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كثرت ف�ي اآلون�ة األخي�رة رؤيتنا صفح�ات إس�امية متخصص�ة في اجلرائ�د احمللي�ة والعاملي�ة لتلبي 

رغبة ش�ريحة كبي�رة من الق�راء،  ومتي�ز بعضها بأس�لوب العرض فأب�دع، بينما س�لك البع�ض اآلخر وهم 

األكثر اس�لوبا جام�دا وطرح�ا تقليدي�ا،   فبهتت الص�ورة اجلميلة وثقل�ت الفائ�دة املرجوة عل�ى القارئ.

»األنباء« كما عودتكم تسعى دائما الى اجلديد واملفيد، وتتلمس ما يرغب فيه قراؤها على اختاف شرائحهم،  فها 

هي تقدم بني أيديكم صفحة إسامية غير تقليدية، بحلة جديدة تواكب اإلبداع واالبتكار في طريقة العرض، أسميناها 

»خواطر إسامية«،  ال نزعم الكمال أو العصمة فيها، لكن طموحنا دائما لألفضل لن يكون له حد،  سنحرص على تقدمي 

الفائدة على طبق جذاب ومشوق مع رشفة من اخلواطر والفوائد واألخبار اإلسامية، تأتيكم كل يوم اثنني بإذن اهلل.

أكد مدير عام مؤسسة »ركاز« في الكويت علي العجمي أن مشروع »ركاز« تطوعي غير ربحي ومستقل يسعى إلى تعزيز مكارم األخاق، مشيرا 
إلى أن املؤسسة تفتح أبوابها ملشاركة اجلميع فيها واالستفادة من قدراتها ومشاريعها.

وأوضح العجمي في لقائه مع »األنباء« أن مؤسس�ة »ركاز« تس�عى في عام 2020 إلى التوسع العاملي، الفتا إلى أن املؤسسة بدأت تفتح 
فروع�ا لها خارج الكويت منذ عام 2007 بتدرج مدروس، وأضاف أن حمات »ركاز« اإلعامية تهدف إلى حتريك املجتمع نحو قيمة 

طيبة مطروحة، وتقوم على 3 برامج: برنامج إعامي عبر الصحافة والنت والتلفزيون، وبرنامج 
إعاني عبر املطبوعات، وبرنامج توعوي في املدارس واجلامعات واألسواق.

وحول احلملة ال� 11 ضمن مش�اريع »ركاز« السنوية أوضح أن االختيار 
وقع على قيمة »املسؤولية الذاتية« حتت شعار »حلو نعيش مبسؤولية«، 

وذلك عبر تعزيزها عند فئة الشباب خاصة، مبينا أن الرسالة التي 
يراد إيصالها هي أن تصرف الشباب مبسؤولية ذاتية يحقق 

مصلحة فردية ومجتمعية، العجمي حتدث لنا عن قصة 
مشروع »ركاز«، منذ كان صغيرا إلى أن كبر واتسع، 

وعن آلية اختيار شعارات احلمات اإلعامية 
واختيار احملاضرين، كم�ا أجاب عن كثير من 

التساؤالت املطروحة حول عمل املؤسسة 
وأهدافها والعوائق التي تواجهها، إضافة إلى 

قصص املهتدين ف�ي تلك احلمات، 
وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

مدير عام مؤسسة »ركاز« أكد لـ »األنباء« 
أن المشروع تطوعي غير ربحي ومستقل 

لكي يشمل مساهمات الجميع فيه

حملتنا الحالية تهدف إلى تعزيز المسؤولية الذاتية عند الشباب ومستقبًا سنركز على التراحم األسري والصحبة

العجمي: نسعى في 2020 
إلى التوسع العالمي 
لمشروع  »ركاز« وزيادة فترة 
الحملة اإلعامية إلى 3 أشهر

التاريخ السياسي للخالفة األموية المصيبة مخبأ الكنوز

بداية حدثنا من أنتم؟ وكيف كانت فكرة مشروع 
»ركاز« وكيف كانت بداياتها؟

»ركاز« هي مؤسسة إعالمية توعوية مستقلة 
وغير ربحية تعمل على تعزيز مكارم األخالق، 
واملش����رف العام لها ه����و د.محمد العوضي، 
وجاء اس����مها »ركاز« من معناها اللغوي هو 
الذهب والفضة والنفيس من املعادن املدفونة 
داخل األرض، والش����يء الثابت والراسخ في 

