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رِ�ش َعة
ِ
ِ
يو�سف
ي�س
د
ق
ال
ة
ع
جام
َ
بريوتّ
ُ
ّ � 20أيار 1975

�رشعة اجلامعة يف �سنتها الأربعني...
أ�صلية باللّغة
� ّإن �رشعة جامعة الق ّدي�س يو�سف يف بريوت التي نن�رشها يف ن�سختها ال ّ
ين ،لذلك
عربية و�
الفرن�سية ،مع ترجمة
أدبي وقانو ّ
ّ
ّ
ّ
إجنليزية ،يعود وجودها ،كعمل � ّ
والعلمانيني الذين �أعادوا ت�أ�سي�س اجلامعة يف العام 1975
الي�سوعيني
الفريق من
ّ
ّ
الي�سوعي ،رئي�س اجلامعة من العام � 1975إىل العام
حتت قيادة الأب جان دوكروييه
ّ
تاريخية
 .1995ال�رشعة التي تت�ألّف من ثالثة ف�صول ،هي ثمرة تفكري عميق وقراءة
ّ
واجتماعية حول ما ميكن �أن تكون عليه علّة وجود اجلامعة ،ور�سالتها و�أهدافها
ّ
واملالية،
إدارية
أكادميية وال
وا�ستقالليتها ال
ومتيز �شخ�صيتها
ال
ّ
أخالقية وال ّ
ّ
ّ
ّ
أ�سا�سيةّ ،
ّ
الي�سوعية.
الرهبانية
والروحية مع م� ِّؤ�س�سها
الوجودية
وكذلك العالقات
ّ
ّ
ّ
ّ
«املهمة
أ�سي�سي يح ّدد ر�سالة جامعة الق ّدي�س يو�سف يف ثالث مراحل :
الن�ص الت�
هذا ّ
ّ
ّ
الوظيفية� ،أو
املهمة
املهني للجامعة ،حيث « َتندرج هذه
الوظيفية» �أو الهاج�س
ّ
ّ
ّ
ّ
الثقافية
مدى ،ت�شكّل الر�سالة
هذا االهتمام ا ِ
ني للجامعة يف �سِ ياق خدمةٍ �أعمق ً
ّ
مل ْه ّ
للجامعة ،وجتعلـها يف خدمة الرت ّقي الإن�ساين» (املا ّدة الثانية)« .فال يقت�رص الرت ّقي
معينة ،بل هو مفتوح على
نية ّ
الإن�ساين الذي ترمي �إليه على اكت�ساب ثقافة وا ّتقان ِت ْق ّ
أ�سا�سية التي ُتطرح على �ضمري ك ّل �إن�سان وتتناول معنى احلياة النهائي»
الأ�سئلة ال
ّ
ثقافية ،ال ميكن
املهنية املفتوحة على تن�شئة
(املا ّدة الرابعة) .وهكذا ،التن�شئة
ّ
ّ
ف�صلهما عن عن�رص ثالث هو عن�رص التجربة التي يعي�شها �ضمري الإن�سان حني يدعوه
ب�شكل كامل.
إجتماعية
أخالقية وال
والروحية وال
إن�سانية
�أن يعي�ش ال ِق َيم ال
ٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
الن�ص اليوم ،ملنا�سبة مرور �أربعني �سنة على �إ�صداره وبعد مرور
� ّإن �إعادة ن�رش هذا ّ
مئة و�أربعني �سنة على ت�أ�سي�س جامعة الق ّدي�س يو�سف ،من �ش�أنـها �أن ُتلهم مرة �أخرى
اليومي ويف جهودهم الرامية �إىل بناء م�ستقبل اجلامعة
النا�س يف اجلامعة يف عملهم
ّ
ين ،ذلك الكيان الذي من �أجله ق ّدمت جامعة
الذي ال ميكن ف�صله عن الكيان اللبنا ّ
لكن خطوط ال�شرُ عة
الق ّدي�س يو�سف الكثري و�سوف
ت�ستمر يف العطاء .التح ّديات كثريةّ ،
ّ
م�صدرا للإبداع ونقطة انطالق ُي�ستجاب لها من �أجل �أن
آنية ؛ قد تكون
ال تفتقر �إىل ال ّ
ً
حت ّقق اجلامعة ر�سالتها يف �أف�ضل الظروف.
