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أبرزها سوء اإلدارة وتكاليف التشغيل املرتفعة وإجراء عمليات الصيانة في اخلارج

15 سببًا وراء وقف نشاط »اخلطوط الوطنية«

وم���ن االم���ور الت���ي كلفت 
الوطني���ة ميزانية  اخلط���وط 
التجاري  عالية للغاية الشعار 
التي تعاقدت لتنفيذه  للشركة 
مع احدى الشركات االستشارية 
الرائدة وه���ي مجموعة »بيتر 
شميدت« األوروبية التي عملت 
التجارية  العالمة  على تصميم 
والهوي���ة الرس���مية للخطوط 
الوطنية، وهي ش���ركة متتلك 
خبرة واسعة النطاق في قطاع 
الطي���ران وعملت ف���ي املاضي 
مع طيران لوفتهانزا وجيرمان 

وينغز وطيران مدغشقر.
أحمد يوسف ـ أحمد مغربي  ٭

االس���باب الرئيسية في تفاقم 
خسائر اخلطوط الوطنية الى 
هذا احلد الكبير الى مجموعة من 
العوامل اهمها الرواتب املرتفعة 
التي تعاقدت معها مع  للغاية 
االدارة التنفيذية للشركة والتي 
ال يقل راتب املسؤول فيها عن 15 
الف دينار، باإلضافة الى الرواتب 
العالية لغالبية موظفي وطياري 
الشركة التي مت استقطابهم من 
دول عديدة سواء من الكويت او 
أميركا وكندا واملغرب ولبنان 
واالم���ارات وجن���وب أفريقيا 
والبي���رو واس���بانيا وپولندا 

وتايلند والفلبني.

من املطار الرسمي للكويت.
عدم توافر السيولة املالية 
الكافي���ة لالس���تمرار في 

عمليات التشغيل.
الذي  الرك����ود االقتصادي 
ش����هده العال����م على مدى 
العامني املاضيني والذي أّثر عموما 
على شركات الطيران في العالم.

ارتفاع كلفة اخلدمات التي 
تقدمها املؤسس���ة، مقابل 

عدد محدود من الركاب.

أعلى رواتب لقيادي الشركة 

وقد عزت مصادر مطلعة في 
قطاع الطيران احمللي ل� »األنباء« 

الفترة املاضية.
سوء اإلدارة والتخطيط 

واملتابعة.
ع���دم وضوح دراس���ات 
اجلدوى عل���ى اخلطوط 

التي يتم افتتاحها.
عدم التشغيل على أساس 

جتاري.
ع���دم احلرفي���ة واملهارة 
اإلدارية في تشغيل أسطول 

املؤسسة.
مضاعف���ة رواتب اإلدارة 
التنفيذي���ة باإلضافة إلى 

زيادة مع اعدادها.
مضاعفة ع���دد الطائرات 
املطلوبة للتشغيل من 3 

إلى 7 طائرات.
ارتف���اع أس���عار تأجير 
الطائرات نتيجة لتوقيت 
التأجي���ر ال���ذي تزام���ن ذروه 

االنتعاش االقتصادي.
ارتف���اع أس���عار وق���ود 
الذي يستحوذ  الطائرات 
على من 30 إلى 40% من ميزانية 

شركات الطيران.
اعتم���اد الش���ركة عل���ى 
التشغيل من محطة ثانوية 
»ڤيينا«، والت���ي ال يكثر عليها 

الطلب في السوق احمللي.
زيادة كلفة الصيانة نتيجة 
االعتماد على شركات عاملية 
للصيانة، رغم وجود بديل محلي 

معتمد دوليا.
التشغيل من مطار جديد 
ال يالقي ترحيبا من قبل 
املسافرين الذين اعتادوا السفر 

فيما أعلنت شركة اخلطوط 
اجلوية الوطنية توقف نشاطها 
األربع���اء املاضي عل���ى خلفية 
القرار الذي اتخذه مجلس اإلدارة 
وذلك للوضع املالي الذي متر به، 
قالت مصادر مطلعة ل� »األنباء« 
ان هناك العدي���د من التحديات 
التي أجبرت الشركة على اتخاذ 
مثل هذا القرار في ظل الظروف 

الراهنة.
وأكدت املصادر ان االضطرابات 
السياسية التي تشهدها العديد 
من دول املنطقة والتي تش���كل 
حصة س���وقية كبيرة لرحالت 
الطيران السيما  جميع شركات 
»الوطني���ة«، قد أثرت بش���كل 
مباش���ر وغير مباشر في اتخاذ 

هذا القرار.
ه���ذه  ان  ال���ى  وأش���ارت 
االضطراب���ات ق���د تدخل قطاع 
الى نفق  املنطق���ة  الطيران في 
مظلم، مطالبة احلكومات والدول 
بضرورة التدخل السريع واحلاسم 
إلنفاذ هذه الشركات التي ترفع 

علم دولها أينما حلت.
ولفت���ت ال���ى ان العديد من 
كبرى شركات الطيران الوطنية 
في املنطقة تتلقى دعما قويا من 
أجل االستمرار والنمو، في ظل 

ظروف اقتصادية قاسية.
وفيما يلي األسباب التي أثرت 
على املوقف املالي والتش���غيلي 
للشركة وأدت مبجلس اإلدارة إلى 

