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لقد قيل كثري عن زايرة الرئيس جو ابيدن األخرية إىل الشرق األوسط. وركَّز عديد من اخلباء 
ا وصلت إىل »أدىن نقطة  على تداعيات الرحلة على الشراكة األمريكية السعودية، اليت اقرتحوا أنَّ
هلا«1 منذ سنوات عديدة. ومع ذلك، مل يعلِّق سوى عدد قليل على ما تعنيه قمَّة جدة يف متوز 

للتحالف بي مصر والعراق واألردن.

التقى ابيدن بقادة الدول الثالث بصورة منفصلة. يف لقائه مع العاهل األردين امللك عبدهللا 
الثاين، وصف2 ابيدن التحالف أبنَّه »مثال على التعاون اإلقليمي اإلجيايب«. كما أشاد الرئيس 
األمريكي يف لقائه برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ابلعالقات بي الدول الثالث، وأكَّد 

دعم3 واشنطن للتحالف.

املصاحل املتبادلة

ن  شهدت عالقات مصر مع األردن والعراق فرتات من التوتر4، خصوصاً يف اخلمسينيات إابَّ
»احلرب الباردة العربية«. لكن يف عام 1989، أعلن كل من مصر والعراق واألردن، إىل جانب 
ما كان يُعرف آنذاك ابليمن الشمايل، عن تشكيل جملس التعاون العريب. لكن اجمللس انار بعد 

1. https://www.wsj.com/articles/how-u-s-saudi-relations-reached-the-breaking-
point-11650383578
2.https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/07/16/
joint-statement-following-meeting-of-president-joseph-r-biden-and-his-
majesty-king-abdullah-ii-of-jordan-in-jeddah/ 
3.https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/07/16/
joint-statement-following-meeting-between-president-biden-and-iraqi-prime-
minister-kadhimi-in-jeddah/ 
4.https://arabcenterdc.org/resource/iraq-jordan-egypt-entente-moves-ahead-
despite-the-gccs-shadow/ 

التحالف بين مصر والعراق واألردن: فاعل مستقل أم امتداد 
لنفوذ دول مجلس التعاون الخليجي؟

عبدالعزيز الكيالني *

*  كاتب وابحث بريطاين عريب متخصِّص يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا.
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غزو صدام حسي للكويت عام 1990. وحيمل التحالف احلايل بعض الشبه5 مع جملس التعاون 
العريب، ال سيَّما يف تركيزه على الدبلوماسية والتنمية االقتصادية على التعاون العسكري.

والعراق  مصر  قربت  اليت  املتبادلة  املصاحل  من  عديد  هناك  كانت  األخرية،  السنوات  يف 
التعاون االقتصادي. فثالثتهم يف وضع  الثالث هو زايدة  واألردن؛ وأنَّ اهلدف األساسي للدول 
اقتصادي صعب، لذا أيملون يف أن يوفِّر التعاون املعّزِز دعماً اقتصادايً مستمراً 6 لكلٍّ منهم بداًل 

من املساعدة املتقطعة.

يهدف التحالف الثالثي أيضاً إىل التعاون يف مكافحة اإلرهاب. إذ ما يزال تنظيم الدولة 
اإلسالمية يشكِّل هتديداً للدول الثالث. يف العراق، شنَّت داعش هجمات عديدة هذا العام. كما 
نفَّذ التنظيم7 هجمات يف اآلونة األخرية يف سيناء، اليت كانت بؤرة عنف8 للمسلحي اإلسالميي 
يف مصر على مدى العقد املاضي. يف األردن، أحبطت9 القوات األمنية مؤامرة لداعش ملهامجة 
مبًن حكومي يف إربد يف آذار 2021. صرَّح )مايكل انيتس( -الزميل األول يف معهد واشنطن 
لسياسة الشرق األدىن واملتخصص يف الشؤون العسكرية واألمنية للعراق وإيران واليمن ودول اخلليج 
العربية- يف مقابلة له قائاًل: »التعاون العراقي األردين ضد داعش قوي جداً، والعالقة بي جهازي 
املخابرات راسخة ومتجذرة«. و«أغلب عمالء املخابرات العراقية واألردنية يعرفون بعضهم بعضاً 
طوال حياهتم املهنية، وألنَّ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي رئيساً للمخابرات ساعده ذلك 
يف القيادة الدبلوماسية للمخابرات مع األردنيي واملصريي. تتدرَّب القوات العراقية واألردنية بصورة 
العراقية ابنتظام  القوات  للقوات اخلاصة يف األردن. وتكتشف  منتظمة يف أكادميية امللك عبدهللا 
يتعلَّق خبالاي سيناء«. مع هزمية  فيما  لألردنيي واملصريي، خصوصاً  مفيدة  استخبارية  معلومات 

