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وسيرشدك هذا الكتيب يف شتى 
محطات الدرب يف املدينة. وسُتتاح 

أيًضا أشرطة فيديو ميكنك 
مشاهدتها على طول الطريق 

إلثراء زيارتك.
وميكن احلصول على خريطة 
تفاعلية رقمية بواسطة هاتف 
محمول وجهاز لوحي ميكنك 

استخدامها كأداة تكميلية للكتيب 
أو بداًل من استخدامها بغية 

 مساعدتك على التجول
يف أرجاء املدينة.

الدرب 1: التراث اإلنساني- املدينة 
القدمية

اكتشــف كيــف بــدأت حفــة من مواطنــي جنيف 
قصــة الصليــب األحمــر، وكيــف حتولــت هــذه 
ــى عمــل إنســاني وتطــورت  ــادرة ســريعاً إل املب

الحقــاً إلــى القانــون الدولــي اإلنســاني.

الدرب 2: رحلة جتوال بني معالم 
اإلنسانية - احلي الدولي

استكشــف التاريــخ الرائــع للحركــة الدوليــة 
للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر )احلركــة(، 
العمــل  شــهده  الــذي  الهــام  التطــور  وتابــع 
اإلنســاني الدولــي والقانــون الدولي اإلنســاني، 
وتعــّرف علــى التحديات الناشــئة واملســتقبلية.

الدرب اإلنساني
يف جنيف

12—04
 12.2019 قم برحلة جتوال بني معالم  

اإلنسانية عبر تاريخ الصليب 
األحمر، فتجول يف مدينة جنيف.

الدرب اإلنساني مسار شبيه 
باملتحف املفتوح الذي تتخلله 
مسالك تفضي إلى معالم ذات 

تاريخ طويل ورمزية مميزة 
ومعارض وأحداث مؤقتة ميكن 

التفاعل معها على طول الطريق، 
ويستند هذا كله إلى املواضيع 
التي سيتناولها املؤمتر الدولي 

الثالث والثالثني للصليب األحمر 
والهالل األحمر.

بوسع الزائرين اختيار أحد مساري 
السير أو بإمكانهم اكتشاف أي 

مكان وأي حدث على حدة ودون أي 
ترتيب.
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االستشراف الكاريزمي

وستتعرف على السيد دونان   
بشكل أفصل وأنت تتبع الدرب. 

احملطة التالية: االستدارة واملشي 
صوب متحف راث.

بــدأ كل شــيء يف عــام 1862 بالترويــج لفكــرة. 
إذ قبــل ثالثــة أعــوام، كان هنــري دونــان، وهــو 
مواطــن شــاب مــن جنيــف، مســافراً يف شــمال 
إيطاليــا يف رحلــة عمــل عندمــا شــاهد صدفــًة 
مخلَّفــات معركــة دمويــة. وعنــد عودتــه إلــى 
جنيــف، كتــب كتاًبــا بعنــوان تــذكار ســولفرينو، 
يدعو فيه إلى حتسني رعاية اجلنود اجلرحى 
يف أوقــات احلــرب. وأدى يف أقــل مــن عامــني 
ــى  ــع عل ــر والتوقي ــب األحم ــى إنشــاء الصلي إل

اتفاقيــة جنيــف.

ولألســف، لم يحالف النجاح دونان يف أعماله 
التجاريــة التــي انتهت باإلفــالس يف عام 1867، 
ممــا أجبــره علــى مغــادرة مســقط رأســه التــي 
لــم يعــد إليــه مطلًقا، وممــا أدى أيًضا يف نهاية 
املطــاف إلــى اســتبعاده مــن اللجنــة الدوليــة 

للصليــب األحمــر )اللجنــة الدولية(.

ــن التمثــال النصفــي أمامــك الــذي  لقــد ُدشِّ
نحتــه لــوك جاغــي يف عــام 1980. وميثل دونان 
يف الثالثينــات مــن عمــره- وهو محــاور ومقيم 
شــبكات مبــدع كان قــادًرا علــى حشــد الدعــم 

لفكرتــه يف كل أنحــاء أوروبــا.

وأشــخاص قليلــون ســيتعرفون علــى الســيد 
دونــان يف األعــوام األخيــرة مــن حياتــه وهــو 
يف  هايــدن  يف  يعيــش  مفلــس  مســن  رجــل 
كانتــون أبنــزل. ومــع ذلــك، متكــن مــن الظهــور 
ــًة  مــرة أخــرى يف الوجــدان العــام، وذلــك بداي
بفضــل مقــال كتبــه أحــد الصحفيــني. وســعى 
دونــان جاهــًدا إلــى اســتعادة التقديــر الــذي 
ــة املطــاف  ــه يســتحقه وجنــح يف نهاي شــعر أن
يف ذلــك، إذ نــال جائــزة نوبــل األولــى للســالم 

يف عــام 1901.
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 الوكالة الدولية ألسرى احلرب 

)متحف راث( 

املتحف الدولي للصليب األحمر 
والهالل األحمر- معرض دائم

بوسع الزائرين، احملاطني بستة ماليني 
بطاقة تعريف مرجعية باقية، أن يقّدروا 
العمل األولي الهائل والدقيق الذي قام 

به املتطوعون من خالل أربعة أمثلة على 
محتجزين بريطانيني وفرنسيني وأملان.

فنلتقي اآلن بشخصيتني مهمتني   
يف هذه القصة. احملطة التالية: 

الذهاب إلى متثال احلنرال غيوم 
 هنري دوفور وسط ساحة

.Place de Neuve

ســتتقدم مؤقًتــا إلــى معلــم هــام مــن معالــم 
قصــة الصليب األحمر: احلرب العاملية األولى 

.(1918-1914)

وأنشــأت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر 
)اللجنــة الدوليــة( يف عــام 1914 الوكالة الدولية 
ألســرى احلــرب. ويف هــذا املبنى افتُِتح متحف 
الفنون األول أمام اجلمهور السويسري يف عام 
1826، حيــث عمــل 3000 متطــوع بــال كلــل حتى 

إغــالق الوكالــة يف عــام 1923. وكانت إجنازاتها 
اللوجســتية  التحديــات  حيــث  مــن  هائلــة، 
7 ماليــني بطاقــة  التــي واجهتهــا:  والتقنيــة 
تعريــف مرجعيــة تتبع الســجناء املســجلني لدى 

ســلطات االحتجــاز واألشــخاص الذيــن تبحــث 
عنهم أســرهم، وتبادل 20 مليون رسالة وتوزيع 
مليونــي طــرد مــن الطــرود الفرديــة. وكانــت 
بعضهــم  وبــدأ  املتطوعــني.  أغلبيــة  النســاء 
مزاولــة مهنــة يف اللجنــة الدوليــة، ومنهــا مهنــة 

املنــدوب.

زيــارات  أيًضــا  الدوليــة  اللجنــة  وابتكــرت 
ألســرى احلــرب وتدخــالت بشــأن اســتخدام 
األســلحة التــي تســببت يف معانــاة شــديدة مثــل 
غــاز اخلــردل. ثــم جــرى توســيع نطــاق القيــود 
املفروضــة علــى احلــرب واملنصــوص عليهــا يف 

ــام 1864. ــف لع ــة جني اتفاقي
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 اإلنسانية العامة

ميثــل هــذا التمثــال القائــم منــذ عــام 1884 
اجلنــرال غيــوم هنــري دوفــور الــذي لــم يكــن 
محــط احتــرام كبير بســبب مســيرته العســكرية 
املهنية فحسب بل أيًضا بسبب مهنته كمهندس 
وطوبوغرايف. وخدم يف عهد نابليون األول. ومت 
تعيينه أربع مرات قائداً عاًما للجيش الفيدرالي 
السويسري. وأسس الكلية العسكرية الفيدرالية 

يف تــون )كانتــون بيــرن(.

ومــن بــني الضبــاط املدربــني لويــس نابليــون 
بونابــرت الــذي كان ابــن شــقيق اإلمبراطــور 
ــث  ــون الثال ــح اإلمبراطــور نابلي الســابق وأصب
يف فرنسا )1871-1852(. واكتسبت هذه العالقة 
ــب  ــى قصــة الصلي ــة بالنســبة إل ــزة أهمي املمي

األحمــر.

 وأصبــح دوفــور بطــاًل قومًيــا بعــد أن قــاد 
 100000 مــن  املؤلَّــف  الفيدرالــي  اجليــش 
رجــل وأنهــى احلــرب األهليــة التــي اندلعــت 
الكانتونــات  حاولــت  عــا  1847عندمــا  يف 
ــرف  ــف منفصــل يُع ــة تشــكيل حتال الكاثوليكي
باســم Sonderbund. وباإلضافــة إلــى موهبــة 
اجلنــرال العســكرية التــي مكنتــه مــن حتقيــق 
انتصــار ســريع يف أقــل مــن شــهر ووقــوع أقــل 
مــن مئــة ضحيــة، كان يحظــى بإعجــاب مــن 
ــه كان يراعــي  خــارج احلــدود السويســرية ألن
حياة البشــر. وأمر قواته باحترام جنود العدو 
اجلرحــى واألســرى وحفــظ األطفــال والنســاء 

واملســنني مــن األذى ورعايتهــم.

اتبــاع الــدرب ملعرفــة كيــف ســاعدت خبــرة 
اجلنــرال ومكانتــه علــى إطــالق قصــة الصليــب 

ــر. األحم

 Parc des واحملطة التالية: دخول  
Bastions والسير على الطريق 
املركزي إلى التمثال النصفي 
لغوستاف موينيه على اليسار.
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ز  احلقوقي امُلعزِّ

احملطة التالية: الذهاب إلى   
 (2, rue de l’Athénée).قصر التينيه

معرض الصفحات - املتحف الدولي 
للصليب األحمر والهالل األحمر

يف عام 1869، أصدر غوستاف موينيه 
نشرة دولية من شأنها أن تصبح 

املجلة الدولية للصليب األحمر، وهي 
أقدم نشرة دولية مكرسة للقانون 

اإلنساني والعمل اإلنساني. ولالحتفال 
مبرور150 عاًما على نشرها، يدعو 

هذا املعرض الزائر إلى اخلوض يف 
صفحاتها الرائعة. وسيستمر حتى 30 

نيسان/أبريل 2020 .

وميكنك التعرف على جنيف   
التاريخية عند جدار اإلصالح 

واكتشاف النصب التذكاري 
للصليب األحمر يف احلديقة أو 

التوجه مباشرة إلى قصر التينيه 
(2, rue de l’Athénée).

ولــد غوســتاف موينيــه يف عــام 1826 ضمــن 
أســرة برجوازيــة ثريــة. درس يف باريــس حيــث 
اكتســب اهتماًمــا كبيــًرا بالقانــون، مــع أنــه 
أدرك لــدى عودتــه إلــى جنيــف أن رســالته 
تكمــن يف خدمــة قضيــة أكبــر مــن ممارســة 
مهنــة احملامــاة. فانخرط يف منظمــات خيرية، 
وال ســيما شــغل منصــب رئيــس جمعيــة جنيف 
للرعايــة العامــة التــي كانــت تنــاول القضايــا 

االجتماعيــة احملليــة.

