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مال وأسواق

ّ
« الصيدبيسليناقصصوبليالينا ،لكن بيصيروا ّ
السهيرة يطلعوا
ّ
فينا ،يقولوابوديب زودالخبريه .»...صدق الصيادين بات على
المحك ،حيث ان موعداجراء امتحانات الصيداقترب .الخطوة
مهمة...لكن الخوف ان تكون الدولة هي الراسب االكبر

الجمعية ويفترض ان يعمم مجانًا
فــي ال ـنــوادي ولــدى الـتـجــار .وتتوقع
ال ـخ ـط ـي ــب ان ي ـ ـكـ ــون اول امل ـق ـب ـلــن
ع ـل ــى االمـ ـتـ ـح ــان ــات ه ــم ال ـص ـي ــادون
امل ـح ـتــرفــون ح ـفــاظــا ع ـلــى سمعتهم
ولـ ـك ــون ال ـك ـث ـيــر مـنـهــم اب ـت ـع ــدوا عن
الصيد .لطوني عفيش ال ــرأي نفسه
االمر الذي يدفعه الى التفاؤل بقرب
عودة الصيادين املحترفني من الذين
يـ ـشـ ـت ــرون اس ـل ـح ــة م ــرت ـف ـع ــة ال ـث ـمــن
واملحتجبون منذ سنوات.

المحترفون والهواة ...فرح
ومخاوف

املسؤولة بالجمعية باسمة الخطيب
ال ــى ان الجمعية هــي مــن أع ـ ّـد دليل
ام ـ ـت ـ ـحـ ــانـ ــات ال ـ ـص ـ ـيـ ــد ،ال ـ ـ ـ ــذي ي ـق ــدم
امل ـع ـلــومــات االســاس ـيــة لـكــل شخص
ي ــري ــد االطـ ـ ــاع ع ـلــى ق ــان ــون الـصـيــد
اللبناني والئـحــة الـطــرائــد املسموح
بـ ـه ــا صـ ـي ــده ــا والـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــور امل ـ ـهـ ــددة
بــاالن ـقــراض...وت ـصــر الـخـطـيــب على
ان االم ـت ـح ــان ــات ل ــن ت ـك ــون سخيفة
النـجــاح اكـبــر عــدد ممكن ،لكنها في
ال ــوق ــت ن ـف ـســه ل ــن ت ـك ــون تـعـجـيــزيــة
وسهلة وذلك بهدف اعــداد صيادين
م ـ ـسـ ــؤولـ ــن وم ـ ـث ـ ـق ـ ـفـ ــن .والـ ـكـ ـت ـ ّـي ــب
مـ ــوجـ ــود فـ ــي وزارة ال ـب ـي ـئ ــة ولـ ــدى

رخــص االسـعــار اث ــار ارتـيــاح الكثير
مـ ــن هـ ـ ــواة ال ـص ـي ــد الـ ــذيـ ــن يــرغ ـبــون
بالحصول على رخـصــة .فبالنسبة
لـبـشـيــر ال ـس ـمــور ه ــواي ــة ال ـص ـيــد في
االسـ ــاس مـكـلـفــة وع ـلــى م ــن يــريــد ان
يـتـقـنـهــا ول ــه شـغــف حـقـيـقــي بـهــا اال
يستكثر املال الشباع رغباته ،فكيف
اذا كــانــت الــرســوم رخيصة الــى هذا
ال ـ ـحـ ــد ،مـ ــع تـ ـش ــدي ــده ال ـ ــى ان االهـ ــم
م ــن ال ــرخ ــص ه ــو ال ــوع ــي والتثقيف
واخالق الصياد.
غــابــي اب ــي صـعــب مــن جـهـتــه صياد
م ـح ـتــرف يـقـصــد ال ـعــديــد م ــن ال ــدول
ملـ ـم ــارس ــة هـ ــواي ـ ـتـ ــه ،وهـ ـ ــو ي ـتــاســف
ل ـك ــون ال ــرس ــوم مـنـخـفـضــة الـ ــى هــذا
الحد لكون الدولة لن تستفيد ماليًا
على غــرار باقي الــدول ،وكــان يتمنى
ل ــو ان ال ــرس ــوم ت ـفــرض عـلــى اس ــاس
املحافظة ،حيث يختلف الــرســم بني
محافظة واخرى على غرار دول عدة
وابرزها فرنسا.
الدولة دربت حراس احراج وعناصر
امـنـيــة بـهــدف تطبيق ال ـقــانــون ،لكن
االع ـ ـ ـ ــداد غ ـي ــر ك ــاف ـي ــة لـ ـف ــرض هـيـبــة
الدولة ،وخاصة ان االمكانات املادية
والـلــوجـسـتـيــة ضـعـيـفــة .واذا نظرنا
ال ــى مــا ك ــان يمكن ان ـجــازه خ ــال 20
سنة فان الصيد عرى الدولة وكشف
م ــدى التقصير الـحــاصــل .املــؤكــد ان
ال ـق ــان ــون والـ ـب ــدء بـتـطـبـيـقــه ال ي ــردع
املخالفني ولن يحقق نتائج ملموسة
سريعة .ولكن مشوار االلف ميل يبدأ
بخطوة ...ولو متعثرة.