الي�سوعي
الربوف�سور �سليم دكّا�ش
ّ
رئي�س اجلامعة
1
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�أهداف
اجلامعة الأ�سا�س ّية ُ
املادة الأوىل	�إن�شاء اجلا ِمعة
ّ
الرهبان ّية الي�سوع ّية
	�إ ّن جامعة ال ِق ّدي�س ُ
يو�سف التي �أ َّ�س�س ْتها َ
مقراً
وت�سمها بروح ّيتها ،جامع ٌة ّ
خا�صة لبنان ّيةَ ،ت ّتخذ من بريوت ّ
لها .وقد �أُ ِ
ين
ئت وفق ًا لأحكام املا ّدة العا�شرِ ة من الد�ستور اللبنا ّ
ن�ش ْ
املتع ّلقة بحر ّية ال َّتعليم ،ولأحكام القانون ال�صادر يف  26كانون
واملنظم لل َّتعليم العايل يف لبنان على �أ�سا�س مبد�أ
ّ
الأ ّول ،1961
التع ّدد ّية.
ُ
الثقافية
والر�سالة
االهتمامات املِ ْه ّنية
املادة الثانية
ُ
ّ
ّ
	ت�سعى ِ
املهمة الوظيف ّية والثقاف ّية
يو�سف �إىل ت�أدية
جامعة ال ِق ّدي�س ُ
ّ
كل ِ
جام ٍ
التي ت�ضطلع بها ُّ
عة ،وذلك بف�ضل �ش َبكة م�ؤ ّ�س�سات التعليم
املتنو َعة التابعة لهاِ .
العايل
فمن خالل التعليم الذي تُ�سديه ،تُي�سرِّ
ّ
َ
لط َلبتها اكت�ساب التن�شئة التي تُتيح لهم �أ ْن ميار�سوا ن�شاط ًا مفيداً
يف املجتمع الذي َينتمون �إليه؛ وهي تن�شئ ٌة تُالئم احلياة ا ِ
مل ْهن ّية
املهمة
ويرون �أنّها يف متناولهم .و َتندرج هذه
ّ
التي َيرغبون فيها َ
ِ
ٍ
خدمة �أعمق
ني للجامعة يف ِ�سياق
الوظيف ّية� ،أو هذا االهتمام امل ْه ّ
ِ
للجامعة ،وجتعلها يف خدمة الرتقّي
مدى ،تُ�ش ّكل الر�سالة الثقاف ّية
ً
ِ
ِ
يو�سف �إذاً �إىل تمَ كني َط َل َبتها
الإن�ساينّ .فترَ مي جامعة الق ّدي�س ُ
ٍ
تخ�ص�صهم يف �أحد
ثقافة �أ�صيلة ُيعلي من �ش�أنها
من تحَ �صيل
ُّ
امليادين ،وهي ثقاف ٌة َت�ضطلع بتقن ّية مع ّينة� ،سوا ٌء �أكانت هذه
التقن ّية الهوت ّية� ،أم فل�سف ّية� ،أم علم ّية� ،أم ط ّبية� ،أم قانون ّية� ،أم
اقت�صاد ّية� ،أم �سيا�س ّية� ،أم �أدب ّية.
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املادة الثالثة َ
املكانة َ
للبحث
املخ َّ�ص�صة َ
ّ
عة  ،ال َي َ�سع ِ
	على غرار ك ّل ِ
جام ٍ
يو�سف �أ ْن تقت�رص
جامع َة ال ِق ّدي�س ُ
على �أ ْن تكون مركزاً ِلنقل املعا ِرف ا ُ
ملك َت َ�س َبة ؛ فهي تُريد �أ ْن تكون
يف وال ِعلميِ .
