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 أقوى من الدولة وقوانينها ”سبينس -“

 الجمعيات تنتهك حقوق العمال: األخبار -
الدولة تخالف قانوني العمل والضمان في       

 قضية المياومين

 قراء طرابلس يعتصمون أمام بيت الزكاة  -

من المهندسين    %48 :شاهد  -
الفلسطينيين ال يعملون في تخصصاتهم       

 بسبب القوانين الجائرة

 في هذه النشرة

 الصحة للجميع

 التعليم  للجميع

 مشروع المواطنة الفاعلة والمستحقات االجتماعية والنوع االجتماعي

 الرعاية واألمان اإلجتماعي

 

 اي دور وطني للجامعة اللبنانية في ظل تفريخ الجامعات الطائفية والمرتبطة سياسياً؟

 راصد الحقوق االجتماعية

2 أ غـسـطـس /  آ ب  ا لـعـد د   ا لـعـشـر و ن  0 1 2 

 

بدأت تطفو على السطح بعض المؤشرات حول التجاذبات السياسية واألكاديمية المحيطة بعمل اللجنة الفنية              
ولعّل من أبرز تلك المؤشرات الخالف      .  للتعليم العالي مع بدئها بعمليات تقييم لفروع الجامعات الخاصة         

الذي برز الى االعالم والناتج عن رفض اللجنة طلب الترخيص المقدم من شركة الوزير السابق ورئيس                 
الجامعة اللبنانية الدولية عبد الرحيم مراد إلنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي تحت إسم الجامعة الدولية في                
بيروت، حيث استغرب الوزير مضمون الدراسة الفنية األولى للّجنة وإتهمها بالتعامل سلباً مع الملفات                 

 . المقدمة للتراخيص الجامعية الجديدة
 

لفهم خلفية الجدل القانوني والفني الذي يحيط بملف الجامعة اللبنانية الدولية، يتوجب العودة قليالً إلى الوراء                
لقد بينت  .   إلستعراض عمل اللجنة ووضعه في اإلطار األشمل لواقع تطور الجامعات الخاصة في لبنان             

التقارير والكشوف الميدانية التي قدمتها اللجنة الى وزير التربية حسان دياب أن فروع الجامعات الخاصة                
 فرعاً، لجهة اإلدارة األكاديمية، أن عدد       29في لبنان ال تستوفي الشروط القانونية، وأظهرت وبعد تقويم           

، والفروع  %27,8أما الفروع التي هي في حاجة إلى بعض التحسينات فهي           %.   مستوفي الشروط صفر    
 %.21,6، أما التي ال يمكنها ان تستوفي الشروط بتاتاً فـ  %52,15التي في حاجة إلى تحسينات أساسية 

 

 للبت بملفات الجامعات    2010وكانت اللجنة قد أنشئت بقرار من مجلس الوزراء في تشرين الثاني عام              
وقد جاء هذا القرار نتيجة قيام عدد من مؤسسات التعليم العالي            .  وذلك بتكليف من مجلس التعليم العالي     

بإنشاء عدد كبير من الفروع المناطقية من دون االستحصال على ترخيص مسبق، وفي ضوء الشكوك التي                
أحاطت بقدرتها على االلتزام بالشروط والمعايير األكاديمية المطلوبة، األمر الذي أدى إلى تحول الفروع               

وخالل الفترة المذكورة، تمنى بعض التربويين على        .  في الكثير من الحاالت الى مشاريع تجارية صرفة        
وزارة التربية عدم منح أي تراخيص جديدة قبل صدور القانون، ألن حصول أي شيء من هذا القبيل هو                   

 :وتجدر اإلشارة، إلى أن الئحة طلبات تأسيس جامعات خاصة جديدة تضم. نوع من االحتيال على القانون
 

