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نشأة اهلالل األمحر اجلزائري و دوره يف قضية األسرى إبان الثورة 
التحريرية1957 - 1962 

Abstract 

The Algerian Red Crescent is a national humanitarian association founded by the Algerian liberation front on December 11th   

1956 .Its mission was to undertake the humanitarian situation resulting from the liberation  war , and to carry out the sufferings 

and endurance of the Algerian people to all peoples and nations in the world.

This study highlights all the different stages of the foundation of the Algerian Red Crescent and the difficulties it faced in order to 

get its international   recognition   , this study  also  describes  the role of the Algerian Red Crescent in the treatments of prisoners 

file  in cooperation with the international committee of the Red cross ,which has not recognized it officially only after Algeria got 

its independence ,that is on July 4th 1963.

Key words : National Liberation  Front ,  Liberation war,  Algerian Red Crescent, The issue  of prisoners ,  International Committee 
of the Red Cross.
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ملخص

الهالل األحمر الجزائري ، جمعية إنسانية وطنية أسستها جبهة التحرير الوطني في 11 ديسمبر 1956 حددت 
مهمتها في التكفل بالوضع اإلنساني المترتب عن الحرب التحريرية و حمل معاناة الشعب الجزائري لكل شعوب 

و دول العالم.
 هذه الدراسة تسلط الضوء على مراحل تأسيس الهالل األحمر الجزائري و المشاكل التي واجهته إلفتكاك 
االعتراف الدولي كما توضح دوره في معالجة ملف األسرى بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األحمر التي 

لم تعترف به رسميا إال بعد انتزاع الجزائر الستقاللها أي في 4 جويلية 1963.

الكلمات الدالة :جبهة التحرير الوطني ، حرب التحرير ، الهالل األحمر الجزائري ، قضية األسرى ، اللجنة 
الدولية للصليب األحمر .                 
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its Role in the Issue of Prisoner  of  War during the

 Liberation War1957-1962

مقدمة

 ، مزريا  إنسانيا  وضعا  التحريرية  الثورة  إبان  اجلزائر  شهدت 
إستوجب على جبهة التحرير الوطين التكفل به يف أسرع وقت 
ممكن ، فكان تأسيس املصاحل الصحية جليش التحرير الوطين 
كثافة  مع  و  اإلنسانية.  القضايا  خمتلف  ملعاجلة  أوليا  حال 
التطورات امليدانية و حماولة فرنسا توظيف اجلانب اإلنساني 

، تقرر تدعيم الثورة التحريرية جبمعية إنسانية وطنية حتت 
اسم " اهلالل األمحر اجلزائري ". 

نريد من خالل هذا املقال ، تسليط الضوء على املراحل اليت مر بها 
اهلالل األمحر اجلزائري قبل أن يرى النور رمسيا يف  9 جانفي 
1957 ، مع التطرق إىل جوانب أخرى من تارخيه ، كتنظيمه 
الداخلي و املشاكل اليت واجهها للحصول على اعرتاف اللجنة 
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و يف  التحريرية  الثورة  أثناء  دوره  و  للصليب األمحر  الدولية 
األسرى  قضية  يف  به  قــام  ما  إىل  التطرق  اخرتنا  الصدد  هــذا 
أمثلة عن  الفرنسي و اجلزائري مع اإلشارة إىل  من اجلانبني 
بتحسني  املطالبة  و  الفرنسيني  األسرى  سراح  إطالق  عمليات 

أوضاع األسرى اجلزائريني     و إطالق سراحهم.
مراحل تأسيس اهلالل األمحر اجلزائري 

قررت   ،  1956 أوت   20 يف  الصومام  مؤمتر  أشغال  اختتام  بعد 
جليش  الصحية  املــصــاحل  تدعيم  التنفيذ  و  التنسيق   جلنة 

التحرير الوطين جبمعية إنسانية وطنية تهدف إىل مايلي :
• التخفيف من معاناة الشعب اجلزائري.

