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PRIVATE SECTOR

قطاع

الطيران الخاص في لبنان ...سياسـ ـ
في المجمل ،يفترض ان يكون قطاع الطيران الخاص بأصحاب
المليارات من أكثر القطاعات مردودًا ،وخاليًا من المشاكل .غير أن
الوضع على أرض الواقع يختلف هنا .فبالرغم من االمكانات الجغرافية
والتقنية التي يتمتع بها ،يعاني ًهذا القطاع في لبنان من الهيمنة
السياسية على كل مفاصله .وبدال من ان يؤدي لبنان دورًا رياديًا في
هذا المجال ،يزداد االمر سوءًا يومًا بعد يوم .فالسيطرة السياسية عليه
تحول دون استقطاب الشركات االجنبية التي يعود استثمارها بالفائدة
الكبرى .وعوضًا عن اتخاذ دور المركز اإلقليمي كما كان سائدًا ،ال يبدو
ان للبنان مكانًا في فورة مرتقبة لقطاع الطيران الخاص اذا ما استمر
الوضع السياسي واالمني كما هو عليه
إيفون صعيبي
ي ـس ـت ـحــوذ ع ــال ــم الـ ـطـ ـي ــران ال ـخ ــاص
على عقول رجــال االعمال وأصحاب
املـلـيــارات ،ويتربع على عــرش قلوب
السياسيني كذلك .بعضهم يستخدم
طــائــرتــه لـلــرحــات الشخصية ،فيما
آخرون يؤجرونها لألفراد ولشركات
الـطـيــران بمبالغ خيالية ال تـقــل عن
 3000دوالر عــن كــل ســاعــة تحليق،
وقد تصل الى  15000دوالر ،بحسب
ن ـ ــوع الـ ـط ــائ ــرة ون ــوعـ ـي ــة ال ـخ ــدم ــات
ُ
التي تقدم .كما تحظى الشخصيات
املهمة بمعاملة خاصة ومميزة من
قبل الشركات التي تتولى الخدمات
االرضية.

عصر ذهبي
"عــرف هــذا القطاع عصرًا ذهبيًا في
االع ـ ــوام املــاض ـيــة ،بـحـيــث ك ــان يــأتــي
ك ـث ـي ــر م ـ ــن الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات ال ـع ــرب ـي ــة
الــوافــدة الــى لبنان على منت طائرات
خاصة .من هنا ،تم تصنيف بيروت
كـمــرفــق حـيــوي ملـثــل ه ــذه الـطــائــرات.
لـ ـك ــن ،ب ـع ــد االح ـ ـ ـ ــداث االمـ ـنـ ـي ــة ال ـتــي
تـخـبــط ب ـهــا ل ـب ـنــان وامل ـن ـط ـقــة ،تغير
امل ـش ـهــد .صـحـيــح ان ق ـطــاع الـطـيــران
ال ـخ ــاص ف ــي ل ـب ـنــان تـمـتــع بـحـيــويــة
بـ ــارزة ل ـس ـنــوات ع ــدة ،إذ ك ــان يــؤلــف
ن ـحــو  %20م ــن ح ــرك ــة ال ـط ـي ــران في
مـنـطـقــة ال ـش ــرق األوسـ ــط بمجملها،
ّ
غ ـيــر أن س ـي ـطــرة ال ـس ـيــاسـ ّـيــن عليه
واملمارسات غير القانونية في احيان
كثيرة ،اضافة الى تضارب االسعار...
كلها ادت الــى تــراجـعــه" يـقــول خبير
طـيــران فــي اح ــدى الـشــركــات العاملة
في بيروت.
ي ـل ـجــأ ك ــل اصـ ـح ــاب املـ ــراكـ ــز الـعـلـيــا
ورجــال االعمال واصحاب املليارات،

بما يخص التكلفة :بحسب وزن
الطائرة بين طن و 10أطنان =
حوالى  300دوالر للخدمات األرضية
ت ـ ـفـ ــاديـ ــا لـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ــراءات املـ ـتـ ـبـ ـع ــة فــي
الـطـيــران املــدنــي وكـسـبــا الــوقــت ،الــى
السفر عبر الـطـيــران ال ـخــاص .لذلك،
ارت ـب ـط ــت م ـس ــأل ــة اس ـت ـئ ـج ــار طــائ ــرة
خ ــاص ــة بـطـلــب خ ــدم ــات ارض ـي ــة من
شركات خاصة.