 .جامعة باسم فينيسيا، مقدم باسم السيدة رندة نبيه بري– 1
 .جامعة لرجال األعمال، مقدم من السيد تحسين خياط– 2
 .ترخيص باسم الجامعة الجامعة الدولية في بيروت، مدعوم من وزير التربية السابق عبد الرحيم مراد – 3

 التابعة لحزب اهللا " المعارف"جامعة -4

تتمة (.  عدد من الطلبات األخرى التي ال تحمل أسماء معروفة لكنها ترتبط برجال أعمال ميسورين               –  5

  )6.ص



2أ �ـ�ـ�ـ   / � ب   2ا � �ـ�ـ�ـ�  0 1 2  

 التعليم للجميع      عمل نقابي

 تعهد وزاري يعلّق مقاطعة تصحيح اإلمتحانات الرسمية
أوصت هيئة التنسيق النقابية بتعليق مقاطعة وضع أسس التصحيح           
والتصحيح لالمتحانات الرسمية كافة، بناء على االتفاق مع اللجنة           

 تعهداً قاطعاً تبنّاه رئيس الحكومة إلقرار سلسلة      اعتبرتهالوزارية الذي  
 . الرتب والرواتب في مجلس الوزراء

  8149/node/ar/org.lkdg.www://http 

 هيئة التنسيق تصعد وتعتصم مطالبة بسلسلة الرتب
صعد المعلمون والموظفون تحركهم على األرض، وقاموا            
باعتصامات وإضرابات، وإستمروا في مقاطعة التصحيح ووضع         

وقد استنكرت هيئة التنسيق النقابية الطريقة التي أحيل من           .  أسسه
خاللها مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، والتي ضربت عرض         

ات الى  /وظفينودعت الهيئة الم  .  الحائط كل التعهدات واالتفاقات    
التوقف عن العمل لمدة ثالث ساعات في كل اإلدارات العامة              

 .والوزارات والمحافظات كافة، واالعتصام أمام أبوابها
  8135/node/ar/org.lkdg.www://http 

 من مدارس طرابلس الرسمية ال تعالج المياه قبل استعمالها % 51
أظهرت دراسة عن البيئة والمياه في المدارس الرسمية في طرابلس          

تحت نفّذتها بلدية طرابلس بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية،           
 17أن المياه التي يشربها التالميذ في       "  طرابلس مدينة صحية   "عنوان

من %  51 مدرسة ملوثة من الناحية الجرثومية وان         51من أصل   
تلك المدارس ال تستعمل أي وسيلة لمعالجة المياه، قبل استعمالها            

  node/ar/org.lkdg.www://http/8150 .للشرب
 

نرفض استرهان التالمذة   :  واألهل في الجنوب  "  األساتذة المستقلّون "
 لمصالح ضيقة

ورابطات لجان األهل في الجنوب     "  تجمع األساتذة المستقلين  "رفض  
إستعمال الطالب مطية ورهينة لتحقيق مصالح ضيقة وشخصية،          
مؤكدين في بيان صدر عنهم عدم موافقتهم على السياسة التي تنتهجها           
هيئة التنسيق النقابية، وخصوصاً لجهة استغالل الطالب ومستقبلهم         

  node/ar/org.lkdg.www://http/8161.وجامعاتهم وسفرهم 
 

 التعليم للجميع      تعليم خاص

الزيادة :  دراسة عن تأثير سلسلة الرتب والرواتب على األقساط         
 ة/ ألف ليرة عن كل تلميذ500ستفوق المليون و

تحقيقاً تضمن لقاء مع الخبير والمدقق المالي          "  النهار"نشرت  
واالستشاري الدكتور بيار بو صالح لتسليط الضوء على الدراسة التي      
أعدها عن تأثير سلسلة الرتب والرواتب على القسط المدرسي            

 .السنوي باألرقام والجداول
وأشار بو صالح انه بعد درس السلسلة األولية تبين أنها ستؤثر على            

 ألف ليرة سنويا، يضاف إليها       23القسط بما يزيد عن مليون و      
 .  ألف ليرة530 ألف ليرة فتصبح الزيادة اإلجمالية مليون و530الـ

