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عالم الطيران الخاص

نقطة
على السطر
"الفقاعة العقارية"
وسياسة "تلبيس الطرابيش"

(تصوير هيثم الموسوي)

إنــه عــالــم قــائــم بــذاتــه .لــه قــواعــده وامـتـيــازاتــه
وناسه .عالم الطيران الخاص ،أين لبنان منه؟
لــم يعد السفر بطائرات خاصة أم ـرًا نــادرًا،
ولم يعد يقتصر على من يملك طائرة فقط،
بــل أصبحت شــركــات كـبــرى تــوفــر خدمات
ت ـم ـكــن ع ـم ــاءه ــا م ــن اس ـت ـئ ـج ــار ط ــائ ــرات
خــاصــة .يشهد ســوق الـطـيــران الـخــاص في
مـنـطـقــة ال ـش ــرق األوسـ ــط ع ـمــومــا ،والـخـلـيــج
خـصــوصــا ،نـمـوًا سنويًا مــع ازدي ــاد الطلب
عليه من رجال األعمال.
وبـحـســب تـقــريــر ص ــادرع ــن شــركــة "ويـنــغ

إك ــس" لـلـطــائــرات ال ـخــاصــة ،ف ــإن السعودية
تستحوذ على أكبر أسطول من هــذا النوع
مــن ال ـطــائــرات فــي ال ـشــرق األوسـ ــط .وبلغت
حركة الطائرات من الــريــاض وجــدة ومطار
امل ـلــك ف ـهــد ف ــي ال ــدم ــام ن ـحــو  30أل ـفــا ال ـعــام
املاضي.
وي ـح ـتــل رج ــل األعـ ـم ــال ال ـس ـع ــودي املــرتـبــة
األولـ ـ ــى خـلـيـجـيــا ف ــي اس ـت ـخ ــدام ال ـط ــائ ــرات
الخاصة من حيث عدد ساعات الطيران ،إذ
ي ــراوح معدل سفره بــن  150و 200ساعة
سنويًا ،بحسب إحصاءات العام املاضي.

ووص ـ ــل هـ ــذا املـ ـع ــدل ف ــي امل ـم ـل ـكــة امل ـت ـحــدة
خصوصًا ،وأوروبــا بشكل عام ،الى ما بني
 50و 100ساعة سنويًا.
أم ــا بــالـنـسـبــة ال ــى تـكـلـفــة اسـتـئـجــار طــائــرة
خاصة ،فإنها تعتمد على نوع الطائرة ومدة
استئجارها .وعلى سبيل املثال ،فإن تكلفة
السفر من الرياض إلى جدة على منت طائرة
بثمانية مقاعد تبلغ  16ألف دوالر ،و 27ألف
دوالر لـ 13إلى  14مقعدًا ليوم واحد فقط.
في امللحق اليوم ،محاولة الختراق هذا العالم
الغامض في لبنان...

حتى كتابة هذه السطور ،يبدو القطاع العقاري
في لبنان متماسكًا إلى حد قد يفاجىء أهله
وأصحابه.
أسعار الشقق واألراضي لم تتراجع بشكل
دراماتيكي ،كما تخيل البعض ،لكن الحديث يكثر
يوما بعد يوم عن جمود واضح في حركة السوق.
ليس الكالم عن تراجع جاذبية االستثمار العقاري
في لبنان أمرًا مستجدًا ،وهو ليس سرًا يباح به
للمرة األولى.
بدأت الفصول الجديدة من القصة منذ عام ،2011
مع بدء األزمة السورية واشتداد تداعياتها.
على غرار سائر القطاعات االقتصادية ،يمر
القطاع العقاري بـ "مرحلة حرجة" والدليل تراجع
رخص البناء ،التراكم في أعداد الشقق غير املباعة،
تضاعف املحال التجارية املعروضة لاليجار،
"اللقطات" املتكاثرة في أسعار األراضي...
لم يكن العقار في لبنان مرتبطا يومًا بشكل
مباشر وكبير بحركة العرض والطلب لدى
املستهلك املحلي ،لذا إبحث دومًا عن الرغبة لدى
املغتربني واملستثمرين العرب تحديدًا لفهم من
يرسم خارطة الطريق هنا.
¶¶¶
يرفض متابعون لشأن القطاع في لبنان توصيف
الحال بـ"األزمة" ،باعتبار أن السوق لم تشهد
جمودا كليا .هناك طلبات ومعامالت بشكل لم
ينقطع .يميلون إلى القول ان السوق ّ
تمر في فترة
من الهدوء ...إنه هدوء ما قبل العاصفة.
كل املؤشرات اليوم تؤكد بأن الراغبني في شراء
املنازل باتوا قلة ،والجميع يتحني ما تخبىء له
األيام ،كل بحسب هواه .الشارون يراهنون على
إنخفاض األسعار والبائعون يترقبون فورة بعد
تحسن األوضاع أمنيا وسياسيا ،فمن سيسبق؟
على الرغم من تراجع عمليات البيع منذ مدة
ال يزال املطورون يحافظون على تفاؤلهم ،وال
يرغبون في االعالن رسميا عن فشلهم في
ايجاد شارين .يرفضون ان يكون الوضع السائد
مصدر "ضغط" لخفض االسعار.
¶¶¶
شئنا أم أبينا ،نعيش في لبنان اليوم "فقاعة
عقارية" ال يعلم أحد متى ستنفجر.
االرتفاع غير املفهوم في أسعار العقارات الذي
بدأ فعليا ما بعد حرب تموز عام  2006لم يكن
منطقيا .اليوم أصبح أكثر "سوريالية" مقارنة
بتراجع القوة الشرائية لدى املواطن اللبناني،
وتدهور الوضع االقتصادي العام.
ّ
تملك شقة بات "حلما" يراود الكثير من الشباب
اللبناني اآلن .حلم سيتحول كابوسا في وجه
الجميع قريبا.
سياسة االقتراض التي تحول اإلنسان إلى مجرد
آلة لتسديد األقساط آخر كل شهر ،لن تكون حال
يوما .ستكون عنصر ضغط إضافيًا ،ستنفجر
عند أول تعثر مرتقب .سياسة تلبيس الطرابيش
التي يجيدها اللبنانيون لن تنفع في يوم ما،
وستكون الحقيقة.
ليس بالخبز وحده يحيا اإلنسان ،أكيد .كذلك ال
يمكنه أن يحيا وهو يدفع أكثر من نصف راتبه
قسطا لبيت ال يتعدى  120مترا على مدى 30
عاما.
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