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متّوز- يوليو:
 (Golleschau) ”تشغيل معسكر „غولليشاو
واحد من حوايل خمسني معسكراً فرعيّاً، قرب 

مصنع اإلسمنت يف غوليشوف بالقرب من تشيشني 
(Cieszyn)

29/ متّوز- يوليو:
معلومات يتلّقاها الحلفاء ألول مّرة من مصادر أملانيّة 
حول إبادة اليهود يف حجرات الغاز يف آوشفيتس. وقد 

جاءت هذه املعلومات عن طريق إدوارد شولتى 
(Edward Schulte) وهو صناعّي أملاين من 

الُْمعادين للنازيّة. وكان الحلفاء يتلّقون املعلومات 
عاّم يجري يف آوشفيتس بشكل منتظم منذ 

1940، وبشكل رئييس عن طريق الحكومة البولندية 
يف املهجر يف لندن، التي كانت عىل اتصال دائم مع 

حركة املقاومة البولنديّة، التي كانت بدورها تنشط يف 
داخل ومحيط املعسكر.

آب- أوغسطس:
بداية تسفري أول 25 ألف يهودي من بلجيكا إىل 

آوشفيتس و 10 آالف يهودي من يوعسالفيا.
األول- أكتوبر: 30/ ترشين 

بالقرب من مصانع البنزين واملطّاط اإلصطناعي 
لَرشكةIG Farbenindustrie الكيميائية. أُنىشء 
معسكر „بونا” Buna الفرعي والذي تحّول اسمه 

 – III فيام بعد إىل معسكر آوشفيتس
مونوفيتس (KL Monowitz). يف السنوات 

1944-1942  بُني 47 معسكراً فرعيّاً وآمريّة 
خارج آوشفيتس، وكان السجناء هناك يعملون 

بشكل أسايس يف املصانع األملانية.
ترشين األول- أكتوبر:

بداية تسفري 46 ألف يهودي إىل آوشفيتس من 
محميّة التشيك ومورافيا.
كانون األول- ديسمرب:

أول قافلة يهود من الرنويج إىل آوشفيتس. وقد بلغ 
مجموع القافلتني من هناك 700 يهودي تقريباً.

13 /كانون األول- ديسمرب
أول قافلة من البولنديني املُرّحلني من منطقة 

زاموشتش(Zamość) يف إطار تنفيذ العملية 
الهتلرية املسامة „الخطّة الرشقيّة العاّمة” والقامئة 
عىل الرتحيل والفتك ـب 50 مليون من الشعوب 

الُسالفية من البولنديني والروس والبيلوروس 
واألكرانيني وغريهم. وكذلك عىل استيطان أوربا 

الوسطى والرشقيّة من قبل املستوطنني األملان. 
وكانت األرايض البولندية عىل رأس القامئة.

نهاية العام:
بدأ أطباء (إس إس- SS) بإجراء تجاربهم حول منع 

الحمل واإلنجاب عىل السجينات والسجناء.

1943
26/ شباط- فرباير

إنشاء ما يسّمى باملعسكر العائيل للغجر يف بريكيناو.
آذار- مارس:

اليهود قادمة من  أّول قافلة تضمُّ 55 ألفاً من 
اليونان إىل آشفيتس.

26/آذار- مارس25-/حزيران- يونيو:
 –II تُشّغل سلطات املعسكر يف معسكر آوشفيتس

بريكيناو أربعة أفران برشية مع حجرات الغاز.
7/حزيران- يونيو:

 (Krupp) قام العامل املدنيون يف مصانع كروب
برتكيب األجهزة يف إحدى القاعات التي 

استأجرتها الرشكة من قيادة املعسكر. وقد شارك 
يف بناء معسكر آوشفيتس مئات الرشكات األملانية 

والكثري منها كان يغرف األرباح من األعامل القرسية 
لسجناء املعسكر. من بني هذه الرشكات:

IG  Farbenindustrie أو رشكة زمينس.
19/ متّوز- يوليو:

تنفيذ أضخم عملية إعدام جامعيّة عاّمة. قامت 
عنارص (إس إس- SS) بتعليق 12 بولندياً عىل 
حبال املشانق يف محاولة انتقام لهرب عّدة سجناء 

واالتصال بالسكان من خارج املعسكر.
سبتمرب: 9/ أيلول 

إنشاء ما يسّمى باملعسكر العائيل لليهود يف بريكيناو 
 (Theresienstadt)من „ غيتّو” يف ترييجينسيك

.
ترشين األول- أكتوبر

اليهود قادمة من  أّول قافلة تضمُّ 7500 ألف من 
إيطاليا إىل آشفيتس.

1944
أيّار- مايو:

طائرات الحلفاء تقوم بتصوير آوشفيتس، وعىل 
الصور التي نُّفذت بعد عّدة أشهر تظهر حجرات 
الغاز والدخان املتصاعد من أكداس املحارق. يف 

الطريان األمرييك والربيطاين  يبدأ  آب- أوغسطس 
بقصف مصانع البنزين واملطّاط اإلصطناعي لَرشكة 

IG Farbenindustrie الكيميائية.
16/ أيّار- مايو:

تسليم تحويلة القطارات التي بُنيت داخل املعسكر 
ليك يصل املُسفَّرون مبارشة إىل حجرات الغاز رقم 
قافلة  2 و3 يف آوشفيتس II – بريكيناو. أّول 

املجر إىل  اليهود قادمة من  تضمُّ 438 ألف من 
آشفيتس.

12-10/ متّوز- يوليو:
إخالء ما يسّمى باملعسكر العائيل لليهود. الهتلريون 

يبيدون حوايل سبعة آالف يهودي يف حجرات 
الغاز.

آب- أوغسطس:
اليهود قادمة من  أّول قافلة تضمُّ 67 ألف من 

„الغيتو” يف مدينة وودج، إىل آشفيتس.
2/آب- أوغسطس:

إخالء ما يسّمى باملعسكر العائيل للغجر. ويقوم 
الهتلريون بإبادة حوايل ثالثة آالف يهودي يف 

حجرات الغاز.
12/آب- أوغسطس:

البولنديني، بنتيجة  أّول قافلة تضمُّ 13 ألف من 
االعتقاالت الجامعية التي طالت البولنديني بعد 

اندالع انتفاضة وارسو.
7/ترشين األول- أكتوبر:
متّرد „سونديركوّماندو - 

Sonderkommando” والذي قُتل فيه ثالثة 
من عنارص (إس إس- SS) و 450 من أعضاء 
 ”Sonderkommando - سونديركوّماندو„
من اليهود الذين كانوا يُجربون عىل إحراق جثث 

املقتولني يف األفران البرشية.
ترشين الثاين- نوفمرب:

إيقاف عمليات اإلبادة الجامعية لليهود يف حجرات 
الغاز.

1945
6/كانون الثاين- يناير:

تنفيذ آخر حكم باإلعدام عىل حوايل 70 
بولندياً َحكمت عليهم إحدى املحاكم العرفيّة 

األملانيّة، وعىل أربع يهوديات ُشنِقن بتهمة 
املساعدة يف إعداد متّرد „سونديركوّماندو-

Sonderkommando” وكانت هذه آخر 
عملية علنية لإلعدام.

17/كانون الثاين- يناير:
بداية مسريات املوت، حيث قامت عنارص 

(إس إس- SS) بإخالء املعسكر من حوايل 70 
ألف سجني من آشفيتس.

26-21/كانون الثاين- يناير:
قام األملان بنسف حجرات الغاز واألفران البرشية 

يف بريكيناو.
27/كانون الثاين- يناير:

تحرير سبعة آالف سجني من أوشفيتس من قِبل 
وحدات الجيش السوفييتي.

- 31 -



تاريـــخ أوشــفيتــس فـــي 
سـطـــور

1939
1/ أيلول سبتمرب:

الحرب  أملانيا النازيّة تهاجم بولندا. اندالع 
العامليّة الثانية.

نهاية السنة:
نظراً لالعتقاالت الجامعية التي طالت البولنديني 

فقد اكتظت السجون يف منطقة „شلونسك 
األعىل” (Górny Śląsk) و”مناجم دونربوىف” 
(Zagłębie Dąbrowskie) ، لذلك خططت 

مدينة  قيادة الرشطة والـ (إس إس- SS) يف 
فروتسواف ملرشوع إنشاء معسكر اعتقال 

للبولنديني.

1940
27/ نيسان- أبريل:

بعد القيام مبعاينة عّدة أماكن أصدر قائد 
بإقامة  أوامره  (إس إس- SS) هايرنيك هملر 

معسكر يف أوشفينتشيم واملساّمة من قبل 
األملان آوشفيتس يف موقع كان سابقاً ثكنات 

لسالح املدفعية البولندية.
14/حزيران- يونيو:

السلطات األملانية ترسل أّول قافلة من السجناء 
السياسيني إىل آوشفيتس تتالف من 728 سجيناً 

فيهم مجموعة صغرية من اليهود البولنديني. 
ويُعتربُ هذا اليوم بداية نشاط املعسكر. يف 

السنوات 1945-1940 تّم تسجيل 400 ألف 
سجني فيهم 270 ألف رجل.

19/ حزيران- يونيو:
أّول تهجري للسكان من محيط املعسكر للتخلّص 

من الشهود عىل الجرائم التي تُرتَكب هناك 
وإلعاقة احتكاك السجناء بالعامل الخارجي ومنعهم 
الالحقة، مرتبطة  التهجريات  من الهرب. وكانت 
مبشاريع التوّسع يف بناء معسكر آوشفيتس. وقد 

هّجر األملان من مدينة أوشفينتشيم وقراها 
ما ال يقّل عن خمسة آالف بولندي.كاَم َرّحلوا 

من أوشفينتشيم كل اليهود البالغ عددهم سبعة 
تّم  آالف يهودي إىل „الغيتّوات” القريبة. وكذلك 

تهديم مثاين قُرى وتفكيك ما يزيد عن مئة بناية 
كانت محاذية للمعسكر يف مدينة أوشفينتشيم.

6/ متّوز- يوليو:
هرب أّول سجني (تاديوش فييووفسيك). يف كّل 
تاريخ املعسكر، حاول الهرب من املعسكر بضع 
مئات من أصل ما يزيد عن املليون سجني. وكان 

أغلبهم من البولنديني واألرسى السوفييت واليهود. 
وقد نجح يف الهرب أقل من 150 شخصاً.

الخريف:
حركة املقاومة البولنديّة تنقل معلومات إىل 

الحكومة البولندية يف املهجر يف لندن، عامَّ يجري يف 
املعسكر. 

الثاين- نوفمرب 22/ ترشين 
أول اإلعدامات رمياً بالرصاص نُفِّذ عىل 40 

بولنديّاً.

1941
1/آذار- مارس:

أول زيارة تفقديّة للمعسكر يقوم بها قائد 
أثرها  (إس إس- SS) هايرنيك هملر ويأمر عىل 
بتوسيع املعسكر وتأمني 10 آالف سجني لرشكة 
الصناعية. IG Farbenindustrie لبناء املواقع 

23/نيسان- أبريل
 (Rudolf Höss) قائد املعسكر رودولف هاّس

يحكم ألّول مّرة باملوت جوعاً عىل عرشة من 
السجناء، يف عملية انتقام لهرب سجني واحد من 

املعسكر. 
6/ حزيران- يونيو:

أول قافلة من السجناء السياسيني التشيكيني. بداية 
تسفري السجناء من غري البولنديني إىل آوشفيتس

سبتمرب: 3/ أيلول 
أول عمليّة قتٍل جامعي باستخدام الغاز سيكلون- 

„Zyklon B” لحوايل 600 أسري سوفييتي 
و250 بولندي.

الخريف:
قيادة املعسكر تبدأ بتشغيل أول حجرة للغاز يف 

.I آوشفيتس
ترشين األول- أكتوبر:

فتح معسكر خاّص باألرسى السوفييت يف 
الثاين من  بناء القسم  آوشفيتسI. والبدء يف 

املعسكر آوشفيتس II – بريكيناو، يف مكان قرية 
التي ُهّدمت. – بجيجينكا 

الثاين- نوفمرب: 11/ ترشين 
أول عملية إعدام عند جدار املوت نّفذها الهتلريون 

عىل 151 سجيناً.

1942
بداية السنة:

بداية عملية اإلبادة الجامعيّة لليهود يف حجرات 
الغاز.

آذار- مارس:
إىل آوشفيتس من  يهودي  بداية تسفري 27 ألف 

يهودي من فرنسا. سلوفاكيا و 69 ألف 
1/آذار- مارس:

يبدأ نشاطه. املعسكر آوشفيتس II– بريكيناو 
26/آذار- مارس:

أول دفعة من السجينات(2000 سجينة) يف 
آوشفيتس، وبلغ عدد السجينات املسّجالت يف 

املعسكر حتى النهاية حوايل 130 ألف سجينة.
آذار- مارس/ حزيران- يونيو:

تشغيل أول حجرات مؤقّتة للغاز يف املعسكر 
آوشفيتس II– بريكيناو.

الربيع:
تشغيل الرصيف املعروف باسم 

املعسكر  (Judenrampe) املوجود بني 
آوشفيتس Iو آوشفيتسII – بريكيناو. واملخصص 

الستقبال قوافل اليهود إضافًة إىل البولنديني 
والغجر وقوميات أخرى.

أيّار- مايو:
أول قوافل اليهود من بولندا (300 ألف) إىل 

والنمسا.  أملانيا  يهودي من  آوشفيتس و 23 ألف 
4/أيّار- مايو

أول عملية فرز  عنارص (إس إس- SS) يجرون 
يف معسكر بريكيناو حيث تمَّ قتُل املفروزين يف 

حجرات الغاز.
10/حزيران- يونيو:

متّرد ومحاولة للهرب من قبل حوايل 350 سجني 
بولندي من معسكر تأديبي يف بريكيناو، وقد 

نجح يف ذلك سبعة منهم وقُتل 300.
متّوز- يوليو:

يهودي هولندي إىل  بداية تسفري 60 ألف 
آوشفيتس.
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قبل أو بعد زيارة املواقع يف املعسكر ولكن بعد 
رشاء التذاكر ميكنكم مشاهدة فيلم وثائقي يستمر 

نّفذه مصورو  فيلم  15 دقيقة وهو جزء من 

الجيش األحمر ويعرض عملية تحرير املعسكر 
من قبل الجنود السوفييت، ويصور من الناجني من 
السجناء واألدلّة عىل الجرائم املرتكبة يف املعسكر.

مسافة ثالثة كيلومرتات التي تفصل معسكر 
آوشفيتس عن بريكيناو ميكن قطعها سرياً عىل 

األقدام مروراً باملناطق املتاخمة للمعسكر والتي 
كانت تتموضع عليها املصانع والورشات األملانية 
أثناء الحرب إضافًة إىل املخازن والدوائر وغريها 

بقايا  تزال  حيث كان يعمل وميوت السجناء. وال 

تحويالت القطارات وأرصفتها باقية، حيث 
كانت تجري عملية الفرز للقوافل من قبل أطباء 

.(SS -إس إس)
يوجد بالقرب من املعسكرين مواقف للسيارات، 

لذلك ميكن التنقل بسيارة خاّصة أوبحافلة 
ُمخّصصة للتنّقل بني املعسكرين ذهاباً و إياباً.

