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 ترجقة: سارة

ومطعم جوبا خلف رشيط الرشطة االصفر ينعون بقايا ذلك انطفاء الحريق،  اجتمع طاقم مقهى بعد     

 الالجئ الصومايل عن انهم املكان الذي اعتربوه موطنهم، بحجابهم وردائهم ومتحدث� بلغتهم االم، عرب

وهو ما تحول االن اىل استياء االغلبية البيضاء الربوتستانية،  يف هذا املجتمع ذوا عاشوا بسالم لطامل

 وخوف.

 عاما" النستطيع ان نظهر لهم بأننا غاضبون" هو ما قاله املالك عبد العزيز مولن ذو الستة وثالثون 

لرييقه الصومايل بعد رريق الاامن من ديسمرب، "يج  ان نحر  ع  ان نظهر دائا كج�ان صالح�، 

 يلنحاول ان ال نلقي اللوم ع  ارد".

الذي نش  عندما رمى مجهول زجاجة مرشوب (  -يق ولكن النصيحة كانت اصع  من ان تتبع، يالحر

هوري وقع بعد ساعات من ترصيح املرشح الجم -مملوءة بالقاز يف املطعم  رطال 40تزن  بد اليت)

د ترم  ودعوته لفرض منع مؤقت لدخول املسلم� للبالد، وبالرغم من ان املتصدر للسباق الرئايس دونال

ل يستطيعوا منع انفسهم من  غامضا، اال ان العديد من مرتادي املطعم الدايع لهذه الجر�ة ال زال

 هي االخ�ة من نوعها لتخويف املسلم� يف املدينة. التساؤل ع� اذا ستكون هذه الحادثة

 

 أصداء اعسياسات اعرئاسية واملايس اعماملية ترتدد   عق  اعبالد.

عمالقة ع  برج املياه، يعيش ستون  بابتسامة اللطف ورسن الجوارسَوق اند يوركس ريث يهنا يف قر 

اعتادوا ع  التعايش مع الالجئ� املسلم�  لوثرية منحدرين يف معظمهم من اصول نرويجيةالف نسمة 

الهجوم  -عقد من الزمان. ولكن ارداث معقدة تتجاوز ردود املدينة ذالذين استقروا يف البلدة من

، ازمة الالجئ� ومناظرة السباق الرئايس عن ما يصح االرهاب االخ� الذي قام به متطريون مسلمون

جعلت الطري� يعيشون خويا  -يات املتحدة اكث ترريبا باملسلم�سياسيا والتي قادت اىل ان تصبح الوال 

 متزايدا من بعضهم البعض.

بعد الهروب من ررب طالت لعقد من الزمان واعادة بناء رياتهم يف مجتمع هاد  ومسال، يشعر 

 الصومالي� بانه ينظر اليهم االن بنظرة شك وتخوف غ� عادلة.

السكان املحلي� يف ان الحكومة تقوم برصف اموال طائلة ع   ديد منويف الوقت ذاته، يشكك الع

املختلف  بزيهممجموعة ل تظهر االهت�م الكايف لالندماج، ك� يتسائلون ع� اذا كان هؤالء الناس 

 ولغتهم الغريبة قد يخرجون لهم قاتل جهادي.



عاما وهي  خمسة وستون" القبول بالناس هو ما نفعله كأمريكيون" عربت م�نا مارتينسون ذات ال

مقهى نورثسايد يف اردى ليايل هذا الشهر، " ولكن ناء مناقشة املوضوع ع  عشاء يف اث موظفة متقاعدة

 مع املسلمون، ال نعلم بشكل قاطع ما قد يفعلون".

، وهي مفتشة مصنع تتناول ديربا نيسالند البالغة من العمر اثنان وستون عاماومن ع  طاولة مجاورة، 

ها قبل استالم مناوبتها الليلية، عربت عن قلقها من ان الحريق الذي سمعت عنه يف املطعم عشائ

 الصومايل كان عالمة ع  ان الخطاب املعادي للمسلم� قد تجاوز الحد املقبول.

" الجميع قلقون ع  باريس وسان يرانسيسكو" ، قالت ديربا، " ولكن الحقيقة بأن لدينا رادثة م�ثلة 

 أيضا".

ع  بعد ثالثة اميال ويف نفس الليلة، ما يقارب العرشون صوماليا كانوا يرتشفون الشاي  الخا  بهم ذو 

 النكهة املركزة ويتبادلون اطراف الحديث يف املوقع االخر والوريد اململوك من قبل صومايل.

