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Abstract 

   

 This research entitled : "The Role of Vice President in 

the Making of American Foreign Policy, Dick Cheney as 

study case " is an attempt to study an important aspect of the 

US political system which is represented in the Vice 

President position.  

This paper examines the constitutional characterization 

of this position and the powers available to it, and seeks to 

identify the causes and motives behind this description and 

framing. It also discusses the developments and changes in 

the post and then moves on to discuss and analyze the 

circumstances and factors that enabled Vice President 

Richard Dick Cheney to exercise unprecedented influence on 

the whole of American policy, and highlight the great impact 

that Cheney left on the foreign policy of the Bush 

administration. and the most important results and 

consequences that resulted in this, both in the Arab region or 

at the global level. 
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 المقدمة
لية صشع القخار والعػامل إن دراسة وتحميل الشطام الدياسي األمخيكي وآ   

والذخريات التي قج تؤثخ فيو تعج مصمبا  ضخوريا  ججا  وذلظ نطخا  لمسكانة 
واألىسية الكبيخة التي تتستع بيا الػاليات الستحجة األمخيكية عمى السدخح الدياسي 
العالسي ونطخا  لالنعكاسات والشتائج التي تتختب عمى قخارىا وتػجييا الدياسي 

العخبي . ويعج مشرب نائب الخئيذ األمخيكي مغ السشاصب وبخاصة عمى 
السيسة والسؤثخة في صشع الدياسة الخارجية وبخاصة إذا كان شاغل السشرب 
يتحمى بالخبخة والكفاءة الالزمة ، لحلظ فإنو مغ األىسية بسكان دراسة وتدميط 

اسي ، الزػء عمى الجور الحي يسكغ أن يقػم بو نائب الخئيذ عمى السدتػى الدي
 .البحث  وىػ ما يتػخاه ىحا

في بجاية البحث سيتع تدميط الزػء عمى مشرب نائب الخئيذ مغ حيث    
صالحياتو الجستػرية ومػقعو في الشطام الدياسي األمخيكي ، والغايات واألىجاف 
التي كان يتػخاىا السذخع األمخيكي مغ إيجاد ىحا السشرب وبيحه السػاصفات 

ل أن نتتبع وبذكل سخيع التصػرات التي شخأت عمى ىحا والرالحيات . وسشحاو 
السشرب وتدايج نفػذه بذكٍل تجريجي . وفي السحػر الثاني نحاول أن نخصج 
ونحمل أىع األسباب والسعصيات التي جعمت الكثيخ مغ الباحثيغ والسختريغ 
يرشفػن تذيشي كأقػى نائب رئيذ في التاريخ األمخيكي ، سػاء األسباب الستعمقة 

بيشو بخبختو الستخاكسة وتجخبتو الدياسية الػاسعة والصػيمة ، أو االندجام والتشاغع 
وبيغ باقي أركان ومػضفي إدارة بػش االبغ ، واالسباب األخخى والستسثمة 
بالرفات الذخرية لمخئيذ بػش االبغ وضعف خبختو الدياسية  . أما السحػر 

وتذخيز األثخ والتأثيخ الحي  األخيخ مغ البحث فدػف يتع تخريريا لستابعة
تخكو تذيشي عمى الدياسة الخارجية األمخيكية ، وتسكشو مغ جعل تمظ الدياسة أداة 
ووسيمة لتشفيح السذخوع االمبخاشػري الحي شالسا نطخ لو ىػ والكثيخ مغ أعزاء 

لبحث كحلظ أىع اإلجخاءات االتيار اليسيشي الستذجد باىتسام بالغ ، ويتشاول 
لتي اتخحتيا ونفحتيا إدارة بػش االبغ وكانت برسات نائب الخئيذ والقخارات ا

 واضحة فييا وأفكاره مػجية وىادية ليا .
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 يةتمهيددور نائب الرئيس في الدستهر األمريكي : نظرة أواًل :  
إن التخكيبة الدياسية لشطام الحكع في الػاليات الستحجة األمخيكية تخكيبة    

وىحا التخكيب والتذعب كان مقرػدا  مغ قبل اآلباء معقجة ومتذعبة ومتجاخمة ، 
السؤسديغ والسذخعيغ الحيغ وضعػا الجستػر األمخيكي بيجف ضسان إيجاد نػع 
مغ التػازن بيغ الدمصات الثالث التذخيعية والتشفيحية والقزائية ، وضسان عجم 

رؤاىا ضيػر ديكتاتػرية أو سمصة مدتبجة تشفخد بالقخار الدياسي وتفخض أفكارىا و 
عمى كل األشخاف األخخى . وكحلظ إيجاد نػع مغ التػازن بيغ صشاع القخار داخل 
كل سمصة عمى حجة . لقج حخص السذخعػن عمى إيجاد تػازن مخن وتشافدي وليذ 
تػازنا  جامجا  ، بسعشى أنو تػازن يتيح لكل أشخاف العسمية الدياسية الجخػل في 

رية مغ أجل تػسيع الدمصات التي حالة مغ التشافذ السشزبط بآليات دستػ 
يتستعػن بيا . وحخص السذخعيغ ىحا كان نابعا  مغ إدراكيع أن التشافذ الرحي 
ىػ الزسانة األفزل لجيسػمة واستسخار وارتقاء العسل الدياسي فالتشافذ ىػ 
الذخط األساسي لتصػيخ أي مشتج سياسيا  كان أم اقتراديا  . ىحا فزال  عغ أن 

كي مجتسع قائع عمى السشافدة وترارع القجرات واإلرادات الفخدية السجتسع األمخي
والجساعية والبقاء فيو لألصمح ، وىحه السيدة التشافدية كان ال بج ليا مغ أن تجج 
شخيقيا بذكل أو بآخخ إلى التخكيبة الدياسية وآلية العسل الدياسي في الػاليات 

 الستحجة األمخيكية .
ائب الخئيذ كػاحج مغ اآلليات التي تعدز ويسكغ الشطخ إلى مشرب ن   

فمدفة التػازن والتشافذ ، إذ ووفقا  لمجستػر األمخيكي فإن تبػأ نائب الخئيذ 
لسشربو يتع بالصخيقة ذاتيا التي تتع بيا عسمية تبػأ الخئيذ لسشربو أي مغ خالل 

تزع االنتخاب السباشخ فالخئيذ ونائبو يتع انتخابيسا في بصاقة انتخابية واحجة 
اسع الخئيذ ونائبو ، وال يسكغ ألي مخشح أن يتقجم لالنتخابات الخئاسية بجون أن 
يدسِّّي نائبا  لو . واشتخط الجستػر أن يكػن الخئيذ ونائبو مغ واليتيغ مختمفتيغ، 
والذخوط السصمػبة لمتخشح لسشرب نائب الخئيذ ىي ذاتيا السصمػبة لمتخشح 
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( سشة فسا فػق 53سػلج، وأن يكػن عسخه )لسشرب الخئيذ أي أن يكػن أمخيكي ال
، األميخكية األراضي عمى تخشحو سبقت التي( 41الـ) الدشػات خالل وعاش، 

والدبب في تصابق الذخوط يعػد إلى أن نائب الخئيذ يسكغ أن يتػلى مشرب 
 أو مشربو، مغ الخئيذ عدل حال فيالخئيذ وفقا  لمجستػر الحي نز عمى أنو " 

 السشرب يؤول ، السشرب وميام بدمصات القيام عغ عجده أو تو،استقال أو وفاتو،
. ووفقا  لمجستػر أيزا  فإن نائب الخئيذ يتػلى مشرب رئاسة (4)"الخئيذ نائب إلى

مجمذ الذيػخ لكشو ال يذارك بالترػيت إال في حال تعادل األصػات عشجىا 
ح  .(2)يكػن صػتو ىػ الرػت السخجِّ

الجستػرية لسشرب نائب الخئيذ يسكششا أن نتمسذ واستشادا  ليحه التػصيفات    
وجػد فكخة التػازن والتشافذ بيغ ثشاياىا ، فيحه التػصيفات تجعمشا ندتشتج ونفيع أن 
غ فالخئيذ ال يدتصيع إقالة أو تغييخ نائبو بأي حاٍل  مشرب نائب الخئيذ محرَّ

