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إطالق أسبوع "الثقافة املتوافرة للجميع"
يف متحف ما قبل التاريخ اللبناني يف اليسوعية

أط����ل����ق م���ت���ح���ف م�����ا ق���ب���ل ال���ت���اري���خ 
القديس  لجامعة  ال��ت��اب��ع  اللبناني 
المتوافرة  "الثقافة  أسبوع  يوسف 
الشؤون  وزي��ر  رعاية  في  للجميع"، 
االجتماعية ممثاًل برئيسة مصلحة 
ش��ؤون المعوقين في ال��وزارة ماري 
ال��ح��ج ص��ل��ي��ب��ا وف���ي ح��ض��ور رئ��ي��س 
دكاش  سليم  البروفسور  الجامعة 
ال��ي��س��وع��ي وم���دي���رة ال��م��ت��ح��ف م��اي��ا 
ب���س���ت���ان���ي وع���������دد م������ن م���س���ؤول���ي 
ال��ج��ام��ع��ة وال����وزي����ر ال���س���اب���ق سليم 
ال��ج��م��ع��ي��ات  ع���ن  وم��م��م��ث��ل��ي��ن  وردة 
التي تعنى بذوي الحاجات الخاصة 

وجمع من المهتمين.
وألقى دكاش كلمة تطّرق فيها 
الى مسيرة المتحف، وقال: "أبصر 
النور  اللبناني  التاريخ  قبل  ما  علم 
بفضل إرادة ومبادرة شخصية من 
اآلب�����اء ال��ي��س��وع��ي��ي��ن. ج��م��ع ال��ع��ل��م��اء 
القديس  جامعة  ف��ي  اليسوعيون 
ي�����وس�����ف م����ح����ف����وظ����ات غ���ن���ي���ة م��ن 
األغ�����راض ال��ت��ي ت��ع��ود ال���ى م��ا قبل 
ال���ت���اري���خ وال���ت���ي أص��ب��ح��ت ت��ش��ّك��ل 
ال���م���رج���ع ال�����ذي ال ي��م��ك��ن ت��ف��ادي��ه 
والطالب  للباحثين  العلم  ه��ذا  في 

اليوم".
أض����اف: “ال���ي���وم، وب��ه��دف جعل 
ال����ح����ص����ول ع����ل����ى ال����ث����ق����اف����ة أك���ث���ر 
انفتاحًا أيضًا،  ديموقراطية وأكثر 
أردنا أن نفسح المجال أمام من قد 
تمنعهم إعاقة جسدية من المجيء 
آفاقهم  وتوسيع  بالثقافة  للتزّود 
االنسانية والثقافية. وتندرج هذه 
التعاضد  ن��ش��اط��ات  ال��ب��ادرة ضمن 
االج��ت��م��اع��ي ف���ي ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س 

ي�����وس�����ف، وه������و م�����ا ن���ط���ل���ق ع��ل��ي��ه، 
ال��ي��وم  ع��م��ل��ي��ة  ال���ع���ام 2006،  م��ن��ذ 
الفاعلين  ك��ل  تجمع  التي  السابع، 
ف�����ي ال����ج����ام����ع����ة ف�����ي أع�����م�����ال ذات 
تطّور  تعزيز  بغية  اجتماعي  طابع 
مجتمعاتنا على مستويات الثقافة 
التفكير  وحرية  والعدالة  والصحة 

وإبداء الرأي".
م�����ن ج���ه���ت���ه���ا، أل����ق����ت ال���س���ي���دة 
ب����س����ت����ان����ي ك���ل���م���ة ع�����رض�����ت ف��ي��ه��ا 
ل��ل��ن��ش��اط��ات ال���ت���ي ت��ت��م��ح��ور ح��ول 
ال��ح��اج��ات  ل����ذوي  الطبيعي  "ال��ح��ق 
الثقافة  الخاصة في الحصول على 
وواج���ب م��س��اع��دت��ه��م". وق��ال��ت إنه 
الثقافة  اعتبار  عن  التوقف  "يجب 
وال������ت������راث ن����وع����ًا م�����ن ال�����ت�����رف، ب��ل 
ك��ض��رورة لتنمية ك��ل إن��س��ان". أما 
ال��ن��ش��اط��ات ف��ه��ي: م��ح��اض��رة لجان 
لوك ريو من متحف ما قبل التاريخ 
ف��ي ن��ي��م��ور، ف��رن��س��ا، ع��ن الوسائط 

الخاصة،  الحاجات  ل��ذوي  الثقافية 
من  ل��م��ج��م��وع��ات  تعليمية  وورش 
ال��ص��م وال��ب��ك��م وال��ع��م��ي��ان ع��ن فترة 
م����ا ق���ب���ل ال����ت����اري����خ، ال����ي����وم ف����ي 18
واألرب���ع���اء وال��خ��م��ي��س ف��ي 19 و20
يدير  كما  ال��ج��اري.  الثاني  تشرين 
ج��ان ل��وك ري��و ن���دوة ي��ش��ارك فيها 
ثقافيون  ووس��ط��اء  متاحف  خ��ب��راء 
وجمعيات، نهار األربعاء، السادسة 

مساًء.
م������ن ج���ه���ت���ه���ا أل�����ق�����ت ال���س���ي���دة 
ال��وزي��ر  كلمة  بستاني  ال��ح��ج  م���اري 
"للجميع  أن  اع��ت��ب��ر  ال����ذي  درب����اس 
ال��ح��ق ب��ال��وص��ول ال���ى ك��ل م��ا يتيح 
واش��ب��اع  ت��ط��وي��ر شخصيتهم  ل��ه��م 
فضولهم العلمي والفني، وال يجوز، 
ف����ي ال����ق����رن ال����ح����ادي وال���ع���ش���ري���ن، 
أن ت��ب��ق��ى ه���ذه ال��م��ج��االت م��ح��ّرم��ة 
عليهم، ألن أحدًا لم يأخذ حاجاتهم 

الخاصة في االعتبار".

المشاركون في صورة امام المتحف.




