
 

 

2017نوفمبر   تقارير       0   

 

 

  

 



Page 1 of 21 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

October 16, 2019     

 تقرير أمريكي: اللوبي اإلماراتي وتشكيل سياسة أمريكا الخارجية
 ترجمة: عادل رفيق

مبادرة ، عبر "1975"، وهو مركز أبحاث أمريكي مستقل غير هادف للربح تأسس عام  مركز السياسة الدوليةأصدر "

  15شفافية التأثير األجنبي"، التي يرأسها بن فريمان، الثالثاء 
ً
"اللوبي اإلماراتي: كيف تفوز بعنوان: أكتوبر تقريرا

ضوء على نشاط دولة اإلمارات العربية املتحدة داخل الواليات املتحدة يسلط التقرير ال. اإلمارات في واشنطن"

 من 
ً
 جزءا

ً
األمريكية واملؤسسات األمريكية التي تسّوق لرؤيتها السياسية وتدافع عن مواقفها. ويكشف التقرير أيضا

على السياسة الخارجية التي تنتهجها واشنطن عبر مجموعات ضغط تحرص على تمويلها  يأبو ظبمحاوالت تأثير 

 ودعمها. 

وقد رصد التقرير عشرين شركة عملت كوكالء أجانب لعمالء في اإلمارات العربية املتحدة وتلقت أكثر من عشرين 

 معلن 3,168. وسجل التقرير نحو يأبو ظبمليون دوالر من حكومة 
ً
 سياسيا

ً
 عنه تم تنظيمه عن طريق هذه نشاطا

ً
ا

مكتب للكونجرس،  200الشركات نيابة عن اإلمارات، حيث اتصلت هذه الشركات نيابة عن اإلمارات بأكثر من 

 ومعظم وسائل اإلعالم األمريكية الرئيسية، باإلضافة إلى التفاعل الضخم بين هذه الشركات   18وكذلك  
ً
 بحثيا

ً
مركزا

اإلمارات. وخلص التقرير إلى أن هذه األنشطة ساهمت إلى حد كبير في نجاح اللوبي  ومراكز الدراسات املمولة من

اإلماراتي في تشكيل السياسة الخارجية للواليات املتحدة؛ وذلك عبر أعضاء الكونجرس الذين ظلوا يحاربون من 

ألوسط يعمل بعضهم أجل استمرار الدعم العسكري األميركي لإلمارات، وكذلك من خالل خبراء في مجال الشرق ا

 من اإلمارات بماليين الدوالرات والعمل بشكل وثيق مع الصحفيين واملراسلين في كل وسائل 
ً
في مؤسسات تتلقى تمويال

، حسبما ذكر التقرير.
ً
 اإلعالم الرئيسية تقريبا

وقد قام املعهد املصرررل للدراسرراس اليررياسررية وايسررتراتي ية بترجمة التقرير 
 كاماًل، وذلك ىلع النحو التالي:
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 امللخص التنفيذل
، وبعد القتل الوحش ي للصحفي السعودي املعارض وكاتب العمود املشارك في 2018ي شهر أكتوبر من عام ف

الجريمة التي خلصت وكالة  –الواشنطن بوست األمريكية، جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية بتركيا 

 –بتكليف من ولي عهد اململكة العربية السعودية محمد بن سلمان االستخبارات املركزية األمريكية إلى أنها تمت 

أصبحت حكومة السعودية منبوذة في واشنطن العاصمة؛ فألغت العديد من شركات الضغط والعالقات العامة 

تعامالتها مع السعوديين، ورفضت بعض مراكز األبحاث تلقي أموال سعودية، وأعادت العديد من الجامعات 

ييم الدعم املالي السعودي املقدم لها. وفي الجانب اآلخر، ظلت اإلمارات العربية املتحدة، حليف اململكة األمريكية تق

العربية السعودية، ُينظر إليها في معظم دوائر العاصمة واشنطن على أنها الحليف القوي للواليات املتحدة. وعلى 

 إلى جنب مع السعوديين في  الرغم من أنه لم يكن لإلماراتيين عالقة بقتل خاشقجي، إال
ً
أنهم كانوا يعملون جنبا

بما في ذلك تمويل برنامج لالغتياالت املستهدفة   –الحرب املدمرة الدائرة في اليمن. وساهم تورط اإلماراتيين في اليمن  

ك مثل في جعل الحرب هناك أسوأ أزمة إنسانية في العالم. ولدى اإلمارات العربية املتحدة، مثلها في ذل –هناك 

 بصورة 
ً
اململكة العربية السعودية، سجل بغيض في مجال حقوق اإلنسان، حيث تحتجز وتخفي مواطنيها قسريا

 تعسفية، كما تسجن األكاديميين الغربيين بصورة غير قانونية.

فكيف إذن حافظت دولة اإلمارات العربية املتحدة على وضعها املتميز في واشنطن؟ وباختصار، فإن اإلمارات 

لعربية املتحدة تقوم بحمالت واسعة النطاق لها تأثير كبير على وضعها في الواليات املتحدة من خالل جماعات ا

على سياسة الواليات املتحدة  التأثير بشكل كبير يألبو ظبالضغط والعالقات العامة األمريكية التي اتاحت 

ية املتحدة عن األنظار إلى حد كبير. وفي هذا التقرير، األمريكية، بينما أخفت الحماقات التي ترتكبها اإلمارات العرب

 في واشنطن. يأبو ظبنحاول سرد قصة هذا التأثير الذي تمارسه 

وقد قامت مبادرة شفافية التأثير األجنبي، وهي برنامج تابع ملركز السياسة الدولية، بتحليل كل بيان إضافي تم 

انب من قبل منظمات تعمل نيابة عن العمالء في اإلمارات العربية لقانون تسجيل الوكالء األج  2018تقديمه في عام  

 املتحدة. ومن خالل هذا التحليل وجدنا اآلتي:

 املتحدة؛ شركة مختلفة كوكالء أجانب مسجلين في الواليات املتحدة لصالح العمالء في اإلمارات العربية    20عملت    -
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 العربية املتحدة لهذه الشركات؛ مليون دوالر من دولة اإلمارات 20تم دفع أكثر من  -

 عنه عن طريق هذه الشركات نيابة عن اإلمارات؛  3,168تم تنفيذ  -
ً
 معلنا

ً
 سياسيا

ً
 نشاطا

، ومعظم وسائل اإلعالم  18مكتب للكونجرس، و 200مع أكثر من  الشركات بالتواصلقامت هذه  -
ً
 بحثيا

ً
مركزا

 املتحدة؛ربية األمريكية الرئيسية نيابة عن دولة اإلمارات الع

كانت هناك تفاعالت كبيرة بين هذه الشركات التابعة لدولة اإلمارات العربية املتحدة ومراكز األبحاث املمولة من  -

 اإلمارات في واشنطن؛

 دوالر على الحمالت التي قامت هذه الشركات ووكالؤها األجانب؛ 600,000تم إنفاق ما يقرب من  -

وبي اإلماراتي في تشكيل السياسة الخارجية للواليات املتحدة. حيث يواصل أعضاء وقد ساهم كل هذا في نجاح الل

الكونجرس األمريكي الذين يعملون مع اإلماراتيين جهودهم الحثيثة من أجل ضمان استمرار الدعم العسكري 

بعضهم في  –ق األوسط األمريكي لإلمارات العربية املتحدة، باإلضافة إلى الجهود التي يقوم بها خبراء في شؤون الشر 

والذين دأبوا على ترديد ما يمليه عليهم اللوبي اإلماراتي.  –املراكز البحثية التي تدفع لها اإلمارات ماليين الدوالرات 

كما نجحت شركات الضغط والعالقات العامة التي تعمل لصالح اإلمارات بتشكيل اتجاهات وسائل اإلعالم 

عمل بشكل وثيق مع الصحفيين واملراسلين في جميع وسائل اإلعالم الرئيسية األمريكية بشكل فعال من خالل ال

.
ً
 تقريبا

 املقدمة
يبلغ عدد سكانها األصليين أكثر من مليون و   )بحجم املدن(مجموعة من اإلمارات    مناإلمارات العربية املتحدة  تتألف  

