
  بداية بعد ستة أشهر على ثورة 
الشعب في سوريا كيف تقيمون عمل 
المعارض��ة ؟ و ماه��و موقفك��م من 
المجلس الوطن��ي الذي تم إعالنه في 

تركيا؟
أح��ب أن أش��ير ف��ي تقوي��م عمل 
الظروف  إل��ى  الس��ورية،  المعارض��ة 
الصعب��ة بل المريرة الت��ي تتحرك فيها 
هذه المعارضة. خاصة أن هذه الظروف 
تجعل من ثورت��ي تونس ومصر مجرد 
نزهة. فقوى الحراك الشعبية في الداخل 
تثبت بطولة وعزيمة وثباتا وإصرارا. ال 
بد لكل متابع أن يقّوم إيجابيا، وأن يثّمن 

عاليا أداء الفعاليات الشعبية.
في تقوي��م فعالية القوى المعارضة 
الكل يتمن��ى أن يك��ون أداء هذه القوى 
أفضل. علينا أن نتذكر أن هذا النظام قد 
سحق كل قوى المعارضة خالل عقود، 
ولم يصمد من هذه القوى إال القليل. كما 
علينا أن نتذكر أن الحراك الشعبي قد زّج 
في الميدان بالكثير من الفعاليات الفردية 
التي تفاعلت مع األحداث، وأخذت تعتبر 
نفس��ها مس��ؤولة عن الحراك السوري 
وعن المعارضة السورية وربما كان هذا 
س��ببا في استش��عار بعض االضطراب 

في الساحة السورية...
أما الموقف من المجلس الوطني أو 
غيره من المبادرات، فنحن نقّوم إيجابياً 
كل المح��اوالت التي تس��عى إلى جمع 
المعارض��ة، وتش��كيل الهيئ��ة الوطنية 
الجامعة، والبد لهذه المس��اعي أن تبلغ 

غايتها وتصل إلى األمل المنشود..

المعارض��ة  أن  ه��ل  برأيك��م   -
الس��ورية على خطى ثوار ليبيا وهل 
يمك��ن أن يتك��رر س��يناريو التدخل 
العسكري األجنبي في سوريا إلسقاط 

النظام؟
الف��روق  اس��تحضار  م��ن  ب��د  ال 
الجيوسياس��ية بين سوريا وليبيا. ثم ال 
ب��د أن نتذكر الفروق الديمغرافية أيضا. 
الش��عب الس��وري اختار طريق ثورته، 
ورفع شعار الس��لمية، ورفض التدخل 
األجنب��ي، ول��ذا ال أرى أن الس��يناريو 

الليبي مرشح للتكرار في سوريا...
- وم��ا الحل للخ��روج من األزمة 

الراهنة ؟
الش��باب  ب��إرادة  الج��واب معقود 
الس��وري، ال��ذي لم يعد ي��رى حال إال 

برحيل النظام.
-  موقفكم من الدول��ة العلمانية 
وموق��ف أردوغ��ان ال��ذي ق��ال بأن 

العلمانية ال تتعارض مع اإلسالم؟
أظن أن هناك خل��الً – أحياناً - في 
فهم المصطلحات. نحن ندعو إلى الدولة 
المدني��ة، المعب��رة ع��ن إرادة األكثرية 
السياس��ية، في إطار دول��ة تكون فيها 
المواطنة هي مناط الحقوق والواجبات، 
إرادة  عل��ى  أح��د  فيه��ا  يحّج��ر  وال 
المواطني��ن، وال يف��رض أح��د وصاية 
عليهم. دولة تس��تند إلى دستور مدني، 
وتكون الس��يادة فيها للقان��ون المدني 
المعبر عن رأي األكثرية، ويتساوى فيها 
المواطنون على اختالف انتماءاتهم، في 
الحقوق والواجبات، كما يتس��اوى فيها 
الرج��ال والنس��اء.. أما م��اذا يمكن أن 
تس��ّمى هذه الدولة؟ فنح��ن نؤّكد على 
ه��ذه الصيغة للدولة، بغ��ض النظر عن 

المصطلحات والتسميات والثنائيات..
- كيف تتصورون بديل األسد؟

نتصوره رئيسا ديمقراطيا عصريا، 
ينتم��ي إلى ش��عبه، ويحم��ل همومه، 
ويخدم مش��روع اإلص��الح والنهوض 

الحقيقي في سوريا.
- يلومك��م البع��ض عل��ى التحالف 
مع عب��د الحليم خدام في وقت س��ابق 