ماليني الناس يعرفون ما آوشفيتس، لكّن 
املسألة األساسية هي كيف ميكن للناس 
أن يتذكروا ويعوا بأّن تكرار مثل هذه 
كانوا  املأساة يتعلق بهم فقط. فالناس 
السبب فيها وهم فقط يستطيعون أن 

يجعلوها ال تتكرر. 

بروفيسور فواديسواف بارتوشيفسيك
سجني سابق يف آوشفيتس

الوثائقي الفيلم 
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Jarko Mensfelt, Stanisław Momot, Rafał Pióro, Mieczysław Stec, Wiesław Zieliński 

 ريشارد جوماشيك، ليديا فوريتشاج، فوتشيخ غورغوليفسيك، نيل ياستينبوفسكا، هرنيك ماكاربفتش،
ياركو ماتسفيلت، ستانيسواف موموت، رافاو بيورو، ميتشيسواف ستيتس، فيسواف جيلينسيك.

موسكو. وكذلك البيت العاملي للقاءات الشبيبة يف أوشفينتشيم واملدرسة رقم 356 يف 
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السيـاحيون املرشـدون 

السيـاحـي الدليـل 

ميكن حجز املرشد السياحي بالطرق التالية:
(reservation@auschwitz.org.pl) :عن طريق اإلنرتنيت

بالهاتف:   844-81-00 33 (48+) ,844-80-99 33 (48+)
ميكنكم اإلتصال عىل هذه األرقام من يوم اإلثنني وحتى يوم الجمعة بني الساعة السابعة والثالثة 

املتحف. يف  الدوام  أوقات  الرقم  02-81-844 33 (48+) يف  عىل  بعد الظهر. أو 
الفاكس: 843-22-27 33 (48+)

يف املكان يف نقطة استقبال الزائرين، وهناك كذلك ميكن تسهيل كافة اإلجراءات. ونظراً لإلهتامم 
مجانيّاً. ليس  السياحي  املتزايد يرجى الحجز يف وقت مبّكر. علامً بأّن املرشد 

اليهودية.  مجموعة وشاحات ( طلّيساً) للصالة 
I من املعرض يف آوشفيتس

Iآوشفيتس االعتقال  معسكر  موقع 
الـ(إس إس- SS) أول  يف سنة 1940 دّشن 

معسكر للرجال ويف سنة 1942 للنساء. هنا 
أُجريْت التجارب األوىل لقتل البرش باستخدام 

„Zyklon B„ الغاز الساّم سيكلون- ب
من  األوىل  القوافل  مجزرة  بدأت   وهنا 

اليهود، وهنا أُجريت أوىل التجارب الطبية 

اإلجرامية عىل السجناء، وهنا أُعدم الكثري 
االعتقال  نقطة  كانت  رمياً بالرصاص. وهنا 
املركزية لكافة السجناء من مختلف الفروع. 
وهنا كانت قيادة املعسكر وأغلبية مكاتب 

ال (إس إس- SS)، وهنا كانت قيادة املعسكر 
تدير عملية التوّسع يف بناء املعسكر.

يف هذا املعسكر ركّب النازيّون أغلبية أجهزة 
اإلبادة الجامعية حيث أبادوا ما يقارب املليون 
بريكيناو من  من يهود أوروبا. وكان معسكر 

العنابر  بدايئ، أغلبها من  بني الـ 300 معسكر 
يضّم  الخشبية، كان أكرب معسكر لإلعتقال. وكان 
اليهود  سنة 1944 عىل 90 ألف سجني من 

والبولنديني والغجر ومواطني اإلتحاد السوفييتي 
مليئة  أمكنة  املعسكر  تزال يف  وغريهم. وال 

بالرماد البرشي وغريها من مخلّفات املعسكر.
هذه املساحة الهائلة وعليها عرشات عنابر 
السجناء الخشبية البدائية التي ال تزال قامئة 

األسوار و19  ومئات ُدّمرت و13 كيلومرتاً من 
كم من طرق املعسكر وما يزيد عن 2 كم من 

السكك لحديدية كلُّ هذا يعطينا صورة عن 
الطبيعة املعامرية للمعسكر، والتي كانت تخدم 

هدفاً واحداً ليس إالّ وهو الفتك بالبرش.

يف زيارة املعسكرين يُفّضل االستعانة مبرشد 
سياحي يحمل ترخيصاً من املتحف، ومن الجدير 

بالذكر أن االستعانة باملرشد السياحي إجبارية 
يضمن  يف حالة املجموعات السياحية. وهوما 
معلومات تاريخية صائبة وتجواالً سليامً بني 

باللغات:  سياحيون  مرشدون  األماكن. وهناك 
اإلنكليزية و الكرواتية والتشيكية والفرنسية 

والعربية واإلسبانية والهولندية واليابانية 
واألملانية والبولندية والروسية والرصبية 

والسلوفاكية والسويدية واملجرية واإليطالية.

قبل البدء يف زيارة املوقع مُيكنكم رشاء 
دليل سياحي وهو متوفر بلغات عديدة 

ً للمواقع  ً دقيقاً، مقتضبا يتضمن وصفا

وصاالت العرض ومخططات لألماكن 
يف آوشفيتس وبريكيناو، مع رسم لخط 

وطريق الزيارة.
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داخل أحد العنابر السكنية يف بريكيناو.

بريكيناو- النصب العاملي لضحايا املعسكر

بريكيناو  -  IIآوشفيتس االعتقال  معسكر  موقع 
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ال يحتاج الزائر لرشاء التذاكر ملشاهدة موقع 
التذكارات، وميكن زيارة املعرض وبعض األماكن 
 II وآوشفيتس I يف كال املعسكرين يف آوشفيتس
I العنابر يف آوشفيتس – بريكيناو. وهناك بعض 

غري مفتوحة للزّوار، أّما يف آوشفيتس II – بريكيناو 
باإلمكان زيارة أغلبية العنابر. ويجب أالّ ننىس 

زيارة أربعة أماكن هاّمة متواجدة يف أماكن 
متباعدة عن بعضها وهي:

للغاز يف بريكيناو واملعروفة  • مكان أول حجرة 
بُعد عّدة مئات من  باسم „ البيت األحمر” عىل 

األمتار من الحدود الشاملية ملعسكر بريكيناو.
للغاز يف بريكيناو واملعروفة  ثاين حجرة  • مكان 
بُعد عّدة مئات من  باسم „ البيت األبيض” عىل 

األمتار من الحدود الغربية ملعسكر بريكيناو.
 (Judenrampe) القطارات واملُساّمة • تحويلة 

والتي كانت القطارات يف السنوات -1942 

اليهود  1944 تقف عندها حاملًة قوافل 

والبولنديني والغجر. بني معسكَري آوشفيتس 
وبريكيناو عىل بُعد حوايل كيلومرت ونصف منهام.

للسجناء الذين ماتوا قبل وبعد  الجامعي  • القرب 
تحرير آوشفيتس بفرتة قصرية.

ســاعــات الـــدوام
:يستقبل املتحف زّواره خالل سبعة أيام يف األسبوع يف الساعات التالية

8.00 – 15.00 .كانون أول/ديسمبـر- شباط/فرباير

أول/ نوفمرب 8.00 – 16.00 .آذار/ مارس – ترشين 

أول/ أكتوبر 8.00 – 17.00 .نيسان/ أبريل – ترشين 

8.00 – 18.00 .أيّـار/ مايـو – أيـلول/ سبتمبـر

8.00 – 19.00 .حزيران/ يونيـو- آب/ أوغسطـس

 مواعيد الزيارات أعاله تتعلق بزيارة املعسكَريْن، أما مكتب املعلومات عن السجناء السابقني
 واألرشيف واملجموعات واملكتبة واإلدارة وغريها من األقسام فهي مفتوحة للزوار من يوم اإلثنني

يف 1 كانون ُمغلق  األعياد، علامً أّن املتحف  أيام   ولغاية يوم الجمعة يف 15:00-7:00 عدا 
الفصح عيد  من  األول  اليوم  ويف  ديسمرب  األول  و 25 كانون  .الثاين- يناير 

عاّمة الزيارة - مالحظات 
الوقت الذي تستغرقه الزيارة يتعلق مبدى اهتامم الزائر نفسه، ولكّن زيارة األماكن 

الزيارة  واملعرض يف كال املعسكرين تستغرق ثالث ساعات ونصف عىل األقل. وميكن 
زيارة  مع مرشد واختيار: زيارة عاّمة وتستغرق حوايل ثالث ساعات ونصف. أو 

ليومني. زيارة  أو  متخصصة وتستغرق حوايل 6 ساعات 

آوشفيتس II – بريكيناو.

Iمعسكر آوشفيتس

املناطق التي يرشف عليها املتحف واملتواجدة 
 Iعىل أبعاد مختلفة من آوشفيتس
(B)بريكيناو – II وآوشفيتس (A)

بريكيناو (1،3) يف  للغاز  حجرتني  أّول  • مكان 
واملُساّمة  القطارات  • تحويلة 

القطارات  تقف  كانت  (Judenrampe) والتي 

عندها حاملًة القوافل (4)
األرسى  تخليداً لذكرى  أُقيم  • نصب 
السوفييت الذين قُتلوا يف املعسكر (2)

قبل  ماتوا  للسجناء الذين  الجامعي  • القرب 
وبعد تحرير آوشفيتس بفرتة قصرية (5)



بَُعيْد تحرير معسكر االعتقال واإلبادة 
اً للغاية  آوشفيتس أصبح „موقعاً للذكرى” هامَّ

األعداد  ذلك  لعاملنا املعارص. ويدّل عىل 
املتزايدة من الزّوار للمتحف واملعسكر. فقد 

زاره ليومنا هذا ما يزيد عىل 30 مليوناً، 
عدد  بدأ  من مختلف أرجاء العامل. وقد 

الزّوار بالتزايد بدًء من تسعينات القرن 
مليون  حالياً حوايل  املتحف  املايض. ويزور 
زائر سنوياً من حوايل مئة دولة. وأغلبهم 
من البولنديني واألمريكيني والربيطانيني 

من  الكثري  يشعر  والفرنسيني واإلرسائليني. كام 
السياسيني وقادة الدول بالواجب ليك يزوروا 

املعسكر ويقفوا إجالالً لذكرى ضحاياه. ويعترب 
عن  عّرب  هذا املكان تحذيراً للبرشية. وقد 

ذلك سجني املعسكر السابق ووزير الخارجية 
البولندية األسبق فاواديسواف بارتوشيفسيك 

(Władysław Bartoszewski) قائالً: 
„أوشفينتشيم مقربة هائلة بال قبور، مل يعرف 
أن  تستطيع  تاريخ العامل مثيالً لها. فأنَت ال 

تضع شاهدة أووردة لذكرى ميّت بعينه. 
إنّها مقربة من غري قبور، ألّن األجساد فيها 

تطايرت مع الدخان نحو السامء. وهذا 
يتطلّب مّنا أن نفعل شيئاً.

حول للرتبية  العاملي  املركز  ينظمه:  ما  بني   من 
والهولوكاوست آوشفيتس 

زيــارة موقــع معسكــر اإلبــادة السابق
آوشفيتس- بريكيناو. يف  الذكرى  وموقع  متحف  زائر  حتى يومنا هذا زار ما يزيد عىل 30 مليون 

يزور آوشفيتس- بريكيناو حوايل مليون زائر 
أن  سنوياً من مختلف أرجاء العامل. ميكنك 

تطلب مرشداً، ميلك ترخيصاً من املتحف يكون 
دليالًَ لزيارة املعسَكَريْن.

املعارص لعـاملنـا  ُمهـّم  مكـان  آوشـفيتـس 

العايل: الدبلوم  •  دراسات 
تستمر الدراسة ثالثة فصول دراسية وهي 
مخصصة للمعلمني، و تُنظَّم بالتعاون مع 

„جامعة الرتبية يف كراكوف” وتعرتف 
السلطات الرتبوية بهذا الدبلوم. وهي 

دراسة متداخلة التخصصات بحيث تدرَّس 
القضايا املُتعلقة باملعسكر وسجنائه، عىل 

خلفية واسعة للتاريخ اإلرهايب للنازية 
واإلبادة الجامعية، خاّصًة لليهود إضافًة إىل 
البولنديني والغجر، وغريهم من الضحايا. 

ويف معرض تدريس جذور وتطور األنظمة 

الشمولية يجري تحليل ملختلف الظواهر: 
العنرصية والعداء للساميّة وعدم التسامح. 
ويشمل برنامج الدراسة كذلك عىل القضايا 
األساسية للحرب العاملية الثانية ونتائجها 

وعىل تاريخ وثقافة الشعب اليهودي 
وحضورها يف األدب والفنون والفلسفة.

ويقوم بتدريس املواد الباحثون العلميون 
خون وعلامء اجتامع ونّقاد  يف املتحف ومؤرِّ

أدبيّون معروفون وغريهم من مختلف 
االختصاصات يف العلوم اإلنسانية.

•  السيميناريات:
لقاءات تستمر لعّدة أيام بني معلّمي مواد 
العلوم اإلنسانية واملُربنّي ومدّريس الرتبية 

الدينية من جهة وتالميذ املدارس اإلعدادية 
وما بعد اإلعدادية من جهة أخرى. والهدف 

منها إعداد أفضل لشبيبة املدارس لزيارة 
اللقاءات  برنامج  املعسكر. ويتألف 

من محارضات حول مصري املجموعات 
القومية والدينية من سجناء آوشفيتس. 

وعرض أفالم وثائقية حول آوشفيتس 
األرشيف  يف  والهولوكاوست. ومحارضات 

وقسم املقتنيات إضافًة إىل زيارة تفصيلية 
متخصصة للمعسكر.

• املؤمترات:
 وهي مؤمترات تستمر ليوم واحد، مخصصة 

ملوضوع محدد يتعلق بأهم األحداث 
يف تاريخ آوشفيتس، وتكون مخصصة 

للمعلمني وخّريجي الدورات التي يقيمها 
„املركز العاملي للرتبية حول آوشفيتس 
يرغبون  الذين  والهولوكاوست” من 
يف تعميق معارفهم حول آوشفيتس 

والهولوكاوست وحول الحرب العاملية 
تعميق  إىل  املؤمترات  هذه  الثانية. وتهدف 

ست يف دراسات الدبلوم  املعارف التي ُدرِّ
لتبادل  مناسبة  العايل والسيميناريات. وهي 

اآلراء حول تربية   الشبيبة.
للمربّني  علمّية  وإقامات  •  سيميناريات 

والشبيبة يف بولندا وخارجها:
تسمح هذه السيميناريات واإلقامات 

بالتعرف عىل تاريخ آوشفيتس عىل خلفية 
تاريخ اإلحتالل األملاين لبولندا وأوربا. وتُعدُّ 

الربامج وفقاً ألعامر واهتاممات املشاركني. سيمينار عاملي ملعلمني أوربيني.
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ينظم ويرشف „املركز العاملي للرتبية حول 
عىل  آوشفيتس والهولوكاوست” كذلك 

حركة الزّوار.
سنة 2005  الثاين- يناير  يف 27 كانون 
أثناء االحتفاالت بالذكرى الستني لتحرير 

معسكر آوشفيتس تَنادى عّدة مئات 
من السجناء السابقني ووقعوا الوثيقة 

التأسيسة لـ „املركز العاملي للرتبية حول 
أحدثه  آوشفيتس والهولوكاوست” والذي 

رسمياً وزير الثقافة البولندي يف أيّار- 

األشكال  من  مايو من العام نفسه. واحد 
األساسية لنشاط „املركز العاملي للرتبية 
حول آوشفيتس والهولوكاوست” هو 

التعاون مع الشبيبة واملعلمني يف بولندا 
وخارجها ومع املعاهد العلمية يف بولندا 
الرتبوية  النشاطات  إطار  وخارجها. ويف 

تُنظّم املحارضات والدروس املتحفية 
والورشات التدريبية واملؤمترات للمعلمني 

والسيميناريات واألفالم ومسابقات الرسوم 
ومسابقات عن أفضل عمل حول املعسكر.