5.https://arabcenterdc.org/resource/egypt-iraq-jordan-alliance-tries-to-change-
middle-east-dynamics/ 
6.https://arabcenterdc.org/resource/egypt-iraq-jordan-alliance-tries-to-change-
middle-east-dynamics/ 
7.https://www.aljazeera.com/news/2022/5/9/isil-claims-attack-that-killed-11-
egyptian-soldiers-in-sinai 
8.https://arabcenterdc.org/resource/insurgency-in-sinai-challenges-and-
prospects/ 
9.https://english.alaraby.co.uk/news/jordan-foiled-plot-target-government-
building 
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داعش عسكرايً، إالَّ أنَّه ما يزال لدى التنظيم خالاي انئمة نشطة10. ومن شأن توثيق التعاون األمين 
داخل احللف أن يعّزِز جهود الدول الثالث ملكافحة اإلرهاب.

كما يرى بعض اخلباء أنَّ التحالف يسعى للعمل كواجهة11 ضد تدخل طهران وأنقرة يف 
العامل العريب. يف زايرة لواشنطن يف متوز 2021، حثَّ امللك عبدهللا12 الرئيس األمريكي جو ابيدن 
على دعم حماوالت الكاظمي؛ لتقليل اعتماد بغداد على طهران. وهتدف الُبلدان أيضاً إىل ربط 
شبكات الكهرابء13 اخلاصة با حبيث ميكن لألردن ومصر البدء يف إمداد العراق ابلكهرابء حبلول 
الدول  تتباين خماوف15  إيران.  الكهرابء من  العراق إىل  لتقليل14 حاجة  عام 2023، يف حماولة 
الثالث من توجهات القوى اإلقليمية غري العربية، وال ميلك التحالف يف هذه املرحلة نفوذاً كافياً 
لتقليص نفوذ إيران وتركيا يف املنطقة. قال أسامة الشريف -صحفي خمضرم ومعلِّق سياسي مقيم يف 
عمان- يف مقابلة له: »إنَّ التحالف االقتصادي الثالثي طموح للغاية، وما يزال يف حالة جنينية. 
يواجه كل عضو حتدايت حملية متعددة األوجه كما أثبتت األايم القليلة املاضية يف العراق. لذا ال 

أعتقد أنَّ التحالف سيقوِّض النفوذ املتنامي إليران وتركيا يف املنطقة«.

العالقات مع دول اخلليج

تسعى الدول الثالث بوضوح إىل إقامة عالقات جيدة مع دول جملس التعاون اخلليجي. يف 
الواقع، أشار شريف إىل أنَّ التحالف دعا اإلمارات لالنضمام، معرتفاً ابلدور اإلقليمي الرائد الذي 
تسعى إليه أبو ظيب. وأشار إىل أنَّه مل يكن هناك أي شيء رمسي بشأن انضمام اإلمارات للتحالف، 

إال أنَّه »من الواضح أنَّ الدول األربع تتجمَّع معًا«.

10.https://www.nbcnews.com/news/world/isis-gunmen-launch-major-attacks-
iraq-syria-dozens-killed-rcna13105 
11.https://arabcenterdc.org/resource/egypt-iraq-jordan-alliance-tries-to-change-
middle-east-dynamics/ 
12. https://www.arabnews.com/node/1901196/%7B%7B 
13.https://english.ahram.org.eg/News/467496.aspx 
14.https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2021/07/02/egypt-iraq-
and-jordan-a-new-partnership-30-years-in-the-making/ 
15.https://arabcenterdc.org/resource/egypt-iraq-jordan-alliance-tries-to-change-
middle-east-dynamics/ 
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لسنوات عديدة، كان لألردن عالقات وثيقة مع دول جملس التعاون اخلليجي. ومع ذلك، 
يبدو أنَّ عالقاهتا مع اململكة العربية السعودية فاترة يف السنوات األخرية. مل يقطع األردن العالقات 
الدبلوماسية مع الدوحة بعد مقاطعة قطر بقيادة السعودية واإلمارات يف عام 2017، وسحبت 
عمان دعمها للتحالف الذي تقوده السعودية يف اليمن، ممَّا أحبط السعوديي16. يف حي أنَّ مثل 
هذه األحداث مل تسفر عن خالف علين بي عمان والرايض، أو أدَّت هذه التوترات إىل اخنفاض17 
املساعدات وأتخري االستثمارات18 من اململكة العربية السعودية، وهو املوقف الذي ترك بصماته 
على االقتصاد األردين املعتمد على مثل هذه التدفقات اخلارجية. كما أشارت التقارير19 إىل تورُّط 

السعودية فيما بدا أنَّه حماولة انقالب يف األردن عام 2021.

