خارطة النقب مع نقاط مواقع متناسبة مع الصور يف الصفحات التالية .يف كل صفحة أربع صور بحسب العامود يف إطار اللوح الخاص
مبعرض "إزهار صحراوي" (من اليسار إىل اليمني).
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 -فازال شيخ

الصور يف معرض "إزهار صحراوي" مأخوذة من مرشوع فازال شيخ ،املحو الثاليث ،والذي
تم نرشه من قبل دار النرش  Steidlيف العام  .2015يدمج الرشح النيص بعض الكتابات
التي وردت يف مقال إيال فايتسامن The to response a ,Shoreline Conflict The-
 - Trilogy Erasureوالتي نرشها دار النرش  .Steidlأتوجه بالشكر والعرفان للسيد إيال
عىل نصائحه السخية يف خالل األشهر املاضية .كلنا محظوظون بالتحرير والتنقيح املبدع
الذي قدمته املحررة السيدة شيال شيخ.
الرشوح النصية مستقاة من بحث واسع تم إجراؤه مبساعدة خبري التصوير الجوي
وخبري آخر متخصص يف قراءة تضاريس املكان املصور من السامء .ك ّرس هذا الخبري الكثري
من وقته من أجل هذا املرشوع ،ولكنه طلب عدم نرش اسمه .متت زيارة املكان من قبل
املؤلف وباالشرتاك مع حايا نوح ،ونوري العقبي ،وسياح التوري ،وإيال فايتسامن ،وأورن
يفتحئال ،وعيدان زيلربشطاين ،وقد تم أثناء هذه الزيارات تسجيل إفادات وشهادات
شخصية ونقاط هامة تم تأكيدها والتعرف عليها.
باإلضافة اىل ذلك ،كانت للحوارات التي شارك فيها كل من راين مندلباوم ،وعزيز أيو
مديغم ،وحايا نوح ،ونوري العقبي ،وميخائيل سفارد ،وسياح التوري ،وإيال فايتسامن،
وأورن يفتحئيل دورا ً كبريا ً يف اإلرشاد والتوجيه .كام أ ّن البحث واملساعدة التي ساهم بها
كل من أحمد صب لنب وتاليا روزين كان له دور جوهري يف البحث.
ونخص بالذكر الجمعية
تم الحصول عىل املزيد من املعلومات من مصادر عدة،
ّ
العربية لحقوق اإلنسان "عدالة" ،ومبكوم -نخطط من أجل حقوق التخطيط ،وPalestine
 ،Rememberedومنتدى التعايش يف النقب ،وجمعية زوخروت .
النقب منطقة من البالد مثرية للمشاعر والتساؤالت أيضاً ،وهذا اإلرصار يخلق أفكار
عدة مشبعة باالنفعال بخصوص ما يجري عىل أرض الواقع .قمت بكل ما أستطيع القيام
به من أجل الحفاظ عىل أسلوب التحري البحثي يف جمع التفاصيل حول ما ميكن رؤيته
يف النقب ،وهو أسلوب مفعم باالنفتاح لخيوط املعلومات التي يتم الحصول عليها من
املختصني والخرباء الذين استرشتهم والتي تطورت عىل مدار أشهر عديدة من الطريان يف
سامء البالد وقراءة تضاريسها .يف حال وقوع أي خطأ ،فهو قد وقع سهوا ً .عىل الرغم من
ذلك ،فإ ّن املؤلف هو املسؤول الحرصي عن كل ما ورد يف هذه الصفحات.
شكري مليخائيل كوميم ،عوفر ناميان ،توفيق غزال من اورينتاتسيا م.ض ،.القدس ،عىل
املشورة والبحث ،الرتجمة إىل اللغة العربية ،والعربية ،وتصميم النرشة.
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يشمل املعرض يف صيغته الحالية ،إزهار صحراوي ،لوحاً مكوناً من مثانٍ وأربعني صورة
جوية تتابع التحوالت يف أرض النقب والتعامل معها .يبحث شيخ يف النداء الذي أصدره بن
جوريون حني طالب "بتعمري الصحراء" يف النقب وأبعاد هذا النداء كحلم يف السنوات ذات
التأثري :رشاء األرايض وإجراء التغيريات عليها من خالل التسلح العسكري ،وافتتاح املناجم،
واملصانع ،واالستيطان ،والتشجري .بالتزامن مع ذلك ،تشري الصور إىل اإلجالء القرسي للبدو
ومحو قرى بدوية بأكملها كانت موجودة سابقاً .بالتزامن مع التعرف عىل مواقع هذه
القرى من الجو ،من خالل الصور  -باإلضافة اىل الرشح النيص الذي يرافقها  -يستعرض
البحث طبيعة األدلة املرئية والطرق والتي ساهمت يف اجتثاث عالمات النقل واإلجالء
والعنف الذي مورس فيها وطمس هذه الدالئل.
قدم فازال شيخ ملعرض "هذا املكان" ( )Place Thisمجموعة من الصور تحت عنوان
"إزهار صحراوي" .هذا هو العمل األسايس يف مرشوعه املوسع" ،املحو الثاليث"( (Era� The
 .)Trilogy sureيف أعقاب البحث التمهيدي الذي أجراه يف إرسائيل ويف الضفة الغربية يف
صب شيخ اهتاممه عىل تاريخ الحرب بني إرسائيل والعرب يف العام – 1948
العام ّ ،2010
مبعث الحداد أو النكبة وحرب االستقالل – وذلك كمنشط ونقطة انطالق للنواحي الثالث
املشمولة يف عملية املحو.
 "آثار الذاكرة" ()Trace Memory "إزهار صحراوي" ()Bloom Desert" -االستقالل/النكبة" ()Nakba/Independence

إزهــــــــار صـحـــــراوي

פר יחה מדבר ית

Desert Bloom

املقدمة
 10أكتوبر/ترشين األول من العام .2011
قاعدة لتخزين الذخائر يف عهد الربيطانيني
ت ّم إلغاء مه ّمتها وتقع بجانب حدود
غزة .بُنيت تقريباً يف العام  1940للتصدي
لهجوم متوقع من األملان من اتجاه شامل
أفريقيا يف خالل الحرب العاملية الثانية.
يظهر هنا بعض من الكومات الرتابية
الـ 170التي بُنيت عىل شكل مربع لتشكيل
دعامة تحصني وحامية من الرياح .وتهدف الجدران املنخفضة من جانب واحد إىل منع
االنفجارات من منطقة املخازن املشتعلة يف املواقع امل ُجاورة .بعد هزمية األملان أمام
الحلفاء يف معركة العلمني ،ات ّضح أ ّن التحصينات غري رضورية ومل تستعمل منذ العام
 .1942املوقع جزء من تاريخ القرية البدوية املعروفة بأبو مويلك أو الحسنات التابعة
لقبيلة الطرابني والتي ا ُخليت يف خالل عملية يوآف .تقع عىل مقربة من املوقع مستوطنة
بريي التي تأسست يف العام  1946تقريباً كواحدة من " 11نقطة" استيطان مخطط لها
لضامن الوجود اليهودي يف املنطقة قبل البدء بتقسيم فلسطني.

 9أكتوبر/ترشين األول من العام .2011
قام الصندوق القومي اليهودي (الكرين
كييمت) بإعداد السد الرتايب لزراعة
األحراش السفرية ضمن حملة التشجري
التي خطط لها بهدف إقامة طوق أخرض
حول مدينة برئ السبع .الصندوق القومي
اليهودي مؤسسة صهيونية غري حكومية
تأسست يف العام  1901بهدف رشاء
األرايض باسم الشعب اليهودي لتأسيس دولة يهودية عىل األرايض الفلسطينية الواقعة
تحت السيطرة العثامنية .ينشط الصندوق القومي اليهودي اليوم يف مجال أعامل التشجري
مقدّماً نفسه كـ"رائد عاملي يف الحفاظ عىل البيئة ".يف صيف العام  ،2010طردت عائالت
أبو جابر ،وأبو مديغم ،وأبو فريح ،التابعة لعشرية الطوري ،من بيوتها التي كانت يف املوقع
حول آخر شجرتني تبقيتا فيه ،ثم ت ّم هدمها .وتطالب التجمعات البدوية اليوم بهذه
املنطقة كقسم من قرية العراقيب غري املعرتف بها.

