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الكتابة بـ«الصور» واستنطاق مفردات الواقع
ألنها «صور» ،وألن الصورة كانت التعبري األصدق عن الواقع السوري ،حاولنا يف هذا العدد أن نعتمد أسلوباً مختلفاً ،يتمثل يف استخدام
الصورة بدل الكلمة ،وذلك ملا تحمله من قدرة عىل التعبري عام قد يصعب عىل اللغة التعبري عنه.
والصورة بانتقالها من مجال الحس -الحدث ،إىل إطار التعبري -اللغة ،تكون قد حققت تجاوزاً يف مجال التعبري والتواصل ،وخصوصاً ملفهوم
الكتابة – النص  ،برسعة غري مسبوقة ،بوصفها أداة رئيسة يف حمل املعلومات ،وهي الحالة التي تتميز بها الصورة الصحفية بوصفها نوعاً
صحفياً متميزاً عن غريه من األجناس اإلعالمية ،مستعينة لتحقيق ذلك بآلياتها الخاصة والتأثري الفعال ملفرداتها البرصية يف توصيل الرسالة
اإلعالمية ،دون اإلغراق يف التفاصيل ،وألنها ال تحتاج إىل املصاحبة اللغوية يك تنفذ إىل إدراك املتلقي ،فهي بحد ذاتها خطاب ناجز مكتمل،
ميلك سائر مقومات التأثري الفعال يف مستقبليه ،لدرجة أصبحت الصورة معها هي املفتاح السحري وحجر األساس لخلق نظام ثقايف جديد.
إن اللجوء إىل القيم التي تحملها الصورة بدالً من الكلمة املكتوبة يف املخاطبة املبارشة للقاعدة العريضة ،خاصة يف مجتمعات مأزومة،
كام الحال يف املجتمع السوري الذي يرزح تحت وطأة حرب عبثية ال يستطيع أحد أن يتكهن بنتائجها ،جاء ملا تحتله الصورة من مكانة يف
التواصل البرشي ،فهي تعد لغة االتصال املثىل  ،حيث رافقت األزمة السورية منذ بدايتها ،وشكلت أحد أهم وسائطها ،من أجل نقل ما
يحدث يف الواقع بكل تعقيداته وإشكالياته وتداخالته ،ولخلق الوعي لدى الجمهور مبا يدور عىل الجغرافيا السورية ،دون التورط بخطاب
إيديولوجي أو سيايس ،ألي طرف من أطراف الرصاع.
حاولنا من خالل الصور ،تسليط الضوء عىل الجانب االنساين من املأساة السورية ،مبتعدين عن صور الدم والقتل وتقطيع الرؤوس ،التي
أصبحت اليوم ،املادة الدسمة ملختلف وسائل اإلعالم املرئية واملقروءة ،التي أهملت مفاصل إنسانية هامة تظهرها الصور الواردة من
سوريا .وهنا تربز أهمية دور اإلعالم السوري البديل يف اإلضاءة والرتكيز عىل الجانب اإلنساين ،فليس بالرضورة أن نرى الدماء واألشالء بأم
أعيننا ليك نعايش الحدث ،وقد يستشعر املشاهد هول املأساة من تفاصيل إنسانية بسيطة يف ظاهرها ،لكنها شديدة العمق يف مدلولها.
ركزنا يف هذا العدد عىل أربعة ملفات متعلقة بالرصاع السوري وهي :تدمري املنازل واألحياء ،الالجئون ،املرأة واألطفال .وتناولناها بالصور
واألرقام واإلحصائيات ،كام وردت يف التقارير الصادرة عن األمم املتحدة ومنظامت حقوق اإلنسان الدولية.
تلك امللفات ،كانت جزءاً من مأساة اإلنسان السوري ،التي بدأت مع االزمة ولن تنتهي بانتهائها ،وذلك ملا لها من تبعات الميكن التخلص
منها بسهولة ،بل ستحتاج إىل عرشات السنوات ملعالجة تأثرياتها عىل املجتمع السوري.
ستبقى هذه الصور أصدق شاهد عىل معاناة السوريني ،فهؤالء الناس الذين نراهم يف الصور بعضهم قتل وبعضهم اآلخر اعتقل ،منهم من
نزح إىل بلدان الجوار ومنهم من يصارع ألجل البقاء ،وستبقى مالمحهم محفورة يف ذاكرة الوطن السوري.