اإلمارات   وتمثلعلى الرغم من صغر حجمها، تتمتع دولة اإلمارات بنفوذ كبير في أمريكا منذ عقود.  فنسمة. ومع ذلك،  

 النفطقيمة إستراتيجية هائلة للواليات املتحدة لعدة أسباب، ليس أقلها أنها تمتلك سابع أكبر احتياطيات  كذلك

 عالبلدين ميربط النفط كون باإلضافة إلى و في العالم. 
ً
أن ، بما في ذلك بينهماعسكرية قوية  اتعالقهناك فإن ، ا

الذي كان له دور فعال في املعارك ضد داعش وغيرها من الجماعات   -  380الجناح الجوي االستكشافي األمريكي رقم  
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واملعدات مليار دوالر من األسلحة    27رب  ابشراء ما يق  يأبو ظب  وقامتفي اإلمارات،  يقع    -اإلرهابية في الشرق األوسط  

 .العسكرية األمريكية في العشر سنوات املاضية

السعودية اململكة العربية في اآلونة األخيرة، دعم الجيش األمريكي اإلمارات العربية املتحدة والتحالف الذي تقوده و

 جهود أخرى. كان هذا الدعم م  ضمن،  من خالل الجوفي حرب اليمن من خالل توفير األسلحة والتزود بالوقود  
ً
 ستمرا

 ما تم
ً
 املعارض  السعودي   الصحفي، عندما تم اغتيال  2018حتى أكتوبر    والحديث عنه  ت مراجعتهلسنوات، ونادرا

 وكالةوهو إجراء خلصت  -تركيا بفي القنصلية السعودية  بوحشية ،جمال خاشقجي ،الواشنطن بوست والكاتب في

اغتيال  كشفالسعودية.  اململكة العربية من قبل ولي عهدإلى أنه تم بتكليف األمريكية  املركزية االستخبارات

لسعودية وأدى إلى غضب واسع النطاق من سجل اململكة الوحش ي لحقوق اإلنسان عن امرة أخرى  الغطاء  خاشقجي  

 كان التحالف الذي تقوده السعودية و في الداخل وفي اليمن. 
ً
بما في  -يين في مقتل عدد ال يحص ى من املدن متورطا

 .القنابل األمريكية في كثير من األحيان مستخدمين في ذلك –ذلك تفجيرات األعراس والحافالت املدرسية 

عالقتها مع  البحثيةراكز املبعد مقتل خاشقجي، أنهت العديد من جماعات الضغط، وشركات العالقات العامة، و و 

نظر إلى يُ  أصبحملعاقبة السعوديين. وبشكل عام، قرارات متعددة  األمريكي رسجأصدر الكونو السعوديين. 

 واشنطون. العاصمة ون فيمنبوذ مالسعوديين على أنه

 حليف قوي للواليات املتحدة من قبل معظما السعودية، على أنه ةحليف، اإلماراتنظر إلى ال يزال يُ فومع ذلك، 

قتل خاشقجي، إال أنهم تعاونوا ملم يكن لإلماراتيين عالقة ب  وعلى الرغم من أنه.  الواليات املتحدةفي عاصمة    الدوائر

 
ً
)للمعارضين بما في ذلك تمويل برنامج اغتيال مستهدف  -املدمرة في اليمن  حربهمإلى جنب مع السعوديين في  جنبا

   مما جعل أزمة اليمن  –هناك  اليمنين(  
ُ
، سجل ذلكك  لسعوديةكما لصبح أسوأ أزمة إنسانية في العالم. ولإلمارات،  ت

  همئبغيض في مجال حقوق اإلنسان، حيث تقوم باحتجاز مواطنيها واخفا
ً
تقوم كذلك بصورة تعسفية، و  قسريا

على وسائل واسعة سجن األكاديميين الغربيين بصورة غير قانونية. وفي اآلونة األخيرة، شنت اإلمارات حملة ب

 م.التواصل االجتماعي إلسكات املعارضين ومعاقبته

 أنباختصار، يمكننا القول ؟ في واشنطون  إذن حافظت دولة اإلمارات العربية املتحدة على وضعها املتميزكيف 

الضغط والعالقات العامة في أمريكا، جماعات حملة واسعة النطاق ومؤثرة بشكل كبير في مجال قامت باإلمارات 
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 على سياسة الواليات    يألبو ظبوالتي سمحت  
ً
 كبيرا

ً
اإلمارات   الحماقات التي ارتكبتهااملتحدة مع إبقاء  بأن تمارس نفوذا

في حين أن كل من سفير دولة اإلمارات العربية املتحدة في الواليات املتحدة، يوسف العتيبة، ومخفية إلى حد كبير. 

 
ً
على صانعي السياسة  بهبالنفوذ الهائل الذي يسيطران  وولي عهد إمارة أبو ظبي، محمد بن زايد معروفان جيدا

 املمولة منشركات الضغط والعالقات العامة  النفوذ الذي تمارسهؤثر يألميركيين، إال أنه من غير املفهوم كيف ا

 .هؤالء سماسرة السلطةلالطريق  في تمهيداإلمارات 

"، األجنبيمبادرة شفافية التأثير  لقيام بذلك، قامت "ومن أجل ا  ؛قصة التأثير هذه  أن نعرضنحاول في هذا التقرير  

 قامت بتقديمهوهي برنامج تابع ملركز السياسة الدولية، بتحليل كل بيان تكميلي لقانون تسجيل الوكالء األجانب 

 .2018املنظمات التي تعمل نيابة عن العمالء في دولة اإلمارات العربية املتحدة في عام 

نهج  قمنا بتوثيقمن هذا التحليل، و لوثائق. الحملة املذكورة في تلك ا اتقمنا بفهرسة كل "نشاط سياس ي" ومساهم

يشمل عمل هؤالء حيث في الواليات املتحدة. التابعين لإلمارات  الوكالء األجانب تصوير عملمتعدد الجوانب في 

والعمل  لإلمارات، الحفاظ على الدعم العسكري األمريكي من أجلرس جالعمالء األجانب االتصال بأعضاء الكون

 
ً
تشكيل دولة اإلمارات باملاليين، ومحاولة  البحثية التي تمولهاراكز املالشرق األوسط في خبراء إلى جنب مع  جنبا

من خالل االتصال بجميع وسائل  الخطاب اإلعالمي في الواليات املتحدة بما يتماش ى مع توجهات اإلمارات وذلك

.
ً
 اإلعالم الرئيسية تقريبا

 األنشطة اليياسية
 مشغليهاسجيل الوكالء األجانب من الشركات اإلبالغ عن جميع األنشطة السياسية التي تتم نيابة عن  يتطلب قانون ت

األجانب. يحتوي النظام األساس ي على تعريف موسع إلى حد ما لـ "األنشطة السياسية" ، والذي يتضمن أي ش يء من 

أي قسم من الجمهور داخل الواليات املتحدة  شأنه "التأثير على أي وكالة أو مسؤول في حكومة الواليات املتحدة أو

فيما يتعلق بـ ... السياسات الداخلية أو الخارجية من الواليات املتحدة أو باإلشارة إلى املصالح أو السياسات أو 

ي مجموعة واسعة  ةأجنبي دولةالعالقات السياسية أو العامة لحكومة 
ّ
أو حزب سياس ي أجنبي. "هذا التعريف يغط

قانون تسجيل الوكالء األجانب نيابة عن عمالئها األجانب، بما الشركات التي تعمل طبق قوم بها تة التي من األنشط

 
ً
 في ذلك جماعات الضغط والعالقات العامة والتواصل مع وسائل اإلعالم ومشاركة القطاع العام. ويشمل أيضا
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ً
متعددة من التفاعالت، بما في ذلك االجتماعات الشخصية واملكاملات الهاتفية ورسائل البريد اإللكتروني.  أنواعا

ما   الذين يعملون لصالح دولةوبالتالي، تقدم تقارير هذه األنشطة صورة شاملة إلى حد ما ملا يقوم به وكالء األجانب  

 .الواليات املتحدة داخل

"درجة من الخصوصية الالزمة   ضمنكالء األجانب أن يتم اإلبالغ عن هذه املعلومات  تتطلب لوائح قانون تسجيل الو 

