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  هكذا تضيع األمانة
  بدر حممد ملك. لطيفة حسني الكندري               د. د

  ………hotmail.com@     ) .......: هاتف ....الدولة -............( .......يف األفاضل 
  )الربيد االلكتروين غري فعال(

   وبركاتهالسالم عليكم ورمحة اهللا
فلس  900دنانري و 4ويباع يف الكويت بسعر  )م2007(وهو من منشوراتكم  .....على كتاب بإمعان لقد اطلعنا 
) ....(حيث قام الكاتب لعشرات من الصفحات ومقصودة حيتوي الكتاب على سرقة علمية واضحة . يف مكتبة العجريي

عن الثـواب  ) ......(حتدث . وتضليل القارئ مع حذف املصادر األصلية بنقل كتاباتناالعامل يف وزارة التربية والتعليم ، 
دون اإلشارة إىل املصدر  437إىل الصفحة  389والعقاب والشدة واللني من منظور التربية اإلسالمية وذلك من الصفحة 

سرقة املراجع اليت استندنا بل تضمنت  ةدر األصلياكما مل تتضمن قائمة املراجع أي إشارة للمص الذي نقل منه الكالم حرفيا
  . إليها

يف مقدمـة  أحيانا كما هو متفرقة ، متصلة يف الغالب األعم وطولةاملصفحات ال عشراتبانتزاع ) ....(قام الكاتب 
نـا  يمـن كتاب وذلك نقل املذكور ما سبق حرفيا ). ......(منذ الكلمة األوىل حىت اية املقدمة املذيلة زورا بامسه الكتاب 
أكثر من موقع  ومتوفرة على) م2004(صدارات سنة إمن  ومهاالثواب أم العقاب؟ : التربيةوكتاب  الشدة أم اللني :التربية

حسب ما هو معلـوم يف  للكتابني األصليني حرفيا دون اإلشارة ونقلها نقال يف كتابه برمتها ووضعها  اإلنترنت على شبكة
املراجع واإلحاالت للمصادر وومقصود التشويه والتضليل عرب حذف كامل مبزيد من  )......(اتب وقام الك. ميدان التوثيق

 األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويتكما مت حذف اسم  وإلغاء تام للمراجع األجنبيةالواردة داخل منت دراساتنا اهلوامش و
قامت مشكورة بإصدارمها يف طبعة اليت و نيعلى الكتاب ةاجلهة املمولة واملشرف) الصندوق الوقفي للتنمية العلمية واالجتماعية(

  . يف جملد واحدأخرى ضمن سلسة أحباث  2009 سنة جديدة
صداراتنا اليت قامت وزارة األوقاف يف دولة الكويـت  إصفحة من  مثاننيبنقل أكثر من ) .....(لقد قام الكاتب 

بل امتدت السرقة إىل املراجع وأخل الكاتب رنت من موقعنا على االنتحرفيا نقال  .....بطباعتها واإلشراف عليها ونقلها 
  . بأخالقيات الباحث بل اإلنسان األمني واملواطن احلريص على مسعة بلده

 129إىل ص  119من ص يف الكتاب املذكور ي بالسرقات فعلى سبيل املثال السلوك االنطوائ .....يعج كتاب 
الصادر عن الصندوق الوقفي يف  لى السلوك االنطوائي عند األطفالنقل حريف وأحيانا بتغيري يسري جدا من مطوية التغلب ع

أخوذة دون ذكر املصدر فالصفحات م 144-137احلديث عن الغرية من ص  واألمر نفسه يف. م2003الكويت دولة 
ديث عـن  واألمر يتكرر يف احل .)مرحلة الطفولة 2سلسلة تربية األبناء (علما بأن الكالم برمته من أي مصدر  أو األصلي

  .207ومترد املراهق ص  207إىل ص  200السلوك املزعج ص و 157العناد  ص 
حبال من األحوال وال يقره ديننا احلنيف  عنهومبا أن هذا الفعل غري سليم ال ذوقا وال منطقا فال ميكن السكوت 

