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Muzułmanki
zawalczą o Kongres
Uchodźczyni z Iraku Dalia al-Aqidi rzuca wyzwanie obecnej
kongreswoman Demokratów z Minnesoty, Ilhan Omar. To będzie
jeden z ciekawszych pojedynków listopadowych wyborów.
Al-Aqidi reprezentująca Republikanów chce pozbawić pochodzącą
z Somalii Omar miejsca w Kongresie. Amerykanka irackiego
pochodzenia jest przekonana, że Ilhan Omar szkodzi nie tylko
swojemu stanowi, ale całemu krajowi. Bezpośrednią przyczyną
jaką podaje, są zdjęcia z prywatnych spotkań Omar z
prezydentem Turcji Erdoganem i odmowa odpowiedzi na pytania
Al-Aqidi o naturę relacji z tureckim liderem. Al-Aqidi od 1975
roku jest dziennikarką zajmującą się Bliskim Wschodem.

Podobne, a jednak różne
Chociaż pozornie są podobne – obie są uchodźczyniami i obie
wywodzą się z muzułmańskiej wiary – to różni je prawie
wszystko. Al-Aqidi jest chociażby za wzmocnieniem ochrony
granic i popiera politykę imigracyjną Donalda Trumpa.
Podkreśla przy tym, że ona jako uchodźczyni migrowała
legalnie. Opowiada się także za twardą polityką Trumpa wobec
Iranu, a Omar tymczasem organizuje antywojenne demonstracje.
To przede wszystkim pokazuje różnorodność i polaryzację
poglądów w amerykańskiej społeczności wywodzącej się z kultury
muzułmańskiej. Tym samym podkopuje narrację Ilhan Omar i
podobnych jej jednostek i organizacji, przedstawiających się
samozwańczo jako reprezentanci całej tej społeczności.
Poza tym wiele kontrowersyjnych wypowiedzi Ilhan Omar
uchodziło jej na sucho, ponieważ chroniła się za swoim
mniejszościowym statusem imigrantki, kobiety, muzułmanki i

osoby innej rasy. Wobec Aqidi wszystkie te przewagi przestają
być istotne. To, co dziennikarz „Polityki” Mateusz Mazzini
nazywał łamaniem tabu przez Omar, a wiele amerykańskich
środowisk po prostu antysemityzmem, będzie teraz dla niej
coraz większym obciążeniem, bo Al-Aqidi jest za współpracą z
Izraelem i przeciwko sankcjom BDS popieranym przez
kongreswoman.

Liberalni muzułmanie za Al-Aqidi
I rzeczywiście podniosły się głosy ze strony społeczności
imigrantów z krajów muzułmańskich popierające Al-Aqidi.
Irakijkę zagrzewają do boju reformatorzy i dysydenci, którzy
gościli już na naszych łamach, tacy jak Ayan Hirsi Ali,
Shireen Qudosi czy Tarek Fatah. Al-Aqidi uważa siebie za
zagrożenie dla Omar, islamistów, Bractwa Muzułmańskiego czy
Rady Stosunków Amerykańsko-Islamskich (CAIR).
Yes, I AM A THREAT.
I’m a threat to @Ilhan.
I’m a threat to @CAIRNational.
I’m a threat to the Muslim Brotherhood.
I’m a threat to every Islamist who wants to implement the
Islamist’s extreme ideology in the USA
#MN05 deserves much
better than her.https://t.co/lIrJqAlRNb
— Dalia al-Aqidi (@Dalia4Congress) January 27, 2020

„Media i skrajna lewica próbują wcisnąć mnie i podobnych do
mnie muzułmanów to pudełka, mówiąc nam: ‚W to macie wierzyć,
jeżeli jesteście muzułmanami’, a wszystko to są poglądy
skrajnej lewicy’”, protestuje Al-Aqidi
przeciwko
zawłaszczaniu jej tożsamości przez politykę.

Zarzut działania przeciwko Ameryce
Al-Aqidi krytykuje też Omar jako stronniczkę przeciwników

Ameryki. „Omar atakuje amerykańskich sojuszników: Egipt,
Arabię Saudyjską i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Zamiast tego
popiera Iran, Turcję i Katar. Dlaczego? Ponieważ popierają
Bractwo Muzułmańskie” – tłumaczy Irakijka działanie Omar i jej
spotkania z Erdoganem.
I rzeczywiście, związki kongreswoman z Turcją muszą być mocne,
skoro jako jedyna wyłamała się z partii Demokratów i
zagłosowała przeciwko sankcjom wobec Turcji w związku z
turecką napaścią na Syrię. Głosowała także przeciwko uznaniu
przez Kongres ludobójstwa Ormian. W świetle takich głosowań
zasadne są pytania, dlaczego amerykańska kongreswoman
rozmawiała z tureckim prezydentem o współpracy gospodarczej
między Turcją a Somalią.
Pomimo tych poważnych zarzutów wobec Omar, piąty dystrykt w
Minnesocie to wyzwanie dla Republikanki. Republikanie rządzili
tam ostatni raz w 1962 roku. Wybory będą miały miejsce w
listopadzie 2020 roku. Ilhan Omar jak na razie nie
odpowiedziała na wyzwanie ze strony kontrkandydatki.
Jan Wójcik
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