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جامعة القدي�س يو�سف يف بريوت

الدكتورة روال تلحوق« :ما�سرت العالقات
الإ�سالم ّية  -امل�سيح ّية قيمة م�ضافة يف املجتمع»

تبدو شهادة املاستر في العالقات اإلسالم ّية  -املسيح ّية التي متنحها
كل ّية العلوم الدين ّية في جامعة الق ّديس يوسف في بيروت قيمة مضافة
لبناء مجتمع متصالح مع ذات��ه ،فهذه الشهادة املؤلفة من أربعة فصول
( 120رصيد ًا) تهدف إلى تنشئة كوادر فاعلة في مختلف مجاالت العالقات
اإلسالمية  -املسيح ّية لتعزيز التعددية الدين ّية والثقاف ّية في املجتمعات.
للوقوف على تفاصيل أكثر حول هذه الشهادة التقينا منس ّقتها واملسؤولة
عن شهادات املاستر في الكل ّية الدكتورة روال تلحوق.
انطلقنا م��ن تأسيس ه��ذه ال��ش��ه��ادة وسبب اختيار جامعة الق ّديس
يوسف لهذا النوع من االختصاصات شرحت الدكتورة تلحوق أسباب
ذلك بالقول« :لم ِ
يأت هذا االختصاص وليد املصادفة .بدأت احلكاية مع
اليسوعي الراحل «دوبريه التور» والدكتور هشام
أربعة أشخاص :الراهب
ّ
نشابة ،وكانا صديقني مق ّربني ،ومعهما الدكتور يوسف إيبيش واألب
أندره سكرميا .رفضوا أن تأخذ احلرب طابع ًا ديني ًا أو نزاع ًا بني الطوائف
ف��ي ح�ين أنها ليست ك��ذل��ك .ق��� ّرروا ف��ي ال��ع��ام  1977أن يعطوا دراسات
إسالم ّية  -مسيح ّية وب��دأوا بأمور بسيطة كأن يتح ّدثوا عن الصالة في
الديانتني من خ�لال دروس ليل ّية ،وح�ين أقفلت الطرقات بني البيروتَني
يسمى ب��ي��روت الشرق ّية
راح���وا ينتقلون م��ن بيت إل��ى بيت ب�ين م��ا ك��ان
ّ
أسسوا ه��ذا النشاط
وبيروت الغرب ّية .بعد ذل��ك أدرك��وا أن عليهم أن مُي ِّ
واإلطار األفضل له هي اجلامعة وخصوصا اجلامعة اليسوع ّية خصوصا
أنها جامعة لبنان ّية بروحانية يسوع ّية ،فاآلباء اليسوعيون هم من أوائل
العربي واملشرقي منذ مئات السنوات ...احتضنت
العاملني على التراث
ّ
اجلامعة هذه الفكرة مع روادها األربعة وأنشئ معهد الدراسات اإلسالم ّية
تأسست بعد».
 املسيح ّية في العام  1978ولم تكن الكلية قد ّوع��ن الفلسفة التي ُبني على أساسها املعهد قالت« :م��ن البداية كان
املعهد رؤي��وي�� ًا ولبناني ًا ،هدفه أن يجمع الناس للتفكير مع ًا وللتع ّرف
جو من الصداقة
على بعضهم البعض ،إضافة الى هدف أساسي هو خلق ٍ ّ
واالحترام والتفاهم بني الناس املنتسبني الى املعهد وهذا ما نحافظ عليه
مهما غيرنا وع ّدلنا وج ّددنا في البرامج وامل��واد يبقى الطابع األساسي
هو طابع األخوة الذي ال نرضى بأن يتزحزح أب��دا ...نحن املعهد الوحيد
في العالم حيث يتح ّدث املسلم عن نفسه واملسيحي عن نفسه ،واإلصغاء
واحلرية متو ّفران باملقدار ذاته لإلثنني».