الغالف األخير :عمل للفنان
تمام عزام

الحياة اليومية في سوريا

املقاالت املذيلة بأسامء أصحابها تعرب عن آرائهم وال تعرب بالرضورة عن رأي املجلة أو فريق التحرير
جميع الصور املنشورة يف هذا العدد خاصة مبجلة صور
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عدد المنازل المدّمرة في سوريا وفق آخر التقارير
تجاوز عدد املنازل التي هُ ِّدمت يف سورية قرابة  2.9مليون منزل ،من بينها أكرث
بشكل كامل ،بحسب الشبكة السورية لحقوق اإلنسان.
مبنى مد ّم ٍر
ٍ
من  850ألف ً
ٌ
ٌ
سابقة «لإلسكوا» عدد املنازل امله ّدمة بنحو  1.7مليون منزل.
دراسة
يف حني ق ّدرت
وبحسب ما توصلت إليه هيومن رايتس ووتش ،تق ّدر املساحة اإلجاملية للمباين
الصناعي ،مبا ال ّ
يقل عن  140هكتاراً وهي
املهدومة ،استناداً إىل تحليل صور القمر
ّ
ٌ
مساحة تعادل نحو  200من مالعب كرة القدم.
احتلت حلب املرتبة األوىل يف عدد املنازل املد ّمرة ج ّراء الحرب الدائرة يف سورية.
إذ ابتلعت الحرب نصف منازل حلب ،التي تق ّدر بنحو  424ألف منزل ،وتحتاج
إلعادة بنائها أو ترميمها إىل نحو  187مليار لرية ( 1.2مليار دوالر).
ثم جاء ريف دمشق ثانياً ،بعدد منازل مه ّدم ٍة بلغ  303آالف منزل ،تحتاج إعادة
بنائها إىل  145مليار لرية ( 950مليون دوالر).
وحمص ثالثاً بعدد منازل بلغت  200ألف منزل ،تحتاج إعادة بنائها إىل نحو 97
مليار لرية ( 630مليون دوالر).
تلتها إدلب بحوايل  156ألف منزل ،ودرعا  105آالف منزل ،ودير الزور  82ألف
منزل ،وحامة  78ألف منزل ،والرقة  59ألف منزل.

عدسة :فؤاد بصبوص
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عدسة :عارف حاج يوسف

عدسة :عارف حاج يوسف

عدسة :رودي سعيد
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عدسة :زارا حسين

عدسة :جودي الحمصية

عدسة :عمرو حلبي
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عدسة :عمرو حلبي

عدسة :زارا حسين

عدسة :جودي الحمصية

عدسة :جودي الحمصية
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عدسة :عارف حاج يوسف

الدفاع المدني في سوريا
الخوذات البيضاء ،أو الدفاع املدين السوري ،هم متطوعو إنقاذ يعملون يف األماكن
األكرث خطورة ،فمع تدهور النزاع يف سوريا يدفع الناس العاديون الثمن األغىل،
ويأيت عملهم يف ظروف خطرية ،حيث ترضب أكرث من  50قنبلة وقذيفة هاون يف
اليوم بعض األحياء يف سوريا ،الكثري منها عبارة عن براميل صدئة مليئة باملسامري
واملتفجرات ،تلقيها طائرات الهليكوبرت التابعة للنظام عىل املنازل واملدارس
واملستشفيات ،وقد أنقذ هؤالء املتطوعون حياة  2514إنسانا فقط السنة املاضية،
وهذا الرقم يتزايد يومياً.
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العنف ضد المرأة في سوريا
وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مقتل أكرث من  15ألف امرأة عىل يد قوات النظام السوري ،واعتقال
أكرث من  6500امرأة ،إضافة إىل تعرض أكرث من  7500امرأة لحاالت من العنف الجنيس.
كام وثقت الشبكة الحقوقية مقتل  81امرأة عىل يد تنظيم الدولة اإلسالمية ،و 255امرأة عىل يد فصائل
املعارضة املسلحة املختلفة ،والتي قامت أيضا باحتجاز أكرث من خمسامئة امرأة خالل سنوات الحرب الدائرة
يف البالد.
تقدر املنظمة السورية لحقوق اإلنسان األعداد الفعلية للنساء الذين مروا عىل اإلعتقال عىل يد السلطات
السورية خالل االزمة السورية بأكرث من أربعني ألف ،يف حني تشري قاعدة بياناتنا الحالية يف املنظمة السورية
لحقوق اإلنسان لوجود  / 607/معتقالت مازلن رهن القيد يف سجون النظام السوري.