الحي يتستع مغ األحػال ، ونائب الخئيذ ىػ السػضف الػحيج في الفخع التشفيحي 
بيحه الحرانة . وبالخغع مغ أن الجستػر لع يشز صخاحة  عمى ذلظ إال أن ىحه 
الحرانة يسكغ استشتاجيا مغ حقيقة أن نائب الخئيذ مشتخب حالو حال الخئيذ 
ولع يتع تعييشو ، وبالتالي فيػ يجيغ بسشربو لمشاخب األمخيكي وىػ مدؤول أمام 

أن نائب الخئيذ ىػ الذخز الُسعج  الذعب وليذ أمام الخئيذ ، فزال  عغ
. فزال  (5)والسؤىل دستػريا  ليخمف الخئيذ في حالة استقالتو أو إقالتو أو عجده

 وأية الذيػخ مجمذ رئيذ مشرب ذاتو الػقت في يذغل الخئيذ نائب أن عغ
 أمخ وىػ السجمذ استقاللية عمى تجاوز بسثابة تعج إلقالتو الخئيذ قبل مغ محاولة
 .(1)قاشعا   رفزا   تػرالجس يخفزو
والجستػر أيزا  أعصى لشائب الخئيذ مشربا  آخخا  وىػ رئيذ مجمذ الذيػخ    

وبحلظ يكػن لو مشربيغ أحجىسا في الفخع التشفيحي واآلخخ في الفخع التذخيعي 
مغ القػة والشفػذ ومديج مغ السخونة وحخية الحخكة ، وعمى  ا  األمخ الحي يسشحو مديج

ر لع يسشح أي دور تشفيحي لشائب الخئيذ فيػ يقػم بػاجبات الخغع مغ أن الجستػ 
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يكمفو بيا الخئيذ ، إال أنو بالسقابل ال يػجج أي حطخ أو مشع دستػري لتجخل 
نائب الخئيذ في أي مفرل مغ مفاصل عسل الدمصة التشفيحية سػاء عمى مدتػى 

لخخجشا بشتيجة . وإذا ما جسعشا كل ىحه السعصيات (3)الدياسة الجاخمية أو الخارجية
مفادىا أن صالحيات نائب الخئيذ ال يػجج ليا سقف محجد ومعخوف مدبقا  ، 
فيحه الرالحيات يسكغ أن تتػسع أو تتقمز اعتسادا  عمى مجى التفاىع واالندجام 
والثقة ما بيغ الخئيذ ونائبو ، وعمى الرفات التي يتحمى بيا كالىسا مغ حيث قػة 

والقجرة عمى اإلقشاع وكدب مداحات إضافية  قاتالعال وشبكةالذخرية والخبخة 
 مغ الشفػذ . 

لع يكغ لشائب الخئيذ في البجاية أي دور يحكخ حتى أنو كان يصمق عمى     
، وربسا يكػن الدبب (6)(Empty Jobمشربو تدسية الػضيفة الفارغة أو الذاغخة )

ة التشفيحية في ذلظ إلى محجودية السدؤوليات التي كانت ممقاة عمى عاتق الدمص
في األعػام والعقػد األولى لتأسيذ الجسيػرية األمخيكية قياسا  بسا أصبحت عميو 
خالل القخن العذخيغ. حيث أن تدايج األعباء والسدؤوليات الجولية لمػاليات الستحجة 
خالل ذلظ القخن وعمى مختمف السدتػيات الدياسية واالقترادية والعدكخية 

ػضة في تشامي نفػذ وأىسية مشرب نائب الخئيذ وبخاصة واالمشية رافقو زيادة ممح
مع دخػل العالع مخحمة القصبية الثشائية وبخوز ُنحر الحخب الباردة ، لحلظ نجج أن 

( Dwight David Eisenhower( )4935–4964الخئيذ دوايت آيدنياور )
 .Richard Mعسج إلى تػسيع صالحيات ومدؤوليات نائبو ريتذارد نيكدػن )

Nixon    وأشخكو في اتخاذ القخارات الستعمقة بالدياسة الخارجية وفي الشقاشات )
التي تجور حػليا ، وقام بتكميفو بالعجيج مغ السيام الجبمػماسية الخارجية إلى أكثخ 

وباكدتان وايخان ودول اليشج كان مغ بيشيا االتحاد الدػفيتي  ( 7) مغ خسديغ دولة 
. كحلظ عسل الخئيذ جيسي كارتخ (8)وغيخىاامخيكا الجشػبية والذخق األقرى 

(Jimmy Carter( )4977-4984 عمى تجعيع مشرب نائب الخئيذ الحي )
( فأمخ بإعصائو مكتب في Walter Mondaleكان يذغمو حيشيا والتخ مػنجيل )
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الجشاح الغخبي مغ البيت األبيس وىػ الجشاح الحي يزع مكتب الخئيذ ، وقام 
ئاسي مع الصاقع التابع لشائب الخئيذ في فخيق عسل واحج بجمج الصاقع االداري الخ 

 في يذتخك، وكان مػنجيل (9)وتع تػسيع شقع نائب الخئيذ ليربح ستيغ مػضف
. استسخ مشرب نائب (40)الدياسي القخار اتخاذ عسمية وفي الدياسية الشقاشات كل

وبيل الخئيذ بسخاكسة السديج مغ اسباب القػة والشفػذ خالل إدارة بػش األب 
كميشتػن حتى وصل إلى أعمى درجات الشفػذ والدصػة في إدارة بػش االبغ عشجما 

 تػلى السشرب تذيشي كسا سشبيغ الحقا  .
ونتيجة لمسدؤوليات الستدايجة لسشرب نائب الخئيذ ضيخ تػجو مشح بجاية عقج    

الدتيشيات مغ القخن العذخيغ إلضفاء شابع مؤسداتي عميو أي تحػيمو مغ مجخد 
ضيفة تشفيحية تابعة لسؤسدة الخئاسة إلى مؤسدة متكاممة وقائسة بحاتيا ، ففي و 

 في قعت( S - 214)عبارة عغ غخفة تحسل الخقع  الخئيذنائب  مكتب كانالدابق 
تع  4964، إال أنو ومشح عام (44)الذيػخ مجمذ قاعة مغ ةقخيب الكابيتػل مبشى

اسع بشاية السكتب التشفيحي تخريز بشاية خاصة لشائب الخئيذ ومػضفيو عخفت ب
 في بشجا   الكػنغخس انذأ 4970 عام وفيتقع بالقخب مغ البيت األبيس ، 

وقج وصمت ىحه السيدانية في الػقت الحالي  الخئيذ نائب بسكتب خاص السيدانية
غ الشائب مغ التحخر مغ الخوتيغ 1–5إلى حػالي ) ( مميػن دوالر األمخ الحي مكَّ

غ الحخية في التحخك والعسل وفي استخجام وتػضيف السديج اإلداري وأعصاه مديج م
 شائخة تخريز تع، و  ( 42) مغ السداعجيغ والسدتذاريغ في مختمف السجاالت 

 Air) الخئاسية الصائخة عغ ليا تسييدا  ( Air Force Two) تدسى لمشائب خاصة

Force One)(45) ،خاص وضيفي ىيكل استحجاث تع 4978 عام وفي 
 حػالي عجدىع وصل والحيغ (41)الخئيذ لشائب التابعيغ سداعجيغوال بالسػضفيغ

 وقزايا الجاخمية الذؤون  في اضافييغ مدتذاريغ عغ فزال مػضف( 60)
ومدتذاريغ  ، فكان لجيو مدتذارية متكاممة لألمغ القػمي(43)الدياسة الخارجية

ية ومػضفيغ في مختمف السجاالت مثل األمغ القػمي والدياسة الخارجية والجاخم
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واالقتراد والذؤون العامة واإلدارة والرحافة والذؤون القانػنية والتعميسية وغيخىع 
 الخئيذ نائب مكتب اصبح وبحلظ. (46)العذخات مغ السدتذاريغ والسداعجيغ

 .(47)الخئاسي السكتب مغ مرغخة ندخة
  (  Richard Bruce Cheney) تذينياسباب نفهذ وقهة ديك  ثانيًا :

ن عمى أن تذيشي يعج واحجا  مغ أقػى ػ ن والباحثػ لسختريجسع أغمب ا   
نػاب الخئيذ في التاريخ األمخيكي إن لع يكغ أقػاىع عمى اإلشالق ، وقبل أن 
نتشاول مطاىخ وتجميات ىحه القػة والتي ضيخت بأوضح صػرىا في فتخة رئاسة 

