
 

 

 

 

Chapter One: Introduction 

 

 

Discourse, in general, and political discourse, in particular, plays a vital role 

in communication across cultures.  The mishandling of political discourse through 

translation and/or interpreting can easily lead to misunderstandings, which as Faiq 

(2004, p. 1) writes “are said to derive from incompatibilities in processing of media 

which carry them: languages. Attached to languages are the textual practices (cf. 

Hatim, 2001), which are important in effective processing of information and thus 

effective rendering into other languages.  

In today’s world of globalization, increased transnational and transcultural 

movements, and increasing political conflicts and clashes between cultures, 

interpreting –as intercultural communication- assumes a crucial position in the 

encounters between different cultures through language. Furthermore, interpreting of 

political discourses by major world political players, particularly during periods of 

political upheaval such as the times we witness now, is a challenging undertaking. In 

adequate interpreter performance in such highly sensitive contexts might influence 

the lives of millions of people all over the world, causing more cultural 

misunderstandings and possibly obstructing the cause of peace and political 

rapprochement.  This is particularly true for the relationships between the 

Arab/Muslim and Western Worlds.  

 In general, more research is needed on simultaneous interpreting and 

associated strategies in dealing with difficulties, particularly in the interpreting of 

political discourse. Within this context, the aim of this thesis is to examine the 

handling of repitition political discourse through interpreting. To this end, three 
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interpretings into Arabic of Obama's speech in Cairo were analyzed. The thesis seeks 

to identify answers to questions relating to interpreting of repetition in political 

discourse: 

 

• Why did the three interpreters use repetition? 

• Did they have enough time to use repetition?  

• What is the function of repetition in the rendetrings?  

• Did the given three interpreters use the same repetition patterns in the same  

context of the source speech?  

 

For the purpose of this thesis, samples of repetition in the three interpretings 

into Arabic of the speech delivered by the United States President Barak Obama on 

June 4th, 2009 in Cairo, the capital of Egypt, are analyzed.  So when the President of 

the United States visited Cairo, people, particularly in the Arab World, were hopeful 

and anxious for a fresh start between the U.S. and Arab/Muslim nations on the basis 

of justice and tolerance. This speech was chosen for its historical importance for US 

policy towards the Arab/Muslim Worlds. The three interpretings were produced by 

Arab interpreters working for three established and leading Arabic TV stations: Al-

Jazeera, Al-Arabya, and Al-Masrya. 

A large body of work in discourse аnаlysіs (еspеcіаlly Johnston, 1983) has 

shed light on the multіfаcеtеd and pеrvаsіvе presence of rеpеtіtіon in іnstіtutіonаl 

and non-іnstіtutіonаl discourse. From а formal point of vіеw it has bееn argued, for 

еxаmplе, that far from bеіng trіvіаl linguistic resources, rеpеtіtіons contаіn fеаturеs 

normally аttrіbutеd to literary discourse. From а functional standpoint, it is now 

known that rеpеtіtіons not only convey rеfеrеntіаl mеаnіngs, but also, and often 

simultaneously, play а central role in the еstаblіshmеnt of rеlаtіonshіps among 

іntеrаctants (Hеаth, Casper & Tannin, 1989). In аddіtіon to these textual, іdеаtіonаl, 

and іntеrpеrsonаl mеаnіngs, rеpеtіtіons are also а key strategy employed by spеаkеrs 

at an іntrаpеrsonаl level, as they are а central fеаturе of the sеmіotіc procеssеs of 

interaction.  
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This thesis is made up of three chapters plus this introduction and a 

conclusion. Chapter two reviews interpreting -as a discipline in its own right, rather 

than a spin-off from translation studies- its different types and major approaches. The 

chapter also discusses the different categorization of interpreting strategies, 

particularly for the simultaneous mode.   

Chapter three reviews repetition as a linguistic phenomenon in both Arabic 

and English.  The chapter also discusses repetition and political discourse.  

Chapter four reports on the analysis of 25 samples of repetition in the three 

interpretings into Arabic of President Barak Obama’s speech. The samples are 

discussed in the light of the review of  literature about interpreting and repetition in 

chapters two and three respectively. 

Finally, chapter five summarizes the main findings of this thesis and presents 

some recommendations. 
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Chapter Two: Interpreting Studies 

 

 This chapter presents a general overview of interpreting studies. It first 

explains the difference between interpreting and translation as two interrelated yet 

separate professions/processes. The chapter then defines interpreting and looks at its 

different types. Finally, it looks at the main approaches to interpreting and ends with 

simultaneous interpreting and its relevant strategies.  

 

2.1. Interpreting  

Most people often refer to translation and interpreting as being one and the same 

profession/process. True, interpreting and translation do overlap, but they represent 

two different aspects of intercultural communication.  

 As Christoffels and De Groot (2005, p. 456) write, the main difference 

between translation and interpreting relates to “the modes of input and output. These 

are visual and written mode in the case of translation and auditory and verbal mode 

in the case of interpreting.” In translation, the translator converts a written text in one 

language (the source language) into another written text in another language (the 

target language), while in interpreting; the interpreter converts a spoken message in 

the source language into another spoken message in the target language. This 

suggests that the translator has the privilege of studying, analyzing and therefore 

rendering the message after researching different resources such as dictionaries, 

background books, and other materials. The interpreter, on the other hand, is 

expected to convey the gist of the message immediately and on the spot, a process 

that puts the interpreter under a huge amount of pressure. This leads to a conclusion 

that the quality of translated texts is generally higher than that of interpreted ones.  

  Nolan (2005) explains the difference between the interpreter and the 

translator as follows: 
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The translator’s activity is more like that of a writer, while the interpreter’s 

performance is more like that of an actor. A good translator will spend much time 

searching for the correct technical term or the right choice of words, but a good 

interpreter must immediately come up with a satisfactory paraphrase or a rough 

equivalent … in order not to keep the audience waiting. (p. 3) 

 

According to Jones (2002, p. 3), interpreting can be simply defined as 

“immediate oral translation.” However, he believes that such a definition does not 

give the best idea of what interpreting is really about.  Interpreting is about 

communication. Linguistic barriers are not the only difficulty that an interpreter has 

to overcome. Cultural difficulties, as Jones explains, “can manifest themselves both 

explicitly and implicitly.” Explicit manifestations would include having to interpret a 

cultural reference that has no direct equivalent in the target language, while implicit 

manifestations would include having to understand the intention of the speaker and 

what is hidden behind the words, such as in the case of irony. Jones (Ibid, p.4) 

therefore describes the interpreter’s work as “being one of continuous explanation 

and explication.” 

 Pochhacker (2004, p. 11), on the other hand, defines interpreting as “a form 

of translation in which a first and a final rendition in another language is produced on 

the basis of a one-time presentation of an utterance in a source language.” 

Instead of focusing on the dichotomy of oral vs. written, Pochhacker’s 

definition focuses on immediacy as a feature that distinguishes interpreting from 

other types of translation. 

  

2.2. Types of Interpreting 

Interpreting is subdivided into three major types based on the setting in which 

the interpreting is taking place: conference interpreting, court interpreting and 

community interpreting. It is also subdivided into two main types based on the mode 

of interpreting: simultaneous and consecutive.  
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2.2.1  Conference Interpreting  

 

According to Phelan (2001, p. 6), “conference interpreting is the most 

prestigious form of interpreting and the most financially rewarding.” To Phelan, 

conference interpreting refers to the two main modes of interpreting: simultaneous 

and consecutive interpreting.  

 

2.2.2 Simultaneous Interpreting 

 

Seleskovitch (1978) describes simultaneous interpretation as follows: 

             In simultaneous interpretation the interpreter is isolated on a booth. He speaks at the 

same time as the speaker and therefore has no need to memorize or jot down what is 

said. Moreover, the processes of analysis-comprehension and of reconstruction-

expression are telescoped. The interpreter works on the message bit by bit, giving the 

portion he has understood while analyzing and assimilating the next idea. (p. 125) 

 

Seleskovitch’s description clarifies how simultaneous interpreting is a 

multitask assignment that requires a high level of concentration. This is why, Phelan 

(2001, p. 9) asserts that, interpreters nowadays do not usually interpret for more than 

fifteen minutes although in the past it was not unusual for interpreters to interpret for 

thirty minutes. Simultaneous interpreting is used in many settings and situations such 

as sight translation, telephone interpreting, sign language interpreting, television 

interpreting and whispered interpreting. 

 

Sight Translation  

In certain situations, interpreters are required to read and translate documents 

aloud. Sight translation is considered a special type of simultaneous interpreting 
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because the interpreter reads the document and translates it instantly and on the spot, 

without having the time to search different resources as in translation. 

 

 

 

Telephone Interpreting 
Telephone interpreting is liaison interpreting done over the phone. It is used 

in certain situations in community interpreting and in business meetings especially in 

emergency situations and for first contacts. This type of interpreting is available in 

many languages at any time and from anywhere. 

 

 Sign Language Interpreting 
Sign language is the language used by deaf people. Unlike in the past, sign 

language is now recognized as a language in its own right that uses hands and body 

gestures. It even has different dialects. Deaf people do not understand the original 

speech of any language. Interpreters provide this type of interpreting simultaneously 

to help deaf people understand the speech. In this type of interpreting, the interpreter 

is visible to the audience. 

 

 Television Interpreting 
Television interpreting is common in Europe where simultaneous interpreting 

is provided for foreign guests appearing on television programs. The interpreter sets 

in a fully equipped booth where he or she can see the speakers. The interpreter must 

sound as confident as the TV presenter. In this particular type of interpreting, the 

convention is that male interpreters interpret male speakers and female interpreters 

interpret female speakers. 
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Whispered Interpreting 

Whispered interpreting can be also referred to as chuchotage. This type of 

interpreting occurs in sittings where one or two people do not understand the source 

language. The interpreters in such settings render the interpretation to the listener or 

listeners simultaneously and in a very low voice. 

 

2.2.3 Consecutive Interpreting 

Seleskovitch (1978) describes consecutive interpretation as follows: 

             In consecutive interpretation the interpreter does not start speaking until the original 

speaker has stopped. He therefore has time to analyze the message as a whole, which 

makes it easier for him to understand its meaning. The fact that he is there in the 

room, and that the speaker has stopped talking before he begins, means that he 

speaks to his listeners face to face and he actually becomes the speaker. (p. 123) 

 Consecutive interpreting therefore is time consuming. It takes almost double 

the time needed for simultaneous interpreting. This is one of the reasons why 

simultaneous interpreting nowadays is widespread while consecutive interpreting is 

limited to certain situations where simultaneous interpreting equipments are not 

available.  

 Note-taking is a central element that distinguishes consecutive interpreting 

from simultaneous. In consecutive interpreting the interpreter takes notes while 

listening to the speaker. There is no one exact technique for note-taking. Interpreters 

may develop their own symbols or techniques. In order to save time and effort, most 

interpreters take their notes in the target language rather than the source language.  

 Unlike the simultaneous interpreter, the consecutive interpreter will be 

setting next to the speaker and not in a booth. This is considered to be an advantage 

of consecutive interpreting because the interpreter will be able to ask the speaker 

about any unclear information and about what exactly was meant by a certain 
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segment. One of the settings that requires consecutive interpreting is liaison 

interpreting. 

 

Liaison Interpreting 

Liaison interpreting is also sometimes referred to as bilateral interpreting or ad 

hoc interpreting. This type of interpreting is used in informal situations and 

especially in community interpreting where interpreters interpret for two or more 

people. Liaison interpreters are very visible and they are usually controlling the 

situation. They can control how much speakers say and when to speak or even to 

stop. They can also ask the speakers to speak up or to explain any unclear 

information. 

 

2.2.3 Court Interpreting 

Interpreting is used in courts when any of the people involved in a case do not 

understand or speak the language. In court interpreting in particular, accuracy is a 

very important issue because so much depends on what the different parties say. In 

addition, everything that is said will be documented in the court records. 

 Court interpreters use consecutive interpreting to interpret questions and 

answers and they may need to take notes if the statements are long. They also use 

whispered simultaneous interpreting to interpret the whole testimony for the 

defendants. Sight translation may also be used in courts when interpreters are asked 

to translate any documents that relate to the case. 

 

2.2.4 Community Interpreting 

In the recent years, there has been an increasing interest in community 

interpreting as a new evolving type of interpreting. Community interpreting is used 

for people who are not fluent speakers of the language of the country they live in. 

This type of interpreting enables them to communicate with public service providers 
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and gives them access to all different kinds of services such as medical, educational, 

governmental, and social services. 

Community interpreting is referred to by many different terms. Some like to call 

it public service interpreting, while others like to refer to it as community based 

interpreting, ad hoc interpreting, contact interpreting or even dialogue interpreting. 

 Community interpreting is done face to face. Depending on the situation, 

community interpreters are required to provide whispered, consecutive, or 

simultaneous interpreting. They are often asked to provide sight translation of short 

texts or documents. 

 People involved in the communication process should be trained how to deal 

with the interpreters in order to achieve the highest level of understanding. 

Community interpreters, on the other hand, are encouraged to remind the two parties 

involved in the communication, to address each other directly rather than addressing 

the interpreter.   

 Medical interpreting is a main type of community interpreting which is 

provided for patients who do not understand the language of their care givers. In 

medical interpreting, interpreters use a combination of simultaneous and consecutive 

modes of interpreting. They may also use sight translation to translate medical 

prescriptions or instructions.  

 

 

2.3. Approaches to Interpreting 

Many scholars view interpreting as a form of translation. Based on that 

assumption, interpreting studies are expected to benefit from the theory and research 

in the field of translation. However, interpreting studies has benefited from 

translation studies only to a very limited degree. In fact, it was only in the early 

1990s that the influential approaches to translation began to be explored in the field 

of interpreting. 
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 2.3.1 The Linguistic Approach 

As is the case with translation, there is an ongoing debate over the literal vs. 

sense (meaning) strategies of interpretation. The word-for-word or word-based or 

literal strategy occurs when interpreters tend to replace single words by their 

translation equivalents. This strategy leads to what Christoffels and De Groot (2005) 

describe as an “unintelligible” interpretation and an output that is usually 

“unaccepted.” This is perhaps why this strategy is often considered to be an inferior 

interpreting procedure. 

 In the meaning-based strategy of simultaneous interpreting, the assumption is 

that the source language is completely deverbalized. In other words, the linguistic 

forms of the source language text completely disappear in the target language and 

only the meaning of the message remains. This deverbalization view of interpreting 

is strongly favoured by Seleskovitch’s (1978) theory of “sense.”  According to 

Seleskovitch, the interpreters’ job has to do with understanding the meaning of the 

message and not with finding linguistic equivalents of the source language in the 

target language. Seleskovitch further explains, “it is to his [the interpreter] advantage 

to immediately forget the original wording used since that is not what he will 

reconstruct, and to clearly retain only the full meaning of the message with all it’s 

nuances” (p. 36). 

 

2.3.2  The Cultural Approach 

Again and as is the case in translation studies, some scholars have approached 

interpreting from different perspectives, such as postcolonialism, gender studies, and 

ideological consideration. Such perspectives view interpreting as a cultural practice.  

 Anderson (1976) was perhaps one of the first scholars who emphasized the 

importance of the social situation in which the interpreting task occurs. Anderson 

argues that interpreting “occurs in social-situations amenable to sociological 

analysis” (p. 209). Such settings, Anderson believes, influence the interpreter’s 

performance. 
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Other scholars looked at extending some of the concepts that have come to 

occupy a central role in translation studies to the field of interpreting. Shlesinger, for 

example, discussed the possibility of extending the theory of “norms” which was first 

proposed by Toury in 1980s, to interpreting.  Schjoldager (1995) believes that “as a 

behavioural activity, interpreting must also be governed by norms” (p. 302). She also 

emphasizes that the concept of norms is worthy of the attention of the interpreting 

studies scholars. 

 The strongest call for looking at interpreting as a cultural practice came with 

Cronin’s (2002) appeal for a “cultural turn” in interpreting studies. Cronin views 

interpreters as, “those that cross linguistic and cultural boundaries; depending on the 

identity of the interpreter and the nature of the context, interpreters cross boundaries 

of gender, class, nationality, or ethnicity” (p. 391). Cronin pinpointed the fact that 

interpreting scholars have neglected the theoretical developments in translation 

studies. He further believes that a “cultural turn” in interpreting studies and similar to 

what has already been developed in translation studies “would encourage scholars to 

explicitly address questions of power and issues such as class, gender, race in 

interpreting situations” ( p. 387).  

 

2.3.3 The Psychological Approach 

Perhaps because of the immediacy of the interpreting process, the 

psychological and the cognitive factors involved in the interpreting process have 

been the main focus of interpreting studies. Diriker (2004) writes: 

 

The scholarly interest in interpreting seems to have followed a hierarchy of its own, 

with most of scholarly attention being devoted to the most salient types and features 

of interpreting (i.e., conference interpreting as the most salient type and cognitive 

aspects of the task as the most salient feature). (p. 1) 

 

 In simultaneous interpreting, several process models were developed for the 

purpose of investigating the mental processes of interpreting. Gerver (1971, as cited 
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in Pochhacker, 2004, p. 100) was the first to develop a psychological model for 

simultaneous interpreting. He built his model based on his experimental findings 

regarding interpreters’ time lag, memory use and output monitoring. 

Gile’s (1997) effort model is another processing model of simultaneous 

interpreting. The effort model was initially developed to be used as a conceptual 

framework for interpretation students. In this model, interpreting is approached as a 

limited capacity system taking into account the language combination as a very 

important factor that determines the interpreting performance. Three different 

“efforts” were presented. Gile (1997) defines the three efforts as follows: 

The listening and analysis effort (L) is defined as consisting of all comprehension-

oriented operations. . . . The production effort (P) is defined in the simultaneous 

mode as the set of operations extending from the initial mental representation of the 

message to be delivered, through speech planning, and up to the implementation of 

the speech plan. The memory effort (M) is the high demand on short- term memory 

during simultaneous interpreting, due to the operation of several factors. (p. 164) 

 Gile further adds to the three basic efforts a separate fourth coordination 

effort (C). The sum of all four efforts represents the total capacity requirement. The 

capacity requirement of each effort differs with different interpreting tasks. On the 

other hand, the capacity available for each effort must be equal to or more than that 

of the capacity requirement. Failure may occur if this requirement is not met. For 

example, when the capacity required for producing a difficult chunk is not 

immediately available, the load placed on memory will be increased because there 

will be a need to memorize the incoming input until it is ready to be reproduced. The 

extra memory capacity needed for this may actually diminish the comprehension 

capacity. 
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2.4. Strategies of simultaneous Interpreting 

In simultaneous interpreting, the assumption is that interpreters repeat in one 

language what they hear in another. However, Paneth (1957, p. 31) believes that “the 

interpreter says not what he hears, but what he has heard,” referring to the time lag 

between the interpretation and the original speech. 

Jones (2002, p. 72) summarizes what he calls ‘Golden Rules’ of simultaneous 

interpreting. Jones believes that simultaneous interpreters will be in a much better 

position if they adhere to the following rules: 

• remember they are communicating; 

• make the best possible use of the technical facilities; 

• ensure that they can hear both the speaker and themselves clearly; 

• never attempt to interpret something they have not heard or acoustically understood; 

• maximize concentration; 

• not be distracted by focusing attention on individual problematic words; 

• cultivate split attention, with active, analytical listening to the speaker and critical 

monitoring of their own output; 

• use, where possible, short, simple sentences; 

• be grammatical; 

• make sense in every single sentence; and 

• always finish their sentence. 

 

Jones (2002) further discusses several techniques of simultaneous 

interpreting, some of which are reformulation, the salami technique, simplification, 

generalization, omission, summarizing, anticipation, error correction techniques and 

metaphors and sayings techniques.  
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2.4.1 Reformulation 

 The interpreters’ main goal is to convey the speakers’ messages as faithfully as 

possible. In order to achieve that, interpreters have to reformulate the wordings of 

their speakers. For example, long, complicated sentences will be broken down into 

shorter and easier ones and active clauses can be rendered as passive or vice versa.  

 

2.4.2 The Salami Technique 

 This technique, also referred to as chunking, is a technique by which long, 

complicated sentences are divided into a number of shorter sentences. Jones (2002) 

urges interpreters to use this strategy especially when dealing with languages that 

have the tendency to use long, complicated sentences.   

 

2.4.3 Simplification 

 This is a technique used by interpreters to deal with highly technical materials. 

Interpreters, Jones (2002, p. 98) believes, may resort to this technique for two 

reasons. First, interpreters may not be able to cope with all the highly technical 

material in the speech, so they simplify it to save what they can. Second, interpreters 

may be able to cope with all the technical material but rendering it without any 

simplification may leave the audience confused.  

 

 

 

 

15 
 



2.4.4 Generalization 

According to Jones (2002, p.101), when faced with a very fast speaker and in order 

to save time; “a number of specific items mentioned can be expressed in one generic 

term.” Generalization should not be used when each specific item mentioned in the 

speech is significant. Jones (2002) gives an example of a speaker who could say, 

‘people take it for granted now to have a fridge and a freezer, the dishwasher and the 

washing machine with a spin dryer, a cooker and a vacuum cleaner’. If the elements 

in this speech are irrelevant, the interpreter could use a generic form in his rendition 

and interpret, ‘people take it for granted now to have all household electric 

appliances’. 

 

2.4.5 Omission 

 According to Jones (2002, p.102), interpreters are occasionally faced with situations 

where neither simplification nor generalization will help them to keep up with their 

speakers. In these situations, interpreters tend to omit things (bits of information). 

 

2.4.6 Summarizing 

 This, as Jones (2002, p.104) explains, is a technique used by interpreters to “clarify 

what is unclear because of the speaker.” The speaker for example, may express his 

ideas implicitly or incoherently which requires some explanation from the 

interpreter’s part to make the speaker’s ideas clear to the audience.  Summarizing, in 

this case, is not a summary of what the speaker has said, but rather something added 

to it to explain it and to make it clearer. Summarizing is referred to by many theorists 

as “addition”.   
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2.4.7 Anticipation 

 Jones (2002, p. 107) believes that anticipation, when used properly in conjunction 

with reformulation, “can be a precious tool” that saves interpreters time and 

improves their interpreting output. Jones urges simultaneous interpreters to learn how 

to anticipate their speakers. Interpreters can anticipate the broad structure and 

sometimes the general thrust of the speech through its context. They also need to 

recognize speech patterns and rhetorical structures of the source language in order to 

be able to anticipate their speakers. Interpreters can anticipate certain words or 

phrases in a sentence in the speech when they know for sure how the sentence will 

end. 

 

2.4.8 Error correction 

 Often, interpreters make clear mistakes for many different reasons such as wrong 

anticipation, not hearing a word at all, misunderstanding the speaker’s implicit ideas, 

or misunderstanding a word or a phrase.  In such circumstances, Jones (2002, p. 107) 

suggests that different possible scenarios. First, if the mistake is insignificant and 

makes no material difference, the interpreter should not waste time trying to fix it. 

Second, if the mistake is made on a significant point of the speech, but somehow it 

becomes obvious to the interpreter that the audience has noticed the mistake and 

worked out what the correct rendition must be, then it is not necessary to correct the 

mistake. However, Jones believes that correcting the mistake is recommended only if 

the interpreter can fix it quickly. Finally, if the mistake is made on a very important 

point of the speech and the audience does not realize it, the interpreter must fix it as 

quickly and as clearly as possible. 
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2.4.9 Metaphors and sayings techniques 

 Jones (2002, p.113) suggests the following techniques for rendition of metaphors 

and sayings; almost the same as those used in translation studies:  

• using a word-for-word equivalent in the target language; 

• using a rendition that is equivalent in meaning but has different wording; 

• reduce the statement to sense by explaining its meaning; 

• if the interpreter does not understand its meaning and yet believes that the saying or 

the metaphor is significant and important , s/he should render it as literally as 

possible; 

• if the interpreter does not understand its meaning and yet believes that the saying or 

the metaphor is not important, s/he can drop it. 

In the fourth technique, however, the interpreter should announce to the audience 

that this is a literal rendition of the source language, hoping that the audience will 

work out what it means. 

 

 

 This chapter has presented a general overview of interpreting studies. It has 

defined interpreting, the different approaches to interpreting and briefly outlined 

relevant techniques of simultaneous interpreting.  The next chapter discusses 

repetition and political discourse. 
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Chapter Three:  

Rеpеtіtіon, Political Discourse and Interpreting 

 

This chapter briefly outlines repetition as a device of lexical cohesion and 

discusses political discourse, particularly aspects of American political discourse.  

 

3.1. Rеpеtіtіon as cohesion: 

Within textlinguistics, texts, which realize discourse, should meet certain standards 

to count as texts. Hatim (2001) and Beaugrande & Dressler (1981) postulate seven 

important standards of textuality: coherence, cohesion, intertextuality, acceptability, 

informativity, situationality, and intentionality.  Repetition is one device of the 

standard of cohesion. Briefly, the standards are defined as follows: 

Coherence relates to the ways in which the components of texts are mutually 

accessible and relevant. Beaugrande and Dresser (1981:84) define coherence as ‘a 

continuity of senses among the knowledge activated by the expressions of the text’. 

Coherence can be illustrated well by a group of relations listed under causality. 

These relations concern the ways in which one situation or more affect the settings 

for some other ones. At a practical level, a text will appear coherent if it makes sense.  

Cohesion relates to the ways the ‘components of the surface text are mutually 

connected within a sequence’ (Beaugrande and Dressier, 1981:3). These components 

depend upon each other according to grammatical structures and rhetorical purposes. 

When text stands well as an entire unite it can be said that linking devices such as 

lexical cohesion (repetition, collocation) and the textual structure of given and new 

information guide the reader all over the text. Other devices such as reference, 

substitution ellipsis and the use of conjunctions all play a role in grammar 

(grammatical     cohesion).  
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Intentionality depends on the nature of texts, and their concern with the text 

producer’s attitude. In other words, it shares out knowledge to reach a goal specified 

in a plan. The translator situates between the intentions of the ST writer and the 

opportunity of TT reader to accept it or not.  

 

Acceptability is concerned with the text receiver’s attitude that the text receiver 

must sense the text producer’s plan and the goal first, and then show his attitude by 

acquiring knowledge or providing co-operation in a plan.  Intentionality and 

Acceptability are related. The reader, in order to be able to capture some of the 

intentions of the author of the text, will have to wish to receive it. That is, the text 

should have some measure of relevance for the reader.  

 

Informativity is the stylistic feature of the text. It concerns the level to which the 

occurrences of a text are expected / unexpected or known / unknown. 

Situationality concerns the features that make a text relevant to a situation of 

occurrence or to a famous incident; It can be difficult for the translator to preserve 

the same level of information across languages especially in texts that have a 

complex structure. Informativity and situationality are linked: one reflects content, 

the other context.  

 

Intertextuality is concerned with the features that make the use of one text 

dependent upon knowledge of one or more previous text(s) and event(s). In other 

words, what other text does this text look like?  

 

Repetition as cohesion  

With regards to the study of cohesion, including repetition, the most important and 

pioneering study in English is that of Halliday and Hasan (1976). They introduce 

cohesion as:  “The concept of cohesion is a semantic one; it refers to relations of 

meaning that exist within the text, and that define it as text” (Ibid.: p. 27) 

 Cohesion, therefore, is part of a text-forming component in the linguistic system. It 

is the means whereby elements that are structurally unrelated to one another are 
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linked together, trough the dependence of one on the other for its interpretation. 

Cohesion, which covers repetition, is the network of lexical, grammatical, and other 

relations, which provide links between various parts of a text. These relations or ties 

organize and, to some extent create a text, for instance, by requiring the reader to 

interpret words and expressions by reference to other words and expression in the 

surrounding sentences and paragraphs. 

 But cohesion does more than link sentences on the surface of the text; it plays 

an important role in forming genre and register. Cohesion works because of the 

grammatical and lexical systems of links in texts that signal structures, relationships, 

and connections. Without these systems, the text would be ill formed.  

Repetition is studied under lexical cohesion. Here, the role of vocabulary is seen as 

an important one in language, in general, and in discourse analysis, in particular. 

Halliday and Hasan (1976) discuss two kinds of lexical cohesion: reiteration, 

(repetition, synonym or near synonym, superordinate, general word) and collocation.  

 

Reiteration: means either repeating an item in a large part of the discussion by direct 

repetition or reasserting it’s meaning by developing lexical relation. Lexical relations 

are the relationships that exist between words. Within relationships we may have 

exact repetition (which is a repetition of an earlier item), synonyms or near-

synonyms, super ordinates, or general words (Baker, 1992).  

 

Example:  There is a driver driving very fast.  

a. The driver is going to make an accident if he doesn’t take care (repetition)  

b. The chauffer is going to have an accident if he doesn’t take care (synonym)  

c. The hasty driver is going to have an accident if he doesn’t take care 

(superordinate)  

d. The idiot is going to have an accident if he doesn’t take care (general word)  

Collocation: This is combination is made up of two or more words that always occur 

together consistently in different contexts in language. (Gazala, 1995:108). 

Collocation is, broadly, the regular co-occurrence of particular words. They are a part 

of lexical items that are associated with each other in a language  
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Word repetition: A frequent key word can help to make a text coherent. In  some 

cases, it is important to repeat a word to give the text a particular flavor.  

 

Synonyms: Another way of making a text hang together is by using a different word 

class with a related meaning. Like the words sofa, couch and settee.  

