
 „Dessauer Ufer“ المساعي ضد الفاشیة من أجل إحیاء الذكرى ما جرى – المستودع ج في شارع

یقع المستودع ج  (Lagerhaus G)في شارع  “Dessauer Ufer„ على “der kleine Grasbrook„ وھو 
مخزن تم بناؤه في عام ١٩٠٣ من طرف شركة الطباق “Reemtsma„ في المیناء الھامبورغي السابق.  واُستخدم 
المستودع خالل السنتین األخیرتین من الحرب العالمیة الثانیة ١٩٤٥/١٩٤٤ كقسم من معسكرات االعتقال النازیة في 
“Neuengamme„. ُحبس فیھ ١٥٠٠ یھودیون ھانغاریون، بوالندیون وتشیكیون واُجبروا على العمل القسري في 

المیناء.  واعانى ٢٠٠٠ سجناء لدى النازیین كحد أدنى وعدد غیر معروف من أسرى الحرب من بلدان مختلفة من نفس 
المصیر. لم یتم تحقیق كاف في التفاصیل عن الناس الذین كانوا سجناء في المستودع واألثار التي تركوھا. على سبیل 
المثال یوجد نقش مؤثر جدا ُكتب في الفبائیة السیریلیة في قبو المبنى الذي كان على السجناء أن یبحثوا عن اللجوء من 

الغارات الجویة فیھ. 

ولم یتم بعد الحرب إحیاء الذكرى العام لھذا النوع من االستخدام للمستودع مبدئیا. لغایة الیوم یوجد لوحة تذكاریة على 
جدار المبنى وحجر تذكاري أمامھ فقط إلحیاء الذكرى عن ھذا الزمن.  

مبادرة شاطئ دیسو (Initiative Dessauer Ufer) اتحاد ضد الفاشیة یتكون من جماعات وأفراد یكرسون أنفسھم 
بثقافة وسیاسة إحیاء الذكرى وكذلك توثیق الذكرى بطرق مختلفة. إننا نطالب بإنشاء مركز الذكرى والتعلم واستخدام 

المبنى غیر تجاري وذات صلة بالمنطقة. وباإلضافة الى ذلك نجري بحوثا عن تاریخ المبنى، نقوم باالتصال مع 
األشخاص الباقیین على قید الحیاة، نبادل اآلراء معھم وننظم جوالت على األقدام نعتزم توجیھ االنتباه الى تاریخ المكان 

وإحیاء الذكرى عنھ من خاللھا (توجد مواعد الجوالت على موقعنا). 

وفي الوقت الراھن تملك شركة خاصة ترید أن تبقى مجھولة المبنى المھجور. نظرا إلى أن األرض تنتمي إلى میناء 
ھامبورغ تملكھا سلطة “Hamburg Port Authority„ التي یجب أن توافق على استخدام المبنى. بید أن ھناك 

صراعا بین الشركة الخاصة وھذه السلطة، األمر الذي یجعل عملنا صعبا وبسببھ لیس لدینا رخصة الستخدام المبنى. ومن 
المقرر أن یجري بناء جزء جدید لمدینة المیناء (HafenCity) على ھذه األرض في المستقبل القریب ولیس واضحا كیف 

ھذا سیؤثر على وضع المستودع ج. 

 New Hamburg و  Poliklinik Veddel بتعاون مع (Initiative Dessauer Ufer) تطالب مبادرة شاطئ دیسو
بالحفاظ على المبنى استخدام ثالثة (على األقل) من البیوت الثمانیة التي یتكون منھا المستودع كأماكن التعلم وإحیاء الذكرى 
وكذلك كمركز اجتماعي. وھذا شيء ضروري ألن في األحیاء المجاورة ال توجد أماكن اجتماعیة غیر تجاریة لعلى سبیل 

المثال مجلس الحي.  

ولكي نفعل ذلك ال بد من إعادة بناء المستودع بحرص وعالوة على ذلك یجب أن نجري بحوث إضافیة عن المبنى وأن 
نحافظ على األثار. 

إن إحیاء الذكرى مھم جدا للمساعي ضد الفاشیة ومن الضروري أن یكون المستودع ج جزء لھا.  

Initiative Dessauer Ufer  
https://initiativedessauerufer.noblogs.org/ 


