
 

 

 

 

 ”مروری بر روند اجرای نشست اقتصادی بحرین از پیش تا پس از آن“

 

 در המאה עסקת عربی، در القرن صفقه) "معامله قرن"توافق نهایی" که این روزها با نام  طرح "

نزد افکار عموم شناخته می شود،مدتی پیش طرح  (انگلیسی در Deal of the Centuryو  و عبری

کارشناسان سیاسی، امنیتی و اقتصادی کاخ سفید در راستای ایجاد صلح  از اولیه آن توسط مجموعه ای

آمریکایی می کوشد تا تل آویو -صهیونیستی میان رژیم صهیونیستی و فلسطین ارائه گردید، این طرح

وبخش های دیگر اراضی فلسطینی نامه های شورای امنیت قدم نهاده خود با قطعفراتر از تعهدات پیشین 

 را به خاک غصبی خود بیفزاید.

ناگفته نماند که نشست اقتصادی بحرین به عنوان اولین فاز اجرایی طرح "معامله قرن" به حساب می آید 

ین طرح به دنبال آن است تا ا که با تالش "جرد کوشنر" و "جیسون گرینبالت" در منامه برگزار گردید.

 با و اجدادی شان را منتفی سازد.ازگشت آوارگان فلسطینی به اراضی آبرای همیشه مسئله ب

البته واشنگتن در این بین پیشنهاد "وطن جایگزین" را به فلسطینیان ارائه کرده که این پیشنهاد 

 رد شد.)فریبکارانه( توسط فلسطینی ها 

با حمایت مستقیم  بحرینتخت در منامه پای "صلح برای شکوفایینوان "نشست اقتصادی بحرین تحت ع

تیرماه  5و  4فلسطین آرمان آزادی ایاالت متحده آمریکا و همچنین هماهنگی کشورهای عربی خائن به 

 .گردیدبرگزار 



این نشست پیش از آنکه برگزار شود از سوی بسیاری از اشخاص حامی فلسطین در گفتنی است، 

کشورهای مختلف جهان و همچنین داخل فلسطین اشغالی محکوم شده بود اما با این حال موج عادی 

سازی روابط کشورهای عربی )بویژه بحرین( با رژیم غاصب صهیونیستی پرده حیا و شرافت را درید و 

ورهایی که روزگاری سنگ فلسطین و ساکنان آن را به سینه می زدند ناگهان تغییر سیاق باعث شد تا کش

)خیر خواهی برای فلسطین( به مصاحبه با خبرنگاران صهیونیست تن داده داده و تحت بهانه های مختلف 

 و آن را امری عادی جلوه دهند.

 برخوردار موجودیت حق از اسرائیله پیشتر "احمد بن آل خلیفه" وزیر خارجه بحرین اظهار کرده بود ک

 هستیم ! آن با صلح خواستار ما و است

واکنش ها و انعکاسات پیش از برگزاری نشست بحرین، خبرگزاری قدس )قدسنا( در همین رابطه 

نین اسامی و همچ اجالسجریانات رخ داده حین برگزاری آن و همچنین واکنش های پس از برگزاری 

را در قالب گزارشی کوتاه  اجالس و تحریم کنندگان آن و برخی جزئیات دیگرکشورهای شرکت کننده در

 ارائه کرده است.

.ارائه پیشنهاد برگزاری نشست اقتصادی بحرین توسط "جرارد کوشنر" داماد و مشاور دونالد ترامپ 1

سال  در امور خاورمیانه )منطقه( و "جیسون گرینبالت" مشاور امور منطقه ای کاخ سفید )اردیبهشت

تیر( در منامه پایتخت  5و4ژوئن ) 26و  25و تعیین موعد برگزاری نشست در روزهای  (98

بحرین؛هدف از برگزاری ترغیب سرمایه گذاری کشورهای عربی در مناطق فلسطینی و اولین گام 

 اجرایی کردن "معامله قرن"

 اسی؛های مقاومتی و سی .محکومیت شرکت در نشست اقتصادی منامه از سوی گروه2

 "نظر از بحرین : نشست" رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس اسالمیاسماعیل هنیه 

 .ندارد فلسطین جنبش نابودی جز هدفی نشست این چون است محکوم فلسطین مردم

 

 "لکه بحرین، فلسطین: کنفرانس اسالمی جهاد جنبش سیاسی دفتر عزام"عضو نافذ 

 عربی های دولت و عربی منطقه دهد می نشان صراحت با که است بزرگی ننگ

 .اند گرفته قرار سقوط مرحله در اندازه چه تا

 

