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 كاتبة أميركية تروي عن ضحايا الحروب
 

 

 الأوسط   في الشرق  عرضت كاتبة أميركية الواقع السياسي الراهن- رهام فاخوري -عمان
 ضحايا الحروب عبر التاريخ. وفي  روايات الأطفال الذين عاشوا ويعيشون تجربة عبر
 النار: أرمينيا والعراق  لقاء مع »الرأي«، روت موريل فايسباخ في كتابها »من خلال جدار
 باللغة الإنجليزية، من خلال قصص   وفلسطين »من الغضب إلى المصالحة« الذي صدر
ية للارمن عام  وحرب وتطهير عرقي بدأ من الابادة الجماع حية لأطفال عاشوا تجارب ابادة
 الحالي تمكنت من ربطها بالممارسات الاميركية والبريطانية ضد  1915 إلى وقتنا

  في العراق ونكبة الشعب الفلسطيني. المدنيين
 للأرمن، وتجربتها   الإبادة الجماعية وعبر قصص الضحايا بدءا من والديها اللذين شهدا 
 زارتها مباشرة بعد الحرب على اول  التي  مع الأطفال العراقيين خلال الحرب عام 1991،

  المتحدة ونقل عدد من الأطفال لاوروبا لتلقي العلاج. طائرة مدنية للأمم
 أن الصدمة   وقالت في الكتاب الذي يتألف من ثلاثة أجزاء وصور حية للضحايا، من فهم 
به واثرها  أو فلسطين متشا التي عاشها وبعضهم لا يزال يعيشها في ارمينيا أو العراق

 السيكلوجي على حياتهم يستمر للاجيال القادمة.
 العمل   وأوضحت انه عبر كتابها الذي هو عبارة عن جهد متواصل عبر سنيين من  

 مواجهة حقائق  الصحفي ميداني القت الضوء على أن الواقع السياسي الراهن يحتاج
وى السياسية التي  الق الماضي والاعتراف بالسجل التاريخي بكل فظاعته وتحديد
 العقلية الجيوسياسية الحالية  تتحمل المسؤولية الحصرية، وطالبت بضرورة هزيمة

 لنتمكن من الوصول للسلام العادل.
   التحضير للحرب على المنطقة مرتبط بمصالح القوى العظمى وبقاء وقالت أن 

 قد تشكل  والتيإسرائيل لذا تم الاتفاق عليها لإسقاط الأنظمة القائمة في المنطقة 
 الامريكان فقط دون معرفة  خطرا عليهم، ومثال في الحرب على العراق يتم عد القتلى

 عدد القتلى العراقيين من اسقاط النظام للان.
  وجاء في فصل تحقيق السلام اعتمدت الكاتبة على تصوير ادوارد سعيد مع 

 اسرائيلية  كسترا عربيةالمسيقار الإسرائيلي دانيال بارنييوم الذين اسسوا اول ار
 تحقيق تغيير كبير  للشباب، واقترحت عمل مقاربة مشابهة لان الشباب تمكنوا من

 على مستوى أحاسيسهم ومواقفهم.
 فهم  وجاء في الكتاب في الفصل الرابع بعنوان »الفكر الجيوسياسي« لنتمكن من 



 تحليل  ناما يحدث من مآسي وحروب وتطهير عرقي خصوصا على الفلسطينين علي
 خيوط الحرب  الفكر الجيوسياسي لواضعي تلك السيناريوهات الذين استطاعوا نسج

 بالاسرائيليات  العالمية الأولى وإيجاد السياق التاريخي الواسع لما يعرف
 البريطانية غير المعروفة لدى الرأي العام.

 عبر   الأطفال في العراق وفلسطين ، وقالت الكاتبة انه فقط اب على وركز الكت 
 التحامل  استيعاب عميق الأثر النفسي على الأطفال أن الآخرين قد نفهم كيف

 حتى أنه قد يبدو أن لا  والكراهية والتعطش للانتقام يمكن أن تنتقل من جيل إلى جيل ،
 حل يلوح في الافق.

  لحة يبدو أقل المعمول بها في العراق وفلسطين حيث واعتبرت أن مفهوم للمصا 
   الحرب والتطهير العرقي ليست من الأحداث التاريخية ولكنها مستمرة،

 ولكن  للفلسطينيين ، وأنها ليست مسألة الكراهية التي انتقلت من جيل الى جيل ،
ب بشكل  الكتا الحصار والاعتداءات اليومية التي تبقي الصراع الغليان ، كما يصف

 دقيق جدا.
 القوى والمصالح المالية   فاسيباخ إن عملية أوسلو فشلت لأنها »لا تتناسب مع ورأت 
 وإسرائيل، والذين عارضوا بشدة ولادة  والسياسية في الولايات المتحدة وبريطانيا

  اقتصاد مزدهر، الصناعية المتقدمة. دولة فلسطينية ذات سيادة مع
 تحقيق السلام   القوى االكبرى )اميركا( والاتحاد الاوروبي من وقالت ان اذا ما ارادت 
 الاقتصادية، وكسر المحرامات  العادل عليها الضغط على اسرائيل عبر المساعدات

  اسرائيل. القديمة بانه لا يجوز محاسبة او ادانة
   المنطقة فهناك شواهد تدل على تغير في تفكير وبدت متفاءلة لما يحدث في 

 المحرمات لانه   الجديدة، ومن تلك الشواهد تقرير جولدستون الذي كان سيعد منالاجيال
 الاسرائليين الذين بدأو مراجعة  ينتقد سياسات اسرائيل، ووجود عدد من المؤرخين

  عبر التاريخ.  الممارسات وانتقاد
نهم  الحالية، با وقالت: لاحلال السلام نحتاج الى ازمة نقد للايدلوجية الاسرائلية 
 رئيس الوزراء الاسرائيلي  قادرون على عمل اي شيء دون حساب، واعتبرت ما قام به
 نائب رئيس الولايات المتحدة جو  مؤخرا باعلان عن مستوطنات جديدة قبيل وصول

  الكبرى. بايدن مؤخرا الى المنطقة استخفاف بالقوى
 وتعيش في  الارمن المهاجرين   فاسيباخ في الولايات المتحدة لابوين من  ولدت 

 السياسي في معهد  المانيا، وتخرجت من جامعة ويسلي الاميركية ودخلت عالم النشاط
 وعادل يرتكز على التعاون  شيلر الذي يمثل حركة تعنى ببناء نظام اقتصادي جديد

 الاقتصادي بين الدول واحترام سيادتها.
 اطار جهود  ت سياسية مهمة فيوزارت الاردن عدة مرات خلال التسعينات وعملت مع شخصيا 

 لجنة انقاذ اطفال العراق.

 


