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ــة وماليين الدوالرات
من يملك طائرات خاصة في لبنان
محمد الصفدي
نجيب ميقاتي
آل الحريري
نعمة طعمة
فؤاد مخزومي
عدنان القصار جلبير
روبير معوض
نقوال ابو حيدر
بيار فتوش
هيثم وهادي ازهري open sky
هناك رحلتان مستقلتان من مطار
بيروت إلى مطار القليعات أو مطار
ريــاق ،دون الخروج خــارج االراضــي
اللبنانية .فأعضاء النادي وحدهم
مـ ـخ ـ ّـول ــون بــال ـت ـح ـل ـيــق ب ــال ـط ــائ ــرات
خـ ـ ــارج األراض ـ ـ ـ ــي ال ـل ـب ـنــان ـيــة مـنـهــا
قبرص ،جزر اليونان وتركيا.

الوضع األمني

(هيثم الموسوي)

الـحـصــول عـلــى اج ــازة تلميذ طـيــار،
ً
فضال عن املؤهالت الطبية إذ يجب
عليه أن يخضع لفحص طـبــي عند
طبيب مـعـتــرف بــه مــن قـبــل الـطـيــران
املدني.
عن كيفية الحصول على اجازة طيار
خ ــاص .يضيف" :ان ــه مــن الـضــروري
ّ
ال ـق ـيــام ب ـ ــ 40ســاعــة ط ـي ــران م ـج ــزأة،
 25ساعة طيران مع مـ ّ
ـدرب وتسمى
مــزدوجــة ،و 15ســاعــة طـيــران أخــرى
انفرادية .من االنفرادية هناك رحلة
طويلة من مطار بيروت الدولي إلى
مـطــار ري ــاق الـعـسـكــري ،وإل ــى مطار
الـقـلـيـعــات الـعـسـكــري وال ـع ــودة إلــى
مطار بيروت .ومن ضمن الـ 15ساعة

م ــن ج ـه ـت ــه ،ي ــؤك ــد ال ـك ــاب ــن ش ــادي
ح ـش ـي ـم ــي ان "االسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار االمـ ـن ــي
والـ ـسـ ـي ــاس ــي واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ي ــؤث ــر
ك ـث ـي ـرًا فـ ــي وضـ ـ ــع قـ ـط ــاع ال ـط ـي ــران
ال ـ ـخـ ــاص" .ك ــذل ــك ي ــؤك ــد ان "ال ـع ـمــل
فــي الطيران الـخــاص افضل مقارنة
بالطيران املدني الن الوجهات التي
يسافر اليها الطيار ليست نفسها.
الى ذلك ان الوقت هنا افضل فيحني
ف ــي ال ـط ـيــران امل ــدن ــي ه ـنــاك بــرنــامــج

تكلفة الدراسة المقتصرة
فقط على الطيران التدريبي تبلغ
حوالى  18000دوالر
وساعات عمل محددة" .ويقول" :اذا
تحسن الــوضــع السياسي واالمـنــي
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ي ـت ـح ـس ــن وضـ ـ ــع ه ــذا
القطاع كثيرًا .فقبل عــام  2009كان

الياس املر
سمير مقبل
احمد الحاج
البير بسول
جورج كارامانوكيان
جيلبير شاغوري
طالل وهاب
مازن البساط
ميشال عبود نادي الطيران اللبناني

ال ـط ـي ــران ال ـخ ــاص ف ــي ل ـب ـنــان االول
عـلــى صعيد ال ـشــرق االوس ــط ولكن
في ظل الخضات التي عاشها لبنان
تدهور وضع هذا القطاع كثيرًا".
يؤكد املعنيون ان الحركة الى تراجع
خاصة في السنتني االخيرتني حيت
ك ـ ــان امل ـ ـطـ ــار خ ــال ـي ــا مـ ــن الـ ـط ــائ ــرات.
ف ــوج ــود االمـ ــن واالسـ ـتـ ـق ــرار يحسن
السياحة واذا كانت السياحة بخير
اذا الـ ـطـ ـي ــران الـ ـخ ــاص ب ــأل ــف خ ـيــر،
خ ـص ــوص ــا ان امل ـ ـطـ ــار م ـج ـه ــز اك ـثــر
م ــن دول كـثـيــرة نــامـيــة كـبـيــرة وه ــذا
لصالح لبنان.
واذا ما عاد السواح ،بخاصة العرب
م ـن ـهــم والـ ــذيـ ــن ك ــان ــوا ي ـن ـ ّـم ــون ه ــذا
القطاع ،ستعود املنافسة مع الــدول
االخ ـ ـ ــرى .غ ـيــر ان ل ـب ـنــان قـ ــوي على
صعيد املـنــافـســة ،فبرغم االمـكــانــات
ال ـب ـس ـي ـطــة يـ ـق ــدم الـ ـخ ــدم ــات بــأعـلــى
املـ ـسـ ـت ــوي ــات ،ك ـم ــا ي ـع ـطــي ال ـســامــة
ال ـح ـي ــز االه ـ ـ ــم ،ل ــذل ــك ف ـ ــإن تـحـسـنــت
االوض ـ ـ ـ ـ ــاع ب ــامـ ـك ــان لـ ـبـ ـن ــان ت ـص ــدر
القائمة في الشرق االوسط.
كذلك فإن مبنى الطيران مجهز ،وهو
مــن اه ــم امل ـط ــارات الـخــاصــة املــؤهـلــة
الستقبال عــدد كبير مــن الـطــائــرات.
والفائدة املادية التي يجنيها جراء
الرسوم التي يفرضها على ساعات
وقــوف كــل طــائــرة ،ويحاسب عليها
حـ ـس ــب وزن ال ـ ـط ـ ــائ ـ ــرة( ،ك ـ ـ ــل ســت
ســاعــات تعتبر بمثابة يــوم) تعتبر
جيدة.

