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�شعة اجلامعة يف �سنتها الأربعني...

�إّن �رشعة جامعة �لقّدي�س يو�صف يف بريوت �لتي نن�رشها يف ن�صختها �لأ�صلّية بالّلغة 

لذلك  وقانويّن،   
ّ
�أدبي يعود وجودها، كعمل  و�إجنليزّية،  عربّية  ترجمة  مع  �لفرن�صّية، 

�لعام 1975  تاأ�صي�س �جلامعة يف  �أعادو�  �لذين  �لي�صوعّيني و�لعلمانّيني  �لفريق من 

، رئي�س �جلامعة من �لعام 1975 �إىل �لعام 
ّ
حتت قيادة �لأب جان دوكروييه �لي�صوعي

1995. �ل�رشعة �لتي تتاأّلف من ثالثة ف�صول، هي ثمرة تفكري عميق وقر�ءة تاريخّية 

و�أهد�فها  ور�صالتها  �جلامعة،  وجود  عّلة  عليه  تكون  �أن  ميكن  ما  حول  و�جتماعّية 

�لأ�صا�صّية، ومتّيز �صخ�صيتها و��صتقاللّيتها �لأكادميّية و�لأخالقّية و�لإد�رّية و�ملالّية، 

�صها �لرهبانّية �لي�صوعّية. وكذلك �لعالقات �لوجودّية و�لروحّية مع موؤ�صِّ

 يحّدد ر�صالة جامعة �لقّدي�س يو�صف يف ثالث مر�حل : »�ملهّمة 
ّ
هذ� �لن�ّس �لتاأ�صي�صي

�أو  �لوظيفّية،  �ملهّمة  هذه  »َتندرج  حيث  للجامعة،   
ّ
�ملهني �لهاج�س  �أو  �لوظيفّية« 

�أعمق مدًى، ت�صّكل �لر�صالة �لثقافّية   للجامعة يف �ِصياق خدمٍة 
ّ
هذ� �لهتمام �مِلْهني

للجامعة، وجتعلـها يف خدمة �لرتّقي �لإن�صاين« )�ملاّدة �لثانية(. »فال يقت�رش �لرتّقي 

�لإن�صاين �لذي ترمي �إليه على �كت�صاب ثقافة و�ّتقان ِتْقنّية معّينة، بل هو مفتوح على 

�لأ�صئلة �لأ�صا�صّية �لتي ُتطرح على �صمري كّل �إن�صان وتتناول معنى �حلياة �لنهائي« 

ميكن  ل  ثقافّية،  تن�صئة  على  �ملفتوحة  �ملهنّية  �لتن�صئة  وهكذ�،  �لر�بعة(.  )�ملاّدة 

ف�صلهما عن عن�رش ثالث هو عن�رش �لتجربة �لتي يعي�صها �صمري �لإن�صان حني يدعوه 

�أن يعي�س �لِقَيم �لإن�صانّية و�لروحّية و�لأخالقّية و�لإجتماعّية ب�صكٍل كامل.

�إّن �إعادة ن�رش هذ� �لن�ّس �ليوم، ملنا�صبة مرور �أربعني �صنة على �إ�صد�ره وبعد مرور 

مئة و�أربعني �صنة على تاأ�صي�س جامعة �لقّدي�س يو�صف، من �صاأنـها �أن ُتلهم مرة �أخرى 

 ويف جهودهم �لر�مية �إىل بناء م�صتقبل �جلامعة 
ّ
�لنا�س يف �جلامعة يف عملهم �ليومي

قّدمت جامعة  �أجله  �لذي من  �لكيان  ذلك  �للبنايّن،  �لكيان  �لذي ل ميكن ف�صله عن 

 يف �لعطاء. �لتحّديات كثرية، لكّن خطوط �ل�رُشعة 
ّ
�لقّدي�س يو�صف �لكثري و�صوف ت�صتمر

ل تفتقر �إىل �لآنّية ؛ قد تكون م�صدًر� لالإبد�ع ونقطة �نطالق ُي�صتجاب لها من �أجل �أن 

حتّقق �جلامعة ر�صالتها يف �أف�صل �لظروف.

