
 شكًرا، بوسطن

  بقلم - العمدة مارتن جیه والش

 

 بتاریخ الثاني عشر من ینایر ، ألقیت خطابي األخیر حول حالة المدینة ، والذي تم بثه مباشرة من أحدث كنز مدني في بوسطن ، وهو  مكتبة

  بوسطن العامة فرع روكسبري والذي أعید بناؤه بالكامل  في المیدان النوبي.

 

 كان العام 2020 عاًما صعًبا. عام 2021 سیكون عام الشفاء حیث نحافظ على بعضنا البعض آمنین؛ لنتجاوز هذا االمتداد األخیر للجائحة؛

  ونرسي خطة تعافي تدفع جمیع أحیاء المدینة إلى األمام.

 

 منذ انتشار جائحة كوفید فقدنا 1067 شخًصا من بوسطن بسبب كوفید-19. هم احبتنا ونفتقدهم  بشده وكل عائالتهم في قلبي. لقد  أثر كوفید

 علینا جمیًعا  وقد أصاب البعض أكثر من اآلخرین. واجه األفارقة األمریكیین ، الالتینیین ومجتمعات المهاجرین أكبر التأثیرات. تسبب عدم

 المساواة في الرعایة الصحیة واإلسكان وفرص العمل في المزید من األمراض وفقدان الوظائف في هذه المجتمعات. یواجه كبار السن في

 بوسطن وذوي اإلعاقة أعلى المخاطر والعزلة األشد. كان معظم الطالب خارج الفصول الدراسیة منذ شهر مارس، وكافحت العائالت في

 رعایة األطفال.

  

 في حین كان عام 2020 عاًما ملیًئا بالتحدیات ، فقد كان أیًضا عاًما  شاهدنا فیه أفضل ما في مدینتنا . رأینا الممرضات واألطباء والعاملین في

 المجال الصحي متأهبین وخاضوا معركة إنقاذ لألرواح وتوفیر الراحة.  لقد رأینا تقنیي وكوادر اقسام الطوارئ في الخطوط األمامیة للوباء ،

 قاموا بمساعدة أكثر من 4000 مریض كوفید-19.  رأینا عمال المطافئ یحضرون مدربي التعافي استجابة لمكالمات االستغاثة ، لمساعدة

 أولئك الذین یعانون من اإلدمان. صادر ضباط وجنود الشرطة 800 قطعة سالح من الشوارع ، حفاًظا على سالمتنا بغض النظر عن

 المخاطر. قام العمال األساسیون وموظفو المدینة بالرد على المكالمات یوًما بعد یوم.  هب السكان لمساعدة ونجدة بعضهم البعض بآالف

 الطرق والوسائل المختلفة. األبطال في كل مكان حولنا'

 

  

 كمدینة ، اجتمعنا مًعا.  بنینا  مستشفى میدانًیا  في خمسة أیام.  أنشأنا  فریق عمل معني بالمساواة الصحیة  لمعالجة التفاوتات في الرعایة الصحیة

 بین األعراق واألجناس . لقد قدمنا   أكثر من ستة مالیین وجبة لألطفال والعائالت والمحاربین القدامى وكبار السن.  وفرنا 40 ألف  كمبیوتر

 محمول  للطالب.  وفرنا قسائم إیجار دائمة  ألكثر من ألف عائلة  لدیها أطفال معرضون لخطر التشرد. كما أنشأنا  صندوق بوسطن للمرونة  ،

 الذي قدم أكثر من 30 ملیون دوالر لمساعدة 250 ألف أسرة محتاجة.  وفي عام 2020 ، على الرغم من الوباء ، وافقنا على 8.5 ملیار

 دوالر من االستثمارات الجدیدة  في مدینتنا ، مما خلق 35،000 وظیفة جدیدة محتملة.

 

 وفي عام 2021 ، سنواصل هذا العمل.  تتمثل إحدى أولویاتنا القادمة في إعادة الطالب بأمان  إلى مدارس بوسطن العامة . سنواصل أیًضا

 دعم الشركات الصغیرة والمستأجرین وأصحاب المنازل وأولئك الذین یتعافون ؛  المضي قدًما نحو تحقیق أهدافنا المناخیة ؛  واالستثمار في

 حدائق بوسطن والمساحات المدنیة التي تمنح سكاننا المزید من الفرص لاللتقاء مًعا بأمان.
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 نحتاج أیًضا إلى معالجة جمیع الطرق التي تؤذي العنصریة المنظمة بها الناس في مدینتنا.  لم تكن أهمیة هذه المعالجات أكثر وضوًحا كما

 هي الیوم .  في الصیف الماضي ، أثار مقتل جورج فلوید محاسبة للعنصریة طال انتظارها . أشكر األفارقة األمریكیین في بوسطن على

 الطریقة التي اتبعتموها لتكون أصواتكم مسموعة.  وأشكر كل من انضم إلى الحركة - االفارقة ، البیض والالتینیین واآلسیویین والسكان

 األصلیون وهم یقفون مًعا. أطلب منا جمیًعا قبول هذه المسؤولیة باعتبارها مسؤولیتنا وااللتزام بمحاربة العنصریة. إنه أعمق إلتزام أخالقي

 علینا - وهو أعظم فرصنا للنمو.

  

 أمامنا أیام صعبة.  كنا قد تعثرنا من قبل ، ولكن دائما كنا ننهض و نعود.  وفي العام 2021 ، ستنهض بوسطن مجدًدا .  لن نترك أحًدا خلفنا ،

  وستصبح مدینتنا أقوى من أي وقت مضى

 قد نمى إلى علمكم ، أن الرئیس المنتخب جو بایدن ونائبة الرئیس المنتخبة كاماال هاریس  رشحوني لشغل منصب وزیر العمل  في إدارتهم.

 لقد قبلت هذا الشرف.  إذا صادق على الترشیح مجلس الشیوخ األمریكي ، فلن أذهب إلى واشنطن وحدي.  ستكون بوسطن معي. هذه المدینة

 لیست مسقط رأسي فقط ، إنها قلبي.  أنا أؤمن ببوسطن. هذه هي المدینة التي رحبت بوالدي المهاجرین.  هذه هي المدینة التي ساندتني عندما

 كنت بحاجة إلى فرصة ثانیة. هذه هي المدینة التي قاتلت فیها جنًبا إلى جنب معكم من أجل المساواة في الزواج ، حقوق المهاجرین ، عالج

 اإلدمان ، إصالح العدالة الجنائیة ، وتمویل التعلیم ، والوظائف الجیدة للطبقة المتوسطة.

 

 كل دقیقة من كل یوم في هذه الوظیفة ، كنت أستمع إلیكم ، أتعلم منكم ، أعمل معكم وأعمل من أجلكم . لن أنسى ذلك أبًدا ، وسأكون ممتًنا إلى

 األبد. ربما نحن نتالم اآلن ، لكن حالة مدینتنا صامدة ، حاله مدینتنا موحدة.  حالة مدینتنا تبعث على  األمل . وحالة مدینتنا في أعماقها -

 بوسطن قویة.

  

  شكرا، بوسطن

  

https://www.youtube.com/watch?v=9nv82wuKcWs
https://mayormartywalsh.com/dear-boston-a-letter-of-hope-f9413e1f2980