 

3.2. Rеpеtіtіon in Arabic and English. 

Rеpеtіtіon іs sееn аs rеproductіon of а sound, syllаblе, morphеmе, syntаctіc or 

prosodіc pаttеrn, or word, phrаsе or clаusе wіthіn a text or speech.  Here, thе bаsіc 

grаmmаtіcаl fеаturеs of а lаnguаgе provіdе “potеntіаls for аrtіstry іn thе poеtrіеs of 

lаnguаgе” (Johnston, 1994:13) аs wеll аs іn thе strаtеgіc pаckаgіng of othеr gеnrеs 

of spokеn аnd wrіttеn lаnguаgе.  

Rеpеtіtіon іnvolvеs іmmеdіаtе rеpеаts thаt аrе еіthеr pаrtіаl copіеs or 

duplіcаtіons. Pаrtіаl copіеs occur іn syntаctіc pаrаllеlіsm thаt іs whеrе а syntаctіc 

structurе іs rеpеаtеd wіth а rеplаcеmеnt of onе of thе words or morphеmеs іn thе 

rеpеаt. Pаrtіаl copіеs аlso rеfеr to rеpеаts of sеmаntіc componеnts іn trаnslаtіon or 

interpreting. On thе othеr hаnd, words, phаsеs or sеntеncеs mаy bе duplіcаtеd for 

еmphаsіs.  

Repetition is a method known and used by Arabs in their discourse for a 

number of purposes. Repetition in Arabic forms the stylistic phenomena that are used 

to understand the literary text (Elomda, 1981). Generally, in Arabic repetition is to 

repeat a word or phrase more than once to emphasise, intimidate, or express 

veneration ( Ebnmasom, 1969). Repetition is achieved through several types, 

including the following: 
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1. Letter repetition: This requires the repetition of certain characters in a speech 

act, so as to give the words made up of those letters some revealing dimensions on 

the psychological status of the  poet. 

2. Word repetition: This refers to reapeating the same word in the speech to 

enrich the meaning of words, and give them strength. 

3. Repetition of a phrase or sentence: This reflects the importance attached by 

the speaker to the content of phrases or sentences as a duplicate key to understanding 

the general thrust which is envisaged by the speaker. In addition to the balance 

achieved between the geometric and passionate speech and meaning. 

 

Generally, the functions of repetition in Arabic include:  

1. Emphatic function: It is intended to raise the expectation of the recipient, and 

reinforce the meanings instilled in his mind (Abu Fotouh, 1408, p.46).  

2. Rhythmic function: Repetition contributes to building an internal rhythm to 

achieve consistent musicality (Yousif, 1962).  

3. Ornamental function: This is achieved through repetition of words with the 

same voice but with different meanings, making aesthetically structured speech (Abu 

Fotouh, 1408 p, 64). 

  So, for repletion in Arabic, in general, and as Shunnaq (1999) argues, 

there are three main types: The first is related to the language itself, the second is 

motivated by communicative functionality, and the third is unnecessary repetition.  

Irrespective of the type, the main role of repetition is amplify the message through 

the addition of similar words or phrases with the same meanings. 
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Arаbіc аnd Englіsh dіffеr in terms of four dіmеnsіons of cohеsіvе contrаsts: 

contеxt-bаsеd v. tеxt-bаsеd; gеnеrаlіzеd (іmplіcіt) v. spеcіfіеd (еxplіcіt); rеpеtіtіon-

orіеntеd v. chаngе-orіеntеd; аddіtіvе v. non-аddіtіvе. On thе bаsіs of thе аnаlysіs, 

Arаbіc cohеsіon іs dеscrіbеd аs contеxt-bаsеd, gеnеrаlіzеd, rеpеtіtіon-orіеntеd, аnd 

аddіtіvе, whіlе Englіsh cohеsіon іs chаrаctеrіzеd аs tеxt-bаsеd, spеcіfіеd, chаngе-

orіеntеd, аnd non-аddіtіvе.  

Thіs contrаst rеfеrs to thе vаryіng dеgrее of sіgnіfіcаncе thе two lаnguаgеs 

аttаch to ’contеxt’ іn thе sіgnаllіng аnd іntеrprеtаtіon of cohеsіvе rеlаtіons. Brіеfly, 

Arаbіc somеtіmеs usеs а pronoun аs а cohеsіvе dеvіcе еvеn іf іt hаs morе thаt onе 

possіblе аntеcеdеnt. In such cаsеs, аn Arаbіc rеаdеr hаs to usе contеxtuаl 

іntеrmеdіаrіеs to іdеntіfy thе іntеndеd rеfеrеnt of thе pronoun. Hеncе, thе term 

“contеxt-bаsеd” to rеcount thіs аspеct of Arаbіc cohеsіon. In contrаst, Englіsh 

gеnеrаlly usеs а pronoun аs а rеfеrеncе іtеm only іf іt hаs onе possіblе аntеcеdеnt. If 

thеrе аrе two possіblе аntеcеdеnts whіch cаn bе rеfеrrеd to by thе sаmе pronomіnаl 

form, аn Englіsh wrіtеr rеpеаts thе noun to аvoіd аmbіguіty іn іdеntіfyіng thе 

іntеndеd rеfеrеnt. In thіs wаy, аn Englіsh rеаdеr doеs not nееd to go bеyond thе 

cohеsіvе іtеm іtsеlf (а pronoun or rеpеаtеd noun) to іdеntіfy thе rеfеrеnt. Hеncе, thе 

tеrm “tеxt-bаsеd” to dеscrіbе thіs аspеct of Englіsh cohеsіon, including repetition 

The culturаl fеаturеs аssocіаtеd wіth еаch of thе two lаnguаgеs аlong thеsе 

dіmеnsіons аrе hіghly іntеrrеlаtеd, іn thе sеnsе thаt thе collеctіvіst Arаb culturе іs 

аlso hіgh-contаct, hіgh-contеxt, аnd rеаdеr-rеsponsіblе, whіlе thе іndіvіduаlіst 

Englіsh culturе іs аlso low-contаct, low-contеxt, аnd wrіtеr-rеsponsіblе. Along these 

lines, Bееston (1970), for exapme, writes:  

 

Arаbіc usе of pronouns draws somеtіmеs on thе іrrеsponsіblе. Thеy аrе frееly 

еmployеd wіthout аn аttеmpt to аіd thе rеаdеr іn іdеntіfyіng whіch of sеvеrаl 

pronouns іn а sеntеncе rеfеrs to whіch of prеvіously mеntіonеd еntіtіеs. Englіsh usе 
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of ’ornаtе еpіthеt’ to аvoіd аmbіguіty of pronoun rеfеrеncе (’Edwаrd  VII’...thе 

Kіng...thе monаrch, еtc.) іs аlіеn to trаdіtіonаl Arаbіc stylе.  (1970: 113). 

 

Bееston’s chаrаctеrіzаtіon of pronomіnаl rеfеrеncе іn Arаbіc аs 

’іrrеsponsіblе’ іs а rеflеctіon of thе typіcаl vіеw of wrіttеn communіcаtіon іn thе 

Englіsh culturе whеrе, аs wе hаvе аrguеd bеforе, thе wrіtеr (rаthеr thаn thе rеаdеr) іs 

lаrgеly rеsponsіblе for thе succеss of communіcаtіon. To аn Arаb rеаdеr, on thе 

othеr hаnd, thе usе of pronomіnаl rеfеrеncе іn thе wаy stаtеd аbovе mаy not bе 

vіеwеd аs ’іrrеsponsіblе’ sіncе, аs wе hаvе mеntіonеd аbovе, thе burdеn of 

rеsponsіbіlіty іn thе Arаb culturе fаlls lаrgеly on thе rеаdеr.  

 

 

3.3. Rеpеtіtіon and political discourse 

 

What is discourse: 

The term discourse has become common in many fields such as critical theory, 

sociology, linguistics, philosophy, and social psychology. It is used to analyze both 

literary and non-literary texts. It is interesting to outline the way we try to make 

sense of a word or a phrase. With the term discourse we refer to a stretch of language 

that may be longer than one sentence. It can be composed of one or more well-

formed grammatical sentences, but does not necessarily have to be grammar, within 

discourse, is treated as a “resource” (Cook, 1989) to be used when needed. What 

matters are not the traditional values of rules, but the fact that it communicates and is 

recognized by its receivers as coherent.  

 The analysis of discourses is, necessarily, the analysis of language in use. As 

such, it cannot be restricted to the description of linguistic forms independent of the 
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purposes or functions which those forms are designed to serve in human affairs 

(Brown and Yule, 1983:1).  

 According to Hatim and Mason (1997:216) discourses are modes of speaking 

and writing, which involve social groups in adopting a particular attitude towards 

areas of socio cultural activity. Hatim and Mason (1990) define context in terms of 

text focus. This model of context includes the general categories of genre, field, tone 

and mode, as well as specific discourse classification and text type (Ibid.:, 1990: 

138).  

 Along similar lines, Johnstone (2002) defines discourse as the real instances 

of communication in the medium of language. Discourse in this sense is usually a 

mass noun. It is the way we call other things for which we frequently use mass nouns 

such as the word “information” which is “the flow of information” or “a great deal of 

information” rather than saying “thousand of pieces of information”  

Political discourse: 

Political discourse is the message sent on purpose to receipients in order to 

influence them of the contents of the message, which includes political ideas, or is 

the subject of this political discourse. Political discourse often aims to instill some 

signals in the minds and hearts of public audiences to be able to achieve its goal ( El 

Messiri, 2005). 

The aim of political discourse is to achieve authority over the receivers as 

well as providing information that communicates to the public political views 

supported by means of persuasion to achieve social, economic, or cultural goals 

(Ayad, 1984). 

Particularly in today’s American-led global context, American political 

discourse is perhaps more frequently analyzed than any other part of language in 

modern American English. Today, the unprecedented levels of access to reports, 

transcripts and even videos allow receivers access to every word that passes through 
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a politician’s lips. The public scrutiny, however, is generally turned towards the 

meaningful content of speeches rather than the manner of their expression.  

 There are several readily recognizable techniques employed by all 

politicians, regardless of platform or ideology, when delivering speeches. Repetition 

is one of the most obvious of these. While attempting to emphasize a particular point, 

the speaker will often use nested parallel clauses and repeat words or whole phrases 

within a single sentence: 

 "...if you're looking for a leader who has been tested in times of crisis; a 

leader who's ready to lead right now; a leader who's achieved results - results that 

some people thought were impossible --a leader who believes that there is no 

problem too difficult for American solutions and a free, American spirit. I believe I 

am that leader" (Giuliani, December 2007).  

Bеll (1995) dеscrіbеs thrее prіmаry constіtuеncіеs of polіtіcаl аctіon 

lаnguаgе: powеr, іnfluеncе аnd аuthorіty. Influеncе іs too broаd а cаtеgory to lаbеl 

wіth а sеt mеаnіng. Bеttіnghаus аnd Cody (1994) dіstіnguіsh bеtwееn sіx typеs of 

іnfluеncе: іnformаtіonаl, rеfеrеnt, еxpеrt, rеwаrd, coеrcіvе аnd lеgіtіmаtе (powеr 

gеnеrаtеd from stаtus quo). In thе cаsе of thеsе polіtіcаl prеss confеrеncеs, wе wіll 

bе focusіng on а combіnаtіon of rеwаrd, еxpеrt аnd lеgіtіmаtе іnfluеncеs, whіch 

еnаblе thе spеаkеr, usіng thеіr polіtіcаl posіtіonіng, thеіr іntеrdеpеndеncе аnd rіghts 

аs mеmbеrs of аn іntеrnаtіonаl communіty, to dеtеrmіnе to somе еxtеnt onе 

аnothеr’s bеhаvіour. In tаlkіng аbout іnfluеncе аnd powеr wе wаlk vаguеly аlong thе 

lіnеs of Grіcе’s (1975) notіon of ‘іmplіcаturеs’, еspеcіаlly convеrsаtіonаl 

іmplіcаturеs ‘dеrіvеd from а gеnеrаl prіncіplе of convеrsаtіon plus а numbеr of 

mаxіms’ (Brown аnd Yulе, 1983: 31), whеrеby іnformаtіon thаt cаnnot bе mаdе 

еxplіcіt іn spееchеs followіng dіplomаtіc dіscoursе іs іmplіеd through vаrіous mеаns 

(Wіlson, 1990). Influеncе іs worked out іn thе followіng thrее wаys: 

1. By prе-dеtеrmіnіng thе dеmеаnor of thе othеr pаrty to еnsurе yеаrnеd аctіon, 
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2. By justіfyіng onе’s own аctіons аnd bеlіеfs to pеrsuаdе thе othеr to аct 

lіkеwіsе. 

3. By еxprеssіng аny dіsаgrееmеnts dіplomаtіcаlly. 

Rеpеtіtіon cаn occur іn іts lіtеrаl sеnsе, whеrе onе thіng іs sаіd а numbеr of 

tіmеs whеrе іt sеrvеs thе functіon of еvаsіon.  

 

 This chapter has briefly introduced repetition in both Arabic and Englsih and 

discussed the discourse, in general, and political discourse in particular. In the next 

chapter, instances of repetition in three Arabic renderings of Obama’s famous speech 

in Cairo are analyzed and a general discussion is provided. 
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Chapter Four: Data Analysis 

 

The previous two chapters respectively reviewed interpreting and repetition and 

political discourse. This chapter brings the discussion presented thus far to the 

application stage by examining three Arabic renderings (interpretings) of an example 

of political discourse, namely President Barack Obama’s speech in Cairo, Egypt. The 

strategies used by the three interpreters in dealing with repetitions in the English 

source speech as well as repetions in the three renderings are identified and examined 

along with with strategies used.  

 

4.1. Data and methodology 

For the purpose of this thesis, three simultaneous renderings (interpretings) into 

Arabic of the historic speech of President Barack Obama, delivered in Cairo, Egypt, 

on June 4th, 2009, form the data. The three Arabic renderings were undertaken by 

three Arab interpreters working for three established Arabic TV channels:  Al-

Jazeera, Al- Arabiya, and Al- Masriya.  In what follows, brief information is given 

about each of rthe three TV channels: 

 

Al Jazeera is our first channel.  It is a leading Arabic news channel broadcasting 

from Doha, Qatar, in both Arabic and English. The vision of the channel is to 

introduce to the Arab world free reporting that is distant from propaganda, and at the 

same time to give the Arab world the opportunity to express opinions. Al Jazeera is 

known in the Arab world as the voice of freedom of expression. Over ten years or so, 

it has established itself as a strong voice for change causing some to publically 

criticize it, including the United States. It has played a considerable role in the 

political and social changes that have swept Arab countries.  Al Jazeera seems to 
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further an editorial line that is not in favor of Western foreign policies in the region 

as well as Arab regimes that either support or condone such policies. Because of its 

investigative line, Al Jazeera has become the champion of Arab dreams and 

expectations for change, but it also attracted anger from Arab authoritarian regimes 

that often close its bureaus and arrest its correspondents. 

 

Al Arabiya is our second Arabic news channel that broadcasts from Dubai, United 

Arab Emirates, and is partly owned by the Saudi Middle East Broadcasting Center 

(MBC).  Al Arabiya News Channel is a dedicated, full-time news channel created to 

fulfill the demand of Arab audiences for pertinent, biased news and analysis. 

Launched in 2003, Al Arabiya is now a leading channel in the region rivaling Al 

Jazeera.  It has raised the bar in terms of news delivery; this is credited to its 

plausible political, business and financial news, breaking news and balanced 

reporting. With Al Arabiya, the emphasis is on a fast moving format with detailed 

and dynamic hourly news bulletins as well as in depth analysis of the key issues 

delivered by highly respected journalists, presenters and reporters. Al Arabiya's 

reputation for a balanced and objective editorial policy makes it very popular with 

regional and world political, economic and social leaders to address the Arab public.  

It has also attracted its share of anger from some Arab regimes, particularly in its 

reporting of Arab spring/summer.  

 

 Al Masriya is our third Arb TV channel.  It is part of the Egyptian television 

Network that began broadcasting in 1960s. Today it has more than three national 

channels, and several satellite channels. Since its establishment, Al Masriya has been 

regarded as the voice of the Egyptian government and the ruling political party. Its 

board and chairman are appointed by the Minister of Information. For this reason, it 

has adopted the line of the Egyptian government regrdaing all issues, particularly 

pro- American line in the Arab region. Up until the Egyptian revolution early this 
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year (Jnauray /February 2011) and the subsequent fall of President Mubarak, Al 

Masriya remained firmly under the control of the government. 

 

As to the methodology adopted in the examination of the data, instances of 

repetition in the three renderings were identified and analyzed in the light of the 

discussion in the previous two chapters.  The analysis addresses the following 

questions:  

 

• Why did the three interpreters use repetition? 

• Did they have enough time to use repetition?  

• What is the function of repetition in the rendetrings?  

• Did the given three interpreters use the same repetition patterns in the same 

context of the source speech?  

 

 

4.2. Data Analysis: 

Table 4.1 below shows the 25 samples of repetition in the three Arabic interpreting 

of Obama’s speech. The examples illustrate repetition of synonyms or quasi- 

synonyms.  

 

 

 The 
interpreting 

unit 

Al-Jazeera 

Interpreter  1 

AL-Arabiya 

Interpreter  2 

AL- Masriya 

Interpreter  3 

 

1 

It is easy to point 

fingers 

من السهل توجيه وإلقاء 

 اللوم
No repetition No repetition 
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2 But if we see this 

conflict only from 

one side or  the 

other 

ولكننا إذا ما رأينا هذا 

 النزاع 

 من وجهة أو منظور

 طرف أو أخر

No repetition No repetition 

3 I know there's 

been a lot of 

Publicity about 

this speech 

أعلم أن هناك الكثير من 

اإلعالن والحديث  عن  

 هذا  الخطاب

No repetition No repetition 

4 All the people 

yarn for Certain 

things  

آل الشعوب تتطلع 

 ألمور و أشياء معينة
No repetition No repetition 

5 I also know that 

Islam Has always 

been a part of 

America's story  

أيضا أعلم أن اإلسالم 

آان  دائما جزء من 

 حكاية وقصة أمريكا 

No repetition No repetition 

6 
Is deeply wrong 

and only Serves to 

evoke in the 

Minds of Israelis  

تكرار الصور النمطية 

ضد اليهود هو خطا 

فادح والبد أن يثير  في 

ذاآرة وأذهان اليهود أن 

لسالم لن يتحقق  ا  

No repetition No repetition 

7 Hamas must 

recognize Israel's 

exist  

حماس يجب أن تدرك 

وتعترف بحق إسرائيل 

 في الوجود

No repetition No repetition 

8 We can't impose 

Peace 

نحن ال نستطيع أن 

 نفرض ونملي السالم 
No repetition No repetition 

9 There is indeed a 

tumultuous history 

في الحقيقة إنه تاريخ 

اصف وعبالمليء 
No repetition No repetition 
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between us . 

10 We will proceed 

with courage, 

Rectitude and 

resolve . 

ولكن علينا أن نتصرف 

بشجاعة وبصواب 

. وبتصميم  وعزم   

No repetition No repetition 

11 
The fourth issue 

that I will address 

is democracy . 

القضية الرابعة التي 

سأتعامل أو سأتطرق 

 إليها هي قضية

. الديمقراطية  

No repetition No repetition 

12 I know there has 

been controversy 

about the 

promotion of 

democracy  

فانا أعلم انه آان هناك 

ارة للجدل تناقضات وإث

حول الترويج 

. للديمقراطية   

No repetition No repetition 

13 There are some 

who advocate for 

democracy  

هذه النقطة األخيرة مهمة 

ألن البعض يناصر  

ويدافع عن الديمقراطية  

No repetition No repetition 

14 They are ruthless 

in  

suppressing the 

right of others  

يقمعون حقوق اآلخرين 

 بكل قسوة ووحشية 
No repetition No repetition 

15 You must 

maintain your 

power through 

consent not 

coercion 

عليكم أن تحافظوا على 

حكمكم من خالل 

اإلجماع والقبول  وليس 

 اإلآراه    

No repetition No repetition 

16 There need not to 

be  

Contradiction 

فال حاجة أن يكون هناك 

تناقض بين التنمية 

 والتقاليد واألصالة

No repetition No repetition 
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between 

development and 

tradition  

17 We  now seek a 

broader 

engagement  

نحن نريد مشارآة 

 وانخراط أوسع نطاقا   
No repetition No repetition 

18 The question is 

whether we Spend 

that time focused 

on  

What pushes us a 

part  

السؤال هو هل سينقضي 

هذا الوقت الذي نعيشه 

في العالم لتأجيج وتعميق 

 الخالفات 

No repetition No repetition 

19 But we should 

choose the right 

Path  

لكن علينا أن نختار 

المنهج والمسار الصحيح 
No repetition No repetition 

20 Without regards to 

their Own 

aspirations  

No repetition 
بصرف النظر عن 

 أمالها وطموحاتها 
No repetition 

21 But that same 

principle must 

Apply to Muslim 

perceptions Of  

America  

No repetition 

لكن هذه المبادئ نفسها 

ى الفهم  تنطبق أيضا عل

واإلدراك  اإلسالمي

 اإلسالمي ألمريكا 

No repetition 

 

 

 

22 

 

 

 

Any world order 

that elevates one 

nation or group of 

 

 

 

No repetition 

 

 

 

فأن آل دولة التي تعزز 

أو تعطي أهمية 

لمجموعة فضال عن 

 

 

 

No repetition 
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people over 

another  

23 With broad 

international 

Support  

No repetition 
من خالل دعم وحشد 

 عالمي ال يوصف 
No repetition 

24 They endure the 

daily humiliations 

large and small 

No repetition No repetition 

هم يعانون اإلهانة 

والمذلة اليومية الصغيرة 

 والكبيرة 

25 To support 

expanded literacy 

for girls  

No repetition 
No repetition 

 

من اجل برامج التعليم 

للمرأة والبنات والفتيات 

 

Table 4.1. Repetitions in the three renditions of the source text 

 

In what follows, each of the 25 examples is examined separately.  

 

1. It is easy to point fingers, Only Interpreter 1 (I-1) of Al Jazeera used repetition " من   

وم   اء الل  As we know that this sentence suggests "Blaming", therefore, it ."السهل توجيه وإلق

was supposed to use only one term to mean "to blame". As discussed in the previous 

chapter, the interpreter here could have elected for one word only instead of 

providing aother word to amplify the meaning. So repetition here may not be 

justified, but still has a function in the rendering.  

 

2. But if we see this conflict only from one side or the other: Again, only I-1 

used repetition: "إذا ما رأينا هذا النزاع من وجهه أو منظور طرف أو أخر " . The term " ه  is the "وجه

same as the word " منظور" but the term " ه  is considered most appropriate and the "وجه

closest to the original meaning. As with example 1, repetition here may be labeled 
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3. I know there's been a lot of publicity about this speech: Only I-1 used 

repettion again: "   ذا   أعلم أن هناك الكثير من اإلعالن الخطاب  والحديث عن ه ".  I believe that both 

expressions are not accurate, as the closest meaning to the word "publicity" in Arabic 

is " ة  So, it seems that the interpreter tried to provide trhe general meaning of the ."دعاي

source stretch by using repetition in order to convey the meaning. Given the 

international stage and the standing of Al-Jazeera, one would expect ‘first class 

interpreters’ who would easily manage such interlingual crises. 

  

4. All the people yearn for certain things: I-1 alone used repetition: “ آل  "

ة      ياء معين ع ألمور و أش  In this sentence the appropriate choice is the word .الشعوب تتطل

ياء "  is superfluous. As such, repetition here is "أمور " and the use of the word "أش

unnecessary.  

 

5. I also know that Islam has always been a part of America's story: Yet 

again, only I-1 used repetition:        ا جزء من ان  دائم م أن اإلسالم آ ا    أيضا أعل ة وقصة أمريك  ." "حكاي

The two words have the same meaning in Arabic and it would have been enough to 

use use only one of them especially "قصة".  

 

6. Is deeply wrong and only serves to evoke in the minds of Israelis: I-1 

alone  used repetition:   "             رة ر  في ذاآ د أن يثي ادح والب ا ف ود هو خط ة ضد اليه رار الصور النمطي تك

ن يتحقق       ود أن السالم ل  I think that both repeated expressions are not that ."وأذهان اليه
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7. Hamas must recognize Israel's existence: Only I-1 used repetition here: 

“ حماس يجب أن تدرك وتعترف بحق إسرائيل في الوجود" . Perhaops, the correct expression to use 

here is the verb " تعترف". Again, " درك  on its own would have conveyed the intended "ت

meaning.  

 

8. We can't impose peace: the repetition was produced by Al-Jazeera 

interpreter who rendered the sentence as follows: " ي السالم       نحن ال نستطيع أن نفرض ونمل ". 

Although repetition in interpreting (oral discourse) may not be adviseable, in this 

instance the use of " نفرض" and " ي  seems to have the communicative function of "نمل

not only imposing in its general sense but also dictating as in writing laws and 

regulations as conveyed by the second word. As such, what seems to be repetition in 

a back-translation may not necessarily be so in Arabic.   

 

9. There is indeed a tumultuous history between us: the repetition was made 

by Al-Jazeera interpreter rendering the sentence as: " يء بالعواصف      في الح اريخ مل ه ت ة إن قيق

الحوادث  "وب . Again Al Jazeera interpreter provides an expression which that 

paraphrases the original; a perfectly acceptable strategy in interpreting. But, at the 

same time his lexical repetition is not terribly required.  The word  العواصف can do 

justice to the source text and as such repetition is not required.  

 

10. We will proceed with courage, rectitude and resolve: Repetition was made 

by Al-Jazeera interpreter, as he said: "ولكن علينا أن نتصرف بشجاعة وبصواب وبتصميم  وعزم" . 
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11. The fourth issue that I will address is democracy: Only I-1 used repetition: 

ة        " ا هي قضية الديمقراطي أتعامل أو سأتطرق إليه ي س  Repetition here may have ."القضية الرابعة الت

been cuased by the interpreter’s reaction to his own first choice and perhaps to self-

correct.  

 

12. I know there has been controversy about the promotion of democracy: I-

1 again was the only one to use repetition: ارة للجدل حول            اك تناقضات وإث ان هن ه آ م ان ا أعل فان

ة   رويج للديمقراطي " الت ". Under pressure, the appropriate term " خالف" did not spring to the 

interpreter’s mind and repetition was perhaps his way of trying to provide the 

lintended meaning of the original.  

 

13. There are some who advocate for democracy: Again, only I-1 used 

repetition: ."         ة دافع عن الديمقراطي بعض يناصر  وي ة ألن ال رة مهم ذه النقطة األخي  As is the case    "ه

with example 12, the word " دعو  could have saved the interpter from resorting to "ي

repetition.  

 

14. They are ruthless in suppressing the right of others: I-1 was again the only 

interpreter to use repetition: "      وق اآلخرين بكل قسوة ووحشية "يقمعون حق . Perhaps, repetition 

here was meant to indicate emphasis and as usch serves a communicative and 

functional purpose.  
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15. You must maintain your power through consent not coercion: I-1 was 

again the only interpreter to use repetition: "        اع م من خالل اإلجم ى حكمك افظوا عل يكم أن تح عل

راه   " يس اإلآ ول  ول والقب . Repetition here through the use of “ ول  was not absolutely ”والقب

necessary.  

 

16. There need not to be contradiction between development and tradition: 

I-1, yet agin, was the only interpreter to resort to repetition here: " فال حاجة أن يكون هناك  

 .Again, this seems to be an overuse of paraphrasing  ."تناقض بين التنمية والتقاليد واألصالة

 

17. We  now seek a broader engagement: I-1 alone used repetition: " د     نحن نري

ا        as it "انخراط " The interpreter did not have to use the word ."مشارآة وانخراط أوسع نطاق

may not easily be undrerstood by the average receiver.  

 

18. The question is whether we spend that time focused on what pushes us 

apart: I-1 was again the only interpreter to use repetition: "      ذا السؤال هو هل سينقضي ه

ات          ق الخالف أجيج وتعمي الم لت ذي نعيشه في الع  Again, this seems to be an overuse of ."الوقت ال

paraphrasing and the desire to drive the message home. 

 

19. But we should choose the right path: Again, only I-1 used repetition: "  لكن

نهج والمسار الصحيح      ار الم ا أن نخت "علين . This repetition was not necessary and led to the 

interpreter missing the dual concordance in Arabic. 
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20. Without regards to their own aspirations: This time, it was interpreter 2 of  

Al Arabiya (I-2) who usded repetition: "  ا ا وطموحاته ن أماله ر ع  The ." بصرف النظ

interpreter used repetition to perhaps paraphrase the original.  The Arabic " تطلعات", 

which may have escaped the interpreter at the time, could have been most 

appropriate making repetition unnecessary.  

 

21. But that same principle must apply to Muslim perceptions of America: : 

I-2 alone used repetition here: ها ت    " ادئ نفس ذه المب م  اإلسالمي     لكن ه ى الفه ق أيضا عل واإلدراك  نطب

ا   "اإلسالمي ألمريك . At this point, the interpreter repeats two words in a row in the 

rendering; this may be too much for the reveivers. 

 

22. Any world order that elevates one nation or group of people over 

another:  I-2 alone used repetition here: " فأن آل دولة التي تعزز أو تعطي أهمية لمجموعة فضال

يعن أخر   ". The interpreter gave a repetition of a single word and at the same time 

overlooked the interpreting of one word in the same sentence. As discussed in the 

previous chapter, repetition may lead to ignoring the interpreting of some words that 

may be important in/for the source speech. 