باإلمكان عن طريق املوقع عىل اإلنرتنيت 
تاريخ  www.auschwitz.org.pl معرفة 

معسكر آوشفيتس والحصول عىل املواد من 
شخص  اسم  األرشيف واملتعلقة بـ 100 ألف 
الصفحة  تساعد  سجني قُتل يف آوشفيتس. كام 

عىل ترتيب الزيارات حيث تتضمن عىل 
وسائل املواصالت واألسعار والحجز وخدمات 

املُرشدين والفنادق يف أوشفينتشيم.
ومُيّكن املوقع كذلك من التعرف عىل نشاط 

„املركز العاملي للرتبية حول آوشفيتس 
والبنية  األحداث  أهم  والهولوكاوست” وعىل 

التنظيمية للمتحف ونشاط كلِّ واحد 
من أقسامه عىل حدة وعىل معرض الصور 

التاريخية واملعارصة.

نيـــت نتــر إل ا

النشـاطـات التـربـويّـة
آوشفيتس حول  للرتبية  العاملي   املركز 

لوكاوست لهو ا و
الدبلوم  ينظم „املركز العاملي للرتبية حول آوشفيتس والهولوكاوست” دراسات 
العايل وسيمينارات ومؤمترات ورحالت وإقامات علميّة، وكذلك ورشات تدريبية 

ومعسكرات علمية للعاملني يف مجال التعليم والشبيبة من بولندا وخارجها. ويقوم 
بذلك أساتذة أخصائيون يف املتحف ومحارضون من الجامعات.

يجتذب موقعنا عىل اإلنرتنيت آالفاً من 
ُمستَخِدمّي اإلنرتنيت الذين يرغبون بالتعرف 

بشكل أعمق عىل تاريخ آوشفيتس.

واحد من نشاطات املركز العاملي للرتبية يعتمد 
عىل التعاون مع الشبيبة.

تالميذ الثانوية من موسكو يف املعرض الغجري.

منذ سنوات يزور املعسكر حوايل مليون زائر سنوياً 
من كافّة أرجاء العامل.

للقارات: وفقاً  سنة 2009  يف  الزوار  عدد 

أمريكا الشاملية:
60.000

أمريكا 
الجنوبية:
3.000

أوربا وروسيا وارسائيل:
1.155.000

إفريقيا:
2.000

أسرتاليا وبلدانأسرتاليا وبلدان  
املحيطاملحيط

15.000

آسيا بدون ارسائيل وروسيا:
65.000
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الهدف الرئييس لدار النرش هو املحافظة عىل 
ذكرى ضحايا املعسكر وتوثيق الهولوكاوست 
والجرائم التي ارتُكبَت يف املعسكر من قبل 
النازيني وكذلك الرتويج للمواضيع املتعلقة 

بآوشفيتس.

املؤقّتــة  املعـارض 
ملتنّقـلــــة ا و

واملنشـــورات الكُتب 
أصدرت دار النرش املئات من املنشورات بلغ عدد نسخها حوايل مثانية ماليني نسخة.

املغدور-  لقطة لجزء من معرض: املواطن 
ذكرى ضحايا الهولوكاوست من املجر.

جزء من معسكر آوشفيتس II – بريكيناو، 
وتظهرعنابر الحجر الصحي وغريها من عنابر 

السجن.

الهدف الرئييس لدار النرش هو املحافظة عىل 
ذكرى ضحايا املعسكر وتوثيق الهولوكاوست 
والجرائم التي ارتُكبَت يف املعسكر من قبل 
النازيني وكذلك الدعاية للمواضيع املتعلقة 

الدراسات  لغات  بعدة  الدار  بآوشفيتس. وتنرش 
طة واآلداب واملذكّرات  العلمية واملُبسَّ
واأللبومات والفهارس واألدلّة والشعر 

وامللصقات الجدارية وكذلك األفالم الوثائقية عن 
تاريخ املعسكر.

ومن أهم املنشورات: سجلّ أحداث آوشفيتس 
من تأليف „دانوتا تشيخ” و”آوشفيتس

1945-1940 – محطات من تاريخ المعسكر” 

وهو عمل ضخم يتألف من خمسة أجزاء 
وصدر بعّدة لغات.

بعنوان علمية  ومنذ سنة 1957 تصدر حوليّة 

البولندية  ”دفاتر أوشفينتشيم” باللغتني 
واألملانية، تهتّم بنتائج األبحاث التي يجريها 
الدارسون من عامّيل املتحف وغريهم حول 
مختلف املواضيع املتعلقة بتاريخ املعسكر.

بعنوان  إعالمية  ومنذ سنة 1995 تصدر نرشة 
(PRO MEMORIA) أي „ليك نتذكّر” 

وتهتّم بكّل ما يتعلّق بنشاط املتحف والجوانب 
العلمية والسياسية واالجتامعية لهذا النشاط. 

بطابعها  وبخالف „دفاتر أوشفينتشيم” املتميّزة 
العلمي الرصف فإن هذه النرشة موّجهة 

لقطاعات واسعة من القّراء ابتداء من الباحثني 
وانتهاء بشبيبة املدارس الثانويّة.

وميكن الحصول عىل كافة املنشورات يف املتحف 
وكذلك عن طريق موقعنا عىل اإلنرتنيت وهو 

.www.auschwitz.org.pl

أقام املتحف منذ تأسيسه قبل ما يزيد عن 
مؤقت  الستني عاماً، مايقارب 300 معرض 

وجّوال، شاهدها أكرث من 15 مليوناً إنسان. 
وقد تجّولت هذه املعارض يف: النمسا 

وبريطانيا وتشيكوسلوفاكيا سابقاً وأملانيا 
وإرسائيل واليابان وهولندا وسويرسا والسويد 
والواليات املتحدة األمريكية واملجر وإيطاليا 

واإلتحاد السوفييتي السابق.

يف الوقت الحايل توجد املعارض التالية:
يف  اليهود  وإبادة  ونضال  • عذابات 

السنوات 1933-1945.
يف  البولندي  الشعب  وتضحيات  • نضال 

السنوات 1939-1945.
األوربيني. الغجر  • إبادة 

السلوفاك. اليهود  • مأساة 
آوشفيتس. يف  تشكيا  • سجناء من 
ضحايا  املغدور- ذكرى  • املواطن 

الهولوكاوست من املجر.
آوشفيتس. إىل  فرنسا  من  • املُسّفرون 

• بلجيكا 1944-1940 اإلحتالل 
والتسفري إىل آوشفيتس.

يف  هولندا  من  اليهود  وتسفري  • اضطهاد 
السنوات 1940-1945.

الدول  ه  أعدَّ معرض  إىل  • إضافة 
وروسيا  يوغسالفيا  و  التالية: النمسا 

وإيطاليا.
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دامئة  معارض  يف املعسكر آوشفيتس I توجد 
أخرى أُطلق عليها ”املعارض القوميّة“ والتي 
قامت يف بداية األمر مببادرة من السجناء من 
مختلف البلدان واملنظمني يف ”اللجنة العاملية 

مبرحلة  التعريف  إىل  ألوشفينتشيم“ ويهدفون 
روا  االحتالل الهتلري يف تلك الدول التي ُسفِّ
أول  منها إىل آوشفيتس ومصائرهم. وكان 

معرض من هذا النوع قد أُقيم سنة 1960. 
وقد تغرّي قسم من هذه املعرض وقسم آخر 
املعارض  أُلغي وقسم أُقيم من جديد. وهذه 

من أعامل فرق من األخصائيني، أحدثت يف 
الدول التي كان لها ضحايا يف آوشفيتس. وتقام 

ها  هذه املعارض بالتعاون مع املتحف وتقرُّ
”اللجنة العاملية ألوشفينتشيم“

املعرض الوحيد يف معسكر بريكيناو افتُتَِح سنة 
تتمُّ  كانت  مبنى ” الساونا“ حيث  2001 يف 

هناك عملية تسجيل وتعقيم السجناء الجدد 
وظيفة  التعّرُف عىل  يف املعسكر. وميكننا 

وتاريخ املعسكر من خالل التنّقل بني حجراته 
وفقاً للتسلسل الذي كان السجناء يُكَرهون عىل 
يوجد حوايل 2000  آخر حجرة  القيام به. يف 

صورة لليهود املُسّفرين إىل آوشفيتس، والتي 
ُعرث عليها بعد تحرير املعسكر.

كام يوجد يف بريكيناو نصب أُقيم تخليداً لذكرى 
ضحايا املعسكر.

مرتبطان  مأسّويَان  موقعان  يف سنة 2005 ُخلِّد 
بتاريح تسفري وإبادة الضحايا.

لها األملان يف  مكان أول حجرة للغاز والتي شغَّ
بريكيناو  معسكر  من  ربيع 1942 بالقرب 

واملساّمة بالبيت األحمر.
املعسكر  بني  املوجود  القطارات  - تحويلة 

آوشفيتس I و آوشفيتسII – بريكيناو، 
واملعروفة باسم (Judenrampe) والتي 
كان يصل إليها اليهود والبولنديون والغجر 

املُسّفرون منذ ربيع 1944-1942، وهنا قام 
البرشية. الفرز  أطباء (إس إس- SS) بعمليات 

يعكس املعرض مسرية عملية اإلبادة، ابتداًء من 
وصول اليهود إىل رصيف القطار يف املعسكر، 
حتى موتهم يف حجرات الغاز، مروراً بعملية 
 (SS -إس إس) فرز البرش التي كانت عنارص

تأثرياً، تثبت  الرباهني  أكرث  من  تقوم بها. واحد 
الجرائم املُرتكبة يف املعسكر:ما يقارب الطننّي 
من شعر النساء ضحايا املعسكر ولكنَّ أدوات 

وأشياء الضحايا التي ُعرث عليها بعد تحرير 

املعسكر ال تقلُّ تأثرياً عن سابقتها،كطلّيسات 
التي  والحقائب  لصالة اليهود. والنظارات 

كُتب عليها أسامء أصحابها وعناوينهم واألحذية 
وطواقم أسنان االصطناعية، وثياب األطفال، 
والقدور وغريها، وكل هذه ال تشّكل إال جزء 
بسيطاً من ممتلكات الضحايا اليهود التي مل 

تتمّكن قيادة املعسكر من إرسالها إىل أعامق 
الرايخ الثالث أومل تتمكن من إتالفها.

لليهـود الجامعيـة  لإلبـادة  مركـز   أضخـم 
بييـن ر و أل ا

بريكيناو معسكر  ذكرى  إحياء 
نظراً ألنَّ أغلبية ضحايا آوشفيتس تّم قتلهم يف بريكيناو، لذلك تقّرر عدم إقامة معرض 

ذي طابع متحفّي هناك، واالكتفاء برتك املكان عىل حاله، بال أي تغيري.

القـومّيــة املعــارض 

القطار،  رصيف  عند  تذكارية  بريكيناو: لوحة 
حيث تتوقف القطارات املحّملة باملسّفرين. 
ويُرى يف صدر الصورة صور لألملان من فرتة 

الحرب.

البرشي رقم 3. والفرن  للغاز  بريكيناو: بقايا حجرة 

جدار املوت والذي أمامه أعدم النازيّون آالف الناس.
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واالحتفـاالت املعـارض 
التِّـذكـارات إلحيـاء   

خصوصّيــة متحــف آوشـفيتــس
أصالة املكان واملواقع، حيث خرائب وآثار الهولوكوست، والجرائم ضّد اإلنسانّية 

التي اْرتُكبت هنا، وجعلت من هذا املوقع، مكاناً غري عادّي.
البرشيّة. واألفران  الغاز  حجرات  البرشي، وبقايا  بالّرماد  الرتاب  اختلط   هنا 

هنا قام أطباء (إس إس- SS) بعمليات الفرز البرشية.
هنا الطرق التي كانت تقود الناس نحو حجرات الغاز.

هنا عائالت بأكملها كانت تنتظر املوت.
هنا انتفض السجناء وهنا جرت اإلعدامات.

محيـط يف  الدائـم   املعـرض 
السابق االعتقـال  معسـكر 

صور اليهود املُسّفرين إىل آوشفيتس، وقد ُعرث 
عليها بعد تحرير املعسكر.

جزء من املعرض يف مبنى حامم املعسكر يف 
بريكيناو سابقاً.

واحد من أكرث الرباهني تأثرياً تثبت الجرائم 
شعر  من  الطّنني  يقارب  املُرتكبة يف املعسكر: ما 

النساء ضحايا املعسكر.

 ،I آوشفيتس املعسكر  حجرة الغاز رقم 1 يف 
كام يبدو اآلن.

اإلعتقـــــال معسكــــر 

افْتُتح أول معرض دائم يف عنابر (قاووشات) 
السجناء يف املعسكر آوشفيتس Iسنة 1947. 

وحّل محلّه معرض آخر سنة 1955 وال 
يزال قامئاً لحّد اآلن مع بعض التغيريات 

قضيّتنْي:  عىل  املعرض  الطفيفة. ويركّز 
آوشفيتس كمعسكر اعتقال لسجناء من 

مختلف القوميّات و آوشفيتس كأضخم مركز 
لإلبادة الجامعية لليهود األوربيني.