اتخاذ قراره بعدم االستمرار:
خسارة الشركة ألكثر من 
نص���ف رأس���مالها خالل 

توقف طائرات »الوطنية« عن التحليق 

تعيني احلارس القضائي وراء وقف 
الشركة ومستثمرون يبدأون

 في التفاوض لشراء مديونية »الوطنية«
أكدت مصادر مطلعة لـ »األنباء« ان إعالن شركة اخلطوط اجلوية 

الوطنية إفالسها األربعاء املاضي جاء على خلفية تعيني احملكمة 
حلارس قضائي على طائراتها وممتلكاتها، وذلك بسبب مديونية 

الشركة الكبيرة لعدد كبير من العمالء، وضعف قدرتها على الوفاء 
بالتزاماتها املالية حاليا.

وأشارت املصادر الى ان اليومني املاضيني شهدا مفاوضات مكثفة 
مع مجموعة من املستثمرين، لالستحواذ على الشركة، مقابل 

االلتزام بسداد مديونيتها، مشيرة الى ان املفاوضات لم تسفر عن 
شيء حتى اآلن.

وقالت املصادر ان الشركة قد واجهت خالل فترة تشغيلها العديد 
من العقبات والتحديات، منها سوء اإلدارة التنفيذية، باإلضافة إلى 
عدم احلرفية واملهارة اإلدارية في تشغيل أسطول املؤسسة بشكل 

جتاري، وأخيرا مضاعف سقف الرواتب عن مثيالتها في السوق 
الكويتي.

وأضافت ان احلصة السوقية للخطوط الوطنية التي تقدر مبا بني 
20 و30% ستوزع ما بني شركتي الطيران في السوق الكويتي 

وهما »الكويتية« و»اجلزيرة«، متوقعا ان تستحوذ »الكويتية« على 
الشريحة األكبر.

وبينت املصادر ان سوق النقل اجلوي في املنطقة يواجهه العديد 
من التحديات منذ اندالع األزمة املالية العاملية، منها ارتفاع اسعار 

وقود الطائرات، باإلضافة إلى انخفاض أعداد املسافرين، األمر الذي 
أدى إلى إعالن شركة »سما« السعودية إفالسها العام املاضي كأول 

ناقل جوي خاص.
أحمد يوسف  ٭

خبراء لـ »األنباء«: املنافسة  وتأخر الدعم احلكومي وراء توقف »الوطنية«
صعوبة االستمرار.

وأوضح أن التخطيط السليم 
والقدرة على حتقيق األهداف من 
أهم أسباب االستمرار واملنافسة 
وهو ما يجنب ش����ركات الطيران 
اإلفالس، فضال عن إجراءات أخرى 
مس����اعدة منها تكاليف مصاريف 
العمالة  التشغيل واالعتماد على 
الالزمة فقط من دون زيادة ال مبرر 
لها، وكذلك محاولة تكوين مخزون 

ملواجهة ارتفاع أسعار النفط. 

الديون والتدفقات

من جانبه قال رئيس مجلس 
إدارة ش����ركة »أعي����ان« لإلجارة 
سليمان الوقيان ان عدم وجود ربط 
بني الديون والتدفقات النقدية التي 
تعود على الشركة جراء عمليات 
التشغيل كان من أهم أسباب فشل 

الشركة في االستمرار.
التشغيل  وأضاف أن تكاليف 
كانت على ما يبدو أعلى بكثير من 
اإليرادات وهو ما أدى إلى التوقف 
املفاجئ من دون سابق إنذار، مشيرا 
إلى أن األوضاع السياسية وارتفاع 
أسعار النفط عززا من زيادة الفجوة 
بني تكاليف التشغيل واإليرادات.

وأشار الوقيان الى أن اإلجراءات 
املطلوبة لتجنب شركات الطيران 
خطر اإلفالس تبرز في عدم التوسع 
في ظل ضعف السيولة، مشيرا إلى 
ان التوسع البد أن يكون مدروسا 

بعناية وليس بشكل عشوائي. 
 من جانبه، قال خبير الطيران 
في مؤسس����ة اخلط����وط اجلوية 
الكويتية م.عبداملانع الصوان ان 
ارتفاع أسعار وقود الطائرات يشكل 
عبئا كبيرا على ميزانيات شركات 

الطيران.
وأضاف ان نس����بة من 30 إلى 
40% من ميزانيات شركات الطيران 
تذهب إلى أسعار وقود التشغيل، 
الى  الطيران تلجا  وان ش����ركات 
الش����راء باألجل عندما تنخفض 

أسعار الوقود عامليا.
وأكد عل����ى ان التحديات التي 
تواجه شركات الطيران في السوق 
احمللي كثيرة، الس����يما ان هناك 
تنافسا شرسا بني الشركات العاملة 
باإلضافة الى حرب في أسعار تذاكر 
الطيران بأقل من سعر الكلفة، وهو 
ما يحملها أعباء ال تتحملها على 

املدى الطويل.
وأش����ار إلى ان بعض شركات 
الطائرات تلجأ الى عقود صيانة 
خارجية، وان ع����دم امتالك هذه 
الشركات لهناجر للصيانة يزيد 
اعباء كبيرة تتمثل في  ويضيف 

