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) هانوكا(لرئيس األميركي باراك أوباما يف حفل عيد األنوار لكلمة 

 ولن يتزعزع اليهودي يؤكد فيها أن دعم أميركا حلليفتها إسرائيل باقٍ

.١٣/١٢/٢٠١٢واشنطن، 
 

0F

*
 

 

الليلة إىل البيت األبيض لالحتفال بالليلة حسناً، شكراً لكم حلضوركم هذه : الرئيس

فني حقاً أن أستضيف هذا العدد الكبير من قادة اجلالية اليهودية يشرّ). تصفيق. (السادسة لهانوكا

ومن الواضح أنني أحتدث ). تصفيق. (والسفير اإلسرائيلي مايكل أورين موجود هنا. يف هذا املساء

أميركا لصديقتنا وحليفتنا إسرائيل باقٍ ولن يتزعزع خالل  باسمنا جميعاً اآلن عندما أقول إن دعم

 )تصفيق. (هذه األوقات الصعبة

نا أن نرحب يوجد بيننا هنا اليوم العديد من أعضاء الكونغرس واحلكومات احمللية، ويسرّ 

وهكذا، على  ـفنا وجود قاضيين من احملكمة العليا، وعدد من أعضاء وزارتي وحكومتي ويشرّ. بكم

 )ضحك. (ع أن يتصرفوا بأفضل سلوكاجلمي

أريد أن أشكر األعضاء املوهوبين جداً يف كورس الكنيس اليهودي يف األكاديمية 

من الواضح أننا نعتز بخدمتهم . ن حقاًوإنهم شباب استثنائي) تصفيق. (العسكرية يف وست بوينت

ة املوسيقية لسالح لبالدنا، وملشاركتهم معنا بأغنيتين من أغاين هانوكا املفضلة مع الفرق

 .البحرية

                                                           

 :املوقع اإللكتروين لوزارة اخلارجية األميركية: املصدر  *

http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/texttrans/2012/12/20121217140042.html#axzz2FfeL5bIN 
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وأخيراً، أود أن أتقدم بالتقدير إىل احلاخامات والقيادات العلمانية الذين سافروا من جميع 

. ونحن نشعر باالمتنان لكم. أشكركم ملشاركتنا يف هذا العيد. أنحاء البالد خصيصاً ليكونوا هنا

 )تصفيق(

لشمعة السادسة لهانوكا، نتذكر قصة وهكذا، وبينما نحن جنتمع يف هذه الليلة إلضاءة ا

فقبل ما يزيد على ألفي سنة، منع حاكم طاغية بني إسرائيل من . أزلية حول الصمود والتفاؤل

ولذا جمع يهوذا املكابي جمموعة صغيرة من . ممارسة شعائر دينهم ودنست قواته الهيكل املقدس

ر املكابيون أورشليم فحرّ. نتصروالوا كل الصعاب حتى ااملؤمنين للقتال ضد هذا الظلم، وحتمّ

فالزيت الذي  ـخرى من الله وا هبة أُ وعندما توجهوا الستعادة الهيكل، تلقّ. واستعادوا إيمان شعبها

أحيت هذه الشعلة . كان من املفروض أن يستمر يف االحتراق لليلة واحدة فقط، دام لثماين ليالٍ

 .العجيبة األمل يف نفوس املؤمنين

م اليهود حول العامل األمل األزيل للمكابيين بأن النور سيتغلب على ذا، يكرّوحتى يومنا ه

 .الظالم، وأن اخلير سيتغلب على الشر، وأن اإليمان يستطيع حتقيق املعجزات

والرجل الذي سيشعله، هما رمزان قويان لتلك  ،الذي نستخدمه الليلة" املينورة"إن شمعدان 

يف لونغ بيتش، يف نيويورك، بأضرار " تمبل إسرائيل"يس فقبل ستة أسابيع، أصيب كن. الروح

عاماً بقي ساملاً، وأنا على  ٩٠ولكن هذا الشمعدان الذي يبلغ عمره . جسيمة بفعل إعصار ساندي

وهكذا، ففي هذه الليلة . عاماً بعد ذلك ٩٠عاماً آخر، ثم  ٩٠استعداد للرهان بأنه سيبقى ملدة 

وكتذكير بأولئك الذين ال يزالون يتماثلون للشفاء من الدمار  سيشع نوره بمثابة رمز للمثابرة،

