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رةالفوضى الخالّقة أم المدم 

 ٢٥/٦/٢٠٠٦ –صحيفة البيان االماراتية /ألفت عبد اهللا /عرض

 

 أم المدمرة ـ مصر في مرمى الهدف األميركي ..الفوضى الخالقة:  الكتاب-

  مصطفى بكري: المؤلف -

  ٢٠٠٥مكتبة الشروق الدولية القاهرة : لناشر ا-

  صفحة من القطع الكبير ١٩٩:  الصفحات -

 المصرية» األسبوع«رئيس تحرير جريدة » مصطفى بكري«مؤلف هذا الكتاب هو الكاتب الصحافي المعروف 

 وأثار الكثير من     الذي برز على الساحة مؤخراً     توضيح المقصود بالمفهوم  وهو يحاول من خالل كتابه الجديد       

والخطـط   تحديد مغزى المفهـوم   وعلى مدى صفحات الكتاب يحاول بكري       . »الفوضى الخالقة «الجدل بشأن   

 . التي يراها معدة مسبقا لتنفيذها خاصة تجاه مصر

 إنمـا   وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس     والذي أطلقته    الفوضى الخالقة  مصطلح   يشير بكري إلى أن   

 يستهدف إحداث قالقل في المنطقة وصوالً إلى إعادة رسم الخريطة الجيوسياسية وفقاً لحسابات مخططاًيجسد 

 . المصالح األميركية واإلسرائيلية ووفقا لمشروع الشرق األوسط الكبير

تفعيـل   صفحات الكتاب في شرح المفهوم أو المصطلح فيشير إلى أن المقصود بـه هـو                 يفصل بكري ضمن  

التناقضات الراهنة في البلدان العربية والدفع بهذه التناقضات حتى لو أدت هذه الرؤية إلـى إسـقاط الـنظم                   

 . الحليفة والموالية للواليات المتحدة

 مثل هذا النوع من الفوضى قد يؤدي إلى تـولى            أن  عن  رايس ويدلل على ذلك باإلشارة إلى أنه عندما سئلت       

 وكان ردها هـو      لم تكترث كثيراً   ،الجماعات األصولية المتشددة مهام السلطة في البلدان العربية واإلسالمية        
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 وراحـت تطلـق شـعار       يجب أال توقف حركة اإلصالح     ،أن مخاوفنا من تولى اإلسالميين المتشددين السلطة      

 . سيلة لدعم الديمقراطية في المنطقةلحوار مع األصوليين كوا

تزايـد الهجمـة    يشير بكري إلى أن التطورات كشفت بعد ذلك عن حقيقة المقصود بهذا المفهوم خاصة مـع                 

 مـن   ويوضح انطالقـاً  . األميركية على المنطقة ومحاولة العبث باألمن القومي في العديد من الدول العربية           

أن مصر كانت في مقدمة هذه الدول المستهدفة ضمن المخطط الجديد  ،ةقراءاته للعديد من األحداث في المنطق     

  .والذي يعني التخلي عن التحالف مع النظم القائمة وممارسة الضغوط عليها 

، فعلـى   أوكرانيـا و قد كان خير مثال على هذا، للتعرف على ماهية المخطط األميركي، ما حدث في بلد مثل                  

بـوادر  نطقة العربية إال أن المخطط الذي تم تنفيذه بها يشبه إلى حد كبير              الرغم من أنها ليست ضمن دول الم      

بدأت تلوح في األفق لمخطط شبيه يبدو أنه يتم إعداد العدة لتنفيذه على ساحة الشرق األوسـط وبـاألخص                   

 . المنطقة العربية اإلسالمية

باإلعداد إلسقاط النظـام    هناك بدأ    إلى أن التآمر      مشيراً أوكرانيايستعرض المؤلف هنا تطورات األحداث في       

األميركية في إشارة إلى قرابة » فرق المارينز« ـ الحليف لروسيا ـ من خالل ما يطلق عليه بكري   األوكراني

