الجامعة العبري ة في أورشليم-القدس
ص بأخذ وطبع عمل أديب آخر (أو قسم من هذا العمل) وينسبه إلى نفسه (قاموس إفين شوشان).
السرقة األدب ي ة :أن يقوم ش ٌخ ٌ

من جملة ما ستتع ل مونه خالل دراستكم األكاديم ي ة استعمال الموا د النظر ي ة والطريقة الالئقة القتباس هذه الموا د في المه م ات الكتاب
نظرا إلى أهمية الموضوع ،رأينا أنه من الضرور ي اآلن ،وقبل أن تقفوا على هذه المواضيع في الدورات التي
ي ة التي ستلقى على عاتقكمً .
ستتع ل مونها ،أن نستبق األمور لكي نتح دث بشكل خا ص عن المسائل المتعلقة بالسرقة األدب ي ة ،التي ت س م ى باللغة األجنب ي ة
بالجيارزم ) ، (plagiarismوهي استعمال غير سليم للملك ي ة الفكر ي ة ،وكذلك لكي نو ضح السياسة التي تت بعها كلية اآلداب في مثل
هذه األعمال.
كثيرا ما تكون هذه األفكار والكلمات معروفة للجميع،
إننا جمي ًعا على النطاق اليوم ي وفي حياتنا األكاديم ي ة نستعمل أفكار اآلخرين وكلماتهمً .
بين المصدر التي أخذنا منه هذه الكلمات واألفكار .ولكن
وهي على أ ي حال تنتمي إلى النطاق الجماهير ي العا م وال حاجة إلى تقديم شرح ي ِّ
في بعض األحيان تكون األفكار والكلمات ملك ي ة فكر ي ة لألشخاص الذين كانوا ال سب اقين إلى التفكير فيها أو قولها .في هذه الحالة ،يجب
أن ن ق ر بحقوق النشر للمؤل فين وللمؤ ل فات الذين نستعمل كالمهم أو أفكارهم في كتابتنا .إن أمثال هذه األفكار والكلمات تكون في الغالب
مساس ا فعلي ا ً بالملكية
ثمرة مجهود فكر ي كبير وتساهم في العلم مساهمة إبداع ي ة ،وإذا استعملناها دون اإلشارة إلى مصدرها ،فإن في ذلك
ً
عتبر مثل هذا العمل سرقة أدبي ة باالستناد إلى التعريف القاموس ي الذي ذكرناه آنفاً.
الفكر ي ة لمؤل فيها ،وي
َ
سنق د م بعض األمثلة لتوضيح هذه المبادئ .من المعروف أن نجيب محفوظ كان األديب المصر ي الذي فاز بجائزة نوبل .ال حاجة إلى ذكر
معلومات كهذه في المالحظة الهامش ي ة .ولكن ،إذا اعتمد ت الوظيفة على شرح لن ص من نصوص نجيب محفوظ ،فمن الواجب علينا أن
ننسب الفضل واألحقي ة إلى مصدر هذا الشرح .يجب أن تذَ كروا مصدر شرحكم وفهمكم سواء كان هذا المصدر شيئا ً قرأتموه أو سمعتموه في
محاضرة ،أو سمعتموه من زميل أو زميلة في الدراسة .ال حاجة إلى أن نذَ كر أن الحدود بين أفكار اآلخرين وأفكاركم تكون في بعض األحيان
غير دقيقة و واضحة ،ال سي ما حينما تتط ور أفكاركم بسبب ارتباطها بأفكار اآلخرين .ولكن بالنظر إلى هذا األمر بالتحديد ،ي مل ي عليكم
الواجب األخالق ي أن توث قوا األشياء التي استعرتموها من اآلخرين واألشياء التي تعتمد في كتابتكم على تفكيركم اإلبداع ي .يجب أن تعب
روا عن ذلك بكلمات واضحة ج دًا حت ى يكون بيَنِّا ً لق راء وظائفكم ما الذي لكم وما الذي لآلخرين.
سنتط رق ههنا إلى موضوع مختلف كل ي اً ،وهو تنزيل مؤلفَّات من اإلنترنيت ،سواء كان هذا التنزيل كامالً أو جزئي اً ،وكذلك تقديم وظيفة
بر هذه الحاالت من السرقات األدبي
تمث ل بكاملها أو بقسم منها أفكار شخص آخر (سواء كان هذا الشخص موافقا ً أو غير موافق) .ال ت عت َ
ة ،ولكنها احتيال َم ح ض .إن األعمال التي تكون من هذا النوع تستح ق الشجب واالستنكار كما في حالة النقل في االمتحان ،وال يمكن قبولها
بأ ي شكل من األشكال .
العقوبات على السرقة األدب ي ة أو النقل شديدة ج دًا .كل من يستعمل موا د اآلخرين ،سواء من كتاب أو من مقال ،سواء من اإلنترنيت أو من
زميل على مقاعد الدراسة ،سيحصل على عالمة صفر في المهمة .من المحتمل أيضًا أن يرسب في نفس الدورة .ست و َّ
ثق هذه األعمال في
المل ف الشخص ي في سكرتارية القسم ،وستكون للقسم الصالح ي ة في تقديم شكوى إلى لجنة االنضباط التي تستطيع فصل الطالب من
الدراسة في الجامعة ج راء هذه األعمال .من المه م أن نذَ كر أن الذين يتعاونون في عملية النقل ويعطون كتاباتهم من أجل النقل سي عاقبَون
أيضًا بنفس الشدة.

إننا نريد أن نؤ كد أنه إذا كان لديكم ش ك في كيفي ة تبلور الفكرة التي تطرحونها ،وهل ينبغي أن تذَ ك روا مصدر ما كتبتموه ،وكيف يجب
أن تذَ كروه ،فمن المستحسن أن تستشيروا أساتذتكم! من وظيفتهم أن ي قدِّموا المشورة في هذه األمور.

