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السيد رئيس مجلس النواب، نائب الرئيس تشيني، أعضاء 
 الضيوف المحترمون أیها المواطنون الكرام، الكونغرس،

إن الوالیات المتحدة مطالبة اليوم بتحمل مهام جسيمة، وها هي 
 .تنهض للقيام بها

هذا المساء، هناك مئات اآلالف من العسكریين بينما نجتمع 
األميرآيين، رجاال ونساء، المنتشرین في مناطق مختلفة من 

ویقوم هؤالء بجعل . العالم یخوضون الحرب على اإلرهاب
أميرآا أآثر أمنا عبر قيامهم بجلب األمل للمقموعين وبجلب 

 .الطغاة إلى العدالة
 واالستخبارات بتعقب وفي آل یوم، یقوم رجال تنفيذ القانون

ویقوم المحللون  بتفحص قوائم المسافرین . التهدیدات اإلرهابية
جوا، ویقوم الرجال والنساء العاملون في وزارة األمن الداخلي 

إن همتهم ونشاطهم . الجدیدة بدوریات حول حدودنا وشواطئنا
 .تحميان أميرآا

 ویبرهن األميرآيون مرة أخرى على انهم أآثر الناس جدا
آما أن . ومثابرة في العالم، فاالقتصاد األميرآي یزداد قوة

التخفيضات الضریبية التي أقرها الكونغرس الموقر تؤتي 
 .ثمارها

وفي هذه الليلة، فإنه بوسع أعضاء الكونغرس أن یشعروا بالفخر 
إزاء األعمال العظيمة الرحيمة وإزاء اإلصالحات التي ظن 

تقومون برفع مستوى مدارسنا إنكم . المتشككون أنها مستحيلة



الحكومية، وتعطون مواطنينا المسنين التغطية التي سيحصلون 
 .بموجبها على األدویة وفقا لنظام الرعایة الصحية

 
: لقد واجهنا سویا تحدیات آبرى، ونحن نواجه اآلن خيارا

 أو أن نتراجع باتجاه -بوسعنا أن نمضي قدما بكل ثقة وحزم 
اإلرهابيين والنظم المارقة ال یخططون القبول باألوهام بأن 

وبوسعنا أن نمضي قدما في مجال النمو االقتصادي . لتهدیدنا
 أو العودة إلى السياسات -وفي إصالح التعليم والرعایة الطبية 

 .واالنقسامات القدیمة
 

بيد أننا لم نصل إلى هذه المرحلة رغم آل الصعاب واآلالم 
إن األميرآيين یرتقون إلى . اوالحروب لنتراجع دون إنجاز عملن

مستوى المهام التاریخية، وهم یتوقعون منا أن نكون في نفس 
ومن خالل جهودهم ومن خالل عملهم وبفضل . المستوى

شخصيتهم، یبّين لنا الشعب األميرآي أن حالة اتحادنا هي حالة 
 .الثقة بالنفس والقوة

 
لقد . ميرآيإن أعظم مسؤولياتنا هي الدفاع النشط عن الشعب األ

 أي أآثر من -أیلول/ سبتمبر11 شهرا منذ أحداث 28مرت 
وقد . عامين دون أن یتعرض التراب األميرآي إلى أي هجوم

هذا أمل یمكن . یكون مغریا أن نظن أن الخطر علينا قد زال
فقد .  غير أنه أمل مخادع-فهمه، وهو یبعث على الراحة 

لدار البيضاء استمرت عمليات القتل في بالي وجاآرتا وا
ویستمر . والریاض ومومباسا والقدس وإسطنبول وبغداد

اإلرهابيون في التخطيط للقيام بعمليات ضد أميرآا والعالم 



وسنتمكن من هزیمة هذا الخطر بفضل إرادتنا . المتحضر
 .وشجاعتنا

 
وداخل الوالیات المتحدة، حيث بدأت الحرب، یتعّين علينا أن 

لداخلي آل السبل التي یحتاجونها للدفاع نوفر للعاملين في األمن ا
 قانون الوطنية: وإحدى هذه السبل الحيویة والضروریة هي. عنا

الذي یسمح ألجهزة تنفيذ القانون الفدرالية بتبادل المعلومات على 
نحو أفضل، وبتعقب اإلرهابيين وتعطيل خالیاهم واالستيالء 

 للقبض لقد استخدمنا، ولسنوات، نفس الطرق. على مواردهم
وإذا ما آانت هذه الوسائل . على المزورین ومهربي المخدرات

ناجعة في تعقب المجرمين، فإنها حتى أآثر أهمية في تعقب 
من المقّرر أن ینتهي العمل بالبنود الرئيسية لقانون . اإلرهابيين

غير أن العاملين في أجهزة تنفيذ القانون . الوطنية السنة القادمة
 ومن الضروري أن تقوموا بتجدید -ع الحيوي بحاجة لهذا التشری

 .مدة العمل بقانون الوطنية
 

إن أميرآا في وضع هجومي ضد اإلرهابيين الذین بدأوا هذه 
آذار الماضي، استيقظ خالد شيخ محمد /ففي شهر مارس. الحرب

أیلول ليجد نفسه في قبضة / سبتمبر11العقل المدبر لهجوم 
اب / أغسطس11وفي . ةالسلطات األميرآية والباآستاني

الماضي، تم اعتقال حنبلي الذي آان طرفا أساسيا في هجوم 
إننا نتعقب .  شخص200إندونيسيا الذي أودى بحياة أآثر من 

 آما أن حوالي ثلثي قادة القاعدة -القاعدة في آافة أرجاء العالم
ویقوم آالف العسكریين . المعروفين  قد تم القبض عليهم أو قتلهم

لثابتي العزم بمهمتهم في مطاردة من تبقى من هؤالء المهرة وا



وسنقوم بجلب هؤالء . القتلة الذین یختبئون في الكهوف والمدن
 .اإلرهابيين إلى العدالة فردا فردا