 . ة والشفػذبػش االبغ عميشا أن نحجد أىع األسباب والعػامل التي تقف وراء ىحه القػ 
، كسة في مجال رسع وتشفيح الدياساتيتستع تذيشي بخبخة شػيمة ومتخا الخبرة : –أ 

فقج انخخط في العسل الدياسي لحػالي أربعة عقػد تػلى خالليا الكثيخ مغ 
تع تعييشو في مكتب الفخص  4969السشاصب السيسة والحداسة ففي عام 

الج رامدفيمج، ولع يكغ عسخ تذيشي الحي كان بإدارة زميمو دون ()االقترادية
، وفي الػقت ذاتو كان يعسل مدتذارا  في (48)يتجاوز حيشيا الثامشة والعذخيغ عاما  

 – 4974. وخالل األعػام (49)(Ted Kennedyمكتب الدشاتػر تيج كيشيجي )
 The Cost of Livingكان مداعجا  لسجيخ مجمذ تكمفة السعيذة ) 4975

Council لسدؤول عغ وضع البخامج الكفيمة باالرتقاء بالسدتػى ( وىػ السجمذ ا
 .  (20)السعاشي لمفقخاء

وعشجما تػلى رامدفيمج مشرب كبيخ مػضفي البيت األبيس خالل األعػام    
أصبح تذيشي نائبا  لو، وبعج أن انتقل رامدفيمج لذغل مشرب  4973 – 4975

ستسخ في ىحا بيس واوزيخ الجفاع حل محمو تذيشي بػصفو كبيخ مػضفي البيت األ
. ليربح بعجىا مجيخا  لمحسمة االنتخابية لمخئيذ جيخالج 4975السشرب حتى عام 

. ومغ الججيخ بالحكخ أن مشرب (24)(Jerald Ford( )4971–4977فػرد )
كبيخ مػضفي البيت األبيس يعج مغ السشاصب السيسة ججا  وشاغمو يعج السػضف 

حتكاك دائع بالخئيذ مغ جية وبكافة األعمى رتبة في البيت األبيس فيػ عمى ا
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مفاصل الفخع التشفيحي مغ جية أخخى مسا يسكشو مغ االشالع عمى كيفية صشاعة 
وتػجيو وتشفيح مختمف الدياسات الجاخمية والخارجية، عالوة عمى أنو يعج مغ 

، ويقػم باختيار الخئيذ وىػ عمى احتكاك يػمي معو السدتذاريغ السقخبيغ مغ
سييغ في البيت األبيس ، ويشدق ما بيغ الخئيذ والكػنغخس ، السػضفيغ األسا

وباخترار فإن ىحا السشرب يعصي شاغمو خبخة سياسية كبيخة ججا  وشبكة واسعة 
 مغ العالقات مع صشاع الدياسة وخبخائيا .

أمام السخشح الجيسقخاشي  4976بعج خدارة جيخالج فػرد النتخابات عام    
يت االبيس ، إال أن غيابو عغ السذيج الدياسي جيسي كارتخ غادر تذيشي الب

األمخيكي لع يدتسخ شػيال  فبعج أقل مغ ثالث سشػات عاد بقػة إلى الحياة 
نائبا   4979الدياسية لكغ ىحه السخة مغ بػابة الدمصة التذخيعية إذ تع انتخابو عام 

( وبقي في ىحا السشرب لسجة عذخة أعػام  Wyomingعغ والية وايػمشغ )
( اكتدب خالليا خبخة واسعة في العسل التذخيعي وأصبح واحجا  4989 – 4979)

، لحلظ وقع االختيار (22)مغ الذخريات السيسة والبارزة في الحدب الجسيػري 
 George Herbertعميو لتػلي مشرب وزيخ الجفاع في إدارة جػرج بػش األب )

Walker Bush ( )4989– 4995)(25) الكثيخ مغ ، وقج واجو خالل ىحه السجة
السراعب ومخ بتجارب عمى قجٍر كبيٍخ مغ األىسية كان أىسيا انييار وتفكظ 
االتحاد الدػفيتي وانجالع حخب الخميج الثانية . انتقل بعجىا تذيشي ليربح السجيخ 
التشفيحي لػاحجة مغ أكبخ الذخكات األمخيكية وىي شخكة ىاليبختػن 

(Halliburtonلخجمات الصاقة واستسخ في ىح ) 4993ا السشرب لمسجة مغ عام 
مغ الخبخة مغ خالل  ا  كبيخ  ا  . وبحلظ يكػن تذيشي قج راكع قجر (21)2000وحتى عام 

شغمو مشاصب ميسة في الدمصة التشفيحية والتذخيعية وفي قصاع السال واألعسال 
وىحه السياديغ الثالث تسثل السفاتيح الخئيدة التي ترشع وتػجو وتجيخ الحياة 

في الػاليات الستحجة األمخيكية ، فميذ مغ السدتغخب أن يمعب الدياسية بخمتيا 
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تذيشي دورا  ميسا  وجػىخيا  في تػجيو الدياسة الخارجية إلدارة بػش االبغ وبخاصة 
 مع تػافخ عػامل ومعصيات أخخى .

: لع يتػفخ عبخ تاريخ الػاليات الستحجة ألٍي مغ نػاب الخئيذ الكادر الرئاسيب _ 
مغ حيث  -بػصفو نائب الخئيذ جػرج بػش االبغ  -خ لتذيشي األمخيكي ما تػاف

الكادر اإلداري والػضيفي الحي خجم معو أو تحت إمختو فيحا الكادر كان مجيَّخ 
لرالحو مغ أعاله إلى أدناه وبخاصة في مفاصمو الخئيدة وفي دوائخ صشع القخار 

فالرالت بيغ وبذكٍل أخز في وزارة الجفاع والخارجية ومجمذ األمغ القػمي . 
السدؤوليغ الخئيدييغ في إدارة بػش االبغ وبيغ تذيشي صالت متجحرة وقػية ججا  
وتعػد إلى سشيغ سابقة شػيمة ، وحجع االندجام الفكخي بيشيع يرل حج التصابق 
الكامل . إن تذيشي يشتسي فكخيا  إلى أصحاب السذخوع االمبخاشػري أو إلى أولئظ 

يق االمبخاشػري مثل رامدفيمج وبػش األب وكػلغ الحيغ يسكغ أن ندسييع بالفخ 
باول وجيسذ بيكخ وبخنت سكػكخوفت وأقصاب الرشاعة والسال ، وتتمخز رؤية 
ىحا الفخيق بزخورة العسل مغ أجل تحقيق الييسشة األمخيكية عمى العالع بأسخه 
باعتبارىا إحجى استحقاقات ما بعج الحخب الباردة ، وبػصفيا ثسشا  لالنترار 

مخيكي في تمظ الحخب ، وتخجسة  لرالحية الشسػذج األمخيكي لمقيادة العالسية . األ
وىحا الفخيق االمبخاشػري يتستع بعالقات وتحالفات وثيقة ججا  مع قادة تيار 
السحافطيغ الججد مثل بػل وولفػيتد وريتذارد بيخل ودوغالس فيث وجػن بػلتػن 

، إذا  فإن تذيشي كان عزػا  ميسا  وبارزا  وريتذارد ارميتاج وكػنجاليدا رايذ وغيخىع 
في الفخيق اإلمبخاشػري وحميفا  مػثػقا  لتيار السحافطيغ الججد ، وإذا ما عمسشا أن 
أغمب أعزاء إدارة بػش كانػا يشتسػن إما لمفخيق أو لمتيار سشجرك حيشيا مجى 

فقج تػلى القػة والشفػذ المحيغ امتمكيسا نائب الخئيذ تذيشي في تمظ اإلدارة . 
 أصبح بيخل وريتذاردرامدفيمج مشرب وزيخ الجفاع ، وأصبح وولفػيتد نائبا  لو ، 

 أىع مغ وىػ( Defense policy board) الجفاعية الدياسة لسجمذ رئيدا  
، بيشسا تػلى كػلغ باول وزارة الخارجية ( 23)الجفاع وزارة في وأخصخىا السشاصب
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مغ القػمي فقج خزع بالكامل لشفػذ وسصػة ، أما مجمذ اال(26)وريتذارد بيخل نائبا  
 .  (27)كػنجاليدا رايذ

