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 ,François BARRAS, René CHAMUSSY, Jarjoura HARDANE): من اليمين إلى اليسار(

Leila BOU NADER ELIAN, Laurent Paratte.   

يا رايح آتّر : "على واقع نشاطات السفارة السويسرية) بالعامية(ال ينطبق المثل اللبناني 
 François(هاء والية السفير السويسري األستاذ فرنسوا بارا فعلى الرغم من انت"... القبايح

BARRAS ( الذي يغادر لبنان قريبًا، يبدو أّن نشاطات السفارة لم تتوّقف غير عابئة بموسم
ففي إطار نشاطاتها الثقافّية، إفتتحت السفارة السويسرّية في لبنان بالتعاون ". المونديال"

 Centre de Documentation" ثيق السويسريمرآز التو"مع جامعة القديس يوسف 
Suisse وذلك في مكتبة اآلداب والعلوم اإلنسانّية التابع لفرع العلوم اإلنسانّية في الجامعة 

 .  طريق الشام، المتحف–

  
الصادرة عن دور ( عن مجموعة من الكتب والمراجع السويسرّية - لتاريخه –المرآز عبارة 

ُقدمت آهبة للجامعة اليسوعية على ...تضاعف عددها دورياًً، والتي سي)النشر السويسرية
أن تشكل النواة األولى للمرآز العتيد، تغطي مختلف المواضيع التي تهم فروع العلوم 

وغيرها، طبعًا باإلضافة إلى ...) موسيقى، رسم(اإلنسانّية من أدب وتاريخ وسياسة وفن 
على هامش حفل االفتتاح، : مالحظة. (مجموعة من األقراص الممغنطة في اإلطار عينه

 والتي توّزعت ما بين مجموعة Laurent PARATTEآان عرض ألعمال الفنان السويسري 
لكبار الكّتاب والفنانين السويسريين، باالضافة الى صور لروائع الطبيعة الخالبة " البورتريهات"

 ).السويسرّية

  
فير السويسري في لبنان فرنسوا بارا، حفل االفتتاح، آلمة لكل من الس) بداية(وقد تخّلل 

، وآلمة لعميد )René CHAMUSSY(ولرئيس جامعة القديس يوسف األب رينيه شاموسيه 
  . الدآتور جرجورة حردان" العلوم االنسانّية واآلداب"آلّية 



 السفير فرنسوا بارا

  
 سنوات ونصف من العمل في 4بعد : "السفير بارا قال في مستّهل آلمته

إنني أشعر في جامعة القديس يوسف وآأنني في منزلي، لبنان ف
واعتبر أّنه ". والسّيما بعد احتضانكم عددًا آبيرًا من مشاريع السفارة السويسرّية بصداقة

، الفتًا في "على مستوى االتفاقّيات والتبادل األآاديمي فهناك الكثير الذي يجب فعله"
عيد تنتظيم التعليم العالي نظرًا لعدد سويسرا بلد معّقد على ص"الوقت عينه إلى أّن 

فيها ولكن يجب إيجاد الوسيلة األفضل آي تتالقى آًال من الجامعات " الكونتونات"
 ".السويسرّية واللبنانّية وتجد مصلحة مشترآة للتعاون بشكل أآبر

   
  

حضور في لوزان " البوليتكنيك"هناك ما يتم العمل عليه وأّن في آلّية "وأشار بارا إلى أّن 
ممّيز لألساتذة اللبنانيين في الجسم التعليمي وآذلك على مستوى 
الطّالب فيها، ولكن ذلك ال يمنع أّن هناك جهد يجب بذله آون الجامعات 

وشّدد على أّن ". السويسرّية تجهل إلى حد بعيد الجامعات اللبنانّية
شكل تقاسمنا المشترك للغة الفرنسّية هو في الواقع آنز ال نستغّله ب"

  ". آاف
  

الحظت أّن اللبنانيين : "قال بارا" مرآز التوثيق السويسري"وعن افتتاح 
وخصوصًا في المجال السياسي يهتمون آثيرًا بطريقة عمل النظام 
السياسي السويسري، وغالبًا ما يأتي إلى سفارتنا طالب يسعون إلى 

فإّن نيل معلومات في هذا المجال أو حتى في األدب واالقتصاد ولذلك 
إيجاد مرآز التوثيق آمكان مرآزي نستطيع أن نحيل إليه هؤالء الطّالب لالستعالم عن 

يتطّور هذا المرآز بعد أن تّم تجهيزه آمرحلة "وأعرب عن أمله بأن ". سويسرا هو أمر مهم
الممّولة من (وهي المؤّسسة السويسرّية ) Pro Helvetia" (برو هيلفيسيا"أولى عبر 
التي تساعد على تنمية الثقافة السويسرّية في الخارج، نظرًا لعدم وجود ) المال العام