إال  األردنية،  السعودية  العالقات  حتسُّن  على  حديثة  مؤشرات  هناك  كانت  ذلك،  ومع 
أنَّ التقارب ما يزال مرجَّحاً أن يتم حبذر20. يف حزيران، وكجزء من جولة إقليمية، زار ويل العهد 
السعودي األمري حممد بن سلمان األردن، وأعرب عن حرصه21 على »دفع العالقات إىل مرحلة 
جديدة«. وأشار )كريتس راين( -أستاذ العلوم السياسية يف جامعة أابالتشيان احلكومية- إىل أنَّه 
يعتقد أنَّ زايرة حممد بن سلمان ودعوة اململكة العربية السعودية لألردن حلضور قمَّة جدة »جعلت 
ذوابن اجلليد يف العالقات السعودية األردنية رمسيًا«. أوضح )كريتس راين( -مؤلف كتاب »األردن 
واالنتفاضات العربية: بقاء النظام والسياسة خارج الدولة«- يف مقابلة له أنَّه: »مل تكن العالقات 
الثنائية عدائية من قبل، وقد اعتمد األردن على تدفقات املساعدات السعودية واالستثمار يف كثري 
من األحيان. لكن العالقات كانت يف بعض األحيان ابردة -وهو أمر أراد اجلانب األردين ابلتأكيد 
إصالحه-. لذا أعتقد أنَّ هذا ميثِّل فرتة جديدة وأكثر دفئاً يف العالقات السعودية األردنية، وهي فرتة 
16.https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/06/14/jordans-king-
abdullah-is-facing-new-risks-from-his-own-friends/ 
17.https://carnegieendowment.org/2020/06/09/jordan-fallout-from-end-of-oil-
era-pub-82008 
18.https://www.al-monitor.com/originals/2021/01/jordan-welcome-deal-saudi-
gulf-qatar-relations.html 
19.https://www.theguardian.com/world/2021/may/26/did-jordans-closest-allies-
plot-to-unseat-its-king 
20.https://www.middleeasteye.net/news/jordan-saudi-arabia-royal-wedding-
paves-way-cautious-rapprochement 
21.https://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-crown-prince-visits-
jordan-thaw-ties-officials-2022-06-21/ 
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تسمح لألردن بتعميق حتالفه مع مصر والعراق )أيضاً أولوية أردنية( من دون تنفري اململكة العربية 
السعودية أو الشركاء واحللفاء اخلليجيي اآلخرين«.

أمَّا احلكومة األردنية، فيمكن أن يؤدِّي حتسن العالقات مع اململكة العربية السعودية وتعزيز 
بصورة  اقتصاد هش  مع  األردن  يتعامل  املخاوف حيث  إىل ختفيف  احملتمل  االقتصادي  التعاون 
متزايدة. يف حي بدأت البالد يف التعايف22 من آاثر فريوس كوروان، فإنَّ حوايل نصف شباب البالد 
عاطلون عن العمل23. ويشكِّل الدَّين العام حتداًي آخَر، إذ ارتفع من )18.9 مليار دوالر(24 يف 
2011 إىل )40 مليار دوالر(25. يف آب، رفعت احلكومة أسعار الوقود26 للمرة اخلامسة هذا 
العام، بضغط من صندوق النقد الدويل لاللتزام ببانمج اإلصالح االقتصادي، ممَّا زاد من وطأة 
املواطني األردنيي. كان أحد العوامل اليت أدت إىل إجهاد االقتصاد األردين يف السنوات األخرية 
هو الصراعات اإلقليمية، وال سيَّما احلرب األهلية السورية، إِذ استقبلت البالد ما يقرب من )1.4 

مليون( الجئ27 سوري.

