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المقدمة

بعد معركة انتخابية من األشد ضراوة في التاريخ األميركي بفعل حدة االنقسامات الهوياتية
داخل الواليات المتحدة والتأزم في موقعها العالمي وصل جو بايدن إلى البيت األبيض .يحتل
الرئيس األميركي موق ًعا مركز ًيا في النظام السياسي لبًلده كونه رأس السلطة التنفيذية
ولذا عادة ما تجري مقارنة السياسات األميركية وأحوالها بحسب تبدل الرؤساء للنظر في
جدا من
المستمر والمتغير فيها .إال أن الرئيس األميركي يحكم من خًلل شبكة واسعة ً
المؤسسات والمواقع واألأطر التي تشاركه في أخذ القرار سواء من ناحية تحديد نوعية
المعلومات التي تصل إليه أو تقديم المشورة أو اإلدارة التنفيذية للملفات أو من خًلل
تنافساتها البينية وتوافقاتها المتبادلة .وعليه فإن تقدير االتجاهات المحتملة ألية إدارة
قاصرا من دون اإلحاطة الكافية بالشخصيات المركزية وهذا ينطبق بالتحديد
أميركية يبقى
ً
على السياسة الخارجية.
في مجال السياسة الخارجية األميركية يعمل الرئيس من خًلل مجلس األمن القومي بشكل
رئيسي ثم عبر مساعدين وممثلين وموفدين خاصين .يجمع مجلس األمن القومي الوزارات
وأيضا مسؤولي
األساسية المعنية بالسياسة الخارجية مثل وزارة الخارجية والدفاع والخزانة
ً
وكاالت االستخبارات وعشرات من العاملين والمساعدين والمستشارين .إن التعرف على هذه
الشخصيات المفتاحية في إدارة الرئيس األميركي جو بايدن يتيح استكشاف االتجاهات الكبرى،
النظرية والعملية ،التي ينطلق منها الرئيس تجاه العالم .بناء عليه أنجزنا في هذا التقرير
ملفات شخصية لسبعة عشر فر ًدا يشغلون مناصب أساسية في مجلس األمن القومي
ومعاونين لهم وفي مراكز حساسة في مؤسسة السياسة الخارجية األميركية .اشتمل ملف كل
شخصية على جملة محاور هي :حياته الخاصة ،وتحصيله العلمي ،وسيرته العملية خارج أجهزة
وأخيرا موجز في بعض ما قيل
الحكومة ،وداخلها ،وأبرز مواقفه في قضايا السياسة الخارجية
ً
عنه قبل تعيينه وبعد التعيين.
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الذاتية
السيرة
الذاتية
السيرة

أنطوني بلينكن

بلينكنر الشخصية ألبرز أعضاء إدارة بايدن
أنطوني السِيَ

وزير الخارجية
 حياته الخاصة:

مواليد  16نيسان 1962



نيويورك ،يونكرز





اا د

د

د

عاالته ااو دية ميااص دل دوكاااا  ،دونية ومااصّ دة مااص دنل
ديمقة ط .
علشدط ودنلة هق ودلعدولودنزنجةلدكم تملدبمسلرد دبلريس.
ل أهلدل دإي لندر يلنّد مساااالعد د ساااالبقصد زيةد أللرجمصد لمةي د
شؤنند عهممدن ثقل صدن ودل ةلدن د ن.
وب هدمن ول ددبهم ك دع ملدساااا مةد دولمةي مدل د ده غلر يلّدنكاااالدو هود
ووط و د دلقلبهصدك ل مصدبأوود مسدل دي دل.
ل ده يلتو:دية د قدمدن ع فدعهىد غم لردن غ لء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السيرة العلمية:
 حلت دعهىدبكل ري سد
 حصلدعهىدمي ر هد

د ق قدل دجللعصدهلر لرمدعلمد.1984
د قلو ندل دجللعصدي

لبملدعلمد.1988

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السيرة العملية:
في الخدمة الحكومية
:2017-2015 دعملدي لتبد زيةد أللرجمصد لمةي .
:2015-2013 دشغلدل صبدولتبدلس شلرد ل د ق ل د لمةي .
:2013-2009 دعملديمس شلرد ل د ق ل د لتبد ةتمسدج دبليدن.
:2008 دعملد

د

دحمهصدج دبليدندالو أللبلتد ةتلسصّدثمدوكبحدعض د د

ةيقد الو قل دإلم ر دونبللل-بليدند م َألبص.
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:2008-2002 دعملديمديةدل ظ

صد عالقلتد أللرجمصد

د

دل هسد

شم خد لمةي .
:2001-1999 دعملديمساااالعددللرد هةتمسدبملديه
هشؤنند نرنبمصدن ك ديصد

د بمتد بمض.

:1998-1994 دعماالديمسااااالعاددلالرد هةتمسديه
ه ألطمطد الساااا ة تم

ندن مديةد ن،د

دنلااديةدون،د

ندن مااديةد ن،د

دل هسد ل د ق ل د ك االبااصد

ألطلبلت.
د:1988دعملد

دحمهصد مةشاااحد ديمقة ط دالو أللبلتد ةتلساااصدلليكلد

منيليمس .د
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أبرز مواقفه:
 دوعة دع دمعمود اااااد حقد إسة تمل د

د د لعدع دو سةل دلال،د ة د

دشاااا دةلد عدند إلسااااة تمه دعهىدقطلعدة دعلمدّ2014دنه ديةىدوندد
معمد إسااااة تمل دقلعد دنوساااالسد هديمقة طمصد

د م طقصد دي غمدة ّد

يملدوعه دوند ويدلالفدلعد إسة تمل دسمك ندلكلوود غة صد مغهقص .
 ويدددة ند عة قدبقملم د اليلتد م د دعلمد.2003
 معمد دلدلد عساااكةيد
لعمدةد ق

د مبملدعلمد2011دنويدددحمهصد طهسااا د ااادد

ديملدم عدع دت نيدد معلر صد س ريصدبل سه ص.

 وعة دع دإم و ود م لن صد الوقال د

دتةيملدعلمد2016دنكةحدبأندإم ر د

ونبااللاالدتاادعمدبشااااكاال ديااللاالد ك لااصد ةيمااصد م ألبااصدميمقة طمالد
نلؤسسلتةل.
 بعددتةيود عملد

د بمتد بمضّدنكاااالدتةيملدبأوةلدحهملد

ي عمد دعهىد ال يلتد م

د لت د

د د إي لمدطةقد هع ملدلع ةل دبشاااا كلدويثةد

لعهمص .
 قل،د علمد2015دإند الل ملردبم دتةيملدننحد تدحمليصد شااااعبد كةميصد
سااا ريصد مديك دح ىدل

ااا عدوقلشد ندتةيملدحهملدلةمد ه اليلتد

م د .


دومسااالندعلمد2015دوعة دع دمعمود ه ة د ساااع ميصدعهىد مم ّد
نقل:،د ي ءدل ده د ةدّدقم لدب ساااةيعدتساااهممد ساااه صّدنزمولدل د
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تبلم،د معه للتد الس ألبلر تمصّدنووشأولدلهمصدتألطمطدت سمقمصدلش ةيصد
دلةي د عمهملتد سع مي .


دتم زد2020دقل،دبأندإم ر دبليدند ساااا ة جعدعالقصد اليلتد م د د
لعد ك لصد سااااع ميصّد

دوعطةلد ةتمسدتة لبدشاااامكدلدعهىدبملضد

م لبعصدل م عصديلرثمصدل د سااملساالتّدبملد
بلإل ل صد ق لدجمل،دللشق


دا حد ة د

دنحمهصد قمعد دد معلر صد

د مم ّد
د د لل .

د28دتشةي د ن،د2020دقل،د ص م صدThe Jewish Insiderدإندإم ر د
بليدندتألططد اد إجة ءدلة جعصد س ة تم مص د هعالقصدبم د اليلتد م د د
ن سع ميصد ه أيددل دووةلدتع دزدلصل



د17دح ية ند2020د قل،دإندبليدند

لدحقلدنت

قدلعدقمم ل .

ديةبطد مساااالعد د عسااااكةيصد

ا إسة تمل دبأشملءدلثلد ضمدوندقة ر تدولةىد ه ك لصد إلسة تمهمصدقددالد
و د قدلعةل .
 ويدددت سهمحد عدند إل سة تمه دمنند شةنطّدنو شلمدبإت لقلتد طبمعد

د

ت ساااادطتد مةلدإم ر دتة لبدبم د عدند إلسااااة تمه دن ب ةي دن إلللر تد
عةبمصد م د .


د21دت شةي د ثلو د2020د كةحد يل صدرني ةزدبأوود قهقدإز ءد س مة رد
و ةليلتدحق قد إلوسااالندل دقبلدو لمد سااامسااا د

دلصاااة ّدنوم ند

ع قل،د قلهة دثال ثصدل د مد عم دع دحق قد إلوسااااالندني بدعهىد
ت ي ةدوند قلءد دبه للسمم د جلوبد مسدجةيمص.ديملدووود مسدل لكة د
سهممصد ق قد إلوسلن .
 قل،دبعددتةيودعمهود ك ل دعلمد2017دوند اليلتد م د د رتكبتد
لطأدلعليسلدعبةد قملمدبل قهملدجد د
لمةيمصد

دس ريل .دنويددوند شلد سملسصد

دسااا ريلديلندع دللد مدتسااا ألدمدن شااا ط دللديك

دل د

ق .
 و قددإعالندتة لبدعلمد2019دبأووديةيددس ا بد ق تدل دشاامل،دشااةقد
قضتدعهىد مصد قمصد لمةيمص .د
س ريلدلع بةد دووةلدلط د َد
 كااااةحد

دوحدد م ديلتدوند لأساااال د مةلجةي دن ضاااا ليلد مدومم د

س ريم دس الحقود ة دط يهودو م صدعدمد دلدلد لمةي د ملي ةمد
لال،دعةددونبللل .
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 نبدخدإم ر دتة لبدعهىد وساااا لبةلدل د الت لقد

نيدلعدإية نّدقلتالددإند

الو س ل دل د الت لقدي ضعدن ش ط دعهىد ل سلردت صلمل د مسد قطد
لعدإية ندن ك دويضاااادلدلعدحه لتةلّدنيةدرد و قلمهد ااااااااد حمهصد ضااااغ طد
قص ى د


ديملرسةلدتة لبد ددطةة ن.

د28دتشةي د ن،دعلمد2020د كةحد م قعدJewish Insiderدبأنددإم ر د
بليدند س

كلد عق بلتدةمةد

سه كد إلية و د

نيصد ددإية نديإجة ءدق يد ددس ءد

دل لالتدولةى .د د

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أبرز ما كُتِب عنه:
 ايةدل قعدJewish Insiderدوووديلندكااااهصد كاااالدبم دحمهصدبليدند
الو أللبلتد ةتلسصدنل مصدAIPACدنيثمةدل دجمعملتد ه ب د مة مي.د
 قل،دع ودرنبةتدلل دزلمهود سلبقد
ووودتأثةديثمةد دبمساااامة دزنّدولود

دإم ر دونبلللد

دلقلبهصدلعدBBCد

يديلندوحدد لجم دل د م ةقصد

لزيص ّدنو لفدووودسمك ندل مسكدلدبل د لعدع دحق قد إلوسلن.
 بعددإعالندبليدندتةشم ود م صبدنزيةد أللرجمصدوشةتدعشة تد ص لد
نن سلتلد إلعالمدووود سمعمدد دفءد هعالقلتد لمةيمصد نرنبمصدنلل كصد
لعدو ملوملدن ةوساالّدبلإل اال صدإ ىدنكاا ودباااااااد مد ع دع د

ل لتد

دن مص.
 وساااابدل قعدThe Hillد لبعد هك وغةسد ضاااالد ودب شااااكملدللدعةفد
با

ل لد دن د م لربصدم عش .

 ي َس ابدإ مودسااعمودلال،دعمهود

دناليصدونبلللد ثلومصدعهىدقصااةدلع مد

عمهملتد الو شلرد ق ل مصد لمةيمصدعهىدوعد مدكغمة دل د ق ت.
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لويد أوستن

سِيَر الشخصية ألبرز أعضاء إدارة بايدن
لويد ال
أوستن

وزير الدفاع
 حياته الخاصة:

مواليد  8آب 1953
أالباما ،موبيل

 كاثوليكي ملتزم دينيا ،ترعرع في مدينة توماسفيل بوالية جورجيا.
 متزوج منذ  41عاما من شارلين أو ستن ،م ست شارة تربوية ونا شطة في
مجال تثقيف ودعم أسر العسكريين في وزارة الدفاع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السيرة العلمية:
 حائز على بكالوريوس العلوم من األكاديمية العسكككككرية األميركية في
ويست بوينت عام .1975
 حصككل على درجة الماجسككتير في ا دا في تعليم المرشككدين من كلية
التربية بجامعة أوبورن عام .1986
 حائز على ماجستير في إدارة األعمال من جامعة ويبستر عام .1989
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السيرة العملية:
في الخدمة الحكومية
 :2016-2013 قائد القيادة المركزية (الوسطى) في الجيش األميركي.
 :2013-2011 نائب رئيس هيئة أركان الجيوش األميركية.
 :2011-2010 آخر قا ئد للقوات األميرك ية في العراق قب يل االنسكككك ا
(أشككككرى على عملية االنسكككك ا التي اكتملت في  18كانون األول عام
.)2011
 :2010-2009 مدير هيئة األركان المشتركة.
 :2008 قائد القوات المتعدد الجنسكككيات في العراق (المنصكككب الثاني بعد
قائد القوات).
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 :2009-2006 قائد الفيلق الثامن عشر الم مول جوا.
 :2006-2005 رئيس أركان القيادة المركزية في الجيش األميركي.
 :2005-2003 تولّى قيادة الفرقة الجبلية العاشككككرة (مشككككاة خفيفة) ،مع
مهمة قائد قوة المهام المشتركة  ،180أثناء ال ر في أفغانستان.
 :2003-2001 مسككاعد قائد فرقة المشككاة الثالثة حيث كان له دور قيادي
تصدرت قوات الغزو البري للعراق.
في إدارة عمل الفرقة التي
ّ
 :1999-1997 قائد اللواء الثالث في الفرقة  82الم مولة جوا.
ّ :1997-1993 
تنقل في قيادة عدد من الكتائب في فوج المظليين 505
التابع للفرقة  82الم مولة جوا.
خارج الخدمة الحكومية
 :2018 حصككككككل على موقع إداري في شككككركككة Tenet Healthcare
 Corporationللرعاية الص ية.
سماها Austin Strategy
 :2017 أ سس شركته اال ست شارية الخا صة و ّ
 ،Groupلكن نشاطها بقي م دودا.
ُ :2017 ع ِّين عضوا في مجلس إدارة شركة  Nucor Corporationلصناعة
الفوالذ والصلب.
 :2016 انضككككم إلى مجلس إدارة شككككركككة Raytheon Technologies
للصناعات العسكرية.
ُ :2016 ع ّين عضككككوا في مجلس أمناء مؤسككككسككككة كارنيغي – نيويورك
لألعمال الخيرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أبرز مواقفه:
 قال في جلسكككة اسكككتماع في الكونغرس عام " :2015أعتقد أن الناس -
القادة في المنطقة  -يعتقدون بالتأكيد أن سكككعي إيران المتسك سكككس
نووي هو تهديد للمنطقة".
" ن ن نشهد ت ّوالت في طبيعة المنافسة العالمية بين الواليات المت دة
ومنافسينا .بينما نستمر في كوننا القوة العظمى الوحيدة في العالم فإن
كككيقون الفجوة بيننا
خصككككومنا يت ّ
قدمون .إنهم يبنون القدرات .إنهم يضك ّ
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وبينهم ،سككككواء من ح يث التكنولوج يا أو الخبرة الق تال ية .و هذا ينطبق
بشكل خاص على الدول القومية مثل روسيا والصين".
 خسل جلسككككة اسككككتماع في الكونغرس عام  ،2015كان أول مسككككؤول
عسكككري أميركي يعترى بدعم بسدل لوحدات حماية الشككعب الكردية في
سوريا.
تورط روسككيا في سككوريا .قال "إنهم ي ّبون أن يقولوا علنا بأ ّنهم
" حول ّ
سكككاعدونا في م اربة األشكككرار ،داعش .لكن حقيقة األمر أنهم كانوا هم
األشرار وال يزالون كذلك".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أبرز ما كُتِب عنه:
 قال عنه بايدن في مقال بعد إعسن تعيينه" :عندما ظهر تنظيم الدولة
اإلسسمية كتهديد إرهابي في العراق وسوريا ،اعتمدت أنا وأوباما بشدة
ككمم ون ّفذ ال ملة التي هزمت في النهاية الجماعة
على أوسكككتن ،الذي صك ّ
اإلرهابية.
 قال عنه بايدن في مقال بعد إعسن تعيينه أن "االنسككك ا من العراق -
تجربة سككتخدمه كوزير دفاع يشككرى على توزيع الجيش للقاحات كوفيد-
."19
 أوردت مج لة بوليتيكو في حديث ها ع نه أن "خبراء األمن القومي أ ثاروا
مخاوى بشكككأن افتقارل للخبرة في التعامل مع ما يعتبرل الكثيرون الت دي
األكثر إل احا الذي يواجه الواليات المت دة لسككككنوات قادمة :الصككككين
العدوانية بشكل متزايد".
 نقلت ص ك يفة  Jerusalem Postاإلسككرائيلية عن مصككادر إسككرائيلية أن
هناك عسقة ممتازة تربط أوسكككتن بزعيم حز أزرق أبيإل اإلسكككرائيلي
بيني غانتز (منذ أن كانا في الخدمة بين  2011و.)2015
 قالت عنه صكككك يفة نيويورك تايمز عام  2014أ ّنه ال ي ب التكلم كثيرا،
ويبتعد عن اإلعسم ،والتدخل في السياسة ،وإلقاء البيانات العسكرية.
طور أوسككككتن عسقة وثيقة مع نجل جو بايدن الراحل ،بو ،عندما خدم
ّ 
األخير في الجيش ت ككت قيككادة أوسككككتن في العراق بين عككامي 2008
و.2009
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 قالت مجلة بوليتيكو عنه" :واجه أوستن أسئلة صعبة بشكل خاص عام
 2015حول دور الجيش األميركي في تدريب القوات في سككوريا لم اربة
تنظيم داعش ،معترفا بأن الواليات المت دة أنفقت حوالي  500مليون
دربت حفنة من المقاتلين فقط ".
دوالر لك ّنها ّ
ات ِه مت الق يادة المركز ية ت ت ق ياد ته بأ ّن ها قلّ لت من أهم ية الت قارير
ُّ 
االسككتخباراتية حول التهديد الذي تشكككله المجموعة اإلرهابية ورسككمت
لتقدم الجهود العسكككرية األميركية ،إلى أن صككدرت
صككورة أكثر إشككراقا ّ
برأت
عككام  2017نتككائت ت قيقككات المفتش العككام في البنتككاغون التي ّ
أوستن من االتهامات التي ُو ِّج َهت إليه.
أن وجهة نظر أوسككتن المب ّكرة حول تنظيم داعش
 ذكرت مجلة بوليتيكو ّ
هي التي دفعت الرئيس باراك أوباما إلى تسككككمية داعش بكككككككك "الفريق
المبتدئ".
 م للون عسكككككريون مختصككككون قالوا لمجلة بوليتيكو أن "هناك أوجه
تشكككابه بين لويد أوسكككتن وجيم ماتيس ،الذي كان أيضكككا قائدا سكككابقا
للقيادة المركزية األميركية ،وهذا مدعاة للقلق".
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وزيرة الخزانة
 حياتها الخاصة:

