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 مةمقد  ال  
 

 

تواصل إدارة الرئيس األميركي جو بايدن استكمال تعييناتها ومنها في وزارة الخارجية 

األميركية ومجلس األمن القومي. وبعد أن أنجزنا في العدد السابق من هذه السلسلة موجز 

ر أبرز َير الذاتية ألبرز اإلدارة الجديدة سنخصص هذا العدد الستعراض موجز لِسَيفي الِس

المختصين في الشرق األوسط سواء في وزارة الخارجية األميركية أو مجلس األمن  نالموظفي

هؤالء الموظفين هي في كونهم يتولون الجوانب التقنية واإلدارة  أهميةالقومي. 

ات التي ذلك تترك المعلومات والتقديربالمباشرة لملفاتهم ويرفعون التوصيات لرؤسائهم و

في عملية صنع القرار. ولذلك من الضروري معرفة الخلفيات العلمية  اا مباشًريرفعونها تأثيًر

وأبرز  ةوالوظيفيوتجربتها وصالتها السياسية  اارتباطاتهوالعملية لهذه الشخصيات وما هي 

 مقارباتها لقضايا المنطقة. 

اعد ر الذاتية لسبعة شخصيات موزعة بين وزارة الخارجية )مسَيا للِسيتضمن هذا التقرير موجزً 

وزير الخارجية لشؤون الشرق األدنى وموظفين في مكتب شؤون الشرق األدنى( ومجلس 

  األمن القومي )مسؤولي ملفات لبنان واألردن وسوريا والعراق وشمال أفريقيا وإيران(. 
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 باربرا ليف

  

 

 

 

 دنىاألمساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق 
 

 الخاصة: احياته 

 ديها ابنتان هما مارو وأسجا.ول من كريس كويرين لةمتأّه 

 ،أوسمة،حائًزا على  اطياًرا مقاتًل كان والدها، المالزم الجنرال هوارد ليف 

وأصبح نائًبا مساعًدا لررئيس هيةرة األركران ارب البنتراهون. هنراة جرائز  

للقروا  الجويرة بل ارير  اتتبرار تراب  ز من ِقُتمنح باسمه لإلنجاز المتمّي

 .ركيةياألم

 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 :السير  العلمية 

  بكرالوريو  ارب العلروم السياسرية واليكوميرة مرن كليرة حائز  علرى

 .1980 عام وماريوليام 

  ماجستير ارب الشرؤون الخارجيرة مر  التركيرز علرى الشرؤون حائز  على

 .1984عام  تية من جامعة ايرجينيااالسواي

 تجيد الفرنسية بطالقة. 

 الكرواتية.-يةواإليطالية والصربث وتقرأ العربية تتيّد 
 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر                                

 

 :السير  العملية 

 اب الخدمة اليكومية

 2021 : الخارجيرة لشرؤون الشررق  مسراعد وزيررارب منصر  تم تعيينهرا

 األدنى.

 السير  الذاتية

 

 باربرا ليف

 تاريخ ومكان الوالد :

 ايرجينيا 1958

 

 

 

 وزار  الخارجية موظفو 

 

 

 

 

 السير  الذاتية
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 باربرا ليف

 2018-2021 :مدير  دنى الشرق األا  عملت اب معهد واشنطن لسياس

 برنامج بيث وديفيد جدولد حول السياسة العربية. ل

 2014-2018 ية مارا  العربلواليا  المتيد  لدى دولة اإللر  سفي: عملت

 المتيد .

 2013-2014 لشرؤون شربه الجزيرر مساعد وزيرر الخارجيرة ل انائًب: عملت 

 .العربية

 2011-2013 مساعد وزير الخارجية لشؤون العراق.ل انائًب: عملت 

 2010-2011 ارب البصرر ،  ميركباأل عماراإلإعاد  لفري    قائد: عملت

 العراق.

 2008-2010 لوزير الخارجية. ةسياسي  مستشار: عملت 

 2006-2008 : وزار  المرردير األول لررر بمكترر  الشررؤون اإليرانيررةب اررب

 .كيةريالخارجية األم

 2004-2006 مستشرار  سياسرية ارب سرفار  الواليرا  المتيرد  : عملت

 اب سراييفو، البوسنة والهرسك.

 2003-2004 مدير  المكت  اإلقليمب اب مكت  الممثل األعلى : عملت

 بمدينة توزال اب البوسنة والهرسك. 

 2001-2003 تيرير ومدير  لمكت  الخردما  الطبيرة ارب  ةرئيس: عملت

 .وزار  الخارجية

 1996-2001 : مراقرر  ر ببرراريس كررعملررت اررب السررفار  األميركيررة اررب

لسياسرا  الفرنسرية اتجرال العرراق، تقرارير عرن ا وأعّد  بللشرق األوسط

 ليبيا، وقضايا اإلرهاب.يران، الصراع العربب اإلسرائيلب، إ

 1994-1996 السررفار  األميركيررة اررب سياسررية ارربمسررؤولة : عملررت 

 القاهر . 

 1990-1992 مكت  شرؤون الشررق اب مكت  الكويت  مسؤولة: عملت

 بوزار  الخارجية. األدنى

 1987-1990 : رئيسة قسم التأشيرا  اب القنصلية األميركية اب عملت

 القد .

 1986عملت ضابط مراقبة اب مركز عمليا  وزار  الخارجية :. 
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 باربرا ليف

 1985 اب سرفار  الواليرا  المتيرد   ة/ سياسي ةقنصلي ةمسؤول: عملت

 اب بور  أو برنس، هايتب.

  مررن وزار   اخريررةحاصررلة علررى سررت جرروائز شرررئ عليررا وجررائزتب شرررئ

 الخارجية.

 الخدمة اليكومية تارج                                         

 1980-1984 مسرراعد  أمررين مكتبررة لميكمررة االسررتةنائ اررب : عملررت

 واشنطن )اب الفتر  بين البكالوريو  والماجستير(.
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر                                

 

 اأبرز مواقفه: 

   أثناء عملها اب معهد ، 2020و 2018 بها بين عاَمتنشر امقاًل 42لها

. معظرم هرذل المقراال  تتيردث عرن األدنرىالشررق  ا واشنطن لسياسر

 . الكيان الصهيونبومارا  العراق، والعالقة بين اإلويران، إ

 ارب  إيررانحول باحتواء وكرالء  ،2018عام  ، اب أيلولمت بشهاد تقّد

العراقب للجنة الفرعية للشؤون الخارجية بمجلرس النرواب حرول اإلرهراب 

ثت ليرف حرول مصرادر الترأثير وعدم االنتشار والتجار . اب شهادتها تيّد

بعررة والرردور اإليرانررب، السياسررة األميركيررة المّتواإليرانررب اررب العررراق، 

ادتها واالنتخابا  العراقية والدعم اإليرانب للمنتخبين. واب نهاية شره

 :هب يران اب العراقإقامت ليف بطرح توصياتها لمواجهة 

  ال تقرراطعوا إيررران وهررب ترتكرر  أتطرراء. تعررانب طهررران مررن أكثررر

، بمررا اررب  لررك 2003انتكاسرراتها دراماتيكيررة اررب العررراق منررذ عررام 

 .االحتجاجا  العنيفة المناهضة إليران اب البصر  مؤتًرا

 كمرا أن  كتائر الير  أهرل با  شاملة علرى عصرائ التيرة لفرض عقو . 

علرى  زالتركيرإلرى  سررديةتغييرر الرصة طيبة لطهران ا ستمنححزب اهلل 

 معادا  الواليا  المتيد .

