
خا�س/ �لغيد�ء
يف �لنتخابات �لأولية للرت�ُضّح  فازت “ر�ضيدة طليب” 

�أّول م�ضلمٍة  لنتخابات �لكونغر�ش �لأمريكي؛ لتكون 

وفل�ضطينيٍة تتوّل هذ� �ملن�ضب.

�لعالقات  “جمل�ش  عام  مدير  عو�ش”  “نهاد  وقال 

يف  “و��ضنطن”  يف  )كري(  �لأمريكية”  �لإ�ضالمية 

فوز  “�إّن  “تويرت”:  مبوقع  ح�ضابه  على  له  تغريدةٍ 

�مل�ضلم  لل�ضباب  قويٍّة  �أمــٍل  ر�ضالة  هو  “ر�ضيدة” 
حتٍدّ  ور�ضالة  �ملجتمع،  يف  و�ملهّم�ضني   

ّ
�لأمريكي

ل�ضيا�ضات �لرئي�ش “تر�مب” �لعن�رسيّة �ضّد �مل�ضلمني 

و�لأقليات”.

�لفرتة  يف  “مي�ضيغان”  ولية  نائبة  “طليب”  وكانت 

ما بني �لعامني 2008 و2014، وتناف�ضت على �لد�ئرة 

يف  كبري�ً  دور�ً  لها  وكان  “مي�ضيغان”  بولية  �لـ11 

�خلدمات �ملجتمعّية.

�لذي  �ملقعد  لطفلني(  �أٌم  )وهي  “طليب”  وح�ضمت 

 “جون كونريز” ملدة 
ّ
ظّل ِحكر�ً على �لنائب �لدميقر�طي

50 عاماً، ب�ضبب �لأن�ضطة �لكبرية �لتي تُقّدمها.
ومن �لإجناز�ت �لتي حّققتها كنائبٍة بولية “مي�ضيغان” 

، �أنقذ �لأ�رس من �حلجز على 
ّ
�إقامة مركز خدمٍة للحي

ممتلكاتها، و�ضاعد كبار �ل�ضّن يف �حل�ضول على منٍح 

م �آلف �لكتب لالأطفال. لدفع فو�تري �لطاقة، وقدَّ

�لولية؛  يف  �لت�رسيعّية  �ملوؤ�ض�ضة  غادرت  �أن  ومنذ 

�لعد�لة  �أجل  من  تُقاتُل  �ملجتمع،  يف  ن�ضطًة  ظّلت 

�لجتماعية كمحاميٍة ونا�ضطٍة حقوقيٍة مبركز قانون 

وتفّوقت  و�لقت�ضادية،  �لجتماعية  للعد�لة  �ل�ضكر 

 600 و�ضلت  تربعاٍت  بجمعها  مناف�ضيها  على 

 2018 عام  من  �لأول  �لربع  يف  دولر  �ألــف 

فقط، وهو رقٌم �أكرب بكثريٍ من مناف�ضيها 

دون  ذلك  تفعل  وهي  �لدميقر�طيني، 

�حل�ضول على �ضنٍت و�حٍد من �أمو�ل 

 )PAC( �ل�ضيا�ضية”  �لعمل  “جلان 
مناف�ضوها  يز�ل  ل  ٌد  تعهُّ وهو 

�لدميقر�طيون مل يفو� به.

و”جلان �لعمل �ل�ضيا�ضية” 

هي منظماٌت جتمع �لأمو�ل وتتربع بها مل�ضلحة �أحد 

�ملر�ضحني �أو مل�ضلحة مناف�ضيه يف �لوليات �ملتحدة، 

وفقاً ملا قال �ضابقاً �ملوقع �لأمريكي “ذ� ديلي بي�ضت”.

“طليب” ل تخ�ضى �لتعبري عن ر�أيها؛ حتى حني يتعّلق 
�لأمر برفاقها �لدميقر�طيني؛ فتقول مو�ضحًة: “ل�ضت 

يعملون  �لدميقر�طيني؛ حني ل  زمالئي  �نتقاد  �أخ�ضى 

بجٍد كفايًة جلعل حياة �لنا�ش �أف�ضل، �أو حني يتماهون 

مع �أع�ضاء جماعات �ل�ضغط �لتابعة لل�رسكات؛ لأّن 

 ل يجعل منك ممثالً فعالً لل�ضعب”.
ّ
�مل�ضّمى �لوظيفي

طرق  �إل  تدفعها  �لتي  �لق�ضايا  “ر�ضيدة”  وعّددت 

�أبو�ب �لنا�ش �لباب تلو �لباب: “�إننا نتحّدث عن �أ�ضياء 

مثل: رفع �حلّد �لأدنى لالأجور �إل 15 دولر�ً يف �ل�ضاعة، 

و�إ�ضد�ر رعايٍة �ضحيٍة �ضاملٍة، و�ضمان تقا�ضي �ملر�أة 

و�لأقلّيات �أجر�ً مت�ضاوياً على �لأعمال �ملت�ضاوية )مع 

نظر�ئهم( وكلّيات عاّمة جمانية؛ لأن هذه �أ�ضياء ميكن 

�أن تغرّي حيو�ت �لنا�ش” بح�ضب �ملوقع �لأمريكي.

وحني كانت “ر�ضيدة” ع�ضوةً يف �ملوؤ�ض�ضة 

و�جهت  �لــوليــة؛  يف  �لت�رسيعّية 

لها  ح�رس  ل  لذعًة  �نتقاد�ٍت 

معاديًة للم�ضلمني.
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