
لمــاذا يتضامــن الســوريون مـع الب باولــــو ؟

 تشهد سورية تحركا$ غير مسبوق، يتعلق بطرد الب اليسوعي باولو دالوليو، الـذي يعيـش فـي ديـر مـار مـوسـ��ى
 الـقـريب مـن النـبـك شـمال دمـشق منذ ثـلثين سـنة قـضـاهـا كأقرب ما يك��ون إل��ى حي��اة م��واطن س��وري مجته��د،

.وهو سلوك بدأ مع وصوله الى سورية واس��تمر يلزم��ه. حريص على شؤون بلده الثقافية والجتماعية والروحية
 والساس في قضية الب باولو، أن جهات رسمية سورية أبلغت مص��ادر كنس��ية ض��رورة أن يغ��ادر الرج��ل البلد

 ، وهي ذريعة ل يمكن اعتبارها كافية لطل��ب المغ��ادرة، وال��تي تس��رب»أنه خرج عن نطاق مهمته الكنسية«بحجة 
 ، م��ا فت��ح الب��اب عل��ى ت��داعيات ش��عبية، وق��د»فايس��بوك«خبرها إلى أوساط سورية قب��ل أن ينتق�ل إل��ى ص��فحات الـ 

 ج�اءت ف��ي س��ياقها ثلث�ة نش��اطات، ك�ان أوله��ا قي��ام س��وريين بفت�ح ص�فحة تض�امن م��ع الب ب��اولو لب��راز رف��ض
 السوريين لقرار السلطات إبعاده، والثاني إصدار بيانات ت��دين الق��رار وتط��الب الس��لطات بوق��ف تنفي��ذه، منه��ا بي��ان
 اصدره مثقفون سوريون وآخر أصدره شبان وناشطون، وثالث النشاطات ك��ان دع��وات تض��امن عام��ة س�عت إل��ى
 إدخال موضوع التضامن مع الب باولو في س��ياق حرك�ة الحتج��اج الش��عبي ف�ي س��ورية ع�بر الس��عي إل��ى تس�مية

«جمعة سورية وطن الحرار... وطنك أيها الب باولو».

 وكما هو واضح، فان رد الفعل الواسع على ق��رار ط��رد رج��ل ال��دين اليس��وعي، يمل��ك م��برراته، لي��س ف��ي روحي��ة
 السوريين التي تتجلى على نحو واضح في حراكه��م الش�عبي انفتاح�ا$ وت��آزرا$ وتض��امنا$ ف�ي وج�ه ق�رارات العس��ف،
 إنما أيضا$ في الروابط التي أقامها الرجل م��ع أوس��اط س��ورية تتع��دى منطق�ة القلم��ون ال��تي يعي��ش فيه��ا ال��ى من��اطق
 أخرى سورية، وصلت إليها سمعة الرجل وعلقاته. وقد أضاف إليها دخوله على خط الحراك السوري وتفاعلته

من الباب العريض في مشاركة السوريين قلقهم، ثم في تقديمه رؤية لمعالجة الزمة السورية.

 فالرجل الذي وصل إلى سورية أوائل الثمانينات، اختار العي�ش ف��ي دي�ر م�ار موس��ى القري�ب م�ن مدين�ة النب�ك ف�ي
 القلمون، وقد تـحـول الـدير مـن بـ�ناء بـسـيـ��ط إلـ�ى مـ�ركز روحـ��ي وثـقـ��افي واجـتـمـاعـ��ي كـبـيـ�ر بفـ�عل جـهـ�ود
 الب بـاولو ومــسـاعديه الـذين بـذلـوا جـهودا$ اسـتـثـنائيـة طوال ثـلثـ��ة عـ��قود متـلحـ��قة، وك��ان مـ��ن تـعـبيـ��رات
 الـتـحـول في حياة دير مار موسى، توسيع إنـشـاءات الدير وتطوير بنيته التحتية وخدماته والعتماد المتزايد على
 المصادر الـذاتـيـة ف�ي حي�اته اليومي�ة، إض�افة إل�ى حـضـ�وره ف�ي حي�اة س�كان المنطق�ة م�ن المس�لمين والمس��يحيين
 الذين يعرفون الب باولو عـن قرب، ويتـعـامـلـون مـعه كـواحـد مـنـهـم، يـشاركهم في ك��ثير م��ن تفاص��يل حي��اتهم
 وخـاصـ��ة ف��ي الـ��عادات والـتقـالـيـ��د، وفـ��ي تعزي��ز أوج��ه العلق��ة بي��ن الم��واطنين، بص��رف النظ��ر ع��ن انتم��اءاتهم

الدينية.

 تحول الدير بفعل حضور الب باولو فيه إل�ى مك�ان لق�اء ب�احثين ودارس��ين ومهتمي��ن، فعق�دت في�ه ن�دوات وج��رت
 نقاشات لم تقتصر موضوعاتها على الشأن الديني والعلق��ات بي�ن الدي�ان، ب�ل أض��افت إليه�ا موض�وعات معرفي��ة

هي في صلب الهتمامات النسانية المعاصرة، وكثير منها في صلب اهتمام السوريين.

