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شؤونسوريــة

معناكونوا

أكثر من مليار مسلم في هذا الشهر الكرمي يتعبدون اهلل، 
ساعات طوال دون ماء أو طعام زادهم اإلميان باهلل والصالة 
داع��ن اهلل عز وجل أن يتقبل منه��م صيامهم ويكفر عنهم 
أخطاءهم. ألن اإلنس��ان بطبعه خط��اء، واهلل عز وجل غفور 
رحيم. وإذا فكرنا بش��كل علمي فس��نجد أن اإلنسان علميا 
وطبيا في حاجة الى ان يتخلص من سموم أعضائه وتنقيتها، 
وإعادة تغذية الروح وشحنها بغذاء من نوع آخر. وإذا ما فكرنا 
قليال فسنجد أيضا أن الغذاء الروحي حتتاجه الكائنات التي 
خلقها اهلل، فكيف باإلنسان الذي يدعو إلى فهم اجلوهر الذي 
قام عليه منذ ذلك التاريخ املوغل في القدم. وقبل الوصول إلى 
الرساالت السماوية التي نسجت حوله جماليات السلوك اإلنساني 
معتمدة على التحليل الديني والتاريخي، ترى ما الصوم وما 
معناه القائم على كس��ر االعتياد، واختبار قدرة اإلنسان في 
عبادة اهلل؟، وكيف ميكن لهذا اإلنس��ان أن يتحكم في أفعاله 
وأقواله وحركاته؟ أي: التجديد الروحي الدائم للطاقة، وإثبات 
أن تأمالته البصرية والنظرية متتلك قيم الوصول إلى احلياة 
العلمية والعملية ضمن مجرياتها. ومبا أن الهدف الرئيس��ي 
منه تزكية املخفي من اإلنسان داخل مظهره كي ينعكس على 
اآلخر، فتظهر الصورة اإلنسانية في أحلى صورها. وللعلم إن 
األنثى وبعدما أجنزت التوطن األول أسست ملفهوم الصوم، 
وأطلقت��ه حيث كان اختصاصه��ا األول في عمق التاريخ، إذ 
األنث��ى تعتبر الصوم ش��كرا لإلله الذي أظه��ر بها الصفات 
األنثوي��ة. وتعالوا معنا لنتحدث ع��ن الصوم وأين ظهر في 
بداياته لنجد انه ظهر في الهند مع )البراهما( الذين يصومون 
أربعة وعش��رين يوما في السنة، وهو موجود عند الفراعنة 
القدماء، وعند اإلغريق وعبدة النار وفي سومر وأكاد، حيث 
أخ��ذ عنهم اليهود نظام الصوم املذكور في العهد البابلي من 
باب التقرب لإلله، حينما يشعرون بسخطه عليهم. أو إذا حلت 
بهم اخلطوب الكبيرة أو الوباء الفاتك، ولذلك نراهم يصومون 
»أيام أسرهم نبوخذ نصر«، ويوم جناتهم من ملك الفرس في 
واقعة استير، وصوم التطوع ويوم عاشوراء ويعني الشكر 
هلل )وهو اليوم الذي جّنى اهلل فيه موسى وقومه من الغرق(، 
واملسيحية تصوم أربعن يوما اتباعا ملسيرة السيد املسيح، 
الذي صام أربعن يوما قبل جتليه، كما يصومون صوم التوبة 
)الكفارة( وصوم التعميد، وصوم أعياد الفصح، أما العرب في 
قريش فكانوا يصومون يوم عاش��وراء قبل اإلسالم، وبعده 
أضاف الرسول العربي محمد ژ  يوما أي التاسع والعاشر 
من عاشوراء. وكان يصوم بشكل دائم االثنن واخلميس، آمن 
املسلمون مبنهج الصيام الذي عزز في الكتاب الكرمي إذ قال 
اهلل تعالى )يا أيه��ا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب 
على الذين من قبلكم لعلكم تتقون(، أي أن الصوم كان سائدا 
منذ امتلك اإلنس��ان املوغل في القدم فهم أسباب وجوده في 
احلياة. وش��كره ملوجده الروحي. واذا عدنا لطقوس الصيام 
عند اليهود والهنود واملسلمن وعبدة الشياطن واملسيحين 
فسنجد أن الصوم يعني إغالق الفم عن الطعام والكالم وكل 
من ميارس اإلمساك عنهما فهو صائم. وعكس ذلك يعني كسر 
الصيام. ارتبط الصوم بحركات الش��مس والقمر والكواكب 
والنجوم واألش��هر والفصول وبعض أيام األسبوع. فمنهم 
من كان يصوم اليوم كله أي نهارا وليال، ومنهم نهاره فقط، 
والبع��ض جزءا منه، وأيضا منهم من كان يصوم عن الطعام 
والشراب بشكل كامل، أو عن األطعمة احليوانية، ومنهم عن 
األسماك واخلمور، ومنهم أيضا عن املاء فقط، وهناك من كان 
يصوم على الهواء الرطب فقط بكونه مصدر احلياة. وهذا من 
أصعب أنواع الصيام ففيه األوكس��جن واملاء وذرات الغذاء. 
وإن أق��دم صوم في دورتنا احلياتية، هو لنبي اهلل نوح عليه 
السالم، حيث كان يصوم العام كله عدا أيام األعياد. كما أن أبا 
الطب أبقراط والفيلسوف سقراط والعالم أفالطون )رجاالت 
من اإلغريق اليونان( قد حض��وا على الصوم كمنهج علمي 
روحي للش��فاء. ومن أجل جتديد املكونات احلية في اجلسد 
اإلنس��اني املادي. وحتفي��ز الرؤى الفكرية الت��ي تدعو إلى 
التبص��ر واإلبصار في عاملي الليل والنهار. إنه الصوم وأهم 

