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بَِنى األمن في دول مجلس التعاون الخليجي:
العملية والهيكل

 تعليق مشرتك بني مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية
واملجلس الوطني للعالقات العربية األمريكية)))

جاشوا يافعي

 باحث مقيم، املجلس الوطني للعالقات العربية األمريكية

وباحث متعاون يف مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية

فرباير )٢٠٢م

ص ُملخَّ

مع تبلُور املرحلة االنتقالية يف واشنطن، ستتجُه املناقشاُت يف العواصم الغربية ال محالَة نحَو بعض القضايا مثل، 

كيفية التعامل مع إيران، والرصاع اإلرسائييل الفلسطيني، والحروب يف اليمن وليبيا، ونحو ذلك. وإىل جانب هذه القضايا، 

، وهي مسألٌة تدعم بعَض هذه القضايا تقريباً من منظوٍر  تأتي مسألة إعادة تقييم البنية األمنية يف الخليج واملنطقة ككلٍّ

املنطقة، ولكن  امَلرُجّوة يف  النتائج  الخاصة حوَل  الغربية تصوراتُهم  العواصم  السياسات يف  خاص. وسيكون مُلخطِّطي 

، عن غري قصد، من فاعليتها.  عندما يُوازنون خياراِتهم، يجُب عليهم أن يضعوا يف حسبانهم أن هيكل البنية األمنية قد يحدُّ

إن تصميم طريقة جمع الرشكاء يف الرشق األوسط إلجراء حوار حوَل السالم واألمن، وكذلك اإلجراءات املتخذة لتحقيق 

وَن حوَلها. ذلك، ال يِقلُّ أهميًة عن تنفيذ وتطبيق الرؤية التي تجعلهم يلتفُّ

اآلراُء ووجهات النظر الواردة هنا تعّب عن الكاتب وحَده، وال تعكس وجهاِت نظر حكومة الواليات املتحدة، وال املجلس الوطني للعالقات العربية األمريكية، وال مركز   (1(
امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية.
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التعاريف والضوابط

غالباً ما نفكُر يف بنية األمن اإلقليمي بوصفها منتدًى يضم أطُقَم سكرتارية ومجموعات عمل، ولكن من املهم أن 

نُدرَك أن الِبنَى األمنية تنطوي عادًة عىل مجموعة واسعة من األنشطة، منها: الحواراُت اإلسرتاتيجية، أو العقوبات املالية، 

أو املناورات العسكرية املشرتكة، أو عمليات التفتيش النووي. وال تنحرُص هذه الِبنَى يف َحَدث بعينه أو مؤسسة بذاتها، 

ويمكُن أن تنشأ التوترات إذا كانت األهداُف الدبلوماسية ال تتماىش مع املوقف العسكري)2). وهي تُوجد بوصفها إطاراً 

كاء اإلقليميني.  َ مفاهيميّاً مصحوباً برتتيبات دبلوماسية وأمنية مختلفة، يتبنّاها بلٌد ما لتوجيه وتشكيل عالقته مع الرشُّ

من  الوقت  بمرور  املختلفة  األمريكية  اإلدارات  تمكُُّن  يرجُع  املشهد  يف  املختلفة  العنارص  من  العديد  وإىل حقيقِة وجود 

إعادة صياغة األنشطة الفردية، وإعادة تشكيلها لتالئَم احتياجاِت السياسة العامة، حتى مع تغريُّ النتائج امَلرُجّوة من 

لبناء  استخدام جهودهم  ولندن وبروكسل وموسكو وبكني يف  السياسة يف واشنطن  يأمل مخططو  السياسات. ومثلما 

رشاكات يف املنطقة، تأمل هذه الُقَوى العظمى أيضاً يف توجيه وتشكيل عالقات تلك الدول فيما بينها. وِكال الهدَفنْي قابٌل 

العالم، ولكن هناك أيضاً مساحُة  للتحقيق؛ بناء السالم واألمن يف الرشق األوسط، وتوسيع نفوذ دولٍة عظمى ما حوَل 

توتٍُّر بني الهدَفنْي يجُب مراقبتها بعناية.