كلفة الصيانة.
محمود فاروق ـ شريف حمدي   ٭
محمد البدري ـ أحمد يوسف

وتؤثر هذه القوانني واألنظمة على 
العاملني في هذه الصناعة، فضال عن 
الضغوط والعوامل السوقية التي 
أدت إلى تدني مستوى أسعار تذاكر 
الطي����ران باإلضافة إلى انخفاض 
في مستوى حركة الركاب اجلوية 
خالل الفترة من أكتوبر 2009 إلى 
يناير 2011، وعل����ى الرغم من أن 
إيرادات الشركة قد شهدت ارتفاعا 
كبيرا خالل موس����م الصيف، إال 
أنها لم تكن كافية للتعويض عن 
اخلسائر العالية التي جنمت عن 

الفترة املاضية. 
أما عضو مجلس إدارة شركة 
املشاريع العقارية الكبرى )جراند( 
اياد الس����ري فقال ان هناك خطأ 
استراتيجيا تسبب فيما آلت إليه 
األوضاع في »اخلطوط الوطنية«، 
مشيرا إلى أن هذا اخلطأ يتمثل في 
قيام الشركة باستهداف شريحة 
محددة م����ن املس����تخدمني وهي 
ش����ريحة النخبة التي متثل نحو 
10% وتركت الغالبية العظمى، األمر 
الذي أدى إلى تراجع إيرادات الشركة 

بشكل الفت.
وأضاف السري أن هناك عوامل 
مس����اعدة أدت إلى إفالس الشركة 
النفط بشكل  ارتفاع أسعار  وهو 
كبير ما زاد من التكاليف التشغيلية 
بشكل كبير، مبينا أن هناك عامال 
مس����اعدا آخر وهو زي����ادة حدة 
التوترات السياس����ية في املنطقة 
العربية وهو ما أدى الى توقف عدد 
الرئيسية  الرحالت لألسواق  من 
التي تس����تهدفها الشركة خاصة 

السوقني املصري والبحريني.
وأشار إلى أن املطلوب لتجنب 
خسائر شركات الطيران هو ضغط 
التكاليف إلى أقصى درجة ممكنة 
مبا يتيح لهذه الش����ركات حتقيق 
ارباح خاص����ة انها تقدم عروضا 
على مدار العام في ظل املنافس����ة 

مع اآلخرين. 

جهد كبير

من جهته أوضح نائب رئيس 
إدارة األصول اخلليجية في بيت 
االس����تثمار العاملي )جلوبل( بدر 
الغامن أن ابرز أسباب توقف شركة 
اخلطوط الوطنية عن نشاطها هو 
ضعف قدرتها على املنافسة في ظل 

عصر األجواء املفتوحة.
وق����ال ان صناع����ة الطي����ران 
بشكل عام تعتبر من الصناعات 
الصعبة في العالم بأسره وليس 
في الكويت فحسب، مشيرا إلى أن 
حتقيق األرب����اح فيها يحتاج إلى 

جهد كبير.
وذك����ر أن »الوطنية« ش����ركة 
حديث����ة العه����د والت����زال تعاني 
م����ن تكالي����ف التأس����يس وانها 

داخل سوق الطيران احمللي.
وحول سيناريوهات املستقبل، 
قال ان هناك الكثير من االحتماالت 
بالنسبة للمسار املستقبلي لشركة 

اخلطوط الوطنية.
وم����ن بينها س����يناريو إعادة 
هيكلة الشركة من خالل تقليص 
ع����دد الطائرات اململوك����ة لها او 
تأجيرها، مؤكدا احلاجة املاس����ة 
لوجود دعم من احلكومة لشركات 
الطيران احمللية سواء كانت شركات 
حكومية أو خاصة، بحيث يكون 
هذا الدعم في شكل خفض اسعار 
الوقود وتقليل كلفة خدمات الشحن 
والصيانة وغيرها، مبينا ان هذا 
األم����ر موجود ف����ي مختلف دول 
العالم، فقد شاهدنا كيف تدخلت 
احلكومة األميركية النقاذ شركات 
السيارات التي تعثرت خالل العامني 
األخيرين، ونفس األمر جنده في 

اململكة املتحدة ايضا.

ارتفاع أسعار الوقود

من جهة اخرى قالت مدير عام 
شركة برقان للسياحة والسفر داليا 
جمعة ان قرار مجلس ادارة اخلطوط 
الوطنية بتعليق جميع عملياتها 
سيؤثر على أكثر من 38 ألف راكب 
يتعاملون مع اخلطوط الوطنية في 
جميع محطاتها الداخلية والدولية، 
مبينة ان اسباب التوقف ترجع إلى 
ارتفاع أس����عار الوقود واملنافسة 
على اس����عار التذاك����ر، فضال عن 
تأخر حزمة املساعدات احلكومية 
التي طلبته����ا اخلطوط الوطنية 
التي تتمثل في دعم أسعار وقود 
لطائ����رات الوطنية وتقدمي الدعم 
الالزم للتش����غيل وكذل����ك الرفع 
التدريجي لسقف أس����عار تذاكر 
الرحالت اخلارجية باإلضافة إلى 
التمويل الضروري إلطفاء اخلسائر 

املتراكمة.
ورأت جمع����ة ان من احللول 
التي يجب ان يق����وم بها مجلس 
ادارة اخلطوط الوطنية الس����عي 
إلى إيجاد مستثمرين استراتيجيني 
على استعداد لالستثمار في الشركة 
وضخ الس����يولة الضرورية التي  
بدوره����ا متكن ش����ركة اخلطوط 
الوطنية من التشغيل والتطوير، 
واملضي قدما في مواصلة عمليات 
التش����غيل ومن ثم الع����ودة إلى 
التداول في سوق الكويت لألوراق 

املالية.