عدسة :ميزر مطر
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عدسة :رودي سعيد
عدسة :عبد.قنطار

عدسة :رودي سعيد
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عدسة :رودي سعيد
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ٌ
وإحصائيات عن وضع الالجئين السوريين
أرقا ٌم

عدسة :روجين مصطفى
مخيم اريخ ميرخان ،أكبر المخيمات التي ضمت الجئي كوباني ،ويضم
 218خيمة ،ويقدر عدد قاطنيه بحوالي  5آالف نازح.
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يقل عن  5.835مليون سوريٍّ لجأوا إىل بلدان الجوار والدول األخرى ،يشكل األطفال ما ال ّ
ما ال ّ
يقل عن  %50منهم،
بينام تبلغ نسبة النساء نحو  ،%35يف حني تبلغ نسبة الرجال نحو .%15
يقل عن  1.9مليون الجئ ،من بينهم قرابة 450ألف طفل ،وما ال ّ
تحتل تركيا املرتبة األوىل ،إذ تستقبل ما ال ّ
ّ
يقل عن
 270ألف امرأة .وقرابة  %62من هؤالء الالجئني بدون أوراقٍ ثبوتية ،أي ما يعادل  1.1مليون الجئ.
يقل عن  1.7مليون الجئ ،من بينهم قرابة  570ألف طفل ،وما ال ّ
وقد لجأ إىل لبنان ،تضيف الشبكة« ،ما ال ّ
يقل عن
 190ألف امرأة .وقرابة  %27من هؤالء الالجئني بدون أوراقٍ ثبوتية ،أي ما يعادل  459ألف الجئ«.
يقل عن  1.4مليون الجئ ،بينهم قرابة  350ألف طفل ،وما ال ّ
أما األردن ،فقد لجأ إليه «ما ال ّ
يقل عن  175ألف
امرأة .وقرابة  %36من هؤالء الالجئني بدون أوراقٍ ثبوتية ،أي ما يعادل  490ألف الجئ«.
يقل عن  525ألف الجئ ،من بينهم قرابة  160ألف طفل ،وما ال ّ
ولجأ إىل العراق ما ال ّ
يقل عن  50ألف امرأة .كام
لجأ إىل مرص ما ال ّ
يقل عن  270ألف الجئ ،من بينهم نحو  120ألف طفل ،و 75ألف امرأة.
ُطرد من مرص ما ال ّ
تعسفي ،دون مراعا ٍة أل ّية حقوقٍ لالجئني ،بعد االنقالب
الجئ سوريٍّ عىل نح ٍو
يقل عن  3آالف ٍ
ّ
العسكريّ .
وسطي يف مختلف
يبلغ عدد األطفال الالجئني الذين ال يتل ّقون أيّ نوع من أنواع التعليم ،منذ أكرث من سن ٍة كمع ّدلٍ
ٍّ
البلدان ،ربع عدد األطفال الالجئني ،والبالغ تقريباً  1.3مليون طفل .وتختلف النسبة من بل ٍد آلخر ،لكن الالجئني يف
لبنان هم األسوأ حاالً يف هذا املجال ،إذ تتجاوز نسبة عدم االلتحاق بركب التعليم بينهم  %40من األطفال.
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عدسة :روجين مصطفى

عدسة :فؤاد بصبوص

عدسة :عبد .قنطار
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عدسة :رودي سعيد

