مشهد درامي تعليمي للسالمة الرقمية عبر
االنترنت نت
للمرحلة األولى
من الصف األول للصف الرابع
مشهد درامي
( حقوق النشر والملكية الفكرية)
( يقوم الطالب بتمثيله )
تأليف
معلم الدراما
محمد بركات

في البداية يرحب المعلم بالطالب ويشرح لهم تفاصيل المشهد بإيجاز
ويعرض عليهم شخصيات المشهد ( ..هذه الصور يتم رسمها من معلم
الفنون ) وبعد ذلك يطلب معلم المادة من الطالب المشاركة ويقوم
بتوزيع األدوار على الطالب المشاركين .

الشخصيات
وديمة – ناصر – راشد – حامد
القرصان ( الجوكر )
النقيب منصور ( ضابط األمن االليكتروني)
يجلس راشد وناصر و وديمة وحامد في حديقة منزل ناصر وهم
يقرأون قصته التي فازت بأفضل قصة في مسابقة المؤلف الصغير في
مدرسة النهيانية
وديمة  :وبعد أن انتهيت من قراءة قصتك يا ناصر  ..أستطيع أن أقول
لك أنك موهوب بالفعل .
راشد  :إنه مؤلف المستقبل وسيكون له شأن عظيم .
حامد  :قصتك فعال رائعة .
ناصر  :أشكركم يا زمالئي األعزاء  ..لقد أصبح إسمي مرتبطا بقصتي
في عالم االنترنت
حامد  :وكيف تعرف هذا ؟

ناصر  :األمر بسيط يا صديقي  ..يمكنك البحث عن اسمي في محرك
البحث كيدل ) .. ( kiddleوستظهر لك قصتي مكتوبه باسمي .
وديمة  :سأجرب  ..اآلن أنا أكتب اسمك يا ناصر
ناصر  :ظهرت لك قصتي اآلن مكتوبه باسمي أليس كذلك ؟
وديمة  ( :تنظر للحاسوب وهي مصدومة )
يا إلهي  ..هناك خبر غير سار .
راشد  ( :ينظر في جهاز الحاسوب وهو مصدوم ) يبدو أن هناك
شخص ما قام بانتهاك حقوقك األدبية يا ناصر .
ناصر  :كيف حدث ذلك ؟
وديمه  :لقد ظهرت قصتك باسمك وبنفس الوقت هناك شخص آخر
يدعى الجوكر  ..قد نسخ قصتك وكتبها باسمه .
ناصر  :ولكن هذه سرقة  ..وتعد جريمة يعاقب عليها القانون .
حامد  ( :يتحدث في هدوء وسلبية ) ال تشغل بالك يا صديقي نحن نعلم
أنك أنت صاحب القصة  ..فال تشغل بالك بمثل هذه األشياء .
راشد  ( :يرد عليه بحسم ) ال تكن سلبيا يا حامد  ..عندما تتعرض
النتهاك حقك األدبي أو الفكري فيجب عليك اإلبالغ فورا  ..حتى يتم
حذف المحتوى اآلخر ألنك إن لم تبلغ فقد تضيع حقوقك األدبية
والفكرية  ..وهذا ال يتوقف على التأليف فقط ..
حامد  :وهل توجد أمثلة أخرى للحقوق األدبية والفكرية ؟

راشد  :نعم ..مثل فكرة اختراع انت ابتكرتها أو صورة قمت برسمها ..
أو صورة قمت بتصويرها  ..أو أي عمل أدبي سواء قصة أو رواية أو
سيناريو قمت بتأليفه  ..أو كتابة أي شيء من أفكارك .
ناصر  ( :يتصل بالنقيب منصور ) سوف أتصل باألمن االلكتروني .
النقيب منصور  :السالم عليكم .
ناصر  :وعليكم السالم  ..أريد اإلبالغ عن حالة انتهاك لحقي الفكري
واألدبي .
وديمة  :هذا هو االجراء الصحيح يا حامد  ..ويجب علينا جميعا أن
نلجأ للقانون في حالة انتهاك حقنا االدبي والفكري .
حامد  :وماذا سيستفيد ناصر من كل هذه االجراءات يا وديمة ؟
وديمة  :أوالا سيتم حذف المحتوى من الشخص الذي انتهك حق ناصر
األدبي والفكري  ..وثانيا ا حتى يحتفظ ناصر بحقه .
النقيب منصور  :أشكرك يا ناصر عن اإلبالغ  ..وسوف يتم اتخاذ
اإلجراءات الالزمة وسيتم حذف محتوى الجوكر ألنه قام بسرقته منك .
ناصر  :أشكرك سيادة النقيب منصور .
راشد  :اآلن يا ناصر قد اتخذت إجرائك الصحيح .
وديمة  :وهذا يدل على نجاحك يا ناصر  ..فالشخص الذي يسرق
محتوى غيره يكون شخص فاشل ويعاقبه القانون .
راشد  :دعونا نحتفل بناصر يا أصدقائي .
وديمة  :كلنا جاهزون لالحتفال .
ناصر  :أشكركم يا أصدقائي(.نتابع باقي األحداث في الحصة القادمة )