ومّما ال شك فيه أن الهياكَل الرسمية، ذات الِقَمم الرفيعة املستوى، والبيانات املشرتكة، وِفَرق العمل عىل الصعيد 

ح أن يكوَن منتدًى من هذا النوع يف طليعة أي مبادرة يقودها الغرب  الَعَميل، هي أبرُز سمات أي هيكل أمني، ومن امُلَرجَّ

للرشكاء  يسمح  مّما  تفاهم؛  مذكرة  أو  مبادئ  بيان  إلصدار  الهيئاُت  هذه  َمت  ُصمِّ وقد  املنظور.  للمستقبل  املنطقة  يف 

ماً للدعم الفني واملساعدة.  اإلقليميني بأخذ زمام املبادرة يف التنفيذ، مع تكريس دوٍر إيجابي للراعي الدويل بوصفه ُمقدِّ

ثقيلًة،  ما تصبح  غالباً  نفسها  العملية  أن  رغَم  والتعاُون،  للتضامن  لتقديم عرض خارجي  جاذٌب  األنشطة  هذه  ومثل 

املحيل  جمهورها  مع  املشاِركة  الحكوماُت  بها  تتعامل  التي  الطريقة  إىل  هذا  ويرِجُع  الدبلوماسية.  باملشاحنات  وُمثقلًة 

واإلقليمي. وينطبق اليشُء نفُسه عىل دول الرشق األوسط التي تستخدم مشاركتها للتنافس عىل النفوذ واملكانة يف الغرب، 

كما هو الحال للقوى الدولية التي تأمل يف تويل دورها القيادي يف املنطقة. يف العقد الذي تال أحداث الحادي عرش من 

سبتمب، نجحت األمُم املتحدة يف استكمال إسرتاتيجيٍة عاملية ملكافحة اإلرهاب، والوصول إىل قرار الجمعية العامة بشأنه، 

وأنشأت فرقة عمل معنية بتنفيذه، وتحالف الحضارات، وندوة دولية حول دعم ضحايا اإلرهاب، لكنها كانت ال تزال 

غارقًة يف نقاشات ال تنتهي حوَل تعريف اإلرهاب))). يف الوقت نفسه، اتخذ األردن مساراً مستقالًّ برسالة َعّمان، متبنيّاً 

دوَره القيادي من خالل دعوة علماء املسلمني إلصدار مبادئ توجيهية محددة للحد من التكفري، ووضع معايريَ أساسيٍة 

ملن يتصدرون لإلفتاء الديني.

(2) James A. Russell, “Whither Regional Security in a World Turned Upside Down?,” Middle East Policy 14, no. 2 (Summer, 
2007): 141-48.

(3) Javier Rupérez, “The United Nations in the Fight Against Terrorism,” United Nations Counter-Terrorism Committee 
Executive Directorate (January 2006), https://www.un.org/sc/ctc/wp- content/uploads/2017/01/2006_01_26_cted_lecture.
pdf. The timeline of discussions in this period is found at https://www.un.org/en/ga/sixth/63/Terrorism.shtml.
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أخُذ العملية في الُحسبان

إن أي مبادرة متعددة األطراف ُمثقلٌة بالتحدي الذي تواجهه القوى العظمى التي تحاول أن ترشح لدول املنطقة 

َح ماهيَّة الحوافز التي  الفوائد امللموسة التي ستجنيها من العضوية يف منتدًى جديد؛ ويصعب عىل الدول الغربية أن تُوضِّ

ُد بإخالل توازن القوى اإلقليمي، أو التضحية برأس املال السيايس أو االقتصادي  ستكون ألعضاء املنتدى بطريقٍة ال تُهدِّ

يف  يضعون  الغربيني  السياسة  صانعي  فإن  اإلقليمي،  األمن  ِبنَى  يف  نفكر  عندما  لذلك،  التكنولوجي))).  أو  األخالقي  أو 

حسبانهم ثالثة عنارص رئيسة: 1( التوقيت والزََّخم. 2( الشكل واملكان؛ )( العضوية والعملية. وعىل املسؤولني أن يوازنوا 

بني التكاليف والفوائد يف كل مجال من هذه املجاالت؛ عىل أمل تحقيق التوازن بني مصالحهم الوطنية ومصالح الرشكاء 

اآلخرين. وهم يريدون بنيًة أمنيّة تبدو وكأنها تنمو نمّواً طبيعيّاً مدفوعًة باألحداث املعارصة، وتُلبِّي حاجًة واضحة للجميع 

يف املنطقة؛ من أجل حشد الدعم الحكومي والعام. ومع ذلك، غالباً ما ييُسُء منظمو املؤتمر َفهَم كل عنرص من هذه العنارص 

الثالثة؛ بناًء عىل افرتاٍض خاطئ حوَل الحاجة إىل توضيٍح عامٍّ للقرار، واالعتقاد الخاطئ بأن العملية بطريقٍة ما هي امُلنتَُج.