هــذه  خدمــة  طاقتــه يف  كل  موينيــه  وضــع 
يف  خيريــة  مؤمتــرات  وحضــر  القضايــا. 
تخطــي  إلــى  ســعًيا  األوروبيــة  العواصــم 
حــدود اجلمهوريــة. وعنــد قــراءة كتــاب تــذكار 
ســولفرينو، اقتنــع فــوًرا مبقترحــات هنــري 
دونــان لضمــان تقــدمي املعونــة إلــى اجلنــود 
اجلرحــى مــن كل أطراف املتحاربة. واســتهلت 
العالقة التكميلية بني الرجلني عملية سرعان 
مــا جذبــت اهتماًمــا غيــر مســبوق. ومــع ذلــك، 
تدهــورت عالقتهما بســرعة بســبب اختالفات 

يف الشــخصية والدافــع.

ًمــا فّعــااًل لــه فكــر قانونــي ثاقــب.  وكان منظِّ
شــكاًل  تقدميــه  يف  الفضــل  إليــه  ويعــزى 
القانــون  وريــادة  دونــان  ألفــكار  مســتداًما 
الدولي اإلنســاني. ومن أجل تقدير مســاهمته 
الهائلة بصفته مؤسس مشارك للجنة الدولية 
ــا  ورئيســها، وهــو منصــب شــغله ملــدة 46 عاًم
(1864-1910)، ُشــّيد هــذا التمثــال النصفي الذي 

نحتــه أوتــو بيندشــيدلر يف عــام 1989.

جنيف التاريخية: تأثير اإلصالح 
الكالفيني

الدولــي  التــذكاري  النصــب  اآلن  أمامــك 
لإلصــالح الــذي يحيــي الذكــرى األربعــة مائــة 
مليــالد جــان كالفــن (1509-1564). وبــدأ بنــاؤه يف 

عــام  1909واســتُكمل يف عــام 1917.

ويف أيار/مايــو 1536، تبنــت جنيــف اإلصــالح. 
ومصلــح  محــام  أُقنــع  أشــهر،  ثالثــة  وبعــد 
شــاب واعــد يســافر يف أرجــاء جنيــف بالبقــاء 
واملســاعدة علــى بناء الكنيســة اجلديــدة. وكان 
اســمه جــان كالفــن. وحــّول املدينــة التــي كانــت 
ُعرفــت باســم »رومــا البروتســتانتية« والتــي 
حتيــط بهــا أراض كاثوليكيــة مــن كل اجلهــات.

وصــول  أجهــد  التاليــني،  القرنــني  وخــالل 
كبيــرة  بأعــداد  البروتســتانت  الالجئــني 
مــن  األهــم  ولكــن  الصغيــرة.  اجلمهوريــة 
جديــدة  اقتصاديــة  قطاعــات  جلــب  ذلــك 
ــي والنســيج وصناعــة  مزدهــرة- القطــاع املال
الســاعات- باإلضافــة إلــى شــبكة واســعة مــن 
الهوغونوتيني أو بروتستانت فرنسا. وأصبحت 
جنيــف أيًضــا مــن الناحيــة الدينيــة والثقافيــة 
 مركًزا لترويج ترجمة الكتاب املقدس وطباعته 

وتعليــم مواطنيهــا القــراءة وإنشــاء أكادمييــة 
ــدان  ــب القساوســة مــن بل يف عــام 1559 لتدري
مختلفــة. وأصبحــت هــذه األكادمييــة جامعــة 

جنيــف يف عــام 1873 وهــي تقــع خلفــك.

النصب التذكاري للصليب األحمر
ميثــل هــذا التمثــال الــذي ُشــّيد يف عــام 1963 
وأجنــزه جــاك بروبســت مــالًكا يحمــي جندًيــا 
جريًحــا وأًمــا الجئــة مــع أطفالهــا. وقدمتــه 
جلنــة جنيــف إلــى مدينــة جنيــف مبناســبة 
ذكــرى مــرور مائــة عــام علــى إنشــاء الصليــب 
األحمــر يف املؤمتــر الدولــي لعــام 1863 )انظــر 

ــم 5(. احملطــة رق
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05—
املؤمتر الدولي الذي أدى إلى 

تأسيس الصليب األحمر
ُهدمــت أخيــًرا جــدران احلصــون احمليطــة 
بجنيــف عقــب بعــد عمليــة تصويــت جــرت يف 
عــام 1850واســتُبدلت تدريجيــاً مببــاٍن جديــدة، 
 Palais de l’Athénée مبــا يف ذلــك قصــر التينيــه
الــذي بنــاه املصــريف جــان غابرييــل إينــارد يف 
عــام 1863. ويف العــام نفســه، اقترحــت أرملتــه 

أن يكــون مــكان انعقــاد املؤمتــر الدولــي.

ويف الفتــرة مــن 26 إلــى 29 تشــرين األول/
أكتوبــر، عقــدت جلنــة تضــم هنــري دونــان 
إلــى  موينيــه  وغوســتاف  دوفــور  واجلنــرال 
وثيــودور  آبيــا  لويــس  جانــب طبيبــني همــا 
مونوار )انظر احملطتني 11 و12( مؤمتراً دولياً. 
وحضر هذه املبادرة اخلاصة 36 شــخًصا، من 

بينهــم مندوبــون رســميون مــن 14 بلــًدا.

واعتُمــدت قــرارات لتنفيذ إحــدى أفكار هنري 
دونــان: إنشــاء جلــان وطنيــة لإلغاثــة مــن أجــل 
تدريــب املتطوعــني وإعــداد املــواد أثنــاء وقــت 
الســلم بغرض تقدمي املســاعدات الطبية أثناء 
احلــرب. ووقــع االختيــار علــى عالمــة مميــزة 
ــب  ــم: صلي ــذراع أو حتمــل كعل ــى ال توضــع عل

أحمــر علــى خلفيــة بيضــاء.

احملطة التالية: أبرشية لوراتوار   
(Chapelle de l’Oratoire) 

 (7, rue Tabazan)

وأُنشــئت أول جلنــة وطنيــة لإلغاثــة يف كانــون 
ثــم  فورمتبــرغ.  األول/ديســمبر يف مملكــة 
أُنشــئت جلــان أخــرى يف األشــهر التاليــة يف 
بلجيكا وبروسيا والدامنارك وفرنسا وإيطاليا 
ـِـسـِّـيه. وأُنشئت 22 جمعية يف أقل  وإسبانيا وه

مــن خمســة أعــوام.

وهــذه كانــت بدايــة الهيئة التي ســيجري تغيير 
اســمها الحًقا ليصبح اللجنة الدولية للصليب 
األحمــر واجلمعيات الوطنيــة للصليب األحمر 

والهالل األحمر.
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06—
نهضة اإلنسانية

احملطة التالية: دار الطباعة   
«Jules-Guillaume Fick» 

 (14, rue Etienne Dumont).

املؤمتر العاملي األول جلمعية الشبان املسيحيني، باريس، 1855، دونان يف املركز الثالث من اليسار.

كان العمــل اخليــري يف القــرن التاســع عشــر 
جــزًءا كبيــًرا مــن األنشــطة الدينيــة يف جنيــف، 
وال ســيما يف أوســاط األســر األرســتقراطية. 
وشــهد أيًضــا بــروز حركــة روحيــة واجتماعيــة 
متجــددة تســمى النهضــة. وأســس مؤيدوهــا 
اجلمعيــة اإلجنيليــة يف عــام 1834 يف جنيــف 

يف هــذه الكنيســة.

وهنــا أصبــح هنــري دونــان شــاًبا نشــًطا جــًدا 
يف هــذا املجــال، ممــا غذى شــعوره باملســؤولية 
االجتماعية والتعاطف. ويف عام 1852، شارك 
يف ســن الرابعة والعشرين يف تأسيس االحتاد 
املســيحي يف جنيــف )الــذي كان يعمــل أصــاًل 
يف لنــدن وباريــس( وشــارك يف تأســيس مــا 
أصبــح التحالــف العاملــي جلمعيــات الشــبان 
املســيحية. ومّكنــه دوره بصفتــه أميًنا مراســاًل 
مــن االســتفادة مــن شــبكة واســعة يف جميــع 
أنحــاء أوروبــا، ممــا رســخ مهاراتــه كمحــاور 

ومقيــم شــبكات.

ويف عــام 1859، إذ ســمعت اجلمعيــة اإلجنيليــة 
بحمــام الــدم يف ســولفرينو، أعربــت عــن قلقها 
بشــأن مصيــر اجلنــود اجلرحــى، فدعــت أبنــاء 
الرعيــة إلــى إرســال يعثــة إغاثــة. وذهــب أربعة 
متطوعــني إلــى لومبــاردي فيمــا كان دونــان يف 
طريــق العــودة إلــى جنيــف مــن رحلتــه هنــاك. 
ورغــم عــدم مشــاركته يف هــذا املســعى، رأى 
ضــرورة واضحــة إلــى التمييــز بــني العمــل 

الدينــي والعمــل العلمانــي.

وكان شــعور قــوي باملســؤولية يعــم أوســاط 
أفراد النخبة يف جنيف املشــاركني بنشــاط يف 
الكنائس البروتستانتية أو اإلجنيلية الرسمية، 
مــن أجل مســاعدة احملتاجــني وحمايتهم. ومن 
املؤكــد أن هــذا عامــل يفســر ســبب تطــور هذه 

القصــة يف جنيــف يف القــرن التاســع عشــر.
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حتيــي هذه اللوحــة ذكرى مرور 150 عاًما على 
الطبعــة األولــى مــن كتــاب هنــري دونــان تــذكار 
 Jules-» ــا كانــت دار الطباعــة ســولفرينو. وهن
Guillaume Fick»، إحــدى املطبعــات األهــم يف 

جنيــف املتخصصــة يف طبــع نســخات فاخــرة 
محدودة.

وكان أيًضــا املبنــى الــذي عــاش فيــه اجلنــرال 
دوفــور بــني عامــي 1826 و1845. وقبــل طبــع 
الكتــاب، أرســل دونان املخطوطــة إلى اجلنرال 

كــي يوافــق عليهــا.

أراد دونــان طباعــة هــذا الكتــاب كمنشــور 
عالــي اجلــودة وبشــكل كبيــر فيــه خريطــة 
ملعركــة ســولفيرينو بثالثــة ألــوان! وكان هــذا 
األمــر مكلًفــا للغايــة، وكان على دونان أن يدفع 
ــاب يف تشــرين  ــورة بنفســه. وصــدر الكت الفات
الثاني/نوفمبر 1862 للتوزيع اخلاص فحسب. 
ومت تقــدمي النســخات األربعــة املائــة األولــى 
التــي ُطبــع علــى غالفهــا عبــارة »ليــس للبيــع« 
ــى  ــف والباقــي إل ــور محــدد يف جني ــى جمه إل

شــخصيات مؤثــرة يف أوروبــا.
ووصلــت أصــداء اإلعجــاب األولــى بســرعة. 
فُطبعت نســخات أخرى هذه املرة للبيع بســعر 
5 فرنــكات. ويف شــباط/فبراير 1863، نُشــرت 
3000 نســخة إضافيــة ولكــن بنســيق مختلــف 

وبســعر معقــول بلــغ 1,50 فرنــًكا سويســرًيا. 
ويف العــام نفســه، تُرجــم الكتــاب إلــى األملانيــة 

والهولنديــة واإليطاليــة.

عندما انحسرت األنهار اجلليدية من املنطقة 
ــع  ــف م ــرة جني ــت بحي ــل 20000 ســنة، بقي قب
ــرون  ــر ال ــى نه ــرة( عل ــرة )اجلزي ــرة صغي جزي
الــذي يتدفــق عبــر البحيــرة. ولطاملــا كانــت 
هنــاك جســور خشــبية منــذ العصــور القدميــة 
ــر  ــد عب ــر الوحي ــرة، وهــي املم يف هــذه اجلزي

نهــر الــرون يف طريــق طويــل.