   أقرل  اهلل كطلقرة تيذيريرة. هنراة احتمرالسيكون تصنيف كتائ  حرزب

ليصول رد اعل، االميليشيا ال تشرارة ارب العمليرة السياسرية وقرد ترم 

 .على قوائم اإلرهاب اتصنيف زعيمها سابًق
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 باربرا ليف

   إصدار عقوبرا  علرى عصرائ  أهرل الير  ارب الليظرة المناسربة وارب

  .االوقت المناس  والبدء بزعيم التنظيم أوًل

    إرسال إشار  هادئة للمياورين العراقيين بأن زعريم عصرائ  أهرل الير

قيس الخزعلب ومجموعته سيتم تصرنيفهم ارب نهايرة المطرائ، لكرن 

قرت اليرالب مهرم السرتيقاق تشركيل اليكومرة تأجيل الخطو  اب الو

 .الدقي 

   ال تيشدوا كرل الفصرائل الشريعية لتوحيرد الصرفوئ حرول عصرائ  أهرل

اليرر . يبرردو أن القرراد  العررراقيين أكثررر اسررتعداًدا البررتالع العقوبررا  

 2014المفروضررة، االعديررد مررن الجنررود التررابعين للتنظرريم انضررم بعررد 

 .موالية إليران لمياربة داعش، وليس لتعزيز أجند 

 قوموا بالتنسي  م  اليكومرة العراقيرة الجديرد ، ااالستشرارا  أتيًرا ،

بلررد اررب احترررام ليكومررة جديررد  و عرردم وجررود مفاجرر  لهررب بررادر  

، ورئرريس الرروزراء الجديررد يرردير رد الفعررل اصرردي ، وقررد تسرراعدنا الحًقرر

 الداتلب بشكل مثمر.

 ليرف ارب  تالصرهيونب قالرن السرعودية والكيران ايما يخص التطبي  بي

وربمرا  -ح بمن المررجَّأنه  2020تشرين الثانب  29مقابلة صيااية بتاريخ 

، مما ر اب مجال االتصاال  بين األارادالقيام بخطوا  أصغ -أكثر حكمة 

يسررمح بالتفاعررل هيررر الرسررمب بررين الفنررانين السررعوديين واإلسرررائيليين 

واألكراديميين وميللرب مراكرز الفكرر والرياضيين والشخصيا  الثقاايرة 

، األمر الرذي مرن ر األجواء داتل البلدورجال األعمال. من شأن  لك أن يغّي

 .1ل مخاطر أقل بكثيربشأنه أن يشك 

  ايما يتعل  بالدور اإليرانب اب العراق قالرت براربرا ليرف إن نفرو  إيرران

إلى اك االرتباط النسبب لواشنطن ارب  االمتنامب اب العراق يعود جزئًي

البالد. وأضاات ليف: بنين بياجة إلى نهرج متماسرك ومشراركة واضرية 

على مستوى عال اب واشنطن. تبردو إدار  ترامر  سراكنة ايمرا يتعلر  

بتيديد األنشطة اإلقليمية اإليرانية المزعزعرة لالسرتقرار. إ ا كران األمرر 

                                                           
1 Alan Feiler, “Ambassador Barbara A. Leaf Speaks to Jmore about Middle East Peace Prospects 

 and More”, Jmore Baltimore Jewish Living, November 29, 2020 

https://jmoreliving.com/2020/11/29/ambassador-barbara-a-leaf-speaks-to-jmore-about-middle-

east-peace-prospects-and-more/ 

 

https://jmoreliving.com/2020/11/29/ambassador-barbara-a-leaf-speaks-to-jmore-about-middle-east-peace-prospects-and-more/
https://jmoreliving.com/2020/11/29/ambassador-barbara-a-leaf-speaks-to-jmore-about-middle-east-peace-prospects-and-more/
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 باربرا ليف

  لتيويل كل الجهرود إلرى تطروا  جدًيا، اإن العراق هو المكان األنس

 .2باعلية على أرض الواق  م  تبنب األسلوب والمنهج المناس 

  اب مقابلة صريفية تيردثت ليرف عرن العقوبرا  األميركيرة علرى ايررانب

تغيير النظام اإليرانب، لقد عانت الواليا  المتيرد  لهدئ العقوبا  ليس 

ن تجررارب تغييررر والمنطقررة مررن كررل تجررارب التغييررر، لرردينا مررا يكفررب مرر

الماضرية، ودعنرب أدكرد  ااألنظمة اب المنطقة تالل الخمسة عشر عاًم

ما ينتهب التغيير بشكل جيد، واشنطن اقط تسعى للضغط عبرر  الك نادًر

العقوبا  على النظام اإليرانب؛ بييث يكف عن أنشرطته العدوانيرة ارب 

 .3المنطقة والعالم، ولتعود إيران دولة طبيعيةب

  أي االنسرياب ام  سياسة أوباما القاضرية باالسرتدار  شررًق ليف ال تتف ،

لصرين والشررق األدنرى، برل تعتبرر أن من الشررق األوسرط للتركيرز علرى ا

 يزال يتمتر  بأهميرة اسرتراتيجية ألسرباب ثالثرة، أولهرا الالشرق األوسط 

، بسرلعة عالميرة يترأثر سرعرل بشركل مباشرر براألمنبالنفط، الذي يبقرى 

 بالتنسري  مر  حلفراء عررب يمكرن االعتمرادباإلرهراب  مكااية والثانب

ن انعردام االسرتقرار المرزمن إ، إ  اإلقليمبباالستقرار ب ، والثالثبعليهم

مليرون شرخص،  70اب منطقة آتذ  اب االتساع، يسكنها ما يقرب من 

ل إلرى تيرّوييمكنره أن بالم، وهب موطن راب  أكبر منتج للنفط اب العر

ماليرين  8أكثرر مرن المنطقرة ر  وسرب  أن صرّدعرالمب، الئ تطّرللمصدر 

 .4ار الماليين مستقبًلويمكنها أن تصّد بالجئ

  يرران ودول مجلرس التعراون الخليجرب قالرت ليرف إنره إعن المعركة برين

رهم االستثمارا  الضخمة على مدى عقود طويلة لدول مجلس التعاون ب

الخليجب اب أنظمة األسلية األميركية واألوروبية، بما اب  لك الردااع 

ضررة للخطررر بشرركل كبيررر، إ  هررذل الرردول السررت معّرال تررزال الصرراروتب، 

ر  مر  اعتمراد بسب  قلة عدد السكان، وبسرب  االقتصرادا  الترب تطرّو

عمالرة الواارد ، ارإن دول مجلرس التعراون معّرضرة بشركل كبير علرى ال

                                                           
تشرين األول  1كا، "لماذا نقلت الواليات المتحدة مسؤوليها الدبلوماسيين في العراق"، نون بوست، يرإذاعة صوت أم  2

2018. 

https://www.noonpost.com/content/24988 

 .2019آذار  16العين اإلخبارية، "العين اإلخبارية"، ـ حوار خاص لمحمد ماهر، "  3

https://al-ain.com/article/ambassador-of-america-uae-middle-east-dialogue 

ي أراءها بدول المنطقة"، مجموعة الرعن ملف الشرق األوسط يعيد للواجهة آ"تعيين باربرا ليف مسؤولة  4

 .2021كانون الثاني  24اإلعالمية، 

https://www.alraimedia.com/article/1518353/ للخليج-اإلستراتيجية-باألهمية-تتمسك-بايدن-خاصة/إدارة-خارجيات/تقارير  

https://www.noonpost.com/content/24988
https://al-ain.com/article/ambassador-of-america-uae-middle-east-dialogue
https://www.alraimedia.com/article/1518353/خارجيات/تقارير-خاصة/إدارة-بايدن-تتمسك-بالأهمية-الإستراتيجية-للخليج
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 باربرا ليف

تاص لمجموعة من األدوا  هيرر المتكااةرة ارب المواجهرة مر  إيرران، 

 .باب قطاع اإلنترنت اتصوًص
 

 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر                                           

 

  اعنه أو قيل أبرز ما ُكِت: 

 إنهرا الدبلوماسريين األميرركيين قولره ب ورد اب تصريح هير رسمب ألحد

  منهرا أن تعمرل جيرًدا تعرئ جمي  شؤون الشرق األدنى جيًدا، لذا أتوق 

 .5م  وزار  الخارجيةب

 قرال روبرر  الشرق األدنى واشنطن لسياسة عملها اب معهد  ءعند بد

ساتلوئ ، المدير التنفيذي للمعهد ورئيس هوارد بب بيركرويتز لسياسرة 

اب تيد  اب الشرق األوسط: بإنها تجل  عقوًدا من الخبر  الواليا  الم

وستساهم بشكل كبير اب مهمتنا لتزويد  ،الشرق األوسط إلى المعهد

 .6يا  السياسة الخارجيةبصانعب السياسا  بيلول عملية لتيّد

  إن اتتيرار بايردن للسرفير  ليرف هرو ، األميركربالمونيترور  بيس  موقر

بايدن للمتخصصين اب سياسرة الشررق األوسرط أحدث عالمة على انتقاء 

  .وإعطاء أولوية قصوى للمشاركة الدبلوماسية م  إيران

 