 . الف منظمة من منظمات المجتمع المدني في أوكرانيا والتي قامت باالنقالبآالثالثة 

وانطلقت تلـك المنظمـات     .  لتحقيق هذا الهدف   لياً مسبقاً تلقت دعماً أميركياً ما   حيث كانت هذه المنظمات قد      

» فيكتور يوتشينكو« المدعو رجل أميركا في أوكرانياالمدعومة أميركيا في شوارع العاصمة األوكرانية يقودها      

 . »يوتشينكو« ويتقدمها ـ الديمقراطي ـ األعالم البرتقالية ترفع ثورة شعبيةوبدا األمر وكأنه 

 ينتقل بنـا  ،وي لنا فيه بكري تفاصيل هذا المخطط الذي جرى تنفيذه على الساحة األوكرانيةفي الوقت الذي ير   

، ٢٠٠٥ عام   انتخابات الرئاسة المصرية   حدوثه خالل     كان محتمالً  ،رصد بعض المقدمات لسيناريو مماثل    إلى  

 .  بزيارة القاهرة مادلين أولبرايتحيث قامت وزيرة الخارجية السابقة 

المـارينز  « التقت بعدد من الشخصيات ممن يشبههم بكـري فـي كتابـه هـذا ب               بل المقطم جوهناك وعلى   

» ابـن خلـدون   «بعض مسؤولي المنظمات األهلية وبعض مراكز األبحاث مثل مدير مركز           ، وهم   »األميركان

 . والذي كان قد أثيرت حوله العديد من التساؤالت بشأن وطنيته وانتماءات العاملين به والقائمين عليه

 راحوا يعملون على الظهور بمظهر أنهم رجال المرحلة         أولبرايتالمهم أن بكري يشير إلى أن المجتمعين مع         

مـضطهد  حتى أن بعضهم أخذ يشكو بأنـه        .. المقبلة أو رجال أميركا المخلصين الذين يمكنها االعتماد عليهم        

ترسل الواليات المتحدة من يقـوم       البعض اآلخر يطالب بأن       ويطالب بالدعم والحماية األميركية وأخذ     ومطارد

 . باإلشراف على انتخابات الرئاسة التي كان من المقرر إجراؤها

تلقنهم روشتة   لكل هذا جاء الدور على الحاضرين لإلنصات واالستماع إليها وهي            أولبرايتوبعد أن استمعت    

لعـالج    المتحدة واالسـتخبارات األميركيـة تحديـداً    ـ على حد قول بكري ـ التي أقرتها الواليات  اإلصالح
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 ببعض المثقفين ورجال األعمال     أولبرايت، ثم التقت    المصريين من أمراض االنتماء والعروبة والثقافة والدين      

 . في قاعة إحد الفنادق المعروفة بالقاهرة

صالح وإال فلـن تنـالوا مـن        عليكم اإل « قائلة   ،تتوعد النظام المصري  وأخذت تلقي بالتهديدات خالل لقائها و     

إن مغزى هذه الزيـارة أن تقـول        «هذه قائالً   أولبرايت   على زيارة    مصطفى، ثم يعلق    » اتفاقات التجارة شيئاً  

إنـه أصـبح اآلن للواليـات       أولبرايت  الواليات المتحدة للنظام المصري على لسان وزيرة خارجيتها السابقة          

هؤالء هـم رجالنـا     .. ها بكل ما تملك، بالمال والحماية واإلعالم       ستسعى إلى دعم   ،قاعدة في المقطم  المتحدة  

 . »!أن يلمسهمالمخلصون وال يستطيع أحد منكم كائنا من كان 

 مـن األهـداف      والتي تتضمن عـدداً    فرض أجندتها على الساحة المصرية    وعن محاوالت الواليات المتحدة     

 أو بعبارة أخرى إعداد االتهامات التي  كيل االتهاماتايوردها لنا بكري في كتابه هذا في عدد من النقاط، وأوله

ينتظر إعالنها في الوقت المناسب والتي كان أبرزها ورد في مذكرة أعدها عدد من أعضاء مجلـس الـشيوخ               

 . »أولن سبكتر وتشارلز شومر«اليهود وأبرزهم السيناتوران 

 التي وردت في الوثيقـة       هذه االتهامات  أبرز وكان   ٢٠٠٣حيث تم عرض الوثيقة على المجلس في يوليو عام          

