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مقدمه

یکی از فرایندهایی که در نوع تصمیم سازی در ایاالت متحده آمریکا اثرگذار است، البی 

گروه های ذی نفوذ در این کشور است. البی کردن به معنای مجموعه فعالیت ها و اقداماتی است 

که گروه های مذکور برای تغییر وضعیت سیاسی موجود یا حفظ آن در راستای منافع خود انجام 

می دهند. به عبارت دیگر البی کردن مجموعه ای از روش های ارتباطی با مسئوالن برای اثرگذاری 

و تعیین روند یا شرایط سیاسی است.]۱[ در این راستا برخی کشورهای عربی طی سال های اخیر 

برای دستیابی به منافع خود، البی هایی در آمریکا انجام داده اند، اگر چه نباید در سهم آنان در 

تصمیم های ایاالت متحده مبالغه کرد. این مقاله تالشی است در پاسخ به این سوال که اهداف 

و مصادیق البی  کشورهای عربی در آمریکا چیست؟ فرضیه نگارنده این است که اهدافی نظیر 

تثبیت و تقویت قدرت در داخل، حفظ امنیت و موازنه قوا، بهبود تصویر ذهنی جهانی نسبت به 

اعراب و … در البی اعراب در ایاالت متحده پیجویی می شود.  

اهداف و مصادیق البی عربی در آمریکا

1- تثبیت و تقویت قدرت

اغلب کشورهای عربی به دلیل ساختار غیردموکراتیک، برای تثبیت و تقویت قدرت 

حاکمان و نیز افزایش سطح رضایتمندی عمومی، نیازمند حمایت قدرت های خارجی می باشند. به 

همین علت تالش می کنند از راه البی حمایت آن کشورها را جلب کنند. تالش »بن سلمان« برای 

جلب حمایت آمریکا، با هدف نمایش شخصیتی کاریزما و در پی پیشرفت و توسعه از خود در 

عربستان از مصادیق البی کردن به منظور کسب قدرت در سطح ملی است.]۲[
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2- حفظ امنیت و موازنه قدرت

یکی دیگر از اهدافی که کشورهای عربی دنبال می کنند، برقراری توازن قوا و برتری جویی 

منطقه ای نسبت به ایران است؛ به همین دلیل این کشورها سعی می کنند در حوزه ی سیاسی و 

نظامی با مسئوالن آمریکایی البی کنند تا حمایت آنان را جلب کنند و ایران را در موضع ضعف 

قرار دهند. به عنوان نمونه، تصور غالب در کشورهای عربی درباره برجام این بود که با این توافق 

فاصله ی آمریکا با ایران در حال کاسته شدن است و این به تنزل جایگاه اعراب منجر خواهد شد، 

به همین علت کشورهای عربی یکی از مخالفین توافق هسته ای ایران و کشورهای ۱+5 بودند که 

تالش کردند این توافق را ملغی کنند. نشریه the American conservative در مطلبی 

با عنوان »طرح البی عربستان برای انهدام توافق ایران« به البی مسکوت و پنهان این کشور برای 

به شکست کشاندن توافق ها با ایران پرداخته است.]۳[

3- تصویرسازی ذهنی

 Saudi American Public :کمیته امور روابط عمومی عربستانی های آمریکایی“

Relation Affairs Committee  که به اختصار “ساپراک” نام دارد، یگ گروه البی 

عربی است که در واشنگتن با هدف بهبود تصویر سیاست خارجی عربستان در آمریکا و نیز 

افزایش روابط آمریکا و عربستان تاسیس شده  است و فعالیت می کند.]۴[ فعالیت های رسانه ای، 

ارتباطات فرهنگی و آموزشی برای ارتقای روابط شهروندان سعودی و آمریکایی نیز از دیگر 

فعالیت هایی است که این نهاد در آمریکا انجام می دهد.]5[ البی این نهاد در آمریکا با پرداخت 

 ۴-NBC ۱۳۸هزار دالر، یک پویش تلویزیونی تبلیغاتی علیه قطر به راه انداخت که ابتدا در شبکه
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پخش شد و قطر را متهم به حمایت از تروریسم و بی ثبات کردن متحدان آمریکا در منطقه کرد.

]6[

بسیاری از بازیگران در گروه های البی عربی مستقیما توسط دولت های عربی حمایت 

می شوند. نیویوریک تایمز در گزارشی این افراد را عضو گروه های نخبگان، اعضای سابق کنگره 

و برخی دیپلمات های سابق توصیف کرده که تالش هایی در زمینه معامالت اسلحه، مبارزه با 

تروریسم، نفت و برخی محدودیت های تجاری انجام داده اند.]7[

اندیشکده های  بر  تاثیر  خود،  سیاست های  پیشبرد  برای  اعراب  فعالیت های  دیگر  از 

آمریکایی است. این کشورها با تزریق پول به اندیشکده های آمریکایی، سیاست های خود را 

توسط این اندیشکده ها تئوریزه می کنند. از مصادیقی که برای این امر می توان برشمرد، اطالعاتی 