8154/node/ar/org.lkdg.www://http  
 

كيف تحملون األساتذة وزر غالء المعيشة      :  ومحفوض ينتقدها ويرد  
 التي لم يقبضوها بعد؟

رد نقيب المعلمين نعمه محفوض في بيان على الدراسة التي نشرتها            
تأثير سلسلة الرتب والرواتب على القسط السنوي         "عن  "  النهار"

، مشيراً إلى وجود العديد من المغالطات في األرقام وفي           "المدرسي
 يؤثر على القسط السنوي بما      159وقال نقيب إن القانون رقم      .  السرد

 ألف ليرة حداً أقصى وليس أدنى كما تقول الدراسة، أما 50يقارب الـ
 والذي صدر بعد مدة سنة من األول، فيؤدي الى زيادة            223القانون  

 ألف ليرة وفق دراسة أعدها اتحاد        173سنوية على التلميذ قدرها     
 .المؤسسات وليس النقابة، وفي حدها األقصى كذلك وليس األدنى

 8156/node/ar/org.lkdg.www://http  

 التعليم للجميع      قضايا تربوية



 التعليم للجميع      تعليم خاص
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إقرار :  ولجان األهل في المدارس الكاثوليكية ـ كسروان         ...
 السلسلة سيؤدي الى تحرك تصعيدي

 -أبدى اتحاد لجان األهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان            
الفتوح ومنسقو المناطق استغرابهم عما صدر عن هيئة التنسيق           
النقابية والمعلمين بتعليق قرار مقاطعة تصحيح االمتحانات الرسمية،        
متسائلين عن التسوية التي تمت مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي،           

 .ووزير التربية حسان دياب، وما إذا كانت على حساب األهل            
وحذر اإلتحاد والمنسقون من مخاطر إقرار السلسلة ألنها ستؤدي          
الى تحرك أهلي تصعيدي واسع، ومواجهة محتملة مع المعلمين في          

 .بداية العام الدراسي المقبل
  8151/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      الجامعة اللبنانية
 بفعل التجاذبات السياسية" مجلسها"الجامعة اللبنانية من دون 

عقبات تعتري تأليف مجلس الجامعة اللبنانية       ال تزال العديد من ال     
بفعل اشتراطات سياسية لبعض القوى وعدم انتظام عمل المؤسسات         

 وقد طرحت أوساطاً    .داخل الجامعة، والخالفات حول تطبيق القوانين     
في الجامعة مشكلة تطبيق القانون في غياب مجلسها، الذي يعتبر            
المرجع النهائي الى جانب رئيسها، حيث ال يمكن استقامة األمور إذا           

 .لم يتألف سريعاً، ووفق معايير أكاديمية
 8136/node/ar/org.lkdg.www://http 

 حراك خجول ضد هيمنة األحزاب في اللبنانية
تحركت مجموعة طالب وطالبات من الجامعة اللبنانية للمرة االولى          
ميدانياً امام رئاسة الجامعة رفضاً لجميع أشكال الهيمنة الحزبية            

ات شعاراً مفاده   /والطائفية في المؤسسة الوطنية، وقد رفع المشاركون      
مشيرين الى أن طالب الجامعة اللبنانية ال        "  الجامعة اللبنانية لمين؟  "

يشعر بأنه يتسجل في جامعة، بل في مركز حزبي تكون فيه كلمة              
الفصل لمجلس فرع الطالب المحسوب على الحزب الفالني، ال            

 .إلدارة الجامعة
  8158/node/ar/org.lkdg.www://http 

ألف تلميذ في حال إقرار     650المؤسسات الخاصة تحذّر من تشريد      
 سلسلة الرتب والرواتب 

أعلن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان، أنه إذا لم تتم              
االستجابة لمطالبه، فإنها لن تستطيع تسديد رواتب معلميها، ما سيؤدي          