• محل مآسيه لكل دول العامل و تدويل القضية اجلزائرية.)1(

اتصاالتها  اجلــبــهــة  بــاشــرت   ، الــعــزميــة  هـــذه  مــن  وانــطــالقــا 
لتجسيد  و   ، املغربية  تيطوان  مدينة  يف  املقيمني  باجلزائريني 
بن  بالطبيب   شنغرحية  الــقــادر  عبد  األســتــاذ  اتصل  الفكرة 
مساعني   و الصيدلي عبد اهلل بن مراد من أجل حترير تقرير 
أولي لتأسيس مجعية إنسانية وطنية بعنوان " منظمة اهلالل 
بإنشاء  املتعلقة  الــدولــيــة  الــقــوانــني  لكن  اجلــزائــري"  األمحـــر 
اجلمعيات اإلنسانية واليت تسهر على تطبيقها اللجنة الدولية 
االعتماد  ملف  تقديم  تستوجب   ، جبنيف  األمحــر  للصليب 
لسلطة البلد األصلي و هذا ما مل يكن ممكنا يف ظل االحتالل. 
طنجة  حمافظة  لــدى  امللف  وضــع  تقرر  اإلشكال  هــذا  حلل  و 
آنفا  املذكورة  الشخصيات  عكفت  و  دولية  منطقة  باعتبارها 

على التحضري لذلك.)2(
بعدإرسال التقرير األولي  و القانون األساسي )3( لقيادة الوالية 
الثورية أعلنت جلنة التنسيق و التنفيذ عن تأسيس  اخلامسة 
اهلالل األمحر اجلزائري يف 11 ديسمرب1956 واضعة الشروط 

التالية :
1- عدم تعيني رئيس شريف للجمعية.

2-  اقتصارها على اجلزائريني.

3-  على أن تكون جلساتها علنية.

4-  ضرورة إستقالة أعضاء اللجنة املسرية فور إنتزاع اجلزائر 
الستقالهلا.

البعض  رفع  بهدف  كان  التأسيس   مراحل  إىل  تطرقنا  إن 
الــتــاريــخ الــرمســي إلنــشــاء اهلـــالل األمحر  الــلــبــس عــن  مــن 
11 ديسمرب1956هو تاريخ  اجلزائري ، فبالنسبة للثورة فإن 
التنفيذ  و  التنسيق  جلنة  مصادقة  مع  لتزامنه  التأسيس 
اإلنسانية  اجلمعيات  قــانــون  لكن  األســاســي   القانون  على 
لدى  اعتمادها  ملف  تسجيل  وصل  على  احلصول  يشرتط 
إىل  املؤسسة  للجنة  با  دفع  ما   هذا  األصــلــي،   بلدها  حكومة 
باعتبارها  االعتماد لدى حمافظ   منطقة طنجة  وضع طلب 

منطقة دولية .
1957 حتصلت اللجنة على وصل االستالم ، و  9 جانفي  و يف  
اجلزائري.  األمحــر  اهلــالل  مليالد  رمسيا  تارخيا  ذلك  أعتربت  

لنا  ميكن   ، نشأته  مسار  يف  اهلــامــة  احملــطــات  تتبع  ولتسهيل 
استعراض كرونولوجيا التأسيس على النحو التالي :

1956 و بعد مؤمتر الصومام اختذ قرار إنشاء مجعية  /سنة   1
إنسانية وطنية من قبل جلنة التنسيق و التنفيذ .

األساسي  القانون  و  األولي  التقرير  إرسال   1956 أكتوبر   /2
لقيادة الوالية اخلامسة و حتويله للجنة التنسيق و التنفيذ.

على  التنفيذ  و  التنسيق  جلنة  صادقت   1956 ديسمرب   3/11
التقرير األوىل و أعلنت عن  ميالد اهلالل األمحر اجلزائري.

8 جانفي 1957 إيداع ملف االعتماد لدى حمافظ منطقة   /  4
طنجة الدولية .

5 /9 جانفي 1957 حصول اللجنة املؤسسة على وصل االستالم 
الذي كان ميثل موافقة على إنشاء اهلالل األمحر اجلزائري. 

التذكري  املؤسسة  اللجنة  جددت  وصل  على  حصوهلا  مبجرد 
بأهدافها  و هي  :)4(

حقه  و  اجلزائري  الشعب  مبعاناة  الدولي  االعرتاف  انتزاع   /1
يف احلرية و االستقالل.

2/العمل على إفتكاك اعرتاف اللجنة الدولية للصليب األمحر .