 
وآجزء من هجومنا ضد اإلرهاب، نقوم أیضا بمواجهة النظم 

التي تأوي اإلرهابيين وتدعمهم، والتي یمكن أن تزودهم بأسلحة 
إن الوالیات المتحدة وحلفائها .  آيماویة أو بيولوجيةنوویة،

 .مصممون على أال نعيش  في ظل هذا الخطر الماحق
 

لقد آانت حرآة طالبان التي جعلت أفغانستان القاعدة الرئيسية 
وابتداء . لتدریب القتلة من أعضاء القاعدة أول من خبر تصميمنا

یضمن االنتخابات من هذا الشهر، تتمتع أفغانستان بدستور جدید 
ومشاریع األعمال أخذت في . الحرة والمشارآة الكاملة للمرأة

. العمل، وعاد أوالد وبنات أفغانستان إلى مقاعدهم الدراسية
وبمساعدة الجيش األفغاني الجدید، یقوم تحالفنا بمداهمات جریئة 

. ضد أعضاء طالبان والقاعدة الذین ما زالوا على قيد الحياة
نساء أفغانستان ببناء بلد حر وفخور ویحارب ویقوم رجال و

 وإنه لمن دواعي الشرف ألميرآا أن تكون صدیقة -اإلرهاب 
 .لهم

ومنذ أن تقابلنا في هذا المجلس الموقر آخر مرة، قامت قوات 
الوالیات المتحدة وبریطانيا العظمى واستراليا وبولندا وبلدان 

ام حكم صدام أخرى بتنفيذ قرارات األمم المتحدة، وأنهت نظ
وبعدما قمنا بتدمير النظام . حسين، وأصبح الشعب العراقي حرا
وقد بات هؤالء الذین . البعثي، نواجه أنصار صدام الدمویين

هربوا من مواجهة قواتنا في ساحة المعرآة مبعثرین اآلن 
 .ویقومون بهجماتهم ضدنا تحت جنح الظالم



ون أجانب خطرا ویمثل هؤالء القتلة الذین انضم إليهم إرهابي
لقد . ومع ذلك، فإننا نحقق تقدما في مواجهتهم. داهما ومستمرا

ُوجد حاآم العراق القوي السابق في حفرة، وهو اآلن یقبع 
 55 من بين الـ45وقد اعتقلنا أو قتلنا . بزنزانة في سجن

وقواتنا اآلن . المطلوبين من آبار المسؤولين في النظام السابق
 دوریة  یوميا، وتقوم 1600 أآثر من في وضع هجومي، وتقود

إننا نتعامل مع .  غارة أسبوعيا180في المتوسط بأآثر من 
هؤالء المجرمين داخل العراق بنفس الحزم الذي تعاملنا به مع 

 .نظام صدام الشریر
ولقد آانت أميرآا . إن بناء العراق مهمة شاقة وصائبة أیضا

في .  ما هو صائبمستعدة على الدوام للقيام بكل شيء من أجل
آانون الثاني الماضي، آان القانون الوحيد في العراق هو /ینایر

أما اليوم، فيعمل تحالفنا مع مجلس . نزوات رجل واحد قاس
الحكم العراقي  من أجل إعداد قانون أساسي یتضمن شرعة 

للحریات آما أننا نعمل مع العراقيين واألمم المتحدة لنقل السيادة 
وفيما . حزیران/عراقيين بحلول نهایة شهر یونيوالكاملة إلى ال

تتعزز الدیمقراطية في العراق، سيقوم أعداء الحریة بكل ما في 
إنهم یحاولون زعزعة إرادة بالدنا . وسعهم لنشر العنف والخوف

 لكن المجرمين والقتلة لن یرعبوا الوالیات المتحدة -وأصدقائنا 
 .عراقي في حریةوسيفشل القتلة، وسيعيش  الشعب ال. أبدا

إن العراقيين یتسلمون المزید من المسؤوليات عن أمنهم 
ونحن نتشرف هذه الليلة بأن یكون . ومستقبلهم شهرا بعد شهر

معنا أحد أآثر القادة العراقيين احتراما والرئيس الحالي لمجلس 
إن أميرآا تقف معكم ومع . الحكم االنتقالي عدنان الباجه جي

 .تقومون ببناء بلد حر ومسالمالشعب العراقي فيما 



وبفضل القيادة األميرآية وحزمها، فإن العالم یتغير نحو 
ففي الشهر الماضي، تعهد الزعيم الليبي طواعية . األفضل

بالكشف عن برامج نظامه ألسلحة الدمار الشامل وتفكيكها، بما 
. فيها  مشروع لتخصيب اليورانيوم لصناعة األسلحة النوویة

لقذافي عن وجه حق بأن بلده سيكون في وضع أفضل ولقد اقتنع ا
لقد نجحت تسعة أشهر . وأآثر أمنا بدون أسلحة القتل الجماعي

من المفاوضات المكثفة بين الوالیات المتحدة وبریطانيا من جهة 
 سنة من 12وليبيا من جهة أخرى في تحقيق ما عجزت عنه 

ن لكي تكو: السبب واضح. العمل الدبلوماسي مع العراق
 وليس -الدبلوماسية فّعالة، ال بد أن تكون الكلمات ذات مصداقية

 .بوسع أحد أن یشك في مصداقية آلمة أميرآا
وسویة مع . وتتطلب التهدیدات المختلفة استراتيجيات مختلفة

البلدان األخرى في اإلقليم، نصر على أن تتخلص آوریا 
مع الدولي آما أن أميرآا والمجت. الشمالية من برنامجها النووي

یطالبان أن تلتزم إیران بتعهداتها وأال تقوم بتطویر أسلحة 
إن أميرآا ملتزمة بأن تبقى أخطر أسلحة العالم بمنأى . نوویة