 .الى إقفال أبوابها وتشريد مئات األلوف من التالمذة والمعلمين
واستنكر االتحاد استمرار اللجنة الوزارية بتبني مشروع سلسلة الرتب         
والرواتب الجديدة من دون الوقوف على رأي المؤسسات التربوية           

 ألف  650الخاصة ولجان األهل، ضاربة بعرض الحائط مصلحة          
 . ألف معلم ومئات من المؤسسات التربوية الخاصة60تلميذ، و

 8153/node/ar/org.lkdg.www://http  
 

 ضد المداورة المذهبية في الرابطة" المستقبل"جامعيو 
حذّر المكتب المركزي الجامعي لقطاع التربية والتعليم في تيار            

، من خطورة ما يطرح عن المداورة المذهبية في رئاسة           "المستقبل"
رابطة االساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، والتي إن إعتمدت           
سترخي بظاللها على كافة الهيئات المرتبطة بالجامعة وفي مقدمتها          
صندوق تعاضد األساتذة فيها، إضافة إلى بقية النقابات والرابطات           

وأكد المكتب في بيان صدر عنه أن هذا األمر سيساهم في           .  التعليمية
تعزيز جو من اإلصطفافات الطائفية والمذهبية مشيراً إلى أن ترشيح           
الدكتور حميد الحكم رئيساً للرابطة إنما هو من منطلق نقابي بحت،            

 .وال يستند إلى أي خلفية مذهبية
8160/node/ar/org.lkdg.www://http .  

 مشروع يسير ببطء وينتظر التمويل: المدينة الجامعية شماالً
تحقيقاً حول تطوير الجامعة اللبنانية في الشمال،         "  النهار"نشرت  

والبطء الكبير في تنفيذ تشييد بنائها، حيث تشبه ببطء حركتها سير             
لكن الحلم قد بدأ يتحقق مع دنو مبنيي كلية          .  السلحفاة وفقاً للصحيفة  

الهندسة ومعهد الفنون من االكتمال، وقد ينتقل إليهما الطالب في            
، وتنفيذ أعمال تطوير تلزيم كلية       2014  -  2013السنة الجامعية   

العلوم المنجزة مناقصتها منذ زمن والتي أنجزت حفرتها منذ أكثر من           
أربع سنوات وقد تأمنت لها أخيراً األموال اإلضافية بعد صدور             

 . مليون دوالر الستكمالها25مشروع مرسوم يؤمن 
 8163/node/ar/org.lkdg.www://http  
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 طلبات ترخيص لمؤسسات جامعية مجمدة في عهدة اللجنة الفنية
 مؤسسة جامعية جديدة مع توصية لجنة       25أبدت اللجنة الفنية للتعليم العالي خشيتها من أن يتناقض البت في ملفات طلبات الترخيص لـ                 

بعدم الترخيص  )  2011/2رقم  (  كما ورد في احد محاضر مجلس التعليم العالي         2011 تشرين الثاني    12التربية اللبنانية الصادرة في     
وكانت اللجنة الفنية قد رفضت ترخيص مؤسسات جامعية جديدة، مستندة          .  لمؤسسات جديدة قبل صدور قانون التعليم العالي الخاص الجديد        

 مشروع التغطية الصحية يتضمن ضرائب: وخليل يرد...
أعلن وزير الصحة العامة علي حسن خليل خالل لقاء صحافي، رداً           

، أن مشروع التغطية الصحية الشاملة أنجز       " حقي عليي " على تحرك   
 صفحة وتتناول جميع المعطيات حول واقـع        68في دراسة تتضمن    

المشروع " االستشفاء الحالي في لبنان من كل جوانبه، مشيراً الى أن           
يتضمن اقتراحات ضريبية تحتاج الى نقاشات مع وزارات مختصـة          

 "ومع الهيئات االقتصادية
8169/node/ar/org.lkdg.www://http  

 لجنة الصحة ناقشت موضوع األعشاب العالجية
 الذي يـخـتـص      90ناقشت لجنة الصحة النيابية سبل تنفيذ القانون        