ألن ه��ذا الرج��ل كان ج��زءاً م��ن هذا 
النظام، وفاع��ال جدا، كما  يلومكم على 
اتصاالتك��م بواش��نطن، ويش��بهونكم 
بالمعارض��ة العراقي��ة الس��ابقة، التي 
اس��تقوت باألجنبي، و كرست االحتالل 

فماذا تقولون؟
التحال��ف مع الس��يد عب��د الحليم 
خدام كان خطوة سياس��ية لها سياقها، 
وقد أصبحت من الماض��ي. ونعتقد أن 
كل خطوة إنما تقوم في س��ياقها، وفي 
ض��وء المعطيات التي كان��ت قائمة في 
وقتها. ونحن ال نعتق��د أن تلك الخطوة 
كانت خطأ مبدئي��ا، ذلك فإن التحالفات 
السياس��ية تبقى دائماً خاضعة للتقدير، 
وقابل��ة الختالف وجه��ات النظر فيها. 
نح��ن ما زلن��ا حريصين على تش��جيع 
قيادات النظ��ام السياس��ية والتاريخية 

على االنشقاق..
أما اللق��اء مع واش��نطن فقد يكون 
م��ن الضروري أن نؤكد أننا لم نلتق مع 
واشنطن حتى اآلن. ولكننا مستعدون - 
كم��ا نعلن دائما - للح��وار مع الجميع. 
نرفض أن يس��تعمل أحٌد ضدنا فزاعات 
التخوي��ن واالتهام، فتاريخن��ا الوطني 
معروف، ومواقفنا مش��هودة، ورفضنا 
لالس��تقواء باألجنبي لي��س بحاجة إلى 
ش��واهد إضافية. لذا ال وجه لتش��بيهنا 
األحاديث  وهذه  العراقي��ة،  بالمعارضة 

إنما يرددها النظام وعمالؤه..
-  أي��ن تتموقع��ون الي��وم ف��ي 
المعارض��ة  تحالف��ات  خارط��ة 

السورية؟
نحن نشكل الجس��م األكبر واألثقل 
ف��ي معارضة الخارج. كم��ا أن قواعدنا 
الفكري��ة والثقافي��ة هي الظاه��رة على 
الس��احة الداخلية. نح��ن نؤكد في هذه 
المرحلة عل��ى ضرورة تجمي��ع القوى 
السياسية المعارضة، ونحاول أن نكون 

عامال مجمعا بين كل القوى الوطنية.. 
- ما هو رأيكم في دعاة العلمانية 

من المعارضة السورية؟
إن  نق��ول  أن  المفي��د  م��ن  ربم��ا 
عل��ى العلمانيين الس��وريين أن يعيدوا 
تقديم أنفس��هم وإبراز الوجه اإليجابي 
للعلماني��ة، للتأكي��د عل��ى أن العلمانية 
ليس��ت كفراً وال زندقة، وال مجوناً وال 
فس��قا. ه��م يحتاجون إلى جه��د عملّي 
لتصحي��ح الصورة عنه��م، نتيجة كثير 
م��ن الممارس��ات التاريخي��ة، بما فيها 
التحالف مع االس��تبداد، واالس��تهداف 
الس��افر لقيم اإلسالم وش��عائره، هذه 
الممارس��ات التي أعطت انطباعا س��لبيا 
عن العلمانية العربية والس��ورية بشكل 
خاص. ما يزال بعض العلمانيين يقعون 

في نفس األخطاء...

- ما رأيكم في تصريح البطريرك 
المارون��ي اللبنان��ي بش��ارة الراعي 
ح��ول خش��يته م��ن حك��م اإلس��الم 

السياسي في حال سقوط األسد؟
كل الذين يتخوفون من الديمقراطية، 
أو يخّوفون منها - مهما تكن ذرائعهم - 
إنما يخدمون أنظمة االستبداد، ويقفون 
في الخندق المعادي للشعوب وحقها في 

الحرية والكرامة اإلنسانية..
- ه��ل انتم م��ع حكوم��ة وحدة 

وطنية إلدارة المرحلة االنتقالية؟
بالطبع نعتق��د أن المرحلة االنتقالية 
في سوريا، بعد خمسة عقود من الفساد 
واالستبداد، ال يمكن أن يحمل مسؤوليتها 
إال حكوم��ة وطنية تش��اركية. بل نعتقد 
أن مخرج��ات أي انتخابات ديمقراطية، 
يجب أن تلحظ هذه التشاركية الوطنية، 
ألن حجم الدمار في سوريا ال يمكن أن 
ينف��رد بإصالحه أي فريق وطني، مهما 
تكن كفاءت��ه وإمكاناته. الديمقراطية في 
فهمنا تش��اركية توافقية، وليست رقما 