الربوف�سور �سليم دّكا�س الي�سوعّي

رئي�س اجلامعة

1
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 الف�سل الأّول

عة الأ�سا�سّية وُمهّماتها اأهداف اجلامرِ

اإن�شاء اجلاِمعة ة الأوىل 
ّ

املاد

�لي�صوعّية  �لَرهبانّية  �صْتها  �صَّ
�أ �لتي  يو�ُصف  �لِقّدي�س  جامعة    �إّن 

ة لبنانّية، َتّتخذ من بريوت مقّر�ً  وت�صمها بروحّيتها، جامعٌة خا�صّ

لها. وقد �أُن�ِصئْت وفقًا لأحكام �ملاّدة �لعا�رِشة من �لد�صتور �للبنايّن 

�ملتعّلقة بحرّية �لَتّعليم، ولأحكام �لقانون �ل�صادر يف 26 كانون 

�أ�صا�س مبد�أ  �لأّول 1961، و�ملنّظم للَتّعليم �لعايل يف لبنان على 

�لتعّددّية.

االهتماماُت املِْهنّية والر�شالُة الثقافّية ة الثانية 
ّ

املاد

  ت�صعى جاِمعة �لِقّدي�س يو�ُصف �إىل تاأدية �ملهّمة �لوظيفّية و�لثقافّية 

�لتي ت�صطلع بها كلُّ جاِمعٍة، وذلك بف�صل �صَبكة موؤ�ّص�صات �لتعليم 

�لعايل �ملتنّوَعة �لتابعة لها. فِمن خالل �لتعليم �لذي ُت�صديه، ُتي�رشِّ 

لَطَلبتها �كت�صاب �لتن�صئة �لتي ُتتيح لهم �أْن ميار�صو� ن�صاطًا مفيد�ً 

يف �ملجتمع �لذي َينتمون �إليه؛ وهي تن�صئٌة ُتالئم �حلياة �مِلْهنّية 

�لتي َيرغبون فيها ويَرون �أّنها يف متناولهم. وَتندرج هذه �ملهّمة 

 للجامعة يف �ِصياق خدمٍة �أعمق 
ّ
�لوظيفّية، �أو هذ� �لهتمام �مِلْهني

مدًى، ُت�صّكل �لر�صالة �لثقافّية للجاِمعة، وجتعلها يف خدمة �لرتّقي 

َطَلَبتها  مَتكني  �إىل  �إذ�ً  يو�ُصف  �لِقّدي�س  جاِمعة  فرَتمي  �لإن�صايّن. 

�أحد  يف  �صهم  تخ�صُّ �صاأنها  من  ُيعلي  �أ�صيلة  ثقافٍة  حَت�صيل  من 

هذه  �أكانت  �صو�ٌء  معّينة،  بتقنّية  َت�صطلع  ثقافٌة  وهي  �مليادين، 

�أم  قانونّية،  �أم  طّبية،  �أم  علمّية،  �أم  فل�صفّية،  �أم  لهوتّية،  �لتقنّية 

�قت�صادّية، �أم �صيا�صّية، �أم �أدبّية.
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�شة للَبحث امَلكانة املَخ�شَّ ة الثالثة 
ّ

املاد

  على غر�ر كّل جاِمعٍة ، ل َي�َصع جاِمعَة �لِقّدي�س يو�ُصف �أْن تقت�رش 

على �أْن تكون مركز�ً ِلنقل �ملعاِرف �مُلكَت�َصَبة ؛ فهي ُتريد �أْن تكون 

�إّن  �أُوىل،  جهٍة  فِمن   .
ّ
و�لِعلمي �لَثقايّف  �لَبحث  على  حمفِّزًة  بيئًة 

َطَلبة  �صّيما  �لَطَلَبة، ول  لتن�صئة  �جلامعّية �رشورّيٌة  �لأبحاث  هذه 

�ملاج�صتري و�لدكتور�ه، وُت�صهم يف تن�صئة �لأ�صاتذة �مل�صتمّرة. ومن 

من  بجانٍب  ُتِخّل  �أّنها  يو�ُصف  �لِقّدي�س  جاِمعة  َترى  ثانية،  جهٍة 

ر�صالتها �إن َل ُي�صارك �أع�صاوؤها م�صاركًة فاعلة يف �إجناز بر�مج 

�ل�رشق  �أو  لبنان  ة  خا�صّ ب�صورٍة  َتهّم  �لتي  تلك  �صّيما  ول  بحثّية، 

�لأدنى، وذلك �إّما يف مر�كز �لأبحاث �لتابعة لها، و�إّما من خالل 

�لتعاون مع مر�كز م�صتقّلة مَتتلك �إمكانّيات �أكرب.