مواليد  13آب 1946
بروكلين ،نيويورك

 يهودية من أصول بولندية.
 والدها يوليوس يلين ،كان طبيب صحة عامة ،ووالدتها كانت معلمة في
مدرسة ابتدائية.
 متزوجةةة من اتصتدةةةةةادأ جورف أكحلوز الحةةائز عل جةةائز نوبةةف في
اتصتداد عام .2001
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السيرة العلمية:
 حائز عل بكالوريوس في اتصتداد من جامعة بحاون عام .1967
 حدلت عل دكتوراه في اتصتداد من جامعة ييف عام .1971
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السيرة العملية:
في الخدمة الحكومية
 :2018-2014 رئيسة اتحتياطي الفيدرالي األميحكي.
 :2014-2010 نائبة رئيس اتحتياطي الفيدرالي األميحكي.
 :2018-2010 عضو في مجلس حكّام اتحتياطي الفيدرالي األميحكي.
 :2010-2004 رئيسة اتحتياطي الفيدرالي في سان فحانسيسكو.
 :1999-1997 رئيسةةة مجلس المسةةتنةةارين اتصتدةةاديين في لدار بيف
كلنتون.
 :1997-1994 عضو في مجلس حكّام اتحتياطي الفيدرالي األميحكي.
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خارج الخدمة الحكومية
مميز مقيمة في معهد بحوكينغز.
 :2020-2018 باحثة ّ
 :2020 رئيسة الجمعية اتصتدادية األميحكية.
 :2004 نائ بة رئيس "الجمع ية اتصتدةةةةةاد ية األميحك ية" – American
.Economic Association
 :2004 رئيسةةةةةة "جمعيةةة اتصتدةةةةةاد الغحبي" Western Economics
.Association
 :2010-2002 ع ضو مجلس أمناء منظمة "لصت داديون من أجف ال سالم
واألمن" – .Economists for Peace and Security
 :1999-1997 رئيسةةة لجنة السةةياسةةاص اتصتدةةادية في "منظمة التعاون
اتصتدادأ والتنمية – ."OECD
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أبرز مواقفها:
المصدةةةدةةةة للمدةةةادصة عل تعيينها أمام لجنة النةةة ون
 في الجلسةةةة
ّ
المالية في مجلس النةيو أجابت عل سة ال حول موصفها من الحمائية
األحادية الجانب" :أعتقد أن أفضةةف طحيقة لمعالجة الممارسةةاص التجارية
غيح العادلة هي العمف مع الحلفاء ،والتحكيز مبا شح عل اتنتهاكاص مثف
سحصة الملكية الفكحية واإلعاناص غيح العادلة".
 وأضةةةافت في الجلسةةةة نفسةةةها حول الدةةةين" :نحن بحاجة لل مواجهة
ممار ساص ال دين التع ّسفية غيح العادلة وغيح القانونية ،فال دين تقوض
النةةةةح كاص األميحك ية عبح لغحاق السةةةةوق بالمنت جاص ،وفحض العوائق
التجارية وتقديم اإلعاناص غيح القانونية لنةةةحكاتها ،فهي تسةةةحق الملكية
الفكحية وتنصحط في ممارسةةةةاص تمنحها ميز تكنولوجية غيح عادلة بما
في ذلك عملياص نقف التكنولوجيا القسةةةةحية .وهذه الممارسةةةةاص بما في
ذلك المعاييح البيئية والعمالة منصف ضة األجح في ال دين هي ممار ساص
نحن عل اسةةةةتعداد تسةةةةتصدام مجموعة كاملة من األدواص لمعالجتها،
بالطبع ،من المهم مع محور الوصت العمف مع حلفائنا".
 وفي الجلسةةة أجابت عن سةة ال حول رتيتها للعقوباص التي أكثحص لدار
تحامب من استعمالها فقالت" :في حال المدادصة عل تعييني أنا ونائبي
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سةةنقوم برجحاء محاجعة سةةحيعة للعقوباص األميحكية ،وسةةنححص عل أن
َعمف هذه العقوباص بطحيقة استحاتيجية وبنكف مناسب".
تٌست َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أبرز ما قيل وكُتِب عنها:
 أشةةةاد أغلب أعضةةةاء الكونغحس من الحزبين بقحار ااتيارها إلدار و ار
الصزانة بنةةةةكف أسةةةةاسةةةةي لصبحتها اتصتدةةةةادية والمالية الطويلة في
اتحتياطي الفيدرالي ولدار بيف كلنتون.
 صة ّةحم مس ة ولون في و ار الصزانة ومنة ّةحوعون من الحزب الديمقحاطي
بأن يلين سةةةةيكون لدي ها  5أولو ياص كو يح للصزا نة ،مح ّت بة من ح يث
ّ
األهمية عل النكف التالي:
 .1لن عاش اتصتدةةةةةاد األميحكي الم تأ ّجح ب جائ حة كورو نا عبح تمحيح
الحزمة التحفيزية التي طححها الحئيس بايدن.
التغيح المنااي عل اتصتداد األميحكي.
 .2دراسة آجار
ّ
 .3فك الكثيح من العقوباص التي استعملتها لدار تحامب.
السحية المدحفية ومكافحة غسيف األموال.
 .4تجديد صانو َني ّ
 .5معالجة ال ُنظُم الضابطة تنتنار العمالص الحصمية.
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أليخاندرو نيكوالس

مايوركاس الشخصية ألبرز أعضاء إدارة بايدن
أليخاندرو السِيَر

وزير األمن الداخلي

مايوركاس

 حياته الخاصة:
مواليد 24 :تشرين الثاني
1959

 من أصول التينية ،ولد في هافانا-كوبا ،هاجر كالجئ مع والديه وشقيقته
سنة  ،1960عقب الثورة الكوبية ،إلى مدينة ميامي بوالية فلوريدا
ثم انتقل مع عائلته إلى مدينة لوس أنجلوس في جنوب
األميركيةّ ،
كاليفورنيا ،حيث أمضى فترة شبابه.
 والده يهودي كوبي من أصول السفارديم التركية واألشكناز البولندية
كان لديه مصنع للصوف الصلب في هافانا.
 والدته يهودية رومانية هربت مع عائلتها من "المحرقة النازية" إلى كوبا
في أربعينيات القرن الماضي.
أيضا تدعى تانيا ولديهما ابنتان ،جيزيل وأميليا.
 متأهل من يهودية ً
عداء رياضي ويلعب التنس والسكواش.
ّ 
 عمل في القطاعين العام والخاص على مدار مسيرته المهنية كمحام
ومسؤول حكومي.
 عام  ،2008اعتبرته مجلة ( )The National Lawكواحد من "أكثر 50
تأثيرا في أميركا".
محاميا من األقليات
ً
ً
 عام  2016حاز على تكريم "مجلس حكّام االتحادات اليهودية األميركية"
لجهوده في "مكافحة معاداة السامية" ضمن مسؤولياته في وزارة األمن
الداخلي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السيرة العلمية:
 أنهى المرحلة الثانوية في ثانوية ( )Beverly Hillsفي بيفرلي هيلز في
لوس أنجلوس بكاليفورنيا.
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 حاز عام  1981على بكالوريوس في اآلداب مع درجة امتياز من جامعة
بيركلي-كاليفورنيا.
 نال عام  1985الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق في جامعة
لويوال ماريماونت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السيرة العملية:
في الخدمة الحكومية
 :2021 وزير األمن الداخلي.1
 :2016-2013 شغل منصب نائب وزير األمن الداخلي؛ وقد نال جائزة
المتميزة من الوزارة ،وهي أعلى وسام مدني تمنحه؛ وجائزة
الخدمة
ّ
الخدمة المتميزة لخفر السواحل األميركية؛ وحصل على ثناء خاص من
خصوصا األمن
وكالة األمن القومي إلنجازاته في مجال األمن القومي،
ً
السيبراني ،وقاد مفاوضات وزارة األمن الداخلي مع "إسرائيل" والصين
حول األمن السيبراني.
 :2013-2009 مدير وكالة خدمات المواطنة والهجرة األميركية ،الوكالة
المكلفة باإلشراف على أكبر نظام هجرة في العالم.
ّ :2001-1998 
كمدعي عام للواليات
رشحه الرئيس بيل كلينتون للعمل ّ
مدعي عام في الواليات
المتحدة لمنطقة وسط كاليفورنيا ،ليكون أصغر ّ
المتحدة ،وهي ترقية نادرة من بين الرتب التي رفعت مكانته على المسرح
الوطني.
 :1998-1989 عمل في مكتب المدعي العام األميركي في لوس أنجلوس،
إحدى أكبر مناطق وزارة العدل.
خارج الخدمة الحكومية
 :2020-2016 انضم إلى مكتب محاماة (Wilmer Cutler Pickering
 )Hale and Dorrفي العاصمة واشنطن.
 :2009-2001 عمل في مجال المحاماة في مكتب خاص.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُ 1ت ّع ّد وزارة األمن الداخلي ثالث أكبر وزارة اتحادية في الواليات المتحدة ،وتشمل وكالة األمن السيبراني ،أمن البنية
التحتية ،وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية ،إدارة أمن النقل ،خفر السواحل األميركية ،الجمارك وحماية الحدود األميركية،
خدمات الهجرة والجنسية والخدمة السرية للواليات المتحدة.
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 أبرز مواقفه:
رسميا عن ترشيحه قال" :مه ّمة وزارة األمن الداخلي هي
 عند اإلعالن
ً
حماية الشعب األميركي ووطننا وقيمنا .الواليات المتحدة دولة مضيافة
أتعهد بالدفاع عن بلدنا وحمايته
تنوعهاّ .
ومتعاطفة ،دولة تجد القوة في ّ
دون التضحية بهذه القيم األميركية".
جدا بهويتي وتراثي،
 قال ً
أيضا غداة اإلعالن عن ترشيحه" :أنا فخور ً
جدا بوالدي ،واألهم من ذلك كله أنني فخور بكوني مواطنًا
وفخور ً
وزيرا لألمن الداخلي ،آمل أن أم ّثل لآلخرين الفرص التي
أميرك ًيا .بصفتي ً
تو ّفرها أميركا للجميع".
" في ذكرى يوم الهولوكوست تنفطر قلوبنا في الذكرى األبدية للمعاناة
نكرم بإيمان مستمر وأمل ال يلين وجهود دؤوبة لدحر
والخسارة .نحن ّ
أتذكر عائلتي أمامي".
الكراهية.
ّ
جدا ،و ّفرت
غرد على تويتر بعد إعالن ترشيحه" :عندما كنت
صغيرا ً
ّ 
ً
الواليات المتحدة لي ولعائلتي مكا ًنا للجوء .اآلن ،لقد تم ترشيحي لمنصب
وزير األمن الداخلي واإلشراف على حماية جميع األميركيين وأولئك الذين
يفرون من االضطهاد بح ًثا عن حياة أفضل ألنفسهم وألحبائهم".
ّ
 في العام  2015زار مقبرة أجداده في كوبا ،بعد أن أعاد أوباما العالقات
أيضا عند المبنى السكني الذي
الدبلوماسية مع الحكومة الكوبية .وتوقف ً
ولد فيه ،وموقع مدرسة والده القديمة ومصنع الصوف الصلب السابق.
لكنه قال لزمالئه" :إن المقبرة اليهودية هي التي أ ّثرت فيه أكثر من
غيرها".
 في حزيران عام  2016زار كيان العدو اإلسرائيلي للمشاركة في المؤتمر
الدولي السادس لألمن السيبراني ،ووقّع اتفاقات عديدة مع نظرائه
اإلسرائيليين.
ضا
تعر ً
 في أيلول عام  2016أعلن ّ
أن "اليهود األميركيين هم أكثر الشرائح ّ
وقرر تخصيص مساعدات خيرية
للهجمات على خلفيات معادية للسامية" ّ
من وزارة األمن الداخلي لتمويل تأمين حماية أمنية للمعابد اليهودية
األميركية ،وتوفير برمجيات لمكافحة معاداة اليهود عبر مواقع التواصل
االجتماعي.
ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 أبرز ما قيل وكُتِب عنه:
مجرد التفكير
ً
 كتبت إحدى الصحف
تعليقا على ترشيحه" :رفض مايوركاس ّ
في سياسة الفصل اإلداري التي اقترحها مدير دائرة الهجرة والجمارك سنة
 2015توم هومان والتي تقوم على إرسال الحكومة ألطفال المهاجرين
إلى المالجئ وسجن آبائهم؛ هذا الرفض هو بمثابة مقياس للبوصلة
األخالقية التي سيحضرها مايوركاس إلى سلطات إنفاذ قوانين الهجرة
األميركية عند اختيار الرئيس جو بايدن له إلدارة وزارة األمن الداخلي.
يعبر عن التعاطف العميق
 وصف زمالء سابقون مايوركاس بأنه "شخص ّ
مع المهاجرين الذين تشبه رحلتهم رحلة عائلته غير العادية إلى الواليات
المتحدة .وسيكون أول مهاجر التيني مسؤول عن وزارة األمن الداخلي
المترامية األطراف والتي تم إنشاؤها بعد هجمات  11أيلول لمكافحة
اإلرهاب وحماية الموانئ والحدود وفرض قوانين الهجرة داخل الواليات
المتحدة".
ممن عملوا مع
مدعيا عا ًما و
 كتب 85
ً
ً
مسؤوال كبيًرا في وزارة العدلّ ،
مايوركاس وخدموا كال الحزبين ،إلى أعضاء مجلس الشيوخ" :ندعم
ترشيح مايوركاس بكل إخالص وبشكل ال لبس فيه" ،وح ّثوهم على
المصادقة على تعيينه بسرعة.
 قال أحد زمالئه السابقين" :من المرجح أن يصاب الديمقراطيون
تغييرا
الليبراليون بخيبة أمل إذا كانوا يتو ّقعون أن ُيحدث مايوركاس
ً
جذر ًيا؛ مايوركاس محافظ للغاية بالمعنى التقليدي للكلمة".
 وصفه زميله جيل كيرليكوفسكي ،المدير السابق للجمارك وحماية الحدود
األميركية بأنه "مدير تنفيذي يتم ّتع بحساسية إنسانية عالية".
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سوليفانسِيَر الشخصية ألبرز أعضاء إدارة بايدن
ال
جايك

مستشار األمن القومي
 حياته الخاصة:

مواليد  28تشرين الثاني عام
1976
فيرمونت ،بيرلنغتون

 نشأأأي مي ياباليس او يس مي يابااأأأسثلع لاو لده في صح مي أأأ ا ي
سأأأأتلي ثوم،اسكع فألك ذسأأأأتل ي مي ألاي ي صأأأأ لمي في لجا يةلي ي
يابااسثلع مادل لدلت في صثه ياتشلية لتسجاه مي يصيسي ثلنسمي.
 ثزفج للا  2015ين يليجومت جسد نصيع فهي ياتشلية سالساي سليقي
لاأأابلثسيمن جس ا،ويلك فجسك يلأانع فألث،ي قلنسناي وئاو ي قضأألة
ن
ياومك جلي نص في قلضي ستا ن يويمو.
 مدتلك يهلييت يت سقي يل دبلظوة يبذ ذك ألك طل ،ل مي ي دصيسي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السيرة العلمية:
 للئز للى يكل سيمسس مي يآلديب ين جلي ي ماه للا .1998
 ل صه للى ي دلج اتاو مي ي ل ا ي ين ألاي يلجصي ان صيي سي ي جقلت
ي صف اي مي جلي ي ذأا سيد للا .2000
 لصأأأأه للى دأتسييح مي ي قلنسك ين ألاي ي قسق مي جلي ي ماه للا
.2003
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السيرة العملية:
في الخدمة الحكومية
 :2020 لده أداتشلي مي لدلي ي دوشح ي صمدقويطي نتخليلت ي وئلسي
جس يلمصك.
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 :2016-2015 لده أك،او ياأأأأتشأأأأليل لدلي ي دوشأأأأ ي ي صمدقويطاي
نتخليلت ي وئلسي هاجيل ألبتسك.
 :2014-2013 لده ياأأأتشأأأليي ألين ي قسيي بلئب ي وئاو جس يلمصكع
في لفض ذسلسي مي ي لفضلت جباف لسل ي دلف ي بسفل ي مويني.
 :2013-2011 لده أداأأأ فل تخطاط ي اأأأالسأأألت مي فةيية ي خليجاي
يألياوأايع فذلص ثجثي ديلسيلساان ذياوأاان ي لفضان يشكه سول يع
ديلسيلساان إمويناان مي سلطبي لدلك لسل ي دلف ي بسفل ي مويني.
 :2009 لده أبلئب يصمو يسظ ي فةيية ي خليجاي.
 :2008 لده ياأأتشأأليي مي لدلي يوشأأ ي ي وئلسأأي هاجيل ألبتسكع ث
ياأأتشأأليي مي لدلي يوشأأح ي وئلسأأي يلييب ذفيليل فسأأللصح مي ي ت ضأأاو
لدبلظويت خجل ي ا،لق ي نتخليي.
 :2006 أ،او ياتشليل ي اابلثسي ي صمدقويطاي إمدي ألسيلثشو.
 :2002 لده أداتشلي مي لدجت يوش ي ي زب ي صمدقويطي نتخليلت
ي كسنغوس ي بص اي مي ف مي يابااسثل.
خارج الخدمة الحكومية
 :2020 لده أ،للو ةيئو مي يوأز أليناغي لاجا ي صف ي.
 :2017 لده أداأأأتشأأألي مي شأأأوأي  Macro Advisory Partnersي تي
ث بى يتقصم يستشلييت جاسسالساي.
 :2014 لده يصيسل مي ألاي ي قلنسك يةلي ي ماه.
 :2003 لده أكلثب لقلضأأأي جسمصف أل يوماأأأي مي ي كدي يسأأأت بل
ي صيئوة ي ثلنايع ث

لقلضي ستا ن يويمو مي ي د كدي ي لال.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أبرز مواقفه:
 لقب ي لجك لن ثوشأأأا ه دبصأأأب ياأأأتشأأألي يألين ي قسيي

أأأو :