الدول  و  اإلنسانية  املنظمات  من  مساعدات  على  احلصول   /3
كان  الــيت  الصعبة  الوضعية  ملواجهة  والصديقة  الشقيقة  

يعاني منها الشعب اجلزائري.
اهلالل األمحر اجلزائري و أزمة الشرعية :

واجـــه اهلـــالل األمحـــر اجلـــزائـــري صــعــوبــات كــبــرية النتزاع 
االعرتاف الدولي و هذا نظرا لعدم مطابقة طريقة تأسيسه مع 

القوانني الدولية املتعلقة بإنشاء اجلمعيات اإلنسانية .
حسان  السيد  اجلمعية  رئــيــس  بعث    ،1957 مـــارس   14 يف 
األمحر للصليب  الدولية  اللجنة  لرئيس  برسالة  بوكلي 

اجلزائري  األمحر  باهلالل  باالعرتاف  فيها  يطالبه    CICR 5

رئيسها  كتب  إذ  اجلزائريني  آلمــال  خميبا  كــان  الــرد  لكن 
منظمتكم  "إن  يقول    1957 أفريل   27 يف  املؤرخة  رسالته  يف 
يف  املقررة  الرمسي  لالعرتاف  القانونية  الشروط  تستويف  ال 
سنة  بستوكهومل  املنعقدة  األمحر  للصليب  الدولية  الندوة 

.)6(" 1948

أجل  من  عملها  املؤسسة  اللجنة  واصلت  ذلــك،  من  بالرغم  و   
فكثفت  الــدولــي  اجملتمع  جتــاه  القانونية  وضعيتها  تسوية 
والصديقة  الشقيقة  للدول  اإلنسانية  باجلمعيات  إتصاالتها 
كما وجهت نداءا للمجموعة           األفرو – آسيوية تطلب منها 
مواصلة الضغط على اللجنة الدولية للصيب األمحر من أجل 

اإلعرتاف باهلالل األمحر اجلزائري .)7(.
تقرير  اجلزائري  األمحر  اهلالل  نشر    1957 جويلية   15 يف  و 
نشاطه و من ما  جاء فيه حول قضية االعرتاف " طلبنا الدعم 
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على  حلملها  األمحر  للصليب   الدولية  اللجنة  على  للضغط 
االعرتاف باهلالل األمحر اجلزائري         و اختاذنا كل اإلجراءات 
.   و بفضل هذا  الفعلية جتاه الوضع يف اجلزائر  الضرورية و 
الدعم املادي و املعنوي توسع نشاط اهلالل األمحر اجلزائري يف 

العامل إىل أن بلغ دول أمريكا الشمالية و اجلنوبية .")8(
للصليب  الدولية  للجنة  طلبه  اجلزائري  األمحر  اهلالل  جدد 
جنيف  التفاقية  الثالثة  للمادة  مستندا  املــرة  هــذه  و  األمحــر 
الدولية رفضت و اكتفت  اللجنة  )9( لكن   1949 الرابعة لسنة 

بتقديم االقرتاحات التالية: 
أي مكان  املغرب إىل  اهلالل األمحر اجلزائري من  نقل مقر   -

من اجلزائر.
باعتبارها  الوطين  التحرير  جبهة  لدى  االعتماد  ملف  إيداع   -

سلطة شرعية.
- اعتباره مجعية وطنية مؤقتة.

- جعله  تابعا ملصاحل الصحة جليش التحرير الوطين.)10(
جمرد  االقـــرتاح  هــذا  اعــتــربت  الــوطــين   التحرير  جبهة  لكن   
للحفاظ  األمحــر  للصليب  الدولية  اللجنة  قبل  من  حماولة 
وسيطا  تعتربه  الذي  اجلزائري  األمحر  باهلالل  عالقتها  على 
الوطين ميكنها من تسيري ملف اجلنود  التحرير  بينها وجيش 

الفرنسيني األسرى لدي جيش التحرير الوطين. 
الصديقة  و  الشقيقة  الــدول  حكومات   من  التقرب  إطــار  يف  و 
حممد  للملك  استقبال  بطلب  اجلزائري  األمحر  اهلالل  تقدم 
من  بالرغم  موقفه  على  مصرا  بقي  و  رفــض  لكنه  اخلــامــس 
سبب   وعــن    )11( خطاب  حممد  السيد  بها  قــام  الــيت  الوساطة 
)12( توضيح ذلك  السيد مصطفى مكاسي   ، طلبنا من  الرفض 
أجابنا قائال "يف احلقيقة ، كانت رغبة امللك تأسيس اهلاللني 
بتأسيس  تفاجئ  ،لكنه  واحــد  تــاريــخ  يف  اجلــزائــري  و  املغربي 
اهلــالل األمحــر اجلــزائــري يف طنجة و هــذا مــا جعله يرفض 
استقبال ممثليه " و بذلك فشل اهلالل األمحر اجلزائري يف أول 
خطوة لكسب التأييد الدولي. و يرجع السيد مصطفى مكاسي 
الذي يستوجب  الدبلوماسي  العمل  التسرع يف  الفشل إىل  ذلك 