وأصبحــت جنيــف محطــة مهمــة للمســافرين 
ومركًزا لنقل البضائع. وأُنشــئت ســوق رئيسية 

.Place du Bourg-de-Four-يف هــذا املــكان

وكجــزء مــن اإلمبراطوريــة الرومانيــة منــذ عام 
121 قبــل امليــالد، ظهــر املوقــع ألول مــرة يف 

كتابــات يوليــوس قيصــر باســم »جنــوة« الــذي 
يعنــي »مصــب النهــر«. واســتمرت جنيــف يف 
وانتقلــت  الوســطى.  العصــور  االزدهــار يف 
 Fusterie املنطقــة التجاريــة إلــى املوانئ الثالثــة
ــح  ــف تصب ــت جني وMolard وLongemalle. وكان
ــع مــرات  ــا أرب ــي والتجــاري ألوروب املركــز املال
ســنوًيا يف الفتــرة املمتــدة مــن عــام 1200 إلــى 
عــام 1400 عندمــا كانــت تســتضيف معارًضــا 
جتاريــة دوليــة. وكان عــدد الســكان يتضاعــف 
كبيــر  عــدد  مــع وصــول  األوقــات  هــذه  يف 
مــن التجــار واملصرفيــني الفرنســيني واألملــان 
والهولنديني واإليطاليني والسويســريني فضاًل 
عــن احلرفيني والفنانني والزوار القادمني إلى 

املدينــة لهــذه املناســبة.

وبعــد تراجــع انعقــاد هــذه املعــارض عندمــا 
قــرر ملــك فرنســا تفضيــل املعــارض يف ليــون، 
ــات  ــى عالق ــاظ عل ــف يف احلف اســتمرت جني
جتاريــة مع بيرن وفريبــورغ. وأُقيمت حتالفات 
الكانتونــني  هذيــن  مــع  تدريجيــاً  جديــدة 

السويســريني.

ســاحة   Place du Bourg-de-Four زالــت ومــا 
املدينــة  وقلــب  باحليــاة  ونابضــة  ناشــطة 

القدميــة.

07—
طباعة كلمات صنعت التاريخ

تعرف أكثر على جنيف التاريخية   
يف Place du Bourg-de-Four أو تابع 

إلى احملطة التالية: محل والدة 
.(12 , rue Verdaine) هنري دونان

احملطة التالية: محل والدة هنري   
(12, rue Verdaine) دونان

 Bourg-de-جنيف التاريخية يف ساحة
four: املصير عند مفترق الطرق

حتميل إصدارات مجانية من شكل الوثيقة 
. (PDF)احملمولة

متحف بودمبر- معرض احلرب 
والسالم

النسخة األصلية من كتاب تذكار 
سولفورينو، باإلضافة إلى مذكرة مدونة 

بخط يد هنري دونان، معروضتان مع 
مخطوطات نادرة أخرى يف هذا املعرض 

حتى 1 آذار/مارس 2020.
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هنري دونان من مرحلة الشباب 

إلى مرحلة البلوغ

اكتشف جنيف التاريخية يف   
الترسانة القدمية أو تابع السير 
إلى احملطة التالية: منزل هنري 
.(4, rue du Puits-Saint-Pierre) دونان

ولــد جــان هنــري دونــان يف 8 أيار/مايــو 1828 
يف عائلــة برجوازيــة يف هذا العقار الذي كانت 
متلكــوه. وكان والــداه معروفــني مبشــاركتهما 
يف العمــل االجتماعــي. وغالًبــا مــا كان يرافــق 
والدتــه يف زياراتهــا للفقــراء واملرضــى. وكان 
والــده يبــدي اهتماًمــا خاًصــا باملجرمــني. إذ 
زار خــالل رحلــة عائليــة صيفيــة إلــى اجلنــوب 
ــغ مــن  ــري البال ــون برفقــة هن ســجناء يف طول
تركــت  وهــي جتربــة  أعــوام-  ســتة  العمــر 

ــا لــدى الصبــي الصغيــر. انطباًعــا قوًي

والتحــق هنــري يف مرحلــة املراهقــة مبدرســة 
ــوم مبدرســة كالفــني(.  ــرف الي جنيــف )مــا يُع
ومــع أنــه كان متمكًنــا مــن الدراســات الدينيــة 
وحتــى أنــه فــاز بجوائــز يف هــذا املجــال، كان 
طالًبــا ضعيًفــا يف مــواد أخــرى ومت فصلــه يف 
نهايــة املطــاف عــن عمــر 14 عاًمــا. وأكمــل 
دراســته مــع مــدرس خــاص عــاش يف هــذا 
املبنــى الــذي مــا زالــت األســرة متلكــه. وغالًبــا 
مــع  الغــذاء  وجبــة  لتنــاول  يذهــب  كان  مــا 
عمتــه صــويف التــي كانــت عضــًوا يف اجلمعيــة 
اإلجنيليــة التــي انخــرط فيهــا بنشــاط. وطوال 
ســنوات دراســته، كان يشــعر بدافع ومســؤولية 
إلغاثــة احملتاجــني إلى املســاعدة. وعندما كان 
ــام  ــال، قضــى أي ــى ســبيل املث ــا، عل شــاًبا بالًغ
األحــد بعــد الظهــر يف قــراءة الكتــاب املقــدس 

مــع الســجناء املدانــني.

 Lullin & مصــرف  دونــان  عمــل  رب  وقــام 
ــل العشــرينات  Sautter بإرســاله، وهــو يف أوائ

مــن عمــره، يف رحلــة إلــى اجلزائــر حيــث قــرر 
 Les Moulins de إطــالق مؤسســته اخلاصــة 
Mons-Djémila. وعلــى الرغــم مــن أن تفاؤلــه 

وحماســه جذبــا مســتثمرين مــن جنيــف، كانــت 
أعمالــه التجاريــة تعانــي مــن مشــاكل. وتوجــه 
دونان إلى شــمال إيطاليا يف متوز/يونيو 1859 
ــم ينجــح فأشــهرت  ــث. ول ــون الثال ــاء نابلي للق
يف  إفالســه  جنيــف  التجاريــة يف  احملكمــة 
نهايــة املطــاف وأدانتــه. وأدت هــذه التجربــة 
ــا. ــد متاًم ــه يف اجتــاه جدي ــه طاقت ــى توجي إل

جنيف التاريخية: الهوية املستقلة 
للجمهورية

أنــت اآلن يف الترســانة القدميــة حيــث ميكنــك 
االســتمتاع بثالثــة لوحــات فسيفســائية تصــور 
الفصــول األولــى مــن تاريــخ جنيــف: وصــول 
امليــالد،  قبــل   58 عــام  يوليــوس قيصــر يف 
يف  التجاريــة  املعــارض  بفضــل  واالزدهــار 
ــر اإلصــالح وجلــوء  العصــور الوســطى، وتأثي

الهوغونوتيــني أو بروتســتانت فرنســا.

ومتكنــت جنيــف طــوال تاريخهــا مــن البقــاء 
مســتقلة واحلفــاظ علــى هويتهــا. ويف عــام 
1602، حاول دوق سافوي الذي حتيط أراضيه 

ــة  بجنيــف شــن هجــوم نهائــي علــى اجلمهوري
باســتخدام ســاللم عاليــة للتســلق فــوق أســوار 
املدينــة يف منتصــف الليــل. وعندهــا، بحســب 
األســطورة، أثارت ســيدة محلية تُدعى اململكة 
األم التنبيــه بإلقــاء قــدر كبيــر مــن احلســاء 
الســاخن مــن النافــذة علــى جنــدي ســافويي 
عابــر. ويحتفــل أهــل جنيــف بهــذا النصــر كل 
ــوم 21 كانــون األول/ديســمبر يف إطــار  عــام ي
عيد التسلق (Fête de l'Escalade)، إذ يستمتعون 
بالشــوكوالته احلشــية بخضــروات مرزبانيــة 

ذات مــذاق لذيــذ جــًدا.

ومــع ذلــك، خســرت جنيــف اســتقاللها مــرة 
واحــدة- إذ ضمتهــا فرنســا مــن عــام 1798 إلــى 
عــام 1813. وبعــد هزميــة نابليــون بونابــرت، 
بقيــت القــوات النمســاوية املنتصــرة بضعــة 
أشــهر يف جنيــف ثم أخــذت مدافع اجلمهورية 
معهــا عندمــا غــادرت! غيــر أن جنيــف متكنــت 
مــن التفــاوض بشــأن اســتعادتها. وتُعــرض هنا 

املدافــع اخلمســة املتبقيــة بــكل فخــر.

ويف عــام 1815، أصبــح جنيــف الكانتــون الثانــي 
والعشــرين بعــد تصويــت مواطنيهــا لالنضمــام 
أقــرت  ذلــك،  ويف غضــون  إلــى سويســرا. 
القــوى األوروبيــة رســمًيا باحلياد السويســري. 
ويف أماكــن أخــرى يف أوروبــا، تســببت الرغبــة 
القومية يف إعادة رســم احلدود يف زيادة عدد 

احلــروب.

تابع حتى احملطة التالية:  
 rue du Puits-Saint-Pierre ,4 حيث 

عاش هنري دونان.
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والدة فكرة

التوجه إلى احملطة التالية: كازينو   
. (3, rue de l’Evêché)سان بيار

ورث هنــري دونــان يف عــام 1856 شــقة عمتــه 
صــويف حيــث عــاش حتــى غــادر جنيــف يف 

عــام 1867.

ويف 24 حزيران/يونيــو 1859، ذهــب دونــان إلى 
لومبــاردي ملقابلــة نابليون الثالث بغية مناقشــة 
مشــروعه التجــاري يف اجلزائــر. ووصــل يف 
وقــت متأخــر مــن بعــد ظهــر ذلــك اليــوم إلــى 
قريــة كاســتيليوني حيــث شــاهد بهــوٍل آالف 
اجلنــود املضرجــني بالدمــاء واجلرحــى بشــدة 
الذيــن يتوافــدون ببــطء مــن معركــة كانــت قــد 
نشــبت للتــو بــني القــوات النمســاوية والقــوات 
الفرنســية- البيدمونتيــة. ويف ســاحة املعركــة 
40000 رجــل  يف ســولفرينو القريبــة، تُــرك 
نقــص  بســبب  تُركــوا ملصيرهــم  أو  أمــوات 
الرعايــة الطبيــة. وعمــل دونــان فــوًرا علــى 
الذيــن كانــوا يحاولــون  مســاعدة القرويــني 
تقــدمي الرعايــة واإلغاثــة قــدر اإلمــكان دون 
متييــز بــني اجلنســيات. غيــر أن هــذا األمر لم 
يكــن كافيــاً لدونــان- كيــف ميكــن منــع حصــول 
هــذه املعانــاة البشــعة يف املعــارك املســتقبلية؟

 
ــع  ــر نفســه رجــل آداب رجــاًل يتمت وإذ كان يعتب
بالصارمــة والدقــة، أمضــى عاًما يف كتابة تذكار 
ســولفرينو يف هــذه الشــقة. واســتخدم دونــان 
الصدمــة والعاطفــة بفعاليــة إليصــال فكرتيــه: 
ــني  ــة تضــم متطوعــني مدرَّب إنشــاء جلــان إغاث
وحكومــات توافق على مبدأ دولي لرعاية جميع 

اجلنــود اجلرحــى يف ســاحة املعركــة.