 برای سکویی تنها بحرین در نشست فلسطین: برگزاری آزادی برای مردمی جبهه 

 تأیید و آن پذیرفتن و قرن معامله طرح به عربی هایرژیم اکثر رسمی ورود اعالم

 است. نتانیاهو دیدگاه
 

 

 شعار تحت بحرین رژیم و آمریکا دولت که کنفرانسی فلسطین: آزادگان جنبش 

 برگزاری خواستار فلسطینی اراضی در گذاریسرمایه تشویق و اقتصادی حمایت



 قرن معامله به موسوم آمریکایی توطئه اقتصادی مرحله بیانگر درحقیقتاند،شده آن

 است.

  

 

  هستند خائن بحرین نشست کنندگانشرکت: فتحجنبش. 

 

  خودگردان فلسطین: نشست منامه شبیه به ساخت خانه روی شن است، به تشکیالت

 وعده های واشنگتن اعتماد نداریم.

 

 (ساف) فلسطین بخشآزادی سازمان اجرایی کمیته عضو و اجتماعی توسعه وزیر :
 در که فلسطینی هر و داشت نخواهند منامه نشست در مشارکتی هیچ هافلسطینی

 .آمد خواهد حساب به اسرائیل و آمریکا برای مزدوری کند مشارکت منامه نشست

 و...                       

سازمان ترکیه ای در محکومیت برگزاری نشست منامه؛ آنان خواستار  62.صدور بیانیه از سوی 5

صهیونیستی شدند که به آرمان های فلسطین آسیب وارد می -توقف تمامی برنامه و طرح های آمریکایی

 کند.

بریتانیا عنوان می کند: کنفرانس اقتصادی بحرین به ابتکار  "Middle East Eye.پایگاه تحقیقاتی "6

 آمریکا بدون وجود یک توافق سیاسی جامع محکوم به شکست است.

.افزایش تنش و درگیری میان مردم غزه و ارتش رژیم صهیونیستی  با سردادن شعارهای مخالف با 7

 رینبرگزاری نشست اقتصادی بح

. تظاهرات فلسطینیان "نابلس" و"رام هللا" و اردوگاه های غزه )از جمله محله صور واقع در جنوب 8

لبنان( برای نشان دادن اتحاد فلسطینیان برای مخالفت با شرکت در نشست منامه و عدم موافقت با معامله 

 قرن؛ پرچم ویژه چند صد متری فلسطین روی دست تظاهرات کنندکگان فلسطینی

.خبرگزاری رویترز به نقل از ریاض: توافقق صلح میان اسرائیل و فلسطین باید تحت رهبری عربستان 9

 اجرا شود در غیر این صورت سعودی ها با ان مخالفت می کنند

 .چین و روسیه از تصمیم خود مبنی بر عدم حضور در نشست بحرین خبر می دهند.10

 فلسطینیان تحریم کردند. .عراق و فلسطین نشست را به پشتیبانی از11

.عربستان سعودی اعالم می کند که "محمد التیچری" وزیر اقتصاد خود را به نشست بحرین می 12

 فرستد.



امارات اعالم می کند که "عبدالطایر" وزیر اقتصادی این کشور را به منامه می فرستد؛مصر نیز .13

ا خواهد کرد و مراکش نیز پس از صرف خبر می دهد که وزیر دارایی این کشور در منامه حضور پید

 شام با جرارد کوشنر موافق خود را برای حضور در نشست منامه  اعالم می دارد

 .اردن در سطح دبیر کل وزارت دارایی به بحرین می رود.14

سازمان ملل متحد "جیمی مکگولوریک" معاون هماهنگ کننده سازمان ملل متحد درذ روند صلح در  15

 ا به نشست اعزام می کندخاورمیانه ر

.برپایی تظاهرات مردم بحرین و مراکش برای مخالفت با تصمیم دولت هایشان مبنی بر شرکت در 16

 نشست منامه

انجمن و کنگره اسالمی از جمله اتحادیه جهانی علمای مسلمانان هشدار دادند که کنفرانس  25. 17

 آن است.بحرین توطئه ای خطرناک علیه فلسطین با هدف نابودی 

.تایید حضور روزنامه نگاران صهیونیست در نشست بحرین به دستور پادشاه این کشور و نظارت 18

 مستقیم واشنگتن بر آن 

یک روز پیش از شروع از آغاز نشست پارلمان کویت نشست را با اتفاق آراء تحریم کرد؛ رئیس .19

است، این روند حقوق فلسطینیان و پارلمان کویت: جامعه ی مردمی کویت مخالف عادی سازی روابط 

 اعراب منطقه را تباه می سازد.