                                                           
5 Alex Ward,”The former US ambassador to the UAE under Obama is joining Biden’s National  

Security Council”, Vox Media, January 11,2021. 

 https://www.vox.com/2021/1/11/22224726/barbara-leaf-biden-nsc-middle-east-uae 

6 “Barbara A. Leaf, Decorated Diplomat, Joins the Washington Institute”, The Washington Institute for 

Near East Policy, April 26,2018. 

https://www.washingtoninstitute.org/about/press-room/press-release/barbara-leaf-decorated-

diplomat-joins-washington-institute 

https://www.vox.com/2021/1/11/22224726/barbara-leaf-biden-nsc-middle-east-uae
https://www.washingtoninstitute.org/about/press-room/press-release/barbara-leaf-decorated-diplomat-joins-washington-institute
https://www.washingtoninstitute.org/about/press-room/press-release/barbara-leaf-decorated-diplomat-joins-washington-institute
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نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شبه الجزيرة العربية 

 الشرق األدنى بوزارة الخارجية شؤون في مكتب 
 

 :حياته الخاصة 

 رةمعلومات غير متوّف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :السيرة العلمية 

  ييل.من جامعة  دب اإلنكليزياألعلى بكالوريوس في  حائز 

 فليتشر فـي مدرسة من  القانون والدبلوماسيةماجستير في على  حصل

 جامعة تافتس.

  رق األوســ   شــالوالدبلوماســية  وكتابــة الخبابــات   باحــف فــي مجــا

 والسياسات.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                

 

 :السيرة العملية 

 في الخدمة الحكومية

 2021 : األدنىمساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق ل انائًبتم تعيينه. 

 2019-2020 : دن مستشاري السياسـة الخارجيـة لحملـة بايـ من كباركان

 .الرئاسية

 2013-2015 : لسياسـة الشـرق األوسـ  وكاتـب ابابـات  امستشاًرعمل

 .بايدنجو  حينهافي السياسة الخارجية لنائب الرئيس 

 2010 : لـوزيرة الخارجيـة  تخبي  السياسات التابعفي فريق  اعضًوعمل

ان كاتب ابابـات كما ك  هيالري كلينتون لتغبية الشرق األوس  حينها

 .لكلينتون ونوابها

 السيرة الذاتية

 

   بنعيماداني

 تاريخ ومكان الوالدة:

 غير متاح

 

 

 

 وزارة الخارجية موظفو 

 

   

 

             

 

 السيرة الذاتية
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  لجنة العالقات الخارجية بمجلس الشيوخ  في فريق موظفي اعضًوعمل 

  جون كيري.السابق كان كاتب الخبابات الرئيسي للسيناتور 
 

 

 الخدمة الحكومية اارج                                         

 2019-2021في مؤسسة القـرن  : باحفCentury Foundation ( مركـز

 .أبحاث ودراسات(

 2015-2021 : ز كـي )مركـريم األمفي مركز التقـّدزميل أو  غير مقيم

 .أبحاث(

 2015-2021 :ليـة بدوام جزئي في برنامج العالقات الدو أستاذ جامعي

عناوينهــا: كتابــة الخبــاب  مــواّد يــدّرس  (NYUفـي جامعــة نيويــور  )

 السياسات الخارجية األميركية.اسية  أميركا والثورات العربية  والدبلوم
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                
 

 :أبرز مواقفه 

   وو   تـايمز يويـور  ن في صحف أميركية منها:العديد من المقاالت له

   ونيو ريبابليك.بوليسي  فورين ستريت جورنا   فورين أفيرز

 ميدانيـة  اكـي  أجـرب بحو  ـريفـي مركـز التقـدم األم اأول ـ ابصفته زميل ـ

فة ونشر تقارير وكتابـات وويلـة حـو  سياسـات الواليـات المتحـدة مكّث

 تجاه مصر وإ يوبيا والعراق وسوريا والعالقات العربية األفريقية.

  بعنــوان:  الــه مقال ــ فيــرزأنشــرت مجلــة فــورين  2020عــام  أيــار 22فــي

قـد تـنجا الدبلوماسـية حيـف تفشـل فرصة أميركا في الشرق األوس  "

بدفع دبلوماسـي قـوي إلداـا  الجهـات أوصى فيه   "القوة العسكرية

"يجـب أن تقـود  فيه: كما قا  .ية في حوار أمني إقليميالفاعلة المحّل

الواليات المتحدة بالدبلوماسية لوضع الشروط التي ستسما في نهاية 

المباف بالتخفيضـات المسـتمرة فـي وجودهـا العسـكري   مـع حمايـة 

ة للواليات المتحـدة وسـت ل ة في منبقة ال تزا  مهّمالمصالا المهّم

 .1"لسنوات قادمةكذلك 

                                                           
1 Daniel Benaim and Jake Sullivan, “America’s Opportunity in the Middle East Diplomacy Could  

Succeed Where Military Force Has Failed “, Foreign Affairs, May 22, 2020. 

https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2020-05-22/americas-opportunity-middle-east 

https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2020-05-22/americas-opportunity-middle-east
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 السعودي العهد ولّي من فرض عقوبات مباشرة على حذر دانيا  بنعيم 

ب فـي قبـع العالقـات لفتـرة وويلـة ورًدا ألنه "مـن المحتمـل أن يتسـّب

 .2كية"ريبالمصالا األم عقابًيا يضّر

 تصـحيا بعنـوان " 2020 حزيـران   لمؤسسـة القـرن فـيفي مقا  مبّو

 حـو  انقاشـً بنعيم  ورحكية" ريتدريجي لمسار العالقات السعودية األم

  ودعا إلى بين السعودية وأميركا " في العالقةكلتفّكوليس ا اإلصالح "

كـي ريمراجعة استراتيجية لمدة ستة أشهر لجميع جوانـب التعـاون األم

ر الواليات المتحدة علـى "إعـادة تيكيـد نفوذهـا الكبيـ السعودي  وحّف

كمـا قـا   ."ق بالسلو  السعوديوتعزيز التوقعات المنقضية فيما يتعّل

كية على المملكـة ريأن تضغ  السياسة األميجب " في مقاله أّنهبنعيم 

ص ب تقّلــالعربيـة الســعودية إلجـراي تغييــرات سياســية ذات مغـزب لتجّنــ

دة التـي اقتـرح بنعـيم أنهـا سـتكون من بين القضايا المحـّد العالقات".

اإلنهاي السـريع للخـالف مـع : "المملكة العربية السعودية مبلوبة من

م   ودعم حوار إقليمـي مـنّ يمنها العسكري في القبر   ووقف تداّل

 .3"مع إيران

  تقيـيم أولويـات السياسـة أدلـى بشـهادته حـو   2019نيسـان  3بتاريخ

اللجنـة الفرعيـة للشـؤون الخارجيـة أمـام  كية في الشرق األوس رياألم

 بمجلس النواب حو  الشرق األوس  وشما  إفريقيا واإلرهاب الدولي. 

 العراق على وجه الخصوص هـو ": اث حو  العراق قائل في شهادته تحّد

عها. كا على مشاركتها بل وتوسـّ ريالمكان الذي يجب أن تحافظ فيه أم

  امتشـابكة: أول ـ تلثال ـة صـراعاال يزا  العراق على الخبـوط األماميـة 

  منع إيران ووكالئها اهزيمة إرهابيي اإلبادة الجماعية مثل داعش.  انًي

إلظهار أنه ال يزا  بإمكان البوائـف   من الهيمنة على المنبقة. وأايًرا

يجـب  واألعراق المختلفة العيش مًعا بسالم في الشرق األوسـ  اليـوم.