ويف تشرين الثاني/نوفمبر 1862، ُطبع الكتاب 
علــى نفقــة دونــان ووزع علــى شــخصيات يف 
ــى  ــة. وتلق ــة أوروبي ــف وشــخصيات قيادي جني
مبــا  للغايــة،  إيجابيــة  أصــداًء  الفــور  علــى 
يف ذلــك مــن 31 رئيــس دولــة أعربــوا عــن 
اهتمامهــم باملســألة. وشــعر دونــان بالغبطــة 
والفخــر وبــدأ علــى الفــور التخطيــط لكيفيــة 
املضــي ُقدًمــا بأفــكاره، إذ جلأ أوالً إلى باريس 
بســبب نفوذهــا القــوي. غيــر أن األحــداث 

أخــذت منعطًفــا مختلًفــا.
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إطالق الصليب األحمر- مبادرة 

خاصة

وماذا عن فكرة دونان الثانية   
بشأن احلكومات من أجل 

االلتزام بهذا احلل؟ ستكتشف 
ذلك قريًبا بعد مقابلة العضوين 
الطبيني. احملطة التالية: منزل 

.(10, rue Guillaume Farel) لويس آبيا

 

كان غوســتاف موينيــه، وهــو أحــد مواطنــي 
جنيــف تلقــى تــذكار ســولفرينو، يشــغل منصب 
ــة العامــة. وكان  رئيــس جمعيــة جنيــف للرعاي
متحمًســا لدرجــة أنــه هــرع إلــى منــزل دونــان 

لتهنئتــه علــى هــذه »الفكــرة الرائعــة«.
 

وخطــط  اخليريــة.  رســالته  موينيــه  وجــد 
ــكار  ــذ أف ــن أجــل تنفي ــة م الســتخدام اجلمعي
َد أعضاء  دونــان علــى الرغــم من أنه أدرك تــردُّ
ــة  ــى األنشــطة االجتماعي ــز عل ــدون التركي يري
ــارة،  ــرح مبه ــك، اقت ــى ذل ــاء عل ــة. وبن التقليدي
خــالل جمعيتهــم العامــة يف 9 شــباط/فبراير 
1863، عــرض أفــكار دونــان يف مؤمتــر خيــري 

أيلول/ســبتمبر.  برلــني يف  يُعقــد يف  دولــي 
وشــكل أعضــاء اجلمعيــة الذيــن اطمأنــوا إلــى 

ــة دراســة املشــروع. ــة بغي ــراح جلن االقت

وبــّث التكامــل النشــط بــني دونــان وموينيــه 
احلمــاس يف نفــوس اآلخريــن فجعلــه فريًقــا 
ديناميكًيا. وأعلنت نفسها تلقائًيا يف اجتماعها 
إلغــاء  وعنــد  دوليــة«.  دائمــة  »جلنــة  األول 
مؤمتــر برلــني فجــأةً، قــررت عقــد مؤمترهــا 
الدولــي اخلــاص الــذي انعقــد مــن 26 إلــى 29 
  (Palaisتشــرين األول/أكتوبر يف قصــر أتينييــه
 (de l’Athénée. وكانــت هــذه بدايــة ملــا أصبــح 

اجلمعيــات الوطنيــة للصليــب األحمــر والهــالل 
األحمر واللجنة الدولية التي تتخذ من جنيف 

مقــًرا لهــا )انظــر احملطــة رقــم 5(.

تتكون "جلنة اخلمسة" من اجلنرال دوفور )76 عاًما( يصفته رئيًسا، وموينير )37 عاًما( بصفنه نائب الرئيس 
 ودونان )35 عاًما(، إضافة إلى جراحني اثنني ُعينا بسبب خبراتهما الطبية، وهما الدكتور ثيودور مونوار

)56 عاًما( والدكتور لويس آبيا )45 عاًما(.
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العامل اإلنساني املَعولم األول

املتابعة إلى منزل ثيودور مونوار   
 ملقابلة شخصيتنا األقل شهرة

. (rue du Soleil-Levant)

ولــد لويــس آبيــا يف هانــاو، شــمال أملانيــا، يف 
عــام 1818. ووصــل إلــى جنيــف بعــد دراســة 
الطــب يف هايدلبــرغ وباريــس. وكان عضــواً يف 
الكنيســة اإلجنيليــة يف جنيــف، فــكان مدفوًعــا 
بشــدة بإميانه لتحســني املســاعدة على تخطي 
وألقــى  للخطــر.  املعرضــني  البشــر  محنــة 
محاضــرات مــن أجــل تعزيــز النظافــة العامــة 
ورعاية األطفال واإلســعافات األولية واجلهود 

املبذولــة ملكافحــة اإلدمــان علــى الكحــول.

وعندمــا اندلعــت احلــرب اإليطاليــة يف عــام 
1859، ناشــد آبيــا أهل جنيــف يف عدد جورنال 

دو جنيــف الصــادر يف 13 أيار/مايــو، طالًبــا 
ــى  ــة والقمــاش إل إرســال الضماضــات الكتاني
تورينــو إلــى اجلنــود اجلرحــى مــن اجلانبــني. 
دونــان  وصــول  مــن  أســابيع  تســعة  وقبــل 
إلــى ســولفيرينو، كان آبيــا قــد فهــم فاعليــة 
التواصــل مــع عامــة النــاس. ففــي بدايــة شــهر 
متوز/يوليــو، ذهــب إلــى تورينــو وســافر يف 
أرجــاء املنطقــة يــزور اجلنــود املصابــني يف 
املستشــفيات. وســاعد علــى تطويــر الطــب 
العســكري. ونصــح دونــان أيًضــا بشــأن كتــاب 

تــذكار ســولفرينو.

ولذلــك ليــس مــن املســتغرب أن يصبــح آبيــا 
الدوليــة ويرســله  اللجنــة  للغايــة يف  نشــًطا 
»الصليــب األحمــر اجلنيفــي« الــذي أُنشــئ 
حديًثــا إلــى حــرب شليسفيغ-هولشــتاين يف 
ربيــع عــام 1864. وُكلــف مــع النقيــب البحــري 
الهولنــدي شــارل فــان دي فيلــدي )منــدوب 
يف مؤمتــر عــام 1863( مبهمــة العمــل بصفــة 
كليهمــا-  اجلانبــني  يف  محايَديــن  مراقبَــني 
وأصبحــا مندوبــي اللجنــة الدوليــة األولــني، 
ممــا أدى إلــى إنشــاء دوٍر جديــد يف مناطــق 

النزاعــات.
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الطبيب امُلسن

احملطة التالية: مكتب رابطة   
 جمعيات الصليب األحمر

.(9, cour de Saint-Pierre)

ولــد ثيــودور مونــوار يف عــام 1806 ألســرة مــن 
األطبــاء. وبعــد دراســة الطــب يف باريــس، 
عــاد إلــى جنيــف عندمــا كان عمــره 28 عاًمــا 
وأصبــح جراًحــا. وبفضــل فتــرة تدريبــه يف 
إنكلتــرا وزوجتــه الثانيــة التــي كانــت أمريكيــة، 
كان علــى ملــم جيــًدا بالعالــم الناطــق باللغــة 
اإلجنليزية. وكان مهتًما بشكل خاص بالرعاية 
الطبيــة ودور املتطوعني خالل احلرب األهلية 

األمريكيــة.

ــام 1863،  ــة ع ــة الدولي ــه يف اللجن ــد تعيين وعن
ــه باألعضــاء اآلخريــن  ــم تكــن طبيعــة عالقت ل
واضحــة باســتثناء صداقتــه مــع آبيــا الــذي 
ــى عكــس  ــى املجتمــع اجلنيفــي. وعل ــه إل قدم
تركيــز  فضلــوا  الذيــن  اآلخريــن  األعضــاء 
انتباههــم علــى النخبــة، آمــن مونــوار بالدعــم 
الشــعبي وعليــه بأهميــة الوصــول إلــى جميــع 

الشــرائح الســكانية.

وأدى دوراً نشــطاً جــداً يف املناقشــات التــي 
دارت خــالل املؤمتــر الدولــي يف الفتــرة من 26 
إلــى 29 تشــرين األول/أكتوبر 1863، وال ســيما 
عندمــا كان املندوبــون الطبيــون مثــل بودييــر، 
املمثــل الفرنســي الــذي أرســله نابليــون الثالث، 
مناوئني للمشــروع. وعلى ســبيل املثال، عندما 
ــي  ــة الت ــة االجتماعي ــوار عــن الطبق ســئل مون
ينتمــي إليهــا املتطوعــون املختــارون، أجــاب: 
»مــن جميــع الطبقــات، لطاملــا اجلنــود ينتمــون 
إلــى جميــع الشــرائح الســكانية«. ووجــه هــذا 
املنــدوب  اعتراضــات  علــى  املنهجــي  الــرد 
اإلمبراطــوري مســار املناقشــات. وأدى إلــى 
االعتــراف بضــرورة الدعــم املدنــي لزيــادة 

ــة. ــر الكافي ــة غي اخلدمــات الطبي

ومــع أنــه تــويف فجــأة بعــد مــرور ســتة أعــوام 
فقــط علــى تأســيس الصليــب األحمــر، أقــر 
أعضــاء آخــرون يف اللجنــة بــأن مونــوار أدى 

ــر. ــى حــد كبي ــًرا إل دوًرا مؤث
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توسيع نطاق حركة الصليب 

األحمر

احملطة األخيرة: قاعة أالباما يف   
بلدية جنيف )مقر بلدية جنيف(

»Posters unpacked« معرض 
)امللصقات غير املشروحة(

معرض يستمر حتى 26 كانون الثاني/
يناير 2020- املتحف الدولي للصليب 

األحمر والهالل األحمر
تابع التطور الهائل للجمعيات الوطنية 

من خالل هذه املجموعة من امللصقات.

كانــت تســمى يف األصــل جلــان إغاثــة جرحــى 
فأصبــح  اســمها  تغييــر  وجــرى  احلــرب 
اجلمعيــات الوطنيــة للصليــب األحمــر منــذ 
عــام 1892. وأصبــح هنــاك أيًضــا جمعيــات 
الهــالل األحمــر بعد إدخال هــذا الرمز البديل 
يف وقــت الحــق. وبعــد مــرور خمســني عاًمــا 
علــى تأســيس الصليــب األحمــر، كان عــدد 
اجلمعيــات الوطنيــة يف أوروبــا وخارجهــا يبلــغ 

45 جمعيــة وطنيــة.

وخــالل احلــرب العامليــة األولــى )1918-1914(، 
اكتســبت اجلمعيــات خبــرة هائلــة وجذبــت 
ماليني املتطوعني. وأصبحت النساء نشيطات 
بصــورة خاصــة، مبــا يف ذلــك يف املهــام التــي 

كانــت يف الســابق حكــراً علــى الرجــال.

ويف أوروبــا ُمدمــرة بعــد احلــرب وتنتشــر فيهــا 
املجاعــة واألوبئــة، قــررت اجلمعيــات الوطنيــة 
املشــاركة يف أنشــطة تُنفــذ وقــت الســلم يف 
والنظافــة  العامــة  الصحــة  مثــل  مجــاالت 

الشــخصية واإلســعافات األوليــة. وأسســت يف 
ــب األحمــر  ــات الصلي عــام 1919 رابطــة جمعي
التــي تهــدف إلــى العمــل بصفــة هيئــة تنســيق 
ودعــم. وكان مقرهــا هنــا حتــى عــام 1922. 
وجــرى تغييــر اســمها يف عــام 1991 ليصبــح 
االحتــاد الدولــي جلمعيــات الصليــب األحمــر 

والهــالل األحمــر )االحتــاد الدولــي(.
 