يصّور املعرض الظروف الحياتيّة لسجناء معسكر 
آوشفيتس، الذين لقوا حتفهم بنتيجة األعامل 

الشاقّة والجوع واألمراض والتجارب التي 
أُجريت عليهم، واإلعدامات ومختلف أنواع 

املعرض عىل صور  التعذيب والعقوبات. يحتوي 
السجناء الذين لقوا حتفهم يف املعسكر. وعىل 

الوثائق واألعامل الفنية التي تصّور الحياة 
للزوار  املفتوح  األقسام  أحد  يف املعسكر. يف 
والذي كان يؤّدي وظيفة سجن املعسكر، ال 

تزال الحجرات والزنازين التي كانوا يحتجزون 
فيها عىل سجناء املعسكر أو الذين قدموا 

أماكن  املساعدات للسجناء من الخارج. يف 
متفّرقة من الجدران واألبواب وعتبات النوافذ 
نجد رسومات وكتابات من تلك األيام العصيبة. 
ويف نفس املكان معرض يصور حركة املقاومة 

يف املعسكر، والعقوبات واإلعدامات ومصري 
عنارص السجناء التابعني للرشطة. كانت 

الزنازين  بالسجناء يف  (إس إس- SS) ترمي 
التأديبية املوجودة يف األقبية املتهمني بخرقهم 
العام 1941  للنظام الداخيل للمعسكر. يف 

كانوا يحبسون املحكوم عليهم باملوت تجويعاً. 
ويف أحد أقبية هذا العنرب قُتل ماكسيميليان 

 Maksymilian Maria) ،ماريا كولبى
حياة  أنقذ  الذي  البولندي  Kolbe) الراهب 

أحد السجناء وتقبّل املوت عوضاً عنه، وانضّم 
إىل املحكوم عليهم باملوت تجويعاً بدالً من ذلك 

عنارص أيضاً أجرت  السجني. وهناك 
محاولة  (إس إس- SS) يف خريف 1941 أول 
للقتل الجامعي باستخدامهم لغاز سيكلون- ب 

”Zyklon B“ الساّم.
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وقد بدأت الدراسات العلمية واألبحاث منذ 
بداية  منتصف الخمسينات من القرن املايض. يف 

األمر جرى الرتكيز عىل املصادر األساسية 
التاريخيّة املتعلّقة مبعسكر آوشفيتس، ومذكّرات 

دة متعلّقة  السجناء ودراسة مواضيع محدَّ
الهاّمة  األوىل  األعامل  بآوشفيتس. وجاء من 

”سجّل األحداث يف معسكر االعتقال أوشفينتشيم- 

ألّفته ”دانوتا تشيخ“  بجيجينكا“ الذي 
العمل  نُرش هذا  (Danuta Czech) وقد 

بعد تنقيحه وتعديله يف أملانيا ككتاب مستقّل 
بولندا يف سنة (1992) ويف  سنة 1989 ويف 
الواليات املتحدة األمريكية سنة (1997) ويف 

إيطاليا سنة (2006).
يف منتصف الستينات والسبعينات من القرن 

املايض تركَّز النشاط عىل دراسة فروع معسكر 
آوشفيتس وحركة املقاومة هناك وعىل معسكر 

بريكيناو. وجرت األبحاث بشكل متواٍز حول عّدة 
مسائل واسعة ذات طابع متكامل منها: تشغيل 
السجناء يف آوشفيتس من تأليف فرانتشيشيك 
بيبري(Franciszek Piper) إخالء وتصفية 

وتحرير املعسكر من تأليف أندجي ستشيلتسيك 
.(Andrzej Strzelecki)

يف السنوات التالية أُجريت الدراسات حول 
مواضيع أخرى تتعلق باإلطار العام لتاريخ 

نتائج  املعسكر ومبواضيع تفصيليّة. وكان من 
هذه الدراسات عّدة كُتب تتألف من عّدة 

أجزاء من بينها: كتاب الوفيّات يف آوشفيتس و 
كتاب الذكريات و كتاب الغجر يف معسكر االعتقال 
آوشفيتس– بريكيناو إضافًة لثالثة كُتب مستقلّة 

للذكريات، عن البولنديني وهي:
البولنديني من وارسو إىل  كتاب الذكرى: قوافل 

السنوات 1940-1944. آوشفيتس- بريكيناو يف 
البولنديني من كراكوف  كتاب الذكرى: قوافل 

وغريها من األماكن من جنوب بولندا إىل 
السنوات -1940 آوشفيتس- بريكيناو يف 

.1944

رادوم  البولنديني من  كتاب الذكرى: قوافل 
وغريها من األماكن من منطقة كييلتىس إىل 
السنوات -1940 آوشفيتس- بريكيناو يف 

.1944

يف هذه الكتب تمَّ تحليل عدد القوافل واملوىت 
يف املعسكر ولكن إضافًة لذلك ويف إطار املمكن 

جرى صياغة سرية حياة كلُّ ضحيّة عىل حدة. وقد 
اتُّبع نفس املبدأ يف كتاب ملجموعة من املؤلّفني 
 Henryk) تحت إرشاف هرنيك شفييبوتسيك
اإلرادة  Świebocki)، تحت عنوان: أصحاب 

أوشفينتشيم  أهايل منطقة  الخرّية- تخليداً لذكرى 
من الذين ساعدوا سجناء معسكر االعتقال 

تأليف  ألبومان آخران من  آوشفيتس. وهناك 
هيلينا كوبيتسكا (Helena Kubica)، عن 

قوافل اليهود من بينجني إىل آوشفيتس. األلبوم 
يرحلوا. واآلخر  أن  األوَّل تحت عنوان: قبل 

ننساهم-  مُيكُن أن  عن األطفال تحت عنوان: ال 
أصغر الضحايا يف آوشفيتس.

وهناك أعامل مهمة أخرى قام بها املؤرخون 
العاملون يف املتحف منها:

عدد ضحايا آوشفيتس (فرانتشيشيك بيرب). 
وتقارير عن الهاربني من معسكر آوشفيتس 
املقاومة يف  (هرنيك شفييبوتسيك). وحركة 

املعسكر ومحيطه (هرنيك شفييبوتسيك)و نهب 
ممتلكات الضحايا (أندجي ستشيليتسيك). و 

املعسكر الفرعي ”بونا“ وتاريخ
IG Farbenindustrie

الطبية  التجارب  ( بيوتر سيتكيفيتش). و 
اإلجراميّة (إيرينا ستشيليتسكا). وتاريخ مفّصل 
ألقسام املعسكر (إيرينا ستشيليتسكا). ومصري 
اليهود املرّحلني من ”الغيتّو“ يف مدينة وودج 

(Łódź) إىل آوشفيتس (أندجي ستشيليتسيك). 

إبادة البولنديني يف آوشفيتس من املُرّحلني من 
السنوات -1942 مناطق ”زاموشتش“ يف 

الغجر يف  1943 (هيلينا كوبيتسا). و مصري 

أوربا املحتلّة وإبادتهم يف آوشفيتس ( فاتسواف 
دووغوبورسيك).وشهود يهوه يف آوشفيتس 

( ترييسا فونتري- تشيخي). وسرية حياة عنارص 
املقاومة ومنهم قائد الخيّالة فيتولد بيليتسيك 

واملالزم ستيفان ياشينسيك ( آدم تسريا).
أّما الّدراسة التي تّوجت أعامل املتحف فهي

“آوشفيتس 1945-1940 – محطات من 
يتألف من  تاريخ املعسكر“ وهو عمل ضخم 

عّدة أجزاء وصدر بعّدة لغات.

واحدة من أهم املنشورات املتعلقة بتاريخ 
لواحدة  آوشفيتس  آوشفيتس هي: سجّل أحداث 

من مؤّرخي املتحف ”دانوتا تشيخ“.

من نتائج عمٍل استمر لسنوات للمؤرخة ”هيلينا 
مُيكُن أن  عنوان: ال  تحت  كوبيتسا“ ألبوم 

ننساهم- أصغر الضحايا يف آوشفيتس. وكان 
الهتلريّون قد قتلوا أغلبهم مبجّرد قدومهم.
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للغاز  حجرات  أربع  بقايا  منها  الخرائب  و300 من  قامئة  تزال  ال  يرشف قسم الرتميم والصيانة عىل ما يزيد عن 150 منشأة 
األجهزة. مختلف  من  وغريها  أسمنتي  واملحارق يف بريكيناو، وما يزيد عن 13كم من األسوار فيها 3600 عمود 

املتحـف ومقتنيـات  لُْمنشآت  ا وتـرميـم  صيـانة 

والصيـانـــة الرتميــم  ُشـعبُة 

الدراسـات والبحـوث التاريخّيـة حـول آوشـفيتـس واحد من أبراج املراقبة يف املعسكر. مهّمُة قسم 
الرتميم والصيانة هي حامية وصيانة موقع 

وُمنشئات املعسكر

والرتميم. الصيانة  قسم  املعسكر. مخترب  أعامل صيانة يف أحد العنابر (قاووش) يف 

أُحِدثت شعبة الرتميم والصيانة سنة 2002 وهي 
أفضل مؤسسة من هذا النوع يف بولندا من 

الشعبة  نفَّذت  حيث التجهيزات والحداثة. وقد 
عّدة مشاريع ترميمية هاّمة، منها: تنظيف 

 (SS -إس إس) وصيانة 80 ألف حذاء جّردها
من الناس املَُسفَّرين إىل آوشفيتس. وأُجريت 
أعامل صيانة لألجزاء املعدنيّة لألفران البرشيّة 

يف بريكيناو، ورسير الكشف الطبي النسايئ يف 
شعبة التجارب التي كان يديرها الطبيب األملاين 

كالوبريغ (Clauberg). وعىل عرشات حقائب 
فر والرسومات واللوحات الغرافيكات والتي  السَّ
ميكننا اآلن مشاهدتها يف املعارض التي تقام يف 

أُجريت عمليات صيانة عىل  بولندا وخارجها. كام 
الوثائق األصليّة املحفوظة يف أرشيف املتحف.

ينكبُّ عمل املؤّرخني يف املتحف عىل دراسة 
تاريخ معسكر آوشفيتس ويرتكّز عملهم اآلن 

عىل ثالثة محاور:
الضحايا. هويّات  • توضيح 

تُدرس  مل  التي  املسائل  بعض  • دراسة 

بعمق لحدِّ اآلن واملتعلقة بتاريخ أجزاء 
محّددة من املعسكر كانت مرتبطة 

بالهياكل التنظيمية لـ (إس إس- SS) يف 
آوشفيتس.

آوشفيتس. تاريخ  مصادر  ونرش  • تحرير 

واملباين  املنشآت  هناك أكرث من 150 من 
تخضع للحامية والصيانة وكذلك 300 موقع 

من الخرائب منها أربع حجرات للغاز واألفران 
يف بريكيناو، وهي هاّمة للغاية ملعرفة تاريخ 

يزيد عن 13كم من األسوار  آوشفيتس. وما 
وغريها من  أسمنتي  فيها 3600 عمود 

مختلف األجهزة.
ُشقَّت  عىل مساحة ما يقارب 200 هكتار 

وُدكَّت كيلومرتات من الطرق وقنوات 
ترصيف املياه وسكك حديدية مع تحويلة 
قطار وأرصفة قطارات ومحطَّات معالجة 

مياه الرصف، وأحواض مياه إلطفاء الحرائق 
وغريها وتخضع املساحات الخرضاء كذلك 

رة التاريخية منها  ًة املناطق املُشجَّ للرعاية وخاصَّ
وتلك ما بعد الحرب (يوجد عرشون هكتاراً من 

الغابات).
ويخضع للصيانة كذلك الوثائق يف األرشيف 

وأدوات االستخدام اليومّي والصور واألعامل 
فني من  عمل  ألفا  املتحف  يف  الفنيّة. ويوجد 

مرحلة املعسكر وأربعة آالف عمل لفرتة 
ما بعد املعسكر، وهي تخضع بشكل مستمر 

لعمليّات الصيانة.

ويتعاون املتحف مع الجامعات من بينها: 
 (Toruń) جامعة كوبرينيكوس يف مدينة تورو
وأكادمييّة الفنون الجميلة يف كراكوف ووارسو. 

 (Fachhochschule) والجامعة املهنيّة
يف كولْن يف أملانيا والجامَعتنَْي الهندسيَّتنَْي 

(Politechnika Śląska) و 

(Politechnika Świętokrzyska)

جامعة (املدرسة العليا لإلقتصاد  مع   وكذلك 
إيجاد طرق  إىل  التعاون  هذا  الزراعي). يؤّدي 

جديدة يف مجال الرتميم والصيانة إضافًة إىل 
تنظيم دورات تدريبية للطالب.
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كلُّ َمن يريد أن يحصل عىل معلومات عن 
السجناء السابقني، ميكُنه االتصال شخصياً أو 

عن طريق املراسلة بـ“مكتب االستعالمات عن 
هذا  يف  العاملون  السجناء السابقني“ ويجيب 
املكتب عن التساؤالت باالعتامد عىل ما تبّقى 
يبَق  مل  فإنَّه  من وثائق املعسكر. بكّل أسف 
أيُّ أثر مكتوب يتعلق باألغلبية الساحقة من 

الساحقة من  األغلبية  ضحايا آوشفيتس. ألن 
الوثائق تمَّ إتالفها من قِبَل األملان قبل تحرير 
املعسكر، إضافًة إىل أنَّه مل يتّم إدخال أغلبية 

يخّص قبل  لني يف سجالت املعسكر. وهذا  املُرحَّ
كلِّ يشء اليهود الذين اقتادُهم رجاُل 

الغاز بعد إجراء  (إس إس- SS) إىل حجرات 
الفرز الذي كان يتمُّ مبجّرد قدومهم إىل املعسكر.

إنَّ إعداد قاعدة بيانات رقميّة عن سجناء 
معسكر آوشفيتس السابقني مسألة هاّمة 

يك نستمّر ونتذكر السجناء والقتىل يف هذا 
إعداد  يف  جارياً اآلن  العمل  يزال  املكان. وال 

قاعدة رقميّة للبيانات تضّم أكرث من نصف 

مليون من البيانات ومعلومات من 56 
مجموعة من الوثائق لفرتة ما بعد املعسكر. 
فاألرشفة اإللكرتونيّة تتيح الحصول الرسيع 

عىل املعلومات، وتحليل املصادر األساسيّة عىل 
شاشة الكومبيوتر.

مقتنيات املكتبة تتفق وطبيعة املتحف فالكتب 
تتعلق بشكل رئييس بتاريخ الحرب العامليّة الثانيّة 
والهولوكاوست والسجون ومعسكرات االعتقال 
مع التأكيد عىل معسكر آوشفيتس، والعنرصية، 

املكتبة  ومعاداة السامية. والجزء األكرب من 
والتي تضّم أكرث من ثالثني ألف كتاباً يتعلّق 
بحركة املقاومة أثناء الحرب العامليّة الثانية، 
وتاريخ الرايخ الثالث األملاين ومشاكل النازيّة 

بها من  بأس  ال  توجد مجموعة  الجديدة. كام 
الكتب حول تاريخ وتقاليد الشعب اليهودي.
باإلضافة إىل األعامل الوثائقيّة والعلميّة فإن 

املكتبة تضّم كتباً يف األدب كاملذكّرات والروايات 
والقصص والشعر واملرسح، وكذلك الخرائط 

ودوائر املعارف والقواميس واملجالت.كام يوجد 
قسم خاص بالكتب واملجالت التي صدرت يف 

الرايخ األملاين الثالث.

السجنـاء عـن   معلـومــات 
السـابقيـن

َقمـــّي الرَّ املُســتودع 

ملكتبـــة ا

ُعرث بعد الحرب يف املعسكر عىل مالحظات كتبها 
أثناء الحرب بعض السجناء اليهود واملعروفني باسم 

 “Sonderkommando - سونديركوّماندو”

وكان هؤالء يُجَربون عىل إحراق جثث القتىل يف 
األفران البرشيّة.

