
 دومورتييه يس يوسف، لتقديم محاضرة األب فرانسوا كزافييه، رئيس جامعة القد  اليسوعي   اشسليم دك   بروفسوركلمة ال
Dumortier   4102 (يونيوحزيران ) 42 الواقع فيه الثالثاءيوم "،  اليسوعي   ة التعليم العالي، "خصوصي  اليسوعي. 

 
، Dumortier دومورتييه ب فرانسوا كزافييهاألوهو الليلة،  سيعطينا مداخلتهالذي  عن الُمحاضر نبذة ن أعرضاسمحوا لي أ

البابا من ِقَبل  . لقد ُعيِّنSèvres" سيفر"الرئيس السابق لمركز و فرنسا، في  السابقوالرئيس اإلقليمّي  الفرنسيّ اليسوعّي 
. ولكن ما هو األكثر بالضبط سنة واحدة منذتها ثالث سنوات، لوالية ثانية مدّ الغريغورّية  حبرّيةجامعة اللل انسيس رئيس  فر 

منا أن نعيش لفلسفة والالهوت في باريس حيث تعلّ لأثناء دراستنا  5791في العام  وتعارفنا التقينا ناهو أنّ  ليّ إة بالنسبة أهميّ 
 تأسيسإلى الغريغورّية ة يّ حبر ال تاريخ الجامعةيعود . واحدة جماعةو  فرعّية ضمن جماعات  يسوع  ، ورفاقكأصدقاء في الربّ 

 ة".ة الرومانيّ كليّ ال: "ها أال وهي ما سبقل 5115 العام لويوال في دو يس اغناطيوسالقدّ 

 أصبح إلدارة، ثمّ ا أخذ تنشئة فيفي باريس، الشهير ة لعلوم السياسيّ امعهد وهو من قدامى  Dumortier دومورتييه األب
 البتداء: فترة ا بسيط إّنه لمسار  : "ة اليسوعيّ  ه الرهبنةبعد دخول الخاص مساره بنفسهص ه يلخّ نّ إ؛  فرنسا مصرف ت ا فيمثبّ 

سنة في  ؛ (97-91) "سيفر"دراسات في الفلسفة والالهوت في مركز األولى من ال حلقةال: نشئة وقت التثّم ( 97-91)
)كامبريدج،  " Weston School of Theology "مدرسة الالهوت حدة في ا في الواليات المتّ شهر   51فرنسا و

إعادة  من نيتي مكنّ تال 2في فلسفة القانون في باريس  دبلوم الدراسات المعّمقةالثانية من الالهوت و  الحلقةو شوستس( ماسا
في  Étudesمجّلة "دراسات"  فيبنصف دوام ثالث سنوات  عملتُ ، 5712عام الفي  ِسمُت كاهن ارُ حين  اكتشاف القانون.

 "شانتيي"كانت لي سنة في  . ثمّ رئيس تحرير المجّلة Valadierفاالدييه بول  األب اليسوعيّ  ُعّين فيهالوقت الذي 
Chantilly  ّة أرندتحنّ  فمؤل  في واشنطن للعمل على  أشهرة وست Hannah Arendt ّمن  الثالثةسنة ال أنهيتُ  . ثم

 في مركز الثانية الحلقةيت منصب مدير ، تولّ 5775عام ال. وفي األخيرةقمُت بإعالن نذوري ، 5771عام الفي و دراستي 
ا تعييني رئيس   ، تمّ 5779عام الفي  ؛ منذ عامينمعه لي شرف العمل  وكان -René Marlé  مارلي رينيه في "سيفر"

 ".2117 (يوليوتّموز )في هذا المنصب حتى  وعملتُ  "سيفر"لمركز 

 يسوع ةلجمعيّ ة سات التعليميّ ا للمؤسّ ا كبير  اهتمام   Dumortier دومورتييه األبأولى ، إقليميّ رئيس يه منصب خالل فترة تولّ 
تعليم ال رسالةتحقيق في سات هذه المؤسّ الذي تلعبه  الحيويّ  مسبغ ا قيمة للدور األساسيّ ، رسّية منهاة المدفي فرنسا وخاصّ 

 حولة نصوص عدّ  د تّم توقيعوقن إعطاء أفضل ما لديهم. يليسوعيلفيه  تسّنىسات هي مكان يالشباب. هذه المؤسّ  نشئةوت
، جامعة الغريغورّيةلى رأس المنذ وصوله عف؛  Dumortier ل األب اليسوعيّ بَ من قِ اليسوعّية  هاتفي خصوصيّ  ربيةالت

 التعليم العالي. على مستوى ربية والتعليمالت حول هلتأمّ الفرصة لمواصلة  سنحت له

قيمة  من اليسوعيّ  العالي تعليمال عّما في ناليكّلم يه ال بل إعادة اإلصغاء إليهإل صغاءإلا ودّ ن أو باألحرىنتمّنى، اليوم 
األمتعة ب مزّوديننا ل هوافق على تكريسالذي  هذا لتفكيرانا سوف نخرج من وقت د من أنّ بنا. أنا متأكّ لنا ولطالّ ُمضافة 

 مفيدة.الو  الممّيزة

الجامعة رئيس ل شكر امع مجلس الجامعة، و بالتعاون صباح الغد لقاء و  لقاءهذا ال تي أعدّ تمغيزل نصر الدة ندى ا للسيّ شكر  
 الكالم. أعطيه الذي عزيزالصديق الرائع و ال