فمن ٍ
بيئ ًة حمفِّز ًة على ال َبحث الثَقا ّ
جهة �أُوىل� ،إ ّن
ّ
هذه الأبحاث اجلامع ّية �رضور ّي ٌة لتن�شئة َ
الط َل َبة ،وال �س ّيما َط َلبة
امل�ستمرة .ومن
املاج�ستري والدكتوراه ،وتُ�سهم يف تن�شئة الأ�ساتذة
ّ
جهة ثانيةَ ،ترى ِ
ٍ
ٍ
بجانب من
يو�سف �أنّها ت ُِخ ّل
جامعة ال ِق ّدي�س ُ
ر�سالتها �إن مَل ُي�شارك �أع�ضا�ؤها م�شارك ًة فاعلة يف �إجناز برامج
ٍ
خا�صة لبنان �أو ال�رشق
ب�صورة
هم
ّ
بحث ّية ،وال �س ّيما تلك التي َت ّ
الأدنى ،وذلك �إ ّما يف مراكز الأبحاث التابعة لها ،و�إ ّما من خالل
التعاون مع مراكز م�ستق ّلة تمَ تلك �إمكان ّيات �أكرب.
الرتقي الإ
ّ
ّ
الروحية
ن�ساين ال�شامل واملنفتح على الِ َقيم
املادة الرابعة
ّ
ّ
مبهمتها التعليم ّية والبحث ّية وفق
	 َت�ضطلع جامعة ال ِق ّدي�س ُ
يو�سف ّ
الر�ؤية امل�سيح ّية التي اعتم َدتها منذ ت�أ�سي�سها .فال يقت�رص الرتقّي
ٍ
ثقافة و�إتقان ِتقْن ّية مع ّينة،
ين الذي َترمي �إليه على اكت�ساب
الإن�سا ّ
ُطرح على �ضمري ك ّل
بل هو
ٌ
مفتوح على الأ�سئلة الأ�سا�س ّية التي ت َ
ُ
ال�سبيل
النهائي .وهذا االنفتاح هو
�إن�سان وتتناول معنى احلياة
ّ
العادي الذي ُيف�ضي �إىل االعرتاف بوجود اهلل الذي َي�سمو على
ّ
ال ِق َيم الب�رش ّية ك ّلها ،و ُي�سبغ على احلياة مل َء معناها ،و َي�ضمن
حر ّية الإن�سان ِمن ك ّل َجور .وجتدر الإ�شارة �إىل �أ ّن هذا الإله بالذات
هو الذي ُيج ّله الد�ستور اللبناينّ.
لزام
	وت�ستدعي هذه الر�ؤي ُة احلر ّي َة الدين ّية .وهي ال تر ّتب �إذاً �أ ّي �إ ٍ
ين على �أع�ضاء الهيئة اجلامع ّية؛ وال ي�سعها من
ذي طا َب ٍع قانو ّ
باب �أوىل �أ ْن تر�ضى ب�أ ّي متيي ٍز بينهم على �أ ٍ
ٍ
طائفي� .إ ّال �أنّها
�سا�س
ّ
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التزامه
تتط ّلب يف املقابل ِمن ك ّل َمن ي�شارك يف حياة اجلامعة
َ
بتعزيز روح احلر ّية ال�شخ�ص ّية واالنفتاح على احلياة الروح ّية.
و�إ ّن �أع�ضاء العائالت الروح ّية ك ّلها ،التي ي�ش ّكل تع ّددها �إحدى
مدعوون �إىل اال�سهام مع ًا يف
ين املم ّيزة،
خ�صائ�ص املجتمع اللبنا ّ
ّ
عمل ّية التعزيز هذه ،فيفرت�ض ذلك معرف ًة وتقديراً متبا َد َلني.
ُ
ين ال�شامل ،واملتق ِّبل
	وي�ستدعي
العمل يف خدمة الرتقّي الإن�سا ّ
ُ
الن�شاط
لل ِق َيم الروح ّية ،تنمي َة االخت�صا�صات ك ّلها التي ُيعنى بها
يو�سف
ُقر جامعة ال ِق ّدي�س ُ
اجلامعي ومقابل َة بع�ضها ببع�ض .وت ّ
ّ
أ
اخلا�صة،
بحقّ ك ّل اخت�صا�ص يف � ْن ينمو وفق مبادئه ومناهجه
ّ
ولكن اجلامعة ال ترى �أ ّن
يف نطاق احلر ّية املالزمة للبحث.