باألعشاب واإلعالنات عنها، حيث أشار وزير الصحة علي حسـن           
ليس هناك أي ترخيص ألي منتج من األعشاب أو أي   "خليل الى انه  

عمل دعائي أو اعالني، بعد أن ألغينا ما كان موجودا من قرارات مع             
  node/ar/org.lkdg.www://http/8167"... الحكومة السابقة

 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      ات/حقوق العاملين
شلل اإلضراب يشّل اإلدارات العامة رفضاً للمماطلة في إقرار سلسلة          

 الرتب
في صورة تختزل المقاربة الرسمية للوضع المعيشي الذي يعانـيـه           
موظفو ومعلمو القطاع العام والمستمر على وقع وعود بإقرار سلسلة          
الرتب والرواتب، بينت األشهر األخيرة ان الحكومة تعتمد أسـلـوب           

" هيئة التنسيق النقابيـة   " وذلك في مواجهة نجاح     "  المعالجة بالمسكنات " 
في الحفاظ على وحدة العمل النقابي وقدرتها على شل البلد من خالل            
تحركاتها المتمثّلة باإلضراب والتوقف عن العمل التي تم تنفيذها فـي           

node/ar/org.lkdg.www://http/8173مختلف اإلدارات العامة 

 التعليم للجميع      قضايا تربوية

 نقابة األطباء» تنظيم«وفاة ريتا وجنينها  تعيد
عندما نامت ريتا جبرايل وجنينها نومتهما األبدية، دق جرس اإلنذار          
في دار نقابة أطباء لبنان التي بادرت إلى عقد سلسة اجتمـاعـات،             

بينها وبين المرضى من    »  إعادة تنظيم العالقة  « خلصت إلى ما سمته     
جهة، وبينها وبين اإلعالم من جهة ثانية، خصوصاً بعد أن تناولـت            
شاشات التلفزة ومواقع التواصل اإلجتماعي خبر مأتم تلك الشـابـة           

 ...»قتل الطبيب  لمريضته بسبب إهماله«وجنينها تحت عنوان 
8164/node/ar/org.lkdg.www://http  

 الصحة للجميع قضايا صحية
 تطالب خليل باإلستقالة" حقي عليي"
، " صحتي مش حصتك  " ،  " حقي مات، حقي مات مع حكم الميليشيات        " 
شعارات ".  بدنا ياك تستقيل  ..  ما بدنا قال وقيل   " و"  زعيمك منّو طبيبك  " 

خالل "  حقي عليي " وهتافات أطلقها مواطنون ومواطنات من مجموعة       
ن أمام مبنى وزارة الصحة في منطقة المتحف، مطالبيـن       / اعتصامهم

لتقاعسه عن اإليفاء   " وزير الصحة العامة علي حسن خليل باالستقالة        
 بوعوده الرامية إلى تأمين تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين

8168/node/ar/org.lkdg.www://http  

 الدولة تخالف قانوني العمل والضمان في قضية المياومين
تحقيقاً أشارت فيه الى أن المياومين والعمال غـب         "  األخبار" نشرت  

الطلب والمتعاقدين والمتعاملين الذين قامت الدولة عبرهم بـمـلء           
الفراغ في مؤسسات الدولة منذ بداية التسعينات، تحركوا جمـيـعـاً        
رفضاً إلمعان الدولة بمخالفة قانوني العمل والضمان وسلب حقوقهم         
في مؤسسات المياه، المستشفيات الحكومـيـة، وزارة الشـؤون            
االجتماعية، المدارس الرسمية، الجامعة اللبنانية، تعاونية موظـفـي         

 ...الدولة، والتفتيش المركزي، وباقي موظفي إدارات الدولة
8165/node/ar/org.lkdg.www://http  



