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مجموعة من الجئي الهزارة من أفغانستان يد ِّفئون أنفسهم حول النار يف محطة القطار يف بريزيفو،
رصبيا ،نوفمرب/ترشين الثاين  .2015مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني /دانييل إيرت
تعليق املحررين :اخرتنا هذه الصورة لتقابل بعضاً من أكرث الصور منطية «ألزمة» الالجئني األوروبية .وأحببنا فكرة الجدار
واملقص يف الخارج وفكرة اإلنسانية والشعور بالدفء ضمن
األخرض الذي يفصل ما بني من يجد الراحة يف الداخل
َّ
األرسة -.ما يذ ِّكرنا َّأن الالجئني واملهاجرين هم أناس ميكنهم أن يبتسموا وأن يدعم بعضهم بعضاً حتى يف أيام الشدائد.

