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 الممخص:
الذي تولى رئاسة الواليات المتحدة االمريكية شيدت حياة الرئيس االمريكي دافيد آيزنياور         

وصدرت في ىذا المجال عشرات الكتب الكثير من الدراسات التي سمطت الضوء عمى حياتو الرئاسية 
متحدة االمريكية شبو غائبة والبحوث والمقاالت ، ولكن كانت حياتو االجتماعية قبل رئاسة الواليات ال

عن اغمب تمك الدراسات السيما العربية منيا االمر الذي جعل كثير من جوانب شخصية ىذا الرئيس 
من خالل تناول  مبيمة ومن ىذا المنطمق يسعى ىذا البحث الى الكشف عن تمك الجوانب المبيمة

االجتماعية في حياتو بعيد عن حياتو المحطات حياة الرئيس ايزنياور منذ الوالدة والوقوف عمى ابرز 
 .السياسية والعسكرية

 (.دوايتلرئيس االمريكي ا ،االجتماعيةالحياة  ،بواكير)الكممات المفتاحية: 

Early social life of US President Dwight 1890-1952 

Anwar Najem Swady Prof.       Dr. Abdullah Hamid Al-Atabi 

University of Baghdad 

Abstract: 

The life of US President David Eisenhower, who assumed the 

presidency of the United States of America, witnessed many studies that shed 

light on his presidential life and dozens of books, research and articles were 

published in this field, but his social life before the presidency of the United 

States of America was almost absent from most of those studies, especially 

the Arab ones, which He made many aspects of the personality of this 

president ambiguous, and from this point of view, this research seeks to 

reveal those ambiguous aspects by addressing the life of President 
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Eisenhower since birth and standing on the most prominent social stations in 

his life far from his political and military life. 

Keywords: (Bewaker, social life, US President Dwight). 

 المقدمة

دوما ما كانت حياة المشاىير تحتمل جوانب كثيرة وغالبا ما يتم تسميط الضوء 
عمى بعضيا واغفال البعض االخر السيما الرؤساء اذ يتم تسميط الضوء عمى الجوانب 
السياسية والعسكرية واغفال الجوانب االجتماعية في حياتيم ، وفي ىذا البحث سنحاول 

ى الجانب االجتماعي من حياة الرئيس آيزنياور قبل توليو الرئاسة تسميط الضوء عم
 االمريكية .

وحتى توليو رئاسة  منذ والدتووسنحاول التطرق لحياة آيزنياور االجتماعية  
الواليات المتحدة االمريكية والوقوف عمى ابرز المحطات االجتماعية في حياتو ، وابرز 

  جوانب تعميمو ودخولو الكمية العسكرية وتدرجو في المناصب العسكرية .

 والدتو ونشأتو

في  دينيسون فيDavid Dwight Eisenhower) -آيزنياوريفيد دوايت اد)ولد 
, سمي عمى اسم والده ديفيد, اال 0891والية تكساس في الرابع عشر من تشرين االول

ان والدتو ايدا قررت ان, ُيسمى دوايت, وىو الثالث من بين سبعة ابناء ولدوا لديفيد وايدا 
 .(0)ايزنياور

                                                           
(1)

ححا  ال او , دار الدةتان, ل ا  , 1871اودو زاوتر, رؤساء الوالياا  التحدا ا االيرية ان ي ا 

 ؛136ص ,.2006

Michael A .Genovese, Encyclopedia The American Presidency, New 

York,2002,p169. 
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وصف دوايت حياة عائمتو في ايبمين التي سكنوىا وىو في الثامنة من عمره, 
لذا لم ، (0)((فقراء جدًا, اال اننا لم نكن نعرف ذلك وقتذاك اكتشفت الحقًا اننا))بالقول:

ان عائمتو محترمة في المجتمع, وتدفع  كان يعرف فقط يدرك دوايت ان عائمتو فقيره
ومن الميم (2)فواتيرىا في الوقت المحدد, وقرأوا الكتاب المقدس, وذىبوا الى الكنيسة.

المحامين واصحاب االعمال الناجحة عاشوا مع عائالتيم الى ان االطباء و  ,االشارة
عمى الجانب الشمالي من خطوط لمسكك الحديد في ايبمين, في حين عاشت عائمة 

وحين كان  ,دوايت في الجانب الجنوبي مع عائالت ذات مستوى معيشي متواضع
 .(3)دوايت طفاًل, لم يفيم الفرق بين االحياء

عمل دوايت منذ صغره عمى بذل ما بوسعو لمساعدة عائمتو عمى تغطية نفقات 
لتسويق خضاره, في االبواب معيشتيم, كان يبيع الخضار من حديقة العائمة, وطرق 

 سبرنكس) وفي بعض االحيان, عمل والده في معمل االلبان. (4)اجواء من الحر والغبار
اخوتو بتربية الدجاج, البط, الخنازير, , اعتنى مع (Belle Springs creamery-بيل

االرانب وبقرتين. وطالما شارك اخوتو في قطاف الكرز والتفاح والكمثري والعنب من 
 .(5)بستانيم, ثم تعميب بعض الفواكو وتجفيفيا

ذات يوم بعد المدرسة, اندفعت  ))يستذكر دوايت حادثة في مدرستو االبتدائية قائاًل:
 ((( -Wesley Merrifieldويسمي ميريفيمد) . يدعىالدراسةفي  ليل تحدي زمي الى

                                                           
(1)

Quoted in Jean Edward Smith, Eisenhower in war and peace, 

Random Howse, New York,2012, P.31. 
(2)

Jean Darby, Dwight D. Eisenhower, Lerner publications company  , 

Minneapolis ,2004,P.32. 
(3)

Ibid,p14. 
(4)

Calor DEste, Eisenhower: Asoldier`s life, New York,2002, P.24. 
(5) 

Calor DEste.Op.Cit.,P.24 
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اكبر من دوايت بسنتين وبنيانو الجسمي اقوى ايضًا, اال ان دوايت لم يتراجع, ويستذكر 
. تجمع حشد من الطالب ((لم يكن لدى أي منا الشجاعة ليقول, لن اقاتل))ذلك بالقول:

يما, ناذاتنزف كالىما )) عمى مصارعة دوايت و ويسمي ألكثر من ساعة.يتفرجون 
لم يفز أي من الصبيين في القتال, لكن لم  ,عيونيما منتفخة من حدة الضربو 

 (0)((والتعب من القتال توقفوا فقط بعد اصابيم االعياء يستسمم أي منيما,

, حين كان لدى دوايت عشر سنوات من العمر,  يستذكر دوايت حادثة اخرى
 Halloween) -عيد اليالوين )رفض والده خروجو مع شقيقو آرثر وادغار لقضاء ليمة 

night انتابت ,خروج في ىكذا مناسبات ال خارج المنزل, بحجة انو صغير جدا عمى 
 هدوايت ثورة غضب, وبكى وضرب بقبضتو جذع شجرة التفاح, وبدأت يده تنزف, وامر 

والده بالذىاب الى غرفتو, ركض دوايت الى غرفتو, والقي بنفسو عمى السرير, وىو 
يبكي عمى وسادتو, وبعد فتره جاءت والدتو وجمست بجانبو, وضعت مرىما عمى يديو 

. وابمغتو ان نوبة (( يحتل مدينة اعظم ممنعمى نفسو  من ينتصر ))وضمدتيا. وقالت:
لطالما )) غضبو لم تغير شيئًا, وانو لم يؤذي سوى نفسو. في وقت الحق, كتب دوايت

نظرت الى الوراء في تمك المحادثة بوصفيا واحدة من اكثر المحظات قيمة في 
 .(2)((حياتي

                                                           
(1) 

Quated in Jean Darby, Op.Cit.,P.13. 
(2)

Jean Darby,Op.Cit..,P.13. 
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وعناد, اال انو كان كانت ابتسامة دوايت اليادئة عالمتو المميزة, وتمتع بمزاج حاد, 
الصيد, صيد االسماك, الطبخ ولعب ) توا. كان ابرز ىواي(0)محبوبًا لدى اصدقائو

ظافره بمطالعة التاريخ العسكري, وكان يركز بشدة عمى أ. كان مولعًا منذ نعومة (الورق
. استعار العديد من الكتب من محرر صحيفة المدينة, (2)قراءة مسار المعارك الشييرة

من ذلك  عدا دراسة التاريخ لم يبذل كثيرا من الجيد في واجباتو المدرسية, وبدالً ولكن ما
 .(3), وعمى وجو الخصوص كرة القدم والبيسبول ركز عمى الرياضة المدرسية

حقق ايزنياور درجات جيدة باقل جيد عممي, كان لديو القدرة عمى الحفظ, وذاكرة 
ورة فعالة. كانت افضل درجاتو في المغة صبيدة, وبرزت موىبتو بكتابة النثر عقمية ج

 االنكميزية, والتاريخ. توقع زمالء دراستو في كتابيم السنوي االخير, انو سيصبح استاذاً 
 .(4)(Yaleييل)لمتاريخ في جامعة 

ويبدو ان تركيز مدرسة ايمين الثانوية الصارم عمى االساسيات كان في محمة, 
فعمى الرغم من انيا ال تخرج اكثر من ثالثين طالبًا اال انيا ثالثة من خريجييا, اصبحوا 

 .(5)رؤساء جامعات

                                                           
كففان يتمتففع بصفففات القيففادة ))وصفففو ايفريففت ىازلففت صففديق الففرئيس ايزنيففاور المقففرب بانففو: (0)

, الصففدق, االحسففاس بالحريففة فففي الحففديث جنبففًا الففى جنففب الصفففات البشففرية المحبوبففة: الطالقففة
 .Carlo D`Este,Op.Cit.,P.25-. انظر:((وروح الدعابة

(2)
 Michael Genovese, Op.Cit.,P.169. 

(3)
 Michael Genovese, Op.Cit,p.170. 

(4)
 Jean Darby, Op.Cit.,P.14. 

, وميمتفون رئيسفًا Columbia, كان دوايت ايزنياور رئيسفًا لجامعفة كولومبيفا 0951في عام  (5)
 Jean-. انظفر:Cornell ففي جامعفة كورنيفل Dean Malott لجامعة بنسفمفانيا وديفن مفالوت

Edward Smith, Op.Cit.,P.33. 
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, ةسنتو االولى في المدرسة الثانوي تعرضو لحادث خاللومن المفيد االشارة, الى 
في اليوم التالي, تورمت و ناء المعب في ساحة المدرسة, واصيبت ركبتو, سقط دوايت اث

 )ه بالطبيب المحمي الدكتوراساقو, وتغير لونيا, وعانى من حمى شديدة, اتصل والد
الذي عالج التقرح, اال انو فشل في السيطرة عمى تمدد الورم او -Conklin)كونكمن

بوجوب بتر ساقو, لغرض ايقاف الورم.  تخفيض حرارتو, واخبر ىذا الطبيب والدا دوايت
اكثر رعبًا من االصابة. توسل الى ، كان تفكير دوايت بانو سيصاب بالشمل لبقية حياتو

والديو, بان الورم سيزول من تمقاء نفسو. ثم دعا دوايت شقيقو ادغار الى غرفتو, وطمب 
ار بقسمو, ووقف منع الطبيب من بتر ساقو في حال فقدان وعيو, اوفى ادغبمنو الَقسم 

حارسًا بأمانو خارج غرفة دوايت, حتى انو كان ينام في مدخل الغرفة لياًل. احترم 
الوالدان رغبة دوايت, واعتقد الطبيب ان موقف الوالدين سيقتل دوايت, ولكن بحمول 
االسبوع الثاني, بدأت حمى دوايت في االنخفاض واختفى الورم واالحمرار, وتعافى 

 .(0)تماماً 
. اراد ادغار 0919سر ادغار من مدرسة ابيمين الثانوية في ما ودوايت وشقيق تخرج

ودوايت الذىاب الى الكمية, كانت لدى ادغار الرغبة في االنخراط في جامعة ميشغان 
لدراسة القانون, اال ان والده اعتقد ان العمل كمحام ىي مينة غير شريفة, لذا رفض 

, لذا ابتكر االخوان دوايت وادغار خطة تمثمت (2)مساعدة ادغار في دفع تكاليف الكمية
في االتفاق عمى ان يذىب ادغار الى الجامعة, في حين يبحث دوايت عن عمل بغية 

وفي ايمول وفي السنة التالية, يتبادلون االدوار توفير المال الالزم لدراسة شقيقو, 
صنع االلبان , التحق ادغار في الجامعة, في حين انخرط دوايت بالعمل في م0919

                                                           
(1)

Jean Derby, Op. Cit.,P.14. 
(2)

Merle Miller, Ike: The Soldier, New York,1987,P.60.  
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من الثمج لتبريد الحميب والزبدة, وبعد مدة (0)وكانت ميمتو سحب ثالثمائة باوند)رطل(
. صادف ايزنياور (2), وقدرة كبير عمى التحملضخمةوجيزة, كان لدى دوايت عضالت 

, بعد ان قضى عامًا في مصنع االلبان, صديقو القديم في 0901في صيف عام 
والذي كان يمقبو الجميع  ,( Everett Hazlett -ىازلتأيفرت )المدرسة الثانوية, 

, كان االخير ابن طبيب مدينة ايبمين, دخل مدرسة الثانوية مع (Swede –سويدي )
, ( Wisconsin-ويسكونسن)في َأخرى دوايت, لكن سرعان ما انتقل الى مدرسة ثانوية 

بالقرب من  ه والد كان يقضي الصيف في ادارة متجر لمعدات االضاءة الغازية, يمتمكو
االكاديمية )مصنع االلبان, وقد حصل بالفعل عمى توصية من الكونغرس لاللتحاق في 

 Vnited States Naval Academy)البحرية االمريكية في انابوليس بوالية ماريالند
at Annapolis- اال انو رسب في اختبار مادة الرياضيات, وكان في ابيمين لمدراسة,

 .(3)المتحانمن اجل اعادة ا
كان من الواضح, ان تأثير سويدي جميًا في دوايت, اذ اقنعو ان الكميات العسكرية 
ىي من ستدفع التكاليف دراستو, لم يكن دوايت يفكر في ان يصبح بحارًا او جنديًا, اال 

عاجز عن االلتحاق في جامعة مدنية في ظل  وانو احب التاريخ العسكري. وايقن بان
من الصعب اقناعي بان  يكن  لم )) الحقًا: آيزنياوركتب . (4)ظروفو المالية الخاصة

االكاديمية البحرية او ب. كان من الصعب االلتحاق (5)(( ىذِه كانت خطوة جيدة
                                                           

 من الكيموغرام.4536,1يساوي الباوند)الرطل(الواحد(1) 
(2)

 Merle Miller ,Ibid.,P.60. 
 -لمزيد من التفاصيل عن تمك االكاديمية. انظر: (3)

, اطروحففففففة 0922-0903, القففففففوة البحريففففففة لمواليففففففات المتحففففففدة االمريكيففففففة عففففففودة فففففففاتن سففففففعد
 .2105دكتوراه)غير منشورة(, جامعة بغداد, كمية التربية لمبنات,

(4) 
Jean Derby, Op. Cit., P.15. 

(5) 
Jean Edward Smith, Op. Cit.,P.34.  
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نيويورك. ال في West Point)(0) -ويست بوينت)االكاديمية العسكرية االمريكية في 
يمكن لمطالب التسجيل فقط, كان عمييم ان يسجموا نتائج جيدة في اختبار تنافسي, 

 .(2)ومن ثم ترشيحيم من جانب عضو مجمس الشيوخ االمريكي من واليتو االصمية
اقنع السويدي صديقو دوايت وبسبب عدم وجود صالت سياسية لعائمتو, بمراسمة 

عضو مجمس الشيوخ االمريكي Joseph TL. Bristow(3)سيناتور جوزيف تيل برستوال
, وقد اعرب دوايت 0901بي الثاني عشر من اوقد كتب الرسالة ف ,عن والية كنساس

وابمغو  .((بوينت ستوي اكاديمية انابوليس او اكاديمية))عن رغبتو الشديدة لمدخول في
د طمب منو بانو تخرج من الدراسة الثانوية, وسيبمغ التاسع عشر في الخريف. وق

اجابو مكتب السناتور في ايمول, بان ىناك .(4)ترشيحو في احدى تمك االكاديميات
تشرين  5و4في Topeke)  -توبيكا)امتحان تنافسي في ويست بوينت, سيعقد في 

 االول.
, (5)تشرين االول 4كان دوايت واحدًا من ثمانية تقدموا لالمتحان التنافسي في 

في  آيزنياورنجح  –انابوليس او ويست بوينت  -لمدخول الى احدى االكاديميتين
بالمائة في المغة  99الحصول عمى المركز الثاني في االمتحان, تراوحت درجاتو بين 

                                                           

نير ىدسون ففي شفمال واليفة  تقع االكاديمية العسكرية االمريكية في ويست بوينت في وادي (0)
 -نيويورك. انظر:

, رسفففففففالة 0903-0891ففففففففاتن سفففففففعد عفففففففودة, القفففففففوة البحريفففففففة لمواليفففففففات المتحفففففففدة االمريكيفففففففة 
 .2100ماجستير)غير منشور(, كمية التربية/ابن الرشد, جامعة بغداد,

(2)
 Jean Darby, Op. Cit., P.16.  

 .Fa.m.wikipedia.org-انظر:لمزيد من التفاصيل عن السيناتور تيل برستو.  (3)
 .2121كانون االول07تاريخ الزيارة 

(4) 
Carlo D`Este, Op. Cit., P.15. 

(5)
 Jean Edward Smith, Op. Cit., P.34. 
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بالمائة في التاريخ االمريكي, بمتوسط معد نيائي قدره  73االنكميزية, والى 
,الذي احتل المرتبة George Pulsifer)-جورج بولسيفر)بالمائة,في حين حصل 87,5

تشرين الثاني من العام نفسو, كتب ي الربع والعشرين من , وف(0)89,1االولى بمتوسط 
بالغو باختياره, طالبًا منو تزويده ببيانات عمره, بالسنة يزنياور إلآل السناتور برستو

اجاب ايزنياور  وبيان المدة التي قضاىا دوايت في كانساس. ,والشير واليوم بالضبط
وكنت مقيما  ,واحد عشر يومًا فقط ,ابمغ من العمر تسعة عشر عاماً ))في اليوم التالي:

 .(2)((في ابيمين في كانساس لمدة ثمانية عشر عاماً 
ان نظرة فاحصة دقيقة لرسالتو توضح لنا بجالء كذب دوايت بشأن عمره, ألنو في 

 يؤىمو لمدخول لألكاديمية العسكرية.العشرين من عمره, عمى الرغم من ان عمره 
تجاوز دوايت اخر العقبات في دخولو االكاديمية العسكرية, باجتيازه امتحان القبول 

, وفي سياق متصل, اجتاز 0900في ويست بوينت في الثالث عشر من كانون الثاني 
في والية  (-Jefferson Barracksجيفرسون باراكس)اختبار المياقة البدنية في 

 .(3)(Missouri-سوريمي)
 سمك العسكرية انخراطو في

 Henryلويس ستيمون)تمقى دوايت اوامر من وزير الحرب االمريكي ىنري 
Lewis Stimson-  )(220903اذار4-0900مايس)(4) بااللتحاق الى اكاديمية ,

                                                           
(1) 

Ibid,p.35. 
(2)

Ibid.,P35 
ففففاتن سفففعد  ففففي االكاديميفففات العسفففكرية, انظفففر: لمزيفففد مفففن التفاصفففيل عفففن اختبفففارات القبفففول (3)

 .97, ص0922-0903البحرية لمواليات المتحدة االمريكيةعودة, القوة 
 -مسون. انظر:يلمزيد من التفاصيل عن ىنري لويس ست (4)

Sod Frey Hodgson, The colonel: The life and Wars of Henry 

stimson1867-1950, Poplar biography, 1990.     
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غادر دوايت ابيمين في القطار .(0)0900حزيران الرابع عشر من  ويست بوينت في
حزيران, بعد ان صافح والده واخوتو الثامن من الميمي الذاىب الى مدينة كانساس في 

ولى تبكي االلمرة ا , ثم اجيشت بالبكاء وىذه(2)((وىذا خيارك))وقبل امو التي قالت لو:
 .(3)امام اوالدىا

ة وخمسون طالبًا, , ستمائ0900بمغ عدد طالب اكاديمية ويست بوينت في حزيران
موزعين عمى اربعة مراحل, اقسم مئتان واربعة وستون شابًا من دفعت دوايت متم الوالء 

, لم تكن ىناك نساء في تمك الدفعة, وال سود, وال 0900حزيرانفي الربع عشر من 
اسبان, وعدد قميل جدًا من الكاثوليك, وثالثة شبان فقط من الطائفة الييودية, كان اغمب 

واليات المتحدة الدوايت, من البيض البروتستانت, من الطبقة الوسطى في دفعة 
كانت العوائل االكثر ))تذكر احد معاصري دوايت قائاًل: ,وفي ىذا السياق .(4)االمريكية

 .(5)((أوييلHarvard  الى جامعة ىارفارد  ابنائيا ثراءًا ترسل
واكب يُ ست بوينت, قد وضع قبل اكثر من مئة عام, ولم يكان المنيج الدراسي لو 

التطورات الحديثة, عمى الرغم من زيادتيا السابقة في بعض الحقول, وخاصة اليندسة 
وعمى الرغم من تخمفيا  ,(6)والفيزياء والكيمياء, وافتقر اساتذة تمك المدرسة لمخبرة
ىيغ )فقد كتب آمر االكاديمية التعميمي, وحاجتيا لمواكبة العصر في العموم العسكرية, 

قدمًا  واويست بوينت, ليس موضوعًا لألصالح, انيا تخط)) :( Hugh Scott -سكوت

                                                           
(1)

 Merle Miller, Op.Cit.,P63. 
(2 )

 Quated in Jean Derby, Op. Cit.,P.15.  
(3)

 Ibid.,P.16. 
(4)

 Piers Brendon, Ike: His Life and Times, New York, 1986,P.9. 
(5)

 Quated in Ibid., P.10. 
(6)

 Carlo D`Este,Op.Cit.,P.15. 
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عام الى اخر نحو تحقيق ذاتيا, تتحرك بروية وىدوء في ظل  منفي مسارىا المييب 
 .(0)((الشرف, الواجب, البمد, دون الحاجة الى تغير جذري تقاليدىا الراسخة في

 Payton) -بيتون مارش)حيال ذلك, اشتكى رئيس اركان الجيش االمريكي 
march(2)وفي سياق (3)((متخمفة اربعين عامًا عن العصر))من ان االكاديمية العسكرية.

رئيس جامعة ىارفارد, وىو استاذ Charles Eliot)      تشارلز اليوت)متصل, اعرب 
بوينت, ورائد في حقل االصالح االكاديمي, عن اسفو لمتأثير  زائر في اكاديمية ويست

. في (4)التي كان يتم فييا تدريب الطالب يومًا بعد يوم((ألساليب البيرقراطية))المؤذي
 بطل معركة(5)(Henry Philippe Petain-ب بيتان يىنري فيم)حين ُصدم المارشال 

من ال اعتقد ))الحرب وصرح قائاًل:, حينما زار ويست بوينت بعد Verdun(6))فردان )
الشباب الذين يتم اعدادىم لميام الضباط تكرار االيماءات واالوامر  عمى الواجب

نفسيا كل يوم خالل اربع سنوات. يبدو ان ىذا طويل جدًا, واخشى ان تؤدي تمك 

                                                           
(1)

 Quated in  Piers Brendon, Op. Cit., P.9. 
 لمزيد من التفاصيل بيتون مارش (2) 

Edward M. Coffman , The Hilt of the sword: The Career of Peyton C. 

March, Wisconsin, University of Wisconsin Press, 1966. 
 (3)
Merle Miller,Op.Cit.,P.36. 

(4)
 Piers Brendon,Op.Cit.,P.9. 

 ,Richard Griffith, Petain-لمزيففد مففن التفاصففيل مففن ىنففري فيميففب بيتففان. انظففر: (5)

London, 1970. 
تففاريخ الزيففارة  .WWW.moqatel.com-لمزيففد مففن التفاصففيل عففن معركففة فففردان. انظففر: (6)

 .2121كانون االول 08

http://www.moqatel.com/
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لديو  بحيث تصبح المرونة ة الى تثبيت عقل الخريج في جمود فكري,باتالر 
 (0)((معدومة

وبالعودة الى حياة دوايت في االكاديمية, ففي سنتو االولى بدأ دوايت في التدخين, 
تبغ )وىي مصدر عيوب النيائية, وبما ان السكائر المغمفة ممنوعة, فقد كان يدخن 

,وىكذا اصبح مدخنًا -غير المغمف– Bull Durham tobacco)– بول دورىامماركة 
البوكر مع زمالئو في االكاديمية, وكان كثيرًا ما شرىًا, وفي العام التالي, كان يمعب 

يفوز, الن لديو قدرة خارقة عمى التركيز عمى المعبة. لكنو ترك البوكر في نياية العام 
 .(2)الثاني لو بسبب استياء زمالئو من خساراتيم

, التي في شخص ايزنياور اعترف ضابط ركن االكاديمية بصفاتو القيادية الكامنة
اكبر بسنتين او ثالثة سنوات عن معظم زمالئو في الصف  والى انوىا نعز  يمكن ان

في بمورة تمك ت ربما كان ترتيبو الولد االوسط بين اخوانو الستة, قد ساعدلالدراسي. و 
الميزة. اْذ تمت ترقيتو الى رتبة عريف, وكان ترتيبو الحادي عشر من اصل ستو 

 .(3)موثالثين تمت ترقيتي
لقوى خالل سنوات االكاديمية االربعة, وقال مدرس الفريق في مارس دوايت العاب ا

خر من آو  ,في الممعب لممارسة كرة القدميحضر كان ايكي اول طالب ))االكاديمية:
ألنو كان يتدرب في وقت متأخر جدًا لدرجة انني اجمع كرات  ,يغادر, كنت اشتمو

 .(4)((القدم التي ركميا بعيدًا في الظالم

                                                           
(1)
Jean Edward Smith,Op.Cit.,P.36. 

(2)
 Merle Miller,Op.Cit.,P.61. 

 (3)
Piers Brendon, Cp.Cit.,P.9. 

 (4)
Jean Edward Smith,Op.Cit.,P.35. 
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رطاًل وسرعان ما تعرض (055)كان دوايت صغيرًا جدًا وضعيفًا جدًا وكان يزن 
في اواخر الموسم,  -Tufts)تافتس)ضد فريق  توألصابو في الركبة في مباراة اكاديمي

ستطيع النيوض, لذلك ابعدوني من الممعب, ولم اعود كالعب مرة الم )) وقد سجل
 .(0)((اخرى

الثالثة والرابعة من االكاديمية, فريق ناشئي درب دوايت في المرحمتين 
كانت مواسم ناجحة, وتعمم الجمباز, واتقن اسموب الوقوف منتصبًا, ويداه ))االكاديمية,

قبل ان  ,الى جانبو, ثم يسقط عمى االرض, وكسر السقوط في المحظة االخيرة
 .(2)((بالسطح ويصطدم انف

عمى الرغم من كونو ليس العبًا من  عنت ويست بوينت لدوايت بانيا لعبة كرة قدم,
الدرجة االولى, اال انو عوض ذلك بالتفاني والحماس ما كان ينقصو في الحجم 

 ,بإصرارلذا مارس التنافسية والعمل الجماعي والسعي لتحقيق ىدف مشترك  ,والموىبة
لقد الحظت بارتياح حقيقي كيف يبدو, ان العبي كرة ))وعمق الحقًا عن ذلك بالقول:

القدم السابقين, يتمتعون بمؤىالت قيادية. اعتقد ان ىذا كان اكثر من مجرد 
اعتقد ان كرة القدم, تقريبًا اكثر من أي رياضة اخرى, تميل الى غرس  ,مصادفة

بالنفس,  الشعور, بان النصر يأتي من خالل العمل الجاد, والعمل الجماعي, والثقة
 .(3)((والحماس الذي يرقى الى التفاني

خالل مدة دراستو من مادة التاريخ العسكري, اذ كان عميو ان يبذل  آيزنياورى عان
جيدًا كبيرًا في الحفظ المفرط الذي يمثل جيدًا اكاديميا غير ذي معنى. وفي ىذه 

                                                           
(1)
 Piers Brendon,Op.Cit.,P.10-11.                                                                                                          

(2)
 Merle Miller,Op.Cit.,P.62. 

(3)
 Jean Edward Smith,Op.Cit.,P.35. 
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واحدة من االشياء التي كان ( -Gettysburgجيتيسبيرع) كانت معركة)):السياق كتب
كل جنرال او ضابط كبير في القوات المقابمة عمينا دراستيا, طمب منا ان نحفظ اسم 

, ثم كان -الطابع الدقيق لألمر-بأكمميا, كان عميك ايضًا معرفة ما يأمر بو الضابط
عميك ان تتذكر الموقف او موقف كل من ىذِه االوامر في ساعة كذا وكذا في يوم كذا 

ه جيدة جدًا, لكن لم وكذا. لطالما كرىت اختبارات الذاكرة, عمى الرغم من امتالكي لذاكر 
يكن ىذا ىو الشيء الذي يثير اىتمامي, لذلك لم امنح مادة التاريخ العسكري 

 .(0)((اىتمامًا, ألنيا مادة فاشمة
كان تقويم دوايت عند تخرجو من االكاديمية, قد لخصو تقرير ضابط ركن 

الضباط, رجل لقد رأينا في ايزنياور نوعًا غير مألوف من  ))االكاديمية بالكتابة عنو:
تمتع بحياتو العسكرية, ويمنح الواجب, والترفيو, قيميما العادلة, لم نَر فيو رجاًل سي

وفي . (2)((آخر سيمقي نفسو عمى وظيفتو الى حد درجة اليوس, بحيث ال ييمو شيئاً 
سياق متصل, اوصى آمر تدريب الطالب العسكريين في ويست بوينت بتعينو ضابط 

 .(3)رمةقيادي في الميام الصا
انيى ايزنياور في الترتيب الحادي والستين في فصمو الدراسي المكون من مائو 

, لسبب او آخر, فشموا في 0900واربعة وستين. دخل مائة شاب مع دوايت في عام 
في  45 في اليندسة العسكرية, 57اكمال الدراسة في االكاديمية, احتل دوايت المرتبة 

في 025  فعية واي الدف 82في عمم الجيولوجيا والحفر, 72في االسبانية, 72القانون,
السموك. لقد تعمم دوايت مينة الجندي, عرف كيف يسير, وكيف يتعامل مع السالح, 

                                                           
(1)
 Merle Miller,Op.Cit.,P.62. 
(2)
 Jean Edward Smith,Op.Cit.,P.37. 

(3)
 Carlo D`Este,Op.Cit.,P.16. 
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والتنظيم واىمية وتقاليدىا امرًا. كان يعرف عادات الخدمة  صدروكيف يركب, وكيف ي
 .(0)والضبط العمل الجماعي,

 وزواج
في زيو الرسمي في  آيزنياوروحينما كان  ,0905االول بعد ظير احد أيام تشرين 

ورت سام ىيوستن في تكساس, لوح لو احد اصدقائو فميمة تفتيش لنقاط حراسة حصن 
, والتي كانت زوجتو تقيم Hunter Harris) -سيىار  ىانتر)من شرفة منزل الرائد 

شابة تبمغ منزليا تحت اشعة الشمس في يوم خريفي, وىناك التقى ب ةحفمة في حديق
والتي تكنى  Mar Geneva Doud)-ماري جنيفا دود)التاسع عشر من عمرىا تدعى 

تتردد  لمفي عمميات التفتيش, و  ,وسرعان ما سأليا بالسير معو(2)(Mamie -مامي)ب
في الموافقة, وتبادال الحديث وبعد اربعة اشير من المقاء االول, وفي عيد الحب عام 

وشكوكيما في عدم  (3)مامي, وعمى الرغم من قمق والدي مامي , خطب ايزنياور0906

                                                           

(1) Carlo D`Este,Op.Cit.,p.17. 
كانففت مففامي البنففت الثانيففة مففن بففين اربففع بنففات لجففون واليفيففرا دود مففن دنفففر, كانففت مففامي  (2)

ايزنيففاور  مففامي وصفففت, تحففب ان يغازليففا البففاقين, منفتحففة تمامففًا, مميئففة بالحيففاة, كثيففرة الففدالل
. ففي حفين وجفد ديفيفد ((اكثر شفاب وسفيم رأيتفو ففي حيفاتي)) انو بالقول الذي يكبرىا بست سنوات

 .((لقد اثار اعجابي مظيرىا)) لالعتراف في مظير مامي الرقيق والساحر
ىفففاجروا الفففى امريكفففا عفففام  -والفففد مفففامي-مفففن الجفففدير بالفففذكر ان اجفففداد جفففون شفففيمدون دود (3)

مدينفففة جيمففففورد بواليفففة كونيتيكفففت, اسفففس والفففد جفففون شفففركة  االسفففويد, واسسفففو قفففادمين مفففن 0939
لتعميففب المحففوم فففي شففيكاغو فففي سففبعينات القففرن التاسففع عشففر وحقففق ثففروة. وتخففرج جففون مففن 
جامعفففة شفففيكاغو بعفففد حصفففولو عمفففى شفففيادة ففففي الرياضفففيات, واسفففس شفففركتو الخاصفففة بتعميفففب 