على الواليات المتحدة أن تعـرض المشـاركة العسـكرية والمدنيـة التـي 

                                                           
2 Gerald M. Feierstein, “Reality bites’as Biden tries to loosen ties with Saudi Arabia”, 

 The Financial Times, February 18, 2021. 

https://www.ft.com/content/63784570-2f3f-4df9-87d3-f05c076b8560 

3 Daniel Benaim, “A Progressive Course Correction for U.S.-Saudi Relations”, The Century Foundation, 

June 25, 2020. 

https://tcf.org/content/report/progressive-course-correction-u-s-saudi-relations/?session=1 

https://www.ft.com/content/63784570-2f3f-4df9-87d3-f05c076b8560
https://tcf.org/content/report/progressive-course-correction-u-s-saudi-relations/?session=1


  وزارة الخارجيةموظفو 

 

 

16 

بنعيم دانيال  

م ما ال تستبيع إيران القيام تساعد العراق من أجل مصلحته  وبذلك تقّد

به: مهمة تدريبية تعامل العراقيين كشـركاي عسـكريين ولـيس وكـالي 

ميليشيات؛ رؤية أوسـع للتعـاون المـدني لمسـاعدة العـراق علـى فعـل 

ــاوق  ــق االســتقرار فــي المن ــد لتحقي المحــررة ومعالجــة م ــالم المزي

التعـايش  ؛ الدبلوماسية لمساعدة بغداد وأكراد العراق علىالمواونين

داال العراق. القيادة الدولية التي تعيد دمـج العـراق فـي المجموعـة 

العربية إلى جانب المملكة العربية السعودية واألردن. وأجندة سياسية 

 .4"راقيين في بناي مؤسسات ذات سيادةتتماشى مع رغبة الع

  في نهايـة شـهادته أعبـى توصـياته حـو  سياسـة الواليـات المتحـدة

 : اذاكًر

تدامة الــدعم العســكري وتعميــق المشــاركة المدنيــة فــي اســ .1

 العراق.

ـــ .2 ـــي ســـوريا توضـــيا المهّم ـــة ف ـــديمة المبلوب ـــادة تق  وإع

 المساعدات في شرق سوريا.

كي لحملة القصف التي تقودها السـعودية ريإنهاي الدعم األم .3

 في اليمن.

مع المملكة العربية السعودية  يجـب إعـادة الرقابـة والسـعي  .4

 .إلى العالقات إلعادة التوازن

  بل الحزَبين الديمقراوي والجمهـوري" من ِقإسرائيل"أمن  دعم .5

 .على سالم مفتوح الحفاظلكن 

 .استراتيجية واقعية تبابق الغاية والوسائل تشجيع مع إيران  .6

 .كيةريحماية أدوات الدبلوماسية والتنمية األم .7

       .5كيولوية لسياسة الواليات المتحدةاستعادة حقوق اإلنسان  .8

 في حـديف  دانيا  بنعيم دكية أّكريجاكوبين ماج" األم"مجلة ل في تقرير

"بايــدن لديــه فكــرة عــن الكيفيــة التــي يمكــن بهــا للواليــات  ّنأللمجلــة 

                                                           
4 Daniel Benaim, “Assessing U.S. Policy Priorities in the Middle East”, April 3, 2019. 

https://www.congress.gov/116/meeting/house/109250/witnesses/HHRG-116-FA13-Wstate-

BenaimD-20190403.pdf 

5 Daniel Benaim, “Assessing U.S. Policy Priorities in the Middle East”, April 3, 2019. 

https://www.congress.gov/116/meeting/house/109250/witnesses/HHRG-116-FA13-Wstate-

BenaimD-20190403.pdf 

https://www.congress.gov/116/meeting/house/109250/witnesses/HHRG-116-FA13-Wstate-BenaimD-20190403.pdf
https://www.congress.gov/116/meeting/house/109250/witnesses/HHRG-116-FA13-Wstate-BenaimD-20190403.pdf
https://www.congress.gov/116/meeting/house/109250/witnesses/HHRG-116-FA13-Wstate-BenaimD-20190403.pdf
https://www.congress.gov/116/meeting/house/109250/witnesses/HHRG-116-FA13-Wstate-BenaimD-20190403.pdf
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إحدب البرق هـي تقلـيص الـدعم واستعادة العالقات مع إيران   المتحدة

 ".األحمـرلمن مة مجاهدي الق في ألبانيا ونقلهم إلى إ يوبيـا أو البحـر 

كما قا  "إن انسحاب الواليات المتحدة مـن االتفـاق النـووي كـان بمثابـة 

ضربة قوية إليران  ويجب تقـديم تنـازالت اسـتراتيجية لهـذه الدولـة  مـن 

 .6"أجل إعادة البالد إلى واولة المفاوضات

 

                                                           
 .2020كانون األول  4مستشار بايدن السابق يقترح طرد عناصر مجاهدي خلق من ألبانيا، أشرف نيوز،   6

https://www.ashraf-news.com/ar/4228/ ألبانيا-من-خلق-مجاهدي-عناصر-طرد-يقترح-السابق-بايدن-مستشار  

https://www.ashraf-news.com/ar/4228/مستشار-بايدن-السابق-يقترح-طرد-عناصر-مجاهدي-خلق-من-ألبانيا
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 آشا كاسلبيري هرنانديز

   

 

 

 

بوزارة  مستشار أول في مكتب شؤون الشرق األدنى

 الخارجية
 

 الخاصة: احياته 

 سمها عاليةا بنةاولها  هرنانديز من فالديمير لةمتأّه. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :السيرة العلمية 

   هـامبتونالعلـو  السياسـية مـن جامعـة حائزة علـى بكـالوريوف فـي 

(2002-2006). 

   بجامعـة  2005كانت ضمن برنامج الدراسة بالخارج والتحقت فـي العـا

 عمال.األإدارة حيث درست القانون و الصينب سيراكيوز في شنغهاي،

  2006كانت ضمن برنامج الدراسة بالخارج والتحقت في العا  الدراسي-

 من الدولي.حيث درست األ بجامعة أوكسفورد في بريطانيا 2007

 ج فـي الشـؤون العالميـة مـن جامعـة نيويـور  حصلت على شهادة تخّر

(2006-2007). 

 من القومي، منطقة الشرق األوسـ  سياسة األماجستير في على  تحصل

 .(2012-2010كولومبيا )من جامعة 

 متوس  المستوى في كليـة مة والتعليم خضعت لدورة العمليات المتقّد

  ركان العامة.واأل قيادة الجيش األميركي
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                

 

 

 

 

 السيرة الذاتية

 

  كاسلبيري هرنانديزآشا 

 سنة( 37)

 مكان الوالدة:

 غير متاح

 

 

 

 وزارة الخارجية موظفو 

 

 

 

 

 السيرة الذاتية
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 آشا كاسلبيري هرنانديز

  :السيرة العملية 

 في الخدمة الحكومية

 2021 :مكتب شـؤون في وزارة الخارجية كمستشار أول في  اتم تعيينه

 الشرق األدنى.

 2014-2015 عملية– المشتركة ا مهقوة ال: خدمت كضاب  ارتباط في 

 في العراق والكويت. العز 

 2012-2014 خدمت كضاب  في مكتب الكويت في الجـيش األميركـي :

 المركزي.

 2010-2011 عملت كمستشار مبتدئ في بعثة الواليات المتحدة لألمم :

 .المتحدة

 2006-2021 :.خدمت كرائد في جيش احتياط الواليات المتحدة 
 

 الخدمة الحكومية خارج                                         

 2020-2021 : عملــت كزميــ  فــي االســتراتيجية الدوليــة فــي مؤسســة

 . 1""المستقب  شميدت

 2020-2021 ــيم فــي مركــز الدراســات ــر مق ــت كمســاعد أول غي : عمل

 .(CSIS)االستراتيجية والدولية 

 2019-2021 "عضو دائم في "مجلس العالقات الخارجية :– Council on 

Foreign Relations. 