"يألف سمأألت ي د،كوة دةلو يألين ي قسيي مي إديية يأألمأأصك سأأأأتكسك:
ث شأأأي COVID-19ع إللدة هاكلي يةلو يألين ي قسيي ة ه ي صأأأ ي
ي ليي ذف سمي ديئدي ألين ي قسييع في صأأأأانع فإ أأأأج ي جقلت يع
ي ل لء ي تي ثضويت إيلك ف مي ثوييب".
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 م ين ييك ذياوأل ي لجي إ ى

أأأالفي ملاأأأ ي يقتصأأألدمي جصمصة مدكن

دختصأأأي ي اأأأالسأأأي ي خليجاي ذك ماأأألهدسي مي

أأأالفتهل لت ليه يع

ي ت ص ملت ي داأأأأتق،لاي يع ي ل لء في خصأأأأسا ين يقلل ه مي يةلي
مسيمن يس ااي.)1


مدكن ذك ثت سل ي صان يشكه سهه إ ى قسة لل داي لقاقاي إ ي ظلت
ي لطي ي ل لء ي س ملت ي دت صة فشوألئهل يأليباانع في قسيلص ي اكوميع
في  ،ي يألخوى ي تلي ي قسة لظدى ي لد مي .هي ث لفل يسأأأأتباأأأأأل
ي سأأتويثاةاي يألياوأاي لقاصة يسنوف) ل،و ي هادبي للى إقلادهل تصأأ،ح
ي هلي سقلط ن س هل فقسثهل لل دال.2

 مةأأب للى ي س مألت ي دت أأصة ذك ثضأأأأع ي كثاو ين يأليسي للى طألف أي
ي د لفضأأأأألت يع إمويك د لف ي يصء ي د لدثلت ذأثو يدل لصظ مي ظه
إديية ثوييب للى يصى ي ابسيت ي ثجظ ي دلضاي".
 لققت ي قسيلت آثليي يقتصأأأأألدمي ي دي للى طهويكع كبهل
طهويك ثكف لن سأأالسأأتهلع ف

ثة ه

ثكن ي ه ي اأأ ول تقسمة ذنشأأطي

طهويك؛ لتى ذنه ي ص ثخ اف ي قسيلت يل كليه سأأأتبدس إمويك يقتصأأألدمل
فسأأأأالسأأأأال ..للى ي ديية ي صمدقويطاي ذك ث اص ي،لشأأأأوة ي صيلسيلسأأأأاي
ي بسفمي يع إمويكع فذك ثتطلع إ ى إنشأألء شأأيء يل للى فويي خطي ي ده
ي شليلي ي دشتوأي.
 ذلتقص ذنه ين ي ده ذك ن سد إ ى يةدسلي ديئدي ين ي ت لهدلت يشأأأيك
ي دلف ي بسفل ي مويني مدكن موضأأأأ هل فثب اذ هل للى يصى ي اأأأأبسيت
ي صمصة ي قلدييع ث ي ده للى ي ت لفض للى يث لقاي يكد لي ثت ليه
يع قضأأألمل إضأأألماي في تي ثاأأأتدو مي ثييان ي دصأأأل ح يألياوأاي للى
ي دصى ي طسمه .كن يذمي ذنه مدكن ذك مكسك صمبل يييط فاو يسأأأأدي
يان ي دلف ي بسفل في قسيلت للى إمويك .مدكببل ث قاق ي ة ي دكلسأأب

1

Jennifer Harris & Jake Sullivan, “America Needs a New Economic Philosophy. Foreign
Policy Experts Can Help”, Foreign Policy, February 7, 2020.
https://foreignpolicy.com/2020/02/07/america-needs-a-new-economic-philosophyforeign-policy-experts-can-help/
2
Hal Brands & Jake Sullivan, “China Has Two Paths to Global Domination”, Foreign
Policy, May 22, 2020.
https://foreignpolicy.com/2020/05/22/china-superpower-two-paths-global-dominationcold-war/
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ي د،كوة مي ي ،ونليج ي بسفلع كن مدكببل ييط ثخ اف ي قس يلت طسملي
ي دصى يل تقصا مي أج ي دل ان.
 خجل ي نتخليلت ي تدهاصمي ل زب ي صمدقويطي للا  2016ف أأأأف إلجك
ي دو شح ياوني سلنصية لن ناته ثط،اع ي جقلت يع إمويك مي للل مسةح
يأ"ي لجك ي خطاو".
 يل م ةب ذك ث

له ي س ملت ي دت صة هس ي ت لفض لسل ي دلف ي بسفل

يشكه يئاايع ف كن ي ص ك ثاهه فثصمع يلثةلح فثصل ي د لفضلت
ي قلادايع لاو مكسك ذطوي ي ت لفض ه ي لللان ي قلاداان ذن اه .
 إمويك ف"إسأأأأويئاه"ع ن ثتقليج ذيصي للى ي داأأأأتسى ي سأأأأتويثاةيع ف ن
ثتقليه ي اأأ سدمي فإمويك للى ي داأأتسى ي سأأتويثاةي ذمضأأل .كن هه
مدكبه ي اأأأاو مي ياأأألي خ ة ي تصأأأ اصع لاو

م دل هذي ي ختج

ي سأأتويثاةي للى يألقه إ ى نس ين جس ت ي تصأأ اص ي د تدلي ي تي قص
ث دل إ ى ي صوي ؟ هذي يل سب لفل ث قاقه.
 ي ص للدثي قته خلشأأقةي

أأو " :مةب للى ي س ملت ي دت صة ذك ثتخذ

إجويء يدي للى يقته جدلل خلشأأأقةي .فذلتقص ذك ي جويء ي دبلسأأأب لود
ألك مةب ذك مكسك:
 إديني لليي ذأثو لصفيناي دل لصظ هبلب يدل يذمبلح ين إديية ثوييب. يطل ،ي ذأ،و يل دالء ي لدل لصظ يل ض،ط في لس،ي ي دا ف ان ينذجه ك.
 ي صسل للى يةدسلي ين ي ت هصيت ين ي كسيي ي ا سدمي لسل يلسا لسنه مي ي داتق،ه لتيأص ين ذك هذي ي بس ين يألشالء فذشالء
ين هذي ي ق،اه ن ث صظ يوة ذخوى.
ذلتقص ذك ي س ملت ي دت صة إ ي يثخذت هذي ي دسقف فألنت يت اقي فثليتي
مي ي قالا يذ ك ماأأأأس مبتج لبهل ي ة ي تغااويت مي لدلاي

أأأأبع

ي قويي صى ي قالدة ي ا سدميع في تي يخت ت مي ظه إديية ثوييب".
 يل ي ذل مدكن ذك ث له ي س ملت ي دت صة داللصة ي ا سدمي مي ي صمل
لن ن اأأهل مي ظه يأتاأألب ي سثاان ي قصييت ي تكبس سجاي فثشأأكاله
ثهصمصي؟ ذف مدكن لس ملت ي دت صة ذك ث ه ي دزمص يع ي ا سدمي فيع
شأأأأوألء فلل لء آخومنع يدن مي ك يألفيفياسكع جنخويط مي لدلالت
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سقف ثصمق يألسأأأأل ي ين إمويك إ ى ي سثاان .ثلنال مةب للى ي س ملت
ي دت صة ذك ثاأأأللص ي اأأأ سدمان للى ي ت ليه يطومقي يوأزة في صفدة
لصمل لن ن اهلع يع إظهليهل ل سثاان ي تكل ي ي قاقاي لقالا يذ ك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أبرز ما كُتِب عنه:
 ألك م ظى يلهتدلا خلص ين ق،ه هاجيل ألبتسك لبصيل ألنت فةموة
لخليجاي فألنت ث وص للى ذك مكسك آخو ين ثاتشاوح لسل ياي ي
ثتطلب ي دشسية أص ي للى يألخذ يدل م،صمه ين يذل).
 ألك ذفيليل مهت يل ستدل إ ى آييئه لبصيل لده ياتشليي ألين ي قسيي
بلئب ي وئاو جس يلمصك.
 ألك ضسيح إ ى جلنب فملالا ياونز خجل ي د لفضلت ي اومي مي سلطبي
لدلك للا  2012ذثوي إمةليال سله مي إطجق ي د لفضلت ي بسفمي يع
إمويك في تس ه جث لق ي د،صئي مي ثشومن ي ثلني للا .2013
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جوناثان فينر السِيَر الشخصية ألبرز أعضاء إدارة بايدن

نائب مستشار األمن القومي
 حياته الخاصة:

مواليد عام 1976

 ولد في نورويتش بوالية فيرمونت عام  ،1976وهو أكبر أشقائه األربعة.

نورويتش ،والية فيرمونت

 كانت والدته مديرة مدرسة فرانسيس سي ريتشموند ووالده طبيبا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السيرة العلمية:
 تخرج من مدرسة هانوفر الثانوية في هانوفر بوالية نيو هامبشر.
 التحق ب جام عة هار فارد حيث طور اهت مامه بالعال قات ا لدولية ب عد أن
أمضى وقتا في العمل مع حزب العمال البريطاني.
 حصل على إجازة في القانون من كلية الحقوق بجامعة ييل.
 حصل على دكتوراه في العالقات الدولية من جامعة أوكسفورد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السيرة العملية:
في الخدمة الحكومية
 :2017-2015 ع مل مديرا لتخطيط السيييي ياسيييييات في وزارة ال خارج ية
األميركية وهو مركز أبحاث داخلي تابع لوزارة الخارجية .وذلك في عهد
وزير الخارجية األميركي جون كيري.
 :2015-2011 عمل في البيت األبيض في من صب كبير م ست شاري نائب
م ست شار األمن القومي حينها أنطوني بلينكن ،وكم ست شار خاص لنائب
الرئيس آنذاك جو بايدن لشيينون الشييرق األوسييط وشييمال أفريقيا .كما
تولى مهمة كتابة خطابات السياسة الخارجية لبايدن.
 :2011-2009 انضيييي إلى إدارة الرئيس أوباما كرئيس لموظفي مكتب
البيت األبيض ورئيس موظفي مجلس األمن القومي.
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خارج الخدمة الحكومية
 أثناء دراسييييته القانون في جامعة ييل عمل على ت سيييييس مشييييرو
لمساعدة الالجئين العراقيين.
 عمل لحوالي  7سيينوات كمراسييل في صييحيفة واشيينطن بوسييت داخل
أميركا وخارجها في أكثر من  20دولة.
 رافق قوات مشاة البحرية األميركية خالل غزو العراق عام  2003وأمضى
 18شهرا في تغطية حرب العراق.
 غطى إعالميا الحروب التي حصييييلت في لبنان عام  2006وفي جورجيا
عام  2008وفي غزة عام .2009
 عمل لمدة عام في هونغ كونغ – ال صين ،كباحث في من س سة Henry-
 Luceوكمحرر في مجلة .Far Eastern Economic Review
 كتب ونشر عشرات التقارير ومقاالت الرأي في مجالت وصحف عالمية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أبرز مواقفه:
 عام  ،2020قبل تعيينه نائبا لمسييييتشيييييار األمن القومي ،اعتبر أن
سيييياسييية إدارة ترامب بشييي ن إيران فشيييلت وأن انسيييحاب الواليات
المت حدة من االت فاق النووي سيييييكون له ت ثير طو يل ال مدى على
السييييييياسيييييية الييداخلييية اريرانييية حيييث يعتبر أن الرئيس روحيياني
وارصالحيين والوسطيين فقدوا مصداقيته .
 في آذار عام  2020اعتبر أن سلوك إيران في منطقة الشرق األوسط
"ازداد سييوءا وأنها اقتربت من مرحلة الخطر رنتاج مواد نووية كافية
لالستخدام العسكري".
 حول اغتيال الجنرال سييليماني قال" :صييحيأ أن سييليماني لعب دورا
في زعزعة اسيييتقرار المنطقة ،لكن إدارة ترامب ل تقدم تفسييييرات
كافية لتبرير اغتياله" ،واعتبر أن الخطورة تكمن في أن العملية هي
"اغتيال شخصية رسمية في دولة لسنا في حرب معها ،وهذا ما يثير
القلق".
 حول عالقة العراق بييييييييي إيران ،يعتبر أنها عالقة متجذرة في التاريخ
والجغراف يا وأن الط لب من العراق قطع عالق ته بإيران ف يه م خاطرة

30

السِ َير الشخصية ألبرز أعضاء إدارة بايدن

جوناثان فينر

وأنه يجب البحث عن أرضية مشتركة أكثر مع حكومة العراق لتوطيد
عالقته مع الواليات المتحدة.
 يعتبر أن سييياسيية إدارة ترامب تجاه سييوريا كانت غير واضييحة وكان
هناك تباين في اآلراء بين من يعتبر أنه يجب التعاون مع روسيييييا
لم حار بة داعش في سييييوريا ومن يعتبر أن هذا الت عاون سيييييندي
بروسيا إلى إثبات نفسها في الشرق األوسط.
 من تصريحاته" :إن أي فراغ سيخلفه االرتباك األميركي على الساحة
الدولية سيييييملنه منافسييييون مثل الصييييين ،أو أصييييدقاء مثل الدول
األوروبية".
 سياسات ترامب أدت إلى عزلة الواليات المتحدة األميركية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أبرز ما كُتِب عنه:
 لعب دورا فاعال في المفاوضيييييات التي أنتجت "خطة العمل الشييييياملة
المشتركة".
 مدحه جون كيري وأبدى ثقته بقدراته لتولي مهمتين في الوقت عينه
في عهد أوباما ،كرئيس لموظفي مكتب وزير الخارجية وكمدير لتخطيط
السياسات في وزارة الخارجية.
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مدير االستخبارات الوطنية
 حياتها الخاصة:

مواليد  29آب عام 1969

 متأهلّةّمنّمدرّبّطيرانّسابقّاسمهّديفيدّدافيغي.
 تحولتّمنّدراسةّالفيزياءّإلىّالمحاماة.
 امتلكتّمكتبةّومقهىّخاللّدراستهاّالقانونّ،سمتهّعلىّاسمّأمّهاّالتيّ
توفيتّبمرضّرئويّعندماّكانتّبعمرّالـّّ16سنة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السيرة العلمية:
 حائزةّعلىّبكالوريوسّفيّالفيزياءّالنظريةّمنّجامعةّشيكاغوّ(-1988
.)1992
 حصلتّعلىّدكتوراهّفيّالقانونّمنّجامعةّجورجّتاونّعامّ.2001
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السيرة العملية:
في الخدمة الحكومية
ّ:2017-2015 عملتّكم ساعدةّللرئيسّونائبةّرئي سيةّلم ست شارّاألمنّ
القوميّ،وهيّالفترةّالتيّترأســــــتّخاللهــاّل نــةّنوابّم لسّاألمنّ
القومي.
ّ:2013 رشحهاّأوباماّفيّّ18نيسانّللعملّكمستشارةّقانونيةّفيّوزارةّ
الخارجيةّ،لملءّمن صبّ شاغرّ.ثمّفيّّ13حزيرانّ سحبّأوباماّتر شيحهاّ
وعينهاّنائبةّلمديرّوكالةّالمخابراتّالمركزيةّّ،CIAحيثّكانتّأولّامرأةّ
تشغلّمنصبّنائبّالمديرّحتىّبدايةّ.2017
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ُ ّ:2010 ع ِّينَتّفيّمكتبّم ست شارّالبيتّاألبيضّكنائبّم ساعدّللرئيسّ،
ونائبّمستشارّالرئيسّلشؤونّاألمنّالقوميّفيّالبيتّاألبيض.
ّ:2010-2008 عملتّفيّوزارةّالخارجيةّكمســـتشـــارةّقانونيةّمســـاعدةّ
لشؤونّالمعاهدات.
ّ:2008-2007 عملتّفيّل نةّالعالقاتّالخارجيةّبم لسّالشيوخّكنائبةّ
كبيرّمستشاريّاألغلبيةّالديمقراطيينّفيّم لسّالشيوخّ(تحتّرئا سةّ
جوّبايدنّآنذاك).
ًّّ
ّ:2006-2003 عملتّفيّمكتبّالمستشارّالقانونيّلوزارةّالخارجيةّ،أول
فيّمكتبّشــــؤونّالمعاهداتّثمّفيّمكتبّالشــــؤونّالســــياســــيةّ
والعسكرية.
ّ:2003-2002 عملتّككاتبةّقانونيةّفيّمحكمةّالســــت نامّاألميركيةّ
لقاضيّالدائرةّالسادسةّدانيّجوليانّبوجز.
ّ:2002-2001 عملتّكمسؤولةّقانونيةّفيّمؤتمرّلهايّللقانونّالدوليّ
الخاصّ .
بعد الخدمة الحكومية
ّ:2020 منذّحزيرانّ،عملتّ ضمنّفريقّاإل شرامّعلىّال سيا سةّالخارجيةّ
واألمنّالقوميّفيّحملةّجوّبايدنّ،ولحقًّاّضمنّفريقّانتقالّالسلطة.
ّ:2018 عم لتّكزمي لةّمتميزةّفيّمع هدّالســــ ياســـــةّاألمن يةّوال قانونّ
ب امعةّسيراكيوز.
ّ:2018 عملتّكأســــتا ّفيّالقانونّبكليةّالحقو ّفيّجامعةّكولومبياّ،
ولحقًّاّ ُع ِّينَتّكنائبةّمديرّالمشاريعّالدوليةّفيّال امعة.
ّ:2017 عملتّكمســـتشـــارةّلعددّمنّالشـــركاتّالخارـــةّمنهاّشـــركةّ
ّPalantirالمتخصصةّبتقديمّاستشاراتّمتعلقةّباألمنّالقومي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أبرز مواقفها:
 دعمتّترشــيدّدونالدّترامبّالمثيرّلل دلّل يناّهاســبلّلمنصــبّمديرّ
وكالةّالمخابراتّالمركزيةّرغمّسمعةّهاسبلّالسي ةّفيّم الّالتعذيب.
 اغتيالّال نرالّقاسمّسليماني:
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"الضـــربةّلهاّضـــررّكبيرّوحقيقيّولمّيكنّم ردّردّمباشـــرّمنّإيرانّ،
ولكنّالضـــررّالحقيقيّهوّالذيّلحقّبســـياســـةّأميركاّالخارجيةّوأمنهاّ
القوميّوباألخصّفيّالعرا ّومعّسـياسـييّالعرا ّ،حيثّأنّالحت اجاتّ
هناكّعلىّســــبيلّالمثالّلطالماّاهتمّتّبالشــــؤونّالعراقيةّ،فأرــــبدّ
العراقيونّبعـدّ هذهّالضــــر بةّأكثرّاتحـا ًداّلطردّالقواتّاألميركيـةّمنّ
العرا "ّ .
 لنن دّفيّعمليةّمكافحةّاإلرهابّلحمايةّأمنناّالداخليّي بّأنّنقومّ
بذلكّعبرّالشــراكةّمعّمؤســســاتّودولّأخر ّألنناّلنّنن دّبفعلّ لكّ
اهتمامناّبمشــاكلناّبالداخلّحصــراّوتركّالمشــاكلّ
ًّ
بمفردناّ،وأعتقدّأنّ
المرتبطةّباإلرهابّللدولّالتيّيحصـــلّفيهاّهذاّاإلرهابّســـي علناّأقلّ
أم ًّنا.1
 بعضّالدولّالتيّينهارّاقتصادهاّوتصبدّبعدادّالدولّالفاشلةّستنشطّ
فيهاّال ماعاتّاإلرهابيةّوتتولىّفيهاّزمامّالمبادرةّوهذاّســــيهددّأمنناّ
القوميّ(المصدرّالسابق).
 فيّإدارةّالرئيسّأوباماّقمناّبإضـــــافةّركنّرابعّلســــتراتي يةّاألمنّ
القوميّلحمــايــةّالوليــاتّالمتحــدةّوهوّ"النظــام ّالــدولي ّالقــائم ّعلىّ
القوا عد ّا لذي ّطوّر ته ّالق يادة ّاألمريك يةّ ،وا لذيّيعزّّز ّالســــالم ّواألمنّ
والفرص ّمن ّخالل ّالتعــاون ّلمواجهــة ّالتحــديــات ّالعــالميــةّ ،أمر ّل ّيقومّ
ببساطةّعلىّالقوةّالعسكريةّولكنّعلىّمبادئّوسيادةّالقانونّ.وبدونّ
هذاّالن ظامّســــنكونّن خاطرّبف قدانّمصـــــالح ناّالتيّتؤثرّعلىّأمن ناّ
القومي"ّ(المصدرّالسابق).
 يوضــــد ّالتفــا ّالنووي ّاإليراني ّكيف ّيمكن ّلنظــام ّدولي ّقــائم ّعلىّ
ًّّلتغييرّســــلوكّدولةّأخر ّدونّالحاجةّ
القواعدّأنّيوفّرّلناّنفو ً اّفعّال
إلىّالل وءّللقوةّالعسكريةّ(المصدرّالسابق).
 عليناّنشـــرّقيمناّالتيّأرســـتهاّديمقراطيتناّفيّكلّدولّالعالمّ،وعندماّ
ًّّعلىّ
نستقبلّالمسلمينّفيّأميركاّويلتزمونّبقوانينناّفنحنّنقدمّمثال
أنّأميركاّليستّفيّحالّحربّمعّاإلسالم.