ّ
الذاتي الذي يجب �أن يتم ّتع به ك ّل اخت�صا�ص ي�ؤول
اال�ستقالل
ّ
جمرد جتاور هذه االخت�صا�صات داخل اجلامعة .فهي على
�إىل ّ
نقي�ض ذلك تعترب �أ ّن تعزيز التعاون بني االخت�صا�صات يف خدمة
الإن�سان ووحدته هو يف ُ�صلب ر�سالة اجلامعة.
الثقافية
الثنائية
املادة اخلام�سة
ّ
ّ
ّ

	ت ّتخذ « التع ّدد ّية اجلامع ّية « املع َت َمدة يف ٍ
خا�ص ًة
بلدان كثرية�ِ ،س َم ًة ّ
يف لبنان .فهي تتجاوب مع �إرادة الأ ّمة يف املحافظة على ِغنى
يو�سف ،يف
�شخ�ص ّيتها الثقاف ّية وتنميتها .وت�سعى جامعة ال ِق ّدي�س ُ
ٍ
خا�صة
يخ�صها ،ومن باب الأمانة لتاريخها� ،إىل �أ ْن تع ّزز
ب�صفة ّ
ما ّ
الثقافة التي يعبرَّ ُ عنها باللغة العرب ّية ،والثقافة التي يعبرَّ ُ عنها
باللغة الفرن�س ّية ،ح�سبما ت�ضطلع بهما الهو ّية الثقاف ّية اللبنان ّية.
ملا كانت من ٍ
جهة �أخرى َتعي ما قد ير ّتبه على لبنان من �أ ٍ
و ّ
خطار
ٍ
جامعة التزام ًا فرد ّي ًا ّ
بخطها الثقا ّ
اخلا�ص بها ،فهي
يف
التزام ك ّل
ُ
ّ
ٍ
م�ستع ّد ٌة للم�شاركة يف ك ّل رابطة للجامعات يف لبنان من �ش�أنها
�أ ْن تع ّزز �سيا�س ًة ثقاف ّي ًة وطن ّية.
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	و�إ ّن ذكر اللغة الفرن�س ّية هذا �إىل جانب اللغة العرب ّية الر�سم ّية ي ّتفق
و�أحكام املا ّدة احلادية ع�رشة من الد�ستور اللبناينّ ،وهو ال يحول
ٍ
لغات �أخرى وا�ستعمالها يف التعليم ويف
دون �إمكان ّية درا�سة
البحث.
وحرية االنفتاح والر�أي
وال�سيا�سي،
الطائفي
املادة ال�ساد�سة اال�ستقالل
ّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
ب�صورة ح�رص ّية يف
يو�سف �أ ْن تكون
	ال تر�ضى جامعة ال ِق ّدي�س ُ
ٍ
ٍ
جماعة �إتن ّية ،وهي لذلك تويل م�س�أل َة
طبقة اجتماع ّية �أو
خدمة
التنوعِ يف اختيار �أ�ساتذتها َ
خا�صة .وهي ال
وط َل َبتها �أهم ّي ًة
ّ
ّ
تر�ضى �أي�ض ًا �أ ْن تكون مر َت َه َن ًة لإيديولوج ّية مع ّينة ،وحتر�ص على
مت�س
املحافظة على حر ّية الإعالم واحلوار يف �أحرامها� ،رشط �أ ّال ّ
العام والن�شاطات التعليم ّية .ولكن مبا �أنّها تنتمي �إىل
االنتظام
ّ
جمتمعٍ معينّ ،فهي ت�أمل �أنْ تكون خمريته.