الرتّقي االإن�شايّن ال�شامل واملنفتح على الِقَيم الروحّية ة الرابعة 
ّ

املاد

  َت�صطلع جامعة �لِقّدي�س يو�ُصف مبهّمتها �لتعليمّية و�لبحثّية وفق 

�لروؤية �مل�صيحّية �لتي �عتمَدتها منذ تاأ�صي�صها. فال يقت�رش �لرتّقي 

�لإن�صايّن �لذي َترمي �إليه على �كت�صاب ثقافٍة و�إتقان ِتْقنّية معّينة، 

بل هو مفتوٌح على �لأ�صئلة �لأ�صا�صّية �لتي ُتطَرح على �صمري كّل 

�ل�صبيُل  . وهذ� �لنفتاح هو 
ّ
�لنهائي �إن�صان وتتناول معنى �حلياة 

على  َي�صمو  �لذي  �هلل  بوجود  �لعرت�ف  �إىل  ُيف�صي  �لذي  �لعادّي 

وَي�صمن  معناها،  ملَء  �حلياة  على  وُي�صبغ  كّلها،  �لب�رشّية  �لِقَيم 

حرّية �لإن�صان ِمن كّل َجور. وجتدر �لإ�صارة �إىل �أّن هذ� �لإله بالذ�ت 

هو �لذي ُيجّله �لد�صتور �للبنايّن.

�إلز�ٍم  �أّي  �إذ�ً  �لدينّية. وهي ل ترّتب  �لروؤيُة �حلرّيَة    وت�صتدعي هذه 

من  ي�صعها  ول  �جلامعّية؛  �لهيئة  �أع�صاء  على  قانويّن  طاَبٍع  ذي 

. �إّل �أّنها 
ّ
باٍب �أوىل �أْن تر�صى باأّي متييٍز بينهم على �أ�صا�ٍس طائفي

عة الأ�سا�سّية وُمهّماتها   اأهداف اجلامرِ
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�لتز�َمه  تتطّلب يف �ملقابل ِمن كّل َمن ي�صارك يف حياة �جلامعة 

�لروحّية.  �حلياة  على  و�لنفتاح  �ل�صخ�صّية  �حلرّية  روح  بتعزيز 

�إحدى  تعّددها  ي�صّكل  �لتي  كّلها،  �لروحّية  �لعائالت  �أع�صاء  و�إّن 

خ�صائ�س �ملجتمع �للبنايّن �ملمّيزة، مدعّوون �إىل �ل�صهام معًا يف 

عملّية �لتعزيز هذه، فيفرت�س ذلك معرفًة وتقدير�ً متباَدَلني.