األرض.
أم����ا عن بداياتها فكانت من منطقة صباح 
الس����الم في الكويت في أواخر عام 2002 عبر 
حملة إعالمي����ة صغيرة ضمن حدود املنطقة 
السكنية فقط، وكانت تهدف للحد من ظاهرة 
املعاكسات وأخذت شعار »أترضاه ألختك؟«، 
والتي أشرف عليها اإلخوة العاملون في جلنة 
الصحبة الصاحلة، وبحمد اهلل جنحت الفكرة 
حتى أننا ختمنا بإقامة مهرجان خطابي كبير، 
وبعدها ب� 4 أشهر عملنا حملة صغيرة أيضا 
عن بر الوالدين حتت شعار »إن والديك أغلى 
ما لديك« والقت قبوال كبيرا أيضا، وبعد جناح 
هاتني التجربتني صار هناك تداول أوسع بيننا 
حول أهمي����ة أن تكبر هذه الفكرة وتعمم في 
الكوي����ت، فبدأنا جنتم����ع ونفكر في صياغة 
الفكرة والرؤية والهدف والرسالة واآللية إلى أن 
وصلنا إلى فكرة مشروع »ركاز« في شهر 9 من 
عام 2004 وابتدأت بحملة »على راسي« والتي 
تهدف إلى تعزيز احلجاب، وميكنك أن تالحظ 

التنامي والتوسع في احلمالت واملشروع.

الرؤية والرسالة واألهداف

 إذن م��ا الرؤية والرس��الة واألهداف التي تعمل 
عليها مؤسسة »ركاز« وتسعى لتحقيقها؟ 

الرؤية هي املؤسسة اإلعالمية الرائدة عامليا 
في تعزيز مكارم األخالق، ورسالتنا تهدف إلى 
تسويق األخالق وتعزيزها عبر اإلعالم املوجه 
لشرائح مستهدفة من خالل حمالت وبرامج 

إعالمية احترافية.
أما أهدافنا فهي حتفيز األفراد واملجتمعات 
نحو تبني محمود األخالق وتطبيقها، تقدمي 
النموذج اإلنساني واملجتمعي لكل من ينشد 
الرقي األخالقي الذي يجمع بني املثالية احلقة 
والواقعية الصادقة والتطبيق العملي مبنهجية 
سليمة مس����تمدة من ديننا احلنيف، وكذلك، 
حتصني اإلنسان واملجتمع في مواجهة كل ما 

يخالف الثوابت األخالقية.
وأيضا من األه����داف حتقيق التوازن بني 
اإلميان والس����لوك من خ����الل تزكية النفس 
وتطهيرها، تعزيز طاقات اإلنسان األخالقية 
من أقوال وأفع����ال وتوجيهها في مس����ارها 

الصحيح.

3 أشهر في العام

 كم حملة إعالمية تقوم بها في العام الواحد؟
في أول بدايتنا كانت اخلطة أن تكون لدينا 

حملة كل 6 أشهر، على أن تكون مدتها شهرين، 
واعتبارا من 2010 س����تكون حمالتنا سنويا 

ملدة 3 أشهر.

الفكرة والدعم المالي

 ما أهم العوائق التي تواجهكم في عملكم؟
هما عائقان كبيران جدا، األول كيفية إيصال 
القيمة الطيبة بالطريقة الصحيحة، والعائق 
الثاني هو احلص����ول على الدعم املالي، علما 
أن جمي����ع العاملني فيها عملهم تطوعي دون 

مقابل.
 إذن كي��ف حتاولون عالج اإلش��كالية األخيرة 

وهي الدعم املالي؟
عن طريق البحث عن رعاة، كما أننا قمنا 
بتخفيف حمالتنا لتكون في 3 أش����هر بالعام 

الواحد، ولتكون أيضا أكثر تركيزا.
 الكثيرون اعت��ادوا أن يروا احملاضرات الدينية 
في املساجد أو في قاعات الدراسة، فكيف كانت 
جتربتكم عب��ر إقامة احملاضرات في األس��واق 

واملوالت؟
الفكرة كفكرة ليس����ت جدي����دة، فهذا كان 
موجود ف����ي عهد النب����ي ژ، حيث كان ژ 
يذهب إلى الناس ف����ي نواديهم، واحلمد هلل 
التجربة القتا استحسانا وجتاوبا من اجلماهير 

بشكل كبير.

األهداف المحققة

 ما األهداف التي حققتها »ركاز« حتى اآلن؟
أهم هدف هو وجود القبول الشبابي ملثل 
القي����م التي نطرحه����ا، وتفاعلهم معها، وهو 
شيء كبير، وكذلك كسر احلاجز في توصيل 
القيم والتواصل مع الناس بالنصح واإلرشاد 
وهو هدف مهم جدا، اله����دف الثالث اننا كنا 

نهدف إلى إخراج مش����اريع دعوية توعوية 
وفتح أبوابنا للتعاون مع أكثر من مش����روع 
ومؤسس����ة، حيث أخذنا واخترنا في »ركاز« 

جانب ترسيخ األخالق.