غايته نصرة اإلنسان ألخيه اإلنسان.
هذا ما تطرق إليه د.نبيل طعمة ونحن إذ نش��اطره الرأي 
والفكر ونؤيد توثيقه ملا أسلفنا من ذكر بعض ما جاء به عن 
الصيام. أقول ب��دوري للمعنين في الوطن العربي ترى هل 
وقفتم على ما يحتاجه اإلنسان الصائم أو باألحرى هل وقفتم 
على وضع املس��لمن؟ خصوصا ان هناك من يحتاج الى أن 
تقدم له املساعدة وهل فكروا أن من واجبهم أن تكون موائد 
الرحمن متواجدة في كل مكان يشعر املعنيون بأن هناك من 

يحتاج أن يقدم له اإلفطار؟ وفهمكم كاف وواف!
رمضان كرمي

هدى العبود

صيام الشعوب

أجرى د.أحمد كزاز استشاري جراحة املخ واألعصاب 
وهو من أصل سوري ويحمل اجلنسية األملانية عمليات 
نوعية ومعقدة ملرضى قسم املخ واألعصاب في مستشفى 

غزة األوروبي.
ونقل املركز الفلسطيني لإلعالم عن كزاز قوله إنه 
أجرى عمليات معقدة ونوعية استطاع من خاللها حترير 
األعص���اب وإعادتها إلى مكانها الطبيعي ووضع جهاز 

تثبيت لكس���ر معقد في العمود الفق���ري حيث كانت 
األعصاب داخل العظام مؤكدا أن املريض استطاع املشي 

على قدميه بعد إجراء هذه العملية.
وأضاف كزاز أنه قام مبعاجلة أمراض التضييق الشديد 
في القناة الفقرية مع وجود ضغط على األعصاب باإلضافة 
إلى إج���راء عمليات على العمود الرقبي الفقري وإزالة 

الغضروف واستبدال وضع دعامات بني الفقرات به.

طبيب سوري األصل يجري جراحات عصبية معقدة في غزة

الفتيات يتفوقن على الشباب في اقتناص أول عمل بعد التخرج بثالثة أضعاف 
أنهى املكتب املركزي لإلحصاء 
مسح انتقال الشباب من التعليم 
إلى س����وق العمل لعام 2009 
وذلك بالتعاون مع مؤسس����ة 
التدريب األوروبية »إي تي إف«. 
وقد بينت الدراسة ان الغالبية 
العظمى من هؤالء الشباب قد 
ينتظ����رون 4 أعوام للحصول 
على الوظيفة. في حني تفوق 
فرص حصول الفتيات على أول 
عمل بعد التخرج فرص الشباب 

بقرابة 3 مرات.
وأكد مدير املكتب د.شفيق 
عربش ل� »سانا« االقتصادية إن 
املسح يهدف إلى وضع اخلطط 
املناسبة لردم الفجوة بني التعليم 
بجميع فروعه واختصاصاته 
ومتطلبات سوق العمل اجلديدة 
والناشئة وخاصة في السنوات 