و�ملتقبِّل  �ل�صامل،  �لإن�صايّن  �لرتّقي  خدمة  يف  �لعمُل    وي�صتدعي 

للِقَيم �لروحّية، تنميَة �لخت�صا�صات كّلها �لتي ُيعنى بها �لن�صاُط 

يو�ُصف  �لِقّدي�س  جامعة  وُتقّر  ببع�س.  بع�صها  ومقابلَة   
ّ
�جلامعي

ة،  بحّق كّل �خت�صا�س يف �أْن ينمو وفق مبادئه ومناهجه �خلا�صّ

�أّن  ترى  ل  �جلامعة  ولكّن  للبحث.  �ملالزمة  �حلرّية  نطاق  يف 

يوؤول  �خت�صا�س  كّل  به  يتمّتع  �أن  يجب  �لذي   
ّ
�لذ�تي �ل�صتقالل 

على  فهي  �جلامعة.  د�خل  �لخت�صا�صات  هذه  جتاور  جمّرد  �إىل 

نقي�س ذلك تعترب �أّن تعزيز �لتعاون بني �لخت�صا�صات يف خدمة 

لب ر�صالة �جلامعة. �لإن�صان ووحدته هو يف �صُ

الثنائّية الثقافّية ة اخلام�سة 
ّ

املاد

ًة    تّتخذ » �لتعّددّية �جلامعّية » �ملعَتَمدة يف بلد�ٍن كثرية، �ِصَمًة خا�صّ

�إر�دة �لأّمة يف �ملحافظة على ِغنى  يف لبنان. فهي تتجاوب مع 

�صخ�صّيتها �لثقافّية وتنميتها. وت�صعى جامعة �لِقّدي�س يو�ُصف، يف 

ة  ها، ومن باب �لأمانة لتاريخها، �إىل �أْن تعّزز ب�صفٍة خا�صّ ما يخ�صّ

ُ عنها  ُ عنها باللغة �لعربّية، و�لثقافة �لتي يعربَّ �لثقافة �لتي يعربَّ

باللغة �لفرن�صّية، ح�صبما ت�صطلع بهما �لهوّية �لثقافّية �للبنانّية. 

ومّلا كانت من جهٍة �أخرى َتعي ما قد يرّتبه على لبنان من �أخطاٍر 

�لتز�ُم كّل جامعٍة �لتز�مًا فردّيًا بخّطها �لثقايّف �خلا�ّس بها، فهي 

م�صتعّدٌة للم�صاركة يف كّل ر�بطٍة للجامعات يف لبنان من �صاأنها 

�أْن تعّزز �صيا�صًة ثقافّيًة وطنّية. 

عة الأ�سا�سّية وُمهّماتها   اأهداف اجلامرِ
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  و�إّن ذكر �للغة �لفرن�صّية هذ� �إىل جانب �للغة �لعربّية �لر�صمّية يّتفق 

و�أحكام �ملاّدة �حلادية ع�رشة من �لد�صتور �للبنايّن، وهو ل يحول 

ويف  �لتعليم  يف  و��صتعمالها  �أخرى  لغاٍت  در��صة  �إمكانّية  دون 

�لبحث.

اال�شتقالل الطائفّي وال�شيا�شّي، وحرّية االنفتاح والراأي ة ال�ساد�سة 
ّ

املاد

يف  ح�رشّية  ب�صورٍة  تكون  �أْن  يو�ُصف  �لِقّدي�س  جامعة  تر�صى    ل 

م�صاألَة  تويل  لذلك  وهي  �إتنّية،  جماعٍة  �أو  �جتماعّية  طبقٍة  خدمة 

ل  وهي  ة.  خا�صّ �أهمّيًة  وَطَلَبتها  �أ�صاتذتها  �ختيار  يف  �لتنّوِع 

تر�صى �أي�صًا �أْن تكون مرَتَهَنًة لإيديولوجّية معّينة، وحتر�س على 

�ملحافظة على حرّية �لإعالم و�حلو�ر يف �أحر�مها، �رشط �أّل مت�ّس 

�إىل  تنتمي  �أّنها  مبا  ولكن  �لتعليمّية.  و�لن�صاطات  �لعاّم  �لنتظام 

جمتمعٍ معنيّ، فهي تاأمل �أنْ تكون خمريته.

تعزيز ِبنى امل�شاركة ة ال�سابعة 
ّ

املاد

  لي�صت �مل�صاركة �رشورّية لبيئة �جلامعة �لد�خلّية فح�صب، بل هي 

�رشورّية �أي�صًا ِلَنمط �ملجتمع �لذي ت�صعى �إىل تعزيزه. ولذلك فاإّن 

�لذين  جميع  م�صاركة  على  منفتحٌة  يو�ُصف  �لِقّدي�س  جامعة  ِبنى 

�جلامعة؛  �إد�رة  يف  �لأ�صاتذة  فُي�صارك  �جلامعّية.  �لأ�رشَة  يوؤّلفون 

�لباحثون  وُي�صارك  �لدر��صّية؛  بر�جمهم  �إعد�د  �لَطَلَبة يف  وي�صارك 

�إن�صاء ِفَرق �لبحث ويف حتديد م�صاريعها؛ وُي�صارك �ملوَظفون  يف 

و�لعّمال يف تنظيم �صوؤون عملهم.