تأني  و حتضري للرأي العام . 
 وبعد تعيينه أمينا عاما للهالل األمحر اجلزائري سنة 1957 )13(، 
متكن السيد مصطفى مكاسي من إقناع الرئيس حسان بوكلي 
بضرورة نقل مقر األمانة العامة إىل العاصمة املغربية الرباط  
باعتبارها مقرا للسفارات و متثل - حسب قوله -  مناخا مالئما 

لتدويل معاناة الشعب اجلزائري  و إنتزاع االعرتاف الدولي .
وخالل السنة األوىل من تأسيسه ،حضي السيد مكاسي  باستقبال 
من السفري األمريكي و عن املقابلة يقول " بعد أن هيئت األرضية 
الواليات  سفري  استقبلين   ،  )14( األمريكية  بالصحف  مستعينا 
املتحدة األمريكية بصفيت أمينا عاما للهالل األمحر اجلزائري،  

وكانت املقابلة ناجحة من الناحية اإلنسانية " )15(
اجلزائري  األمحـــر  اهلـــالل  واجــهــهــا  الــيت  الــصــعــوبــات  تكن  مل 

اإلنسانية  اجلــمــعــيــات  و  الــدولــيــة  املــنــظــمــات  تــعــيــقــاإعــرتاف 
أثناء  اإلنسانية  القضايا  يف  ــدوره  ب العامل  دول  لكل  الوطنية 
حلل  اتصاالته  تكثيف  على  شجعه  ما  هذا  التحريرية.  الثورة 
القضايا اإلنسانية يف مقدمتها قضية األسرى الفرنسيني اليت 
)16( و اعرتافا منه بذلك الدور عرب  أكسبته مصداقية كبرية. 
رئيس اللجنة الدولية للصليب األمحر السيد ليوبولد بواسييه 
Léopold Boissier عن إعرتافه الكامل باملندوب الدائم للهالل 
األمحر اجلزائري السيد بن تامي حيث خاطبه قائال " أعتربكم 
عضوا من هذا البيت الكبري " و هو يقصد اللجنة الدولية للصليب 
األمحر  )17( ،  ولكسب املزيد من االعرتاف، قام بإنشاء مصلحة 
اإلعالم  اليت ضاعفت املقاالت الصحفية ،و أصدرت الطوابع  و 
النشرات اإلعالمية و عقدت اللقاءات و الندوات الصحفية عرب 

خمتلف وسائل اإلعالم يف العامل )18(.
الثورة  طيلة  حققها  الــيت  اإلنسانية  اإلجنـــازات  مــن  بالرغم 
إال  األمحر  للصليب  الدولية  اللجنة  به  تعرتف  مل  التحريرية 

بعد االستقالل أي يف  4 جويلية 1963 .
اهليكلة و التنظيم 

ارتبطت قضية اهليكلة و التنظيم مبستجدات الثورة التحريرية 
التنفيذ يف  و  التنسيق  الفعالية عينت جلنة  أجل ضمان  و من 
األعضاء  ضم  اجلــزائــري  األمحــر  اهلــالل  مكتب   1957 جانفي 

التالية : ) 19(
حسان بوكلي                  رئيسا 

بن بامحد                         نائب أول مكلف ببعثة الشرق األوسط

مولود بوقرموح                 نائب ثاني 

مصطفى مكاسي            أمينا عاما 

أهييب جلول                      نائب أول لألمني العام

بلولي أكلي                    أمني اخلزينة 

حممد ميدون قندوز         نائب أول ألمني اخلزينة 

أمني برامشي مفتاح        نائب ثاني لدى أمني اخلزينة 

 املساعدون : جياللي بنتامي     مكلف بالبعثة يف جنيف
األعضاء : عبدالسالم هدام ، بشري عبدالوهاب ، عباس تركي ، فتوي ، 

حبيب بن خيلف ، شنتوف ، زوبيدة بلحاج .

 : التالي  النحو  على  اجلــزائــري  األمحــر  اهلــالل  تنظيم  كــان 
املناضلون يف القاعدة موزعون على خاليا متخصصة هي : املالية 
، اإلمداد ، اإلعالم ، الدعاية ، املصاحل االجتماعية  و االسرتجاع 
. على رأس كل خلية رئيس وهو مسؤول أمام القيادة العليا . 
تعقد اجتماعات اللجنة املؤسسة      وخمتلف هياكله أسبوعيا 
يف دورات عادية واستثنائيا كلما اقتضت الضرورة.ومع تطور 
بعدد  تعقد  اإلجتماعات  ،أصبحت  األوضــاع   صعوبة  و  الثورة 

حمدود من املشاركني )20( 
و من عوامل اليت استدعت إعادة النظر يف التنظيم وجود أربعة 

أ .عاشور حمفوظ  
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فروع للهالل األمحر اجلزائري وهي كاآلتي:
جليش  الصحة  مصاحل  يف  يتمثل  املــيــدان  يف  كــان  األول    -

التحرير الوطين. 
-  الثاني  يف طنجة و أمانته العامة يف الرباط .

