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أهل الشام
بريد دمشق

ريبورتاج

من يوميات ُمطيع أبو راضي

ّ
الفرق الشاسع بين احتياجات المعيشة واألج ــور الشهرية ،جعل تدبر
السوريين ألحوالهم أشبه بالمعجزة .ال يتوافر كثير من الحلول «النظيفة»
ّ
لسد الفجوة ،وتكاد تقتصر على الحواالت الخارجية ،أو العمل في أكثر
من وظيفة ،بعد أن أكلت الحرب ّ
المدخرات ُوالممتلكات .يحدث ذلك،
وسط عجز الحكومة عن إيجاد حلول ّ
فعلية ،تنقذ معظم أفراد الشعب
ّ
من أزمات متكررة ،اتسع نطاقها ليشمل الحياة كافة

السوريون
«تحت رحمة»
الغالءوالحكومة
ٌ
ظهور مكسورة
رحاب االبراهيم
ب ـ ـصـ ــوت م ـ ـب ـ ـحـ ــوح ،ت ـ ـن ـ ــادي س ـي ــدة
ّ
سـتـيـنـيــة م ــن ف ــاح ــات ري ــف دمـشــق،
امل ـ ـ ـ ــارة فـ ــي سـ ـ ــوق «ب ـ ـ ــاب س ــريـ ـج ــة»،
لـ ـلـ ـش ــراء مـ ــن أع ـش ــاب ـه ــا ال ـط ـب ـي ـع ـيــة.
ّ
«خــل ـي ـهــا لـ ــربـ ــك ...م ــا ف ـيــي قـ ــول غير
الله يـفــرج» ،تجيب عند ّ سؤالها عن
أس ـب ــاب عـمـلـهــا رغ ــم ســن ـهــا الـكـبـيــر.
ب ــات ــت ت ـل ــك ال ـج ـم ـل ــة م ــرافـ ـق ــة ملـعـظــم
الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــن ،بـ ـع ــد فـ ـق ــدانـ ـه ــم األم ـ ــل
ّ
بتحسني مستوى معيشتهم ،في ظل
ارتفاع أسعار السلع وانخفاض قيمة
مداخيلهم .وفيما ال يتجاوز متوسط
األج ــور  35أل ــف لـيــرة ســوريــة ،تؤكد
أرقام «املكتب املركزي لإلحصاء» ،أن
إنـفــاق األس ــرة يـقـ ّـدر بنحو  325ألف
ليرة شهريًا.

«حظر ّ
تجول» ذاتي

يـ ـفـ ـص ــح ح ـ ـ ــال أس ـ ـ ـ ـ ــواق دم ـ ـشـ ــق عــن
ّ
ال ــوض ــع املـعـيـشــي املـ ـت ــأزم ،إذ يكفي
السير في أرجائها إلدارك أن الجمود
تصميم :سنان عيسى

ّ
سيد املوقف .ليست األسواق وحدها
ال ـ ـتـ ــي تـ ـعـ ـط ــي م ـ ــؤشـ ـ ـرًا س ـل ـب ـي ــا عــن
املعيشة املـ ّـرة ،فوجوه املـ ّـارة العابسة
ت ــروي الـكـثـيــر مــن دون الـحــاجــة إلــى
الـكــام مباشرة معهم؛ ويـنــدر غياب
حديث ّ
الهم املعيشي وأزمات الوقود،
ّ
عن أي تجمع بني شخصني أو أكثر.
يـقــول أح ــد الـبــاعــة فــي ش ــارع «خــالــد
ب ــن ال ــولـ ـي ــد» ،ال ـ ــذي ع ـ ــادة م ــا ي ـكــون
ّ
مكتظًا« :السوق داقــر ...لم يشهد هذا
ال ـشــارع يــومــا رك ــودًا بـهــذه الطريقة،
حتى في أشد أوقات الحرب ضراوة».
ويضيف «عدم وجود السيولة فرض
ّ
حظر تـجــول ذات ـيــا ،فــالـغــاء طــال كل
شي ليزيد األمور سوءًا».