األخيرة.
من جهت����ه أوض����ح مدير 
السكاني في املكتب  اإلحصاء 
د.علي رستم أن حجم العينة 
بلغ حوالي 4000 مس����تقصى 
وكانت نسبة االستجابة حوالي 
95% تتنوع بني الذكور واإلناث 
وبني الريف واملدينة التي شكلت 
60% من العينة بسبب وجود 
الشريحة الكبيرة من الشباب 

في املدن.
وبينت نتائج املسح أن %81 
من اجلامعيني حصلوا على عمل 
للمرة األولى خالل 48 ش����هرا 
إضافة ل� 54% ملن أنهوا التعليم 
املعاهد املتوس����طة و%61  في 
للش����باب الذين أنهوا التعليم 
الثانوي املهني أو اتبعوا تدريبا 
مهنيا عمليا و61% ملن حازوا على 

شهادة التعليم األساسي.
وأش����ارت نتائج املس����ح 
إلى أن نس����بة الذين حصلوا 
على عمل خالل 48 ش����هرا في 
مجال الصحة 90% وفي مجال 
الهندس����ة والصناعة والبناء 
76% والزراعة 68% واخلدمات 
78% والعل����وم 61% والعلوم 
االجتماعية واألعمال القانونية 
68% والتعلي����م 65% والعلوم 

اإلنسانية والفنون %45.
وسجل مجال التعليم تفوقا 
نس����ائيا واضحا على الذكور، 
إذ ذكرت نتائ����ج االحصاء ان 
نسبة النساء العامالت في هذا 
املجال بلغت 35.9% مقابل %3.2 
من الذكور. و6.8% من اإلناث 
في مج����االت الصحة والعمل 

االجتماعي.
وأوضحت نتائج املسح انه 
بلغت نسبة الذكور احلائزين 
على الشهادة اجلامعية وما فوق 
والذين حصلوا على عمل للمرة 
األولى 6.8% واإلناث 18.3% ما 
يعني أن فرص اجلامعيات في 
احلصول على عمل ألول مرة 
تفوق بثالث مرات تقريبا فرص 
اخلريجني من الشباب. ونسبة 
الذكور الذين لم يتموا التعليم 
اجلامعي 2.9% واالناث %2.3.

وكانت نسبة االناث اللواتي 
أنه����ني التعلي����م ف����ي املعاهد 
املتوسطة تبلغ ضعف نسبة 

الذك����ور، حيث س����جلت %19 
أما  مقارنة ب����� 8.9% للذكور. 
الذين حصلوا  الشباب  نسبة 
عل����ى عمل للم����رة االولى من 
الذين انه����وا التعليم الثانوي 

املهني أو اتبعوا تدريبيا مهنيا 
عمليا 2.9% في حني كانت نسبة 
الذكور  الفتيات 2.6% ونسبة 
ممن انهوا التعليم األساس����ي 

13.9% واإلناث %11.3.

وقد س����جلت حمص أعلى 
نسبة بني الذكور الذين حصلوا 
على عمل بعد ترك التعليم خالل 
فترة 48 شهرا حيث بلغت %88. 
في حني س����جلت دمشق %67 

وحلب 70% وريف دمشق %84 
والالذقية 56% ودير الزور %66 

والسويداء %23.
الذين  بينما كانت نس����بة 
حصلوا على عم����ل بعد ترك 

التعليم خالل فترة 24 ش����هرا 
واقل في دمش����ق 60% وحلب 
64% وريف دمشق 78% وحمص 
66% والالذقية 42% ودير الزور 

65% والسويداء %17.
الذين  أما بالنسبة للذكور 
حصلوا على عمل بعد تركهم 
التعليم خالل فترة 12 ش����هرا 
وأقل كانت في دمشق 51% وفي 
حلب 60% وريف دمشق %71 
وحم����ص 56% والالذقية %34 
ودير الزور 63% والس����ويداء 

.%11
كما بينت أن نسبة الذكور 
الذين يعملون حلسابهم اخلاص 
دون وج����ود مس����اعد بلغت 
عند احلاصلني على الش����هادة 
اجلامعية وما فوق 6.8% والذين 
لم يتموا التعليم اجلامعي %16.9 
أنهوا املعهد املتوسط  والذين 
التعليم  انه����وا  6.3% والذين 
الثانوي املهني أو اتبعوا تدريبا 
مهنيا عمليا 19% والذين انهوا 

التعليم األساسي %3.6.
البحث تفوق  وكذلك اظهر 
االناث في احلصول على عقود 
اذ  العمل مبدة غي����ر محددة، 
 %13.1 الذكور بلغت  ان نسبة 
فيما كانت نسبة اإلناث %50.1. 
كما كانت نسبة الذكور الذين 
عملوا بعقد مؤقت أو موسمي 
أقل بحوالي ث����الث مرات من 
االناث بنسبة 2.4% إلى %7.1.