 • 5خط العرض "14 '25 °31 :شامالً /خط الطول "24 '28 °34 :رشقاً

 • 1خط العرض "7 '21 °31 :شامالً /خط الطول "27 '46 °34 :رشقاً

 • 2خط العرض "17 '16 °31 :شامالً /خط الطول "48 '59 °34 :رشقاً
 22نوفمرب/ترشين الثاين من العام .2011
بقايا أساسات مزرعة حسن الرسايا التابعة
لقبيلة أبو جويد والواقعة يف ضواحي قرية
بنت الرسايا غري املعرتف بها .ت ّم هدم
يبق يف املوقع سوى
املباين مؤخرا ً ،ومل َ
مخلفات وحطام؛ مام يشري إىل إخالء
قرسي للمكان .تعترب املنطقة اليوم منطقة
عسكرية مغلقة .وعىل الرغم من اإلخالء،
ت ّم إعادة بناء مبنيان مؤقتان – وضعت الصخور عليهام لتثبيت الربكسات – فوق املخلفات
يف املوقع .يقع املوقع عىل أرض تج ّمع الشاللني البدوي ت ّم إخالؤه بعد عملية يوآف
العسكرية.
 • 3خط العرض "48 '1 °31 :شامالً /خط الطول "56 '33 °34 :رشقاً
 13نوفمرب/ترشين الثاين من العام .2011
بقايا رحوفوت يف النقب /ال ُرحيبة (الهيب).
يف عرص األنباط ،كانت هذه املدينة ثاين
أكرب مدينة جنويب شامل رشق طريق
البخور يف ذلك العرص .تنبع أهمية هذا
املستوطنة من موقعها يف وسط طريق
"حالوتزا نيتزانا" – سيناء التجارية .يف القرن
الخامس يف العرص البيزنطي ،تخطى عدد
السكان العرشة آالف نسمة .تقع املدينة اليوم عىل أرض رملية كثيبة عىل مقربة من
الحدود املرصية ،وهي ُمحاطة مبناطق عسكرية مغلقة لتدريبات إطالق النار وتنشط يف
خالل أيام األسبوع .نجد يف الجزء األسفل األيرس بركة ماء موصولة ببرئ عميقة .عالوة عىل
ذلك ،باإلمكان مشاهدة الطريق الرئيسية املوصلة للمدينة واملؤدية اىل الساحة املركزية
املر ّم َمة من الجهة اليرسى أيضاً .هذه هي البقايا الوحيدة التي ميكن مشاهدتها عىل
األرض .يظهر ما تبقى من املدينة عىل هيئة التواءات طوبوغرافية خطرة .يف أواخر أيام
الصيف ،تبدو املدينة من الج ّو عىل هيئة طبقة من األرض شبه شفافة.
 • 4خط العرض "2 '18 °31 :شامالً /خط الطول "52 '36 °34 :رشقاً
 4أكتوبر/ترشين األول من العام .2011
شبكة توسيع مدينة أوفاكيم ("آفاق")
وتظهر الطرق الرئيسية ومخططات توسيع
األرايض .أقيمت أوفاكيم كمدينة تنمية
لليهود املهاجرين من شامل أفريقيا والهند
يف  19أبريل/نيسان من العام 1955؛ يف
السنوات الالحقة ،استقبلت املدينة دفقاً
كبريا ً من اليهود الروس املهاجرين للمدينة.
البقع الدائرية الداكنة إىل اليمني حول الشجرتني اللتني بقيتا تشري إىل حضور سابق (فسحات
ماشية) وت ّم تهجريها مؤخرا ً .يف الجزء العلوي من الصورة ،تظهر املاكنات اإلرسائيلية تقوم
بعمليات الحراثة املمتدة لداخل املناطق التابعة للبدو .بُنيت أوفاكيم عىل قرية تواجدت
سابقاً وهي قرية الصانع/النجامت لقبيلة الطرابني وقد ا ُخليت يف العام .1948

 • 6خط العرض "46 '6 °31 :شامالً /خط الطول "10 '24 °34 :رشقاً
 13نوفمرب/ترشين الثاين من العام .2011
خطوط اختبار زلزالية متقاطعة ا ُقيمت
عىل رمال الهالوتزا يف قرية النابعات
الفلسطينية التابعة لقبيلة الطرابني والتي
ا ُخليت يف العام  1948يف خالل عملية
يوآف ،وهي عملية إرسائيلية عسكرية
نُفذت يف  15نوفمرب/ترشين الثاين من
العام  1948بقيادة ييجال ألون ،الذي كان
يتمثل هدفه املطلق باالستيالء عىل أرجاء النقب كلها .الخطوط املتقاطعة خطوط فحص
زلزالية تُشكل جزءا ً كبريا ً من قطع متوازية تقسم هذه الزاوية املنعزلة من الصحراء إىل
مناطق متميزة الستكشاف النفط .وقد ت ّم التنقيب عن النفط يف أواخر مثانينات القرن
العرشين ولكن مل يت ّم إيجاد أي كميات تجارية.
 • 7خط العرض "8 '3 °31 :شامالً /خط الطول "17 '45 °34 :رشقاً

 13نوفمرب/ترشين الثاين من العام .2011
ممرات حديثة عىل طول طريق مستحدث
عرب رمال الحالوتسا باتجاه الحدود املرصية.
هذا االتجاه من منطقة الحدود بني النقب
وسيناء املرصية ،أو ما كان يعرف سابقاً
بقرية النبعات الفلسطينية التابعة لعشرية
الطرابني يب ُعد أكرث من عرشين كيلومرتا ً عن
أقرب مدينة وعدّة كيلومرتات عن الحدود.
هذه املنطقة هي األكرث التي تشهد طلبات الهجرة واللجوء بهدف الخالص من الحروب
واملجاعات يف جنوب صحراء أفريقيا ،وتحديدا ً صحراء إريرتيا ودارفور عرب مسارات رسية.
يف العام  ،2013ت ّم بناء سياج عا ٍل عىل طول الحدود بهدف منع دخول الباحثني عن لجوء
سيايس إىل إرسائيل.

 9أكتوبر/ترشين األول من العام .2011
بقايا مهدّمة ملنزل بدوي ومنطقة مسيّجة
من قبل وزارة الزراعة واملوقع الريفي
التجريبي التطويري الذي انطلق منذ العام
 2000واستم ّر حتى اليوم .البيت البدوي
املصنوع من مواد خفيفة وهشة بيت
بدوي منوذجي ،ويشري الدليل عىل األرض
إىل أ ّن عملية اإلخالء كانت بدون ضغوطات
وت ّم الهدم بدون أي صعوبات .كانت األرض مصادرة ولذلك مل يكن مثة أي عرقلة لعمل
التجارب .يف الزاوية العليا من الجهة اليُرسى من الصورة ،تظهر بقعتان داكنتان دائرتيتان
وهام بقايا تلطيخ من القطيع الذي تواجد يف املوقع بدون مسؤول عنه (راجع  .)4الدائرتان
البيضاوان عىل ميني السياج بقايا برئ عىل طول قناة ت ّم حفرها من مجرى النهر.

 • 13خط العرض "13 '3 °31 :شامالً /خط الطول "10 '28 °34 :رشقاً

 • 9خط العرض "60 '53 °30 :شامالً /خط الطول "53 '45 °34 :رشقاً

 • 10خط العرض "7 '8 °31 :شامالً /خط الطول "25 '12 °35 :رشقاً

 • 14خط العرض "53 '25 °30 :شامالً /خط الطول "26 '56 °34 :رشقاً

 22نوفمرب/ترشين الثاين من العام .2011
برك تبخّر يف منجم أراد للفوسفات .تحتوي
النقب عىل الكثري من املوارد الكياموية
كالنحاس ،والحديد ،واملنغنيز ،والفوسفات،
واليورانيوم .يتميز منجم أراد باحتوائه
عىل أعىل مستوى من الفوسفات ،مع
حواىل ثالثني إىل ستني طُناً من اليورانيوم
يف النسب املنخفضة من الفوسفات الخام،
التي ت ّم استخراجها من املناجم الثالثة التابعة للرشكة املالكة ،روتيم أمفريت نيجيف
املحدودة .ت ّم مبدئياً إنشاء رشكة أراد يف العام  1952كرشكة للفوسفات يف النقب وجاورت
مبوقعها مركز دميونا لألبحاث النووية .تعرتف الدولة بوجود املركز ،ولكنها ت ُحافظ عىل
سياسة الغموض بشأن النووي ،أي ال تعرتف وال حتى تنكر امتالكها سالحاً ننوياً .شُ يد املركز
بالرس (يف بداية العام  )1958مبساعدة من فرنسا ،خارج نظام التفتيش الذي تقوم به
وكالة الطاقة الذرية الدولية يعرف بأمره .املجال الجوي فوق مركز األبحاث النووية مغلق
واملنطقة املحيطة به مسيّجة والدخول إليها محظور .املسافة الفاصلة بني السياج والعشائر
البدوية هي تقريباً  15-20كيلومرتا ً.

