد مـيــزانـيـتـهــم،
لتعريف هؤالء األشخاص بـ «القيمة
الحقيقية للعملة».
يعمل التطبيق بحسب حالة كل فرد
ً
ويبرمج بطريقة تناسبه مثال برمجة
ال ـت ـط ـب ـي ــق ل ـح ــال ـت ــي ال ـ ـصـ ـ ّـم وال ـب ـك ــم
ً
أوال ّ
يعرف
تختلف عن حالة املتوحد.
التطبيق على أنواع العملة ويعرض
صورها وقيمتها .ويمكن من ّ
يحمل
ه ــذه ال ـخــدمــة وض ــع امل ـيــزان ـيــة الـتــي
يريد إنفاقها خالل النهار ،فكلما أراد
ش ــراء سلعة معينة يـصــور سعرها
ّ
ليعرفه إلــى شكل
وينتظر التطبيق
العملة التي تساوي املبلغ املطلوب.
وبعد انتهاء العملية الشرائية ُي َ
حسم
املـبـلــغ ال ــدف ــوع مــن املـبـلــغ األســاســي،
فيكون الـفــرد بــذلــك على علم كــم هو
ّ
املـبـلــغ ال ــذي بـقــي مـعــه .كــذلــك يتمتع
هذا التطبيق بميزات أخرى ،إذ يمكن
أن َّ
يحمل على هاتف األهــل ليراقبوا
مصروف أوالدهم عبر وصول رسائل
نصية إليهم بعد كل عملية شرائية

ي ـق ــوم ــون بـ ـه ــا ،ف ـه ــو يـ ـح ــاول أي ـضــا
ض ـب ــط م ـي ــزان ـي ــة امل ـس ـت ـخ ــدم ومـنـعــه
مــن التبذير ،حيث تحفظ كــل عملية
شــرائـيــة يـقــوم بها محمل التطبيق،
فيوضح بذلك مستوى اإلنفاق للفرد.
ُ
وب ـه ــدف ن ـج ــاح ال ـت ـط ـب ـيــق ،اســتـعــن
بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدد مـ ـ ـ ــن األطـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاء الـ ـنـ ـفـ ـسـ ـي ــن
واملعالجني املتطوعني الذين أسهموا