 الرعاية واألمان اإلجتماعي      ات/حقوق العاملين
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 الجمعيات تنتهك حقوق العمال: األخبار
مقاالً سلّطت الضوء من خالله على الـعـالقـات          "  األخبار" نشرت  

      ة التي تصل إلى حدفي مجاالت عمل الجمعيات    "  االستغالل" الضبابي
في لبنان، مشيرةً الى أن الناشطين في هذا القطاع يتحدثون عـن             
تزوير، تداخل في الصالحيات، وظائف غير مصنّفة مهنياً، عـدم           
التصريح للضمان االجتماعي وممارسات أخرى ضد مصلحة العمال        

  node/ar/org.lkdg.www://http/8166...وحقوقهم
 

 أقوى من الدولة وقوانينها» سبينس«
تحقيقاً اشارت فيه الى أن مفتشي وزارة الـعـمـل           "  األخبار" نشرت  

لقانوني العمل  »  سبينس« أنجزوا تقريرهم األولي حول مخالفات شركة       
والضمان االجتماعي ولمرسوم تصحيح األجور الصادر عن مجلـس         

وقد تضمن التقرير أدلّة واضحة على مخالفات كبيرة وكثيرة . الوزراء
ترتكبها هذه الشركة بهدف حرمان مستخدميها من حقوقهم القانونيـة،          
كما بين أن إدارة الشركة تمتنع عن إعادة النقابي سمير طوق إلـى              
عمله على الرغم من تعهد وزير العمل سـلـيـم جـريصـاتـي                

  node/ar/org.lkdg.www://http/8175.بذلك 

 ذوي إحتياجات خاصة

 فقراء طرابلس يعتصمون أمام بيت الزكاة
إعتصمت في طرابلس مجموعة من النساء وذوي اإلحتياجات الخاصة، الذين أتى معظمهم من مناطق المنكوبين ووادي النحلة ومخيم البداوي         

معونات وعدوا بتلقيها، أو أخرى كانت تقدم إليهم  "  البيت" ، وذلك احتجاجاً على عدم تقديم المسؤولين في         " بيت الزكاة والخيرات  " وجواره، أمام   
  node/ar/org.lkdg.www://http/8170...وتقلّصت

 !انتخابات الهيئة الوطنية للمعوقين تنحصر في مقعد واحد
على منافسه المستقّل فايـز     )  » مؤسسة الجرحى « ( ، عن تقدم المرشح عماد خشمان       » الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين   « أسفرت نتائج انتخابات    

عكاشة، علماً أن االنتخابات كانت قد انحصرت على مقعد ممثل األفراد لإلعاقة الحركية، بين المرشحين المذكورين وذلك بعد فوز األعضاء                    
  node/ar/org.lkdg.www://http/8171...األحد عشر المتبقين بالتزكية

 حقوق الفلسطينيي أوضاع وشجون

 !في خطر» صندوق الطالب الفلسطينيين«
، والذي 1973الذي تأسس عام "  صندوق الطالب الفلسطينيين  " يعاني  

شهد على تخريج تسعة آالف وأربعمئة طالب، من ضائقة مالية حادة           
االمر الذي انعكس سلباً على مئات الطالب الذين يستفيـدون مـن             

ولمعرفة المزيد عن عمل الصندوق، وعن اسباب تـلـك          .  قروضه
مقابلة مع مدير الهيئة االدارية للصنـدوق       "  السفير" الضائقة، اجرت   

رجا مطر الذي كشف ان الصندوق لن يتمكن من استقبال المزيد من            
 ...الطالب في حال لم يتخلص من مشاكله المادية

8172/node/ar/org.lkdg.www://http  

من المهندسين الفلسطينيين ال يعـمـلـون فـي           %  48:  » شاهد« 
 تخصصاتهم بسبب القوانين الجائرة

" شـاهـد  " بينت دراسة أجرتها المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان         
فقط % 50.54بالتعاون مع رابطة المهندسين الفلسطينيين في لبنان ان 