املادة ال�سابعة تعزيز ِبنى امل�شاركة
ّ
	لي�ست امل�شاركة �رضور ّية لبيئة اجلامعة الداخل ّية فح�سب ،بل هي
�رضور ّية �أي�ض ًا ِلنَمط املجتمع الذي ت�سعى �إىل تعزيزه .ولذلك ف�إ ّن
يو�سف منفتح ٌة على م�شاركة جميع الذين
ِبنى جامعة ال ِق ّدي�س ُ
ي�ؤ ّلفون الأ�رس َة اجلامع ّية .ف ُي�شارك الأ�ساتذة يف �إدارة اجلامعة؛
وي�شارك َ
الط َل َبة يف �إعداد براجمهم الدرا�س ّية؛ و ُي�شارك الباحثون
َ
املوظفون
يف �إن�شاء ِف َرق البحث ويف حتديد م�شاريعها؛ و ُي�شارك
والعمال يف تنظيم �ش�ؤون عملهم.
ّ
ات ك ّل َط َرف ،و�رضور ُة
	و�أ ّما حدود هذه امل�شاركة فرت�سمها �صالح ّي ُ
عدم متييع امل�س�ؤول ّيات .ويعود �إىل �أنظمة ك ّل هيئة �أ ْن تعينّ هذه
احلدود.
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املادة الثامنة ا ِ
حلر�ص على ت�سهيل التن�شئة امل�ست ِم َّرة
ّ
امل�ستمرة �أو لإعادة
برامج للتن�شئة
يو�سف
َ
	 ُت ؤ� ّمن جامع ُة ال ِق ّدي�س ُ
ّ
ٍ ِ
ني .وتُقيم لهذه الغاية يف
ت�أهيل الذين انخرطوا يف
ن�شاط م ْه ّ
خا�ص ًا َ
جزئي،
بدوام
للط َل َبة
بع�ض م�ؤ ّ�س�ساتها التعليم ّية نظام ًا
ٍ
ّ
ّ
ٍ
تن�شئة للذين ميار�سون مهنة مع ّينة،
وهي تُ�شارك يف �إن�شاء مراكز
وت�شارك يف �إدارتها.
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الف�صل الثاين

ِ
الذاتي
اجلامعة وا�ستقاللها
�شخ�ص ّية
ّ
العامة
املادة التا�سعة الر�سالة ّ
ّ
خا�صة ذات
يو�سف ،باعتبارها م�ؤ ّ�س�سة
ّ
	ت�ضطلع جامعة ال ِق ّدي�س ُ
ٍ
عامة للتعليم
تتوخى الربح،
�صفة علم ّية وثقاف ّية ال
ّ
بر�سالة ّ
العايل والبحث .وهي تتم ّتع لهذه الغاية بال�شخ�ص ّية املعنو ّية
وباال�ستقالل ّية الإدار ّية ،والعلم ّية ،واملال ّية.
املعنوية
ال�شخ�صية
املادة العا�رشة
ّ
ّ
ّ

	نَعني بال�شخ�ص ّية املعنو ّية ،مركزاً للم�صالح ا َ
َّ
املنظ َمة
جلماع ّية
مل�صانَة قانون ّي ًا بوا�سطة ال�سلطة ا ُ
وا ُ
ملعترَ َ ف بها للم�س�ؤولني عنه،
ِلتَمثيله والدفاع عنه .وتحُ ّدد املا ّد ُة الأُوىل من هذه ال�شرِ عة ا�س َم
ومقرها ،وجن�س ّيتَها� .أ ّما م�صاحلها� ،أو
يو�سف،
جامعة ال ِق ّدي�س ُ
َّ
فتو�ضحها �سائر موا ّد الف�صل الأ ّول من هذه ال�شرِ َعة.
مهامها،
ّ
ّ
ِ
يو�سف ،يف حدود ال�سلطات التي
وتَ�ضطلع
ُ
هيئات جامعة الق ّدي�س ُ
تنيطها بها �أنظمتها ،بواجبات اجلامعة ،ومتار�س حقوقها ،وتلتزم
على م�ستوى م�س�ؤول ّيتها املدن ّية.
الالمركزية
املادة احلادية ع�رشة
ّ
ّ

	وبنا ًء على الالمركز ّية اجلامع ّية ،ف إ� ّن ال�شخ�ص ّية املعنو ّية التي
يو�سف ال تختزل ال�شخ�ص ّية املعنو ّية
ت ّت�صف بها جامعة ال ِق ّدي�س ُ
املعترَ َ ف بها �أي�ض ًا للم�ؤ ّ�س�سات التي ت�ؤ ّلفها؛ فهي تتيح لها �أ ْن
اخلا�صة و�ضمن حدود
اخلا�صة طبق ًا لأنظمتها
متار�س ن�شاطاتها
ّ
ّ
ما تتم ّتع به من ا�ستقالل.