ومسا زاد مغ أىسية ونفػذ تذيشي في اإلدارة أن الخئيذ بػش االبغ لع يكغ    
ولع تكغ  –الفخيق االمبخاشػري والسحافطػن الججد  –عزػا  في أٍي مغ الفخيقيغ 

يربح بسثابة عخَّابيع لو صالت قػية معيع األمخ الحي فدح السجال أمام تذيشي ل
وقائجىع داخل اإلدارة ، في حيغ تدبب لمخئيذ بػش االبغ بشػع مغ العدلة ودفعو 

 لالعتساد بذكٍل اكبخ عمى نائبو .
تعج شخرية الخئيذ جػرج بػش األبغ وقمة خبختو  شخرية بهش : –ج 

الدياسية مغ أىع األسباب التي أسيست في تػسيع وزيادة نفػذ نائبو تذيشي . 
عمى السدتػى الذخري لع يدتصع بػش أن يحقق أي نجاح يحكخ وبقي حتى ف

تجاوز الخامدة والثالثيغ يعير حياة عابثة الىية وكان معخوفا  بإدمانو عمى 
. وعشجما تخك تمظ الحياة تحػل إلى  ( 28) الخسخ وبإثارتو السذاكل والسذاكدات 

 في ويخى  السقجس الكتاب نرػص بكل حخفيا إيسانا يؤمغشخز متذجد ديشيا  
،  واالجتساعية واالقترادية الدياسية الحياة مشاحي كل في أساسيا عامال الجيغ

 29) وأصبح خاضعا  بالكامل لخؤى وأوىام ديشية تديصخ عميو وتػجو حياتو بالكامل 

 هللا كأن شعخأ" حتى أنو عشجما قخر التخشح لالنتخابات الخئاسية صخح قائال  :  (
.  يحتاجشي بمجي أن أحذ لكشي ذلظ شخح ستصيعأ ال ، مخئاسةل أتخشح أن يخيجني

 يخيجني هللا لكغ ، عائمتي عمى وال عمي سيال يكػن  لغ سػف األمخ أن اعمع. . 
 . ( 50)  " ذلظ افعل أن

أما عغ خبخة بػش في ميجان الدياسة والعالقات الجولية فقج كانت شبو    
ىحا الفقخ السعخفي لمخئيذ بػش معجومة وىشاك الكثيخ مغ األمثمة التي تؤكج 

عسا اذا كان يعخف  2000فعشجما سألو أحج الرحفييغ في أيار / مايػ عام 
شالبان ؟ فأجاب بػش بأن ىحا االسع قج شخق مدامعو مغ قبل ، وأنو يعتقج أنو 

( أمخيكية . وعشجما شمب مشو السخاسل أن يحكخ   Rock and rollاسع فخقة )
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. ىحا فزال   ( 54) يدتصع أن يحكخ سػى اسع واحج فقط  أسساء عذخة قادة دول لع
عغ أن الخئيذ بػش ووفقا  لجراسات عمسية يعج مغ أقل الخؤساء األمخيكان ذكاء  ، 

  Dean Keith Simonton) نتػن ػ سيس ديغ البخوفيدػر أجخى  2006ففي عام 
 رؤساء اءذك معجل لسعخفة عمسيا   بحثا   ،( استاذ عمع الشفذ في جامعة كاليفػرنيا 

ووفقا ليحه الجراسة فقج احتل بػش السخكد الثاني بيغ  . األمخيكية الستحجة الػاليات
 .Ulysses Sالخؤساء األقل ذكاء  في حيغ جاء الخئيذ يػليديذ جخانت )

Grant   )4869 – 4877  بيشسا أكجت دراسة أخخى  (  52) في السخكد االول .
السعخوفة والستخررة في ىكحا نػع مغ وىػ مغ السعاىج  لػفشدتيغ عيجأجخاىا م

أن الخئيذ بػش االبغ ىػ األقل ذكاء  بيغ جسيع  بشدمفانيا والية فيالجراسات 
. إن وجػد رئيذ بيحه السػاصفات سيذكل بالتأكيج  ( 55) الخؤساء االمخيكييغ 

فخصة سانحة لشائبو لسسارسة نفػذ كبيخ داخل اإلدارة وبخاصة إذا كان ىحا الشائب 
 بخبخة ونفػذ وقػة تذيشي .ستع تي

 ثالثًا : دور تذيني في صنع الدياسة الخارجية 
نطخا  لكل ىحه العػامل والسعصيات فقج تستع تذيشي بشفػذ غيخ مدبػق في    

 ومسا الشفػذ ويبيغ حجع ذلظ يعكذخيخ لأل يشدب قػل وىشاكإدارة بػش األبغ 
 وعشجما ، معي تتحجث الػاقع في فأنظ تذيشي ديظ مع تتكمع عشجما" فيو جاء

، وبالفعل فقج كان تذيشي (51)"تحجثي فيحا يعشي أنو أنا الحي تذيشي ديظ يتحجث
ىػ الرانع والسحخك الحقيقي لمدياسة الخارجية وفي ىحا الرجد يقػل مؤرخ 

( Brinkley( دوغالس بخيشكمي )Rice Universityالخئاسة في جامعة رايذ )
 الدياسة صشع في السحػر يسثل نو، إ ميخكياال التاريخ في متفخدة ضاىخة تذيشي

" بيشسا يقػل ريتذارد  بػابتو مغ تسخ األشياء وكل ،االبيس البيت داخل الخارجية
 الخئيذ ادارة عيج في بالبشتاغػن  الدابق السدؤول(، Richard Perleبيخل )
 االستذارات تقجم التي الجفاعية الدياسات ىيئة رئيذو  ريغان رونالج االسبق

 قبل مغ الثقة مغ القجر بيحا يتستع لمخئيذ نائبا   حياتي في أر لع" شتاغػن لمب
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 الخئيذ مداعجي مغ نفػذا   قلأ الخئيذ نائب يكػن  نأ العادة كانت ذإ رئيدو،
وقج عجتو الكثيخ مغ وسائل اإلعالم والسخاقبيغ الدياسييغ أقػى نائب . (53)"الكبار

لقب رئيذ الػزراء أو نائب السمظ ، وأنو يدتحق (56)رئيذ في التاريخ األمخيكي
 .(58)بالشيابة وليذ نائبا  لمخئيذ ا  ، بيشسا عجه البعس رئيد(57)

وبذكل عام يسكغ القػل أن تذيشي كان ىػ الرػت السييسغ في شخح    
خيارات الدياسة الخارجية أمام الخئيذ ، وكان دوره أكبخ مغ دور وزارة الخارجية 

نو كان عمى تساس مباشخ مع الخئيذ وكان ومدتذارية األمغ القػمي وبخاصة أ
يمتقي بو بذكل شبو يػمي ، ىحا فزال  عغ أن فخيق مػضفي تذيشي كان يزع 

عجد أعزاء ىحا  نأ ومعأفزل الخبخاء والسدتذاريغ في قزايا الدياسة الخارجية 
 بالشقاط يتعمق فيسا بخبخة كبيخة يتستع إال أنو عزػا،( 45ال يتجاوز ) الفخيق

عمى الحزػر والتػاجج في  عزاؤهأ  ، ويحخصالخارجية الدياسة في الداخشة
السذيج الدياسي األمخيكي وفي االجتساعات والسشاقذات التي تتعمق بالدياسة 

 .(59)الخارجية
 خاص القػمي لألمغ ا  مجمد اعتباره يسكغ ما بتأسيذ تذيشي ديظ قام كحلظ   

 مغ أو رهافكأ مغ القخيبيغ والخبخاء الدياسييغ مغ مجسػعة مغ يتألف لو وتابع بو
 األساسية وميستو مكتبو في السجمذ مقخ وكان ، الججد السحافطيغ لتيار التابعيغ

 السحافطيغ وأىجاف أىجافو تخجم التي والتحميالت السعمػمات وتقجيع تػفيخ ىي
 اإلرىاب ضج بالحخب يعخف ما بتػسيع مبتغاىع إلى الػصػل ليع وتديل،  الججد

 ، ادلسان وايخك ليبي لػيذ السجمذ ىحا ويجيخ يخأس وكان ، امجياتي أقرى إلى
 القػمي األمغ مجمذ يشافذ أصبح انو بحيث كبيخ بذكل نفػذه تشامى وقج