من المهندسين الفلسطينيين يعملون في مجال تخصـصـهـم، امـا             
منهم يعملون في اختصاصات مغايرة ألن الواقع القانونـي  %  48.39

 ...للفلسطينيين في لبنان يحول دون تمكينهم من مزاولة مهنة الهندسة
8174/node/ar/org.lkdg.www://http  

 الرعاية واألمان اإلجتماعي     

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      قضايا إجتماعية



Museum Square 

Karim Salameh building  

Behind Volvo Showroom  

2nd floor  

P.O Box: 16-5302 (1100 203 

Phone: +961-1-611079 

Fax: +961-1-612924 

www.crtda.org.lb 
www.lkdg.org.lb  

 

http://www.facebook.com/home.php?
#!/pages/Active-Citizenship-in-
Lebanonalmwatnt-alfalt-fy-
lbnan/135387066491202            

"المواطنة الفاعلة، النوع االجتماعي والمستحقات االجتماعية"مشروع    

 http://twitter.com/#!/ACGENCRTDA  

http://acgen.wordpress.com  

 تتمة اإلفتتاحية   
  

قانون تنظيم التعليم     هي   الخبراء أن وضع التعليم العالي في لبنان لن يستقيم إال من خالل إقرار ثالثة مشاريع قوانين                 الكثير من     يرى
 المديرية العامة للتعليم العالي إضافة الى إعداد مشروع قانون خاص بالجامعة             العالي الخاص، قانون ضمان الجودة وقانون هيكلية       

 اما فيما يخص مشروع قانون التعليم العالي، فقد أصبح اليوم على نار حامية، حيث أقر في مجلس الوزراء وهو اآلن بانتظار                      .اللبنانية
 . من مضمونه% 50إقراره في مجلس النواب، حيث تعكف على مناقشته لجنة فرعية مختصة، وقد انجزت نحو 

 ولم يلحظ التطورات التي طرأت على هذا القطاع، إذ ارتفع عدد              1961وتكمن أهمية هذا القانون في أن القديم يعود إلى العام             
، إلى جانب   ) معهداً وكلية خاصة   11 جامعة و  30( مؤسسة خاصة في لبنان      41 جامعات في ذلك الوقت إلى       6المؤسسات الجامعية من    

 .الجامعة الوطنية الرسمية الوحيدة وهي الجامعة اللبنانية
من المفيد أن يكون هناك متابعة من وزارة التربية ألوضاع التعليم العالي في لبنان، حرصاً على جودة ما يقدم للطالب، إال أن ذلك ال                         

 :يعفيها من اإلجابة على بعض التساؤالت الجوهرية من وجهة نظر حقوق المواطنية، لعّل أبرزها التالي
ن جغرافياً على إمتداد    /ات في الحصول على تعليم عالي متميز، أينما وجدوا        /ما السبيل إلى تحقيق تكافؤ الفرص لجميع اللبنانيين        •

 األراضي اللبنانية؟
للدولة اللبنانية؟ وإلى متى يستمر اإلهمال الالحق بها في ظل طفرة إنشاء             "  غير المدلل "إلى متى ستبقى الجامعة الوطنية الولد         •

 الجامعات الخاصة؟
ة الذي ينكفء عن الجامعة األم بسبب ضعفها ويتجه الى           /ة اللبناني /كيف السبيل الى تخفيف تكلفة التعليم العالي على الطالب          •

 الجامعات الخاصة التي تفرض رسوماً باهظة لتحقيق األرباح؟
بغض النظر  (ويبقى السؤال األبرز، ما الداعي إلى منح تراخيص جديدة إلنشاء جامعات خاصة تابعة لجهات سياسية وطوائفية                    •

؟ والى أي مدى يساعد ذلك في تعزيز الوحدة الوطنية استناداً الى مبدأي              )على الهوية السياسية للجهات التي تقدمت حالياً بطلبات       
 المواطنة والمساواة؟
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