املعنيون بهذه الشهادة

يتوجب على الطالب أن يكون حائز ًا على إج��ازة معترف بها من قبل
الدولة اللبنانية لاللتحاق بهذه الشهادة ،بغض النظر عن االختصاص،
تتوجه إلى الشهادة؟
ولكن ملن
ّ
في ر ّدها على هذا السؤال قالت الدكتورة تلحوق« :األشخاص املعنيون
هم ّ
نود أن نتواصل مع معلمي التعليم
كل فرد مهتم بهذا املوضوع ،لكننا ّ
الديني ألننا ندرك أن املجتمعات املتعددة خصوصا تلك التي تشهد نوع ًا
م��ن التخاصم أو اخل���وف ،أش�� ّد ال��ن��اس الفاعلني فيها بطريقة ق��د تكون
إيجابية  -كما قد تكون سلبية ،هم معلمو التعليم الديني ّ
فكل منهم قد
ي��د ّرس بطريقة تُقصي اآلخ��ر وحت ّفز سلب ًا وتبرز الصورة اإليجابية عن
جماعته مع التركيز على سلب ّيات اآلخ��ر» .وتابعت تقول« :كذلك معلمو
التاريخ والتربية املدن ّية ألننا نفكر في مجتمع مختلط وغير متنافر ،كما
يهمنا األشخاص العاملون في املنظمات غير احلكوم ّية وفي اجلمع ّيات
اخلير ّية ألنهم يطالون شرائح مختلفة من الناس في مختلف مستوياتهم
وانتماءاتهم وليسوا متخصصني بفئة من الناس دون األخرى .من جهة
نود أن نطال الصحافيني ألن دورهم مهم وهم قادرون على مخاطبة
ثانية ّ
املجتمع م��ن خ�لال عملهم ،وبإمكانهم لعب دور إيجابي ليس مبعنى
العواطف أو تكرار الكليشيهات ،بل من خالل األعمال املتق ّدمة .إضافة إلى
ذلك يهمنا أن نطال الدبلوماسيني والهيئات الثقافية في السفارات ،وكذلك
السياسيني ،فالهدف هو الوصول إلى جماعات فاعلة داخل املجتمعات
املتعددة قادرة على الفعل على مستويات عدة.

اختصاص يؤهّ ل عالئق ّي ًا

عن الفرق بني ه��ذا االختصاص وبقية ال��دراس��ات الدين ّية املسيح ّية
واإلسالم ّية التي تو ّفرها اجلامعة قالت تلحوق« :هدفنا ليس الدراسات
بل العالقة فاإلنسان الفاعل في املجتمع ليس بالضرورة أن يكون فقيه ًا

د .روال تلحوق
أو عامل ًا في الالهوت ،لذا نحرص على تغطية محاور ع ّدة في هذه الشهادة
(علم ًا أن املواضيع الدين ّية تشكّ ل  15رصيد ًا) ،ونركّ ز على أهمية التواصل
اإليجابي ،ومراحل احلوار وحت ّدياته والهوته وفلسفته ،وهناك الوجوه
ّ
احل��وار ّي��ة أي أشخاص واقعيون عملوا وأحدثوا فرق ًا ،إضافة إلى ّ
حل
النزاعات والتدريب وغيرها من املواضيع املهمة ...هناك أم��ور نظر ّية
وأخ���رى عملية» ،وأض��اف��ت قائلة« :ه��ن��اك م��ح��ور امل��واض��ي��ع السياس ّية
واالجتماع ّية وهو يلقي الضوء على مشاكل مثل النفور في أماكن معينة
وق�� ّل��ة االن��خ��راط وغ��ي��اب الثقافة ،إل��ى جانب دراس���ة األنظمة السياس ّية
والتعددية واحلفاظ عليها داخل هذه األنظمة فالقانون هو حامي حقوق
جميع الناس بغض النظر عن انتماءاتهم املذهب ّية والطائف ّية وغياب هذه
ننس املواضيع األخالق ّية
احلماية هو نقطة االنطالق نحو املشاكل ...ولم
َ
واحلقوق ّية ،وأص��ول الفقه واألح��وال الشخص ّية عند الطوائف وضمان
ذكرت آنف ًا...
احلقوق وتطبيق القوانني ومواضيع عمل ّية وتطبيق ّية كما
ُ
ّ
كل ذلك بهدف توسعة أفق الطالب ليتمكن من العمل بنظرة شمولية ،وال
أكادميي وال ب ّد للطالب
املنهجي فنحن في صرح
نتغاضى أبد ًا عن احملور
ّ
ّ
من أن ينتج عم ً
ال بحثي ًا مكتوب ًا حيث يتد ّرب على طريقة التفكير العلم ّية
واملوضوع ّية».
وأضافت« :هذه الشهادة قيمة مضافة عاملي ًا ألن املشاكل التي يشهدها
العالم اليوم هي مشاكل دين ّية ،وه��ذا املاستر لم يعد ماستر مهني ًا بل
أصبح بإمكان الطالب أن يتابع دروس��ه وأن يحصل على دك��ت��وراه في
العلوم الدين ّية وليس الفقهية أو الالهوت ّية ،وال ننسى أن الشهادة صادرة
عن اجلامعة اليسوع ّية لها وقعها وصيتها في سوق العمل».
جدير بالذكر ان ه��ذه الشهادة متو ّفرة باللغتني العرب ّية والفرنس ّية
وتستقطب ط ّ
الب ًا من لبنان وال��دول العرب ّية (العراق؛ البحرين؛ الكويت؛
مصر؛ األردن؛ سوريا؛ إيران؛ وتركيا) والغربية (املكسيك؛ تشاد؛ إسبانيا؛
إيطاليا؛ أملانيا؛ فرنسا؛ والواليات املتحدة األميرك ّية) ،وسبق ان تخ ّرج
منها ما يزيد على اخلمسني طالبا.