إجراءات خاصة
فعلى عكس الطيران املدني ،يحتاج
املـ ـس ــاف ــر ع ـل ــى مـ ــن طـ ــائـ ــرة خــاصــة
إلـ ـ ــى مـ ــن ي ـس ـت ـق ـب ـلــه لـ ـ ــدى وص ــول ــه،
وي ــأخ ــذ ع ـل ــى ع ــات ـق ــه م ـه ـمــة تــرتـيــب
ك ــل االج ـ ـ ــراءات ال ــازم ــة .صـحـيــح ان
الـ ـش ــرك ــات الـ ـت ــي ت ـت ــول ــى ال ـخ ــدم ــات
االرض ـيــة عــانــت بـعــض املـشــاكــل غير

انها استطاعت الصمود.
ت ـش ـمــل الـ ـخ ــدم ــات االرض ـ ـيـ ــة اج ـ ــراء
ك ــل ال ـت ــداب ـي ــر ال ـت ــي ت ـق ــوم ب ـه ــا ه ــذه
الشركات منذ هبوط الطائرة وحتى
اق ــاعـ ـه ــا لـ ـلـ ـمـ ـغ ــادرة .ق ـب ــل ال ـه ـبــوط
ت ــرس ــل ال ـط ــائ ــرة ط ـلــب اذن ،عـنــدهــا
تحضر الـشــركــة كــل االجـ ــراءات التي
تسمح للطائرة بالهبوط فــي مطار
بيروت.
ي ـش ـي ــر مـ ـص ــدر م ـ ـسـ ــؤول فـ ــي شــركــة
"س ـ ـ ـيـ ـ ــدار" الـ ـ ــى "ان ه ـ ـنـ ــاك طـ ــائـ ــرات
م ـس ـم ــوح ل ـه ــا ان ت ـه ـبــط واخ ـ ـ ــرى ال
يسمح لـهــا بــالـهـبــوط الن صيانتها
تـكــون سـيـئــة" .ويـضـيــف أن "الـشــركــة
هــي الـتــي تستقبل ال ــرك ــاب وتتولى
ت ـقــديــم ك ــل مـتـطـلـبــاتـهــم اض ــاف ــة الــى
تحضير كــل االج ـ ــراءات ال ــازم ــة من
دون ان يتكبدوا اي عناء".
م ـ ــن ه ـ ـنـ ــا ،ه ـ ـنـ ــاك ش ـ ــرك ـ ــات م ـج ـهــزة
الستقبال كل انواع الطائرات واخرى
تـفـتـقــر لـبـعــض املـ ـع ــدات ،ول ــذل ــك فــإن
جـ ـه ــوزيـ ـتـ ـه ــا ت ـش ـم ــل بـ ـع ــض ان ـ ــواع
ال ـ ـطـ ــائـ ــرات ولـ ـي ــس ك ـل ـه ــا .فـ ــي ه ــذه
الحالة تضطر الشركة الى استئجار
معدات من الشركات الوطنية .وبما
ان بعض هذه املعدات باهظة الثمن،
ليس من السهل تعويض مردودها،
لذلك فإن من االفضل استئجارها.
ل ـكــن شــركــة س ـي ــدار م ـج ـهــزة لجميع
ان ــواع الـطــائــرات النها تابعة لشركة
وطنية تملك كل املـعــدات على عكس
عدد من الشركات االخرى.