 2019-2020 عملت كأستاذ مساعد فـي جامعـة جـورج واشـنطن حيـث :

 دّرست مادة السياسة الخارجية األميركية والكونغرف. 

 2018-2021 : ّمــن القــومي"مــة "التنــو  فــي شــبكة األمؤسِّســة من ،

 من القومي والسياسة الخارجية.من ممارسي األ تتأّلفمن مة  وهي

 2018-2021 :ي ألخالقيات الشؤون الدولية.غزميلة في مجلس كارني 

 2018-2019 تبـت مقـاالت حـول حيـث ك "فوربس": مساهمة في شركة

 من القومي للواليات المتحدة.قيادة المرأة واأل

 2017-2021البشــرة  ذات"نســا   مؤسســة : عضــو مجلــس إدارة فــي

 من، وتحول الصرا ".الملونة تقد  السال ، األ

                                                           
هي مؤسسة خيرية تسعى إلى تحسين النتائج المجتمعية من خالل التطوير المدروس للعلوم والتقنيات الناشئة التي   1

 يمكن أن تفيد البشرية.
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  2017-2021 عملت كخبير في سياسة الدفا  في الشرق األوسـ  فـي :

 شركة دوكو.

 2017-2021 "زمي  في "تقّطع السياسات الخارجية :FPI مـة منّ . وهي

نـا  يـ  خبـرا  السياسـة الخارجيـة مـن اإتعنى بمعالجة التفاوت بين تمث

 عال .في وسائ  اإوالذكور 

 2017-2021سـت مـادة : عملت كأستاذ مساعد في كلية باروخ حيث دّر

 السياسة الخارجية األميركية ومادة السياسة الدولية واألمم المتحدة.

 2016-2018مـت ث عّليـ: عملت كأستاذ مساعد في جامعة فوردها  ح

 لي،السياســة الخارجيــة للواليــات المتحــدة، االقتصــاد السياســي الــدو

 من األميركية.السياسات الدولية، وسياسة األ

 2015-2021مركـز  الجديـد من األميركي: زمي  مساعد في مشرو  األ(

 .أبحا (

 2011-2021مــن مجلــس الــدفا  فــي مشــرو  ترومــان لأل : معــاون فــي

 . 2القومي

 2007-2013مجلـس فـي  : المؤسس المشار  ورئيس المجلس التنفيذي

 International Youth Council - الشباب الدولي

 2009ي ألخالقيــات غنــامج القــادة الجــدد فــي مجلــس كــارني: عملــت لبر

 الشؤون الدولية.

 

  أعمال أخرى

 2018-2021  مــن القــومي والسياســة عالمــي حــول األإ: ظهــرت كمحلــ

ــ  فــوكس،  ــة مث ــوات التلفزيوني ــد مــن القن ــة فــي العدي ، CNNالخارجي

سكاي نيوز وغيرها. أبرز المواضيع التي تحدثت عنها كانت حول  ،الجزيرة

ــا الشــمالية، األســلحة  ــران، كوري ــيمن، إي العــراق، أفغانســتان، ســوريا، ال

اإرهـاب كيـة، ريالنووية، المبيعات العسكرية الخارجية، الدبلوماسية األم

 الداخلي.

                                                           
أيلول ومدنيي الخطوط األمامية وخبراء السياسة والمهنيين  11يجمع مشروع ترومان بين قدامى المحاربين بعد  2

 مشتركة لدور الواليات المتحدة في العالم.السياسيين الذين يتشاركون رؤية 



  وزارة الخارجيةموظفو 

 

 

22 

 آشا كاسلبيري هرنانديز

  2015-2016سـ  : كانت مستشارة السياسة الخارجية لشؤون الشـرق األو

 في حملة هيالري كلينتون الرئاسية.

 2010ق التواص  مع المحاربين القدامى في حملـة كيرسـتن : كانت منّس

 مجلس الشيوخ.نتخابات جيليبراند ال

 2009فـي مدينـة بـرونكسرج ي: كانت قائد فريق في حملة مايك بلومب 

 .نيويور  عمدةلمنصب 

 2009 السلفادورية: كانت مراقبة في االنتخابات الرئاسية. 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                

 

 اأبرز مواقفه: 

 .شاركت في الكثير من اللقا ات والندوات حول دور المرأة والعنصرية 

   تحـدثت هرنانـديز عـن  2015تشـرين األول  7في مقابلة صحافية بتـاري

إذا استمر العدوان الروسي، فعلينا أن " :  الروسي في سوريا قائلةالتدّخ

ا فـي اسـتخدا  أو إرسـال  نكون أكثر صرامة مع روسيا ثـم التفكيـر أيضـف

  كية، ولكن بنا  نوريفي رأيي، ليس بالضرورة القوات األم -قوات برية 

من القـوة اإقليميـة، إرسـال جنـود عـرب علـى األر . هـذا شـي  يجـب 

مراعاته. إنها منطقتهم. يقومون بالكثير من تـدريبات االسـتعداد معفـا 

حيث يجرون تدريبات مختلفة. لذلك لديهم القـدرة علـى مواجهـة هـذا 

ي زمــا  القيــادة فــي التهديــد، وأعتقــد أنهــم قــد يضــطرون إلــى تــوّل

 .3"إذا استمر التدخ  الروسيالعمليات البرية 

  تحـدثت هرنانـديز عـن  2018كانون الثـاني  9 في مقابلة صحافية بتاري

فـي   الصـيني فـي أفريقيـا علـى الواليـات المتحـدة قائلـة "تأثير التـدّخ

الوقت الحالي، بالن ر إلى استراتيجيتنا في إفريقيا، فـنن العنصـر الوحيـد 

الواقـع اسـتراتيجيتنا لمكافحـة الذي نعم  عليه أكثر من غيره هو فـي 

ال نعمـ  عليهـا   اإرهاب. األشيا  األخرى التي تحتاجها الدول األفريقيـة

الصــينيين قــادرون علــى  حًقــا بقــدر الصــينيين، وهــذا هــو الســبب فــي أّن

                                                           
3 Alex Woodson, “Russia’s Intervention and the Fight against ISIL with U.S. Army Veteran Asha 

Castleberry”, Carnegie Council, October 7, 2015 

https://www.carnegiecouncil.org/studio/multimedia/20151007-russias-intervention-and-the-fight-

against-isil-with-u-s-army-veteran-asha-castleberry 

https://www.carnegiecouncil.org/studio/multimedia/20151007-russias-intervention-and-the-fight-against-isil-with-u-s-army-veteran-asha-castleberry
https://www.carnegiecouncil.org/studio/multimedia/20151007-russias-intervention-and-the-fight-against-isil-with-u-s-army-veteran-asha-castleberry
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 لشراسة، بسبب انا  عالقاتهم أو تعاونهم لصالحهمتحوي  المزيد من ب 

 .4"قيافي أفري التي يتعاملون بها ةاالقتصادي

   أنـا أممـن " :قالـت هرنانـديز 2020حزيران  15في مقابلة صحفية بتاري

كية. أعتقد أننا يجب أن نقود العالم. عنـدما ننسـحب، تمـأل ريبالقوة األم

روسيا والصين هذا الفراغ. أنت ترى ذلك في إفريقيا، وأنت ترى ذلك حتى 

 .5في الشرق األوس "

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                           

 

 

 اعنه أو قي  أبرز ما ُكِتب: 

 مكتـب شـؤون ول فـي أكمستشـار  اورد في تقارير إخبارية حول تعيينه

عة فـي مجـال السياسـة الخارجيـة أنها تمتلـك خبـرة واسـ دنىالشرق األ

 من القومي. واأل

                                                           
4 Alex Woodson, “Deciphering the Middle East and Trump’s National Security Strategy, with Asha 

Castleberry”, Carnegie Council, January 9,2018. 

https://www.carnegiecouncil.org/studio/multimedia/20180109-deciphering-middle-east-trump-

national-security-strategy-asha-castleberry 

5 “17th District Candidate Asha Castleberry-Hernandez Aims to Restore American Leadership”, 

 Inside Press, June 15, 2020. 

