
“ يجب حماية التعليم 
: من أجل  العالي

المؤسسات القليلة المهمة 
بشكل بالغ للتدريب 

والتقدم العملي والتعاون 
ي ستحمل العالم عل 

وال�ت
تخطي حالته الراهنة.”

2



ت الجامعات والكليات عل  َّت جائحة كوفيد 19 بالتعليم العالي حول العالم، وأج�ب
لقد أ�ف

اضية  ي الحرم الجامعي، ونقل معظم الأنشطة إل البيئات الف�ت
منع التدريس والمناقشات �ف

أو المختلطة.
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الملخص التنفيذي

ف ومؤسساتهم  تُشن الهجمات عل العلماء والطالب والعامل�ي

بشكل متكرر مخيف. وحول العالم، تُشن هذه الهجمات من 

ي ذلك الميليشيات المسلحة 
هم، بما �ف ِقبل ممثلي الدولة وغ�ي

طة والجيش، والسلطات  والمجموعات المتطرفة، وقوات ال�ش

الحكومية، والمجموعات من خارج الحرم الجامعي، وكذلك أعضاء 

ف آخرين. كما أنهم يؤذون الأفراد  ، من ب�ي مجتمعات التعليم العالي

ًة. وكذلك يهددون أنظمة  ي يستهدفونها مبا�ش
والمؤسسات ال�ت

التعليم العالي بالكامل من خالل إضعاف جودة التعليم والبحث 

ي الحرم الجامعي. كما يقلصون المساحة الممنوحة 
ة �ف والمحا�ف

، وطرح الأسئلة، والتعب�ي عن الأفكار بحرية  لالأفراد لممارسة التفك�ي

وأمان، وكذلك يقوضون المناقشات العامة ويفسدون التطور 

ي يرغب 
ي والقتصادي وهي العنا� ال�ت

الجتماعي والسياسي والثقا�ف

ي الستفادة منها.
كل إنسان �ف

وع  ي خطر( من خالل م�ش
وتستجيب شبكة )SAR( Scholars at Risk )العلماء �ف

وع مراقبة الحرية الأكاديمية(،  Academic Freedom Monitoring Project )م�ش

لهذه الهجمات من خالل تحديد وتتبع الحوادث الرئيسية، وهذا بهدف 

ف للخطر، والتوعية، والحثِّ عىل تحمل المسؤولية،  حماية الأفراد المعرَّض�ي

ي المستقبل. 
وتعزيز الحوار والتفاهم مما يساعد عىل منع التهديدات �ف

منذ عام 2015، ل تزال شبكة SAR تن�ش تقارير Free to Think )حرية 

ي تهتم بتحليل الهجمات 
(، وهي سلسلة من التقارير السنوية ال�ت التفك�ي

عىل مجتمعات التعليم العالي حول العالم.

ويذكر الإصدار Free to Think 2020 تفاصيل استمرار النمط العالمي 

للهجمات. ومع ذلك، فمنذ بداية جائحة كوفيد 19 عىل المستوى العالمي 

ي مارس 2020؛ حيث أغلقت الجامعات حول العالم أبوابها وغادر الطالب 
�ف

وأعضاء هيئة التدريس الحرم الجامعي، وانتقل التعليم العالي إل نموذج 

َّ النمط، وكشفت الأزمة عن ثغرات  نت )إذا أمكن(، قد تغ�ي ن�ت التعليم ع�ب الإ

ي تلت هذه الأزمة، 
ي الشهور ال�ت

. و�ف جديدة داخل جسد التعليم العالي

نت والهجمات  ن�ت زعاج والمضايقات ع�ب الإ ي الإ
رصدت شبكة SAR زيادة �ف

ذات الصلة. لقد تعرَّضت مجتمعات التعليم العالي لأنواع جديدة من 

ة أو تواصل  ي ضوء العلم بأن كل محا�ف
الضغوطات القديمة، وخاصًة �ف

ي الوقت 
أو تفاعل داخل الفصول قد يكون خاضًعا للمراقبة والتسجيل �ف

الراهن، وعانت الجامعات صعوبات مالية غ�ي مسبوقة، وهاجم ممثلو 

الدولة العلماء والطالب الذين يعارضون الروايات الحكومية الرسمية 

المتعلقة بأسباب الأزمة وحلولها.