1

Rider University, “The Challenges of Homeland Security an Evening with Avril Haines”, 30/01/2017
https://www.youtube.com/watch?v=4jDSLpGJl9Y
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 التورـــلّإلىّمعاهداتّواتفاقاتّدوليةّســـاهمّفيّتحقيقّأهدامّأمنناّ
القوميّ،لذلكّلّينبغيّلناّأنّننسحبّمنّالنخراطّدولياّ .
ًّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أبرز ما كُتِب عنها:
ّ كانتّمســؤولةّعنّتقديمّالتقييمّالقانونيّقُّبيلّتنفيذّعملياتّاغتيالّ
بواســطةّالطائراتّالمســيرةّاألميركيةّ(قبلّأنّتترقّىّفيّالتعييناتّفيّ
ا
ّCIAوم لسّاألمنّالقومي).
 غطتّعامّّ2007اإلشكالتّالقانونيةّبينّإدارةّبوشّالبنّوالكونغرسّ
علىّخلفيةّتورّلّالبيتّاألبيضّإلىّاتفاقاتّسرّيةّإلنشاءّمراكزّاحت ازّ
ســرّيةّتابعةّللــــــّّCIAفيّدولّأوروباّالشــرقيةّ،دونّإخطارّالكونغرسّ
بشــــكلّمســــبقّ(قامتّبصــــياغةّحواليّّ600اتفا ّخطيّمكتوبّبينّ
اإلدارةّاألميركيةّوالدولّالمضيفةّللمراكز).
 خبرتهاّوإتقانهاّلقواعدّالقانونّالدوليّأهالهاّلترقيتهاّونقلهاّمنّوزارةّ
الخارجيةّإلىّم لسّاألمنّالقوميّوالـّ.CIA
 ي صفهاّكبيرّم ست شاريّالبنتاغونّاأل سبقّجيهّجون سونّ–ّالذيّعرفهاّ
ّبهاّكثيراّفيّالبيتّاألبيضّ–ّبأنهاّليســتّمنّالنواّالذيّيحاولّ
ًّ
واحتك
فرضّخلفيتهّاأليديولوجيةّوماّيؤمنّبهّشــخصــياّفيّعملهّ،ويصــنفهاّ
ًّ
ِّنة"ّأكثرّمنهاّ"مقررة".
علىّأنهاّ" ُم َمك
ِّ
 كتبتّم لةّ"نيوزويك"ّعنهاّعامّ"ّ:2013لكونهاّأقو ّرــوتّّ-وأكثرهاّ
موثوق ية ّّ -في ما ّيتعلق ّ بأهم ية ّال قانون ّا لدولي ّفي ّمعظم ّاجت ما عاتّ
األمنّالقوميّ،فهيّليســتّمنّالمدافعينّعنّضــبطّالنفسّالعســكريّ.
زخماّلّيرحمّنحوّ
يقولّأول كّالذينّيعرفونهاّ ً
جيداّأنهاّ حذرةّمماّتراهّ ً
المزيدّمنّالقوةّ.إنهاّمغرمةّبالقولّالمأثورّ"كلّ شيءّهوّمسمارّونحنّ
مطرقة".
 قالّعنهاّنائبّمســــتشــــارّاألمنّالقوميّفيّإدارةّأوباماّ"بينّرودس"ّ
التالي"ّ:لديهاّاحترامّعميقّللقانونّالدوليّوالحاجةّإلىّالتصـــرمّبطر ّ
أيضــــاّألهميةّوفعاليةّعملياتّمكافحةّ
تدعمهاّالمعاييرّالدوليةّ،ولكنّ ً
اإلرهابّالتيّنقومّبها".

36

السِ َير الشخصية ألبرز أعضاء إدارة بايدن

أفريل هينز

 لهاّدورّكبيرّورئيســــيّفيّجهودّأوباماّلفرضّقواعدّومعاييرّ جديدةّ
مّ(الغتيالتّعبرّالطائراتّالمسيرة).2
المستهد
لعملياتّالقتلّ
َ
ا
 منّالقواعدّالتيّســـاهمتّهينزّفيّإرســـائهاّلصـــالدّأوباماّبخصـــوصّ
عملياتّالقتلّالخارـــــةّ–ّالتيّاختلفتّالوزاراتّوأجهزةّاألمنّالقوميّ
حولهاّ،ون حتّهينزّفيّفرضهاّبالتوافقّبينّالمختلِفين:
 يقررّالرئيسّماّإ اّكانّيمكنّاســتهدامّإرهابيّمشــتبهّبهّعندماّلّتستطيعّالوكالتّواألجهزةّالتفا ّعلىّقرارّ.
 ي ب ّأن ّيوافق ّالرئيس ّعلى ّعمل يات ّم كاف حة ّاإلر هاب ّالممي تة ّفيّبلدّجديد.
 -سيراجعّالرئيسّدور ًياّقائمةّالقتلّالحكوميةّلألهدامّعاليةّالقيمة.

2

Daniel Klaidman, “Avril Haines, The Least Likely Spy”, Newsweek, 26/06/2013.
https://www.newsweek.com/2013/06/26/avril-haines-least-likely-spy-237616.html
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السِيَر الشخصية ألبرز أعضاء إدارة بايدن

مدير وكالة المخابرات المركزية ()CIA
 حياته الخاصة:

مواليد  4نيسان عام 1956
فورت براغ ،نورث كاروالينا

 ن شأ في مدينة كارلي سل في والية ما سات شو ستس ،والده كان ضابطا
في الجيش حائزا على وسام رفيع ومحاربا قديما في فيتنام.
 متزوج من ليزا كارتي (مديرة شععع اة التمويل اانسعععاني وت اوة الموار
في مكتب تنسيق الشؤون اانسانية) ولهما ابنتان.
 أ رجته مجلة "تايم" عام  1994على الئحة "أول  50قائدا أميركيا واعدا
سن األرب ين" ،وعلى الئحة "القا ة الموة في ال الم من الشااب".
ون ّ
 حاصععععل على  4شععععها ات كتوراه ف رية ،وهو عضععععو في "األكا يمية
األميركية للفنون وال لوم".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السيرة العلمية:
 حائز على ب كالوريوس في اآل اب من جام ة السعععععال في فيا لف يا،
بنسلفانيا.
 حصععل على الماجسععتير والدكتوراه في الفلسععفة من كلية سععانن جونز،
جام ة أكسفور حيث رس كااحث في منحة مارشال.
 يجيد اللغات ال ربية والفرنسية والروسية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 السيرة العملية:
في الخدمة الحكومية
متمرس ،وهو

ّ
يحتل أعلى رتاة في السلك الدبلوماسي األميركي ،كسفير ّ
المتمرس ال عاني فقا في التعاري الع ن أصععععا نعائاعا لوزير
السععععفير
ّ
ال ارجية.
 تقاعد عام  2014من عمله كنائب لوزير ال ارجية األميركية.
 عمل في مراكز مت د ة في وزارة ال ارجية شملن:
 السكرتير التنفي ن لوزارة ال ارجية. المساعد ال اص للوزيرين كريستوفر وأولاراين. مسععتشععار برتاة وزير للشععؤون السععياسععية في السععفارة األميركية فيموسكو.
 مدير بالنيابة والنائب األول لمدير موظفي الت طيا السععععياسععععي فيوزارة ال ارجية.
 المساعد ال اص للرئيس. كاير مديرن شععععؤون الشععععرو األ نى وجنوب مسععععيا في مجلس األمنالقومي تحن إشراف كولن باول.
 :2014-2011 نائب وزير ال ارجية للشؤون السياسية.
 :2011-2008 وكيل وزارة ال ارجية للشؤون السياسية.
 :2008-2005 سفير الواليات المتحدة في روسيا.
 :2005-2001 مساعد وزير ال ارجية لشؤون الشرو األ نى.
 :2001-1998 سفير الواليات المتحدة في األر ن.
 :1988 مساعد الرئيس ريغان ال اص لشؤون األمن القومي.
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خارج الخدمة الحكومية
 :2021-2014 رئيس م هد كارنيغي للسام الدولي.

 أبرز مواقفه:
 كتب مع سوليفان المرش لمنصب مستشار األمن القومي مقاال مشتركا
نشعععرته صعععحيفة نيويورز تايمز عام  2019قاال فيه" :كانن عواقب قرار
إ ارة ترامب األحمق بالت لي عن االتفاو النوون ال ام الما ضي ،ون أن
ليل على عدم امت ال إيران ،متوق ة".
أن حملة الضععععغوط
 وكتاا أن إ ارة ترامب "اعتقدت بشععععكل وير واق ي ّ
القصعععوى والضعععجة التي تمارسعععها من شعععأنها أن تدفع إيران إلى ي
شععروط أميركا وقاولها" .وأضععافا "لكنها فشععلن في ر ية أ ّن إيران تملك
أوراقها ال اصعععة لتل اها .وبدال من االسعععتسعععام قام اايرانيون بأعمال
استفزازية متزايدة في ال ليج ،وبدأوا بدفع برنامجهم النوون قدما".
 يرى أن االهتمام األميركي والقيام بدور في الشعععرو األوسعععا ضعععرورة
وليس خيارا.
 أصعععععدر عام  2019ك تاب "الق ناة ال لف ية" ا ل ن عا ف يه إلى ت جد يد

الدبلوماسية األميركية.
 انتقد بشعععدة نهج ترامب في السعععياسعععة ال ارجية .وفي مقال نشعععر في
تموز/يوليو  2020قال إن ""أميركا أوال" ت ني ترامب أوال ،أميركا وحيدة،
وأميركيين بدون حل فاء" ،و عا بدال من ذ لك إلى "إ عا ة ت جد يد لدور
أميركا في ال الم".
 كتب أن اا ارة المقالة ستحتاج إلى "إعا ة تجديد التحالفات وال شراكات
األميركية وات اذ ب ض ال يارات الصعععع اة والمتأخرة حول أ وات أميركا
وشروط مشاركتها في جميع أنحاء ال الم".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 أبرز ما كُتِب عنه:
السرن".
 وصفته مجلة  The Atlanticبأ ّنه "ساح الدبلوماسية األميركية ّ
 قال عنه هنرن كيسعععنجر التالي" :هو تابن وموتوو وذكي ومنضعععاا -
وبطريقته المتوا ض ة – مقنع .أحب أن أ ستمع ألحكامه ويمكنني الت لّم
أتطوع ك يرا لف له".
منها ،وهو أمر ال
ّ
السعععرن مع بلوماسعععيين إيرانيين في كل
 قا فريق التفاوض األميركي
ّ
من سلطنة عمان وسويسرا قال عام .2013
ععمه قوله عن
 عام  2014نقلن وكالة رويترز عن مسعععؤول إيراني لم تسع ّ
بيرنز" :في ب ض األحيان أتناء المحا تات كان المفاوضععععون اايرانيون
يغضاون ويحاولون الضغا عليه ،لكنه كان يظل ها ئا وصاورا".
أجل تقاعده من ال مل في وزارة ال ارجية ل دة أشهر
 بين  2013وّ 2014
بناء على لب جون كيرن والحقا باراز أوباما.
 يو صف بأنه موال للم سؤولين عنه من ون أن يتوانى عن تقديم النقد
للقرارات ال اصععة بالسععياسععات ولكنه يتسععاكن م ها في النهاية ولو كان
ي تقد أنها خا وة.
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السِيَر الشخصية ألبرز أعضاء إدارة بايدن

مدير برامج االستخبارات في مجلس األمن القومي
 حياته الخاصة:

تاريخ ومكان الوالدة:
غير متاح

 أصوله فلسطينية.
 يحمل رخصة مزاولة المحاماة من والية ماريالند.
 متزوج من الموظفة ال سابقة في وزارة الخارجية (مكتب المن ّسق الخاص
بهاييتي) ،أستتتت يد يوريليا (الجئة من هاييتي) ،التي تعّ ف عليها خالل
الدراسة في جامعة جورجتاو وله منها ابنة (على األقل).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السيرة العلمية:
 حائز على بكالوريوس في الستتتتياستتتتتة الدولية من جامعة جورجتاو
(.)2006-2002
 حائز على ماجستتتتتي في الها ة القستتتت ية من جامعة أويستتتتفوري في
ب يطانيا (.)2008-2006
 حائز على ييتوراه في القانو من جامعة جورجتاو (.)2012-2008
 حصتتتتل على ييتوراه في العالقات الدولية من جامعة أويستتتتفوري في
ب يطانيا (.)2012-2007
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 السيرة العملية:
في الخدمة الحكومية
 :2021 مدي ب امج االستخبارات في مالس األمن القومي.
 :2021-2017 المستتتتتاتتتتار العا للديمق اطيين في لانة االستتتتتخبارات
بمالس النواب األمي يي.
 :2017-2015 نائب لستتتتامناا باور المندوب الدائو للواليات المتحدة في
األمو المتحدة.
 :2015-2013 عمل يمدي للاؤو اإلس ائيلية والفلسطينية في مالس
األمن القومي.
 :2013-2009 عمل نائبا لستتتتامناا باور في مالس األمن القومي عندما
يانت مدي ة للاؤو المتعدية األط اف وحقوق اإلنسا في المالس.
 :2009-2008 عمل يموظف في الخارجية األمي يية ضتتتتمن ف يق عمل
المبعوث األمي يي الخاص لعملية السال في الا ق األوسط.

خارج الخدمة الحكومية
 :2008-2004 عمل في بعاتَي المفوضتتتتية العليا لالجئين التابعة ل مو
المتحتتدة  UNHCRفي متتاليزيتتا وويتتالتتة يوث وتاتتتت يتتل الالجئين
الفلسطينيين  UNRWAفي مدينة القدس المحتلة.
 :2004-2003 عمل في مؤسسة  Seeds of Peaceالتي ُتعنى بالنزاعات
الدولية وإنهاء الح وب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أبرز مواقفه:
 ليس هناك أي تص يح مناور منسوب له ،وحتى قبل عمله في اإليارات
األمي يية ليس هناك أي أرشتتتيف ياتتتي إلى مواقفه و رائه ،وهل ألنه
اختار منذ العقد األول للق

الحالي بأ يحاب معلوماته الاتتخصتتية عن

اإلعال ويبتعد عن األضواء – بحسب مواقع أمي يية.
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 شتتارك في تا ت ين األول عا  2009في أعمال "مؤتم الستتبيل الدولي"
المستتتتيحي في واشتتتتنطن ،وهو مؤتم يستتتتعى لاضتتتتاءة على معاناة
الفلسطينيين تحت االحتالل اإلس ائيلي.
 رستتتالته لنيل يرجة الماجستتتتي في يراستتتات الها ة القستتت ية باامعة
محميين من إخوتهو :الفلستتطينيو في
أويستتفوري يانت بعنوا " :يي
ّ
العالو الع بي" ،و ّثق فيها ح ما الفلسطينيين من الحقوق المدنية.1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أبرز ما كُتِب عنه:
 لعب يورا أستتاستتيا في عزل يونالد ت امب األول نهاية عا  2019ضتتمن
عمله يمستاار للانة االستخبارات في مالس النواب.
 عالقته قوية بااي ستتوليفا مستتتاتتار األمن القومي في إيارة بايد
منذ أ عمال سوية في وزارة الخارجية (.)2009-2008
 هاجمته الاماعات الم تبطة باللوبي اإلستتتت ائيلي الليكويي في الواليات
منستتتت قا لالستتتتتخ بارات في مالس األمن
المت حدة من باب أ ّ تعيي نه ّ
سيهدي األمن القومي األمي يي يونه "عضوا في حماس" ،وسبق
القومي
ّ
أ ناتتتط في حملة مقاطعة "إستتت ائيل"  ،BDSوعمل في ويالة األون وا
المنحازة للفلسطينيين – وفق ايعاءاتها.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/E6AD3B1899FF99AFC12573FD00491841-Full_Report.pdf
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ويندي شيرمان

ويندي شيرمانالسِيَر الشخصية ألبرز أعضاء إدارة بايدن

نائبة وزير الخارجية
 حياتها الخاصة:

مواليد  7حزيران 1949
بالتيمور ،والية ماريالند

 هي من عائلة يهودية ،كان والدها مالكولم شيرمان ع سكريا في م شاة
البحرية األميركية انتقل مع عائلته من فيالدلفيا إلى بايكسفففففيل بوالية
ماريالند.
 م تأه لة من بروس سففففتوك  ،صفففف حافي سفففففاب و مدير االت جا هات
االقتصادية العالمية في مركز بيو لألبحاث ،ولديهما إبنة واحدة.
 بدأت حياتها المهنية كعاملة اجتماعية ،قبل الخوض في السياسة.
 مؤلّففة كتففا "لي لضففففعففا القلو  :دروس في الشففففجففاعففة والقوة
والمثابرة" ،نشرته  ،Public Affairsفي أيلول عام .2018
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السيرة العلمية:
 حائزة على ب كالوريوس بامت ياز مع مرت بة الشففففر

في علم االجت ماع

والدراسات الحضرية من جامعة بوسطن عام .1971
 حائزة على ماجسففففتير في الع مل االجت ماعي من جام عة ماريال ند عام
.1976
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 السيرة العملية:
في الخدمة الحكومية
 :2021 ستكون أول امرأة أميركية تشغل منصب نائب وزير الخارجية في
حال صودق على ترشيحها.
 :2015-2011 شففغل منصففب وكيل وزارة الخارجية للشففؤون السففياسففية
في عهد أوباما ،وكان

كبيرة المفاوضففففين األميركيين لالتفاق النووي

اإليراني عام  ،2015وقد ح صل بعد ذلك على و سام األمن القومي من
الرئي

باراك أوباما.

