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القائم باألعمال األميركي جيمس هولتسنايدر في حديث مع عدد من اجلنود األميركيني القائم باألعمال األميركي جيمس هولتسنايدر والعقيد مارتن ووجليموت والوكيل أول ريكاردو ساندرز في مقدمة احلضور خالل االحتفال

القائم باألعمال األميركي لـ «األنباء»: التعاون العسكري
مع الكويت دائم ومستمر وينمو بصورة كبيرة عامًا بعد عام

أسامة دياب

أشــاد القائم باألعمال في 
السفارة األميركية لدى البالد 
جيمس هولتسنايدر بالعالقات 
األميركيــة   - الكويتيــة 
بالتاريخية  والتــي وصفهــا 
واالستراتيجية، الفتا إلى أن 
التعاون العسكري يعتبر من 
أبرز أوجه التعاون مع الكويت 
العســكري  التواجــد  ولعــل 
األميركي سواء في عريفجان 
أو غيرها وحجــم التمرينات 
املشتركة يعكس الشراكة املهمة 
واملميزة معها في هذا القطاع 
املهم، مشددا على أن التعاون 
العســكري مع الكويت ينمو 
بصورة كبيرة عاما بعد عام.

وأشار هولتسنايدر - في 
تصريحات خاصة لـ «األنباء» 
على هامش احلفل الذي أقيم 
في معسكر عريفجان مبناسبة 
ذكــرى ميــالد د. مارتن لوثر 
كينج جونيــور - إلى أن أي 
حوار إستراتيجي بني البلدين 
يشــمل مجموعة عمل تخص 
الدفاع، وهي جزء ال يتجزأ من 
التعاون املشترك بني البلدين، 
الفتــا إلــى أن هنــاك تواصال 
دائما ومستمرا بني اجليشني 
األميركي والكويتي سواء على 
مستوى التدريب أو التسليح 
أو غيرهما من مناحي التعاون.

وبالعودة للمناسبة، أعرب 
القائم باألعمال في الســفارة 
األميركية لدى البالد جيمس 
هولتســنايدر عــن ســعادته 
للمشاركة في احلفل الذي أقيم 
في معسكر القوات األميركية 
في عريفجان مبناسبة ذكرى 
ميــالد د.مارتن لوثــر كينج 
االبــن، موضحــا أن البعــض 

يحدث أي تطور لألفضل.
وشــدد ووجليمــوت على 
أن بــالده لــم تفقــد اهتمامها 
باملنطقة بــل ما زالت ملتزمة 
بأمنها واســتقرارها، مضيفا: 
عندما تغــادرون القاعدة أود 
أن تنظــروا ميينــا ويســارا 
لتروا املنشــآت واملشروعات 
اجلديــدة التي تعج بها، الفتا 
إلى أن تعداد القوات األميركية 
في الكويت يبلغ نحو ١٠٠٠٠

جندي ٥٠٠٠ منهم في معسكر 
عريفجان و٥٠٠٠ في معسكر 

وجود ٣٠٠ جندي من الفرقة 
٢٥ نتدرب معهم كل يوم.

قيم احلرية والعدالة

وبالعودة إلى املناسبة، قال 
ووجليموت إن د.مارتن لوثر 
كينج جونيور شخصية مميزة 
وصاحــب بصمة كبيــرة في 
التاريخ األميركي، فمن املعروف 
أن الواليات املتحدة األميركية 
أسســت كدولــة للمهاجرين، 
ولذلك فإن التنوع واالندماج 
يعتبــران مــن أهــم العوامل 
التي تساعد الفرد على إظهار 
قدراته اإلبداعية واالندماج في 
املجتمع كقيمة مضافة ولبنة 

بناء وليس معول هدم.
ولفــت إلى أن أهم ما مييز 
د.مارتن لوثر كينج جونيور 
كمناضل من أجل قيم احلرية 
والعدالة واملساواة، إال أن أهم 
مــا مييزه هو نهجه الســلمي 
ونبذه للعنف ودعوته للحوار 
كأداة مهمــة لبناء املســتقبل 
مع األخذ في االعتبار أننا من 
املمكــن أن نختلــف في الرأي 
ولكن دون عنف، موضحا أن 
القيــم واملبــادئ التي دعا لها 
مارتن لوثر كينــج جونيور 
من األهمية مبكان أن نذكر بها 
األفراد هنا من العسكريني حتى 
ينقلوهــا بدورهــم إلى أماكن 
أخرى مع كل من يحتكون به 
سواء بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة، خصوصا في الدولة 
النامية والتي تبني مؤسساتها 

الدميوقراطية.
وأوضــح ووجليموت أن 
د.كينــج كان صاحــب رؤية 
وحلــم كبير قــد حتقق بفعل 
نضاله وإصراره، ولكن هناك 
دائمــا فرصــة بأيدينــا لبناء 