للسماح بإجراء تقييم عام ذي معنى لكل خطوة من الخطوات الهامة التي اتخذها املسجل لتحقيق أغراض عالقة 

الشركات هذه يد من كشف تحليلنا أن العديبالتفصيل أدناه،  سنناقشكما و ".  نيابة عن الدولة األجنبية الوكالة

، مما أضعف بشكل كبير قدرتنا على تقييم العمل الذي قاموا به نيابة عن من الشفافية  فشلت في تحقيق هذا الحد

، قمنا بفهرسة وتحليل أنشطتهامن بين الشركات التي أبلغت عن ففي اإلمارات العربية املتحدة. ومع ذلك،  معمالئه

3,168  
ً
  نشاطا

ً
  سياسيا

ً
 .ضمن متطلبات القانون املنظم لذلك اتم اإلبالغ عنهو  2018ها في عام قدمت مختلفا

 الشركاس
شركة مختلفة بموجب قانون تسجيل الوكالء األجانب للعمل لدى العمالء في دولة اإلمارات العربية  20تم تسجيل 

الشركات األربع التي ذكرت في قوائم تسجيل وكالء األجانب  1في الجدول  نورد. و 2018املتحدة في وقت ما من عام 

 .اإلماراتدولة األنشطة السياسية التي قامت بها نيابة عن  2018لعام 

 2018: اإلبالغ عن األنشطة السياسية للشركات عن عمالء اإلمارات في عام 1الجدول 

 الشركات التي تم رصدها األنشطة السياسية

 وشركاه ادهاجر العو  2680

 مجموعة هاربور  441

 امبج و  كينأ 44

 بيبردال  3

أن معظم األنشطة السياسية التي تم إجراؤها نيابة عن اإلمارات العربية  وشركاه ادهاجر العو شركة ينما ذكرت ب 

  إلى حد بعيد شملتاملتحدة 
ً
  عددا

ً
تم إدراج هذه األنشطة  ،اإللكترونيجماعية عبر البريد المن االتصاالت  كبيرا
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 ت"، حيث اتصلالنطاق "توزيع واسع بمسمىالسياسية في إطار ملفات املجموعة الخاصة بتسجيل وكالء أجانب 

  1967بنحو  هاجر العواد
ً
 و . رسجالكون مكاتب ولجان من مختلف أعضاء شخصا

ً
ما كانت رسائل البريد  غالبا

فتتاحية أو مقاالت حول القضايا والتطورات املتعلقة باإلمارات العربية مقاالت ا مشاركةاإللكتروني هذه هي 

 رؤى بالكونجرس  أعضاء لجانبال خجل، حيث زودوا في ذلك لإلمارات العربية املتحدة  داعميناملتحدة. لقد كانوا 

على سبيل املثال، في . فحرب اليمنتورطهم في  حول  الجانب حول القضايا ذات األهمية لإلماراتيين، ال سيما    ةأحادي

  ادهاجر العو  شركة وزعت، 2018يونيو  15
ً

في معهد واشنطن لسياسة  أول وهو زميل ملايكل نايتس  وشركاه مقاال

ميناء الحديدة في اليمن من أجل و تحرير مدينة بشدة بدعم الجهود اإلماراتية لفيه والذي طالب ، الشرق األدنى

زيادة املساعدات اإلنسانية إلى البالد، في الوقت الذي يتجاهل فيه حقيقة أن تدفقات املساعدات قد توقفت 

بمزيد  سيتم مناقشتهكما  ،"عن الخدمة ميناء الحديدة يفصلبالفعل ألن التحالف السعودي اإلماراتي "اختار أن 

 هذا التقريرفي  من التفصيل  
ً
"دعاية"( التي وزعها وكالء أجانب  ، إن معظم "املواد اإلعالمية" )التي كانت تسمى سابقا

 عرض  درجة عالية من الوضوحبرس  جللكون  قدمتن اإلمارات العربية املتحدة،  ع
ً
من جانب واحد للقضايا املتعلقة   ا

 .باإلمارات العربية املتحدة

 
ً
في ومن أعضاء مجلس النواب.  132ومكتب في مجلس الشيوخ  98وشركاه بـ  ادهاجر العو  تواصلت شركة، وإجماال

مرة تحدث عمالء  مائتيأكثر من  ه فيحين أن معظم هذه االتصاالت كانت عبر رسائل بريد إلكتروني جماعية، إال أن

 جالكون أعضاءالعواد مباشرة مع شركة هاجر 
ً
 .ماراتاإل   نيابة عنرس عبر الهاتف أو شخصيا

بالنيابة عن دولة اإلمارات التي سجلتها  األنشطة السياسيةفي عدد ، ادهاجر العو شركة  بعدمجموعة هاربور وتأتي 

 ، سفارة اإلمارات -نيابة عن عميلين في دولة اإلمارات العربية املتحدة ت كل هذه األنشطة وقد تم. 2018في عام 

عتبر هذه يأبو ظبوهيئة الشؤون التنفيذية في 
ُ
وكالة حكومية مهمتها الوحيدة تقديم املشورة السياسية  ةاألخير . وت

 .، محمد بن زايديأبو ظباإلستراتيجية إلى ولي عهد 

 و رس، حيث اتصلوا به أربع مرات فقط. جمجموعة هاربور على الكون تركز، لم العوادهاجر شركة على عكس و 
ً
بدال

على و جهة اتصال(    248)  األخرى   غير الربحية  والهيئات  مراكز األبحاثمن ذلك، ركزت الشركة بشدة على التأثير على  

 .جهة اتصال( 120) اإلعالم
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اإلمارات العربية دولة لصالح التي تعمل الضغط  اتالتي تقوم بها شرك  السياسيةقائمة النشاطات  وبمراجعة

 في  شركاتر بمن أك أكين وجامب، وداال بيبر، وهي يشركت وجد أن من بينها، 2018املتحدة في عام 
ً
الضغط نفوذا

عتبر في الواقع  –أمريكا 
ُ
  واشنطن أكبر شركة ضغط في العاصمة وجامب أكينشركة ت

ً
 على مدار العشرين عاما

  632 الشركةاملاضية، حيث بلغ إجمالي إيرادات 
ً
عملهم إال أن  –ة يملركز االستجابة السياس مليون دوالر، وفقا

 كان لإلماراتيين 
ً
  44عن  أكين وجامب توكالء األجانب، أبلغفي  2018إلى حد ما. في تسجيالتها لعام  محدودا

ً
 نشاطا

 
ً
ماليين دوالر.  6تم القيام بها نيابة عن سفارة دولة اإلمارات على الرغم من أن اإلماراتيين دفعوا لها أكثر من  سياسيا

 عن إرسال رسالتين فقط عبر البريد اإللكتروني وإجراء مكاملة هاتفية واحدة نيابة عنت شركة داال بيبر وأبلغ

 على سبيلدوالر  105,000تلقي  بعد، ولكن 2018في مارس اإلماراتية قبل إنهاء عالقتهم مع السفارة  اإلمارات

 تعويض.ال

تم تسجيلهما لتمثيل العمالء في كل من اإلمارات العربية أكين وجامب وشركة  هاربور  والجدير بالذكر أن مجموعة

 للصحفيش ي بعد فترة وجيزة من القتل الوحو . 2018في عام  ،، اململكة العربية السعوديةةاملقرب يفتهااملتحدة وحل

والتي  – 2018في القنصلية السعودية في تركيا في أكتوبر  ،جمال خاشقجي ،واشنطن بوستكاتب ال السعودي

 لغتأ  –  األوامر لتنفيذ الجريمةمن أعطى  إلى أن ولي العهد السعودي كان  خلصت وكالة املخابرات املركزية األمريكية  

 .لم تفعل ذلكشركة أكين وجامب السعودية كعميل، لكن تعاقدها مع مجموعة هاربور 

 ، بشكل عامالواليات املتحدة في حين أن هناك العديد من االختالفات بين عمليات النفوذ السعودي واإلماراتي في و

