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التعليق اإلقتصادي )1 (
14 فبراير 2011م  حتى 31 أكتوبر 2012م

الموجة الحمراء تسيطر على بورصة الكيان الخليفي الساقط، والمؤشر يصل إلى أدنى مستوياته 
إثر عمليات التصعيد الثوري.

  منذ انطالق ثورة الرابع عشر من فبراير المباركة وحتى يومنا الحالي، بدأ إقتصاد الكيان الخليفي الساقط بالترنح مع إستمرار صمود شعبنا األبي، 
فقد سيطرت الموجة الحمراء على أداء سوق األوراق المالية الذي خسر مؤشره خالل عام الثورة األول )2011م(  ُزهاء 324 نقطة، أي بما يزيد عن20% من 
مجموع النقاط، وهي نسبة كبيرة جدًا إذا ما قورنت بأداء األسواق المالية العالمية، وتعكس مدى تأثير الثورة على االقتصاد الخليفي. إن الفعاليات 
الثورية الضاغطة والمؤثرة التي لم تهدأ يومًا منذ الرابع عشر من فبراير وإبان فترة الطوارئ وحتى يومنا هذا قد أينعت وأثمرت، فالمستثمرين قد 
فقدوا الثقة في االقتصاد الخليفي وتجلى ذلك واضحًا من خالل سحب أموالهم من السوق. فما أن بانت التقارير المالية للربع الثالث من عام 2011م 
حتى انكشف الستار عن تراجع كبير في االقتصاد وذلك ما يفسره انهيار المؤشر بشكل عمودي خالل شهر سبتمبر من العام الماضي، ليغلق 
المؤشرعند 1143.69 نقطة في نهاية تداوالت العام. ذلك بفضل من اهلل وبفضل تظافر جهود جماهير شعبنا، وإثر قّوة الِحراك الثورّي الذي لْم يتوقف 

يومًا حتى إّبان فترة قانون الطوارئ، ونتيجًة الستمرار التصعيد الثوري الضاغط ال سّيما قطع الشوارع الرئيسية والتقاطعات الحيوّية.)رسم بياني-1(

وفي مطلع العام الجاري 2012م  فشل النظام مجددًا فشاًل مدّويا في كسب ثقة المستثمر األجنبي  فضاًل عن المحلي، إذ لم يستطع الحفاظ على 
أدنى مستوى إيجابي لسوق األوراق المالية الذي خسر مؤشره أكثر من 85 نقطة حتى 31 أكتوبر 2012م، بما يعادل 7.5% من مجموع نقاطه )كما هو 
موضح في الجدول أدناه( التي وصلت حتى لحظة كتابة التعليق إلى 1057.91 نقطة فقط، وهي األدنى بين مجموع نقاط دول الخليج التي تتراوح ما 
بين 5000 إلى 8000 نقطة. وتضاف هذه النقاط لتلك السابقة التي خسرها في عام 2011م ليكون المجموع أكثر من 410 نقطة، أي بما يعادل 27.5% من 
قيمة المؤشر منذ انطالق الثورة المباركة. وهي نسبة تعادل ماليين الدنانير كقيمة حقيقية تأسيسية، ومليارات الدنانير كقيمة سوقية متداولة، 

إنها خسارات يتكبدها إقتصاد الديكتاتور منُذ أْن عزم شعبنا األبّي على إقتالع الكيان الخليفي الغاصب. )رسم بياني-2(

 ) BSE المؤشر السعري - جدول الربح / الخسارة في النسبة المئوية )%( لسوق البحرين لألوراق المالية (
© 1999 - 2012 المركز الشرقي لالستشارات.