 :2008 تم تعيين ها من ق بل الكونغرس للع مل في "لج نة منع انتشفففففار
أسلحة الدمار الشامل واإلرها ".
 :2001-1997 عمل كمسففففتشففففارة في وزارة الخارجية األميركية برتبة
وقدم المشورة للوزيرة مادلين أولبراي بشأن قضايا السياسة
سفيرةّ ،
الخارجية حيث أشففففرف على ملت التفاوض مع كوريا الشففففمالية حول
برنامجها النووي.
 :1996-1993 عملف

تحف

إشففففرا

وزير الخففارجيففة وارن كريسففففتوفر

كمساعدة وزير الخارجية للشؤون التشريعية.

خارج الخدمة الحكومية
 عمل حتى  2021كمسففتشففارة أولى في مجموعة أولبراي سففتونبريد
وأسففففتاذة القيادة العامة ومديرة مركز القيادة العامة في كلية هارفارد
كينيدي.
 هي عضففو في مجال
الدولية" ،و"المجل

إدارات ومسففتشففاري كل من" :مجموعة األزمات
األطلسي" ،و"مجل

العالقات الخارجية" ،و"مجموعة

آسبن اإلستراتيجية" ،و"منتدى نساء ماساتشوست

".

 بدأت حياتها المهنية كناشففففطة اجتماعية لمسففففاعدة النسففففاء المعنفات
وحل المشكالت المتعلقة بإسكان ذوي الدخل المنخفض.
وفقراء المدن ّ
تقدم األموال للمرشحات
 عمل كمديرة في مؤسسة  ،Emily’s Listالتي ّ
السياسيات المؤ ّيدات لح االختيار واإلناث والديمقراطيات.
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 عمل أيضفففا كمديرة لمكتب رعاية األطفال في والية ماريالند ورئيسفففة
ومديرة تنفيذية لمؤسسة فاني ماي.
 :1993–1991 تخص ص في االتصاالت اال ستراتيجية كشريك في شركة
االستشارات السياسية واإلعالمية دواك وشروم وهاري

وشيرمان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أبرز مواقفها:
 مستشهدة بيهوديتها ،وصف المعارضة التي واجهتها إدارة أوباما بشأن
االتفاق النووي اإليراني من الجالية اليهودية األميركية بأنها الجزء "األكثر
إيالما" في جهودها إلنجاز االتفاق.1
 صفّفرح بعد إعالن ترشففيحها لمنصففبها في إدارة بايدن" :إصففال عالقتنا
مع أوروبا يحتل مكانة عالية في جدول األعمال".
ففرح " :أنا سفففعيدة باتفاقات
سففف ّمي "اتفاقات أبراهام" صف ّ
 عقب توقيع ما ي
"إسففرائيل" مع كل من اإلمارات العربية المتحدة والبحرين ،لكن ال ترامب
وال اإلسرائيليون ذكروا الفلسطينيين في اتفاقاتهم".
 خالل حملة االنتخابات الرئاسففية دعم حملة بايدن وقال في تصففري :
"لتقود أميركا ،عليك أن تفهم أميركا .نحن نسففففتح رئيسففففا يقاتل من
أجلنا ويخر أمتنا من هذه األزمات ،حان وق التصوي لجو بايدن".
 بعد إعالن فوز بايدن بانتخابات الرئاسففففة قال " :على الرغم من الحفاظ
على االتفاق النووي من قبل حلفائنا األوروبيين وروسفففيا والصفففين ،أو ّد
أن أقول إنه بدأ في االنهيار قليال .وعلى الرغم من أن إيران قال
اتخذت خطوات يمكن التراجع عنها ،فنحن لسففنا في نف
سيكون هذا عمال صعبا و شاقا .وأعتقد أن الرئي

إنها

المكان .لذلك،

بايدن وفريقه سيبدأ

أوال بالتحدث مع حلفائنا األوروبيين ثم مع روسفففيا والصفففين ،لمعرفة ما
للمضي يقدما".
قد يكون أفضل طري
ّ
" الشفففيء الوحيد الذي أعرفه عن المفاوضفففين اإليرانيين هو أنهم أقوياء
للغاية .سففففو يضففففعون أكبر عدد ممكن من األوراق على الطاولة قبل
1

- Toi Staff, “Iran deal negotiator Wendy Sherman up for deputy US secretary of state — report”,
The Times of Israel, Jan 5, 2021,
https://www.timesofisrael.com/iran-deal-negotiator-wendy-sherman-up-for-deputy-ussecretary-of-state-report/
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الجلوس للتحدث مع اإلدارة الجديدة .هكذا يتفاوض المرء .أن تحاول
خل أكبر قدر ممكن من النفوذ .لذا ،أنا متأكدة من أن الرئي

المنتخب

سففففيكون لديه فري قادر وكفوء للغاية .وأحد األشففففياء التي سففففتكون
مختل فة ،بال تأك يد عن إدارة ترا مب ،هو أ نه سففففيكون لدي نا بالف عل
دبلوماسففففيون في وزارة الخارجية .وسففففتتو ّفر لنا موارد الفري الالزمة
للقيام بما سيكون مهمة صعبة للغاية".
 في  1أيار عام  2018كتب مقاال في جريدة "واشففنطن بوسفف " انتقدت
فيه قمة ترامب مع الزعيم الكوري واصفففة إياها باالسففتعراضففية الفارغة
من المضمون واإللزام للكوريين الشماليين.
 في جل سة ا ستماع في  4شباط عام  2014أمام لجنة العالقات الخارجية
في مجل

ال شيوخ إلحاطة أع ضاء اللجنة حول سير المفاو ضات النووية

مع إيران ،تفففاخرت بففدورهففا في الخففارجيففة لفرض عقوبففات على إيران
و سوريا وحز اهلل لدحض االتهامات التي يو ِّجه لها من جماعات اللوبي
اإلسرائيلي في واشنطن آنذاك حول التفاوض مع إيران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أبرز ما كُتِب عنها:
 كان مرشففحة في البداية لتكون سفففيرة بايدن لدى األمم المتحدة ،وهو
منصففففب عاد ومنحه للدبلوماسففففية القديمة ومسففففاعدة وزيرة الخارجية
السابقة للشؤون األفريقية ليندا توماس جرينفيلد.
عرضفففها
 كان شفففيرمان مهندسفففا رئيسفففيا لالتفاق النووي اإليراني ،ما ّ
النتقادات من أجزاء من المؤسسة الموالية لف "إسرائيل" في واشنطن.
 إن ترشففففي بايدن لمفاوض االتفاق النووي اإليراني ويندي شففففيرمان
لتكون رقم  2في وزارة الخارجية هو عالمة أخرى على رغبته في تكوين
فري يمكنه التواصل مع إيران.
 اختيار بايدن لها لمنصففب نائب وزير الخارجية مؤشففر آخر على أن اإلدارة
الجديدة تخطط لنقل الدبلوماسية مع إيران إلى الواجهة.
 يوحي تعيينهفا للكثيرين أن با يدن يتوقع أن يكون ملت إيران سففففمفة
حاسمة ومستمرة ألولويات األمن القومي إلدارته وتركيزه الدبلوماسي.
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 ي شير اختيار ويندي شيرمان لمن صب نائب وزير الخارجية ،و سامانثا باور
لقيففادة الوكففالففة األميركيففة للتنميففة الففدوليففة ،إلى االلتزام بففاسففففتعففادة
الدبلوماسية المؤيدة للتحالت والقائمة على حقوق اإلنسان.
 قال دوغالس إلم ندور  ،عم يد كل ية كين يدي" :ل قد سفففففاه م

وي ندي

شفففيرمان وسفففامانثا باور كثيرا في مدرسفففة كينيدي ،من خالل التدري
والكتابة والمشففففاركة مع القادة العامين ،وخسففففارتنا اآلن هي مكسففففب
للبالد ،ونتطلّع للترحيب بهم مرة أخرى في مدرسففة كينيدي في غضففون
سنوات قليلة والتعلم من تجاربهم الجديدة".
 قال الدبلوماسففي السففاب نيكوالس بيرنز ،الذي يقود مشففروع مسففتقبل
الدبلوماسفففية التابع لمدرسفففة كينيدي" :لقد عمل مع السففففيرة ويندي
شففيرمان داخل الحكومة وخارجها لمدة ثالثة عقود وأنا معجب بمهاراتها
غير العادية كدبلوماسية .إنها مرشحة بارزة لمنصب نائب وزير الخارجية
في وق تحتا فيه وزارة الخارجية والخدمة المدنية إلى تنشيط كامل".
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فكتوريا نوالند

سيَر الشخصية ألبرز أعضاء إدارة بايدن
فكتوريا نوالندال ِ

وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية
 حياتها الخاصة:

مواليد 1 :تموز 1961
مدينة نيويورك

 أبواها يهوديان ،والدها شييي وين نوالند ج اح وكاتب مشيييهو  ،ووالدتها
ونا ماكهان.
 متزوجة من وب ت كاجان المؤ خ ومحلل السييي ااييية ال ا ج ة د م هد
ب وك نغز ،ومؤاييي

مشيييا

ايييم رمشييي ون ال ن
عام  1998د ما ي
من

األم ك الجديد PNACر ال اص بالمحادظ ن الجدد ،رالذي ضييييغ
أجل عمل عسك ي أحادي الجانب ضد ال اقر؛ ولهما ولدان.
 تتحدث اللغ َت ن ال وا ة والف نس ة بطالقة.

 حصلت على عدة جوائز تشمل :جائزة الش ف المتم زة من وزا ة ال ا ج ة
وال ديد من جوائز التك يم ال ل ا؛ ووايييييام وزا ة الددان لل دمة ال امة
المتم زة؛ وواييييام ال د مة المدن ة المتم ز لوزي الددان؛ وأواييييمة من
حكومات إيطال ا ول توان ا وألبان ا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السيرة العلمية:
 حائزة على بكالو يوس د التا يخ من جام ة ب اون عام  1983ح ث
د ات األدب ال وا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 السيرة العملية:
في الخدمة الحكومية
 :2017-2013 مساعدة وزي ال ا ج ة للشؤون األو وب ة واألو وآا وية.
 :2013-2011 المتحدث ال ام باام وزا ة ال ا ج ة األم ك ة.
 :2008-2005 اف ة الواليات المتحدة لدى الناتو.
 :2005-2003 النائب ال ئ سييي لمسيييتشيييا األمن ال وم لنائب ال ئ
األم ك آنذا ديك تش ن .
 :2003-2000 الممثل الدائم للب ثة األم ك ة لدى حلف الناتو.
 شييييغلت منصييييب رنائب اييييف متجولر للدول المسييييت لة عن االتحاد
السود ات  ،ح ث كانت مسؤولة بشكل أااا عن الس ااة األم ك ة
تجاه وايييي ا ودول ال وقاز ،وباحثة بوزا ة ال ا ج ة ضييييمن د يق عمل
حول ر وا ا وج انها وحلف شمال األطلس المواعر.
 :1996-1993 كب ة الموظف ن لنائب وزي ال ا ج ة.
 غطت الس ااة الداخل ة ال وا ة د السفا ة األم ك ة د مواكو ،كما
عملت د المكتب السود ات د واشنطن.
 ااعدت د ادتتاح أول افا ة أم ك ة د أوالن باتو د منغول ا.
 عملت د مكتب وزا ة ال ا ج ة لشؤون ش ق آا ا والمح

الهادئ د

غوانغزو بالص ن.

خارج الخدمة الحكومية
 :2020-2019 باحثة غ م مة د رم ش ون م ست بل الدبلوما ا ةر د
م كز ب لف بكل ة ك ن دي د جام ة ها د د.
 2018-2017 و :2021-2019مسييييتشييييييا ة أولى لمجموعيية أولب ايييت
اتونب يدج ( ش كة ا ات شا ات ا ات ات ج ة ودبلوما ا ة تجا ية عالم ة
م ها د واشنطن).
 زم لة أولى غ م مة د م هد ب وك نغز.
 مما س متم ز د راالات ات ج ة الكب ىر د جام ة ي ل.
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 عضو مجل

إدا ة رالوقف الوطن للديم اط ة – NEDر.

 :2019-2018 ال ئ

التنف ذي لييي رم كز األمن األم ك الجديدر( ،م كز

أبحاث لألمن ال وم من الحزب ن د واشنطن).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أبرز مواقفها:
 تصييف نوالند أ ب ة عنا ي أاييااي ة للسي اايية ال ا ج ة األم ك ة تجاه
وا ا:
-

دن ال دوان ة الكب ة ل وايي ا من خالل إظها ال وة والوحدة مع
الحلفاء.

 ب ناء الم و نة وت ل ل الضيييي ف ب ن األ يييييد قاء والحل فاء ا لذينيواجهون الضغ

واإلك اه ال وا .

 الت اون بشيي ن أولويات األمن ال وم األايياايي ة عندما تتوادقمصالح الواليات المتحدة مع مصالح وا ا.
 الح فاظ على ال ال قات مع الشيييي ب ال وايييي ومجتمع األع مالللحفاظ على إمكان ة إقامة عالقة بناءة د المست بل.
 انت دت د م ال ل ها عام  2018ق ا ال ئ

ت ا مب االنسيييي حاب من

او يا م تب ة أنه ي ل الساحة إلي ان و وا ا وداعش ،كما أيدت الب اء
د ال اق وايييو يا لضيييمان السييي ط ة األم ك ة د المنط ة ومصيييالح
الواليات المتحدة.

 أبرز ما كُتِب عنها:
 أع يتب ت

نها الوكا لمسا

دام د ال القة مع وا ا لدو ها الكب

د االحتجاجات األوك ان ة عام  2014ومما اييياتها الداعمة للمتظاه ين
ضييد ال ئ

المدعوم من وا ي ا والت أدت لتغ

د السييلطة لصييالح

اإلدا ة األم ك ة.
 م االتها وأبحاثها الت نشيييي تها د الم اكز البحث ة المت ددة الت عملت
د ها ب ن  2017و 2021تتمحو د أغلبها على لجم وايييي ا و ئ سييييها
وتطوي نشاطات حلف الناتو وتحس ن ال القات األم ك ة مع األو وب ن.
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 ق ل إن ت

نها د منصب مهم بوزا ة ال ا ج ة مؤش على ا

إدا ة

بايدن التبان نهج أم ك عدائ ضد مواكو.
 مؤيدة بش ااة للك ان الصه ون .
 اتحل مكان ديف د ه ل د منصبه.
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وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية
 حياته الخاصة:

مواليد 4 :حزيران 1971
والية ميتشيغان

 ولد في والية ميتشيغان سنة .1971
 تزوج عام  2008من ريبيكا كال ،ولديهما ولدان.
 يعيش في ( )Redwood Cityفي كاليفورنيا ،مع زوجته وولديه.
 من كت به ومؤل فا ته :ا لدول ،ال ندرة ،والحرب األهل ية في ال عالم ال نامي
()2000؛ تشكيل الميراث العراقي (.)2008
 آخر أبحاثه تتعلق بالعواقب الجيوسييياسييية لييييييي  COVID-19واالتجاهات
ال عالم ية المت قاط عة؛ ودراسييييية آ ثار التقن يات ال ناشيييي ة م ثل ا لذ كاء
االصيياناعي والتعلم اآللي على االسييتقرار االسييتراتيجي؛ وتحليل نظري
وتاريخي لالستراتيجية األميركية الكبرى منذ  11أيلول.
 حلل أسباب وعواقب الصراع المدني والعرقي العنيف في البلدان النامية،
مع التركيز بشييييكييل خييا

على األبعيياد الييديموارافييية وأبعيياد الموارد

الابيعية لهذه النزاعات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السيرة العلمية:
 أنهى المرحلة الثانوية في ثانوية جون كينيدي في ريتشموند ،بوالية
كاليفورنيا عام .1989
 حائز على بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة ميتشيغان عام
.1993
 حائز على دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة كولومبيا عام .2000
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

57

السِ َير الشخصية ألبرز أعضاء إدارة بايدن

كولن كال

 السيرة العملية:
في الخدمة الحكومية
 :2021 مرشح بايدن لمنصب وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية.
 :2021-2020 عمل ضييييمن فريق مراجعة مجلس األمن القومي لصييييالح
الفريق االنتقالي الرئاسي.
 :2017-2014 شيييغل منصيييب كبير مسيييتشييياري كل من الرئيس أوباما
ونائب الرئيس بايدن في جميع األمور المتعل قة بالسييييياسيييية الخارجية
األميركية وشؤون األمن القومي ،ومثل مكتب نائب الرئيس كعضو دائم
في لجنة نواب مستشار األمن القومي.
 :2011-2009 نائب مسييياعد وزير الدفاع لمناقة الشييير األوسييي

في

البنتااون .وبهذه ال صفة ،شغل من صب كبير الم ست شارين ال سيا سيين
لوزير الدفاع حول مصر وإيران والعرا و"إسرائيل" واألراضي الفلساينية
والسعودية وسوريا واليمن ودول أخرى في بالد الشام ومناقة الخليج.
ح صل في حزيران  2011على و سام وزير الدفاع للخدمة العامة المتميزة
من قبل الوزير روبرت ايتس.