فعل على حتركات  األردن كرد  السعوديون موقفهم جتاه  القادة  يغريِّ  قد  يف غضون ذلك، 
الرئيس السابق دوانلد ترامب، شعرت عمان أنَّ دورها اإلقليمي مهمَّش.  إدارة ابيدن. يف إدارة 
يبدو أنَّ منطقة اخلالف الرئيسة بي عمان وإدارة ترامب تتعلق ابلصراع اإلسرائيلي الفلسطيين. بعد 
املستمر منذ  الصراع  ترامب للسالم يف  الضحية األوىل خلطة  الفلسطينيي، كان األردن سيكون 
عقود. كان حل »الدولتي« سيكون كارثيًا28 إذا نـُفَِّذ، اتركاً األردن للتعامل مع حتدايت خطرية 

22.https://tinyurl.com/2pvo2uxu. 
23.https://www.wilsoncenter.org/event/jordans-economic-outlook-challenges-
and-opportunities 
24.https://www.mei.edu/publications/jordans-syrian-refugee-economic-gamble 
25.https://www.reuters.com/world/middle-east/jordan-lays-out-10-year-
blueprint-revive-economy-2022-06-06/ 
26.ht tp s : / /www.jordannews. jo /Sec t ion-106/Fea ture s /Fue l-pr ice-
disproportionate-to-citizens-income-20002 
27.https : / / ieg.worldbankgroup.org/s i tes /defaul t / f i le s /Data/report s /
LebanonJordanRefugeeShock.pdf 
28.https://www.washingtonpost.com/world/2020/01/31/trumps-middle-east-
peace-plan-marks-an-end-road-us-policy/ 
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طويلة األجل29. كما مل تذكر اخلطة دور األردن كوصي على املقدسات اإلسالمية واملسيحية يف 
القدس، واليت هي مصدر شرعية النظام امللكي. يف غضون ذلك، بدا األردن كواحد من الدول 
اإلقليمية القليلة اليت احتفلت بفوز ابيدن يف االنتخاابت. كان امللك عبدهللا أول زعيم عريب يلتقي 
ابيدن يف البيت األبيض. قد جتد الرايض أنَّه من املناسب تعزيز العالقات مع عمان، إذ يبدو أنَّ 

األردن قد رُقِّيت من حيث األمهية من قبل إدارة ابيدن.

العالقات بي كل  إيران30. ختتلف طبيعة  السعودية واألردن خماوفهما بشأن  كما تشارك 
دولة وإيران، وكذلك مستوى التهديد لديها. ومع ذلك، يريد األردن إبقاء امليليشيات املتحالفة 
مع إيران يف سوراي بعيدة عن حدوده. وقال31 امللك عبدهللا يف متوز املاضي لصحيفة الرأي: إنَّ 
»التدخُّل اإليراين يصل إىل دول عربية عديدة، واليوم نواجه هجمات منتظمة على حدودان من قبل 
ميليشيات مرتبطة إبيران«. وأضاف: »لذا أنمل أن نرى تغيرياً يف سلوك إيران، وجيب أن تتحقق 

ذلك على أرض الواقع«.

التعاون اخلليجي بعد غزو صدام حسي للكويت عام  العراق بدول جملس  توترت عالقة 
1990، وكانت اململكة العربية السعودية بطيئة بصورة خاصة يف التعامل مع العراقيي. شجعت32 
واشنطن السعوديي على إعادة التواصل مع العراق كجزء من حماولة الحتواء نفوذ طهران يف املنطقة. 
إىل صعود  أساساً  ذلك  ويرجع  إليران،  موالياً  العراق  عد33ِّ  إىل  متيل  الرايض  ذلك، كانت  ومع 
األغلبية الشيعية إىل السلطة بعد سقوط صدام. ومع ذلك، يف عهد امللك سلمان بن عبدالعزيز، 
العراق. يف عام 2017، زار وزير  السعودية منفتحة بصورة متزايدة على  العربية  اململكة  كانت 
اخلارجية السعودي آنذاك عادل اجلبري العراق -وهي أول زايرة34 من نوعها لوزير خارجية سعودي 

