
 نداء إلى التعبئة العالمیة 
 للتعلیم العالي و البحث 
 للتقدم العلمي و البشري

 
 

 األوساط األكادیمیة تلتزم في مواجھة التحدیات الناتجة عن العولمة اللیبرالیة الجدیدة 
 

تحصل على منذ األیام األولى في رئاستھ، دونالد ترامب أعرب عن استعداده للسیطرة  على البرامج البحثیة التي 
 .اعتمادات فدرالیة الكبرى مثل وكالة حمایة البیئة

  
بضع سنوات من قبل، فتح الطریق في ھذا االتجاه، ستیفن ھاربر، . بسرعة تم إتخاذ القرارات األولى في ھذا االتجاه

ن طرف وفي تركیا، یعتبر األكادیمیون عرضة للقمع الحاد الذي یمارس م. 2015إلى  2006رئیس وزراء كندا من 
 .ھذا السلوك االستبدادي ھو االنحدار المقلق للمجتمع األكادیمي والعلوم والدیمقراطیة. رجب طیب أردوغان

 
وفي الوقت نفسھ، تشھد جمیع أنحاء العالم، في التعلیم العالي والبحث تحوالت عمیقة مصحوبة بانخفاض الحریات 

بیة والمضرة تحدث مع أسلوب ضغط جدید تمارسھ اإلدارة وتسییر ھذه الدینامیكیة السل. األكادیمیة والعلمیة والمھنیة
التعلیم العالي والبحث، الھدف من ذلك  توجیھ أكثر من أي وقت مضى إنتاج ونشر المعرفة والتقنیات من أجل تلبیة 

المعرفة لعملیات  و یتم إخضاع. مطالب الشركات والدفاع عن القدرة التنافسیة االقتصادیة لألقالیم الوطنیة أو اإلقلیمیة
السوق وتطبیق مبدأ المنافسة على جمیع مستویات التعلیم العالي والبحث، النتیجة ھي تغییر في طبیعة دورھا في المجتمع 

 .على حساب تنمیة المعرفة والحیاة الدیمقراطیة والقدرة على حل المشاكل التي تواجھ اإلنسانیة
 

إن اإلنسانیة . ت التفاعالت بین األمم والقضایا العالمیة ذات أھمیة كبرىومع عولمة األسواق والمشاكل البیئیة، أصبح
 :والبحوث والتعلیم العالي دور رئیسي، بما في ذلك. تواجھ ترابطا متزایدا

 تحلیل وفھم ھذا الترابط ونشر النتائج في المجتمع؛ -
ة والدیمقراطیة، بدءا من التقدم التكنولوجي المساھمة في تطویر وتنفیذ الحلول للمشاكل االجتماعیة والصحیة والبیئی -

 .المناسب وتحول النظام االقتصادي واالجتماعي والثقافي والسیاسي
 

وإنما مساھمة التعلیم العالي والبحث في حمایة البیئة، في معظم األحیان، ھو مركز .ھذا الطموح لیس مطلب الحكومات
ھذه المساھمة تخضع في الواقع لمطالب الشركات عبر الوطنیة و االتصاالت السیاسیة، مثل االتحاد األوروبي، فإن 

وفي ھذا السیاق، فإن إسھام التعلیم العالي والبحث في الحیاة الدیمقراطیة والتفكیر النقدي . األھداف التنافسیة اإلقلیمیة
 .وتنوع األفكار والنھج والمقترحات یتجاھل بشكل متزاید

 
 وھذا ھو . الدعوة، ال   نسمح لھذا الوضعونحن، المنظمات الموقعة على ھذه 

السبب في أننا ملتزمون بالعمل معا لتعمیق تحلیل حالة التعلیم العالي والبحث وتطورھا وكذلك استغالل األسباب 
 والعواقب، وال سیما من حیث المسؤولیة في إضعاف 

 ار الدیمقراطیة، والتوسع المھیمن لالیدیولوجیا النیولیبرالیة، وصعود األفك
 نحن ملتزمون بوضع مقترحات معا، و تتمحور. والممارسات واألحزاب المتطرفة الیمینیة

 المستویات الدولیة واإلقلیمیة والوطنیة والمحلیة، بدور التعلیم العالي والبحث في 
 . المجتمع وفي تنمیة المعرفة و رفع ظروف حیاة وعمل الموظفین والطالب

 .علیھا عالقات القوةمعا نقترح الحلول التي ستبنى 
 

إن تصمیم . ونحن ندعو موظفي التعلیم العالي والبحث والطالب والمواطنین والمنظمات التقدمیة التخاذ ھذه القضایا
وتنفیذ سیاسات جدیدة للتعلیم العالي والبحث، على خالف السیاسات التي كانت تتطور منذ عقود، شرط ضروري لمواجھة 



 شریةالتحدیات التي تواجھھا الب
 

 :والتعلیم العالي والبحث، الصالح العام للبشریة، استنادا إلى مبادئ.ونحن نؤكد على الحاجة إلى البشریة
 الجماعیة؛ -
 الدیمقراطیة الجامعیة بمشاركة جمیع الجھات الفاعلة في التعلیم العالي والبحث؛ -
 التعاون؛ -
 الحریات الجامعیة العلمیة والمھنیة؛ -
 عوائق المالیة التي تحول دون الوصول إلى التعلیم العالي؛إزالة جمیع ال -
 تطویر المعارف وتبادلھا ونشرھا في جمیع المجاالت؛ -
 المسؤولیة في الحیاة الدیمقراطیة؛ -
 المسؤولیة في تدریب المواطنین؛ -
 .المسؤولیة في حل التحدیات والمشاكل التي تواجھ البشریة -
 

 :بما یليومن الناحیة العملیة، نطالب 
 .تضامن جمیع المحترفین في التعلیم العالي والبحث -
 توفیر التعلیم العالي الجید للجمیع؛ -
 انخفاض شدید في ھشاشة األوضاع وخلق فرص عمل دائمة؛ -
ي زیادة كبیرة في التمویل العام المباشر والمتكرر للبحوث لتعزیز الحریات العلمیة ودعم تنمیة المعرفة والتقدم العلم -

 والبشري؛
 .وضع حد للتقشف الذي یؤثر بشكل خاص على مجال واسع من الفنون واآلداب والعلوم االجتماعیة واإلنسانیة -
 .تطویر ثقافة النقاش والعمل الجماعي -
 

 :ونحن ملتزمون بالتبادل و التقاسم فیما یتعلق بالصمود، التعبئة معا
 رة التي نظمتھا منظمة التعلیم الدولیة ؛أیام العمل العالمیة لمكافحة الخصخصة والتجا -
في الحملة العالمیة لمكافحة الحرمان في البحث العلمي، التي تعرقل التقدم العلمي والبشري، الذي ینظمھ االتحاد العالمي  -

 مارس من كل عام؛ 15للعاملین في المجال العلمي، وخاصة خالل الیوم العالمي للعمل الذي یعقد في 
 مكافحة الھشاشة التي تنظمھا منظمة التعلیم الدولیة؛ في إجراءات -
بالنسبة للھیئة العامة الوطنیة للتعلیم العالي والبحث الذي تم نشره على مدى عدة سنوات في كل بلد من بلداننا، ویمكن  -

 .2018إلى  2013أن یستلھم من الھیئات العامة الجاریة في كیبیك من 
 
 


