مشروع املجتمع
االنثوغرافي في ُعميري
مآدبا  -تل العميري

مشروع سهول مادبا
تل العميري
جزء من ال CEPU -
ف uuي ع uuام  ٢٠١٢مج uuموع uuة م uuن ع uuلماء االث uuار ال uuعام uuلني ف uuي
ع uuميري ب uuدأ ُ االس uuتطالع ع uuن ت uuاري uuخ ال uuعمال األردن uuيني .ل uuقد
كuu uانuu uوا مهuu uتمني فuu uي عuu uالقuu uات االسuu uرة بuu uني الuu uعمال وكuu uذلuu uك
ت uuاري uuخهم م uuع االرض .م uuعظم ال uuعمال ي uuعيشون ف uuي ق uuري uuة
ق uuري uuبة م uuن ب uuنيات وي uuمثلون ت uuقال uuيد ال uuتعاون م uuع ال MPP
منذ عام .١٩٨٤
الuuرغuuبة فuuي تuuوثuuيق نuuطاق هuuذه الuuعالقuuات الuuتاريuuخية انuuجبت
ال  .CEPUان uuه ق uuد ت uuأم uuل ان ي uuكون ه uuذا املش uuروع اج uuذب
فخ uuر ال uuعمال ف uuي ارض uuهم وال uuتراث و ت uuعزي uuز ش uuعور م uuلكية
اثار املوقع.

اهداف  ٢٠١٦ل CEPU
التوثيق سوف يحتوي على االتي:
• صور كل عامل في كل فصل من فصول العمل
والتحديث سوف يكون كلما كان ذلك ممكنا ً.
• مقابالت صورية وصوتية مع العمال السابقني
والحاليني.
• مقابالت مع افراد عائلة العمال حول تأثير العمل

معلومات االتصال:
+1 (951) 785-2632
mpp@lasierra.edu
madabaplains.org/umayri/cepu

على االسرة.
• انشاء شجرة عائلية بسيطة للعمال) .فكر بهذا كثيرا ً
 CW -تفكر بتسجيل العالقات العائلية بني العمال(.

مستقبل ال CEPU
اهداف املستقبل تتضمن:
• تكوين تسجيالت صورية وكتب بلغتني على نتائج
 CEPUللجمهور العام.
• عرض وسائل االعالم املكتسبة في املعرض لترافق
اثار العميري
• نشر رسمي عن النتائج كجزء من مشروع سهول
مادبا  -تل العميري سلسلة النشر االخير.

ابو عسى طه
عمل ابو عيسى ألول مرة في
عميري سنة  ١٩٩٤و بمرور
الوقت فورمان للعمال في
ُبنيات.

أمجد املهدي
بدأ أمجد العمل في
عميري منذ عام  ١٩٨٧و
استمر في االنضمام كل
موسم.

وقد انضم العمال االردنيون
من القرية املجاوره لبنيات
لعلماء االثار و ساهموا في
كل من فصول الحفر .بعض
من منهم مثل امجد و ابو
عيسى ،التي اصبحت اوجههم
مألوفة على مرار السنني.

بدا الحفر في تل العميري
في صيف  ١٩٨٤كجرء
من مشروع سهول مادبا
بمجموعة من اعضاء
الجامعات االمريكية و
الكندية .جاء الفريق من
جميع انحاء العالم.

CEPU
مشروع املجتمع االنثوغرافي في ُعميري

قرية بنيات في١٩٨٧

التاريخ في االردن CEPU:
احمد و محمد
عادل
على االقل ،في كل عائلة يوجد ا ً
لعب
خ ل ابو عيسىَ ،
فها جيلني يعملون في املوقع .ألول مرة في العميري منذ
احمد و محمد ،وهم توأم بدأ ُ طفولته في  .١٩٨٧اصبحَ
العمل في بدء ال ٢٠٠٠في
االن عضوا ً مهم من افراد
العميري .والدهما عمل في
الفريق .مؤخرا ،احضرا
املوقع قبل والدتهم.
ابنته الى املوقع للزيارة.

فuي الuسنوات الuتي سuبقت بuناء الuطريuق السuريuع لuلمطار خuارج
ع uuمان ،ك uuان uuت ع uuائ uuلة ع uuميري ت uuسقي األغ uuنام ،امل uuاع uuز ،والج uuمال
ف uuي ف uuصل ال uuرب uuيع ع uuند ت uuل ال uuعمري .ف uuي ال uuسنوات ال uuحال uuية،
تuكون اهuتمام فuي تuوثuيق املuساهuمات الuتي قuام بuها سuكان قuريuة
ُبuنيات وبuما فuي ذلuك افuراد اسuرة املuري للمشuروع الuعميري .لuقد
قuu uامuu uت الuu uعائuu uلة بuu uالuu uحفر ،النخuu uل ،تuu uكسير الصخuu uر ،و تuu uنظيف
املuوقuع .قuدم عuمال املuوسuم مuن بُuنيات االرشuادات لuلعمال الجuدد
واملuuتطوعuuني عuuلى حuuد سuuواء .ولuuقد انuuشأت عuuالقuuة عuuميقة بuuينهم و
بuني االرض و لuقد اظهuرت لuنا نuحن الuقادمuني مuن خuارج االردن
ما قدمه اميري و شعبها للتاريخ الحديث.
"الفريق العميري" لعام ٢٠١٢

