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التعليق اإلقتصادي )2 (
حتى 30 أبريل 2013م 

90% من الفنادق خالية واالستثمار في قطاع السياحة والفنادق يصل إلى أدنى مستوياته بعد 
إضرابي الكرامة.

تمهيد:
ُجمعة  فعالية  من  انطالقًا  )2012م(،  الماضي  العام  طيلة  المنامة،  البحرانية  العاصمة  نحو  سهامه  وجه  الذي  الثورّي  الميدانّي  الحراك  إّن   
الصمود وما أعقبها من فعاليات تقرير المصير13، وُجمعة فك الحصار، وصوالً إلى العملية الميدانّية قامة وطن ) فّكر- نّفذ- كّرر(، التي نفذها 
ثّوار البحرين طيلة يوم الثامن من نوفمبر 2012م، والمتمثلة في قطع عشرات الشوارع الرئيسّية والتقاطعات الحيوّية باالطارات المشتعلة والقواطع 
بعـيد  احتفاًء  العاصـمة  نحو  الجماهيرّي  بالزحِف  ذروتـها  بلغـت  والتي  المنامة،  محورنا  الجماهترّية  الفعالتية  بلوغ  وحتى  واإلسمنتّية،  الخشبّية 
الشـهداء )ديسمبر 2012م(، كل هذا الحراك كتب له النجاح ميدانّيًا وإعالمّيًا، وقد انعكست تداعياته على ُمؤشرات قطاع السياحة والفنادق فأّدى 
إلى تهاويه ليصل إلى أدنى مستوياته، وهذا ما كشف عنه بوضوح عجز كيان العدو الخليفّي - المدعوم بالمال والسالح واإلعالم من قبل المحتّل 
السعودي - عن الترويج السياحي وفشله الذريع في استقطاب الّسواح للبحرين لتحسين وجهه اإلجرامّي، إذ بلغ متوسط نسبة إشغال الفنادق %10  

)بتصريح رسمي(، ما يعني أن  90%  من الفنادق خالية من السياح و الوافدين خالل عام 2012م.

نسبة إشغال الفنادق الخليفّية األدنى عربّيًا
لتسليط الضوء أكثر على هذا الجانب أجرينا مقارنة سريعة بين متوسط نسبة إشغال الفنادق لعام )2012م( في مختلف الدول العربّية   
- ومن بينها دول تعيش حالة الال استقرار - وبين نسبة إشغال الفنادق الخليفّية في البحرين، حيث كانت نسبة إشغال الفنادق الخليفية هي 
األدنى من بين العينات المختارة، في حين تشهد العديد من دول المنطقة نسبًا قياسية في الحجوزات الفندقّية واكتظاظها بالنازلين و الزائرين، 
وهذا يؤكد على بلوغ الحراك الثوري في البحرين مرحلة متقدمة استطاع من ِخاللها التأثير المباشر و اإلطاحة بأحد أعمدة اإلقتصاد الخليفي، وهذا 

ما يستعرضه الرسم البياني )1(.

الرسم البياني )1(: 
 متوسط نسبة إشغال فنادق كيان العدو الخليفّي لعام 2012م األدنى بين دول عربية مختلفة.

] المصدر: )إرنست اند يونج( ، )إم كي جي( ، والتصريحات الرسمية للعدو الخليفّي [.
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خسائر فادحة يتجرعها العدو الخليفّي من وراء فورموال 1
بعد إدراك كيان العدو الخليفّي للفشل الحتمّي لسباقات فورموال 1 - نتيجة اإلصرار الشعبّي على رفض هذا السباق -  سعى بكل جهده   
الواسع والحثيث للتسويق السياحّي، وذلك عبر توفير عروض ترويجّية بمختلف األساليب والمغريات، وكان أبرزها تخفيض تسعيرات الغرف الفندقّية 
أّي مكاسب مالية من هذا الحدث، بينما  جــدول )1(، ما يعكس عجزًا حقيقيًا في تحقيق  إلى زهاء 10% مقارنة بتسعيرة عام )2012م(، في فترة السباق 

تستثمر الدول المستقرة - في العادة - مثل هذه المناسبات في رفع التسعيرات للحصول على المزيد من العائدات واألرباح المالية.

)د.ب.(متوسط سعر الغرفة 
103أبريل 2012

92أبريل 2013

-10.67%نسبة التغير

جدول )1(:
متوسط أسعار الغرف الفندقية  في البحرين خالل موسم الفورمال-1 لعام 2013م مقارنة بموسم عام 2012م.

] المصدر: إرنست اند يونج [.

حضور شحيح تشهده مدرجات فورموال الدم !
ورغم ترويج العدو الخليفّي الالمحدود لسباقات فورمال الدم، وتقديمه ألموال مغرية - من أموال الشعب - لشركات الدعاية واإلعالن، إال أنه   
فشل فشاًل ذريعًا في ملء مدرجات حلبة البحرين الدولية، إذ تشير اإلحصائيات إلى أن مقاعد الحلبة البالغ عددها 55,500 مقعدًا موزعًا على مختلف 
المدرجات، كان يشغلها حوالي 400 زائر فقط في اليوم األخير )الختامّي( للسباقات، في دليل واضح على نجاح فعالية براكين اللهب المكثفة، وما 

سبقها من عمليات اإلنذار النوعّية، إلفشال سباق الفورمال -1 للموسم 2013م.الرسم البياني )2(

الرسم البياني )2(:
نسبة الحضور في حلبة البحرين الدولية في ختام سباقات الفورمال1 ) 21 أبريل 2013م(، إلى نسبة المقاعد الخالية، تزامنًا مع الحراك الميدانّي براكين اللهب الرافض إلقامة السباق.