انعكاسات سلبية

من جانب آخر ق����ال الرئيس 
التنفيذي لشركة طيران »ناس« 
س����ليمان احلمدان ان قرار توقف 
»اخلطوط الوطنية« عن التشغيل 
ستكون له انعكاسات سلبية على 

صناعة الطيران والسفر في الكويت 
وبالتالي فإن توقف الش����ركة هو 
مبثابة ضرب����ة موجعة لصناعة 
الطيران، مشيرا إلى ان املعوقات 
واملش����اكل التي تواجهها صناعة 
الطي����ران االقتصادي في الكويت 
واضحة وتتمثل ف����ي عدم الدعم 
احلكومي وارتفاع أسعار التشغيل 
السيما أس����عار الوقود وعمليات 

الصيانة.
وأضاف قائال: لألسف ان بعض 
اجلهات احلكومي����ة عندما تضع 
خططا واستراتيجيات وأنظمة ال 
تشرك العاملني في هذه الصناعة 
أو تلك في وضع اقتراحاتهم عليها 
وبالتالي تكون نتيجتها س����لبية 

ش����هدت ظروفا صعبة متثلت في 
األح����داث السياس����ية التي ألقت 
بظاللها الصعبة على كل املجاالت 
االقتصادية في املنطقة العربية ما 
أثقل كاهل الشركة باألعباء، مشيرا 
إلى أن ارتفاع أسعار النفط كان من 
العوامل الس����لبية التي تعرضت 

لها الشركة.
وأشار الغامن إلى ان »اخلطوط 
الوطني����ة« حاول����ت تقدمي كل 
خدمات الطيران املتكامل في وقت 
تسعى فيه شركات منافسة الى 
تقدمي اقل اخلدمات، ما وفر لهذه 
الشركات ميزة نسبية جعلتها 
محط اهتم����ام العمالء مقارنة 
باخلط����وط الوطنية وبالتالي 

التشغيل االولى على اقل تقدير.
واشار الى ضرورة االعتماد على 
ادارات املخاطر في جميع الشركات 
ذات االنش����طة املختلفة مبا فيها 

شركات الطيران.

إجراءات روتينية

اما العضو املنتدب لشركة ايفا 
للطيران فؤاد دشتي فقال ان هذا 
االمر كان متوقعا ان تشهده صناعة 
الطيران احمللي في ظل االجراءات 
الروتينية وأسلوب التعامل الذي 
تشهده شركات الطيران اخلاصة، 
مشيرا في هذا الصدد الى أسعار 
الت����ي تدفعها  املرتفعة  الوق����ود 
طائرات الش����ركات اخلاصة ومن 
ضمنها اخلطوط الوطنية باملقارنة 
مع اسعارها املنخفضة في اخلارج 
وانها أحد أهم االسباب الرئيسية 
وراء اخلس����ائر التي تعاني منها 

»الوطنية«.
وعبر دش����تي عن أسفه لقرار 
»الوطنية« بالتوقف ولكنه استطرد 
قائال »هذا األمر كان متوقعا« ولم 
يستبعد ان تلجأ أي شركة أخرى 
س����واء بالكويت او بدول مجلس 
التع����اون اخلليج����ي ايض����ا الى 
ايقاف رحالتها في حال استمرار 
اخلسائر وعدم ايجاد حلول مناسبة 
للمعوقات واملشاكل التي تواجهها 

هذه الصناعة. 

نتائج سلبية

من جهة أخرى قال اخلبير في 
قضايا الطيران كابنت سامي النصف 
ان ما حدث مؤخرا لشركة اخلطوط 
الوطنية يأتي في سياق عام، حيث 
تضافرت مجموعة من املتغيرات 
والعوامل أدت الى وصول األمور 
إلى ما آلت إليه وأوضح النصف 
انه بداية البد وأن ندرك أن سوق 
الطيران احمللي ف����ي الكويت هو 
س����وق صغير باألساس ومن ثم 
يصبح من الصعوبة مبكان أن يعمل 
به هذا العدد الكبير من ش����ركات 
الطيران، الس����يما اذا ما علمنا أن 
الوصول للربحية في مجال شركات 
الطيران خاصة في منطقتنا هو أمر 
بالغ الصعوبة عموما ويزداد األمر 
صعوبة مع زيادة عدد الشركات 

املتنافسة في سوق محدود. 
م����ن ناحي����ة أخرى، س����اهم 
االرتفاع السريع والكبير في اسعار 
بالتأثير سلبا على مجمل  النفط 
الطيران ومنها اخلطوط  شركات 

الوطنية.
واضاف النصف أنه من األمور 
األخرى التي ميكن أن تفسر ما آلت 
إليه أمور »اخلطوط الوطنية« هو 
أنه مت منحها ترخيصا على عجل 
دون النظر جيدا في مدى املنافسة 