 وتداىع االعتبار بشطخ تؤخح وتػصياتو وتحميالتو معمػماتو وأصبحت ، األمخيكي
 شخز آخخ كان تذيشي أن وبخاصة ،(10)األمخيكي الدياسي القخار صشع في

 لسا ووفقا ، الشيائي القخار اتخاذ قبل ويدتذيخه االبغ بػش الخئيذ معو تكمعي
 نػفسبخ/ الثاني تذخيغ مغ عذخ الدابع في( News Week) صحيفة أوردتو
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 ، وبػش تذيشي سػى  يزع ال اجتساع عقج يتع خسيذ يػم كل في فانو 2005
 أن الصبيعي ومغ ، عمييا يصمع احج وال ججا سخية تكػن  االجتساع ومحتػيات

 التابع القػمي األمغ مجمذ إلييا يتػصل التي الشتائج لبػش يقجم كان تذيشي
   . (14)لو

وعمى أية حال يسكغ معخفة حجع الجور الحي لعبو تذيشي في رسع وتػجيو    
الدياسة الخارجية إلدارة بػش مغ خالل إجخاء نػع مغ السقارنة بيغ أفكار تذيشي 

تػجيات تمظ الدياسة مغ جية أخخى . لقج ذكخنا وتػجياتو مغ جية وشبيعة و 
سابقا  أن تذيشي يشتسي إلى أصحاب السذخوع االمبخاشػري ، فكان يخى أن تحقيق 

خئيذ لمدياسة الخارجية الييسشة األمخيكية عمى السدتػى العالسي ىػ اليجف ال
سانة ، وأن الػصػل إلى ىحا اليجف لغ يتع إال عغ شخيق إنذاء وإدامة تخ األمخيكية

عدكخية جبارة ال يسكغ مزاىاتيا أو تحجييا مغ قبل أي مشافذ آخخ ، مع 
االستعجاد الجائع الستخجام القػة مغ أجل تحقيق ذلظ اليجف وسحق وتجميخ أية قػة 
تعخقمو أو تحاول إجياضو . وىػ يدتشج في ىحه األفكار إلى عجة مبخرات كالسبخر 

ولية بػصفيا عالقات صخاع وتشافذ االستخاتيجي الحي يشطخ إلى العالقات الج
أكثخ مغ كػنيا عالقات تعاون وتكامل البقاء فييا لألقػى واألقجر ، والسبخر 
الػاقعي الحي يخى في الييسشة السصمقة الصخيقة األفزل لحساية وإدامة وتصػيخ 

، والسبخر األخالقي والحي يجور حػل ح األمخيكية عمى السدتػى العالسيالسرال
صالحيتو لكل ػذج االمخيكي عمى سػاه مغ الشساذج األخخى و أفزمية الشس

، وإن استميام ىحا الشسػذج والخزػع لو مغ قبل شعػب السجتسعات والثقافات
العالع سيرب في مرمحتيا عمى اعتبار أن القيادة األمخيكية لمعالع ىي قيادة 

 خيِّّخة وىي التي ستػصل البذخية لبخ األمان .
ل مديختو السيشية ورحمتو الدياسية دفع اإلدارات لقج حاول تذيشي خال   

الستعاقبة والسدؤوليغ الدياسييغ باتجاه تبشي تمظ الخؤى واألفكار ، حيث عسل مع 
( إلى اتخاذ بعس القخارات 4977–4975زميمو رامدفيمج عمى دفع إدارة فػرد )
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ة في واالجخاءات التي تخجم تػجياتيع ومشيا استبجال عجد مغ العشاصخ السعتجل
( عام Team B( )ب، وتأسيذ ما عخف بالفخيق )(12)تمظ اإلدارة بأخخى متذجدة

وىػ عبارة عغ وحجة استخباراتية تعسل بذكل مدتقل عغ وكالة السخابخات  4973
( ميستيا الػصػل إلى معمػمات وتحميالت واستشتاجات تجفع CIAالسخكدية )

ػفيتي وحمفائو واستبعاد أية باتجاه تبشي سياسات متذجدة ججا  إزاء االتحاد الد
. (11). وقج كان تذيشي نفدو عزػا  في ذلظ الفخيق(15)إمكانية لمتقارب والػفاق

وعشجما تػلى مشرب وزيخ الجفاع في إدارة بػش األب عسل عمى دفعيا باتجاه 
 تحسمت التي األمخيكية الستحجة الػاليات أنتبشي فمدفة قائسة بسجسميا عمى فكخة 

 بأسخه العالع عمى ىيسشتيا تفخض أن يجب ، فييا وانترخت اردةالب الحخب أعباء
 مدػدةكحلظ تع بإشخافو إعجاد . (13)مشافدتيا أو بتحجييا قػى  ألية تدسح ال وأن

 تػجيو) تدسى التي العدكخية االستخاتيجية واألىجاف اإلرشادات مغ لسجسػعة
 بزع كل وتيشير  بذكل األمخيكية الجفاع وزارة تعجه والحي( الجفاعي التخصيط

 عدكخية وسياسة عقيجة تبشي ضخورة عمى السدػدة ىحه ركدت وقج. (16)سشػات
 ضيػر ومشع ، السصمقة األمخيكية الديادة وتصػيخ وإدامة إبقاء إلى تيجف ججيجة

 الزخبات واستخجام ، األقل عمى السشطػر السدتقبل في متحجيغ أو مشافديغ أي
  ، الستحجة الػاليات أعجاء مغ ترجر قج ئيةعجا تػجيات أية عمى لمقزاء الػقائية
 إلى اضصخت لػ حتى األىجاف ىحه تحقيق سبيل في القػة تدتخجم أن وعمييا

 الرحف إلى األفكار ىحه بعس تدخب أدى وقج. (17)مشفخد بذكل استخجاميا
 بإعادة تذيشي الجفاع وزيخ األبيس البيت فأمخ كبيخ ججل إثارة إلى األمخيكية
 والصخوحات األفكار ىحه استبعاد تع الججيجة السدػدة وفي ، صياغتيا
 .(18)الستذجدة
إال أن ىحه األفكار عادت لتطيخ بقػة وتفخض سصػتيا عمى تػجيات    

، فسشح األيام األولى لعسل اإلدارة تع التخكيد دياسة الخارجية إلدارة بػش االبغال
، أسيا قزية العخاقفكار وكان عمى ر عمى السمفات والقزايا التي تخجم تمظ األ
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 مغ وبجعع اإلدارة تمظ فان االبغ بػش إدارة في كبار مدؤولػن  ذكخه لسا ووفقا
 األولى أياميا مشح مشذغمة كانت وخارجيا الدمصة داخل في الججد السحافطيغ

 في الخدانة وزيخ أكج إذ، الدابق الدياسي بشطامو اإلشاحة وكيفية العخاق بقزية
 كانػا إدارتو وأركان االبغ بػش أن( Paul O'Neill) يلاون بػل االبغ بػش إدارة

  عغ بالبحث وباشخوا ،(19)الدمصة لتػلييع األولى المحطة مشح بالعخاق مشذغميغ
 نذخىا تع التي الػثائق أكجتو . (30)العخاق احتالل مغ تسكشيع التي والحرائع الػسائل
 كانػا فخيقوو  تذيشي الخئيذ نائب أن السعمػمات تجاول حخية قانػن  بسػجب

 ، شػيمة بسجة سبتسبخ ىجسات وقػع قبل العخاق الحتالل التحزيخ في مشيسكيغ
 العخاقي الشطام إلسقاط والجاعسيغ السؤيجيغ مغ كان تذيشي أن بالحكخ الججيخ ومغ
. (34)الجفاع وزيخ مشرب يذغل كان عشجما 4994 عام الثانية الخميج حخب مشح

 صيف بجاية ومشحالجفاع قج أعج بالفعل  زارةلػ  التابع الخاصة الخصط مكتب وكان
 مجعػم انقالب تجبيخ خالل مغ الدابق العخاقي بالشطام لإلشاحة خصة 2004 عام
 .(32)واششصغ قبل مغ

وفي خزع الدعي السحسػم مغ قبل أركان إدارة بػش ومحاوالتيع    
 2004السدتسيتة لتصبيق أفكارىع ورؤاىع االمبخاشػرية وقعت أحجاث سبتسبخ عام 

