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 الممخص ? 

لقد تسيز التعميؼ العالي في لبشان في بداياتو بأىددا  تشذدير ة السديسا بديؽ االرسدالية البروتددتانتية التدي     
اسددددل الجامعدددة اةمر اليدددة واالرسدددالية التا ؾلياليدددة التدددي اسددددل الجامعدددة اليددددؾ ية   و دددد اسدددتسرت ليسشدددة 

  التي استسرت بالتؾسع 1951ة في عام ىاتيؽ الجامعتيؽ لسدة  رن مؽ الزمان حتى انذاء الجامعة المبشاني
  إذ ادت الحرب الى نقل مالان الجامعة وتفر عيا الى عددة جامعدات 1975حتى بداية الحرب اةىمية عام 

 نتيجة لغرو  الحرب وعدم استقرار اةوضاع في الشالد.
 الكممات المفتاحية ? التعميم العالي ، لبنان ، اليدهعية ، الكاثهليكية 
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Abstract 
 Higher education in Lebanon was distinguished in its infancy with missionary 
goals, especially between the Protestant mission that founded the American 
University and the Catholic mission that founded the Jesuit University. The 
dominance of these two universities continued for a century until the 
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establishment of the Lebanese University in 1951, which continued to expand 
until the beginning of the civil war in 1975, as the war led to the transfer of the 
university's location and its branching to several universities as a result of the 
war's conditions and the instability of the situation in the country. 

 
 المقدمة ? 

التي  البروتدتانتيةتسيز التعميؼ العالي في لبشان في بداياتو بأىدا  تشذير ة السيسا بيؽ االرسالية     
اسدل الجامعة اةمر الية واالرسالية التا ؾليالية التي اسدل الجامعة اليدؾ ية   و د استسرت ليسشة 

  التي استسرت بالتؾسع 1951ىاتيؽ الجامعتيؽ لسدة  رن مؽ الزمان حتى انذاء الجامعة المبشانية في عام 
جامعة وتفر عيا الى عدة جامعات   إذ ادت الحرب الى نقل مالان ال1975حتى بداية الحرب اةىمية عام 

 نتيجة لغرو  الحرب وعدم استقرار اةوضاع في الشالد. 
حاول الفرنديؾن تغميب الثقافة والعادات الفرندية في السجتسع المبشاني حتى صدور بيان فقرة في     

يؼ   ومع ذلػ بجعل المغة العربية ىي المغة الؾطشية   فزاًل عؽ استخداميا في التعم 1946الدستؾر عام 
عمل المغة الفرندية باقية ومديظرة في لبشان السيسا وان التعييؽ في الؾعائف الحالؾمية كان يتظمب وجؾد 
المغة الفرندية واالنتميز ة لدى الستقدم   مسا اسيؼ في خمق نؾع مؽ الظائفية في اشغال الؾعائف السيسا 

 ييؽ. وان الستخرج مؽ السعاىد اإلسالمية يجد صعؾبة في التع
مؽ خالل الشحث الحغل الشاحثة بأن التعميؼ الجامعي خاصة كان يخزع لمداسة المبشانييؽ مسا خمف    

  لذا نرى في الفترات الالحقة  رؤسائيالغرض تشحية عسداء الجامعة او اجؾاء طائفية وتدخالت لمحالؾمة 
ان االساتذة الجامعييؽ يظالبؾن دائسًا باستقاللية الجامعة عؽ التحزبات الدياسية وعدم التدخل في 

 شؤونيا.
تزسؽ الشحث  ال ة مشاحث ومقدمة وخاتسة ةىؼ استشتاجات الشاحثة   جاء السشحث اةول تحل عشؾان    

ره( وضؼ محؾر ؽ او مرحمتيؽ   اما السشحث الثاني تحدث عؽ )أىؼ )نذأة التعميؼ العالي في لبشان وتظؾ 
الجامعات المبشانية( إذ شسل اىؼ الجامعات وتفرعاتيا في لبشان   فيسا جاء السشحث الثالث بسشا ذة )دور 
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 1946مجمس الشؾاب والرؤساء المبشانييؽ في رفع مدتؾى التعميؼ العالي في لبشان( إذ شسل السدة مؽ عام 

 . 1975ام حتى ع
 

 أواًل? نذأة التعميم العالي في لبنان وتظهره 
كان تعميسًا فرنديًا مشذ االنتداب الفرندي عمى لبشان  وان تسيز التعميؼ في لبشان برؾرة عامة ان تؾجيو    

تؾجييًا ديشيًا وسياسيًا. وكانل اىدا  فرندا واضحة و ابتة وىي ترسيخ العادات والتقاليد ونذر العمؾم 
 لألقشالفتار الفرندية في جسيع السراحل الدراسية  حتى ان لبشان تؼ وصفيا بانيا )فرندا الذرق( نتيجة واال

عمى السدارس الفرندية  السيسا وان االخيرة كانل تقدم السداعدات ليذه السدارس خدمة لسرالحيا 
 (1. )السختمفة

لفرندي في لبشان  حرل وز ر الخارجية ومؽ الجدير بالذكر انو  بل االتفاق عمى انياء االنتداب ا    
الفرندي جؾرج بؾنيو عمى ترر ح يشص عمى ضسان احترام الشعثات التعميسية وحقؾق اال ميات الديشية في 

  (2) .1938تذر ؽ الثاني عام  14لبشان في 
السجاالت التعميسية وعمى الرغؼ مؽ خروج فرندا مؽ لبشان اال ان الدعؼ الثقافي الفرندي لمبشان والسيسا في 

والتربؾ ة   لؼ يتؾ ف في اعقاب انتياء االنتداب الفرندي   وىذا ما اكده اور ان غؾتيرون رئيس السجسؾعة 
البرلسانية لمردا ة بيؽ فرندا ولبشان   وعزؾ مجمس الذيؾخ الفرندي بقؾلو ))ان الدور الذي تمعشُو 

فرندا الثقافي في لبشان يفؾق أي وجؾد   و ذير الى  السدارس الفرندية يحتل مالانة اولؾ ة ذلػ الن وجؾد
االعداد التبيرة التي تتحدث المغة الفرندية   ما ىؾ اال دليل عمى التغمغل الفرندي التبير في لبشان   

  (3) والذي أ ر عمى  قافتو بذالل كبير جدًا.
انييؽ فرصة نادرة لستابعة تحريمو ومؽ الجدير بالذكر ان المغة الفرندية كانل تؾفر لسؽ يتقشيا مؽ المبش   

الدراسي في اعمى السدتؾ ات في مجاالت التخرص والحرؾل عمى شيادات عميا   ولعل حزؾر المغة 
الفرندية في التعميؼ الجامعي يأتي كتأكيد لمرابظة القائسة بيؽ التعميؼ السدرسي والتعميؼ الجامعي وامتد 

 (54)  االت.التعميؼ الفرندي ليذسل جسيع الشؾاحي والسج
 و سالؽ ان نسيز نذأة مؤسدات التعميؼ العالي وتظؾرىا مؽ خالل مراحل عديدة تتسثل باآلتي:   

 السرحمة اةولى: مرحمة الشذأة والتأسيس
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ارتشظل ىذه السرحمة بديظرة التعميؼ االجشبي الؾافد وتأسيدو بالعسل الديشي الحثيث والؾاسع   إذ اسس    

 1975معيد ديشي ةعداد التيشة    ؼ انتقل العسل الى بيروت في عام  1834م السراسمؾن اليدؾعيؾن عا
افتتح البروتدتانل في بمدة عبيو  1849ليذالل كمية الالىؾت في جامعة القديس يؾسف   اما في عام 

تحل اسؼ التمية الدؾر ة االنجيمية   في حيؽ  1866معيدًا لمتشذير وانتقل السعيد الى بيروت في العام 
 (6)   يدؾعييؽ وجدوا انفديؼ في وسط سالاني اليف لدييؼ   يتتؾن معغسيؼ مؽ السؾارنة والتا ؾليػ.ال
كمية الالىؾت لمذرق اةوسط لمتشذير ايزًا  مؽ  1883ومؽ الجدير باإلشارة أنو تأسدل في عام    

سس مجمس السشذر ؽ اجل تذجيع الفتيات مؽ اةصؾل االجتسا ية السحافغة عمى ارتياد التعميؼ العالي   ا
(  التي بدأت كثانؾ ة   واستحد ل عشد تأسيديا 1924البروتدتانل )التمية اةمر الية لمبشات عام 

جامعتيؽ فقط لتعميؼ االناث في مياديؽ محرؾرة ومحددة وغير متؾافرة في الجامعة اةمر الية    ؼ ما لبث 
كمية بيروت  1950يرشح اسسيا في العام أن تؾسعل برامج التمية لتذسل اربع سشؾات جامعية كاممة ول

  (7) لمبشات.
دورًا في تتيف مؤسدات  1920أدت التغيرات الدياسية مع بدء االنتداب الفرندي لمشالد في عام    