ف����ي س����ابقة ه����ي االولى من 
نوعها بس����وق الطي����ران احمللي 
الوطنية تعليق  أعلنت اخلطوط 
عملياتها ووق����ف جميع رحالتها 
دون س����ابق انذار االمر الذي أثار 
الدهشة واالستغراب لدى جميع 
اجلهات املعنية بالقرار من مسافرين 
واالدارات العاملة بالشركة سواء 
بالكوي����ت او باخلارج فضال عن 
اجلهات احلكومية املسؤولة عنها، 
االمر الذي دعا اجلميع الى التساؤل 
عن االس����باب التي أدت الى ذلك 
االيقاف املفاجئ دون سابق انذار 
وهل ستستطيع الشركة معاودة 
عملها بعد اخلسائر الفادحة التي 
حلقت بها خ����الل الفترة املاضية 
املتراكمة عليها منذ  واخلس����ائر 
ع����ام 2009؟ لقد فرضت ش����ركة 
اخلطوط الوطني����ة على اجلميع 
أسئلة ال يستطيع احد أن يتكهن 
باجابتها سوى مجلس ادارة الشركة 
في وقت أعلنت فيه الشركة عدم 
االتصال املباشر بها اال عن طريق 
البريد االلكترون����ي دون معرفة 
االسباب االمر الذي اثار ربكة في 
جميع شركات السياحة والسفر 
على املستويني احمللي واالقليمي، 
»األنباء« رصدت الظاهرة االولى من 
نوعها في السوق الكويتي وسألت 
مجموع����ة متنوعة م����ن اخلبراء 
االقتصاديني واملتخصصني في قطاع 
الطيران ملعرفة اس����باب التوقف 
املفاجئ لرحالت شركة اخلطوط 
الوطنية، وما احللول الس����ريعة 
التفاصيل  النقاذها من االفالس؟ 

في التحقيق التالي:
بداية قال رئيس مجلس االدارة 
لش����ركة املزايا القابضة رش����يد 
النفيسي ان االوضاع السياسية 
في العديد من الدول العربية كان لها 
تأثير كبير ومباشر على استمرارية 
هذه الش����ركة، كونها تعتمد على 

الدول العربية بشكل مباشر.
واضاف أن اسعار النفط تعتبر 
من االحداث الت����ي كان لها تأثير 
كبير على االداء التشغيلي للشركة 
خاصة انها ال حتصل على أي دعم، 
غير انه اكد أن ارتفاع اسعار النفط 
الثانوية الن اسعار  من االسباب 
النفط ارتفعت بالنسبة لكل شركات 
الطيران في العالم وليس بالنسبة 
للخطوط الوطنية فحسب، غير انه 
بالنسبة للشركة زاد من اعبائها 
التشغيلية في وقت انخفضت فيه 

ايراداتها.
ولفت النفيسي الى أن شركات 
الطيران كي تتجنب خطر االفالس 
عليها أن تستعني بادارات ذات كفاءة 
عالية لرسم سياساتها التشغيلية 
التي تضمن لها حتقيق االرباح او 
عدم اخلسائر الفادحة في سنوات 

سامي النصف

داليا جمعة
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رواتب مرتفعة وعمالة 
من اخلارج وراء 
خسائر الشركة
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وفلسطين واإلمارات( في إنشاء 
منطقة تجارة حرة عربية تقوم 

بتسهيل حركة انتقال الركاب 
والبضائع بين الدول العربية 
تحقيقا لقواعد حريات النقل 
الخمسة التي أقرتها المنظمة 

الدولية للطيران في حق 
العبور والهبوط وتحميل ركاب 

وبضائع بين الدول.

حلول لقطاع الطيران

واستعرض كبشة مجموعة من 
الحلول التي تعيد قطاع الطيران 

في المنطقة إلى حيويته 
المعهودة وتتمثل في:

 ٭التشغيل على أسس تجارية.
 ٭إلغاء بعض الخطوط.

 ٭تخفيف رسوم وضرائب 
المطارات والوقود.

 ٭إصدار تشريع عربي يضمن 
المنافسة الشريفة.

 ٭االستخدام األمثل للعمالة.
 ٭تطبيق سياسة األجواء 

المفتوحة.
 ٭تبادل الخبرات والمعلومات 

بين شركات الطيران في 
المنطقة.

أحمد يوسف  ٭

من سياسة تكسير العظم وهذه 
هي السياسة المتبعة حاليا.

التطبيق الكامل لنظام 
السموات المفتوحة الذي 
اقر مؤخرا من دون شروط او 

وضع عراقيل وهذا دور اإلدارة 
السياسية.

التعاون التجاري بين 
شركات الطيران العربية 

وتبادل المعلومات والخبرات 
واإلحصاءات وتقديم الخدمات 
األرضية لبعضها اآلخر حسب 
الئحة معتمدة ومصدق عليها 

من جميع شركات الطيران 
العربية في المنطقة.