خارج الخدمة الحكومية
 :2020-2018 محاضر وباحث في جامعة ستانفورد.
 :2017-2007 عمل أسيييتا ا مسييياعدا ومشييياركا في برنامج الدراسيييات
األمنييية في كلييية  Edmund A. Walshللخييدميية الخييارجييية بجييامعيية
جورجتاون.
 في الفترتَين بين  2009-2007و :2014–2012عمييل بيياحث يا في مركز
األمن األميركي الجديد ( ،)CNASوهو مؤسيسيية فكرية اير حزبية مقرها
واشنان.
 :2007-2000 كان أسييييتا ا مسيييياعدا في العلوم السييييياسييييية بجامعة
مينيسوتا.
 :2006-2005 حصيييل على إ ن من جامعة مينيسيييوتا للعمل كزميل في
مجلس العالقات الخارجية للشيييؤون الدولية في مكتب وزير الدفاع ،حيث
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ع مل على القضيييييا يا المتعل قة بم كاف حة "التمرد" وم كاف حة "اإلر هاب"
والردود على "الدول الفاشلة".
 :1998-1997 كان زميال لألمن القومي في معهد John M. Olin
للدراسات االستراتيجية بجامعة هارفارد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أبرز مواقفه:
" أميركيا أوال" تعني أميركيا وحييدهييا" .أميركيا عييادت" تعني العييالم إلى
جانبنا .سيييواء كان األمر يتعلق بفيروس كورونا أو المناخ أو التنافس مع
الصييييين ،فنحن بحاجة إلى اآلخرين  -وخاصيييية الديمقراطيات المماثلة -
الذين يعملون معنا وليس ضدنا.
 أمضى ترامب أربع سنوات في تشويه سمعة أقرب حلفائنا الديمقراطيين
 الب لدان التي ي جب أن نع مل مع ها جن با إلى ج نب لمواج هة كل ت حدعالمي رئيسي .سوف يتغير لك مع إدارة بايدن.
 هناك الكثير من الضوضاء في الخارج .لكن في النهاية ستثبت مؤسساتنا
الديمقراطية أنها أقوى من كل المهرجين ..وهذا سيييييظهر للعالم شييييي ا
مهما.
 قد تكون المواجهة الدبلوماسييية السييتعادة العقوبات الدولية ضييد إيران
هي المثال األكثر وضييييوحا حتى اآلن على كيفية عزل الواليات المتحدة
نفسيييي ها إلى حد كبير عن الن ظام ال عالمي  -بدال من عزل طهران ،ك ما
أرادت إدارة ترامب!
 االلتزام باسيييتخدام جميع أدوات القوة الوطنية ،بما في لك االسيييتخدام
المحتمل للقوة ،لمنع إيران من الحصييييول على أسييييلحة نووية ،يجب أن
يظل ثابتا.
 ال ينبغي ألي أميركي أن يذرف دمعة على سليماني .كقائد لقوة القدس،
سيياعد سييليماني في تنظيم هجمات الميليشيييات العراقية الشيييعية التي
قت لت الم ات من القوات األميرك ية خالل االحتالل األميركي .ك ما و جه
السياسة اإليرانية لدعم حزب اهلل اللبناني والجهاديين في ازة ومسلحي
الحوثي في اليمن ونظام بشيار األسيد "الوحشيي" في سيوريا .كان له يد
في الهج مات اإلر هاب ية اإليران ية في ال خارج والقمع الوحشييييي ضيييييد
المتظاهرين اإليرانيين في الداخل.
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 عام  2012كتب مقاال في صيييحيفة واشييينان بوسيييت عنوانه" "قبل أن
ت هاجم إيران ،على إسييييرائ يل أن تتعلم من ضييييربت ها في العرا

عام

 ،"1981حذر فيه تل أبيب من عواقب ضرب المفاعالت النووية اإليرانية.
 في عدد آ ار/نيسييييان عام  2012من مجلة "فورين أفيرز" نشيييير مقاال
عنوانه" :ليس الوقت المنا سب ل ضرب إيران :لما ا يجب أن تكون الحرب
المال األخير" ،حذر فيه بشكل مكثف من العواقب والنتائج التي ستترتب
على خاوة قصف اربي أو إسرائيلي إليران.
 في أيلول عام  2012أصيييييدر باحثان في جامعة كولومبيا ورقة بحثية
بعنوان "الموازنة بين مكاسيييب وتكاليف العمل العسيييكري ضيييد إيران"،1
ح صلت على توقيعات وإ شادة حوالي  32م سؤوال و سفيرا سابقا وجنراال
متقاعدا وعضييييوا في الكونغرس .تبين أن الورقة صيييييغت بالتنسيييييق
واإلشييييراف المباشيييير من كولن كال .خالصيييية الورقة مفادها أن تكاليف
المحتملة ،ولذلك يجب
العمل الع سكري ضد إيران أكبر بكثير من الفوائد
َ
استبعاد الخيار العسكري ضدها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أبرز ما كُتِب عنه:
 بايدن في بيان ترشيييييحه" :الدكتورة كاث هيكس والدكتور كولن كال
يتمتعان بخبرة واسعة وقدرة على الحكم في األزمات تم اختبارها ،وهما
ضييروريان للمسيياعدة في معالجة سييلسييلة التحديات التي نواجهها اليوم،
وجميع التحديات التي قد نواجهها ادا.2
 وزير الدفاع لويد أوسييتن" :إنهما (كاث هيكس وكولن كال) يشيياركانني
إيماني القوي بأننا بحاجة إلى أصيييوات مدنية قوية تعمل جنبا إلى جنب
مع القادة العسكريين في وزارة الدفاع لضمان أننا دائما مسؤولون أمام
الشعب األميركي".3

1

Austin Long & William Luers, “Weighing Benefits and Costs of Military Action Against Iran”, The Iran
Project of the Columbia University, September 9, 2012.
2
Aaron Mehta, "Biden selects Hicks, Kahl for top Pentagon roles", Defense News, Dec 30, 2020.
3
Ursula Perano, "Biden taps Obama veterans Kathleen Hicks and Colin Kahl for top Pentagon roles",
axios, Dec 30, 2020.
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 مسؤول كبير في منظمة مؤيدة ليييييي "إسرائيل" في واشنان" :ترك كال
اإلدارة ت حت سيييي حا بة من الفشيييييل أل نه حاول إد خال د عامة م عادية
إلسيييرائيل في برنامج الحزب الديمقراطي وفشيييل إلى الحد الذي اضيييار
فيه الرئيس إلى التدخل شخ صيا إل صالح ال ضرر" .في إ شارة إلى حادثة
أيلول  2012التي تناوي على اياب لغة تؤكد على أن القدس عاصييمة
لي "إسرائيل" من برنامج الحزب الديمقراطي.
 في  4تشييييرين األول عام  2014نشييييرت الهي ة التعليم ية في جام عة
جورجتاون تقريرا دافع عن كال جاء فيه" :إن وجود شييييخ

مثل كال

الذي استكشف الممارسة النظرية لما يبدو عليه احتواء إيران أمر ال يقدر
بثمن".4

4

Daniel Charles, "The Right Kahl: Unfounded Criticism of a (Former) SSP Professor", Georgetown
Security Studies Review, Oct 04, 2014.
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السِيَر الشخصية ألبرز أعضاء إدارة بايدن

مديرة الوكالة األميركية للتنمية الدولية ()USAID
 حياتها الخاصة:

مواليد  21أيلول عام 1970
لندن ،المملكة المتحدة








و لدت باور في ل ندن ،ألبوين إيرل ند َيين ه ما فيرا ديالني ،طبي بة كلى،
وجيم باور ،طبيب األسنان وعازف البيانو.
نشأأأأأ ت في إيرل ندا حتى بل غت ال تاسأأأأ نة ن عمر ها ،و عاشأأأأأت في
كاسأأأأل نو  ،إلى أن هاجرت والدت ها إلى دينة بيتسأأأأبر في والية
بنسلفانيا األ يركية عام .1979
حصلت على الجنسية األ يركية في سن الأ  23عام .1993
تزوجة نذ النام  2008ن أسأأأأتاق النانون كان سأأأأونسأأأأتين ولهما
ولدان.
يندر وقع  Idol Net worthثروتها بحوالي  85ليون دوالر.
ّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السيرة العلمية:
 حائزة على ب الوريون في اآلداب ن جا نة ييل عام .1992
 حصأأأألت على شأأأأهادة الدكتورا في النانون ن كلية كينيدي جا نة
هارفارد عام .1999
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السيرة العملية:
في الخدمة الحكومية
 :2021 رشأأأأحها الرئيم األ يركي المنتخب جو بايدن لمنصأأأأأب ديرة
الوكالة األ يركية للتنمية الدولية ( ،)USAIDع قرار باسأأأأتحداع نند
للوكالة في جلم األ ن النو ي (لم يحصل سابنا).
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 :2017-2013 عملأأت كمنأأدوبأأة دائمأأة للواليأأات المتحأأدة في األ م
المتحدة.
 :2013-2009 عملت ساعدة خا صة للرئيم أوبا ا و دير أول لل شؤون
المتنددة األطراف وحنوق اإلنسان في جلم األ ن النو ي.
 :2008 انضمت إلى الفريق االنتنالي لوزارة الخارجية في إدارة أوبا ا.
 :2008-2005 عملت كمسأأتشأأارة خاصأأة للسأأيناتور الديمنراطي بارا
أوبا ا ،كما شاركت في حملته الرئاسية.
خارج الخدمة الحكومية
 نذ  2017تشغل نصب عضو جلم إدارة "المشروع الدولي لمساعدة
الالجئين".
 تم تنيينها عام  2020في جلم إدارة " ؤسأأأسأأأة فورد" الخيرية التي
تمول نظمات جتمع دني حول النالم (و نها في لبنان).
ّ
 نأأذ  :2019عضأأأأو في األكأأاديميأأة األ يركيأأة للنلوم السأأأأيأأاسأأأأيأأة
واالجتماعية.
 نذ  :2006أ ستاقة لمادة مار سة النيادة النالمية والسيا سة النا ة في
كلية كينيدي بجا نة هارفارد ،وأسأأتاقة لمادة مارسأأة حنوق اإلنسأأان
في كلية الحنوق بجا نة هارفارد (.)2009
 حازت عام  2003على جائزة بوليتزر النالمية عن كتابها " شأأأأ لة ن
الجحيم :أ يركا وعصر اإلبادة".
 شأأاركت في النديد ن الجمنيات والمؤسأأسأأات المحلية والدولية كباح ة
و تابنة لنضايا الحروب والنزاعات الدولية.
تمرن في ركز أبحاع ؤسأأسأأة كارنيغي للسأأالم
 :1993-1992 باحث ّ
الدولي.
 بدأت عملها كمراسأأأألة أجنبية حيث الت النديد ن الحروب واألحداع
ا لدول ية (الحرب اليواسأأأأالف ية على البوسأأأأ نة ،ل ندن ،لب نان ،ال يان
الصهيوني).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 أبرز مواقفها:
 قالت في تغريدة على تويتر عند ترشأأأأيحها لرئاسأأأأة الوكالة األ يركية
للتنمية الدولية" :كصأأأحفية وناشأأألة ودبلو اسأأأية ،رأيت ت ثير الوكالة
األ يركية للتنمية الدولية المتغير على النالم .في هذ اللحظة الحرجة،
أشأأنر ب نني حظوظة للغاية لحصأأولي على فرصأأة للخد ة رة أخرى،
والن مل ع فريق الو كا لة األ يرك ية للتنم ية ا لدول ية ال مذ هل لمواج هة
وتغير المناخ ،واألز ات اإلنسانية ،وأك ر ن قلك".
،COVID-19
ّ
المشجنين على التدخل النس ري األ يركي في كل ن ليبيا وسوريا
 ن
ّ
أثناء عملها كمستشارة للرئيم األ يركي في جلم األ ن النو ي.
ركزت أثناء عملها كسأأفيرة في األ م المتحدة على قضأأايا
ّ 

ل إصأأال

األ م المتحأأدة ،وحنوق المرأة وحنوق الم ليأأات والم ليين و زدوجي
الميل الجنسأأأأي و غايري الهوية الجنسأأأأانية ،والحرية الدينية واألقليات
الدينية ،والالجئين ،واالتجار بالب شر ،وحنوق اإلن سان ،والديمنراطية ،بما
في قلك في الشرق األوسط وشمال أفرينيا والسودان و يانمار.
 عام  2017دافنت عن تنيين السأأأأنودية في جلم الرئاسأأأأة بمجلم
حنوق اإلنسان التابع لأل م المتحدة واصفة التنيين بأ "اإلجرائي".
 خالل عملها في إدارة أوبا ا دافنت عن الدور األ يركي في الحرب على
اليمن ودافنت عن التحالف السأأأأنودي وارت اباته أثناء عملها كمندوبة
في األ م المتحدة.
 بند تركها عملها الرسأأأأمي عام  2017بدأت بانتناد دعم إدارة ترا ب
للحرب على اليمن ودعت إلى إعادة النظر بدور أ يركا في الحرب ،ل نها
كانت تحرص على وضأأأأع "تزويد إيران للحوثيين بالسأأأأال " في نابل
الغارات السنودية على اليمنيين.
 بدأت بمهاجمة السأأأنودية ابتداء ن عام  2018بند قضأأأية خاشأأأنجي
واسأأأأتمرت بالتنليق انت نادا لت ناطي ح مد بن سأأأأل مان ع المنتنلين
والمنتنالت في السجون السنودية.
 تدعم "طر الدولتين" لحل "الصراع الفلسليني اإلسرائيلي" ل نها تنلن
دعمها لأ "حق "إسرائيل" في الدفاع عن نفسها".
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سامنثا باور

 عارضأأأت فر

إدارة ترا ب المزيد ن الننوبات على إيران واعتبرت أن
التوصل إلى حلول سلمية.

تنو
هذ السياسة ّ
روجت لبرنا ج بايدن االنتخابي ن دون أن ي ون لها نصب رسمي في
ّ 
لتصأأأوب
حملته ن خالل المحاضأأأرات والمنابالت وخاصأأأة عام ،2020
ّ
تضأأأرر عالقة أ يركا
على أداء ترا ب في السأأأياسأأأة الخارجية وخاصأأأة
ّ
بحلفائها وتراجع قدرة الدبلو اسية األ يركية على الت ثير.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أبرز ما قيل عنها:
 وصأأأأفها الرئيم أوبا ا ب نها "واحدة ن أبرز ف رينا في السأأأأياسأأأأة
ال خارج ية" ،قال إن ها "أظهرت ل نا أن المجتمع ا لدولي لد يه سأأأأؤول ية
أخالقيأأة و صأأأألحأأة عمينأأة في حأأل النزاعأأات والأأدفأأاع عن ال را أأة
اإلنسانية".
 و صفتها جلة فوربز ب نها " صلبة بنوة في ال سيا سة الخارجية األ يركية
وكذلك حنوق اإلنسأأان والديمنراطية" وقلك عند ا صأنّفتها كواحدة ن
"أقوى  100ا رأة في النالم" ،كما وصفتها كأأأأأ" صوت رائد على الصنيد
الدولي للمشاركة األ يركية النائمة على المبادئ في النالم".
 اختارتها جلة فورين بوليسأأأي كواحدة ن "أفضأأأل  100ف ر عالمي"،
كما اختارتها جلة التايمز رتين كواحدة ن "أك ر  100شخص ؤثر".
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ليندا توماس غرينفيلد

غرينفيلدالشخصية ألبرز أعضاء إدارة بايدن
ليندا توماس السِيَر

السفيرة األميركية في األمم المتحدة
 حياتها الخاصة:

مواليد عام 1952
باكر ،والية لويزيانا

 متزوجة من الفاييت غرينفيلد الذي كان موظفا في وزارة الخارجية ولهما
ولدان أيضا يعمالن في وزارة الخارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السيرة العلمية:
 حائزة على بكالوريوس في الفنون من جامعة والية لويزيانا عام .1974
 حصلللت على الماجسللتير في اإلدارة العامة من جامعة ويسللكنسللن عام
.1975
 حصللللت على دكتوراخ فخرية في الوانون من جامعة ويسلللكنسلللون عام
.2018
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السيرة العملية:
في الخدمة الحكومية
 :2017-2013 عملت كمساعدة لوزير الخارجية للشؤون األفريوية.
 :2013-2012 المدير العام للسلللا الدبلوما للي للواليام المتودة ومدير
الموارد البشرية.
 :2012-2008 السفيرة األميركية في ليبيريا.
 :2008-2006 النائبة األولى لمساعد وزير الخارجية للشؤون األفريوية.
 :2006-2004 نائبة مساعد الوزير ،مكتب السكان والالجئين والهجرة.
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 شللتلت عدة منا للب في البعثام الدبلوما للية األميركية في للويسللرا
(بع ثة الوال يام المت ودة لدى األمم المت ودة) وفي باكسلللل تان وكين يا
وغامبيا ونيجيريا وجامايكا.
خارج الخدمة الحكومية
 :2020-2017 شتلت منصب نائب الرئيس األول في مجموعة Albright
.Stonebridge
 :2020-2017 عملت كزميل مويم للشلللؤون األفريوية في معهد درا لللة
الدبلوما ية في كلية والش للخدمة الخارجية بجامعة جورجتاون.
 عملت مسلللتشلللارة ولبيرة لدى

لللندوي دعم الديمورا ية National

 Endowment for Democracyحتى إعالن ترشلليوها للمنصللب الجديد
في إدارة بايدن.
 عملت حتى إعالن ترشيوها للمنصب في إدارة بايدن كعضو في مجلس
إدارة مؤ للللسللللة ( Alightالمؤ للللسللللة األميركية لالجئين) التي تودم
مساعدام لالجئين في  17دولة حول العالم ،وريا إحداها.
 در ت العلوم السيا ية في جامعة باكنيل في بنسيلفانيا قبل انضمامها
للسلا الدبلوما ي عام .1982
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أبرز مواقفها:
 قالت في جلسللللة المصللللادقة على تعيينها أمام لجنة العالقام الخارجية
بمجلس الشللليوأل األميركي :أتطلع قدما للوقوف إلى جانب إ لللرائيل ،
والوقوف ضللد اال للتهداف غير المنص ل لها ،والورارام التي يتم اقتراحها
بال هوادة ضللد إ للرائيل بصللورة غير منصللفة  ،وأضللافت أنها تعتزم
أيضلللللا العمل مع نظرائها اإل للللرائيليين لتعزيز أمن الدولة اليهودية
و تو يع دائرة السالم .
ُ لب منها في جلسللللة المصللللادقة على تعيينها التعليق على اتفاقيام
أبراهام  ،فوالت آمل أن ترى تلا الدول التي اعترفت بلللللللل إ لللرائيل
بموجب اتفاقيام أبراهام بعض الفرص أيضلللللا لتكون أكثر تعاونا في
األمم المتودة ودعما لوجود إ رائيل هناك .
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 قللالللت في نفس الجلسللللللة :أتطلع للعمللل مع إ للللرائيللل لتطوير
ا لللتراتيجية… للتوا لللل مع بلدان قد تودر امتالك إ لللرائيل للخبرة
لدعم جهود التنمية الخا ة بهذخ البلدان .
 فيما يتعلق بوركة الموا عة و للللوب اال للللتثمارام وفرا العووبام
( )BDSالمناهضلللة لللللللل إ لللرائيل  ،قالت غرينفيلد إنها ترى اإلجراءام
والنهج التي يتخذها منا للرو الوركة غير موبولة  .وأضللافت أن نشللا
حركة الموا عة يكاد يكون معاديا للسللامية ،ومن المهم أال ُيسللمن ب ن
يكون لهم

وم في األمم المتودة ،وأنا اعتزم العمل ضد ذلا .