-  ثالث يف جنيف بسويسرا ممثال يف شخص السيد بن تامي.
-  والرابع يف القاهرة مهمته استقبال املساعدات و توزيعها .

من  كـــان   ،1958 سبتمرب   19 املــؤقــتــة  احلــكــومــة  وبــتــأســيــس 
إىل  اهلــالل األمحــر اجلزائري من طنجة  نقل مقر  الضروري 
إحداث  مع  فروعه  كل  جتميع  وبالتالي  التونسية   العاصمة 
و  األوىل.  املادة  يف  خاصة  األساسي  قانونه  يف  التعديالت  بعض 
أمينا  - بصفته  مكاسي  مصطفى  السيد  كلف  ذلــك   لتحقيق 
 ": التونسية    وعن ذلك يقول  العاصمة  عاما- بإجياد مقرا يف 
شهر  مطلع  مع  و  تونس  يف  املؤقتة  احلكومة  استقرت  عندما 
األمحر  اهلـــالل  مقر  بنقل  شخصيا  1958،كلفت  أكــتــوبــر 
اجلزائري من طنجة إىل تونس العاصمة ، أجرت شقة  جهزتها 
بأثاث قديم و باشرنا نشاطنا يف ظرف قياسي يف إنتظار تعني 
املكتب اجلديد  " )21( و فعال مت تعني أعضاء جدد و هم كاآلتي :

بن بامحد             رئيسا 

أوشارف                  نائب الرئيس 

بوضربة                 أمينا عاما مكلف بإدارة الشؤون االجتماعية 

بلول                      أمينا عاما للخزينة 

بن تامي                 مندوبا يف جنيف 

حلبيب بن خيلف     مندوبا يف املغرب 

األعضاء :          أوهيب ،  طاليب.
األمني  منصب  يف  بــقــاءه   بعدم  املتعلق  سؤالنا  عــن  إجــابــة  ويف 
: " مل أكن أرغب  العام أجابنا السيد مصطفى مكاسي مبا يلي 
يف مواصلة مهامي يف اهلالل األمحر ، كان دوري كطبيب  يف 
املصاحل الصحية  أكثر فعالية و فائدة  خاصة و أن اجلمعية 

أصبحت يف مسار صحيح قادرة على حتقيق أهدافها دوني  " )22(
، تداول على اهلالل األمحر  منذ نشأته و إىل غاية اإلستقالل 
و  التضحية  بـــروح  مشحونة  وطنية  شخصيات  اجلــزائــري 
من  التخفيف  سبيل  يف  أروحــهــم  لتقديم  الكامل  االســتــعــداد 
املداشر  يف  و  الالجئني  خميمات  يف  اجلــزائــري  الشعب  معاناة 

القرى  واألرياف.
اهلالل األمحر اجلزائري و قضية األسرى 

التحرير  جبهة  بني  املــواقــف  يف  تباينا  األســرى  قضية  عرفت 
الوطين واحلكومة الفرنسية  . ألتزمت اجلبهة بتطبيق اتفاقية 
جتاهلتها  حني  يف   ، الفرنسيني  األســرى  على  الثالثة  جنيف 

السلطات الفرنسية .
منذ الساعات األوىل من إنشائه برهن اهلالل األمحر اجلزائري 
تسهر  الــيت  الدولية  بالقوانني  اجلــزائــري   الطرف  التزام  عن 

عرب   ما  هذا  و  األمحــر  للصليب  الدولية  اللجنة  تنفيذها  على 
السيد حسان بوكلي يف  عنه رئيس اهلالل األمحر اجلزائري 
الرسالة اليت بعث بها إىل اللجنة الدولية و اليت جاء فيها: " إن 
إنشاء اهلالل األمحر اجلزائري  يدخل يف إطار تطبيق القانون 
الدولي اإلنساني كمايصب حتما يف مصلحة فرنسا اليت تريد 