برامج الحمالت الثالث

 البع��ض يظ��ن أن عمل »ركاز« في مش��اريعها 
يقتص��ر على إع��الن ومحاضرة في األس��واق 

فقط، فما تعليقك؟
ال طبعا، هن����اك تواصل في املدارس وفي 
اجلامعات أيضا، وحمالتن����ا اإلعالمية تقوم 
على 3 برامج، برنامج إعالمي عبر الصحافة 
والنت والتلفزيون، ولذلك أنتم في »األنباء« 
مشكورين قاعدين تساهموا معنا في ذلك عبر 
هذا اللقاء، وبرنامج إعالني عبر املطبوعات، 
وبرنام����ج توعوي في امل����دارس واجلامعات 

واألسواق.
وعلى العموم هدف هذه احلمالت التي نقوم 
بها هو حتريك املجتمع نحو قيمة مطروحة، 
ولي����س بالضرورة أن أصحاب املش����روع أو 
الفكرة هم من يطبقونها أو يقومون بالدور، 
وأعطيك مث����اال على ذلك، عندما عملنا حملة 
»صحبته����م جنة« وهي عب����ارة عن قيمة بر 
الوالدين، وطرحنا هذا املشروع في األسواق 
والصحافة والطرق والتلفاز، وجدنا أن هناك 
مدارس طبقت هذا املفهوم وأخذت هذه املواد 
اإلعالمية وبدأت تفعلها، بل وأقامت مهرجانات، 
ونحن في »ركاز« ال منانع بل بالعكس نتعاون 
مع الكل وابواب مفتوحة للجميع، ومثال آخر، 
في حملة »فاز من حياته إجناز« قامت بعض 
املدارس أيضا بأخذ أنشودتنا التي أنتجناها 
للقارئ مشاري العفاسي ووضعتها في حفل 

تكرمي املتفوقني دون علمنا.
استفادة املؤسسات من مشاريعنا

 إذن ما ش��عورك إذا رأيت أن هناك من يستفيد 
من مشاريعكم ويقتبس منها األفكار؟

فرحة كبيرة جدا بال شك، ففي حملة »بدلها« 
اي بدل س����يئاتك حس����نات كنا نعطي هدية 
عب����ارة عن عطر لكل من يبدل قيمة س����يئة 
بأخرى حس����نة، مثال كترك التدخني أو ترك 
العقوق واس����تبداله بالبر، فوصلت لي قصة 
اثنني كانا متخاصمني منذ فترة طويلة، وأحدهما 
حصل على هذا العطر، فسأله اآلخر عن العطر 
وكان سببا للصلح بينهما حني حتدثا عن قيم 

املشروع، وكما يقال »طاح احلطب«.
وهناك قصة حصلت في محاضرة الشيخ 
سليمان اجلبيالن ود.محمد العوضي ونبيل 
العوضي، وهي أنه وصلت رسالة فتاة تخبر 
احملاضرين بأن هناك أما متخاصمة وال تكلم 
بناتها الثالث منذ فترة طويلة وهن اآلن ضمن 
احلضور، فقام احملاضرون الثالث بنصحهن 
وتذكيرهن، وبعد يومني وصلتنا مس����جات 
ب����أن األس����رة واألم والبنات التأم ش����ملهن 

واصطلحن.

سر من األسرار

 يالحظ املتبع ألعمالكم حرفية ممتازة في انتقاء 
األس��ماء املش��اركة من قارئ ومنش��د وداعية 

وتربوي، فكيف يتم ذلك؟
أخشى اني سأعطيك سرا من أسرار عملنا، 
فقبل اختيار األس����ماء وبع����د اختيار القيمة 
املطروحة كقيمة املسؤولية مثال نقوم بتفصيل 
القيمة الى محاور، ونرى ونبحث عن أفضل 
م����ن يصلح لهذا املوضوع فالن وفالن، وذلك 
من خالل معرفة ودراسة احملاضر نفسه من 

حيث ال يعلم عبر أناس متخصصني.

المسؤولية الذاتية

 حدثن��ا باختصار ع��ن حملتك��م األخيرة عن 
املسؤولية.