تذكير بالصمود واألمل وبأننا سنكون موجودين هناك ألجلهم وهم  ـفه إعصار ساندي الذي خلّ

 .يتعافون

ونصلي . وهكذا، أود أن أشكر احلاخام بومان ملشاركته الشمعدان املبارك وجماعتكم معنا

ونحن . أكثر إشراقاً ايا إعصار ساندي وجميع األميركيين غداً من أجل أن يحمل نوره إىل ضح

 )تصفيق. (واثقون من أنه سيفعل ذلك
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وإننا لواثقون أيضاً من أنه سيفعل ذلك ألن هذا الشمعدان قد ظل لقرون مصدر إلهام 

وتشجيع جلميع الذين يحلمون بمستقبل أفضل، ويعرف احلاخام الري بيزر ذلك كما يعرفه أي 

 .رإنسان آخ

واآلن، لقد رغبنا أن ينضم إلينا احلاخام إلضاءة الشموع يف العام املاضي، لكنه مل 

، )ضحك. (فعادة عندما ندعو الناس، فإنهم يحضرون. يتمكن من ذلك وهذا األمر ال يحصل كثيراً

 .يف املرة األوىل داًخرى اليوم ألن عذره يف الغياب كان جيولكننا سنتيح له فرصة أُ

وهو باملناسبة حاخام القوات املشتركة  ـوكا املاضي، كان احلاخام بيزر ففي عيد هان

 اً يمضي أربعة أشهر من اخلدمة يف أفغانستان، وأضاء شمعدان ـللحرس القومي يف ماساتسوستس 

ولكونه كان احلاخام . لهذه املناسبة يف الساحة املركزية لكمب فينيكس يف كابول عدّأُ اًكهربائي

ستان يف ذلك الوقت، فقد أمضى كل ليلة من ليايل هانوكا مع جمموعة خمتلفة الوحيد يف أفغان

 .رهم بمثابرة املكابيين، ويمنحهم اإليمان لتوجيه عملهممن اجلنود، يذكّ

وتستمر يف إلهام أولئك . وحتى يف وجه ا�اطر الكبرى، تستمر رسالة هانوكا باقية

ر عن امتناننا الكبير احلرية والفرص، ونحن نعبّالذين يدافعون، من حول العامل أجمع، عن 

 )تصفيق. (للحاخام بيزر خلدمته االستثنائية لبالدنا وكذلك خلدمته لرعيته

وهو . يقف احلاخام هنا بجوار هذا الشمعدان كرمز لألمل واملثابرة والتصميم والواجب

الواضح أننا نشعر ومن . رنا أيضاً بأن هناك تضحيات تُفرض علينا للدفاع عن قيمنايذكّ

باالمتنان للرجال والنساء الذين يخدمون دولتنا بمثل هذه الروح النبيلة وبمثل هذه الشجاعة 

ه بأفكارنا وصلواتنا يف هذا العيد خاصة إىل أولئك املوجودين بعيداً ونتوجّ ) تصفيق. (حول العامل

 .عن الوطن خالل موسم األعياد هذا

ستفادة من هانوكا تنطبق أيضاً على أولئك املوجودين غير أنه من الواضح أن الدروس امل

بيننا الذين يتوجب عليهم اخلدمة بطرق خمتلفة يف جمتمعاتنا األهلية، ويف أماكن عملنا، ويف 

عائالتنا كمواطنين لهذه الدولة، وذلك ألن علينا التزامات جتاه بعضنا البعض، وألننا نكون أكثر 
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إذا كنا منقسمين، وأنه ينبغي علينا التفكير يف األجيال القادمة  ادي الصفوف ممّقوة إذا كنا موحّ

 .وليس فقط باألجيال احلالية

ولذا أريد أن أرحب بكم . تلك هي القيم التي ينبغي علينا تقديم التضحيات للدفاع عنها

 إالّ . ةوإنني أرى الكثير من األصدقاء الطيبين عبر أنحاء القاع. نه ليشرفني أن أكون معكمإو. جميعاً

 .نني يف هذا الوقت أريد أن أدعو احلاخام بيزر لالنضمام إيلّ إلضاءة شمعدان البيت األبيضإ

 .)تم تقديم البركة وأضيء الشمعدان(

 .وسوف أسير بينكم ملصافحة البعض. أتمنى لكم قضاء أمسية رائعة: الرئيس