 22نوفمرب/ترشين الثاين  .2011عالمات
تشري إىل فيضان ومسارات للمركبات
الثقيلة عىل امتداد طريق  40الرسيع من
الشامل إىل الجنوب بني ميتسفيه رامون
وايالت .تقع هذه املنطقة داخل تيار
موسمي يف جبال العربة الصحراوية التي
تفيض إىل مختيش رامون .األعقاب واآلثار
املوجودة عىل جوانب الطريق تستخدم
من قبل املركبات الثقيلة والقوافل العسكرية وانتقلت بعيدا ً للطبقة العليا من الطمي
الذي تآكل وأعاد املاء تشكيله من جديد .عادة ما تكون الجزيئات الكبرية من الرمل
والحىص من أحجار الصوان.
 • 15خط العرض "10 '57 °30 :شامالً /خط الطول "19 '56 °34 :رشقاً
 14نوفمرب/ترشين الثاين من العام .2011
الحجارة املكومة عىل امتداد الجبل العلوي
والذي ميتاز به العرص النبطي معروفة باسم
تليالت العنب .هذه األجسام املخروطية
بحجم  30إىل  100سنتيمرت وكان عادة ما
يتم تكوميها عىل تلة لتنظيف املنحدرات
وزيادة السطح لسيالن مياه األمطار إىل
الوديان تحتها .املنحدرات العالية تتمتع
بأشعة الشمس الوافرة والصوان األسود عىل السطح يشع بالحرارة الشمسية – وهذه عملياً
البيئة األمثل لزراعة العنب وتربيته .تساهم الرطوبة املتجمعة يف مركز التلة يف تنمية كروم
العنب الصغرية وحفظها ،يف حني يتيح التل للعنب االمتداد عىل طول الزاوية الخارجية بدالً
من األرض .يقع املوقع بجانب همختيش هجدول ("املنجم الكبري "،وهو ثاين أكرب مناجم
إرسائيل ويقع بالقرب من يروحام ،أول مدينة تطوير يف إرسائيل).

 • 11خط العرض "6 '18 °31 :شامالً /خط الطول "17 '5 °35 :رشقاً

 9أكتوبر/ترشين األول من العام .2011
مزرعة قدمية محاطة بال ُجدران يعتقد أنها
تتبع لألنباط ولكنها يف األصل للبيزنطيني
(القرن الخامس بعد امليالد) .تتكون املزرعة
من قطع أرض زراعية ،كام أ ّن الطريق
ُص ّممت ملجرى موسمي .الزراعة القدمية
يف النقب كزراعة البدو التي تطورت منها
تعتمد مبدأ "الري التنافيس"ِ .قطع األرض
وصب املياه الفائضة يف أحواض خُصصت للري .تتدفق املياه
الصغرية تعمل كسد لتجميع َ
بعمق لداخل الرتبة وتُحفظ هناك ،وبعد فرتات طويلة ،تعلو للسطح ُمجددا ً .تتجمع سنوياً
أقل من مئة ميليمرت من املطر ،ويُشكل ذلك نظام َري يَجمع أربعة أضعاف
يف منطقة ما ّ
هذه الكمية ويدعم زراعة الحنطة .يف النقب الكثري من األرايض الزراعية التي تعترب ودياناً
ُوتشكل آالف الكيلومرتات .تظهر يف األعىل من اليسار نتوءات صغرية عىل أرض املنحدر
وتعرف بتالل العنب القدمية .استُعمل ما يظهر من بناء إىل أسفل اليمني للسكن وللتخزين.

 9أكتوبر/ترشين األول من العام .2011
غابة امليتار امتداد لغابة الياتري ،مع أنهام
غري مرتابطتني .بدأت املؤسسة القومية
اليهودية بزراعة الغابة يف العام 1980
لتشكيل إطار أخرض يفصل بني ضاحية
امليتار الغنية اليهودية وبني بلدة الحرة
البدوية .تظهر دروب السري عىل األقدام
وممرات الدراجات يف مختلف أنحاء املوقع.
تقع الغابة شامل ما يعرف بالخط الجاف الذي يُظهر عتبة الصحراء .ينترش أسفل هذا الخط
ما يعرف بـ"التص ُحر" أي :خليط من التوزيع الخفيف امل ُبعرث من أشجار السنط أو األقاقيا
الري من مصاطب تجمعت
واإليكوليبتوس مع شجريات وعشب كام يف السافانا ،وتت ّم عملية ّ
يحسن االحتفاظ باملاء إىل أقىص حدّ .ولكن فوق هذا الخط ،يتألف
فيها مياه األمطار ،مام ّ
نظام الزراعة من صفوف من الصنوبر الحلبي ،وهو أكرث أنواع األشجار املنترشة يف إرسائيل.

 • 12خط العرض "14 '48 °30 :شامالً /خط الطول "19 '46 °34 :رشقاً

 • 8خط العرض "48 '18 °31 :شامالً /خط الطول "34 '56 °34 :رشقاً

 9أكتوبر/ترشين األول من العام .2011
ضواحي قرية الدريجات العربية التي
أنشئت يف القرن التاسع عرش ومل تحصل عىل
االعرتاف من إرسائيل حتى العام  .2004هي
القرية العربية الوحيدة التي ال تتبع للبدو.
سكن هذه القرية لحواىل  16سنة ما بني 250
و 300شخص من ح ّمولة باهيتز (الح ّمولة
ن ََسب تقليدي بني االُطر االجتامعية) .كانوا
يف األصل من الفالحني مثل أهل الدريجات .ال تعرتف حكومة إرسائيل بهذا التجمع بشكل
خاص ،إذ تُخطط إلقامة بلدة جديدة لهم وهي قرية ماريت عىل بعد كيلومرت واحد .يعارض
السكان هذا امل ُخطط الجديد .تحيط بداية األرايض الوعرة بهذا البيوت ،ويرتفع الكلس االبيض
توسع لتح ّجر الكلس عىل بُعد بضع من
ما تحت األرض يف بعض الفسحات عىل السطح .ومثة ّ
مئات األمتار شاميل املوقع.

 9أكتوبر/ترشين األول من العام  .2011بيتا
(شكل دائري يحايك منشأة عد ّو ،راجع )1
ملناورة عسكرية يف منطقة عسكرية مغلقة
للتدريبات عىل إطالق النار .تقع عىل بعد ثالثة
كيلومرتات رشقي مستوطنة ريفيفيم التي
تأسست يف العام  1943مبساعدة الحكومة
الربيطانية وشباب أوروبيني مهاجرين كتحذير
عىل أرض تابعة للمؤسسة القومية اليهودية
لضامن األرض وتقدير إمكانيات الزراعة فيها .قام املواطنون الذين يسكنون فيها مبسح األرايض
جغرافياً بشكل موسع وقاموا باختبارات زراعية لهذا الهدف .وستشكّل هذه النقاط أساساً للمزيد
من مستوطنات اليهود يف النقب .أطلق عىل هذه املنطقة يف البداية اسم تل هاتزوفيم (التلة
الكاشفة) ،وستنطلق منها يف ما بعد جولدا مائري ،رئيسة الوزراء اإلرسائيلية السابقة.