القيمة التي اخترناها في هذه احلملة هي 
املسؤولية الذاتية، وهدفنا هو تعزيزها عند 
فئة الشباب، ورسالتنا التي نريد إيصالها هي 
أن تصرف الش����باب مبسؤولية ذاتية يحقق 
مصلحة فردية ومجتمعي����ة، ولذلك اخترنا 
الشعار ليكون »حلو نعيش مبسؤولية«، وهذه 

احلملة هي احلملة احلادية عشرة.

التراحم األسري والصحبة

 م��ا خططكم املس��تقبلية بعد انته��اء حملتكم 
احلالية؟

القيم املطروحة املقبلة هي التراحم األسري 
والصحبة، وسيبت فيها وحتدد في اجتماع 
خليج����ي في ش����هر مايو املقبل، ومش����روع 
املس����ؤولية وغيرها من املشاريع يخرج بعد 
عصر ذهني ودراس����ة علمي����ة، حيث نقوم 
بدراس����ات تعطينا مؤشرات للنجاح، ويكنك 
http://www. االطالع على موقنا اإللكتروني
rekaaz.com، ورؤية دراس����ة علمية أعددناها 
وهي »دراسة العنوانني املستقبلية ملشاريع 
ركاز«، فالشعار واختيار الصورة ليسا نتيجة 
اختيار فردي بل هما قرار خليجي عبر افرعنا 

في اخلليج.
وأيضا عندنا خطة مستقبلية عبارة عن 
مشروع 2020 اعتمدت في هذا العام على مستوى 
خليجي مع الفروع األخرى ل� »ركاز« وطبعت 
في كتاب يتضمن أهداف واستراتيجيات »ركاز« 
العاملية، فركاز ستصبح لكل العالم عام 2020، 
أي بعد 10 س����نوات، نح����ن نطمح أن نغطي 

جميع أنحاء العالم.
 ه��ل بينكم تواصل ومش��اركات م��ع فروعكم 

خارج الكويت؟
نق����وم بعمل نف����س احلملة ف����ي الوقت 
نفس����ه، فحملة مسؤولية حاليا في 10 الدول 
في اللحظة نفس����ها، وذلك يوفر علينا املادة 

واجلهد والتنسيق.

أفرع »ركاز« في الخارج

 كم فرعا لكم إلى اآلن؟
لدين����ا أفرع في البحرين وجدة والرياض 
وقط����ر والكويت واليمن واالم����ارات وعمان 

واجلزائر.
 ومتى بدأمت تتوسعون في فروعكم؟

بدأنا فتح الفروع مع احلملة السابعة في 
2007 حملة »بدلها«، وذلك بعدما وصلنا إلى 
ممارسة ووصلنا إلى االحترافية وتعلمنا من 
جتاربنا وأخطائنا، وكان توسعنا مدروسا، 
فبدأن����ا فقط ف����ي البحرين وقط����ر ثم زدنا 

تدريجيا.

ملاذا تنظر إلى املصيبة دائما أنها 
من نكد الدهر وشؤم الزمن، فتقضي 
لياليك باألرق ونهارك باحلس���رة 
وشتم األيام، فاملصائب ما هي إال 
ستار أس���دل ليخفي وراءه كنوزا 
ثمينة، يس���تخرجها من يحس���ن 

حتريك الستار.
الشيخ املقرئ عبدالباسط عبد 
الصم���د، عندم���ا كان صغيرا لم 
يدخله أبوه املدرسة اإلعدادية، من 
أجل أن يعمل مزارعا، وكان الفتى 
عبدالباسط يتوق للذهاب مع رفاقه 
الفتيان إذا رآهم يذهبون يوميا في 
الصباح إلى املدرسة بينما هو قابع 
في مزرعة أبيه يعمل فيها، وبدال من 

املدرسة كان يذهب إلى شيخ يدرس على يديه القرآن 
ويحفظه، فأعجب الشيخ بصوته فأصبح عبدالباسط 
بعد ذلك شيخا في القرآن في العالم أجمع، بل هو أول 
من سجل القراءات السبع، يسمع له اآلالف بل املاليني 

من املسلمني على مدى عقود من الزمن.
وكذلك الش���يخ محمد رفعت الذي فقد عينيه في 
صغره، وبسبب ذلك توجه إلى حفظ القرآن وعمره 
5 سنوات وأمته في التاسعة، فكان صوته أول صوت 

ينطلق من اإلذاع���ة املصرية عام 
1934، فال تضيع وقتك باحلسرة على 

املصيبة بل انتفع بها لترتقي.
يوسف گ ملا ألقاه إخوته في 
البئر وعمره ست سنوات، ثم صار 
مملوكا لعزيز مصر ثم اتهم بالزنا 
فس���جنه عزيز مصر ظلما، كانت 
هذه املصائب سلم الوصول ليصبح 
عزيز مصر بدال م���ن الذي ظلمه 
ورئيس ال���وزراء، وهذا لم يخطر 
في قلب أحد من اخللق، ثم سجد 
له اإلخوة الذين ظلموه وألقوه في 