فرق شاسع!

ّ
أح ـمــد وسـ ــوف ،واحـ ـ ٌـد م ــن املــوظـفــن
الـحـكــومـيــن الـكـثــر الــذيــن يـمــارســون
ً
ع ـ ـمـ ــا آخ ـ ـ ــر ف ـ ــي ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـخـ ــاص.
ولـ ــم ي ـعــد م ـثــل هـ ــذا ال ـس ـل ــوك خ ـيــارًا
لــ«تـحـســن ال ــوض ــع» ،بــل ب ــات نهجًا
ال بـ ّـد منه لـسـ ّـد الـفـجــوة الهائلة بني

صهيب عنجريني
ي ـخ ــرج ُم ـط ـيــع أب ــو راضـ ــي م ــن م ـنــزلــه مـبـتـسـمــا .يقطع
الزقاقات الضيقة ،إلى الشارع العام .يتعكر مزاجه لدى
مشاهدة مئات السيارات وقد انتظمت في طابور طويل،
أم ــام إح ــدى ال ـكـ ّ
ـازيــات« .مل ــاذا يـصـ ّـر ه ــؤالء السفلة على
اإليحاء بوجود أزمة بنزين؟» ،يقول لنفسه ،ويطلق على
أصحاب السيارات ما يليق بهم من الشتائم ،والصفات.
أم ـض ــى م ـطـيــع األيـ ـ ــام امل ــاض ـي ــة ي ـتــابــع ك ــل تـصــريـحــات
ّ
املسؤولني ،وهــم يــؤكــدون أن «األزمــة مفتعلة» ،والقضية
م ـح ـســومــة بــالـنـسـبــة ل ــه .ط ــال ان ـت ـظ ــاره لـ ــ«ب ــاص الـنـقــل
الداخلي» ،ال ّ
شك في ّأن املؤامرة وصلت إلى هذا القطاع
ضعاف النفوس .ال يريد الرجل التأخر ،فقد
أيضًا بسبب ِ
حــان مــوعــد تسديد فــاتــورة الكهرباء منذ األم ــس ،وهو
ال يحب التباطؤ فــي تسديد مــا عليه للحكومة .يتذكر
انتقادات زوجته املستمرة« :الفاتورة عم تطلع كبيرة ،مع

إنــو الكهربا مقطوعة كل الــوقــت ،قـ ّـدم اعـتــراض يا زملــة».
يدعو لها بالصالح ،فهي «امــرأة جاهلة .ال تعرف أن من
واجبنا الوقوف إلــى جانب الحكومة في هــذه الظروف».
خـطــر لــه أن يقطع الــوقــت فــي ق ــراءة تـفــاصـيــل الـفــاتــورة
ال ـســاب ـقــة ،ري ـث ـمــا يــأتــي الـ ـب ــاص .وق ـعــت عـيـنــه ع ـلــى بند
«املجهود الحربي» ،فابتهج .ضميره مرتاح تمامًا ،فهو
مشارك في تغطية نفقات الحرب ،وهذا ّ
يعوض عجزه عن
القتال بعد أن ُبترت ذراعه .ينتقل بصره إلى البند التالي،
فتكبر ابتسامته« :إعادة اإلعمار» .يحب مطيع هذا البند
أينما ُوجد .في فواتير الكهرباء والهاتف ،فواتير املطعم
الــذي يرتاده مرة في الشهر بسبب «نق زوجته» ،طوابع
املعامالت في دوائر الدولة ...إلخ إلخ إلخ« .في أحلى من إنك
تكون شريك بتعمير البلد؟» ،يـ ّ
ـردد دائمًا في كل نقاش
ّ
ّ
املتذمرين ،ويتطلع بتوق إلــى ذلــك اليوم الذي
مع الجهلة
ستبني فيه الحكومة مساكن جديدة ،وتبيعه واحدًا منها،
ً
بدال من بيته الذي ّدمره املجهود الحربي ،قبل أن ينزح من

