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جمهای آنرجکا ب  عربیتان سراازی سرفر کررز   برا        یئیس«ز االد ترانپ»باز ک  
هران بی  ای پاازز  کشای عربی ن ه ر  زجردای کررز. زی همری  زجردای براز کر         یه

 1«زهیل»آنرجکاجی  ی    ی یاان تایز جدی شد« ااتای عربی»گیری  های شکل ینزن 
 2«ااتای عربی با  جاز اسرائیل نی تااارد  جراز زاشرت  باشرد    » زی نهلهی با ع اان

رای ن ابل  با اجرران اسرتت زیرزی    بیان کرز ک  تشکیل ااتای عربی تالشی ز بای  ب
 شهی  ب  اقدام اظانی یژج  صدام زی ینان یجگان.

فری ن یرا  نیران    تاک ان سهب شد  تا بیرتر اجاراز ائتال   نیائلی ک  جمل  ای
تراان بر  پراک ردگی     نری   فرایس فرراه  اشراز    خلریج  ی  کشایهای عربری حاشری  

ی جکرزهای سیاسی  جغرافیاجی کشایهای اسالنی  تفا ت برزاشت اج  کشایها ای
هرای فره گری      های اسرالنی  تاانرل   المللی اجران  ناهیت نتفا ت حکانت   بی 

زای برخی ای اج  کشایها با اجران  تماجل اداشت  برخی کشای بررای   اقتصازی یجش 
پذجرش یههری عربیتان ساازی زی ج اب غرب آسیا  همراهی ااق  کشرایهای  

اج  بای انرا کشرایهای   های  ... اشای  کرز.    تالشی ناا د آنرجکا با طرحا فران ه  
ای  هرای فران ه ر     جه  عربیتان ساازی با همراهی برخری قردیت   عربی ن ه    ب 

طرحی جدجد   کانالً نتفرا ت  بر  ن ابلر  برا      ک  د زی قالبِ ناا د آنرجکا تالش نی
جدجد اراتای   ی  ژئاپلیتیکی آن بپرزایادت انری ک  زی قالب اجد اجران   کاه  افاذِ

هرا نیران اجرران   عربیرتان         ب ابر زالجلی ناا د افزاج  ت   تشاز عربی زاهال نی
فرایس    خلریج  ی  های اقتصازی   اظانی اجران با کشرایهای حاشری   افزاج  یقابت
جابرد. زی   گیرری آن افرزاج  نری    های اجران   آنرجکا  ... احتمال شرکل  تشدجد ت  

نشرص  جمهرایی اسرالنی     صرایت  ب ا نت   ن  ز ی  شراجهی تضایف نحایِ
هاجی ک  نتأثر ای عراانلی   تالش .هاجی زاایت اجران یا باجد کااان تاج  ز ی  تالش

آفرج ری درد اجرااری آنرجکرا زی      ها نیان اجران   عربیرتان  ا ر    اظیر افزاج  ت  
   تشراز  یجرزی   زاهرال نری    ن ه     ایز افزاج  قدیت اظانی اجران زی ن ه   طرح

تراان زی   ای بییایی ای کایش اسان اج  سؤال یا ب   جاز آ یز  است ک  آجرا نری  بر
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