 • 16خط العرض "41 '42 °30 :شامالً /خط الطول "35 '12 °35 :رشقاً
 9أكتوبر/ترشين األول من العام .2011
أعقاب وآثار ملركبات قوافل عسكرية
وأخرى ترفيهية عىل امتداد موقع صهر
النحاس يف املنطقة السفىل من العربة.
تتمتع املرتفعات بالحىص الضحل األسود
الغني بالنحاس وتحمل أعقاب وآثار
املركبات لدى مرورها عىل األرض ،وتزيل
الطبقة العليا لتكشف عن الرتبة ذات
اللون األفتح .عىل بعد  4كيلومرتات رشقي املوقع ،ومبارشة عىل الحدود األردنية حيث يقع
موشاڤ عني ياهاف الذي تأسس يف خمسينات القرن العرشين كمحطة زراعية تجريبية
عىل يد أفراد من كتيبة الناحال وهي حركة نشطت يف أحياء املناطق القاحلة يف إرسائيل.
هجرت املحطة مرارا ً ويف فرتة الحقة من العام  ،1953استوطنت مجموعة من املحاربني
القدامى يف صفوف الجيش اإلرسائييل املنطقة .ويف مطلع الستينات ،تحولت املستوطنة
إىل موشاڤ.

 • 17خط العرض "60 '45 °30 :شامالً /خط الطول "31 '47 °34 :رشقاً

 • 21خط العرض "28 '3 °31 :شامالً /خط الطول "7 '51 °34 :رشقاً

 • 25خط العرض "15 '3 °31 :شامالً /خط الطول "23 '51 °34 :رشقاً

 • 29خط العرض "27 '52 °30 :شامالً /خط الطول "1 '16 °35 :رشقاً

 9أكتوبر/ترشين األول  .2011حائط
محيط بالحديقة وقنوات ري ممتدة عىل
مقربة من قرية عوڤدات القدمية .يشكل
الصف األعىل من الصخور الجدار الخارجي
من الحديقة وهو يشكل مسار األقدام
أعاله حيث ميكن رؤية األثار الخافتة
التي خلفتها قطعان األغنام البدوية .متر
مياه األمطار عىل امتداد الخطوط النازلة
للصخور باتجاه الحديقة بداخل حوض التيار ،بحيث يحتفظ كل مقطع مسيّج صغري
مبياهها من أجل التخفيف من الجريان .ترسع هذه الحدائق املحاطة من احتباس املاء يف
منطقة منخفضة وتشري إىل حدود امللكية .يزيد طول هذه الحديقة أكرث من كيلومرت وربع
هذه املنطقة يف أوسع نقطة بها ،حيث متر الرياح عىل امتداد قاعدة الهضبة.

 22نوفمرب/ترشين الثاين من العام .2011
عمليات حفر وتنقيب أولية لبناء عري
هاباهاديم (مدينة قواعد التدريب
العسكري األسايس) ،املعروفة باسم مجمع
تدريب آرييل شارون تيمناً برئيس الوزراء
السابق .أنشئ املجمع لـ  30,000عسكري
ومن املتوقع أن تفتح هذه القاعدة
الضخمة أبوابها يف العام  .2015سوف
يضُ م هذا املوقع مدرسة عسكرية لألسلحة اإلرسائيلية ،ومدرسة للتدريب عىل الخدمات
اللوجستية ،ومدرسة بوليسية عسكرية ،والعديد من مراكز تدريب عسكرية نُقلت من
العقارات السابقة ألسباب مالية إذ تقع يف مناطق مرتفعة الثمن من تل أبيب .ستُز ّود
القاعدة مبُنشآت تدريبية ،ومراكز رياضية ،و ُمجمع تجاري ،وكُ ُنس ،وفنادق ،وسينام،
و ُمنشآت ترفيهية .تقع يف رشق املوقع أيضاً قرى بدوية غري ُمعرتف بها وعائالت تقطن
هناك وهي تابعة للقرية البدوية وا ِد املشاش غري امل ُعرتف بها.

 22نوفمرب/ترشين الثاين  .2011مسكن
عائلة زينو البدوية من قبيلة عرب
العزازمة يف القرية البدوية غري املعرتف بها
وادي املشاش ،املجاورة للقاعدة العسكرية
الكبرية عري هبهاديم (راجع  .)21تظهر
الحظرية األكرب من بني الحظائر الثالث
األنقاض يف محيط الزريبة املسيجة ،وهو
املدخل الذي باإلمكان مشاهدته يف أسفل
املجال .تعترب املنطقة اليوم منطقة عسكرية مغلقة مع بعض العائالت من وادي املشاش
التي ال تزال تتواجد فيها .تم نقل سكان القرية إىل الداخل ليحلوا مكان السكان السابقني
الذين نقلتهم الحكومة من هالوتسا يف خمسينات القرن العرشين .تزمع الحكومة نقل
السكان مرة أخرى إىل منطقة سيجيف شالوم/شقيب السالم ،وهي إحدى البلدات التي
أقيمت لتوطني البدو ونقلهم مرة أخرى لضامن توسيع القاعدة العسكرية.

 9أكتوبر/ترشين األول من العام .2011
دالئل عىل وجود عالمات مرور ومحوها
عىل امتداد مسار التجوال التاريخي من
الشامل إىل الجنوب .كان هذا املسار ذات
يوم الطريق الرئيسية إىل إيالت ،وميتد
اليوم عىل طول الطريق الرسيع رقم  90وال
يزال مستعمالً من قبل املركبات الثقيلة ،مبا
فيها الجرافات والقوافل العسكرية .تشكل
الرواسب الكلسية البيضاء وتالل امللح عىل السطح منطقة جرف تسجل مسارات اإلطارات.
يظهر هذا املقطع املميز مقاطع مسحها الفيضان القادم من الغدران القدمية للبحر امليت.

 • 18خط العرض "60 '0 °31 :شامالً /خط الطول "4 '43 °34 :رشقاً
 9أكتوبر/ترشين األول من العام  .2011مركز
عائلة أبو أىس من عشرية العزازيم الواقع
بجوار بلدة برئ هداج املعرتف بها .الدائرة
الداكنة التي تظهر عىل شكل وصمة يف مركز
الصورة تُشري اىل وجود مالك يف السابق،
ويظهر ِخامم للامشية كالجامل ،واألغنام،
وال ِخراف .تك ّون التلطيخ بفعل السوائل
الجسدية التي تركتها القطعان هناك .يتم
سنوياً نقل ال ِخامم من مكانها السابق وتطهري املكان بالنار .وتبقى البُقع عىل األرض لسنوات
عدة ،ولك ّن فرتات هطول األمطار تُوضح درجة انحدار صفائها بفضل األمطار التي تقوم بحذفها.
تُساعد هذه اآلثار عىل تقدير الفرتة األقل التي تواجدت فيها بالسنة .يف العام  ،1978ت ّم اإلعالن
عن تحويل بلدة برئ الهداج إىل منطقة عسكرية وإجبار السكان لالنتقال اىل وادي نعيم امل ُجاور
لبرئ السبع .يف العام  ،1994اكتُشف أ ّن األرض التي كانت مسكونة سابقاً مل تعد تُستعمل
ألهداف عسكرية ،بل تحولت إىل موشاڤ ،وبالتايل متت العودة والسكن بجوار املوشاڤ.
 • 19خط العرض "30 '20 °31 :شامالً /خط الطول "57 '46 °34 :رشقاً

 • 22خط العرض "38 '1 °31 :شامالً /خط الطول "8 '33 °34 :رشقاً
 13نوفمرب/ترشين الثاين من العام .2011
بيتا (هدف ملحاكاة منشآت العدو) داخل
منطقة عسكرية تدريبية فعالة .تكونت
البيتا من خالل تراكم السواتر الرتابية،
وهي تشبه اآلثار القدمية التي بقيت
ونُرثت عرب هذا ال ُجزء من الصحراء .ا ُقيمت
هذه املنطقة الفعالة عىل أنقاض القرية
بالصبحيني والعائدة
السابقة املعروفة
ُ
لعشرية العزازيم ،والتي تبعد مئات األمتار عن موقع اآلثار ريحبوتُ /رحيبا (بالعربية/
بالعربية).
 • 23خط العرض "5 '1 °31 :شامالً /خط الطول "5 '57 °34 :رشقاً

 • 26خط العرض "3 '27 °31 :شامالً /خط الطول "55 '36 °34 :رشقاً
 10أكتوبر/ترشين األول من العام .2011
حقول قمح مزروعة ومروية يف موشاڤ
ري هذه الحقول بطريقة
يوشيفيا .يتم ّ
الري بالتنقيط ،وهي طريقة ت ّم تطويرها
يف إرسائيل بحيث تسمح بتوزيع املياه
بشكل سليم وفعال حتى جذور النبات
وهذه هي طريقة العمل يف املناطق الجافة
مثل النقب (راجع  .)14تقع الحقول بني 3
قرى عىل طراز املوشاڤ أقيمت بعد العام  :1948يوشيفيا والتي أقيمت يف العام 1950
للقادمني الجدد من الجزائر :زروع والتي أقيمت سنة  1953للقادمني الجدد من املغرب،
وتاملي بيلو التي أقيمت يف العام  1953للقادمني الجدد من كردستان .جميعها أنشئت
عىل أر ٍ
اض كانت يف السابق جزءا ً من قرى املحرقة ،والقطاطوي ،وعرور ،والتي تقوم قبيلة
الطياعة بزراعتها ،التي طردت من املكان يف شتاء العامني  1949-1948يف إطار عملية
يوآف العسكرية (راجع  .)7يدعي البدو حالياً ملكية هذه األرض.