تقاريرنا السابقة حول اللوبي في توثيق الكما تم و اليمن. وهو  – يعرفه الجميع يربط بينهماكان هناك خيط واحد 

   العاملة لصالح  شركات الضغط  تالسعودي، فقد ركز 
ً
   اململكة العربية السعودية تركيزا

ً
التشريعات   إعاقةعلى    كبيرا

اليمن، والتي أدت إلى مقتل  علىالتحالف السعودي واإلماراتي التي يشنها حرب لالتي تقلل أو تنهي الدعم األمريكي ل

   وتسببت فياملدنيين    من  17,000أكثر من  
ً
لألمم املتحدة. حتى أعلنت دولة اإلمارات   أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقا

هذا الصراع لسنوات، لذلك  داخلفي القتال  اركةمش والتي كانتاليمن،  من لها قوات قررت نقلهذا الصيف أنها 

بها نيابة عن اإلمارات في  قامتنالحظ أن العديد من األنشطة التي أبلغت هذه الشركات أنها ليس من املستغرب أن 

  2018عام 
ً
بلغ عنها وبهذا النزاع املدمر.  كانت مرتبطة أيضا

ُ
في الواقع، فإن أكثر من نصف األنشطة السياسية امل
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الوكالء األجانب نشاط  فإننب، قانون تسجيل الوكالء األجا ت بها شركات العالقات العامة حسبالتي قامو 

 بشكل واضحكان  2018دولة اإلمارات العربية املتحدة في عام صالح ن لياملسجل
ً
 .اليمنالحرب في ب مرتبطا

 بها ايتصال التي تم نظماسامل
 لرسائل البريد اإللكتروني الجماعية التي أرسلها هاجر العواد، كان الكونجرس األمريكي، 2وكما يوضح الجدول  

ً
، نظرا

 لألنشطة السياسية لوكالء اإلمارات العربية املتحدة. لكن حتى مع استبعاد 
ً
إلى حد بعيد، هو الوجهة األكثر شيوعا

 200كثر من ألاإلمارات بالكونجرس  الذين يعملون لصالحاألجانب اتصل العمالء فقد هذه الرسائل اإللكترونية، 

  50اتصلوا بأكثر من و . في النشرنهج نفس المرة وكان لديهم 
ً
  مكتبا

ً
بخالف رئيس فللكونجرس. ومع ذلك،  فرديا

أربع رس أكثر من جمرة، لم يتم االتصال بأي عضو في الكون 13مجلس النواب السابق، بول ريان، الذين اتصلوا به 

 من ذلك على لجان الكونو مرات. 
ً
رس، وبالتحديد االتصال جركز العمالء األجانب لدولة اإلمارات جهودهم بدال

 .والقضاء في مجلس الشيوخ أكثر من عشرين مرة واملخابراتبالعاملين في لجان العالقات الخارجية 

 ات العربية املتحدة: أهم خمسة أنواع من املنظمات التي اتصل بها وكالء اإلمار 2الجدول 

 نوع املنظمة عدد مرات االتصال

 الكونجرس 2609

 منظمات غير هادفة للربح  164

 وسائل اإلعالم 131

 فروع تنفيذية 88

 مراكز بحثية 85

 أكثر األهداف  من حيثالكونجرس  بعد املنظمات غير الربحية وتأتي 
ً
الذين يعملون  للوكالء األجانب استهدافا

شركات االعالقات   إال أن،  أمر شائعغير ربحية    مؤسساتالوكالء األجانب بتواصل  دولة اإلمارات. في حين أن    لصالح

بالنسبة لدولة اإلمارات، فبشكل غير عادي بهذا الشكل الخفي من النفوذ.    العامة التي تعمل لصالح اإلمارات حريصة

تساعد التفاعالت مع املنظمات غير الربحية على تعزيز صورة الدولة في الواليات املتحدة، وزيادة التعاون في مجال 

 .من اإلماراتيين من أجل منح التبرعاتالبحوث واألعمال، وتوفير وسيلة 
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اإلمارات  شركات الضغط العاملة لصالح ت بهاالتي قام أكبر عدد من االتصاالت، كان 3كما هو مبين في الجدول و 

لتي تملك عدة متاحف ومراكز تعليمية وبحثية، وفي مقدمتها متحف التاريخ ، امؤسسة سميثسونيانمن نصيب 

، وقعت دولة اإلمارات مذكرة تفاهم مع املتحف 2017في أواخر عام  و.  الطبيعي الذي يعد من أكبر املتاحف في العالم

  وخلقالتبادالت الثقافية  تعزيز" من أجلمة املوجود في العاص
ً
جديدة للتعاون بين مؤسسة سميثسونيان  فرصا

 مع إدارة شركة وكالء اإلمارات التقى ،ومن بين القضايا األخرى  .واملنظمات الثقافية والبحثية في اإلمارات "

تكللت يبدو أن جهودهم و ملؤسسة سميثسونيان.  "مهرجان الحياة الشعبية"في  من أجل املشاركةسميثسونيان 

  مؤسسة تحيث أعلن بالنجاح
ً
أن دولة اإلمارات العربية املتحدة ستكون واحدة من الدول  سميثسونيان مؤخرا

 .2020املميزة في مهرجان العاصمة هذا في 

 غير الربحيةة من بين املؤسسات الثاني في املرتبة ويونايتد واي أوف كوليير كاونتي اليهودية األمريكيةوجاءت اللجنة 

وقد . اإلمارات شركات الضغط العاملة لصالح من حيث عدد االتصاالت التي قامت بهاسميثسونيان  بعد مؤسسة

تم االتصال باللجنة اليهودية األمريكية بشكل أساس ي فيما يتعلق بتنسيق رحلة ملمثلي املنظمة لزيارة اإلمارات 

يتزامن هذا و العربية املتحدة، وكذلك منظمة يهودية أخرى، هي مؤتمر رؤساء املنظمات اليهودية األمريكية الكبرى. 

ا مئيل حول قضايا األمن اإلقليمي، وعلى األخص معارضتهبين اإلمارات وإسرا املتصاعدةمع العالقات الوثيقة 

 .املشتركة إليران

مليون دوالر قدمها اإلماراتيون إلى  2.7بشأن منحة بقيمة  بمؤسسة يونايتد واي أوف كوليير كاونتيتم االتصال 

 كانت املنحة ملنو لتوفير اإلغاثة ملنطقة نابولي في فلوريدا في أعقاب إعصار إيرما.    املؤسسة
ً
من منحة   طقة نابولي جزءا

 -ماليين دوالر من دولة اإلمارات في جميع أنحاء والية فلوريدا، وفي مدينة واحدة على األقل  10أكبر بقيمة 

ملطخة رفض الهدية، حيث وصفها بعض الناشطين املحليين بأنها "أموال ناقش مجلس املدينة  -جاكسونفيل 

 دم". بال
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 بواسطة الوكالء اإلماراتيين منظمات غير ربحية تم التواصل معها: أفضل عشرة 3الجدول 

 ةربحيالنظمات غير امل عدد مرات التواصل

 سميثسونيان 27

 اللجنة اليهودية األمريكية 17

 كولير كاونتيأوف يونايتد واي  17

 رابطة مكافحة التشهير 16

 اليهودية األمريكية الرئيسيةمؤتمر رؤساء املنظمات  8

 ميريديان الدولية 6

 رجال األعمال التنفيذيين لألمن القومي 7

 مجلس األعمال األمريكي اإلماراتي 7

 املركز الطبي الوطني لألطفال 6

 كليفالند كلينك 6

 رس، أولي الوكالء جباإلضافة إلى املنظمات غير الهادفة للربح والكونو 
ً
  اإلماراتيون اهتماما

ً
الخطاب تشكيل ب كبيرا

املؤسسات اإلعالمية العشرة األولى التي اتصلت بها  وسيتم عرض. في الواليات املتحدةاملتعلق باإلمارات  اإلعالمي

. وكانت واشنطن بوست هي أكثر وسائل اإلعالم التي تم 4في الجدول  اإلمارات شركات الضغط العاملة لصالح

البريد من قبل عمالء أجانب  من خاللتم االتصال بستة مراسلين و إلمارات. لمن قبل العمالء األجانب االتصال بها 