29.https://responsiblestatecraft.org/2021/01/23/what-does-gcc-rapprochement-
mean-for-jordan/ 
30.https://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-crown-prince-visits-
jordan-thaw-ties-officials-2022-06-21/ 
31.https://www.thenationalnews.com/mena/jordan/2022/07/24/jordans-king-
abdullah-ii-says-tehran-should-stop-interfering-in-region/ 
32.https://tinyurl.com/2hffykse
33.https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/12/04/why-is-
saudi-arabia-finally-engaging-with-iraq/ 
34.https://www.aljazeera.com/news/2017/2/25/saudis-adel-al-jubeir-makes-
surprise-visit-to-baghdad 
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منذ عام 1990-. يف عام 2019، تعهدت اململكة العربية السعودية35 بتقدمي حزمة مساعدات 
بقيمة مليار دوالر للبالد، ويف عام 2021 اتفقت اململكة العربية السعودية والعراق36 على إنشاء 
السعودية منحًة  العربية  اململكة  بقيمة )3( مليارات دوالر. يف متوز، خصَّصت  صندوق مشرتك 
لتجديد مستشفى37 يف بغداد. فضاًل عن الدعم االقتصادي للحكومة، تواصل السعوديون أيضاً 

مع القبائل38 العراقية والشخصيات الشيعية البارزة39.

 2010 إىل   2009 من  عمل  -الذي  جرابو(  )غاري  السابق  األمريكي  السفري  قال 
العهد  إنَّ ويل  مقابلة:  بغداد- يف  املتحدة يف  الوالايت  السياسية يف سفارة  للشؤون  كمستشار 
والقيادة السعودية »يرون األمور رؤية خمتلفة اليوم، وأصبحوا أكثر نشاطاً يف العراق«، مشرياً إىل أنَّ 
السعوديي »يريدون ابلتأكيد أن يكونوا مؤثرين« يف البالد. فضاًل عن أنَّ دعوة السعودية للعراق 
على   ،2021 نيسان  منذ  املتنامي40.  اإلقليمي  العراق  بدور  اعرتفت  جدة  قمَّة  إىل  لالنضمام 
سبيل املثال، يستضيف العراقيون حماداثت سعودية إيرانية يف بغداد. منذ أن أصبح الكاظمي رئيساً 
للوزراء، حتسنَّت41 العالقات السعودية العراقية بصورة ملحوظة، إذ كان تعميق العالقات مع الرايض 
هدفاً رئيسًا42 للسياسة اخلارجية ابلنسبة له. ومع ذلك، نظراً إىل أنَّ العالقات مل تصل بعد إىل أرضية 

صلبة، فقد تتعطَّل43 هذه اجلهود إذا ترك الكاظمي منصبه.

35.https://www.reuters.com/article/uk-saudi-iraq-grant-idUKKCN1RF2DX 
36. https://www.reuters.com/article/saudi-iraq-fund-int-idUSKBN2BN3FD 
37. https://www.arabnews.com/node/2129301/saudi-arabia 
38https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-
peninsula/iraq/186-saudi-arabia-back-baghdad 
39.https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2018/03/08/saudi-
arabias-use-of-soft-power-in-iraq-is-making-iran-nervous 
40.https://www.thenationalnews.com/mena/iraq/2022/07/15/mustafa-al-
kadhimis-presence-at-jeddah-summit-seen-as-crucial-for-iraqs-prospects/ 
41.https://www.thenationalnews.com/mena/iraq/2022/07/15/mustafa-al-
kadhimis-presence-at-jeddah-summit-seen-as-crucial-for-iraqs-prospects/
42.https://thearabweekly.com/iraqi-pm-holds-talks-jeddah-focus-saudi-iranian-
dialogue-stakes-baghdad 
43.https://www.thenationalnews.com/mena/iraq/2022/07/15/mustafa-al-
kadhimis-presence-at-jeddah-summit-seen-as-crucial-for-iraqs-prospects/ 
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على  نسبياً  قوية  السعودية ومصر  العربية  اململكة  بي  العالقات  يف غضون ذلك، كانت 
مدار العقد املاضي. ومع ذلك، فقد اختلفت الرايض والقاهرة حول بعض القضااي يف السنوات 
األخرية، ال سيَّما فيما يتعلق بسوراي وإيران. لقد دعم السعوديُّون واإلماراتيُّون الرئيس عبدالفتاح 
خبــــــري  قال  السلطة.  توليه  منذ  ملصر  الدوالرات كمساعدات  مليارات  وقدَّموا  بثبات،  السيسي 
 Egypt’s Bid for Arab( مـؤلـف الكتاب- )الشــــــــــــــــــرق األوســـــط )جرجيوري أفتانديليان
Leadership: Implications for U.S. Policy(- يف مقابلة له: »ال أعتقد أنَّ 
ت كثرياً بي القاهرة والرايض؛ ألنَّ العالقات كانت وثيقة عموماً منذ وصول  قمَّة جدة األخرية تغريَّ
السيسي إىل السلطة«. مضيفاً »جاءت قمَّة جدة أيضاً بعد أن تعهَّد السعوديُّون بتقدمي أكثر من 
)10( مليارات دوالر كمساعدات واستثمارات يف مصر منذ ربيع عام 2022 حينما واجهت 
مصر أزمات مالية جديدة انمجة جزئياً عن الغزو الروسي ألوكرانيا، ممَّا أدَّى إىل ارتفاع تكاليف 
الغذاء والدعم يف مصر. من انحية أخرى، يبدو أنَّ هناك تنسيقاً أكب بي القوات البحرية املصرية 