https://www.theinsidepress.com/17th-district-candidate-asha-castleberry-hernandez-aims-to-

restore-american-leadership/ 

https://www.carnegiecouncil.org/studio/multimedia/20180109-deciphering-middle-east-trump-national-security-strategy-asha-castleberry
https://www.carnegiecouncil.org/studio/multimedia/20180109-deciphering-middle-east-trump-national-security-strategy-asha-castleberry
https://www.theinsidepress.com/17th-district-candidate-asha-castleberry-hernandez-aims-to-restore-american-leadership/
https://www.theinsidepress.com/17th-district-candidate-asha-castleberry-hernandez-aims-to-restore-american-leadership/
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 ماكسويل مارتن

  

 

 

 

 مدير شؤون لبنان واألردن
 

 حياته الخاصة: 

 رةمعلومات غير متوّف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سيرة العلميةال: 

   العلوم السياسية والدراسات الشرق أوسطية  على بكالوريوس فيحائز

 .(2008-2004)من جامعة ماكغيل 

 اإلسنكندريةة ماجستير في ألسنيات اللغة العربية منن جامعنعلى  حصل 

 .(2012-2010في مصر )

  حاصل على شهادة "إتقنان اللغنة العربينة الىصنلى اللديمنة" منن و ارة

 .(2012الدفاع األميركية )أيلول 

 .يتلدث اللغة العربية الىصلى بطالقة، ويتقن لهجات بالد الشام ومصر 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                

 

 سيرة العمليةال: 

 الخدمة اللكوميةفي 

 2021 : تننت تعيينننه فنني مجلننل األمننن القننومي كمنندير لشننؤون لبنننان

 .واألردن

 2019-2021 :  ق االقتصناد  اإلقليمني لنبالد الشنام شغل منصن  المنسن

 .واألردن ولبنان في مكت  شؤون الشرق األدنى في و ارة الخارجية

 2015-2018 : لمبعوث الرئاسي األميركي حول سوريال امستشاًرعمل. 

 

 السيرة الذاتية

 

 ماكسويل مارتن

 
 تاريخ ومكان الوالدة:

 غير متاح

 

 

 

 مجلل األمن القومي موظىو

 

 

 

 غير متوفرة

 السيرة الذاتية
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 الخدمة اللكومية خارج                                         

 2014: فني مؤسسنة  اومللل ن اباحم ن عملARK ( كنان يسنكن البريطانينة

 .حينها في اسطنبول(

 2009-2010 فني شنركة الصنناعات العسنكرية البريطانينة  امللل ن: عمل

BAE Systems. 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                

 

 أبر  مواقىه: 

   نيسنان 7و 2014تشرين األول عام  30فقط نشرها بين  تأربعة مقاالله 

 ، قبل تعيينه في و ارة الخارجية األميركية.2015عام 

  لنه  انشرت مجلنة فنورين بوليسني مقال ن 2014ول عام تشرين األ 30في

: داخننل نمننام ملنناكت بعنننوان: "الملننامون، األسننللة، والمجاهنندون

، تلد ث فيه عن األنممنة القانائية )نمنام اللسنبة( "الشريعة في سوريا

رة وداعش، وحاول فني مقالنه المقارننة الخاص بين تنميمي جبهة النص

إلى آراء ملنامين وناشنطين سنوريين فني منطقنة  ابين النماَمين استناًد

 .1الشمال السور 

  انشر موقع الباحث جوشنوا النندس مقال ن 2014تشرين الماني عام  9في 

هل هذا هو ما  القاعدة،القااء السور  لتنميت لماكل مارتن بعنوان: "

"، تناول فيه قرار الجوالني آننذا  االنسنلام منن منا الجوالني؟ح به يصر 

م ي "دار القاناء" النذ  أسسنته النصنرة بالشنراكة منع لنواء التوحينند  سنم

وألوية صقور الشنام، وللنب بلجنة االنلينا  والتبعينة لالئنتالا المعنار  

عليننه  وارتباطنه بنالغرم. حنناول منارتن فنني المقنال أن يستلانر مننا تنن  

ين في القااء وما سنيترت   علنى قراراتهنا منن ألنر علنى شريعة السلىي

                                                           
1 Maxwell Martin, “Lawyers, Guns, and Mujahideen: Inside Syria’s sharia court system”, Foreign 

Policy, October 30, 2014. 

https://foreignpolicy.com/2014/10/30/lawyers-guns-and-mujahideen/ 
 

https://foreignpolicy.com/2014/10/30/lawyers-guns-and-mujahideen/


 موظفو مجلس األمن القومي 

 

 

27 

 ماكسويل مارتن

 تسننيطرشننعبية ومقبوليننة جبهننة النصننرة فنني المننناطق السننورية التنني 

 .2عليها

  الدول التي ينهار اقتصادها وتصبح بعداد الدول الىاشنلة ستنشنط بعض

 منام المبنادرة وهنذا سنيهدد فيهنا ى فيها الجماعات اإلرهابية وتتنوّل

 )المصدر السابق(.أمننا القومي 
 

  آخنر  انشنر موقنع جوشنوا النندس مقال ن 2014كانون االول عنام  13في

قيننادة المننورة هننو هننل سننيكون مجلننل لمنناكل مننارتن حمننل عنننوان: "

". فنني المقننال حنناول مننارتن الجدينندة فنني سننوريا؟ مننائرةاللكومننة ال

استشراا المرحلة القادمة للمعارضنة السنورية منن خنالل خطنوة إعنالن 

"من المرجَّح أن يبقى  فاعتبر أن هتشكيل "مجلل قيادة المورة السورية"، 

ق المعارضنة مللًينا وغينر منسن  فني منناطق سنيطرة اللكت في سنوريا 

. "ل قينادة المنورةنسبًيا ويعاني من الخالفات القائمة بنين فصنائل مجلن

 معاقنليشهد السكان الذين يعيشنون فني أن " لكن ه في المقابل توّقع

 .3"مجلل قيادة المورة تلسينات طىيىةفصائل 
 

  نشر موقع  2015نيسان عام  7فيJihadology  الذ  يديره الباحث في(

لماكل بعننوان: "أحنرار الشنام قوينة  امعهد واشنطن آرون  يلين( مقال 

هي جبهة نصرة قوينة". تلندث منارتن فني مقالنه عنن خطنوة انندماج 

تنميمي أحرار الشام وجبهة النصرة وتلدث عن الىوائد لكل طرا، لكنه 

خل  في نهاية مقاله إلى فكرة أّن االستىادة األكبر ستكون عبر دفنع 

ويتعناطى معهنا الغنرم منن ل  قبنل  ااعتندال جبهة النصرة لتصبح أكمر 

 .4والالعبون األساسيون في الصراع السور  كتنميت سور  مللي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                           

 

 

                                                           
2 Maxwell Martin, “Al-Qaeda’s Syrian Judiciary—is it really what al-Jolani makes it out to be?”, Syria 

Comment, November 9, 2014. 

https://www.joshualandis.com/blog/al-qaedas-syrian-judiciary-really-al-jolani-makes/ 

3 Maxwell Martin, “Will the Revolutionary Command Council be Syria’s New Rebel Government?”,  

Syria Comment, December 13, 2014. 

https://www.joshualandis.com/blog/will-revolutionary-command-council-syrias-new-rebel-

government/ 

4 Maxwell Martin, “A Stron Ahrar al-Sham Is A Stron Nusra Front”, Jihadology, April 7, 2015. 

https://jihadology.net/2015/04/07/guest-post-a-strong-ahrar-al-sham-is-a-strong-nusra-front/ 

https://www.joshualandis.com/blog/will-revolutionary-command-council-syrias-new-rebel-government/
https://www.joshualandis.com/blog/will-revolutionary-command-council-syrias-new-rebel-government/
https://jihadology.net/2015/04/07/guest-post-a-strong-ahrar-al-sham-is-a-strong-nusra-front/
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  عنه أو قيل أبر  ما ُكِت: 

   ورد في تقارير إخبارية حول تعيينه إلى جانن  آخنرين ضنمن فرينق برين

بنالمل  السنور  وحركنات  ماكغور  في مجلل األمن القومي أن ه ملت 

 ARKالسننلىية الجهاديننة مننن خننالل تجربتننه فنني العمننل مننع مؤسسننة 

من  االبريطانية، كما أّن إتقانه للغة العربية ساعده على فهت أكمر عمق 

 بقية  مالئه في الخارجية األميركية للواقع في بالد الشام.
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 العراق وسورياشؤون  ةمدير
 

 الخاصة احياته: 

  هي من أصول سورية إخباريةبحسب مواقع.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سيرة العلميةال: 

   هيارفر مين اامعية  الحكوميية الدراسيا  فييحائزة على بكالوريوس 

(2006-2010). 