 . "ماتیز شماله" رئیس آنروا برگزاری نشست منامه و معامله قرن را ساده لوحانه توصیف کرد.20

 یک بحرین اقتصادی نشست در عربی کشورهای حضور: قاهره در صهیونیستی رژیم سابق سفیر .21

 تشکیالت برای تاریخی بزرگ شکست یک همچنین و آمریکا متحده ایاالت برای سیاسی بزرگ دستاورد

 .شود می محسوب فلسطین خودگردان

 . رویترز: اسرائیل به صورت یک هیئت اقتصادی در نشست بحرین حضور پیدا می کند.22

 آرمان حذف در بحرین نظام که کرد تأکید بحرین «الوفاق» اسالمی-ملی جمعیت دبیرکل معاون .23

 سهیم منامه، در صهیونیستی-آمریکایی نشست برگزاری طریق از صهیونیستی رژیم نفع به فلسطین

 .است

 که شودمی نشستی بانی اسالمی کشور یک که متأسفیم ما :کرد کیدتا خارجه امور وزارت سخنگوی .24

 و آرمان راندن حاشیه به برای حرکت این کنیممی فکر ما.است قدس اشغالگر رژیم سود به درصد 100

 .شد خواهد رانده حاشیه به تحرکات این خود درنهایت که است فلسطین موضوع

 رژیم روابط علنی سازی عادی برای گامی منامه نشستنویسنده آمریکایی: " فلندرز سارا" .25

 به منطقه در اسرائیل مشارکت با ایرانی ضد ایجبهه بتوانند تا است عربی هایرژیم و صهیونیستی

 .آورند وجود

 کشور، این در بحرین سفارت برابر در اعتراضی تجمع برگزاری با تونس مردم از شماری .26

 .کردند محکوم را منامه اقتصادی کنفرانس برگزاری



برجسته ترین احزاب سیاسی مصر روز جمعه با انتشار بیانیه ای خواستار تحریم کنفرانس اقتصادی  .27

 .کشورهای عربی شدندمنامه بحرین از سوی مصر و 

 و پس از آن رخداد های درون نشست اقتصادی بحرین

 هیئت صهیونیستی در نشست منامه حضور پیدا نکرد..1

 .مصر و اسرائیل در سطح معاون وزیر حضور داشتند.2

.مقامات سعودی خواستار تشکیل فلسطین مستقل با پایتختی قدس شرقی شدند که کوشنر با این موضوع 3

 کرد.مخالفت 

 .ریاض: هرگونه توافق فلسطینی باید تحت رهبری ما باشد4

 ." تونی بلر" نخست وزیر پیشین انگلیس به ضرورت ایجاد دو کشور مستقل تاکید کرد.5

صندوق بین المللی پول درباره وضعیت بد مالی در مناطق فلسطینی هشدار ."کریستین الگارد" رئیس 6

 اتمه دهد . جامعه جهانی به کمک غزه بشتابد.داد؛ می بایست اسرائیل محاصره را خ

 .دیدار"تسیوی لیونی" وزیر خارجه سابق رژیم صهیونیستی با احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین 7

 هیئت رسانه ای صهیونیستی در نشست ! 7. حضور 8

 خود از سلفی تصویر دو منامه، در خود حضور با همزمان " روزنامه نگار اسرائیلیرافید باراک. "9

 بطری از تصویری دیگری و اسراییل با روابط سازی عادی با مقابله بحرینی موسسه برابر در  یکی

 را دومی و کرد منتشر شرح بدون نام تحت کوتاه نوشته یک با را اول تصویر وی. کرد منتشر آبجو

 عصبانی راعربی  نراکارب که داد انتشار «جدید خاورمیانه...بحرین در ابجو با» عنوان تحت ای باجمله

 .کرد

.وزیر خارجه رژیم صهیونیستی مدعی شد که رژیم صهیونیستی بخشی از میراث منطقه است و باید 10

 با آن صلح شود!

