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هنري دافيتسون

االتحاد الدولي للصليب األحمر

والهالل األحمر

SOCIÉTÉ HENRY DUNANT

األحمر  والهالل  األحمر  الصليب  لجمعيات  الدويل  االتحاد  مبئوية  لالحتفال 
)املعروف سابًقا باسم رابطة جمعيات الصليب األحمر(، كلفنا اثنني من املؤرخني 
ففي  الرؤية.  صاحب  مؤسسنا  دافتسون،  بومريوي  لهرني  قصرية  سرية  بكتابة 
يف  األحمر  الصليب  حركة  لتطوير  هرني  سعى   األوىل،  العاملية  الحرب  أعقاب 
جميع أنحاء العامل، وذلك لتحسني الصحة والوقاية من األمراض وتخفيف املعاناة 
يف اوقات السلم. باستخدام مجموعة من املصادر األرشيفية والصور، يرسم الكتاب 
يف  الصلب  املرصيف  ذاك  إىل  أمريكا  يف  صغرية  بلدة  من  دافيتسون  هرني  قصة 
وول سرتيت، ومحب عاملي للخري واالنسانية. كان لديه القدرة عىل جمع الناس، 
الصليب  بحركة  والتزامه  بطاقته  اآلخرين  وتشجيع  وشغفه،  مبوهبته  وقيادتهم 
الخلفية  ويوضح  مؤسسنا  شخصية  عن  رائعة  نظرة  الكتاب  لنا  يوفر  األحمر. 
األحمر  الصليب  لجمعيات  الدويل  االتحاد  أصبح  ملا  األوىل  للسنوات  التاريخية 
والهالل األحمر، والذي يضم اليوم 190 جمعية وطنية عضو و13.7 مليون متطوع

سون 
ي دافيت

ي بوميرو
هنر

كولينز                       
ن 

كارولي
هايمر و

ي أوبن
ميالن

اإلنسانية  العلوم  كلية  يف  التاريخ  قسم  ورئيس  أستاذ  هي  أوبنهامير:  ميالين 
األستاذة  قضت  وقد  أسرتاليا،  يف  فليندرز  بجامعة  االجتامعية  والعلوم  والفنون 
ميالين أكرث من 30 عاما يف القيام باألبحاث وكتابة املقاالت حول تاريخ منظمة 
األحمر  للصليب  املئوية  الذكرى  أنها مؤرخة  إىل  باإلضافة  األحمر، هذا  الصليب 
األحمر  الصليب  عىل  عام  مئة  االنسانية:  »قوة  بكتابة  قامت  حيث  األسرتايل، 
األسرتايل )2014(«، كام أنها تعمل كسفرية للصليب األحمر األسرتايل. للتواصل مع 

األستاذة ميالين، يرجي ارسال رسالة عىل بريدها اإللكرتوين:
Melanie.oppenheimer@flinders.edu.au

يف  أديليد  بجامعة  التاريخ  قسم  يف  زائر  باحث  زميل  هي  كولينز:  كارولني 
أبحاث  ميدالية  الدكتوراه عىل  بدرجة  الخاصة  أطروحتها  وقد حصلت  اسرتاليا، 
الدكتوراه يف الجامعة يف عام 2016، وكانت قد تناولت يف هذه األطروحة التاريخ 
 .)Save our Sons( .»الخاص مبجموعة مناهضة التجنيد اإلجباري »أنقذوا ابنائنا

للتواصل مع األستاذة كارولني، يرجي ارسال رسالة عىل بريدها اإللكرتوين:
Carolyn.collins@adelaide.edu.au