قبل  و يادة،تذمر الرجال من ان بعض املراهق� نعتوهم بأوصاف عرقية مسيئة اثناء تجاوزهم بالق

اسبوع وارد يقط من الحريق رفرت العبارة ( اذهبوا لدياركم ايها الصومالي�) ع  واجهة املحل 

وكانت العبارة مصحوبة برمز ل يفهمه املالك املصدوم وال زوجته اال عندما سألهم ضابط الخارجية، 

 الرشطة عن ما اذا كانوا يعريون ماهي النازية.

ال يريدوننا هنا بعد االن" قال موهود يوسف، طال  الهندسة ذو الستة وعرشون  " انهم يخربوننا بأنهم

 ربيعا يف جامعة نورث داكوتا.

عاما ،وهي ربعة وعرشون هو ما قالته سعيدا ادن  ذات اال باللوم ع  دونالد ترم  برصارة" "انا القي 

تقدون ان بامكانهم قول اي يش او يعل طالبة هندسة يف السنة االوىل ، " باالضاية اىل االعالم، الجميع يع

 اي يشء يرغبون به، وكأن البالد تحتاج اىل غول، وتم اختيارنا لنكون كذلك".

الجئ� ريث استقر بعض منهم ييها بساعدة الخدمات لوكانت قراند يوركس قد برزت كجهة مفضلة ل

اماكن اخرى قد انتقلوا للعيش هنا، ، ولكن املئات من الذين تم اعادة توجيههم اىل االجت�عية اللوثرية

ريث ان ير  العمل املغرية متويرة يف مناطق التصنيع وقاعدة القوات الجوية القريبة، ك� وجدها 

 الالجئ� الشباب يرصة الستك�ل دراستهم يف جامعة نورث داكوتا.

سكان املحلي� يقدرون ان ومع ان معظم الالجئ� هنا قدموا من الدولة االسيوية الصغ�ة بوتان، اال ان ال

الجئ ممن استقروا يف قراند يوركس كانوا قد قدموا بعد هروبهم من الصومال، موطن  1000ما يقارب ال

 الحركة االسالمية املسلحة الشباب، والتي هاجمت اهدايا يف ايريقيا وهددت بالتوسع يف ذلك.

مون الجدد مقرتر� ان يتم القادشجعوا السكان ع  الرتري  ب وكان املدايعون عن الالجئ� قد

ك� عرضوا ارصائيات تظهر ان مشاركات  تسميتهم بـ ( االمريكيون الجدد) الزالة وصمة الالجئ

 املهاجرين يف العمل كانت اع  بكا� من سكان الوالية بشكل عام.



 االزدراء. االستياء و ولكن خالل االشهر القليلة املاضية، زادت ردة

تكن من جمع ما يزيد عن  روبا خالل الصيف، تم تقديم معروضمة الالجئ� يف او وبين� تفاقمت از 

توقيع للخدمات االجت�عية اللوثرية يطل  ايقاف ارضار الالجئ� للوالية. ك� بدأ البعض يتسائل  3000

من االنسحاب ملا ال يبذل الصوماليون جهدا اكرب لالندماج، كأن يتحدثوا االنجليزية ماال او �نعوا اطفالهم 

 من املدارس الاانوية.

" الناس هنا يخايونهم" عرب بذلك مايكل براون الذي يعمل يف الجامعة كطبي  والدة، وكان قد خدم 

 كعمدة للمدينة لستة عرش عاما املاضية.

 " اذا ل تندم  بشكل ك،، ي�لذي تفعله"" تسائل براون، " ال أعلم، ربا تقوم بتسف�هم اىل بالدهم"

يفي ر� اراد البعض ض�ن من املدينة بأن ال يكون املسجد  قيم� قلق� تجاه املسجد املح،،اصبح امل

بيئة راضنة لالرهاب�، قلق االخرون من ان املوجة املعادية للمسلم� قد تقود ملهاجمة املسجد، 

اف سياراتهم امام ياقرترت املدينة بأن يكلف ضباط الرشطة ممن يشتغلون يف االع�ل املكتبية بايق

 املسجد كاثبات وجود يزرع الط�نينة لدى الجانب�.

رصح مسؤولون يف املدينة برغبتهم يف ايجاد طريقة مامرة ملناقشة شؤون الالجئ�، ولكنهم ليسوا ك� 

متأكدين بعد من كيفية القيام بذلك، ريث ان قراند يوركس ل تضطر يوما ملواجهة تداخل الهموم 

 املشاكل املحلية.العاملية مع 

" ، رصح بيت هاقا مسؤول العالقات العامة " نعلم أننا االيضل ع  مستوى البالد يف م�رسة الهوك

، ولكننا لسنا للمدينة، ك� اضاف" ك� نعلم بأننا االيضل يف صناعة رقائق البطاطس املغطاة بالشوكوالتة

 الشأن".متأكدين من أننا نستطيع ان نقود البالد يف هذا 

 

 أسئلتنا مرشوعة

)، ريث ندماجواال تعددية كيل هيئة لـ ( اليف جلسة است�ع عامة يف اكتوبر، درست املدينة امكانية تش

ة تحتاج ان تتعلم كيف املدين ريث عرب نصفهم بأننقسم ييه املتحدث� مناصفة، اظهر تسجيل مرئ ا

 النصف االخر عارض بشدة. يف ر� ان د�وغراييتها املتغ�ة، تعرتف وتقدر طبيعة

 "الكا� من الحكومة" قال اردهم.