.پرچم بحرین از سفارت این کشور در بغداد و جایگزین شدن پرچم فلسطین؛ پرچم اسرائیل نیز آتش 11

 زده شد

 روند و غیرمنطقی بسیار کرد مطرح نشست در کوشنر که هایی پروژه اجرای.رسانه های اردنی: 12

 .بود نشده بررسی و تحقیق ها آن روی جدی طور به و بوده مدت طوالنی اش انجام

 آویو تل برای بزرگ شکست و توهم یک تنها بحرین اقتصادی نشست: معاریو صهیونیستی روزنامه .13

 !بود

 آکادمی یک از بیش چیزی : کنفرانس بحرینصهیونیستی شناس شرق و تحلیلگر" خوذی جکی" .14

 .نبودکوچک  علمی انجمن یا و اقتصادی



 نگاران روزنامه با تلفنی وگوی گفت در آمریکا جمهوری رئیس ترامپ دونالد داماد" کوشنر دارجر" .15

 منامه اقتصادی کنفرانس فلسطینی، مختلف های گروه که کرد اذعان تلویحی صورت به صهیونیستی

 .کشاندند شکست به را بحرین

 و اشتباه و آمیز جنون اقدام یک" عنوان به فلسطینیان توسط بحرین نشست تحریم از کوشنر .16

 وی در ادامه رهبران فلسطینی را احمق خطاب کرد..کرد یاد"  ویرانگر و وحشتناک

 میان اختالف موضوع که است آن بحرین نشست هایدرس از یکی: اینترست نشنال نشریه .17

 .شودنمی حل مالی بسته ارائه و پول با اسرائیل و فلسطینیان

 ها فلسطینی نیافتن حضور که کردند اذعان صهیونیستی رژیم 11 کان تلویزیونی شبکه تحلیلگران .18

 .شد بحرین در آمریکا رهبری تحت نشست شکست به منجر منامه در

 نشست در شرکت خاطر به را فلسطینی تاجر یک فلسطین اطالعاتی سرویس: الیوم رای روزنامه .19

 کرد. دستگیر منامه

 جمهوری رییس ترامپ دونالد مشاور و داماد کوشنر جرد طرح: "تایمز نیویورک" آمریکایی نشریه .20

 .ندارد ارتباطی هیچ واقعیت به و نیست بیش پریشان و آشفته رؤیایی آمریکا،

 نام منامه، اقتصادی کنفرانس برگزاری به اعتراض در باختری کرانه جنوب در شهری شهردار .21

 .داد تغییر داشت نام «بحرین» که را شهر این های خیابان از یکی

 کشور، این در بحرین سفارت برابر در اعتراضی تجمع برگزاری با تونس مردم از شماری .22

 .کردند محکوم را منامه اقتصادی کنفرانس برگزاری

انجمن علمای یمن روز چهارشنبه شرکت در نشست ضدفلسطینی منامه را خیانت بزرگی به ارزش  .23

های اسالمی و انسانی خواند و تاکید کرد که موضع سران عربی که در این نشست شرکت کردند، موضع 

 .ملت های اسالمی در قبال فلسطین نیست

 منامه نشست بودن تاثیر بی بر تاکید با پاکستان های دیپلمات و اندیشمندان سیاستمداران، از شماری .24

 هیچ که است صهیونیستی ورژیم آمریکا مشترک طرح قرن معامله: گفتند فلسطین، مسئله حل برای

 .شود می تامین رژیم این منافع آن با فقط و نداشته ها فلسطینی برای سودی

 نشست" در خود سخنرانی در آمریکا جمهوری رییس" ترامپ دونالد" داماد و مشاور" کوشنر جرد" .25

 ۵0 اقتصادی توطئه از است، هادرگیری پایان شرط پیش گذاری سرمایه که پوشالی ادعای این با" منامه

 .برداشت پرده" قرن معامله" طرح قالب در دالری میلیارد

 برای کلیدی مهره را ترامپ داماد و مشاور" کوشنر دارجر" آمریکایی، جنگ ضد فعال "بری تای" .26

 برخی پول با کوشد می و است شخصی منافع دنبال به منامه نشست در او گفت و دانست ها صهیونیست

 .دهد پایان فلسطینی مقاومت به عرب حکام

 کنفرانس در کشورشان شرکت دنبال به کردند، اعالم شنبه سه روز اردن مجلس نمایندگان از جمعی .27

 .کرد خواهند استیضاح را وزیر نخست «الرزاز عمر» منامه،



 به تاریخی خیانتی و خصمانه طرحی بحرین نشست: داشت اظهار هللا حزب مرکزی شورای عضو .28

 .است قدس و فلسطین

 :اینفوگرافی قالب در بندی جمع

 

 



 

 

 انتهای پیام/ م.ح