مدينته .البند األحب إلى قلب مطيع ُهو «طابع شهيد» ،ال
ّبد من املساهمة في تحسني ظروف أسر الشهداء .يعرف
مطيع تمامًا أن ظروف زوجة أخيه الشهيد بالغة السوء،
وكذلك حال عائلة ّ
عمه ،وجارته املقعدة التي خسرت ثالثة
ّ
أبناء« .أكيد ألنو الناس عم تقصر بدفع الفواتير ،وبالتالي
عم تنقص حصص الشهيد» ،يقول دائمًا ،ويغضب على
املجتمع ،ويدعو الله أن يعني الحكومة على هــذا الشعب
ّ
الذي «ما بيستاهل تعبها» .تأخر الباص كثيرًا ،والساعة
صارت التاسعة ،ما يعني أن مركز الجباية قد فتح أبوابه
مـنــذ نـصــف ســاعــة .ي ـحــزم مـطـيــع أمـ ــره ،وي ـقــرر الــذهــاب
سيرًا ،يرفع ياقة معطفه الذي اشتراه من «البالة» منذ أيام،
ودفع فيه ثمنًا مضاعفًا بسبب جشع البائع الذي ّ
تذرع
بأن «الحملة ضد التهريب» هي السبب« .شعب فاسد ،ال
ّ
عال ،ويمشي مسرعًا ،فوق
حل له» ،يقول مطيع بصوت
ٍ
بــرك الــوحــول وامل ـيــاه ،مــن دون أن يفوته شكر ّ
ربــه على
نعمة املطر.

لقطة
ّ
حسن محمد يجلب «خط االستواء»
إلى طرطوس

غياب السيولة النقدية فرض حظر تجوال ذاتيًا في األسواق (أرشيف ــ أ ف ب)

الـ ّـدخــل والنفقات .يقول أحـمــد ،وهو
أب ألربـ ـع ــة أطـ ـف ــال« :أضـ ـط ــر للعمل
في القطاع الخاص بعد انتهاء دوام
وظيفتي الحكومية .زوجتي موظفة
أيضًا ،لكن هذه الرواتب القليلة التي
ال ي ـص ــل م ـج ـمــوع ـهــا إل ـ ــى  150أل ـفــا
(ن ـحــو  300دوالر) ال تـكـفــي ملـقــاومــة
الغالء .نحتاج ألكثر من  250ألف ليرة
ّ
شهريًا ،فهل يجب أن نعمل ليل نهار
لنستطيع العيش فقط؟» .يرى الرجل
أن هــذا الــواقــع املعيشي الضاغط قد
يدفع كثيرين إلــى تغيير قناعاتهم،
والسير في ركــاب الفاسدين .أمــا من
لــديــه أقـ ــارب أو أص ــدق ــاء مـيـســورون
في املغترب ،فهو من سعيدي الحظ،
بــاعـتـبــار أن ُ الـ ـح ــواالت بــاتــت إح ــدى
ال ــوس ــائ ــل املـ ـج ــدي ــة ل ــاس ـت ـم ــرار فــي
ال ـع ـيــش؛ وه ــو م ــا يـشـيــر إل ـيــه ف ــراس
س ـم ـيــر ،الـ ــذي ي ـق ــول« :إي ـج ــار الـبـيــت
ي ـقــارب  100أل ــف ل ـيــرة ،فـهــل ّ
يسدها
راتبي الــذي ال يتجاوز  40ألفًا؟ لوال
الحواالت من إخوتي في الخارج كان
وضعنا بالويل».