وتعترب هذه الكتابات إىل جانب اعرتافات السجناء 
من األدلّة الثبوتيّة عىل ارتكاب الجرائم من قبل 
مخطوط  من  مقاطع  الصورة  يف  النازيني. نرى 
العثور  تم  بلغة اإليديش لكاتب مجهول. وقد 
عليه بالقرب من خرائب حجرة الغاز III يف 

سنة 1952، ومن ضمن ما يحتويه هذا املخطوط، 
وصٌف لعملية إبادة اليهود يف حجرات الغاز.

إنَّ فريق قاعدة البيانات الرقميّة مسؤول عن 
إعداد بيانات رقميّة عن سجناء وُمرّحّيل معسكر 

آوشفيتس السابقني.

مي
كو

الح
او 

كين
 بري

س-
ويت

وش
ف آ

متح
ف 

رشي
أ

- 19 -



يضمُّ أرشيف املتحف بعض الوثائق األصلية 
بولندي  األعىل) سجّل لسجني  للمعسكر ( إىل 

اعتُقل بسبب نشاطه يف حركة املقاومة. 
املساجني  سجالت  (إىل األسفل) جزء من 

املوىت، أُخذ من ”دفرت يوميّة حوادث السجن 
ملعسكر آوشفيتس“.

جزء من رسالة رسية أرسلت بتاريخ 4 أيلول- 
املقاومة  حركة  املعسكر، إىل  سبتمرب 1944 من 
البولندية يف مدينة كراكوف، ويذكر فيها صاحبا 

الرسالة وهام يوسف سريانكيفتش و ستانيسواف 
كووجينسيك عن إرسال صور من عملية ”القتل 

أخرى. التقاط صور  إمكانيّة  بالغاز“ وعن 

الســابقيـــن السـجنــاء  مــع  التـواصــل 
جنـاء السُّ حـول  املعلومـات   جمـع 

بقيـن لسا ا

لـ  الصحي  املعهد  وثائق  • 64 مجلّداً من 
 (SS -إس إس)

 “SS Hygiene Institut ”
للسجناء. الشخصيّة  األضابري  • 16 مجلّداً من 
السجناء  ُمرَسلة من  • 8 آالف رسالة وبطاقة 

من املعسكر.
• حوايل 800 ألف صورة (كادر) من 

املايكروفلم وهي قبل كّل يشء تصوير لوثائق 
املعسكر أو غريها من الوثائق املتحّصل عليها من 

مصادر أخرى.
• أكرث من 2000 تسجيل صويت إلفادات 

ومذكّرات السجناء السابقني.
تتعلق  • أكرث من 1000 كاسيت فيديو ملواضيع 

باملعسكر والحرب.
• حوايل 130رشيطاً سينامئيّاً وثائقيّاً وروائيّاً 

وأفالماً قصرية تتعلق باملعسكر والحرب.
• 161 مجلّداً من“اإلفادات“ وتحتوي عىل 

أقوال أكرث من 3500 إفادة لسجناء معسكرات 
االعتقال السابقني، وعاّمل األعامل القرسيّة وسكّان 

املجموع تضّم  منطقة أوشفينتشيم وغريهم. ويف 
املجلّدات أكرث من 30 ألف صفحة.

• 251 مجلّداً من ”املُذكَّرات“ وتحتوي 
عىل أكرث من 1400 من مذكّرات سجناء 

معسكرات االعتقال السابقني، وعاّمل األعامل 
القرسيّة، وسكّان منطقة أوشفينتشيم وغريهم. 
ويف املجموع تضّم املجلّدات أكرث من 45 ألف 

صفحة.
املعسكر  قائد  • 78 مجلّداً مللفَّات محاكمة 

إدارة  رودولف هوّس ”Rudolf Höss“ وطاقم 
معسكر االعتقال آوشفيتس وتضّم أكرث من 16 

ألف صفحة.
• 192 مجلَّداً من ”اإلستبيانات“ مألها 

السجناء. حوايل 20 ألف صفحة.
أُجريَْت بني  املُغلقة  االستبيانات  • 27 مجلداً من 

السجناء السابقني. حوايل 8 آالف صفحة.
املتعلقة  األضابري واإلفادات  • 7 مجلّدات من 
بإخالء معسكر آوشفيتس سنة 1945. أكثر 

من ألف صفحة.

أُحدث يف املتحف ِقسم لشؤون التعاون مع 
السجناء السابقني، مهّمته السعي لإلتصال 

والتواصل مع السجناء السابقني وجمع ودراسة 
الوثائق عنهم، كام يقوم العاملون يف هذا 

القسم بإعداد قامئة باألسامء واألرقام للسجناء 
السابقني باإلعتامد عىل املواد املوجودة يف 

أرشيف ما بعد الحرب (اإلفادات، واملذكّرت 
أقوال  بتسجيل  يقومون  واألقوال) كام 
السجناء السابقني وغريهم من األشخاص 

الذين ساهموا مبساعدة السجناء يف املعسكر، 
ويقومون بالبحث عن املصادر ملوضوعهم 
يقومون  ذلك  يف األرشيفات. إضافًة إىل 

بنشاطات علمية وتربويّة.
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يقوم قسم املقتنيات بجْمع وتخزين األدوات 
واألشياء التي ُعرث عليها يف املعسكر واألشياء 
التي نُهبت وقُتل أصحابها وأبيدوا، إضافة إىل 
ما ُعرث عليه يف املعسكر ومحيطه بعد تحريره.
كام يحصل املتحف عىل مقتنياته عن طريق 

مجموعات  يف  الهبات والتقِدمات. يوجد 
املتحف:

حذاء.  • حوايل 80 ألف 
منها 2100  سفر  • حوايل 3800 حقيبة 

كُتب عليها أسامء أصحابها وعنواينهم.
ِقْدر. • حوايل 12 ألف 

النظّارات. من  • حوايل 40 كغ 
اصطناعية. أسنان  • 460 طاقم 

بـ”  واملعروفة  لسجناء املعسكر  • 570 بَّذة 
املَُقلَّمة”.

مدنيّة. ثياب  • 260 قطعة 
اليهودية. • 260 وشاحاً ( طلّيساً) للصالة 

املعدنيّة  األدوات  • 40 مرتاً مكعبّاً من 
املصهورة من املنطقة املعروفة بـ” كندا” 

أي مخازن األشياء املنهوبة من ضحايا اإلبادة 
الجامعية يف بريكيناو.

عمل  ألفا  فنيّة، منها  قطعة  • 6 آالف 
نّفذها السجناء السابقون يف معسكرات 

املتحف  رعاية  تحت  يوجد  االعتقال. كام 
عر الذي قُّص من رؤوس  حوايل طّننْي من الشَّ

النساء املحتجزات يف املعسكر.

املعسكـر: 39 ألف صورة سلبية „نيجاتيف”  وثائق  يوجد يف أرشيف املتحف: ماتبّقـى من 
اليهود معهم إىل  عائلية جلبها  ـاء وحوايل 2500 صورة  للقادمـني الجـدد مـن السجن

مدينَتَّي بينجني ومدينة سوسنوفيتس. آوشفيتس قادمني بشكـل رئييسِّ من  „الغيتّو”  يف 

ت لُْمقتنيــا ا

شيـــف ر أل ا

يضّم األرشيف وثائق أصليّة أملانيّة تتعلّق 
باملعسكر، وصوراً عن وثائق تحّصل عليها من 

مختلف املؤسسات يف بولندا وخارجها، ووثائق 
محاكمة املجرمني الهتلريني، ووثائق حركة 

املقاومة داخل املعسكر أثناء الحرب، ويف محيطه، 
ومواداً ومصادر أساسيّة نشأت بعد الحرب، 

كأقوال ومذكّرات السجناء السابقني وغريهم. 
وكذلك الصور والصور السلبية (نيجاتيف) 

وأفالماً  واملايكروأفالم. ويضّم أفالماً وثائقيّة 
من املحفوظات ودراسات وتعليقات وتقارير 

وسيناريوهات ومعارض وأفالماً، ومكتبة 
للمراجع.

وتحتوي املجموعات عىل: 
سلبية (نيجاتيف)  • حوايل 39 ألف صورة 

للمساجني نّفذتها إدارة املعسكر يف املرحلة 
التي سبقت َوْشَم املساجني كوثيقة ثبوتيّة 

للسجني.
عنارص نّفذتها  • حوايل 200 صورة 

أثناء ترحيل  بريكيناو  (إس إس- SS) يف 
اليهود من املجر سنة 1944، كام نجد عّدة 
صور التقطها بشكل رسّي أعضاء من منظمة 

 ”Sonderkommando - سونديركوّماندو„

بالقرب من حجرات الغاز يف بريكيناو. ويف 
للمعسكر  حوزة املتحف حوايل 500 صورة 

أخذها عنارص من (إس إس- SS) للمباين 
فوتوغرافية  وموقع املعسكر. و2500 صورة 
لون إىل آوشفيتس وبشكل  عائلية جاء بها املُرحَّ

مدينَتَّي  رئييس اليهود القادمون من „ الغيتو” يف 
بينجني ومدينة سوسنوفيتس وعرشات من 

الصور املُلتقطة جّواً للمعسكر من قبل الطيّارين 
التي  الصور  من  األمريكيني سنة 1944 وغريها 

الْتُقطت بعد تحرير املعسكر من قبل العاملني 
يف املتحف وغريهم.

وتضّم: به  املتعلّقة  أو  املعسكر  • وثائق 
48 دفرتاً لسّجالت املوىت تضّم 70 ألف شهادة 

وفاة من القتىل واملوىت يف آوشفيتس.

للبناء  املركزيّة  الهيئة  وثائق  248 ملّفاً من 

التابع لوحدات (إس إس- SS) املسلّحة 
 Zentralbauleitung) والرشطة يف آوشفيتس

 (der Waffen SS und Polizei Auschwitz

وفيها وثائق فنية ومخططات بناء وتوسيع 
املعسكر وبنيانه التحتي وكذلك مخططات 

التطوير العمراين ملدينة أوشفينتشيم.

الثاين-  كانون  النريان تلتهم مخازن املعسكر. يف 
رضبات  تحت  يرتاجعون  األملان  يناير 1945 كان 

الجيش السوفييتي وكانوا يزيلون آثار جرامئهم، 
لكّنهم مل يتمكنوا من إزالة كّل آثار الجرائم النازيّة 

املُقرتَفَة يف آوشفيتس.

قامئة بالسجناء القادمني إىل املعسكر بتاريخ 26 
أيلول- سبتمرب 1941
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نشـاطـات املتحــف
املَهـامُّ املُناطَـة باملتحـف هي:الَجْمـُع واالحتفـاظ والّصيـانة للمـواقـع واملُقتنيـات 

املتحفيّـة ودراستـها دراسـة علميّـة ونشـرهـا.

الحقائب العائدة لليهود املحتجزين يف آوشفيتس

بورتريت ذايت لـ „فرانتشيشيك يجيفيتسيك”

من ضمن مقنيات املتحف هناك أكرث من ستّة آالف عمل فّنّي منها ألفان من أعامل سجناء آوشفيتس أثناء 
احتجازهم يف فرتة الحرب.

بعد تحرير املعسكر ُعرث فيه ويف املناطق 
املُتاخمة له، عىل آالف األشياء الخاّصة 
باليهود الذين سيُقوا هنا إلبادتهم، من 

بينها حقائب سفر كُتب عىل بعضها أسامء 
وعنواين أصحابها الذين قُتلوا.أو ثياب 

الصالة اليهوديّة وطواقم أسنان الضحايا 
ونظّاراتهم وأحذيتهم وغريها. وتُشّكل 
هذه األشياء حاليّاً الجزء األساّيس من 

للزّوار  معروض  ُمقتنيات املتحف. وأغلبها 
يوجد  يف املعسكر آوشفيتسI. حيث 
معرض عامٌّ يحيك تاريخ ما حدث يف 

املعسكر.
كام يوجد يف املتحف وثائق وصور 

ة، منها لوحات  فوتوغرافيّة ولوحات فنيّ
ذت من قبل الُسجناء بشكل رسّي يف  نُفِّ

املعسكر، وأخرى نُّفذت بعد تحريره.
ومتّدنا اللوحات والغرافيكات املنّفذة 

من قبل السجناء السابقني بعد فرتة من 
تحريرهم بالكثري من املعلومات، فهي 

ً من الحياة يف املعسكر، وهي  متثّل صورا
مة من هؤالء الذين  بالتايل شهادات ُمقدَّ

هذه  من  نََجوا من املوت. والكثري 
األعامل نّفذها فّنانون، بذلوا جهداً 

وكانوا من األوائل يف تأسيس املتحف 
وتصميمه.

باإلضافة إىل ذلك يقتني املتحُف الوثائق 
ً لنشاط املعسكر  الهتلريّة، وما كان نتاجا

من بينها ما أنتجته حركة املقاومة وغريها، 
من األشياء التي نشأت بعد الحرب 

سّجلها  التي  واملُذكّرات  وهي: الشهادات 
السجناء السابقون والشهادات التي أدىل 

بها املشاركون يف محاكامت النازيني يف 
يُنرش  ما  يقتني  مختلف أرجاء العامل. كام 

حول آوشفيتس والنازيّة يف العامل.
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بهذا الشكل ميكننا تنفيذ مرشوع شامل 
لرتميم بقايا املعسكر والتي تبلغ 155 

ً من الَعنابر واألبراج املنترشة عىل  موقعا

منها  الخرائب  200 هكتار، و 300 من 

خرائب حجرات الغاز وعّدة كيلومرتات 
من الطرق والتسويرات وغريها من 

ة للمعسكر، إضافًة  نية التحتيّ عنارص البُ
إىل الوثائق املؤْرَشَفة وغريها من 

موجودات املتحف.

والفنون يف  الثقافة  وزير  يف سنة 1990 أحدث 
بولندا „املجلـس العاملـي التابع

أعضاء املجلس  ملتحف أوشفينتشيم” وكان 
مجموعة من سجناء آوشفيتس السابقني 

واملؤرخني واملتخصصني من مختلف البلدان. 
وهو مجلس استشاري له الحّق يف إبداء الرأي 

وإعالنه.
ويستأنس املتحف باستشارات املجلس عند 

اتخاذه قرارات هاّمة تتعلق بعمل موقع الذكرى 
وكذلك يف املسائل املُثرية للجدل والتي ليست 

أنها  لها عالقة مبارشة يف نشاط املتحف. غري 
تثري موجة من الجدل يف املجتمع البولندي 

وخارجه كمسألة ما يسمى بالسوق التجارية 
( سوبرماكيت)، ودير الراهبات الكرمليات أو 

مسألة الصلبان يف املقلع.
الوزراء البولندي  رئيس  يف سنة 2000 أعلن 

العـاملـي”  أْوْشفينتشيـم  عن إحداث „ مجـلـس 
والذي تستمر واليته ملدة 6 سنوات، وقد 

املجلس  توّىل مهاّم املجلس السابق. ويختلف 
الجديد عن سابقه بأنه مجلس استشاري 

لرئيس الوزراء يف مجال إعداد وصيانة املعسكر 
الهتلري لإلبادة آوشفيتس باإلضافة إىل بقية 

تشكلّت  مواقع اإلبادة يف كّل أرجاء بولندا. وقد 
ممثلني  من  تتألف  سنة 2006 لجنة جديدة 
من فرنسا وارسائيل وأملانيا والواليات املتحدة 

األمريكية وبريطانيا واألوكرانيا وقد انْتُخب 
رئيساً لهذه اللجنة وللمرة الثانية الربوفيسور 

فَْواديْسَواْف باْرتُوشيْفسيك
 (Władysław Bartoszewski) وهو من 

سجناء آوشفيتس السابقني.