التعميؼ االنجيمية مع الؾضع الجديد فغيرت )لتمية الدؾر ة االنجيمية( اسسيا الى الجامعة اةمر الية في 
االعدادي التابع ليا فرعًا بالمغة الفرندية   واما في اطار استتسال اختراصات بيروت   وافتتح القدؼ 

التعميؼ العالي في جامعة القديس يؾسف   ولتعز ز انتذار المغة الفرندية بادرت وزارة الخارجية الفرندية 
واةبحاث   ومركز الدراسات 1944الى تأسيس مركز ؽ لمتعميؼ العالي   السدرسة العميا لآلداب في عام 

  (8)   ووضعا تحل اةشرا  اةكاديسي السشاشر لجامعة ليؾن.1945في الر اضيات والفيز اء في عام 
بأنذاء اةكاديسية المبشانية لمفشؾن الجسيمة  1937في عام   )*( شالمل مشادرة المبشاني التدي بظرس  

)االلشا( السشادرة اةولى لشسؾذج لبشاني ىد  الى التؾليف بيؽ التعميسيؽ الفرندي واةمر الي عمى ان يالؾن 
تؾليف جديد ولتشو لؼ يخرج عؽ سياق ))متجذر بالثقافة المبشانية   ومرتشظًا بحاجات السجتسع المبشاني 

 .((التعميؼ السرتتزة الى الؾضع الظشقي   والمغة   والديؽ   والظائفة بحدود معيشة نخبؾ ة
ندتشتج مؽ السرحمة اةولى ان التعميؼ العالي في لبشان لؼ يشذأ نتيجة تظؾر البشى اال ترادية    

اع كيد  واالجتسا ية في السجتسع المبشاني   بل كان وافدًا مؽ الخارج   وارتشط بالتشذير وكدب االتش
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اساسي   وكان تأ ير البروتدتانل والتا ؾليػ واضحًا حتى استفادت الظؾائف في لبشان مؽ تتر س 

  (9) الدستؾر المبشاني الذي وضع في عيد االنتداب   لسبدأ حر ة التعميؼ في تأسيس مدارسيا وجامعاتيا.
تررًا عمى ابشاء الظشقات و سالؽ اضافة نقظة ميسة ىي ان التعميؼ العالي في تمػ السدة كان مق   

 السيدؾرة عسؾمًا  حتى انو عدت المغة االجشبية اداة تسييز اساسية بيؽ المبشانييؽ. 
 السرحمة الثانية: مرحمة الشزال والتؾازن في التعميؼ العالي 

  1951امتدت ىذه السرحمة مؽ مشترف القرن العذر ؽ وتديدا مشذ تأسيس الجامعة المبشانية عام     
  شالل تأسيس الجامعة المبشانية وجامعة بيروت العربية الحديثتيؽ 1975اندالع الحرب اةىمية عام وحتى 

 –عربي مقابل تعميؼ لبشاني  –الشارزتيؽ في ىذه السرحمة نيجو الثقل التسي والتؾازن الشؾعي لتعميؼ لبشاني 
الروح القدس وىايالا ز ان.  اجشبي   واستتسااًل لدياسة التؾازن الدياسي والظائفي تؼ تأسيس جامعتي

وامتازت ىذه السرحمة بأنشعاث وتظؾ ر الجامعات او التميات التي كانل  ائسة   وشيدت ا رار  انؾن 
 و سالؽ تقديؼ السرحمة الثانية الى اآلتي: (10).1961كانؾن الثاني عام  26تشغيؼ التعميؼ العالي في 

 التعميم العالي الجامعات الجديدة? التهازن الظائفي والدياسي في  .6
  وتؼ تؾسيعيا في عام 1951شالمل نذأة الجامعة المبشانية الجامعة العامة الؾحيدة في لبشان عام       
  الحدث اةىؼ في ىذه السرحمة لؼ يالؽ انذاء الجامعة المبشانية وتظؾ رىا الحقًا بشاء عمى  رار 1959

  السيسا الفئات الراعدة  مدروس مؽ  بل الدمظة الدياسية بل كانل نتيجة الزغؾط الذعبية والظالبية
مؽ  اعدة اليرم االجتساعي   ولتمبية حاجات السدارس الثانؾ ة مؽ االساتذة اةكفاء ووزارات الدولة مؽ 
السؾعفيؽ الخبراء مع حرص مؽ الحالؾمة آنذاك في انذاء فروع غير مؾجؾدة في الجامعتيؽ اةمر الية 

الجامعة  بل الحرب مشجزات سياسية واحتمل مالانة  واليدؾ ية وعمى الرغؼ مؽ التزييق عمييا فقد حققل
  (11)مرمؾ ة بيؽ ا رانيا.

ومؽ الجدير بالذكر أنو بعد عذر سشؾات عمى تأسيس الجامعة المبشانية ساىؼ وصؾل عبد الشاصر     
الى الحالؼ في مرر في خمق مشاخ  ؾمي تحرري كانل لو ارتدادات في البمدان العربية في مجاالت 

مبشانييؽ الى متعددة ومتشؾعة ساعد ىذا السشاخ الجديد في تمبية الحاجة السؾضؾ ية لفئات واسعة مؽ ال
  اعتسدت الجامعة نغام االنتداب مسا 1960التعميؼ العالي   فتانل نذأة جامعة بيروت العربية عام 

جعميا مقرد لعدد كبير مؽ الظالب العرب مؽ خارج لبشان   وىي عمى شاكمة الجامعتيؽ اةمر الية 
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االسالشدر ة في مرر  وسعى  واليدؾ ية مرتشظة بسرجعيات عالسية   وكانل مترمة وليا ارتشاط بجامعة

  (12) السذرفؾن عمييا لمحد مؽ سيظرة الشغام الفرندي عمييا وترسيخ الثقافة المبشانية العربية.
مؽ الجدير باإلشارة ىشا أنو مؽ مشظمق التؾازن الظائفي في لبشان   يشدرج االعترا  بجامعة الروح     

اتذتيا وطالبيا الظابع السديحي   مقابل جامعة . كجامعة يغمب عمى ادارتيا واس1961القدس في عام 
بيروت العربية التي يغمب عمى ادارتيا واساتذتيا وطالبيا الظابع االسالمي   وبدأت مؽ تأسيس جامعة 
الروح القديس مالمح االنعظا  التار خي في مديرة الرىابية السارونية تجمى في تد يؼ الظابع الذر ي 

الظائفية والدياسية اعتشار  –ادم مؽ اوربا. واضيف الى االعتشارات الديشية واضعا  الظابع التشذيري الق
طائفي بتأسيس جامعة ىايالاز ان االرميشية عمى يد اتحاد التشائس االرميشية االنجيمية في الذرق اةدنى 

  (13).1955عام 
 الجامعات القديمة? التكيف مع المدتجدات والتظهير? .2

ية في تمػ السدة مثل )احتالل فمدظيؽ   نذؾء اسرائيل   والسشاخ القؾمي فرضل التظؾرات الدياس      
التحرري( والتعميسية التي استجدت )انذاء الجامعتيؽ المبشانية والعربية( عمى الجامعات القديسة التظؾ ر 

سؾارنة والتجديد واعادة احياء كميات معيشة مثاًل معيد الحالسة العالي لتدر س الحقؾق كأول معيد انذأه ال
  تجششًا لمسشافدة مع معيد الحقؾق الذي انذأتو الدولة 1913  واغمق عام 1975لمتعميؼ السدني في عام 

الفرندية وعيدت بإدارتو الى االباء اليدؾعييؽ اال ان مشظق التؾازن الظائفي الدياسي والتشافس مع كمية 
  (14) .1961الحقؾق في جامعة بيروت العربية اعاد بعثو في عام 

في الحرؾل عمى حق اعظاء االجازات الجامعية مؽ  1955وتؼ ادراج كمية بيروت لمبشات في عام     
 بل مجمس امشاء الجامعة في والية نيؾ ؾرك   ومؽ  ؼ االعترا  بيذه االجازات رسسيًا مؽ  بل الحالؾمة 

تغيير االسؼ ليرشح   بؾل الظالب الذكؾر مسا ا تزى 1973  وبدأت التمية في عام 1970المبشانية عام 
  (15) كمية بيروت الجامعية.