ٌل ُمزلِزٌل يف الرشق األوسط يدعو إىل نموذج أمني  فيما يتعلق بالتوقيت والزََّخم، سيكون األمر مثاليّاً إذا َحَدث تحوُّ

مثَل هذا  يتطلَُّب  اإلقليمي  األمني    الحواَر  أن  يعني  لكن هذا ال  أوروبا،  أو  بريطانيا  أو  املتحدة  الواليات  جديد بمساعدة 

الحدث ليكوَن الحوار يف وقته وُمبَّراً. ومن خالل السعي وراَء تبير خارجي، وقبوٍل عام واسع ملثل هذا املنتدى األمني  

، يُخاطر املخططون بربط الحدث عن غري قصد بمتطلباتهم السياسية الخاصة؛ مما يَُقوُِّض تماُسك املنتدى والشعور 

بالهدف املشرتك. وقد كان الهدف من »االتحاد من أجل املتوسط«   بقيادة نيكوال ساركوزي يف عام 2008م منْح فرنسا 

زماَم املبادرة يف دمج جريان أوروبا الجنوبيني يف هيكل يسمح بالتعاون االقتصادي واألمني؛ ومع ذلك، فقد اعتب البعض 

العالم بيوم  انتصاراً سياسيّاً رسيعاً، مع احتفال قادة  الجديدة  يف الصحافة أن إطالَقه محاولٌة مبطنة إلعطاء حكومته 

الباستيل يف باريس أماَم قوس النرص))). وكان يمِكن لتصدُّر فرنسا يف قضايا مثل االندماج الرتكي يف االتحاد األوروبي، 

وصنع السالم العربي اإلرسائييل، أن تأتَي عىل حساب جريان فرنسا األوروبيني؛ األمُر الذي دفع أملانيا وإسبانيا وغريهما إىل 

اإلرصار عىل املشاركة، ومن ثمَّ تحديد جدول األعمال. ودوَن خريطة طريق واضحة لكيفية حل القضايا اإلقليمية -بعيداً 

عن َمنْح مرص الرئاسة املشرتكة، وإنشاء أمانة للدول املشاركة- يفقد املنتدى الزخم. وبالعودة إىل املايض، يمكننا أن نتخيل 

َرت من  َم دوراً قيّماً يف الفرتة التي سبَقت اندالَع الربيع العربي مبارشًة، لو تُُصوِّ كيف كان يمكن ملبادرة ناجحة أن تَُقدِّ

نقطة انطالق مختلفة))).

اإلقليميني  الرشكاء  قبل  من  املطلوب  املشاركة  مستوى  أن  أيضاً  األمثل  من  سيكون  واملكان،  الشكل  وبخصوص 

األمن  متابعة جهود  املضيفني من  ذلك  يَمنَع  أاّل  ذلك، يجُب  الدوليون. ومع  الرعاُة  فيه  الذي يرغب  الشكل  متناسب مع 

(4) U.S. Senate Committee on Foreign Relations, “The Gulf Security Architecture: Partnership with the Gulf Cooperation 
Council: A Majority Staff Report,” (Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 2012).

(5) Steven Erlanger, “Sarkozy’s Union of the Mediterranean falters,” The New York Times (July 6, 2008), www.nytimes.
com/2008/07/06/world/europe/06iht-sarko.4.14279170.html.

(6) Jean-Robert Henry, “Sarkozy, the Mediterranean and the Arab Spring,” Contemporary French and Francophone Studies 
16, no. 3 (Spring, 2012): 405-15. https://doi.org/10.1080/17409292.2012.675664.
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الجماعي التي قد ال تحظى بالدعم الكامل من أعىل املستويات يف الحكومات اإلقليمية من البداية. يف الخليج، دائماً ما يُعرَقل 

تشكيُل أي تَكتُّل أمني بسبب رغبة الدول الكبى يف السيطرة عىل جدول األعمال، وخوف الدول الصغرية من التضحية 

بعالقاتها الثنائية مع العواصم الغربية نتيجًة لذلك))). وغالباً ما يحاول مخططو السياسات تجنَُّب ذلك؛ من خالل وضع 

جدول أعمال يكون إما ضيقاً جّداً منذ البداية )خشيَة أالَّ يِجَد أيُّ يشء أكثر طموحاً تأييداً بني رؤساء الدول اإلقليمية( أو 

واسعاً جّداً )خوفاً من أن تحتاج كلُّ دولة عضو إىل حوافزها الخاصة للمشاركة، وال يمكن استيعاُب جميع االهتمامات 

املختلفة إال تحَت مظلة كبرية(.