 • 30خط العرض "50 '18 °31 :شامالً /خط الطول "58 '40 °34 :رشقاً
 4أكتوبر/ترشين األول من العام .2011
أعامل الزراعة يف الشجرة السفرية والتي
يدأب عليها الصندوق القومي اليهودي
تجري عىل قدم وساق باستخدام طريقة
"التحويل إىل سافانا" :خليط من أشجار
السنط أو األقاقيا أو أشجار الكينا مع
الشجريات واألعشاب ،كام يف "السافانا"
(راجع  .)8يتم الري باستخدام مصاطب
طويلة لجمع مياه املطر والتي تزيد من االحتفاظ باملاء إىل الحد األقىص .تت ّم زراعة
الحقول املحيطة باملنطقة من قبل البدو بأسلوب الحرث الضحل أو الخدش .تظهر النقاط
الصغرية داخل الحقل أماكن جمع القمح يف السنوات املاضية .تم زرع الغابة فوق القرية
البدوية أو عبدون التابعة لعشرية الطياعة التي تم إخالؤها وتدمريها يف شتاء العام .1948
املسار مصحوب بسياجني ضحلني يسريان بشكل قطري من الجهة السفلية اليرسى إىل
الجهة اليمنى العلوية عرب مركز الصورة ويتقاطعان مع مسار السكة الحديدية التي تم
بناؤها يف مطلع سنة  2012ومنذ ذلك الحني ،ت ّم القضاء عىل تلك الغابة بشكل مطلق.
 • 31خط العرض "57 '58 °30 :شامالً /خط الطول "52 '57 °34 :رشقاً
 14نوفمرب/ترشين الثاين من العام .2011
باإلمكان مشاهدة مسكن عائلة حابيس
البدوية من أبناء قبيلة العزازمة يف القرية
غري املعرتف بها واملعروفة باسم قرية
الرخمة .بيوت من الصفيح ،طرق وسخة
وعدد من األبناء (راجع  )10والقطعان
التي يتم رعيها وتظهر عىل امتداد الزاوية
اليرسى العليا .يف القرية اليوم ما يقارب
الـ 1500نسمة وبعضهم عاش يف هذه املنطقة ألجيال .بعد حرب العام  ،1948ف ّرت الغالبية
العظمى من سكان املنطقة ولكن قررت  17عائلة البقاء .يف العام  ،1956ت ّم نقل السكان
املتبقني من منطقة عوڤدات/عبدات كسكان من الداخل .عادة ما يتم التطرق اىل قرية
الرخمة عىل أنها قرية من الجدير للدولة االعرتاف بها .يف العام  ،2009توجه املجلس البلدي
للقرية إىل منظمة بيمكوم وهي منظمة إرسائيلية أقيمت من أجل تشجيع الدميوقراطية
وحقوق اإلنسان يف مجال التخطيط والبناء ،من أجل املساعدة عىل تشجيع االعرتاف بالقرية
من قبل الدولة .حالياً ولكونها قرية غري معرتف بها ،تواجه بيوتها باستمرار خطر التدمري
وتعيش القرية بال كهرباء ،وبال شوارع معبدة ،وبال مجارٍ ،أو خدمات التخلص من النفايات.

 9أكتوبر/ترشين األول من العام .2011
بداية التحضريات للمرتاس من أجل زراعة
الغابة السفرية التابعة للصندوق القومي
اليهودي عىل أنقاض قرية العراقيب
امل ُهدمة وغري امل ُعرتف بها .يف ال ُجزء ال ُعلوي
من الصورة إىل اليمني قليالً ،تظهر كُتلة
من الحجارة البيضاء التي تُحيط الحرابا
(بالعربية" ،حوض املاء") .املمر الذي يظهر
من الجهة ال ُيرسى يؤدي إىل مقربة عائدة لعائلة ال ُعقبي وأرض للعشائر .يف العام ،1951
السكان عىل أيدي الجيش اإلرسائييل ،الذي ادعى أ ّن املنطقة تلزم بشكل
ت ّم طرد جميع ُ
مؤقت لعمليات عسكرية .يف العام  ،2011بعد مرور عام عىل هدم قرية العراقيب وبينام
احتج منتدى النقب للتعايش (دوكييم)
كان الصندوق القومي اليهودي يُعد األرض للزراعةّ ،
بتعاون مع حملة املساواة البدوية-اليهودية يف إرسائيل والحاخامات لحقوق اإلنسان أمام
األعضاء األمريكيني للصندوق القومي اليهودي عىل مسألة القضية املعلقة .وبدون أي تفسري،
ت ّم إيقاف الزراعة وإكاملها يف أجزاء أخرى من القرية السابقة .وكام يظهر ،تبقى القاع.

 14نوفمرب/ترشين الثاين من العام .2011
آثار قرية ال ُرخمة البدوية املمتدة والتابعة
لعشرية العزازيم .البُقع املستديرة امل ُتعددة
تُشري اىل ُحضور أويل ملالكني هناك (راجع
 )10وقد ت ّم هدمها وإعادة بنائها مرات
عدة .درجة االنحدار بصفاء اللون تشري
إىل كمية األمطار املوسمية/السنوية التي
ساهمت مبسح البُقع .الدائرة امل ُتالشية
التي تظهر يف أسفل اليمني ت ُشري إىل كونها األقدم ،بينام البُقعة التي تظهر يف األعىل من
اليسار داكنة أكرث وهي األحدث ،مل يندمج مكان تخصيب طبقة الرتبة مع الصحراء .قد
ت ُكشف الدائرة الرابعة الباهتة بواسطة البُقعة األسفل من اليسار .تظهر اآلثار البسيطة
والتي تدُل عىل حراثة يدوية أو "احتكاك" باألرض ،مام يشري إىل الزراعة البدوية ويُستبدل
بري املحاصيل باليد .تحول املوقع رسمياً اليوم إىل ملوقع
غياب نظام الري األوتوماتييك ّ
تدريبات عسكرية ُمغلقة ،وعىل الرغم من هذا التقييد ،بقي حضور البدو قامئاً عىل هذه
األرض.

 10أكتوبر/ترشين األول من العام .2011
مقرات مفككة لتخزين الذخرية إبان
الحكم الربيطاين للبالد تقع عىل مقربة من
الحدود مع غزة .الشارع اإلسفلتي املمتد
من املركز والذي شيد من أجل إيصال
الرتسانات عرب املطار الذي بني يف غزة
يف مطلع األربعينات تحسباً ألي هجوم
عسكري من قبل األملان من شامل أفريقيا
تحت إمرة املارشال امليداين إيرڤني رومل يف خالل الحرب العاملية الثانية .يقع املوقع عىل
أرايض القرية البدوية التاريخية أبو مويليك/حسنات ،التابعة لعشرية الرتابني والتي تم
إخالؤها يف العام  .1948متّت حراثة الحقول املجاورة من قبل املستوطنات اإلرسائيلية
إعدادا ً للزراعة.