تدر س الحقؾق واغال يا لتمية 1974وشيدت ىذه السرحمة انتياء احتتار جامعة القديس يؾسف عام     
الالىؾت في السقابل فرضل ضغؾط الدؾق المبشانية والعربية واحتياجاتيا الستزايدة مؽ جية والتظؾرات 

ؽ جية  انية مثل التؾسع في اختراصات ومشاىج دراسية جديدة   وتحديث التي شيدىا التعميؼ العالي م
السشاني واضافة مشاني جديدة   واالمر نفدو حدث ايزًا في الجامعة اةمر الية السيسا بعد التغيرات 
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الدياسية التي تأ رت بيا الجامعة اكثر مؽ غيرىا بدبب انفتاحيا باةساس عمى الظالب العرب   وىؾ ما 

ى تؾسع في برامجيا   وازدياد اعداد طالبيا واختراصاتيا  فقد حققل الجامعة في تمػ السدة الى ادى ال
التؾسع في حقؾل االختراص بيؽ اواخر الدتيشيات وأوائل الدشعيشيات) بؾل الظالب لالختراص العالي 

ًا مؽ االنجازات التي ومشح الدكتؾراه في اختراصات معيشة( اال ان ىذا اةجراء لؼ يدم طؾ اًل   وكان واحد
 زل عمييا الحرب   اال ان التأ ير اةىؼ لمتغيرات الدياسية كان في نغرة الجامعة الى دورىا في لبشان 
وفي السشظقة   وتفاعل طالبيا واساتذتيا مع اليسؾم الؾطشية والقؾمية التي شغمل السشظقة عمى امتداد ىذه 

  ( 16) (.1975-1950الفترة الحرجة )
االحداث اةمشية التي شيدتيا لبشان في الحرب اةىمية سبشًا مؾضؾ يًا لتفر ع مؤسدات التعميؼ  شالمل   

العالي الستسركزة في بيروت )اكثرىا( فقد ادى انقظاع التؾاصل بيؽ السشاطق الستحاربة صعؾبة انتقال 
 الظالب واالساتذة واإلدار يؽ فتان الحل اةمشي تفر عيا. 

 
 ( :><6-;9<6ات المبنانية لممدة )ثانيًا? أىم الجامع

 الجامعة األمريكية ? .6
خسدة طالب حامميؽ درجة  1870  وتخرج مشيا عام 1866بدأت العسل في بيروت عام      

  1871  وكمية الريدلة عام 1967بالالؾر ؾس عمؾم    ؼ زاد نسؾ الجامعة فأنذئل كمية الظب عام 
  وكمية طب اةسشان عام 1905  وكمية التسر ض ومدتذفى الجامعة عام 1900وكمية التجارة عام 

  وكمية اليشدسة ) ائسة بشفديا( 1911فرع اليشدسة السدنية في نظاق كمية اآلداب والعمؾم عام   و 1910
والجامعة مؤلفة مؽ  (17) .1954  وكمية الرحة العامة عام 1952  وكمية الزراعة عام 1951عام 

 اربعة ا دام كبيرة ىي:
  ية. كمية اآلداب والعمؾم: وفييا الدراسات اإلندانية والعمؾم االجتسا -
  دؼ العمؾم الظبية: وتذسل اربع كميات ىي )الظب   الريدلة   التسر ض   الرحة العامة(. -
 كمية اليشدسة  -
 كمية الزراعة -

 2970( )1962-1961و د بمغ عدد طالب الجامعة في ا داميا وكمياتيا السختمفة لمدشة الجامعية )
 طالشًا( مؾزعيؽ كاآلتي :
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 العدد الكمية 
 :<<6 والعمهمكمية اآلداب 

 6;6 كمية الظب
 9< كمية الريدلة 

 662 كمية الرحة العامة 
 <:6 كمية الزراعة 
 :> كمية التمريض 
 =>8 كمية اليندسة 

 

طالشًا(   واةردن  1055دولة( ولتؽ اكثرىؼ مؽ لبشان ) 63وىذه السجسؾعة مؽ الظالب تشتسي الى )     
طالشًا(  وايران  131طالشًا(  والؾاليات الستحدة ) 218طالشًا(   وفمدظيؽ ) 255طالشًا(   وسؾر ا ) 421)
طالشًا(   اما سائر الشالد  96ذة )طالشًا( والحش 117طالشًا(  والدؾدان ) 128طالشًا(  وباكدتان ) 152)

طالشًا(  و د تخرج مؽ الجامعة حؾالي )تدعة اآلال ( بدرجات  193العربية فيبمغ عدد الظالب جسيعيا )
  (18) عمسية تتفاوت بيؽ بالالؾر ؾس ودكتؾراه.

نسر  ومؽ الجدير بالذكر ان بعض خر جي الجامعة اةمر الية مسؽ ادوا خدمات لؾطشيؼ امثال فارس      
وتعد الجامعة اةمر الية مؽ ا دم  (19)    جرجي ز دان   فارس خؾري   عبد الرحسؽ الذيبشدر.

الجامعات االجشبية في العالؼ العربي   و د تأسدل تحل اسؼ التمية الدؾر ة االنجيمية عمى يد 
الفتري اإلنداني وما البروتدتانتي دانيال بمس   وكان الجز السيؼ في فمدفة الجامعة الحفاظ عمى التراث 

الف مجمدًا(  و د عقدت الجامعة العديد مؽ  160تتزسشو مؽ مالتشة زاخرة بالتتب إذ تحؾي عمى )
السؤتسرات مشيا مؤتسر لمدراسات الظبية وآخر لمدراسات العربية   ومؤتسر لمدراسات التربؾ ة   ومؤتسرات 

 (20) فشية في مؾضؾعات اليشدسة والزراعة واال تراد.
 معة اليدهعية ?الجا .2
وباشرت عسميا في جبل لبشان    ؼ انتقمل الى  1831وصمل الشعثة اليدؾ ية الى لبشان عام       

حيؽ حرمل مؽ روما عمى اذن بذلػ  1881بيروت ولؼ يرشح لسدرستيا صفة الجامعة حتى عام 
الفرندية وذلػ    اسدل كمية الظب1883واخذت تييء لدرجة دكتؾراه في الفمدفة ولالىؾت   وفي عام 

اضيفل الى كمية الظب  1889أ ر االتفاق بيؽ الحالؾمة الفرندية والشعثة اليدؾ ية في سؾر ا في عام 
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اصشح لدى الجامعة اليدؾ ية كمية لظب االسشان   كسا انذئل في عام  1920كمية الريدلة وفي عام 

يسياء ولسالافحة الدرطان معاىد لمت 1925مدرسة لتخر ج القابالت اضيفل لمجامعة في عام  1922
  (21) وغيرىا.

  1923ومؽ ضسؽ الجامعة ايزًا تؼ انذاء السدتذفى السعرو  بد)اوتيل ديؾ( الذي تؼ افتتاحو عام    
وكان يدتخدم كسركز لتسر ؽ طالب كمية الظب   كسا كان لدى الجامعة اليدؾ ية معيدًا لمعمؾم الدياسية 

ال ترادية والسالية   وتؼ التعاون مع جامعة ليؾن الفرندية في انذاء يييئ لمؾعائف اإلدار ة والدياسية وا
كمية لميشدسة والدراسة فييا عمى اربع سشؾات   كسا كانل الجامعة اليدؾ ية تحتؾي عمى السالتشة الذرقية 

 2800الف كتابًا( بالمغة العربية   كسا لدييا ) 15الف كتابًا( مظبؾع   مشيا ) 130التي تزؼ )
  (1) معغسيا بالمغة العربية والشا ي في المغات الدر انية والفارسية والتركية. مخظؾطة(

ومؽ الجدير بالذكر ان ىذه الجامعة  دمل مشاخ  قافي وفتري برز في تخر ج التثير مؽ العمساء     
ؾا مؽ واةدباء والداسة   فجسيع الذيؽ شغمؾا مشرب رئاسة الجسيؾر ة المبشانية  بل االنتداب وبعده كان

خرجي السدارس اليدؾ ية التابعة لجامعة القديس يؾسف اليدؾ ية بذالل عام وكمية الحقؾق بذالل خاص. 
فتانل االغمبية مؽ الؾزراء والسفتر ؽ والسدراء وكشار مؾعفي اإلدارة واطشاء ومحامييؽ ومعمسيؽ واساتذة 

 ( 2. )ىؼ مؽ خرجي ىذه الجامعة
 الجامعة المبنانية ? .8

بعد اضرابات طالبية واسعة   وكانل في مرحمتيا اةولى تقترر  1951المبشانية عام تأسدل الجامعة 
   ؼ تؼ الغاء معيد 1953عمى دار السعمسيؽ العميا ومعيد االحراء   واعيد تشغيسيا رسسيًا في عام 

  إذ اصشحل تذتسل عمى التميات والسعاىد 1959االحراء   ولؼ تدتأنف الجامعة نسؾىا اال في عام 
 لتالية: ا
 معيد السعمسيؽ العالي -
 كمية اآلداب  -
 كمية العمؾم  -
 كمية الحقؾق والعمؾم اال ترادية والدياسية -
 (1) معيد العمؾم االجتسا ية -

اما عؽ أىؼ ميام الجامعة فيي تقؾم بسيام التعميؼ العالي الرسسي في مختمف فروعو ودرجاتو   وىي مركز 
لألبحاث العمسية واةدبية العالية   وتتؾلى الجامعة اجراء االمتحانات التي تؤدي لسشح الذيادات والرتب 
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التربية الؾطشية   ولمجامعة ميزانية  الجامعية المبشانية   وىي تتستع باستقالل اداري ومالي وتخزع لؾز ر

