خا�ص /الغيداء

ُ
ح
فازت “ر�شيدة طليب” يف االنتخابات الأولية
للرت�ش ّ
النتخابات الكونغر�س الأمريكي؛ لتكون � ّأول م�سلمةٍ

منظمات جتمع الأموال وتتربع بها مل�صلحة �أحد
هي
ٌ
املر�شحني �أو مل�صلحة مناف�سيه يف الواليات املتحدة،
وفقا ً ملا قال �سابقا ً املوقع الأمريكي “ذا ديلي بي�ست”.

الإ�سالمية الأمريكية” (كري) يف “وا�شنطن” يف
تغريدةٍ له على ح�سابه مبوقع “تويرت”�“ :إ ّن فوز

الأمر برفاقها الدميقراطيني؛ فتقول مو�ضحةً“ :ل�ست

ىّ
تتول هذا املن�صب.
وفل�سطيني ٍة

وقال “نهاد عو�ض” مدير عام “جمل�س العالقات

“ر�شيدة” هو ر�سالة �أم��لٍ قويّ ٍة لل�شباب امل�سلم
واملهم�شني يف املجتمع ،ور�سالة حت ٍّد
أمريكي
ال
ّ
ّ
�ضد امل�سلمني
ل�سيا�سات الرئي�س “ترامب” العن�رصيّة
ّ
والأقليات”.

وكانت “طليب” نائبة والية “مي�شيغان” يف الفرتة

ما بني العامني  2008و ،2014وتناف�ست على الدائرة
الـ 11بوالية “مي�شيغان” وكان لها دورا ً كبريا ً يف
املجتمعية.
اخلدمات
ّ

وح�سمت “طليب” (وهي �أ ٌم لطفلني) املقعد الذي
ّ
الدميقراطي “جون كونريز” ملدة
ظل ِحكرا ً على النائب
ّ
ً
قدمها.
 50عاما ،ب�سبب الأن�شطة الكبرية التي ت ُ ّ
ومن الإجنازات التي حقّ قتها كنائب ٍة بوالية “مي�شيغان”

للحي� ،أنقذ الأ�رس من احلجز على
�إقامة مركز خدم ٍة
ّ
منح
ال�سن يف احل�صول على
ممتلكاتها ،و�ساعد كبار
ٍ
ّ
لدفع فواتري الطاقة ،وق َّدم �آالف الكتب للأطفال.

ومنذ �أن غادرت امل�ؤ�س�سة
الت�رشيعية يف الوالية؛
ّ
ُ
قاتل من �أجل العدالة
ظ ّلت ن�شط ًة يف املجتمعُ ،ت
االجتماعية كمحامي ٍة ونا�شط ٍة حقوقي ٍة مبركز قانون

وتفوقت
ال�سكر للعدالة االجتماعية واالقت�صادية،
ّ
ٍ
تربعات و�صلت 600
على مناف�سيها بجمعها
�أل��ف دوالر يف الربع الأول من عام 2018
رقم �أكرب بكثري ٍ من مناف�سيها
فقط ،وهو
ٌ
الدميقراطيني ،وهي تفعل ذلك دون
ٍ
�سنت واح ٍد من �أموال
احل�صول على

“جلان العمل ال�سيا�سية” ()PAC
تعه ٌد ال يزال مناف�سوها
وهو
ُّ
الدميقراطيون مل يفوا به.
و”جلان العمل ال�سيا�سية”
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“طليب” ال تخ�شى التعبري عن ر�أيها؛ حتى حني يتع ّلق
�أخ�شى انتقاد زمالئي الدميقراطيني؛ حني ال يعملون
بج ٍد كفاي ًة جلعل حياة النا�س �أف�ضل� ،أو حني يتماهون

مع �أع�ضاء جماعات ال�ضغط التابعة لل�رشكات؛ لأ ّن
الوظيفي ال يجعل منك ممثال ً فعال ً لل�شعب”.
امل�سمى
ّ
ّ

وعددت “ر�شيدة” الق�ضايا التي تدفعها �إىل طرق
ّ
نتحدث عن �أ�شياء
إننا
�
“
الباب:
تلو
الباب
النا�س
أبواب
�
ّ
احلد الأدنى للأجور �إىل  15دوالرا ً يف ال�ساعة،
مثل :رفع
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
و�إ�صدار رعاية �صحية �شاملة ،و�ضمان تقا�ضي املر�أة
أقليات �أجرا ً مت�ساويا ً على الأعمال املت�ساوية (مع
وال ّ

عامة جمانية؛ لأن هذه �أ�شياء ميكن
وكليات
نظرائهم)
ّ
ّ

�أن تغيرّ حيوات النا�س” بح�سب املوقع الأمريكي.
وحني كانت “ر�شيدة” ع�ضوةً يف امل�ؤ�س�سة
الت�رشيعية يف ال��والي��ة؛ واجهت
ّ
ٍ
انتقادات الذع ًة ال ح�رص لها
معادي ًة للم�سلمني.
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