معرض | إطالق كتاب ״ خط الصحراء ،حد المواجه ״
إطالق التقري�ر النهائي للجنة الحقيقة
ي | جمع شهادات
جو ّ
ورشة تصوي�ر ّ
العراقيب  2-1كانون الثاني 2016

األرضية:
الحقيقة
ّ
سجالت التهجير,
العودة وتدمير البيئة
في النقب

جمعية ذاكرات  -زوخروت ولجنة قرية العراقيب
ّ
المعمارية الجنائية في
البحثي للهندسة
والمشروع
ّ
ّ
جامعة چولدسميثس في لندن (Forensic Architecture,
 )Goldsmiths, University of Londonيتشرفون بدعوت�كم
الفعاليات
إلى قرية العراقيب للمشاركة في يومين من
ّ
المتنوعة ،ومن ضمنها الجلسة الختامية للجنة الحقيقة،
يصا
خص ً
والتي ستعقد في خيمتين أقيمتا في العراقيب ّ
لهذا المشروع.
تقدم بها
فإ ّنه عقب رفض االلتماسات األخيرة التي
ّ
المواطنون البدو إلى المحاكم اإلسرائيلية ،ورفض
�كرر
االست�ئنافات ،إلى جانب العنف الكامن في الهدم المت ّ
مجد ًدا قرى "غير معترف بها" ،ستدعو
للقرى التي اعتبرت
ّ
الفعاليات المختلفة إلى التحقق وإعادة ت�أكيد الشروط
الالزمة إلنتاج الحقيقة في عهد الكولونيالية الجديدة،
وذلك من خالل جمع ،خلق ،عرض وتعميم الشهادات
والذكريات الشفوية ،الصور الجوية ،أبحاث المتخصصين
في النقب والخرائط التاريخية التي ُجمعت طوال السنين.
وذلك لبلورة أفق تفكير جديد وبديل لإلمكانية/ات المتاحة
للمجتمع المدني إلعادة استمالك الحقيقة.
قيمة ومديرة المشروعِ :دبي َفربر بالتعاون مع إيال ڤايتسمان
ّ
تخطيط الخيم :سكان قرية العراقيب بالتعاون مع شارون روطبرد
الجوي :حاچ�يـت كيسار ،أريئِل كِن ،ميكي َكرتسمان
ورشة التصوي�ر
ّ
تم تنظيم المشروع بفضل التعاون مع الشيخ صياح الطوري ،عزي�ز الطوري،
ّ
سليم العراقيب ،أحمد خليل أيو مديغم ،عواد أبو فري�ح ،نوري العقبي وجميع
خاص لعمر الغباري من جمعية ذاكرات وأورن يفتاحئِل على
س ّكان العراقيب .شكر
ّ
الجمة للمشروع.
دعمهما ومساهمتهما
ّ

برنامج الفعاليات:
يوم الجمعة 1.1.2016
11:00-17:00
الجوي*
ورشة التصوي�ر
ّ
الصور الجوية التاريخية والحديثة تش ّكل أداة مركزية لس ّكان العراقيب والقرى
المعرضة لخطر الهدم ،وذلك لتوثيق شهادات
األخرى "غير المعترف بها"
ّ
فإن إنشاء صور
وإثباتات وللمطالبة بحقوق الملكية على أراضيهم .مع ذلك،
ّ
غالبا ما يفتقر إليها
مهنية والتي
بتوفر أدوات ومعرفة
جوية وخرائط منوط
ّ
ً
ّ
يومي النشاط ،سنو ّثق العراقيب
السكان في نضالهم من أجل حقوقهم .خالل
ّ
من الجو ومن األرض الستصدار شهادات ونماذج ثالثية األبعاد بمشاركة األطفال
كل من الباحثة الناشطة حاچ�يـت كيسار
والنساء والرجال .سيدير ورشة العمل ّ
والفنان أريئل كِن.
* يرجى إحضار كاميرات رقمية بسيطة إلى ورشة العمل.
أيضا في يوم السبت.
الورشه ست�تواصل ً

جمع مستندات إلقامة أرشيف بصري-تاريخي للعراقيب
ندعو سكان العراقيب إلحضار وثائق تاريخية وحديثة ت�ثبت الوجود البدوي في
ٍ
أراض ،فواتير وشهادات على دفع ضرائب
النقب مثل :خرائط ،عقود شراء/بيع
موظفين ،أوامر
جوية ،صكوك بيع ،مراسالت مع
عائلية ،صور
عن العقارات ،صور
ّ
ّ
ّ
وأية وثيقة أخرى ذات صلة .كل المستندات ستو ّثق
عسكرية ،بطاقات ناخبين ّ
تمهيدا إلقامة األرشيف البصري-التاريخي-
المصور ميكي َكرستمان
بكاميرا
ً
ّ
االلكتروني-االنترنتي لقرية العراقيب.