تعاون معها في الشرق األوسط 
وشركاء رائعني ولديهم الرغبة 
في التدريب واالرتقاء بقدراتهم، 
الكويتية  القوات  موضحا أن 
لديها اجلاهزية املطلوبة للدفاع 
عن بلدهــم وحمايتها في ظل 
األوضاع الصعبة واملعقدة التي 
متر بها املنطقة، فضال عن أنهم 
يحظون بدعم صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد، 
وسمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، وبالطبــع بدون دعم 
القيادة السياسية ال ميكن أن 

االســتراتيجية التــي جتمــع 
البلدين في املجال العسكري 
تعد منوذجا يحتذى به، الفتا 
إلى أنهــم على تواصــل دائم 
ومستمر مع اجلانب الكويتي 
في عالقة شــاملة ومتكاملة، 
فنحن أقرب من األخوة وأعز 
من األخــوات وهــذا أقرب ما 
يكون لرؤية مارتن لوثر كينج 

جونيور.
ووصف القوات املســلحة 
الكويتيــة باملميــزة والتــي 
تعتبر من أفضل القوات التي 

بورينــج، بخالف املوجودين 
في قاعدة علي السالم اجلوية، 
مبينا أن السفارة تتعامل مع 
أي طلب شراء سالح مقدم من 

الكويت.
وأشــار إلــى اجتماعه مع 
قائد القوات البرية الكويتية 
للحديــث عن خطــة التدريب 
املشتركة ووضع رؤية شاملة 
للتعاون في السنوات القادمة 
وحتديد مناطق التعاون التي 
من املمكــن أن نعمل ونتدرب 
ونعيش فيها معــا، الفتا إلى 

الدولة التي نرغب بها ولذلك 
علينا أن نســتمر في تطوير 
أنفسنا ودولنا لألفضل وإجراء 
التعديالت والتحسينات على 
أسلوب معيشتنا وتعاملنا مع 
اآلخرين، مبينا أن د.كينج كان 
صاحب رسالة مهمة يجب أن 
نعمل على إيصالها إلى األجيال 
اجلديدة، مشيرا إلى أن القوات 
املسلحة األميركية كانت أول 
مؤسســة كسرت العوائق في 
املجتمع األميركي، وهذا ما أدى 

إلى تغيير اجتماعي كبير.

رمز وقدوة

الوكيل  من جانبــه، قــال 
أول في قيادة تعزيز التدخل 
السريع ١٤٣ ريكاردو ساندرز، 
إن د.مارتن لوثر كينج جونيور 
يعتبــر رمزا وقدوة وهو أحد 
األسباب الرئيســية لتحقيق 
قيم العدالة واملساواة وتكافؤ 
الفرص في التاريخ األميركي، 
ولقــد علمني كيــف أن أنظر 
خــارج بيئتــي وأن يكون لي 

حلم ورؤية.
وأشار إلى أن د.مارتن لوثر 
كينج جونيور كان لديه حلم 
لألجيال القادمة، ولقد حتققت 
هذه األحــالم ولعــل وصول 
الرئيس بــاراك أوباما للحكم 
أبرز دليل على ذلك، موضحا 
أن اجليــش يبذل جهدا كبيرا 
في حتقيق املســاواة والتأكد 
مــن أن اجلميــع يحصل على 
فرص متساوية ولدينا وزير 
دفــاع والكثير مــن القادة من 
أصل أفريقي، واصفا العالقات 
الكويتيــة على  األميركيــة- 
الصعيد العســكري باملمتازة 

واملتطورة.

هولتسنايدر أشار خالل حفل في «عريفجان» مبناسبة ذكرى ميالد مارتن لوثر كينج إلى أن التواجد العسكري األميركي في البالد والتمرينات املشتركة يعكسان الشراكة املميزة

من فقرات احلفل ويبدو العلمان الكويتي واألميركي يجسدان الشراكة املميزة في التعاون العسكري العقيد مارتن ووجليموت مع الزميل أسامة دياب

فقرة فنية تقدمها الفرقة العسكرية املوسيقية

يعتقــد أن التنــوع والتركيز 
على حتقيق العدالة واملساواة 
وتكافؤ الفرص عبارة عن أفكار 
ومبــادئ مســتجدة وحديثة 
عرفهــا العالم مؤخــرا، ولكن 
احلقيقــة أنها قدميــة وبدأت 

منذ سنوات طويلة.
ولفــت هولتســنايدر إلى 
أنه رغم أن مارتن لوثر كينج 
االبــن هــو مؤســس وعضو 
حركة احلقــوق املدنية، لكن 
في احلقيقة أن مكانته تتجاوز 
ذلــك، فلقــد حــارب التمييز 
العنصري وكان صاحب حلم 
كبير وخارطة اســتراتيجية 
توضح أسمى معاني املواطنة 
مبا حتويه مــن مبادئ ومثل 
وعالم يكون للجميع فيه مكان 

ودور.
وردا علــى ســؤال حــول 
استخدام املتحدثني في احلفل 
لكلمة «احللــم» أكثر من مرة 
وإلــى أي مــدى يعنــي ذلــك 
أن احللــم لــم يتحقــق بعد، 
قــال بالطبع أمــام كل جتربة 
مهما كانــت جناحاتها فرصة 
لتحسن وتطور من نتائجها، 
وهــذا هو املقصــود بالعبارة 
الشهيرة «لدي حلم» التي كان 
يستخدمها مارتن لوثر كينج 
فلقــد كان بالفعــل لديه حلم 
وحتقق، ونحن لدينا حلم في 
تطوير وحتسني نوعية حلمنا 
وتلك سنة احلياة، فاألمل هو 