والتي كانت بسثابة ساعة الرفخ النصالق تمظ األفكار مغ عقاليا ابتجاء  بغدو 
واحتالل أفغاندتان الحي كان تذيشي مغ أكثخ الجاعسيغ لو ، ومغ ثع االنتقال 
لمسخحمة األىع وىي التخصيط لغدو واحتالل العخاق . وبالخغع مغ أن تخكيد تذيشي 

خاق إال أنو أراد البجء بأفغاندتان نطخا  لكػنيا واىتسامو األكبخ كان مشربا  عمى الع
الستيع األول بسداعجة وإيػاء الجساعات التي نفحت ىجسات الحادي عذخ مغ 

وفي ىحا الرجد يقػل تذيشي " إن أفغاندتان ، حيث  2004أيمػل / سبتسبخ عام 
ن تجرب اإلرىابيػن وتآمخوا ، يجب أن تكػن األولى . كشت مؤمشا  بأن مغ السيع أ

تتع معالجة التيجيج الحي كان العخاق يذكمو ، ولكغ بعج وضع خصة فعالة لإلجياز 
عمى الصالبان وحخمان القاعجة مغ أي مالذ آمغ في أفغاندتان " . وقج قال تذيشي 
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مذ األمغ القػمي الحي عقجه الخئيذ األمخيكي جػرج ىحا الكالم في اجتساع لسج
بػش االبغ بعج اربعة أيام مغ ىجسات سبتسبخ ، وقج انترخت في الشياية وجية 
نطخ تذيشي عمى الخغع مغ أنو كان ىشاك وجيات نطخ أخخى داخل اإلدارة 

. وبعج أن تع احتالل أفغاندتان بجأ تذيشي (35)األمخيكية ال تتفق مع رأي تذيشي
 فع اإلدارة باتجاه تبشي الخيار العدكخي في التعامل مع العخاق   يج

 الخئيذ العجو العخاق اعتبار عمى 2004 عام مشح يحث تذيشي لقج كان   
 ضجه الزخورية الػسائل كل باستخجام وشالب ، األمخيكية الستحجة لمػاليات
 عام أغدصذ/  آب مغ والعذخيغ الدادس وفي ،(31)العدكخي  االجتياح بزسشيا
 تيجيجا   تذكل أن يسكغ التي الشػوية القجرة يستمظ العخاق أن إلى تذيشي لسح 2002
 حخب بذغ وشالب، (33)بعامة العالسي ولمدمع األمخيكية الستحجة لمػاليات مباشخا  
: تمفديػنية مقابمة في تذيشي قال 2002 عام سبتسبخ/  أيمػل وفي. (36)ضجه وقائية

 الالزمة السعجات اشتخى  قج – العخاق أي – نوأ تأكيج وبكل اآلن نعخف إنشا"
 حديغ صجام نبأ شظ مغ ىشاك وليذ نػوي، سالح لرشع اليػرانيػم لتخريب

 أصجقائشا ضج الستخجاميا يحذجىا وانو الذامل، الجمار أسمحة اآلن يستمظ
 عمى تذيشي ضيخ 2005 عام آذار مغ عذخ الدادس وفي ،(37)"وضجنا وحمفائشا

 يفعمو أن يسكغ شيء ىشاك ليذ انو صخاحة بكل وقال اريةاإلخب( NBC) شبكة
 بل فحدب العخاق ضج ليذ الػقائية الحخب فكخة ودعع ، الحخب لتجشب صجام

 الستحجة الػاليات تفػق  تتحجى أن يسكغ األمع مغ مجسػعة أو مةأ أية ضج
 يعتشط مع ووثيقة قجيسة عالقات وجػد عغ الدابقة التيع وكخر ، العالسية وىيسشتيا

 الدن بغ حديغ صجام يدود أن قبل وقت مدألة السػضػع إن: "وقال ، القاعجة
 التي الزغػط عغ فزال ىحا. (38)"والكيسياوية البيػلػجية الذامل الجمار بأسمحة
 تثبت وبخاىيغ دالئل إيجاد اجل مغ السخكدية السخابخات وكالة عمى تذيشي مارسيا

 .(39)العخاق حػل اإلدارة ومداعع اتيامات
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 لع تكغ الحخب عمى العخاق واحتاللو سػى البجاية لدياسة أمخيكية متذجدة   
، وىي سياسة مصابقة آلراء وتػجيات تذيشي التي تجاه السشصقة العخبية بذكٍل عام

شالسا نادى بيا وروَّج ليا . فسا أن انتيت الحخب عمى العخاق حتى بجأت واششصغ 
شػرية امخيكية تحكع وتػجو كل تفاعالت بتشفيح اجشجتيا الخامية إلى تأسيذ امبخا

القخن الحادي والعذخيغ وبجون مشافدة ، وتحقيق مثل ىحا اليجف ال يسكغ أن يتع 
بجون فخض الديصخة والييسشة الكاممة عمى مشصقة الذخق االوسط . وانصالقا  مغ 

بسحاولة فخض رؤاىا  -وتحت ذريعة مكافحة اإلرىاب  -ىحه الفمدفة بجأت اإلدارة 
ذاريعيا االصالحية عمى الكثيخ مغ الجول العخبية سػاء السرشفة ضسغ خانة وم

 عمييا والزغط ومرخ الدعػدية مثل دول مصالبة تستاألصجقاء أو االعجاء ، ف
وكان .  واالقترادي الدياسي السدتػييغ عمى اصالحية خصػات اتخاذ باتجاه

وقج تصخق إلى ىحه تذيشي مغ أكثخ الجاعيغ والسشاديغ بالسذاريع اإلصالحية 
 عام نيدان مغ التاسع يػمالقزية في أكثخ مغ مشاسبة ، ففي الخصاب الحي ألقاه 

وفي معخض رده عمى أحج  –أمام الجسعية األمخيكية لسحخري الرحف  2005
أشار تذيشي إلى ضخورة تبشي وتشفيح دول السشصقة لمسذاريع  –الرحفييغ 
، وإنو يجب عمى الجول السجاورة لمعخاق ػيةاالقترادية والدياسية والتخب اإلصالحية

أن تعي أن الػاليات الستحجة األمخيكية تزع قزية اإلصالح في مقجمة 
. ومسا لو داللتو ومغداه الحي ال يخفى عمى أحج أن ىحا الخصاب جاء (60)أولػياتيا

في اليػم ذاتو الحي تع فيو االحتالل األمخيكي لمعخاق .  وأعاد تذيشي التأكيج عمى 
ضخورة اإلصالح في السشصقة العخبية في الترخيحات التي أدلى بيا في مشتجى 

. وقج نتج عغ ىحه الزغػط األمخيكية (64)2001دافػس في كانػن الثاني عام 
، إال أن الغخض مشو الدياسي والفكخي داخل بعس الجول بعس التغييخ والحخاك

 كان إرضاء واششصغ أكثخ مغ كػنو تغييخ واصالح حقيقي . 
أما بالشدبة لمجول السشاوئة أو السرشفة ضسغ خانة األعجاء فقج كانت    

الخصػات األمخيكية أكثخ عجائية والميجة أكثخ تذجدا  وكانت سػريا عمى رأس تمظ 
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الجول إذ شالب بعس أركان إدارة بػش باحتالليا وفخض الديصخة االمخيكية 
رة تذجدا  تجاه سػريا ووجو السباشخة عمييا ، وكان تذيشي مغ أكثخ عشاصخ اإلدا

إلييا جسمة مغ االتيامات أبخزىا إرسال وتدييل عبػر السقاتميغ األجانب لمعخاق 
، ودورىا في زعدعة (62)الستيجاف القػات األمخيكية ، ودعسيا السدتسخ لحدب هللا

استقخار لبشان واالعتجاء عمى سيادتو ، وتحالفيا مع إيخان التي عجتيا واششصغ 
، وسعييا (65)ول محػر الذخ فزال  عغ العخاق وكػريا الذساليةواحجة مغ د

المتالك أسمحة الجمار الذامل مغ خالل التعاون مع كػريا الذسالية ىحا التعاون 
الحي أثسخ عغ بشاء مفاعل نػوي في مجيشة ديخ الدور الدػرية والسعخوف بسفاعل 

حا السػقع إال أن الكبخ . وقج شمب تذيشي مغ الخئيذ بػش تػجيو ضخبة جػية لي
قامت إسخائيل بقرف  2007، وفي عام (61)بػش تخدد في اتخاذ مثل ىحا القخار

 .  (63)السػقع وتجميخه
لقج أثسخت جيػد تذيشي إذ تبشت اإلدارة األمخيكية معطع أفكاره وشخوحاتو    