يف سنة 2005 تشكل „املـركـز العـاملـي 
للرتبيّة حول آْوْشـفيتْْس والهـولوكاوسـت” ويف 

نفس السنة أحدث وزير الثقافة البولندي 

مجلساً للربامج تابعاً للمركز املذكور، ويقوم 
املجلس مبساعدِة املركز العاملي يف نشاطه 

وخاصة تلك املتعلّقة بنقل املعلومات حول 

ضحايا آْوْشفيتْْس والهولوكاوست لألجيال 
الشابّة واالحتفاظ بذكراهم.

صورة معارصة من الجو ملعسكر آوشفيتس II - بريكيناو.

العاملـي أوْشـْفيْنتِشيـْم   مجلـس 

حول الرتبية  ملركز  الربامج   مجلس 
والهولوكاوست آْوْشفيْتْس 
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املتحـف  َمسـاحُة 

الاْملّيــة لَْمــوارد  ا

I صورة معارصة أُخذت من الجو ملعسكر االعتقال السابق آوشفيتس

يضمُّ املتحف جزءاً من املُعسكر األم آوشفيتس
بريكيناو  معسكر  وجزءاً من  أوشفينتشيم  I يف 

أثارت  بجيجينكا. وقد  (آوشفيتس II) يف 
مسألة املساحة التي يجب أن يضّمها املتحف 
جدالً حاّداً يف األربعينات من القرن العرشين، 

فبعض املعسكرات الفرعية تبعد أحياناً 
عرشات الكيلومرتات من املعسكر الرئيّيس 
ولكنَّ الرأي استقر أخرياً عىل حامية 191 
هكتاراً من املعسكرين السابقنْي الرئيسيني: 

آوشفيتس II – بريكيناو. آوشفيتس I و 
وبهذا الشكل شمل املتحف تقريباً كافَة 

املناطق التي تحتوي عىل أجهزة إبادة اليهود 
الجامعيّة إضافًة إىل 150 موقعاً فرعيّاً، منها 

أمكنة إقامة السجناء واملراحيض واألبنية 

اإلداريّة ومقّرات قيادة املعسكر وكولبات 
الُخَفَراء من عنارص (إس إس– SS) وكذلك 
األبنية التي كانوا يستقبلون فيها السجناء 
الجدد إضافًة إىل أبراج املراقبة وبّوابات 

املعسكر وعّدة كيلومرتات من األسوار والطرق 
الداخليّة ورصيف القطارات يف بريكيناو. كام 

يضمُّ املتحف املنطقة التي ُعرِث فيها عىل 
مقربة جامعيّة ملئات املساجني الذين قُتلوا 

قبل دخول جنود الجيش األحمر أو ماتوا بعد 
تحريره مبارشًة.

وكانت أغلب مواقع املعسكر قد تهّدمت قبل 
تحرير املعسكر فقسم منها جرى تَْفكيُكُه أو 
الثاين- يناير  كانون  هدمه سنة 1944 ويف 

ومحاولة  املعسكر  1945 أثناء تصفية 

اإلخفاء آلثار الجرائم التي ارتكبها رجال 
أجزاء من  تّم تفكيك  (إس إس– SS). وقد 

الّرباكات الخشبية بعد تحرير املعسكر.
املتحف  مساحة  يف سنة 2002 توّسعت 
وضّمت املكان الذي كانت تقع فيه أول 
حجرة للغاز يف بريكيناو والذي يُسّمى 

سنة 2004 ُضّم إىل  بالبيت األحمر. ويف 
املتحف مبنى كان يُطلق عليه „املرسح 
يُستخدم  أثناء الحرب  القديم” وكان 
كمخازن للمعسكر كام ُضّم ما يحيط 

باملرسح من أراٍض وكانت أثناء الحرب 
مقلعاً للحىص حيث كان السجناء يقومون 

هناك  تنّفذ  كانت  بأقىس األعامل. كام 
عمليات إعدام السجناء.

املتحف تابٌع إىل وزارة الثقافة والرتاث 
القومي وكان مُيّول بالكامل من قبل بولندا، 

حتى التسعينات من القرن املايض، بعد 
ذلك، بدأت التمويالت تأيت من الخارج. 

وهكذا بفضل صندوق رونالد إس. الودير 
ُمختربات  (Ronald S. Lauder) قامت 

مّكنت  ُمحرتفة للرتميم والصيانة. وقد 
املساعدات التي قّدمتها أملانيا وغريها من 

البلدان واملُنظاّمت ومن بينها „الصندوق 
تربُّعات  الفرنيس لذكرى شواه” وكذلك 
األفراد، مّكنْت من تنفيذ عدٍد من أعامل 
الصيانة والرتميم وبعض املشاريع لتخليد 

الّذكرى.
آوشويتس –  يف سنة 2008 أُنىشء صندوق 

بريكيناو غري الحكومّي لتأمني املوارد املاليِّة 
إلجراء عمليات الصيانة والرتميم يف موقع 

التِّذكار، بشكل يضمن لألجيال القادمة 
التي ستزور بقايا آوشويتس أْن ترى بأُمِّ 

عينها األماكن الحقيقية للجرائم التي ارتكبها 
النازيّون أثناء الحرب العاملية الثانية.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف أُحِدَث صندوق 
دائم من املُفرتض أن يبلغ رأس ماله 120 
دفعًة  املبلغ  هذا  ُجمع  مليون يورو. ولو 

واحدة فإنّه سيحّل مسألة بقاء موقع التّذكار 
القادمة، ِعلامً  لألجيال  آوشويتس – بريكيناو 
أنُّه ال مُيكن التّرصف بهذا املبلغ بل يوَدع يف 
مؤسسة مالية أمينة، وتُنفُق األرباح السنوية 
من هذا املبلغ عىل أعامل الصيانة والرتميم.
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بعد بضعة أشهر من نهاية الحرب وتحرير 
املعسكرات النازيّة، بدأت مجموعة من السجناء 

السابقني البولنديني بالرتويج إىل فكرة تخليد 
قسم من  ذكرى سجناء آوشفيتس. واستغل 

السجناء أّول فرصة وجاؤوا إىل موقع املعسكر 
متّكنوا  لحامية فروع املعسكر وبقاياه. وقد 

من تنظيم ما يسّمى بـ „الِحامية الدامئة 
آالف  برعاية  ملعسكر أوشفينتشيم” وقاموا 

من الناس بدؤوا يزورون املعسكر بأعداد 
غفرية، للبحث عن أثر ألقربائهم والصالة من 
أجلهم وتقديم آيات االحرتام لذكرى الَقتَْىل. 

وقبل إنشاء املتحف نظَّم السجناء القدامى يف 
موقع املعسكر أّوَل معرض تمَّ افتتاحه بتاريخ 
شارك يف  14 حزيران- يونيو 1947. وقد 

حفل افتتاح املعرض ما يقارب من 50 ألف 
شخص من بينهم سجناء سابقني وعائالت 
القتىل وزّوار من كلِّ أرجاء بولندا، ووفود 

متثّل السلطات الرسميّة البولنديّة وممثلون 
عن „اللجنة الرئيسية لتقّيص الجرائم األملانيّة” 

و”اللجنة املركزيّة اليهوديّة التاريخيّة” كام 
شارك وفوٌد من السفارة الربيطانيّة والفرنسيّة 

وسفارة تشيكوسلوفاكيا.

البولندّي  يف 2 متّوز- يوليو 1947 أقّر الربملان 
مرسوماً يتعلق بالحفاظ عرب كافّة األزمان 

عىل أماكن ومواقع املعسكر السابق وتشكيل 

تمَّ  „متحف أوشفينتشيم- بجيجينكا”. وقد 
تبديل اسم املتحف سنة 1999 إىل „متحف 

أوشفينتشيم”. الدولة -آوشفيتس – بريكيناو يف 

أحذية ضحايا آوشفيتس، ُعرث عليها بعد 
تحرير املعسكر (جزء من املعرض).

تَْشييـد موقع التِّذكارات ومتحف 
آْوْشفيتْـْس –  بريكينـاو

ت يَـا ا لِبــَد ا

ء نشـــا إل ا
تأّسس املتحف يف متّوز- يوليو 1947 

وضمَّ منطقة مَعسكرين سابقني 
آوشفيتس I وآوشفيتس II – بريكيناو. 
وقد بلغت مساحته 191 هكتاراً. يف 

م من  قُدِّ اقرتاح  سنة 1979 وبناء عىل 
بولندا ُسّجلْت منطقة املعسكر يف قامئة 

اليونسكو للرتاث اإلنساين.

مقربة جامعية لضحايا النازيّة، اكْتُشفت بعد 
تحرير املعسكر.

تذكارات؟ موقـع  أم  متحـف 
باملتحف هي:  وفقاً ألحكام املرسوم الذي أقّره الربملان البولندي سنة 1947 فإنَّ املهاّم املُناطة 

املحافظة عىل أماكن معسكر االعتقال السابق ومعامله وَجْمُع وتجميع األدلة واملوادّ املتعلّقة بالجرائم األملانية 
التي اْرتُِكبَت يف آوشفيتس ودراستها دراسة علميّة ونرشها.

ولكّن األمور املتعلّقة بتنظيم ونشاط وتطوير نشاط املتحف كانت وال تزال موضوع مناقشات يف أوساط 
السجناء السابقني وخرباء املتاحف واملرمِّمني واملؤّرخني واملَُربِّني وممثّيل وسائل اإلعالم.

حتى عندما كان املتحف يف طور اإلنشاء كانت املناقشات تدور حول حرص نشاط املتحف يف وصف املايض 
آراء ُمتناقضة تراوحت  ح ويرشح اآلليّات األساسيّة للنظام النازّي املجرم. وبرزت  وتدوينه أم عليه أن يوضِّ

بني ُمطالٍِب بتجريف وحرث هذه األماكن وآخر يُطالب باإلنقاذ واملحافظة عىل كل شرب من تلك 
االماكن.

الكّل متفقاً مع تسمية „متحف وطني آوشفيتس –  كام تدور املناقشات حول اسم „متحف” فليس 
الذكرى  بريكيناو يف أوشفينتشيم”. فالبعض يرى فيه قبل كّل يشء مقربةً، وآخرون يرون فيه نصباً لتخليد 
الناحية  والبعض اآلخر يرى فيه معهداً للذكرى أومركزاً للرتبية والدراسات حول مصري ضحايا املعسكر. ومن 
العملية فإّن املتحف يقوم بكافة الوظائف املذكورة آنفاً، فهي ال تتعارض مع بعضها بل تكّمل بعضها البعض.

مراسم دفن آخر ضحايا املعسكر.
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وباإلضافة إىل اليهود والبولنديني والغجر 
واألرسى السوفييت قام الهتلريّون بإرسال 

تشييّك و6 آالف  عىل األقل:7 آالف 
فرنّيس 2500 أملاين  بيلوروّيس و4 آالف 

ومنساوي و1500 روّيس و800 سلوفينّي 
و600 أوكرايّن.وبأعداد مختلفة ترتواح من 

بضعة إىل عدة مئات من السجناء من كل 
دول أوربا.

بيرب من إعداد: فرانتشيشيك 

املُعسكَـر تَحريـر 

حرق جثث اليهود بعد خنقهم بالغاز. بريكيناو.

السجناء املحررون وهم يغادرون معسكر 
بريكيناو.

ر يف 27/كانون الثاين –  من بني سبعِة آالف ُمحرَّ
يوجد 500 طفل. يناير/ 1945 كان 

آْوشـِفيْتـس َضَحــايـا 
تقريبّية) (أرقام 

مع تقدم الجيش األحمر يف نهاية سنة 1944 
بدأت قيادة املُعسكر بإزالة آثار جرامئهم، 

فأتلفوا الوثائق وأزالوا بعض املباين والبعض 
اآلخر أحرقوها أو نسفوها. وبتاريخ 17-21 

بإخالء  كانون الثاين- يناير 1945 قاموا 
املعسكر من املساجني القادرين عىل السري 

فنقلوهم يف عمق الرايخ األملاين. وكان 
الجنوُد السوفييت آنذاك يحررون مدينة 

املعسكر. وقد  من  كراكوف عىل بعد 60 كم 
حّرر جنود الجيش األحمر سبعة آالف سجني 
وهم ِمّمن تبقى يف املعسكر أثناء تحريره يف 

الثاين- يناير 1945. 27 كانون 
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عدد املقتولني لني عدد املُسجَّ  عدد املُسّفرين
القوميـة للمعسكر

1 مليون 200 ألف

              
              
              
              
              
              
              
            

مليون ومئة ألف اليهــود

75-70 ألفاً ً 140 ألفا
            
   

ً 150-140 ألفا البولنديون

21 ألفاً ً 23 ألفا    ً 23 ألفا الغجــر
14 ألفاً ً 12 ألفا  ً 15 ألفا

األرسى 
السوفييت

15-10 ألفاً ً 25 ألفا    ً 25 ألفا آخـرون
حوايل مليون 

ومئة ألف حوايل 400 ألف مليون وثالمثئة ألف املجمـوع
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آوشفيتس. إىل  منها  قدموا  التي  للدول  وفقاً  اليهود  قامئة „بقوافل” 
الحرب قبل  الدولية  حدودها  يف 

ً 438 ألفا  املجـر يف حدودها أثناء الحرب
300 ألف  بولنـدا

ً 69 ألفا  فرنسـا
ً 60 ألفا  هولنـدا
55 ألفاً   اليونـان
ً 46 ألفا  تشيكيـا و مورافيـا
ً 27 ألفا سلوفاكيـا يف حدودها أثناء الحرب
.ً 25 ألفا  بلجيكــا
ً 23 ألفا  أملانيـا والّنْمسـا

10 آالف  يوغسالفيــا
7.5 ألف    إيطاليــا

1 ألف  التـفيـا
ً 690 سجينا  الّنـرويــج

ً 34 ألفا دة  معسكرات اعتقال أو أماكن غري محدَّ
مليون ومئة ألف. املجمــــوع

بيرب من إعداد: فرانتشيشيك 



ما  آْوشفيتْس  إىل  األملان  ر  يف َشْهَرّي أيّار وحزيران – مايو ويونيو من سنة 1944 سفَّ
معسكر  يف  األملان  رون  املصوِّ نّفذ  الفرتة  تلك  يهودّي َمَجرّي. يف  يقارب 440 ألف 
التي  الفرز  عملية  الصور  هذه  تقريباً. وتُظهر  آوشِفيتْس II – برْيكيَناْو 200 صورة 

حجرات  نحو  يسري  منهم  الُجدد. قسم  يقوم بها رجال (إس إس- SS) للقادمني 
الغاز وآخرون ينتظرون املوت، كام نشاهد عملية تصنيف حاجيات القتىل.