 .عن أیدي أخطر النظم في العالم
، 2001أیلول / سبتمبر20حينما أتيت إلى هذا المنبر في 

أحضرت معي  سترة ضابط شرطة سقط أثناء اداء الواجب، 
نت هذه وسيلتي للتذآير بأولئك الذین قضوا نحبهم وبالمهمة وآا

ولقد قدمت لكم وللشعب األميرآي التزامي الكامل . التي ال تنتهي
وهذا الوعد الذي قطعه شخص . بتأمين بالدنا وهزیمة أعدائنا

فأنتم في . واحد على نفسه تم الحفاظ عليه من قبل الكثير
اع وأدليتم بصوتكم في أمر الكونغرس قمتم بتوفير الموارد للدف

. آما أن أقرب حلفائنا ظلوا ثابتين. صعب یتعلق بالحرب والسالم



وقام دبلوماسيو الوالیات المتحدة والعاملون بأجهزتها 
 .االستخباراتية بعملهم بمهارة ودون آلل

لقد تحمل رجال ونساء القوات المسلحة األميرآية  أصعب 
تهم وهم یندفعون بمدرعاتهم  المهام، ولقد رأینا مهارتهم وشجاع

لقد . في حمالت ليلية فيما یقفون وحيدین صامدین لساعات طوال
رأینا الفرحة حينما یعودون، ورأینا الحزن حينما یسقط أحدهم 

ولقد تشرفت بمقابلة العدید من العسكریين من . أثناء اداء الواجب
الرجال والنساء في مواقع مختلفة من سطح حاملة طائرات 

والكثير . ية في المحيط الهادىء إلى صالة طعام في بغدادحرب
أرید منكم ومن عائالتكم أن . من جنودنا یستمعون إلّي الليلة
آما أن إدارتي وهذا الكونغرس . تعرفوا أن أميرآا فخورة بكم

سيقدمان لكم آل الموارد الالزمة لخوض الحرب على اإلرهاب 
 .واالنتصار فيها

ساءلون عما إذا آانت أميرآا فعال في أعرف أن بعض الناس یت
إنهم ینظرون إلى اإلرهاب وآأنه جریمة عادیة ليس إال . حرب

 .ویمكن مواجهتها بقوات حفظ األمن ورجال الشرطة
 فإن بعض 1993بعد الهجوم على مرآز التجارة العالمي عام 

ولكن . المذنبين اتهموا وحوآموا ثم أدینوا وأرسلوا إلى السجن
 یتم حلها، فاإلرهابيون استمروا في التدریب وتدبير المشكلة لم

 .المؤامرات ورسم الخطط األشد خطورة
أیلول فإنه لم یعد آافيا أن نتعامل مع / سبتمبر11وبعد هجمات 

 .أعدائنا عن طریق اإلجراءات القانونية
إن اإلرهابيين وأنصارهم أعلنوها حربا على الوالیات المتحدة، 

 . أن نواجههم بهاوالحرب هي ما یستحقوا



بعض الحضور هنا وبعض األشخاص في البالد لم یؤیدوا عملية 
 .تحریر العراق، وآانت المعارضة تنطلق من مواقف مبدئية

ولكن دعونا نكون صریحين بشأن عواقب ترك صدام حسين في 
نحن نبحث عن آل الحقائق فهناك تقریر آاي الذي حدد . السلطة

ة الدمار الشامل وتم العثور على بالفعل عشرات من برامج أسلح
آميات آبيرة من المعدات في العراق التي أخفيت عن األمم 

 .المتحدة
لو فشلنا في التحرك لكانت برامج الدیكتاتور إلنتاج أسلحة 

ولو فشلنا في التحرك، . الدمار الشامل مستمرة إلى یومنا هذا
لكانت قرارات مجلس األمن قد أصبحت مجرد تهدید فارغ 

مضمون، ولتم إضعاف األمم المتحدة وتعزیز موقف األنظمة ال
 .الدیكتاتوریة في العالم آكل

لو لم نتحرك لكانت غرف التعذیب في العراق ممتلئة بالمزید من 
 .الضحایا األبریاء

لو لم نتحرك الستمرت المقابر الجماعية في العراق، ال یعرف 
 صدام حسين أصبح إن العالم بدون نظام. مكانها إال القتلة وحدهم

 .أفضل وأآثر أمنا
 

بعض منتقدینا أشاروا إلى أن مهمتنا في العراق یجب أن تكون 
إن هذا االنتقاد یستعصي علينا أن . في إطار المجتمع الدولي

نشرحه لشرآائنا في بریطانيا وأستراليا واليابان وآوریا 
نمارك الجنوبية والفلبين وتایلند وإیطاليا وأسبانيا وبولندا والدا

وهنغاریا وبلغاریا وأوآرانيا  ورومانيا وهولندا والنرویج 
 .  بلدا تعهدت بإرسال جنودا إلى العراق17والسلفادور وآذلك 



وفي الوقت الذي نتناقش فيه ونتجادل هنا في الوالیات المتحدة 
فإنه یتحتم علينا أال نتجاهل المساهمات الحيویة لشرآائنا 

 .همالدوليين أو نتناسى تضحيات
ومنذ البدایة لقيت الوالیات المتحدة دعما دوليا لعملياتها في 

 .أفغانستان والعراق وحصلنا على دعما أآبر فيما بعد
إن هناك فرقا بين قيادة تحالف من دول متعددة وبين االستسالم 

فأميرآا في آل األحوال لن تطلب من أحد . لمعارضة األقلية
 .يرآي والشعب األميرآيالسماح لها بالدفاع عن األمن األم

نحن نسمع أیضا تشكيكا بإمكانية جعل الدیمقراطية هدفا واقعيا 
 .في الشرق األوسط حيث الحریة هناك نادرة

إنه من الخطأ أن نفترض بأن ثقافات شاملة وأدیان عظيمة ال 
أن  وأنا أعتقد. تتماشى مع الحریة وحكم الشعوب لنفسها بنفسها