أُنشــئ الصليــب األحمــر اجلنيفــي يف عــام 
1864، قبــل عامــني من إنشــاء الصليب األحمر 

السويســري يف بــرن. وبعــد القــرار الســريع 
بإيفــاد رجلــني، ســيكونان أول مندوبــني للجنــة 
ــى حــرب شليســفيغ- هولشــتاين،  ــة، إل الدولي
ســرعان ما تالشــى زخمها األولي ولم حتييها 
يف عــام 1889 إال النســاء اجلنيفيــات، وخاصــًة 

أليــس فافــر.

التــي  ونتجــه اآلن نحــو األحــداث األخيــرة 
أطلقــت الصليــب األحمــر ومصيــره اإلنســاني 

ــم. ــي العال ــى باق ــف إل ــن جني م
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إطالق اتفاقيات جنيف- التزام 

قطعته احلكومات

لالطالع على قصة الصليب األحمر واتفاقية 
جنيف، شاهد الرسوم املتحركة قصة فكرة

للحصول على موجز سريع عن قواعد احلرب
)باختصار(، شاهد 

ملاذا تسمى قاعة أالباما؟
اتهمت الواليات املتحدة يف عام 1872 
اململكة املتحدة بتسليح السفينة سي 

أس أس أالباما لتدمير سفن االحتاد 
التجارية خالل احلرب األهلية 

األمريكية. ووضعت محكمة حتكيم 
حًدا للمنازعة بدفع اململكة املتحدة 

تعويًضا باهظ الثمن. وُفضت املنازعة 
بني البلدين يف دولة محايدة بدالً من 

نشوب احلرب. ومتثل املؤمترات الدولية 
التي أنشأت الصليب األحمر واعتمدت 

اتفاقيات جنيف، ومحكمة التحكيم 
بداية »جنيف الدولية«.

كانــت هــذه قصــة ظهــور الصليــب األحمــر 
واتفاقيــات جنيــف يف القــرن التاســع عشــر 
يف جنيــف، ُمطلقــة العمــل اإلنســاني احلديــث 
والقانــون اإلنســاني وواضعــًة املدينــة علــى 
الطريــق الصحيــح لتحقيــق رســالتها الدوليــة.

ومــن أجــل استكشــاف الــدرب اإلنســاني أكثــر، 
ميكنــك متابعــة احملطــات التاليــة علــى الضفــة 
اليسرى أو الذهاب إلى احلي الدولي ومتابعة 

درب رحلــة جتــوال بني معالم اإلنســانية.

وفيمــا تعبــر إلــى الضفــة األخــرى، ال تفــوت 
األحمــر  للصليــب  الدوليــة  أعــالم احلركــة 
(Mont- والهــالل األحمــر على جســر مون بــالن
Blanc( والنافورة املسماة »Jet d’Eau« واملضاءة 

باللــون األحمــر!

ومن أجل استكشاف الدرب   
اإلنساني أكثر، ميكنك متابعة 
احملطات التالية على الضفة 

اليسرى أو الذهاب إلى احلي 
الدولي ومتابعة درب رحلة جتوال 

بني معالم اإلنسانية.

يف أعقاب مؤمتر عام 1863 الذي شــهد إنشــاء 
الصليــب األحمــر، بــدأ أعضاء اللجنــة الدولية 
ــى نشــر القــرارات  يف جنيــف فــوًرا العمــل عل
علــى أوســع نطــاق ممكــن مــع هدفــني، أال 
وهمــا: التشــجيع علــى إنشــاء جلــان وطنيــة 
والبــدء يف التحضيــر لعقــد مؤمتر دبلوماســي. 
واضطلــع غوســتاف مونييه باألســاس يف مهام 
التنظيــم والصياغــة، وذلك بدعــم من اجلنرال 
دوفــور. ويف غضــون ذلــك، بــذل هنــري دونــان 
جهــًدا كبيــًرا يف الســفر يف مختلــف املناطــق 

ــة  ــج للصليــب األحمــر وأهمي مــن أجــل التروي
حضــور املؤمتــر الدبلوماســي املزمــع عقــده يف 
أغســطس 1864. وأدت تصرفاتــه احلدســية 
ــة  ــا دون استشــارة اللجن ــي اتبعه ــة الت والعفوي
إلــى اســتبعاده أكثــر من املشــاركة يف األنشــطة 
باســتثناء األنشــطة املرتبطــة بالعالقــات مــع 

عامــة النــاس وتنظيــم االحتفــاالت.

»اتفاقيــة  علــى  بالتوقيــع  دولــة   12 وقامــت 
حتســني حــال اجلرحــى واملرضــى بالقــوات 
املســلحة يف امليدان« بتاريخ 22 آب/أغســطس 
1864 يف قاعــة أالبامــا. وكفلــت اتفاقيــة جنيف 

األصليــة احتــرام اجلنــود اجلرحــى وحيادهــم 
يف ســاحة املعركــة وكذلــك احتــرام وحمايــة 
ســيارات اإلســعاف واملستشــفيات والعاملــني. 
ــد للجرحــى مــن  ــالج احملاي ــا الع ــت أيًض وكفل
جميــع األطــراف واعتمــدت الصليــب األحمــر 
املميــز الظاهــر علــى خلفيــة بيضــاء للعاملــني 

واملستشــفيات.

ومت تنقيــح هــذه املعاهــدة وتوســيع نطاقهــا 
12 آب/ اتفاقيــات جنيــف املؤرخــة  لتشــمل 

 194 اليــوم  أغســطس  1949والتــي تعتمدهــا 
دولــة. وأُضيــف إليها بروتوكوالن يف عام 1977.

ــق  املبنــى الــذي توجــد فيــه قاعــة أالبامــا مغل
عمليــة  أثنــاء  النــاس  عامــة  أمــام  حالًيــا 
ــم  اإلصــالح. وميكنــك زيارتــه مبشــاهدة الفيل
القصيــر أدنــاه الــذي أعدتــه وزارة التعليــم يف 

جنيــف )باللغــة الفرنســية فقــط(.

توقيع اتفاقية جنيف لعام 1864: بادن، بلجيكا، الدامنارك، فرنسا، هيسيه، إيطاليا، البرتغال، بروسيا إسبانيا، 
سويسرا، هولندا وفورمتبيرغ يف 12 آب/أغسطس )انضمت إليها النرويج والسويد يف كانون األول/ديسمبر(
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على الضفة اليسرى أيًضا

متحف بودمر
 19-21, route Martin-Bodmer, 1223

Cologny
حتى 1 آذار/مارس 2020 - من الثالثاء 

A إلى األحد، 14:00- 18:00- احلافة 
أو 33 من ريف

 نُظــم معــرض احلــرب والســالم بالشــراكة 
ــة  مــع مكتــب األمم املتحــدة يف جنيــف واللجن
الدوليــة، ويعــرض النســخة األصليــة من تذكار 

ســولفرينو لهنــري دونــان.

مركز اإلدماج الثقايف
50, rue de Carouge, 1205 Geneva

من اإلثنني إلى اجلمعة، من الساعة 
9:30 إلى 11:45 و13:30 إلى18:00؛ 

السبت من الساعة 11:00 إلى 15:00
لــدى الصليــب األحمــر اجلنيفــي مكتبــة فيهــا 
ــدم متطوعــوه  ــة. ويق ــن 280 لغ ــر م ــب بأكث كت
املســاعدة علــى الكتابــة باللغــة الفرنســية إلــى 
مهاجرين والدورات اللغوية، وكذلك املســاعدة 
واألنشــطة  املنزليــة  الواجبــات  إمتــام  علــى 

لألطفــال.

أيًضــا مجموعــة مختــارة مــن  وتتوفــر اآلن 
األنشــطة  وهــذه  اللغــات  املتعــددة  الكتــب 
 ،Chemin des Crêts 17 الدولــي،  االحتــاد  يف 
الثالثاء/اخلميــس، مــن الســاعة 10:00 إلــى 

.17:30 إلــى   14:15 الســاعة  13:00 ومــن 

اللوحة املرسومة على »وحدة 
أطراف التوصيل الكهربائي«: قصة 

فكرة 
Plaine de Plainpalais

املتحركــة  والرســوم  املرســومة  اللوحــة  دع 
تعيــدك إلــى عــام 1859 عندمــا شــهد هنــري 
دونــان معانــاة اجلنــود اجلرحــى يف ســاحة 

معركــة ســولفرينو ومــا حــدث بعــد ذلــك.



الدرب اإلنساني

درب رحلة 
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إعادة الروابط العائلية والتكنولوجيا 
الرقمية

والكــوارث  املســلحة  النزاعــات  ســياق  يف 
والهجــرة وغيرهــا مــن احلــاالت التــي تســتلزم 
اســتجابة إنســانية، تنفصــل األســر ويصبــح 
بعــض األشــخاص مــن عــداد املفقوديــن. وهذا 
األمــر يتــرك أثــراً مدمــراً وطويــل األجــل علــى 
األســر واملجتمعــات احملليــة املعنيــة واملجتمــع 
ككل. وتتيــح شــبكة الروابــط العائليــة التابعــة 
للصليــب األحمر والهــالل األحمر خدمات من 
أجل احلفاظ على االتصال بني أفراد األســرة 
املنفصلني عن بعضهم بعًضا أو إعادة االتصال 
بأفــراد األســرة املفقوديــن، ودعــم املتضرريــن 
طــوال عمليــة البحــث ويف جهودهــم جلمــع 
شــملهم بأقربائهــم. ورغــم التقــدم التكنولوجي 
السريع وانتشار االتصاالت املتنقلة، يبقى من 
الصعــب علــى النــاس احلفــاظ علــى االتصــال 

بأقربائهــم واســتعادتها يف حــاالت األزمــات.

فعاليتان ومنشآت
4-12 كانون األول/ديسمبر 2019 خارج مركز 

املؤمترات الدولي يف جنيف

اخليمة: #حوارات_بشأن_اإلنسانية
إلقــاء نظــرة علــى صــور  إلــى  أنــت مدعــو 
فوتوغرافيــة محــددة ثــم اإلبطــاء يف قــراءة 
وأفــكارك  الصــورة واستكشــاف ردة فعلــك 
ومشــاعرك ووجهــة نظــرك. وعندمــا تتطلــع 
علــى إحداهــا، ســتُطرح أســئلة مختلفــة: مــاذا 
تــرى؟ مــاذا كانــت ردة فعلــك العاطفيــة األولــى 
عنــد النظــر إلى الصورة؟ ســتتمكن عندها من 
اكتشــاف القصــص واملعضــالت الكامنــة وراء 
كل صــورة ومناقشــتها مــع العاملــني يف املجــال 

اإلنســاني.

 والهاشتغ #حوارات_بشأن_
اإلنسانية

هــو جــزء مــن مشــروع املبــادئ اإلنســانية. 
هنــا واآلن. وباإلضافــة إلــى االطــالع علــى 
الصــور الفوتوغرافيــة يف اخليمــة، أنــت مدعو 
ــك مــن خــالل مجموعــة  ــة جتربت ــى مواصل إل
مختــارة مــن األفــالم القصيــرة التــي ميكــن 
املتحــف  يف  بشــأنها  والتفكيــر  مشــاهدتها 
الدولــي للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر. 
واملرفــق الفنــي املعاصــر هو نتيجة شــراكة بني 
متحــف اإلليزيه ووزارة اخلارجية السويســرية 

واللجنــة الدوليــة.