 • 20خط العرض "40 '15 °31 :شامالً /خط الطول "23 '26 °34 :رشقاً

 • 24خط العرض "41 '27 °30 :شامالً /خط الطول "40 '58 °34 :رشقاً

 • 28خط العرض "11 '1 °31 :شامالً /خط الطول "50 '43 °34 :رشقاً

 10أكتوبر/ترشين األول من العام .2011
مرج محروث قبل الزراعة يف موشاڤ عني
هابيستور (أي "ربيع البيستور") .ا ُقيم
هذا املوشاڤ يف العام  1982وسكنه بعض
سكان السادوت ،وهي جامعات إرسائيلية
سكنت صحراء سيناء وت ّم إخالئهم بعد
توقيع اتفاقية السالم يف العام  1979بني
الطرفني املرصي واإلرسائييل .ا ُقي َم املوشاڤ
مكان قرية ومرا ٍع سابقة تابعة لعرب الغالي من عشرية الطرابني ت ّم إخالؤها يف شتاء العام
 .1948تدُل الخطوط الدقيقة املستقيمة يف الحقل عىل ماكنات الحراثة اإلرسائيلية .متتد
خراطيم املياه الداكنة عرب الحقل بني كل تسع صفوف وهي جزء من نظام الري بالتقطري
الذي طُور يف العام  1965يف مستوطنة هتزيريم (أي "األرض املزروعة") امل ُجاورة لبرئ
السبع .هذه املنطقة الواقعة جنويب النقب وامل ُحاذية للحدود مع غزة خُصصت ملزارع
تجارية عىل النطاق الواسع.

 14نوفمرب/ترشين الثاين من العام .2011
مكان تخييم للبدو والذي يُجاور مجرى
موسمي بتالل صحراء األرباح والتي تؤدي
اىل وادي ال ُرمان .يف هذه املنطقة القاحلة،
يبحث الرعاة البدو عن منطقة تهطل فيها
أمطار موسمية من أجل منو األعشاب
والخضار بهدف ترعية القُطعان .الرواسب
النهرية الجيولوجية غري ثابتة ،و ُمشتتة
بالرتبة أو راسبة أو حتى ُمتآكلة ،ويُعاد تشكيلها باملاء وإيداعها بوضعية غري بحرية (راجع
 .)16جزيء الرمل الكبري والحىص املوجودة هنا تتألف من الكثري من الصوان.

 9أكتوبر/ترشين األول من العام .2011
أنقاض منزل السيد عواد أبو حبق املهدم
من قرية العزازمة ،عىل مقربة من قرية بري
حداج .د ّمر املنزل يف العام  2006وأجربت
العائلة عىل التوجه رشقاً .تبدو للعيان آثار
املركبات الثقيلة التي كانت تجوب املكان
والبقايا واملتعلقات الخاصة بالنازحني
منترشة يف املكان .يف العام  ،1978قام
الجيش بإخالء أبو حبق وأفراد آخرين من قرية بني حداج (راجع  .)10يف العام ،2004
وكجزء من برنامج أبو بسمة الحكومي الذي يهدف اىل إعادة توطني البدو يف النقب ،ت ّم
االعرتاف بقرية بري حداج وبثامين قرى أخرى رسمياً من قبل الدولة عىل اعتبارها بلدة
بدوية .غري أ ّن البدو مل يقبلوا الربنامج ،بحيث أ ّن العائالت البدوية مل تشرتي أر ٍ
اض مبوجب
القانون اإلرسائييل.

 9نوفمرب/ترشين األول من العام .2011
نفايات معدنية عىل امتداد املنحدر الواصل
إىل مختيش (فوهة بركان) رميون .مختيش
باللغة العربية مصطلح يشري إىل بنية
جيولوجية فريدة من نوعها يف النقب ،وهي
الجدران املنحدرة من الصخور الصعبة التي
تحيط بوا ٍد مغلق عميق والتي عادة ما ميتصها
الوادي .من املزايا التي يتصف بها املختيش
هي أ ّن الرتبة والعشب فيها محدودان ،غري أنه يحتوي عىل تشكيلة واسعة من الصخور امللونة
وحياة نباتية وحيوانية متنوعة .يؤدي التآكل اىل إزالة املعادن الخفيفة برسعة والتي تنجر مع
املياه من تحت الصخور القاسية ،والتي تنهار يف نهاية املطاف بالرغم من وزنها الكبري ،مشكّلة وا ٍد
شبيه بفوهة بركان .كان هذا املنحدر يف السابق بركاناً نشطاً والبقع السوداء هي بقايا الصخور
الربكانية من العرص الطباشريي األول .بسبب كونه غنياً باملنغنيز ،وأوكسيد الحديد ،والنحاس،
لطاملا ت ّم استخدام قاعدة مختيش رميون بشكل واسع يف التنقيب والحفريات منذ قيام الدولة.

 • 33خط العرض "47 '51 °30 :شامالً /خط الطول "43 '46 °34 :رشقاً

 • 37خط العرض "48 '19 °31 :شامالً /خط الطول "41 '46 °34 :رشقاً

 • 41خط العرض "43 '19 °31 :شامالً /خط الطول "40 '53 °34 :رشقاً

 • 45خط العرض "25 '3 °31 :شامالً /خط الطول "48 '50 °34 :رشقاً

 9أكتوبر/ترشين األول من العام .2011
تجربة الزالزل يف ضواحي مدريشيت بن
جوريون (املعروفة أيضا باسم مدريشيت
سديه بوكري) ،املركز التعليمي واملدرسة
الداخلية والتي عاش فيها رئيس الوزراء
األسبق إىل حني وفاته ودُفن فيها مع
زوجته باوال .انعكاس الزالزل طريقة فحص
جيوفيزيائية يتم يف خاللها استعامل علم
الزالزل من أجل تقييم تركيبة سطح األرض .عادة ما يتم استخدام هذه الطريقة من أجل
التنقيب عن النفط أو عن مواد نادرة وغريبة أخرى .الست عرشة عالمة املحيطة بالدوائر
املركزية هي عبارة عن فتحات لثقوب عامودية يت ّم عربها إدخال أداة صوتية جيولوجية
إىل األسفل .يتم وضع شحنة يف مركز الثقب وتفجريها مع بقايا الصدى من التفجري ويتم
رصدها من قبل املجسات املحيطية ،مام يشكل صورة ملا تحت السطح.

 4أكتوبر/ترشين األول من العام .2011
فسحة زراعة الغابة السفرية من قبل
الصندوق القومي اليهودي عىل أرايض
العراقيب؛ وذلك كجزء من حملة التشجري.
تَشمل األحواض أشتال صغرية ترتاوح
أعامرها ما بني سنتني إىل ثالث سنوات
ومتّت تربيتها يف مكان آخر ،وت ّم نقلها إىل
هنا مؤخرا ً استباقاً لهطول املطر .ت ُركت
املنطقة بني األحواض بدون زراعة بعد تجريفها بصورة الضحل كام هو متبع يف الزراعة
لدى البدو .يطالب البدو بهذه املنطقة اليوم .متتد الطريق الرتابية الواصلة ما بني قرية
الرتابني امل ُعرتف بها والخط الرسيع رقم  40بشكل مائل عرب إطار الصورة .مقربة أبو صيام
قريبة من املكان وهي واحدة من خمس مقابر ،وكل ما تبقى من قرية العراقيب غري
املعرتف بها يف داخل الغابة السفرية.

 9أكتوبر/ترشين األول من العام .2011
أعامل حفريات لتسوية األرض استعدادا ً
لبناء املستوطنة الجديدة "مستوطنة
كارميت" التي تهدف اىل تهويد النقب،
إىل جانب الطريق الرئيسية التي تشكل
الرشيان األسايس ملستوطنة كارميت مستقبالً،
باإلضافة إىل غابة كراميم يف أهم موقع شاميل
النقب .من املتوقع بناء ما يقارب 2500
وحدة سكنية ،بحيث تقع كل وحدة عىل مساحة فدان .يتم من خالل موقع االنرتنت الخاص
بكارميت الرتويج لفكرة خلق مجتمع متنوع وذلك لغرض استقطاب اإلرسائيليني والقادمني
الجدد عىل حد سواء بهدف "خلق مجتمع متنوع وفريد يف النقب" .بالتعاون مع الصندوق
القومي اليهودي ومبشاركة دائرة أرايض إرسائيل ومنظمة ( ORالتي تدعم االستيطان يف النقب
ويف الجليل) يجري العمل من أجل وضع النقب عىل الخارطة ،وجعله من أكرث األماكن املطلوبة
للسكن يف إرسائيل .من املتوقع أن يتم السكن يف أول ضاحية سكنية يف مطلع العام .2016
تظهر يف القسم األيرس العلوي من الصورة منشآت للحفاظ عىل سالمة طواقم التخطيط والبناء.