يحصد أكثرية ..
- م��ا ه��ي عالقتكم م��ع تيارات 
الليبرالي��ة  األخ��رى  المعارض��ة 

واليسارية؟
الجمي��ع،  عل��ى  منفتح��ون  نح��ن 
وحريصون عل��ى التواصل مع الجميع، 
ونتعامل بإيجابية م��ع الجميع. تربطنا 
بعدد من األحزاب والتيارات السياس��ية 
عالق��ات تع��اون وتش��اور وتنس��يق، 
ونأمل في تطوير عالقاتنا مع اآلخرين.

- كي��ف تقيمون عالق��ة اإلخوان 
اإلس��المية  بالح��ركات  المس��لمين 
األخرى ف��ي المنطقة، وهل سنش��هد 
بداية لحكم إس��المي بدأ ينتشر بعد 

الربيع العربي؟
منفتح��ون  المس��لمون  اإلخ��وان 
عل��ى الجميع، وبخاص��ة على الحركات 
اإلس��المية التي نتفق معه��ا في الفهم 
الوس��طّي المعتدل لإلس��الم، وتربطنا 
ببع��ض هذه الحركات عالقات تش��اور 
وتعاون وتنسيق. نعتقد أن الربيع العربي 
س��يحدث تطورات كثي��رة على صعيد 
األفكار وأش��كال التعبير السياسي. إن 
ثورة االتصاالت الجديدة س��تنتج عالما 
آخر يتجاوز البن��ى التقليدية التي كانت 
ابنة القرنين التاس��ع عشر والعشرين. 
أعتق��د أن اإلخوان المس��لمين والحركة 
اإلسالمية بشكل عام هي األكثر تأهيال 
لحجم الوافدين إليها من جيل الش��باب 

إلحداث التطور األكثر فعالية.. 
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علي البيانوني )ص/ح.م(

حوار خاصّ مع المراقب العام لإلخوان المسلمين في سوريا علي البيانوني

عىل العلامنيني الّسوريني أن يصّححوا الّصورة عنهم 
للتأكيد عىل أن العلامنية ليست كفراً وال زندقة

 أجرت الحوار: روعة قاسم
 تعد حركة اإلخوان المسلمين في سوريا إحدى أهم ركائز الحراك السياسي المعارض 

وقد شهد تاريخها حمالت قمع عديدة استهدفتها من قبل حزب البعث الحاكم في دمشق في 
محطات مختلفة. وتتخذ هذه الحركة اليوم موقعا متقدما في قلب ثورة الشعب للقضاء على 
نظامه في الوقت الذي تطرح فيه تساؤالت عديدة حول قدرة المعارضة على تحقيق أهدافها 
بالنظر للتباينات العديدة بين مختلف أطيافها اليسارية والعلمانية واإلسالمية والليبرالية 

والقومية.  ولفهم هذا الواقع توجهت  » المغرب« الى المراقب العام لإلخوان المسلمين 
السابق في سوريا علي صدر البيانوني الذي حدثنا عن خريطة المعارضة السورية وموقع 

اإلسالميين فيها وعالقتهم مع الغرب ونظرتهم إلى العلمانية.

ندعو إلى 
الدولة 
المدنية  التي 
يتساوى فيها 
المواطنون 
على اختالف 
انتماءاتهم 
كما يتساوى 
فيها الرجال 
والنساء 

لم نلتق مع 
واشنطن 
حتى اآلن 
ومستعدون 
للحوار مع 
الجميع

البيانوين يف سطور
علي البيانوني هو أحد أهم رموز المعارضة السورية اليوم 
وأحد زعماء ومفكري جماعة اإلخوان المس��لمين في س��وريا . 
انتس��ب إلى الحركة في العام 1952، وتدرج في مواقع قيادية 
فيها . انتخب مراقبا عاما للجماعة في شهر جويلية 1996. وقد 
أعي��د انتخابه عام 2002 لفترة ثانية مدتها 4 س��نوات.تعرض 
لالعتقال مدة عامين بس��بب انتمائه لجماعة اإلخوان المسلمين، 

وقد غادر سوريا عام 1979، ويقيم حاليا في لندن.  


