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ميكن أن  أو ما ،ميكن أن ميحو تلك األحداث من الذاكرة ما أوشفيتزيشهد العامل منذ أحداث  "مل
ِعداد  يفأحداث اهلولوكوست قّط  درجأ   لذلك مل. و يدحض احلجج الدالة على وقوع تلك األحداث

الفائز جبائزة  قاهلا الكاتب اجملري الكبرياليت  الرهيبةهذه هي العبارات . "أحداث املاضي يف مؤلفايت
تاريخ ونشر نقل العمل على زال  وما. أوشفيتزجرى يف  متحدثًا عّما كريتيساميري   نوبل لآلداب
 الفظائع النازية.تلك ارتكاب سبعني عاماً على  أكثر منأمراً ضرورياً على الرغم من مرور اهلولوكوست 

، دويل إلحياء ذكرى ضحايا اهلولوكوستيوم بإعالن ولذلك قامت األمم املتحدة، على غرار جملس أوروبا، 
، وهو يوم 1945 عاميف و بريكينا-أوشفيتز معسكرإىل  نيتياجلنود السوفيي دخولواختارت لذلك يوم 

 عام يوماً  من كل كانون الثاين/يناير 27أعلنت يوم  وأكدت األمم املتحدة، إذ .كانون الثاين/يناير 27
جلماعية جرمية اإلبادة اللهولوكوست، وهي الطابع اخلاص  دوليًا إلحياء ذكرى ضحايا اهلولوكوست،

فت حبق اليهود،  نقل ونشر وي عّد العمل على  معاً. يف آن هلولوكوستتاريخ ال ةالعاملي واألمهيةاليت اقُت 
األمم  سعياجلرائم النازية، دعوة إىل تعزيز على إحياء ذكرى مجيع ضحايا كذلك ، و تاريخ اهلولوكوست

 السالم.إىل 

بأن األسوأ ممكن، اجلميع يف سلوك البشر مذّكرًا وحيّث تاريخ اهلولوكوست على التفكري الالحمدود 
عنها  ذاد. وهذه هي الرسالة اليت وينطوي يف الوقت ذاته على ذاكرة جيب توجيهها حنو املستقبل

ص سابق ومبعوث خا أوشفيتزالناجني من  ، وهو أحدوسعى إىل تبليغها طوال حياته صامويل بيسار
يف هذا  صامويل قال إذاإلبادة اجلماعية،  وتاريخ جرائمأجل تعليم تاريخ اهلولوكوست  لليونسكو من

 نذارإ. وجيب علينا علمناه جسديًا وروحياً تعشناه و  مبالنا من إعالم سائر الناس  بدّ  الالصدد: "
يف عاملنا والعنف اليت تنتشر أن أشكال التعصب باليهود،  األطفال، سواء أكانوا من اليهود أم من غري

 .قبل" نياي مندّمرت د   نياهم كماد  تدّمر جديد ميكن أن  به النزاعات من الذي تعصف

 المديرة العامة لليونسكو  رسالة
 أودري أزوالي السيدة

 بمناسبة اليوم الدولي إلحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست

 2018كانون الثاني/يناير  27
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"تعليم تاريخ اهلولوكوست وإحياء ، وهو 2018 وهذا هو املراد باملوضوع الذي وقع عليه االختيار لعام
واملؤرخني والفنانني واملربني ، أي على السياسيني واخلرباء وجيب علينا مجيعاً  .ذكراه مسؤولية مشُتكة"

واجلحود نستطيع حتصني الضمائر من النسيان إننا لو  .أن نساهم يف ذلك واملعلمني وسائر املواطنني،
تؤدي إىل كذلك من اعتبار اجلرائم مسائل نسبية، ومن عودة األفكار والصور النمطية اليت و  ،واإلنكار
مكافحة  وحتتل باحلق. عن طريق اجلهرالتصدي للتالعب بالوقائع أيضًا ونستطيع  الكراهية.

يرمي  وهذا مايف املساعي املبذولة يف هذا الصدد. السامية مبختلف أشكاهلا مكان الصدارة  معاداة
األنشطة جرائم اإلبادة اجلماعية، وكذلك تاريخ إليه برنامج اليونسكو العاملي لتعليم تاريخ اهلولوكوست و 

الذي سي قام  "ل"ليلة الكريستاالدويل هلذا العام، ومنها معرض مبناسبة اليوم اليونسكو  املنظمة يف مقر
املركز الذي سي قام بالتعاون مع  "الذكريات املسروقة"، ومعرض "صرح ذكرى اهلولوكوست"بالتعاون مع 

، وعرض فلم األملانية أرولسني بادمدينة  املوجود يف للكشف عن مصري ضحايا اهلولوكوستالدويل 
أجل نقل التاريخ واستخالص  وعدة حلقات نقاش، منكلود النزمان، لمخرج  ل األربع" األخوات"

 منه. الِعرب
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