والسعودية يف تسيري دورايت يف البحر األمحر يف األشهر األخرية«.

مستقبل التحالف

للتحالف أهداف اقتصادية وسياسية، فإذا ظل على حاله، فمن املرجَّح أن يعّزِز األدوار 
مدى  معرفة  لالهتمام  املثري  من  وسيكون  الطويل،  املدى  على  ومصر  واألردن  للعراق  اإلقليمية 
استقالل التحالف عن دول جملس التعاون اخلليجي. تسعى الدول الثالث إىل إقامة عالقات قوية 
مع دول جملس التعاون اخلليجي، ممَّا ُيشري إىل أنَّ التحالف مستعد للعمل جبانب44 الكتلة اخلليجية 
بداًل من التنافس معها. وابملثل، ليس من الواضح بعد كيف ميكن هلذا االصطفاف أن حيشد كثرياً 
من اجلهود للرد ضد القوى اإلقليمية غري العربية، ابلنسبة للتحالف، قد يكون هذا صعباً لسببي 

على األقل.

أواًل، ما يزال إليران نفوذ كبري على العراق. اثنياً، لدى كل من األردن ومصر معاهدات 
أنَّ  مع  السبب،  جزئياً  هذا  ر  يفسِّ قد  عربية.  غري  أخرى  إقليمية  قوة  وهي  إسرائيل،  مع  سالم 
ما ما يزاالن  عمَّان والقاهرة قد ال تكوان من املؤيدين املتحمسي لالتفاقيات اإلبراهيمية45، إال أنَّ

44.https://arabcenterdc.org/resource/egypt-iraq-jordan-alliance-tries-to-change-
middle-east-dynamics/ 
45.https://arabcenterdc.org/resource/egypt-iraq-jordan-alliance-tries-to-change-
middle-east-dynamics/ 
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على  التأثري سلباً  م ال يرغبون يف  أنَّ العامة، خصوصاً  أفعاهلما  على األرجح حذرين بشأن ردود 
عالقاهتم مع الوالايت املتحدة اليت توسَّطت يف اتفاقيات السالم هذه. ومن املهم أيضاً أنَّ خماوف 
الدول الثالث بشأن إيران أو تركيا داخل احللف ليست متطابقة. يبدو أنَّ املصريي -على سبيل 
املثال- يشعرون بتهديد46 من تركيا أكثر من إيران. يف املستقبل املنظور، يبدو أنَّه من املرجَّح أن 
يكون حتسينات دبلوماسية تدرجيية بي الدول الثالث، مع استمرار اجلهود الثنائية والثالثية لتعزيز 
العالقات مع الرايض وأبو ظيب. واجلدير ابلذكر أنَّ التحالف الثالثي -كما يقول رااين47- »ليس 
مرونة  أكثر  األساس كتلة  يف  هي  بل  رمسي.  دفاع  التفاق  التقليدي  ابملعن  وقوايً  جديداً  حتالفاً 
هتدف إىل التعاون يف جماالت األمن والدبلوماسية والعالقات االقتصادية«. ومن َثَّ، من املرجَّح 
أن تظل اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة يف املستقبل املنظور القوى الكامنة وراء 

الديناميكيات اإلقليمية يف العامل العريب.

رابط املقال األصلي:

https / / :ags iw .org /the -egypt -iraq -jordan -al l iance -
independent-actor-or-extension-of-gcc-regional-influence/

46.https://arabcenterdc.org/resource/egyptian-saudi-relations-strategic-ties-
with-some-political-strains/ 
47.https://arabcenterdc.org/resource/egypt-iraq-jordan-alliance-tries-to-change-
middle-east-dynamics/ 