تم إجراء جميع هذه و الخليج ، وإيران.  بين دول  نزاعالإلمارات حول عدد من القضايا، بما في ذلك اليمن، تابعين ل

بور، الذي يشغل منصب املتحدث الرسمي االتصاالت باستثناء واحد من جانب ريتشارد مينتز من مجموعة هار 

 .العتيبة ،باسم العالقات العامة لدى سفير اإلمارات العربية املتحدة

مفاجأة لقوة  هذا كون يفي حين أن صحيفة واشنطن بوست هي أكثر وسائل اإلعالم التي تم االتصال بها ربما ال و

أقل كان ، فإن املنفذ اإلعالمي الثاني في القائمة أجنبية تسعى للتأثير على سياسة واشنطن في السياسة الخارجية

احتفت ، وهي وسيلة إعالمية جديدة مؤسسة أوزي  إلى حد ما مع ودودةعالقة أقامت . ولكن مجموعة هاربور شهرة
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ً
تبت مقاالت  ذلك نتج عنو مع صحفييها،  وترتيب املقابالتعنها  من خالل نشر األخبارمجموعة هاربور بها كثيرا

ُ
ك

بعنوان "دبي،  آخر ، ومقال"متحف املستقبل في دبيمقال عن " ، بما فيبشكل كبير والثناء عليهم إلماراتيينا إلرضاء

 عن إحدى عواصم املوضة الجديدة في العالم
ً
والذي تصل عقوبة قانون الزي الصارم في دبي "؛ بينما ال تذكر شيئا

 السجن.إلى ثالث سنوات في  مخالفته

، مع في الواليات املتحدة إلى حد كبير من وسائل اإلعالم الرئيسية 4الجزء املتبقي من القائمة في الجدول يتكون 

، وهي في الواقع مؤسسة إخبارية مقرها اإلمارات العربية املتحدة تدعي أنها "ذا ناشونالوهو "استثناء واحد بارز، 

ذا مجموعة هاربور مع  كل االتصاالت التي أجرتها"خدمة األخبار باللغة اإلنجليزية الرائدة في الشرق األوسط". 

مارس  6وكريم في م، بما في ذلك لقاء بين وكيل أعمال هاربور جروب سيث هورويتز يجويس كر من خالل ناشونال 

بعد يومين من ذلك،  مصادفة أنهملناقشة رحلة سفير دولة اإلمارات العربية املتحدة إلى هيوستن. ربما ليس  2018

 
ً
في يروج كان الفتتاح قنصلية جديدة في هيوستن، بينما  اإلماراتي يسلط الضوء على رحلة السفير نشر كريم مقاال

 املتحدة.ربية للجهود الخيرية لإلمارات العثناياه 

نيابة عن قوة صحفية  تقاريرتجدر اإلشارة إلى أنه على الرغم من أن الوكالء األجانب املسجلين الذين ينشرون و 

ال يوجد أي شرط إال أنه  أجنبية ملزمون بموجب القانون بتضمين "بيان واضح" يوضح من الذي يعملون من أجله،  

 .تقرير صحفيعندما يعملون عن كثب مع وكيل أجنبي إلنتاج ذلك  شيئ من للكشف عنوسائل اإلعالم يلزم 

 إعالمية اتصل بها الوكالء السعوديون  مؤسسات: أهم عشر 4الجدول 

 يةاإلعالم املؤسسة عدد مرات التواصل

 واشنطن بوست 16

 أوزي 12

 وول ستريت جورنال 11

 بلومبرج نيوز  10

 فوكس نيوز  10

 بوليتيكو 8
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 ذا ناشيونال 8

 أسوشيتد برس 7

 نيويورك تايمز 7

 فورين أفيرزمجلة  5

 جباإلضافة إلى الكونو 
ً
  رس، واملؤسسات غير الربحية، ووسائل اإلعالم، كانت مراكز الفكر والرأي محورا

ً
 رئيسيا

 من خاللأكثر مراكز البحوث التي تم االتصال بها    وفيما يلياملتحدة.    في الوالياتلألنشطة السياسية لوكالء اإلمارات  

 .5الجدول 

 اإلمارات  شركات الضغط العاملة لصالحتم االتصال بها من قبل  مراكز أبحاث: أهم خمس 5الجدول 

 املركز البحثي عدد مرات التواصل

 معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى 18

 معهد الشرق األوسط 14

 التقدم األمريكيمركز  11

 املعهد األمريكي للمشاريع 10

 مركز الدراسات االستراتيجية والدولية 5

وجه الوكالء األجانب لدولة اإلمارات العربية املتحدة جهودهم نحو بعض من أبرز مراكز البحوث املؤثرة واألكثر 

 في العاصمة وتجاه الخبراء في مراكز الفكر التي تمولها اإلمارات بشكل مباشر أو غير 
ً
وبالتالي يقوم باشر. املنفوذا

اإلمارات. وهذا  البحثية التي تمولهاراكز ء الخبراء الذين يعملون في املوكالء اإلمارات بنشر األعمال التي ينتجها هؤال

 . يألبو ظباملمولة من اإلمارات والوكالء األجانب مراكز األبحاث يخلق عالقة تكافلية بين 

في تمثيلها لدولة اإلمارات العربية على السياسات  لتأثير  االتصاالت االستراتيجية ل  سجلت مؤسسةعلى سبيل املثال،  

دوالر إلنشاء سلسلة من األفالم الوثائقية التي تهاجم قطر والعالقة األمريكية  225000حصلت على  أنهااملتحدة 

 أن   إخالء مسئولية عن  وبينما مشاهدو الفيلم الوثائقي يمكنهم رؤية ملحوظة  خطير".التحالف الالقطرية، بعنوان "
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  إبالغهمالشرق األوسط وإفريقيا، لم يتم  البيس نيابة عنتمت يو إنشاء مقاطع الفيد
ً
شركة البيس بأنها  أبدا

 
ً
تسيئ إلى  الذين ظهروا في مقاطع الفيديو اتصاالت مقرها اإلمارات العربية املتحدة، أو أن جميع خبراء الفكر تقريبا

أو غير مباشر من دولة اإلمارات العربية بشكل مباشر  من الدوالرات املاليين تتلق أبحاثفي مراكز  يعملون  قطر

على سبيل املثال، تلقت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية ومعهد هدسون، اللذان ظهر خبراؤهما في و املتحدة. 

 
ً
مليون دوالر الستضافة مؤتمرات مناهضة للقطريين، من خالل مخطط  2.7بقيمة  دعم من حزمة الفيديو، جزءا

 مستشار الذي يعمل جورج نادر،  أعده
ً
وفي الوقت نفسه، تلقى معهد الشرق األوسط، الذي  اإلماراتية.للحكومة  ا

 يُ 
ً
 في مقاطع الفيديو،  ستشهد بخبيره أيضا

ً
 وكبيرا

ً
 مباشرا

ً
من اإلمارات العربية املتحدة في شكل تبرع "سري"  تمويال

، والذي تم تسريب تفاصيله فيما ون لدى واشنطمليون دوالر قام برعايته سفير اإلمارات العربية املتحدة    20بقيمة  

. أظهر التحليل أن معهد الشرق األوسط كان ثاني أكبر مركز أبحاث تم االتصال به من قبل "اإلنترسيبت"بعد إلى 

 .2018باستضافة حدث مع سفير اإلمارات العربية املتحدة في عام هذا ، وقام مركز األبحاث اإلماراتوكالء 

  األمريكيوجد مركز التقدم  و 
ً
 ف.  2018نفسه في هذه السلسلة من النفوذ اإلماراتي في عام   أيضا

ً
تلقى ،  سجالتلل  وفقا

 وكالءباإلضافة إلى ذلك، اتصل    2014  ماليين دوالر من اإلمارات العربية املتحدة منذ  3إلى   1.5مركز األبحاث ما بين  

  11م األمريكي، الشرق األوسط في مركز التقد في شئون  خبيرالبراين،  بكاتيوليس
ً
لتسجيالتهم  مرة على األقل وفقا

، خاصة فيما يتعلق بـ "رحلة مجموعة مركز التقدم األمريكي إلى 2018الخاصة بقانون تسجيل وكالء األجانب لعام 

كانت جهة االتصال و . 2018اإلمارات العربية املتحدة / اململكة العربية السعودية" في أواخر أبريل وأوائل مايو 

 .هاربور جروب مع كاتيوليس هو ريتشارد مينتس منيسية الرئ

في أعقاب عملية القتل فهذه العالقات اإلماراتية أصبحت موضع تساؤل بعد القتل الوحش ي لجمال خاشقجي. 