ال يتجاوز متوسط
األجور  35ألف ليرة فيما
ّ
يقدر إنفاق األسرة بنحو
 325ألف ليرة شهريًا

«قانون الغاب»
تــرى الخبيرة االقـتـصــاديــة ،الدكتورة
رشـ ــا سـ ـي ــروب ،أن ال ــدول ــة انـسـحـبــت
بـ ـشـ ـك ــل كـ ـبـ ـي ــر م ـ ــن أداء واجـ ـب ــاتـ ـه ــا
ّ
وتحولت
االقـتـصــاديــة واالجتماعية،
ّ
متفرج على إدارة األمور اليومية،
إلى
ّ
بعد «تخليها عن وظيفتها» في توزيع
امل ـ ـ ــوارد ،لـتـصـبــح ه ــذه الــوظ ـي ـفــة بيد

املواطنني جميعًا وفق «قانون الغاب».
ف ــامل ــواط ــن ي ـس ـت ـط ـيــع ،ح ـس ــب قــول ـهــا،
«الـبـقــاء عـلــى قـيــد الـحـيــاة ،أو العيش
ي ــوم ــا ب ـ ـيـ ــوم ،فـ ــي أدن ـ ـ ــى امل ـس ـت ــوي ــات
املـ ـعـ ـيـ ـشـ ـي ــة ع ـ ـلـ ــى حـ ـ ـس ـ ــاب ال ـ ـكـ ــرامـ ــة
اإلنـســانـيــة ،وخـيــر دلـيــل االنـتـظــار في
طوابير الغاز واملازوت والخبز ساعات
وسـ ــاعـ ــات ،وفـ ـت ــرات ال ـع ـمــل الـطــويـلــة
في أكثر من وظيفة ،بعضها ال ّ
يلبي
ال ـحــد األدن ـ ــى م ــن الـ ـش ــروط الـصـ ّـحـيــة
واإلنـســانـيــة» .وتلفت سـيــروب إلــى أن
«بـعــض األس ــر اسـتـطــاعــت االسـتـفــادة
من الحواالت الخارجية ،واملساعدات
ّ
اإلن ـســان ـيــة ،ال ـتــي شــكـلــت ط ــوق نـجــاة
من َ
الع َوز» .لكن عضو مجلس الشعب،
ول ـيــد درويـ ـ ــش ،يـخــالـفـهــا ال ـ ــرأي عند
ســؤالــه عـ ّـمــا يفعله املـجـلــس للضغط
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة لـ ـتـ ـحـ ـس ــن أحـ ـ ـ ــوال
املواطنني .ويقول إن الحكومة «تفعل
ّ
ك ــل مــا فــي وسـعـهــا لتحسني معيشة
مــواطـنـيـهــا ...م ــاذا بإمكانها أن تفعل
إن كانت أميركا وحلفاؤها يفرضون
حصارًا اقتصاديًا صارمًا؟» .ويضيف
«رغـ ــم ك ــل ال ـش ــائ ـع ــات ،ال يـ ــزال الــدعــم
مستمرًا للمشتقات النفطية والخبز
والكهرباء» .يشرح درويــش أن «راتب
املوظف كــان قبل الحرب  25ألــف ليرة
أي  500دوالر ،وك ــان يعد مــن األجــور
املرتفعة في الشرق األوســط .لكن بعد
ثـمــانـيــة أعـ ــوام م ــن ال ـح ــرب ،واش ـت ــداد
الـ ـحـ ـص ــار وانـ ـخـ ـف ــاض ق ـي ـم ــة ال ـل ـي ــرة
ال ـش ــرائ ـي ــة ،انـخـفـضــت قـيـمــة األجـ ــور،
ّ
ودخلنا أزمة حقيقية ،لن تحلها زيادة
الــرواتــب ،وخــاصــة أنــه يصعب رفعها
إلى  325ألف ليرة».