ي نعلمها، 
غم من توقف الحياة الجامعية عن الطريقة ال�ت ، فال�ب ومن ثَمَّ

ي راقبتها وتتبعتها شبكة SAR )وإن كانت أحيانًا تصدر 
استمرت الضغوط ال�ت

وع المراقبة،  ي رصدها م�ش
ة(. وقد ظلت فئات الهجمات ال�ت بأشكال متغ�ي

ي تتضمن عمليات القتل والعنف وحالت الختفاء، والمقاضاة والسجن 
وال�ت

ُظلًما، وفقدان المناصب، والطرد من الدراسة، والقيود غ�ي الالئقة عىل 

ي ذلك، عىل سبيل 
ة والمنهجية )بما �ف ها من المشكالت الخط�ي السفر، وغ�ي

ي هذا العام تحديًدا، 
المثال، احتالل قوات الجيش للحرم الجامعي، و�ف

نت(، مصدًرا للخطر، واستمر ذلك  ن�ت مضايقات الأساتذة والطالب ع�ب الإ

ي هذا الوقت، 
خالل جائحة كوفيد 19. وبالفعل، بالرغم من تغ�ي الظروف �ف

ظلت الدوافع وراء الهجمات كما هي: السيطرة عىل مؤسسات وأفراد 

التعليم العالي أو إسكاتهم. ويحلل تقرير Free to Think 2020 عدد 341 

ف 1 من سبتم�ب  ة ب�ي ي الف�ت
ي حدثت �ف

ي 58 دولة وإقليم، وال�ت
 هجمة �ف

2019 و31 من أغسطس 2020.



ي خطر(
وع مراقبة الحرية الأكاديمية( التابع لشبكة Scholars at Risk )العلماء �ف ( 2020: تقرير Academic Freedom Monitoring Project )م�ش FREE TO THINK )حرية التفك�ي

ة والعنيفة  تواصل الجماعات والأفراد المسلحون تنفيذ الهجمات الخط�ي

ي 
ي الدول ال�ت

. وتتضمن هذه الهجمات �ف عىل مجتمعات التعليم العالي

ي التطرف أو الرصاع؛ حيث تكون مجتمعات التعليم العالي مستهدفة 
تعا�ف

لعتبارها رموًزا لسلطة الدولة أو مصادر لمعارضة الأيدلوجيات الراديكالية. 

كما تضمنت أيًضا هجمات تستهدف أفراد من العلماء أو الطالب بقصد 

كاديمي، أو عرقلته. وخالل السنة المنرصمة،  النتقام من النشاط والتعب�ي الأ

ي 
ي الحرم الجامعي �ف

ي تقريرها هجمات عنيفة وقعت �ف
رصدت شبكة SAR �ف

ي 
هة ضد أفراد العلماء والطالب �ف أفغانستان والهند واليمن، وهجمات موجَّ

ي والهند والعراق وكينيا والصومال 
ازيل وبروندي وكولومبيا وهاي�ت بوليفيا وال�ب

ي كانت باستخدام قوة مميتة أحيانًا ضد 
وأوكرانيا، ووقائع عنف، وال�ت

يا والعراق. ي نيج�ي
الطالب المتظاهرين �ف

الحتجاز  العالم حمالت  الحكومية حول  السلطات  استخدمت  لقد 

والطالب،  العلماء  مئات  لمعاقبة  أخرى  وإجراءات ق�ية  والمقاضاة، 

والتحادات.  الأسوار  والتعب�ي خارج  والتدريس  البحث  ومنعتهم من 

أو عىل  ف  القوان�ي متكرر تحت مظلة  الممارسات بشكل  كما حدثت هذه 

رهاب والعصيان وتشويه  والإ ي 
الوط�ف الأمن  إل  أسس تستند ظاهريًا 

وباكستان  إسبانيا  ي دول شملت 
�ف  ، ي

المنق�ف العام  السمعة. وخالل 

لالعتقال  والطالب  العلماء  تعرَّض  وزيمبابوي،  وروسيا   والهند ومرص 

كاديمي، عالوًة عىل  الأ بالعمل  يرتبط بشكل �يح  لما  و/أو السجن 

العنيف. غ�ي  والنشاط  التعب�ي 

وواصلت الحكومات تقييد أو كبت حرية حركة العلماء والطالب من خالل 

ي ذلك منع تصاريح الدخول والخروج وعمليات 
هة، بما �ف الأعمال الموجَّ

حيل ضد أفراد محددين ينتقلون من أو إل هونغ كونغ والهند وروسيا  ال�ت

ويال، فضالً عن قيود واسعة عىل مستوى السياسات من ِقبل الحكومات  ف وف�ف

الهجمات المرصودة عل التعليم العالي
1 سبتم�ب 2019 – 31 أغسطس 2020

124 عمليات القتل والعنف والختفاء  

96 السجن  

52 المقاضاة  

30 فقدان المناصب  

7 القيود عل السفر  

32 غ�ي ذلك  

341 جمالي  الإ

ي إرسائيل وتركيا والوليات المتحدة. وقد أعاقت هذه الممارسات التدفق 
�ف

الحر لالأفكار ع�ب الحدود وهو ما يُعد أساسية للتعليم العالي ولتحقيق 

تفاهم وتعاون عالمي. وبالطبع، مع بدء أزمة كوفيد 19، أصبح السفر 

كاديمية مستحيالً واقعًيا، وهو ما أدى إل منع أو قطع عدد ل  لالأغراض الأ

يُح� من الرحالت البحثية، والمؤتمرات الدولية، وبرامج الدراسة خارج 

البالد حول العالم.