  و�أّما حدود هذه �مل�صاركة فرت�صمها �صالحّياُت كّل َطَرف، و�رشورُة 

عدم متييع �مل�صوؤولّيات. ويعود �إىل �أنظمة كّل هيئة �أْن تعنّي هذه 

�حلدود.

عة الأ�سا�سّية وُمهّماتها  عة الأ�سا�سّية وُمهّماتها  اأهداف اجلامرِ  اأهداف اجلامرِ
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ة احِلر�ص على ت�شهيل التن�شئة امل�شتِمرَّ ة الثامنة 
ّ

املاد

�أو لإعادة  �لِقّدي�س يو�ُصف بر�مَج للتن�صئة �مل�صتمّرة    ُتوؤّمن جامعُة 

يف  �لغاية  لهذه  وُتقيم   .
ّ
ِمْهني ن�صاٍط  يف  �نخرطو�  �لذين  تاأهيل 

 ،
ّ
جزئي بدو�ٍم  للَطَلَبة  ًا  خا�صّ نظامًا  �لتعليمّية  موؤ�ّص�صاتها  بع�س 

وهي ُت�صارك يف �إن�صاء مر�كز تن�صئٍة للذين ميار�صون مهنة معّينة، 

وت�صارك يف �إد�رتها.

عة الأ�سا�سّية وُمهّماتها   اأهداف اجلامرِ
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 الف�سل الثاين

عة وا�ستقاللها الذاتّي �سخ�سّية اجلامرِ

الر�شالة العاّمة ة التا�سعة 
ّ

املاد

ذ�ت  ة  موؤ�ّص�صة خا�صّ باعتبارها  يو�ُصف،  �لِقّدي�س    ت�صطلع جامعة 

للتعليم  عاّمة  بر�صالٍة  �لربح،  تتوّخى  ل  وثقافّية  علمّية  �صفة 

�ملعنوّية  بال�صخ�صّية  �لغاية  لهذه  تتمّتع  وهي  و�لبحث.  �لعايل 

وبال�صتقاللّية �لإد�رّية، و�لعلمّية، و�ملالّية.

ال�شخ�شّية املعنوّية ة العا�رشة 
ّ

املاد

َمة  �ملنَظّ �جَلماعّية  للم�صالح  مركز�ً  �ملعنوّية،  بال�صخ�صّية    َنعني 

للم�صوؤولني عنه،  �مُلعرَتَف بها  �ل�صلطة  و�مُل�صاَنة قانونّيًا بو��صطة 

��صَم  �ل�رِشعة  هذه  من  �لأُوىل  �ملاّدُة  وحُتّدد  عنه.  و�لدفاع  ِلَتمثيله 

�أو  م�صاحلها،  �أّما  وجن�صّيَتها.  ومقرَّها،  يو�ُصف،  �لِقّدي�س  جامعة 

�ل�رِشَعة.  هذه  من  �لأّول  �لف�صل  مو�ّد  �صائر  حها  فتو�صّ مهاّمها، 

وَت�صطلع هيئاُت جامعة �لِقّدي�س يو�ُصف، يف حدود �ل�صلطات �لتي 

تنيطها بها �أنظمتها، بو�جبات �جلامعة، ومتار�س حقوقها، وتلتزم 

على م�صتوى م�صوؤولّيتها �ملدنّية.

الالمركزّية  ة احلادية ع�رشة 
ّ

املاد

�لتي  �ملعنوّية  �ل�صخ�صّية  فاإّن  �جلامعّية،  �لالمركزّية  على    وبناًء 

�ملعنوّية  �ل�صخ�صّية  يو�ُصف ل تختزل  �لِقّدي�س  بها جامعة  تّت�صف 

�أْن  لها  تتيح  فهي  توؤّلفها؛  �لتي  للموؤ�ّص�صات  �أي�صًا  بها  �ملعرَتَف 

ة و�صمن حدود  ة طبقًا لأنظمتها �خلا�صّ متار�س ن�صاطاتها �خلا�صّ

ما تتمّتع به من ��صتقالل.
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اال�شتقاللّية على امل�شتوى االإدارّي ة الثانية ع�رشة 
ّ