 

23. With broad international Support: I-2 alone used repetition this time: "  من

المي ال يوصف     "خالل دعم وحشد ع . The interpreter provided a repetition, but the first word 

is more effective than the second. Therefore, repetition was not required and was 

even not useful as the word “ حشد "  may be difficult  to understand by  the average 

recipient in this context. 

 

40 
 



24. They endure the daily humiliations large and small:  This time, it was 

interpreter 3 of Al Masriya (I-3) who used repetition this time"     ة ة والمذل انون اإلهان م يع ه

رة    ة الصغيرة والكبي  As with other examples above, this seems to be an oversue of ." اليومي

paraphrasing through repetition. 

 

25. To support expanded literacy for girls: I-3 alone used repetition here:   من

"اجل برامج التعليم للمرأة والبنات والفتيات  ". The interpreter made a mistake here by repeating 

three successive words, although the first word was more appropriate in Arabic; 

perhaps the interpreter did not want to miss any group age of Arab women, which 

was not the message of the source. Repetition here was superfluous and unnecessary. 

 

4.3. Discussion: 

Given the short and limited analysis of the chosen 25 samples above, the 

following are general conclusions: 

 

1. The three interpreters resorted to repetition. 

2. Repetition was used in various places of the context. 

3. Almost all repetitions were “unnecessary” (Shunnaq, 1999) and did not add 

any specific information to the meaning. 

4. All interpreters did not give the repetition in the same place of sentences. So 

this indicates that repetition is based on the interpreter’s point of view, tendencies 

and command of the two languages. 

5. The three interpretatings were copied as they were uttered by the three 

interpreters, including grammatical errors. These errors were in part caused by 

repetition.  

6. Most repetitions were provided by I-1 of Al-Jazeera.  
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Numerically and based on this limited analysis, the percentages for the three 

interpreters were as follows: 

a. I-1 76% 

b. I-2 16% 

c. I-3 8% 

 

To address the questions posed in the introduction of this thesis and reiterated in 

this chapter under methodology, and based obn the limited analysis, the following 

comments are in order: 

 

 

 

 

• Why did the three interpreters use repetition? 

 

- Some interpreters tend to repeat words, as they think that this enriches the 

meaning. 

- Others think that repetition is beneficial for the recipient and simplifies the 

meaning for them and that the repetition brings the meaning closer to all members of 

the audience, especially that this speech interpretation targets many people of 

different cultures and political orientations.  

- The interpreter may forget the meaning of the word uttered by the speaker in 

the midst of the context and may resort to the use of another word in line with the 

context of the sentence, providing thus more than one word. 

  

• Did they have enough time to use repetition?  
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- It is difficult to answer this question, but based on our limited analysis, it 

could be argued that the three interpreters did not have room for repetition, especially 

given the nature of the source they dealt with.  

- it is clear that the time intervals available for the interpreter are very tight and 

not sufficient for resorting to repetition.  A repetition may cause missing what comes 

after it in the sequence. 

  

• What is the function of repetition in the rendetrings?  

- The function of repetition of words is to enrich the meaning and assists the 

understanding of the discourse by the recipient. Some see that the repetition of words 

does not have any importance and that it is a waste of time. They argue that 

repetitions may hinder the interpreting of some subsequent words, because the 

interpreter wastes time with the repeated synonyms for the same element, while the 

speaker has moved on to another point/sentence. 

-  Some interpreters think that repetition helps facilitate the grasp of the 

meaning by the recipient. But, I think this is not entirely true. Given the brief 

discussion of repetition in Arabic (chapter 3 of this thesis), it seems appropriate to 

state that almost all 25 repetitions in the analysis above were used to indicate 

emphasis, instances of overparaphrasing, or as fillers; perhaps to cover for missed 

bits of information. 

 

• Did the given three interpreters use the same repetition patterns in the same 

context of the source speech?  

  

- The interpreters of the three TV channels did not use repetition in the same 

context.  I-1 used repetition almost all the time, while I-2 and I-3 were the opposite. 

This confirms that repetition in in this case is a personal rather than a fixed discoursal 

feature. 

- Some repetitions missed the original point.  
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This chapter has presented the analysis of 25 examples of repetition in the renderings 

of Barack Obama’s speech in Cairo by three professional Arab interpreters working 

for reputable Arab TV stations. The next and final chapter concludes this thesis. 
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Chapter Five:  

Conclusions and Rеcommеndаtіons. 

 

 The aim of this thesis was to study and analyze the interpreters’ use of 

repetition in the rendering of political discourse. From three interpretings into Arabic 

of Barack Obama’s speech in Cairo 25 instances of repetition were extracted and 

analyzed.  The major conclusion from our limited analysis is that one interpreter used 

repetition almost for every segment of the speech, while the other 2 interpreters were 

the opposite. The thesis finds that perhaps, repetition here was used, particularly by 

I-1, as a ‘filler’, or to add information ‘summarizing’, to use Jones’ (2002) term. 

 The findings of this thesis suggest that political interpreting as a genre 

deserves to be given more attention since it plays a significant role in enhancing 

mutual understanding between cultures. The findings also make us question the 

claim for interpreters working better into their mother tongue as the overall quality of 

the three interpetings by Arabs into Arabic indicate (grammar problems and over use 

of repetition). More research is also needed in the area of why and when is repetition 

in Arabic is needed/required? 

 A number of important limitations need to be considered. The most important 

limitation of this thesis is the unavailability of more data for analysis. Only three 

renditions of the speech were found. More renditions would have provided more data 

for analysis, and therefore, better results. Another limitation of this thesis is the 

constraint of time and space. It would be beneficial to include more than one source 

speech.  

 Finally, this thesis itself does not offer conclusive findings on the subject of 

interpreter’s use of repetition in the interpreting of political discourse.  More research 

is certainly needed here on questions like: what typеs of rеpеtіtіon аnd how rеpеtіtіon 

should bе іncorporаtеd іn interpreting? Training in this area may assist those carrying 

out interpreting tasks into Arabic and academic interpreting progarms, particularly of 

political discourse given its impact on people and on intercultural encounters. 
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APPENDIX A 

Full text of President Barak Obama’s speech 

I am honored to be in the timeless city of Cairo, and to be hosted by two 

remarkable institutions. For over a thousand years, Al-Azhar has stood as a beacon of 

Islamic learning, and for over a century, Cairo University has been a source of 

Egypt's advancement. Together, you represent the harmony between tradition and 

progress. I am grateful for your hospitality, and the hospitality of the people of 

Egypt. I am also proud to carry with me the goodwill of the American people, and a 

greeting of peace from Muslim communities in my country: assalaamu alaykum. 

We meet at a time of tension between the United States and Muslims around 

the world - tension rooted in historical forces that go beyond any current policy 

debate. The relationship between Islam and the West includes centuries of co-

existence and cooperation, but also conflict and religious wars. More recently, 

tension has been fed by colonialism that denied rights and opportunities to many 

Muslims, and a Cold War in which Muslim-majority countries were too often treated 

as proxies without regard to their own aspirations. Moreover, the sweeping change 

brought by modernity and globalization led many Muslims to view the West as 

hostile to the traditions of Islam. 

Violent extremists have exploited these tensions in a small but potent 

minority of Muslims. The attacks of September 11th, 2001 and the continued efforts 

of these extremists to engage in violence against civilians has led some in my 

country to view Islam as inevitably hostile not only to America and Western 

countries, but also to human rights. This has bred more fear and mistrust. 

So long as our relationship is defined by our differences, we will empower 

those who sow hatred rather than peace, and who promote conflict rather than the 

cooperation that can help all of our people achieve justice and prosperity. This cycle 

of suspicion and discord must end. 
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I have come here to seek a new beginning between the United States and 

Muslims around the world; one based upon mutual interest and mutual respect; and 

one based upon the truth that America and Islam are not exclusive, and need not be 

in competition. Instead, they overlap, and share common principles - principles of 

justice and progress; tolerance and the dignity of all human beings. 

I do so recognizing that change cannot happen overnight. No single speech 

can eradicate years of mistrust, nor can I answer in the time that I have all the 

complex questions that brought us to this point. But I am convinced that in order to 

move forward, we must say openly the things we hold in our hearts, and that too 

often are said only behind closed doors. There must be a sustained effort to listen to 

each other; to learn from each other; to respect one another; and to seek common 

ground. As the Holy Koran tells us, "Be conscious of God and speak always the 

truth." That is what I will try to do - to speak the truth as best I can, humbled by the 

task before us, and firm in my belief that the interests we share as human beings are 

far more powerful than the forces that drive us apart. 

Part of this conviction is rooted in my own experience. I am a Christian, but 

my father came from a Kenyan family that includes generations of Muslims. As a 

boy, I spent several years in Indonesia and heard the call of the azaan at the break of 

dawn and the fall of dusk. As a young man, I worked in Chicago communities where 

many found dignity and peace in their Muslim faith. 

As a student of history, I also know civilization's debt to Islam. It was Islam - 

at places like Al-Azhar University - that carried the light of learning through so many 

centuries, paving the way for Europe's Renaissance and Enlightenment. It was 

innovation in Muslim communities that developed the order of algebra; our magnetic 

compass and tools of navigation; our mastery of pens and printing; our understanding 

of how disease spreads and how it can be healed. Islamic culture has given us 

majestic arches and soaring spires; timeless poetry and cherished music; elegant 

calligraphy and places of peaceful contemplation. And throughout history, Islam has 

demonstrated through words and deeds the possibilities of religious tolerance and 

racial equality. 
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I also know that Islam has always been a part of America's story. The first 

nation to recognize my country was Morocco. In signing the Treaty of Tripoli in 

1796, our second President John Adams wrote, "The United States has in itself no 

character of enmity against the laws, religion or tranquility of Muslims." And since 

our founding, American Muslims have enriched the United States. They have fought 

in our wars, served in government, stood for civil rights, started businesses, taught at 

our Universities, excelled in our sports arenas, won Nobel Prizes, built our tallest 

building, and lit the Olympic Torch. And when the first Muslim-American was 

recently elected to Congress, he took the oath to defend our Constitution using the 

same Holy Koran that one of our Founding Fathers - Thomas Jefferson - kept in his 

personal library. 

So I have known Islam on three continents before coming to the region where 

it was first revealed. That experience guides my conviction that partnership between 

America and Islam must be based on what Islam is, not what it isn't. And I consider 

it part of my responsibility as President of the United States to fight against negative 

stereotypes of Islam wherever they appear. 

But that same principle must apply to Muslim perceptions of America. Just as 

Muslims do not fit a crude stereotype, America is not the crude stereotype of a self-

interested empire. The United States has been one of the greatest sources of progress 

that the world has ever known. We were born out of revolution against an empire. 

We were founded upon the ideal that all are created equal, and we have shed blood 

and struggled for centuries to give meaning to those words - within our borders, and 

around the world. We are shaped by every culture, drawn from every end of the 

Earth, and dedicated to a simple concept: E pluribus unum: "Out of many, one." 

Now, much has been made of the fact that an African-American with the 

name Barack Hussein Obama could be elected President. But my personal story is 

not so unique. The dream of opportunity for all people has not come true for 

everyone in America, but its promise exists for all who come to our shores - that 
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includes nearly seven million American Muslims in our country today who enjoy 

incomes and education that are higher than average.  

Moreover, freedom in America is indivisible from the freedom to practice 

one's religion. That is why there is a mosque in every state of our union, and over 

1,200 mosques within our borders. That is why the U.S. government has gone to 

court to protect the right of women and girls to wear the hijab, and to punish those 

who would deny it. 

So let there be no doubt: Islam is a part of America. And I believe that 

America holds within her the truth that regardless of race, religion, or station in life, 

all of us share common aspirations - to live in peace and security; to get an education 

and to work with dignity; to love our families, our communities, and our God. These 

things we share. This is the hope of all humanity. 

Of course, recognizing our common humanity is only the beginning of our 

task. Words alone cannot meet the needs of our people. These needs will be met only 

if we act boldly in the years ahead; and if we understand that the challenges we face 

are shared, and our failure to meet them will hurt us all. 

For we have learned from recent experience that when a financial system 

weakens in one country, prosperity is hurt everywhere. When a new flu infects one 

human being, all are at risk. When one nation pursues a nuclear weapon, the risk of 

nuclear attack rises for all nations. When violent extremists operate in one stretch of 

mountains, people are endangered across an ocean. And when innocents in Bosnia 

and Darfur are slaughtered, that is a stain on our collective conscience. That is what 

it means to share this world in the 21st century. That is the responsibility we have to 

one another as human beings. 

This is a difficult responsibility to embrace. For human history has often been 

a record of nations and tribes subjugating one another to serve their own interests. 

Yet in this new age, such attitudes are self-defeating. Given our interdependence, any 

world order that elevates one nation or group of people over another will inevitably 

fail. So whatever we think of the past, we must not be prisoners of it. Our problems 

must be dealt with through partnership; progress must be shared. 
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That does not mean we should ignore sources of tension. Indeed, it suggests 

the opposite: we must face these tensions squarely. And so in that spirit, let me speak 

as clearly and plainly as I can about some specific issues that I believe we must 

finally confront together.  

The first issue that we have to confront is violent extremism in all of its 

forms. 

In Ankara, I made clear that America is not - and never will be - at war with 

Islam. We will, however, relentlessly confront violent extremists who pose a grave 

threat to our security. Because we reject the same thing that people of all faiths 

reject: the killing of innocent men, women, and children. And it is my first duty as 

President to protect the American people. 

The situation in Afghanistan demonstrates America's goals, and our need to 

work together. Over seven years ago, the United States pursued al Qaeda and the 

Taliban with broad international support. We did not go by choice, we went because 

of necessity. I am aware that some question or justify the events of 9/11. But let us be 

clear: al Qaeda killed nearly 3,000 people on that day. The victims were innocent 

men, women and children from America and many other nations who had done 

nothing to harm anybody. And yet Al Qaeda chose to ruthlessly murder these people, 

claimed credit for the attack, and even now states their determination to kill on a 

massive scale. They have affiliates in many countries and are trying to expand their 

reach. These are not opinions to be debated; these are facts to be dealt with. 

Now, make no mistake: we do not want to keep our troops in Afghanistan. 

We seek no military bases there. It is agonizing for America to lose our young men 

and women. It is costly and politically difficult to continue this conflict. We would 

gladly bring every single one of our troops home if we could be confident that there 

were not violent extremists in Afghanistan and Pakistan determined to kill as many 

Americans as they possibly can. But that is not yet the case. 
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That's why we're partnering with a coalition of forty-six countries. And 

despite the costs involved, America's commitment will not weaken. Indeed, none of 

us should tolerate these extremists. They have killed in many countries. They have 

killed people of different faiths - more than any other, they have killed Muslims. 

Their actions are irreconcilable with the rights of human beings, the progress of 

nations, and with Islam. The Holy Koran teaches that whoever kills an innocent, it is 

as if he has killed all mankind; and whoever saves a person, it is as if he has saved all 

mankind. The enduring faith of over a billion people is so much bigger than the 

narrow hatred of a few. Islam is not part of the problem in combating violent 

extremism - it is an important part of promoting peace.  

We also know that military power alone is not going to solve the problems in 

Afghanistan and Pakistan. That is why we plan to invest $1.5 billion each year over 

the next five years to partner with Pakistanis to build schools and hospitals, roads and 

businesses, and hundreds of millions to help those who have been displaced. And 

that is why we are providing more than $2.8 billion to help Afghans develop their 

economy and deliver services that people depend upon. 

Let me also address the issue of Iraq. Unlike Afghanistan, Iraq was a war of 

choice that provoked strong differences in my country and around the world. 

Although I believe that the Iraqi people are ultimately better off without the tyranny 

of Saddam Hussein, I also believe that events in Iraq have reminded America of the 

need to use diplomacy and build international consensus to resolve our problems 

whenever possible. Indeed, we can recall the words of Thomas Jefferson, who said: 

"I hope that our wisdom will grow with our power, and teach us that the less we use 

our power the greater it will be." 

Today, America has a dual responsibility: to help Iraq forge a better future - 

and to leave Iraq to Iraqis. I have made it clear to the Iraqi people that we pursue no 

bases, and no claim on their territory or resources. Iraq's sovereignty is its own. That 

is why I ordered the removal of our combat brigades by next August. That is why we 

will honor our agreement with Iraq's democratically-elected government to remove 

combat troops from Iraqi cities by July, and to remove all our troops from Iraq by 
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2012. We will help Iraq train its Security Forces and develop its economy. But we 

will support a secure and united Iraq as a partner, and never as a patron. 

And finally, just as America can never tolerate violence by extremists, we 

must never alter our principles. 9/11 was an enormous trauma to our country. The 

fear and anger that it provoked was understandable, but in some cases, it led us to act 

contrary to our ideals. We are taking concrete actions to change course. I have 

unequivocally prohibited the use of torture by the United States, and I have ordered 

the prison at Guantanamo Bay closed by early next year. 

So America will defend itself respectful of the sovereignty of nations and the 

rule of law. And we will do so in partnership with Muslim communities which are 

also threatened. The sooner the extremists are isolated and unwelcome in Muslim 

communities, the sooner we will all be safer. 

The second major source of tension that we need to discuss is the situation 

between Israelis, Palestinians and the Arab world. 

America's strong bonds with Israel are well known. This bond is unbreakable. 

It is based upon cultural and historical ties, and the recognition that the aspiration for 

a Jewish homeland is rooted in a tragic history that cannot be denied. 

Around the world, the Jewish people were persecuted for centuries, and anti-

Semitism in Europe culminated in an unprecedented Holocaust. Tomorrow, I will 

visit Buchenwald, which was part of a network of camps where Jews were enslaved, 

tortured, shot and gassed to death by the Third Reich. Six million Jews were killed - 

more than the entire Jewish population of Israel today. Denying that fact is baseless, 

ignorant, and it is hateful. Threatening Israel with destruction - or repeating vile 

stereotypes about Jews - is deeply wrong and only serves to evoke in the minds of 

Israelis this most painful of memories while preventing the peace that the people of 

this region deserve. 
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On the other hand, it is also undeniable that the Palestinian people - Muslims 

and Christians - have suffered in pursuit of a homeland. For more than sixty years 

they have endured the pain of dislocation. Many wait in refugee camps in the West 

Bank, Gaza, and neighboring lands for a life of peace and security that they have 

never been able to lead. They endure the daily humiliations - large and small - that 

come with occupation. So let there be no doubt: the situation for the Palestinian 

people is intolerable. America will not turn our backs on the legitimate Palestinian 

aspiration for dignity, opportunity, and a state of their own. 

For decades, there has been a stalemate: two peoples with legitimate 

aspirations, each with a painful history that makes compromise elusive. It is easy to 

point fingers - for Palestinians to point to the displacement brought by Israel's 

founding, and for Israelis to point to the constant hostility and attacks throughout its 

history from within its borders as well as beyond. But if we see this conflict only 

from one side or the other, then we will be blind to the truth: the only resolution is 

for the aspirations of both sides to be met through two states, where Israelis and 

Palestinians each live in peace and security. 

That is in Israel's interest, Palestine's interest, America's interest, and the 

world's interest. That is why I intend to personally pursue this outcome with all the 

patience that the task requires. The obligations that the parties have agreed to under 

the Road Map are clear. For peace to come, it is time for them - and all of us - to live 

up to our responsibilities. 

Palestinians must abandon violence. Resistance through violence and killing 

is wrong and does not succeed. For centuries, black people in America suffered the 

lash of the whip as slaves and the humiliation of segregation. But it was not violence 

that won full and equal rights. It was a peaceful and determined insistence upon the 

ideals at the center of America's founding. This same story can be told by people 

from South Africa to South Asia; from Eastern Europe to Indonesia. It's a story with 

a simple truth: that violence is a dead end. It is a sign of neither courage nor power to 

shoot rockets at sleeping children, or to blow up old women on a bus. That is not 

how moral authority is claimed; that is how it is surrendered. 
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Now is the time for Palestinians to focus on what they can build. The 

Palestinian Authority must develop its capacity to govern, with institutions that serve 

the needs of its people. Hamas does have support among some Palestinians, but they 

also have responsibilities. To play a role in fulfilling Palestinian aspirations, and to 

unify the Palestinian people, Hamas must put an end to violence, recognize past 

agreements, and recognize Israel's right to exist. 

At the same time, Israelis must acknowledge that just as Israel's right to exist 

cannot be denied, neither can Palestine's. The United States does not accept the 

legitimacy of continued Israeli settlements. This construction violates previous 

agreements and undermines efforts to achieve peace. It is time for these settlements 

to stop. 

Israel must also live up to its obligations to ensure that Palestinians can live, 

and work, and develop their society. And just as it devastates Palestinian families, 

the continuing humanitarian crisis in Gaza does not serve Israel's security; neither 

does the continuing lack of opportunity in the West Bank. Progress in the daily lives 

of the Palestinian people must be part of a road to peace, and Israel must take 

concrete steps to enable such progress.  

Finally, the Arab States must recognize that the Arab Peace Initiative was an 

important beginning, but not the end of their responsibilities. The Arab-Israeli 

conflict should no longer be used to distract the people of Arab nations from other 

problems. Instead, it must be a cause for action to help the Palestinian people 

develop the institutions that will sustain their state; to recognize Israel's legitimacy; 

and to choose progress over a self-defeating focus on the past. 

America will align our policies with those who pursue peace, and say in 

public what we say in private to Israelis and Palestinians and Arabs. We cannot 

impose peace. But privately, many Muslims recognize that Israel will not go away. 

Likewise, many Israelis recognize the need for a Palestinian state. It is time for us to 

act on what everyone knows to be true. 

Too many tears have been shed. Too much blood has been shed. All of us 

have a responsibility to work for the day when the mothers of Israelis and 

Palestinians can see their children grow up without fear; when the Holy Land of 
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three great faiths is the place of peace that God intended it to be; when Jerusalem is a 

secure and lasting home for Jews and Christians and Muslims, and a place for all of 

the children of Abraham to mingle peacefully together as in the story of Isra, when 

Moses, Jesus, and Mohammed (peace be upon them) joined in prayer. 

The third source of tension is our shared interest in the rights and 

responsibilities of nations on nuclear weapons. 

This issue has been a source of tension between the United States and the 

Islamic Republic of Iran. For many years, Iran has defined itself in part by its 

opposition to my country, and there is indeed a tumultuous history between us. In the 

middle of the Cold War, the United States played a role in the overthrow of a 

democratically-elected Iranian government. Since the Islamic Revolution, Iran has 

played a role in acts of hostage-taking and violence against U.S. troops and civilians. 

This history is well known. Rather than remain trapped in the past, I have made it 

clear to Iran's leaders and people that my country is prepared to move forward. The 

question, now, is not what Iran is against, but rather what future it wants to build. 

I recognize it will be hard to overcome decades of mistrust, but we will 

proceed with courage, rectitude and resolve. There will be many issues to discuss 

between our two countries, and we are willing to move forward without 

preconditions on the basis of mutual respect. But it is clear to all concerned that 

when it comes to nuclear weapons, we have reached a decisive point. This is not 

simply about America's interests. It is about preventing a nuclear arms race in the 

Middle East that could lead this region and the world down a hugely dangerous path. 

I understand those who protest that some countries have weapons that others 

do not. No single nation should pick and choose which nations hold nuclear 

weapons. That is why I strongly reaffirmed America's commitment to seek a world in 

which no nations hold nuclear weapons. And any nation - including Iran - should 

have the right to access peaceful nuclear power if it complies with its responsibilities 

under the nuclear Non-Proliferation Treaty. That commitment is at the core of the 

Treaty, and it must be kept for all who fully abide by it. And I am hopeful that all 

countries in the region can share in this goal. 

The fourth issue that I will address is democracy. 
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I know there has been controversy about the promotion of democracy in 

recent years, and much of this controversy is connected to the war in Iraq. So let me 

be clear: no system of government can or should be imposed upon one nation by any 

other.  

That does not lessen my commitment, however, to governments that reflect 

the will of the people. Each nation gives life to this principle in its own way, 

grounded in the traditions of its own people. America does not presume to know 

what is best for everyone, just as we would not presume to pick the outcome of a 

peaceful election. But I do have an unyielding belief that all people yearn for certain 

things: the ability to speak your mind and have a say in how you are governed; 

confidence in the rule of law and the equal administration of justice; government that 

is transparent and doesn't steal from the people; the freedom to live as you choose. 

Those are not just American ideas, they are human rights, and that is why we will 

support them everywhere. 

There is no straight line to realize this promise. But this much is clear: 

governments that protect these rights are ultimately more stable, successful and 

secure. Suppressing ideas never succeeds in making them go away. America respects 

the right of all peaceful and law-abiding voices to be heard around the world, even if 

we disagree with them. And we will welcome all elected, peaceful governments - 

provided they govern with respect for all their people. 

This last point is important because there are some who advocate for 

democracy only when they are out of power; once in power, they are ruthless in 

suppressing the rights of others. No matter where it takes hold, government of the 

people and by the people sets a single standard for all who hold power: you must 

maintain your power through consent, not coercion; you must respect the rights of 

minorities, and participate with a spirit of tolerance and compromise; you must place 

the interests of your people and the legitimate workings of the political process above 

your party. Without these ingredients, elections alone do not make true democracy. 

The fifth issue that we must address together is religious freedom. 

Islam has a proud tradition of tolerance. We see it in the history of Andalusia 

and Cordoba during the Inquisition. I saw it firsthand as a child in Indonesia, where 
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devout Christians worshiped freely in an overwhelmingly Muslim country. That is 

the spirit we need today. People in every country should be free to choose and live 

their faith based upon the persuasion of the mind, heart, and soul. This tolerance is 

essential for religion to thrive, but it is being challenged in many different ways. 

Among some Muslims, there is a disturbing tendency to measure one's own 

faith by the rejection of another's. The richness of religious diversity must be upheld 

- whether it is for Maronites in Lebanon or the Copts in Egypt. And fault lines must 

be closed among Muslims as well, as the divisions between Sunni and Shia have led 

to tragic violence, particularly in Iraq. 

Freedom of religion is central to the ability of peoples to live together. We 

must always examine the ways in which we protect it. For instance, in the United 

States, rules on charitable giving have made it harder for Muslims to fulfill their 

religious obligation. That is why I am committed to working with American Muslims 

to ensure that they can fulfill zakat.  

Likewise, it is important for Western countries to avoid impeding Muslim 

citizens from practicing religion as they see fit - for instance, by dictating what 

clothes a Muslim woman should wear. We cannot disguise hostility towards any 

religion behind the pretence of liberalism. 

Indeed, faith should bring us together. That is why we are forging service 

projects in America that bring together Christians, Muslims, and Jews. That is why 

we welcome efforts like Saudi Arabian King Abdullah's Interfaith dialogue and 

Turkey's leadership in the Alliance of Civilizations. Around the world, we can turn 

dialogue into Interfaith service, so bridges between peoples lead to action - whether 

it is combating malaria in Africa, or providing relief after a natural disaster.  

The sixth issue that I want to address is women's rights. 

I know – I know – and you can tell from this audience, that there is debate 

about this issue. I reject the view of some in the West that a woman who chooses to 

cover her hair is somehow less equal, but I do believe that a woman who is denied an 
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education is denied equality. And it is no coincidence that countries where women 

are well-educated are far more likely to be prosperous. 

Now let me be clear: issues of women's equality are by no means simply an 

issue for Islam. In Turkey, Pakistan, Bangladesh and Indonesia, we have seen 

Muslim-majority countries elect a woman to lead. Meanwhile, the struggle for 

women's equality continues in many aspects of American life, and in countries 

around the world. 

I am convinced that our daughters can contribute just as much to society as 

our sons, and our common prosperity will be advanced by allowing all humanity - 

men and women - to reach their full potential. I do not believe that women must 

make the same choices as men in order to be equal, and I respect those women who 

choose to live their lives in traditional roles. But it should be their choice. That is 

why the United States will partner with any Muslim-majority country to support 

expanded literacy for girls, and to help young women pursue employment through 

micro-financing that helps people live their dreams. 

Finally, I want to discuss economic development and opportunity. 

I know that for many, the face of globalization is contradictory. The Internet 

and television can bring knowledge and information, but also offensive sexuality and 

mindless violence. Trade can bring new wealth and opportunities, but also huge 

disruptions and changing communities. In all nations - including my own - this 

change can bring fear. Fear that because of modernity we will lose of control over 

our economic choices, our politics, and most importantly our identities - those things 

we most cherish about our communities, our families, our traditions, and our faith.  

But I also know that human progress cannot be denied. There need not be 

contradiction between development and tradition. Countries like Japan and South 

Korea grew their economies while maintaining distinct cultures. The same is true for 

the astonishing progress within Muslim-majority countries from Kuala Lumpur to 
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Dubai. In ancient times and in our times, Muslim communities have been at the 

forefront of innovation and education. 

This is important because no development strategy can be based only upon 

what comes out of the ground, nor can it be sustained while young people are out of 

work. Many Gulf States have enjoyed great wealth as a consequence of oil, and some 

are beginning to focus it on broader development. But all of us must recognize that 

education and innovation will be the currency of the 21st century, and in too many 

Muslim communities there remains underinvestment in these areas. I am 

emphasizing such investments within my country. And while America in the past has 

focused on oil and gas in this part of the world, we now seek a broader engagement. 