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ِ
الذاتي
اجلامعة وا�ستقاللها
�شخ�ص ّية
ّ

داري
املادة الثانية ع�رشة
ّ
اال�ستقاللية على امل�ستوى الإ ّ
ّ
الذاتي
داري ،ا�ستقاللها
	نعني با�ستقالل ّية اجلامعة على امل�ستوى الإ ّ
ّ
الذاتي
على �صعيد التنظيم ويف جمال الإدارة .فبنا ًء على اال�ستقالل
ّ
على �صعيد التنظيم ،يحقّ ملجل�س اجلامعة �أ ْن يع ّدل ب�أكرث ّية ثالثة
�أرباع �أع�ضائه� ،أنظم َة الإدارة املركز ّية� ،رشط �أ ّال تتعار�ض هذه
التعديالت مع �أحكام ال�شرِ َعة �أو �أحكام الت�رشيع اللبناينّ .ويحقّ
ُ
أ
ؤ
ؤ
و�ضع �نظمتها
�أي�ض ًا ملجال�س امل� ّ�س�سات التي ت� ّلف اجلامعة
َ
اخلا�صة وتعدي َلها ،وفق ال�رشوط نف�سها ،مب�ساعدة جمل�س اجلامعة
ّ
وموافقته .ويجب �أ ْن تقرتن هذه التعديالت عند االقت�ضاء مبوافقة
تن�ص عليها القوانني اللبنان ّية.
ال�سلطات
املخت�صة التي ّ
ّ
هيئات
الذاتي يف جمال الإدارة ،تمُ ار�س
	وبنا ًء على اال�ستقالل
ُ
ّ
اجلامعة املختلف ُة ال�صالح ّي ِ
تخولها �إ ّياها �أنظمتُها من
ات التي ّ
تدخل ال�سلطات القائمة خارج اجلامعة.
غري ّ
العلمي
الذاتي على امل�ستوى
املادة الثالثة ع�رشة اال�ستقالل
ّ
ّ
ّ
العلمي ،ما تتم ّتع به
الذاتي على امل�ستوى
	نَعني با�ستقالل اجلامعة
ّ
ّ
من ا�ستقالل ّية يف اختيار الأ�ساتذة ،وقبول َ
الط َل َبة ،و�صوغ برامج
التعليم والبحث ،وحتديد امل�ستوى املطلوب ملنح ال�شهادات .يبقى
�أنّه يف احلاالت التي َتخ�ضع فيها �إ
جراءات قبول َ
الط َل َبة� ،أو حتديد
ُ
ال�شهادات� ،أو ممار�سة ا ِ
مل َهن التي ُت ِع ُّد لها ،لقوانني �أو ا ّتفاق ّيات،
يعود للجامعة �أ ْن تُطالب بامل�شاركة يف �إعداد هذه القوانني �أو
اال ّتفاق ّيات ،ويف تعديلها ،ح ّتى تعبرّ من خالل ذلك عن وجهة
نظرها.

8

ِ
الذاتي
اجلامعة وا�ستقاللها
�شخ�ص ّية
ّ

ّ
املايل
الذاتي على امل�ستوى
املادة الرابعة ع�رشة اال�ستقالل
ّ
ّ

الذاتي على امل�ستوى املا ّ
يل� ،أنّه يعود
	نَعني با�ستقالل اجلامعة
ّ
وتنمي مواردها ،وتو ّزعها على اعتمادات
لها �أن تدير ممتلكاتهاّ ،
العلمي ،والتجهيزات .وال
مر�صودة للعمل ّيات الت�شغيل ّية ،والبحث
ّ
ُ
العامة �أو
الهيئات
مما تتم ّتع به
اال�ستقالل
ينتق�ص هذا
ُ
ّ
الذاتي ّ
ّ
اخلا�صة التي تدعم اجلامعة مال ّي ًا من حقٍّ ُمعترَ َ ف به يف مراقبة
ّ
أ
ُ
الذاتي
اال�ستقالل
يخول هذا
ا�ستعمال اجلامعة هذه الموال .وال ّ
ّ
اجلامع َة حتقيقَ الأرباح ،نظراً �إىل �أ ّن املا ّدة التا�سعة من هذه
ال�شرِ عة تحُ ِّظر ذلك.