بلد خير
اضـ ـط ــرت سـ ـن ــوات الـ ـح ــرب الـقــاسـيــة
ال ـس ــوري ــن ،وخ ــاص ــة ال ـس ـي ــدات ،إلــى
ال ـع ـم ــل ف ــي م ـه ــن ل ــم ت ـك ــن واردة فــي
ّ
ح ـســابــات ـهــن ،ب ـغ ـيــة إع ــان ــة أس ــره ــن.
تــؤكــد صـبـيــة ثــاثـيـنـيــة مــن ُمـهـ ّـجــري
دير الزور ،كانت تقف مع صديقاتها
ّ
ّ
بــزيـهــن الـشـعـبــي ،متكئة عـلــى إحــدى
الـ ـسـ ـي ــارات أمـ ـ ــام أكـ ـي ــاس ق ـل ـي ـلــة مــن
الـ ـكـ ـم ــأة ،اضـ ـط ــراره ــا ل ـل ـع ـمــل ل ـتـ ّ
ـدبــر
أح ــوال ـه ــا امل ـع ـي ـش ـيــة وت ــأم ــن إي ـجــار
ّ
عسكري
بيتها ،وخــاصــة أن زوجـهــا
ف ــي ديـ ــر الـ ـ ـ ــزور .ول ـ ــدى س ــؤال ـه ــا عــن

أسـبــاب بقائها فــي دمشق بعيدًا عن
زوج ـهــا ،وم ــا يحمله ذل ــك مــن أكــاف
إض ــافـ ـي ــة ،تـ ـ ـ ّ
ـرد ب ــرس ــم ض ـح ـكــة عـلــى
وج ـه ـهــا والـ ـق ــول« :م ــا ف ــي أح ـل ــى من
الشام» .أما السيدة الخمسينية ،التي
كانت تتسوق لشراء احتياجات بيتها
بــرف ـقــة اب ـن ـت ـهــا ال ــوح ـي ــدة امل ـت ــزوج ــة،
فلم تجد أفضل من كلمة «على الله»
لــوصــف كيفية تـ ّ
ـدبــر ش ــؤون بيتها،
لتضيف بعدها« :زوجي ترك وظيفته
ف ــي ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص ،ول ـي ــس لــديـنــا
مصدر دخل ثابت .لكنني أحــاول أنا
وعائلة ابنتي تدبير أمورنا ...نعيش
في بيت واحد لتخفيف النفقات قدر
اإلم ـك ــان» .وتـكـمــل حديثها بلغة من
صـقـلـتــه ال ـح ـي ــاة« :س ــوري ــا ب ـلــد خير
وك ــل ش ــي مـتــوفــر ف ــي األسـ ـ ــواق ،بس
مــا فــي مـصــاري لــأســف .نحن راحــت
علينا ،لكن بزعل على الجيل الشاب
الذي يرى كل شيء أمام عينه ،لكنه ال
يستطيع التمتع به بسبب عدم توافر
املال».

حلول «تدخلية»

ّ
مـ ـ ــل ال ـ ـس ـ ــوري ـ ــون وعـ ـ ـ ــود ال ـح ـك ــوم ــة
بـتـحـســن ظــروف ـهــم املـعـيـشـيــة ،وهــو
ما ترى الدكتورة سيروب ،أنه «يقوم
على تعزيز الـقــدرة الشرائية للدخل
والـعـمــل عـلــى مـسـتــويــات اجتماعية
وإداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة واق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة ،ت ـت ـط ـلــب
تصحيح الـحــد األدن ــى لــأجــور بما
ي ـت ـفــق م ــع ال ــدسـ ـت ــور ،وخ ـل ــق فــرص
عـ ـ ـم ـ ــل ...وعـ ـب ــر سـ ـي ــاس ــات ال ـت ـن ـم ـيــة
االج ـت ـمــاع ـيــة ف ــي م ـجــال امل ـســاعــدات
وال ـح ـم ــاي ــة والـ ـضـ ـم ــان االج ـت ـمــاعــي
والـ ـصـ ـح ــة وإعـ ـ ـ ـ ــادة تـ ــوزيـ ــع ال ــدخ ــل
وغـ ـ ـي ـ ــره ـ ــا» .كـ ـم ــا ُي ـ ـف ـ ـتـ ــرض ال ـع ـم ــل
إداريـ ــا ،حسب س ـيــروب ،على توفير
السلع والـخــدمــات الـعــامــة بالجودة
املطلوبة ،وضبط أسـعــار السلع ،ما
ّ
يـتـطــلــب عـ ــودة ال ــدول ــة لـلـتــدخــل في
الـ ـش ــأن االقـ ـتـ ـص ــادي واالج ـت ـم ــاع ــي،
وت ـص ـح ـيــح االنـ ـحـ ــراف ال ـن ــاش ــئ عن
قوى السوق .وترى أنه «حتى تتمكن
ال ــدول ــة م ــن أداء م ـهــام ـهــا ،فـ ــإن هــذا
يستدعي إع ــادة تحصيل مــواردهــا
املالية امل ـهــدورة ،التي كانت السبب
الــرئ ـيــس ف ــي إض ـع ــاف قــدرت ـهــا على
التدخل».