 انت ودم إدارة ترا مب لت عامل ها مع أفريو يا على أن ها

لللللا حة معر كة

لمنافسة الووى العظمى.
 قالت فيما يتعلق بالسيا ة الصينية في أفريويا :يجب على أولئا الذين
ينتودون اإلقراا الصلللليني أو الوكومام التي توبل هذخ الصللللفوام أن
يعترفوا أيضللا أنه في كثير من الواالم ال تظهر الواليام المتودة والترب
لتوديم بدائل قابلة للتطبيق .
 في أيلول عام  2020كتبت مواال مشتركا مع وليام بيرنز (مرشن لمنصب
مدير اللللللل  )CIAدعوا فيه لصللياغة لليا للة لارجية أميركية جديدة من
لالل إ للللالا وزارة الخارجية بعد ما تسللللبب به ترامب على مدى 4
لللنوام .الفكرة األ لللا لللية في الموال تدعو لما لللمياخ :التوول في
الدبلوما للللية الذي يبدأ من توبل الدور المتراجع للواليام المتودة،
المووري في الشلللؤون العالمية ،وممار لللة قدر أكبر من ضلللب

النفس

واالن ضبا  ،على أن يعكس الموق األميركي األولوية الو صوى لت سريع
عجلة التوديث موليا وتووية الطبوة الو للطى األميركية ،باإلضللافة إلى
ا للتهداف األولويام الوا للمة األلرى ،من لالل إقامة التوالفام للتعامل
مع التوديام العابرة للودود الو نية .
 في موالها المشترك مع وليام بيرنز قالت إن ترامب حاول تفكيا الدولة
العميوة التي ال وجود لها في وزارة الخارجية  ،و لللرحت الحوا في تجمع
للسللفراء السللود الودامى أن ترامب وبومبيو أنهيا برنامج تدريب الكوادر
الملونين الجدد في وزارة الخارجية كتعبير عن يا ة عنصرية أدم إلى
تولص عدد الكادر األ ود في وزارة الخارجية.
 في كانون األول عام  2020قالت لصويفة الشري الوطرية :عنصر الووة
بالنسللللبة لي هو مشللللاركتي اإليجابية في قضللللايا الالجئين والوضللللايا
اإلنسانية .
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 أبرز ما قيل وكُتِب عنها:
 اتهمتها جماعام اللوبي الصهيوني الليكودي في واشنطن ب ن لها

الم

مصلللوية مع الصللينيين ألنها قبلت مبلغ  $1500لتلوي لطابا بعد تركها
العمل الوكومي عام  2017في حفل لمؤ سة ليرية قيل إن أحد رعاته
كان مؤ سة ليرية

ينية.

 لالل اإلعالن عن ترشلللين بعض األ لللماء لفريوه للسللليا لللة الخارجية
و فها بايدن ب نها تكون

فيرة الشعب لدى األمم المتودة.

 و لللفتها الصلللوافة األميركية بالخبيرة المخضلللرمة بالشلللؤون األفريوية،
ولعل التيارها من قبل بايدن لمنصلللللب المندوبة األميركية في األمم
المتودة هو باأل اس لمواجهة الصين في أفريويا.

70

الذاتية
السيرة
السِ َير الشخصية ألبرز أعضاء إدارة بايدن
الذاتية
السيرة

بريت ماكغورك

بريت ماكغوركالسِيَر الشخصية ألبرز أعضاء إدارة بايدن

منسق شؤون الشرق األوسط وشمال أفريقيا
في مجلس األمن القومي األميركي القومي

 حياته الخاصة:
مواليد  20نيسان عام 1973
بيتسبورغ ،بنسيلفانيا

 متأهّلّمنذّّ2012منّالصححفية فّةوّاليلفّيارت جّن نيّونحح

ّ(صحح ن فّ

األصل)ّ،الهّمنهيّإبنف.
 لي ّمتزانّيّمنّعيملفّةوّمجيلّاإلعالنيتّودعىّلييال نّاانغّ(-2006
ّ)2012اهوّأرضّيّمنّأص لّص ن ف.
 أب هّب اةس يّةوّاللغفّاإلنكل زرفّاأمهّأستيذةّةن

.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السيرة العلمية:
 حيئزّعلىّبكيل ير سّةوّالعل مّالسحححح يسحححح فّمنّنيمعفّل ن كت ك تّ
(.)1996-1992
 حصلّعلىّدلت ياهّةوّالقين

ّمنّنيمعفّل ل مب يّعيمّ.1999

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 السيرة العملية:
في الخدمة الحكومية
ّ:2021 من سّقّ شؤا ّال ن قّاألا سطّا شميلّأة رق يّةوّمجلسّاألمنّ
الق موّبإدايةّبيرد .
ّ:2018-2015 المبع ثّال ئححيسححححوّاألم لوّالتححيفّللتفححيل ّالححدالوّ
لمفييبفّداعش.
ّ:2015-2014 نيئبّالمبع ثّال ئيسحححوّاألم لوّالتيفّللتفيل ّالدالوّ
لمفييبفّداعش.
ّ:2014-2013 نيئبّمسححححيعدّاجر ّالتيين فّلنححححؤا ّالع اقّاإر ا ّةوّ
مكتبّشؤا ّالن قّاألدنىّةوّاجايةّالتيين ف.
ّ:2011-2010 ومتّاالسحححتعينفّبهّمنّ ّبلّإدايةّأابيميّللمسحححيعدةّعلىّ
ونك لّحك م َت نّع ا َت نّ،يغمّعدمّشغلهّمنيصبّيسم ف.
ّ :2009-2008 مسححححححيعححد ّيححيف ّلل ئ س ّاألم لو ّلنححححؤا ّالع اقّ
اأةغينستي .
ّ:2007-2005 مدر ّشؤا ّالع اقّةوّمجلسّاألمنّالق مو.
ّ:2005-2004 مسححححتنححححييّ ين نوّلسححححللفّالتفيل ّالمؤ تفّاالسحححح ييةّ
األم ل فّةوّبغداد.
ّ:2003-2001 معيا ّ ين نوّألحدّ ضيةّالمفكمفّالعل يّاألم ل ف.

خارج الخدمة الحكومية
ّ:2021-2019 أسحححتيذّالعال يتّالدال فّابيحسّأسحححيسحححوّةوّم لزّاألمنّ
االتعيا ّالدالوّةوّنيمعفّستين يد.
 ّ:2021-2019 بيحسّجائ ّةوّب نيمجّالنحححح قّاألاسححححطّبم لزّليين غوّ
للسالمّالدالو.
 ّ:2010 بي حسّةوّمجلسّالعال يتّال تيين فّCouncil on Foreign ّ -
Relations
ّ:2009 أستيذّمق مّلميدةّالقين

ّةوّنيمعفّهيية د.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 أبرز مواقفه:
ّ بعدّاإلعال ّي سم ّيّعنّهزرمفّ"دالّالتالةف"ّلتنظ مّداعشّ ص حّةوّ
ّ11لين

ّاألالّعيمّّ2018بيلتيلو"ّ:سح ك

ّمنّالل شّالق لّ:حسحنيّ،

لقدّهزمتّالتالةفّالميدرفّ لداعشّ،لذلكّرجبّعل نيّمغيديةّالمنلقفّ
ُ
اآل ".
 ةوّحزر ا ّعيمّّ2019لتبّمقيالّّةوّمجلفّة يرنّب ل سححححوّ يلّة هّ:
"رجبّأالّوت عّال الريتّالمتفدةّال صحححح لّإلىّاألهداتّالتوّحددوهيّ
بعددّأ لّمنّالق ات".
 ةوّلين

ّالثينوّعيمّّ2019ابعدّاسححتقيلتهّبأسححيب عّمنّمنصححبهّلتبّ

مقيالّّهينمّة هّو امبّعلىّيل فّاوتيذّ ايّسححححفبّالجن دّاألم ل نّ
منّسحح يريّ يلّة ه"ّ:ونظ مّداعشّاالجميعيتّالمتل ّةفّاألي ىّسحح تّ
ومألّال اغّالذيّسحححح ت لهّيح لني ّ،ميّرعنوّو جدّدّ ديوهمّعلىّوهدردّ
أصححد يئنيّةوّأايابيّّ-لميّةعل اّط الّعيمّّ-ّ2016اةوّنهيرفّالمليتّ
اطنني".
 ةوّونحح رنّاألالّعيمّّ2019لتبّسححلسححلفّوغ رداتّعلىّصحح فتهّةوّ
و رت ّمعلقّيّبنكلّهج موّعلىّ ايّو امبّ سفبّالق اتّاألم ل فّمنّ
سحححح يريّ يئالّ"ّ:دانيلدّو امبّل سّ يئدّاّأعلىّللق اتّالمسححححلففّ.رتّتذّ
اياتّمته ّيةّدا ّمع ةفّأاّونيايّ.ر سلّالعسك ر نّإلىّاألذىّدا ّ
دعمّ.رن علّثمّرت كّحل يءنيّمكن ة نّارقعّة رسفّيداعّيص مني".
 ةوّأرييّعيمّّ2019لتبّمقيالّّةوّصحححف فّااشحححنلنّب سحححتّط حّة هّ
ةك ةّلتعزرزّم انهفّالصحححح نّايصحححح مّأم ليّعب ّ"وننحححح طّالسححححلكّ
الدبل ميسححححوّاألم لوّمنّياللّب نيمجّشححححب هّبب نيمجّ" اتّوديربّ
ضححححبححييّاالحت ححيي ّّ "ّ ROTCّ -رق مّعلىّاسححححتقلححي ّطال ّالكل ححيتّ
االجيمعيتّاألم ل فّاوديربهمّعلىّوكت كيتّاةن

ّالعملّالدبل ميسوّ

اوجن دّاألة ضلّمنهمّللعملّةوّال سلكّالدبل مي سو"ّ.ا دّأعلنّبيرد ّ
وبنّوّةك ةّميلغ يكّالحقّيّياللّحملتهّاالنتتيب فّعيمّ.2020
 ةوّأرييّعيمّّ2020ابعدّوكل

ّمصححححل ىّالكيتموّونححححك لّحك مفّ

نححدرححدةّةوّالع اقّغ دّعلىّصحححح فتححهّةوّو رت "ّ:أومنّىّلصحححححدرقوّ
مصححححل ىّالكيتموّالت ة قّةوّدايهّالجدردّل ئ سّاجياءّالع اقّ.إنهّ
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يئدّمتم ّسّام حّدّبأنندةّهيئلفّن يبفّعنّالنعبّالع ا وّارجبّعل نيّ
أ ّنأملّنم عّيّنجيحه".
 ةوّن سحححححي ّعيمّّ2010لتبّوق ر ّا ّةوّمجلسّالعال يتّالتيين فّ يلّ
ة هّإ ّ"علىّال الريتّالمتفدةّأ ّو كّ ّبتأن لّانسحححفيبهيّالمزمعّةوّآ ّ
منّالع اقّلعدةّأشحححه ّللمسحححيعدةّةوّالف ياّعلىّاالسحححتق ايّةوّتلّ
المنياياتّالس يس فّبعدّاالنتتيبيتّاالعن ّمنّ بلّالقيعدة".
 عيمّّ2013ومّالكنحح ّعنّمفيضحح ّنقيشححيتّمجلسّاألمنّالق موّالتوّ
حصلتّعيمّّ2006ح لّالس يسفّاألم ل فّاألنسبّلتفق قّاألهداتّةوّ
الع اقّ،ا دّايدّيأيّل ميلغ يكّةوّالن قيشحححححيتّرب يّة هّجريدةّ عدردّ
الق اتّاألم ل فّةوّبغدادّبيلق ل"ّ:عندميّرك

ّلدرنيّان دّ،سححححنك

ّ

يديرن ّعلى ّالمسحححححي عدةّةو ّ حلّالنزا عيت ّالمفل ف ّ بلّأ ّوت ج ّعنّ
السححح ل ةّ،اضحححبطّالسحححل كّغ ّالقين نوّللق اتّالع ا فّ،اةوّالنهيرفّ
مسيعدةّالع ا

نّعلىّول ر ّأنمييّو يعلهمّالتيصف".

 ةوّمقيبلفّمعّم عّّThe Interpreterاألسححت الوّةوّحزر ا ّعيمّّ2020
يلّميلغ يكّ"ّ ةوّال تّالذيّلي ّرنبغوّة هّإعليءّاألال رفّلتن ذّ
اسححححت او ج فّاألمنّالق موّالتوّوع دّو ن هّو ل زنيّعلىّالتنيةسّمعّ
ىّعيلم فّليلصحح نّ،و يطتّإدايةّو امبّمجددّاّةوّالنحح قّاألاسححطّ
عب ّاالنسحححح في ّمنّاالو يقّالن اي ّا بيل تيلوّجادتّأ هداة نيّه نيكّةوّ
ال تّالتوّلي ّرنبغوّأ ّوقلّّ،اش ايّب مب ّالححححّّ12الّرمكنّاص هيّ
إالّبتغ ّالنظيم".
 يلّةوّمقيبلفّم عّّThe Interpreterأ ّ"أم ليّال مّمنقسححححمفّةوّ
دايلهيّاإذاّلمّركنّهنيكّنجيحيتّةوّإصححححالحّالمنححححيللّالدايل فّةإ ّ
حددةّةوّاسححححت او ج ححفّاألمنّالق موّ
المهححيمّااألهححداتّالتححيين ححفّالمفح ر
ست نل"ّ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 أبرز ما كُتِب عنه:
ّ بعدّإعال ّبيرد ّو شححح فهّللمنصحححبّةوّمجلسّاألمنّالق موّننححح تّ
الصفيةفّاألم ل فّوفل التّاعتب تّأ ّايت ييهّلهذاّالمنصبّ ُر َعدّّ"يسيلفّ
رف"ّلت ل يّ.اسححححتندّهذاّاالسححححتنتيجّإلىّانتقيداتّميلغ يكّالسححححيبقفّ
للفك مفّالت ل فّ،االتوّوضححححمّ نت"ّ:إدانفّهج مّونحححح رنّاألالّّ2019
العسك يّعلىّ س يريّضدّ اتّس يريّالدرمق اط فّ،ااوهيمّو ل يّبتعمدّ
عدمّوأم نّحدادهيّمعّسححح يريّحتىّرتمكنّاألنينبّمنّاالنضحححميمّإلىّ
داعشّ،مميّر حوّبأ ّال ئ سّالت لوّينبّط بّأيداغي ّيبميّرك

ّ

دّآاىّجع مّداعشّأب ّبك ّالبغداديّ،ااسححتنكييهّاسححتضححيةفّأيداغي ّ
لقيئدّح لفّحميسّإسميع لّهن ف".
 ب نّونححح رنّاألالّعيمّّ2014الين

ّالثينوّعيمّّ،2016لي ّميلغ يكّ

الم ياضّال ئ سوّةوّم يا ضيتّ س ّرفّمعّإر ا ّأدّتّإلىّوبيدلّأ س ىّ
اع دةّأيبعفّأم ل نّمنّأص لّإر ان فّمنهمّن س

ّي ضيئ ي ّاأم ّ

حكمتوّاسححع دّعيبدرنوّ.ا دّاص ح تّن ر يكّويرمزّنه دهّهذهّبأنهيّ
"عزجتّمنّسمعتهّل نلّللمهميتّالصعبف".
 يدّالجه دّالدبل ميسحححح فّاالدايّاألب جّةوّونححححك لّ"التفيل ّالدالوّ
لمفييبفّداعش"ّأااي ّعيمّّ2014بتكل

ّييفّمنّأابيمي.

 لي ّمنت طيّبنحححح كلّاث ق ّةوّالت ياضّعلىّاالو ي يتّب نّالع

ّ

ااألل ادّاييصفّح لّمل ّالن طّلإلعدادّلتف ر ّالم صلّعيمّ.2016
 يدّالم ياضححححيتّمعّو ل يّل تعّ يعدةّإنج ل كّالج رفّلمهيمّمكيةففّ
داعشّ،اإعدادّمع لفّالدةيعّعنّل بينوّةوّس يريّمنّياللّالت ياضّ
معّو ل يّللسحححميحّلق اتّالبنحححم لفّالك درفّبدي لّالمدرنفّالمفيصححح ةّ
عب ّاألياضوّالت ل ف.
 لي ّمسحححؤاالّّعنّإنالءّّ1500أم لوّمنّبغدادّبعدّسحححيعيتّعلىّبدءّ
انت يحّداعشّالمفيةظيتّالع ا فّةوّص
نسححححححبّإل ححهّدايّةوّإ نححيعّن يجّب
ُ ر َ

ّ.2014
ّاالبن ّبزرححيدةّعححددّالق اتّ

األم ل فّةوّالع اقّابتداءّمنّعيمّّ2007لحححّ"وعزرزّ ديةّالع ا

نّعلىّ

ضبطّال ضعّاألمنو".
 رؤمنّبححأ ّبنححيءّالتفححيل ححيتّاالعمححلّعلىّوقل بّالتالةححيتّب نّحل ححيءّ
أم ليّل لّبإعيدةّ ديةّا ةّأم ليّعلىّالسححيحفّالدال فّةوّم انهفّ
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التصحححح مّ،األ ّو ا مبّأه ملّاحلم ّو فيل يتّأم ليّو ان عتّالق ةّ
األم ل فّعلىّالسيحفّالدال ف.
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المبعوث األميركي الخاص حول إيران
 حياته الخاصة:

مواليد1963 :