 التي حصلت عليها األجهزة األمنية المصرية قبل        ،اتهام مصر بعدم إبالغ وواشنطن بالمعلومات االستخباراتية      

رفض الحكومة المصرية التعاون مـع أجهـزة          وتضمنت االتهامات أيضاً   ،أحداث الحادي عشر من سبتمبر    

 . فية حول اإلرهابيين المصريين والسماح لها بالتحقيق معهم وتقديم معلومات كااآلمن األميركية

 الفلـسطينيين ) اإلرهـابيين (بالمساعدة والتواطؤ مـع  وكان ثالث هذه االتهامات هو اتهام الحكومة المصرية      

 . والسماح لهم بتهريب األسلحة عبر األنفاق على الحدود بين مصر وقطاع غزة

بتقديم عدد مـن المطالـب إلـى         بل وطالبت بأن تقوم الواليات المتحدة        ولم تكتف الوثيقة بكل هذه االتهامات     

 منتهكة بها وبشكل واضح السيادة المصرية والتي كان من أبرزهـا أن توافـق الحكومـة               ،الحكومة المصرية 

 الذي ال يعمل بشكل فعـال فـي الوقـت           - إعادة هيكلة مكتب التحقيقات الفيدرالي األميركي     المصرية على   

المركـز   وأن يكون هذا المكتب في مصر هو         ،تزويده بأعداد كبيرة من خبراء اإلرهاب األميركيين      و،  الحالي

 وأن يتم إبرام اتفاق أمني مـصري ـ أميركـي تلتـزم     ،الرئيسي إلدارة شؤون اإلرهاب في الشرق األوسط

ولم يتوقف األمر ، تحت اإلشراف األميركيبموجبه الحكومة المصرية بوضع خططها األمنية لمكافحة اإلرهاب 

في حال رفضت الحكومة المصرية هذه المطالب فإنه سـيتم   ،  عند حد هذه المطالب بل أكدت الوثيقة على أنه        

 . إعادة النظر في برامج المساعدات األميركية لمصر

  حيث ،وكان ثاني هذه البنود على األجندة األميركية هو ما أسماه بكري بالحرب على التعليم الديني في مصر                

طالبت مذكرة مماثلة لتلك التي قدمها أعضاء مجلس الشيوخ بإلغاء جامعة األزهر والتوقف عن تدريس مادة                

األحزاب ووسـائل اإلعـالم المعاديـة        بوقف نشاط     كما طالبت أيضاً   .التربية الدينية في المدارس الحكومية    

 . للسياسة األميركية
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، فكـم مـن     »االبتزاز باسم الديمقراطيـة   «لق عليه المؤلف     هو ما أط   ثالث بنود هذه األجندة األميركية    وكان  

 ومنها ما قد يكون     تحت مسمى الديمقراطية  المطالب يمكن أن توردها الواليات المتحدة لتعزيز وتحقيق أهدافها          

المطالبة بإنشاء مكاتب أجنبية لمراقبة تنفيذ مخطـط  له صلة وثيقة بالديمقراطية ـ األميركية بالطبع ـ مثل   

 . طةالدمقر

 في البلدان العربيـة     لمتابعة ومراقبة حالة الديمقراطية    يقتصر على الدول الغربية      اجتماع سنوي والدعوة إلى   

 مثـل   خانة المـصلحة األميركيـة    غير أنه في النهاية يصب في        ،ليس له عالقة أصال بالديمقراطية    ومنها ما   

 . بعة األوضاع األمنية في المنطقة،المطالبة بإنشاء مكاتب لحلف الناتو في العواصم العربية لمتا

وأيضا المطالبة بتنحية الدين كمصدر لتشريع التعامالت وتقليص دوره في المعامالت، وفوق كل هذا المطالبة               

 وقد زاد الطين بلة المطالبة بالتوقف       ،بوقف جمع التبرعات والزكاة في المساجد وقصر دورها على العبادات         

 .  الحرية لزواج المثليين وإطالقعن قمع الشواذ جنسياً

  