 " البيض هم من بنوا هذه البلدة،" أردف االخر،" ليس السود، وال املكسيسكيون، وال الهنود".

بدأ االمتعاض واالرباط املخفي مسبقا بالظهور ع  السطح ك� وضح ت�ي ب�ك، عضو يف مجلس مدينة 

 بعض كان مستاء منذ ان تم استبدال شعاربراون. يال ليحل محلنص  العمدة قراند يوركس ومرشح مل

وهو الصقور املقاتلة،  الاقاييةحساسية مراعاة لل برمز اكث رجل السايكسجامعة نورث داكوتا بدال عن 



ي� دونالد ترم  وبن كارسون ع  الرقابة او ما سموه ( رشطة ما ستضامنوا مع غض  املرشح� الرئاك� 

 صح سياسيا). يالحملة منحت من يحمل هذة املشاعر رخصة للتعب� ع� يشعرون به.ي

 " لقد سئمنا هذا الوضع" عرب ب�ك، " اسئلتنا هذة مرشوعة".

وقد قال ب�ك انه مستاء من عدم وجود اي ارصاءات تظهر اذا كان للالجئ� اي مسؤولية يف ارتفاع 

العديد من الطالب الالجئ� يتعلمون اللغة االنجليزية، تسائل  اعداد راالت الرسقة واالرتيال، ومع وجود

ب�ك ع� اذا كان املتحدث� باالنجليزية كلغتهم االم يفقدون من الوقت الام� املخصص لهم من قبل 

اساتذتهم بسب  ذلك،ك� اضاف ان اكث ما يا� استياءه هو عدم اعتناق الصومالي� للعادات االمريكية 

 او اكل النقانق. كلع  الهوك

ن الهجوم ع  املسلم�، اال انه عرب انها قد تكون الامن الذي توج  ع  وبالرغم من ان ب�ك يدي

 الصومالي� ديعه مقابل اقامتهم ملشاريع يف بالد تقدر ررية التعب�.

حي بعد ميض اسبوع ع  جلسة االست�ع عن التعددية، وجه ب�ك دعوة السامة دكدوك وهو مرصي مسي

يردا يشاهدون  450ليلقي محارضة عن راجة املدينة لتقويض تاث� االسالم، ررض املحارضة ما يزيد عن 

ب�ك رامال نسخت� ارداه� للدستور واالخرى لالنجيل، ملورا بها ومعلنا " من ب� يداي الباردتان، 

 امليتتان!"

بانها قدمت لقراند يوركس منذ ما يقارب والتي قالت  -عمرها  السابعة واربعون منسيدة يف   -اشا ام�

بانها محط انظار وماار يضول التسع سنوات كأول امراة مسلمة تصل للمدينة،عربت بانها لطاملا شعرت 

يشدون رجابها ا تستقل الحايلة مبسب  ثقايتها اكث من معاناتها بسب  وجودها. كان الناس عند

الحوار معهم قص�ا دائا، ال منا  من ذلك، وبعد ثان  ويسألون ع� اذا كانت تشعر بالحر بسببه، كان

 سنوات، ام� التي نشأت تتحدث الصومالية ال زالت ال تشعر باالرتياح الكامل عند تحدثها باالنجليزية.

يف سبتمرب، ايتتحت مع صديقة متجر سفاري، ريث اررضوا شحنات من ارز البسمتي والزيوت من 

الحالل يف صناديق ثل  اع  الاالجات والتي ملئت ايضا بعصائر الفواكة منيابوليس، ك� وضعوا اللحم 

 الصومالية.

ملتجر، كت  اردهم عبارة ( الزنوج الصوماليون) ع  امللكية ك� ارض اوقبل ان تطئ اقدام اول زبون 

الت نرشت تقارير محلية، اال ان ام� اخربت بان االيتتاح قد تم بالرغم من ذلك وانهم يريضون محاو 

 اخايتهم.