 هذه
ً
السعوديين لتورطهم في مقتل خاشقجي، ولكن ال يدعو إلى عواقب  يدين فيه ، أصدر مركز التقدم األمريكي ردا

 و محددة ملعاقبة اململكة. 
ً
تلك العواقب من البيان الصادر  حذفتم أنه ، ريان جريم في "اإلنترسيبت"لتقرير  وفقا

إلى مريكي مركز التقدم األ  تم تهميش حضور ، في ديسمبر، وبعد ذلكمركز للتقدم األمريكي. برايان كاتيوليس في عن 

  حينهاجلس املحيث أصدر األمريكي مجلس الشيوخ مناقشات  حد كبير خالل
ً
  قرارا

ً
إلنهاء تورط الواليات  تاريخيا

 .املتحدة في الحرب السعودية اإلماراتية املدمرة في اليمن
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وعالقة ذلك  )عن النفوذ الذي تمارسه أبوظبي في واشنطن ،2019في يناير  سيبت"ر "اإلنتالذي نشرته تقرير البعد 

  (مركز التقدم األمريكيب
ً
من اإلمارات العربية املتحدة. وقام مركز  أعلن مركز التقدم األمريكي أنه لن يقبل أمواال

يكشف لإلنترسيبت )اتهمهما بتسريب بريد الكتروني داخلي  للتقريرالتقدم األمريكي بطرد اثنين من املوظفين نتيجة 

في  كاتيوليس. في الواقع، بعد شهر واحد فقط تحدث بالتأكيد كاتيوليس ، ولكن ليس بريانباإلمارات(عالقة املركز 

ظمت
ُ
وكانت مشاركته اإلمارات العربية املتحدة على دفع ثمنه، ملين دوالر من  20الـ في مبنى ساعد تبرع  مناسبة ن

: "لم كاتيوليس، قال أثناء الحديثعليقاته ت ". وفيفي تشكيل سياسة الشرق األوسط مراكز األبحاث"دور بعنوان: 

 
ً
 أبدا

ً
الحصول بشأن وال أي محلل آخر عمل معنا في مركز التقدم األمريكي  ت عمليللقلق خالل سنوا أكن مضطرا

." كما أ. لم للدراسات التي نتحدث بها مصدر تمويلعلى 
ً
 ولئك الذينأل  هرفضأنه عبر عن فكر فى هذا االمر أبدا

. ولم يذكر في هذا الشأن يمن لتجاهلهم"التعقيد الكامل للتحديات"حرب في الال حول  الجدل يؤججون و  يتحمسون 

  .أثناء املناقشة ولو مرة واحدة اسم جمال خاشقجيحتى  كاتيوليس

الجدير بالذكر فمن . التي تمولها الدولةباالتصال بالخبراء في مراكز البحوث  ال يقومون فقطاإلمارات عمالء لكن 

، األدنىمعهد واشنطن لسياسة الشرق  في  بير  الذين اتصلت بهم وكالء اإلمارات كان مايكل نايتس الخأن أكثر الخبراء  

ة وثيقة للغاية مع لديه عالق نايتسبدو أن فإنه يى أنه ال يقبل أي تمويل أجنبي. ومع ذلك، الذي ينص صراحة عل

 فقو وعة هاربور. و ، املدير اإلداري ملجمريتشارد مينتز
ً
، تحدث االثنان 2018هاربر جروب لعام مللفات تسجيل  ا

كان من بين املوضوعات الرئيسية و مرة على األقل.    18أو عبر البريد اإللكتروني عن اإلمارات العربية املتحدة  مباشرة  

 نايتسكتب  و إلمارات هناك.  قوات ا  ملصاحبة  2018اليمن عام    قام بها نايتس إلىلهذه املحادثات أربع رحالت منفصلة  

حول هذه الرحالت، ولخص تجربته بعد إعالن اإلمارات في  2017وأواخر عام  2018سلسلة من املقاالت في عام 

 اليمن.يوليو عن سحب قواتها من 

، فإنه يقدم باستمرار وجهة نظر أحادية ية على عمليات اإلمارات في اليمننظرة استثنائ نايتسبينما توفر خبرات و 

 هناك ويتجاهل تمامالجانب لدور اإلمارات 
ً
على الرغم من أن و التجاوزات الخطيرة التي ارتكبتها اإلمارات في اليمن.  ا

 لم يذكر  نايتس، إال أن اء السيئة" عن اإلمارات في اليمن"الناس ال يتذكرون سوى األشي
ً
 أي مطلقا

ً
األشياء هذه من  ا

مرة واحدة في أي من مقاالته بأن اإلمارات قد مولت برنامج اغتيال  نايتس ولو، ال يعترف على سبيل املثالفسيئة. ال
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 انت تدير شبكة من السجون وأنها ك في اليمن، )للمعارضين( تهدف مس 
ُ
للتعذيب، فيها عرض السجناء السرية حيث ت

 اليمن.عدة في أن قوات اإلمارات أعطت أسلحة أمريكية ملقاتلي القا أو

( من ِقبل "دعاية"على أنها "مواد إعالمية" )التي كانت تسمى سابًقا  نايتس، فقد تم توزيع تعليقات عالوة على ذلكو 

  - في واشنطن العربية املتحدة اإلماراتلصالح التي تعمل جماعات الضغط 
ً
اهتمام  نايتسمقاالت  نالت، وتحديدا

كانت و   –  أعضاء الكونجرس  التي كانت ترسلها إلىاإللكتروني    رسائل البريدفاستخدمتها من خالل    شركة هاجر العواد

 نأحياتعكس 
ً
، عكس تعليق الخبير أحد املراتفي واإلماراتية األخرى.  وسائل الدعايةالذي تتبناه  الخطاب اإلعالمي ا

في  في نفس اليوم بالو ؛اإلمارات العربية املتحدةمن قبل عمالء  تم نشرهاوتوزيعه وهو ماإلمارات الخطا اإلعالمي ل

 مقا نايتس، نشر 2018يونيو  14
ً
 الحوثيين. يدعم معركة اإلمارات لتحرير ميناء الحديدة اليمني الرئيس ي من  ال

تحدة وزير دولة اإلمارات العربية امل الذي ركز عليه الحديثنقاط  الحجج التي ذكرها نايتسعكست العديد من و 

على سبيل و رأيه.  فيه نايتس نشرو  الذي كتباإلمارات في نفس اليوم وكالء  نشرها ووزعهاللشؤون الخارجية والتي 

تدفق "األسلحة اإليرانية" عبر امليناء ويؤكدان الحاجة إلى تحرير امليناء لتوفير اإلغاثة  يشجبكان  ، كالهمااملثال

الحصار السعودي اإلماراتي  أن من األمم املتحدة وغيرهاما ما توصلت إليهلم يذكر أي منهاإلنسانية لليمن، بينما 

ات لسبب الرئيس ي للحاجة إلى املساعد، وعملياتهم العسكرية في البالد كانت الليمن، بما في ذلك ميناء الحديدة

  األول.في املقام  اإلنسانية

  يذكر نايتس في تغريدة له على تويترفي حين أنه من الجدير بالثناء أن و
ً
به غير متحيز" بسبب تجار  أنه "ليس مراقبا

بجماعات   ارتباطاتهضئيلة ملعرفة    فرص، فإن القارئ العادي ألعماله ليس لديه سوى  مع القوات املسلحة اإلماراتية

 في واشنطون.دولة اإلمارات  وكالءي يوزعها ه يردد الدعاية التأنحقيقة الضغط اإلماراتية أو 

وشركات الضغط عندما يتعلق األمر  األبحاثالشفافية بين مراكز مستوى في  كبيرة قو فر يشير هذا إلى وجود و 