يوم السبت 2.1.2016
10:00-15:30
		
10:00

ترحيب وافت�تاحية :الشيخ صياح الطوري ،نوري العقبي

10:15-13:00
			

إطالق كتاب" :خط الصحراء ،حد المواجهة :التوطين والتشريد 		
كتغي�ير مناخي في النقب" للمؤلف إيال ڤايتسمان

			
			
			
			
			
			
			
13:00-14:00
14:00-15:30
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

افت�تاحية :إيال ڤايتسمان ِ ،دبي َفرب ِر
المتحدثون :بروفسور أور ِن يفتاحئل | بروفسور نيڤ چـوردون |
ّ
المحامية سمادار بن نتان | رناد شقيرات | د .صفاء أبو رب�يعة |
ميكي كرتسمان | د .عواد ابو فري�ح
التعقيب :إيال ڤايتسمان
أسئلة وأجوبة
تيسيرِ :دبي فربر
استراحة
إطالق التقري�ر النهائي للجنة الحقيقة حول أحداث 		 1948-1960
جنوبي البالد
في
ّ
		

افت�تاحية :عدالة انتقالية بدون انتقال ؟ -لجنة الحقيقة ،من
الخيال إلى الواقع .جِسيكا نيڤـو من جمعية ذاكرات
لجنة الحقيقة األولى في إسرائيل :المعضالت ،النتائج 			
والتوصيات .يعرضها أعضاء/عضوات لجنة الحقيقة
نكبة البدو :إيال ڤايتسمان
		
عمليات العدالة االنتقاليةَ -وصايا
حضور وغياب النساء عن
ّ
تقدمها عضوات لجنة الحقيقة
لتوليف لجان الحقيقة القادمة.
ّ
دوائر الصمت -نظام اإلسكات :حول تحديات جمع الشهادات من
مقاتلين(سابقا) يهود من عام  .1948عامي آشر من جمعية 		
ً
ذاكرات
		
تمثيلية من بروتوكول لجنة الحقيقة |
لجنة الحقيقة -قراءة
ّ
المسرح الوثائقي عينات ڤايتسمان

يوم الجمعة الموافق  : 1.1.2016الجمهور مدعو للوصول إلى العراقيب بشكل
مستقل .يمكن استخدام تطبيق  iNakba-التابع لجمعية ذاكرات (مالئم ألجهزة iPhone
و – )Android-يمكن تنزيله مجا ًنا عبر الرابط:
https://itunes.apple.com/US/app/id864050360?mt=8
تقع القرية بجوار مدينة رهط .يتفرع مدخل العراقيب يمي ًنا من شارع  ،40عند الكيلومتر
مسجل على عامود الكهرباء) ،الواقع  3كيلومترات جنوبي مفرق رهط
( 197الرقم
ّ
الجنوبي "لهاڤيم".
يوم السبت الموافق  :2.1.2016سفر منظم من تل أبيب ،الساعة  8:30من محطة
القطار المركزية (أرلوزوروڤ).
ساعة العودة المتوقعة إلى تل أبيب  .17:00 -عدد المقاعد محدود ،يجب التسجيل
مسبقا عبر عنوان البريد اإللكترونيraneen@zochrot.org :
ً

 .1جميع الفعاليات ستقام باللغتين العبرية والعرب�ية
 .2يرجى ارتداء مالبس دافئة
 .3ال يمكن المبيت في القرية
التوجه إلى ِدبيdebby@zochrot.org :
 .4لالستفسار ولمزيد من المعلومات يمكنكم
ّ
أي مبلغ يناسب إمكانيات�كم) لتغطية
 . .5ندعوكم -مشكوري�ن -للمساهمة بمبلغ  30ش (أو ّ
ت�كاليف السفر من تل أبيب إلى العراقيب