األكالف
ف ــي م ــا ي ـخــص ال ـت ـك ـل ـفــة :ف ـهــي ع ــادة
تـ ـك ــون ب ـح ـســب وزن الـ ـط ــائ ــرة (ب ــن
طــن و 10أطـنــان= حــوالــى  300دوالر
للخدمات األرض ـيــة ،وكلما زاد وزن
الطائرة زادت التكلفة ،وليس هناك
سعر مــوحــد بــن الـشــركــات .وبسبب
املنافسة خفضت الشركات من نسب
أرباحها.
يتابع املصدر انه "منذ بضع سنوات
كانت هناك مساع لتوحيد االسعار
بــن ال ـشــركــات ال ـتــي ت ـقــدم الـخــدمــات
االرض ـ ـ ـيـ ـ ــة ،غـ ـي ــر ان هـ ـ ــذه ال ـخ ـط ــوة
ب ـ ـ ــاءت ب ــال ـف ـش ــل ب ـس ـب ــب ال ـت ــدخ ــات
السياسية".
امـ ـ ــا عـ ــن ك ـي ـف ـي ــة اسـ ـتـ ـئـ ـج ــار ط ــائ ــرة
خ ــاص ــة ،ف ـي ـف ـيــد م ـص ــر مـ ـس ــؤول فــي
إحدى اهم الشركات في قطاع تأجير
الطائرات الخاصة "ان كل من يرغب
بــاسـتـئـجــار ط ــائ ــرة خــاصــة عـلـيــه ان
يختار نوع الطائرة الذي يفضله".
ويتابع" :هناك شركات خاصة تملك
ع ــددًا مــن ال ـطــائــرات امل ـعــدة للتأجير،
ك ـمــا ان م ــن امل ـم ـكــن اس ـت ـئ ـجــارهــا من
خالل مكتب صاحبها .فغالبية الذين
ي ـم ـل ـكــون طـ ــائـ ــرات خ ــاص ــة ي ـقــومــون
بـتــأجـيــرهــا ،مــا يــوفــر م ـ ــردودًا عــالـيــا.
كون ساعة التحليق الواحدة على منت
طائرة خاصة ال تقل عن  3000دوالر.

الطيارين الخاصني مازن السماك على
"الــدقــة املتبعة فــي صـيــانــة الـطــائــرات
امل ـس ـت ـخــدمــة ف ــي ه ـ ــذه الـ ـن ــزه ــات ،إذ
ي ـش ــرف بـشـكــل دائ ـ ــم ع ـلــى هـ ــذا االم ــر
م ـه ـنــدســون وت ـق ـن ـيــون م ـش ـهــود لهم
لـبـنــانـيــا وعــامل ـيــا بـمـهــارتـهــم ف ــي هــذا
املـ ـ ـج ـ ــال ،كـ ـم ــا أن أي ت ـ ـحـ ــرك ل ـه ــذه
الطائرات ال يحصل من دون موافقة
مديرية الطيران املدني ،وأن أي إقالع
أو ه ـبــوط لـهــا م ـنــوط ب ـبــرج املــراقـبــة
في املطار الــذي يحدد ووفــق خريطة
جــويــة مـقـيــاس االرت ـف ــاع ال ــذي يمكن
أن تحلق الـطــائــرات بموجبه وهــو ال
يتعدى الـ 12ألف قدم".

مركز تدريب للطيران
تعتزم شركة  MEAإنشاء مركز تدريب للطيران هدفه تدريب
ً
الطيارين في املراحل األساسية في لبنان ،بدال من السفر الى الخارج لتعلم
املراحل األولى ملبادئ الطيران ،كما في اسبانيا او فرانكفورت .ومن
املرتقب أن يضع هذا املركز لبنان على خريطة بلدان مراكز التدريب في
املنطقة ،ويعيد له الدور الريادي الذي كان يؤديه قبل الحرب ،باعتبار
أن البلد يتبع مستوى عاليًا من معايير سالمة الطيران .تنتظر جمعية
الطيارين الخاصني هذا املشروع االيجابي بحماسة كبيرة لكي تتوصل
الى اتفاق مع شركة طيران الشرق األوسط من اجل تدريب الطيارين
الخاصني في هذا املركز.

ويمكن ان تصل التكلفة الــى 15000
و 20000و 30000دوالر ،بـحـســب
الطلبات التي يرغب بها الزبون".