On education, we will expand exchange programs, and increase scholarships, 

like the one that brought my father to America, while encouraging more Americans 

to study in Muslim communities. And we will match promising Muslim students 

with internships in America; invest in on-line learning for teachers and children 

around the world; and create a new online network, so a teenager in Kansas can 

communicate instantly with a teenager in Cairo. 

On economic development, we will create a new corps of business volunteers 

to partner with counterparts in Muslim-majority countries. And I will host a Summit 

on Entrepreneurship this year to identify how we can deepen ties between business 

leaders, foundations and social entrepreneurs in the United States and Muslim 

communities around the world. 

On science and technology, we will launch a new fund to support 

technological development in Muslim-majority countries, and to help transfer ideas 

to the marketplace so they can create jobs. We will open centers of scientific 

excellence in Africa, the Middle East and Southeast Asia, and appoint new Science 

Envoys to collaborate on programs that develop new sources of energy, create green 

jobs, digitize records, clean water, and grow new crops. And today I am announcing 

a new global effort with the Organization of the Islamic Conference to eradicate 
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polio. And we will also expand partnerships with Muslim communities to promote 

child and maternal health. 

All these things must be done in partnership. Americans are ready to join 

with citizens and governments; community organizations, religious leaders, and 

businesses in Muslim communities around the world to help our people pursue a 

better life. 

The issues that I have described will not be easy to address. But we have a 

responsibility to join together on behalf of the world we seek - a world where 

extremists no longer threaten our people, and American troops have come home; a 

world where Israelis and Palestinians are each secure in a state of their own, and 

nuclear energy is used for peaceful purposes; a world where governments serve their 

citizens, and the rights of all God's children are respected. Those are mutual interests. 

That is the world we seek. But we can only achieve it together. 

I know there are many - Muslim and non-Muslim - who question whether we 

can forge this new beginning. Some are eager to stoke the flames of division, and to 

stand in the way of progress. Some suggest that it isn't worth the effort - that we are 

fated to disagree, and civilizations are doomed to clash. Many more are simply 

skeptical that real change can occur. There is so much fear, so much mistrust. But if 

we choose to be bound by the past, we will never move forward. And I want to 

particularly say this to young people of every faith, in every country - you, more than 

anyone, have the ability to remake this world. 

All of us share this world for but a brief moment in time. The question is 

whether we spend that time focused on what pushes us apart, or whether we commit 

ourselves to an effort - a sustained effort - to find common ground, to focus on the 

future we seek for our children, and to respect the dignity of all human beings. 

It is easier to start wars than to end them. It is easier to blame others than to 

look inward; to see what is different about someone than to find the things we share. 
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But we should choose the right path, not just the easy path. There is also one rule that 

lies at the heart of every religion - that we do unto others as we would have them do 

unto us. This truth transcends nations and peoples - a belief that isn't new; that isn't 

black or white or brown; that isn't Christian, or Muslim or Jew. It's a belief that 

pulsed in the cradle of civilization, and that still beats in the heart of billions. It's a 

faith in other people, and it's what brought me here today. 

We have the power to make the world we seek, but only if we have the 

courage to make a new beginning, keeping in mind what has been written. 

The Holy Koran tells us, "O mankind! We have created you male and a 

female; and we have made you into nations and tribes so that you may know one 

another." 

The Talmud tells us: "The whole of the Torah is for the purpose of promoting 

peace." 

The Holy Bible tells us, "Blessed are the peacemakers, for they shall be 

called sons of God." 

The people of the world can live together in peace. We know that is God's 

vision. Now, that must be our work here on Earth. Thank you. And may God's peace 

be upon you.  

Thank you. And may God’s peace be upon you. Thank you very much. 

Thank you. 
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APPENDIX B 

The Three Renditions of Obama’s Speech 

  

 :التلفزيون المصري

   .، شكراشكرا
  .شكرًا جزيًال لكم جميعًا رجاًء تفضلوا

  .شكرًا شكرًا شكرًا جزيًال طاب يومكم

تثنائيتان      دة وأن تستضيفني مؤسستان إس اهرة الخال ام توقف   . أنا يشرفني أن أآون في مدينة الق ألف ع

ا         ة الق ان آانت جامع رن من الزم يم اإلسالم ولق ثالن       األزهر آمنارة لتعل ا تم دم مصر سويًا أنتم هرة مصدرًا لتق

  .التناغم بين التقاليد والتقدم

  .أحمل معي تحيات الشعب األمريكي وتحيات السالم من المجتمعات والجاليات اإلسالمية في بلدي

  :السالم عليكم

ال      ة والمجتمعات اإلسالمية حول الع وتر  نلتقي في أوقات توتر آبير بين الواليات المحتدة األمريكي م، ت

ًا من              ين اإلسالم والغرب شملت قرون ة ب الي، العالق ة تتخطى أي جدال سياسي ح تمتد جذوره إلى قوى تاريخي

ًا    التعايش والتعاون ولكنها شملت أيضًا صراعات وحروب دينية وموخرًا التوتر غذاه اإلستعمار الذي أنكر حقوق

اردة   ة اإلسالمية        آثي . وفرصًا على العديد من المسلمين ثم غذته حرب ب دول ذات األآثري م التعامل مع ال ا ت رًا م

ة               ذي ترافق مع الحداث ر الجارف ال إن التغيي ك ف ى ذل اتهم، إضافة إل ار لطموح دون اإلعتب على أنها دول تابعة ب

  .والعولمة جعل الكثير من المسلمين ينطرون إلى الغرب أنها معادية لتقاليد اإلسالم

أثيير من المسلمين     لقد استغل المتشددون وعنفهم هذ إن هجمات  . ه التوترات في بؤر صغيرة شديدة الت

ام    ن ع بتمير م ن س ر م ادي عش ف ضد     2001الح ي العن راط ف ي االنخ ددين ف ؤالء المتش ود ه تمرار جه واس

ات المتحدة                  يس فقط ضد الوالي ن عدائي ل ا دي ه حتم ى أن ى اإلسالم عل دي ينظر إل بعض في بل المدنيين جعل ال

  .ة ولكن أيضا ضد حقوق اإلنسان، لقد أدى ذلك لمزيد من الخوف وفقدان الثقةوالدول الغربي

دًال من السالم             ة ب ذرون الكراهي ذين يب ات سنمكن هؤالء ال ى أساس اإلختالف وطالما بنيت عالقاتنا عل

دل             ق الرخاء والع ى تحقي ع شعوبنا عل أنه أن يساعد جمي ذي من ش اون ال  والذين يروجون للصراع بدًال من التع

  .والبد من إنهاء دوامة التشكيك والخالف هذه

ة             الم مبني ات المتحدة والمسلمون حول الع ين الوالي دة ب ة جدي اعيًا لبداي اهرة س لقد جئت إلى هنا إلى الق

ا واإلسالم ال يقصي أحدهما         ة  أن أمريك ى أن حقيق ًة عل على اإلاحترام المتبادل والمصلحة المتبادلة ، بدايًة مبني
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وأنا أعرف أن هناك الكثير قيل حول الخطاب ولكن . إنني أدرك أن التغيير لن يحدث بين ليلة وضحاها

دان      ة سنوات من فق وم أن          لن يقوم خطاب وحيد بإزال د ظهر الي يس باستطاعتي أن أجيب في الوقت بع ة ول الثق

دمًا يتوجب       ه لكي نمضي ق أجيب على آل األسئلة المعقدة التي أوصلتنا إلى هذه المرحلة، ولكنني على قناعة بإن

و    اك جه دًا علينا أن نتصارح بما في قلوبنا واألشياء التي آثيرَا ما تقال وراء األبواب الموصدة يجب أن يكون هن

متواصلة آي نصغي لبعضنا البعض ونتعلم من بعضنا البعض ونحترم بعضنا البعض، وأن نسعى لبلوغ أرضية 

  .تصفيق) اتقوا اهللا وقولوا قوًال سديدًا(مشترآة وآما جاء في آيات القرآن الكريم  

مهمة الصعبة وهذا ما سأحاول فعله اليوم أن أقول الحقيقة بأفضل أسلوب ممكن يمألني التواضع لهذه ال

ي تحاول أن تفصلنا عن بعضنا               وة الت رًا من الق ا آبشر أشد آثي ي بينن ولكنني على قناعة قوية بأن المصالح الت

  . البعض، جزء من هذه القناعة يتجذر في تجربتي الشخصية

لمين، آصبي صغير قضيت سنوات        أنا مسيحي وجاء الدي من أسرة آينية توالت فيها أجيال من المس

ة              في أندو ة في مدين ع العمر عملت في المجتمعات المحلي نيسيا وسمعت آذان الفجر والغروب وآشاب في ربي

رف أن       اريخ أع ب ودارس للت المية وآطال دتهم اإلس ي عقي المهم ف رامتهم وس رون آ د الكثي ث وج يكاغو حي ش

ود   م لعق علة العل ت ش ر حمل ة األزه ل جامع ي صروح مث ة لإلسالم، إن اإلسالم ف دة  الحضارة مدين ة ممه طويل

ر              ورعلم الجب ذي ط و ال المي ه الم اإلس ي الع ار ف وير، إن اإلبتك ة والتن ة األوروبي ري النهض ق لعص الطري

  .والبوصلة المغناطيسية ومعدات المالحة وإلمامنا بالطباعة والنشر وفهمنا إلنتشار األمراض والشفاء منها

اج الشامخة والشعر الخالد والموسيقى الخالبة إن التراث اإلسالمي منحنا أقواس العمارة الرائعة واألبر

ديني        ة التسامح ال ًال إمكاني وًال وفع والخط العربي الرائع وبقاع الخلوة والتأمل، على مدى التاريخ أثبت اإلسالم ق

  .والمساواة العرقية

ة     ًا جزءًا من القصة األمريكي ان دائم ا أيضًا أعرف أن اإلسالم آ ة إعترفت بالوال. أن ات إن أول دول ي

ة     1776المتحدة بلدي آانت المغرب وبتوقيع إتفاقية طرابلس عام  ات المتحدة األمريكي آتب الرئيس الثاني للوالي

ذ     لمين ومن دين اإلسالمي والمس ماحة ال وانيين أو س ة ضغينة  ضد ق ن أي دة التك ات المتح ز أن الوالي ون أدم ج

ا     راء الوالي ي إث ون ف لمون األمريكي اهم المس الدي س يس ب ي    تأس دموا ف ا وخ ي حروبن اتلوا ف د ق دة، لق ت المتح

ي          م ف طع نجمه ا وس وا بجامعاتن اري ودرس ال التج ي المج وا ف ة وعمل ا المدني ب حقوقن وا بجان ا ووقف حكوماتن

دما           ة وعن اء ناطحات السحاب وأشعلوا الشعلة األولمبي الساحات الرياضية وفازوا بجوائز نوبل وساهموا في بن

ة الدستور        أنتخب أول أمريكي مسلم ف ين لحماي ريم وأقسم اليم رآن الك ى الق ي الكونجرس األمريكي وضع يده عل

ان              اء المؤسسين، وآ ة طوماس جفرسون وهو واحد من األب ي ملكي ود إل على نسخة من المصحف الشريف تع

  .يحتفظ فيها في مكتبته

زل ا              ي ن ة الت ذه المنطق ى ه دومي إل ل ق ارات قب ى اإلسالم في ثالث ق ذه    لقد تعرفت عل ا، ه وحي فيه ل

تجربة وجهت يقيني أن الشراآة بين أمريكا واإلسالم يجب أن تستند على صورة اإلسالم الحقيقية وليس الصورة 
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ا            ولك ا ومثلم اع المسلمين حول أمريك ى انطب ذلك عل ق آ ه يجب أن ينطب دأ ذات ذا المب حيث أن  ..... ن ه

ات  . المسلمون ال يخضعون لنمط سلبي أمريكا أيضًا ليست اإلمبراطورية األنانية التي تهتم بمصالحها فقط   الوالي

  .المتحدة هي واحدة من أعظم مصادر التقدم التي عرفها العالم

ال دت ب د ول اواة، أن   لق دأ المس ى مب الدي عل د تأسست ب ة لق نت ضد امبراطوري ورة ش م ث ن رح دي م

الم،    جميعنا خلقنا متساويين وناضلنا على مدى قرون في آفاح يرسخ مضمون هذه المبادئ في حدودنا وحول الع

وة آيان " نحن مزيج يتشكل من آل ثقافة آٍت من آل بقاع األرض ومتفان في سبيل مبدأ بسيط وهو  ًة في    ق ا آامن ن

  ".إتحادنا 

ة              درة الرئاس ا لس ين أوبام اراك حس مه ب ي أس ل إفريق ن أص ي م اب أمريك رعن انتخ ل الكثي د قي لق

، لكن سيرتي الذاتية ليست فريدة فحلم الفرص للناس جميعًا ال يتحقق للكل في أمريكا إال أنه )تصفيق. (األمريكية

لم أمريكي     وعد الحلم األمريكي قائم وحقيقي لكل من تطأ قدم ون مس يه شواطئنا وهذا يشمل على تقريبًا سبعة ملي

ة        ك فالحري ى ذل ات المتحدة، باإلضافة إل في بالدنا اليوم يتمتعون بمستوى تعليم يفوق المتوسط العادي في الوالي

ي    ة ف ل والي ي آ اك مسجد ف ذا السبب هن ه، وله رد لدين ة الف ة ممارس دة ال تنفصل عن حري ات المتح ي الوالي ف

مسجد داخل حدودنا ولهذا السبب توجهت الحكومة األمريكية إلى المحاآم من   1200اليات المتحدة وأآثر من الو

  )تصفيق. (أجل حماية حق المرأة أو الفتاة في ارتداء الحجاب ومعاقبة من ينكرون عليهن هذا الحق

ه    اإلسالم هو جزء من     ولذلك يجب أن ال يكون هنالك أي شيئ يجب أن يكون األمر جليًا وال ريب في

اة،             ة من مراحل الحي دين أو أي مرحل ة بغض النظر عن العرق وال ذه الحقيق أمريكا وأؤمن بأن أمريكا تحمل ه

ة وأن     جميعنا نتشارك في طموحاتنا المشترآة أن نعيش في سالم وأمن وأن نحصل على التعليم ونعمل في آرام

  .فيها وهي أمل البشرية جمعًا هذه هي أمور نتشارك. نحب أسرنا ومجتمعاتنا واهللا

ة األمر فقط ال يمكن للكلمات وحدها فقط          بالطبع ندرك أن البشرية التي تجعلنا هي الحقيقة وهي بداي

ة       .  أن تلب احتياجات الناس هذه اإلحتياجات يتم اإليفاء بها فقط عندما نعمل بصراحة و حزم في السنوات القادم

ذه     وإذا فهمنا بأن التحديات التي يوا ى ه اء إل جهها الناس حول العالم هي تحديات مشترآة وأن اإلخفاق في اإلرتق

  . التحديات سيؤذينا جميعًا

ان،      أثر في آل مك لقد تعلمنا من تجربتنا األخيرة أنه عندما يتعذر نظام مصرفي يضعف فإن الرخاء يت

ووي     وعندما ينتشر مرض جديد ويؤثر في شخص فالبشرية جمعاء تتأثر، وعندما تسعى ازة سالح ن دولة ما لحي

اس           ة يتعرض الن اطق جبلي دما يشن المتشددون العنف في من يزداد خطر تعرض آل الدول لهجمات نووية، عن

اعي        ميرنا الجم ى ض ار عل مة ع ي وص ور فه نة ودارف ي البوس اء ف ذبح األبري دما ي يط وعن ر المح . للخطرعب

  ).تصفيق(
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بعض   هذا هو معنى التشارك في هذا العالم في القر ن الواحد والعشرين وهي مسؤولياتنا اتجاه بعضنا ال

ي تخضع           . إنها مسؤولية صعبة في التحمل  . آبشر م والعشائر الت ان سجًال من األم ا آ اريخ البشري طالم إن الت

ذا              ل ه د مث ذا العصر الجدي ا ولكن في ه ونعم أديان آل منها تخضع لبعضها البعض من أجل مصلحة طرف م

ًة من    السلوك يهزم نفسه ب ًة أو مجموع نفسه وعندما ننظرإلى التداخل بيننا واعتمادنا فإن أي نظام عالمي يرفع أم

ا حل            ه علين ا في الماضي يجب أن ال نكون أسرى ل ان رأين الناس فوق غيرها مصيره الفشل حتمًا لذلك مهما آ

  )تصفيق. (مشاآلنا في إطار الشراآة وعلينا أن نتشارك في التقدم

ذه              األن هذا ال يع ا أن نواجه ه ه العكس علين ع إن وتر، في الواق ل عن مصادر الت ا أن نتغاف ي أن علين ن

التوترات بشجاعة ولذلك وبهذه الروح دعوني أتكلم بوضوح وبصراحة قدر استطاعتي حول قضايا محددة أؤمن 

  .أن علينا أن نواجهها سوية

  .بكل أشكاله الموضوع األول الذي علينا أن نواجهه هو مواجهة التشدد العنيف

ا سنواجه   ) تصفيق . (في أنقره ذآرت جليًا أن أمريكا ليست ولن تكون أبدًا في حرب ضد اإلسالم ولكنن

ن،    المتشددين العنيفين الذين يشكلون تهديدًا خطيرًا ألمننا ألننا نرفض الشيء عينه الذي يرفضه الناس من آل دي

  .ألول آرئيس أن أحمي الشعب األمريكيقتل الرجال والنساء واألطفال األبرياء، إن واجبي ا

وياً      ل س ى العم ا إل ا وحاجتن داف أمريك ر أه تان يظه ي أفغانس اردت   . الوضع ف نوات ط بعة س ذ س من

ى         . الواليات المتحدة األمريكية القاعدة والطالبان بدعم دولي واسع  د اضطررنا للحاجة إل ا فق ك خيارن م يكن ذل ل

ا زال يشكك أ  . ذلك ا نكون في           أنا أدرك أن البعض م بتمبر ولكن دعون ى يبررأحداث الحادي عشر من س و حت

ال       ان الضحايا رجال ونساء وأطف غاية الصريحة قتلت القاعدة ما يقرب من ثالثة آالف شخص في هذا اليوم وآ

ارت      ك اخت الرغم من ذل أبرياء من الواليات المتحدة ومن دول عديدة لم يرتكبوا جريمة لكي يؤذوا أي شخص وب

ا واألن مازالت       القاعدة ذه الهجمات ومبرراته أن تقتل وبدون رحمة هؤالء األشخاص وأعلنت مسؤوليتها عن ه

ة     يع رقع ى توس عون إل رة ويس دان آثي ي بل اونونهم ف اع يع م أتب اعي، له ل الجم ي القت تمرار ف ى اإلس مصرة عل

  .وجودهم، هذه ليست آراء موضوع نقاش هذه حقائق يجب التعامل معها

طئ أي شخص نحن ال نريد اإلبقاء على قواتنا في أفغانستان ال نسعى إلى تأسيس قواعد  يجب أن اليخ 

ذا            يًا أن نستمر في ه ا ومن المكلف ومن الصعب سياس ا وبناته عسكرية هناك من المؤلم ألمريكا أن تفقد أبناءه

ده إذا      ى بل ا المسلحة إل ن يكون      النزاع سوف نقوم وبكل سرور في إعادة آل فرد من أفراد قواتن ه ل ين أن ا واثق آن

ه  . هناك متطرفون عنيفيون في أفغانستان وباآستان مصممون على قتل أآبر عدد من األمريكيين قادرين على قتل

ات              إن الوالي ة ف ة وبغض التكلف ة وستون دول ا نتحد مع دول من أربع ذلك فإنن ولكن هذه الظروف لم تحين بعد ل

ر        في الواقع ي. المتحدة والتزامها لن يضعف وا وفي الكثي د قتل ون، لق جب أن اليتسامح أي منا مع هؤالء المتطرف

وق    من بلدان العالم وقتلوا من أديان مختلفة ولكن قتلوا مسلمين أآثر من أي دين آخر تصرفاتهم التتماشى مع حق

ا           . البشر وتقدم األمم وتعاليم اإلسالم ر نفس أو فس ًا بغي ل نفس ريم أن من قت رآن الك د جاء في الق دًا في األرض  لق

ه            . فكأنما قتل الناس جميعًا ويقول القرآن الكريم ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا ذي يعتنق إن الدين الحنيف ال
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نحن ندرك أيضًا أن القوى العسكرية وحدها لن تحل المشاآل في أفغانستان وباآستان وفي هذا الصدد   

ع         راآة م ي ش نوات ف دى خمس س ى م نويًا وعل ار دوالر س رة ملي ن عش ة م د وخمس تثمار واح وي اس ا نن فإنن

دارس والمستشفيات واأل   ذا السبب        الباآستانيين واألفغان لبناء الم ازحيين وله ين لمساعدة الن ات المالي ال ومئ عم

ذين         2.8نوفر أآثر من  اس ال ى الن مليار دوالر لمساعدة شعب أفغان على تطوير اقتصاده وتوصيل الخدمات إل

  .يعتمدون عليها

تان الحرب في العراق     . ودعوني أيضًا أتطرق إلى موضوع العراق  خالفًا لما عليه الوضع في أفغانس

ة              آانت خ ه في نهاي ا أؤمن أن الشعب العراقي أن الم وأن دي وحول الع رة في بل ات آثي يارًا تمحضت عنه إختالف

ا بضرورة             العراق ذآرت أمريك ان صدام حسين، أؤمن أيضًا أن األحداث ب دون طغي المطاف في حال أفضل ب

ذا م         دما يكون ه اآلنا عن دولي من أجل حل مش اً استخدام الدبلوماسية وبناء اإلجماع ال ع   ). تصفيق .(مكن في الواق

ا    "يمكن أن نتذآر آلمات واحد من رؤسائنا طوماس جفرسون الذي قال  اد قوتن أءمل بأن حكمتنا ستزداد مع ازدي

  ".وستعلمنا أنه آلما قللنا االستعانة بقوتنا آلما اشتدت وتعاظمت قوتنا

ا مسؤولية مزدوجة اتق أمريك ى ع وم عل تقبل: الي م مس ي رس راق ف اعدة الع راق  مس رك الع أفضل وت

اء        ). تصفيق. (لقد أوضحت جليًا للشعب العراقي. للعراقيين ا ال نسعى لبن ًا للشعب العراقي بأنن لقد أوضحت جلي

ة        ة القتالي ذا السبب أمرت بسحب ألوي قواعد وليست لدينا مطامع  بأرضهم ومواردهم سيادة العراق له وحده وله

ا         مع بداية آب أغسطس المقبل ولهذا السبب س   ًا لسحب قواتن ة ديمقراطي ة المنتخب ة العراقي ا مع الحكوم ننفذ إتفاقن

سنساعد  ) تصفيق .(2012القتالية من المدن العراقية مع حلول شهر يوليو وسحب آافة قواتنا من العراق مع عام 

  . بدًا آراع لهالعراق في أن يدرب قواته األمنية وتطوير اقتصاده ولكننا سندعم عراقًا آمنًا وموحدًا آشريك ليس أ

ا         دًا عن مبادئن دل أب ا أن النع اون مع المتطرفين فعلين الحادي  . أخيرًا وآما ال يمكن أبدًا ألمريكا أن تته

ًا ولكن        ان مفهوم ذه األحداث آ ه ه عشر من سبتمبر آان صدمة مأساوية ضخمة على بالدنا والغضب الذي ولدت

ر مجرى   . لنا العليافي بعض الحاالت أدى بنا إلى التصرف بكشل مخالف لمث نحن نتخذ الخطوات الملموسة لتغيي

إغالق سجن        ات المتحدة وأمرت ب األمور ولقد أصدرت منع حظر بشكل واضح منع استخدام التعذيب في الوالي

  )تصفيق. (غوانتانامو مع مطلع السنة المقبلة

ذلك   نقوم ب بشراآة مع المجتمعات     أمريكا ستدافع عن نفسها مع إحترام سيادة الدول وسيادة القانون وس

م في المجتمعات      المسلمة التي تتعرض أيضًا للتهديد ألننا آلما عزلنا المتطرفين وأشعرناهم أنهم غير مرحب به

  .المسلمة وهم في طور مبكر سنكون أآثر أمانًا

طينيين       رائيليين والفلس ين اإلس و الوضع ب وم ه ه الي اج أن نناقش ذي نحت وتر ال اني للت إن المصدر الث

  .والعالم العربي
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ل للكسر          ر قاب رابط غي ذا ال دًا وه ه جي إن الروابط الوثيقة التي تربط الواليات المتحدة بإسرائيل معروف

اريخ        ي ت ذر ف ود متج رائيلي لليه وطن اإلس وح ال راف أن طم ة واإلعت ة وتاريخي ات ثقافي ى عالق ه يرتكزعل إن

امية        لقد اضطهد الشعب اليهودي لقرون. مأساوي ال يمكن نكرانه اداة الس الم وأدت مع ع أنحاء الع عديدة في جمي

  . في أوروبا إلى ذروتها إلى محرقة ال سابق لها

ة     "           "غدًا سأزور  ود للعبودي ا اليه ات خضع فيه ن المخيم بكة م ن ش زًء م ت ج ي آان والت

بهم عدد    ر من الشعب     والتعذيب والموت رميًا بالرصاص والخنق بالغاز، ستة ماليين يهوديًا قضوا نح وق أآث يف

وم  رائيل الي ي إس ودي ف ة  . اليه ل والكراهي م بالجه ه ويتس اس ل ة ال أس ذه الحقيق ران ه دمير . إن نك د بت إن التهدي

ر     ذآريات األآث ذه ال إسرائيل أو تكرار الصور النمطية الرديئة بحق اليهود هو خطأ فادح وال يخدم سوى إعادة ه

  .دون تحقيق السالم الذي تستحقه شعوب المنطقةألمًا في أذهان اإلسرائيليين والحؤول 

انوا في          د ع ة أن الشعب الفلسطيني مسلمون ومسيحيون ق ومن جهة أخرى ال يمكن أيضًا نكران حقيق

فألآثر من ستون عامًا عانوا من ألم النزوح فالكثيرون ينتظرون في مخيمات الالجئيين . سعيهم لتحقيق وطن لهم

ة  . والدول المجاورة من أجل حياة سالم وأمن تعذر عليهم عيشها في الضفة الغربية وقطاع غزة هم يعانون اإلهان

والمذلة اليومية الصغيرة والكبيرة منها التي تترافق مع اإلحتالل ولذلك ليكن األمر واضحًا الوضع الفلسطيني ال   

ق   يحتمل، أمريكا لن تدير ظهرها على طموحات الشعب الفلسطيني المشروعة من أجل الكرا مة والفرصة وتحقي

  )تصفيق. (دولة ألنفسهم

ؤلم             اريخ م ا ت ا طموحات مشروعة ولكل منهم ًا مسدوداُ، شعبان لهم اك طريق على مدى عقود آان هن

تج عن تأسيس              ذي ن ر ال ى التهجي ه اإلتهامات وأن يشير الفلسطينيون إل يجعل التسوية محيرة، من السهل توجي

ا          دولة إسرائيل أوعن اإلسرائليين أن يش  داء المستمر والهجمات من داخل حدودها وطوال تاريخه يروا عن الع

ن          . وما وراء حدودها اء ول ا سننظر نظرة عمي ة أو من أخرى فإنن ولكن إذا ما نظرنا إلى هذا الصراع من زاوي

ه آل من إسرائيل                  ين يعيش في ق طموحات الطرفين من خالل دولت د يكمن في تحقي ة، الحل الوحي نرى الحقيق

  )تصفيق. (طينيين في أمن وسالموالفلس

ا           ذا السبب أن الم وله ا ومصلحة الع هذا يصب في مصلحة إسرائيل ومصلحة فلسطين ومصلحة أمريك

أنوي شخصيًا السعي لبلوغ هذا الهدف بكل الصبر الذي تتطلبه هذه المهمة فاإللتزامات التي وافق عليها الطرفان 

ًا أن نرتقي لمستوى    من أجل تحقيق ال. بموجب خارطة الطريق واضحة سالم فقد حان الوقت للطرفين ولنا جميع

نجح           أ وال ت ل هي خط ة من خالل العنف والقت رون  . المسؤولية على الفلسطينيين التخلي عن العنف فالمقاوم فلق

ذي أدى    عانى الشعب األسود في أمريكا من جلدات العبودية ومن مذلة الفصل العنصري ولكن ليس العنف هو ال

ي ارتكزت            إلى حصول ا الت ل العلي ى المث ازم عل ان إصرارهم السلمي والع ة، آ ة والمتكافئ هم على حقوقهم الكامل

ا ا أمريك وب . عليه ا الجن ن أفريقي ا شعوب م ذه القصة تحكيه ا  ... ه ن أوروب يا م وب أس ا وجن وب أفريقي ن جن م

ة للشجاعة     الشرقية إلى أندونيسيا إنها قصة ذات حقيقة بسيطة خالصتها أن العنف طريق مسد يس عالم ه ل ود، أن

ي    ة الت وال القوة أن تطلق الصواريخ على أطفال نائمون أو أن تفجر النسوة على متن الحافالت هذه ليست الطريق

  .تكسب بها السلطة األخالقية بل الطريقة التي تتنازل بها عن السلطة األخالقية
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ا باستطاعتهم ب       ى م زوا عل ى السلطة الفلسطينية أن      لقد حان الوقت للفلسطينيين أن يرآ ه، يجب عل نائ

ل بعض        . تطور قدراتها على الحكم من خالل مؤسسات تخدم حاجات شعبها       د من قب ديها بعض التأيي حماس ل