] المصدر: خاص لالئتالف [.
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الموجة الحمراء تضرب مؤشر قطاع الفنادق والسياحة
لم يعد قطاع الفنادق والسياحة في بورصة العدو الخليفّي محل ثقة لدى المستثمرين األجانب فضاًل عن المستثمرين البحرينين، فالموجة   
الحمراء باتت تسيطر على مؤشر القطاع منذ انطالقة ثورة الرابع عشر من فبراير المباركة )2011م( وحتى يومنا الحالي، وبعد أن ظهرت النتائج المالية 
للربع األول من عام )2013م(، كشفت عن تهاوي المؤشر إلى أدنى مستوى له ) 3283.78 نقطة(، وذلك تزامنًا مع تنفيذ عمليات اإلنذار الثالث التي 

هزت عمق االقتصاد الخليفّي، وأثناء الغضب الشعبّي في فعالية براكين اللهب.الرسم البياني )3(

الرسم البياني )3(:
تحليل فني لتدهور مؤشر  قطاع الفنادق والسياحة في بورصة البحرين )BSE( مع تصاعد الحراك الميدانّي ووصوله ألدنى مستوايته تزامنًا مع إضراب الكرامة-2.

.] GULF BASE :المصدر [

إخفاق العدو الخليفّي في جذب المستثمرين
عمل العدو الخليفّي عبر تحريك كافة أدواته المختلفة على أن ينعش اقتصاده المحتضر وسياحته المتهاوية على حساب جثث شهدائنا   
األبرار ولم يستطع! فأخفق إخفاقًا كبيرًا في جذب المزيد من المستثمرين في قطاع السياحة والفنادق الذي خسر مؤشره زهاء 692 نقطة )-%17.42(، 

وذلك في الفترة الممتدة من انطالقة ثورة الرابع عشر من فبراير 2011 م وحتى الـ 30 من أبريل 2013م.جدول )2(

جدول )2(:
خسارة مؤشر قطاع الفنادق والسياحة في بورصة البحرين منذ إنطالقة ثورة الرابع عشر من فبراير 2011م وحتى 30 أبريل 2013م.

.] GULF BASE :المصدر [

إضراب الكرامة يزلزل االقتصاد الخليفّي
إّن الفترة الممتدة بين األول من نوفمبر 2012م وحتى 30 أبريل 2013م، والتي شهدت تصعيدًا في الحراك الميدانّي الثورّي عبر تنفيذ إضرابي   
الكرامة األول والثاني، وما صاحبهما من عصيان مدنّي واسع، فضاًل عن الفعاليات الميدانّية المصاحبة لبراكين اللهب، شهدت انخفاضًا كبيرًا 
في مؤشر الفنادق والسياحة وذلك بزهاء )154 نقطة(، أّي بما يعادل )-22.2%( مما خسره المؤشر منذ انطالقة الثورة، وبخسارة نسبتها )-4.49%( من 

قيمته المسجلة في األول من نوفمبر 2012م.جدول )3(
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جدول )3(:
خسارة مؤشر قطاع الفنادق والسياحة في بورصة البحرين في الفترة الممتدة بين األول من نوفمبر 2012م وحتى 30 أبريل 2013م.

.] GULF BASE :المصدر [

ختامًا: نحمد اهلل سبحانه وتعالى على هذا التوفيق و التسديد في توجيه الضربات الموجعة والمتواصلة ِلكيان العدو الخليفي، ويأتي   
ذلك بفضل اهلل أوال، ثم بفضِل سواعِد ثّوارنا األبطال الذين لهم كّل الثناء والتقدير على ما بذلوه من جهوٍد عظيمة وتضحيات جسيمة ألجِل ُحرّية 
الشعِب وكرامته، وعلى ضوء ما سبق بيانه، فإننا نؤكد على أّن استعادة كيان العدو الخليفّي لسياحته الرخيصة المبتذلة، واستعادة كفاءة أداء 
فنادقه الخاوية، بات أشبه بالحلم المستحيل، ومن هنا فإننا نطلق دعوة من قلوب صادقة ومحبة، لكافة المستثمرين المواطنين وغير المواطنين 
القطاع وبقية  الُمستْثَمرة في هذا  المتهاوي، وسحب أموالهم  الخليفّي  العدو  العاجل عن دعم كيان  بالتخلي  الفنادق والسياحة،  في قطاع 
القطاعات بشكل فوري، فإّن أجمل األيام التي استثمرتم فيها قبل اندالع شرارة الثورة المباركة لن تروها إال بعد تحقيق النصر المظفر لشعبنا 
آمنة  استثمارّية  بيئة  نظيف، وخلق  و  اقتصادي جديد  نظام  بناء  نحو  بأيديكم  أيدينا  وفقط  المصير، وحينها فقط  تقرير  حّقه في  ونيل  العزيز، 

ومستقرة، تنعش مردوداتها وأرباحها البالد والعباد.
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ائتالف شباب ثورة 14 فبراير
اإلثنين 15 يوليو / تّموز 2013م