املاد

 
ّ
  نعني با�صتقاللّية �جلامعة على �مل�صتوى �لإد�رّي، ��صتقاللها �لذ�تي

 
ّ
على �صعيد �لتنظيم ويف جمال �لإد�رة. فبناًء على �ل�صتقالل �لذ�تي

على �صعيد �لتنظيم، يحّق ملجل�س �جلامعة �أْن يعّدل باأكرثّية ثالثة 

تتعار�س هذه  �أّل  �ملركزّية، �رشط  �لإد�رة  �أنظمَة  �أع�صائه،  �أرباع 

�للبنايّن. ويحّق  �لت�رشيع  �أحكام  �أو  �ل�رِشَعة  �أحكام  �لتعديالُت مع 

�أنظمتها  و�صَع  �جلامعة  توؤّلف  �لتي  �ملوؤ�ّص�صات  ملجال�س  �أي�صًا 

ة وتعديَلها، وفق �ل�رشوط نف�صها، مب�صاعدة جمل�س �جلامعة  �خلا�صّ

ومو�فقته. ويجب �أْن تقرتن هذه �لتعديالت عند �لقت�صاء مبو�فقة 

ة �لتي تن�ّس عليها �لقو�نني �للبنانّية.  �ل�صلطات �ملخت�صّ

هيئاُت  مُتار�س  �لإد�رة،  جمال  يف   
ّ
�لذ�تي �ل�صتقالل  على    وبناًء 

من  �أنظمُتها  �إّياها  تخّولها  �لتي  �ل�صالحّياِت  �ملختلفُة  �جلامعة 

غري تدّخل �ل�صلطات �لقائمة خارج �جلامعة. 

اال�شتقالل الذاتّي على امل�شتوى العلمّي ة الثالثة ع�رشة 
ّ

املاد

، ما تتمّتع به 
ّ
 على �مل�صتوى �لعلمي

ّ
  َنعني با�صتقالل �جلامعة �لذ�تي

من ��صتقاللّية يف �ختيار �لأ�صاتذة، وقبول �لَطَلَبة، و�صوغ بر�مج 

�لتعليم و�لبحث، وحتديد �مل�صتوى �ملطلوب ملنح �ل�صهاد�ت. يبقى 

�أّنه يف �حلالت �لتي َتخ�صع فيها �إجر�ء�ُت قبول �لَطَلَبة، �أو حتديد 

�ّتفاقّيات،  �أو  ُتِعدُّ لها، لقو�نني  �لتي  �مِلَهن  �أو ممار�صة  �ل�صهاد�ت، 

�أو  �لقو�نني  هذه  �إعد�د  يف  بامل�صاركة  ُتطالب  �أْن  للجامعة  يعود 

وجهة  عن  ذلك  خالل  من  تعرّب  حّتى  تعديلها،  ويف  �لّتفاقّيات، 

نظرها.

عة وا�ستقاللها الذاتّي  �سخ�سّية اجلامرِ
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اال�شتقالل الذاتّي على امل�شتوى املايّل ة الرابعة ع�رشة 
ّ