هذه المؤّسسة تعّهدت بتغذية هذا المرآز بشكل "وأوضح أّن ". وزارة ثقافة في سويسرا
سّيما الجامعات عندنا أيضًا فكرة بأن نطلب من منّظمات أخرى وال: "، وأضاف"سنوي

بتغذيته، وذلك حتى يستطيع آل من يسعى إلى الحصول على معلومات معّمقة عن 
 ". سويسرا أن يأتي إلى هذا المرآز لنيل مراده

  
 الذي قّدم صوره عن الكّتاب Laurent PARATTEالسّيد "وختم السفير بارا بشكر 

ضي في لبنان سنته السابعة أستاذ في جامعة لوزان ويق"، الفتًا إلى أّنه "السويسريين
ويعمل خاللها على معرض عن اآلداب السويسرّية والذي تجري فعالياته اليوم في المكتبة 

  ".زوق مكايل"البلدّية في منطقة 

 األب رينيه شاموسيه

  
رئيس الجامعة األب شاموسيه، وبعد أن رّحب بالحضور وبمشارآتهم في الحدث، أعاد 

ت سويسرّية رفيعة المستوى تشارك في المجلس االستراتيجي عّدة شخصّيا"التذآير بأّن 



Conseil Stratégique لجامعة القديس يوسف، آرئيس الهيئة العامة لمنّظمة األمم 
الذي لم يستطع الحضور اليوم بسبب ) M. Joseph DEISS(المتحدة السّيد جوزف ديس 

: ، مضيفًا"قة مع سويسراإلقامة هذه العال"وأعرب شاموسيه أيضًا عن سعادته ". مهامه
إستطعنا أن نؤآد هذه العالقة مع السفير بارا نظرًا لما قدمه ويقدمه لنا، والمهم أننا "

توصلنا إلى هذه المبادرة، ولي ملء الثقة بأننا تباعًا سنتوّصل إلى توقيع اتفاقّيات وإقامة 
االتفاقّية "ار إلى ؛ وأش" عالقات وثيقة أآثر بين جامعتنا ومختلف الجامعات السويسرّية

الكلّية الرومانشية "التي تّم توقيعها في اآلونة األخيرة بين جامعة القديس يوسف و
 ". السويسرّية العالية المتخّصصة

  
  

وختم شاموسيه بشكر بارا على حضوره وعلى آل ما فعله للبنان في خالل فترة عمله 
 مهّمته الدبلوماسّية الجديدة في التوفيق في"وتمّنى له ". آسفير لسويسرا في بالد األرز

  ".الواليات المتحدة األميرآّية

 العميد جرجورة حردان

  
تشّكل مساحة " العلوم االنسانّية واآلداب"آلّية "من جهته، شّدد العميد حردان على أّن 

بروح االنفتاح هذه : "وأضاف". متآلفة ومتشّعبة عابرة للكلّيات ولالختصاصات المختلفة
وتوّجه بالشكر ". ليوم ببعد عالمي لها، أنا سعيد باستقبالكم وبحضورآم معناالمتمّيزة ا

المباشرة والفورّية لعرض سعادة السفير السويسري، "لرئيس الجامعة لتلقفه ولمتابعته 
تنفيذ "آما حّيا السفير السويسري على إصراره ". ولدعمه وتشجيع التطبيق على األرض

هذه "، مذآرًا بأّن "ولتقديمه هدّية استثنائّية ومستدامةهذا الحدث قبل مغادرته لبنان، 
متوجهًا إلى سعادة (المنحة لن تقتصر على مجموعة الكتب والمراجع فحسب، ولكن 

ومن هنا، أضاف حردان، ". وآما وعدتم فسيكون هناك دعم مستمر وربما سنوي"، )السفير
قة بمعنى تخصيص قسم وهو يأتي في الحقي" مرآز التوثيق السويسري"جاءت تسمية "

لكي يصبح مكانًا ... في المكتبة، سيتم تطويره وتحديثه وتغذيته الدورية بالمراجع والكتب
 ". مخّصصًا بامتياز لالستزادة من الثقافة السويسرّية

  
لمعرض الصور الذي يرافق حدث  "PARATTEأخيرًا، توّجه العميد حردان بالشكر إلى الفّنان 

وفريق عمل المكتبة ) السيدة ليلى بو نادر إليان(لكل من أمينة المكتبة و"... االفتتاح اليوم
والذي برهن عن جهوزّيته واهتمامه الدائم والستضافته الجميع في إطار هذا اللقاء 

  ".األخوي

 
 