 فيي  لعبرييةجامعية اال فيي  رست حل النزاعا ، اللغة العبريية والعربيية

 .(2009)القدس 

 (2008)  رست اللغة العربية في الجامعة األميركية في القاهرة. 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                

 

 سيرة العمليةال: 

 الخدمة الحكوميةفي 

 2021 : مين شيؤون العيراق وسيوريا فيي مجلي  األلميديرة تم تعيينهيا

 القومي.

 2018-2021 : لفرييييال اجسيييلجابة للمسييياعدة  ةسياسيييي ةميييديرعمليييت

 .األميركيةاللابع لوزارة الخاراية  STARTل في سوريا باللحّو

 2017-2018 : للسياسيية الخاراييية فييي لجنيية الع قييا   ةزميلييعملييت

)مكلب السيناتور اليديمقرايي تييم  الخاراية بمجل  الشيوخ األميركي

 .كاين(

 السيرة الذاتية

 

 بيلهراي زهرا 

 تاريخ ومكان الوج ة:

 غير ملاح

 

 

 

 موظفي مجل  األمن القومي

 

 

 

 غير ملوفرة

 السيرة الذاتية
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 2016-2017:  لنائب وزير الخاراية لشؤون الشيرق  ةخاص ةمساعدعملت

 .أنلوني بلينكن األ نى

 2015-2016 مسلشارة خاصة لمكلب المبعيو  الرئاسيي لقيوا  : عملت

 اللحالف لهزيمة  اعش.

 2014-2015 :في وزارة  سياسة العراقمسلشارة سياسية لمكلب  عملت

  .الخاراية

 2014-2013 : فييي السييفارة األميركييية فييي  سياسيييةمسييؤولة عملييت

 .بغدا 

 2011-2013 :مسيييؤولة الشيييؤون اجقلفيييا ية فيييي السيييفارة  تعملييي

 .األميركية في الكويت
 

 الخدمة الحكومية خارج                                         

 2011 : كمبيييوتر واحييد لكييل يفييل  اللييابع مسلشييارة لبرنييام   عملييت

مت بيرام  ليدعم اللعلييم حيث صّم، لمعهد ماساتشوسل  لللكنولوايا

 من خ ل اللكنولوايا في حاج  الطوارئ.

 2007-2010 : باحييث فييي مركييز السياسيية ا نسييانية  ةمسيياعدعملييت

 وبحو  الفراع اللابع لجامعة هارفر .
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                

 

 اأبرز مواقفه: 

  2020عيام من ابهة الحرية والس م في آب  مع وفدفي لقاء امعها 

يجيا  حيل سياسيي لةزمية السيورية مين خي ل  على العميل أكد  بيل  

الضييغع علييى النوييام وفيير  عقوبييا  اقلفييا ية علييي  ميين أاييل اتبيياع 

 .1 وخاصة القرار الدولي رقم سوريا،القرارا  الدولية بشأن 

 ال شييؤون الشييرق األوسييعبريييت ميياكغورن، منسييّ فييال بيييل مييع ر ييية تّل 

بلقوية موقع األكرا  وقوا  سوريا الديمقراييية فيي  فريقيا،أوشمال 

 .2019 الشمال والعو ة إلى ما قبل مرحلة انسحاب ترامب في

                                                           
1 “U.S representative in northeastern Syria meets with a delegation from the Freedom and Peace 

 Front”, North Press Agency, August 7, 2020 .https://npasyria.com/en/37006/ 
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  ج يمكين  أني  عليى مع المعارضة السيورية أكد  بيل في أكثر من لقاء

 . الوثوق بالنوام السوري أو بروسيا
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                           

 

 

 اعنه أو قيل أبرز ما ُكِلب: 

 زة عليى ايائزة الشيرل العلييا للقريرهيا عين الفويائع الليي ارتكبهيا ئحا

 .2014تنويم  اعش في العراق عام 

  وأنها تيدعم « مدرسة ماكغورن»تعلبر من أنها ور  في تقارير إخبارية

،  قسيد أضحت مقّربية ايّدام مين قائيد  كما أنها ا  ارة الذاتية الكر ية،

وفقيام للمفيا ر   غير رسمية لي  مسلشارةُوِصَفت بأّنها  مولوم عبدي، و

كانيا مين  ّن مياكغورن وبييلالمذكورة سابقام. تشير هذه المفيا ر إليى أ

تلّم في إيارهيا مقايضية قسيم مين   قسد بين  مشال و  صفقة أنفار 

 .موار  الشرق السوري في مقابل شرعنة ا  ارة الذاتية في 

  اليويني  أشرفت بيل في وقٍت سيابال عليى ايوج  الحيوار بيين المجلي

وأحزاب الوحدة الوينية الُكيير ية الليي يقو هيا حيزب اجتحيا   الُكير ي

 .الديمقرايي
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 إفريقياشمال مدير شؤون 
 

 :حياته الخاصة 

 رةمعلومات غير متوّف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :السيرة العلمية 

  سياسيالقتصاد واالخارجية، الخدمة العلوم على بكالوريوس في  حائز 

 .(2002-1998) جامعة جورج تاون من

 مـن االقتصاد السياسي األوروبـي فيبدرجة االمتياز ماجستير على  حصل 

 .(2003-2002) لندن لالقتصاد والعلوم السياسية مدرسة

 .يجيد ست لغات بمستويات مختلفة، ويتقن اللغة العربية بطالقة 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                

 

 :السيرة العملية 

 في الخدمة الحكومية

 2021 : القوميفريقيا في مجلس األمن إشمال ل امديًرتم تعيينه. 

 2019-2021: سـفارة الواليـات المتحـدة األمير يـةبأعمـال  اقائًمـ عمل 

 .ليبيافي 

 2018-2019المغـر  لشـؤون نابـة باإلالخارجية  وزير لمساعد انائًب : عمل

 .العربي

 2017-2018 : فــي وزارة  مكتــش شــؤون المغــر  العربــيل امــديًرعمــل

 .الخارجية األمير ية

 السيرة الذاتية

 

 جوش هاريس

 
 تاريخ ومكان الوالدة:

 غير متاح

 

 

 

 موظفي مجلس األمن القومي

 

 

 السيرة الذاتية
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 2017 المبعــو  بريــت مــا غو ، مكتــش فــي لسياســات ل امــديًر: عمــل

الرئاسي الخاص للتحالف الـدولي لمواجةـة داعـي فـي وزارة الخارجيـة 

 .ر يةياألم

 2015- 2017لعراق في مجلس األمن القوميشؤون ال اًر: عمل مدي. 