املاد

يعود  �أّنه  �ملايّل،  �مل�صتوى  على   
ّ
�لذ�تي �جلامعة  با�صتقالل    َنعني 

لها �أن تدير ممتلكاتها، وتنّمي مو�ردها، وتوّزعها على �عتماد�ت 

و�لتجهيز�ت. ول   ،
ّ
�لعلمي و�لبحث  �لت�صغيلّية،  للعملّيات  مر�صودة 

�أو  �لعاّمة  �لهيئاُت  به  تتمّتع  مّما   
ّ
�لذ�تي �ل�صتقالُل  هذ�  ينتق�س 

ة �لتي تدعم �جلامعة مالّيًا من حقٍّ ُمعرَتَف به يف مر�قبة  �خلا�صّ

 
ّ
�لذ�تي �ل�صتقالُل  هذ�  يخّول  ول  �لأمو�ل.  هذه  �جلامعة  ��صتعمال 

هذه  من  �لتا�صعة  �ملاّدة  �أّن  �إىل  نظر�ً  �لأرباح،  حتقيَق  �جلامعَة 

ر ذلك. �ل�رِشعة حُتظِّ

عة وا�ستقاللها الذاتّي  �سخ�سّية اجلامرِ



 الف�سل الثالث

عة العالقات بني الرهبانّية الي�سوعّية واجلامرِ

االأمانة لل�ِشعة ة اخلام�سة ع�رشة 
ّ

املاد

  مّلا كانت �لرهبانّية �لي�صوعّية قد ��صطلَعت مب�صوؤولّية تاأ�صي�س جامعة 

ل  حياتها،  جمرى  عن  غائبًة  تكون  �أن  ي�صعها  ل  يو�ُصف،  �لِقّدي�س 

على  بل  و�لتطوير�ت،  �ملبادر�ت  مِلنع  �أو  فيها،  بالن�صاط  لال�صتئثار 

وهذه  �ملبادر�ت  هذه  �أّن  غري  ودعمها؛  لت�صجيعها  ذلك،  من  �لعك�س 

�لتطوير�ت لي�س من �صاأنها �أْن ت�صّكل تقّدمًا حقيقّيًا ما ل تكن �أمينًة 

و�لبحث،  �لتعليم  يف  �لأخالقّية  و�ل�رش�مة  �لفكرّية،  �لنز�هة  ملبادئ 

على  و�لنفتاح  �لجتماعّية،  �لعد�لة  وتعزيز  �حلرّيات،  و�حرت�م 

وت�صهر  �ل�رِشعة.  �أبرزتها هذه  �لتي  �ملبادئ  ، وهي 
ّ
�لروحي �لت�صامي 

�لرهبانّية �لي�صوعّية على �للتز�م بهذه �لأمانة.

التعليم واالإدارة ة ال�ساد�سة ع�رشة  
ّ

املاد

�لِقّدي�س يو�ُصف رئا�صَة  �أنظمُة جامعة  �أْن حتفظ    ت�صّوغ هذه �مل�صوؤولّيُة 

 �أي�صًا �أْن يتوىّل 
ّ
�جلامعة لأحد �آباء �لرهبانّية �لي�صوعّية. وِمَن �لطبيعي

�أع�صاء يف �لرهبانّية �لي�صوعّية �لتعليَم يف جامعة �لِقّدي�س يو�ُصف �أو �أْن 

ي�صاركو� يف �إد�رتها، ولكن من غري �أْن ُيعَفو� من �ل�رشوط �لعاّمة للرت�ّصح 

�إىل ذلك.

التنمية الروحّية واالجتماعّية ة ال�سابعة ع�رشة 
ّ

املاد

توّفر  �أْن  على  قادرًة  يو�ُصف  �لِقّدي�س  جامعة  تكون  �أْن  �ملهّم    من 

كّلها،  لتنمية طاقاتهم  موؤ�تيًة  بيئًة  �ل�صو�ء  وَطَلَبتها على  لأ�صاتذتها 

كلُّ  يطرحها  �لتي  �لق�صايا  عن  وجتيب  �إميانهم،  تغذية  لهم  فُتتيح 

. ومن �ملهّم �أي�صًا �أْن 
ّ
 و�لروحي

ّ
�خت�صا�س على �مل�صتوَيني �لأخالقي
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تكون جامعة �لِقّدي�س يو�ُصف قادرًة على ت�صهيل �لتن�صئة �لجتماعّية 

�إىل  ملمو�س  ب�صكٍل  �لر�مية  �جلهود  يف  وم�صاركتهم  لأع�صائها، 

حت�صني �لظروف �لتي تعي�س فيها �لفئاُت �ملعوزة، و�إىل تغيري �لبنى 

�لرهبانّية  وت�صهر  �لعد�لة.  روح  من  �أكرب  بقدٍر  بنفحها  �لقت�صادّية 

�لي�صوعّية على تاأمني هذه �لتنمية �لروحّية و�لجتماعّية.

عة  العالقات بني الرهبانّية الي�سوعّية واجلامرِ
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