
 

 

 دليل الطالب الدوليين لحرية التعبير داخل حرم الكليات األمريكية

 مقدمة سريعة لحقوقك المتعلقة بحرية التعبير في الحرم الجامعي

  لمن يُخصص دليل الطالب الدوليين لحرية التعبير داخل حرم الكليات األمريكية؟

إن حرية التعبير في الجامعات األمريكية هي حق مكفول للجميع ال المواطنين األمريكيين فحسب، فيتمتع الطالب من 

جميع أنحاء العالم بالحماية بموجب التعديل األول عند الدراسة في الجامعات العامة في الواليات المتحدة. وتشارك 
دليل الطالب الدوليين لحرية التعبير داخل حرم الكليات )مؤسسة الحقوق الفردية في التعليم( " FIREمؤسسة 

 FIREاألمريكية" لمساعدة الطالب الدوليين في فهم حقوقهم المتعلقة بحرية التعبير في الحرم الجامعي. تتمثل رسالة 

ها. تشمل في الدفاع عن الحقوق الفردية للطالب وأعضاء هيئة التدريس في الكليات والجامعات األمريكية والحفاظ علي

هذه الحقوق حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والحرية األكاديمية واإلجراءات القانونية وحرية الممارسة الدينية 

  وهي السمات األساسية للحرية. -وقدسية الضمير 

 ما هو التعديل األول؟

ية الصحافة، أو تحد من الحق في للدولة"، أو تحظر الممارسة الحرة للدين، أو تنتهك حرية التعبير، أو تنتهك حر

التجمع بسالم، أو تقيد الحق في تقديم التماس إلى الحكومة من أجل االنتصاف من المظالم. وفي وقتنا الحالي، ال يحظر 

التعديل األول على الكونجرس فحسب، بل يمنع جميع المسؤولين الحكوميين على المستوى الفيدرالي ومستوى 

    تقييد حرية التعبير في نطاق ضيق للغاية من االستثناءات.الواليات والبلديات من 

وقد ذكرت المحكمة العليا في الواليات المتحدة باستمرار أن التعديل األول يحمي أكثر من مجرد "الكلمات". يحمي 
ه، أو تقرأه، التعديل األول مجموعة واسعة من األنشطة التعبيرية، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، ما ترتدي

أو تقوله، أو ترسمه، أو تؤمن به، أو تتظاهر من أجله، أو حتى تقاومه بصمت. ويشمل "التعبير" المنشورات، 

واالعتصام، واألفعال الرمزية، وارتداء األشرطة، والمظاهرات، والخطب، والمنتديات، والحفالت الموسيقية، 

 غير ذلك.والصور المتحركة، وعروض المسرح، والتزام الصمت، و

للحماية؟ غير الخاضعما التعبير   

بينما يغطي التعديل األول مجموعة واسعة من األعمال التعبيرية، فليس كل التعبير خاضعًا للحماية. فهناك بعض 

الفئات المحدودة من التعبير ال تخضع ألي حماية دستورية على اإلطالق. ومن بين أنواع التعبير غير المحمية 

 دستوريًا:

ف بأنها "البيانات التي يقصد فيها المتحدث أن يعبر تعبيًرا جادًا عن نية ارتكابه  • "التهديدات الحقيقية"، وتُعرَّ

  أفعال عنف غير مشروعة ضد فرد معين أو مجموعة من األفراد"
  التحريض، وهو الكالم الذي يقصد منه ويحتمل أن يثير عماًل غير قانوني وشيك •

 يمكن فهمه على أنه إنتاج أو نقل لصور "تفصيلية" لألفعال الجنسية الفحش، الذي •

 التشهير، وهو تأكيد للحقيقة )بدالً من مجرد إبداء للرأي( يمكن إثبات كذبه. •

  أنا طالب دولي في جامعة عامة. هل أنا مكفول بحماية التعديل األول؟

 -تشمل الحقوق التي يضمنها التعديل األول  -نعم. يمنح التعديل الرابع عشر لدستور الواليات المتحدة حقوقًا موسعة 
، وليس فقط المواطنين أو المقيمين القانونيين، فحتى لو لم تكن مواطنًا أمريكيًا، فإن "األشخاص"ليشمل جميع 



 

 

وبصفتها جهات فاعلة حكومية، ال يمكن للجامعات العامة انتهاك حقوق الحكومة ال تملك حرية فرض الرقابة عليك. 

  التعديل األول الخاصة بك.

 ماذا لو كنت أدرس في جامعة خاصة؟

مؤسسة  تتعهدعلى الرغم من أن الكليات والجامعات الخاصة ليست ملزمة قانونًا باالمتثال للتعديل األول، عندما 

باحترام  -وفقًا للظروف  -وقد تكون ملزمة تعاقديًا  -خاصة بحرية النقاش وحرية والتعبير، تكون الكلية ملزمة أخالقيًا 

نون التعبير في كليتك"، حقوق حرية التعبير والحرية األكاديمية لطالبها وأعضاء هيئة التدريس. اقرأ "تعرف على قا

الوارد الحقًا في هذا المورد، للحصول على مزيد من المعلومات حول فهم سياسات كليتك أو جامعتك بشأن حرية 

  التعبير لدى الطالب.

 ما السبب وراء أهمية التعبير داخل الحرم الجامعي؟

ن يجب أن يكون فيه هذا الحق أكثر قيمة وأن تشكل حرية التعبير حرية أساسية وحقًا من حقوق اإلنسان، وال يوجد مكا

 يولى بالحماية أكثر من الكليات والجامعات؛ حيث تعتمد حيوية الجامعة على التبادل الحر لألفكار.

 ما هي اإلجراءات القانونية الواجبة؟ وهل تسري داخل الحرم الجامعي؟

ومية يجب أن توفر إجراءات عادلة وغير متحيزة يشير الحق في اإلجراءات القانونية الواجبة إلى أن السلطات الحك

ومنصفة عند تحديد إدانة الشخص أو براءته. ويسري المبدأ نفسه على جلسات االستماع التأديبية في الجامعات؛ حيث 

يجب عليهم تقديم إجراءات عادلة ومتسقة للمتِهم والمتَهم. راجع شرح اإلجراءات القانونية الواجبة لدينا لمعرفة 

  يد.المز

 

https://www.thefire.org/resources/spotlight/public-and-private-universities/