أحد أبرز القيم األميركية.
جاهزية القوات الكويتية

من جهته، أكد قائد مجموعة 
دعــم املنطقة واملشــرف على 
عمليــات القاعدة في بورينج 
وعريفجــان العقيــد مارتــن 
العالقــات  ووجليمــوت، أن 

ووجليموت: القوات املسلحة الكويتية مميزة وشريك رائع وتعتبر من أفضل القوات في الشرق األوسط

أي حوار إستراتيجي بني البلدين يشمل مجموعة عمل تخص اجلانب الدفاعي سواء في التدريب أو التسليح وغيرهما.. وهو جزء ال يتجزأ من التعاون املشترك بني البلدين

الواليات املتحدة األميركية لم تفقد اهتمامها باملنطقة بل مازالت ملتزمة بأمنها واستقرارها
القوات املسلحة الكويتية جاهزة للدفاع عن بلدها في ظل األوضاع الصعبة واملعقدة باملنطقة

مارتن لوثر كينج حارب التمييز العنصري وكان صاحب حلم كبير وخارطة إستراتيجية توضح أسمى معاني املواطنة مبا حتويه من مبادئ ومثل وعالم يكون للجميع فيه مكان ودور

أحد املتحدثني خالل احلفل

مارتن لوثر كينج جونيور «عاشق احلرية»
حتتفل الواليات املتحدة األميركية في ثالث يوم اثنني من شهر يناير 
من كل عام بذكرى ميالد د.مارتن لوثر كينج جونيور، أحد أبرز رموز 
الدفــاع عن احلقوق املدنية في الواليات املتحدة األميركية ومؤســس 
وعضو حركة احلقوق املدنية، والتي حاربت التمييز العنصري ودعت 
إلى التنوع واملســاواة وتكافؤ الفرص بني املواطنني األميركيني كافة، 
ومتيز نضال كينج بالسلمية، فهو صاحب نظرية «التغيير بال عنف».
وفي عام ١٩٩٤ أصبح يوم ميالد كينج عطلة رسمية وذلك تخليدا 
إلجنازاته، وبالرغم من مرور ٩٤ عاما على رحيله، إال أن اسمه ال يزال 
محفــورا في قلوب األميركيني الذين ال يزالون يعيشــون احللم الذي 
ناضل من أجله ويجنون ثماره وينقلون ذلك ألبنائهم أشهر مقوالته 
اخلالــدة والتي صنعت الفارق وأحدثــت التغيير مثل «لدي حلم أنه 
في يوم ما ســتنهض هذه األمــة وتعيش املعنــى احلقيقي لعقيدتها 
الوطنية بأن كل الناس خلقوا سواسية».. «لدي حلم أن أطفالي األربعة 
ســوف يعيشون يوما ما في دولة ال تطلق فيها األحكام عليهم للون 
بشــرتهم، بل لشــخصياتهم» و«هذا هو أملنا.. دعوا أجراس احلرية 
تقرع وتنشــد.. أحرار في النهاية.. أحرار في النهاية.. شــكرا يا رب، 

نحن أحرار في النهاية».

مارتن لوثر كينج جونيور لم يستسلم ملرارة الواقع، كافح وناضل 
وقرع أجراس احلرية فهتفت اجلماهير من خلفه على مختلف أعراقها 
«أحرار في النهاية» وحققت حركة احلقوق املدنية األميركية أهم أهدافها 
وجناحاتها في عام ١٩٦٤ حيث مت إقرار التعديل الـ ٢٤ على الدستور 
األميركي الذي ألغى ضريبة االقتراع، وقانون احلقوق املدنية لـ١٩٦٤
والذي ألغى التمييز على أساس العرق في التوظيف والتعليم وجرم 

الفصل العنصري في املرافق العامة.
وفي عام ١٩٦٤ أيضا حصل مارتن لوثر كينج جونيور على جائزة 
نوبل للســالم ليصبح أصغر احلائزين ســنا. دفع مارتن لوثر كينج 
جونيور روحه ثمنا للحرية، حيث اغتيل على يد محكوم سابق يدعى 
جيمس إرل راي في موتيل لوريان مبدينة ممفيس بوالية تينيســي. 
لقد استطاع إرل راي إنهاء حياة مارتن لوثر كينج جونيور، لكنه لم 
يستطع إيقاف مسيرته أو وأد حلمه الذي ال يزال محفوظا ومحفورا 
في وجدان كل عاشــق للحرية في الواليات املتحدة أو خارجها. ولعل 
وصول الرئيس براك حســني أوباما إلــى البيت األبيض كأول رئيس 
أميركــي من أصول أفريقية في الفترة من ٢٠٠٩-٢٠١٧ من نتائج هذا 

مارتن لوثر كينجاحللم.