 وكان من الطبيعي لرجل بهذه الحساسية الروحية والنسانية، أن يتحسس آلم السوريين في ضوء ما شهدته البلد
 منذ أواسط آذار الماضي، فوقف عند تلك الزمة محلل$ طبيعتها، قبل أن يرسم خطوط الخروج منه��ا. وفس��ر الب
 باولو الزمة بالقول: سورية ضحية نوعين من التوتر: الول ذو طبيع��ة ثقافي��ة، حي��ث إن قس��ما$ ك��بيرا$ م��ن الش��عب
 السوري لم يعد يريد العيش تحت وطأة ديكتاتورية استبدادية، والثاني يمثله التمسك المطلق بالسلطة والمضي إل��ى

أقصى الحدود في استخدام «منطق القوة»، الذي تجاوز كل الحدود المعقولة.

 وف��ي ض��وء تط��ور الح��داث الس��ورية ال��تي أدت إل��ى خس��ائر بش��رية ومادي��ة ك��بيرة، إض��افة إل��ى تردي��ات سياس��ية
 وأمني��ة، رأى الب ب��اولو أن ثم�ة حاج�ة للمص�الحة وتحقي��ق وف��اق يأخ��ذ ف��ي العتب�ار ج��ديwا$ م��ا يxط�الب ب�ه ك�لw م�ن
 الطراف بطريقة معقولة، تترافق مع تـحـقيق شـروط أسـاسية، أهـ�مها العـ�تراف بالتـعدديـ�ة وبحري�ة ال�رأي، ث�م
 حريwة التعبير عنه، ث�مw حري�ة النش�ر م�ع احـ�ترام الراء الخ�رى وتق�ديرها والحف�اظ عل�ى س�لمة جمي�ع الم�واطنين



وكرامتهم.

 ونتيجة المصالحة من شأنها أن تأخذ البلد من الزمة إلى حل، في إطار مرحلة انتقالي��ة تق��وم الخط��وة الول��ى فيه��ا
 بت��وفير الم�ن للم��واطنين م�ن دون من��ع المطالب�ة بالحري��ات وممارس��تها بطريق��ة س�لمية. إض��افة إل�ى ت��وفير الم�ن
 للمؤسس��ات والمراف��ق العام��ة، وض��مان حري��ة التنق��ل ض��من البل��د وع��دم تعطي��ل النش��اط القتص��ادي، ومحارب��ة

التهريب، ل سيما تهريب السلح، أثناء هذه الفترة النتقالية.

 ويرافقه��ا اتف�اق لتش��كيل لجن�ة عxلي�ا لوض��ع مش��روع تع�ديل الدس��تور، تتمث�ل فيه��ا تي�ارات المعارض�ة كله�ا والق��وى
 الوطنية جميعه��ا. يع��ود له��ذه اللجن�ة تحدي��د وتنظي��م النتخاب��ات المقبل�ة وض��مان نزاهته��ا بمش��اركة اللج�ان الش��عبية
 المحلية مع التغطية العلمية التعددية الحرة. ل بد لهذه اللجنة م��ن إرس��اء وف��اق وطن��ي جدي��د، واق��تراح الخط��وط

الرئيـسـة للدستور الجديد لضمان توطيد ديموقراطية وطنية توافقية ل تغلwxبية، تعددية ل أxحادية الجانب.

 والديموقراطية التوافقية، التي تمثل الساس{ -وفق رؤيته- لحل الزمة، مبنية عل��ى أهمي��ة دور الرئاس��ة باعتباره��ا
 جه��ة ض��امنة للوح��دة الوطني��ة وال��تي تلع��ب دور الح{ك{��م العل��ى والمح��امي ع��ن ك��ل كتل��ة اجتماعي��ة مهمش��ة عل��ى
 اختلف السباب. لذلك ل بد من انتخاب هذا الرئيس م��ن خلل عملي�ة توافقي��ة تفاوض��ية، وأيض��ا$ م�ن خلل إيج��اد
 الح��ل الوس��ط المث��ل بي��ن مكون��ات المجتم��ع. ويـسـتكمـ��ل دور الرئاس��ة ف��ي فك��رة الديموقراطي��ة التوافقي��ة باعتم��اد
 كيانين تمثيليين، أولهما مجلس نواب يتم انتخابه انطلق$ا من قوائم لكل الح��زاب عل��ى أرض ال��وطن كل��ه، والث��اني
 مجلس للشيوخ يجمع ممثلي المناطق، ما يساعد في ضمان تمثيل المكونات الوطنية المتص��لة بالنتم��اء العرق��ي أو

الديني وغيرهما.

 وتتمة نـظام الديـموقراطية التوافقية في إقامة السـلطة التنفـيذية تتمثل في المزاوجة بين التعيي��ن والنتخ��اب، حي��ث
 يxعي�wن رئيسx الجمهورية رئيس{ مجلس الوزراء، الذي يقوم بتشكيل الحكومة تحت موافقة مرجحة لمجلسـ{ي الن��واب
 والـشـيوخ، فيما ينـبـغي انتخاب المحافظين من مجالس المحافظ��ات لض��مان التواف��ق الجتم��اعي المحل��ي والتن��اغم

الطائفي. 
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