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 ديك تشيين
 

 
 ديك تشيين                                               

ريتشارد بروس تشيين امللقب بـ ديك تشيين، والذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس الواليات 
 يف مقاطعة لنكولن بوالية نرباسكا 1941كانون الثاين /  يناير30املتحدة األمريكية، من مواليد 

متزوج من لني . وحاصل على البكالوريوس مث املاجستري يف العلوم السياسية من جامعة وايومينغ
 تشيين وله بنتان

 عندما التحق بإدارة الرئيس األسبق نيكسون حيث عمل يف عدد من 1969بدأ حياته العملية عام 
 .الوظائف مثل جملس تكاليف املعيشة ومكتب الفرص االقتصادية وداخل البيت األبيض

 عمل تشيين ضمن 1974آب / وعندما أصبح جريالد فورد رئيسا للواليات املتحدة يف أغسطس
 عني مساعدا للرئيس 1975تشرين الثاين / ويف نوفمرب. لفريق االنتقايل مث نائبا مساعدا للرئيسا

 .ورئيس أركان البيت األبيض إىل هناية فترة رئاسة الرئيس فورد

 أصبح عضو الكونغرس الوحيد لدى الوالية يف جملس 1977بعد عودته إىل والية وايومينغ عام 
ابه مخس مرات ورشح للعمل رئيس اللجنة السياسية للجمهوريني يف النواب األمريكي وأعيد انتخ

 وجملس األقليات 1987، مث انتخب رئيسا ملؤمتر اجمللس اجلمهوري عام 1987-1981الفترة من 
، ورئيس جملس 1992-1989وزير الدفاع يف إدارة الرئيس بوش خالل الفترة من . 1988عام 

 . وحىت اآلن1996إدارة شركة هايل بريتون منذ عام 



ففي . يتضح من متابعة حياته السياسية ميله إىل استخدام القوات العسكرية يف حل املشاكل اخلارجية
 جندي أمريكي إلرساهلم إىل بنما لإلطاحة برئيسها اجلنرال 24000 ساعد يف حشد 1989عام 

 جندي 200000اهلجوم على العراق حيث قام بإرسال مانويل نورييغا كما شارك يف سيناريو 
ويقوم مبتابعة اتفاقات الواليات املتحدة مع إسرائيل حىت أنه . أمريكي إلخراج العراق من الكويت

 جندي أمريكي إضايف إىل الشرق 200000ذهب إىل السعودية للتباحث مع امللك فهد حول إرسال 
سكرية األمريكية لتحقيق األهداف االقتصادية األوسط، وال يتورع عن استخدام اآللة الع
 1991ونتيجة ملسامهته الكبرية خلدمة بالده منح عام . واإلستراتيجية للواليات املتحدة األمريكية

 .وسام احلرية الرئاسي تقديرا جلهده أثناء حرب اخلليج الثانية

الشيوخ وله حضور كبري يف وبصفته نائبا لرئيس الواليات املتحدة األمريكية، يترأس تشيين جملس 
ويأيت أيضا يف املرتبة الثانية يف التسلسل القيادي للواليات املتحدة . القرارات اليت يتخذها اجمللس

وبصفته القائد الثاين، فإن من صالحياته الواسعة القيام بالواجبات اليت يراها مالئمة . األمريكية
 .لسالمة بالده
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