خاصة تمحق بسيزانية الدولة العامة   وتخزع في اعدادىا وتشفيذىا الى مراقشة احالام السحاسشة العسؾمية 
و انؾن ديؾان السحاسشة   والمغة العربية ىي لغة التدر س في الجامعة   فزاًل عؽ أنو يسالؽ تدر س 

  (2) .بعض السؾاد بمغة اجشبية عشد الحاجة
طالشًا(  وتؾلى رئاسة الجامعة فؤاد  68) 1952بمغ عدد الظالب الذيؽ استقبمتيؼ الجامعة عام    

الى  1958( ولتؽ االعداد اخذت بالتزايد حتى وصل العدد في عام 1970-1953الشدتاني خالل السدة )
  (3) طالشًا(. 298)

 جامعة بيروت العربية? .9
الحدان في حدود غاياتيا السعتر  بيا  انؾنيًا  وىي مؤسدة حرة انذأت ىذه الجامعة جسعية البر وا

لمتعميؼ الجامعي ومقرىا في بيروت   وىي ترتشط بجامعة االسالشدر ة في مرر بعال ة اكاديسية وذلػ عمى 
 الؾجو اآلتي: 

 تسشح جامعة االسالشدر ة الدرجات العمسية بشاء عمى ا تراح جامعة بيروت العربية. -
 عة االسالشدر ة عمى تعييؽ وندب اعزاء ىيئة التدر س.يؾافق مجمس جام -
 يرادق مجمس جامعة االسالشدر ة عمى مشاىج الدراسة. -
 4( 26) تذترك جامعة االسالشدر ة في االمتحانات. -

وتختص الجامعة بالل ما يتعمق بالتعميؼ العالي الذي تقؾم بو كمياتيا ومعاىدىا   وتعشى باجراء الشحؾث 
عسل عمى ر ي اةدب وتقدم العمؾم والفشؾن وخدمة السجتسع كسا تيتؼ بشعث الحزارة العمسية وتذجيعيا وال

العربية وتؾ يق الروابط الثقافية والعمسية مع الجامعات والييئات العمسية في لبشان وخارجو   والمغة العربية 
  (1) ىي لغة التعميؼ في الجامعة   فزاًل عؽ المغة االنتميز ة.

 ( وىي تحتؾي عمى  الث كميات: 1961-1960ت نذاطيا في عام )بدأت جامعة بيرو    
 كمية اآلداب : وبيا اربعة ا دام ىي )التار خ   الجغرافية   الفمدفة   االجتساع   والمغة العربية(. -

 كمية الحقؾق  -

 كمية التجارة  -

  (2) .1963كمية اليشدسة انذأت عام  -
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طالشة( مؽ  44طالشًا( بيشيؼ ) 407( )1962-1961بمغ عدد طالب الجامعة في العام الدراسي )

لبشان   فمدظيؽ   العراق   سؾر ا   الدعؾدية   ليبيا   تؾنس   السغرب   ايران واالردن   وفي 
 طالشًا( مؽ لبشان   وايزًا ىشاك معاىد ممحقة بالجامعة مشيا:  176الجامعة )

 لمبشانية : وىي مؤسدة وطشية وفييا معيد لميشدسة السعسار ة ومعيد الفشؾن الجسيمة. االكاديسية ا -

التمية الحربية : وىي تابعة لؾزارة الدفاع الؾطشي المبشاني   وتقبل الظالب بسشاراة يذترك فييا حسمة  -
ضابظًا في ومدة الدراسة فييا ار ع سشؾات يتخرج بعدىا الظالب اما  )*( الشالالؾر ا القدؼ الثاني 

  (3) الجيش او الدرك.

يششغي ان نذكر ىشا ان الحر ة التي مشيا الدستؾر لمسؤسدات التربؾ ة والتعميسية في حقمي التعميؼ      
( دفعل بمبشان الى فؾضى  مؽ الثقافة التربية وبالتالي اضعفل عسمية 1958-1943والثقافة لمسدة )

عمى السدتؾى التعميسي   إذ تعددت السؤسدات في الشغام التربؾي  التعميؼ وادت بالشتيجة الى انعدام التؾازن 
  واصشحل مردرًا لمتردع في بشية السجتسع المبشاني   واصشح يشغر الى خرجي السدارس مؽ الظؾائف 
اةخرى بعيؽ الذػ   وذلػ الن كل طائفة كانل تغذي ابشائيا عمى نفس قيسيا ومفاليسيا مؽ خالل 

لتابعة ليا والتي كانل اسيرة الفتر الظائفي الذي تحالؼ بأىدافيا ومشظمقاتيا   فقؾى السؤسدات التعميسية ا
وكان مؽ الظبيعي ان ترب ىذه  (1)  االرتشاط والؾالء لظائفتيؼ عمى حداب االرتشاط والؾالء لمؾطؽ.

الدياسة اإلدار ة الظائفية في خدمة زعساء الظؾائف مؽ مدنييؽ وديشييؽ   وكان الذعؾر الؾطشي بالحرمان 
واالضظياد يشسؾ و قؾى لمسظالشة في السداواة وازالة التسيز الظائفي   وكان مؽ نتيجة اإلدارة الظائفية ان 

 السحدؾبية والرشؾة مسا أدى الى نتيجتيؽ: انيارت الدولة وعسل فييا الفؾضى و 

 ابعاد السؾاطشيؽ االكفاء ما عدا القمة عؽ اجيزة الدولة. . 1
. افداد السقاييس الرحيحة   إذ ابدلل السشافدة الؾعيفية )أي االجتياد والتفاءة واالستحقاق والثقة( 2

 (2) باالتتالية والؾساطة.

رأس اجيزة الدولة ىؾ الدسة اةساسية لإلدارة المبشانية فقد دل ان وجؾد خرجي الجامعة اليدؾ ية عمى    
  وىؾ السالان الذي تجري فيو مزاحسة حكيكية 1968-1964احراء السثقفيؽ في البرلسان المبشاني عام 

 بيؽ خر جي الجامعة اليدؾ ية والجامعة االمر الية بحر ة أكثر مؽ با ي اجيزة الدولة: 
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 مكان التخرص  نهع الثقافة  عدد النهاب المثقفين 
القديس يهسف والجامعة االمريكية  اجازة جامعية  :=

او الحقهق في دمذق والقاىرة او 
 الكمية الحربية 

    
نائشًا( تحل اسؼ مالك او متعمؼ دون ذكر نؾع الذيادة :  14عدد الشؾاب غير السثقفيؽ تثكيفًا عاليًا )    

      أما التؾز ع الثقافي ليؤالء الشؾاب تشعًا لسالان التخرص فيي كالتالي :( 3)  نائشًا(. 99السجسؾع العام )

(4) 
الجامعة اليدهعية او جامعة  

 القديس يهسف 
<9 

 ; الجامعة االمريكية 
 : المدرسة الحربية 
 9 جامعات عربية 

 := المجمهع 

 
وكانل االغمبية الداحقة مؽ الشؾاب الستعمسيؽ متخرريؽ في الحقؾق والظب مع عدد ىام مؽ الذيؽ     

تخرجؾا مؽ الجامعة اليدؾ ية   وا ل مؽ الجامعة االمر الية الذيؽ انخرطؾا في التجارة وإدارة اةعسال   
 (1)  .وىالذا نرى سيظرة الجامعات االجشبية عمى السراكز السيسة في اجيزة الدولة

يسالؽ القؾل ان تأ ير االستعسار الفرندي عمى لبشان عل حتى بعد حرؾلو عمى لبشان عل حتى بعد      
والدليل عمى ذلػ ارتشاط الجامعات بفرندا وعدد الستتمسيؽ بالمغة  1946حرؾلو عمى استقاللو عام 

بل حتى مجاالت الفرندية السيسا في الجامعات التي اصشح التحدث بيا مؽ البديييات او مؽ الثقافة 
 التعييؽ في الؾعائف الحالؾمية تعتسد عمى التتمؼ بيا. 
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 ( :><6-;9<6ثالثًا? التعميم العالي في مناقذات مجمس النهاب المبناني )

ال شػ ان التعميؼ العالي كان يحغى بأىسية كبيرة مؽ لدن الحالؾمة المبشانية   لسا لو مؽ أىسية في      
رفع مدتؾى البمد   و د اىتؼ مجمس الشؾاب والرؤساء المبشانييؽ بالتعميؼ برؾرة عامة والتعميؼ العالي برؾرة 

 خاصة وسؾ  تأتي عمى شرح ذلػ بالتفريل. 
 (9><6-6:<6مس النهاب )التعميم العالي في مج -

حغي التعميؼ الجامعي في لبشان باىتسام عدد كبير مؽ الشؾاب لسا ليذه الظشقة مؽ امية في تثكيف      
( طالب الشائب كسال جششالط بتأسيس جامعة 1951كانؾن الثاني عام  20السجتسع المبشاني ففي جمدة )

