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يستعد الرئيس املصري محمد مرسي للخضوع لدورات في فن
البروتوكول واإلتيكيت بعدما ضاقت مؤسسة الرئاسة على ما
يبدو باألخطاء البروتوكولية املتكررة التي يوقع نفسه فيها

مرسي ينظر إلى
ساعته خالل
املؤتمر الصحافي
مع ميركل الشهر
املاضي (أود
اندرسن  -أ ف ب)

دروس «إتيكيت» ملرسي
الرئاسة تبحث استقدام خبراء أجانب متخصصني
لتفادي املواقف املحرجة
القاهرة ــ محمد الخولي
ي �ب��دو أن م��ؤس �س��ة ال��رئ��اس��ة ض��اق��ت ب�ك� ّ�م
األخ �ط��اء ال �ب��روت��وك��ول �ي��ة ال �ت��ي ي�ق��ع فيها
الرئيس محمد مرسي منذ توليه منصبه،
بعدما أصبحت تلك الهفوات مثار سخرية
وم ��ادة أس��اس�ي��ة ف��ي ب��رن��ام��ج «ال�ب��رن��ام��ج»
الذي يقدمه اإلعالمي باسم يوسف.
لذلك لم يكن مستغربًا ما أعلنته صحيفة
ً
«اليوم السابع» أمس نقال عن مصادر في
مؤسسة الرئاسة من أن «الرئاسة تدرس
حاليًا استقدام خبراء أجانب متخصصني
ف��ي ف��ن ال�ب��روت��وك��ول واإلت�ي�ك�ي��ت ،م��ن أجل
م� �س ��اع ��دة ال ��رئ� �ي ��س ع� �ل ��ى ال �ت �غ �ل��ب ع�ل��ى
العقبات ال�ت��ي ت��واج�ه��ه خ�لال تعامله مع
ال� ��رؤس� ��اء وامل� �س ��ؤول�ي�ن ف ��ي دول ال �ع��ال��م،
وخاصة الغربية منها» .وكشفت املصادر
أن ديوان الرئاسة يجري اتصاالت بمكاتب
وم ��ؤس� �س ��ات م�ت�خ�ص�ص��ة واس �ت �ش��اري�ي�ن
في فن اإلتيكيت وال�ب��روت��وك��والت ،في كل
من لندن وواشنطن .مؤسسة الرئاسة لم
تصدر تكذيبًا أو نفيًا للخبر ،ال��ذي شغل
مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي،
رغ ��م أن امل �ت �ح��دث ال��رئ��اس��ي ،ي��اس��ر ع�ل��ي،
ً
ع��ادة م��ا ي�س��ارع إل��ى نفي أي خبر يتعلق
بالرئاسة أو الرئيس ،ما يعني ضمنًا أن
ً
الرئاسة فعال ستقدم على هذه الخطوة.
لكن ما الذي يدفعها إلى ذلك؟ الحقيقة أن
اإلجابة عن هذا التساؤل ال تحتاج سوى
إلى مراجعة خطابات ولقاءات مرسي منذ
اليوم االول لتوليه الرئاسة ،لكشف حجم
االخطاء التي وقع فيها ،س��واء في خطبه
الداخلية أو ل�ق��اءات��ه بمسؤولني م��ن دول
أجنبية .ب��داي��ة أخ�ط��اء ال��رئ�ي��س ك��ان��ت في
خطابه األول ف��ي م�ي��دان التحرير عندما
هاجم الحقبة الناصرية بقوله «وما أدراك
م��ا ال�س�ت�ي�ن�ي��ات» ،ب�ع��دم��ا أك��د أن��ه سيكون
رئيسًا لكل املصريني .وه��ي الجملة التي
ت�ح��ول��ت إل��ى أداة للهجوم ع�ل�ي��ه ،ب��دع��وى
أن��ه ال يجوز لرئيس جديد أن يبدأ عهده
ب ��ال� �ه� �ج ��وم ع� �ل ��ى رئ � �ي� ��س ي �ح �ظ ��ى ب �ح��ب
ش��ري�ح��ة ك�ب�ي��رة م��ن امل�ص��ري�ين ،ف��ي إش��ارة
إلى جمال عبد الناصر.
ال� �ه� �ف ��وات ف ��ي ال �خ �ط ��اب ��ات ل �ي �س��ت س��وى
ج ��زء م��ن امل �ش �ك �ل��ة .ف �ف��ي خ �ط��اب��ات��ه ،ي�ق��وم
م��رس��ي ب�ل�ع��ق إص�ب�ع��ه ع�ن��دم��ا ي��ري��د قلب
األوراق التي يقرأها ،إض��اف��ة إل��ى اإلطالة
فيها وال�ت�ط��رق إل��ى أم��ور جانبية تجعله
م�ح��ل س �خ��ري��ة ،ك�ت��وج�ي��ه ال�ت�ح�ي��ة إل ��ى كل
محافظات الجمهورية ب��االس��م ،وإل��ى كل
املهن تقريبًا ،كما أن مرسي غالبًا ما يرفع
اص �ب �ع��ه خ �ل�ال ال �ح��دي��ث م ��ا ي��وح��ي ب��أن��ه
يهدد.
لكن يبقى أن ما قام به مرسي أثناء لقائه
ب��رئ �ي �س��ة ال � � � ��وزراء األوس� �ت ��رال� �ي ��ة ج��ول �ي��ا
ج� � �ي �ل��ارد ،خ� �ل��ال زي � ��ارت � ��ه األول � � � ��ى ل�ل�أم��م
املتحدة ،أسوأ أخطائه .ففي اللقطات التي
ع��رض�ت�ه��ا ال�ق�ن��اة ال �ع��اش��رة األوس �ت��رال �ي��ة،
ب �ع��د ط �ل��ب م �ق��دم ال �ق �ن��اة م ��ن امل �ش��اه��دي��ن
االنتباه ،أظهرت مرسي يحاول االستواء
ف��ي ج�ل�س�ت��ه إل ��ى ج��ان��ب رئ�ي�س��ة ال � ��وزراء،
ً
ف �ل �م��س م � �ط� ��وال ع � �ض ��وه ال � ��ذك � ��ري وس ��ط
ال �ح��اض��ري��ن وع��دس��ات ال �ك��ام �ي��رات .وه��ي
ال�ل�ق�ط��ة ال �ت��ي ج ��رى ت��داول �ه��ا ع�ل��ى م��واق��ع
التواصل االجتماعي بسخرية كبيرة.
أما خالل لقاء مرسي بالرئيس األميركي
األسبق ،بيل كلينتون ،في أيلول املاضي،
ف�ت�ن�خ��ع (ال �ح ��رك ��ة ال �ت��ي ت �س �ب��ق ال �ب �ص��ق)
ً
مرسي على الهواء مباشرة.
ه � �ف� ��وات ال ��رئ� �ي ��س ت � ��زاي � ��دت ف� ��ي ل �ق ��اءات ��ه
ال �خ��ارج �ي��ة ،إذ ت �ك��ررت م ��رة أخ� ��رى أث �ن��اء
امل� ��ؤت � �م� ��ر ال � �ص � �ح ��اف ��ي ال � � � ��ذي ع � �ق � ��ده م��ع
امل�س�ت�ش��ارة األمل��ان �ي��ة أن�ج�ي�لا م �ي��رك��ل ،في