تجاه سػريا وشالبت القيادة الدػرية رسسيا  بالتػقف عغ دعع وإيػاء السشطسات التي 
 اإلسالمي والجياد ، حساس حخكة شفيا الػاليات الستحجة مشطسات ارىابية مثلتر

، فزال   لبشان الخخوج مغو ،  الفمدصيشية السشطسات مكاتب وإغالق ، هللا وحدب ،
 لع حال أية وعمى. (66)الذامل الجمار أسمحة وامتالك لترشيع بالدعي عغ اتياميا

 تشفيح إلى عسجت بل والػعيج التيجيج غةبمبالسصالبات و  األمخيكية اإلدارة تكتف
 نػفسبخ /الثاني تذخيغ مغ عذخ الحادي في خسالكػنج قخأ حيث تيجيجاتيا

 في بػش الخئيذ عميو صادق الحي لبشان واستقالل سػريا محاسبة قانػن  2005
وبسػجب ىحا القانػن فخضت الكثيخ مغ  .(67)2001 مايػ /أيار مغ عذخ الحادي

تتعمق بتجسيج األرصجة السالية وحطخ ترجيخ األسمحة  العقػبات عمى سػريا
. الزغػط ذاتيا تست مسارستيا عمى لبشان إذ (68)الكثيخ مغ البزائع والدمع

لػحت واششصغ بالعقػبات والزغػط االقترادية في حال عجم تعاون لبشان سػاء 
فيسا يتعمق بسمف حدب هللا أو ممف اإلصالحات االقترادية والدياسية وكان 
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 السدتيجفة الجول الئحة عمى لبشان إضافةاك رأي في اإلدارة األمخيكية يصالب بىش
 –أما فيسا يتعمق بالرخاع العخبي .(69)األمخيكية الستحجة الػاليات قبل مغ

اإلسخائيمي فقج لعب تذيشي دورا  ميسا  ومتسيدا  يرب في صالح اسخائيل، إذ 
 كفة رجح الحي ىػ تذيشي ناألمخيكية فأ الخارجية وزارة وبحدب مدؤوليغ في

 الستحجة الػاليات لتأييج كذخط عخفات، ياسخ الفمدصيشي الخئيذ بإزاحة السصالبة
في  االوسط الذخق  حػل بػش الخئيذ خصاب في وذلظ فمدصيشية، دولة لقيام

 مػاقفمغ  زجيقف بال تذيشي نأ السدؤولػن  ويقػل.  2002حديخان / يػنيػ 
 مع التعاون  استسخار الى يجعػ باول وكان ، ولبا كػلغ الخارجية وزيخ وآراء

 مدارىا الى االوسط الذخق  في التفاوضية العسمية يعيج مؤتسخ عقج والى عخفات
ومارس ضغصا  مباشخا   التػجو ىحا مغ بالزج وقف تذيشي أن إال ،(70)الصبيعي

  .(74)عمى باول لمتخمي عشو وتبشي سياسة أكثخ تذجدا  
ي فقج اتخحت إدارة بػش االبغ خصا  متذجدا  أما عمى السدتػى الجول   

وترعيجيا  ييجف إلى فخض الييسشة األمخيكية وإجبار السشافديغ الجولييغ عمى 
االنرياع إلرادة واششصغ ورغباتيا ، وقج كانت أولى الخصػات في ىحا الدبيل 

 القػمي الجفاع جامعة أمام ألقاه الحي خصابو في االبغ بػش جػرج الخئيذ إعالن
 ونذخ تصػيخ عمى األميخكية اإلدارة ترسيع عغ 2004 أيار أول في واششصغ يف

 البخنامج ىحا ويتزسغ. (NMD) لمرػاريخ السزاد لمجفاع القػمي الشطام
 ، األميخكية الستحجة الػاليات ومرالح أراضي عغ الجفاع ججا ، الزخع التدميحي
 االستخاتيجية( ICBM) القارات عابخة دتيةيالبال الرػاريخ وتجميخ ومياجسة
 مزاد درع" إنو باخترار ، يةمػ ثجخ  أو نػوية رؤوس ذات كانت سػاء السعادية،
وكان تذيشي مغ أكثخ الجاعسيغ ليحا البخنامج وقج تصخق إليو في  .(72)" لمرػاريخ

"بعج سقػط االتحاد الدػفيتي وانتياء الحخب الباردة ، وججت  :محكخاتو قائال  
في مػاجية تيجيجات ججيجة . عجد الجول الستػفخة عمى الػاليات الستحجة نفديا 
دتية كان متشاميا  ، وبيشيا كانت أنطسة مارقة مدتعجة يتكشػلػجيا الرػاريخ البال
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لشقل وربسا استخجام قجراتيا . تعيغ عميشا أن نكػن قادريغ عمى بشاء مشطػمات 
، غيخ أن مؤىمة العتخاض أي صػاريخ آتية إذا أردنا الحفاظ عمى أمغ الػشغ 

 .(75)دتية السزادة لع تكغ لتدسح لشا بحلظ"يمعاىجة الرػاريخ البال
لقج كان مغ السفتخض أن يتع نذخ ىحا الجرع الراروخي في دول شخق    

بحدب  –، واليجف مغ إنذائو مانيا والتذيظ فزال  عغ تخكياو ور  أوربا مثل بػلشجا
أي تيجيج صاروخي مغ  ىػ حساية الػاليات الستحجة مغ –السدؤوليغ األمخيكان 

( والستسثمة بكػريا الذسالية وإيخان ، وإن ىحا الجرع السارقةقبل الجول السعادية أو )
ال عالقة لو بخوسيا مصمقا  . بيشسا روسيا لع تكغ مقتشعة بالسبخرات التي ساقتيا 
الػاليات الستحجة األمخيكية وكانت تخى في الجرع تيجيج مباشخ ليا ولسرالحيا 

 .(71)تيجية في السشصقةاالستخا
وبالخغع مغ أن وزارة الخارجية األمخيكية لع تكغ مػافقة مصمقا  عمى الدياسة    

التي اقتخحيا تذيشي والقاضية باالندحاب مغ معاىجة حطخ انتذار الرػاريخ 
، إال أن الخئيذ جػرج بػش االبغ أعمغ في الثالث عذخ مغ (ABM)البالدتية 

. لقج تع عقج (73)اندحاب الػاليات الستحجة مغ السعاىجة 2004كانػن األول عام 
بيغ الػاليات الستحجة واالتحاد الدػفيتي عشجما كان  4972ىحه السعاىجة عام 

العالع يخزع لشطام القصبيغ ، واندحاب واششصغ مشيا يعشي أنيا لع تعج تشطخ 
سػى لجولة أحادي القصبية ال يتدع  ا  لسػسكػ بػصفيا نج وأنيا تخيج أن تجشغ عالس

مييسشة واحجة وىي الػاليات الستحجة األمخيكية ، ومثل ىحه السعاىجات تقف عائقا  
في شخيقيا . كحلظ فأن ىحا الدمػك األمخيكي يؤكج تػجو الػاليات الستحجة 
لمترخف بذكل أحادي بػصفيا القػة العطسى الػحيجة في العالع، وبأنيا لع تعج 

بالسعاىجات واالتفاقيات الجولية، فيي التي تزع بحاجة أو لع تعج مزصخة لاللتدام 
الخصط وتخسع االستخاتيجيات وتحجد السدالظ وعمى اآلخخيغ االلتدام بيا، وىػ 

 تبج لعاليجف الحي يدعى اليو تذيشي وباقي أركان إدارة بػش االبغ . لحلظ 
أبجتيا الكثيخ مغ األشخاف  التيواالعتخاضات  مسخاوفل اىتسام أي واششصغ
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حػل مذخوع الجرع  األشمدي شسال حمف في حمفاؤىا لية ومغ بيشياالجو 
 تدسح لغ الججيجة األميخكية اإلدارة بأن تذيشي عمغأ  في ىحا الدياقو . الراروخي 

 اجل مغ تفعمو أن يجب الحي ما األميخكية الستحجة الػاليات عمى يسمي أن ألحج
 بأميخكا ابتجاء بأسخه العالع عمى سياستيا إمالء بيجف الحاتية السرالح ضسان

 .(76)العخبي العالع إلى وصػال   الالتيشية
كحلظ كان حزػر تذيشي شاغيا  في ممف كػريا الذسالية وكيفية التعامل    