معرفة مصري جنودها األسرى " )23(
للصليب  الدولية  للجنة  وجهت  اليت  املراسالت  كل  أن  كما 
بنتامي  السيد  جنيف  يف  الــدائــم  مندوبها  طريق  عن  األمحــر 
اجلزائري  األمحــر  اهلــالل  استعداد  مــدى  على  تؤكد  كانت 
الزيارات  من  وبالرغم   . األســرى  قضية  يف  فعال  بــدور  للقيام 
اليت قام بها مندوبو اللجنة الدولية ملختلف مراكز االعتقال 
تتمكن  مل   ، الفرنسية  األراضـــي  يف  و  اجلــزائــر  يف  السجون  و 
تدخل  كلما  ،و  اجلزائريني  األسرى  حملاكمة  حدا  وضع  من 
اجلزائريني  األســرى  مصري  ملعرفة  اجلزائري  األمحــر  اهلــالل 
إال و طالبته اللجنة الدولية مبعلومات عن األسرى الفرنسيني 
بني  وقعت  اليت  احملاضر  معظم  يف  مالحظته  ميكن  ما  هذا  و 

الطرفني . 
األسرى الفرنسيون 

ملعرفة عدد األسرى الفرنسيني لدى جيش التحرير الوطين ، طلب 
الوطين تزويده  التحرير  اهلالل األمحر اجلزائري من  جيش 
عن  األمحر  للصليب  الدولية  للجنة  إلبالغها  امسية  بقائمة 
طريق ممثله الدائم يف جنيف  السيد بن تامي الذي إتفق مع 

مسئوليها على ما يلي : )24(
أ/ تبادل األسرى احملتجزين يف الرتاب اجلزائري وفق اإلجراءات 

اليت حتددها جبهة التحرير الوطين .
ب / إطالق سراح مخسة أسرى فرنسيني يف تونس و املغرب مع 

تنظيم ندوة صحفية مشرتكة .
أو  تونس  يف  حمايدة  أراضــي  على  لألسرى  خميم  إنشاء   / ج 
،و حتت  املغرب يكون حتت حراسة فرق من قوات حمايدة  يف 
للصليب  الدولية  اللجنة  و  اجلزائري  األمحر  اهلالل  مراقبة 
األمحر. توصل الطرفان إىل اتفاق على أن يقام املخيم يف مدينة 
اللجنة  تقوم  هذا  كل  مقابل  يف  و  إسبانية(  منطقة   ( مليلية 
الدولية للصليب األمحر مبضاعفة مساعداتها و التكفل اجليد 

بقضية الالجئني يف تونس و املغرب .
 Montreux مــونــتــو  مــديــنــة  1958احتضنت  نــوفــمــرب  يف  و 
اللجنة  مندوب  و  عباس  فرحات  السيد  بني  لقاءا  السويسرية 
Pierre Gaillard عرب خالهلا  السيد  للصليب األمحر  الدولية 
اجلزائر  يف  األســرى  زيــارة  صعوبة  عن  عباس  فرحات  السيد 
املناطق  يف  الســتــقــبــاهلــم   منطقتني  بــإنــشــاء  الــطــلــب  ـــددا  جم
احلدودية التونسية و املغربية مع ضمان عدم تعرضها هلجمات 

اجليش الفرنسي .)25(
أمثلة عن عمليات إطالق سراح األسرى الفرنسيني

 و من العمليات اليت نظمها اهلالل األمحر اجلزائري مايلي :
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احلصول  من  اجلزائري  األمحــر  اهلــالل  متكن  األوىل:  العملية 
أربعة  الوطين على إطالق سراح  التحرير  على موافقة جيش 
األسرى  تسليم  حفل  نظم  الفرنسي  اجليش  جنود  من  أسرى 
اهلالل  مبقر   1958 أكتوبر   20 يــوم  الدولية  اللجنة  ملندوب 
األمحر التونسي حبضور ممثل  سفارة املغرب و ممثل احلكومة 
وباملناسبة  األمحر  للصليب  الدولية  اللجنة  مندوبي  و  املؤقتة 
ألقى رئيس اهلالل األمحر التونسي كلمة شكر فيها احلكومة 
املؤقتة اجلزائرية و احلكومة التونسية  اليت مسحت لألسرى 
الدولية للصليب  اللجنة  بالشكر إىل  بعبور احلدودكما تقدم 
األمحر . نفس عبارات الشكر والعرفان كانت على لسان األستاذ 
متنى  الــذي  اجلزائري  األمحــر  اهلــالل  رئيس  بوكلي   حسان 
للجنود الفرنسيني كل السعادة وأكد على أن هذا اإلجراء ال 
يستوجب مقابل يذكر.      أماالدكتور بن تامي فقد أكد على 
العمل اإلنساني الذي قامت به احلكومة املؤقتة يف عدة مناسبات 

