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افرزاج  اراان ی   تر   نیران اجرران         ی های ن تصرب  نؤلفر    زی نیان نؤلف 
برر اسراس خر جری     تگیری باشد ل نؤثر بر شکلشد عان عربیتان ایز ک  تصای نی

افزای عانل هدف تایی  شد   نا ای اج  جاجابی آن است ک  جا ای ساجی هردف   ارم
های ک اای بایجگران افزاج  ااان ی   ت   نیان اجران   عربیتان اسرت   اهاجی ک  

 اجران ها نیان   جا ای ساجی خر جی اج  تحاالت   آشفتگی سییت  ب  تشدجد ت  
تراان   نرک  نری   افزای نیرک  های ارم نیت د بر خر جی   عربیتان ن ار خااهد شد.

فرایس ای   گیری ائرتالف اظرانی عربری خلریج     گاا  اتیا  گرفت ک  ناااع شکل اج 
گیری اج  ائتالف ایهت بر  عاانرل نرؤثر     قدیت اثرگذایی بیشتری بر فراج د شکل

 ی برر ن ه ر   ک  آشفتگی با حادر  حالزی  ک  برخایزای هیت د. با تأکید بر اج  نه 
گاار  اتیار     تاان برا اطمی ران براالجی اجر      فایس حاک  است  نی ژئاپلیتیکی خلیج

فرایس زی شرراجط ک راای     گیری ائتالف اظانی عربی خلیج گرفت ک  احتمال شکل
تراان برا ااههراق زالجرل ژئراپلیتیکی عاانرل        های په ه  یا نری  جافت پاجی  است. 

ای با شراجط ژئراپلیتیکی حراک  برر ائرتالف      های ن ه   الفگیری ائت شکیت شکل
ای کر  برا نرهه  برازن الگرای       اظانی عربی ایز برزاشت کرزت ائتالف ساناا  ایافتر  

ای  عدم اجماع اظرر  نراایی    های فران ه   گیری  تأثیرپذجری شدجد ای قدیت شکل
طرفی  نداخلر  زی   های نهرح   جا فاال  زشاایی زی تأنی  بی بازن با ساجر ائتالف

ی  است. اج  ائتالف ک  ه ای شرکل اگرفتر       انای زاخلی ساجر کشایها  ... ی ب 
زهی ب  آن هیت د  جدا ای زایا برازن   کشایهاجی نثل عربیتان ساازی زی پی شکل

گیری ائتالف نهرح هیت د   عانل شکیت شکل ع اان ب های ژئاپلیتیکی ک    جهگی
عانل ناف یت جرک ائرتالف    ع اان ب ای ژئاپلیتیکی ک  ه ز ی  ای بییایی  جهگی ه 

نثال کشرایهای زیگیرر برا ائرتالف برا       طای ب بهر  است.  نارفی شد  است  ایز بی
هرا فاقرد نشرر عیت عمرانی      نجکدجگر ز دان همگان اییت د   ایرز بیریایی ای آ  

 هیت د.

 گیری نتیجه

لیتیرک   ایرز ی جکررز    گیری ای زاار  ژئاپ  زی په ه  حادر تالش شد تا با بهر 
هرای   گیرری ائرتالف   ب  ناداع شرکل  ک  آنهای یجرناماع   گراجی   اظرج  اا اقع