النهَجنْي.  بني  املاضية  العرشين  السنوات  مدى  عىل  خليجية  أمنية  بنية  لتشكيل  األمريكية  الجهود  تناوبت  وقد 

فكان الحواُر األمني   الخليجي ))200-2010م(، ومنتدى التعاون األمني   ))201-)201م(، والتحالف األمني   للرشق 

األوسط ))201-2020م( ـ هياكَل دبلوماسيًة كبرية ذات ركائز أو مجاالت جهد متعددة، يف مجاالت التعاون االقتصادي 

والدفاعي. وقد تداخَلت يف بعض األحيان مع مبادرات إقليمية ُكبى مماثلة، من دوٍل مثل العراق وجريانه، واجتماعات 

اإلداراُت  أخرى، ركََّزت  ناحية  اإلبراهيمية. من  االتفاقيات  الخليجي +2 )مرص واألردن(، ومؤخراً  التعاون  دول مجلس 

الت أكثَر استهدافاً بكثري، مصممة لتشجيع التشغيل املشرتك للمعدات العسكرية يف الخليج،  األمريكية املتعاقبة عىل تدخُّ

وال سيما لغرض الدفاع الصاروخي الباليستي. وليس من الرضوري دفُع جدول األعمال تجاه أيٍّ من الطرَفنْي؛ إذ يمكن 

)وربما يجب( تغيري الشكل واملكان مع مرور الوقت، وقد تُْسَقُط بنوُد جدول األعمال املبدئية الحقاً لصالح القضايا الطارئة 

األخرى، أو قد تنفصل بعُض الدول املشاركة الستكشاف مبادراتها التعاونية بأسلوب منفصل عن املجموعة األكب؛ وقد 

ُق مثُل هذه املبادرات أيضاً نجاحاٍت دبلوماسيًة. تَُحقِّ

وفيما يتعلق بالعضوية والعمليّة، فسيكون من الرائع أن تتماىش العالقاُت بني الرشكاء اإلقليميني بصفة طبيعية مع 

مصالح الرعاة الدوليني، ولكن نادراً ما يحدث هذا؛ أما العديد من الدول الغربية، فغالباً ما تتطابق مصالحها أو تتداخل 

مع الحلفاء اإلقليميني فقط؛ مما يساعد عىل تسهيل التعاون يف القضايا التكتيكية، لكن مع عرقلة الحوار الحر واملفتوح 

ا لعزل إيران ووكالئها، أو حتى إعادة دمج إيران لتُصِبَح  حوَل النزاعات طويلة األمد. وحتماً فإن أيَّ منتدًى أمني   يهدف إمَّ

عضواً مسؤوالً يف املجتمع الدويل، سيُواِجه مجموعًة واسعًة من الردود من ُدول عربية ُمحتَملة)8). لذلك، يجُب أن يكوَن 

هيكُل األمن اإلقليمي واسَع النطاق بما يكفي ملنح الدول امُلشاِركة املرونَة يف طريقة تفاُعلها مع بعضها بعضاً، وكيفية 

مشاركتها جنباً إىل جنب مع امُلنظِّمني. ويِجُب أن يكوَن ألهداف املؤتمر وتعريفات األمن مساحٌة كافية، تسمُح لكل دولة 

مشاِركة بإعادة تفسري رشوط النقاش وفقاً الحتياجاتها السياسية املحلية ووضعها اإلقليمي.

وال شكَّ أن هذا يحتاُج إىل تواُزن دقيق، ويتمثَّل أحُد الحلول يف عقد ِقَمم بعضوية ثابتة، وجداول أعمال جيدة التحديد، 

مع دمجها يف جلسات مجموعات العمل واللجان الفرعية التي تجتمع خالَل الفرتات الفاصلة بني الِقَمم، والتي يمكن أن 

ص. وقد أوىص عالء الدين عرفات بعملية حواٍر إقليمي  تُضمَّ جهاٍت فاعلًة إقليمية، وتشمل قضايا أخرى عىل أساس ُمَخصَّ

تشمُل العراَق وإيران واليمن، إىل جانب دول الخليج العربي، عىل أن تتبعها منظمٌة شبه دائمة تُضمُّ أيضاً الواليات املتحدة 

(7) Joseph McMillan, Richard Sokolsky and Andrew C. Winner, “Toward a New Regional Security Architecture,” 
The Washington Quarterly 26, no. 3 (Summer, 2003): 161-75. https://doi.org/10.1162/016366003765609642.