 22نوفمرب/ترشين الثاين من العام .2011
أعامل الحفريات والتطوير املعسكر
التدريبي عىل اسم أرييل شارون .متت
تسوية كل واحدة من الطبقات فوق أرض
الصحراء ،وإحاطتها بشوارع ترابية والتي
ستصبح الحقاً الرشيان الرئييس .كل واحدة
من هذه الطبقات ستساهم يف بناء بناية
جديدة يف داخل املجمع .يعرف املجمع
باسم "مدينة الباهاديم" (مدينة قواعد التدريب العسكري األسايس) ،توجد هذه القاعدة
العسكرية الكبرية يف طور البناء والتعمري ما بني البلدة التنموية يروحام وبني مدينة برئ
السبع ومن املتوقع أن تصبح ثالث أكرب مدينة يف النقب ،والتي من املخطط لها أن
تستوعب  30ألفاً من أفراد الجيش ومن املزمع أن تفتح أبوابها يف العام ( 2015راجع .)25

 10أكتوبر/ترشين األول من العام .2011
املرمي ترفض أن
أكوام من البالستيك
ّ
تحرتق بعد الحصاد يف أطراف ميڤتاحيم
(املالذ اآلمن) .ت ّم إنشاؤها بتاريخ 7
يناير/كانون الثاين  1947عىل يد هعوفيد
هتسيوين (حركة الشباب الصهيوين
االستيطانية التي ت ّم إنشاؤها يف العام
 ،1936ويعني اسمها "العامل الصهيوين")،
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َم َساكِ َن ُمطْ َم ِئ َّن ٍة َو ِف َم َحال ٍَّت أَ ِمي َن ٍة ".يف خالل الحرب العربية اإلرسائيلية يف العام  ،1948قام
السكان بإخالء ميتفاهيم وانضموا إىل سكان نيتزانيم ("براعم الزهور") إلنشاء مستوطنة
جديدة .مل يتبق من املستوطنة األصلية اليوم إال مبنى أمني .ومنطقة الحدود الجنوبية
لغزة مكتظة مبوشاڤيم .تقع الفسحة ضمن القرية الفلسطينية السابقة ومراعي الكسار/
النجامت التابعة لقبيلة طرابني.

 4أكتوبر/ترشين األول من العام .2011
أنقاض املنازل البدوية ،جنويب عراد؛
عىل مقربة من القريتني غري املعرتف
بهام القرعان والقابوعي .يرفض السكان
املحليون من البدو واليهود يف عراد خطة
الحكومة الحالية التي تنوي إنشاء منجامً
للفوسفات يف املكان ،وذلك بسبب املخاطر
الصحية مبا يف ذلك احتامل التعرض للغبار
املشع .تم إخالء التجمع البدوي عندما أقام الجيش اإلرسائييل منطقة إطالق نار حي
والتي سيحل مكانها الحقاً منجم .يف فصل الشتاء ،يبقى السكان وماشيتهم يف داخل
املناطق املغلقة يف املنحدرات املنخفضة ،وينتقلون يف الصيف إىل املرتفعات العليا .تم بناء
املتاريس امل ُسيجة الواقعة تحت الطريق الرتايب واملمتدة من اليسار إىل اليمني من قبل
البدو ،وذلك يف محيط األماكن التي نصبوا فيها خيمهم من قبل ،عىل سبيل املثال عىل
أرض اإلسفلت داخل املرتاس الشبيه بالسالح والواقع عىل اليسار .املتاريس املرفوعة فوق
الطريق الرتابية تظهر عالمات وآثار ملركبات ميكانيكية ثقيلة مام يدل عىل أ ّن هذه املنطقة
متاريس عسكرية من أجل التدريب عىل إطالق النار .عىل الجهة العليا اليمنى ،نرى قافلة
من الجامل يقودها شخص ما.

 • 42خط العرض "35 '44 °30 : :شامالً  /خط الطول "47 '52 °34 :رشقاً
 9أكتوبر/ترشين األول من العام .2011
موقع ملخفر عىل امتداد طريق البخور ما بني
البرتاء وغزة .املخفر العسكري ،الذي ال زال
باإلمكان رؤية أنقاضه عىل قمة التلة والذي
شيد من أجل توفري الحامية لقوافل الجامل
التي كانت تسافر عىل امتداد الخط .ال يزال
باإلمكان رؤية آثار ملسارات الحيوانات وآثار
أقدام ضحلة ال تزال واضحة يف املنطقة؛ وآثار
مساقني كبريين واضحة وهي ناجمة عن املركبات العسكرية واملركبات امليدانية التي تسري
عىل جوانب املخفر .يف العرص النبطي ،والذي وصل ذروته يف الفرتة بني القرنني الثاين والثالث
قبل امليالد ،اشتهرت املدن حالوتسا ،مامشيت ،عوڤدات/عبدات وشيفطا ومعها حصون نبطية
أخرى يف النقب بالتجارة بالبخور والبهارات عىل امتداد املسار املمتد إىل أكرث من ألفي ميل (ما
يزيد عن ثالثة آالف كيلومرت) من القسم الجنويب للمملكة العربية السعودية والبحر األبيض
املتوسط .يقع هذا املوقع يف منتصف الطريق الرئيسية بني البرتاء ،عاصمة اململكة النبطية يف
األردن وبني غزة .اليوم ،يتم استخدام هذه األنقاض .كإشارات للمالحة العسكرية.

 • 35خط العرض /"14 '57 °30 :خط الطول "25 '39 °34 :رشقاً

 • 39خط العرض "40 '7 °31 :شامالً /خط الطول "49 '18 °34 :رشقاً

 • 43خط العرض "20 '1 °31 :شامالً /خط الطول "3 '53 °34 :رشقاً

 13نوفمرب/ترشين الثاين من العام .2011
منشآت بيتا ،وهي منشآت محاكية
لألهداف العسكرية لدى العدو (يف هذه
الحالة األهداف املرصية والسورية) يف
منطقة تدريب عسكرية مغلقة إلطالق
الرصاص الحي .هذه األهداف التي بنيت
من خالل تكويم تالل ترابية ،تذكّر إىل
ح ّد كبري باألنقاض األثرية القدمية املنترشة
عىل امتداد هذا الجزء من الصحراء .ال تبعد منطقة التدريب العسكرية املغلقة إلطالق
الرصاص الحي  -والتي أُعل َن عن إقامتها عىل األرايض التي كانت تُستخدم كمرا ٍع لقبيلة
ال َعزازمة  -عن الحدود مع مرص .تعترب أجزاء شاسعة من الجزء الجنويب والجزء الغريب من
النقب "خارج الحدود" وهي مفتوحة أمام الجيش اإلرسائييل فحسب .الهدف من هذه
األماكن هو إغالق الحدود و َمنع مرور املجتمعات البدوية.

 13نوفمرب/ترشين الثاين من العام .2011
منطقة الحدود ما بني النقب وسيناء
املرصية .الطريق يف املنطقة العليا توصل
إىل الحدود الواقعة عىل بعد بضعة أمتار.
تشري املكعبات البيضاء اىل التواصل تحت
األرض وأسالك الطاقة والتي تزود سياج
الحدود .خط التقاطع خط اختبار للزالزل
واستخدم للكشف عن النفط .عىل بضعة
كيلومرتات اىل الجنوب من هذا املوقع ،تدير الدولة عدة سجون ،بداية للفلسطينيني من
الضفة الغربية وغزة ،والحقاً للمهاجرين غري الرشعيني والالجئني السياسيني من الدول التي
تعيش الحروب الطاحنة ،أو من دول عدوة مثل السودان ،ما مينع إرسائيل ان تطردهم،
وبالتايل ميكن احتجازهم هنا اىل أجل غري ُمسمى.