ى              ال الفلسطينيين يتوجب عل ق آم دور في تحقي ام ب الفلسطينيين لكن على عاتقها أيضًا مسؤوليات فمن أجل القي

  . فاقيات السابقة واإلعتراف بحق إسرائيل في الوجودحماس وضع حد للعنف واإلعتراف باإلت

ومثلما ال يمكن نكران حق إسرائيل في الوجود ال    ---وفي الوقت ذاته على اإلسرائيليين أن يقروا بأنه 

ل شرعية استمرار المستوطنات اإلسرائيلية      . يمكن نكران حق الفلسطينيين في الوجود  . الواليات المتحدة ال تقب

ذه             فأع) تصفيق( د حان الوقت لتوقف ه ق السالم لق ود تحقي وي جه بقة وتق ات المس مال البناء هذه تنتهك اإلتفاقي

توطنات ل    ) تصفيق. (المس يش والعم طينيين الع ن للفلس ه يمك د بأن ا للتأآ ي بإلتزاماته ًا أن تف رائيل أيض ى إس عل

انية في غزة ال يخدم       وتطوير مجتمعهم وآما تقع أزمة إنسانية في األسر الفلسطينية اإلستمرار في ة اإلنس األزم

ة               اة اليومي ى مستوى الحي اك تحقق عل ة يجب أن يكون هن دان الفرص في الضفة الغربي أمن إسرائيل وآذلك فق

ى إسرائيل ان تتخذ            ق السالم وعل ة من الخارطة من أجل تحقي للشعب الفلسطيني ويكون جزءًا في غاية األهمي

  .مخطوات ملموسة لتحقيق مثل هذا التقد

أخيرًا على الدول العربية أيضًا عليها أن تقر بأن مبادرة السالم العربية آانت بدايًة مهمة ولكنها ليست   

ة عن      م العربي ل أنظار األم وم لتحوي د الي ي اإلسرائيلي بع ة مسؤولياتها ال يجب أن يستخدم الصراع العرب نهاي

ى تطوير     مشاآل أخرى، عوضًا عن ذلك يجب أن يكون مدعاًة للتصرف من  أجل مساعدة الشعب الفلسطيني عل

ذات  ق لل ز المخف دم عوضًا عن الترآي ار التق راف بشرعية إسرائيل واختي ه واإلعت تحقق دولت ي س اته الت مؤسس

  .والذي تم في الماضي

ه بشكل    ---أمريكا ستوحد سياساتها مع أولئك الذين يسعون لتحقيق السالم وأن ونحن سنقول عًال ونقول

رًا من      خاص بالنسبة  دوء آثي لإلسرائليين والفلسطينيين والعرب نحن ال نسطيع فرض السالم ولكن وبقناعة وبه

ة فلسطينية      ام دول ون الحاجة لقي د  . المسلمين يعرفون أن إسرائيل لن تذهب، آذلك الكثير من اإلسرائليون يعرف لق

  .ةآن األوان بالنسبة لنا أن نتصرف لتحقيق ما يعرفه الكثيرون على أنه حقيق

لقد تدفقت دموع آثيرة وسالت دماء آثيرة علينا جميعًا مسؤولية العمل من أجل ذلك اليوم الذي تستطيع  

دما تصبح األرض    دون خوف وعن دمون ب اءهم يعيشون ويتق اهدة أبن طينيين مش رائليين والفلس ات اإلس ه أمه في

ا،      ذي أراده اهللا له الم ال ًا للس ة مكان ة العظيم ان الثالث ة لألدي ود      المقدس ًا لليه ًا دائم دس وطن بح الق دما تص وعن

آما جاء في قصة عزرى . والمسيحيين والمسلمين والمكان الذي يستطيع فيه جميع أبناء إبراهيم أن يعيشوا بسالم

  .وفي هذه القصة عندما قام آل من موسى والمسيح ومحمدعليه السالم وتشارآوا في الصالة سويًا) تصفيق(

وت وق إن المصدر الثالث للت ك الحق يما تل دول، الس وق ومسؤوليات ال ي حق ا المشترك ف و إهتمامن ر ه

  .والمسؤوليات المتصلة باألسلحة النووية

د ظلت                ران اإلسالمية لق ة إي ات المتحدة وجمهوري ين الوالي وتر ب ذا الموضوع مصدرًا للت ان ه لقد آ

دي    اهض لبل ا المن اريخ        .ولسنوات آثيرة تعبر إيران عن هويتها من خالل موقفه دينا ت ع في بل اريخ في الواق والت

لوب    ت بأس ة أنتخب ة إيراني ة بحكوم ي اإلطاح اردة دورًا ف ام الحرب الب دة أي ات المتح ت الوالي د لعب عاصف، لق
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ننا سنمضي قدمًا بشجاعة وصواب و تصميم  سيكون من الصعب التغلب على عقود من انعدام الثقة، وإ

ى      بقة وعل دون شروط مس وسيكون هناك الكثير من القضايا للنقاش بين بلدينا ونحن على استعداد أن نسير قدمًا ب

أساس اإلحترام المتبادل ولكنه من الواضح لكل من تقلقه األسلحة النووية إننا وصلنا إلى نقطة حاسمة وهي نقطة 

دفع       ال ترتبط ببساطة  د ي ووي في الشرق األوسط ق لمصالح الواليات المتحدة ولكنها ترتبط بمنع سباق للتسلح الن

  .المنطقة والعالم إلى طريق محفوف بالمخاطر

ا            ة ال تملكه لحة النووي ازة لألس ديها حي دول ل ض ال ذين أن بع ؤالء ال ن ه ات م ا أدرك اإلعتراض أن

دول    . األخرى  ار ال ا أن تخت ة بعينه دة        ال ينبغي لدول إنني أآدت وبش ذا السبب ف ة وله ك األسلحة النووي ي تمتل الت

وآل دولة بما فيها إيران يجب أن  ) تصفيق. (إلتزام أمريكا تسعى فيه إلى عالم ال تمتلك فيه أي دولة سالح نووي

ا   ع إنتش دة من ؤولياتها بموجب معاه ذت لمس ليمة إذا انتف ة الس ة النووي ى الطاق ي الوصول إل ا الحق ف ون له ر يك

ه   زمين ب ا آمل   . األسلحة النووية وهذا اإللتزام هو إلتزام جوهري في المعاهدة ويجب الحفاظ عليه لجميع الملت وأن

  .أن جميع دول المنطقة ستتشارك في هذا األمل

  .الموضوع الرابع الذي سأتطرق إليه هو الديمقراطية

رويج للد    بط بحرب      أنا أعرف أنه آان هناك الكثير من األصوات بالنسبة للت ا أرت ر منه ة وآثي يمقراطي

ى            م عل ًا للحك ة أن تفرض نظام ة دول ى أي ة وال ينبغي عل ة دول العراق ولذلك دعوني أآون واضحًا ال تستطيع أي

هذا لن يقلل من إلتزامي إتجاه الحكومات التي تعبر عن إرادة الشعب حيث يتم التعبير عن هذا المبدأ . دولة أخرى

ع      . د وشعوب هذه الدولفي آل دولة وفقًا لتقالي ا هوأفضل شيء بالنسبة للجمي إن أمريكا ال تفترض أنها تعرف م

ع البشر يتطلعون             اد راسخ أن جمي ي إعتق ك يالزمن ليمة ومع ذل ات الس ائج اإلنتخاب آما أننا ال نفترض اختيار نت

مون والثقة في حكم ألشياء محددة، القدرة على أن يتحدثون على ما في ذهنهم وأن يكون لهم صوت في آيف يحك

وال شعب،       . القانون واإللتزام بالعدالة والمساواة في التطبيق فافة وال تسرق وتنهب أم الشعوب تريد حكومات ش

ذا السبب   ل إنسان وله وق آ ل هي حق ة ب ار أمريكي ذه ليست مجرد أفك اة ه ة الحي ار طريق ة إختي ع لحري والتطل

  )يقتصف. (سنستمر في تأييدها في أي مكان على األرض

ي تحمي    : ال يوجد هناك خط مستقيم للوفاء بهذا الوعد ولكن ما هو واضح األن هو اآلتي الحكومات الت

اً   ًا وأمان دًا في القضاء       . هذه الحقوق في نهاية المطاف حكومات أآثر إستقرارًا ونجاح نجح أب ار ال ي إن قمع األفك

واتهم في جميع أنحاء العالم حتى إذا آنا نختلف  على هذه األفكار، إن أمريكا تحترم حق الجميع ومن يرفعون أص

ذه          ين شعبنا، ه انون وبالتساوي ب دما يحكمون بالق معهم ونحن سنرحب بكل الحكومات المنتخبة بشكل سلمي عن

م      وا خارج سدرة الحك النقطة األخيرة في غاية األهمية ألن هناك البعض الذين يطالبون بالديمقراطية عندما يكون

ي هي     وعندما يتسلمون السلطة يقمعون دون هوادة حقوق اآلخرين فبغض النظر في أي مكان فإن الحكومات الت
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  . شكرًا، الموضوع الخامس الذي علينا الحديث عنه هو الحريات الدينية

د        إن لإلسالم تقليد عريق يدعو إلى الفخر في الت ة، لق اريخ األندلوسية وآردوف د شاهدت في ت سامح، لق

د ذات              ة في بل نهم بحري ون يمارسون دي ان المسيحيون المؤمن يا حيث آ ًال في إندونيس رأيت هذا عندما آنت طف

اروا     يهم أن يخت دول عل ل ال عوب آ وم أن ش ا الي ي نحتاجه امح الت روح للتس ذه ال المية، إن ه لمين إس ة مس أغلبي

ذا           عقيدتهم ودينهم ان، إال أن ه ار األدي ذا التسامح ضروري إلزده روح إن ه ل وال حسب إختيارات القلب والعق

  .النهج يواجه الكثير من التحديات ومن خالل السبل العديدة

ان اآلخر                رفض إيم انهم بشخص ب اس مدى إيم اك نزعة مزعجة لقي في أوساط بعض المسلمون هن

إن ) تصفيق . (عليه سواء آان للموارنة في لبنان أو األقباط في مصر  وعقيدته إن ثراء تعدد األديان يجب الحفاظ

ين        ام ب ين المسلمين حيث أن اإلنقس خطوط الشقاق وإذا آنا صريحين إن خطوط الشقاق يجب أن تتالشى أيضًا ب

  .السنة والشيعة أدى إلى عنف مأساوي خاصة في العراق

ي تمكن ا   ايش   إن الحرية الدينية هي الحرية األساسية الت ذلك أن نفحص     . لشعوب من التع ا ل يجب علين

ى       ري صعبت عل رع الخي ة التب دة أنظم ات المتح ي الوالي ثًال ف ة، فم ة الحري ا لحماي ي نتبعه اليب الت ًا األس دائم

ريكيين المسلمين لضمان             دؤوب مع األم زم بالعمل ال إنني ملت ذلك ف اة ل المسلمين األمريكيين الوفاء بواجب الزآ

ا    تمكينهم من تأدية ة مواطنيه فريضة الزآاة وعلى غرار ذلك فإنه من األهمية على الدول الغربية أن تتفادى إعاق

لمة، ببساطة ال نستطيع أن        رأة مس ى إم ين عل من المسلمين من ممارسة دينهم آما يشاؤون، فمثًال فرض زي مع

  .نخفي عداؤنا إتجاه دين ما وراء شعارات ليبرالية

ين            في الواقع األديان عليها أن ا تجمع ب ة في أمريك ديم مشاريع خدمي ذلك نحن األن بصدد تق تقربنا ول

ك               ة السعودية المل ة العربي ك المملك ا مل ي يقوده ك الت ل تل ود مث ذلك نرحب بجه ود ل المسيحيين والمسلمين واليه

الم بإم . عبداهللا من أجل الحوار بين األديان، والدور الريادي لترآيا في تحالف الحضارات ل   وحول الع ا تحوي كانن

ا          ون من أجل مكافحة المالري واطنين ويعمل ين الم الحوار بين األديان إلى خدمات لجميع األديان تبني الجسور ب

  .بأفريقيا أو توفير اإلغاثة عقب آارثة طبيعية

  )تصفيق. (الموضوع السادس الذي أريد أن أتطرق إليه هو موضوع حقوق المرأة

ن خالل  دل م م أن الج ا أعرف وأعل ذا     أن ول ه دل ح ن الج ر م اك الكثي ن الحاضرين هن معه م ا أس م

ل             ار أن تغطي رأسها هي اق ي تخت رأة الت بعض في الغرب أن الم ه ال الموضوع أنا أرفض الرأي الذي يعبر عن

اواة   ليست مصادفة   ) تصفيق (شأنًا من غيرها، إال أنني أعتقد أن المرأة التي تحرم من التعليم هي تحرم من المس

  .ن التي تحصل فيها المرأة على تعليم جيد هي غالبًا دول تتمتع برفاهية أآثرأن البلدا
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اهدنا   . دعوني أآون في غاية الوضوح، موضوع وقضايا مساواة المرأة ليست أبدًا مسألة لإلسالم د ش لق

ى سدرة الح     رأًة في إل م في ترآيا وباآستان وبنغالدش وأندونيسيا رأينا دول ذات أغلبية مسلمة تنتخب إم وفي  . ك

  .الوقت ذاته فإن النضال من أجل مساواة المرأة يتواصل في الحياة األمريكية وفي بلدان عديدة حول العالم

ا       ل أبناؤن در مث نفس الق انهم أن يساهمون ب ا المشترك ستدعمه    . أنا على قناعة بأن بناتنا بإمك أن رخاؤن

ع طموح       وا جمي وم      عن طريق مساعدة البشرية رجال ونساء في أن يحقق ا أن تق رأة عليه ا ال أؤمن أن الم اتهم أن

اواة   ق المس ى تتحق ال حت ا الرج وم به ي يق ارات الت نفس الخي اة  . ب رن الحي واتي يخت وة الل ؤالء النس رم ه ا أحت أن

ي    تدخل ف دة س ات المتح ذلك فالوالي ه ل رين علي نا مجب ارهم ولس ذا خي ون ه ون يجب أن يك ن أن يك ة ولك التقليدي

ن ا  ر م ع الكثي راآة م روض    ش ل الق ن أج ات وم ات والفتي رأة والبن يم للم رامج التعل ل ب ن أج المية م دول اإلس ل

  )تصفيق. (البسيطة للنسوة من أجل تحقيق أحالمهم وأهدافهم

  .أخيرًا أريد الحديث عن التنمية اإلقتصادية وإتاحة الفرص

اقض        ة تن ه من مظاهر العولم رون أن و   . أعرف أن الكثيرين يعتب ادرًة   شبكة اإلنترنت وقن از ق ات التلف

راء والفرص       ان التجارة أن تحقق الث على نقل المعرفة والمعلومات وآذلك قادرًة على بث العنف واإلباحية بإمك

ذا          . ولكن أيضًا قد تخلق زعزعة آبيرة وتغييرات في المجتمعات  إن ه ا ف دي أمريك ا بل ا فيه دول وبم ع ال في جمي

م من آل     خوف أنه نتيجة الحداث. التغيير يجلب الخوف ة سنفقد السيطرة على خياراتنا اإلقتصادية والسياسية وأه

ي أعرف      ا ولكنن دنا وأديانن هذا هويتنا، آل هذه األمور التي تعتبر هامة بالنسبة لقلوبنا وأسرنا ومجمتمعاتنا وتقالي

دم اإلنساني      ه ال نستطيع أن ننكر التق يس ضرورياً      . أيضًا أن د ل ين التطور والتقالي اقص ب ان    .فالتن ل الياب دول مث

  .وآوريا الجنوبية قامت بتنمية أنظمتها اإلقتصادية والحفاظ في نفس الوقت على ثقافتها المتميزة

ن             المي م الم اإلس الم والع ن دول الع د م هدته العدي ذي ش ر ال دم الزاه ى التق يئ عل س الش ق نف ينطب

ي  ى دب ور وإل ا  . آوااللمب ت المجتمع ا أثبت ى أوقاتن زمن وحت دم ال ذ ق ي  ومن ون ف ا أن تك المية أن بإمكانه ت اإلس

  . الطليعة في اإلبتكار والتعليم

اطن      ن ب تخرجة م روات المس ى الث ة عل تراتيجية للتنمي ة اس د أي ن أن تعتم ه ال يمك ام ألن ر ه ذا األم ه

نفظ، الكثي       د عن ال راء المتول ر األرض ال يمكن إدامة التنمية مع وجود البطالة في أوساط الشباب لقد أستمعت للث

ار     . من دول الخليج وتبدأ بعض الدول بالترآيز على نطاق أوسع في التنمية يم واإلبتك درك التعل ًا أن ي علينا جميع

تثمارات محدودة  . سيكونان عملة القرن الواحد والعشرين ى    . وفي مجتمعات إسالمية آثيرة هناك إس ا أرآز عل أن

ماضي آانت ترآز على الغاز والنفط عندما تكون القضية  الترآيز في هذا اإلستثمار في بلدي وبينما أمريكا في ال

ادل      رامج التب بالنسبة لهذا الموضوع اآلن نحاول أن يكون أنخراطنا أوسع وأآثر شمولية في التعليم سنوسع من ب

وم في نفس الوقت      ) تصفيق . (والمنح الطالبية، منحة مثل التي أحضرت والدي إلى الواليات المتحدة وسوف نق

ددريب       بتشجيع عد وفير الت د أآثر من األمريكيين على الدراسة في المجتمعات اإلسالمية وسوف نوجد فرصًا لت

للطالب المسلمين في الواليات المتحدة واإلستثمار في سبيل التعلم اإللكتروني للمعلمين والتالميذ في جميع أنحاء  

  .القاهرةالعالم حتى يستطيع الطالب في والية آانساس أن يتواصل مع طالب في 
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وين              ال المتطوعين لتك دًا من رجال األعم ادرًا جدي ة اإلقتصادية، سوف نستحدث آ ق بالتنمي فيما يتعل

رواد المشاريع آي               ام ل ذا الع ة ه ة وسوف استضيف آلم دان ذات اإلسالمية األغلبي شراآة مع نظرائهم في البل

ة في مجاالت العمل التجاري و       الي والمؤسسات وأصحاب المشاريع     نقوي العالقات بين الشخصيات القيادي الم

  .اإلبتكارية بين الواليات المتحدة والمجتمعات الدولية

دول    في العلوم والتكنولوجيا سوف نؤسس صندوقًا ماليًا جديدًا لدعم التنمية والتطوير التكنولوجي في ال

دة         ق وظائف عمل جدي ى تستطيع خل ى السوق حت تح مراآز     اإلسالمية والمساهمة في نقل أفكارها إل وسوف نف

رامج         اون في ب ين للتع ؤهلين علمي ين م للتفوق العلمي في إفريقيا والشرق األوسط وجنوب شرق آسيا وسوف نع

ة       ن أن   . من تأسيسها، تطوير مصادر جديدة للطاقة واستحداث فرص العمل الخضراء وال تضر بالبيئ وم أعل الي

ى ش       ؤتمر اإلسالمي للقضاء عل ة الم ذلك سنوسع الشراآة مع المجتمعات       جهود جديدة مع منظم ال وآ لل األطف

  .اإلسالمية للترويج لبرامج صحة الطفل واألم الحامل

راآة   ق الش ن طري تم ع ور يجب أن ت ذه األم ل ه ون  . آ ع األمريكي ل م تعدون للعم ريكيين مس إن األم

ة في الم      ة والمهني ة والشرآات التجاري جتمعات اإلسالمية حول    والحكومات والمنظمات األهلية والقيادات الديني

ا تكون سهلة في الحل          . العالم من أجل مساعدة الناس في تحقيق حياة أفضل  ي وصفتها لن إن معالجة األمور الت

ه شعوبنا لمخاطر      ولكننا نتحمل معًا مسؤولية أن نتكاثف نيابة عن العالم الذي نسعى من أجله عالم ال تتعرض في

ا  متطرفين، قوات أمريكية عادت إلى وطنه ا عالم ينعم فيه اإلسرائيليين والفلسطينيين باألمان وفي دولة لكل منهم

ه      رم في واطنين وتحت ة الم وعالم تستخدم فيه الطاقة النووية ألغراض سليمة وعالم تعمل فيه الحكومات على خدم

د ل          ه والسبيل الوحي ذي نسعى من أجل الم ال ذاهو الع ذا   حقوق جميع أبناء اهللا هذه هي مصالح مشترآة ه ق ه تحقي

  . العالم هو العمل سويًا

ى          درتنا عل ول ق كوك ح راودهم الش ذين ت لمين ال ر المس لمين وغي ن المس ر م اك الكثي م أن هن ا أعل أن

رح         دم ويقت ق التق ون في وجه تحقي ام ويقف إستغالل هذه البداية هناك البعض الذين يؤججون نيران الفرقة واإلنقس

تم وأن الحضارات     البعض أن الجهد المبذول بهذا الصدد غ ا أمر مح ير مجدي ويقولون بأن اإلختالفات فيما بينه

ة      دام الثق سوف تتصادم هناك الكثيرون يشككون أن التغير الحقيقي باإلمكان حدوثه هناك الكثير من الخوف وانع

د أن أق       دمًا وأري ن نستطيع أن نسير ق ذا  بني على مدى السنوات ولكن إذا إخترنا أن نكون سجناء الماضي ل ول ه

د      نهم وأي بل ان دي ًا آ د وأن           : لصغار السن أي الم الجدي وا الع درة أن تتخيل ديكم الق ر من أي شخص آخر ل تم أآث أن

  . تعيدوا صياغة وصناعة هذا العالم

ا    . نتشارك في هذا العالم في لحظة قصيرة   ---إننا جميعًا نتشارك في هذا العالم  السؤال المطروح علين

ى مواقف     هل سنرآز فقط فترة حيا تديمة للوصول إل تنا على األرض في الفروق التي بيننا؟ أم سنلتزم بجهود مس

  .وأرضية مشترآة وترآيز إهتمامنا على المستقبل الذي نسعى من أجلة ألبنائنا وأن نحترم آرامة جميع البشر

وم لأل   . إنه من السهل الخوض في الحروب أآثر من أن ننهي هذه الحروب ه الل خرين،  من السهل توجي

من السهل أن تنظر إلى األمور المختلفة في األخرين بدًال من أن تنظر إلى األمور . أسهل من أن تنظر في داخلك
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دة ليست سوداء أو بيضاء أو سمراء         دة ليست جدي هذه الحقيقة ترتقي فوق البلدان والشعوب وهي عقي

ليست خاصة بالمسيحية أو اإلسالم أو اليهودية هي عقيدة بدأت نبضاتها في مهد الحضارة والتي ال زالت تنبض   

  .اإليمان هو الذي أتى بي هنا اليوم. مان باألخريناليوم في قلوب آالف الماليين من العالم هواإلي

ة   إننا نملك القدرة على تشكيل العالم الذي نسعى من أجله، ولكن إذا آان لدينا فقط الشجاعة إلحداث بداي

اآم شعوبًا      : (جديدة أخذين بعين اإلعتبار ما آتب في القرآن الكريم ى وجعلن ياأيها الناس إنا خلقناآم من ذآر وأنث

  ).ل لتعارفواوقبائ

  ".إن الغرض من النص الكامل للتوراة هو تعزيز السالم: " ونقرأ في التلموذ

  ".طوبى لصانعي السالم ألنهم أبناء اهللا يدعون: "ويقول لنا الكتاب المقدس

ا األن أن نعمل     . بإستطاعة شعوب العالم أن تعيش معًا في سالم رب وعلين ة ال إننا نعلم أن هذه هي رؤي

  .لتحقيق هذه الرؤيةعلى األرض 

 .وسالم اهللا وبرآاته عليكم شكرًاشكرًا لكم 

 

 :تلفزيون الجزيرة

ات الشعب األمريكي             م تمني ل لك ا أنق ادة لشعب مصر وأن رم الوف إنني أشكرآم على حسن الضيافة وآ

  .وتحيات السالم من الجاليات اإلسالمية في بلدي وأقول السالم عليكم

الم    نحن نلتقي هنا في وقت به توت ر شديد بين الواليات المتحدة األمريكية والمسلمين في شتى أنحاء الع

ة         ي تتجاوز أي جدل حول السياسة الحالي ة الت وى التاريخي ين      .هذا التوتر جذوره في الق ين اإلسالم وب ة ب العالق

ة،و في ا    ؤخرًا   الغرب يدخل فيها قرون من التعاون والتعايش ولكن أيضًا النزاع أيضًا والحروب الديني ات م ألوق

دان            اردة البل وق، وفي الحرب الب ي حرمت المسلمين من الحق تعمارية الت زادت هذه التوترات بفعل الحقب اإلس

ا  ي جاءت به رات الت ا أيضًا التغي رام لتطلعاته ة ومن دون تطلعات إحت ا وآيل رًا ماعوملت وآأنه اإلسالمية آثي

ين           العولمة والحداثة جعل الكثير من المسلمين ينظرون ا تنظر بع ار أنه ات المتحدة بإعتب ى الوالي داء إل ين الع بع

لمين، هجمات الحادي عشر       العداء لإلسالم آما أن المتطرفين إستغلوا هذه التوترات وفي صفوف قليل من المس

ا     بتمبر في الح دنيين جعلت             ---من س ات عنف ضد الم ات عملي ود هؤالء المتطرفين لشن عملي وإستمرار جه

ا تحدد           ---ظرون بأن اإلسالم الكثيرين ين ا أن عالقتن ة والخوف وطالم د من عدم الثق ى المزي بأن آل هذا أدى إل

يس      زاع ول دون الن ذين يري باإلختالفات فسوف نمكن ونعطي القدرة للذين يريدون الكراهية وليس السالم أؤلئك ال

في دورة الشك وعدم التوافق يجب ان     التعاون الذي من شأنه أن يساعد آل شعوبنا على تحقيق التقدم والرخاء و

الم         ات المتحدة والمسلمين في أنحاء الع ين الوالي تنتهي وقد جئت إلى هنا إلى القاهرة ألسعى وراء بداية جديدة ب
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ر من اإلعالن               اك الكثي م أن هن ين عشية وضحاها وأعل ن يحدث ب ر ل أن التغيي درآًا ب وأنا أفعل ذلك م

ى   والحديث عن هذا الخطاب ولكن أدرك أنه ال خطاب وحده يمكنه أن يحل آل المشكالت وال نستطيع أن نرد عل

ول          ا أن نق دمًا علين ا أن نمضي ق ا أردن ا إذا م آل األسئلة المعقدة التي جاءت بنا إلى هنا لكنني على قناعة من أنن

ة       واب المغلق واليس واألب ال من وراء الك ا تق . بوضوح وإنفتاح لكل منا ما يجول في أذهاننا وقلوبنا والتي آثيرًا م

بعض   يجب أن تكون هناك جهود لإلستماع إلى بعضنا الب عض وأن نتعلم من بعضنا البعض وأن نحترم بعضنا ال

ة         ًا بالحقيق دث دائم ا أن نتح ريم إن علين رآن الك ا الق ول لن ا يق ترآة آم يات مش عى ألرض فيق. (ونس ذا ) تص ه

ا           ي نقف إزءه ة الت ام المهم يلة أستطيع وبتواضع أم ماسأحاول أن أقوم به هذا اليوم أن أقول الحقيقة بأفضل وس

  .قناعتي بأننا ما يجمعنا  آبشر أآثر من القوى التي تحاول أن تفصل وتباعد بيننا ومنطلقًا من

ال من المسلمين               ا أجي ة فيه ة آيني دي جاء من عائل ا ميسحي لكن وال وهذه قناعة متجذرة في نفسي أن

ى المغرب             ذ الفجر وحت يا وآنت أسمع صوت المؤذن من وآشاب  . وآصبي صغير قضيت سنوات في أندونيس

  .في شيكاغو حيث الكثير من المسلمين الذين يجدون راحة في تطبيق معتقداتهم اإلسالميةعملت 

ة األزهر      ل جامع وآتلميذ للتاريخ أعلم عمق الحضارة اإلسالمية فقد آان اإلسالم هو الذي هو الذي مث

ر من  م لكثي ور والعل ي عصر النهضة األوروبي ---يحمل مشعل الن ا حدث ف ال آم ات من األجي ا أن . ةلمئ آم

ر وأدوات المالحة والطباعة        ) تصفيق( ي إخترعت الجب و روح اإلبتكار واإلبداع هي في عدد المسلمين هي الت

يقا والشعر              راج والموس واس واألب ا األق ة اإلسالمية أعطتن فائها، الثقاف ال اإلمراض وش ة إنتق م آيفي والكتابة وفه

ى م روي وعل ة وت ر وبحكم تمعن والتفك اآن لل وال والخط وأم ن خالل األق رهن اإلسالم م اريخ ب ر عصور الت

  ).تصفيق(واألفعال على روح التسامح الديني والتجانس العرقي والمساواة العرقية أيضًا 

ا ة وقصة أمريك زًء من حكاي ًا ج ان دائم م أن اإلسالم آ دي آانت . وايضًا أعل ة أعترفت ببل أول دول ف

ام     ة طرابلس ع ات المتحدة        1796المغرب وعند توقيع إتفاقي يس للوي اني رئ ات المتحدة    ---جون آدمز ث الوالي

اة    روا الحي ون أث لمون األمريكي نا والمس ذ تأسيس دين اإلسالمي ومن لمين وال د أي خالف ضد المس م تج ها ل بنفس