بينما كانت نسبة الذكور الذين 
يعمل����ون م����ن دون عقد %84 

واإلناث %42.7.
وأظهرت نتائج املس����ح ان 
الذكور  العظمى من  النس����بة 
يعملون في مج����االت جتارة 
التجزئ����ة واجلملة وتصليح 
املركب����ات والدراجات النارية 
والسلع الشخصية واملنزلية 
اذ بلغ����ت 22.3% بينما كانت 
نس����بة اإلناث العامالت %7.1. 
الذي����ن يعملون في  والذكور 
مجاالت التصنيع 19.4% واإلناث 
العامالت في هذه املهن %10.3 
وكان 19.9% من الذكور يعملون 
في مج����االت البن����اء واإلناث 
العامالت في هذه املهنة %2.9. 
و6.8% من الذكور يعملون في 
مجاالت االدارة العامة والدفاع 
اإللزامي  والضمان االجتماعي 
بينم����ا كان����ت نس����بة االناث 

.%11.4
وبين����ت النتائج أن %40.5 
من الذكور استطاعوا احلصول 
على العمل عن طريق أصدقائهم 
الشخصيني و29.1% عن طريق 
اتص����االت العائلة و6.8% عن 
طريق طلب غير رسمي او عن 
طريق شخص ثالث. و5% من 
خالل مباش����رة عمله اخلاص 
و1.2% حصلوا على العمل عن 
طريق مكتب تش����غيل رسمي 
و3.6% عن طريق مسابقة و%2.2 
عن طريق إعالنات بينما حصلت 
30.5% م����ن اإلناث عن طريق 
املس����ابقة و22.5% عن طريق 
أصدقاء شخصيني و13.7% عن 

طريق اتصاالت عائلية.

في مسح لدراسة انتقال الشباب من التعليم إلى سوق أظهر احتكارًا نسائيًا لقطاع التعليم 

الحكومة تسمح بإنشاء وتشغيل 
محطات كهربائية بمبدأ »بي.أو.تي«

بروين ابراهيم
شدد م.محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء على ضرورة 
إيالء مزيد من االهتمام في خطط الوزارات وبرامجها لدفع عملية 
التنمية الشاملة في املنطقة الشرقية والبادية وترجمة القرارات 

والتوجهات التي اتخذتها احلكومة في هذا املجال.
ودعا م.عطري الوزراء إلى اتخاذ اإلجراءات واقتراح التسهيالت 
واحلوافز التي من شأنها جذب االستثمار وتشجيع املستثمرين 
إلقامة مشاريع اس���تثمارية وتنموية تدعم خطط التنمية في 
هذه املناطق والسيما مشاريع االستثمار في القطاعات الزراعية 
والصناعية، وذلك مبا يس���هم في تطوي���ر واقعها االقتصادي 
واالجتماعي وتوفير فرص العمل واالستقرار ألبنائها والتأكيد 
على إعطائهم أولوية العمل في املشاريع التي تقوم الشركات 

واملؤسسات العامة بتنفيذها في هذه املناطق.
م���ن جانب آخر طلب رئيس املجلس م���ن اللجان الوزارية 
في املجلس دراس���ة توجهات اخلطة اخلمسية احلادية عشرة 
وعرض مقترحاتها على املجلس بهدف بلورة إطار عام للتوجهات 

األساسية ملشروع اخلطة في القطاعات املختلفة.
ووافق مجلس الوزراء االس���بوع املاضي، بناء على اقتراح 
وزارة الكهرب���اء وتوصية اللجنة االقتصادية، على الس���ماح 

لوزارة الكهرباء بالتعاقد مع القطاع اخلاص السوري والعربي 
واألجنبي في مشاريع إنشاء وتش���غيل محطات توليد طاقة 
كهربائية جديدة مببدأ »بي.أو.تي« إنشاء وتشغيال ونقل امللكية 