ائب يؾسف حتي عمى ضرورة تظؾ ر التعميؼ العالي وطشية لبشانية عمى غرار الجامعات العربية   وشدد الش
ششاط عام  8في لبشان ورفع مدتؾى الجامعات   وسعيًا مؽ الحالؾمة فقد اتخذ مجمس الؾزراء في )

  (1) ششاط(. 13( انذاء الجامعة المبشانية واحيل السذروع الى مجمس الشؾاب الذي ا ره في )1951
جسيع الجامعات االجشبية في لبشان وتحؾ ميا الى جامعات وطالب الشائب انؾر الخظيب بتأميؼ      

حالؾمية لتسارس دورىا في تزو د السجتسع المبشاني بسا يحتاج اليو مؽ الثقافة واةفتار الؾطشية   كسا وجو 
الشائب ناعؼ القادري انتقادًا لمحالؾمة ولؾزارة التربية الؾطشية لعدم تخريص اةمؾال الالزمة لتأميؽ حاجات 

 (2)  معة المبشانية.الجا

اعادة الشغر في سياسة الشاب السفتؾح في التعميؼ  طالب بعض الشؾاب مؽ وزارة التربية 1955في عام     
الجامعي   بذالل يتفق وحاجات لبشان العمسية   ووضع سمؼ خاص لمرواتب ةساتذة الجامعة   واعظاء 

اراتيا و ؾانيشيا معبرة عؽ رغشات أعزاء الجياز مجمس الجامعة العمسية استقالاًل ال تامًا بحيث تتؾن  ر 
  (3) التعميسي واإلداري في الجامعة لمشيؾض بسدتؾى الجامعة المبشانية.

( طالب اعزاء السجمس بإصالح 1960حز ران  16اما في جمدة مجمس الشؾاب السشعقدة في )     
الجامعة المبشانية عؽ طر ق تذاليل لجشة عمسية تقؾم بدراسة الؾضع الجامعي في الشالد  ووضع خظة 
يد عامة لسدة خسس سشؾات او عذر سشؾات لتحديد الخظؾط العر زة لدياسة التعميؼ الجامعي   وتحد

السدؤوليات السترتشة عمى الجامعات بالشدشة لسدتقبل لبشان   وجاء في البيان الؾزاري لحالؾمة صائب 
( متزسشًا تعز ز الجامعة والتعميؼ الجامعي   وانذاء فروع 1961ايار  20 – 1960آب  1سالم )

ترديق عمى مؾازنة وا شاء ال (4) . لميشدسة التظبيكية والعمؾم االجتسا ية بسا يتفق مع مرمحة لبشان
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طالب الشائب شفيق مرتزى بتعز ز التعميؼ الجامعي وتظؾ ره واعرب عؽ  1961الجامعة المبشانية لعام 

خذيتو مؽ تدرب الظائفية والحزبية الى الجامعة المبشانية   كسا طالب الشائب محدؽ سميؼ بتشغيؼ التعميؼ 
عسل السؤسدات الجامعية والتعميؼ العالي   وعميو العالي والحياة الجامعية المبشانية  ووضع تذر ع يشغؼ 

( مذروع ) انؾن تشغيؼ التعميؼ العالي في لبشان( والذي 1961تذر ؽ الثاني عام  24 امل الحالؾمة في )
تزسؽ اخزاع جسيع مؤسدات التعميؼ العالي لر ابة وزارة التربية   وانذاء مجمس لمتعميؼ العالي يدير 

شؤونيا   كسا حدد القانؾن السؤىالت العمسية السظمؾبة لرؤساء الجامعات  الجامعات المبشانية و شغؼ
واساتذتيا   واحيل السذروع لسجمس الشؾاب حيث جرت مشا ذتو   وبعد اجساع الشؾاب عمى اىسية القانؾن 

  (1) صادق عميو بأكثر ة الشؾاب.
ز التعميؼ العالي وتؾسيع وخالل مشا ذة السؾازنة طالب الشائب شارل سعد بتعز  1962في عام     

الجامعات المبشانية وز ادة فروعيا كي ترشح الئقة بسدتؾى لبشان الثقافي   في حيؽ أكد الشائب محدؽ 
سميؼ عمى ان تتؾن ىشاك جامعة لبشانية تذسل جسيع اال دام واالختراصات الدراسية عمى غرار 

  ا ترح  انؾن 1964ذر ؽ اةول عام ت5الجامعات الغربية   و دم الشائب مانؾ ل يؾنس في جمدتو )
 (2) يتزسؽ انذاء مجمس اعمى لمجامعات   واحيل السذروع الى لجشة التربية الؾطشية لدراسة وا راره.

وبشاًء عمى ا تراح الشائب مانؾ ل يؾنس وضعل الحالؾمة المبشانية مذروع يتزسؽ انذاء )مجمس اعمى 
يجاد أسس متظؾرة لمتعاون السثسر بيؽ مختمف الجامعات لمجامعات في لبشان( بتؾلي ميام عديدة مشيا ا

المبشانية عؽ طر ق تشديق الجيؾد الرامية لرفع مدتؾى التعميؼ الجامعي وفقًا لحاجات الشالد   وتزو د 
الجامعات بسختمف االرشادات والتؾجييات السفيدة   واحيل الذروع الى السجمس في  جمدتو السشعقدة في 

  (3) . إذ صادق عميو أكثر ة الشؾاب.1967كانؾن اةول عام 5
مذروع  انؾن يشغؼ عسل الييئة التعميسية في الجامعة المبشانية  1970وضعل الحالؾمة المبشانية عام       

  وكانل تيد  مؽ وراء ذلػ تعز ز مالك الييأة التعميسية والدير عمى نيج الجامعات   فدح السجال امام 
ميؼ والشحث العمسي فيآن واحد   وعرض السذروع عمى السجمس لمسراد ة اةساتذة لالنررا  الى التع
  (4) عميو   ووافق عميو باةجساع.

 

 (    :><6-;9<6رابعًا? الرؤساء المبنانيين ورعايتيم لمتعميم العالي في لبنان )
 (?2:<6-98<6الرئيس بذارة الخهري ) .6
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ىي بجعل المغة العربية ىي المغة  1946اول عسل  ام بو الرئيس بذارة الخؾري بعد االستقالل عام     

الؾطشية لمسشاىج التعميسية لتؽ مع ذلػ بقي استخدم المغة الفرندية في الجامعات   السيسا وان التعييشات 
قل عؽ فرندا اال ان السشاىج كانل لسؽ يعر  اتقان المغة الفرندية او االنتميز ة ومع ان لبشان است

التعميسية عمل تعتسد عمى السشاىج التي وضعيا الفرنديؾن   لذا عيرت التأ يرات في الجؾانب الثقافية في 
لبشان متزامؽ مع التغيرات االجتسا ية والدياسية بعد انتياء االنتداب الفرندي   فقد صدر تقر ر مؽ 

تبيان شسل )الفيؽ ومائتيؽ وسشعيؽ شخرًا( مؽ كال الجشديؽ مؤسدة الدراسات والشحؾث اإلسالمية بعد اس
%( بالمغة 7%( بالمغة الفرندية   و)19.5%( يقرؤون بالمغة العربية و)73.5  إذ اشار الى ان )

  (1) االنتميز ة   وىذا يدل عمى ان المغة الفرندية كانل ليا مالانة في لبشان بعد االستقالل.
لبشان ا ر كبير مؽ حيث مجاالت العسل السفتؾحة بؾجو خر جي الجامعات  كان لمتعميؼ الفرندي في     

والسعاىد   بيشسا خر جؾ السعاىد االسالمية الغربية فقد كانل مجاالتيؼ  ميمة   وىذا ما جعل التعميؼ يتسيز 
قافة ا ميسي. وىذا الن فرندا كانل تيد  الى محاربة اإلسالم والث –اجتساعي  –بأنو اداة تسييز طائفي 

تؼ في عيد الرئيس بذاره الخؾري انذاء دار لمسعمسيؽ العميا حدب  (2) اإلسالمية والتعميؼ اإلسالمي.
( القاضي بفتح معيد لإلحراء   لؼ يالؽ 2883  والسرسؾم ر ؼ )1951( لعام 6267السرسؾم ر ؼ )

ة آنذاك وعدم استقرار التعميؼ الجامعي مالتسل االركان في تمػ الفترة نغرًا لتثرة االنقالبات العدالر 
  (3) االوضاع عمى جسيع اةصعدة.