وحتى . ن الرغبة في أن یعيش حرااهللا غرس  في قلب آل إنسا
لو حطم المستبدون هذه الرغبة في قلوب الناس لعقود فإنها 

 .ستنبت من جدید
وطالما بقي الشرق األوسط مكانا لالستبداد واليأس والغضب 

فإن المنطقة ستستمر في تفریخ الناقمين والحرآات المهددة ألمن 
تحدة مصرة على لهذا فإن الوالیات الم. أميرآا وأصدقاء أميرآا

المضي قدما في استراتيجيتها لتحقيق أآبر قدر من الحریة في 
سوف نتحدى أعداء الحریة ونواجه حلفاء . الشرق األوسط

 .اإلرهابيين، ونتوقع مساعدة أآبر من أصدقائنا
 

ولكي نحقق اختراقا في أجهزة الدعایة المحرضة على الكراهية 
 ستتوسع في فإن صوت أميرآا ومؤسسات إعالمية أخرى

وقریبا جدا فإن محطة . برامجها باللغتين العربية والفارسية



تلفزیون باللغة العربية ستنطلق وستقدم أخبار ومعلومات موثوقة 
 .إلى جميع أنحاء المنطقة

سوف أبعث إليكم آذلك بمشروع قانون لمضاعفة ميزانية 
 المؤسسة القومية لتنمية الدیمقراطية، وسترآز هذه المؤسسة في
المرحلة القادمة على تشجيع االنتخابات الحرة، والسوق الحرة، 
 .والصحافة الحرة، وإنشاء نقابات عمال حرة في الشرق األوسط

وفوق آل هذا وذاك فإننا سنواصل مهمتنا التاریخية لبناء 
الدیمقراطية في آل من العراق وأفغانستان، بما یتسنى لهاتين 

ین، وتساعدان في تغيير الدولتين بأن تضيئا الطریق لآلخر
 .األجزاء العصيبة من العالم

إن أميرآا أمة ذات رسالة، وهذه الرسالة تأتي من مبادئنا 
األساسية، فنحن ليس لدینا أي رغبة في الهيمنة وليس لدینا 

إن هدفنا هو السالم . طموحا في التحول إلى إمبراطوریة
قوق آل الدیمقراطي، سالم قائم على الكرامة والحفاظ على ح

 .رجل وامرأة
أميرآا تتحرك نحو هذا الهدف مع حلفائها وأصدقائها ونحن نفهم 

نداءنا الخاص وهو أن هذا البلد العظيم سيكون في المقدمة 
 .لتحقيق الحریة

 
في الثالث السنوات األخيرة آشفت المحنة آذلك مدى قوة ومتانة 

رهابية، لقد تجاوزنا الكساد، والهجمات اإل. االقتصاد األميرآي
وألنكم تصرفتم بما یشجع تخفيض . وفضائح الشرآات، والحرب

الضرائب فقد اتضح أن هذا االقتصاد متين وینمو بشكل أآثر 
 .قوة



لقد ضاعفتم الخفض الضریبي لصالح األسر التي لدیها أطفال، 
 دوالر 500ورفعتم الفوائد التي یجنيها أهاليهم عن آل طفل من 

إلیقاف التدریجي لضریبة الوفاة، عالوة وبدأتم ا. إلى ألف دوالر
على تخفيض ضرائب رؤوس األموال، وضرائب األسهم 

وتخفيض الضرائب على أصحاب األعمال الصغيرة وأصبح آل 
 .أميرآي یدفع ضریبة أقل عن دخله

األميرآيون حصلوا على هذه التخفيضات وتحولت في حساباتهم 
 .صاد إلى األمامإلى دوالرات، استثمروها ليقودوا هذا االقت

  آان 2003إن نمو االقتصاد األميرآي في الربع الثالث من عام 
ونسبة بناء المنازل الجدیدة آانت .  سنة مضت20األسرع منذ 
آما أن نسبة تملك المنازل آانت .   سنة مضت20األعلى منذ 

 .األعلى على اإلطالق
ض، إن األنشطة الصناعية تتزاید أیضا ونسبة التضخم في انخفا

ونسبة الفائدة ما زالت منخفضة وحجم التصدیر مرتفع 
 .واإلنتاجية عالية مثلما أن نسبة الوظائف المتوفرة في تزاید

هذه األرقام تؤآد أن الشعب األميرآي یستخدم أمواله بطریقة 
أفضل بكثير مما یمكن للحكومة أن تستعملها، وآنتم على حق 

طریق خفض بإعادة األموال إلى الشعب األميرآي عن 
 .الضرائب

فقد . ومثلما هو االقتصاد األميرآي قوي فإنه أیضا اقتصاد متغير
انعكس التحول التكنولوجي على أسلوب أداء آل عمل، 

وأصبحت أميرآا أآثر إنتاجية وأصبح العمال بحاجة إلى 
ولذلك فإن معظم الوظائف الجدیدة المطلوبة . مهارات جدیدة

ارات عالية في حقول معينة مثل ستكون تلك التي تحتاج إلى مه
ولهذا فإنه یتحتم علينا . الرعایة الصحية والتكنولوجيا الحيویة



االستجابة لحاجات األميرآيين ومساعدتهم في الحصول على 
 .المهارات الالزمة لشغر الوظائف المتوفرة في اقتصادنا الجدید

 
لتي آل المهارات تبدأ بالمبادئ األساسية للقراءة والریاضيات ا
. من المفترض أن یتعلمها الطفل في سنواته الدراسية األولى

ولكن ولسنوات طویلة فإن العدید من األطفال لم یحصلوا على 
" ال إلهمال أي طفل"وبإجازة قانون . هذه المهارات األساسية

 .فإنكم أیها المشرعون جعلتم من محو األمية قانونا أساسيا ألمتنا
يات أعلى مما آانت عليه في ونحن نخصص لمدارسنا ميزان