 2013-2015 :ــادية ــية واالقتص ــؤون السياس ــار الش ــفارة  مستش ــي س ف

 سلوفينيا. ية في ليوبليانا، يرالواليات المتحدة األم

 2010-2012لشــؤون السياســية فــي ســفارة الواليــات ل : نائــش مستشــار

 .ر ية في بغداديالمتحدة األم

 2008-2010 :  لمملكــة العربيــة فــي مكتــش شــؤون افئــة لولــى ضــاب

 ر ية.يوزارة الخارجية األمبالسعودية 

 2007-2008 ــل ــ: عم ــًي اموظف  ــات المتحــدة  اسياس ــفارة الوالي فــي س

 طرابلس، ليبيا.ر ية في ياألم

 2004-2006 ــ: عمــل ــات المتحــدة  ااقتصــادًي اموظف  فــي ســفارة الوالي

 ر ية في زغر ،  رواتيا.ياألم

 الخدمة الحكومية خارج                                         

 ال يوجد 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                

 

 :لبرز مواقفه 

  جاء في موقع "صحافة بالدي" الليبية عن موقف جـوش هـاريس

 ـي ريألماتجاه مرتزقة فاغنز: "ل د جوش هاريس، نائش السـفير 

ألمنيـة الروسـية في ليبيـا، لن اسـتمرار تواجـد مرتزقـة الشـر ة ا

ــاغنر“الخاصــة  ــةفــي  ”ف د بشــكل مباشــر يةــّد الحقــول النفطي

 .استقرار البالد والمنطقة  كل

مع وزير الداخليـة  الل اللقاء الذي جمعه بمصراتةقال هاريس خو

مخـالف  فـي ليبيـا ي باشاغا، إن تواجد مرتزقة فـاغنرالليبي، فتح

 .1"لكل المواثيق الدولية واألعراف المعمول بةا

                                                           
كي في ليبيا: استمرار تواجد مرتزقة فاغنر في حقول النفط يهدد يرالسفير األم"نائب صحافة بالدي،   1

 .2020تموز  29 االستقرار"،

http://sahafatbladi.com/2020/07/29/55316/ 

http://sahafatbladi.com/2020/07/29/55316/
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 دعـم   ما ورد في موقـع "اا ليبيـا لوبزيرفيـر" لن "هـاريس  ـرر

تأسـيس  الواليات المتحدة للوقف الفوري للقتال في ليبيا وإعادة

العملية السياسية بقيادة األمـم المتحـدة لتـوفير مسـتقبل  مـن 

 .2ومزدهر لجميع الليبيين، وفق ا للسفارة"
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                           

 

 عنه: لو قيل لبرز ما ُ ِتش 

  :في ظل حر  طرابلس في ليبيا، تحدثت تقـارير عـن دوره  التـالي

 ية في ليبيا، جوشوا ري"ويمكن اعتبار زيارة نائش رئيس البعثة األم

ا بإنةـاء مطالًب 2019هاريس، إلى بنغازي في ل توبر/تشرين األول 

بمثابة عودة للسياسة الخارجية األمريكية إلى  الحر  في طرابلس

ت األولـى ّدع األول بعد هجوم بنغازي، وهي الزيـارة التـي ع ـالمرّب

 .3سنوات" 5من نوعةا لمسؤول لمريكي منذ 

 

                                                           
2 Safa Alharathy, “U.S. Embassy in Libya meets Libyan legal experts to discuss constitutional issues”, 

The Libya Observer, November 10, 2019. 

https://www.libyaobserver.ly/inbrief/us-embassy-libya-meets-libyan-legal-experts-discuss-

constitutional-issues 

 5ناضول لألنباء، سة األمريكية )تحليل("، وكالة األنبهات طانري وردي يسار، "النفوذ الروسي في ليبيا وخيارات السيا 3 

 .2019 كانون األول

 https://www.aa.com.tr/ar/ 1664344تحليل/-األمريكية-السياسة-وخيارات-ليبيا-في-الروسي-تحليلية/النفوذ-أخبار  

https://www.libyaobserver.ly/inbrief/us-embassy-libya-meets-libyan-legal-experts-discuss-constitutional-issues
https://www.libyaobserver.ly/inbrief/us-embassy-libya-meets-libyan-legal-experts-discuss-constitutional-issues
https://www.aa.com.tr/ar/أخبار-تحليلية/النفوذ-الروسي-في-ليبيا-وخيارات-السياسة-الأمريكية-تحليل/1664344
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

 

 :أبرز مواقفه 

   يتشرها بةي  عةاَم التي حول الموضوع العراقي مقاالتال العديد م له 

 .2010عام  األميركية دفاع، قب  تعيينه في وزارة ال2009و 2008

 ناولة ك  المقاالت التةي كتبهةا بةاركر والمقةابالت التةي شةار  فيهةا ت 

 أثناء عمله في معهد الواليات المتحدة للسالم.حصرًا الملف العراقي 

  بعد فوز أوباما باالتتخابات الرئاسةية ، 2008عام في مقال له في تهاية

وضع خطةة  "تحتات حكومة الواليات المتحدة إلى :كت  باركر ،األميركية

سةةلطاتها ي حالةةة ممارسةةة الحكومةةة العراقيةةة طةةوارع علةةى الفةةور فةة

ركيةةةة فةةةي المحةةةاك  يأو القةةةوات األم قةةةاولي الجديةةةدة لمقاضةةةاة الم

 .1"العراقية

  بعةةة فةةي العةةراق السياسةةات المّت درس بةةاركر 2008عةةام فةةي مقةةال لةةه

 ق بتقلي  التزام الواليات المتحدة اتجاه العراق:م اقتراحات تتعّلقّدو

كية في العراق تتيجة ري"ال يمك  أن ينتا ع  استمرار واود القوات األم

إن المصةال  رواح والمةوارد. عةالوة علةى ،لة ، تستحق التكاليف فةي األ

                                                           
1 Sam Parker, P. Serwer, “Iraq in the Obama Administration”, United States Institute of Peace,  

December 2008.  

https://www.usip.org/publications/2008/12/iraq-obama-administration 

https://www.usip.org/publications/2008/12/iraq-obama-administration
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لواليات المتحدة بسب  واودهةا فةي ي بها االعالمية األوسع التي تضّح

 .2"العراق تفوق بكثير أي مكاس  يمك  تحقيقها هنا 

 
 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة                                           

 

  عنه: أو قي  أبرز ما ُكِت 

   ورد في تقارير إخبارية حول تعيينه إلى ااتة  خخةري  ضةم  فريةق برية

بملفات الشرق األوسط م   ماكغور  في مجلس األم  القومي أّته مل 

  .ه تةاطق للغةة العربيةة بطالقةة، كمةا أّتةخالل عمله في سوريا والعراق

علةى قدراتةه فةي مجةال  كما يصةادق الكثيةر ممة  عملةوا معةه سةابقًا

 السياسات الخاراية وتحلي  السياسات المّتبعة.

                                                           
2 Sam Parker, Daniel Serwer, “Iraq After the Surge: Options and Questions”, United States Institute 

of Peace, April 2008. 

https://www.files.ethz.ch/isn/102208/2008_04_iraq_surge.pdf 

https://www.files.ethz.ch/isn/102208/2008_04_iraq_surge.pdf
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 خاتمة    

 

 

 

 

يظهر من السير الذاتية لهذا الفريق الذي سيعمل في قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

في مجلس األمن القومي ومكتب شؤون الشرق األدنى في وزارة الخارجية أن الرئيس 

األميركي جو بايدن يسير على خطى أوباما في سياسته الخارجية تجاه الشرق األوسط. صحيح 

يغون السياسة األميركية الرسمية الواجب اتباعها، لكن دورهم أن هؤالء الموظفين ال يص

هام في التأثير على تقييمات أعضاء مجلس األمن القومي. يضطلع هؤالء الموظفون 

بمسؤوليات عدة منها إعداد التقارير والتقييمات المبنية على معلومات االستخبارات والجسم 

توجهات إدارة بايدن في الشرق األوسط  الدبلوماسي، وسيكون لتقاريرهم أثر ملموس على

. ويالحظ أن منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق األدنى االذي يريده األخير أقل توت ًر

بقي من حص ة معهد واشنطن لشؤون الشرق األدنى، فبعد رحيل ديفيد شينكر وعودته 

في الخارجية. هذه اإلشارة دليل  همنصبللمعهد، تنضم زميلته في المعهد باربرا ليف لشغل 

أن تكون األولوية على محاولة بايدن استرضاء اللوبي الصهيوني )آيباك( في مرحلة يريد 

أّن فريق موظفي  ابشكل عام يبدو واضًح فيها هي للحوار مع إيران وليس التصادم معها.

ت ماكغورك، مجلس األمن القومي لديهم خبرات وافية حول المنطقة إلى جانب بري

وأغلبهم عملوا في وزارة الخارجية ويعرفون كيف تدار األمور، لذلك سيكون عمل الفريق 

 ا كما في حالة إدارة ترامب.أكثر ولن يشهد صخًب اومنسجًم امضبوًط
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