العمل على إبراز دور 
التكامل االقتصادي العربي 
المشترك لتخفيف اآلثار السلبية 
لهذه األزمة المالية الطاحنة، كما 
انه البد من تفعيل قرار إنشاء 

السوق العربية المشتركة.
وأخيرا، وال ننسى اتفاقية 

تحرير النقل الجوي بين الدول 
العربية الموقعة في دمشق 

بتاريخ 2004/12/19 التي دخلت 
حيز التنفيذ في فبراير 2007 

بتصديق خمس دول عربية 
عليها )سورية واألردن ولبنان 

التشغيل على أسس علمية 
وتجارية واقتصادية وضمن 

خطة زمنية محددة يتم تقييمها 
من الحكومات والجهات الرقابية 

كل فترة زمنية.
إلغاء الخطوط التي ال 
جدوى اقتصادية لها 

والتي تكون التكلفة فيها اكبر 
من اإليرادات.

استخدام العمالة بطريقة 
مثلى تؤدي بشركة 

الطيران إلى الهدف المطلوب 
من دون النظر إلى كثرة 

العاملين.
عدم المبالغة في فرض 
رسوم وضرائب على 

شركات الطيران إلى حد 
المبالغة في رسوم اإلقالع 

والهبوط والتموين بالوقود 
وغير ذلك.

اإلسراع بإصدار تشريع 
عربي موحد يضمن 

المنافسة الشريفة بين شركات 
الطيران وعدم الخوض في 

المنافسات التي تسبب خسائر 
كبيرة.

المنافسة في تقديم 
الخدمات سيكون افضل 

شركات الطيران تحتاج إلى 
إعادة ترميم، وهناك المزيد 

والمزيد من األخطاء اإلدارية 
باإلضافة إلى الظروف 

االقتصادية. وهناك حلول 
وخطط للنهوض بهذا القطاع 
المهم والحيوي، ولكن دائما 

هناك سؤال يطرح نفسه وهو 
متى سيتعافى قطاع الطيران 

والسياحة العربي من هذه 
االزمة؟ توجد سلسلة من 

األبحاث المستفيضة عالميا 
اجريت من اجل وضع حلول 

ناجعة النتشال هذا القطاع 
الحيوي من كبوته ولم تقدم 

جديدا الى اآلن، ومن اهم 
الحلول القابلة للتطبيق وإعادة 

القطاع الى حيويته المعهودة 
يبرز التالي:

الدعم المالي من 
الحكومات لحماية 

شركات الطيران من اإلفالس 
أوال. وعدم الموافقة على الدعم 

في حال كون ممارسات تلك 
الشركات غير تجارية وأدت إلى 

نتائج سيئة.
اعادة هيكلة هذه 

الشركات بحيث يكون 

وذلك على الرغم من تحقيق 
هذه المحطات خسائر تشغيلية 
كبيرة. وبات هذا شعارا جديدا 

يسيطر على هذه الشركات.
ومن دون النظر الى مدى 

االستفادة الربحية من تشغيل 
كل هذه المحطات فهي منافسة 

للمنافسة فقط.
وقال انه مما فاقم المشكلة 

زيادة عدد شركات الطيران في 
الفترة الماضية بطريقة مذهلة، 

فقد أصبح الترخيص لشركة 
طيران أسهل من الترخيص 

لبقالة على حد قول احد وزراء 
الطيران المدني العربي.

وأكد على انه انطالقا مما سبق 
البد ان تقف الحكومات العربية 

ضد كل هذه السلبيات وان 
تصدر التراخيص لشركات 
الطيران بعد دراسة متأنية 
ومعمقة، فاألمر ليس سهال 

وال بسيطا، فشركات الطيران 
عمل ضخم تفوق تكلفته 

المليارات، لذلك يجب ان يدار 
بفكر مختلف ومعاييره ال تشبه 

البزنس العادي او أي أنشطة 
اقتصادية أخرى.

وأشار الى ان مصادر ربح 

بالرماد البركاني في أيسلندا 
وديون اليونان، باالضافة الى 
العوامل الداخلية المتمثلة في 

أخطاء ادارية ترتكب في بعض 
الشركات تبدأ من التطبيق 
الخاطئ لنظم علم االدارة 

الحديثة في شركات الطيران 
وارتفاع أجور العاملين بطريقة 
مبالغ فيها وزيادة عدد العاملين 

على الحد المطلوب وشراء 
الطائرات بحجم اكبر من حجم 
الطلب عليها من اجل المنافسة 
مع الشركات األخرى رغم أنها 

ليست بحاجة اليها، وبذلك 
تحملت هذه الشركات عبئا اكبر 

واستدانت من البنوك بفائدة 
مالية دون النظر الى التخطيط 
الجيد لتشغيل هذه الطائرات 
فبعض الشركات العربية تجد 

طائراتها تقف على المدرج لعدة 
أيام أو انها تعمل بأقل أسعار 
تشغيلية دون النظر الى حجم 
المصاريف او التكلفة الفعلية 

للرحلة كما ان التشغيل الخاطئ 
لبعض المحطات من قبل 

شركات الطيران أدى للمنافسة 
فقط بغض النظر عن الربح، 
وربما كان السبب سياسيا، 

قال كمال كبشة الخبير 
السياحي ومدير عام شركة 
سفريات مساعد الصالح ان 

الدول والحكومات العربية إن لم 
تلعب الدور المساند لشركات 
الطيران النقاذها من التعرض 
لالفالس فستفقد هذه الدول 