طالبا من الصحافة نقل هذا العمل اإلنساني لكل العامل .)26(
العملية الثانية: يف فيفري 1959 مت إطالق سراح مثانية أسرى 
يف مدينة وجدة  ثم ستة جنود فرنسيني آخرين ، لعب اهلالل 
األمحر اجلزائري دورا رئيسيا إلجناح العملية و يف نفس السنة 
تلقى رئيس احلكومة املؤقتة فرحات عباس  رسالة من رئيس 
جبهد  اعرتافه  عن  فيها  عرب  األمحر  للصليب  الدولية  اللجنة 
الدولية يف  قضية األسرى  القوانني  التزامها باحرتام  و  الثورة 
قائال : "إن اللجنة الدولية للصليب األمحر تثمن قيامكم بإطالق 
سراح األسرى من جانب واحد يف خريف 1958 و ربيع 1959 ، 
يف  اجلزائريني  املعتقلني  جتاه  به  قامت  الذي  بالدور  وتعلمكم 
اجلزائر و يف فرنسا و الذين استفادوا من مساعدات  ضرورية 
لتحسني ظروف اعتقاهلم ")27(،و بالرغم من الصعوبات امليدانية 
والتجاهل الفرنسي ، مل تتوقف احلكومة املؤقتة اجلزائرية عن 

إطالق سراح األسرى الفرنسيني إىل غاية االستقالل  .
العملية الثالثة : يف 30 ديسمرب 1961 تلقى مندوب اللجنة الدولية 
للصليب األمحر مكاملة هاتفية من السيد بن تامي أخربه فيها 
بأن احلكومة املؤقتة مستعدة إلطالق سراح أسريين فرنسيني 
يف تونس . نظم حفل التسليم يوم 31 ديسمرب من نفس السنة 
اهلالل  رئيس  حبضور  دقيقة  ثالثون  و  العاشرة  الساعة  على 
املؤقتة  احلكومة  ممثل  و  بامحد  بن  السيد  اجلزائري  األمحر 
السيد شرشالي  وضابط عن جيش التحرير الوطين و أعضاء 
اإلعالم مل حتضرها  اهلالل األمحر اجلزائري من وسائل  من 
املؤرخ  املهمة  . ويف تقريره عن  سوى وكالة اإلنباء اجلزائرية 
يف 3 جانفي 1962 كتب مندوب اللجنة عن حواره مع األسرى  
ما يلي : " و جدتهم يف صحة جيدة يرتدون مالبس جديدة قيل 
كما   ، اجلزائري  األمحــر  اهلــالل  قبل  من  هلم  قدمت  أنها  لي 
يذكر   خوف  أي  دون  حرية  بكل  يتحدثان  بأنهما  اكتشفت 
التحرير  الالزمة من جيش  الرعاية  كما صرحا بأنهما تلقيا 

كان ينقضهما فقط االتصال بذويهم ." )28(
إن مصداقية اهلالل األمحر اجلزائري و التزام الثورة بالقانون 
الدولي اإلنساني ال ميكن ألحد إخفاءه و هذا ما يكمن قراءته يف 
بيارغايار  األمحرالسيد  للصليب  اللجنةالدولية  تقريرمندوب 

Pierre Gaillard الذي مثن جهوده و جهود احلكومة املؤقتة.)29(

األسرى اجلزائريون 

كانت قضية األسرى اجلزائريني من أهم القضايا اليت شغلت 
اهلالل األمحر اجلزائري، و يظهر ذلك يف كل مراسالته مع 
السلطات  بدفع  طالبها  اليت  األمحر   للصليب  الدولية  اللجنة 
الفرنسية إىل تطبيق اتفاقية جنيف الثالثة على أسرى جيش 

التحرير الوطين و على كافة املعتقلني اجلزائريني .
األمحــر  اهلـــالل  مــطــالــب  تلخيص  ميكننا  الــســيــاق  هـــذا  يف  و 

اجلزائري يف النقاط التالية :
1- تطبيق املعاملة باملثل يف قضية األسرى و املعتقلني.

السجون  يف  التعذيب  منع  و  االعــتــقــال  ظـــروف  حتسني   -2
وخمتلف مراكز االعتقال .

واألسرى  املوقوفني  بقوائم  اجلزائري  األمحر  اهلالل  إبالغ   -3
وأماكن احتجازهم.