سناء علي
ّ
ّ
يتجول حسن ( 33عامًا) في مشتل الغراس االستوائية الخاص به .يتفقد ثمار البابايا
الناضجة ،مستبشرًا بحرارة شمس الربيع التي تداعب شتالته الصغيرة ،الغريبة عن
املكان.
يملك حـســن عـلــي مـحـمــد ،خــريــج «كـلـيــة اإلعـ ــام» فــي جــامـعــة دم ـشــق ،شغفًا عظيمًا
ّ
ويكن احترامًا خاصًا لهذا «العالم الدقيق املتوازن» كما
بالنباتات ذات الحجم الكبير،
يصفه ،ما دفعه إلى التخلي عن مهنته ومهمته في االستكشاف والتوثيق ،والعودة إلى
فطرته املحبة للنبات والزراعة« .أشعر بأنني نزلت في هذه البقعة الجغرافية من طريق
الخطأ ،ألن روحي تعيش هناك ،في الغابات االستوائية» ،يقول حسن لـ«األخبار».
فــي عــام  ،2013بــدأ ابــن مدينة طــرطــوس تجربة زراع ــة عــدد كبير مــن األن ــواع النباتية
االستوائية واملدارية ،بإمكانات ووسائل ذاتية وبدائية ،على أرض مساحتها  8دونمات،
وتبعد عن طرطوس  3كيلومترات .يجزم حسن قاطعًا بأن والده املتوفى «ما كان ليقبل
باقتالع أشجار الليمون ،مقابل مشروع كهذا أبدًا».
ّ
اللحقية النهرية ،وحرارته
بتوافر بعض العوامل املساعدة ،كاملوقع الجغرافي بتربته
الدافئة ،وامتالك الرغبة واإلصــرار ،والقدرة على التواصل للحصول على املعلومة عبر
الفضاء اإللكتروني ،ينتج املشروع اليوم أكثر من  90نوعًا من الفاكهة ،منها البابايا،
واألفوكادو ،وفاكهة التنني ،والشوكوال ،والليتشي ،وأصناف ّ
عدة من املوز.
ّ
خاصًا بالزوار ،ال ّ
يحوي املشروع جناحًا ّ
سيما األطفال والطلب الراغبون بالتعرف
إلى املشروع البيئي ،ومشاهدة أصناف الفاكهة االستوائية وتجريبها بـ«أسعار رمزية».
يشعر حسن بأنه يقع في «فخ التسميات أحيانًا»ّ .زوار املكان ّ
يحبون وصفه بالغابة ـ
ربما لكثافة األشجار غريبة املظهر حولهم ـ بينما اختار هو أن يطلق عليه اسم «املغارة
االستوائية» ،نسبة لتكهف صخري صغير في ركن من البستان .وأيًا تكن التسمية،
فإن هذا املكان يتمتع بطبيعة خاصة مختلفة عن مزارع الخضار والفاكهة التي نألفها
في منطقتنا املتوسطية.
نـجــح حـســن بــإثـبــات صـفــة «االس ـتــوائ ـيــة» ،ليبقى أمــامــه الـنـجــاح بــإعـطــاء ج ــذور ثابتة
ألشجاره حتى عام  ،2023وهي املدة التي افترض الشاب أنها كفيلة بالحكم على حلمه
بالنجاح أو الفشل.