، ة تجاه بيػنغ يانغ وممفيا الشػوي معيا فكان ىػ السػجو الحقيقي لمدياسة األمخيكي
" لغ أوقع أي شيء  بحيث أن الخئيذ بػش االبغ كان يقػل لسداعجيو ومدتذاريو

حتى يكػن نائب الخئيذ قج ذيَّمو بتػقيعو ، راجعو مع تذيشي حيغ يكػن سعيجا  بو 
. وكان تذيشي مغ أشج السعارضيغ لمجيػد التي بحلتيا (77)سأكػن أنا سعيجا  بو"

وزارة الخارجية األمخيكية لمتػصل إلى تدػية مع كػريا الذسالية ، وتسكغ بالفعل 
يػد ومغ دفع اإلدارة األمخيكية إلى تبشي سياسة متذجدة وغيخ مغ إجياض تمظ الج

ميادنة ، وقج حاول مكتب نائب الخئيذ ومغ خالل نذخ عجد مغ الػثائق والرػر 
إثبات قيام كػريا الذسالية بجعع جيػد الشطام الدػري في الحرػل عمى أسمحة 

شاه وروَّج لو تذجد الحي تب. وقج انترخ في الشياية الخط الس(78)الجمار الذامل
، إذ بقيت العالقات بيغ واششصغ وبيػنغ يانغ في أعمى درجات التػتخ تذيشي

 والعجاء.
أما عغ العالقة مع األمع الستحجة فقج تأثخت ىي األخخى تأثخا  كبيخا  بالخط    

كتب  2005الستذجد والدياسة األحادية إلدارة بػش االبغ. في آذار/ مارس عام 
هلل عمى مػت األمع  في جخيجة الغارديان تحت عشػان "الحسج ريتذارد بيخل مقاال  

الستحجة" ىاجع فيو السشطسة الجولية واعتبخ أنيا لع تعج صالحة لسدايخة ومػاكبة 
التصػرات والتغيخات التي شخأت عمى الداحة الجولية وأنيا أصبحت عاجدة عغ 

، وبأن نيايتيا تقخاراشخ التي تيجد الدالم واالستحقيق األمغ الجولي ومػاجية السخ
. ولع يكغ بيخل في ىحا السقال يعبخ عغ (79)ومػتيا غجت قاب قػسيغ أو أدنى

رأيو فحدب بل يعبخ عغ قشاعات التيار السديصخ عمى إدارة بػش االبغ والحي 
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يتدعسو تذيشي والحي كان يعتقج أن مشطسة األمع الستحجة أصبحت مشطسة بالية 
ضيخت بعج نياية الحخب العالسية الثانية وال تعكذ مرالح وأوزان القػى التي 

تعكذ الػاقع الحي تبمػر بعج الحخب الباردة أي واقع العالع الخاضع لفمدفة وإرادة 
القصب األوحج لحلظ عمييا أن تختفي أو تتغيخ بذكل جحري لتالئع الػاقع الججيج 

أنيا ولتعبخ عغ مرالح وتػجيات واستخاتيجيات الػاليات الستحجة أي تربح وك
 إدارة ممحقة بالخارجية األمخيكية .

كان الشسػذج األبخز واألكثخ تعبيخا  عغ االستخفاف االمخيكي باألمع    
، فعمى  2005الستحجة وبسجمذ األمغ ىػ الغدو األمخيكي لمعخاق واحتاللو عام 

الخغع مغ أن اإلدارة األمخيكية بحلت جيػدا  كبيخة مغ أجل الحرػل عمى تفػيس 
حا الغدو إال أن األمع الستحجة رفزت ىحا التػجو األمخيكي وأرادت تجشب دولي لي

الحخب مغ خالل إعصاء فخصة أخخى لفخق التفتير عغ أسمحة الجمار الذامل 
لكي تعػد إلى العخاق وتدتأنف عسميا ومغ ثع يتع اتخاذ القخار استشادا  إلى ما 

دمػك يشع عغ الزعف تتػصل اليو مغ حقائق . إال أن واششصغ اعتبخت ىحا ال
 أن بلوعجم الحدم ويذجع الشطام العخاقي عمى التسادي بدياستو العجائية ، 

 لألمع التػجو في رأوا مغ أركان إدارة بػش االبغ وعمى رأسيع تذيشي بعسال
 مغ لمتخمز مثالية فخصة تسثل العخاق حخب أن واعتبخوا ،  جديسا   خصأ   الستحجة
لحلظ قخرت اإلدارة  ، التعجدية بعبء أسسػه بسا مخيكيةاأل الخارجية الدياسة ارتباط

( بـ)تحالف الخاغبيغ األمخيكية الترخف بذكٍل أحادي مغ خالل تذكيل ما عخف
وىػ تحالف دولي بعيج عغ األمع الستحجة وقخاراتيا ضع الجول التي وافقت عمى 

مخ الحي ، األ(80)االنزسام لمػاليات الستحجة في ميستيا الخامية إلى غدو العخاق
شكل ضخبة قػية لألمع الستحجة ولمذخعية والسػاثيق الجولية وكان مغ السسكغ أن 
يؤدي إلى القزاء عمييا بذكٍل تام لػ أن االستخاتيجية األمخيكية سارت كسا ىػ 
مخصط ليا ، لكغ تعثخ ومغ ثع انييار السذخوع األمخيكي في العخاق ىػ الحي 

األمع الستحجة واالستعانة بيا لمخخوج مغ أجبخ واششصغ عمى العػدة إلى مطمة 
 السأزق العخاقي .
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 الخاتمة
إن الشطام الدياسي األمخيكي ما ىػ إال إحجى مشتجات فمدفة التشافذ  – 4

السديصخة عمى السجتسع األمخيكي بخمتو وبكل تفاصيمو ، لحلظ كان مغ الصبيعي 
واألقجر ، ويسكغ أن  أن يربح نطاما  تشافديا  يديصخ عميو ويخسع مالمحو األقػى 

 تؤثخ فيو وتػجيو الجيػد الفخدية .
بالخغع مغ أن الجستػر األمخيكي لع يخػل نائب الخئيذ إال صالحيات وميام  – 2

قميمة أىسيا تػلي مشرب الخئيذ في حال شغػر السشرب ألي سبب كان ، إال 
دارة أنو مغ جيٍة أخخى لع يشز عمى مشعو مغ مسارسة أي دور أو نفػذ داخل اإل

، األمخ الحي فتح الباب عمى مرخاعيو لمشائب الحي يستمظ السؤىالت الكافية 
 لمتأثيخ في سياسة اإلدارة وتػجياتيا السختمفة .

إن زيادة واتداع وتشػع السيام والسدؤوليات التي باتت تزصمع بيا الػاليات  – 5
ني مغ الستحجة األمخيكية عمى السدتػى الخارجي وبخاصة خالل الشرف الثا

سباب التي أدت تدايج نفػذ نائب الخئيذ وتعاضع االالقخن العذخيغ ، كان مغ أىع 
 دوره في الدياسة األمخيكية بذكل عام .

إن وجػد إمكانية لمديصخة عمى الدياسة الخارجية األمخيكية وتػجيييا مغ  – 1
غاية  قبل فخد أو مجسػعة مغ األفخاد أو حتى مغ قبل تيار فكخي بعيشو ، يعج أمخا  

ومآسي نطخا  لسا تتستع بو الػاليات  كػارث إلى ؤديي قجفي الخصػرة واألىسية و 
 الستحجة األمخيكية مغ قجرات ىائمة اقتراديا  وعدكخيا  .

شت تذيشي مغ مسارسة سصػة ونفػذ غيخ مدبػق  – 3 لقج تزافخت عجة عػامل مكَّ
لػاسعة والتشاغع في الدياسة الخارجية األمخيكية ، أىسيا خبختو الدياسية ا

واالندجام الفكخي الكبيخ بيشو وبيغ الفخيق الخئاسي وقمة خبخة الخئيذ بػش االبغ 
 وسصحيتو .
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حاول تذيشي استغالل الشفػذ الكبيخ الحي تستع بو مغ أجل تشفيح السذخوع  – 6
اإلمبخاشػري القائع عمى الييسشة األمخيكية السصمقة ، إال أن ىحه السحاولة باءت 

 ولع تحقق أية نتيجة تحكخ .بالفذل 
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