إلى الدولة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية تطوير عمل اللجنة الدائمة 
للس���ياحة والتنس���يق والتعاون بني وزارة السياحة ووزارة 
اإلدارة احمللية وجهات اإلدارة احمللية في احملافظات مبا يؤدي 
إلى مرونة العمل وتس���هيل اإلجراءات وتأمني متطلبات تنفيذ 
املشاريع الس���ياحية ومعاجلة أي عوائق إدارية أو تنظيمية 

قد تعترضها.
كما ناقش مجلس الوزراء بعض القضايا التنظيمية واإلدارية 
املتصلة بالوظيفة العامة واتخذ في هذا املجال قرارا يقضي بعدم 
اجلواز ألصحاب املناصب ومن في حكمهم بترؤس مجالس األمناء 
أو مجالس اإلدارات في املؤسسات واجلهات اخلاصة التي تقوم 

بنشاطات ذات طبيعة ربحية أو االشتراك في عضويتها.
ثم اقر مجلس الوزراء أربعة مشاريع قوانني تقضي بإحداث 
شركات عامة للصرف الصحي في محافظات السويداء القنيطرة 
احلس���كة دير الزور ترتبط باملؤسس���ات العامة ملياه الشرب 

والصرف الصحي في هذه احملافظات.

»التربية« تقيم دورات تعليمية للطالب 
خارج أوقات الدوام الرسمي

جهاد تركي
بناء على املرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2010 
الذي أجاز ل���وزارة التربية إقامة دورات تعليمية 
في مدارسها خارج أوقات الدوام الرسمي، أصدرت 
الوزارة قرارا يتضمن أسس القبول في هذه الدورات 
التعليمية ومدتها ومواعيدها وأقس���اطها ونسب 

توزيع ريعها على املدرسة والعاملني فيها.
وبينت ال���وزارة في قرارها أن ه���ذه الدورات 
ستخصص إما ملنهاج كامل أو للتقوية ملادة تعليمية 
أو أكثر حس���ب حاجات الدارس���ني لتالفي حاالت 
الضعف والتقصير الدراس���ي لدى بعض الطالب 
في صف���وف املراحل التعليمية كافة وتنفذ خارج 
أوقات الدوام الرسمي مشيرة إلى أن بدء الدورات 
التي ستنفذ خالل العام الدراسي تكون من الساعة 
الثالثة ظهرا مع مراعاة تخصيص شعب للدارسني 
يتناس���ب بدء دوامها مبا يتوافق مع املدارس ذات 

الدوام النصفي.
وحول تنظيم الدورات طلبت الوزارة من مديرياتها 
اإلع���الن عنها في املدارس واملجمع���ات التربوية، 
لتغطي مراكز احملافظات واملدن واملناطق والنواحي 
كافة وفق خارطة تضعها على أن يتضمن اإلعالن 
حتديد املدارس التي س���تقام فيها الدورات وموعد 
افتتاحها مع مراعاة اختيار املوقع املناسب وتوافر 
املخابر واملكتبة واحلواسب وجهاز اإلسقاط الضوئي 
والشروط التربوية والتعليمية كافة. وأكدت على 
عدم جتاوز عدد الدارسني في الشعب 25 دارسا وفي 
حال كان أقل من 10 دارس���ني ملادة ما فيعود تقدير 

افتتاح الشعبة إلى مدير التربية.
وأوضحت أن احلد األدنى الفتتاح مركز دورات 
40 دارسا أو ثالث شعب مع وضع برنامج للدورة 

يتوافق مع املصلحة التربوية والعلمية والنفسية 
للدارس���ني على أن يستوفى مبلغ ال يقل عن %50 
من أجر الدورة عند التسجيل ويسدد املبلغ املتبقي 
في منتصف الدورة ويترك للطالب حرية التسجيل 
للدراس���ة في املواد التي يرغب فيها مبينة أن عدد 
اجللسات أو احلصص الدرسية في الدورة يكون تبعا 
للمصلحة التربوية بحيث ال يزيد الزمن على أربع 
ساعات ونصف الساعة إذا كانت الدورة بعد نهاية 

الدوام املدرسي وعن سبع ساعات أيام العطل.
وأشارت إلى وجوب تشكيل إدارة تربوية لكل 
مركز به���دف املتابعة اليومية لل���دورة ومعاجلة 
أوضاعها ومسك السجالت املطلوبة واالهتمام بأوضاع 
الدارس���ني من جميع النواحي. ويتم اختيارها من 
مدير املركز الذي يكون مدير املدرسة التي تقام فيها 
الدورات وعند تعذر ذلك يكلف معاون املدير أو أحد 
املدرس���ني. إضافة إلى أمني سر للمركز وموجه إذا 
جتاوز عدد الدارسني 150 دارسا ويفضل أن يكون 