وظيفًة  يؤدي  املعسكر  يف سنة 1942 بدأ 
أُخرى، فقد أصبح مركزاً لإلبادة الجامعية 

فقط  يُبادون  لليهود األوربيني. كانوا 
بسبب أصلهم بغض النظر عن أعامرهم, 

جنسهم أو مهنتهم أو آرائهم السياسية أو 
بلدانهم.

كان أطباء وحدات (إس إس- SS) يُجرون 
عىل كّل دفعة من اليهود عملية فرز 

بحيث يُباُد كل شخص غري قادر عىل 
من  وكباُر السّن والحوامل  العمل: املَرىض 

قيود  يف  يُسّجلون  النساء واألطفال. وال 
املعسكر وال مُينحون أرقاماً.

اليهـود إلبـادة  مكـان  آْوْشـِفيْتـْس: 
البرشية. واملحارق  الغاز  ُحجرات  الصورة  عمق  يف  التفريغ. تظهر  رصيف  عىل  املجر  من  معسكر آوشفيتس IIبريكيناو. يهود 

علبة لغاز سيكلون- ب „Zyklon B” عىل 
حىص من أرٍض دياتوميّة يتّرسب منها الغاز.

بريكيناو. صالة األفران البرشية يف مبنى الحجرات الغازيّة واملحرقة رقم 2 يف 
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اعتقاالت معسكر  أوشفيتس: 

املعسكر. قيود  يف  ُمسجل  سجني  منذ 1941 يشّكلون العدد األكرب من سجناء املعسكر. 200 ألف  اليهود

املقاومة. حركة  من  أو  القمعية  الحمالت  يف  اعتقلوا  الذين  البولنديني  من  بلغ عددهم حوايل 160ألف. أغلبهم  السجناء السياسيّون
عددهم 21 ألفاً. الغجر. بلغ  كّل يشء من  قبل  الفئة  هذه  خارجون عن املجتمع تتألف 

املعسكر 12 ألفاً. قيود  يف  منهم  ل  بلغ عددهم 15 ألفاً ُسجِّ األرسى السوفييت SU

سجني. سجناء متهمون حقيقًة أو باطالً بخرقهم ألنظمة العمل. حوايل 11 ألف  ُسجناء الرتبية EH

ازدحام  بسبب  القانونية. ولكن  الناحية  من  آوشفيتس  سجناء معسكر  من  يكونوا  كُلّهم من البولنديني. ومل 
سجون الجستابو يف كل من كاتوفيتىس وميسووفيتىس، كانوا يُرَسلون إىل املعسكر بانتظار األحكام التي تصدر 

بعّدة  عددهم  بحقهم من قبل محاكم الطوارىء والتي غالباً ما كانت تحكم عليهم باإلعدام رمياً بالرصاص. ويُقّدر 
آالف. 

ُسجناء الرشطة PH

نظام  عىل  الحفاظ  يف  أشخاصاً ليساعدوها  بينهم  من  تختار  املعسكر  إدارة  عّدة مئات أغلبهم من األملان. وكانت 
املعسكر. السجناء املجرمون

األملان. من  وأغلبهم  األقل  سجناء بسبب املعتقد الديني بلغ عددهم 138 عىل  شهود يهوه
بلغ عددهم بالعرشات وأغلبهم من األملان. املِثْليُّون

شاراتهم و  آوشفيتس  معسكر  يف  السجناء  أصناف 

السجني السيايس البولندي „إدوارد غلينسيك” 
من  واليهودية البلجيكية „ماال زميتباوم” هربا 
أُلقي  أسبوعني  املعسكر يف صيف 1944 وبعد 
القبض عىل العاِشَقنْي وحكم عليهام باإلعدام من 

(Gestapo). ِقبل الجستابو

خالل كل هذا الوقت كان آوشفيتس يقوم بوظيفة 
معسكر اعتقال، ومع الزمن أصبح أكرب معسكر 

بادىء األمر  االحتالل يف  أملاينّ. وكانت سلطات 
جناَء  وقبل كلِّ يشء ترسل إىل املعسكر السُّ

السياسيني البولنديني، من القادة االجتامعيني 

والروحيني واملثقفني والعلامء واملشاركني يف حركة 
املقاومة من الضباط والذين تعتربهم َخطرين جّداً. 

بلغ تعداد الدفعة األوىل من السجناء السياسيني 
البولنديني 728 سجيناً أُرسلوا إىل املعسكر من 

سجن مدينة تارنوف بتاريخ 14 يونيو- حزيران 
بدايًة لنشاط  التاريخ  يُعتربُ هذا  1940، ولذلك 

البولنديني يف  األملاُن يسجنون  املعسكر. وبقي 
األملان  لهؤالء، كان  املعسكر حتى النهاية. إضافة 

يرسلون إىل املعسكر البولنديني الذين يقبضون 
االعتباطية” التي  عليهم أثناء „ املداهامت 
يقومون بها يف الشوارع وكذلك املرحَّلني من 

ديارهم مع أُرسهم. 
ومع مّيض الوقت بدأ األملاُن يرسلون السجناء إىل 

املعسكر من مختلف البلدان األوربية املحتلة إضافًة 
يُسجَّلون يف  إىل الغجر واألرسى السوفييت. وكانوا 
قيود املعسكر ومُينَحون أرقاماً. ومنذ عام 1942 

بدأ املعسكر يستقبل أفراداً من بني اليهود 
يتمُّ فرُزهم من  ين لإلبادة. وكان  املُسفَّرين املُعدِّ

الصالحية  أساس  قِبَل أطباء (إس إس- SS) عىل 
للعمل أو الحاجة إلجراء تجاربهم الطبيّة 

اإلجرامية عىل البرش. 
من بني مليون وثالمثائة ألف إنسان عىل األقل، كان 
هناك أكرث من أربعمئة ألف منهم ُوِضع يف املعسكر 

وُسجِّل يف قيوده وأُعطي رقامً:
البولنديني،  اليهود، 150 ألف من  200 ألف من 

الغجر 12 ألف أسري سوفييتّي  23 ألف من 

القوميّات. إضافًة إىل 25 سجني من مختلف 
الجوع واألعامل  وقد هلك %50 منهم بسبب 
الشاقّة واإلرهاب الجنوين أو بسبب اإلعدامات 

والظروف املزريّة واألمراض واألوبئة والعقوبات 
والتعذيب والتجارب اإلجرامية الطبيّة عىل 

األحياء.
نَقل األملان أكرث من 200 ألف سجني إىل 

معسكرات أخرى حيث مات أغلبهم. ويف يوم 
تحرير املعسكر كان ال يزال فيه حوايل 7000 

سجني.
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يف السنوات 1944-1942 أُنِىشء 47 
فرعاً ومقراً خارجياً تابعاً ملعسكر االعتقال 

آوشفيتس، حيث كان السجناء يعملون 
كالعبيد، وكانت هذه الفروع غالباً ما تُقام 

بالقرب من املناجم واملصانع األملانية، أو
منطقة „شلونسك  يف  املصانع  من   غريها 
املزارع  قرب  العليا” (Górny Śląsk) أو 

والدواجن.

كانت كل املعسكرات وفروعها التابعة 
آلوشفيتس محاطًة بأبراج مراقبة وأسالك 
شائكة، وكان مُينَع منعاً باتّاً أّي اتصال بني 

املنطقة  تقترص  السجناء والعامل الخارجي. ومل 

املعزولة عن العامل عىل إقامة األسوار، بل 
أُحدث حزام مبساحة حوايل 40 كيلومرتاً مربعاً 
 II وآوشفيتس I يُطّوق معسكرات آوشفيتس

املصالح. حزام  عليه  بريكيناو. أُطلق 

عىل الرغم من الظروف القاسية واإلرهاب 
ر داخل املعسكر، حاول السجناء أن  املُستمِّ

د  تجسَّ يحافظوا عىل كرامتهم اإلنسانية. وقد 
ذلك يف حركة املقاومة بشكلَيْها املنظَّم 

بشكل  السجناء يرتكّز  نضال  واإلرتجايل. وكان 
رئييس عىل إنقاذ رفاقهم من املوت. إضافًة 
لذلك، اتّخذ نضال السجناء أشكاالً عسكريَّة 

وسياسيَّة وثقافيّة ودينيّة.
وكانت أُوىل منظامت حركة املقاومة يف 

املعسكرات قد تشكَّلت يف النصف الثاين من 
يِد السجناء السياسيني  سنة 1940، عىل 

البولندينّي نظراً ألنهم كانوا يشّكلون أغلبية 
املنظامت  عن  النظر  السجناء آنذاك. وبغض 

البولندية تشّكلت تنظيامت أخرى من 
قوميات مختلفة يف املعسكر.

سنة 1944  األول- أكتوبر  يف 7 ترشين 
نَظّمت مجموعة من السجناء تُسّمى 

 ”Sonderkommando - سونديركوّماندو„

متّرداً مسلحاً قُتل فيه عّدة أفراد من 
املحارق  من  واحدة  مت  (إس إس- SS) وُهدِّ

البرشيّة.
وكان تعريف العامل الخارجي بالجرائم التي 

يقوم بها الهتلريون يف آوشفيتس، أحد العنارص 
ممكناً  هذا  الهاّمة لنشاط املقاومة. وكان 

بفضل االتصاالت بحركة املقاومة التي كانت 
تنشط بشكل ملحوظ يف نطاق املعسكر. ويف 
نفس الوقت كانت املقاومة ِصلة الَوْصل بني 

السجناء والعامل الخارجي.
منذ اللحظات األوىل إلنشاء املعسكر كان 

البولنديون القاطنون يف مدينة أوشفينتشيم 
ومحيطها يسعون بشتّى الوسائل ملساعدة 

السجناء وميّدونهم بالغذاء والدواء أو 
يساعدونهم يف الهرب من املعسكر، ويف 

نشاطهم هذا كانوا يعّرضون أنفسهم للموت.

آلْوْشـفيْتـْس التـابعـة  املعسـكـرات 

العـالـم عـن  التـام  العـزل 

املعسـكـرات يف  املقـاومـة   حـركـة 
عهـا و فـر و

 I يف سنة 1943 كان معسكر االعتقال آوشفيتس يضمُّ ثالثة معسكرات ضخمة: آوشفيتس
و آوشفيتس II بريكيناو، وآوشفيتس III مونوفيتس. وعرشات من الفروع الصغرية.

يهودي  صور لسجناء من سجالت املعسكر: فتى 
وصبيّة غجريّة وبنت بولنديّة.

بيانات شخصية لسجني بولندي اعتقل بسبب 
مساعدته لليهود.

سياّيس  فيتولد بيلتسيك Witold Pilecki سجني 
بولندّي، واحد من أوائل الذين نَظّموا وقادوا 
حركة املقاومة يف املعسكر، وصاحب التقارير 

الرسيّة التي أُرِسلت إىل خارج املعسكر.
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لون  يُرحِّ نيسان – أبريل 1941. األملان 
عدد  اليهوَد من مدينة أوشفينتشيم. كان 

سكان هذه املدينة قبل الحرب إثنا َعَرش ألفاً 
من بينهم سبعُة آالف يهودي.

لِْبَنـاء ا فـي  ـُع  التَّوسُّ

صورة جويّة نّفذتها قّوات الحلفاء سنة 1944، 
 II وآوشفيتس I ويظهر عليها املعسكر آوشفيتس
إضافة  – بريكيناو. و آوشفيتس III – مونوفيتس 
إىل مصانع IG Farbenindustrie الكيميائية. 

الصورة  عمق  بناء حاممات املعسكر. يف 
تظهر بني األشجار ُحُجرات الغاز واألفران 

البرشية رقم 4 ورقم 5.

آربايتسالغري يف تشيبينيا 
.(Arbeitslager Trzebinia)

 واحد من عرشات املعسكرات التابعة 

ملعسكر آوشفيتس.

تّم اختيار موقع املعسكر، ألنّه يقع تقريباً يف 
وسط األرايض األوربية املحتلّة من قبل األملان 
ولسهولة املواصالت، بعدها بدأت السلطات 
األملانية بالتوّسع فيه عىل نطاق غري مسبوق، 

ونقلوا إليه املساجني من كافّة أرجاء أوربا تقريباً، 
وكان معسكر آوشفيتس يف أقىص مراحل توّسعِه 

يتألف ثالثة أجزاء رئيسية:

الجزء األقدم. الجزء األّول: آوشفيتس I وهو 
 (Stammlager) وهو ما يسّمى ستاّمالجر
ثكنات  مكان  أُحدث يف أواسط 1940، يف 

عسكرية بولندية، تمَّ توسيعها تدريجيّاً 
عدد  بلغ  لتتالئم مع احتياجات املعسكر. وقد 

إىل 20 ألف  املعتقلني فيه من 12 ألف 
ُمعتقل.

الجزء الثاين: آوشفيتس II بريكيناو.
خريَف  البناء فيه  وهو أكرب األجزاء. بدأ 

 (Brzezinka) بجيجينكا قرية  1941 يف 

عىل بعد ثالثة كيلومرتات من أوشفينتشيم. 

وقد ُرحِّل سّكان هذه القرية البولنديون 
بُنيْت ُحُجرات  بريكيناو  مْت بيوتهم. ويف  وُهدِّ
الغاز، أضخم أجهزة اإلبادة الجامعية يف أوربا 
اليهود  بأغلبية  النازيّون  فتك  املحتلّة. وقد 

السجناء يف  عدد  الذين نُِقلوا لهذا املعسكر. كان 
1944 أكرث من 90 ألف سجني.