درب رحلة
مركز املؤمترات الدولي يف جنيف

شاهد الصليب األحمر والهالل األحمر، 
وإعادة الروابط العائلية

املرضى والعاملون يف مجال الصحة 
واملستشفيات وسيارات اإلسعاف# ليسوا هدًفا

فلنعمل اليوم لبناء الغد
األحمــر  للصليــب  الدولــي  املؤمتــر  يُعقــد 
ــة  والهــالل األحمــر يف عــام 2019 للمــرة الثالث
والثالثــني منــذ اجتماعــه األول يف عــام 1867. 
وجتمــع هــذه الهيئــة الدولية الفريــدة كل أربعة 
الدوليــة للصليــب  أعــوام مكونــات احلركــة 
األحمــر والهــالل األحمــر- اللجنــة الدوليــة، 
اجلمعيــات الوطنيــة الـــ 192 للصليــب األحمــر 
والهــالل األحمــر واحتادهــا الدولــي- والــدول 
ــا يُوضــع  األطــراف يف اتفاقيــات جنيــف. وهن

ــال اإلنســاني. جــدول األعم

الثقة
مــا مــن رصيد لعمــل احلركة الدوليــة للصليب 
األحمــر والهــالل األحمــر أهــّم مــن ثقــة الناس 
ــدم املســاعدات  ــي تق ــة الت ــات احمللي واملجتمع
العاملــون يف  يواجــه  ال  ذلــك،  ومــع  إليهــا. 
املجال اإلنســاني األزمات يف امليدان فحســب، 
بــل يواجهــون أيًضــا معضــالت شــخصية يف 
اتخــاذ القــرارات اليوميــة. وتســاعدهم املبادئ 
اإلنســانية يف مواجهــة هــذه التحديات وترشــد 
اإلجــراءات الراميــة إلــى تقــدمي املســاعدات 
النزاعــات  مــن  املتضرريــن  إلــى  واإلغاثــة 
أو الكــوارث أو حــاالت الطــوارئ األخــرى. 
وعــدم  اإلنســانية  هــي  الرئيســية  واملبــادئ 

التحيــز واحليــاد واالســتقالل.
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األزمات اإلنسانية، املعضالت 
الرقمية

5-12 كانون األول/ديسمبر2019  يف 
 Place des Nations من الساعة

10:00 حتى 19:00
بســبب  حتــواًل  اإلنســاني  القطــاع  يشــهد 
التكنولوجيــا الرقميــة التــي تتيــح فرًصــا وتثيــر 
أيًضــا شــواغل متزايــدة إزاء مخاطــر محتملــة. 

وســيختبر الزائر الذي يُوضع يف ســياق األزمة 
عواقب مباشرة ناجتة عن هذه التكنولوجيات 
مــن االتصــال اإللكتروني إلى وســائل التواصل 

االجتماعي إلى البيانات البيومترية.

الكرسي املكسور - عمل إنساني يؤدي 
إلى القانون

هنــا  املبتــورة  الســاق  ذو  الكرســي  زال  مــا 
مبثابــة تذكيــر باجلهــود العامليــة املبذولــة يف 
ســبيل حظر األلغــام األرضية املضادة لألفراد 
ــة  ــة الدولي والقضــاء عليهــا، وقــد كلفــت الهيئ
ملســاعدة املعوقــني إنشــاءه وصممــه الفنــان 
 .1997 عــام  يف  بيرســيت  دانييــل  اجلينفــي 
ــا خمــس  ــي أطلقته ــة الت ــة الدولي وأدت احلمل
منظمــات غيــر حكوميــة يف عــام 1992 إلــى 

اعتمــاد معاهــدة بعــد خمســة أعــوام. 

 وفيمــا وثــق اجلراحــون وأخصائيــو تقــومي 
العظــام يف اللجنــة الدوليــة أعــداًدا متزايــدة 
مــن ضحايــا األلغــام األرضيــة، انضمت اللجنة 
الدوليــة إلــى احلملــة يف عــام 1994 بدعم فعال 
للصليــب األحمــر  الوطنيــة  مــن اجلمعيــات 
والصليــب األحمــر التــي شــاركت يف الضغــط 
ــة الــرأي العــام فضــاًل  علــى حكوماتهــا وتوعي
عــن تنفيــذ برامــج للتوعية باأللغــام يف البلدان 

املتضــررة.

درب رحلة
Place des Nations
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الثانيــة  العامليــة  احلــرب  اندلعــت  وعندمــا 
يتفــاوض بشــأن  أُرســل كــي   ،1939 يف عــام 
ــع  االتصــال بأســرى احلــرب وزارهــم يف جمي
أنحــاء أوروبــا، قبــل أن يغــادر إلــى اليابــان يف 
متوز/يونيــو 1945 للغــرض عينه. ولدى وصوله 
يف آب/أغســطس، علــم بالدمــار الناجــم عــن 
الــذري. وكان أول طبيــب أجنبــي  القصــف 
ــة وبالزمــا  ــكل األدوي ــى هيروشــيما ب يصــل إل

ــا. ــه تعبئته ــي أمكن ــدم الت ال

وكتــب الدكتــور جونــو يف عــام 7491 كتاًبــا 
بعنــوان Warriors without Weapons )محاربــون 
للجنــة  كمنــدوب  حياتــه  عــن  أســلحة(  بــال 
الدوليــة، وهــو دور وصفــه بأنــه دور »احملــارب 
الثالــث« الــذي يعمــل علــى اجلبهــة اإلنســانية 
اتخــاذ  يف  إرثــه  ويتمثــل  املتحاربــني.  بــني 
وفًقــا  الضحايــا  لفائــدة  جديــدة  مبــادرات 
للحــاالت واالحتياجــات املتطــورة، ممــا ســاهم 
يف وضــع القانــون الدولــي اإلنســاني- مثــال 
يتبعــه مندوبو اللجنــة الدولية حتى يومنا هذا.

نصب مارسيل جونو التذكاري
ُشيد النصب التذكاري للنحات هيساشي 

أكوتاجاوا يف حديقة أريانا يف 13 أيلول/
سبتمبر 2005 يف ذكرى ضحايا القصف 

الذري لهيروشيما وناغازاكي والدكتور 
مارسيل جونو )1961-1904(. وميكن رؤية 
صورة مماثلة على نصب عام 1979 يف 

حديقة السالم التذكارية يف هيروشيما 
باليابان.

توســيع نطاق العمل اإلنســاني 
والقانــون الدولي اإلنســاني

رواد الدور التشغيلي للجنة الدولية
ألول  إجــراءات  الدوليــة  اللجنــة  اتخــذت 
يف  هولشــتاين  شليســفيغ-  حــرب  يف  مــرة 
عــام 1864 مــن خــالل اجلــراح السويســري 
واملؤســس املشــارك للصليــب األحمــر الدكتــور 
لويــس آبيــا علــى اجلانــب البروســي وقبطــان 
البحريــة الهولنــدي شــارل فان دي فيلدي على 
اجلانــب الدامناركــي. ولم تكــن مهمتهما إغاثة 
اجلرحــى بــل العمــل كمراقبَــني محايدين. وقد 
ــة-  ــة الدولي ــني للجن ــك أول مندوبَ جعلهمــا ذل
ممــا أنشــأ دوًرا جديــًدا تطــور خــالل احلــرب 

ــارة األســرى. ــى بزي ــة األول العاملي

أصبحــت رينيه-مارغريــت فريك-كرامــر أول 
دبلوماســية إنســانية ومندوبــة عندمــا شــاركت 
يف بعثــات ومؤمتــرات إلعــادة الســجناء إلــى 
وطنهــم يف عــام 1917 ويف صياغــة االتفاقيــات.

كان  احلربــني،  بــني  الفاصلــة  الفتــرة  ويف 
مجــال  رائــًدا يف  جونــو  مارســيل  الدكتــور 
ــا مــا اتخــذ مبــادرات  العمــل اإلنســاني، وغالًب
القانونيــة  واألحــكام  الواليــة  كانــت  حيثمــا 
القائمــة غيــر كافيــة. وبــني عامــي 1935 و1938، 
أرســلت اللجنــة الدوليــة الدكتــور جونــو إلــى 
إثيوبيــا التــي كانــت يف حالــة حرب مــع إيطاليا 
آنــذاك، ثــم إلــى إســبانيا حيــث كانــت احلــرب 
األهليــة مندلعــة. وشــهد خســائر فادحــة يف 
صفوف املقاتلني واملدنيني، كما شهد عمليات 

القصــف واســتخدام املــواد الكيميائيــة.

  Le Troisième،مشاهدة الدكتور مارسيل جونو
Combatant )احملارب الثالث(

درب رحلة
نصب مارسيل جونو التذكاري
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إنعاش القانون
الــدول  1949، وافقــت  12 آب/أغســطس  يف 
علــى املســتوى العاملــي علــى اتفاقيــات جنيــف 
الثالث املنقحة واتفاقية جديدة رابعة حلماية 
املدنيــني. وتنــص هــذه املعاهــدات الدوليــة 
التــي اســتُكملت بعــد 30   عاًمــا بالبروتوكولــني 
اإلضافيــني لعــام 1977 علــى أهــم القواعد التي 
ا لوحشــية احلرب مــن خالل حماية  تضــح حــّدً
األشخاص غير املشاركني يف القتال )املدنيون 
والعاملــون يف املجــال الطبــي والعاملــون يف 
مجــال اإلغاثــة( أو املقاتلــني الذيــن لــم يعــودوا 
ــال )اجلرحــى  ــى املشــاركة يف القت ــن عل قادري
 Rules of War أو املرضــى أو األســرى(. شــاهد

)قواعــد احلــرب( )باختصــار(

ومــع ذلــك، شــهد العالــم منــذ التوقيــع عليهــا 
انتهــاكات مأســاوية لهــذه القوانــني بأشــكال 
جديــدة مــن احلــروب وأعمــال العنف الشــاملة 
تســعى إلــى تدميــر العــدو بــأي وســيلة، مبــا يف 
ذلــك اســتهداف املدنيــني والعاملــني يف مجــال 
اإلغاثــة واملرافــق الطبيــة. وبينمــا نشــاهد 
االنتهــاكات  عــن  باســتمرار صــور صادمــة 

Rules of War شاهد

 (bref) 70 عاًما على اتفاقيات جنيف

اجلسيمة، ال تظهر أمثلة على احترام القانون 
ــا.  اإلنســاني للعيــان دائًم

ومــع ذلــك، ميكــن رؤيــة حاالت االمتثــال يف كل 
مــكان: الســماح جلريــح بعبــور نقطــة تفتيــش، 
وطفــل يتلقــى الطعــام، ومحتجــزون قــادرون 
علــى إرســال رســالة إلــى أســرهم... والتحــدي 
اجلماعــي الــذي نواجهــه اليوم هو إيجاد ســبل 
لضمــان احتــرام أكبــر لالتفاقيــات يف مواجهــة 

الديناميــات املتغيــرة للنزاعــات.

 واليــوم، يعتمــد 194 بلــًدا اتفاقيــات جنيــف 
لعــام 1949. وبعــد ســبعني عاًما، تبقى ضرورية 
ومهمــة يف مجــال إنقــاذ األرواح مثلمــا أرادت 

دول العالــم أن تكــون.