 %.36 زادت النسبة بمعدل 2001السابق، فمنذ عام 
آما أن المعایير المطلوبة أصبحت أعلى في المدارس ونحن 
نختبر آل طفل بشكل دوري في المهارات األساسية، ونبلغ 

األهالي بنتائج أبنائهم ونحاول التأآد من أن لدى اآلباء خيارات 
ونحن آذلك نحقق تقدما . رس بأداء مهامهاأفضل إذا لم تقم المدا

 .نحو توفير الفرصة لكل طفل آي یحقق االمتياز
لكن بعض األشخاص یریدون إبقاء الوضع على ما هو عليه، 

عن " ال إلهمال أي طفل"ولذلك فهم یقللون من شأن قانون 
 .طریق إضعاف المعایير والمساءلة

دائي قادرین على ونحن نتوقع أن یكون طلبة الصف الثالث االبت
القراءة وإجراء العمليات الحسابية المناسبة لمن هم في مستواهم، 

ونحن بهذا لم نطلب آثيرا وإجراء االختبارات هو الوسيلة 
الوحيدة لتحدید من هم األطفال الذین یحتاجون إلى مساعدة 

 .لتقدیمها لهم وعدم ترآهم في الصفوف الخلفية
التي آان التالميذ ینتقلون فيها من لن تعود هذه األمة إلى األیام 

إنني أرفض أن . صف إلى صف دون تعلمهم للمهارات األساسية



یفتح باب " ال إلهمال أي طفل"أتخلى عن أي طفل وقانون 
 .الفرص لجميع أطفال أميرآا

 
وفي الوقت نفسه علينا التأآد من أن التالميذ في الصفوف العليا 

المهارات التي یحتاجونها والبالغين أیضا یمكن أن یكتسبوا 
فالعدید من الوظائف السریعة النمو اآلن . إلیجاد وظائف لهم

تتطلب إعدادا قویا في الریاضيات والعلوم وتدریبا یتجاوز 
لذلك اقترح الليلة مجموعة تدابير اسميها . المستوى المدرسي

هذا البرنامج سيوفر مساعدة إضافية لطالب . 21وظائف للقرن 
توسطة والثانویة الذین یتخلفون في القراءة ومعرفة المدارس الم

الریاضيات ویوسع البرامج التي تتيح للطالب فرصة دخول 
الفصول المتقدمة عن طریق االختبارات في المدارس ذات 

الميزانيات المنخفضة، ویدعو االختصاصيين في الریاضيات 
والعلوم من القطاع الخاص ليعملوا بدوام جزئي في مدارسنا 

واقترح تقدیم منح أآبر للتالميذ الذین یأخذون موادا . لثانویةا
آما اقترح زیادة . إضافية في المدارس استعدادا لدخول الجامعة

دعمنا لكليات خدمة المجتمع المتميزة لتتمكن من تدریب العمال 
فبكل تلك . للصناعات التي تخلق معظم الوظائف الجدیدة

آيين على االستفادة من األعمال سنساعد المزید من األمير
 .االزدهار المتنامي لوطننا

 
علينا أن . إن التدریب على الوظائف مهم وآذلك خلق الوظائف

نستمر في متابعة تحقيق مجموعة من البرامج االقتصادیة التي 
وأمام الكونغرس بعض المهام التي لم . تتيح النمو االقتصادي

م عليها ستنتهي في فالتخفيضات الضریبية التي وافقت. تنجز بعد



وإذا لم تتصرفوا اآلن، ستعود ضریبة الزواج، وهي . وقت ما
وإذا لم تتصرفوا . ضریبة غير عادلة، ساریة المفعول من جدید

اآلن، سيكون على مالیين العائالت األميرآية أن تدفع  آل منها 
إذا لم .   دوالر إضافية آضرائب فيدرالية عن آل طفل300

وإذا لم . ع الشرآات الصغيرة ضرائب أعلىتتصرفوا اآلن ستدف
وما أعطاه . تتصرفوا اآلن ستنتعش ضریبة الموت التي دفناها

من أجل نمو الوظائف . الكونغرس، على الكونغرس أال یأخذه
فان على التخفيضات الضریبية التي وافقتم عليها أن تكون 

 .دائمة
 

إن برنامجنا لفرص العمل وللنمو یجب أن یساعد أصحاب 
الشرآات الصغيرة وموظفيها على التخلص من إجراءات 

فيدرالية ال لزوم لها ویحميهم من الدعاوى القضائية التي ال 
 .معنى لها

إن المستهلكين والشرآات بحاجة إلى إمدادات یعول عليها من 
لذلك أدعوآم بإلحاح إلى سن تشریع . الطاقة ليتقدم االقتصاد

ى اقتصاد الطاقة ویخفف یحدث شبكتنا الكهربائية ویشجع عل
إن إدارتي تشجع . اعتماد أميرآا على مصادر الطاقة الخارجية

التجارة الحرة والعادلة لفتح أسواق جدیدة للمبادرین من رجال 
األعمال األميرآيين والشرآات والمزارعين ولخلق وظائف 

ویجب أن یتمكن العمال الشبان من . جدیدة للعمال األميرآيين
دوا ما یحتاجونه عند التقاعد، عن طریق توفير االدخار آي یج

. جزء من ضرائب الضمان االجتماعي في حساب خاص للتقاعد
علينا أن نحول نظام الضمان االجتماعي إلى مصدر للتملك من 

 .أجل الشعب األميرآي



 
وعلينا أن نخفف عبء الحكومة على هذا االقتصاد بالتصرف 

ففي خالل أسبوعين . آوآالء نزیهين ألموال دافعي الضرائب
سأرسل لكم موازنة تمول الحرب وتحمي الوطن وتلبي الحاجات 

الداخلية األساسية وفي الوقت نفسه تضع حدودا لإلنفاق 
وهذا یتطلب أن یرآز . التقدیري بما یقل عن أربعة في المائة

