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حدود االستلهام وسرقة األفكار
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ما بين حاجة العين اإلعالمية للتغذية البصرية وإشكالية الوقوع في سرقة الحقوق ،يظهر جدل أزلي يناقش
واقع التقليد واالستلهام والشعرة التي تقف بينهم ،دار هذا الجدل منذ بداية ظهور البرامج التلفزيونية ،وال زال

مستمرا حتى اآلن مع محتوى اإلعالم الجديد ،ما وجهة نظرك حنو حدود االستلهام وسرقة األفكار؟
ً

ال شك أن يظهر ال تشابه يف احملتوى اإلعالمي ولو مبحض الصدفة  ،فكرة إعالن ،حمتوى برانمج ،يف
شىت اجملاالت  ،لكن جيب أن نوضح الفرق ب ينهما ،فاالستلهام يكون بطريقتني إما أن تكون الفكرة
من ذهنه مباشرة فيبدأ بتلك الفكرة الصغرية ويعمل على انشائها وتطويرها مع الوقت.
أو مثل أن يس تلهم كاتب حم توى  ،إعالن قد ال قى إقبال وإعجاب فئة كبرية من اجملتمع  ،ف يستلهم
منها بعض األفكار اليت جتذب املشاهد مث الً ولكن يعرضها بط ريقته اخلاصة  ،وال ينس بها لنفسه
مراعي اً احلقوق امللكية الفكرية فاالستلهام أن تعرض ال فكرة املقتبسة بطريقتك وأ سلوبك اخلاص .
أييت على خالف ذلك سرقة األفكار ،وهو ما أُعرفه اب الستنسا  ،أن تعيد األمر كما رأيته دون أي
جتدي د فيه أو أضافة الطابع اخلاص فيك وتنسبه لنفسك .
تسببت سرقة األفكار مبشاكل أبرزها " لدينا أزمة مبستقبل املؤسسات الصحافية ،وليس بسبب احنسار
اإلعالانت التجارية وحسب ،بل وبسبب فوضى عدم صرامة تطبيق قوانني امللكية الفكرية حيث ابت من
السهل سرقة ،وإعادة بث ،ونشر احملتوى اإلعالمي ،حيث مبقدور أي أحد إطالق موقع إخباري وسرقة
حمتوى املؤسسات ،وإعادة نشره ،قص ولصق ،دون أعباء مالية تذكر! أضف إليها أن الفكر اخلالق جتمد
لدى كثر من مؤسساتنا ،وليس هناك مبادرات للبقاء " ( احلميد ، 2020 ،فقرة.)6 .
وغالبا ما يكون اهلدف من تلك السرقة احلصول على دخل مادي واالنتفاع منها بسبل كثرية.
يرجع السبب الرئيسي يف انتشار هذا الكم اهلائ ل من السرقة والتهاون فيها خ صوص اً مع اإلعالم
احلديث هو ا مهال وضعف الرقابة اإلعالمية مما تسببت يف ضعف املصداقية ابإلعالم.
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أخرياً ،سرقة احلقوق الفكرية غري أهنا انتهاك حلقوق املؤلف هو عمل ينايف أخالق الصحفي أو أايً
كان جمال عمله ،وهي جرمية يعاقب عليها القانون.
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احلميد ،ط ، 2020 (.مارس  .) 1السلطة الرابعة والوزير الرابع .صحيفة عكاظ.
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