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رفع الوعي حول التَّهجري باملحافظة عىل طريق الدموع
كني والني

التاريخي  املسار  تأسيس  األمريكية عىل  املتحدة  الواليات  الفدرالية  الحكومة  قبل خمس وعرشين عاماً، وافقت 
الوطني لطريق الُدموع تخليداً لذكرى التهجري القرسي آلالف األمريكيني األصليني من املناطق األمريكية الرشقية 
الجنوبية إىل »منطقة الهنود« غرب نهر املسيسيبي يف األعوام األوىل من القرن التاسع عرش. واملسار املذكور أيضاً 
الهنود  لها  تعرّض  التي  والتَّهجري  املمتلكات  لعمليات سلب  نطاقاً  األوسع  التاريخ  العام حول  الوعي  لرفع  يرّوج 
األمريكّيون عىل يد الحكومة األمريكية وأعداد كبرية من املواطنني األورو أمريكيني الذين بدؤوا التوسع جهة الغرب 

األمرييك.

يزيـد  بالخرسـانة واألسـفلت  بـني طـرق معبـدة  املسـار  يصـل 
طولهـا إجـامالً عـىل 1300 كيلومـرت ويتتبـع املسـار الـربي الـذي 
طريـق  لكـنَّ  املهّجريـن.  الكريوكيـني  الهنـود  معظـم  قطعـه 
الدموع باسـمه هذا تجاوز الحادثة التاريخية وسـياق مشـهدها 
األمريـيك ليصبـح اسـتعارة مجازّيـة تسـتخدمها وسـائل اإلعـالم 
املحلّيـة والدولّيـة واملنّظامت غـري الحكومّية لوصـف التَّهجريات 
املعـارصة  املعانـاة  وربـط  ذاك  التشـبيه  فاسـتخدام  املعـارصة. 
للتهجـري بـرتاث أليـم قـادر عـىل التأثـري عـىل النـاس ودفعهـم 
للتأمـل بإحساسـهم باملـكان وبعالقتهـم باملـايض وكال األمريـن 
قـادر عـىل تعزيـز مشـاغل القلـق إزاء اآلخريـن يف شـتى بقـاع 
العـامل ممـن هـم اليـوم عـىل شـفري املعانـاة مـن رحلـة طريـق 

الدمـوع ذاتهـا.

األخالقيـًة  التزاماتهـاً  بإبـداء  البلـدان  مـن  كثـري  بـدأت  وقـد 
للكشـف عـن مشـاهد التَّهجـري القـرسي واملحافظـة عليـه، فهم 
املصالحـة  أنهـا تشـّكل عنـارص مهمـة يف  إليهـا عـىل  ينظـرون 
والتعّلـم وُخلـوات للتذكـر. بـل إنَّ بعضهـا رّشـح مشـاهد معينة  
لتكـون من بـني املواقع الرتاثيـة العاملّية التي تعـرتف بها منظمة 
األمـم املتحـدة للرتبيـة والّثقافـة والعلـوم (اليونيسـكو(  خاصـة 
بعـد إقـرار اليونيسـكو مؤخـراً لعالقـة املحافظـة عـىل املشـاهد 

التاريخّيـة بالتَّهجـري.

ويف عـام 2010، أضفـت اليونيسـكو صفـة املوقع الـرّتايث العاملي 
ألرخبيـل  يف أسـرتاليا الـذي كان يضـم عـدداً مـن الّسـجون التي 
قبـع فيهـا املدانون وجـاء قرار اليونيسـكو ذلك ألن تلـك املواقع 
متثـل لحظـة يف التاريـخ البـرشي أسـكتت عـرشات اآلالف مـن 

األرسي  والعنف  العرقي،  النزاع  مثل:  قضايا،  طرح  فيمكن  املأل. 
باستخدام  جسيمة  مخاطر  عىل  املنطوي  الجنيس  والسلوك 
مرسحيات الشوارع، عىل سبيل املثال، مبخاطر أقل من مناقشتها 
فالنقاش  دفاعي.  موقف  يف  الناس  ووضــع  رصيح  نحو  عىل 
وتعزيز  جديدة  مجتمعية  معايري  وضع  شأنه  من  املجتمعي 
السلوكيات االجتامعية األكر نفعاً. وألنَّ األغاين والقصائد والصور 
املرئية أبقى أثراً يف الذاكرة، سيحَفر ذلك املعيار طوياًل يف ذاكرة 
الفنية. وكلام بقت تلك املعايري عميقاً  الوسائل  الناس إذا عززته 
ومعايريك  الفردية  سلوكياتك  تغريت  طويلة،  ملدة  ذاكرتك  يف 

االجتامعية وشعرت بتحول إيجايب يف عاداتك واتجاهاتك.  

10. تساعدك األنشطة الفنية عىل تهيئتك لحياة ما بعد املخيم. 
أو  التعليمية  الفنية  األنشطة  تأدية  يف  محرتفاً  تكن  مل  إن  حتى 
األنشطة،  بتلك  االشرتاك  من  تكتسبها  التي  فاملهارات  البرصية، 
حياة  لخوض  بتحضريك  كفيلة  والصرب،  واإلبداع  االنضباط  مثل: 

جديدة بعد مغادرتك املخيم. 

دولية  حكومية  غري  ملنظامت  التوجيهية  املبادئ  من  كثري  وترى 
عدة الفنون وسيلة سهلة ورائجة لدعم األهداف اإلنسانية الالزمة 
اإلعالن  يكفله  والثقايف حق  الفني  التعبري  إنَّ  بل  اإلنسان.  لرفاه 
حرية  وتضمن  الطفل.  حقوق  واتفاقية  اإلنسان  لحقوق  العاملي 
مامرسة ذلك الحق - ومثة أسباب كثرية لرضورة مامرسته – تحقيق 
أقىص استفادة من األنشطة الفنية والتعبري اإلبداعي حتى إن متت 

عىل نطاق محدود يف مخيم الالجئني. 

أويت اندمييكيل awet@post.harvard.edu موسيقية وكاتبة 
تسعى لنيل درجة الدكتوراه يف الالهوت يف جامعة ييل.

ُنرش بحثها عن دور األنشطة الفنية يف حياة من 
يعيشون يف مخيامت الالجئني من قبل مفوضية األمم 

املتحدة السامية لالجئني وميكن الرجوع إليه عىل املوقع 
 www.unhcr.org/4def858a9.html
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الّرجال والّنسـاء واألطفال. وباملثل، أصبـح طريق الرقيق األفارقة 
محـط تركيـز جهـود املحافظـة التاريخية يف بلدان مثل السـنغال 
وكينيـا ومـالوي التي رّشـحت عـدداً من مشـاهد التَّهجـري لصفة 
اإلرث العاملـي مبـا فيهـا بيـوت املـزادات عـىل الرقيـق ومهاجـع 
العبيـد واملوانـئ واملجازات واملزارع التي شـّيدت مـا بني القرنني 

السـادس عـرش والتاسـع عـرش لدعم تجـارة الرقيق األطلسـية.

طولهـا  يصـل  التـي  الوطنّيـة  التاريخيـة  املسـارات  بـني  ومـن 
الواليـات  يف  كيلومـرتاً   53112 إىل 
 7000 خّصـص  األمريكيـة،  املتحـدة 
كيلومـرت منهـا اليـوم للتذكـري بسـلب 
ولتحيـي  والتَّهجـري  املمتلـكات 
التـي  العنـف  مظاهـر  بالّذاكـرة 
سـادت العالقـة مـا بـني املسـتوطنني 
األوروأمريكيـني واألمريكيني األصليني 
علـأًم أن الواليات املتحـدة األمريكية 
مليـوين  مـن  ألكـر  موطـن  اليـوم 
عددهـم  يشـّكل  ال  أصـيل  أمريـيك 
شـيئاً مقارنـة بعدد السـكان األصلينّي 
عنـد قـدوم األوروبّيـني للمـرة األوىل 

األمريكيـة. للقـارة 

املحافظـة  أنَّ  القـول  نافلـة  ومـن 
لـن  األليـم  الـرتاث  مشـاهد  عـىل 
ملنـع  كافيـاً  عالجـاً  وحـده  يكـون 
مـن  يكـون  ولـن  القـرسي،  التَّهجـري 
فضـاء  أي  تسـمية  إعـادة  السـهل 
عـام أو إعـادة تصنيفـه ولـن يكـون 
مـن السـهل تعتيـم إحسـاس العائلة 
تاريـخ  إىل  اإلشـارة  مبجـرد  باملـكان 
مـن الويـالت التـي حدثـت بالّضبـط 
أمـام بـاب منزلهـا. ومـع ذلـك، فـإنَّ 
عالمـات املسـار الفوالذّيـة التـي تعد 
الدمـوع  طريـق  يف  العالمـات  أبـرز 
النـاس  انتبـاه  لتجـذب  ظهـرت  قـد 
الحـركات  عـىل  الرشعّيـة  ولتضفـي 
املتعـّددة الّداعيـة للعدالة واإلنصاف 
يف  األمريكيـة  املتحـدة  الواليـات  يف 
إيجـاد  العـامل أجمـع وكلهـا أمـل يف 
مجتمـع يقـّدم الّدعـم القـوي الـكايف 
منـع  أو  املـايض  أخطـاء  لتصحيـح 

املسـتقبل. يف  الّظّلـم  وقـوع 

كني والني whalen.ken@gmail.com  محارض يف كلية اآلداب 
والعلوم االجتامعّية يف جامعة بروناي- دار السالم

ملزيد من املعلومات حول املسار التاريخي الوطني 
لطريق الدموع يرجى النقر عىل الرابط التايل: 

www.nps.gov/trte/index.htm
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