(8)  Zachary K. Goldman and Mira Rapp-Hooper, “Conceptualizing Containment: The Iranian Threat and the Future of Gulf 
Security,” Political Science Quarterly 128, no. 4 (January 2014): 589-616. https://doi.org/10.1002/polq.12139. 



( بَِنى األمن في دول مجلس التعاون الخليجي: العملية والهيكلتــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــات

ع استخداَم هذا النوع من الهياكل  والصني وروسيا والهند وتركيا))). ورغَم أن هذا الهيكل ليس آليَة دفاع جماعي، فإنه يَُشجِّ

الستكشاف تدابريَ تعاونيٍة يف كل يشء، من عدم انتشار األسلحة النووية إىل تغريُّ املناخ. وهو أمٌر غري واقعي، وال يمكن 

تحقيُقه إاّل إذا كانت هناك رغبة حقيقية بنَي هذه الدول اإلقليمية يف حالٍة من الهدوء والتوافق واالعرتاف املتبادل باملصالح، 

وليس هذا هو الحال. ومع ذلك، ال يزال مبدأُ الِبنَى امَلِرنة امُلكوَّنة من هياكل متعددة ومتداخلة مبدأً صالحاً.

نماذُج داخل المنطقة:

ذَ بعُض هذه املبادئ يف االتفاقيات العربية اإلرسائيلية املتعددة األطراف، التي أُطلقت يف مدريد  يمكننا أن نرى كيف نُفِّ

يف نوفمب 1))1م، بعَد نجاح التحالف بقيادة الواليات املتحدة يف تحرير الكويت)10). كانت مجموعُة عمل الحد من التسلُّح 

َمت يف مراحل التخطيط لتُْقَرن بمجموعة عمل أخرى، من شأنها أن تشمَل جميَع  هي حجر الزاوية يف العملية؛ فقد ُصمِّ

َع الهيكُل إىل الركائز الخمس املعروفة اآلن؛ وهي: الحدُّ من التسلُّح واألمن اإلقليمي، والتنمية  القضايا غري األمنية. وقد ُوسِّ

االقتصادية، والالجئون، واملياه، والبيئة. أصبَحت روسيا راعياً مشاركاً؛ ألنه كان من األفضل وجود َخصم الحرب الباردة 

السابق تحَت مظلة العمل، بدالً من أن يكوَن بعيداً عنها، ونُظَِّمت دوراٌت تدريبية ملساعدة بعض الوفود العربية عىل تعلُّم 

كيفية التحدث مبارشًة مع إرسائيل ألول مرة)11). ووفقاً لشلومو بروم، كانت هذه املحاولُة هي األكثر نجاحاً لتحقيق هيكل 

أمني إقليمي، وال يزال بإمكانها اإلسهام يف األمن اإلقليمي اليوَم، رشيطَة أن تُطَرح عىل أساس غري رسمي تماماً، وتُفَصل 

ع املشاركة لتشمَل املزيَد من الدول مثل تركيا، ويُعثَر عىل سياق  الجوانُب املتعددة األطراف عن املسارات الثنائية، وتَُوسَّ

مختلف للتعاُمل مع مسألة إيجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل)12).

كان النظاُم الذي أرادت واشنطن إنشاَءه هو نظام إدارة جورج بوش األب، الذي يهدف إىل بسط النفوذ والهيبة األمريكية 

يف جميع أنحاء العالم؛ من أجل السالم واألمن. وربما تكون هذه السياسات قد نالت إعجاب الجماهري األمريكية املحلية، 

وأظهرت قوًة لرشكاء أمريكا وحلفائها الدوليني، لكنها وّلدت أيضاً منافسًة يف شكل الرشاكة األوروبية املتوسطية، التي أُطلقت 

يف نوفمب )))1م، واملعروفة باسم عملية برشلونة. ولم يكن مقصوداً بهذه الرشاكة أن تحلَّ محلَّ املبادرة األمريكية، لكنها 

أثارت سؤاالً حوَل عدد العمليات املتزامنة التي يمكن للمنطقة أن تستوعبَها))1). وبغض النظر، لم يحاول مخططو السياسة 

األمريكية واألوروبية التنبُّؤ بنتائج العمليات املتعددة األطراف، ثم عملوا بأسلوب عكيس الستنباط هيكل من شأنه تسهيلُها، 