ة ودرسوا          دؤوا مشاريع تجاري ة وب وق المدني وا عن الحق األمريكية وحاربوا حروبنا وخدموا في حكوماتنا ودافع

ة     في جام ا وأشعلوا الشعلة األولمبي ى مبانين . عاتنا وساهموا في إنجازاتنا الرياضية وفازوا بجوائز نويل وبنوا أعل

وعندما إنتخب أول أمريكي مسلم للكونغرس إستخدم نسخة من نفس المصحف الذي طوماس جفرسون أحد أبائنا 

  )تصفيق(. المؤسسين إحتفظ بتلك السنخة من المصحف الشريف في مكتبته الشخصية

. إذن أنا عرفت اإلسالم في ثالث قارات قبل أن آتي إلى المنطقة التي نزل وحي اإلسالم فيها ألول مرة

وهذه الخبرة هي التي توجه حياتي وخبراتي بأن الشراآة بين أمريكا واإلسالم يجب أن تنبني على ماهو اإلسالم  

ه     ا هو متصور عن ا أدرك مسؤوليتي وواجب   . الصحيح وليس م ا أحارب ضد       وأن ات المتحدة أن رئيس للوالي ي آ

  )تصفيق. (الصور النمطية السلبية ضد اإلسالم أينما ظهرت
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ا هو الحال مع أن      . ولكن نفس المبدأ يجب أن ينطبق على تصورات المسلمين عن أمريكا ة وآم فالعدال

ات     ة فالوالي ة لإلمبراطوري المسلم الينطبق عليهم الصور النمطية البدائية أمريكا ليست هي أيضًا الصورة النمطي

ورة ق    . المتحدة آانت إحدى مصادر التقدم في العالم دنا نتيجة ث ى       نحن ول دنا عل ة وأسس بل امت ضد إمبراطوري

ا     . مبدأ أن الجميع متساون اني داخل حدودنا وخارجه ذه المع . ولقد بذلنا دمائنا وآافحنا على مدى قرون لتحقيق ه

وقد صاغتنا آل الثقافات المختلفة المستمدة من آل بقاع األرض المختلفة وآرسنا أنفسنا لمبدأ واحد وهو مبدأ قوة 

  .القوة في اإلتحاد وآيان واحد من بين مجموعة من األفراد المختلفين ---آيان يقوم على 

ات المتحدة          ًا للوالي ا انتخبت رئيس اراك حسين أوبام وحتى األمريكيين من أصل إفريقي وباسمي أنا ب

  ).تصفيق(األمريكية 

ع     م يتحقق للجمي ع ل ولكن   ولكن قصتي الشخصية ليست فريدة من نوعها وفرصة تحقيق األحالم للجمي

وعده هو موجود لكل من يحل في شواطئنا وهذا يدخل بضمن حوالي سبعة ماليين من المسلمين األمريكين الذين 

. يعيشون في بالدنا والذين هم بالمناسبة يتمتعون بمستوى تعليمي وبمستوى معاشي يفوق متوسط الفرد األمريكي

اك      وعالوًة على ذلك فإن الحرية في الواليات المتحدة هي ال  ذا السبب هن ه له رد لدين تختلف عن حق ممارسة الف

ة               ة األمريكي ذا السبب الحكوم ان مسجد داخل حدودنا وله ر من ألف ومئت ا وأآث مسجد في آل والية من والياتن

  .لجأت إلى القضاء لحماية حق النساء والفتنيات في ارتداء الحجاب ومعاقبة الذين يحرمونهم من هذا الحق

د أن         لذلك يجب أن ال ي  ا ونعتق أن اإلسالم هو جزء من أمريك كون هناك شك ليس هناك مجال للشك ب

ا وأن        ق طموحاتن ع في تحقي أمريكا في داخلها تعتنق الحق أن بأي مراحل من مراحل الحياة بحق مشارآة الجمي

ا وإال      ا وجالياتن ة وأن نحب عائالتن ذه   تعيش بأمن وأمان وسالم وأن نحصل على حق العمل والعيش بكرام ا ه هن

  .أمور نشترك بها وهذا هو أمل للبشرية جميعًا

ق     ن أن تحق دها ال يمك ات لوح ا فالكلم ة لمهمتن رد بداي ي مج ترآة ه انيتنا المش راف بإنس الطبع اإلعت ب

أن     درك ب وتلبي احتياجات مجتمعاتنا هذه اإلحتياجات تلبي فقط إذا ما تحرآنا وتصرفنا بحزم وجرأة وشجاعة ون

دما       التحديات مشترآة  ه عن ة أن ا القريب ا من خبراتن وإخفاقتنا في التحدي لها سيلحق الضرر بنا جميعًا فنحن تعلمن

ا   يكون هناك نظام مالي يضعف في بلد ما الرخاء آله يتأثر في آل مكان آخر، عندما تؤثر اإلنفلونزا بشخص آلن

دما     نصبح معرضين لخطره عندما تسعى دولة واحدة إلمتالك سالح نووي فتهديد هذه ع عن األسلحة يظهر للجمي

ور       ي دارف اء ف اك ضحايا أبري ون هن دما يك ر وعن ا يتعرض للخط ان آلن ي مك ا ف ل م ي جب ون ف ل متطرف يعم

  )تصفيق. (والبوسنة يتعرضون لهذا، هذه الجرائم هذه لطخة تلطخ ضمائرنا جميعًا

ا الحادي والعشري       الم في قرنن ذا الع ى     هذا ما يعنيه أنه يجب أن نتشارك في ه ع عل ذه مسؤولية تق ن، ه

رًا           . عواتقنا إتجاه بعضنا البعض آبشر ان آثي اريخ البشري آ ا ألن الت رد تحمله ى أي ف ذه مسؤولية صعبة عل فه

ك في         ق مصالحها الخاصة ومع ذل عيًا لتحقي سجًال لبلدان وشعوب وقبائل وأديان أيضًا تخضع بعضها البعض س

ة       هذا العصر الجديد مثل هذه العقليات والذهن ار إعتمادي ين اإلعتب ذنا بع إذا أخ بعض ف يات تلحق الهزيمة بنفسها ال

إذن أيًا آان ما نفكر  . بعضنا البعض فإن أي نظام عالمي يرفع أمة أو شعب فوق األخرين مصيره الفشل المحتوم
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ا أن نواجه          ة األمر هو العكس علين وتر في الحقيق واألن هذا ال يعني بأننا يجب أن نتجاهل مصادر الت

يكم بكل وضوح وصراحة حول بعض         هذه التوترات وبشكل شجاع وجريء ومن هذه الروح دعوني أتحدث إل

  .أعتقد أن علينا أن نواجهها سويًة أخيرًاالقضايا المحددة التي 

  .القضية األولى التي علينا ان نتصدى لها هو موضوع التطرف والتشدد العنفي والعنيف بكل أشكاله

ة    ) تصفيق(في أنقرة أوضحت بأن أمريكا ليست ولن تكون في حالة حرب ضد اإلسالم   ى أي ا عل ولكنن

رفض آل    حالة سوف نسعى بدون آلل أو ملل متصدين للم تشددين العنيفين الذين يشكلون تهديدًا على أمننا ألننا ن

رئيس أن  ي األول آ ي وواجب اء ومهمت ال األبري اء واألطف ل الرجال والنس ان وهو قت اع آل األدي ا يرفضه أتب م

  .احمي الشعب األمريكي

ل أآثر من سبع فالوضع في أفغانستان يبرهن على أهداف أمريكا وهنا نحن نحتاج إلى العمل سوية فقب 

ا    ا ذهبن سنوات الواليات المتحدة الحقت القاعدة وطالبان بدعم واسع النطاق دولي فنحن لم نذهب بمحض إختيارن

ا حدث في           رروا فيم ى يب وا يشككون أو حت ا زال بعض م بحكم الضرورة وأنا على وعي وإدراك عل أنه هناك ال

وم        الحادي عشر من سبتمبر ولكن دعونا نكون واضحين، القا ك الي ة االف شخص في ذل ر من ثالث عدة قتلت أآث

وا أي شيء           م يفعل دان آخرى ل ى بل اس آخرون ينتمون إل أبرياء ونساء ورجال وأطفال من الواليات المتحدة وان

أت أن تتحمل مسؤولية        إليذاء اي شخص لكن القاعدة إرتأت واختارت أن تلحق األذى لهؤالء بكل وحشية وأرت

أنها أن   ذلك تعلن عنه ومستمر ة في القتل، أتباعها وأنصارها يحاولون توسيع نطاق تأثيرها هذه أفكار ليس من ش

  .نتجادل حولها هذه حقائق يجب أن نتعامل معها

ة قواعد       ى أي وال تخظئوا الظن، نحن ال نريد إبقاء جنودنا في افغانستان فنحن ال نرى نحن ال نسعى إل

ا أن ت   ؤلم ألمريك ر م و أم اك فه كرية هن يًا     عس ف سياس ذا صعب ومكل ابات فه باب والش ن الش ا م ر أبناءه خس

اإلستمرار في هذا النزاع وبكل فرح سنرجع آل فرد من أفراد قواتنا المسلحة إلى بلدنا إذا ما آنا متأآدين بأنه لن 

ذه ليست هي         ريكين لكن ه يكون هناك عنف مسلح في أفغانستان وباآستان يسعى لقتل أآبر عدد ممكن من األم

ة        ا دًا ورغم الكلف ين بل ر من ستة وأربع لحالة حتى األن ولهذا السبب نحن ندخل في شراآات مع تحالف يضم أآث

ل في عدة       وا جرائم القت عزمنا لن يتراجع ذلك يتضاءل ألن ال أحد منا ينبغي أن يتسامح مع هذا التشدد فقد إرتكب

الهم ال يمكن التصالح          بلدان فقتلوا ناسًا ينتمون إلى عدة اديان مختلفة لكن األهم لمين وأفع وا مس م قتل ك أنه من ذل

ل   معها مع حقوق البشر مع تقدم الشعوب ومع اإلسالم وتعاليمه القرآن يعلمنا أن من قتل نفسًا بغير نفس فكأنما قت

  .والقرآن الكريم يعلمنا أيضًا أن من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا) تصفيق(الناس جميعًا 

دين الح ا     إن ال ي يراه ة الضيقة الت ن الكراهي ر م ر بكثي ار شخص أآب ن ملي ر م ه أآث ذي يعتنق ف ال ني

دأ السالم ونحن         . البعض رويج لمب فاإلسالم ليس جزًء في التصدي للعنف والكراهية بل هو جزء أساسي في الت

ذا السبب نخطط إل    اق  ندرك أيضًا أن القوة العسكرية لوحدها لن تحل مشكلة أفغانستان وباآستان له ار   1.5نف ملي

ين من ال          ات المالي ة لمئ اء المستشفيات والطرق والمصالح التجاري ين من     ---دوالر سنويًا لبن ومساعدة المالي
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امل مع قضية العراق وعلى خالف أفغانستان العراق آان حربًا إخترناها نحن والتي  ودعوني أيضًا أتع

اًال في         م أفضل ح د أن الشعب العراقي ه أثارت خالفات شديدة داخل بلدي و خارجه وعلى الرغم من أنني أعتق

ا بض         د أن األحداث في العراق ذآرت أمريك ي أعتق اء  النهاية بعد التخلص من طغيان صدام حسين لكنن رورة بن

ًا        ك ممكن ان ذل ا آ اآلنا آلم ة   ) تصفيق (تحالف وإجماع دولي وإستخدام الدبلوماسية هو أفضل لحل مش في الحقيق

ا      ا آلم ا انن ا وتعلمن و قوتن ع نم تنمو م ا س ل أن حكمتن ا أم ال أن ذي ق ون ال اس جفرس ات طوم ذآر آلم ا ت بإمكانن

  .إستخدمنا قوتنا بشكل أقل سنكون أعظم وأآثر حكمة

رك    وعل  تقبل أحسن وت ينا اليوم مسؤولية تقع على عاتق الواليات المتحدة لمساعدة العراق لصياغة مس

د أوضحت للشعب العراقي      ة        ) تصفيق (العراق للعراقيين وق ا ال نسعى إلقام د أوضحت للشعب العراقي بأنن فق

ذا الس         ه وحده له ك ل يادة العراق مل واردهم س ا    قواعد وليست لنا أية مطالب بأرضهم وم بب أمرت بسحب ألويتن

ًا لسحب       ة ديمقراطي ة العراق المتخب القتالية بحلول شهر آب أغسطس لهذا السبب سوف نلتزم بإتفاقيتنا مع حكوم

ام         ول ع راق بحل ن الع ا م ل قواتن حب آ وز وس و تم هر يولي ة بش دن العراقي ن الم ة م وات األمريكي . 2012الق

راد ق ) تصفيق ( دريب أف ى ت راق عل ا سوف نساعد  وسوف نساعد الع ة إقتصاده لكن ة وتطوير وتنمي ه األمني وات

  .العراق آعراق موحد وذو سيادة آشريك وليس آتابع

ولهذا السبب لن نقبل أي عنف من أي من المتطرفين ولن نغير ولن نتخلى عن مبادئنا، فالحادي عشر    

ي فج   ة الت وم، ولكن في بعض      من سبتمبر آان مصدر صدمة وألم آبيرين على بلدنا فالغضب والكراهي ا مفه ره

ى خطوات        نقدم عل ذا السبب نحن س الحاالت أدت بنا إلى التصرف بشكل يخالف أفكارنا وقيمنا ومثلنا العليا و له

إغالق سجن            ذيب وأمرت ب د حرمت بشكل آامل استخدام التع امو "ملموسة لتغيير مجرى األمورو لق " غوانتان

  )تصفيق(بحلول بداية العام المقبل 

انون وسوف نفعل    لذلك أم  ريكا ستدافع عن نفسها وأيضًا محترمة سيادة األمم وحكم القانون وسيادة الق

تخلص من  ا تسارع ال د وآلم ي تتعرض للتهدي لمة الت ات اإلسالمية والمس ع المجتمع روح من الشراآة م ك ب ذل

  .المتطرفين في المجتمعات اإلسالمية آلما إزدادت وتيرة شعورنا باألمن

  .الذي نحتاج إلى أن نبحث عنه هو الوضع بين اإلسرائليين والفلسطنيين والعالم العربي مصدر التوتر 

ار      ر واإلنكس ل للكس ر قاب رابط غي ذا ال ًا وه ة تمام رئيل معروف ع إس ة م اتهم القوي ون وعالق األمريكي

ومي يهودي متجذر       تالك وطن ق اريخ    ويستند إلى روابط ثقافية وتاريخية وعلي اإلعتراف بأن تطلعات إم في ت

اداة          رون تعرض للقمع واإلضطهاد مع ى مر العصور والق مأساوي ال يمكن نسيانه وإنكاره الشعب اليهودي عل

ي      السامية في أوروبا وصلت إلى ذروتها في محرقة، وغدًا سأزور بوخنفالد والتي هي جزء من المعسكرات الت

ر من مجموع السكان      تم التحقيق وتعذيب وقتل اليهود وإعدامهم في أفران الغاز ست وا أآث ة ماليين من اليهود قتل

ا       .اليهود في إسرائيل اليوم د إسرائيل لمحوه ة تهدي إن إنكار هذه الحقيقة ال أساس له وهو يتسم بالجهل وبالكراهي
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ق     عيًا لتحقي ولكن من طرف آخر ال يمكن أن ننكر بأن الشعب الفلسطيني بمسلميه ومسيحيه قد عانى س

ه  ين في              . وطنًا قومي ل ر يعيشون في مخيمات الالجئي زوح وأيضًا الكثي وا آالم الن ًا تحمل ى مدى ستين عام وعل

اة آ      ة وغزة محرومين من حي رة           الضفة الغربي ًا بأشكاله الكبي ة يومي وا اإلهان دًا وتحمل ا أب م يمتلكوه ة وسالم ل من

إذن ينبغي أن ال يكون نهاك شك بأن الوضع للشعب الفلسطيني هو وضع ال      . والصغيرة التي تأتي مع اإلحتالل

نح     م تم ة له ة وبدول يش بكرام ي الع روعة ف طينية المش وق الفلس ديرظهرها للحق ن ت ا ل ه وأمريك ن إحتمال هم يمك

  )تصفيق. (الفرص في الحياة

وعلى مر عقود أيضًا آان هناك مأزق وانتهت األمور إلى طريق مسدود، شعبان بحقوق مشروعة آل   

وم، للفلسطيني أن يتحدث عن        اء الل ه وإلق له تاريخ مؤلم يجعل من التنازل بعيدًا عن متناول اليد من السهل توجي

ولإلسرائليون أن يشيرون إلى العداء المستمر والهجمات على مر   .النزوح الذي جاء بسبب تأسيس دولة إسرائيل

ة أو منظور طرف آخر       عصورهم داخل حدودهم وما وراء حدودهم ولكننا إذا ما رأينا إلى هذا النزاع من وجه

ين حيث يعيش             لن نرى الحقيقة آما هي ألن الحل الوحيد هو لتطلعات آل من الطرفين لتتحقق من خالل دولت

  )تصفيق. (ليون والفلسطينين آل يعيش في أمن وسالماإلسرائي

الم أيضًا             ا وبمصلحة الع هذا في مصلحة إسرائيل ويصب في مصلحة فلسطينية وفي مصلحة أمريك

--ولهذا السبب أريد أن أسعى شخصيًا للتوصل إلى هذا الهدف بكل تفاني تتطلبه مثل هذه المهمة ألن اإللتزامات 

  .طرفين متفق عليها وفقًا لخارطة الطريق واضحة للعيان لكي يأتي السالماإللتزامات التي على ال -

وا عن    آن اآلوان لهذه األطراف ولنا جميعًا ان نرقى إلى مستوى مسؤولياتنا الفلسطينيون يجب أن يتخل

ن يحقق النجاح   . العنف انوا من         . المقاومة من خالل العنف والقتل خطأ، ول ا ع رون السود في أمريك ى مر ق عل

ة لكن                وقهم آامل ق حق نهم من تحقي ذي مك م يكن العنف ال ز العنصري والفصل، لكن ل أسياط اإلسترقاق والتميي

ا  . اإلصرار السلمي على المبادئ التي هي في صميم قيام أمريكا فنفس القصة يمكن أن يقولها شعب جنوب أفريقي

ى ا    وم عل ى       إلى شرق أسيا من أوروبا الشرقية إلى أندونيسيا هي قصة تق ؤدي إل ة بسيطة أن العنف ي ساس حقيق

ائمين أو أن تفجر نساء        . طريق مسدود ال ن ى أطف ق الصواريخ عل وال يدلنا على الشجاعة وال على القوة ان تطل

  .عجائز في حافلة هذه ليست طريقة لتكسب بها السلطة األخالقية بل التخلي عنها

ا    درتها      وقد آن األوان الفلسطينين أن يرآزوا على ما يمكن بن ؤه، السلطة الفلسطينية يجب أن تطور ق

ديهم           . على الحكم وخدمة أغراض شعبها   درآوا أن ل يهم أن ي دى بعض الفلسطينين ولكن عل ديها دعم ل حماس ل

د الشعب الفلسطيني حماس يجب أن  ق التطلعات الفلسطينية بتوحي ي تحقي وا دورًا ف مسؤوليات أيضًا لكي يلعب

  .اقيات السابقة وتدرك وتعترف بحق إسرائيل في الوجودتضع حدًا للعنف وتدرك اإلتف

ة أن حق إسرائيل في الوجود ال يمكن أن ينكر            روا بعدال لكن في الوقت نفسه على اإلسرائليين أن يق

ود  ي الوج طينين ف ق الفلس ذلك ح رائيلي   .آ تيطان اإلس ي اإلس تمرار ف روعية اإلس ل مش ده ال تقب ات المتح الوالي

فيق( ذه ا ) تص اء ه ذه      فبن د آن اآلوان له الم ق ق الس ود تحقي وض جه ابقة ويق ات الس ك اإلتفاقي توطنات ينته لمس
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ة ولكن هي ليست            وأخيرًا البلدا  ة مهم ة آانت بداي ادرة السالم العربي درك أن مب ا أن ت ن العربية عليه

نهاية مسؤولياتهم ألن النزاع العربي اإلسرائيلي يجب أن اليستخدم بعد اآلن لصرف أنظار الشعوب العربية عن  

ى تطوير م اعدة الفلسطينيين عل ببًا للتصرف لمس ك يجب أن يكون س دل من ذل ي مشاآل أخرى ب اتهم الت ؤسس

ة   ستدير دولتهم وتدرك حق إسرائيل المشروع وأن تختار التقدم بدًال من الترآيز على الماضي الذي يلحق الهزيم

 .بالذات

ه وراء                ا تقول ًا م ول علن ى السالم وسوف تق ذين يسعون إل ى جانب ال اتها إل أمريكا سوف تضع سياس

ن ال    رب نح طينيين وللع رائيليين وللفلس واليس لإلس اط      الك ي األوس ن ف الم ولك ي الس رض ونمل تطيع أن نف نس

ر من            درك الكثي اآلة ي ى نفس الش ي من الوجود وعل ن تختف درآون ان إسرائيل ل ر من المسلمين ي الخاصة آثي

ه   اإلسرائيليون أن الحاجة موجودة لقيام دولة فلسطينية وقد آن األوان لنتصرف على ما يعلم الكثيرون منا على أن

  .حقيقة

ذي    آثير م  وم ال ن الدموع ذرفت وآثير من الدماء سفكت ولكن آلنا علينا مسؤوليات لنعمل من أجل الي

ة            ديانات الثالث رون من دون خوف واألرض المقدسة لل اءهم يكب رون أبن األمهات اإلسرائيليات والفلسطينيات ي

ًا ل  ًا دائم دس وطن ون الق ون أن تك ذي أراده اهللا أن يك ان للسالم ال ة هي مك لمين العظيم ود والمس يحيين واليه لمس

دما       ) تصفيق (ومكانًا لكل أوالد إبراهيم أن يعيشوا سوية آما هي بقصة اإلسراء  ا هي القصة مع اإلسراء عن آم

  .عيسى وموسى ومحمد عليهم الصالة والسالم جميعًا صلوا سويًة

دول فيم       وق والمسؤوليات لل ي الحق وتر هو مصالحنا المشترآة ف ا يخص السالم  والمصدر الثالث للت

  .النووي

فهذه القضية آانت مصدرًا لتوتر بين الواليات المتحدة وجمهورية إيران اإلسالمية، وعلى مر سنوات   

الحوادث في خضم الحرب          . إيران تحدت جزء بموقف مناهض لبلدي يء وعاصف ب اريخ مل ه ت ة إن وفي الحقيق

إيرانية منتخبة ديمقراطيًا لكن منذ قيام الثورة اإلسالمية الباردة الواليات المتحدة لعبت دورًا في اإلطاحة بحكومة 

اريخ معروف ولكن        ذا ت ريكيين ه إيران لعبت دورَا في أعمال أخذ رهائن وعنف ضد المدنيين والعسكريين األم

ى         دمًا إل دي مستعد للمضي ق ران أن بل بدًال من أن نبقى أسرى مثل هذا الماضي أوضحت لقادة إيران ولشعب إي

  .لكن السؤال األن ليس هو ما تقوم إيران أو تقف ضده ولكن ماذا تريد أن أن تبنيه لمستقبلهااألمام 

جاعة وبصواب       ا أن نتصرف بش ن علين ة ولك دم الثق ن ع ود م اوز عق ن الصعب تج ه م ا أدرك أن أن

دمًا من دون شروط م        ا أن نمضي ق ى بحث علين بقة  وتصميم وعزم فستكون هناك الكثير من القضايا تحتاج إل س

ة               ق األمر لألسلحة النووي در تعل ه بق ه األمر أن على أساس من اإلحترام المتبادل لكن من الواضح لكل من يعني
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  )تصفيق. (إليها هي قضية الديمقراطية سأتعامل أو سأتطرقرابعة التي القضية ال

ة               ة في السنوات القليل رويج للديمقراطي ارة للجدل حول الت اك تناقضات وإث ان هن ه آ فأنا أعلم أعلم أن

م أن أو ينبغي         الماضية وآثير من ذلك يرتبط بالحرب على العراق إذن دعوني أآون واضحًا اليمكن لنظام حك

رعن إرادات    أن  ى الحكومات أن تعب يفرض لدولة على أية دولة أخرى لكن هذا ال يقلل من حجم إلتزامي بأن عل

ا   د، أمريك ه من تقالي ا يتحذر لدي ًا لم ه الخاصة ووفق اة حسب طريقت ة حي ذه الحقيق شعوبها فكل شعب يعطي له

دي   التفترض أنها تعرف ما هو األصلح للجميع وال نريد أن نسعى إلختيار نتا ك ل ئج انتخابات سليمة ولكن مع ذل

م          ألمور وأشياءإعتقاد راسخ من أن لكل شعوب تتطلع  م وأن يكون له ر عن آرائه ى التعبي درة عل ا الق معينة منه

ن    در م ى ق ه عل انون وإدارة القضاء وتطبيق م الق ي حك ة ف ون  والثق دار شؤونهم وآيف يحكم ي آيف ت ولهم ف ق

ذه ليست     المساواة أن تكون الحكومات شفاف ا تشاء ه ة تتعامل بشفافية وال تسرق من شعوبها والحرة أن تعيش آم

  )تصفيق. (مجرد أفكار وقيم أمريكية هذه حقوق إنسان لهذا السبب سندعمها أينما آان ذلك

ي           ي أن الحكومات الت ا هو واضح هو اآلت اليوجد هناك خط مستقيم لإليفاء بمثل هذه الوعود ولكن م

ذه ا   رم وتحمي ه ن      تحت دًا ول نجح أب ن ي ار ل ذه األفك ل ه ًا ولكن قمع مث ًا وأمان تقرارًا ونجاح ر إس وق هي أآث لحق

ا        ا طالم ر عنه ي ينبغي أن تعب ليمة الت يخلص الناس من هذه األفكار فأمريكا أمريكا تحترم حق آل األصوات الس

م   هي تلتزم بحكم القانون حتى لو إختلفنا معها وسنرحب بكل الحكومات المنتخبة طال ما أنها تحترم شعوبها وتحك

  .وفقًا للقانون وروح التسامح

وهذه النقطة األخيرة مهمة ألن البعض يناصر ويدافع عن الديمقراطية عندما يكون خارج سدرة الحكم  

ا   ) تصفيق(وعند وصولهم إليها يقمعون حقوق اآلخرين بكل وحشية وقسوة  إذن أيًا آانت األماآن التي تتحذر فيه

ى           حكومة حكم  افظوا عل يكم أن تح ام السلطة عل ذين يمتلكون زم دًا لكل ال ارًا واح الشعب وإلى الشعب تضع معي

ن    روح م ارآوا ب ات وأن تش وق األقلي وا حق راه يجب أن تحترم يس اإلآ ول ول اع والقب ن خالل اإلجم م م حكمك

سياسية العمل السياسي   التسامح وقبول اآلخر والتصالح وعليكم أن تضعوا مصالح شعوبكم ومشروعية العملية ال

  .شكرًا) تصفيق(فوق مصالح أحزابكم وفصائلكم من دون هذه األمور لن تكون هناك ديمقراطية حقيقية 

  .القضية الخامسة التي ينبغي أن تتعامل معها سوية هو موضوع  الحرية الدينية

اريخ األن        ى في ت ك يتجل رى ذل ة وخالل   فاإلسالم لدية تاريخ يدعو إلى الفخر بالتسامح ون دلس وقرطب

نهم           م يمارسون دي دما يعيش المسيحيون وه يا عن ل في أندونيس فترة الوجود اإلسالمي هناك وقد رأيت ذلك آطف
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ان اآلخر    ن خالل رفض إيم ادهم م ق لتحريف إعتق ى القل دعو إل ل ي اك مي لمين هن دى بعض المس فل

اط في      وعقيدته إن ثراء التعدد الديني يجب أن يكون مبدأ نحافظ عليه سواء أآ ان أو األقب ة في لبن ان ذلك للموارن

ين        ) تصفيق(مصر  ات ب ثًال اإلختالف ين المسلمين م قاقات ب رى أن الش وإذا ما آنا صريحين وصادقين يجب أن ن

درة         اء ق دين ضروري لبن ة الت الشيعة والسنة أدت إلى عنف مأساوي وفي العراق على وجه الخصوص إن حري

ا   ا وعلين ك         الشعوب للعيش فيما بينه ي تحمي ذل اليب الت تمعن في األس ك ون ات المتحدة    . أن نفحص ذل في الوالي

لمين         ع المس ل م زم للعم ا ملت ذلك أن ة ل اتهم الديني اء بواجب لمين اإليف ى المس ري صعبت عل رع الخي وانين التب ق

دا   م للبل ة أن  األمريكيين لضمان أنهم يستطيعوا تقديمه وتأديته فريضة الزآاة وعلى نفس الشاآلة من المه ن الغربي

رأة      ه الم ال فرض أي زي ترتدي تتجاهل ممارسات تمنع المسلمين من من ممارسة حقوقهم الدينية على سبيل المث

ان يجب أن     . المسلمة ة اإليم نحن ال نستطيع إخفاء روح العداء لألدينان تحت شعار حمايةالليبراليةز و في الحقيق

ود و المسلمين و المسيحيين      يقرب بيننا لهذا السبب نحن نشجع على المشاريع ين اليه التي تساعد على التقارب ب

ا           ادي في حوار الحضارات ألنه ا الري ادرة و دور ترآي داهللا و مب ك عب و لذلك نرحب بمبادرة الحوار الديني للمل