نزهة يف جنيف التاريخية: حديقة 
Parc de l’Ariana »الريانا«

خالل القرن التاسع عشر، امتد عقار غوستاف 
ريفيّيــو حتــى البحيــرة. وقــام ببنــاء هــذا املتحف 
يف عــام 1870 وهــو رجــل تــواق يجمــع أعمــال 
فنيــة. ويعــرض املتحف اليــوم أهم مجموعة من 

الســيراميك والزجــاج يف أوروبــا.

وتــرك ريفيّيــو العقــار ملدينــة جنيــف كــي تتمكــن 
مــن حتويلهــا إلــى حديقــة عامــة تُســمى باســم 
والدتــه أريانــا. ومــع ذلــك، لــم حتتــرم رغباتــه 
احترامــاً كامــاًل ألن املدينــة كانــت بحاجــة إلــى 
أرض لبنــاء قصــر األمم لعصبــة األمم التــي 
 Avenue de la ــم ُشــيدت أنشــئت يف عــام 1919. ث
Paix )جــادة الســالم( لوصــل العصبــة مبنظمــة 

أخرى- منظمة العمل الدولية )يقع مقر اللجنة 
الدولية احلالي على هذه اجلادة(. وتشغل األمم 

املتحــدة قصــر األمم منــذ عــام 1946.
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مقر اللجنة الدولية
يقع مقر اللجنة الدولية منذ عام 1947 
يف املقر السابق لفندق كارلتون. وهذا 
املبنى الذي ُشيد كمدرسة داخلية يف 
القرن التاسع عشر كان أيًضا مكتًبا 
ملنظمة العمل الدولية )1920-1926(.

وتقوم اللجنة الدولية بتوجيه وتنسيق 
األنشطة الدولية التي تضطلع بها 

حلركة خالل النزاعات املسلحة وغيرها 
من حاالت العنف. وتتمثل مهمتها يف 

حماية الضحايا ومساعدتهم من خالل 
العمل املباشر يف امليدان وكذلك من 

خالل تعزيز احترام القانون اإلنساني 
الدولي. وتضم املنظمة حوالي 17700 

موظف يف امليدان ويف مقر اللجنة 
الدولية، وهي موجودة يف أكثر من 
90 بلًدا. وتنفذ حوالي 30 يف املائة 

من أنشطتها التشغيلية بالتعاون مع 
اجلمعيات الوطنية.

  The Story of an Idea مشاهدة الرسوم املتحركة
)قصة فكرة(

القصة االستثنائية ألكبر حركة 
إنسانية

من والدة فكرة...
يف عــام 1859، كان هنــري دونــان، وهــو مواطــن 
سويسري شاب من جنيف، مسافًرا يف شمال 
إيطاليــا عندمــا وصــل عقــب معركــة دمويــة يف 
ــا  ســولفرينو. وارتبــك إزاء مــا رآه، فنشــر كتاًب
يف عــام 1862 بعنــوان تــذكار ســولفرينو يدعــو 
فيــه إلــى حتســني رعايــة اجلنــود اجلرحــى يف 

زمــن احلــرب.

 
ُولــد الصليــب األحمــر يف شــباط/فبراير 1863 
عندمــا أســس دونــان وأربعــة مواطنــني آخريــن 
مــن جنيف مــا أصبح اللجنــة الدولية. وبحلول 
نهايــة العــام، وافقــت عــدد مــن البلــدان علــى 
اقتــراح دونــان إنشــاء جمعيــات وطنيــة لإلغاثة 
لديهــا شــارة ميكــن التعــرف عليهــا بســهولة- 
صليــب أحمــر علــى خلفيــة بيضــاء؛ ورمــز 
بديــل- هــالل أحمــر- أُدرج الحًقــا. واعتُمــدت 
البلــورة احلمــراء يف عــام 2005 كخيــار آخــر 

للجمعيــات الوطنيــة الســتخدامها كشــارة.

عشــر  اثنتــا  وقعــت  عــام،  مــن  أقــل  وبعــد 
1864 علــى  حكومــة يف آب/أغســطس عــام 
اتفاقيــة جنيــف األولــى التــي تلــزم اجليــوش 
برعايــة اجلنــود اجلرحــى، مهمــا كان الطــرف 
الــذي انتمــوا إليــه- وهــي معلــم بــارز يف تاريــخ 
القانــون اإلنســاني  البشــرية أرســى أســس 

الدولــي.

…وحتى يومنا هذا
ــة  ــات الوطني ــة واجلمعي ــة الدولي تشــكل اللجن
ــة واحتادهــا  ــة وطني ــغ عددهــا 192 جمعي البال
الدولــي احلركــة الدوليــة للصليــب األحمــر 
والهــالل األحمــر- وهــي حقــاً شــبكة إنســانية 
عاملية تضم 14،2 مليون شخص )من املوظفني 
َمــن  واملتطوعــني( علــى اســتعداد ملســاعدة 
يواجهــون أصاًل الكوارث والنزاعات واملشــاكل 

ــة. ــة واالجتماعي الصحي

املتحف الدولي للصليب األحمر 
والهالل األحمر

1988 وأعيــد  املتحــف يف عــام  افتُتــح هــذا 
افتتاحــه بعــد أعمــال التجديــد يف عــام 2013. 
ــة  ــة الدولي ــرض القصــة اإلنســانية للحرك ويع
للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر، إذ يوضــح 
كيفيــة تطــّور أنشــطتها وكيفيــة تطــور القانــون 
ــزوار يف املعــرض  ــرى ال ــن أن ي ــي. وميك الدول
الدائــم اتفاقيــة جنيــف األصليــة لعــام 1864 
ــف  ــة تعري ــني بطاق ــى ســتة مالي ــة إل باإلضاف
مرجعيــة تتعلــق بأســرى احلــرب الذيــن أُســروا 

ــى. ــة األول يف احلــرب العاملي

ويشــمل املبنــى الــذي مت جتديــده أيًضــا قاعــة 
املؤمتــرات Humanitarium، وهــو مــكان مبتكــر 
لتنظيــم  ومثالــي  ديناميكيــة  مســاحات  ذو 
التحديــات  بشــأن  واملناقشــات  الفعاليــات 

اإلنســانية املعاصــرة.

وميكن مشاهدة املعارض واملنشآت املؤقتة 
الثالثة التالية يف هذا املكان

درب رحلة
املتحف الدولي للصليب
 األحمر والهالل األحمر
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 Posters Unpacked معرض 
)امللصقات غير املشروحة(

حتى 26 كانون الثاني/يناير2020  يف 
املتحف

ــرآة  ــي تشــكل م تعكــس مجموعــة املتحــف الت
حقيقيــة للمجتمــع وتضــم أكثــر مــن 10500 
األحمــر  الصليــب  ملصقــات  مــن  ملصقــة 
والهــالل األحمــر منــذ عــام 6681 إلــى يومنــا 
هــذا شــواغل مختلــف الفتــرات التــي أُنتجــت 
ــع  ــع التطــور الرائ ــات. وتتب ــا هــذه امللصق فيه
ألنشــطة اجلمعيــات الوطنية وتلتقــط فعاليات 

ــم. هــزت العال

املبادئ اإلنسانية. هنا واآلن
4-12 كانون األول/ديسمبر يف املتحف

إلــى  املعاصــر  الفنــي  املعــرض  هــذا  يهــدف 
حتســني فهــم الزائريــن وتعميــق نظرتهم بشــأن 
األهميــة التــي تكتســيها املبــادئ اإلنســانية يف 
احليــاة اليوميــة. ويفســح املجــال أمــام احلــوار 
بشــأن اإلنســانية. وأنــت مدعــو إلــى مشــاهدة 
القصيــرة  األفــالم  مــن  مختــارة  مجموعــة 
واستكشــاف ردة فعلــك وأفــكارك ومشــاعرك 
ووجهــة نظــرك. ومــن أجــل متابعــة جتربتك مع 
صــور مختــارة هــذه املــرة، توجــه إلــى اخليمــة 
خــارج مركــز املؤمتــرات الدولــي يف جنيــف. 
بــني  شــراكة  نتيجــة  هــو  العاملــي  واملشــروع 
ووزارة   )Musée de l'Elysée( اإلليزيــه  متحــف 

اخلارجيــة السويســرية واللجنــة الدوليــة.

معرض "Pages" )صفحات(
17 تشرين األول/أكتوبر 2019 إلى30  

نيسان/أبريل 2020 يف قاعة املؤمترات 
Humanitarium

ــر هــي أقــدم  ــة للصليــب األحم ــة الدولي املجل
اإلنســاني  للقانــون  مكــرس  دولــي  منشــور 
ــى عــام  والعمــل اإلنســاني. ويعــود تاريخهــا إل
1869. ومــن أجــل االحتفــال بالذكــرى الســنوية 

هــذا  يدعــو  لتأسيســها،  واخلمســني  املائــة 
املعــرض الزائــر إلــى البحــث يف أكثــر مــن 
110000 صفحــة تشــكل تاريــخ املجلــة الغنــي 

والتفكيــر يف كيــف ميكــن أن تغيــر الكلمــات 
مجــرى التاريــخ.

نزهة يف جنيف التاريخية على 
طول الطريق

)بني املتحف واالحتاد الدولي(
الدبلوماسية الدولية

الســبع  الدوليــة  املنظمــات  إلــى  باإلضافــة 
والثالثــني واملنظمــة غيــر احلكوميــة األربعــة 
مائــة والعشــرين القائمــة يف جنيــف، اجلهــات 
ــة األساســية األخــرى يف الدبلوماســية  الفاعل
املتعــددة األطــراف هــي الــدول التــي متثلهــا 
ــات  ــدان هــي جه ــة. وهــذه البل ــة دائم 179 بعث

صاحبة مصلحة يف العمل اإلنســاني والقانون 
اإلنســاني، وال ســيما مثــل الــدول األطــراف يف 
اتفاقيــات جنيــف واملعاهــدات ذات الصلــة. 
ويف هــذا املجــال وحــده، ســتمر ببعثات روســيا 

ــا اجلنوبيــة وكنــدا. والكويــت وكوري

وعندمــا تقتــرب مــن فنــدق إنتركونتيننتــال، 
حــاول أن تتخيــل املشــهد قبــل بنائــه وافتتاحــه 
يف عــام 4691، مشــهد مــن احلقــول اخلضراء 
واألغنــام التــي ترعــى العشــب. ومنــذ ذلــك 
االجتماعــات  مــن  الكثيــر  عقــدت  احلــني، 
الرســمية  وغيــر  الرســمية  الدبلوماســية 
ومئــات الزيــارات التــي قــام بهــا رؤســاء الــدول 
ــوزراء داخــل هــذه اجلــدران التــي شــهدت  وال

صنــع التاريــخ.

من الريف إلى مركز عاملي
مزرعة دي بودي  La Ferme de Budé. إلى حني 
هــدم التحصينــات حــول جنيــف يف عــام 1850، 
كانــت هــذه املنطقــة حقــواًل وغابــات مقســمة 
ــرة خــارج أســوار  ــة كبي ــى عقــارات برجوازي إل
املدينــة. ويف الســبعينات مــن القــرن التاســع 
عشــر، كانــت األرض التــي تقــف عليهــا اآلن 
ملــًكا ألســرة توريتيني التي وصلــت إلى جنيف 
مــن إيطاليــا يف القــرن الســادس عشــر كأســرة 
الجئــني بروتســتانت، إلــى أن أصبحــت عقــار 
بــودي. وحلــت بقــع اخلضــار محــل حقــول 

احملاصيــل والكــروم تدريجيــاً. 

