
 

 

 دليل الطالب الدوليين لحرية التعبير داخل حرم الكليات األمريكية

  هل تعتقد أنك تخضع للرقابة؟ إليك ما يتعين عليك القيام به.

سواء أكان ذلك عقابًا على منشور على وسائل التواصل االجتماعي أو رقابة على مجموعة طالبية بسبب آرائها، 

فهناك العديد من الطرق التي يمكن للطالب من خاللها مواجهة فرض الرقابة في الحرم الجامعي. إليك ما يجب االنتباه 

 المساعدة. FIREوكيف يمكن لـ  -له 

  فعله عند التعرض للرقابة؟ ما الذي ينبغي علي  

إن أهم شيء هو الحصول على كل شيء من كليتك أو جامعتك كتابيًا. وإذا أُرسل إليك إشعار بشأن رسوم تأديبية، 

فتأكد من االحتفاظ بالمستند ورسائل البريد اإللكتروني المتعلقة به. إذا تعرضت لتفاعل شفهي مع أحد المسؤولين، 

إللكتروني واطلب منهم تأكيد روايتك لهذه المواجهة. وإذا تواصلت معك شرطة الحرم الجامعي أو فتابع األمر بالبريد ا

  اإلداريون أثناء تحدثك في الحرم الجامعي، فمن األفضل تصوير شريط الفيديو بما حدث.

 أتعرض لعقاب غير عادل! هل يمكنني فقط تجاهل العملية التأديبية؟

للمعاملة غير العادلة، فستكون لديك أفضل فرصة للطعن في المعاملة غير العادلة إذا استفدت من ال. إذا كنت تتعرض 

 فرص االختصام أو الطعن في التهم الموجهة إليك.

 مساعدتي؟ FIREهل يمكن لـ 

كقاعدة عامة، إذا كنت تعتقد أنك قد تواجه مشكلة أو حالة، غير أنك لست متأكدًا، فمن األفضل التواصل مع 
FIRE  مبكًرا. بادر بزيارة موقعنا على اإلنترنت وأخبرنا بما يحدث علىthefire.org/submit ويتيح تقديم .

القضية إلينا معرفة ما إذا كنا نستطيع مساعدتك. وإذا استطعنا، فسنعمل معك على اتخاذ أفضل سبيل للمضي 

  مكن من توجيهك إلى موارد مفيدة.قدًما. حتى لو لم نتمكن من مساعدتك مباشرة في ذلك الوقت، فقد نت

 على حلها؟ FIREما أنواع القضايا التي تعمل 

عن حقوق الطالب وأعضاء هيئة التدريس في  FIREتقتصر رسالتنا على التعليم العالي في الواليات المتحدة. وتدافع 

الكليات والجامعات العامة والخاصة. وسننظر في القضايا التي تشمل حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والحرية 

األكاديمية واإلجراءات القانونية والمساواة القانونية وحرية الممارسة الدينية وقدسية الضمير. ومع ذلك، ال تتولى 

FIRE .القضايا التي تتعلق بنزاعات الصف، أو القضايا التي تنشأ في المدارس المعتمدة خارج الواليات المتحدة 

 كيف يمكنني تقديم القضية، وما الذي يتعّين علّي تقديمه؟

(. وال نقبل thefire.org/submitال نقبل من عمليات تقديم القضايا سوى تلك المقدمة عبر نموذجنا عبر اإلنترنت )

 مليات التقديم عبر الهاتف أو البريد اإللكتروني.ع

وأي  -يتضمن تسلسالً زمنيًا أساسيًا لما قيل، ومن قاله، ومتى حدث األمر  -يرجى تزويدنا ببيان سردي قصير 

  مستندات ذات صلة، مثل رسائل البريد اإللكتروني أو الخطابات أو اإلشعارات.

 

 



 

 

 مساعدتي؟ FIREكيف تستطيع 

يتضمن النهج الذي نتبعه مزيًجا من المناصرة الخاصة أو العامة، مثل كتابة رسائل إلى المؤسسة، وإصدار البيانات قد 

الصحفية، ومشاركة قصتك مع وسائل اإلعالم، أو في بعض الحاالت، توصيلك بممثل قانوني. نتفهم أنك قد تمر بفترة 

وقك أو حتى كيفية ذلك. ويتطلب كل موقف منهًجا فريدًا، وسنعمل عصيبة أو قد تكون قلقًا بشأن إمكانية الدفاع عن حق
عليك أن تكون راغبًا في الدفاع  -وحقوق اآلخرين  -معك لمعرفة النهج الذي ترتاح إليه. غير أنه للدفاع عن حقوقك 

 عن حقوقك.

 أي تكلفة؟ FIREهل سأتكبد نتيجة مساعدة 

  بح وال تفرض أي رسوم على أي من خدماتها.مؤسسة خيرية وغير هادفة للر FIREكال. فمؤسسة 

 ماذا عن خصوصيتي؟

مع خصوصيتك بجدية شديدة. ولن نكشف عن معلومات تتعلق بتقديم قضيتك أو نتصل بمؤسستك دون  FIREتتعامل 

  إذن منك أو أمر من المحكمة.

 أنا مواطن غير أمريكي ألتحق أو أدرس في حرم جامعي أمريكي. أفال يزال بإمكانكم مساعدتي؟

التدريس في الواليات المتحدة على الجنسية أو نعم. ال تعتمد حقوق حرية التعبير المكفولة للطالب وأعضاء هيئة 

 األصل القومي أو اإلقامة.

 هل ستكونون المحامي المسؤول عن قضيتي؟

في التقاضي، فإن  FIREإن تقديم قضيتك إلينا ال يعني تكوين عالقة نكون فيها المحامي وأنت الموكل. بينما تشارك 

جهود التقاضي على مجموعة محدودة من القضايا. ينبغي أال تفسر  بيان رسالتنا والتزاماتنا كمنظمة غير ربحية تقصر
أي كلمات في مراسالتنا أو مناصرتنا على أنها وعد أو نية لتمثيلك بصفتك القانونية ما لم نتفق صراحة على تكوين 

مي، والتي بصفتها محاميك في غياب اتفاقية توكيل المحا FIREعالقة نكون فيها المحامي وأنت الموكل. لن تمثلك 

 نقدمها فقط في مجموعة محدودة جدًا من القضايا. 

 