شعر املجتمع الصومايل باالمتنان لوجود املتجر، والذي اصبح نقطة تجمع جديدة لهم، بعد رريق جوبا، 

والنصف وذلك  8مساءا اىل ال 11ريث اجرى املالك تعديال واردا وهو تغي� موعد االغالق من ال

 لدواعي امنية.

دقائه عن ما اذا كان سيتم تقبلهم يوما مع اص عرشون ربيعامحتسيا الشاي، تحدث رمزة رس� ذو ال

 بشكل كامل يف قراند يوركس.



 "عندما قدمت اىل هذه البالد، هل اخربوك يوما عن الحلم االمريك"" سأل رس�.

عاما والذي ل يشعر باالرتياح  32"أجل، سمعت كل مغني� الراب يتحدثون عنه" اجاب محمد ذو ال

 ا من املضايقات يف مقر عمله.الكايف ليرصح عن اسمه االخ� ، خوي

" ال زلت انتظره" رد رس� ضاركا، يعمل رس� يف مصنع مح، لتغليف املعكرونة ك� تلقى تدريبا يف 

كلية املجتمع، ك� يعمل ايضا كمرتجم للمدينة ويسعى جاهدا لجمع املال ليتمكن من بناء مركز 

 اجت�عي صومايل.

االرداث االخ�ة يف مدينة اعتقدا بانه� يعريانها جيدا، " قبل  واجه االثنان صعوبة يف ان يتصالحا مع

%" قال رس�، " 96س قراند يوركس هم أناس طيبون، اما االن، ربا % من أنا99الحريق، كنت اعتقد أن 

 ال اعلم ان كانت هذه هي الحقيقة دائا، ام ان الناس يقط غاضبون، ام يف ر�ة".

 

 فلنتحدث ع� هو جيد

ن وزوجته ايهام وارد ع  رادثة الحريق، اخذ مول جوبا بكل هذة املشاعر، بعد ميض اسبوعمر مالك 

وتنبعث منه رائحة اللحم  ومشوا ب� رطام تجارتهم، كان الربد والظالم سائدين،بيد عائلته رسن 

 املتعفن واملطاط املحروق، ول تنجوا كام�ات املراقبة ريث ذابت يف سقف املقهى.

وجته واطفالهم االربعة قد انتقلوا مؤخرا اىل قراند يوركس يف سبتمرب، ريث انتقلوا من ن وز ن مولكا

منيابوليس للبدء بتجارتهم العائيلة بايتتاح املطعم، وهو ما يعد عالمة تقدم للواليات املتحدة. أما االن، 

ا كانت تعمله تقيض رسن شهر ديسمرب تبحث عرب االنرتنت وتسأل اصدقائها عن اي يرصة عمل ، وهو م

 قبل اكث من عقد من الزمان. عند قدومها للواليات املتحدة

"ان الخوف ليعم هنا ريث اننا ال نعلم ان كان اردهم سيكرر يعل ذلك مرة اخرى"، هذا ما قالته رسن 

 البالغة من ثالثون عاما.

 " يلنتحدث ع� هو جيد" اجابها مولن.

اليهم يف الصباح الذي ت  الحريق ريث ط�نهم واكد لهم بأن تذكر االثنان مسناَ ابيضاَ كان قد تقدم 

املسيحيون مساملون ورسني الجوار، ك� اسرتجعوا كيف ساهمت الكنيسة برتكي  رقائق الخش  ع  

 لنوايذ املحطمة وظهور مائة شخص لدعمهم.ا

ء مولن هاتف ايفون ور� كانت العائلة تقوم بتحديد االرضار يف تلك الظه�ة، قام ارد االقارب باعطا

ليطلع ع  مقالة جديدة ات ييها بان رشطة قراند يوركس قد القت القبض ع  مشتبه به يدعى ماثيو 

 ويليام قست،ووجهت له تهمة ررق املمتلكات عمدا.



ل تكن هذه هي املرة االوىل لقست البالغ من العمر الخامسة والعرشون، ريث اظهرت تقارير املحكمة 

 .يدعى ( بد اليت) وارسايا يف استهالك ارد املرشوبات الكحولية سوابق جنائية

ويف ر� ل يكن من املستطاع الوصول اىل قست لالدالء باي ترصيح وبالرغم من ريضه للتحدث اىل 

 ." انا سعيد بانهم القوا القبض ع  اردهم" بربودالرشطة، اال ان مولن علق 

التفت خلفه الخر مرة، ل�ى ان رلم عائلته االمريك قد  وعندما كان مولن يشق طريقه خارج املطعم،

تحول لكهف مظلم، محاط بغطاء من الال  االبيض ومعلقا بعين� دامعت� " اريد يقط ان اعرف ملاذا 

 يعل ذلك" ملاذا" كان هذا املكان جميال."