إل ــى حــد كـبـيــر فــي تفعيل التطبيق.
وعلى رغم أن هذا التطبيق ال يتعدى
عمره أربعة أشهر ،فقد أتاح «ReAble
 »Walletلـ ـ ـ  6مـ ــراكـ ــز م ـت ـخ ـص ـصــة،
ومنها الجمعية اللبنانية للتوحد
 ،»ASSAFINA»,»CAREكذلك تجاوز
ه ــذا التطبيق اإلط ــار املـحـلــي ليصل
فــي مــرحـلــة قـصـيــرة إل ــى ك ـنــدا ،حيث
ُ
اف ــت ـت ــح م ـك ـتــب مل ــؤس ـس ــة «»ReAble
بــإشــراف مدير العمليات فــي أميركا
الـشـمــالـيــة ورئ ـيــس تـطــويــر األبـحــاث
ل ـهــذه امل ــؤس ـس ــة ،ب ــول ص ـي ـفــي ،وهــو
كان فقد اإلدراك البصري في صغره،
ف ـ ــوج ـ ــد ص ـ ـعـ ــوبـ ــة ب ــالـ ـتـ ـكـ ـيـ ـي ــف مــع
املـجـتـمــع ،فــاضـطــر لـلـسـفــر إل ــى كـنــدا
وإكمال تعليمه هناك.
وقد دخل التطبيق في برنامج يدعى
« »Lead To Winفـ ــي ك ـ ـنـ ــدا ،يــدعــم
امل ـش ــاري ــع ال ـنــام ـيــة لـتـحـقـيــق نـتــائــج
على املستوى املحلي ،ومن املتوقع أن
يحقق هــذا املـشــروع إي ــرادات سنوية
ال تقل عن ثالثة ماليني دوالر في أقل

من ثالث سنوات.
«يـعـ ّـد هــذا التطبيق األول مــن نوعه
على صعيد لبنان والـعــالــم العربي،
فالتطبيقات التي تهدف إلى مساعدة
ذوي االحـتـيــاجــات الـخــاصــة كثيرة،
ولكن ليست بالدقة التي يتمتع بها
 ،»ReAbleكـمــا يــؤكــد صــوايــا .ورغــم
ّ
أنه ال يزال في مرحلة االختبار ،إال أن
من املتوقع أن يفوق عدد مستخدميه
 4000نهاية الشهر الجاري.
إضافة إلى « ،»ReAble Walletيعمل
أصحاب فكرة « »ReAbleعلى إنشاء
موقع إلكتروني يحمل اسم «ReAble
 »Hubيـسـعــى إل ــى تـعــزيــز الـتــواصــل
ذوي االح ـت ـيــاجــات
واالنـ ـفـ ـت ــاح ب ــن ً
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،إض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ــى ال ـت ـع ــري ــف
َّ
املعوقني ومشاكلهم ،ويقدم
بقضايا
خدمات عديدة كاإلسهام في البحث
عــن ف ــرص عـمــل لـهــم مــن خ ــال نشر
ترشيحات تتضمن السيرة الذاتية
وشـ ـه ــادات ال ـخ ـبــرة وم ـع ـلــومــات عن
كفاءات املرشح.