الكونغرس على األولویات ویمنع الهدر في اإلنفاق ویكون 
وهكذا، یمكن تخفيض . لشعبحكيما في التصرف بأموال ا

 .العجز إلى النصف في السنوات الخمس المقبلة
 

الليلة أطلب منكم أیضا إصالح قوانين الهجرة لتعكس قيمنا وتفيد 
واقترح برنامجا جدیدا للعمال المؤقتين یؤمن للعمال . اقتصادنا

األجانب فرص عمل مع أرباب العمل الراغبين في عمالة، حين 
هذا اإلصالح . آيين للقيام بالعمل المعروضیتعذر إیجاد أمير

سيكون مفيدا القتصادنا ألن أرباب العمل سيجدون العمال الذین 
وبرنامج العمال المؤقتين یساعد على . یحتاجونهم بشكل قانوني

حمایة وطننا إذ یتيح لدوریات حرس الحدود وسائر األجهزة 
 .وطنياألمنية الترآيز على التهدیدات الحقيقية ألمننا ال

إنني أعارض العفو ألنه سيشجع المزید من الهجرة غير 
والقانون الذي اقترحه . الشرعية ویكافئ من ینتهكون قوانيننا

للعمال المؤقتين سيجعل الطریق مفتوحا الآتساب الجنسية أمام 
من یحترمون القانون، وفي الوقت نفسه یخرج المالیين من 

 .ميرآيةالعمال والعامالت من ظالل الحياة األ
 



ویمر نظام أمتنا للرعایة الصحية، مثل اقتصادنا، في مرحلة 
فالتكنولوجيات الطبية المذهلة تحسن حياة الناس . التغيير
وقد أوجد هذا التحول الكبير التحدي الخاص به والذي . وتنقذها

 .یتمثل في ارتفاع آلفة العنایة الطبية والضمان الصحي
 

نعمل معا لنساعد على السيطرة یا أعضاء الكونغرس، علينا أن 
على تلك الكلفة وتوسيع نطاق االستفادة من الطب الحدیث في 

 .مختلف أنحاء البالد
 

وقد . إن تحقيق هذه األهداف یتطلب أیضا تعاونا بين الحزبين
آما أنكم أظهرتم التزامكم تجاه . أظهرتم هذا التعاون منذ شهرین

 الصحية لهم وإضافة المسنين في بلدنا بتعزیز نظام الرعایة
إنكم بذلك توفرون لهم . العقاقير الموصوفة طبيا لهذا البرنامج

 .الطب الحدیث الذي یستحقونه
وبدءا من هذا العام، وبموجب القانون الذي صادقتم عليه سيكون 

بوسع المسنين الحصول على بطاقة خصم توفر عليهم بين 
 تصرف   في المئة من سعر معظم العقاقير التي25عشرة و

بوصفة طبية، آما یمكن أن یحصل مالیين المسنين من ذوي 
  دوالر إضافية لشراء األدویة التي 600الدخل المحدود على 

وبدءا من العام المقبل سيكون بوسع المسنين . یحتاجون إليها
. إجراء فحوصات وقائية لمرض السكري وأمراض القلب مجانا

للمسنين المنضمين آما سيتم توفير الفحوص الصحية العامة 
 .حدیثا لنظام الرعایة الصحية

 



 ، سيتمكن المسنون من 2006آانون الثاني عام /وفي ینایر
الحصول على األدویة الموصوفة طبيا المشمولة بنظام الرعایة 

 دوالرا سوف 35ومقابل دفع مبلغ شهري یبلغ نحو . الصحية
 نظام تنخفض فواتير األدویة لمعظم المسنين الذین ال یشملهم

وبموجب هذا اإلصالح . الرعایة الصحية إلى النصف تقریبا
یمكن للمسنين أن یبقوا على نظام الرعایة الصحية الخاص بهم 

آما هو، أو یمكنهم اختيار نظام الرعایة الذي یناسبهم أآثر، 
تماما مثلما یمكنكم انتم آأعضاء في الكونغرس أن تختاروا خطة 

 .تأمين تلبي حاجاتكم
 

من هذه السنة سيتمكن مالیين األميرآيين من توفير مبالغ وبدءا 
 .معفاة من الضرائب لنفقاتهم الطبية في حسابات توفير صحي
وفيما یخص مسألة الرعایة الصحية األساسية، فإن هدفنا هو 
التأآد من أنه سيكون بإمكان األميرآيين اختيار نظام الرعایة 

 .الصحية الخاص الذي یستجيب الحتياجاتهم
وبهدف جعل الضمان الصحي في متناول الجميع یتعين على 

الكونغرس النظر بسرعة في مسألة ارتفاع تكاليف التأمين 
ویتعين على الشرآات الصغيرة أن تتحد فيما بينها . الصحي

وتتفاوض من أجل رسوم أقل آلفة آي تتمكن من توفير 
 .بوليصات التأمين الصحي لعدد أآبر من الموظفين

م على إقرار قانون جماعي للصحة، وأطلب منكم إني أحثك
تخفيض الضرائب على األميرآيين من ذوي الدخل المحدود، 

 .آي یتمكنوا من شراء تأمينهم الصحي األساسي
ولحمایة العالقة بين الطبيب والمریض، واالستمرار في 

الحصول على خدمات طبية جيدة، علينا القضاء على الدعاوى 



والليلة اقترح . لوقت والتي ال تخدم أحداالقضائية المضيعة ل
تمكين القادرین على شراء بوليصة التأمين الصحي ضمن 

خطتنا لالدخار في قطاع الصحة، من خصم آل التكاليف من 
 .ضرائبهم

ومن خالل . إن نظاما صحيا تدیره الدولة یعتبر وصفة خاطئة
زید االحتفاظ بتكاليف أقل وتوسيع دائرة المستفيدین ومساعدة م

من األميرآيين على االستفادة من التأمين الصحي، سنكون قد 
حافظنا على نظام الصحة التابع للقطاع الخاص الذي یجعل من 