 22نوفمرب/ترشين الثاين من العام .2011
مخيم التدريب للجنود من الوحدة رقم
 12التابعة ملدرسة تعليم فيالق املشاة
وضباط الصف يف جيش الدفاع اإلرسائييل.
تظهر عىل الجهة اليمنى من الهضبة املليئة
بالحجارة كتابات تشري إىل كُنية الكتيبة
السابقة التي لقبت باسم "األسود" .يتواجد
املوقع يف املنطقة الجنوبية من مجمع
التدريب واإلرشاد الحديث عىل اسم أرييل شارون .أقيمت املدرسة يف العام  1974وهي
مسؤولة عن تدريب وتأهيل كافة أقسام املشاة ،ضباط الصف ورقباء القسم يف وحدة
املشاة وهي مكونة من ثالث كتائب من وحدات القتال الحربية يف النقب.

 • 38خط العرض "45 '12 °31 :شامالً /خط الطول "60 '11 °35 :رشقاً
 • 34خط العرض "24 '13 °31 :شامالً /خط الطول "0 '24 °34 :رشقاً

 • 36خط العرض "5 '17 °31 :شامالً /خط الطول "43 '45 °34 :رشقاً
 22نوفمرب/ترشين الثاين من العام .2011
موقع مهجور استُخدم يف املايض كمخزن
لألسلحة ،ويقع عىل الحدود البلدية ملدينة
برئ السبع .تظهر الصورة تالل املتاريس
التي تَحمي منشآت ومخازن الذخرية؛
والشارع املتعرج الذي ينعطف بني املقاطع
الثالث التي تتكون منها هذه املنشأة
الفريدة واملبنية من مثاين عرشة مقصورة
تخزين باإلجامل .تأسس هذا املوقع يف عهد االنتداب الربيطاين ،وت ّم استخدامه الحقاً من
قبل اإلرسائيليني .وبسبب قربه الكبري من الحدود البلدية ملدينة برئ السبع ،ت ّم إخالؤه يف
العام .2004

 • 40خط العرض "5 '54 °30 :شامالً /خط الطول "33 '45 °34 :رشقاً
 9أكتوبر/ترشين األول من العام .2011
مزرعة تجريبية بالقرب من كيبوتس
سديه بوكري ("مراعي") .تستخدم هذه
املزرعة أساليب الري البيزنطية القدمية
(والتي انتقلت عرب العرص النبطي) .أقيمت
هذه املزرعة التي تحظى بتمويل وزارة
الزراعة والتنمية الريفية يف العام .2000
تقع هذه املزرعة عىل بعد بضعة أمتار يف
أعىل مزرعة عوڤدات وهي مزرعة تجريبية ،والتي متت إعادة إحيائها وبنائها من أنقاض
قدمية يف خمسينيات القرن املايض؛ وذلك عىل يد مجموعة من علامء النبات وعلامء اآلثار
تحت قيادة عامل النبات اإلرسائييل ميخائيل أڤنريي .الحقول مرتبة عىل شكل شبكة بحيث
انتصبت عىل ضفاف النهر وبعد حفر قناة للري يف الوسط من أجل توجيه املياه باتجاه
مركز الحديقة وعىل امتداد الحوض مستطييل الشكل وكل بتلة مرفوعة يف محيطها من
أجل زيادة احتباس املاء .حتى اليوم؛ ال تزال املزرعة قيد االستخدام عىل الرغم من أنها
كانت تبدو مقفرة للغاية وقت التقاط هذه الصورة.

 • 27خط العرض "0 '25 °31 :شامالً /خط الطول "51 '25 °34 :رشقاً

 • 44خط العرض "41 '21 °31 :شامالً /خط الطول "54 '45 °34 :رشقاً
 9أكتوبر/ترشين األول من العام .2011
زراعة حرش  TV GODعىل األرض التي
كانت سابقاً أرض القرية البدوية "العراقيب"
وذلك بالتعاون مع الصندوق القومي اليهودي
والتي تنوي زراعة مليون شجرة يف إرسائيل
لتحقيق نبوءتها لأللفية الثالثة وإعداد البالد
الستقبال املسيح .عىل امتداد مجرى النهر يف
القسم األيرس العلوي من الصورة ،يف املنطقة
البيضاء ،ميكن مشاهدة برئ ماء بدوي قديم .يف الربع األمين السفيل من الصورة ،نرى أنقاض
بيت جابر القواسمة املك ّون من غرفتني ،وهو ينتمي إىل عشرية العالمات وقد ف ّر من منزله مع
عائلته يف أعقاب املجزرة يف العام  .1948تم تدمري املنزل يف الفرتة ما بني  1949/1948إلخفاء
أي دالئل عىل وجود سكان؛ وأيضا للتقليل من فرص رجوع العائلة اىل املكان .بعد ورود األخبار
بخصوص املجزرة؛ ف ّر السكان من أبناء القرى املجاورة برسعة كام روى أحد الناجني عن املجزرة
التي قتل فيها  14بدوياً عىل يد عصابة يهودية محلية يف أكتوبر/ترشين األول من العام ،1948
وذلك يف منزل يبعد حوايل الكيلومرت عن هذا املوقع (تويف الشاهد متأثرا ً بجراحه يف اليوم التايل).

 • 32خط العرض "0 '38 °30 :شامالً /خط الطول "41 '50 °34 :رشقاً

 • 46خط العرض "51 '3 °31 :شامالً /خط الطول "32 '45 °34 :رشقاً
 9أكتوبر/ترشين األول من العام .2011
خنادق املشاة املحاكية ملنشآت العدو
من أجل املناورات العسكرية بالرصاص
الحي يف املنطقة العسكرية املغلقة .ت ّم
ّ
حفر الخنادق باستخدام جرافة كبرية؛ إذ
تنترش يف املنطقة آثار إطارات املركبات
العسكرية .عىل الجهة اليمنى السفىل ويف
وسط الصورة ،خنادق عىل شكل  uأُعدّت
كمواقع للدبابات .هذه املنطقة هي عىل األرايض التاريخية الخاصة بالبدو والتي ُعرفت
باسم املسعودين التابعة لقبيلة العزازمة ،وقد ت ّم إخالؤها يف شتاء .1949/1948
 • 47خط العرض "57 '47 °30 :شامالً /خط الطول "3 '47 °34 :رشقاً
 9أكتوبر/ترشين األول من العام .2011
مسافر بدوي (يف األعىل ،وسط اليمني)
ينزل يف مسار باتجاه الحدائق بالقرب من
أنقاض املدينة النبطية املعروفة عوڤدات/
عبدات والتي تأسست يف القرن الثالث قبل
امليالد .يف فرتة األمطار ،تجري األمطار إىل
األسفل باتجاه مجرى النهار والذي يبدو
هنا باللون الخافت .متت إزالة الصخور
التي قد تعرقل املالحة لعمل جدران محيطة منخفضة .عالمات الضوء الخافتة يف الصورة
هي اآلثار التي يخلفها قطعان األغنام واملاعز التي متر باألرض .تالل العناب – ميكن رؤيتها
عىل التلة يف الجهة اليرسى السفىل من الصورة .كانت املدينة مبثابة مخيم موسمي للقوافل
النبطية املسافرة عىل امتداد طريق البخور ما بني البرتاء  -غزة.
 • 48خط العرض "14 '45 °30 :شامالً /خط الطول "31 '10 °35 :رشقاً
 22نوفمرب/ترشين الثاين يف العام .2011
تأثري فوهة الربكان وحطام طائرتني تابعتني
لسالح الجو اإلرسائييل من نوع سكاي هوك
والتي استعملت كأهداف عىل مهبط جوي
وهمي يف منطقة إطالق النار يف ناحال
ماسور/وادي منشار .يستخدم سالح الجو
اإلرسائييل قنابل وهمية بال متفجرات
وبدون تفجري لرضب أهداف عىل املهبط
من األعىل وتسجيل درجة الدقة يف اإلصابة .املئات من النقاط عىل السطح الناعم يف أرض
الوادي الضيق تسجل عدد التفجريات .هذا الجزء من صحراء العربة يقع تحت مستوى
سطح البحر ويف قاع روافد مجرى العربة .تأسس املوشاڤ القريب من املكان ،موشاڤ
عني حاتسيفا سنة  1965عىل يد جنود الناحال لدعم االستيطان اليهودي يف إرسائيل وعىل
األخص يف املناطق النائية من الدولة .تحول املوشاڤ بعد ثالث سنوات إىل موشاڤ مدين.