 (=:<6-2:<6كميل شمعهن )الرئيس  .2
( 25عشدما تسل استقالة الرئيس بذارة الخؾري اصشح كسيل شسعؾن رئيدًا لمبشان وتؼ اصدار مرسؾم ر ؼ )

الدياسي الداخمي بتشغيؼ وزارة التربية الؾطشية والفشؾن الجسيمة   و د شيد عيده تأزم لمؾضع  1953لعام 
اعترض االساتذة عمى تأخير دفع رواتبيؼ مشذ بدء الدشة و د  1953شسل اساتذة الجامعات ففي عام 

ايدىؼ طالبيؼ والذيؽ بدورىؼ ادرجؾا مظالبيؼ في ا امة الجامعة في برنامجيؼ وفي مظالبيؼ )استقالل 
 (4. )ا ية(الجامعة السالي واإلداري وفي مجمديا ووحداتيا ذات اإلدارة الجس

وفي ىذه السدة عيرت ازمة كمية الحقؾق والتي كانل مقرؾرة عمى طمشة السعيد الفرندي حتى عام     
وبالمغة الفرندية   حتى تؼ افتتاح االكاديسية المبشانية فرع لتدر دي الحقؾق بالمغة العربية في عام  1953
كمية الحقؾق الفرندية في بيروت  ( بأنذاء فرع لتدر س الحقؾق في9801بردور مرسؾم ر ؼ ) 1955

لمحرؾل عمى اجازة الحقؾق   وعمى الرغؼ مؽ ان انذاىا لؼ يالؽ مرغؾبًا بو   وعدم حرؾليؼ عمى 
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ترخيص رسسي   اال ان اصرار نقيب السحاميؽ باالستقالة ادى الى اعتشار كمية الحقؾق جزءًا مؽ الجامعة 

( في 18655ة والفشؾن الجسيمة   وتؼ اصدار مرسؾم ر ؼ )المبشانية   وىي مرتشظة بؾزارة التربية الؾطشي
بسؾجشو ان التمية تسشح رسسيًا شيادة الميدانس في الحقؾق المبشانية وتحل اشرا  الحالؾمة  1958عام 

المبشانية يتؼ التدر س وفقًا لشغاميا   و سارس الر ابة عمييا رئيس الجامعة المبشانية   ورئيس جامعة القديس 
  (1) سا عزؾ ؽ دائسيؽ.يؾسف بؾصفي

 (9;<6-=:<6فؤاد شياب  )الرئيس  .8
ودعسيا في وجو الجامعات االجشبية  1960امر الرئيس فؤاد شياب بتأسيس الجامعة المبشانية عام     

)االمر الية والفرندية( التي كان دخؾليا مقتررًا عمى ابشاء العائالت ذات الدخل السرتفع. ومؽ ضسؽ 
القديس يؾسف اصالحاتو في الجانب التعميسي العالي كدر االحتتار الذي كانل تتستع بو جامعة 

اليدؾ ية في تعميؼ الحقؾق وىالذا بدأت الجامعة المبشانية تشسؾ بدرعو واصشحل مجانية رسسية واصشح 
 (2) التعميؼ بالمغة العربية بعد ان كان بالمغة الفرندية واالنتميز ة.

ات التادحة وازدادت في عيده التميات واال دام تشاعا لتؾاكب حركة الجامعات االخرى وارضاًء لمظشق      
غير القادرة عمى تعميؼ ابشاءىا في الجامعات الخاصة   والسيسا بعد عيؾر مشافس جديد في لبشان لمتعميؼ 

(  اال ان 1961-1960الجامعي تسثل في تأسيس جامعة بيروت العربية التي بدأت تدر ديا عام )
ييؽ مؽ حسمة الذيادات )دكتؾراه(  مذالمة واجيل التعميؼ العالي في تمػ الفترة وىي عدم تؾفر اساتذة جامع

فزاًل عؽ الشقص الحاد في اكثر االختراصات السظمؾبة   فاصشح االعتساد عمى اصحاب االجازات 
التعميسية )الساجدتير( في حيؽ ان الجامعات اةخرى كانل تعتسد عمى االختراصيؽ مؽ حسمة 

  (1)الدكتؾراه.
و د عدَّ مذروع فتح جامعة لبشانية لجسيع المبشانييؽ مذروعًا حيؾ ًا والسيسا لمسشاطق السحرومة      

خرؾصًا وان تتاليف التعميؼ العالي في السدارس الخاصة كان باىض الثسؽ وال طا ة لألىالي بتحسمو   
 (1)  الظشقة الغشية في لبشان. فتان انذاء الجامعات الحالؾمية لرفع مدتؾى العؾائل الفقيرة لتتؾن بسداواة 

كان اىتسام صائب سالم في حالؾمة فؤاد شياب في التعميؼ العالي اىتسام كبير جدًا   اذ  ام بأرسال      
الشعثات العمسية لعدد كبير مؽ الظمشة المبشانييؽ الى فرندا ومرر لمحرؾل عمى شيادة الساجدتير 
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 بشانية آنذاك الى االساتذة الجامعييؽ مؽ حسمة الذيادات العميا.والدكتؾراه   ذلػ بدبب افتقار الجامعات الم

(2)  
وعشدما تؾلى فؤاد بظرس احد ابرز رجاالت الدولة المبشانية الذي تؾلى مشاصب عديدة سياسية      

وزارة التربية والترسيؼ عام  (3) ودبمؾماسية في عيد الرؤساء فؤاد شياب وشارل حمؾ والياس سركيس.
نشو اعظى اىتسامًا كبيرًا بالتعميؼ العالي   وتشغيؼ الجامعة المبشانية   فقد فقد اصدر  راءات مؽ جا 1959

( الذي 1959تذر ؽ اةول عام  14( الذي صدر في )2516عديدة في ذلػ الردد   كان اىسيا  رار )
دار  رار آخر نص عمى انذاء كمية الحقؾق والعمؾم اإلندانية بفرعييا العربي والفرندي   فزاًل عؽ اص

في العام نفدو تزسؽ انذاء )كمية اآلداب وكمية العمؾم ومعيد العمؾم االجتسا ية ومعيد السعمسيؽ العالي( 
اما عمى الرعيد الخارجي عزز  (4) إذ كان التعميؼ محرؾرًا بجامعة القديس يؾسف وبالمغة الفرندية.

دول العربية لالرتقاء بالتعميؼ   وعمى الرغؼ فؤاد بظرس التعاون الثقافي مع السشغسات العالسية وبعض ال
مؽ الجيؾد الحثيثة لرفع مدتؾى التعميؼ الجامعي واالجراءات التي اتخذىا   فقد واجيتو بعض العكشات 
مشيا عشدما اراد الرئيس فؤاد شياب طرد رئيس الجامعة المبشانية فؤاد الشدتاني اال انو استظاع ا شاع 

ذلػ وان التفاءة والشزاىة اساس العسل وليس االنتساءات والتجاذبات الدياسية  الرئيس فؤاد شياب بعدم فعل
 (5)  اساس العسل.

 (? 9><6-9;<6الرئيس شارل الحمه ) .9
اىتسل الحالؾمة في عيد الرئيس شارل حمؾ بالجؾانب التعميسية   و د حغيل الجامعة المبشانية      

ذروع يقزي بتشغيؼ الجامعة المبشانية وتعز ز ( م1964تسؾز  25خاصة باىتسامو بعد ان صدر في )
  شؤون التعميؼ العالي واالىتسام باةبشية الالزمة لمجامعة المبشانية   وتؾجيو اىتسام خاص بالذشاب المبشاني.

وا ر مذروع في عيد الرئيس شارل حمؾ بأن تذسل الجامعة المبشانية  الث كميات ىي )كمية الحقؾق  (1)
تزؼ ايزًا  ال ة معاىد ىي )معيد السعمسيؽ العالي ومعيد العمؾم االجتسا ية ومعيد واآلداب والعمؾم( و 

الرحافة(. وانذأ في االخير مركز لتدر ب الرحفييؽ وتظؾ ر وسائل االعالم. وتؼ في عيده ايزًا انذاء 
ر ؼ   فزاًل عؽ انذاء وتشغيؼ  دؼ العمؾم الدياسية بسؾجب السرسؾم 1965معيد الفشؾن الجسيمة عام 

  (2)  .1966( لعام 5342)
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استحد ل كمية الحقؾق والعمؾم الدياسية في عيده كسا انذأت كمية لمتجارة بسؾجب  انؾن ر ؼ     
(   ؼ ابدل اسؼ كمية التجارة بالمية ادارة االعسال 1967تذر ؽ الثاني عام  26( الرادر بتار خ )75/67)

مبشانية استقالليا العمسي والسالي واإلداري في عام   وفي الدياق نفدو اعظيل الجامعة ال1970في عام 
ششاط  23( الرادر في )6/70  ونغؼ عسل الييئة التعميسية في الجامعة بسؾجب القانؾن )1967
  (3)  ( وتقرر انذاء مجمس استذاري اعمى لمجامعات في لبشان.1970

 (?:><6-9><6الرئيس سميمان فرنجيو )
حالؾمة صائب سالم في عيد الرئيس سميسان فرنجيو الدكتؾر نجيب ابؾ كان وز ر التربية الؾطشية في 

  كان ير د اعظاء استقاللية لمجامعة المبشانية وعدم تخل الؾزراء الدياسييؽ فييا. لتؽ 1971حيدر عام 
نغرًا لؾجؾد العديد مؽ الظؾائف في لبشان فقد واجيتو صعؾبات في عدم التؾفيق بذلػ   كذلػ مذالمة عدم 