ناس و Finance

ّ
االدخار ...كيف تعمل من أجل نفسك
يبدو االدخار للكثير من الناس حلمًا بعيد المنال او مجرد شعار يسهل
رفعه والتنظير به خاصة في ظل االوضاع المعيشية الصعبة التي
قد يكون فيها الحفاظ على جزء من الراتب من سابع المستحيالت،
إضافة الى الثقافة االستهالكية المتفلتة من اي ضوابط والبرامج
الترويجية واالعالنات والمغريات الشرائية الكبيرة التي تشجع على
االنفاق والتبذير .ولكن اذا كان االنفاق يلبي العديد من الرغبات فإن
الرفاهية وراحة البال يؤمنهما ...االدخار.
كتاب «اغنى رجل في بابل» لجورج كالسون كتب في
عشرينيات الـقــرن املــاضــي بأسلوب قصصي وحكم
معبرة وما زال يعتبر من اكثر الكتب تحفيزًا في مجال
الـثــروة وامل ــال .الخطوة االساسية نحو الـثــروة بحسب
ال ـك ـتــاب تـكـمــن فــي االدخـ ـ ــار .وم ــن الـجـمــل الــاف ـتــة في
الكتاب قول تاجر ثري الحد االشخاص الذي طلب منه
تعليمه كيف يصبح ثريًا «يا لك من أبله!! إنك تدفع لكل
الناس فيما عداك انت ...إنك تعمل من أجل اآلخرين».
االدخار ...ونجاح االمم
يحتل االقتصاد الصيني املرتبة الثانية عامليًا ،واالدخار
كان إحــدى الركائز املهمة للنهضة االقتصادية للتنني
اآلسـيــوي .تشير الــدراســات الــى ان نسبة ادخــار الفرد
فــي الصني فــي العهد امل ــاوي كانت تشكل حــوالــى %3
مــن ال ــدخ ــل .مــع بــدايــة الـنـمــو االق ـت ـصــادي لـلـصــن في
ثمانينيات ال ـقــرن املــاضــي وبـفـضــل حـمــات التوعية
والتشجيع على االستثمار ارتفعت نسب االدخار حتى
بلغت  %26عام .2007
سنغافورة من جهتها كانت دولة فقيرة مع موارد شبه
معدومة وهي اآلن من اغنى الدول واكثرها رقيًا وتطورًا
فــي العالم .مــن عــوامــل نجاح سنغافورة كــان االدخــار
حيث انه تم تأسيس عام  1955برنامج ادخــار وطني
إجباري يجعل املوظفني يشاركون بنسبة من رواتبهم
الشهرية في ادخــار مستقبلي ،وبفضل هذا البرنامج
تمكن اليوم حوالى  85%من السنغافوريني من امتالك
منازل لهم.
اما في اليابان فإن معدل ادخــار اليابانيني من دخلهم
السنوي بلغ  ،%35ويتمكن الفرد الياباني باالجمال من
ادخار حوالى  %25من راتبه.
العالم العربي ولبنان ...الطعام اساس الهدر
اش ـ ــارت دراس ـ ــة اع ــده ــا االتـ ـح ــاد ال ـعــربــي لـلـصـنــاعــات
الغذائية الــى ان العرب ينفقون  %45من دخلهم على
الطعام وتــأتــي مصر فــي املرتبة االول ــى بمعدل ،%52
يليها العراق  ،%49ثم سوريا  %48ولبنان .%44
بحسب موقع  Aljazeera.netفــان  %75من االسر
العربية ال ّتدخر شيئًا من مداخيلها الشهرية ،و 9من
اصــل  10مقيمني في الخليج ال يعتبرون االدخــار من
اولوياتهم ،فيما ان  %46من االشخاص في سن ما قبل
التقاعد ال يدخرون وال يعتزمون االدخار.
اما في لبنان وبحسب املسح الوطني الشامل الذي اجراه
معهد باسل فليحان عام  2012فان  %47من اللبنانيني
ال يحاولون ادخار املال ،و  %71من اللبنانيني لم يتخذوا
اي تدابير احتياطية لتغطية مصاريفهم املستقبلية
و %32دون سن  60ال يخططون للشيخوخة.
فوائد االدخار
صحيح ان الظروف الحياتية قد تجعل عملية االدخار
معقدة للكثير من الناس ،اضافة الى التفاوت في نسب
ال ــدخ ــل ب ــن االف ـ ــراد ال ـتــي ق ــد تـسـهــل الـعـمـلـيــة للبعض