 .بعالقاتها مع الحكومات األجنبية

الوكالء األجانب واإلبالغ عن التسجيل بموجب قانون تسجيل  األجنبية  الدول  وكالء  على وجه التحديد، يتعين على  ف

أجنبية ال يتعين عليه   اتمن حكوم  ةكز األبحاث املمولا، في حين أن مر تلك الدولةذي يقومون به نيابة عن  العمل ال

 بالنسبةليس من الضروري فإنه ، في الواقعو. الدول  هذه نيابة عنالكشف عن أي من األعمال التي يقومون بها 
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من وليس . يعملون في الحقيقة لصالحها أجنبية اتصاح عن أنهم تلقوا أي أموال من حكومكز األبحاث اإلفار مل

 أن يتحتم علىاملفترض  
ً
بموجب قانون تسجيل وكالء األجانب بسبب اإلعفاء أنشطتها  تسجيل    البحثيةراكز  امل  أيضا

الذي يقوم  عملالحتى عندما يبدو أن ، و "نيةالحسن وذلك في إطار  ...، ميةأو عل ،ةيأو أكاديم ،ة"... دراسي لدواعي

، وحتى الذي تقوم به منظمات الضغط التي تعمل لصالح الدول األجنبية عملالهو نفس  األبحاثكز اخبراء مر  به

 .في هذه األعمال عندما يتعاون االثنان بشكل مباشر

 لشفافية يف ملفاس تي يل وكالء دولة اإلماراس ايفتقار ل
تحليل الحد األدنى من النشاط السياس ي الذي تم  يعتمد علىمن املهم أن نالحظ أن كل ش يء تمت مناقشته هنا 

القيام به نيابة عن الوكالء األجانب املسجلين لتمثيل مصالح دولة اإلمارات وليس الحد األقص ى لها. أحد األسباب 

 هو مستويات الشفافية املتباينة  و الرئيسية لذلك  
ً
الذين يعملون لصالح اإلمارات وكالء األجانب  الين مسّجلين  ب  كثيرا

مجموعة هاربور كل نشاط سياس ي يقوم به وكالؤها الذين  تذكرعلى سبيل املثال، فتحليلنا. عنهم الذين كشف و 

يعملون نيابة عن اإلمارات، بما في ذلك التفاصيل مثل التاريخ واألشخاص املعنيين ووصف للقضايا التي تتعلق 

 القسمحيث تصال. باال
ً
 يتوافق هذا املستوى من التفاصيل مع متطلبات قانون تسجيل وكالء األجانب، وتحديدا

ال تقوم العديد من الشركات باإلبالغ الكامل عن تفاصيل األنشطة السياسية التي تقوم  أخرى،من ناحية  ". 5.210"

 .بها نيابة عن عمالئها في اإلمارات العربية املتحدة

للمساعدة في العمل  شركة أكين وجامبمن قبل  تكليفهاتم  شركة ديفاينرز التيتسجيالت فإن ل املثال، على سبي

أفراد مع  ثنائية مباشرة    "مقابالتإلى أن عمل الشركة تضمن    تشير،  بالواليات املتحدةة دولة اإلمارات  نيابة عن سفار 

.  ومع ذلك، ال تقدم الشركة أي "لدعم وتعزيز املصالح املذكورة أعاله للسفارة إعالمية أمريكيةوسائل  يعملون في

ء األجانب في تسجيل وكالأما في  في ملفاتها.    أكين وجامبتفاصيل إضافية حول هذه األنشطة السياسية، كما تفعل  

  "، فقداإلعالمإلستراتيجيات رينتش شركة "جملف تقرير 
ً
إلعالمي والعالقات جهود التواصل ا دعم" ذكرت أيضا

في عملها ملساعدة مجموعة هاربور وذلك  التواصل مع الخبراء ومسؤولي األمم املتحدة والواليات املتحدة"  و اإلعالمية،  

ال تقدم تفاصيل عن أي نشاط الشركة فإن ، هاربور مجموعة  وعلى عكس. بواشنطون رات في تمثيل سفارة اإلما

 .سياس ي
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)اململوكة بالكامل إلمارة  "وت لوك الستثمارات الطاقةأ" شركةلصالح ، في عملها كامستول فإن مجموعة  وباملثل،

 ةإعالميقيادات ومسؤولين حكوميين و  ورجال أعمال مراكز بحثيةأبوظبي(، تشير إلى أنها "أجرت اتصاالت مع 

تقدم ال مع ذلك "ولكنها قضايا متعلقة بالنشاط املالي غير املشروع ، بخصوص في الواليات املتحدة  وقيادات أخرى 

التي وقعت في  – كامستول مجموعة  كانتلشركة. لوكالء األجانب التسجيل في  هذه األنشطةتفاصيل حول أي 

 ،  2012غضون عشرة أيام من تأسيسها في أواخر عام  
ً
من اإلماراتية   "وت لوك الستثمارات الطاقةأ  "شركةمع   عقدا

تفاصيل تسجل جميع  –نظير تقديم استشارات ألف دوالر  400شهرية هائلة تبلغ  مبالغكسب الشركة شأنه أن يُ 

، لكنها لم تبلغ عن أي 2018قبل عام  اإلماراتية    "الطاقة  لوك الستثماراتأوت  "شركة  اتصاالتها السياسية نيابة عن  

في أبو ظبي في  عمالئهامليون دوالر من  14نشاط سياس ي واحد منذ ذلك الحين، على الرغم من تلقي ما يقرب من 

 أمر مقلق والشفافية العامين املاضيين. هذا النقص في اإلفصاح 
ً
بالنظر إلى أن تقارير التحقيقات السابقة،  كثيرا

احات وكيل تسجيل وكالء األجانب، تمكنت من إظهار روابط مباشرة بين عمل الشركة والتقارير باالعتماد على إفص

 ."ري غير املشروع في قطالنشاط املال"اإلعالمية املتعددة التي تنتقد 

اإلمارات يتعارض  لصالحجانب" العاملين األ وكالء  سجالتيبدو أن هذا النقص الكبير في الشفافية بين مسجلي "و 

مستوى من "الخصوصية الالزمة للسماح بموجبها  الشركاتجانب" التي توفر األ مع متطلبات "قانون تسجيل وكالء 

نيابة   التي يتخذها املسجل لتحقيق أغراض عالقة الوكالة"املهمة  بإجراء تقييم عام هادف لكل خطوة من الخطوات  

 و .  عن الدولة األجنبية
ً
كل خطوة"، في العديد من ملفات "  إدراج أي من الخطوات املهمة"، ناهيك عن  ألنه لم يتم  نظرا

 .تحقيقهقد تم  الشرطلهذه الشركات، فمن الصعب القول إن هذا  تسجيل" وكالء تسجيل األجانب"

 
ً
 لتأثيرعن مدى اآخر التحليل في هذا التقرير وأي تحليل  مستوى  كبيرة على هذا النقص في اإلفصاح يضع قيودا

املدى الكامل للعمل الذي قامت به هذه  علىالجمهور  ويحول دون إطالع. الواليات املتحدةاإلماراتي في  لنفوذوا

الشركات نيابة عن اإلمارات ويعيق الجهود املبذولة لتتبع نتائج هذا العمل، مثل معرفة ما إذا كانت وسائل اإلعالم 

دولة اإلمارات. كما أنه يعاقب بشكل غير مبرر  لصالح باريةتقارير إخالتي اتصل بها وكالء دولة اإلمارات تنتج 

االتجاه إلى  وتدفعهم إلىقانون تسجيل وكالء األجانب  طبقالشركات التي تتبع بشكل صحيح متطلبات اإلبالغ 

شفافية ال  من الهبوط املستمر في مستوى لكشف عن معلومات أقل في املستقبل، مما قد يؤدي في النهاية إلى دوامة  ا

 .ما تفعله القوى األجنبية ملمارسة النفوذ في أمريكاع القليل من املعرفةمن شأنها أن تترك للجمهور 
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 )التمويل ذو الطابع اليياسي( املياهماس اليياسية
املسجلة بموجب قانون تسجيل الوكالء األجانب لتمثيل العمالء في العالقات العامة ، سجلت شركات 2018في عام 