مصدرا حيويا مهما من مصادر 
الدخل القومي لديها، فشركات 

الطيران الخاصة والحكومية 
تمر بأسوأ ظروف على اإلطالق 

منذ عدة سنوات، فالخسائر 
وصلت الى العظم وبدأت تأكل 
األصول. كما ان عدم صرف 

رواتب الموظفين وتسريح 
نسبة كبيرة من اليد العاملة 

لديها بات واضحا، والقادم أسوأ 
في ظل أزمة اقتصادية طاحنة 
هزت العالم بأكمله، ولكن كان 

لقطاع الطيران والسياحة 
النصيب األكبر من هذه األزمة.
وأكد ان عوامل عالمية ومحلية 

قد تضافرت أعاقت شركة 
الطيران على االستمرار في 
تحقيق النمو خالل الفترة 
الماضية ابتداء من األزمة 

االقتصادية وصوال الى 
انفلونزا الخنازير وانتهاء 

كبشة: قطاع الطيران في املنطقة بني شبح اإلفالس والدخول في نفق مظلم

كمال كبشة

بعد رحلة عمل استمرت على مدار 3 سنوات خسرت فيها األخضر واليابس

»الوطنية« من التحليق االختياري إلى الهبوط اإلجباري

فأعلنت في ش���هر يونيو عن 
بدء انطالق رحالتها الى مدينة 
االسكندرية املصرية بواقع 4 
رحالت اسبوعيا من الكويت 
الى مطار برج العرب، وما لبثت 
إال واعلنت عن تدشني رحالتها 
الى العاصمة النمساوية ڤيينا 
وااليطالية روما بالتزامن مع 
ايران نظرا لعدم  اغالق خط 

جدواه االقتصادية.

انهيار دراماتيكي

وبعد رحلة جن���اح على 
ارتف���اع 41 ألف قدم من على 
س���طح االرض بدأ مسلس���ل 
االنهي���ار التدريجي الذي بدأ 
مع ش���هر نوفمبر املاضي في 
العديد م���ن موظفي  تلق���ي 
الشركة اخطار بوقف الشركة 
عن تس���يير رحالت الى كل 
من عمان والبحرين ودمشق 
وجدة، باإلضافة إلى تقليص 
عدد الرحالت احلالية الى دبي، 
وتقليص اس���طول طائرات 
الشركة من 7 الى 4 طائرات.

ومع هذا االنهيار الدراماتيكي 
لشركة نالت العديد من احترام 
مسافريها ومس���اهميها على 
مدار 3 سنوات، ينتظر العديد 
من املس���اهمني موعد انعقاد 
اجلمعية غي���ر العادية التي 
س���يقرر فيها املساهمون اي 
طريق سيختارونه ملستقبل 

الشركة.
أحمد مغربي  ٭

وبحنكة ديبلوماسية تزيد 
على 58 عام���ا ل� »الكويتية« 
علق الطائر االزرق على هذه 
االتهامات باالستغراب الشديد 
لكل ما بذلته املؤسسة من دعم 
وجهود كبيرة في مس���اعدة 
»اخلطوط الوطنية« لتشغيل 
طائراتها بسالمة وأمن من خالل 
تنفيذ برامج صيانة على أعلى 
مستوى، وفي النهاية لم يجد 
كلمة شكر وامنا وجد »اكاذيب 
وافتراءات« من قبل الشركة.

ومع قرب انتهاء العام االول 
تسلمت »اخلطوط الوطنية« 
طائرته���ا الرابع���ة من طراز 
ايرباص A320، وكانت املفاجأة 
في اعالن الش���ركة في بداية 
2010 الى نقلها أكثر من ربع 
مليون ضيف س���افروا على 
منت طائراتها انطالقا من مبنى 
الشيخ سعد للطيران قاصدين 
إحدى وجهاته���ا الثماني في 
منطق���ة اخلليج والش���رق 
األوسط، وفي ش���هر مارس 
2010 أعلنت اخلطوط الوطنية 
عن تسلمها رسميا لطائرتها 
اخلامس���ة من طراز إيرباص 
A320 واملصممة خصيصا وفق 
أعلى درجات التميز والفخامة، 
ومعلنة رسميا عن إطالق إحدى 
أحدث وجهاتها إلى اسطنبول 

اعتبارا من مايو 2010.
الذهبية في  وفي الشهور 
العام املاضي استعدت الشركة 
فيها بكل زخم ملوسم الصيف 

في يوم وليلة اس���تيقظ 
حوالي 375 موظفا من طيارين 
وأطقم الضياف���ة والعمليات 
والتسويق واملبيعات واخلدمات 
الوطنية  في شركة اخلطوط 
على نبأ تعليق الشركة جلميع 
عملياتها التشغيلية ولم يكن 
أمامه���م خيار س���وى تنفيذ 
األوامر وتسليم كل متعلقات 
العمل واالس���تعداد النتظار 

