
 

 

 دليل الطالب الدوليين لحرية التعبير داخل حرم الكليات األمريكية

 تعرف على قانون التعبير في كليتك

تتمثل الخطوة األولى في ضمان حماية حقوقك التعبيرية في الحرم الجامعي في معرفة ما إذا كانت مدرستك لديها 

سياسات تقيد حرية التعبير. تخضع السياسات التي تحظر أو تقيد حرية التعبير المكفولة بموجب التعديل األول، 

 القابلة للبحث. Spotlightوتجميعها في قاعدة بيانات  FIRE، لتقييم موظفي قوانين حربية التعبيرالمعروف باسم 

 تقسيم التصنيف

 FIREمؤسسة  تقيّملمساعدة الطالب على فهم شدة القيود المفروضة على حرية التعبير في الحرم الجامعي، 

"الضوء األصفر" و"الضوء المؤسسات وسياساتها المكتوبة على مقياس من ثالثة تصنيفات "الضوء األحمر" و

األخضر". وتسري هذه التصنيفات بالتساوي على المؤسسات العامة الملزمة قانونًا باالمتثال للدستور، ومعظم 

المؤسسات الخاصة. )على الرغم من أن الكليات والجامعات الخاصة ليست ملزمة قانونًا باالمتثال للتعديل األول، 

وفقًا  -وقد تكون ملزمة تعاقديًا  -اش وحرية والتعبير، تكون الكلية ملزمة أخالقيًا عندما تعد مؤسسة خاصة بحرية النق

  باحترام حقوق حرية التعبير والحرية األكاديمية لطالبها وأعضاء هيئة التدريس.( -للظروف 

 ير.تصنيف الضوء األحمر: مؤسسة تنفذ سياسة واحدة على األقل تقيد بشكل واضح وإلى حد كبير حرية التعب

تصنيف الضوء األصفر: مؤسسة تنفذ سياسات تقيّد مقداًرا محدودًا من حرية التعبير أو يمكن استخدامها بسهولة، 

 نتيجة للصياغة الغامضة، في تقييد التعبير المحمي.

تصنيف الضوء األخضر: كلية أو جامعة ال تنفذ سياسات مكتوبة من شأنها عرقلة حرية التعبير إلى حد كبير. وحتى 

 .FIREجامعة على تصنيف الضوء األخضر من  450جامعة من حوالي  47كتابة هذه السطور، حصلت 

 تحذير: ال يعد بحرية التعبير: الجامعات الخاصة التي تعطي األولوية دائًما لقيم أخرى عن االلتزام بحرية التعبير.

في كتيب الطالب أو مدونة قواعد سلوك  المؤسسات غير المصنفة: يمكن الوصول إلى العديد من السياسات المؤسسية

الطالب، بحيث يمكنك أن تطلع بنفسك على سياسات حرية التعبير التي تتبعها مدرستك والمدونة في ملفاتها. إذا كنت 
، FIRE، ولكنك ترغب في معرفة كيفية تصنيف السياسات وفقًا لتصنيف FIREال تجد كليتك في قاعدة بيانات 

  .النموذج البسيطيق ملء هذا فاطلب مراجعتها عن طر

 إلغاء القوانين التي تقيد حرية التعبير

إذا كانت جامعتك تنفذ سياسات تندرج تحت تصنيف الضوء األصفر أو الضوء األحمر، فهناك العديد من الخطوات 

يمكنك اتخاذها لبدء عملية إصالحها. فكر في كتابة افتتاحية في جريدة الحرم الجامعي دعًما لحرية التعبير لزيادة التي 
الوعي بالسياسات التقييدية، واستضافة فعاليات للناشطين مثل إدراج وجمع توقيعات الطالب لتقديم عريضة لتغيير 

للمساعدة في بدء مناقشة حول  FIRE"، أو دعوة أحد متحدثي بيان شيكاغوالسياسة، وتشجيع جامعتك على تبني "

 سبب أهمية حرية التعبير في التعليم العالي.

لخطوة التالية في الوصول إلى المسؤولين لمراجعة السياسات بعد اكتساب القوة داخل مجتمع الحرم الجامعي، تتمثل ا
لمساعدتك في صياغة  FIREالمخالفة ونأمل في أن تحصل كليتك على تصنيف الضوء األخضر. ويتاح موظفو 

سياسات جديدة تحمي حرية التعبير بشكل أفضل ولمساعدتك في الدفاع أمام المسؤولين لتبني هذه السياسات. يتاح 

https://www.thefire.org/resources/spotlight/what-are-speech-codes/
https://www.thefire.org/resources/spotlight/
https://www.thefire.org/resources/spotlight/using-the-spotlight-database/
https://www.thefire.org/resources/speech-code-information-request/
https://www.thefire.org/get-involved/student-network/take-action/adopting-the-chicago-statement/


 

 

أيًضا للمساعدة في توضيح سبب اعتبار سياسات الحرم الجامعي مقيّدة بشكل مفرط. من الضروري  FIREموظفو 

 فهم سبب اعتبار سياسات مدرستك إشكالية للتمكن من المساعدة في إصالحها.

 


