
 
 الجمیلة، والفنون اإلنسانیة العلوم كلیة مجتمع في األعزاء إلى

  
إن  . حزن والغضب الناجمین عن أعمال العنف العنصریة والعنصریة المؤسسیة غیر المقبولةأتأمل في ال أكتب إلیكم الیوم وأنا 

القلق العمیق الذي عانت منھ مجتمعات السود بالفعل أثناء الوباء المستمر قد تضاعف بمقتل جورج فلوید، وأحمد أربیري، 
التي استمرت   ةفي سلسلة طویلة من أعمال العنف الوحشی قتل وقعت فقط في اآلونة األخیرةالتي ھي عملیات  –ونا تایلور یوبر

 والفنون اإلنسانیة العلوم كلیة لمجتمع الحرم الجامعي األكبر، أردت من مجتمع بیانا سوباسوامي المستشارعندما أصدر  . لقرون
 . الجواب لیس من خالل الصمت، والحرجةھذه الفترة  أثناء موندعمك مأن یعرف أننا نسمعك الجمیلة

 
فیروس كورونا، واالنتقال إلى التعلم والعمل عن بعد، وتأثیر ذلك علینا بشكل فردي  وباءالكثیر منا یحاول فھم ال یزال 

وجماعي. لقد كشف ھذا الوباء بالفعل عن عدم المساواة الراسخة والنظامیة في بلدنا. إن التأثیر السلبي غیر المتناسب للوباء  
ستوى الخوف من األجانب، والمضایقات والعنف  على مجتمعات السود والشعوب األصلیة واألشخاص الملونین، وارتفاع م

السیدة/ لقد فقدت  الصادران من المعادین للعرق اآلسیوي قد أكدوا حقیقة أن العنصریة المؤسسیة ھي آفة قد ضربت مجتمعنا. 
وقد   – بسبب وباء فیروس كورونا حیاتھا ،2015، الحاصلة على شھادة الماجستیر في الفنون الجمیلة في سنة ا زوي مونجنرن

اإلسعاف إلى النقل بولم تتلق خدمة   فیروس كورونامرتین إلجراء اختبار  رفضھاأنھ تم  موجعةمن خالل تقاریر  علمنا
التاریخ الطویل للعوائق االقتصادیة . ویعكس عدم قبول اعراضھا فقط نوبة ذعر بأنھا تعاني من أن قیموھا علىالمستشفى بعد 

 .التي تواجھھا النساء السود في ھذا البلدووالعنصریة التي تعترض الرعایة الصحیة 
 

  وفنانین، ُكتّابا وبصفتنا للتاریخ. كتاب فصول من فصال نعیش نحن وھا نفسھ، على بلدنا انقسم وقد انتفاض حالة في الُمدن إن
  األدب حركات في وكطالب والھویة، والعرق (الجندر) االجتماعي الجنس ومجال والفلسفة والثقافة واالدب التاریخ في وباحثین
  وسیكون كبیر وقع لھ سیكون  كتابتھ یتم ما ان من التأكد ھي مسؤولیتنا إنف – المظلومین واصوات المحظورة، والكتب الثوري،
 وعادال.  واضحا

  
في ھذه األسئلة: كیف یمكنكم  التفكیرعلى . وأنا اشجعكم یمكن للتأمل الذاتي والتعلیم أن یعمال على تنشیط التغییر اإلیجابي

كیف یمكن أن یؤثر التحیز غیر المقصود   االستفادة من عالقاتكم ومھاراتكم وخبراتكم ومعرفتكم للمساھمة في مجتمع أفضل؟
 كامكم؟ على أح

 
أو في جامعة ماساتشوستس في   الجمیلة والفنون اإلنسانیة العلوم كلیة ال مكان للكراھیة والتعصب والتحیز والعنصریة في

 ً قیم العدالة واألمل   نحتضنعلینا أن ، فیجب أمھرست. فنحن نتحدث عن التنوع والشمول في رسالتنا ورؤیتنا، لكن ھذا لیس كافیا
. یجب علینا إنعاش  عملھم وندرسھ نُدّرسالمؤلفون والعلماء والمفكرون والفنانون والناشطون الذین  یتبناھاوالمساواة والنقد التي 

نحن ، وباحثینوفنانین . وكمتخصصین في العلوم اإلنسانیة الیومیة وتعامالتنا ومناھجنافي عملنا وأنشطتنا األكادیمیة  ھذه القیم
 .وعالمة أمل للحرم الجامعي ومجتمعاتنا مثال یُقتدى بھیجب أن یكون عملنا بمثابة و والعدالة للجمیع؛ المساواةملتزمون بتعزیز 

  
 وتضامن،  ومحبة بسالم اترككم

 
 ھایز  كاندلر جولي
 الجمیلة والفنون اإلنسانیة العلوم ُكلیة عمیدة
 أمھرست في ماساتشوستس جامعة
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