  .يةتمد الجسور بين الشعوب سواء آان ذلك في جهود مكافحة المالريا في افريقيا أو تجاوز آثار الكوارث الطبيع

  .القضية السادسة التي أريد أن أتطرق إليها هي حقوق المرأة

ا أرفض   . أنا أعلم بإمكانكم أن تعرفوا من ردة فعل الحاضرين هنا أن هناك الكثير من الجدل الصحي أن

اواة     ل مس ك هي أق لكن أيضًا إن   . وجهات نظر بعض الناس في الغرب بأن المرأة التي تغطي رأسها و تختار ذل

  )تصفيق.(لتي تحرم من التعليم أيضًا تحرم من المساواةالمرأة ا

ع            ر فرصة للتمت د هي أآث يم جي ى تعل رأة تحصل عل ا الم و ليس من قبيل المصادفة أن البلدان التي فيه

ا   . مساواة المرأة ليست قضية تتعلق باإلسالم ---و دعوني أآون واضحًا إن قضايا مواساة. بالديمقراطية في ترآي

بالد في الوقت نفسه           و باآستان و ب م ال اًء لحك لمة تنتخب نس ة مس دانًا ذات غالبي نجالدش و في أندونيسيا رأينا بل

  .الكفاح من أجل مساواة المرأة يستمر في جوانب آثيرة من حياة أمريكا وبلدان أخرى في العالم

ا أي             در أبنائن ى ق ا عل در في مجتمعاتن نفس الق ا يمكن أن يساهمن ب أن بناتن ع ب إن ) تصفيق (ضًا  أنا مقتن

اتهم            وا طموح ا سمحنا للنساء والرجال أن يحقق ًا إذا م دعم البشرية جميع ام ب رخاءنا المشترك سيمضي إلى األم

ي     رأة الت رم الم وذواتهم أنا ال أؤمن أن على المرأة أن تختار نفس الخيارات مثل الرجل لتكون متساوية له أنا أحت

ة    ة التقليدي ات المتحدة            تختار حياتها للعيش بالطريق إن الوالي ذلك ف ارهن أنفسهن ل ذا خي ولكن ينبغي أن يكون ه

ق     ستدخل في شراآة في أي بلد مسلم يساعد على محو األمية ويساعد الشبان على تلقي القروض الصغيرة لتحقي

  ).تصفيق(طموحاتهم 

  .أخيرًا أريد أن أبحث معكم مسألة التنمية اإلقتصادية وإتاحة الفرص للجميع
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ل    إزاء ا  لعولمة التي تقف أمامها هناك مواقف متناقضة اإلنترنت والتلفزيون يمكن أن تكون أدوات لنق

رة   راء ولكن أيضًا فوضى آبي أتي بفرص وث ة أيضًا التجارب يمكن أن ت ة ولكن أيضًا العنف واإلباحي المعرف

ذا    دة ه ات المتح ك الوالي ي ذل ا ف ات بم دول والمجتمع ات ولكل ال ي المجتمع رات ف ًا وتغي ه جالب أتي مع ر ي التغيي

ا   ى خياراتن اة عل ى حي ار والسيطرة عل دان الخي ى فق ا إل ؤدي بن د ت ة والعصرنة ق الخوف الخوف من أن الحداث

  .اإلقتصادية والسياسية واألهم من ذلك هوياتنا وأآثر ما نعتز به في مجتمعاتنا وعائالتنا وأدياننا أيضًا

ة         ولكنني أعلم أيضًا أن التقدم اإلنساني   ين التنمي اقض ب اك تن ره فال حاجة أن يكون هن ال يمكن ان ننك

ا               ى ثقافته ا حافظت عل ل بينم ة نمت إقتصادها بشكل هائ ا الجنوبي ان وأمريك ل الياب دان مث والتقاليد واألصالة، بل

األوقات المتميزة واألصيله واألمر نفسه ينطبق على التقدم الذي حققته بلدان إسالمية من آوااللمبور إلى دبي في 

ة       داع والثقاف ة اإلب دم في طليع الماضية وفي عصرنا الحالي المجتمعات المسلمية اإلسالمية آانت في صدارة التق

ة         ديم التنمي اطن األرض وال يمكن أن  ن ي تخرج من ب وال يمكن ألي استراتيجية تنمية أن تستند إلى الثروات الت

نفط وبعضها رآز      وفي وقت شباب الشباب فيه يعانون من البطالة آثير من بلدان الخليج تمتعت بالثراء بسبب ال

رن الحادي والعشرين وأيضًا          ة الق داع هي عمل يم واإلب على التنمية والتطوير ولكن آلنا ينبغي أن ندرك أن التعل

ا       ذا المجال وأن في الكثير من المجتمعات اإلسالمية ما يزال هناك نقص في اإلستثمار في العنصر البشري في ه

دما       أر از عن نفظ والغ ى ال آز على مثل هذه اإلستثمارات في بلدي في الوقت الذي أمريكا في الماضي رآزت عل

يأيي األمر للتعامل مع هذا الجزء من العالم نحن نريد مشارآة وإنخراط أوسع نطاقًا من خالل التعليم  سنزيد من  

ة     فرص التعلم مثل الفرصة التي جاءت بوالدي إلى الواليات المتحد نح الدراسية المتبادل ل الم في  ). تصفيق (ة مث

وفير           ك بت دان اإلسالمية وسوف نطابق ذل ى الدراسة في البل الوقت نفسه سوف نشجع المزيد من األمريكيين عل

د من            ر اإلنترنت ونزي تعلم عب ات المتحدة ونعزز من فرص ال فرص المنح الدراسية للطلبة المسلمين في الوالي

ة   هذه الفرص بحيث يستطي ع طفل في آانساس أن يتواصل مباشرة مع طفل وطالب في القاهرة ومن خالل التنمي

ؤتمرًا      اإلقتصادية سنوحد عمًال تطوعي إقتصادي بشراآة مع نظرائهم في البلدان اإلسالمية وسوف أستضيف م

دة   ات المتح ي الوالي ادرات ف ذه المب ل ه ارة للتشجيع مث ال والتج ال األعم ي مج ادة ف وأصحاب  حول روح الري

اون مع              دعم التع دًا ل ا سنؤسس صندوقًا جدي م والتكنولوجي دان إسالمية من خالل العل المشاريع اإلبتكارية في بل

البلدان اإلسالمية ودعم األفكار لدعم السوق لخلق المزيد من فرص العمل وسوف نفتح مراآز للتفوق العلمي في  

وب أفريق     ا والشرق األوسط وجن رامج لتشجيع مصادر         الشرق األوسط وأفريقي يا ونشجع ب وب شرق آس ا وجن ي

ع             اون م ع بالتع ادرات جمي وم مب ن الي ة وسوف أعل دة ومنتجات ال تضر بالبيئ اج محاصيل جدي ة وإنت ة بديل طاق

رامج     رويج ب اعدة وت المية لمس ات اإلس ع المجتمع اون م وليرا والتع ة الك الم اإلسالمي لمكافح ة الع مؤتمرمنظم

  .ذه األمور يجب أن تتم بروح من المشارآةالطفولة واألمومة آل ه

ال في     ال واألعم األمريكيون مستعدون لإلنضمام إلى الحكومات والمجتمعات والقادة الدينيين وقادة الم

ًا        ا جميع ن علين ا ولك ل معه هلة للتعام ون مس ن تك فتها ل ي وص ايا الت ًا والقض اعدتنا جميع المي لمس الم اإلس الع

ريكيين         مسؤولية أن نظافر جهودنا ن ود األم ددوننا والجن الم المتشردةن اليه ه ع ذي نسعى لتحقيق يابة عن العالم ال

ة تستخدم ألغراض             . يعودون إلى بلدهم ة النووي ده والطاق ًا في بل الم اإلسرائيليون والفلسطنيين آل يعيش آمن ع
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ان التوصل    أعلم أن هناك الكثيرين من المسلمين وغير المسلمين يتساءلون بل يشككون حول أن باإلمك

أن   إلى هذه البداية الجديدة بعضهم حريصًا على تأجيج نار الخالف الكالم ب ات والوقف بوجه التقدم بعضهم يوحي ب

هذه المبادرة ال تستحق العناء ألن مصيرنا اإلختالف والحضارات مصيرها التصادم آثيرون فقط يتشككون من    

ا إذا       ى مر السنين ولكنن إحتمال وقوع تغيير حقيقي وهناك الكثير من الخوف الكثير من عدم الثقة التي تنامت عل

ى            ما إخترنا أن  ى وجه الخصوص إل ذا عل ول ه د أن أق ا أري ام وأن ى األم دًا إل نبقى أسرى الماضي لي نتحرك أب

ى       الم وعل ذا الع ل ه ادة تخي الشباب من أبناء آل األديان ومن آل البلدان أنتم أآثر من غيرآم لديكم القدرة على إع

ًا نتشارك في الع     رة        إعادة صياغة هذا العالم وصناعة هذا العالم فكلنا جميع ه لفت ا نبقى في الم لكنن ذا الع يش في ه

نا   زمنية قصيرة السؤال هو هل سينقضي هذا الوقت الذي نعيشه في العالم لتأجيج وتعميق الخالفات؟ أم نلزم أنفس

ي           ة آل بن رم آرام ا ويحت ه من أجل أبنائن لجهد مستمر لتحقيق أرضية مشترآة ترآز على مستقبل نسعى لتحقيق

  .البشر

ه أصبع            الهجوم الحروب  دأ بشن  من السهل أن نب ا من السهل توجي ى إنهائه درة عل ر من الق وًا أآث عف

ا             ه مع اآلخرين عم ا نختلف في رى الخالف وم داخل ومن األسهل أن ن اإلتهام لآلخرين بدًال من أن ننظر إلى ال

قيمة قطبية في  نشترك فيه معهم ولكن علينا أن نختار المنهج والمسار الصحيح وليس السهل فهناك حرآة وهناك

  ).تصفيق(صميم آل األديان إننا نحب لآلخرين ما نحبه ألنفسنا 

اء أو             ة زرق وق الشعوب والمجتمعات واألوطان هي ليست حقيق فهذه الحقيقة تتجاوز حدود وترقى ف

ازال ينبض في                د الحضارات وم اد في مه ه إعتق ة إن لمة أو يهودي بيضاء أو سوداء وليست هي مسيحية أو مس

نحن . لماليين من الناس في مختلف أنحاء العالم وهو اإليمان باآلخرين وقدراتهم وهذا ما أتى بي إليكم هناقلوب ا

ا      ذآرين م دة مت ة جدي لدينا القدرة لتحقيق وتشكيل العالم الذي نريده لكن فقط إذا ما تحلينا بالشجاعة إلستغالل بداي

ارفوا  خلقناآمإنا " يقول لنا القرآن الكريم، القرآن الكريم يقول  ا أيضًا إن     " من شعوبًا وقبائل لتع ول لن وذ يق والتلم

ارك صانعوا السالم        ول ليب اب المقدس يق التوراة آلها لتخدم هدفًا واحدًا وهو تعزيز السالم، اإلنجيل المقدس الكت

  ).تصفيق. (ألن هم الذين سيسمون أبناء اهللا

ذلك يجب       شعوب العالم يمكن أن تعيش سوية في سالم نحن نعلم أ ًا وآ ا جميع رب لن ة ال ن هذه هي رؤي

 .شكرًا لكم والسالم عليكم  شكرًا لكم جميعًا. أن يكون عملنا على األرض لخدمة هذا الغرض
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  :تلفزيون العربية

  شكرًا، شكرًا جزيًال

  شكرًا جزيًال، أسعد اهللا أوقاتكم

اغم    ألنها وقفت آمنارة بارزة في العالم وجامعة القاهرة آانت مصدر  ون التن أنتم تمثل ًا لتطور مصر، ف

ي فخور     بين التقاليد والتطور وإنني ممتن لحسن الضيافة واإلستقبال و الحفاوة التي تلقيتها من شعب مصر و إنن

  )تصفيق. (التحية اإلسالمية. ألحمل معي تحية من الشعب األمريكي تحية سالم للمسلمين، السالم عليكم

ان       نجتمع في فترة تتسم بكثير م ذي آ وتر ال ذا الت الم اإلسالمي وه ن التفاوت بين الواليات المتحدة والع

م   قد زرع في فترات سابقة فالعالقات بين المسلمين والغرب تمتد على قرون سابقة من التعاون لكن هذا التعاون ل

رة ال     ى حد اإلستعمار وفت اردة   يخلو من األزمات والنزاعات ومؤخرًا هذه النزاعات آانت قد وصلت إل حرب الب

ا      التي آانت فيها غالبية الدول العربية اإلسالمية آانت تعامل على أنها دويالت صغيرة بصرف النظر عن آماله

فضلًة عن ذلك إن التغيرات الكاسحة التي قدمتها الحضارة والعولمة قد أدت إلى آثير من المسلمين   . وطموحاتها

  .للنظر إلى الغرب بصفتهم أعداء لهم

ي          وآذلك فإ  ة من المسلمين والهجمات الت ين أقلي رة ب ذه الفك ن المتطرفين آانوا قد ساهموا في زرع ه

ام    بتمبر ع ن س ر م ادي عش ن الح ت م ف ضد    2001وقع راط بعن رفين لإلنخ تمرة للمتط ود المس ذلك الجه وآ

ا وأعداء أل   م    المدنيين قد أفضت إلى النظر إلى اإلسالم في دولتي بأن المسلمين هم أعداء ألمريك ذلك ه ا وآ وروب

  .ضد حقوق اإلنسان األمر الذي نشر الكثير من الخوف وآذلك سوء الثقة

ى           ى إل ذين يسعون إل ا سوف نمكن هؤالء ال ا فإنن  ---إذن طالما أن عالقاتنا آانت معرفة لحكم خالفاتن

رة التي تتسم بالشكوك وفي هذه الدو. هؤالء الذين يسعون إلى إشعال فتيل الكراهية بدًال من تحقيق األمن والعدالة

  .ال بد لنا أن نعمل على إنهائها

ات                 الم والوالي ين المسلمين في أنحاء الع دة ب ة جدي ي بداي اهرة وأحمل في جعبت ى الق وم إل لقد أتيت الي

ه يجب أن       ا أن ة مقاده ى حقيق المتحدة مبنية على اإلحترام المشترك وعلى المصالح المشترآة من جهة وآذلك عل

فة  ون بص ور      ال نك ة والتط ادئ العدال ث مب ن حي ة م ادئ مختلف ي مب اطر ف املين ونتش فة متك ل بص ين ب متنافس

  .والتسامح وآذلك الكرامة التي تخص آل البشرية

د      ة ق ائل اإلعالمي ن الوس ر م م أن الكثي ية وضحاها وأعل ين عش دث ب ن تح رات ل ي أدرك ان التغي إنن

ن تحدث ا       ة لكن ل ذه الكلم ي         تحدثت عن هذا الحديث أو ه دات الت ة التعقي ن أستطيع حل آاف رات بسرعة ول لتغي

ول بصراحة وبوضوح لبعضنا           ا أن نق دمًا علين ه بهدف المضي ق أوصلتنا إلى ما نحن علية اليوم لكنني مقتنع أن

واب       ا من خلف أب ا وأن ال نقوله ة أو موصدة  البعض األشياء التي تعتري قلوبن ودًا      مغلق اك جه د أن تكون هن الب

ت تمرة لنس ن    مس ذلك أن نبحث ع بعض وآ رم بعضنا ال بعض وأن نحت نا ال ن بعض تعلم م بعض ون نا ال مع لبعض

اب اهللا     ًا من عق ا   ) تصفيق . (أرضية مشترآة ألن القرآن الكريم يقول لنا  قولوا دائمًا الحقيقة وأحذروا دائم ذا م ه
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ة        دي انحدر من أسرة آيني وإن هذه القناعات مبنية من خالل خبرتي فأنا مسيحي في األصل ولكن وال

يا في منط   . وهذه األسرة لها تاريخ من العائالت المسلمة ة  وآمسلم قضيت سنوات وردحًا من الزمن في إندونيس ق

ر من       د تلقيت الكثي هناك آنت تعلمت وتلقيت قدرًا من التعليم فيها وفي شبابي عملت في مجتمع شيكاغو وآنت ق

د        ا مه ة بفضل م الدروس الدينية وبصفتي طالب للتاريخ تعلمت الكثير عن اإلسالم وأعلم أن اإلسالم يحمل أهمي

م مسيرتهم   الطريق لألمم األوروبية واألمم األخرى من حيث العلم والنو ار له . ر فهو الذي مهد الطريق للعالم وأن

  )تصفيق(

ذلك أيضًا             ر وأدوات المالحة وآ ي طورت الجب ي عاشها اإلسالم هي الت ي الت هذه اإلبتكارات هي الت

ر      ا الكثي ر وألهمتن ا الكثي الطباعة وأولج المسلمون في مجاالت الطب ومعالجة األمراض فالثقافة اإلسالمية أعطتن

ذلك فضًال لمي وآ ل الس ن التأم ن الخط وف ذلك ف راث وآ يقى والت عر والموس ر .  عن الش د أظه اريخ ق ر الت وعب

  )تصفيق. (اإلسالم للعالم من خالل أفعاله إمكانية التسامح الديني وآذلك المساواة بين آافة األعراق

ا   اريخ أمريك ن ت زءًا م ًا ج ان دائم الم آ ي أدرك أن اإلس ي تق . وإنن ى الت ة األول ت فالدول بالدي آان ر ب

ام   ي ع رابلس ف ة ط ى إتفاقي ع عل ن خالل التوقي رب م ت   1796المغ ز وآان رئيس جون آدم د ال ان عه ان أب وآ

ذ              وانين الخاصة بالعنصرية ومن لمين أو الق وانين الخاصة بالمس ا أي سمة  ضد الق الواليات المتحدة ال توجد له

ة       تأسيسها آان المسلمون قد أسهموا في إثراء الواليات الم وق المدني دوا الحق ا وأي د ساعدوا حكومتن تحدة وآانوا ق

ذلك                ل وآ ر من جوائز نوب بوا الكثي دة وآس وا في مجاالت عدي د تفوق انوا ق ال والتجارة وآ ودعموا حرآة األعم

ادئ       ر من المب دفاع عن الكثي أيضًا حملوا الكثير من الرايات في األلعاب األولمبية و آانوا قد ساهموا أيضًا في ال

  )تصفيق. (ذا ما قام به توماس جفرسون الذي أيضًا تأثر بالمبادئ اإلسالمية إلى حد آبيروه

إذن لقد عرفت اإلسالم على جبهات عدة قبل أن آتي إلى هذه المنطقة التي آنت قد عشت فيها لفترة من  

و        ين اإلسالم والعرب يجب أن يك أن الشراآة ب ا هو    الزمن فضًال عن التجارب التي عشتها علمتني ب يس آم ن ل

فإنني أعتبر أن جزًء من مسؤوليتي بصفتي رئيسًا للواليات المتحدة أن أحارب ضد الصورة النمطية . الحال اآلن

  )تصفيق. (التي أخذت عن اإلسالم أينما آانت في العالم

نفس     ا فب  لكن هذه المبادئ نفسها بجب أن تتطبق أيضًا على الفهم اإلسالمي واإلدراك اإلسالمي ألمريك

يهم     أن ينظر إل ون ب ون ال يقبل ذلك األمريكي ة آ يهم بصورة نمطي ه أن ينظر إل لمون في ل المس ذي ال يقب در ال الق

الم           ة لتطور الع م المصادر الهام ات المتحدة آانت من أه ة فالوالي د       . بصورة نمطي ورة وق د الث دنا من مه د ول فق

داننا أو في       تأسسنا بناًء على المثاليات بأن الجميع يعيش متساوين ولقد ت كلفنا بالكثير من التضحيات سواًء في بل

دأ أن الكل  ذا المب دأ واحد وه نا لمب نا أنفس ادئ وآرس ة المب تلهمنا من آاف ات واس ة الثقاف ا بكاف د تأثرن الخارج فلق

  .للواحد والواحد للكل

ي أ        ذي جعلن ذا هو ال ا ه اراك حسين أوبام م  وفي الحقيقة أنني وبصفتي أفريقي أمريكي وأسمي ب ن أحل

إن       ) تصفيق. (ألن أصبح رئيسًا منتخبًا في الواليات المتحدة ا ف دة من نوعه لكن قصتي الشخصية هي ليست فري
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أمريكا وأعتقد أن إذن تأآدوا وبددوا آافة الشكوك، تأآدوا وبددوا آافة الشكوك إن اإلسالم هو جزء من 

ادئ للعيش بسالم         ا نتشاطر بعض المب ديانات فكلن أمريكا تحمل هذه الحقيقة بأن بأنها يجب أن تتعايش مع هذه ال

ع   راد المجتم ذلك أف رتنا وآ راد أس اء ولنعشق أف ة والعمل بحس من الكبري يم والتربي ى التعل وأمن ولنحصل عل

  .د البشريةوالرب، هذه المبادئ التي تتسم بها آافة أفرا

ي  ن تف ات لوحدها ل ة فالكلم ك المهم ة آتل ذا األمر سوى البداي انيتنا ال أرى أن ه من خالل إدراك انس

ي أدرك    ة وإنن إحتياجات الشعب هذه اإلحتياجات لن تفي بها إال إذا ما تصرفنا بطرق ملموسة في السنوات القادم

  .ى مجابهتهابإن التحديات التي نواجهها هي جمة وأن علينا أن نعمل عل

ار ال ينتشر في          إن اإلزده ا ف ة م فلقد تعلمنا من التجارب السابقة أنه عندما يضعف نظام مالي في دول

ة  آل مكان وعندما يضرب أي إنفلونزا أو أي مرض في أي  ان أو بقع ى األخرين        مك ؤثر عل الم فسوف ي في الع

ون أيضًا في    وعندما تمتلك دولة سالح نووي فإن الخطر سوف يطال آافة الدول  األخرى وعندما يعمل المتطرف

نة    ي البوس اء ف ون األبري دما يك د المحيطات وعن ى أبع د يصل إل ذا الخطر ق إن ه ال ف ي الجب ة ف اطق معزول من

الم في     ) تصفيق(عرضة للذبح فإن هذا األمر هو سبة في جبيننا وفي ضميرنا،  ذا الع ولهذا أقول أنه لنعيش في ه

ين           القرن الواحد والعشرين عل دم التساوي ب ى ق بعض عل ك المسؤوليات وأن نعمل مع بعضنا ال ينا أن نتحلى بتل

ل   البشرية وهذه مسؤولية ال يمكن الوفاء بها بسهولة ألن التاريخ البشري آان دائمًا هو عبارة عن سجل بين القبائ

ي ترت          ًا للمصالح الت بعض وأيضًا وفق ا تخضع لبعضها ال ذا العصر     والمجتمعات واألديان أيضًا آله ا وفي ه ئيه

ي    ة الت تعزز أو  الجديد فإن تلك المباديء باتت يتم التخلى عنها وخاصة بعد أن حصلنا على إستقاللنا فإن آل دول

أهمية لمجموعة فضًال عن أخرى سوف تفشل في نهاية المطاف، في نهاية المطاف، ما الذي نفكر فيه في   تعطي

دم يجب ان          دعونا ال نكون سجناء للماضي وأن     ---ال ا من خالل الشراآة والتق اآلنا يجب أن نتعامل معه مش

  )تصفيق. (نتشاطره

ذه               ا أن نواجه ه ًا علين ي العكس تمام ل يعن وتر، ب ا أن نتجاهل مصادر الت ه علين واألن هذا ال يعني أن

ان عن بعض القضايا المجد      ي  التوترات بطريقة عادلة وفي هذا السياق دعوني أتحدث بوضوح بقدر اإلمك دة الت

  .أعتقد أنه علينا أن نواجهها معًا وسويًا

  .القضية األولى التي علينا أن نطلع بها التطرف واإلرهاب في آافة أنحاء العالم

رة       ي أنق ه ف ا قلت ذا م الم ه ة حرب ضد اإلس ي حال ون ف ن تك م ول ا ل م أن أمريك ت لك ا قل ون آم تعلم

رفض نفس         لكننا سنعمل دون هداوة لمواجهة المتطرفين) تصفيق( ا ن ا ألنن ى أمتن دًا عل الذين سوف يشكلون تهدي
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ا أن ن     ه علين ا أن اً  فالوضع في أفغانستان يظهر جليًا أهداف أمريك ى مر سبع سنوات من      . عمل مع وعل

وم            المي ال يوصف نحن ال نق ان من خالل دعم وحشد ع الزمن آانت الواليات المتحدة قد تعقبت القاعدة وطالب

ذين       ازال بعض ال ه م درك أن إنني م ة و ف م الحاج ل بحك ارات شخصية ب الل خي ن خ ور م ذه األم رون به يظه

بتمبر ولكن د      يشككون ين ألف            بأحداث الحادي عشر من س ر من ثالث د قتلت أآث أن القاعدة ق م ب ول لك عوني أق

وا     م يرتكب ذين ل شخصًا في ذلك اليوم واألضحية األبرياء هم أبرياء من األطفال من الواليات المتحدة واألخرى ال

ل هؤالء األشخاص           ة بقت ة ال تتصف بالرحم ارت وبطريق أي ذنب ولم بؤذوا أي شخص البتة ولكن القاعدة أخت

اك  وحصلت ع لى الميزة عن هذه الهجمات وحتى األن إنهم ينوون باإلستمرار بعملية  القتل على نطاق واسع، هن

دوا         اش تأآ اط حول أو نق يس نق ائق ول ذه حق جيوب للقاعدة في دول أخيرة وتسعى هذه الجيوب لتوسيع أماآنها ه

نحن ال نسعى للحصول           تان ف ا في أفغانس اء قواتن ا ال نرغب بإبق ل ومن       تمامًا بأنن اك ب ى قواعد عسكرية هن عل

ر         ل سوف نكون أآث ًا ب يًا وعاطفي ة سياس المحزن ألمريكا أن تخسر يومًا تلو اآلخر شبابًا ونساًء فهذه عملية مكلف

ي    ن المتطرفين ف د م اك المزي ون هن ن يك ه ل ة بأن ى قناع ا أصبحنا عل وات إذا م ة الق ا أحضرنا آاف عادة إذا م س

  .م مصممون على قتل أآبر عدد من األمريكيين لكن هذا هو الواقعأفغانستان وباآستان الذين ه

زام   ولهذا السبب فإننا نتشارك مع أآثر من ستة وأربعين دولة وعلى الرغم من التكاليف الباهظة فإن إلت

دة أمريكا لن يتراجع ولن يتناقص في الحقيقة علينا أن ال نتسامح مع هؤالء المتطرفين جميعًا قفد قتلوا في دول ع 

ا              إن تصرفاتهم ال يمكن التسامح به ة ومن المسلمين أنفسهم ف ان مختلف وقد تسببوا بجرائم ضد أشخاص من أدي

ه          ا لوأن و آم رئ فه ل ب ا أن آل من قت وهي منافية لألعمال اإلنسانية وهي سبة في جبيننا  فالقرآن الكريم يقول لن

رية  ة البش ل آاف ذي يتج )تصفيق. (قت ان المخلص ال ن   ، وأن اإليم ر م و أآث خاص ه ن األش ين م دى المالي ى ل ل

الكراهية الموجودة لدى القلة فاإلسالم هو ليس جزء من المشكلة في مواجهة العنف والمتطرقين بل هو جزء من   

  .تعزيز السالم يسعى لتعزيز السالم

ذا  السبب   اآلن نحن ندرك اآلن أن القوة العسكرية لوحدها لن تحل المشاآل في أفغانستان وباآستان وله

مليار دوالر سنويًا خالل السنوات الخمسة القادمة إلجراء مشارآات مع باآستان لبناء  1.5نحن نخطط إلستثمار 

ر       دم أآث ا نق ذا السبب فإنن مستشفيات وبناء مدارس وشوارع وآذلك لمساعدة األالف الذين نزحوا من ديارهم وله

  .دها وتقديم الخدمات التي يعتمد عليها عامة الناس هناكمليار دوالر لمساعدة أفغانستان لتطوير إقتصا 2.8من 

تان العراق آانت       . دعوني أيضًا أخاطب وأتحدث عن موضوع العراق      ى خالف موضوع أفغانس عل

رغم       ى ال الم عل حرب بإختيارنا وقد أثارت إختالفات آثيرة في دولتي الواليات المتحدة وفي أنحاء أخرى من الع

ي            من قناعتي بان الشعب العر أن األحداث الت ي أؤمن ب ة صدام حسين لكنن د من الطاغي اقي هو أفضل بكل تأآي

ك          ان ذل ا آ اآلنا آلم دولي لحل مش اع ال اء اإلجم تدور في العراق تذآر أمريكا بضرورة إستخدام الدبلوماسية وبن

ا سو    )تصفيق. (متاحًا ال آمل أن حكمتن زداد مع   في الواقع نستطيع أن نتذآر آلمات توماس جفرسون الذي ق ف ت

  .أآثر قوة ---قوتنا في آن واحد وأن تعلمنا بأنه آلما أصبحنا قوة
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واليوم يقع على أمريكا مسؤولية مزدوجة أن تساعد العراق على بناء مستقبل أفضل وأن تعطي العراق 

ًا    . إلى العراقيين د أوضحت تمام تال        ) تصفيق (ولق ا ال نسعى إلم ًا للشعب العراقي بأنن د أوضحت تمام ك أي ولق

يادة العراق هي للعراق        إن س ة ف وارد العراقي ذا  . قواعد عسكرية ولن يكون لنا أي مطالبات بالمصادر أو الم وله