هي: أكين دوالر. جاءت كل هذه املساهمات من أربع شركات فقط  599،095مارات تقديم تبرعات بمبلغ دولة اإل 

التبرع بما يقرب ب  أكين وجامب  حيث قامت شركة  –  مجموعة هاربور و    مجموعة جلوفر بارك،و    دال بيبر،و    وجامب،

التي شركات  البواسطة    2018من نصف جميع مساهمات الحملة التي تم اإلبالغ عنها في سجالت وكالء األجانب لعام  

 .تمثل مصالح اإلمارات

التي تمثل دولة اإلمارات العربية املتحدة في الضغط  : أهم عشرة مستفيدين من مساهمات حملة شركات  6الجدول  

 2018عام 

 الجهة املتلقية التمويلمبلغ 

 شيلدون وايتهاوس دوالر 16,200

 بول ريان دوالر 11,500

 هيدي هيتكامب دوالر 10,250

 ديان فينشتاين دوالر 9,700

 روبرت مينينديز دوالر 9,100

 جون تستر دوالر 9,050

 جونز جدو  دوالر 8,236

 كريس ميرفي دوالر 8,000

 جوتهايمرجوش  دوالر 8,000

 إد ماركي دوالر 7,750

هناك تشابه واضح بين جميع كبار املستفيدين من مساهمات الشركات التي تمثل عمالء دولة اإلمارات، ُيالحظ أن 

عشرة مستفيدين من مساهمات أكبر نهم ديمقراطيون. في الواقع، من بين وهو أ – 6كما هو موضح في الجدول 

على الرغم من املبالغ و جمهوري. ال ينتمي للحزب، بول ريان فقط 2018الشركات التي تمثل مصالح اإلمارات في عام 
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الكبيرة من األموال التي تدفقت إلى خزائن الحملة من الوكالء األجانب لدولة اإلمارات العربية املتحدة، ال توجد صلة 

في الواقع، وتذكر بين هذه املساهمات والنشاط السياس ي الذي أبلغ عنه أعضاء جماعات الضغط في اإلمارات. 

( ممثلة لدولة اإلمارات أكين وجامبمن شركة ) جيلبراند مساهمةن السياسيين، كيرستن تلقت واحدة فقط م

وحتى في هذا املثال الوحيد، تم  .العربية املتحدة وتم االتصال بمكتبها من قبل نفس الشركة بالنيابة عن اإلمارات

 هذا و . لهذا بذاك صلةوكأنه ال يبدو  حتىشهور، بعدة املساهمات عن فصل االتصال 
ً
اللوبي  من على العكس تماما

 السعودي الذي، كما تم توثيقه من قبل مركز السياسة الدولية، 
ً
مئات اآلالف من املساهمات لنفس  يقدم سنويا

يتم إرسال في بعض الحاالت و، ةرس الذين يتصل بهم أعضاء جماعات الضغط نيابة عن اململكجأعضاء الكون

 إجراء االتصال ي نفس يوم املساهمات املالية ف
ً
 .تماما

الديمقراطيين  الوالةجمعية فكانوا أما املستفيدون اآلخرون الكبار من مساهمات الشركات املمثلة لدولة اإلمارات 

 دوالر من مساهمات شركات 15,000تلقى كل منهما ما مجموعه  حيثو السابق، غورام إيمانويل، عمدة شيكا

 .اتالعاملة لصالح اإلمار  الضغط

 خاتمة: نفوذ اإلماراس يف أمريكا اليوم
الواليات املتحدة في  من املؤكد أن هذا التقرير يوثق فقط قمة جبل الجليد في نفوذ اإلمارات العربية املتحدة

املصالح النفطية والتجارية بين اإلمارات والواليات املتحدة. لقد ناقش  يتناول بالتحليلهذا التقرير ال  .األمريكية

 
ً
كبيرة من األموال التي ينفقها اإلماراتيون على أنشطة النفوذ األخرى، بما في ذلك املاليين البالغ امل سريعبشكل  أيضا

الجامعات األمريكية، على سبيل على  أنفقوها، ومئات املاليين من الدوالرات التي املراكز البحثيةالتي ينفقونها على 

داخل  يحظى بهالكبير الذي يبدو أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد  يمر مرور الكرام على النفوذكما أنه  املثال.

طلق عليه "سفير يُ ، الذي العتيبةيوسف سفير اإلمارات لدى واشنطن،  التي يتمتع بهاإدارة ترامب والسيطرة 

 الشهيرة.الفخمة  حفالتهجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى واشنطن األقوى"، وير 

 
ً
، لمعلومات خاطئة قام بها اإلماراتيون، بما في ذلك، على سبيل املثاتقديم عمليات  ال يناقش هذا التقرير أيضا

جرام نستفيسبوك وإ  علىالذي تم إيقافه  و   الذي كانت تمارسه اإلمارات"  زائف"النسق  املسلوك  اللـ “الضخم  البرنامج  

 هذا الصيف.
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  النواقصكل هذه  ومع تنحية
ً
 الذي تمارسهعملية التأثير  فقد كشف هذا التحليل بشكل كبير الغطاء عن، جانبا

 لسجل،  فقط  2018عام    فمنذ.  في واشنطون دولة اإلمارات  
ً
تمثل دولة اإلمارات العربية املتحدة التي  الشركات    ووفقا

 :الواليات املتحدة، وجدنا أنهفي 

 املتحدة؛ شركة مختلفة كوكالء أجانب مسجلين في الواليات املتحدة لصالح العمالء في اإلمارات العربية    20عملت    -

 مليون دوالر من دولة اإلمارات العربية املتحدة لهذه الشركات؛ 20تم دفع أكثر من  -

 عنه عن طريق هذه الشركات نيابة عن اإلمارات؛  3,168تم تنفيذ  -
ً
 معلنا

ً
 سياسيا

ً
 نشاطا

، ومعظم وسائل اإلعالم  18مكتب للكونجرس، و 200مع أكثر من  الشركات بالتواصلقامت هذه  -
ً
 بحثيا

ً
مركزا

 املتحدة؛األمريكية الرئيسية نيابة عن دولة اإلمارات العربية 

عالت كبيرة بين هذه الشركات التابعة لدولة اإلمارات العربية املتحدة ومراكز األبحاث املمولة من كانت هناك تفا -

 اإلمارات في واشنطن؛

 .هذه الشركات ووكالؤها األجانببها مت دوالر على الحمالت التي قا 600,000تم إنفاق ما يقرب من  -

 وجودها العسكري في اليمن كان  تقليلاإلمارات في وقت سابق من هذا الصيف  على الرغم من أن إعالن
ً
 سارا

ً
خبرا

 ك، فإن اإلمارات، لقي ترحيب الجميع
ً
  حلفائها في اململكة العربية السعودية، أبدت سلوكا

ً
وقف ستيجب أن ي مقلقا

على و بحقوق اإلنسان والديمقراطية أو االستقرار في الشرق األوسط.  له اهتمامأي شخص في الواليات املتحدة 

  الرغم  
ً
هما يمن أن عملية التأثير اإلماراتي تختلف بشكل ملحوظ عن العملية السعودية من نواح كثيرة، فإن كلأيضا

صورتها   ينبموجب قانون وكالء األجانب من أجل تحس يعتمد بشدة على شركات الضغط والعالقات العامة املسجلة  

فشلت عملية النفوذ وبينما . اإلمكانبقدر لألمريكيين تجاوزاتها عن الوعي العام إبعاد في الواليات املتحدة، و 

فعالة ال تزال  عملية النفوذ اإلماراتية ظلت    إال أنبعد مقتل جمال خاشقجي،    بشكل كبيرالسعودي في القيام بذلك  

ضغط أمريكية تتلقي منها رواتب شركة  19 يزال لدى اإلمارات الفإنه ، 2019سبتمبر  وحتى. ال ُيصدقبشكل 

 .ةالصغير   الدويلةهذا  لصالح    على السياسة الخارجية للواليات املتحدةنفوذ كبير    لبناءاآلن  جميعها  تعمل  و ،  موظفيها

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG

