
يوم الذكرى، الذي يكرّم جميع يشكل 

من ضحوا بأرواحهم يف سبيل 

الذود عن بالدهم، واحًدا من 

عن  يعربان  املتحدة  الواليات  يف  رسميني  عيدين 

التقدير اللتزام أفراد القوات املسلحة األمريكية.

ويحتفل األمريكيون بيوم الذكرى يف آخر يوم اثنني 

دافئاً  الطقس  يصبح  عندما  أيار/مايو،  شهر  من 

وتكون معظم الكليات والجامعات بصدد االنتقال 

إىل اإلجازة الصيفية، مام يجعل من نهاية أسبوع 

يوم الذكرى البداية غري الرسمية لفصل الصيف.

تدوم  التي  األسبوع  ذلك  نهاية  عطلة  وخللالل 

لزيارة  الناس  من  العديد  يسافر  أيام،  ثالثة  ملدة 

بني  ترتاوح  فاعليات  واألهل. ويحرضون  األصدقاء 

املباريات  إىل  األهلية  املجتمعات  تحييها  لقاءات 

الرياضية الكربى. فعىل سبيل املثال، يجذب سباق 

يقدر  ما  للسيارات   500 )إنللدي(  إنديانابوليس 

بحوايل 300 ألف مشاهد يف يوم السبت السابق 

ليوم الذكرى.

إال أن العديد من األمريكيني يزورون أيًضا املقابر، 

عىل  أمريكيًا  علاًم  عادة  املتطوعون  يضع  حيث 

كل مدفن. ويف يوم الذكرى نفسه، يتوقف الناس 

برهة صمت قومية عند الساعة الثالثة بعد الظهر 

الذين سقطوا يف ساحات  بالتوقيت املحيل لتذكر 

الحروب.

وفيام يبتهج األمريكيون بحلول فصل الصيف، من 

لذلك،  مزاج حزن، خالفًا  يعرتيهم  أن  أيًضا  الوارد 

بيوم  االحتفال  يجري  حينام  أخللرى  مناسبة  يف 

املحاربني القدامى يف التاريخ نفسه من كل سنة، 

إنسان  كل  لتكريم  الثاين/نوفمرب،  ترشين   11 يف 

يخدم أو خدم يف الدفاع عن البالد.

تاريخ يوم الذكرى
لقد أودت الحرب األهلية األمريكية، من العام 1861 

إىل العام 1865، بحياة أكرث من 550 ألف إنسان. 

املواطنني  من  العديد  بات  السنوات،  تلك  ومنذ 

يضعون الزهور عىل مدافن ضحايا الحرب. وتّدعي 

هي  أنها  والجنوبية  الشاملية  املدن  من  العديد 

األمريكيـــة املتحــدة  الواليــات  سفــارة 

النصب التذكاري للحرب العاملية الثانية يف واشنطن يكرم 16 مليون جندي خدموا يف تلك الحرب وما يزيد عن 400 ألف لقوا مرصعهم خاللها. مكتبة الكونغرس

العطالت الرسمية يف الواليات املتحدة
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التي ابتكرت االحتفال بيوم الذكرى، إال أن الرئيس 

أن  العام 1966  أعلن رسميًا يف  ليندون جونسون 

مدينة واترلو بوالية نيويورك هي املوطن الرسمي 

لبداية االحتفال به.

ففي العام 1865، اقرتح هرني ويلز، الصيديل من 

لتكريم  يوًما  رسميًا  املدينة  تخصص  أن  واترلو، 

أقامت  التايل،  العام  الحروب. ويف  الذين قضوا يف 

لتكريم  كرسته  بيوم  رسمي  احتفال  أول  واترلو 

ضحايا الحروب.

ويف العام 1868، قام جون لوغان، الجرنال السابق 

قدامى  منظمة  ومؤسس  األهلية  الحرب  أثناء 

املحاربني، بتوسيع الفكرة من خالل اقرتاح يوم 30 

أيار/مايو ليكون مبثابة تاريخ سنوي لتذكر األعداد 

الهائلة من الذين لقوا مرصعهم خالل االضطرابات 

نفسها  عىل  املنقسمة  دولتنا  عىل  خيمت  التي 

حينذاك، وقد أطلق عىل ذلك اليوم “يوم الزينة”، 

ألن  التاريخ  هذا  اختيار  تم  قد  أنه  املعتقد  ومن 

األزهار تكون يف أوج تفتحها يف جميع أنحاء البالد.

وبحلول مطلع القرن التايل، كانت كل والية تقريبًا 

أعقاب  الزينة” عيًدا رسميًا. ويف  أعلنت “يوم  قد 

الزينة  يوم  نطاق  توّسع  األوىل،  العاملية  الحرب 

ليشمل تكريم الذين قُتلوا يف جميع حروب البالد، 

ويف أعقاب الحرب العاملية الثانية، بات هذا اليوم 

يعرف باسم يوم الذكرى.

ومن بني االحتفاالت التي جرت يف أول ذكرى ليوم 

الزينة كان االحتفال يف مدافن أرلينغتون القومية 

جهة  من  بوتوماك  نهر  عرب  فرجينيا،  واليللة  يف 

الرئيس  واشنطن. وقد ترأس ذلك االحتفال األول 

يوليسيس غرانت. وبعد إلقاء الخطابات وكلامت 

وقدامى  الحرب  أيتام  من  اآلالف  زيّن  التكريم، 

املحاربني وغريهم قبور ضحايا الحرب األهلية. كان 

هناك أكرث من 20 ألف رضيح يف مقربة أرلينغتون 

وحدها.

التقليد مستمرًا. يرتأس عادة رئيس  وال يزال هذا 

بيوم  االحتفال  الرئيس  نائب  أو  املتحدة  الواليات 

يف  الواقعة  القومية  أرلينغتون  مدافن  يف  الذكرى 

عىل  الزهور  من  إكليال  ويضع  واشنطن،  ضواحي 

مدفن املجهول، املعروف أيضا باسم مدفن الجندي 

السيمفوين  األوركسرتا  يقدم  املساء،  املجهول. ويف 

األلحان  فيه  تعزف  قوميًا  مجانيًا  عرًضا  القومي 

الوطنية يف الحديقة األمامية للكونغرس. كام تقام 

الحرب  معارك  مواقع  يف  رسمية  مهيبة  احتفاالت 

بنسلفانيا  بوالية  غيتسبورغ  ومن ضمنها  األهلية، 

وشاربسبورج )أنتيتام( بوالية مريالند.

بلدة  يف  االحتفاالت  تشمل  ذلللك،  غضون  ويف 

اليدوية  للحرف  ومعرًضا  استعراضيًا  موكبًا  واترلو 

ومهرجان الفراولة وحفالت موسيقية وجوالت يف 

للسيارات  البلدة ومعرًضا  الذكرى يف  يوم  متحف 

مخيم  يف  األهلية  الحرب  مالمح  وتظهر  القدمية. 

يقام ملدة ليلتني يف املتنزه القومي للمدينة، حيث 

ويتم  األهلية  الحرب  وبزات  مالبس  ارتداء  يتم 

تقديم عرض حي للحرب تُطلق فيه نريان املدافع. 

أيًضا  الجنوبية  الواليات  من  العديد  تحتفل  كام 

الواليات  ضحايا  لذكرى  تكرميًا  بها  خاصة  بأيام 

الكونفدرالية.

ويف العام 1971، صادق الكونغرس عىل اعتبار يوم 

الذكرى عطلة فدرالية، وحدد االحتفال به يف آخر 

يوم اثنني من شهر أيار/مايو.

هذا الجندي من الحرب األهلية يف بلدة موديس بوالية 

كونتيكت يكرم أفراد القوات العسكرية الذين لقوا مرصعهم  

يف شاربسربغ )أنتيتام( بوالية مرييالند ويف أبوماتوكس بوالية 

فرجينيا ويف غتيسبريغ بوالية بنسلفانيا ويف برتسربغ بوالية 

فرجينيا. مكتبة الكونغرس
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تكرّم عبارة “ألولئك الذين استجابوا إىل نداء الواجب” املحفورة 

عىل النصب التذكاري لقدامى املحاربني يف دافني بوالية أالباما 

جميع الذين لقوا مرصعهم يف خدمة البالد. مكتبة الكونغرس