وتصعبها على البعض اآلخر.
لكن اذا اخذنا في عني االعتبار ما اظهرته االحصائيات
عن أن حوالى نصف مدخول العرب يذهب على الطعام
فقد يكون االدخار اسهل مما نتوقع.
 -1للحاالت الطارئة:
االدخـ ــار قــد ي ـكــون ص ـمــام ام ــان للمستقبل وال ـقــرش
االبـيــض ألي يــوم أســود قــد تخبئه االي ــام املقبلة .وهو
بالتالي يجنبنا االرباك واملماطلة في معالجة اي مشكلة
قــد تـطــرأ مــن خــال الـلـجــوء الـســريــع الــى املــدخــرات .قد
ال نـتـحـكــم بــاملـسـتـقـبــل لـكــن بـفـضــل االدخ ـ ــار يمكننا
استقباله براحة بال اكبر.
 -2للتقاعد
رأيـنــا كيف ان الكثيرين فــي لبنان والـعــالــم الـعــربــي ال
يـعـيــرون اهـمـيــة للتقاعد وال يـخـطـطــون ل ـهــذه املــرحـلــة
من حياتهم .الحياة ملن يعملون تحمل مشقات ال تعد
وال تحصى فكيف ملن يصبحون عاطلني عن العمل.
االدخــار خير سند ومعني في هذه الحالة حيث يمكن
ملن بلغ سن التقاعد الراحة واالستمتاع بما ادخره طوال
سنوات.
 -3لالستثمار
من النصائح التي يقدمها كتاب «أغنى رجل في بابل»
أال يسارع املــرء الــى اكــل ثمار ما ادخــره قبل ان يتأكد
من ان البذور كافية النتاج الثمار بشكل متواصل .بناء
عليه فإن االمــوال املدخرة يمكن ملن يجيد استخدامها
ان تشكل الركيزة االساسية ألي استثمار مستقبلي
تمكنهم من تأسيس مشروعهم الخاص حتى ولو كان
صغيرًا او استثمار مدخراتهم في مشاريع موجودة
واالستفادة من مردود ثابت
 -4للمسكن والتعليم
التجربة السنغافورية خير برهان كيف يمكن لالدخار
ان ي ـســاعــد ع ـلــى ان يـتـمـلــك امل ـ ــرء مـسـكـنــه ال ـخ ــاص.
وهكذا بإمكان كل شخص ان يدخر بعض املــال بقدر
استطاعته ريثما يتمكن مــن تسديد دفـعــات شقة او
مـنــزل خ ــاص .وقــد يـقــوم بـهــذه املهمة االه ــل نيابة عن
اطفالهم لتعبيد الطريق لهم.
كـمــا ان االدخ ــار يـســاعــد عـلــى تــأمــن اق ـســاط املــدرســة
وبــإمـكــان األوالد وهــم فــي املــدرســة ان وج ــدت الثقافة
املناسبة االدخ ــار لتأمني تكاليف دراستهم الجامعية
عوض االتكال فقط على اهاليهم.
 -5للعطالت والمرح
ال يمكن للمرء ان يحرم نفسه من امللذات بهدف االدخار.
فاالدخار ليس دعوة للبخل .ويمكن لالموال املدخرة أن
تشكل خزانًا يمكن اللجوء اليه في حال الرغبة بالسفر
او القيام برحلة ممتعة او شراء اغــراض معينة وطبعًا
على أال يقود االمر الى هدر جنى سنوات من املجهود.

برعاية:
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