املجهول.
 وم���ع علمن���ا أن إفالس 
الش���ركات أو توقفه���ا ع���ن 
العمل ليس غريبا في وقتنا 
الراهن ونسمع عنه في كثير 
من دول العالم، إال أن نشوء 
تلك الشركة في خضم االزمة 
العاملي���ة كان في حد  املالية 
ذاته مفاجئا مثلما كان توقفها 
سريعا ومفاجئا أيضا، فكثير 
من ش���ركات الطي���ران مرت 
مبصاعب وتوقفت عن العمل 
ولك���ن بعد وق���ت طويل من 
تشغيلها وألسباب مفهومة، 
التي حطت  وليس بالطريقة 
إلى  الوطنية«  بها »اخلطوط 
األرض، فهل ستكون املشاريع 
املستقبلية املماثلة مبثل هذا 
األس���لوب؟ولكي جنيب عن 
هذه التساؤالت البد ان نقوم 
بتحليل ما حدث السيما ان األمر 
يثير العديد من التس���اؤالت 
حول كيفية نش���وء مثل هذه 
املشاريع االستثمارية في قطاع 
مهم كقطاع الطيران وتوقفها 

بعد عمر قصير جدا.
 أصل الحكاية

وعلين���ا ان نرجع ألصل 
احلكاية التي بدأت قبل 3 أعوام 
وحتديدا في يناير 2009 عندما 
أطلقت الشركة هويتها اجلديدة 
ودشنت أولى رحالتها املنتظمة 
إلى امارة دبي انطالقا من مطار 
العام،  الشيخ سعد للطيران 
وبدأت رحالتها بأسطول مكون 
من طائرتي اير باص من طراز 
A320 مجهزة لتقدمي خدمة نقل 
جوي على أعلى درجات األمن 
والس���المة وبأحدث وسائل 

الراحة والتسلية.
وتعاقبت االيام والشهور 
واطلقت الشركة رحالتها إلى 
القاه���رة ومن ثم إلى بيروت 
فالبحرين في ش���هر مارس 
من 2009 ومن ثم الى االردن 
وسورية وبيروت وجدة وشرم 
الشيخ، وما لبثت الشركة ان 
تدخل في اجواء العمل إال وبدأنا 
في سماع تصريحات على لسان 
كبار مسؤوليها في دراسات 
جتريها الشركة في نقل بعض 
عملياتها الى دولة مجاورة قد 
تكون دبي أو البحرين ألسباب 
متعلقة بعرقلة بعض اعمالها 
محليا تتلخص في مشكلة بني 
»اخلطوط الوطنية« ومؤسسة 
الكويتية  اخلطوط اجلوي���ة 
بس���بب اس���تخدام حظائ���ر 
التي تعود  الطائرات  صيانة 

الى »الكويتية«.
ان  ف���ي االمر  والغري���ب 
»اخلطوط الوطنية« اعتادت منذ 
نشأتها على اطالق االتهامات 
بشكل مستمر على »الكويتية« 
الس���يما عندما وجهت اتهاما 
صريحا إليه���ا بضلوعها في 
مسلسل حرب اسعار وصلت 
ال���ى حد بيع تذاك���ر اقل من 
س���عر التكلفة مما قد يخالف 
قانون تشجيع املنافسة ومنع 
االحتكار، باإلضافة الى سعي 
رفع االسعار في تقدمي الوجبات 

الغذائية.

احدى طائرات »الوطنية« بعد ان توقفت عن التحليق 

رحلة تراجع السهم إلى 51 فلسًا للسهم

أسعار النفط املرتفعة ليست سببًا 
في توقف عمليات »الوطنية«

أدرجت شركة اخلطوط الوطنية في سوق 
الكويت لألوراق املالية مع بداية 2009 وبدأ 

سهم الشركة في رحلة الهبوط حتى وصل مع 
آخر اغالق للشركة الى 51 فلسا للسهم، وذلك 

نتيجة مباشرة للخسائر التي منيت بها الشركة 
خالل عامي 2008 و2009 والتسعة اشهر 

االولى من 2010، حيث بلغت خسائر الشركة 

في هذه الفترات مكتملة 20.8 مليون دينار، مع 
العلم ان الربع الرابع للشركة لم تعلن نتائجه 

حتى اآلن.وعلى النقيض من اخلسائر التي 
منيت بها الشركة اال انها استطاعت في 2007 

وقبل ادراجها أن حتقق أرباحا وصلت إلى 
3.35 ماليني دينار ما يعادل 6.6 فلوس للسهم 

وذلك من خالل عمليات استثمار.

استغرب عضو في املجلس االعلى للبترول 
فضل عدم ذكر اسمه لـ »األنباء« ان تكون 

أسعار النفط املرتفعة سببا في اتخاذ شركة 
اخلطوط الوطنية قرارا بوقف عملياتها، 

موضحا ان الشركة بدأت عملياتها في 
2009 وشهدت اسعار النفط في ذلك الوقت 

انخفاضات حادة وصل سعر البرميل في 
وقتها الى ما دون 35 دوالر للبرميل وعلى 
الرغم من ذلك االنخفاض منيت الشركة في 
هذا العام بخسائر فادحة، مستبعدا في هذا 
السياق ان تكون اسعار النفط احد اسباب 

توقف الشركة.

االستثمار في قطاع 
الطيران بـ »املليارات« 

ويحتاج إلى فكر 
ومعايير مختلفة

االنهيار التدريجي 
بدأ مع شهر نوفمبر 
املاضي بعد اخطار 

مجموعة من 
املوظفني بتعليق 

بعض الرحالت إلى 
عمان والبحرين 
ودمشق وجدة
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