ــة Petit-Saconnex حتــى عــام  وكانــت هــذه بلدي
0391 عندمــا اندمجــت القريــة واملتنزهــات 
والعقــارات يف مدينــة جنيــف. ومــع بنــاء املطار 
1920 وقصــر األمم يف عــام 7391  يف عــام 
ووصــول جميــع املنظمــات األخــرى بعــد عــام 
6491، حتولــت املنطقــة بســرعة إلــى ما يعتبر 

اليــوم "جنيــف الدوليــة".



50— الدرب اإلنسانيالدرب اإلنساني49— 

100 عام من التضامن- أكبر منظمة 
إنسانية يف العالم

خــالل احلــرب العامليــة األولــى )1918-1914(، 
اكتســبت اجلمعيــات الوطنيــة للصليب األحمر 
خبــرة كبيــرة وجذبــت ماليــني املتطوعــني. ويف 
أوروبــا املدمــرة بعــد احلرب، انتشــرت املجاعة 
واألوبئة بسرعة خالل النزوح اجلماعي. ومن 
أجــل مواجهــة هــذا الواقــع، قــررت اجلمعيــات 
ــز الصحــة العامــة  ــة املشــاركة يف تعزي الوطني
والتغذيــة والنظافــة الشــخصية واإلســعافات 
األوليــة ومســاعدة الضعفــاء داخل مجتمعاتهم 

احمللية.

وبهذه الروحية اقترح هنري دافيســون، رئيس 
اللجنــة املتعلقــة باحلــرب يف الصليــب األحمــر 
األمريكيــة، تشــكيل احتــاد للجمعيــات الوطنية 
االحتياطيــات  هــذه  مــن  االســتفادة  بغيــة 
الضخمــة مــن اخلبــرة وقــوة إمكاناتهــا. وكانــت 
الصليــب  رابطــة جمعيــات  إنشــاء  النتيجــة 
األحمــر يف باريــس بتاريــخ 5 أيار/مايــو 1919، 
والتــي مــن شــأنها دعــم اجلمعيــات وأنشــطتها 
يف مجــال الصحــة وتنســيق أعمــال اإلغاثــة يف 
أعقــاب تفشــي األوبئــة والكــوارث الطبيعيــة. 

وأعيــد تســميتها باالحتــاد الدولــي جلمعيــات 
ــب األحمــر والهــالل األحمــر )االحتــاد  الصلي
الدولــي( يف عــام 1991. ويضــم اآلن أكثــر مــن 
13،7 مليــون متطــوع يف 192 جمعيــة وطنيــة، 
ممــا يشــكل شــبكة عامليــة حقيقيــة قــادرة علــى 
تقــدمي الدعــم اإلنســاني على مســتوى املجتمع 
احمللــي قبــل وقــوع الكارثــة أو األزمــة وأثنائهــا 

وبعدهــا.

ضرورة عالج اجلروح األقل وضوًحا
النفســية واالجتماعيــة  تــزداد االحتياجــات 
كبيــر  بشــكل  العقليــة  الصحــة  واحتياجــات 
نتيجــة النزاعات املســلحة والكــوارث الطبيعية 
تســتمر  وقــد  األخــرى.  الطــوارئ  وحــاالت 
الصدمــة  عــن  الناجمــة  العاطفيــة  املعانــاة 
التئــام  بعــد  طويلــة  فتــرة  واحلــزن  والقلــق 
املســاعدون  ويتعــرض  اجلســدية.  اجلــروح 
ــا  ــي أيًض ــع احملل ــن املجتم ــن هــم جــزء م الذي
لنفــس الضغــوط والصعوبــات نفســها. ويديــر 
ــز االحتــاد  ــي مرك ــر الدامنرك ــب األحم الصلي
املرجعــي املتعلــق بالصحــة العقليــة والدعــم 
النفســي واالجتماعــي للمتضرريــن واملوظفــني 

واملتطوعــني.

 ضرورة حتسني االستعداد
ملواجهة تغير املناخ

مــن  العالــم  األشــخاص يف  ماليــني  يعانــي 
العواقــب اإلنســانية الناجتــة عــن تغيــر املنــاخ. 
وحتــدث اآلثــار يف وقــت أبكــر وباســتمرار أكثر 
ممــا كان متوقًعــا. وشــهدت العقــود األخيــرة 
باملنــاخ  املتصلــة  الكــوارث  حــادة يف  زيــادة 

والطقــس.

وهنــاك أكثــر مــن 25 مليون شــخص مشــردين، 
يف املتوسط  ، كل عام بسبب الكوارث املفاجئة. 
ــزوح  ــن معرضــون خلطــر الن ــني اآلخري واملالي
ومــن  احلــدوث.  البطيئــة  األخطــار  بســبب 
املتوقــع علــى نطــاق واســع أن تســتمر زيــادة 
ــاخ، وال  ــر املن ــار تغي عــدد النازحــني بســبب آث

ســيما يف البلــدان الناميــة.

وأســس الصليــب األحمــر الهولنــدي واالحتــاد 
والهــالل  األحمــر  الصليــب  مركــز  الدولــي 
 2002 عــام  يف  باملنــاخ  املعنــي  األحمــر 
علــى  املنــاخ  تغيــر  آثــار  مــن  احلــد  بهــدف 
الســكان الضعفــاء وحتســني اإلعــداد املتعــدد 
التخصصــات، مبــا يف ذلــك قانــون الكــوارث 

للمنــاخ وإدارة املخاطــر. املراعــي 

إعادة التصميم املبتكر ملقر االحتاد 
الدولي جلمعيات الصليب األحمر 
والهالل األحمر يف ذكرى تأسيسه 

املئوية
ــي، وتعــّرف  ــد لالحتــاد الدول زر املبنــى اجلدي
علــى بنائــه املراعــي للمنــاخ والصديــق للبيئــة، 
ــة  ــات الوطني ــى اجلمعي وشــاهد مــا يقدمــه إل
والشركاء يف العمل اإلنساني واملجتمع احمللي 

يف جنيــف.

النــاس،  أمــام عامــة  املــكان مفتــوح  معظــم 
ــس  ــم الناجــح ذي كونتيننت ــك املطع مبــا يف ذل
ــك مــكان االســتقبال  ــدى دخول ــارات(. ول )الق
الرئيســي، ســيتيح لــك معــرض اكتشــاف تاريخ 
االحتــاد الدولــي ومؤسســيه. وتشــمل هــذه 
النصــب  أيًضــا  املســاحة املفتوحــة املرحبــة 
التــذكاري للمتطوعــني الــذي يحتفــل بحيــاة 
والهــالل  األحمــر  الصليــب  أفــراد  وتفانــي 

األحمــر الذيــن قتلــوا يف خــالل عملهــم.

والفــرع اجلنيفي للصليب األحمر السويســري 
موجــوٌد أيًضــا هنــا مــن خــالل مكتبــة متعــددة 
اللغــات تقــدم خدمــات كثيــرة إلــى املجتمــع 
احمللــي، مبــا يف ذلــك مســاعدة املهاجرين على 
الكتابــة باللغــة الفرنســية ومســاعدة األطفــال 

احملليــني علــى القيــام بواجباتهــم املدرســية.

ويف الفترة من 4 إلى 12 كانون األول/ديسمبر، 
ستســنح لــك فرصــة مشــاهدة أفــالم تاريخيــة 
من أرشيف االحتاد الدولي والتعلم من تثبيت 
»آلــة الزمــن« للصليــب األحمــر السويســري. 
وميكنــك أيًضــا حضــور املؤمتــرات واحملادثات 
ــاخ  ــل تغيــر املن حــول األولويــات اإلنســانية، مث
والصحة العقلية، أو ببساطة االستمتاع بتناول 
القهوة يف مطعم اجتماعي وديناميكي يف هذا 
املبنــى اجلديــد املخصــص لقضية اإلنســانية.

ملزيد من املعلومات

درب رحلة
محطة يف درب الرحلة عند االحتاد الدولي
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معلومات عملية

املدة الزمنية
الدرب 1: التراث اإلنساني – املدينة القدمية

تســتغرق الرحلــة الكاملة حوالــي 90 دقيقة مع 
املشــي ملدة 30 دقيقة.

الــدرب 2: رحلــة جتــوال بــني معالــم اإلنســانية 
الدولــي –احلــي 

املشــي حوالــي 40 دقيقــة ســيراً علــى األقــدام 
مــن املركــز الدولــي للمؤمتــرات يف جنيــف إلــى 
االحتــاد الدولــي جلمعيــات الصليــب األحمــر 
زيــارة  إلــى  باإلضافــة   - األحمــر  والهــالل 

ــدرب. محطــات ال

وسائل النقل العام يف جنيف
نقطة انطالق درب التراث اإلنساني هي 

 :Place de Neuve 

وسائل النقل رقم 3 و5 و12 و18 و20.
نقطة انطالق رحلة جتوال بني معالم 

اإلنسانية هي Place des Nations )قصر 
 F األمم( : وسائل النقل 8 و5 و11 و15 و20 و

أو عند االحتاد الدولي: احلافلة رقم 3

الفنــادق يف جنيــف،  املقيمــني يف  للزائريــن 
ــة  ــى بطاقــات نقــل مجاني ميكــن احلصــول عل
مــن مكتــب االســتقبال. )تشــمل احلافــالت 
التاكســي  وقــوارب  والقطــارات  والترامــوي 

الصفــراء.(

www.tpg.ch/en/web/site-international

www.mouettesgenevoises.com

تقنية االتصال الالسلكيwi-fi  العامة 
يف جنيف

تسمى تقنية االتصال الالسلكي wi-fi املجانية 
 .Geneve Ville ))o(( التي تقدمها مدينة جنيف

وتغطي مواقع كثيرة يف كل املدينة. وتشمل 

املواقع على طول الدرب: 
 Plainpalaisو Place de Neuveو Bastions Park

وكاتدرائيــة القديــس بطــرس واملتحــف الدولي 
 Place desللصليــب األحمــر والهــالل األحمــر و

Nations وحديقــة أريانــا.

الدخول
الدخــول مجانــي جلميــع الفعاليــات املؤقتــة 
علــى طول الدرب باســتثناء معــرض امللصقات 
غيــر املشــروحة يف متحــف الصليــب األحمــر 
والهــالل األحمر ومعرض احلرب والســالم يف 
متحــف بودمــر. يُرجــى التأكــد مع كل مؤسســة 
للحصــول علــى مزيــد مــن املعلومــات. متحــف 
الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر مجانــي 
ملندوبــي املؤمتــر عنــد بيــان شــارات األســماء.

 
www.fondationbodmer.ch/en/

www.redcrossmuseum.ch/en/your-visit/

practical-information/

إمكانية الوصول
يف متنــاول اجلميــع، مــع بعــض املشــي صعــوًدا 
واألرصفــة املرصوفــة باحلصــى يف املدينــة 
القدميــة. والدليــل الســمعي متــاح لألشــخاص 
يــزورون  الذيــن  البصريــة  اإلعاقــات  ذوي 

اخليمــة )الــدرب 2(.

تناول الغذاء واالسترخاء على طول 
الدربني

درب الرحلــة: مطعــم اللجنــة الدولية/املتحــف 
ومطعــم The Continents يف االحتــاد الدولــي

درب التــراث: مجموعــة واســعة مــن املطاعــم 
ــة القدميــة واملقاهــي يف املدين