عدسة :عبد.قنطار

عدسة :عمرو حلبي

هجرة اإليزيديين
بعد اندالع الثورة يف سوريا استبرش اإليزيديون خرياً .وشاركوا ،مع إخوانهم السوريني،
يف الحراك واملظاهرات السلمية .ولكنهم ما لبثوا أن تراجعوا بسبب ع ّدة عوامل لعل
أه ّمها تع ّرض قراهم للهجامت من قبل الكتائب املقاتلة وجبهة النرصة .إذ وقعت ع ّدة
هجامت عىل القرى اإليزيدية ،منها الهجوم عىل قسطل جندو مبنطقة عفرين – عندما
ٍ
وصف املهاجمون السكان بالكفار -وهجوم جبهة النرصة وبعض الكتائب عىل قرى رأس
العني ،والذي بدأ بقرية األسدية بتاريخ  ،2014 /8 /17وخ ّلف قتىل وجرحى وترشيداً
تم إفراغ ع ّدة قرى برسي كانية (رأس العني)كام تع ّرض اإليزيديون
لألهايل ،وبذلك ّ
ملضايقات وتهدي ٍد وخطف بعض األشخاص .هذا كله أدّى إىل هجر ٍة غري
يف الحسكة
ٍ
طبيعي ٍة يف قرى الحسكة وعامودا ورأس العني.
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وضع األطفال في سوريا
وفق آخر التقارير األممية
 انخفض مع ّدل االلتحاق باملدارس يفسوريا بنسب ٍة تزيد عن الخمسني يف املائة.
طفل قد قتلوا يف
 أكرث من  10آالف ٍسوريا ،فض ًال عن عد ٍد أكرب من األطفال
املصابني أو املفقودين الذين ال ُيعرف
مصريهم.
 تزايدت عمليات تجنيد األطفال الذينتتترتاوح أعامرهم بني  12اىل  17عاماً،
وتدريبهم ،واستخدامهم كمس ّلحني يف
القتال أو يف نقاط التفتيش.
 يبلغ عدد األطفال الالجئني الذين النوع من أنواع التعليم ،منذ
يتل ّقون أيّ ٍ
وسطي يف مختلف
أكرث من سن ٍة كمع ّدلٍ
ٍّ
البلدان ،ربتتع عتتدد األطفال الالجئني،
والبالغ تقريباً  1.3مليون طفل .وتختلف
النسبة من بلد آلخر ،لكن الالجئني يف
لبنان هم األسوأ حاالً يف هذا املجال ،إذ
تتجاوز نسبة عدم االلتحاق بركب التعليم
بينهم  %40من األطفال .إضاف ًة إىل عدم
التحاق طالب الجامعات.
عدسة :ميزر مطر
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عدسة :عمر مطر

عدسة :ميزر مطر

عدسة :ميزر مطر
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عدسة :روجين مصطفى

عدسة :عمر مطر
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عدسة :فؤاد بصبوص
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عدسة :رودي سعيد

عدسة :عبد .قنطار

عدسة :رودي سعيد

عدسة:عمرو حلبي
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طفل ستتوريٍّ كالجئني
يعيش  1,3مليون
ٍ
يف البلدان املضيفة ،وما يقرب من نصف
مليونٍ منهم يف لبنان وحتتده .كام ولد
الجئ منذ بدء الرصاع.
ٍ 37,000
طفل ٍ
ذكرت منظمة «أنقذوا األطفال» يف تقريرها
أن ما يق ّدر بنحو  3900مدرس ًٍة ُد ّمرت يف
سوريا ،إذ أصبحت نسبة  %22من  22ألف
مدرس ٍة يف البالد غري صالح ٍة لالستخدام.
يتطلب قطاع التعليم السوريّ  45مليون
دوال ٍر يف يناير (كانون الثاين) املايض من
خطة االستجابة اإلنسانية لألمم املتحدة يف
سوريا ،لكنه مل يتلقّ سوى  9ماليني دوالر
بحلول يونيو (حزيران) املايض ،وفق منظمة
أنقذوا األطفال .
أشار تقري ٌر صاد ٌر عن منظمة اليونيسيف
إىل أن «نحو  %78من األطفال يف مخيم
الزعرتي (شامل األردن) ،وما بني  %50إىل
 %95يف املجتمعات املضيفة خارج املخيم،
ال يذهبون إىل املدرسة».
اهق
استفاد أكرث من  17ألف ٍ
طفل ومر ٍ
ستتوريٍّ يف لبنان من أنشطة التعليم غري
النظامي،
ّ
طفل آخرين
وتل ّقى أكتترث من  26ألتتف
ٍ
دع ًام نفسياً واجتامعياً من خالل الربامج
التعليمية.
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عدسة :عبد .قنطار
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عدسة :عبد .قنطار
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صور من الحياة اليومية في سوريا
كانت الكامريا أداتهم ،فكان لكامرياتهم إيقاعها ترصد الحياة اليومية
التي يعيشها الشعب السوريّ عىل هامش الرصاع الجاري يف البالد .
غري أن هذا الرصاع مل يستطع إيقاف حياة الناس رغم قساوة مالمحه
عليهم ،إذ ح ّولهم اىل ضحايا هذا الواقع املرير بهمومه ومآسيه التي
يعانيها امله ّمشون والفقراء والغائبون عن نسق الحياة من أبناء
الضواحي والعشوائيات.
وضعت كامرياتهم املشاهد واملجتمع معاً وجهاً لوج ٍه أمام مآيس
الناس ،لتكشف حالة الدمار والخراب التي يعيشها هذا املجتمع.
تخف عدساتهم التقاط اللحظات الجميلة التي تقع عليها يف
كام مل ِ
قاع املجتمع .وتج ّولت يف االسواق والحارات وتوقفت مع البسطاء.
عدسة :زارا حسين
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عدسة :محمد أبو قاسم
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