تأثير السياسة

غرائب بالماليين
قد ال يصدق كثيرون األسعار الخيالية التي يدفعها من يرغب في استئجار طائرة خاصة.
في نظرهم ،فإن هذا العالم الخاص بعيد عن الواقع ،ومن نسج الخيال .فماذا لو علموا ثمن الخدمات
التي قد يدفع أصحاب املليارات مقابلها؟ يروي أحد العاملني في قطاع الطيران الخاص أنه في إحدى
املناسبات الخاصة قامت إحدى العائالت الكبيرة بطلب طائرة خاصة إلحضار املأكوالت واملشروب من
ّ
فتخطت تكلفة املوضوع  80ألف دوالر .ويخبر كابنت في الطيران الخاص أن أميرة عربية كانت
فرنسا،
تستأجر طائرة خاصة لنقل ثياب لها من بيروت ،وكانت تدفع مبلغًا من املال ال يقل عن  200ألف دوالر.
وتضيف إحدى املضيفات في القطاع أنها في مرة من املرات قدمت وجبة غداء ألحد رجال االعمال،
بلغت قيمتها  5000دوالر.

ف ــي نـظــر الـكـثـيــريــن ،ي ــؤدي الـتــدخــل
ال ـس ـي ــاس ــي فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـقـ ـط ــاع دورًا
سلبيًا .فمعظم ال ـطــائــرات الخاصة
مملوكة مــن سـيــاسـيــن ،االم ــر الــذي
ق ــد ي ـكــون ح ــاج ـزًا امـ ــام اسـتـثـمــارات
الشركات االجنبية في هــذا القطاع،
اضافة الى فرض نفوذ معني واتباع
سياسة احتكار للقطاع.
لكن مــن جهته ،يعتبر الـسـمــاك "ان
التبعية السياسية لشركات الطيران
ال ـخــاص قــد ال ت ــؤدي دورًا سلبيًا،
فهي تساعد على صعيد العالقات،
مــن هـنــا قــد تـكــون االف ــادة اكـثــر من
ال ـض ــرر" ب ــرأي ــه .ال ـط ـي ــران ال ـخــاص،
ق ـطــاع قــابــل لـلـتـطــور ،لـكـنــه مرتبط
بــاالس ـت ـقــرار كـمــا هــي ح ــال غالبية
القطاعات االقتصادية األخــرى في
ّ
االمرين بسبب
لبنان والتي تعاني
االوضـ ــاع االم ـن ـيــة .فـغـيــاب الـسـيــاح
الذين يضخون االمــوال وينشطون
ال ـح ــرك ــة ،اث ــر ب ـطــري ـقــة سـلـبـيــة إلــى
حــد كـبـيــر .بــامل ـقــابــل ،مــن املـمـكــن ان
ّ
يكون املوضوع متعلقًا بالسياسة
ألن م ـ ــن يـ ـمـ ـلـ ـك ــون الـ ـ ـط ـ ــائ ـ ــرات هــم
ّ
أشخاص يتمتعون بسلطة كبيرة.
وفي كلتي الحالتني النتيجة كانت
ت ــراج ــع ق ـطــاع ي ـضــخ ذه ـبــا لـلـبـنــان
والسياحة.

سالمة الطيران ال تقبل المساومة
يحرص الطيران املدني في لبنان على مستوى السالمة العامة،
وهو يتبع املعايير العاملية األعلى .كذلك ينطبق هذا االمر على
الشركات الخاصة التي تقوم بتأجير الطائرات فهي تطبق املعايير
املتبعة في هذا املجال ،ألن لبنان عضو في منظمة الطيران العاملية،
لذلك فهو ال يتساهل في موضوع السالمة وصيانة الطائرات .من هنا تم
اقفال عدد من الشركات التي اخلت بتطبيق القوانني املختصة بالسالمة
منذ بضع سنوات ،النها لم تستوف الشروط املطلوبة ،كما ان الرقابة
على الشركات صارمة لضمان احترام كل القوانني واملعايير الدولية.

الطائرات السياحية ...مردود مالي
شهد قطاع الطائرات السياحية الخاصة والتي تتيح التحليق
في سماء لبنان نموًا كبيرًا تخطى  %30في السنوات القليلة املاضية.
وباتت السياحة الجوية تالقي رواجًا اكثر فاكثر ،كما بات عدد كبير من
السياح االجانب والعرب يقصدون لبنان بحثًا عن هذا النوع من االنشطة،
خصوصًا لتوافر الدقة املتبعة في مجال صيانة الطائرات املستخدمة
في هذه النزهات بشكل دائم ،تحت اشراف مهندسني وتقنيني مشهود
لهم لبنانيًا وعامليًا بمهارتهم في هذا املجال.

مبنى الطيران الخاص من األفضل عالميًا
يعتبر مبنى الطيران الخاص في مطار بيروت ،من األفضل عامليًا.
وهو من اهم املطارات الخاصة املؤهلة الستقبال عدد كبير من
الطائرات .وعلى الرغم من ان االمكانيات قد تكون متواضعة،
اال ان هذا املبنى مجهز بأفضل التقنيات .ان الفائدة املادية التي
يجنيها املطار جراء الرسوم التي يفرضها على ساعات وقوف كل
طائرة خاصة ،وذلك بحسب وزن الطائرة ،تعتبر مجدية من الناحية
االقتصادية إلى حد كبير.