هـذا  وخيالف  ية اإلسالمية اخلالدةلعربثوابتنا اوحمددات ال يوافق أبدا معطيات وأخالقيات  هذا التصرف. اال مهما كان
انطالقا مما سبق بيانه وعلى أساس التعاون على الرب والتناصح نطالبكم برد . حىت أساسيات القوانني العاملية الراسخةالسلوك 

وعالوة على ذلك فيجب كتابة اعتذار خطي يفيـد ذلـك   . األمور إىل نصاا وإرجاع احلق إىل أهله بأسرع وقت ممكن
تأخذ القضية أبعادها القانونية واإلعالمية  يجب أنف فالكتاب حيتوي على جتاوزات كثريةعدم تكرار الفعل املذكور وتعهد ب
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وغريها من األبعاد والطرق املشروعة إليقاف ومعاقبة كل من له صلة ذا املوضوع الذي ال خيدم أوطاننا العربية وال أمتنا 
  .اإلسالمية

ألكثر حنن أمام سرقة واضحة ال سيما و التدليس مهما كان خفيا أو خفيفا قبلبدا وال تأالسرقة بقبل إننا أمة ال ت
رة األوقاف الكويتية وشـاركنا يف  من وزا 2004م،  2003اليت صدرت يف صفحة من سلسلة تربية األبناء  مثانني من
، واألسانيد العالية، والـذاكرة الثقافيـة   قةوالدراية الصاد ،األمينةق وعلم ومهارة وحنن أمة الرواية التوثيق خلإن  .عدادهاإ

لن حتقق شيئا للتربية اإلسالمية واملكتبة العربية ألا  اليت ختفق يف التوثيق وتنهج ج التلفيقإن مثل هذه السرقات . الصافية
 سـبحانه دام  ما كان هللا. هدي التربية اإلسالميةسرقة يف وضح النهار واستهتار حبقوق األفراد واملؤسسات واحنراف عن 

نسـعى   إلسالم أتباعه وهكذا جيب أنهكذا يريب ا ،واتصل وأمثر وما كان لغري وجه املوىل سبحانه انقطع وانفصل واحنسر
  .بذلك تصديقا وتطبيقا -كمؤلفني وناشرين  -جيب أن نؤمن اليت هي خري وأبقى، الباقيات الصاحلات  سعيا صادقا حنو

على الوفاء حبق الكلمة وأداء رسالة التربية والتعليم على أكمل وجه امتثاال لقولـه  نسأل اهللا جل ثناؤه أن يعيننا  
دلِ إِنَّ اللّه نِعما يعظُكُم بِه إِنَّ اللّه يأْمركُم أَن تؤدواْ اَألمانات إِلَى أَهلها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَن تحكُمواْ بِالْع{سبحانه 

  ).8 املؤمنون( }والَّذين هم َألماناتهِم وعهدهم راعونَ{وقوله سبحانه ). 58: النساء( }نَّ اللّه كَانَ سميعاً بصرياًإِ
  .مع متنياتنا للجميع بالتوفيق والسداد

  بدر حممد ملك. لطيفة حسني الكندري               د. د
  .......النقال  ، هاتفيتالكودولة  –كلية التربية األساسية 

: االلكتروينالربيد  الكويت 90804 الصليبخات 31329ب . ص: العنوان الربيدي
latefaha@hotmail.com  

  :املراجع
ندوق الوقفي للتنمية الص( األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت). 2003) (الطفولة واملراهقة(سلسة تربية األبناء 

  ). العلمية واالجتماعية
........................................  

األمانة العامة . )خري األمور الوسط: سلسة تربية األبناء الرابعة(الشدة أم اللني؟ : التربية). م2004(الكندري، لطيفة 
  ). اعيةالصندوق الوقفي للتنمية العلمية واالجتم( لألوقاف بدولة الكويت

األمانة العامة  ).خري األمور الوسط: سلسة تربية األبناء الرابعة(الثواب أم العقاب؟ : التربية). م2004(ملك، بدر 
  ). الصندوق الوقفي للتنمية العلمية واالجتماعية( لألوقاف بدولة الكويت
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