نيويورك









والده سيمون مالي يهودي سوري مولود في مصر ،وكان يساريا مؤيدا
التحرر ضد اإلمبريالية الغربية ،عمل صحافيا في باريس ونشط
لقضايا
ّ
في الدفاع عن القضيتَين الفلسطينية والجزائرية ونضال الحركات
اليسارية األفريقية االستقاللية.
والدته باربارا سيلفرستين أميركية من نيويورك ،عملت في بعثة جبهة
التحرير الوطنية الجزائرية في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي
وتعرفت على سيمون مالي عندما كان مراسال لصحيفة الجمهورية
ّ
المصرية في نيويورك.
ترعرع روبرت في باريس مع أبويه حتى عام  1980عندما صدرت أوامر
الرئيس الفرنسي آنذاك جيسكاردستان بطرد عائلته من فرنسا إلى
نيويورك بسبب كتابات سيمون مالي في صحيفة "أفريقيا-آسيا" المعادية
للغرب والكيان الصهيوني.
تعرف روبرت على زوجته كارولين براون خالل دراسته الدكتوراه في
ّ
جامعة هارفرد أواخر الثمانينيات ولهما ثالثة أوالد (صبيان وفتاة).
يتقن اللغة الفرنسية كونه عاش في باريس مع والديه بين عا َمي 1969
و.1980
له مؤلفات عدة ،منها كتابا "نداء من الجزائر" الذي صدر عام ،1996
وكتاب "كامب ديفيد :تراجيديا من األخطاء" الصادر عام .2002
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السيرة العلمية:
 درس المرحلةةة المتوسةةةةطةةة والثةةانويةةة في مةةدارس بةةاريس خالل
السبعينيات.
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 حائز على بكالوريوس في اآلداب من جامعة ييل (.)1983-1980
 حصةةةةل على درجة الماجسةةةةتير في الفلسةةةةفة السةةةةياسةةةةية من جامعة
أوكسفورد (.)1986-1984
 حصةةةل على دةةةهادة الدكتوراه في القانون من جامعة هارفارد (-1987
.)1990
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السيرة العملية:
في الخدمة الحكومية
 :2021 المبعوث األميركي الخاص حول إيران في الخارجية األميركية.
ومنس ةق البيت األبيض لمنطقة
 :2017-2015 المسةةاعد الخاص للرئيس
ّ
الشرق األوسط ودمال أفريقيا والخليج.
 :2015-2014 المشةةرف العام على دةةؤون إيران والعراق وسةةوريا والدول
الخليجية في مجلس األمن القومي ،حيث عمل مفاوضةةا أسةةاسةةيا ضةةمن
الفريق األميركي في مفاوضات الملف النووي اإليراني.
 :2008 عمل مسةةتشةةارا غير رسةةمي لحملة المردةةر الرئاسةةي الديمقراطي
النتخابات الرئاسة باراك أوباما.
 :2001-1998 دةةةةغل منصةةةةب المسةةةةاعد الخاص للرئيس بيل كلنتون
للشؤون العربية واإلسرائيلية.
 :1998-1996 عمل م ساعدا تنفيذيا لةةةةةة " ساندي بيرغر" م ست شار األمن
القومي في إدارة كلينتون.
 :1996-1994 دةةغل منصةةب مدير دةةؤون الديمقراطية وحقوق اإلنسةةان
والشؤون اإلنسانية في مجلس األمن القومي.
 :1992-1991 عمل مساعدا قانونيا لقاضي المحكمة العليا بايرون وايت.
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خارج الخدمة الحكومية
 :2021-2017 عمةةل نةةا ئبةةا لر ئ يس " م ج موعةةة األزمةةات الةةدو ليةةة
 "International Crisis Groupوالحقا أصةةةبر رئيسةةةها حتى تعيينه في
إدارة بايدن.
 :2014-2004 عمل مديرا لبرنامج الشةةرق األوسةةط في مجموعة األزمات
الدولية.
 :1994-1992 عمل باحثا في مجلس العالقات الخارجية .CFR
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أبرز مواقفه:
ِ
المناهضةةة
 هو من الداعين لحوار بين الواليات المتحدة والدول واألحزاب
التوص ةل
لسةةياسةةاتها في الشةةرق األوسةةط ،انطالقا من اقتناعه بإمكانية
ّ
الحد األدنى،
إلى تفاهمات تفضةةةةي إلى تخفيض التوتّر في المنطقة في ّ
حد معيّن من االستقرار.
أو تسويات تقود إلى ّ
 في سلسلة مقاالت ،وبما أ ّنه كان عضوا في الفريق التفاوضي األميركي،
كذّب رواية رئيس الوزراء ال صهيوني األ سبق إيهود باراك عن "العروض
السخية" التي ق ّدمها عام  2000للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات
قمة كامب ديفيد" التي جمعتهما مع الرئيس
والتي رف ضها األخير ،خالل " ّ
األميركي آنذاك بيل كلينتون.
 يؤ ّيد ضرورة االنفتاح على حركة حماس لكونها طرفا يتمتّع بتأييد دعبي
يشةةجع على الحوار مع سةةوريا وإيران
واسةةع بين الفلسةةطينيين ،وكذلك
ّ
وحزب اهلل ،ودافع عن ل قاءا ته مع مسةةةةؤولين من جميع هذه األطراف
بحكم عمله في "مجموعة األزمات الدولية".
 دان بشةةةدة اغتيال كبير العلماء النوويين اإليرانيين محسةةةن فخري زاده،
كما أنه لم ي ِشةةةةةد كما أغلب النخب األميركية باغتيال الجنرال قاسةةةةم
سةةةةلي ماني ق بل عام ،معتبرا أن ذ لك ال ي خدم األ هداف األميرك ية في
المنطقة.
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أن هناك "تراجعا أميركيا كان ملحوظا منذ ما قبل دخول دونالد
 يعتبر ّ
وسةرعته التجربة
ترامب إلى البيت األبيض ،وهو أمر يحدث منذ سةنوات،
ّ
األميركية في العراق عام ."2003
 في مقال ن شره في مجلة فورين بولي سي عام  2018قال " :دعار ترامب
يعبر عن المحلّية المسمومة واإلقصائية ،وعدم التسامر مع
(أميركا أوال) ّ
الرؤية العالمية األوسةةةةع ،والفشةةةةل في معرفة قيمة التحالفات وأهميتها
للمصلحة القومية األميركية.
سةةةماه
كرس ما
 اعتبر مالي في مقاله بمجلة فورين بوليسةةةي ّ
أن ترامب ّ
ّ
"عسةةكرة السةةياسةةة الخارجية" ،وهو ما يم ّثل "عمال اسةةتمراريا مثلما هو
يعبر عن احترام ةه للجنراالت وازدرائةةه
تراجع في الوقةةت ذاتةةه ،فترامةةب ّ
للدبلوماسيين".
 كتب قبل دةةةةهر من تعيينه في إدارة بايدن مقاال حول العودة لالتفاق
النووي قال فيه" :سةةةةتحتا الحكومتان األميركية واإليرانية إلى االتفاق
على تسةةةلسةةةل الخطوات بين تخفيف العقوبات والقيود النووية وأيضةةةا
ضةةةةيقة ،حيث من
بشةةةةأن العقوبات التي يجب رفعها .قد تكون النافذة
ّ
المقرر إجراء االنتخابات الرئا سية في إيران في دهر حزيران ،ويتوقع فوز
مردر أكثر تشددا فيها".
 في المقال سالف الذكر قال أي ضا" :إذا عادت كل من طهران ووا دنطن
إلى خطة العمل الشاملة المشتركة ،فسيتم ّثل التحدي األكبر في معالجة
التوترات اإلقليمية واالسةةةتقطاب الذي إذا ترك ليتفاقم فسةةةيسةةةتمر في
تعريض الصفقة للخطر ويمكن أن يؤ ّدي إلى نشوب صراع".
 ختم مالي مقاله بالقول" :تسةةةتكشةةةف الحكومات األوروبية إمكانية ّ
حث
إيران ودول الخليج العربيةةة على الةةدخول في حوار لتقليةةل التوترات
اإلقليمية ومنع اندالع حرب غير مقصةةودة؛ يمكن إلدارة بايدن أن تضةةع
ِثقلها الدبلوماسي الكامل وراء مثل هذا الجهد".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 أبرز ما قيل وكُتِب عنه:
 آراؤه النقدية حيال السةةياسةةتين األميركية واإلسةةرائيلية وإصةةراره على
أهمية إدخال تغييرات فعلية عليهما وثيقة الصةةةةلة باقتناعاته الفكرية
جلي من بيئته العائلية.
والسياسية التي تبلورت بتأثير ّ
 قال ال كا تب األميركي بيتر باي نارت ع نه في م قال بعنوان "عن أهم ية
المعنيين بالسةةياسةةة الخارجية
ميز مالي عن غيره من
ّ
روبرت مالي"" :ما ي ّ
في فريق بايدن ،كأنتوني بلينكن مثال ،هو هذا الموروث العائلي ،الذي
يم ّك نه من فهم تطلّ عات دول الجنوب ودةةةةعوب ها ،والت عا مل بإي جاب ية
معها".
 أ ّدى اختيار الرئيس األميركي األسةةبق باراك أوباما لمالي ،مديرا لشةةؤون
ال شرق األو سط في مجلس األمن القومي ،إلى حملة إعالمية  -سيا سية
دةةرسةةة من ق َبل اللوبي الصةةهيوني بشةةكل أسةةاسةةي ،بسةةبب مواقفه
وانتقاداته للسةةياسةةة اإلسةةرائيلية ،ودعواته للحوار بين الواليات المتحدة
ِ
المناهضة لسياساتها في الشرق األوسط.
والدول واألحزاب
ةةةرب خبر بحث بايدن تعيينه مبعوثا حول إيران كتب الصةةةةحافي
 بعد تسة ّ
إيلي ليك ،المعروف بقربه الشةةةةديد من اللوبي الصةةةةهيوني في الواليات
المتحدة ودولة اإلمارات العربية المتحدة مقاال جاء فيه إن "اختيار مالي
أن أول خطأ في السةةياسةةة الخارجية لبايدن سةةيكون من نصةةيب
يعني ّ
إيران".
 و قال إيلي ل يك في م قا له إ ّن "مواقف مالي تت ناقض مع نوا يا اثنين
آخرين من أهم مسةةةؤولي إدارة بايدن ،وهما مسةةةتشةةةاره لألمن القومي
جيك سوليفان ووزير الخارجية أنتوني بلينكن".
أن مالي كان صةةةةديقا وزميل دراسةةةةة
 ذكرت بعض الصةةةةحف األميركية ّ
ألنطوني بلينكن في المرحلة االبتدائية والمتوسةةطة في باريس ،وأيض ةا
كان زميال دراسيا لباراك أوباما خالل دراستهما القانون بجامعة هارفرد.
 بعث  12من المسةةجونين األميركيين السةةابقين في إيران ،إضةةافة لعدد
من نشةةةطاء حقوق اإلنسةةةان ،برسةةةالة إلى أنطوني بلينكن يح ّثونه فيها
على عدم اختيار مالي في اإلدارة ،ألن ذلك " سير سل إ دارة مخيفة إلى
تركز فقط على إعةةادة
ةأن الواليةةات المتحةةدة ّ
الةةدكتةةاتوريةةة في إيران بة ّ
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الدخول في االتفاق النووي اإليراني ،وتجاهل إرهابها اإلقليمي وجرائمها
الداخلية ضد اإلنسانية" ،حسب تعبيرهم.
 بعد إعالن مالي تقديم اسةةةةتقالته من مجموعة األزمات الدولية ،قامت
المجموعةةة برفع مل ّخت تحليلي للرئيس األميركي جو بةةايةةدن حول
السيا سة الخارجية ،ورد فيه عن لبنان ما يلي" :بدل النظر إلى لبنان من
منظور إضةةةة عاف حزب اهلل ،على الوال يات المت حدة ج عل هدف ها األول
تقوية الدولة ومنع انهيارها .وبناء عليه ،على الواليات المتحدة أن تلقي
بثقلِها خلف المسعى الفرنسي لجمع الالعبين اللبنانيين ،بمن فيهم حزب
جدية ودفعهم نحو إصةةالحات أسةةاسةةية .وعلى الواليات
اهلل ،في حكومة ّ
تشةةةجع حلفاءها على تعاون براغماتي مع خصةةةومهم لتمرير
المتحدة أن
ّ
اإلصةةةالحات ،وال سةةةيما تلك المتعلّقة بحماية اسةةةتقالل القضةةةاء وإقرار
قوانين مكافحة الفساد الضرورية لتحرير الدعم الدولي ،وال سيما برنامج
صندوق النقد الدولي".
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المبعوث األميركي الخاص إلى اليمن
 حياته الخاصة:

تاريخ ومكان الوالدة:

ليس هناك أي معلومات عن حياته الخاصة متاحة في اإلنترنت (المعلومات

غير متاح

المتاحة عنه هي حصرررررا المعلومات التي نشرررررها موزا ة الخ الخال ية
األميركية).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السيرة العلمية:
 ح صل على دل ة البكالوليوس ما مرتبة ال شرف من امعة Wesleyan
عام .1985
 حصرررل على دل ة الما سرررتير في التالي ةالعالزات الدةلية من امعة
ةاشنطن عام .1989
 حا صل على ائزخ اال ستحقاق الرئا سي ةعلى ت سا وائز شرف عليا من
ة الخ الخال ية األميركية ،ةعلى ائزخ االسررررتحقاق للخدمة المدنية من
دائرخ الجيش لخدمته في العراق.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السيرة العملية:
في الخدمة الحكومية
 :2021 المبعوث األميركي الخاص إلى اليمن.
 :2021-2016 شغل من صب نائب م ساعد ة ير الخال ية ل شؤةن الخليج
العربي ةالعراق ةإيران (مسرراعد ديديد شررينكر في مكتب شررؤةن الشرررق
األدنى).
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 :2016-2013 شررررغل منصررررب نائب لئيس البعثة في سرررردالخ الواليات
المتحدخ في الرياض  -السعودية.
 :2013-2010 شرررغل منصرررب مدير مكتب باكسرررتان في ة الخ الخال ية
األميركية.
 :2010-2008 عمل في العراق ،أةال بصدته كبير مستشالي الديمقراطية
في ال سدالخ األميركية ،ةثانيا ب صدته م ست شالا لل سيا سات لدى ت شاللز
يكوبي ،القائد العام للقوات متعددخ الجنسيات في العراق.
 :2008-2006 عمل كمستشال ازتصادي ةنائب لئيس البعثة باإلنابة في
سدالخ الواليات المتحدخ في الكويت.
 :2006-2002 شررغل منصررب المسررتشررال السررياسرري في سرردالخ الواليات
المتحدخ في الرباط-المغرب.
 :2002-2001 ع مل كمسررررراعد واص لوكيل ة الخ ال خال ية األميركي
للشؤةن السياسية مالك غرةسمان.
 :2001-2000 عمل كمسررررؤةت مكتب لبنان ةكضررررابا مرازبة في مركز
عمليات ة الخ الخال ية.
 :2000-1993 عمل كموظف في سررردالتاي الواليات المتحدخ في كل من
دكا-بنغالدش ةدمشق.
خارج الخدمة الحكومية
 زبل انضررررمامه إلى السررررلد الدبلوماسرررري عام  1993عمل في مجات
الال ئين ،ح يث شرررر غل م ناصرررررب في منظ مات غير حكوم ية أميرك ية
ةمؤسررررسرررررات تابعة لدم المتحدخ في كل من نيويولك ةالسررررودان
ةباكستان ةأفغانستان ةتايالند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أبرز مواقفه:
 له موازف دعا فيها إلى تسررروية سرررياسرررية في اليمن .حيث زات عام
" :2017ال يو د حل عسكري لهذا الصراع".
 أيد إدلاج حركة أنصال اهلل في تسوية سياسية لكنه أعرب مرالا عن
زلقه بشأن دع إيران للحركة.
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 زات بعد عامين من بدء العدةان على اليمن إن "أحد العناصر المقلقة
للغاية هو دع إيران للحوثيين".
 في كلمررة ألقرراهررا عررام  2018في لقرراء مجلس األعمررات اإلمررالاتي
األميركي زات" :إن عدةان إيران اإلزليمي ال يقت صر على اليمن فقا،
ةاإلدالخ تبحث سرررربل موا هته .هنا أيضررررا ،لدينا شررررريد زوي في
اإلمالات العربية المتحدخ ةحلداؤنا الخليجيون ،ةه حريصررررون على
العمل معنا ضد إيران ةضد التطرف العنيف .ستبني هذه اإلدالخ على
عالزتنا األمنية ما دةت مجلس التعاةن الخليجي ،ةسررررتجعلها أزوى.
نحن ملتزمون بأمن الخليج".
 زات عام " :2018نعتقد اعتقادا لاسررررخا أنه يجب فصررررل ةصرررروت
المساعدات اإلنسانية إلى اليمن عن االهتمامات األمنية ةالسياسية".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أبرز ما كُتِب عنه:
 اوتيال بايدن لتيموثي ليندلكينغ ي شير إلى أنه يريد نهاية سريعة للحرب
في اليمن.
 محترف ،يتمتا بمعرفة عميقة بمنطقة الخليج ةالشرق األةسا.
 أشرررراد بقرال تعيينه أندلة إكسرررروم ،المسررررؤةت األميركي السررررابق في
البنتاغون ،ةةصررده بأنه "ل ل حقيقي ،ةشررخي يعرف المنطقة أفضررل
من أي شخي في حكومة الواليات المتحدخ".
 أشاد مسؤةلون ةنخب وليجيون في اإلمالات ةالسعودية ةالبحرين بقرال
تعيي نه مشرررريرين إلى عالز ته "الطي بة ةالمميزخ" ما كل من أبو ظبي
ةالرياض.
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خاتمة
يجمع أغلب المسؤولين السابقين ومحللي السياسة الخارجية األميركيين على أن فريق بايدن
األساسي للسياسة الخارجية واألمن القومي ،الذي يشمل مستشار األمن القومي ووزير
الخارجية والمندوبة األميركية في األمم المتحدة ،هو فريق متناغم ومتمرس وقد خاض تجربة
العمل مع بعضه البعض في إدارة أوباما بواليتها الثانية .باإلضافة إلى تناغم أعضاء هذا
الفريق ،ليس هناك عداوات أو تناقض في األفكار في ما بينهم يمكن لحظها ،على ما ذكر
بعض المقربين منهم لوسائل إعًلمية أميركية.
لكن أندرو باسيفيتش ،رئيس معهد كوينسي للسياسة المسؤولة (المحسوب على تيار
التقدميين الديمقراطيين) حذر من هذا التناغم والتقارب في أفكار هذا الفريق ،كونهم
يتشاركون بفكرة التفوق األميركي ،وهذا ما قد يغريهم في بعض الملفات باالستعمال المتهور
للقوة العسكرية ،بحسب باسيفيتش .فيما اعتبر تشارلز كوبتشان ،عضو مجلس األمن القومي
السابق ،أن ليندا توماس غرينفيلد تمثل الدولة العميقة في إدارة بايدن التي حاول ترامب
أن يحاربها في الجسم الدبلوماسي األميركي .ويرى فيليب كراولي ،مساعد وزير الخارجية
األميركي األسبق ،أن أغلب أعضاء فريق بايدن للسياسة الخارجية هم براغماتيون وليسوا
سيحسن فرص أميركا في تحقيق مكاسب تقوم على الفرص.
أيديولوجيين ،وهذا ما
ِّ
ومن األمور التي يمكن لحظها في السير الذاتية لفريق بايدن لألمن القومي والسياسة
الخارجية هي أن كثيرًا منهم مروا بسياسة الباب الدوار للمناصب في المؤسسات األكاديمية
الليبرالية واإلدارات الديمقراطية ،فعدد منهم عملوا في مؤسستي كارنيغي وأولبرايت حيث
يعمل الديمقراطيون عندما يخرجون من السلطة ،ثم يعودون الستًلم مناصب في اإلدارة
بعد فوز الديمقراطيين بالرئاسة .ورغم حضور أغلب الذين عملوا في ملف المفاوضات مع
إيران بين  2013و ،2015وتصنيف بعضهم بالحمائم في هذه اإلدارة مثل روبرت مالي ،إال
أن هناك شخصيات ال تخفي نزعاتها الصهيونية المتطرفة كوكيل وزارة الخارجية لشؤون
السياسة فيكتوريا نوالند.
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