اجلب.
واإلمام أحم���د بن حنبل لو لم 
يفنت بفتنة خل���ق القرآن، ولو لم 
يجلد ويعذب في اهلل تعالى ويصبر، ملا أصبح إمام 
أهل الس���نة واجلماعة يفخر العلماء باالنتساب إلى 

عقيدته.
ال تتم���ن املصيبة وال تطلبها، ولك���ن إذا وقعت 
فاهتبلها طريقا القتناء كن���وز لم تخطر في ذهنك، 
فما يقدره اهلل تعالى للعبد كله خير )واخلير بيديك 
والش���ر ليس إليك(، ولكن أين الذي يبحث عن حبل 

الستارة ليزيحها عن كنوزها املخبوءة خلفها.

إن من فضائل الدولة األموية تلك الفتوحات 
الواسعة التي وصلت إلى حدود الصني في الشرق، 
وإلى بالد األندلس وجنوبي فرنسا في الغرب، 
حي���ث كان خلفاء بني أمية يرس���لون أبناءهم 
إلى اجلهاد ويشهدون القتال، كما كان كثير من 
الصحابة وكبار التابعني من ضمن تلك اجليوش 
الفاحتة، وحركة الفتوحات أشرفت عليها الدولة 
وتفاعل معها املجتمع اإلسالمي بجميع ألوانه من 

العلماء والفقهاء والتجار والزهاد والعباد.
كان الفاحتون لتلك الشعوب املترامية األطراف 
قد ج��اءوها بالعدل واإلحسان ومطالب الروح 
والب�����دن، وج��اءوا إليهم بدين اإلس���الم الذي 
يقرر اإلنس���اني��ة مبعناه��ا الصحي��ح، ولذلك 
كان اإلسالم سريع املدخل إلى نفوسهم، لطيف 
التخلل في أفكارهم، قوي التأثير على عقولهم، 
وإمنا استمدت الدولة األموية قوتها من عظمة 
دولة الرس���ول ژ ومن بعده من دولة اخللفاء 

الراشدين.
وللباحث التاريخي وعالم األنس���اب د.أحمد 
يوسف الدعيج سلس���لة في التاريخ السياسي 

اإلس���المي، والتي كان من ضمنها التاريخ السياسي للدولة األموية، 
وفي 20 شريطا يستعرض فيها الدعيج بعضا من اجلوانب السياسية 
للدولة األموية، الدولة اإلسالمية الكبيرة في عصر الفتوحات، مستعينا 

بعدد من املراجع املختصة املش���هورة، كتاريخ 
األمم وامللوك البن جرير الطبري، واملنتظم في 
تاريخ األمم البن اجلوزي، والكامل في التاريخ 
للعالمة ابن األثير، وكذلك كتاب البداية والنهاية 
لإلمام ابن كثير، إضافة إلى كتب تاريخية قدمية 
ورس���ائل دكتوراه متفرقة وبعض كتب األدب 
العربي والشخصيات، وكتب في أنساب العرب 

وقريش.
يقول ابن كثير عن هذه الدولة العظيمة »فكانت 
سوق اجلهاد قائمة في بني أمية، ليس لهم شغل 
إال ذلك، قد علت كلمة اإلسالم في مشارق األرض 
ومغاربها، وبرها وبحرها، وقد أذلوا الكفر وأهله، 

وامتألت قلوب املشركني من املسلمني رعبا.
ال يتوجه املس���لمون إلى قطر من األقطار إال 
أخذوه، وكان في عساكرهم وجيوشهم في الغزو 
الصاحلون واألولياء والعلماء من كبار التابعني 
في كل جيش منهم شرذمة عظيمة ينصر اهلل بهم 
دينه«، وقد قامت مؤسس���ة صوت األمة لإلنتاج 
والتوزيع بطباعة هذه املادة ونشرها، لذا ميكن 
للقارئ الك���رمي احلصول على هذه السلس���لة 
التاريخية القيمة واالس���تفادة من محتواها من أي تسجيالت إسالمية 
أو عبر حتميلها موادها عن طريق اإلنترنت بصيغة MP3 من عدة مواقع 

إسالمية كذلك مما يوفر اجلهد واملال.

)حسن حسيني( علي العجمي متحدثا للزميل ضاري املطيري

الداعية سليمان اجلبيالن مشاركا في حملة ركازحضور حاشد للحملة االخيرة ملشروع ركاز
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