ا بسحب    السبب فإنني قد طلبت بإزالة آافة القوات المقاتلة في نهاية شهر أوغسطس ولهذا فإننا سوف ننفذ إتفاقيتن

وات المتبقي ة الق ة آاف ع جالي  وإزال ي مطل وات ف والق اني عشر من شهر يولي ي الث راق ف ي الع ) تصفيق. (ة ف

وسوف نساعد العراق على تدريب قواتها العسكرية وآذلك تطوير إقتصادها ولكننا سوف نسعى لضمان العراق   

  .لتكون شريكًا لنا وليس عدوًا

ادئ  وأخيرًا ال يمكن ألمريكا أن تحتمل أي تطرف من اإلرهابيين وعلينا أن نعمل على تعزيز هذه   المب

ان       اد من األرجاء آ ذي س سويًا فأحداث الحادي عشر من سبتمبر آانت مأساة آبيرة لبالدنا والخوف والغضب ال

ا نتخذ           ا فإنن دنا وأعرافن ة لتقالي ة مخالف ا للتصرف بطريق د أدى بن له ما يبرره ولكن آان في بعض األحيان آان ق

ى وقف       ي مصمم عل اه وإنن ذا اإلتج د طلبت          خطوات فعلية لتغيير ه ات المتحدة وآنت ق ل الوالي ذيب من قب التع

  )تصفيق(ووعدت بإغالق سجن غوانتانامو في مطلع العام القادم 

إذن أمريكا سوف تدافع عن نفسها وسوف تحترم سيادة الدول وسيادة القانون وسوف تقوم بهذه األمور  

د    من خالل الشراآة مع المجتمعات اإلسالمية التي ايضًا تعرضت للتهديد م يع فكلما تم عزل هؤالء المتطرفين ول

  . لهم أي موضع ترحيب في الدول اإلسالمية فكلما أصبحنا قربًا من حد األمان

الم            ين اإلسرائيلين والفلسطينين والع ته هو الوضع ب ا مناقش ذي علين المصدر الثاني للتوتر األساسي ال

  .العربي برمته

ع إسرائيل  ة م ط قوي ا رواب دى أمريك ا ل روابط ال يمكن أن تنتهي أمريك ذه ال ة وه ألة معروف ذه مس وه

ا أن  اريخ ال يمكنن و موجود بت ودي ه وح اليه ذلك إن الطم ة وآ ة وثقافي ى أواصر تاريخي ة عل بسهولة فهي مبني

ة آانت          . ننكره األن اداة الكراهي زمن ومع رون من ال د تعرضوا لإلضطهاد لق ففي آافة أنحاء العالم فإن اليهود ق

ود            واضحة بسبب  ه اليه ذي تعرض في اآن ال ي آانت جزء من األم د الت المحرقة ويوم الغد سوف أزور بوخنفال

م      ذين ه للتعذيب وآذلك لحمامات الدم والتعذيب بالغاز إذ قتل أآثر من ستة ماليين يهودي اي أآثر من السكان ال

د إسرائيل      يقيمون اليوم في إسرائيل إن إنكار هذه الحقيقة ال يعد مسألة صحيحة وال يوجد ه أي أساس وإن تهدي ل

ى    اتهم إل ي ذآري ود ف ذ اليه ذا سوف يأخ ر صحيحة وه األة غي ة هي مس ذه الصورة النمطي رار ه دمار أو تك بال

  .األحداث التي عاشوها في التاريخ السابق

ومن ناحية أخرى، آذلك أيضًا ال يمكن أن ننكر أن الشعب الفلسطيني من مسلمين ومسيحيين قد عانى   

ر من                ما ع اك الكثي زوح وهن انون من الن انوا يع ًا آ رة تتجاوز الستين عام اناه من خالل البحث عن وطن، فلفت

ا   مخيمات الالجئيين في غزة وآذلك في مناطق أخرى ولم يستطيعون أيضًا أن ينعموا بالحرية واألمن ويعانون م

أن الوضع بالنسبة للشعب الفلسطيني    يعانون آل يوم بسبب ظروف اإلحتالل إذن تأآدوا تمامًا ومن دون أي شك

. ( لم تعد تحتمل وأن أمريكا لن تغض النظر لمسألة حقوق الشعب الفلسطيني للحصول على دولة مستقلة ألنفسهم

  )تصفيق
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ذلك    فلمدة عقود من الزمن، آان هناك دائمًا حالة يصعب الخروج منها شعبان لديهما طموح شرعي وآ

اريخ بح    ة أفضل       يبحثون أيضًا عن صنع ت ه العيش بطريق ائق، الشعب     . يث يستطيعون من خالل ذه هي الحق فه

ات             ى العملي ذلك أيضًا إسرائيل تنظر إل ي عاشوها بسبب إسرائيل وآ زوح الت الفلسطيني ينظرون إلى عملية الن

نظور  لكن لو نظرنا إلى هذا النزاع من ذلك الم. العدائية التي تتعرض لها عبر حدودها ومن خارج حدودها أيضًا

ق         . أو من هذا فسوف نعمي أنفسنا عن الحقيقة ى خل ذين الشعبين هو أن نعمل عل الحل الوحيد بالنسبة لطموح ه

  )تصفيق. (دولتين يستطيع من خاللها الشعب الفلسطيني واإلسرائيلي أن يحيا بأمان وسالم

ا فضالً   طينيين ومصالح أمريك ي مصالح الفلس ذلك ف رائيل وآ ي مصالح إس ذا سوف يصب ف  عن ه

وب             د المطل ذلك أيضًا أن أآرس الجه ذا الموضوع وآ ائج ه ابع نت زم أن أت إنني أعت مصالح العالم ولهذا السبب ف

دو واضحة              ق تب ى عاتق األطراف بموجب خارطة الطري ع عل ي تق ات الت لتلك المهمة وأن اإللتزامات والواجب

ى    للغاية ال لبس فيها وبالنسبة للسالم ليتحقق فإنني أرى أنه قد  حان الوقت وعلينا أن نفي بمسؤولياتنا للوصول إل

ح       . تلك األحالم ن تفل ة ول ألة خاطئ ل هي مس الفلسطينيون عليهم ان ينبذوا العنف، المقاومة من خالل العنف والقت

ه   . البتة فلمدة قرون الشعوب السوداء في أمريكا آانوا يعانوا من العبودية وآذلك من الفصل العنصري    دوا أن تأآ

ذه القصص    آانت  وم ه هناك أيضًا أعمال عنف لكن لم ينجحوا إال من خالل األلتصاق بالمبادئ التي أوصلتهم الي

هي قصص تحمل في طياتها حقائق آثيرة . لعلكم تسمعونها من أشخاص من جنوب أفريقيا وصوًال إلى إندونيسيا

ى   لنا إل ف سوف يوص ي أن العن و أال وه ول فتخ  ---أال وه ى أي حل ن يوصل إل ى  ل وا إطالق الصواريخ عل يل

  .األطفال النيام أو تفجير إمرأة بنفسها بحافلة، هذه ليست بحلول البتة

ى السلطة     ذلك عل لقد حان الوقت للشعب الفلسطيني أن أن يرآز على مايستطيع أن يقوم ببنائه اليوم وآ

دعم     الفلسطينية أن تطور مؤسساتها التي تعمل على تقديم الخدمات للشعب الفلسطيني،    وحماس حماس تحظى ب

اء             أن تلعب دورًا في الوف ا مسؤولية ب ى عاتقه ع عل ه يق درآوا أيضًا أن بين بعض الفلسطينيين ولكنهم عليهم أن ي

ات    ر باإلتفاقي بأحالم الفلسطينيين وأن تسعى لتوحيد الشعب الفلسطيني، حماس يجب أن تضع نهاية للعنف وأن تق

  .ي الوجودالسابقة وآذلك أن تقر بحق إسرائيل ف

يش،          ي الع طيني ف عب الفلس ق للش ًا ح اك أيض أن هن روا ب رائيليين أن يق ى اإلس ه عل ت ذات ي الوق وف

د      ) تصفيق (الواليات المتحدة لن تقبل اإلستمرار بسياسة اإلستيطان اإلسرائيلي،     ة يجب أن تعتم ذه العملي ذه ه ه

ال ال      د حان الوقت لوقف أعم ا      . عنف على اإلقرار باإلتفاقيات السابقة ولق ي بواجباته ى إسرائيل أيضًا أن تف وعل

م ألن المآسي     والتحقق من أنه سوف يكون بمقدور الفلسطينيين بمقدورهم العيش وتطوير المجتمعات الخاصة به

د      ن تفي ة ل إن .التي شهدناها في غزة لن تقدم األمن إلى إسرائيل ولذلك أيضًا عدم وجود الفرص في الضفة الغربي

اة ال ي حي ذ  التطور ف رائيل أن تأخ ى إس ة السالم وعل زًء ال يتجزء من عملي ون ج شعب الفلسطيني يجب أن يك

  .خطوات عملية إلحداث هذا التغيير والتطور

ا ليست         ة لكنه ة المهم ة آانت هي البداي وأخيرًا الدول العربية عليها أن تدرك بأن مبادرة السالم العربي

ذلك ف       ا فك ى عاتقه اة عل اه        نهاية المسؤوليات الملق ي اإلسرائيلي يجب أن ال يستخدم لتشتيت إنتب زاع العرب إن الن

الشعب العربي عن مشاآل أخرى بل يجب أن يكون سببُا للعمل ولمساعدة الشعب الفلسطيني لتطوير المؤسسات   
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ة         ه عالني ا نقول ة وم ول عالني أمريكا سوف تضع سياساتها مع هؤالء الذين يناشدون السالم وسوف نق

نحن ال نستطيع أن نفرض السالم لكن بصورة خاصة            هو ما نقوله سرًا للفلسطينيين ولإلسرائيليين والعرب، ف

اك حاجة         يدرك الكثير من المسلمين بأن إسرائيل لن تذهب بعيدًا و ه هن درآون أن ر من اإلسرائيليين ي ذلك الكثي آ

  .لوجود دولة فلسطينية لقد حان الوقت بالنسبة لنا للعمل على المبادئ التي نؤمن بأنها صحيحة

ك األمهات     الكثير من األشخاص الذين قضوا والكثير من األشخاص الذين ماتوا علينا أن نفكر األن بتل

ذي      في فلسطين وإسرائيل اللواتي ي ان ال ان ليكون المك ذا المك ستطعن تربية أبنائهن دون خوف وأن نعمل على ه

ال       ة األطف ذلك آاف ود وآ ذلك لليه يجب أن ينعم باألمن وعندما تصبح القدس هي موطن للمسلمين والمسيحيين وآ

دما   آما هو الحال في قصص اإلسالم) تصفيق(الذين إنحدروا من ديانة إبراهيم هذه قصة من قصص اإلسالم  عن

  .موسى وعيسى وأنضموا في صلواتهم هنا ---جاء موسى وعيسى

ألة             ة المسؤوليات بمسؤولياتنا بالنسبة لمس ولي آاف وتر هو يكمن أيضًا بضرورة ت المصدر الثالث للت

  .السالح النووي

ة             ران اإلسالمية، فلسنوات طويل ة إي ات المتحدة وجمهوري ين الوالي هذه القضية آانت موضع جدل ب

ذا السياق وفي وسط             آانت ا في ه ل بينن اريخ طوي اك ت إيران تجابه الواليات المتحدة من خالل معارضتها وهن

ورة          ذ الث ة، ومن ة ديمقراطي ة إيراني اب حكوم ي إنتخ ت دورًا ف د لعب دة ق ات المتح ت الوالي ادرة آان رب الب الح

القين       اإلسالمية إيران لعبت دورًا أيضًا في أخذ الكثير من األسرى األمريكيين دًال من أن نبقى ع دنيين وب من الم

ن    دمًا ولك تعداد للمضي ق ى إس ي  عل أن دولت ي ب رانيين و للشعب اإليران ادة اإلي ول صراحة للق ي الماضي أق ف

  . السؤال األن ما الذي إيران ترغب ببنائه

ة ت      ا أن نعمل األن بطريق ا ولكن علين تسم بالصرامة   أدرك تمامًا بأن هناك عقود من عدم الثقة فيما بينن

ى   ة عل ي ستكون مبني اتنا الت ل إال بمناقش ن نعم ها ول ا أن نناقش ي علين ر من القضايا الت اك الكثي ون هن سوف يك

د         ووي فق ألة السالح الن رتبط األمر بمس دما ي اإلحترام المشترك ولكن من الواضح لكافة األطراف المعنية أنه عن

مصلحة أمريكا بل هو للحيلولة دون إنتشار سباق تسلح نووي في وصلنا إلى نهاية مغلقة فهذا األمر ال يصب في 

  .الشرق األوسط الذي يقضي بهذه المنطقة والشرق األوسط إلى نهاية وخيمة العواقب

ك، لكن       ة وأخرى ال تمتل إنني أتفهم هؤالء الذين يحتجون ويقولون بإن بعض الدول تمتلك أسلحة نووي

أن       ال يحق ألي شخص أن يختار من يجب أن  ات المتحدة ب د الوالي د تأآي ذا أعي يمتلك ومن يجب أن ال يمتلك وله

وأن أي دولة بما في ذلك إيران يجب أن يكون لها الحق في   ) تصفيق(يكون هناك عالم خال من األسلحة النووية 

اهدة ويجب الوصول إلى طاقة نووية إذا آان ذلك متماثًال مع إتفاقية حظر اإلنتشار النووي هذا جزء من تلك المع

  .أن يكون مستحقًا لكافة الدول التي تلتزم فيها وأعتقد أن آافة الدول في المنطقة تشاطرني الرأي

  )تصفيق. (القضية الرابعة التي أود الحديث عنها هي الديمقراطية
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ر من             رة وأن الكثي ة في السنوات األخي ز الديمقراطي رة حول تعزي أعلم أنه لقد آان هناك جداالت آثي

ذي يجب      هذا  الجدل آان يرتبط بالحرب التي دارت في العراق فدعوني أآون واضحًا، ال يوجد نظام حكومي ال

ة    ى أخرى البت ي ال تعطي           . أن يفرض من قبل دولة عل ى الشعوب الت ن يخفض من مسؤولياتي أيضًا عل ذا ل فه

ة عبها حق الديمقراطي د الخاصة  . ش ى التقالي ة وإل ى الديمقراطي ة تنظر إل ل دول ا ال فك بها، فأمريك ا يناس ا آم به

دول    لمية لل ات الس د اإلنتخاب وم بتجدي ا ال نق ذلك بأنن دول وآ ة ال بة لكاف و األفضل بالنس ا ه م م ا تعل تفترض بأنه

درة للحديث      األخرى في العالم لكن لدي إيمان راسخ بأن آافة الشعوب تتوق لبعض األشياء المحددة أال وهي الق

اوية     عما يدور في خلدها وآذلك لل ة متس ة بطريق حديث عن حكوماتها والثقة في سيادة القانون وأيضًا إدارة العدال

ا   والحكومات التي تتسم بالشفافية وال تسرق من الشعوب وحرية العيش آما يحلو للمرء هذه ليست مثاليات أمريك

  )تصفيق. (فحسب هذه حقوق إنسان ولذلك فإننا سندعمها ي آل مكان

ى الحكومات  أن           ال توجد خطوط واضحة ل  ا أحالم واضحة ،عل ا أحالم لكنه ك األحالم لكنه ق تل تحقي

تقراراً       ر إس ًا وأآث ر أمن ك هي أآث ة    . تعمل على حماية تلك األهداف والحكومات التي تعمل ذل ا بالنسبة لمحاول أم

ع م      ي تنب ة األصوات الت واطن   إبعاد هذه األحالم فلن يجعلها تذهب بعيدًا، فأمريكا سوف تستمع إلى آاف ة م ن آاف

  .العالم حتى لو لم تكن تتوافق معها وسوف نسعى لتحقيق األهداف شريطة أن تكون مبنية على السالم واإلحترام

ط   ة فق ذين يناصرون الديمقراطي ة ألن بعض األشخاص ال ة األهمي ي غاي د ف رة تع ذه النقطة األخي وه

و    ى مناصب الق وب   عندما يكونوا في مناصب القوة لكن عند وصولهم إل إذن ) تصفيق . (ة يصبحون متصلبي القل

أتي          ة من ي ايير واحدة بالنسبة لكاف بصرف النظر عن المكان أو عن الحكومة، على هذه الحكومات أن تضع مع

وق       رام حق يكم إحت راه وعل إلى سدرة السلطة، عليكم أن تحتفظوا بالسلطة من خالل الموافقه وليس من خالل اإلآ

ارات      األقليات والمشارآة بروح من ة اإلعتب وق آاف التسامح والتسوية والتوافق عليكم أن تضعوا إهتمام شعبكم ف

  ).تصفيق. (وفوق أيضًا أحزابكم السياسية ألنه دون هذه المكونات األساسية لن تنجح الديمقراطية البتة

  .القضية الخامسة التي علينا أن نتحدث عنها أال وهي حرية حرية األديان

د تعلمت      فإالسالم له تاريخ   دلس وآنت ق بانيا واألن يفخر به في التسامح ونراه في تاريخ قرطبة في إس

ى  . من خالل طفل في إندونيسيا الذي عاش في بيئة إسالمية هناك عاش في بيئة تتسم بالتسامح هذا ما نحتاجه  عل

ان  األشخاص في آل المجتمعات أن يختاروا دياناتهم وفقًا للقناعات والقلب والروح فهذا التس امح يعد أساسيًا لألدي

ة          ة وبطرق مختلف ذا األمر بتحديات جم ا يواجه ه ًا م اه      . لكي تزدهر، لكن غالب اك إتج ين بعض المسلمين هن وب

ات األخرين   ا       . لفرض الديانات على البعض ومن خالل تحدي ديان اظ عليه وع اإلسالمي يجب الحف روة التن إن ث

ذه    . و بالنسبة لألقباط في مصرسواء آان األمر يرتبط بالموارنة في لبنان أ نا ه وإذا ما آنا أآثر صراحة مع أنفس

ين السنة والشيعة وخاصة في                 ا نجدها ب ًا م ي غالب ذلك أوجه الشقاق الت ين المسلمين وآ الج ب النقاط يجب أن تع

  .العراق

ا   ا بينه يش فيم تطيع أن تع عوب وتس ية لتطور الش ألة أساس ي مس دين ه ة ال ا أن نبحث عن . حري علين

ألة       ا ات المتحدة المس ال في الوالي بيل المث ى س ا عل بيلة لتطوره ي    ... لطرق الس ر من الصعوبات الت اك الكثي هن

ديانات    اء ب ا للوف ي أمريك لمين ف ا   ... واجهت بعض المس ق آل م ى تطبي إنني سوف أعمل عل ذا ف اداتهم وله بعب
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  )تصفيق. (القضية السادسة التي أود الحديث عنها هي حقوق النساء أو حقوق المرأة

وطيس       ... أعلم ومن خالل الحضور الذي يجب أن  ة ال اك نقاشات حامي أن هن ة ب يجتمع في هذه الجامع

رأة       أآره النقاش حول إذا ما يجب أن تختار. حول هذا الموضوع أن الم د ب ي أؤآ ًا أم ال لكنن المرأة أن تضع حجاب

ا النساء       ). تصفيق(التي ال تحظى بالتعليم فهي ال تحظى بالمساواة  ي آانت فيه دول الت وليس من المصادفة أن ال

اواة النساء       ---متعلمات للغاية هم ألة حق ومس إن مس هي الدول التي تعد مزدهرة للغاية دعوني أآون واضحًا، ف

دول    هي جز ن ال ر م ا الكثي د رأين يا لق نغالدش وأندونيس تان وب ا وباآس ي ترآي وهر إسالمي فف ن ج ء أساسي م

ا     اإلسالمية التي تختار إمرأة لتقود بالدهم في حين بأن النزاع النسائي مازال يستمر في الكثير من جوانب أمريك

در    ---وفي بقاع أمريكا وبقاع أخرى من العالم فإنني على قناعة بأن بنات بناتنا تستطعن أن تقدمن للمجتمعات بق

دم ال أن نق تطيع نحن الرج ا نس رية  ) تصفيق. (م راد البش ة اف ل آاف ن قب ق إال م ن يتحق ترك ل ار المش إن اإلزده

الرجال والنساء للوصول إلى آافة الفرص الممكنة وال أعتقد أن النساء عليهن أن يقدمن نفس الخيارات ليصبحن  

ذا              متساويات لكن عليهن أ نهن وله ع م ار يجب أن ينب ذا الخي رن ألنفسهن ولكن ه ي يخت اة الت ن يعشن نفس الحي

ة        ديم حمالت تعليمي وم بتق السبب فإن الواليات المتحدة سوف تقوم بتقديم شراآات مع أي دولة إسالمية سوف تق

  ).تصفيق. (للنساء وآذلك أيضًا لمساعدتهن في دورات تعليمية للوصول إلى األحالم التي يتقن لها

  .أخيرًا أود أن أناقش فرص التطور اإلقتصادي

ة لكن       دمان المعرف د يق أعلم بأن أن مسألة العولمة تبدو للكثيرين بأنها متناقضة فالتلفزيون واإلنترنت ق

ن      ر م اك الكثي ن هن روات لك دم الث د تق ارة ق ية، التج اهد الجنس داث العنف فضًال عن المش ن أح ر م اك الكثي هن

ر   . تغييرات التي قد تطال المجتمعاتالمبادئ وال ذا التغيي ففي آل الدول في العالم بما في ذلك الواليات المتحدة، ه

قد يحدث الخوف، الخوف من أن أنه مع الحداثة قد نفقد السيطرة على خياراتنا اإلقتصادية وعلى سياساتنا واألهم 

  .إيمانناواألآثر أهمية أننا قد نفقد هويتنا وأفراد أسرنا تقاليدنا و

ذه ال    ة فه ين      ... لكنني أعلم أن التطور اإلنساني ال يمكن أن ينكر البت ة التناقضات ب دد آاف ا أن نب دعون

زال تحتفظ        . التطور وما بين العقائد القديمة ا ت ا في الوقت نفسه م فدولة مثل اليابان حققت حضارة ال يستهان به

ذا من دول    ي      بتقاليدها وهذا أيضًا في دول أخرى نجد ه ى دب ور إل د من آوااللمب ة وفي     . تمت ات القديم في األوق

ة       ة هام ذه الناحي داع وه ار واإلب األوقات الحالية المجتمعات اإلسالمية آانت في مصافي الدول في التعليم واإلبتك

ع الجاهز أو بالنسبة لألشخا          د نجده في في في الواق ص ألنه ال يمكن إلستراتيجية التنمية أن تبنى فقط على ما ق

نفط ولكن       رة بسبب ال روات آبي الذين هم باطلون عن العمل الكثير من الدول مجلس التعاون الخليجي قد حققت ث
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دما ذهب     في مسائل التعليم فسوف نقوم بتعزيز برامج ال دي عن تبادل والمنح الدراسية آما حدث مع وال

ريكيين للدراسة في دول إسالمية،         )تصفيق. (إلى أمريكا د من األمي وم بتشجيع المزي ، وفي الوقت ذاته سوف نق

رة في أنحاء      ال آثي وسوف نقوم أيضًا بالوفاء بأحالم الكثير من الطالب للتعلم في أمريكا وسوف نستثمر في أطف

وسوف نعمل على خلق شبكات آثيرة عبر اإلنترنت بحيث يستطيع شخص في آانساس أن تتصل مباشرة العالم، 

  .مع شخص في القاهرة

ذين سوف يتشاورون         ق مجموعة من المتطوعين ال وبالنسبة للتنمية اإلقتصادية، سوف نعمل على خل

ة        . مع نظرائهم في دول إسالمية   ة حول المشاريع التجاري د قم وم بعق ة      وسوف أق ذه السنة للوقوف حول آيفي ه

  .تعزيز الفرص التجارية بين الواليات المتحدة وبين الدول اإلسالمية

ل         ي ونق يم التقن ات التعل ز عملي د لتعزي وفي مجال العلوم والتكنولوجيا سوف نقوم بإطالق صندوق جدي

د من الوظائف           ق المزي ا خل دول اإلسالمية بحيث يمكن من خالله ز مستويات     التكنولوجيا أيضًا لل ذلك تعزي وآ

ة               ز مصادر الطاق أنها أيضًا تعزي رامج من ش اون في ب يا والتع وب شرق آس التعليم في الشرق األوسط وفي جن

ة        أمين مصادر شرب نظيف ا ت ة من        . الجديدة وخلق وظائف يمكن من خالله ود عالمي ن عن جه ي أعل وم إنن والي

  .الشراآات، لتهدف لتحسين صحة األطفال خالل مؤتمر إسالمي جديد، الذي نسعى من خالله لتعزيز

ع     راط م تعداد لإلنخ ى إس ريكيين عل إن األم م ف راآة معك ن خالل الش تم م ور يجب أن ت ذه األم ل ه آ

الم لمساعدة شعبنا         ة أنحاء الع ال في آاف المواطنين والحكومات والمؤسسات والقادة الدينيين وآذلك رجال األعم

  .للوصول إلى حياة أفضل

ا مسؤولية       فيما يخص ال ى آاهلن ع عل قضايا التي تطرقت إليها، أعلم أنها لن تكون بتلك السهولة لكن يق

ود            ود الجن ددونا ويع ذين يه ان للمتطرفين ال ه مك د في م يع ذي ل للعمل نيابة عن هذا العالم الذي نمثله، هذا العالم ال

الم تستطيع الحكومات أن     األمريكيون، وآل دولة تشعر باألمن وأن تستخدم الطاقة النووية ألهداف س  لمية في ع

ذي   . تقدم الخدمات لشعبها وأن تعمل على ضمان حقوق آافة أطفالها الم ال هذه هي المصالح المشترآة هذا هو الع

  .نسعى إلى خلقه ال نستطيع أن نحققه إال معًا

ا نستطيع أ           ا إذا آن ذين يشككون فيم ر المسلمين ال ر من المسلمين و غي ك   أعلم أن هناك الكثي دأ بتل ن نب

رى    الشقاق والشرذمةالبدايات البعض قد يكون له الرغبة في زيادة  ه ي وأن يعرقل التطور وأما البعض اآلخر فإن

ن       ر ل ذا التغيي أن ه أن مسألة النزاعات هي مسألة حتمية بين الحضارات، والبعض اآلخر يرون بعين من الشك ب

لكن لو إخترنا ونظرنا إلى الماضي فقط فلن نحقق أي . يحدث، وهناك فريق ممن يخاف وفريق ممن يشكك أيضًا

ى            درة عل ديكم الق تم ودون عن سواآم ل ه أن ة أن تقدم، وأقول هذا األمر إلى جيل الشباب من آل دين وفي آل دول

  .إعادة صنع هذا العالم
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في هدف آلنا يعيش في هذا العالم، لكن السؤال هو أننا إذا ما آنا نعيش بطريقة لنتحابب أم لنشترك 

  .واحد وفي أرضية واحدة والترآيز على مستقبل نصبو لتحقيقه ألطفالنا، وإحترام آرامة آافة أفراد البشرية

من السهل أن نقوم بشن الحروب لكن ليس من السهل أن نضع أوزار هذه الحروب، من السهل أن نلقي 

في أوجه اإلختالفات بين لدى اآلخرين بدل بالالئمة على اآلخرين بدًال من النظر في أنفسنا، من السهل أن ننظر 

من النظر في أوجه المساواة، علينا أن ال نختار الطريق السهل، هناك قاعدة واحدة تكمن في آل دين بأننا بأن 

  ).تصفيق. (علينا أن نعامل اآلخرين آما نحب أن نعامل

بيض أو األسود أو المسلم أو هذه قاعدة تمتد عبر الدول والشعوب وهذا المعتقد ال ينطبق فقط على األ

المسيحي أو اليهودي هذا إعتقاد موجود منذ بداية الحضارات وما زال ينبض في قلوب الماليين في أنحاء العالم 

  .هذا هو اإليمان باآلخرين وهذا هو األمر الذي جلبني إليكم اليوم

ا لن يتوقف إال إذا ما إمتلكنا ولكن هذ. لنصل إلى العالم الذي نصبو به... فنحن لدينا القوة لتجعلنا 

هذا ما تعلمناه، وآذلك . لقد خلقنا اإلنسان لقد خلقناآم من قبائل لتعارفوا: الشجاعة وتذآرنا ما يقوله القرآن الكريم

أيضًا التوراة آل التوراة تهدف لتعزيز السالم، وآذلك اإلنجيل يقول أنه بورآوا هؤالء الذين يصنعون السالم، 

  )تصفيق. (يهم أبناء الربالذين يطلق عل

شعوب العالم تستطيع أن تعيش فيما بينها بسالم، نعرف أن هذه رؤية اإلله، لكن هذا يجب أن يكون 

  .عملنا اآلن على األرض

  )تصفيق. (شكرًا ويبارآم الرب، شكرًا جزيًال شكرًا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 
 



99 
 

 

 

Vita 

  
Hani Abu Assi was born on September 26, 1977 , in Palestine . He obtained a 

Bachelor’s degree in English language from Al Aqsa University , Palestine in 2001 .  

In the same year , he relocated to the UAE .  In 2008 , he got married. He worked in 

the UAE  as  an English language Teacher  for a short while . In the Current days , he 

has worked as  Academic and professional Consultant in Ministry of  Education  , In 

2008, he joined the MA program in Translation and Interpreting at the American 

University of Sharjah , AUS . He was awarded the masters degree  in 2011 .  

 