ابتكارات شباب الحسكة على طاولة
«وجدتها»
أيهم مرعي
يفرش عدد من شبان وشابات محافظة الحسكة ،ابتكاراتهم ،على طــاوالت صغيرة،
في معرض «وجدتها» لإلبداع واالبتكار .املعرض األول من نوعه في املحافظة ،أقامته
«جمعية املــودة الخيرية» ،بالتعاون مع منظمتي «يونيسف» و«برنامج األمــم املتحدة
اإلنمائي» ،وضم ابتكارات واختراعات برمجية وأخرى إلكترونية ،بعضها جديد ،وآخر
تم تطويره .تبدو السعادة واضحة على وجه الشاب أسد الهبود ،بعد أن وجد فرصة
لعرض ابتكاراته للمرة األولى .بحيوية الفتة يشرح الشاب للزوار ما تقدمه ابتكاراته من
إضافات في عالم اإللكترونيات ،وذلك في طريق بحثه ،عن تحويل ابتكاره من مشروع
إلى واقــع حقيقي .يقول الهبود لـ«األخبار» إن «مرحلة إعــادة اإلعمار تحتاج ملشاريع
ّ
وابتكارات جديدة ،لذلك حرصت أن أسهم بأفكار قد تشكل إضافة جيدة» .يتحدث
عن مشاركته في املعرض «ابتكرت جهازًا لكشف السرقات ،وآخر لإلنذار عن الحرائق
وإخمادها تلقائيًا ،مع جهاز لقياس نسبة املياه في خزانات املياه ،لألبنية الطابقية» .تغمر
البهجة الشابة أسماء الــرزج ،بعد أن رأى تطبيقها «ألفا» النور في املعرض .تقول «هو
تطبيق جديد ،يضمن تسجيل الطالب في الجامعة بطريقة سريعة ،ويجعلهم على اطالع
دائم على أوضاعهم الجامعية ،من دون حاجة إلى مراجعة املوظفني» .أما عالء البركو،
فقد أنجز تطبيقًا إلجراء عمليات حسابية معقدة ،في وقت زمني قصير .يرى الشاب أن
ّ
املهتمني باملشاريع التجارية واالقتصادية
«البرنامج يخدم املهندسني واملتعهدين وكل
املدنية،
الهندسة
طالب
يعرض
كبيرة
طاولة
وعلى
الكبرى ،ويختصر عليهم وقتًا كبيرًا».
ّ
ليث حــاج غريب ،اختراعاته ،التي تضم طابعة ثالثية األبعاد تطبع مجسمات معقدة
بدقة عالية ،باإلضافة إلى حساس ملنع أضــرار مشاهدة التلفاز على األطفال ،وساعة
ّ
ّ
ّ
ببصرية العني ،مع برنامج لقفل السيارة أو باب املنزل بواسطة الهاتف
رقمية تتشكل
الجوال .فيما نجح الشاب أحمد عطا الله ،في تطوير روبــوت ،مع ابتكار سيارة تعمل
وفــق حساس يمنع اصطدامها بـ ّ
ـأي شــيء صلب ،ويغير مسارها تلقائيًا .أمــا ماهر
ّ
ّ
السيد ،فاختار ابتكارًا يقاوم آثار الحرب التي تتعرض لها منطقته ،عندما قدم جهازًا
ّ
يمنع تلوث الهواء ،ويقوم بتنقيته على مراحل ،وذلك للحد من آثار املحروقات املكررة
ومخاطرها .وعــن أهمية االبـتـكــارات ومصيرها ،يقول مدير املـعــرض هاني الحمزة،
لـ«األخبار»« :قمنا بعقد لقاءات بني املبتكرين وعدد من الفعاليات االقتصادية والتجارية،
وذلك لتأمني دعم يسهم في أن ترى هذه االبتكارات النور» .يرى الحمزة ،أن «الكرة في
ملعب الشركات ورجال األعمال الستثمار هذه االبتكارات والطاقات الشبابية».