مرشدا اجتماعيا أو نفسيا.
وبينت الوزارة أن املدرس���ني يجب أن يكونوا 
من القائمني عل���ى رأس عملهم واألفضلية حلملة 
دبلوم التأهيل التربوي والش���هادات األعلى وممن 
يجيدون اس���تخدام احلاسوب وممن اتبعوا دورة 
دمج التكنولوجيا بالتعليم على أن يخضع هؤالء 
إلى دورات تأهيل وفق احلاجة مشيرة إلى ضرورة 

حصولهم على موافقة للعمل وفق األصول.
ويقبل في هذه الدورات الطالب النظاميون مبوجب 
وثيقة تسلسل دراسي والطالب األحرار الراغبون 
في التقدم للشهادة الثانوية والراغبون في التقدم 

بصفة ناجح ويعيد.

اكتشاف قرية أثرية تعود إلى األلف العاشر 
قبل الميالد في حماة

A كش���فت أعمال التنقيب التي تنفذها 
البعثة األثرية السورية � الفرنسية املشتركة 
في موقع جبل البلعاس بحماة عن سوّيتني 
معماريتني متثالن ج���زءا من قرية قدمية 
في املوق���ع يعود تاريخهما لبدايات عصر 

النيوليت )10 آالف سنة قبل امليالد(.
ونقلت »س���انا« عن عبد القادر فرزات 
رئيس دائرة آثار حماة قوله إن الس���وية 
األولى هي عبارة عن إنش���اءات معمارية 
بسيطة تتألف من حجارة مرصوفة بطريقة 
دائرية وصفوف من احلجارة على ش���كل 
جدران أو إنش���اءات دائري���ة أو بيضوية 
الش���كل، في حني مت الكش���ف في السوية 
املعمارية الثانية وهي األقدم عن منشأتني 
معماريتني متثالن قس���ما من قرية ترجع 
لعصر النيولي���ت ولكن بصورة معمارية 
وهندسية مختلفة عن تلك التي اكتشفت 

في حوض الفرات وفلسطني.
وأش���ار فرزات إلى أن العصر احلجري 
ع���رف في املش���رق من خ���الل احلفريات 
األثرية في وادي الفرات وحوضة دمش���ق 
وفلسطني وبقيت مساحات واسعة بني هذه 
التكتالت اجلغرافية الكبيرة والقاحلة في 
أغلبها حتى يومنا هذا غير مدروسة بشكل 

مستفيض.
وأوض���ح ان الفرصة س���نحت للبعثة 
األثرية السورية � الفرنسية املشتركة خالل 

األعوام السابقة للتعرف على جبل البلعاس 
والكشف عن وجود سكاني خالل فترة ما 
قبل التاريخ إضافة إلى الكشف عن طبيعة 
املساكن والنشاطات االقتصادية واالجتماعية 
والعالقات اإلنسانية بني مختلف مواقع هذه 
املنطقة فضال عن حتديد الربط بني أنواع 
الوجود السكاني في جبل البلعاس واملراكز 
الكبرى املعروفة في منطقة املشرق خالل 

العصر احلجري.
بدوره لفت د.عبدالسالم البشمكي الباحث 
ف���ي دائرة آثار حماة إل���ى أن ما مييز هذا 
املوقع األثري أنه يؤرخ لعصر النيوليت في 
سورية والذي يقع خالل الفترة املمتدة بني 
10 آالف و6 آالف عام قبل امليالد وخصوصا 
أن هذه الفترة متيزت بتحول حضاري كان 
األهم في تاريخ البش���رية جتسد بانتقال 
مجتمعات العصر احلجري القدمي من حياة 
التنقل والصيد وااللتقاط إلى حياة االستقرار 
وزراعة احملاصيل وتدجني احليوانات األمر 
الذي قاد إلى نشوء القرى الزراعية األولى 
ومن بينها القرية املكتشفة في هذا املوقع 
والتي ش���كلت عالمة فارقة في مجتمعات 
العصر احلج���ري احلديث لكونها أنتجت 
طعامها باالعتماد على مواردها احمللية ما 
شكل انعطافا جذريا في التاريخ اإلنساني 
يطلق عليه الباحثون اسم الثورة الزراعية 

أو الثورة النيوليتية.