ًا  ي أيًضا مجموعة فرعية متكررة كث�ي وظلت الهجمات ضد التعب�ي الطال�ب

ي 
، ذكرت شبكة SAR �ف ي

من الحوادث المرصودة. وخالل العام الما�ف

 ، ي تقريرها أك�ش من مائة حادثة تنطوي عىل هجمات ضد التعب�ي الطال�ب

ي ذلك الهجمات العنيفة، والعتقالت والمقاضاة، والإجراءات 
بما �ف

ي الفلسطينية 
ي كولومبيا وإيران والأرا�ف

التأديبية، مع استمرار الضغط كما �ف

المحتلة )OPT( وجنوب أفريقيا. وتهدد نحو هذه الهجمات مستقبل 

الحركات الطالبية القوية غ�ي العنيفة، وهو ما يُعد مهًما لفهم المشكالت 

المعا�ة ولتنمية قادة المستقبل.

ي 
ًا للمخاوف �ف دارية مصدًرا محدًدا مث�ي يعية والإ وقد كانت الإجراءات الت�ش

ازيل، وهو ما يهدد بالقضاء الجسيم عىل استقالل  دول تشمل غانا وال�ب

الجامعات من خالل منح الجهات السياسية وحلفائها مقداًرا غ�ي مالئم 

ي تركيا والمجر، واجهت 
ي أداء الحياة الجامعية لوظائفها. و�ف

من التحكم �ف

تها الحكومات عىل الخروج من  الجامعات عمليات استيالء كاملة أو أج�ب

هة. وسعت الجهات السياسية  الدولة كنتيجة لالإجراءات الحكومية الموجَّ

ي ذلك رومانيا؛ حيث منع 
أيًضا إل تجريم مجالت دراسية معينة، بما �ف

ي بولندا وروسيا، هدد 
لمان بالتطبيق النافذ الدراسات الجنسانية. و�ف ال�ب

ف  يع المعلق والمسنون حرية العلماء بشأن مشاركة النظراء الدولي�ي الت�ش

وقدرة الجامعات عىل إدارة الإجراءات التأديبية بصورة مستقلة.

ر البالغ الذي أصاب  لقد فحصت شبكة SAR الرصف

ي اليمن بسبب قرابة خمس 
مجال التعليم العالي �ف

نسانية، وكذلك الكفاح  سنوات من الحرب والأزمة الإ

ف  ي هونغ كونغ والص�ي
المستمر من أجل الحرية �ف

ي أرجاء التعليم العالي وخارجها، 
والذي يظهر �ف

ي تتفاقم 
فضالً عن الرصاعات السياسية الطاحنة ال�ت

ي تقرير 
ي كل أرجاء الهند. و�ف

ي الحرم الجامعي �ف
�ف

ويال  ف ي تركيا وف�ف
كاء شبكة SAR �ف هذا العام، نظر رسش

ف للهجمات عىل  اكم ع�ب سن�ي عن كثٍب إل الأثر الم�ت

. مجتمعات التعليم العالي

الماضية، يذكر  السنوات  ي 
الحال �ف وكما هو 

تقرير Free to Think لهذا العام عينة فقط 

ي وقعت 
وال�ت العالي  التعليم  الهجمات عىل  من 

. بالرغم من إغالق الحرم  ي
خالل العام الما�ف

السفر  وتقليل  العالم  حول  لشهور  الجامعي 

التعليم  ضد  الهجمات  استمرت  للعلماء،  الدولي 

مذهل. بمعدل  العالي 



الملخص التنفيذي

حًقا، لقد أدت أزمة كوفيد 19 إل نشأة وظهور ثغرات جديدة، وبعضها 

ستشعر الجامعات بأثره لسنوات مقبلة. ولكن الأزمة قد أوضحت أيًضا 

: من أجل المؤسسات القليلة المهمة  ورة حماية التعليم العالي أسباب �ف

ي ستحمل العالم عىل 
بشكل بالغ للتدريب والتقدم العمىلي والتعاون وال�ت

تخطي حالته الراهنة.

ي 
إن شبكة SAR تدعو الدول ومجتمعات التعليم العالي والمجتمع المد�ف

ه نحو  : رفض العنف والق� الموجَّ حول العالم إل الستجابة إل ما يىلي

، وحماية العلماء المهددين هم والطالب  تقييد الستفسار والتعب�ي

ام  ف ، والتأكيد مجدًدا بصورة معلنة عىل الل�ت ومؤسسات التعليم العالي

ي تدل عىل أن المناقشة النقدية 
كاديمية ودعم المبادئ ال�ت بالحرية الأ

ليست خيانة، وأن الأفكار ليست جريمة، وأن كل إنسان يجب أن يكون 

ي التفك�ي والستفسار ومشاركة الأفكار مع الآخرين.
حًرا �ف