تفزوج اليفيراكارلسفون, وىفي ابنفة ميفاجر سفويدي المحوم في بفون بواليفة ايفوا, وحقفق ثفروة اكبفر, و 
وانتقل الى كولفورادو بعفد ان جمفع اكثفر 0952ثري, وانشأ اسره, تقاعد جون من العمل في عام 
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قدرة ابنتيما عمى العيش في مساكن الضباط في ثكنات الجيش, وبراتب ضابط 
اخيرًا.  ةعسكري, اال ان اصرار مامي عمى الزواج من ايزنياور, دفع والدييا لمموافق

في الساعة  0906وفي حفل متواضع تزوج ايزنياور من مامي في االول من تموز
الثانية عشر ظيرًا في صالون والدييا االمامي. عاش الزوجان في سكن الطالب, 

 .(0)وتحممت مامي تنظيف البيت وادارتو, في حين تحمل ايزنياور مسؤولية الطبخ
 Doud -دود دوايت ), واسمتو 0907انجبت مامي ابنيا البكر في ايمول 

Dwight)بعد دخولو في غيبوبة, 0920الثاني من كانون الثاني في , اال انو توفي
وزوجتو حزنًا عميقًا, لكن سرعان  آليزنياورنتيجة اصابتو بالحمى القرمزية. مما سبب 

 John Sheldon Doud-جون شيمدون دود ايزنياور)ما رزقا بولدىما الثاني 
Eisenhower) ثير لممئلقد فعل جون الك)). وقال ايزنياور0922في الثالث من اب 
 .(2)((ابننا االول ةرنا بو بشدة وبعمق كل يوم في حياتنا منذ وفاعالفراغ الذي ش

 -الثاني متوسط-تمقت مامي تعميمًا بسيطًا بعد ان تخرجت من الصف الثامن
 واخذت دروسًا في العزف عمى البيانو والرقص, وكانت تحب السفر, والتحقت بمدرسة

تدخميا بنات ارقى العائالت في دنفر, لتعميم فن حيث (Miss Wolcot-)مسز ولكوت
 التعامل بأدب واحترام مع االخرين وبعض الميارات المنزلية.

ئاسة ر كانت تمك ابرز المحطات في حياة دافيد آيزنياور االجتماعية قبل توليو 
 الواليات المتحدة االمريكية .

                                                                                                                                                      

من مميون دوالر, انتقل جون الى دنفر واشترى قصرًا عصريًا ففي حفي الكفاييتول ىيفل االراضفي 
 -شرقي الوالية. لممزيد انظر:

Susan Eisenhower, Mrs. lke :Memories and Reflections on the Life of 

Mamie Eisenhower, Strausane Giroux, New York,1966. 
(1)
Jean Darby, Op.Cit.,P.22. 

(2)
Ibid.,P.23. 
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 الخاتمة
والذكريات التي اثرت في حياة  باألحداثاالجتماعية حافمة  آيزنياوركانت حياة    

ايزنياور ومستقبمو فيما بعد ، فنشأتو في عائمة كبيرة ومتوسطة الحال اثر كبيرا في 
مساعدة مسار حياتو فيما بعد ، فقد تعمم ايزنياور االعتماد عمى النفس من خالل 

منذ  نعومة ن حديقة العائمة, ع الخضار معائمتو عمى تغطية نفقات معيشتيم, كان يبي
 أظفاره .

كما ساىم وضع عائمتو في دفعو نحو المسار العسكري لتحمل جامعة ويست بوينت    
، لتنفتح أمامو ابواب السياسة من اوسع ابوابيا حتى اوصمتو الى رئاسة تكاليف دراستو

االجتماعي الواليات المتحدة االمريكية. وىذا يوضح اىمية تسميط الضوء عمى الجانب 
 في حياة الشخصيات.
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 هـ2113-م  0202. لسنة  3/ ملحق ثالث/العدد الالثالثمجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /المجلد  

 
 

 
 

488 

 المصادر االنجميزية  - ب
1. Calor DEste, Eisenhower: Asoldier`s life, New York,2002. 

2. Edward M. Coffman , The Hilt of the sword: The Career of 

Peyton C. March, Wisconsin, University of Wisconsin Press, 

1966. 

3. Jean Darby, Dwight D. Eisenhower, Lerner publications 

company  , Minneapolis ,2004. 

4. Fa.m.wikipedia.org. 

5. Jean Edward Smith, Eisenhower in war and peace, Random 

Howse, New York,2012. 

6. Kenneth S . Davis , Soldier of Democracy : ABiography of 

Dwight Eisenhower , New York , 1945. 

7. Merle Miller, Ike: The Soldier, New York,1987,P.60.) 

8. Michael A .Genovese, Encyclopedia The American 

Presidency, New York, 2002. 

9. Piers Brendon, Ike: His Life and Times, New York, 1986. 

10. Richard Griffith, Petain, London, 1970. 

11. Sod Frey Hodgson, The colonel: The life and Wars of Henry 

stimson1867-1950, Poplar biography, 1990. 

12. Susan Eisenhower, Mrs. lke :Memories and Reflections on the 

Life of Mamie Eisenhower, Strausane Giroux, New 

York,1966. 

13. www.moqatel.com .    