  (4) الختراصات في الجامعة كانل مؽ اىؼ السذاكل التي واجييا وز ر التربية آنذاك.وجؾد ا
استمؼ وزارة التربية الؾطشية االستاذ ىشري اده في عيد الرئيس فرنجيو   والذي اراد رفع  1972في عام  

ز ع مدرسيؽ اكفاء مدتؾى الجامعة المبشانية لتتؾن الجامعة اةولى في لبشان واعظاءىا االىتسام التافي وتؾ 
وتؼ عقد اجتساع مع رئيس الجامعة المبشانية لعقد مؤتسر لبيان سير الجامعة  ولتؽ الرئيس   ولتؽ الرئيس 
فرنجيو كان غير مؾافق عمى رئيس الجامعة آنذاك ادمؾند نعيؼ وطمب مؽ الؾز ر تغيره )لتشو رفض تغير 

ة لذلػ طمب الرئيس فرنجيو مؽ وز ر التربية رئيس الجامعة مسا ادى الى تؾتر اةوضاع بيشيا( ونتيج
  (1. )االستقالة

كان ضسؽ السذروع الذي  دمو وز ر التربية ىشري اده  بل استقالتو والذي رفزو الرئيس فرنجيو ىي ان 
الدولة يجب ان تحيط الجامعة المبشانية بأ رى دعسيا ورعايتيا   حتى ترل الى ار ى الجامعات مؽ 

 خالل: 
 ي تميق بالجامعة اةبشية الت .1
 استقاللية تامة إدار ة ومالية   ومشع الدياسييؽ مؽ التدخل في شؤونيا. .2
 انذاء مجمس اعمى لمجامعة  .3
 مداىسة كل القظاعات في انساء الجامعة وتظؾر يا  .4
 (2) جعل الجامعة مركزًا لمدراسات والتؾ يق. .5
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والذي عسل عمى انذاء كميات تظبيكية في االستاذ ادمؾند رزق  1973تؾلى وزارة التربية الؾطشية في عام 

الجامعة المبشانية   والذي عسل عمى كدر الظؾق الظائفي وتخظي السحاصرة الظائفية في الجامعة 
المبشانية بتعييؽ اساتذة جامعييؽ في السالك وتعييؽ عسداء الجامعة المبشانية بسا يتشاسب مع مقتزيات 

  (3) العسل وليس عمى اساس سياسي حزبي طائفي.
ونتيجة لألوضاع السزظربة في لبشان آنذاك ارادت جامعة القديس يؾسف اليدؾ ية ا فال كمية الظب      

الفرندي   اجرى االستاذ رزق مع وز ر التربية الفرندي واجتسع معو في بار س البقاء التمية واستسرارىا   
امعة ا فاليا ونقل مقرىا الى اةردن او كذلػ الحال بالشدشة لمجامعة االمر الية اذ اراد مجمس امشاء الج

ايران فتذاور مع رئيدي الحالؾمة والجسيؾر ة و سشا بتحرك سر ع إلعادة الظسأنيشة واالستقرار الى 
  (4) الجامعة.

وعمى الرغؼ مؽ ان التعميؼ العالي في لبشان حقق مدتؾ ات عالية اال ان الرواسب والسذاحشات     
التار خية والتدخل في السشاىج المبشانية واالجشبية عمل   وان الذرط االساسي لإلصالح يالسؽ في 

شان حدوث االصالح الدياسي في اي مرفق مؽ مرافق الدولة. و د شالمل احداث الحرب االىمية في لب
خمل في الجامعات نتيجة لمغرو  اةمشية غير السدتقرة ومشيا تغير اماكؽ الجامعات فسثاًل كمية بيروت 
الجامعة )الجامعة االمر الية حاليًا( في مديشة جبيل   وفرع آخر في مديشة صيدا   وكذلػ الجامعة المبشانية 

االىمية نتائج سمبية عمى وضعية التعميؼ العالي تؼ نقميا الى السشظقة الذرقية مؽ بيروت اذن كانل لمحرب 
  (1) في لبشان سياسيًا وا تراديًا.

 
 الخاتمة?

شالمل لبشان تار خيًا مالانًا جاذبًا لمتعميؼ السيسا التعميؼ الفرندي واالنتميزي   السيسا مؽ خالل     
االمر الية وجامعة القديس  الجامعات العر قة االجشبية التي بدأت مديرتيا في التعميؼ العالي كالجامعة

 يؾسف والتي اسيسل بذالل فاعل في نيزة لبشان الثقافية والعمسية. 
تظؾر التعميؼ العالي في لبشان مسا ادى الى فتح جامعة عربية لبشانية وبالمغة العربية لتتؾن مشافدة     

عة   والتي اصشحل فيسا لمجامعات االجشبية وكان الحدث االىؼ في فترة الخسديشيات ىؾ انذاء ىذه الجام
 بعد مقردًا لمظمشة العرب خارج لبشان. 
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فرضل التظؾرات الدياسية في لبشان ضرورة تظؾ ر التعميؼ الجامعي وذلػ بأنذاء العديد مؽ     

الجامعات واحياء العديد مؽ السعاىد القديسة   فزاًل عؽ انذاء كمية بيروت لمبشات أي ان التعميؼ شسل 
 يقترر عمى جشس دون آخر.  الجشديؽ معًا ولؼ

ان الحر ة التي مشحيا الدستؾر لمظؾائف في لبشان جعمل التعميؼ العالي طائفيًا   إذ اصشحل كل      
طائفة تشغر بعيؽ الذػ لمظائفة اةخرى مسا أ ر حتى في فرص التقديؼ لمتعييؽ في الؾعائف الحالؾمية   

الرحيحة في التفاءة    مسا ادى الى افداد السقاييسوكانل الشتيجة انتذار الفؾضى والسحدؾبية والرشؾة 
 واالستحقاق في الؾعائف.

( ىي مظالشة اساتذة الجامعات بعدم التدخل بذؤون 1975-1946مؽ اىؼ سسات ىذه الفترة مؽ )    
الجامعات والسظالشة باستقاللية إدار ة ذاتية بعيدة عؽ الدياسة واالحزاب واستسرار السظالشة بذلػ حتى ال 

 ظائفي بيؽ االحزاب المبشانية وتتؾن بعيدة عؽ اةىؾاء الدياسية.تتؾن الجامعات بؤرة لمشزاع ال
   
 
 ىهامش البحث ?  
 . 38( صالح العقاد  السذرق العربي السعاصر  مالتشة االنجمؾ السرر ة  القاىرة  د. ت  ص1)
 .  39( السردر نفدو   ص2)
(  رسالة ماجدتير 1946-1920( ماجدة رماني ودمحم الظاىر بشادي   االنتداب الفرندي عمى لبشان )3)

 .  85  ص 2015  )غير مشذؾرة(  كمية العمؾم اإلندانية واالجتسا ية   جامعة بدالرة   
 .  85( السردر نفدو   ص4)
 .  708-707( عمي السؾسؾي   التعميؼ العالي في لبشان   بحث مشذؾر   ص5)
 .  708( السردر نفدو   ص6)
 .   569-559  ص1997( عدنان اةميؽ    زايا التعميؼ العالي في لبشان وافا و   بيروت   7)
( ميشدس لبشاني كمف ببشاء  رر االونيدالؾ في بيروت وجاءتو فترة بشاء اكاديسية لمفشؾن )االلشا( التي )

لػ : ىشري سعد . يشغر حؾل ذ1944ضسل في بدايتيا فرع لمسؾسيقى والرسؼ واعترفل بيا الدولة عام 
. يشغر 2015-6-25هللا عبيد   مقالة بعشؾان بسشاسشة مئؾ ة التدي بظرس   جر دة الشيار بتار خ 
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( مؽ جسعية بيروت االصالحية 1943-1913ايزًا: حدان حالق   دراسات في تار خ لبشان السعاصر )

 . 245-240  ص1968الى السيثاق الؾطشي المبشاني   بيروت   
   التعميؼ العالي في لبشان في السدار التار خي  ( مشير بذؾر8)
 . 563-562( عدنان اةميؽ   السردر الدابق   ص9)
 . 570( مشير بذؾر   السردر الدابق   10)
 . 57( السردر نفدو   ص11)
( عمي السؾسؾي   حالسة التؾازنات الدياسية )حالة الجامعة المبشانية(  مجمة معيد العمؾم االجتسا ية 12)
 .   125  ص2013(  بيروت  16الجامعة المبشانية   العدد )  
 . 573( مشير بذؾر   مردر سابق   ص13)
 . 710( عمي السؾسؾي   التعميؼ العالي في لبشان   مردر سابق   ص14)

 . 710(( السردر نفدو  15
 . 27( مؾاىب اسظو واخرون   اوضاع التعميؼ في لبشان   بيروت   د. ت  ص16)
 . 27ردر نفدو   ص( الس17)
 27( مؾاىب اسظو واخرون   مردر سابق   ص18)
  رسالة ماجدتير 1958-1943( رئام صاحب عمي   االوضاع االجتسا ية واال ترادية في لبشان 19)