4- السماح للعائالت بزيارة أسراها و الوقوف على حالتهم.

األسرى  إلدمــاج  النفسية  الضغوط  ممارسة  عن  التوقف   -5
اجلزائريني يف فرق احلركة و يف اجليش الفرنسي .

6-عزل األسرى املرضى و تقديم العالج هلم .

7- ختصيص جناح لألسرى القصر و األطفال .

هذه النقاط متثل عينة من اليت رفعها اهلالل األمحر اجلزائري 
للجنة الدولية للصليب األمحر و بالرغم من حسن نية جيش 
االستعمارية  السلطات  معاملة  تتغري  مل  الــوطــين  التحرير 
الفرنسية لألسرى اجلزائريني . )30( و يف 28 أوت 1958 عقدت 
يف  نقرأ  اجتماعا  اجلزائري  األمحر  للهالل  املركزية  اللجنة 

حمضره ما يلي :
، بأنها ستقوم  الدولية للصليب  األمحــر    اللجنة  "... وتعهدت 
حل  إىل  للوصول  الفرنسية  احلكومة  لدى  مساع  و  باتصاالت 
نهائي ملشكلة أسرى احلرب يف وقت كان كل اهتمامها منصب 

على مصري األسرى الفرنسيني ." )31(
يف 19 نوفمرب 1958 عقد املمثل الدائم للهالل األمحر اجلزائري 
الدولية  اللجنة  السيد بن تامي اجتماعا مع مندوب  يف جنيف 
Pierre Gaillard طلب منه  للصليب األمحر السيد بيار غايار 
الذين  الوطين  التحرير  توضيحات حول مصري مقاتلي جيش 
طلبه  مدعما  وهـــران   منطقة  يف  الفرنسي  اجليش  أســرهــم 
طرف  من  له  سلمت  جنديا  ثالثني  و  لثمانية   أمسية  بقائمة 
السياق  .  و يف نفس  املؤقتة  املسلحة يف احلكومة  القوات  وزير 
األمحر  اهلالل  بإبالغ  األمحر  للصليب  الدولية  اللجنة  قامت 
املتعلق بإطالق سراح    Salan اجلزائري بقرار اجلنرال ساالن 
تامي  بن  السيد  مثن   ، الوطين  التحرير  جيش  من  جنود   10
هذاالقرار    وشكراللجنة الدولية للصليب األمحر و طلب من 
مندوبها موافاته بقائمة أمسية لألسرى الذين يشملهم القرار 
مع ذكر مكان احتجازهم .  كما جاء يف تقرير مندوب اللجنة 
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 1958 ديسمرب   12 يف  املــؤرخ   Gaillard غايار  السيد  الدولية 
على  ردا  يكن  مل  اجلزائريني  األســرى  سراح  إطالق  أن  مايلي" 
إطالق سراح األسرى الفرنسيني و إمنا كان من أجل تسهيل 

مهمة اللجنة الدولية للصليب األمحر". )32(
و مهما يكن من أمر فإن اهلالل األمحر اجلزائري،أثبت وجوده 
األمحر  للصليب  الدولية  اللجنة  جعل  مما  األســرى  ملف  يف 
تقنع السلطات الفرنسية بضرورة التعامل معه للحصول على 
لتحرير  واستغالل وساطته  الفرنسيني  األسرى  معلومات عن 

أكرب عدد منهم .
بها  قامت  الــيت  الــزيــارات  بعدد  املؤقتة  احلكومة  أبلغت  كما 
ملختلف مراكز االعتقال و احلجز  يف اجلزائر و يف فرنسا حيث 
82 مركز للحجز و  صرحت " خالل املهمة السابعة مت تفقد 
يف  زيــارة  ثالثون  و  بإحدى  الدولية  اللجنة  قامت  و  االعتقال 
رفقائه يف  و  بلة  بن  زيــارة أمحد  فيها  الفرنسية مبا  األراضــي 
سجن جزيرة أكس Aix يف سبتمرب 1959 ")33(. و اعتربت هذه 
املراسلة مبثابة استعداد اللجنة الدولية للصليب األمحر ملواصلة 
التعامل مع احلكومة املؤقتة و بالتالي دفعها إىل االنضمام إىل 
املؤقتة  و من جهتها عملت احلكومة   ، اتفاقيات جنيف  جممل 
مهمته  واصل  الذي  اجلزائري  األمحر  اهلالل  دور  تثمني  على 
غاية  إىل  والفرنسيني  اجلزائريني  األســرى   لفائدة  اإلنسانية 

االستقالل. 
اهلوامش
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