السياحة الجوية
الـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،ي ـ ـضـ ــاف ال ـ ـشـ ــق امل ـت ـع ـلــق
بــالـسـيــاحــة حـيــث ت ـضــاف الـطــائــرات
ال ـس ـيــاح ـيــة ال ـخ ــاص ــة والـ ـت ــي تـتـيــح
ال ـت ـح ـل ـي ــق فـ ــي سـ ـم ــاء لـ ـبـ ـن ــان .ه ــذه
الخدمة التي يقدمها نــادي الطيران
ال ـل ـب ـن ــان ــي ب ــات ــت رك ـ ـيـ ــزة س ـيــاح ـيــة
م ـه ـمــة .غ ـيــر ان ـه ــا تـتـطـلــب اج ـ ــراءات
خــاصــة ،فالتصاريح املـعـطــاة لهواة
ه ــذه ال ــرح ــات ت ـح ـتــاج إل ــى مــوافـقــة
مسبقة مــن مــديــريــة الـطـيــران املــدنــي
وجـهــاز أمــن املـطــار وقـيــادة الجيش،
ويجب التقدم للحصول عليها قبل

ثالثة أيام من موعد النزهة الجوية،
علمًا أن عــدد ركــاب الرحلة الــواحــدة
ال يتعدى الـثــاثــة أشـخــاص .كما أن
ق ـب ـطــان ال ـط ــائ ــرة ي ــأخ ــذ ع ـلــى عــاتـقــه
م ـه ـمــة شـ ــرح أهـ ــم امل ـع ــال ــم وامل ــواق ــع
الـسـيــاحـيــة ال ـتــي يـشــاهــدهــا الــركــاب
أث ـن ــاء م ــدة الـتـحـلـيــق .أم ــا بــالـنـسـبــة
لـلـتـكـلـفــة فـتـبـلــغ  300دوالر ع ــن كل
ساعة تحليق.
وقـ ــد ش ـهــد هـ ــذا امل ـج ــال ن ـم ـوًا كـبـيـرًا
تـخـطــى  %30ف ــي ال ـس ـن ــوات القليلة
املــاض ـيــة ،وبــاتــت الـسـيــاحــة الـجــويــة
تالقي رواجــا أكثر فأكثر .وبــات عدد
كبير مــن الـسـيــاح االجــانــب والـعــرب
يقصدون لبنان بحثًا عن هذا النوع
من االنشطة.
في هذا االطــار ،يشدد رئيس جمعية

هواية قيادة الطائرات
اصـبــح لكل شخص يــرغــب فــي تعلم
ق ـي ــادة ال ـط ــائ ــرات ال ـتــدري ـب ـيــة إم ـكــان
تحقيق رغبته .اذ يتيح النادي لهواة
ق ـي ــادة ال ـط ــائ ــرات الـتــدريـبـيــة فــرصــة
تعلم أصــولـهــا ودراسـتـهــا مــن خالل
 40ســاعــة طـيــران و 30ســاعــة نظرية
يخضع لها الـهــاوي ،أمــا تكلفة هذه
الـ ــدراسـ ــة امل ـق ـت ـصــرة ف ـقــط ع ـلــى هــذا
النوع من الطيران (التدريبي) فتبلغ
حوالى  18000دوالر .من جهة اخرى،
ي ــؤك ــد مـ ـص ــدر فـ ــي ن ـ ـ ــادي ال ـط ـي ــران
امل ــدن ــي "أن ال م ـخــاطــر ت ــواج ــه هــذه
الـهــوايــة ،فالطائرة تخضع لصيانة
ّ
م ـج ــزأة عـلــى  50ســاعــة 100 ،ســاعــة،
 150ســاعــة ،و 200سـ ّـاعــة ،وك ــل هــذه
الصيانة يراقبها الـفــنـيــون" .ويشير
ّ
املصدر إلــى أن الطيران لديه مراقبة
ص ــارم ــة وال يـقـبــل أي خ ـطــأ صغير
ممكن أن يحصل.

شروط الحصول على اجازة
ع ـلــى ه ــذا ال ـص ـع ـيــد ،ي ــؤك ــد الـسـمــاك
"ان املــديــريــة الـعــامــة للطيران املدني
ّ
املخولة إصدار
الجهة
في لبنان هي
ُ
شهادات الطيران املعترف بها دوليًا،
ّ
والـسـبــب يـعــود إلــى أن لبنان عضو
في منظمة الطيران".
بالنسبة الى الشروط املطلوبة ليكون
الفرد طيارًا ،فعليه أن يكون قد بلغ الـ
 18كحد أدنى ،أما املؤهالت ليحصل
ً
على إجازة طيران خاص ،فعليه أوال