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الف�صل الثالث

ِ
واجلامعة
العالقات بني الرهبان ّية الي�سوع ّية
املادة اخلام�سة ع�رشة الأمانة رِ
لل�شعة
ّ
	 ّ
ملا كانت الرهبان ّية الي�سوع ّية قد ا�ضطل َعت مب�س�ؤول ّية ت�أ�سي�س جامعة
يو�سف ،ال ي�سعها �أن تكون غائب ًة عن جمرى حياتها ،ال
ال ِق ّدي�س ُ
لال�ستئثار بالن�شاط فيها� ،أو لمِ نع املبادرات والتطويرات ،بل على
العك�س من ذلك ،لت�شجيعها ودعمها؛ غري �أ ّن هذه املبادرات وهذه
التطويرات لي�س من �ش�أنها �أ ْن ت�ش ّكل تق ّدم ًا حقيق ّي ًا ما مل تكن �أمين ًة
ملبادئ النزاهة الفكر ّية ،وال�رصامة الأخالق ّية يف التعليم والبحث،
واحرتام احلر ّيات ،وتعزيز العدالة االجتماع ّية ،واالنفتاح على
الروحي ،وهي املبادئ التي �أبرزتها هذه ال�شرِ عة .وت�سهر
الت�سامي
ّ
الرهبان ّية الي�سوع ّية على االلتزام بهذه الأمانة.
املادة ال�ساد�سة ع�رشة التعليم والإدارة
ّ
يو�سف رئا�س َة
	ت�س ّوغ هذه امل�س�ؤول ّي ُة أ�نْ حتفظ �أنظم ُة جامعة ال ِق ّدي�س ُ
اجلامعة لأحد �آباء الرهبان ّية الي�سوع ّيةِ .
الطبيعي �أي�ض ًا �أنْ يتولىّ
ومنَ
ّ
يو�سف �أو �أنْ
�أع�ضاء يف الرهبان ّية الي�سوع ّية التعلي َم يف جامعة ال ِق ّدي�س ُ
العامة للرت�شّ ح
ي�شاركوا يف �إدارتها ،ولكن من غري �أنْ ُيع َفوا من ال�رشوط ّ
�إىل ذلك.
واالجتماعية
الروحية
املادة ال�سابعة ع�رشة التنمية
ّ
ّ
ّ
يو�سف قادر ًة على �أ ْن تو ّفر
	من امله ّم أ� ْن تكون جامعة ال ِق ّدي�س ُ
لأ�ساتذتها َ
وط َل َبتها على ال�سواء بيئ ًة م�ؤاتي ًة لتنمية طاقاتهم ك ّلها،
فتُتيح لهم تغذية �إميانهم ،وجتيب عن الق�ضايا التي يطرحها ك ُّل
اخت�صا�ص على امل�ستو َيني الأ
والروحي .ومن امله ّم �أي�ض ًا �أ ْن
خالقي
ّ
ّ
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ِ
واجلامعة
العالقات بني الرهبان ّية الي�سوع ّية

يو�سف قادر ًة على ت�سهيل التن�شئة االجتماع ّية
تكون جامعة ال ِق ّدي�س ُ
ٍ
ب�شكل ملمو�س �إىل
لأع�ضائها ،وم�شاركتهم يف اجلهود الرامية
الفئات املعوزة ،و�إىل تغيري البنى
حت�سني الظروف التي تعي�ش فيها
ُ
االقت�صاد ّية بنفحها ٍ
بقدر �أكرب من روح العدالة .وت�سهر الرهبان ّية
الي�سوع ّية على ت�أمني هذه التنمية الروح ّية واالجتماع ّية.
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