 .الوالیات المتحدة األفضل في العالم
إننا نعيش في زمن یشهد فيه عالمنا تغيرات آبيرة، في االقتصاد 

ثل الشجاعة ولكن هناك أشياء ثابتة ال تتغير، م. والعلوم والطب
. والرحمة واالستقامة واحترام االختالفات في الدین وفي العرق

إن تلك . إن القيم التي نسعى إلى العيش من خاللها ال تتغير أبدا
القيم تلقن لنا من قبل مؤسسات أساسية مثل العائلة والمدرسة 

ویجب أن تظل تلك المؤسسات التي تعتبر . والمؤسسات الدینية
 .نظور للحضارة، قویة ویجب الدفاع عنهااألساس غير الم

یجب علينا مساعدة عائالتنا آي تتمكن من تنشئة أطفال أصحاء 
وعندما یتعلق األمر بمساعدة . ویتمتعون بروح المسؤولية

األطفال على اتخاذ الخيارات الصحيحة، فإن هناك الكثير الذي 
 .یجب عمله

هو رهن حياتهم ومن بين أسوأ ما یمكن ألطفالنا أن یقوموا به، 
إن حكومتنا تساعد اآلباء على التصدي . ومستقبلهم بالمخدرات

. لهذه المشكلة ببرامج تربویة نشطة وبالعالج وبتطبيق القانون
لقد تراجع استخدام المخدرات في المدارس الثانویة العامة بنسبة 



آما تراجع عدد مستخدمي .  بالمئة خالل العامين الماضيين11
 .2001 ألف مقارنة مع عام 400ار المخدرات بمقد

واقترح في ميزانيتي، تخصيص اعتمادات جدیدة لدعم 
استراتيجيتنا المتشددة التي تعتمد على األهالي بهدف الحد من 

ولقد أثبتت الفحوص التي تجرى في . استخدام المخدرات
ولهذا أقترح . المدارس للتحقق من وجود المخدرات فعاليتها

  مليون دوالر لصالح المدارس التي ترید 23الليلة إضافة مبلغ 
إن الهدف هنا . استخدام فحوص المخدرات إلنقاذ حياة األطفال

إننا نحبكم : ال یكمن في معاقبة األطفال ولكننا نبعث هذه الرسالة
 .وال نرید خسارتكم

 
ولمساعدة األطفال على القيام باالختيارات الصحيحة، فإنهم في 

یلعب الریاضيون دورا مهما في و. حاجة إلى قدوة حسنة
مجتمعنا، ولكن لسوء الحظ فإن بعض ریاضات المحترفين ال 

فتعاطي المنشطات مثل اإلستروید في . تقدم مثاال یحتذى به
البيسبول وآرة القدم وریاضات أخرى، هي ممارسات خطرة، 

وتبعث برسالة خاطئة، مفادها أن هناك طرقا قصيرة لتحقيق 
لذا فإنني أدعو .  أهم من مقومات الشخصيةالتفوق، وأن االداء

الليلة أصحاب الفرق وممثلي االتحادات الریاضية والمدربين 
والالعبين باتخاذ زمام المبادرة وبعث اإلشارة الصحيحة، من 

 .خالل العمل على القضاء على عقاقير اإلستروید
ویجب علينا، لتشجيع اتخاذ الخيارات الصحيحة، أن نكون على 

 لمواجهة األخطار التي یواجهها الشبان، حتى عندما استعداد
فكل عام یصاب ثالثة مالیين . یكون من الصعب التحدث إليهم

ممن هم في سن المراهقة بأمراض جنسية معدیة تلحق الضرر 



وفي . بهم أو تقتلهم أو تمنعهم من أن یصبحوا آباء وأمهات
شعبية ميزانيتي أقترح القيام بحملة على مستوى القاعدة ال

وسنضاعف اإلنفاق الفيدرالي . لتعریف األسر بهذه المخاطر
على برامج العفة، حتى یتسنى للمدارس تعليم هذه الحقيقة 

األساسية، فاالمتناع عن الجنس بالنسبة للشبان هو السبيل المؤآد 
فالقرارات . والوحيد لتفادي اإلصابة باألمراض الجنسية المعدیة

 یمكن أن تؤثر على وضعهم الصحي التي یتخذها األطفال اآلن
ویجب علينا جميعا، . ومقومات شخصيتهم حتى بقية حياتهم

أولياء أمور ومدارس وحكومة، العمل معا لمواجهة التأثير 
 .السلبي للثقافة، وبعث الرسائل الصحيحة ألطفالنا

وأعتقد . ویجب أیضا على أميرآا القویة أن تثمن مؤسسة الزواج
ام خصوصية الفرد، في الوقت الذي  نتخذ أنه یجب علينا احتر

فيه موقفا مبدئيا إزاء الزواج، إحدى أآثر المؤسسات األساسية 
وقد اتخذ الكونغرس بالفعل موقفا إزاء . والدائمة في حضارتنا

هذه القضية بإجازة قانون الدفاع عن الزواج، الذي وقع عليه 
ي الزواج فذلك القانون یحم. 1996الرئيس بيل آلينتون في عام 

تحت قانون فيدرالي باعتباره اتحادا بين رجل وامرأة، ویعلن أنه 
ليس بوسع والیة من الوالیات أن تعيد تعریف الزواج وفرضه 

ومع ذلك فقد بدأ قضاة ناشطون في إعادة تعریف . على اآلخرین
الزواج من خالل قرارات قضائية، دون اعتبار لرغبة الشعب 

 .وممثليهم المنتخبين
ا یتعلق بقضية آهذه لها تبعات آبرى، فإنه یجب سماع وفيم

وإذا أصر قضاة على فرض إرادتهم على . صوت الشعب فيها
الشعب، فإن البدیل الوحيد المتروك للشعب هو اللجوء إلى 