ُل معها إىل نقاٍش ال نهايَة له حوَل املبادئ األوىل؛ بل ابتكروا مجموعًة من  كما أنهم لم يجعلوا املنتدى مفتوحاً لدرجٍة يتحوَّ

تدابري بناء الثقة امللموسة، التي يمكن أن تَُعدَّ نقاطاً إرشاديًة للمشاركني: شبكة اتصاالت دائمة، وتبادل للمعلومات العسكرية، 

وإرشادات ألعمال البحث واإلنقاذ امُلشرتَك يف البحر، ومراقبة األنشطة الزلزالية، وأبحاث تحلية املياه))1).
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كانت هذه نقاطاً ثابتًة جلبَت االستقرار للمناقشات، وأتاَحت جدوَل أعمال ُمشرتكاً، مع السماح للمناقشة باالنتقال 

بحرية يف املساحات البينية، ال سيما بشأن القضايا التي تشهد صعوبًة حقيقية؛ مثل االمتثال ملعاهدة عدم انتشار األسلحة 

بإنشاء  مّما سمح  االقتضاء؛  عند  مِرنًَة  الصيغُة  كانت  الشامل.  الدمار  أسلحة  من  خالية  منطقة  إنشاء  وفكرة  النووية، 

مجموعاٍت فرعية جديدة، وتوجيه دعوة مفتوحة إىل سوريا، رغم اختيارها لعدم املشاركة. وعىل الرغم من تدهور املناقشات 

يف املنتدى عموماً، فإن األردن وإرسائيل كانا قادَريْن عىل أخذ النتائج واستخدامها استخداماً بنّاًء يف تشكيل معاهدة السالم 

الثنائية. وإن دلَّ هذا عىل يشء فإنه يدل عىل أنه رغَم انشغال الدول غالباً بإرسال رسائل إىل جمهورها األجنبي واملحيل عىل 

حساب الحوار املوضوعي؛ نظراً لوجود هيكل مِرن، لكنَّه ملتزٌم قائٌم عىل تدابري ملموسة لبناء الثقة ـ فسيختار املشاركون 

االهتماَم بالعالقات امُلَهيَكلة، وليس بالهيبة الوطنية فحسب))1).

خاتمة

التحدي يف إيجاد طريقة إلنشاء قناة منتظمة يمكن من خاللها لدول مجلس  الخليج، يتمثل  فيما يتعلَُّق بمنطقة 

َث مع بعضها بعضاً، وكذلك مع إيران والعراق واليمن، إن لم يكن لغرض املفاوضة الجماعية،  التعاون الخليجي أن تتحدَّ

ذْ مثُل هذه االتصاالت إاّل يف أوقات األزمات، مع تَويلِّ دولٍة واحدة  فعىل األقل بهدف تخفيف التوتُّرات. وحتى اآلن، لم تُنفَّ

من دول مجلس التعاون الخليجي زماَم املبادرة يف اتخاذ خطوات تجاَه إيران، أو تنسيق املساعدة للحكومة اليمنية. ورغَم 

ذلك، غالباً ما تحتفُظ دول مجلس التعاون الخليجي األخرى بخطوط اتصال منفصلة خاصة بها ضعيفة التنسيق؛ مما 

آلية اعتيادية للتواُصل  يخلق درجًة معينة من االرتباك. ويمكن تبيُر ذلك بأن السماَح إليران والعراق واليمن بامتالك 

مع دول مجلس التعاون الخليجي -حتى لو كانت شبكَة قنوات خلفية غري رسمية دوَن منصب أو وظيفة رسمية- قد 

ُعهم عىل التأنِّي يف التفكري قبَل اتخاذ اإلجراءات التي تُؤثُِّر عىل أمن الخليج واستقراره. لكن فيما يتعلق بأي يشء أكثَر  يُشجِّ

واقعية بخصوص املؤسسات أو العمليات الرسمية، فمن األفضل أن نأُخذَ بعني االهتمام النصيحَة التي قدَّمها الكولونيل 

جو ماكميالن ذاَت مرة، حني قال: »يجب أن تنبثق الهياكُل املؤسسيُة من عادات التعاُون، وليس العكس«))1).

(15) Gabriel Ben-Dor, ed., Confidence-Building Measures in the Middle East (Boulder, CO: Westview, 1994). 
(16) Joseph McMillan, “The United States and a Gulf Security Architecture: Policy Considerations,” Strategic Insights 3, no. 3 
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