 . 79  ص2018)غير مشذؾرة(  كمية التربية   الجامعة السدتشرر ة   
 . 185-184  ص1974( مدعؾد عاىر   تار خ لبشان االجتساعي   بيروت   20)
 ( السردر نفدو 21)
 . 78( رئام صاحب عمي   مردر سابق   ص22)
 . 24( مؾاىب اسظو   مردر سابق   ص23)
 ( السردر نفدو 24)
 . 85-84( رئام صاحب عمي   السردر الدابق   ص25)
 . Beirut Arab University     https://www.bau.edu.Ib( الرفحة الرئيدة لمجامعة : 27)
 ( جامعة بيروت العربية   مردر سابق. 28)
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( القدؼ الثاني : و تؼ فيو بأنو اتؼ الدخؾل الى احد السعاىد ودخؾل دورتي الفحص الخاصتيؽ بدشة )

دراسة سابقة و سشح الشاجح شيادة او و يقة )الفرع العمسي او االدبي( مؽ مدير السعار  العامة والفشؾن 
التار خ االجتساعي لمؾطؽ العربي )لبشان االستقالل والسيثاق والريغة(  الجسيمة   يشغر: مدعؾد عاىر   

 .   6-5  ص1977بيروت   
 .32( مؾاىب اسظو   السردر الدابق   ص29)
 . 97( رئام صاحب عمي   السردر الدابق   ص30)
العربية   ( مشير بذؾر   اتجاىات التربية في الشالد العربية عمى ضؾء استراتيجية تظؾ ر التربية 31)

 .278  ص1982تؾنس   
 .  276( مشير بذؾر   مردر سابق   ص32)
 . 276( السردر نفدو   ص33)
 . 277( السردر نفدو   ص34)
(  اطروحة دكتؾراه )غير 1975-1943( جاسؼ دمحم خزير الجبؾري   مجمس الشؾاب المبشاني )35)

 . 418-417  ص2006مشذؾرة(  كمية اآلداب   جامعة السؾصل   
 ( السردر نفدو.36)
  418( السردر نفدو. ص37)
 .421( جاسؼ دمحم خزير الجبؾري مردر سابق   ص38)
 .  1964كانؾن اةول    23(  في 7988( جر دة الشيار   العدد )39)
 .1964تذر ؽ اةول عام  6(  في  2518( جر دة االنؾار   العدد )40)
 .421ص( جاسؼ دمحم خزير الجبؾري   مردر سابق   41)
 م.1970ششاط  19(  في 3370( جر دة اةنؾار   العدد )42)

 . 86( ماجدة رماني ودمحم الغاىر بشادي   السردر الدابق   ص43)      
(  1946-1920(اسساء كتروسي وسشاء عسران   السجتسع المبشاني في عل االنتداب الفرندي )44)

 .  97  ص2016رسالة ماجدتير   جامعة الجياللي   
 . 2-1( فارس شتي   دور االساتذة في الجامعة المبشانية   بحث مشذؾر   ص45)
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 . 4-3( فارس شتي   مردر سابق   ص46)
 . 347-346( رؤو  الغريشي    زية تدر س الحقؾق في لبشان   بحث مشذؾر   ص47)
  1964ام ( بالر عبد الحق رشيد الراوي   فؤاد شياب ودوره العدالري والدياسي في لبشان حتى ع48)

 .127  ص2012رسالة ماجدتير غير مشذؾرة   كمية التربية / ابؽ رشد   جامعة بغداد   
 .128( بالر عبد الحق رشيد الراوي   مردر سابق   ص49)
  2000( فاضل حايف كاعؼ غربي الدمظاني   صائب سالم ودوره الدياسي في لبشان حتى عام 50)

 . 95  ص2012ربية   جامعة بابل   رسالة ماجدتير )غير مشذؾرة(  كمية الت
 . 95( فاضل حايف كاعؼ غربي الدمظاني   مردر سابق   ص51)
  www.annahar.com(مؽ ىؾ فؤاد بظرس :   52)
(  رسالة 1982-1917( مرتزى خمف حديؽ الديالني   فؤاد بظرس ودوره الدياسي في لبشان )53)

 . 40-39  ص2018 ار  ماجدتير )غير مشذؾرة(  كمية التربية   جامعة ذي 
 . 42( السردر نفدو   ص54)
   www.pcm.gov.Ib( رئاسة مجمس الؾزراء :    55)
( بذرى ابراليؼ سمسان العشزي   شارل حمؾ وا ره في الدياسة الداخمية المبشانية   رسالة ماجدتير 56)

 .133  ص2014)غير مشذؾرة( كمية التربية لمبشات   جامعة بغداد   
 ر نفدو . ( السرد57)
 .311( مقابالت مع وزراء ومدؤولي تربية سابقيؽ اجرى القابالت انيس ابؾ رافع   ص58)
 . 313( السردر نفدو   59)
 .316( السردر نفدو   60)
 320( السردر نفدو   ص61)
 . 321( مقابالت مع وزراء ومدؤولي تربية سابقيؽ   مردر سابق   ص62)
 .   47( مشير بذؾر   اتجاىات التربية      ص63)

 مرادر البحث ?
 الكتب  •
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( مؽ جسعية بيروت 1943-1913حدان حالق   دراسات في تار خ لبشان السعاصر ) .1

 .1968االصالحية الى السيثاق الؾطشي المبشاني   بيروت   
 القاىرة  د. ت. صالح العقاد  السذرق العربي السعاصر  مالتشة االنجمؾ السرر ة  .2
 .  1997عدنان اةميؽ    زايا التعميؼ العالي في لبشان وافا و   بيروت    .3
مدعؾد عاىر   التار خ االجتساعي لمؾطؽ العربي )لبشان االستقالل والسيثاق والريغة(  بيروت    .4

1977. 
 .1974مدعؾد عاىر   تار خ لبشان االجتساعي   بيروت    .5
 2010لتعميؼ العالي في لبشان في السدار التار خي   بيروت   مشير بثؾر   ا .6
مشير بذؾر   اتجاىات التربية في الشالد العربية عمى ضؾء استراتيجية تظؾ ر التربية العربية    .7

 .1982تؾنس   
 مؾاىب اسظو واخرون   اوضاع التعميؼ في لبشان   بيروت   د. ت. .8
 الرسائل واالطاريح ? •
(  1946-1920تروسي وسشاء عسران   السجتسع المبشاني في عل االنتداب الفرندي )اسساء ك .1

 .  2016رسالة ماجدتير   جامعة الجياللي   
بذرى ابراليؼ سمسان العشزي   شارل حمؾ وا ره في الدياسة الداخمية المبشانية   رسالة ماجدتير  .2

 .2014)غير مشذؾرة( كمية التربية لمبشات   جامعة بغداد   
  1964بالر عبد الحق رشيد الراوي   فؤاد شياب ودوره العدالري والدياسي في لبشان حتى عام  .3

 .2012رسالة ماجدتير غير مشذؾرة   كمية التربية / ابؽ رشد   جامعة بغداد   
(  اطروحة دكتؾراه )غير 1975-1943جاسؼ دمحم خزير الجبؾري   مجمس الشؾاب المبشاني ) .4

 .2006ية اآلداب   جامعة السؾصل   مشذؾرة(  كم
  رسالة 1958-1943رئام صاحب عمي   االوضاع االجتسا ية واال ترادية في لبشان  .5

 .2018ماجدتير )غير مشذؾرة(  كمية التربية   الجامعة السدتشرر ة   
  2000فاضل حايف كاعؼ غربي الدمظاني   صائب سالم ودوره الدياسي في لبشان حتى عام  .6
 .2012الة ماجدتير )غير مشذؾرة(  كمية التربية   جامعة بابل   رس
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(  رسالة 1946-1920ماجدة رماني ودمحم الظاىر بشادي   االنتداب الفرندي عمى لبشان ) .7

 .2015ماجدتير     كمية العمؾم اإلندانية واالجتسا ية   جامعة بدالرة   
(  رسالة 1982-1917لدياسي في لبشان )مرتزى خمف حديؽ الديالني   فؤاد بظرس ودوره ا .8

 .2018ماجدتير )غير مشذؾرة(  كمية التربية   جامعة ذي  ار  
 البحهث والدراسات  •
 انيس ابؾ رافع   مقابالت مع وزراء ومدؤولي تربية سابقيؽ. .1
 رؤو  الغريشي    زية تدر س الحقؾق في لبشان   بحث مشذؾر. .2
 الي في لبشان   بحث مشذؾر .عمي السؾسؾي   التعميؼ الع .3
عمي السؾسؾي   حالسة التؾازنات الدياسية )حالة الجامعة المبشانية(  مجمة معيد العمؾم  .4

 .  2013(  بيروت  16االجتسا ية   الجامعة المبشانية   العدد )
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