الجزء الثالث: آوشفيتس III مونوفيتس.
بداية  يف  ويُعرف كذلك تحت اسم (بونا). وكان 

أمره واحداً من فروع آوشفيتس أُنىشء سنة 
مونوفيتىس (Monowice) عىل  1942 يف 

بُعد ستّة كيلومرتات من أوشفينتشيم بالقرب 
من مصانع البنزين واملطّاط اإلصطناعي بونا 

فريىك Buna-Werke) التي بنتها أثناء الحرب 
َرشكة IG Farbenindustrie الكيميائية. يف 
عام 1944 استقّل  من  ترشين الثاين- نوفمرب 

هذا املعسكر تحت اسم معسكر اعتقال- 
أغلب  مونوفيتس (KL Monowitz) وكانت 
فروع معسكر آوشفيتس تابعًة له. يف صيف 
يضمُّ أكرث من 11 ألف سجني. 1944 كان 
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املعسـكـر محيـط  من  السكـان  ترحيـل 

 (SS -إس إس) كانت عنارص الوحدات الخاصة
متثل الكادر القيادي للمعسكر، ولطاقم الحراسة 

وقتل  اليهود  إبادة  فيه. وقد شاركت يف 
الوحدات  األمركان طاقم  بداية  املساجني. يف 

األملان  الخاصة (إس إس- SS) يتشكل من 
الُخلَّص فقط، لكنهم بعد ذلك أخذوا يضّمون 

إليها عنارص مّمن يُسّمون بـ „فولكس دويتش” 

األملاين  من األملانيّة (Volksdeutsch) أي 
الشعبي، وهو مواطن من خارج أملانيا يستطيع 
أن يثبت أّن له أصوالً أملانية، ووقّع عىل القامئة 

أكرث  املعسكر  مّر عىل هذا  القومية األملانية. وقد 
من مثانية آالف من عنارص الوحدات الخاّصة 

النساء من  املُرشفاُت من  (إس إس- SS). ومن 
(SS -إس إس) وحدات

األملان  ل  يف السنوات 1941-1940 رحَّ
سّكاَن أحد األحياء السكنية يف مدينة 

„أُوْشْفيْنتشيم - Oświęcim” إضافًة إىل 
مثاين قُرى مجاورة لهذا الحّي، حيث أُقيَم 
كلُّ اليهود، الذيَن  ُرّحل  املعسكر. كام 
مدينة  سّكان  كانوا يشكِّلون %60 من 

أوشفينتشيم آنذاك، وُحِرشوا يف „ غيتو”. 
ويف نفس الوقت قاموا برتحيل الكثري من 
البولنديني إىل أملانيا لألعامل الَقْرسيّة.كام 

هّدموا يف املدينة وضواحيها 1200 بيت. 
و بُنيت املخازن والورشات واملكاتب يف 

املناطق املتاخمة للمعسكر وكذلك البيوت 
ُخّصصت  السكنيّة لطاقم إدارة املعسكر. وقد 

َر سكانها للضباط  بعض األبنيّة التي ُهجِّ
 (SS -إس إس) وصفِّ الضباط من وحدات
نادراً  يكن  التي تُرشف عىل املعسكر. فلم 

َصت  ُخصِّ أْن يُجلَب الضباط مع عوائلهم. كام 
هذه املناطق للمستوطنني األملان وعائالتهم 

يدهم  األملان  وضع  وللرشطة واملوظّفني. وقد 
عوا يف  عىل املصانع يف هذه املنطقة وتوسَّ

بعضها وأغلقوا بعضها اآلخر وأقاموا مكانها 
مصانع أخرى للتصنيع الحريب يف الرايخ 

املصنع  يف  وخاصة  فيها  يعمل  الثالث. وكان 
الكيميايئ   

عامل، من البولنديني والروس والفرنسيني 
ُجلبوا للعمل بالسخرة.

بولنديون تحت  مدينة تارنوف. سجناء سياسيّون 
الحراسة األملانية، قبل ترحيلهم إىل معسكر االعتقال 

تارنوف قد  الدفعة األوىل من سجن  آوشفيتس. وكانت 
وصلت إىل املعسكر بتاريخ 14/حزيران- يونيو/ 1940.

.(SS -إس إس) ة طاقم الوحدات الخاصَّ
مّر عىل هذا املعسكر أكرث من مثانية آالف من عنارص الوحدات الخاّصة. 

املتاخمة  املناطق  من  البولنديني   ترحيل 
الحرب. فرتة  يف  للمعسكر. صورة 

أنشأ األملان هذا املعسكر يف أواسط 
ضواحي  سنة 1940 يف 

 ”OŚWIĘCIM - أُوْشْفيْنتشيم„
ها النازيون  وهي مدينة بولندية ضمَّ

إىل الرايخ الثالث وأعطوها اسامً 
أملانياً „ آْوْشـِفيتْـْس” وصار 

االسم يُطلق عىل معسكر االعتقال 
 KONZENTRATIONSLAGER)

.(AUSCHWITZ
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مختصـر لتاريـخ املعسـكرآْوْشـِفيْتـس 1940-1945

يقع معسكر آوشفيتس يف قلب أوربا املُحتلّة: 
باللون األسود الرايخ الثالث األملاين والدول 

التابعة له، باللون الّرمادّي املناطق املحتلّة أو 
الواقعة تحت نفوذه أثناء الحرب العاملية الثانية.

حدود الدول قبل اإلحتالل سنة 1939.

الهتلريَّة االعتقال  معسكرات 

سيـس لتأ ا

 باريس

روما

أوشفيتس

موسكو

برلني

نشأت معسكرات االعتقال يف أملانيا منذ عام 
فيها „العنارص غري املرغوب  يُسجن  1933 وكان 

النازي  للنظام  السياسيني  املعارضني  فيها” من 
العاملية  الحرب  اندالع  واملجرمني واليهود. وبعد 

الثانية، بدأ األملان يقيمون املعسكرات يف 

البلدان التي احتلّوها كذلك. وكانت معسكرات 
االعتقال مبا فيها معسكر االعتقال آوشفيتس 
 (Konzentrationslager - KL) باألملانية
ِجهازاًَ حكوميّاً يُدار من قبل مؤسسة حكوميَّة 

تابعة للسلطات املركزيّة للدولة األملانية، 

ويُرشف عليها (WVHA) أي „الهيئة العاّمة 
لإلقتصاد واإلدارة، التابعة للوحدات الخاصة 

املسؤولة عن  املؤسسة  (إس إس- SS)”. أّما 
تَْسفري الناس إىل املعسكرات وإبادتهم فقد كانت 

.(RSHA) ”الهيئة العامة ألمن الرايخ„

يف كلَّ أرجاء العامل، أصبح معسكر االعتقال 
األملاين النازي آوشفيتس رمزاً للهولوكاوست 
أنشأ  واإلرهاب والجرائم ضد اإلنسانيّة. وقد 

األملان هذا املعسكر يف أواسط سنة 1940 يف 
(Oświęcim) ”ضواحي مدينة „أوْشْفينتشيم
ها النازيون إىل الرايخ  وهي مدينة بولندية ضمَّ

الثالث وأعطوها اسامً أملانياً „آوشفيتس” وصار 
االسم يُطلق عىل معسكر االعتقال آوشفيتس 
.(Konzentrationslager Auschwitz)

وكان السبب املبارش إلنشاء هذا املعسكر ازدياد 
عدد املُعتَقلني البولنديني من قبل الرشطة األملانيّة 
االعتقال  وامتالء السجون بهم. ومل يكن معسكر 

هذا، يف بداية أمره، يختلف عن غريه من 
املعسكرات التي بُنيْت منذ بداية الثالثينيات، يف 
إطار النظام اإلرهايب النازي. وظّل يؤدي هذه 
الوظيفة حتى النهاية. بل حتى عندما تحّول 

تدريجيّاً من معسكر لالعتقال، إىل أضخم مركز 
لإلبادة الجامعيّة لليهود، منذ 1942.

كان طاقم إدارة املعسكر يف آوشفيتس يتألّف من 
عنارص (إس إس- SS) (الرسايا الوقائيّة) وهي من 

الوحدات الخاّصة التي تأسست باألصل بهدف 
تأمني الحامية للتجّمعات الحزبيّة يف األماكن العاّمة 
ألعضاء الحزب النازي. ومع ميضِّ الّزمن تعاظم 
دور هذه الرسايا يف دولة الرايخ الثالث، وبدأت 

تقوم بوظائف كانت أصالً من اختصاص املؤسسات 
اإلداريّة للدولة والرشطة والجيش. وكانت هذه 

الرسايا هي التي تدير معسكرات االعتقال.
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سنة 1939  من  يف األّول من أيلول- سبتمرب 
هاجمت الجيوُش األملانية بولندا. ويف 17 

السوفييتي  االتحاد  هاجمها  من أيلول- سبتمرب 
وتّم احتالل بولندا، وهكذا تّم تقسيم األرايض 

أجزاء  البولنديّة عىل الشكل التايل: ُضّمت 
من بولندا مبا فيها مدينة ”أُوْشْفينْتشيم - 
األملاين.  الثالث  الرايخ  Oświęcim“ إىل 

وتشكَّلت يف أرايض بولندا الوسطى ما يُسّمى 

خاضعًة متاماً  كانت  بـ ”املُقاطَعة العامة“ والتي 
لألملان وتُدار من قبل الجهاز النازّي اإلداري- 

فقد  بولندا  من  األجزاء الرشقية  البولييس. أّما 
ْت إىل اإلتحاد السوفييتي، وذلك بناء عىل  ُضمَّ
املعقود يف  اإلتفاق الثنايئ األملاين- السوفييتي 

عادت هذه  شهر آب- أوغست 1939. وقد 
األرايض وخضعْت لإلحتالل األملاين بعد اندالع 

الحرب بني أملانيا واإلتحاد السوفييتي.

األملاين  الجيش  يف نيسان- أبريل 1940 هاجم 
األملان  هاجم  الدمنارك والرنويج ويف أيار– مايو 
العام  بلجيكا هولندا ولوكسمبورغ وفرنسا. يف 

األملان رضبة  وجه  التايل يف نيسان- أبريل 
إىل يوغسالفيا واليونان ويف حزيران- يونيو، 

هاجموا حليفهم السابق، اإلتحاد السوفييتي. 
وهكذا تمَّ إخضاع معظم مناطق أوربا يف 

األملاين. خريف 1941 لالحتالل 

كان الفكر النازّي يعتمُد قبل كلِّ يشء عىل 
والشيوعيّة.  والدميقراطيّة  كراهية: اليهود 
وعىل اإلميان بتفّوق األّمة األملانية عىل بقية 

بناء مجتمع  نحو  توّجههم  األمم. وعىل 
األملان  النازيّون  خطَّط  ”نقي عنرصيّاً“. لذلك 

من أجل إبادة اليهود والشعوب الُسالفيّة 
تسعى  النازية  أملانيا  والغجر وغريهم. وكانت 
للحصول عىل أراٍض جديدة ليك يسكنها األملان، 

وكان هذا واحداً من أسباب العدوان األملاين 
واندالع الحرب العاملية الثانية.

عام  من  الثاين- نوفمرب  ترشين  شهر   يف 
زعيم  هتلر  أدولف  1937، كان 

أملانيا ومؤسس الحزب النازي 
(حزب العامل القومي اإلشرتايك األملاين) 

الذي توّىل السلطة يف أملانيا منذ 1933، 
كان قد وصف الحرب التي خطط لها 
بهذه الكلامت ”يف وضعنا نحن، لسنا 
مهتّمني بالسيطرة عىل الشعوب بل 

باالستيالء فقط عىل األرايض ألهدافنا 
الزراعية“

”اليهــوُد عـِـرٌق يجـُب أْن يَْفنـى“
هانز فرانك (Hans Frank): حاكم بولندا أثناء الاحتلال الألماني.

”َعلَْينـا أْن نُحـّرر األّمـَة األملـانيـة من البولنـدييـن والـروس واليهـود والغجـر“
الهتلرية) أوتّو تيرياك(Otto Thierack): وزير العدل يف الرايخ الثالث. ( أملانيا 

ـة القيـادات البولنديّـة،(...) كـي  ”القضّيـُة املُلِّحـة اآلن هي الكْشُف عن كافَّ
مـن أصـل  سنسَتغلُّ كـلَّ املتخّصصيـن  نتمكَّـَن مْن تجنُّب أذاُهـم (...) كمـا 

بولنـدي يف صناعاتنـا الحربيـة، وبعـد ذلـك سيختفـي كـل بولنـدي مـن هـذا 
العـالـم.“

(SS -إس إس) النازيّة الخاّصة  الوحدات  هايرنيك هملر(Heinrich Himmler) قائد 

مؤمتر الحزب النازي يف نورمربغ سنة 1937. 
الشبيبة الهتلريّة ترحِّب بهتلر الذي كان قد 
قال:“سرُنيّب شبيبًة يرتِعُد أمامها كلُّ العامل. 
أُريُد شبيبًة قادرًة عىل االغتصاب والهيمنة، 

سًة ال تَستكني“ َرشِ

النَّـــازّي الِفكْـــُر 

الثَّـانيــة العامليـّة  الحـرب  إنْـدالُع 
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مـا قبـل آْوْشـفيْتـْس 
 الِفْكـــُر النَّـــازّي          
الثـانيـة         العامليّـَة  الحـرب   إنـدالع 
الِهتْلـريّــة         االعتقـال   معسـكرات 

مختصـر تاريـخ معسكـر آْوْشـفيْتـْس 1940-1945
 إنشــاء املعسكــر           
 ترحيـل السكـان مـن محيـط املعسكـر         

 التوســع فـي بنــاء املعسكـر         
 املعسكـرات التـابعـة ملعسـكـر آْوْشـفيتْـْس         
 َعـْزل املعسـكر عـن العالـم          
حـركـة املقـاومـة يف املعسـكـرات وفـروعهـا         
 آْوْشـفيتْْس: معسكـر اعتقـاالت          
آْوْشـِفيتْـْس: مكـان إلبـادة اليهـود         
 تـحريـر املعسكــر           

عـدد ضحـايا آْوْشـفيتْـْس وقـوميّاتـهم        
بيـركينـاو  – آْوْشفيْتـْس  ومتحف  التِّْذكارات  موقع  تشييد 

 البـدايـات           
 قـرار اإلنشـاء           
 املسـاحـة           
 الْمــوارد الاْمليـّـة           
 مجلـس أوْشْفيْنتِشيْم العاملـي          

مجلس الربامج ملركز الرتبية حول آْوْشفيتْْس والهولوكاوست      
املتحـف  نشـاطات 

 املـوجـودات فـي املتحـف          
 األرشيــف           

 التواصـل مـع سجنـاء املعسـكر السابقيـن        
 املستـودع الرقمـي           

 املكتبـــة          
 صيـانة وتـرميـم الُْمنشآت ومقتنيـات املتحـف        

ُشـعبُة الرتميــم والصيـانـــة        
الدراسـات والبحـوث التاريخيّـة حـول آوشـفيتـس      

التِّـذكـارات  إلحيـاء  واالحتفـاالت  املعـارض 
 املعـرض الدائم فـي محيـط معسكـر االعتقـال السابـق      

 إحيـاء ذكـرى معسكـر بيـركينـاو         
 املعــارض القـوميّـــة         

املعـارض املؤقتّـة واملتنّقلـة        
 الُكتـب واملنشـورات          
 اإلنتـرنيـت          

التـربـويّـة النشـاطـات 
 املركـز العاملـي للرتبيـة حول آوشفيتس والهولوكاوست      

السـابـق اإلبـادة  معسكـر  موقـع  زيـارة 
 سـاعـات الـدوام         
 الزيـارة- مالحظـات عاّمـة        

         I موقع معسكر االعتقال آوشفيتس 
موقع معسكر االعتقال آوشفيتس II - بريكيناو       
 املرشـدون السيـاحيـون          
 الدليـل السيـاحـي           
 الفيلـم الوثـائقـي           
 زيـارة املعسـكرات السابقة والتنقـل بينهـا        
عنـوان املتحــف          

تـواريـخ  - آوشـفيتـس  تـاريـخ  مـن 
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أَْوْشفيتْْس ِبرْيكيَناْو
بيـن املـاضـي والحـاضـر


