ع

سجن
الشتازي
معلومات الزوار

وصف الطريق
النصب التذكاري لمنطقة هوهينشونهاوزن في برلين
Genslerstraße 66
Berlin 13055
–خط الترام  :M5من محطة  S/U Alexanderplatzأو محطة S
( Landsberger Alleeاتجاه /Hohenschönhausen
شارع  )Zingsterحتى شارع Freienwalder
–خط الترام  :M6من محطة  S/U Alexanderplatzأو محطة S
( Landsberger Alleeفي اتجاه  /Hellersdorfشارع )Riesaer
حتى شارع Genslerstraße
–خط الترام  :16من المحطة S/U Frankfurter Allee
(اتجاه  )Ahrensfeldeحتى شارع Genslerstraße
–خط الحافالت  :256من محطة ( S/U Lichtenbergاتجاه
( )Wartenbergحتى شارع /Große-Leege
شارع Freienwalder

خط الحافالت  M5 ، 256خط الترام
تسجيل الزوار
Freienw
ald

شارع er

المدخل

شارع Lichtenauer

ٌ
ّ
تذكاري
نصب

هوهينشونهاوزن

Genslerstr
شارع aße

النصب التذكاري لمنطقة
هوهينشونهاوزن في برلي

خط الترام  M6و16

www.stiftung-hsh.de
www.youtube.com/user/stiftunghsh
www.instagram.com/stasigefaengnis
www.facebook.com/stasigefaengnis

„ ُ
تمثل لي هوهينشونهاوزن صور ًة باألشعة
السينية إللقاء نظر ٍة على مجتمع ألمانيا الشر
قية من الداخل”.
جيلبيرت فوريان

الجوالت
جوالت للزوار األفراد

مارس/آذار حتى أكتوبر/تشرين األول
اللغة األلمانية :يوميًا من الساعة  10حتى  16الساعة ،على رأس كل ساعة

المعرض
معتقل في هوهينشونهاوزن
شهادات االضطهاد السياسي من سنة  1945حتى 1989
مفتوح يوميًا من الساعة  9حتى الساعة 18
الدخول مجاني

اللغة اإلنجليزية :يوميًا الساعة  10:40والساعة  12:40والساعة 14:40
اللغة الروسية :األحد الساعة 14:15

نوفمبر/تشرين الثاني حتى فبراير/شباط
اللغة األلمانية :من االثنين إلى الجمعة الساعة  ،11والساعة  13والساعة 15
السبت/األحد كل ساعة من الساعة  10حتى الساعة 16
اللغة اإلنجليزية :يوميًا الساعة  10:40والساعة  12:40والساعة 14:40
اللغة الروسية :األحد الساعة 14:15
الجولة الخارجية والمنطقة المحظورة باللغة األلمانية:
الجمعة الساعة 14:15
جولة مع زيارة مستشفى السجن:
كل أربعاء الساعة 13
جولة مع زيارة لعربة نقل المعتقلين Grotewohl-Express
(جروتيول إكسبريس)كل خميس الساعة 13
رسوم الجولة 6 :يورو ،المخفضة  3يورو ،التالميذ  1يورو

الجوالت للمجموعات
(بدءًا من  7أشخاص بعد اإلخطار المسبق)
يوميًا من الساعة  9:00حتى الساعة 16:00
خدمة الزوار
هاتف030 / 98 60 30-82 :
فاكس030 / 98 60 36-82 :
البريد اإللكترونيbesucherdienst@stiftung-hsh.de :

ٌ
تعليمي
عرض
ّ
يقدم مركز العمل التربوي ( )PASللمدارس والمؤسسات التعليمية األخرى
ً
عروضا متنوعة للندوات وأيام المشاريع.
مركز العمل التربوي
هاتف 030 / 98 60 426-82 :و 429-
pdg.arbeitsstelle@stiftung-hsh.de
يقوم مكتب تنسيق الشهود المعاصرين بتوفير الشهود والشاهدات المعاصرين
للمدارس في جميع أنحاء ألمانيا االتحادية بشكل مجاني.
www.ddr-zeitzeuge.de

استخدمت وزارة أمن الدولة ( )MfSالسجن في منطقة
هوهينشونهاوزن في برلين كمركز رئيسي للحبس
االحتياطي العتقال اآلالف من المضطهدين سياسيًا من
أبريل/نيسان  1951حتى يناير/كانون الثاني  .1990وكان
من بينهم العديد من المعارضين السياسيين المشهورين في
يتعرضون في البداية إلى
ألمانيا الشرقية .كان المعتقلون َّ
ُ
ّ
النفسي ويُعزلون
التعذيب
الجسدي ،ثم يتبع ذلك
العنف
ُّ
بصرام ٍة عن العالم وعن االتصاالت االجتماعية.
جوالت
يقو ُد اليوم معتقلون سياسيون سابقون ومؤرخون
ٍ
إرشادية عبر «النصب التذكاري هوهينشونهاوزن في
ِّ
وتوضح
برلين» ،للتذكير بالمظالم المرتكبة في هذا المكان.
الجوالت تاريخ المنطقة التي تم استخدامها بعد انتهاء
الحرب العالمية الثانية كمعسكر سوفيتي ،وبدءًا من عام
 1946أُخفي في قبو المكان ،المعروف «بالغواصة»،
ُ
ّ
المركزي أللمانيا
السوفيتي
االحتياطي
سجن الحبس
ّ
ّ
لتاريخ عمره
الشرقية .ينقل المرشدون والمرشدات صور ًة
ٍ
التعسف
 44عامًا من االضطهاد السياسي ،لتوضيح مدى ُّ
تعرض له المعتقلون من قبل جهاز
والقهر
اإلنساني الذي َّ
ّ
الشتازي (جهاز أمن الدولة في ألمانيا الشرقية) أثناء فترة
االعتقال.