این  شد.  استخراج  آمریکا  در  عربی  متحده  امارات  سفیر  العتیبه«  »یوسف  ایمیل  از  که  است 

 center for new اطالعات نشان دهنده ی اعطای ۲5۰ هزار دالر از سوی امارات به اندیشکده

American security بود تا مطلبی را در حمایت از فروش سالح به کشور امارات منتشر 

کند. ]۸[  پایگاه اینترسپت در همین راستا نوشت، امارات در اندیشکده های آمریکایی کمتر مورد 

نقد قرار می گیرد با وجود اینکه نظام این کشور دموکراسی نیست و همچنین در جنگ یمن 

مرتکب جنایت بزرگی شده است. ]۹[

4- اثرگذاری در تعیین مسئولین

تالش اعراب  برای اثرگذاری در انتخابات های آمریکا نیز یکی دیگر از اهداف و مصادیقی 

است که البی های عربی در آمریکا آن را دنبال می کنند. دکتر عبدالرحمن عمودی در نشستی 
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که فصلنامه »شئون األوسط« در آمریکا درباره نقش البی های عربی- اسالمی در انتخابات سال 

۲۰۰۰ آمریکا در رقابت بین ال گور و جورج بوش، برگزار کرد گفت: »مشارکت فعال اعراب 

و مسلمانان در انتخابات سال ۲۰۰۰ در خالء صورت نگرفت، بلکه ثمره اقدامات پیگیر و مداوم 

برادران ما در میان اقلیت های عرب است … ]که[ همانند یک البی در زمینه سیاست خارجی 

فعالیت دارند.«]۱۰[  

البی عربی عالوه بر انتخابات گاهی در تعیین یا تغییر مسئوالن نیز اثر گذاشته است. 

برکناری رکس تیلرسون از ِسَمت وزارت خارجه ایاالت متحده از مواردی است که گفته می شود 

الیوت برویدی بازرگان وابسته به امارات متحده عربی و از حامیان مالی ترامپ در انتخابات، در 

آن نقش داشته است. به گرازش بی بی سی، متن ایمیل های »برویدی« نشان می دهد که او با ترامپ 

دیدار داشته و از او اخراج تیلرسون را خواستار شده است.]۱۱[ در تایید این خبر، »عبدالخالق 

عبداهلل« استاد علوم سیاسی دانشگاه »امارات متحده عربی« و مشاور  »محمد بن زاید آل نهیان« 

ولیعهد امارات، در 6 مارس در توئیتی نوشت: »رئیس جمهور آمریکا از عملکرد او ]تیلرسون[ 

راضی نیست؛ از طرفی اغلب کسانی که با او در وزارت خارجه کار می کنند از او ناراضی هستند. 

پایتخت های جهان او را نادیده می گیرند و حرف شنوی از او ندارند. او به دالیل مالی، استعفا 

نمی دهد. او ساعاتی پس از برکناری تیلرسون، دوباره تویئت کرد: »تاریخ به یاد خواهد داشت 

که کشوری خلیجی ]اشاره به امارات[ در بیرون انداختن وزیر خارجه کشوری بزرگ نقش داشته؛ 

این مشتی از خروار است«]۱۲[ برکناری تیلرسون و نقش امارات در آن به دلیل تالش هایی بوده 

که تیلرسون برای حل بحران قطر انجام می داده است.
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5- منافع اقتصادی

یکی دیگر از اهدافی که اعراب در آمریکا دنبال می کنند، دستیابی به منافع اقتصادی است. 

به عنوان مثال عربستان سعودی به عنوان یکی از مهم ترین کشورهای تولید کننده نفت، در پی 

طرح چشم انداز ۲۰۳۰ و قطع وابستگی اقتصاد این کشور به نفت، به دنبال این بود که تولید نفت 

خود را کاهش دهد. از سوی دیگر برای تامین منابع مالی طرح چشم انداز ۲۰۳۰ نیازمند افزایش 

قمیت نفت بود تا با افزایش قیمت نفت اوال میزان تولید نفت عربستان کاهش یابد و از سوی 

دیگر منابع مالی طرح چشم انداز ۲۰۳۰ تامین شود. در این راستا آقای زنگنه وزیر نفت، از تبانی 

عربستان و آمریکا برای افزایش قیمت نفت خبر داد که با خروج آمریکا از برجام و کاهش 

بازگشت سرمایه به ایران از راه فروش نفت در نتیجه ی بازگشت تحریم ها، عمال سود زیادی 

نصیب ایران در پی افزایش قیمت نفت نشود.]۱۳[

نتیجه گیری

البی کردن در ساختار سیاسی ایاالت متحده آمریکا امری رایج است که بعضی کشورهای 

عربی نیز از آن استفاده می کنند. اهدافی که این کشورها در پی آن هستند شامل حفظ و افزایش 

قدرت در سطح ملی، موازنه ی قدرت در سطح منطقه ای، بهبود تصویرسازی در حوزه ی دیپلماسی 

عمومی و کسب منافع اقتصادی و امنیتی از راه تغییر یا تعیین مسئولین می شود. همانطور که اشاره 

شد در سهم این البی ها در آمریکا نباید مبالغه کرد بلکه آنچه مسلم است وجود این پدیده و 

اثرگذاری آن در سیاست ایاالت متحده آمریکا است.
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