 .فعلى أمتنا أن تدافع عن قدسية الزواج. العملية الدستوریة



 نمارسه وتعتبر نتيجة هذا النقاش مهمة، وآذلك الطریقة التي
ونفس التقليد األخالقي الذي یعرف الزواج، یعلم أیضا أن . بها

 .لكل فرد آرامة وقيمة أمام اهللا
 

إنه لمن المهم أیضا أن نعمل على تقویة مجتمعنا عبر تعزیز 
التفاهم بين المؤسسات الدینية المختلفة في أميرآا والتي تقوم 

إطعام بدور حيوي في بالدنا من خالل رعایة األطفال و 
 .المحتاجين، واألخذ بأیدي الشيوخ واألرامل

 
وحتى اآلن، آانت الحكومة ترفض تقدیم المنح والعقود لهذه 

المؤسسات، وتميز ضدها، فقط  لكونها مؤسسات تنتمي إلى أحد 
 .األدیان الثالثة المسيحية أو اليهودیة أو اإلسالم

 
ارات وبموجب السلطات الممنوحة لي فقد عملت على توفير ملي

 .الدوالرات آمنح خصص بعضها للمؤسسات الدینية
 

واليوم أطلب منكم تحویل ذلك إلى قوانين، آي یتأآد المؤمنون 
 .من أتباع األدیان المختلفة أنهم لن یتعرضوا للتمييز مرة أخرى

 
في الماضي عملنا جنبا إلى جنب لتوفير الرعایة لألطفال الذین 

 العالج للمدمنين وقدمنا یقضي آباؤهم عقوبة السجن، ووفرنا
 .المساعدة لمن ال مأوى لهم

 
واليوم أرید منكم أن تفكروا في جماعة أخرى من األميرآيين 

ففي هذا العام سيفرج عن . هي األخرى  بحاجة إلى المساعدة



 ألف شخص من السجن، وسيعود هؤالء من جدید إلى 600
 .المجتمع

 
ن لم یجدوا العمل أو إننا نعرف من تجربتنا الطویلة إن هؤالء إ

المسكن وإن لم یحصلوا على أي مساعدة، فإنهم أآثر عرضة 
لمعاودة ارتكاب المزید من الجرائم وسوف یجدون أنفسهم وقد 

 .عادوا من جدید للسجن
 

 300ولهذا السبب فإني اعتزم اليوم التقدم باقتراح بتخصيص 
 مليون دوالر على مدى أربعة أعوام في إطار مبادرة، تهدف

لتوفير برامج التدریب والتوظيف وإنشاء مساآن مؤقتة لمساعدة 
المفرج عنهم من السجن، وسيكون للمؤسسات الدینية الخيریة 

 .دور في المساعدة في إنجاح هذه المبادرة
 

إن أميرآا هي بلد الفرصة الثانية، وعندما تفتح بوابات السجن 
 .ضلفإن الطریق یجب أن یكون سالكا ویؤدي إلى حياة أف

 
لقد وضعتنا األعوام الثالثة الماضية في موضع امتحان لم نسع 

وعبر إنجازاتنا أظهرنا . إليه، وقد تقاسمنا النجاح الذي حققناه
ففي األوقات العصيبة التي مررنا . معدن األمة التي ننتمي إليها

وفي مواجهة التحدي أعدنا . بها وجدنا القوة على االستمرار
. روءة التي یتحلى بها األفراد األحراراآتشاف الشجاعة والم

وفي حالة النصر أظهرنا األهداف النبيلة والطيبة التي تتمتع بها 
 .أميرآا

 



أما وقد وصلنا إلى هذه المرحلة فقد بتنا معها نشعر بأننا نعيش 
 .في وقت متميز

 
لقد آنت شاهدا على الخصال التي یتحلى بها األميرآيون، فهم 

جأشهم في أوقات الخطر، یتعاطفون مع یحافظون على رباطة 
لقد آنا جميعا . بعضهم البعض في تحمل المشاق والمصاعب

 .شرآاء في هذا المسعى العظيم
 

وحتى بعض من هم أصغر سنا یفهمون اآلن أننا نعيش في 
 .أوقات تاریخية

 رود آیلند، رسالة تقول -الشهر الماضي بعثت لي فتاة من لنكولن
إسمي آشلي بيرسون . . ليو بوشعزیزي جورج دب"فيها 

وعمري عشر سنوات إذا آنت تعرف أي طریقة أستطيع من 
خاللها مساعدة أي شخص فأرجوا منك أن تبعث لي برسالة 

وأضافت في ". تخبرني فيها بما أستطيع القيام به لحمایة بالدنا
إذا آنت تستطيع أن ترسل بخطابي : مالحظة"نهایة الخطاب 

 ".و أن تضيف عبارة أن آشلي تثق بكمهذا إلى قواتنا فأرج
نعم . والليلة، یا آشلي، وصلت الرسالة التي بعثت بها إلى قواتنا

أدرسي جدیا واستمعي لوالدیك . إن عليك بعض الواجبات أیضا
وعندما ترین أنت أو . وقدمي العون لمن هو بحاجة إليه

 .أصدقائك مواطنا أو مواطنة بالزي العسكري قولي شكرا
قومين أنت بدورك، سيقوم المجتمعون هنا، في هذا المقر وفيما ت

 .العظيم، بما في وسعهم لنحافظ عليك وعلى أميرآا آمنة وحرة
 



إن بالدنا . أیها المواطنون، إننا نتقدم اآلن إلى األمام بثقة وإیمان
قویة وتمضي قدما، والقضية التي نناضل من أجلها عادلة ألنها 

 زخم الحریة في عالمنا آت ال محالة وإن. قضية اإلنسانية جمعاء
وال تقوده قوتنا فحسب، بل علينا وضع ثقتنا في تلك القوة 

نعلم أن أهداف اهللا . العظمي التي تسير الزمن وآل ما سيأتي
 .عادلة و محقة

 .بارك اهللا الوالیات المتحدة األميرآية وشكرا لكم
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