رسم بياني-1:
خسارة المؤشر العام لسوق االوراق المالية 324.67  نقطة منذ انطالق ثورة 14 فبراير 

وحتى 29 ديسمبر 2011م

رسم بياني-2:
 خسارة المؤشر العام لسوق األوراق المالية 410.45 نقطة منذ إنطالق ثورة 14 فبراير 

وحتى نهاية 31 كتوبر 2012م
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  نشيُر هنا أّن تصعيد الِحراك الثوري وتنّوعه، مْن فعاليات جماهيرّية كبرى كما حدث في أيام الزحف لميدان الشهداء في الذكرى األولى للثورة، 
وما سبقها وما تالها مْن ِحراك ثوري متصاعد تحت شعار “ كال لفورمال الدم “ وأيام الغضب الشعبي العارم، وانطالق التصعيد الثوري بشعار “ الحرّية 
أو الشهادة” تزامنًا مع دخول عميد الحقوقيين األستاذ عبدالهادي الخواجة إضرابًا مفتوحًا عن الطعام،وما تلى ذلك مْن فعاليات كبرى لحق تقرير 
المصير، وقد تزامنت هذه الفعاليات الكبرى مع عمليات واسعة لقطع الشوارع أبرزها ) حداد السماء 1 + 2 – صرخة األسيرات – جمرة الحرية – الحرية 
الحمراء – غيرة األحرار – قهر القيود – وصوالً إلى عملية الثبات النوعية على امتداد شارع التحرير الدولي، وعملية الصمود النوعية على امتداد شارع 

14 فبراير العام. )رسم بياني 3( )رسم بياني 4(

  إالّ أّنه ومع عودة الفعاليات الكبرى ِلقلب العاصمة المنامة بدءًا بجمعة الصمود في 21 سبتمبر2012م، تلتها فعالية تقرير المصير 13، ثم جمعة فّك 
الحصار، تجّلى كذب اإلعالم الخليفي الذي أراد أن ُيوهم المستثمر الخارجي باستقرار وقوة إقتصاده المنهار أساسًا. وهذا ما يعكسه خسارة مؤشر 

بورصته أكثر من 24 نقطة في غضون شهر وبضعة أيام. )رسم بياني 5 (

رسم بياني-3:
 خسارة مؤشر البحرين العام ألكثر من 85 نقطة خالل هذه السنة حتى 31 أكتوبر 2012م تزامنا مع تصعيد الحراك الثوري وتنّوعه.

) الرسم البياني لمؤشر بورصة البحرين وتزامنه مع الفعاليات الجماهيرية الكبرى
خاص بالفترة الزمنية من 29 ديسمبر 2011م وحتى 31 أكتوبر 2012م (

احصائية ألبرز الفعاليات الجماهيرية الكبرى منذ مطلع عام 2012 حتى 31 أكتوبر من العام الجاري:

التاريخ:اسم الفعالية:التاريخ:اسم الفعالية:
08 يونيو, 2012حق تقرير المصير 1211 فبراير, 2012اللحظة الحاسمة 2

13 يونيو, 2012طوفان تقرير المصير15 - 16 فبراير 2012جمعة التحرير

28 يونيو, 2012ضحايا التعذيب - صمود يصنع النصر09 مارس, 2012المشاركة في ) مسيرة الشعب ( 9 مارس

02 أغسطس, 2012حق تقرير المصير 0812 أبريل, 2012اسبوع ) حرية أو شهادة 2 ( مسيرة نحو القلعة

13 أغسطس, 2012عيد االستقالل18 أبريل, 2012كال لفورموال الدم

16 أغسطس, 2012يوم القدس العالمي20-21-22 ابريل 2012أيام الغضب الشعبي العارم

21 سبتمبر, 2012صمود المنامة01 مايو, 2012عمال البحرين - يد تبني ويد تناضل

12 أكتوبر, 2012حق تقرير المصير 1213 مايو, 2012األمعاء الخاوية تهز عرش الطاغية

26 أكتوبر, 2012جمعة فك الحصار 19 مايو, 2012ارادة الخواجة ستسقط العصابة
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رسم بياني-4:

 خسارة مؤشر البحرين العام ألكثر من 85 نقطة خالل هذه السنة حتى 31 أكتوبر 2012م تزامنا مع تصعيد الحراك الثوري وتنّوعه.
)الرسم البياني لمؤشر بورصة البحرين وتزامنه مع العمليات النوعية لقطع الشوارع العامة والحيوية

خاص بالفترة الزمنية من 29 ديسمبر 2011م وحتى 31 أكتوبر 2012م (

احصائية ألبرز العمليات النوعية التي نفذت منذ مطلع عام 2012 حتى 31 أكتوبر من العام الجاري:

تاريخها:اسم العملية:تاريخها:اسم العملية:
01 أغسطس, 2012عملية يعذبهم اهلل بأيديكم06 يناير, 2012عملية عميدة األسيرات ) فضيلة مبارك (

12 أغسطس, 2012عملية جرح األسيرات21 يناير, 2012عملية حداد السماء 1 ) للمشيمع (

14 أغسطس, 2012عملية االنتصار للرموز09 فبراير, 2012عملية صرخة األسيرات

02 سبتمبر, 2012فكر - نفذ - كرر14 فبراير, 2012عملية الشهيد القائد المحرر عبدالرضا بوحميد

11 سبتمبر, 2012عملية الثبات ) شارع التحرير (17 فبراير, 2012عملية كلنا راجعين ) الرجوع للميدان (

12 سبتمبر, 2012عملية الصمود ) شارع 14 فبراير (20 فبراير, 2012عملية الفتح المبين ) الرجوع للميدان (

21 سبتمبر, 2012عملية صمود المنامة - 2 جولتين ) الفاتح (25 فبراير, 2012عملية حداد السماء 2 ) للخواجة (

09 أكتوبر, 2012عملية وجهتنا المنامة11 مارس, 2012عملية جمرة الحرية - 2 جولتين

4 - 5 أبريل 2012عملية الحرية أو شهادة - 3 جوالت

20-21-22 أبريل 2012عملية الغضب الشعبي العارم

30 أبريل, 2012عملية الحرية الحمراء

09 مايو, 2012عملية نداء األسيرات

15 مايو, 2012عملية غيرة األحرار ) من أجل اسيرات الثورة (

26 مايو, 2012عملية قهر القيود

26 يونيو, 2012عملية النجم الوقاد ) وفاء آلية اهلل المقداد (

14 يوليو, 2012فكر - نفذ - كرر

18 يوليو, 2012عملية أسراكم أسرانا ) وفاًء  للشرقية (

29 يوليو, 2012عملية فخر الحرائر - 2 جولتين
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رسم بياني-5 : 
 خسارة مؤشر البحرين العام ألكثر من 24 نقطة خالل اقامة فعاليات اإلئتالف في وسط العاصمة المنامة

) الرسم البياني خاص بالفترة الزمنية من 20 سبتمبر 2012 وحتى 31 أكتوبر 2012 (
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الخاتمة : 

العميلة  الجهات واألطراف  بِه كّل يوم، واقتصاد بعض  ُنقتل  الذي  الخليفّي  االقتصاد  االقتصادّية تستهدف  أّن معركتنا  ُنؤكد على  نحُن هنا   
للكيان الخليفي، والتي دعمته وانحازت له وباركت جرائمه الدموّية، االقتصاد الذي ُيشترى بِه السالح والذخيرة لسفِك الدماء، وانتهاِك الُحرمات، نعم 
سنمضي نحو إسقاط اقتصاد الكيان الخليفّي الغاصب واقتصاد داعميه، تمهيدًا إلسقاط الكيان برّمتِه، وذلك استعدادًا لقيام النظام السياسي 
واالقتصادي الجديد الذي ُيقررُه الشعب بمحِض إرادته، واستعدادًا ِلبناء االقتصاد الوطني الذي يضمن تحقيق التنمية الشاملة والتنمية اإلقتصادية 

المستدامة.

ائتالف شباب ثورة 14 فبراير
الخميس 1 نوفمبر / تشرين الثاني 2012م