أملانيا قبل ف�ت��رة وج�ي��زة ،عندما التقطت
الكاميرات ص��ورة ملرسي وه��و ينظر إلى
س��اع��ة ال�ي��د ال�ت��ي يضعها .وه��و التصرف
ال ��ذي ع�ل��ق عليه أح��د مستخدمي م��واق��ع
ال�ت��واص��ل االجتماعي بقوله «م��ش ممكن
م��ا يعرفش ينستر أب �دًا ،الزم فضايح كل
مرة يخرج فيها بره البلد ،الظاهر فرحان
بالساعة الجديدة أو يمكن ميعاد ال��دواء
ب �ت��اع��ه وامل �ن �ب ��ه رن ،أو ال �ط �ي ��ار ق ��ال ��ه ل��و
مجتش في ميعادك حاسيبك وأمشي».
ف��ي أمل��ان �ي��ا أي �ض��ًا ك ��ان خ�ل��ط ال��رئ �ي��س في
الحديث باللغة اإلنكليزية والعربية مثار
س�خ��ري��ة ال�ك�ث�ي��ر وت �ن��در ال �ن�ش �ط��اء تجلى
بقولهم «أنكليزي ده يا مرسي» ،وهي تلك
الجملة التي ج��اءت ف��ي مسرحية العيال
كبرت للفنان سعيد صالح.
ونظرًا إل��ى تكرار ه��ذه األخطاء وتأثيرها
على ص��ورت��ه ،وخوفًا من أن يقع الرئيس
في مواقف مماثلة في الفترة املقبلة ،يبدو
أن ال��رئ��اس��ة س�ت�خ�ض��ع ال��رئ �ي��س ل ��دروس
مكثفة في تعلم اإلتيكيت والبروتوكوالت
ف��ي ال�ت�ع��ام��ل م��ع ال��رؤس��اء والشخصيات
الدولية.
وت�ه��دف ه��ذه ال ��دروس ،كما ذك��رت «اليوم
ال� �س ��اب ��ع» إل � ��ى ت �ع��ري��ف م ��رس ��ي وف��ري �ق��ه
باإلجراءات والتقاليد وقواعد اللياقة التي

الدروس ستركز على
قواعد اللياقة التي
تسود المعامالت
واالتصاالت الدولية

ت �س��ود امل �ع��ام�ل�ات واالت� �ص ��االت ال��دول �ي��ة،
واألع ��راف ال�ت��ي يتبعها رؤس ��اء ال ��دول أو
امل�ل��وك واألم� ��راء خ�لال زي��ارات�ه��م املختلفة
ل �ل��دول األخ � ��رى ،ك��ذل��ك س�ي�ج��ري ال�ت��وق��ف
عند األخطاء الشائع حدوثها في املحافل
الدولية ،وكيفية التصرف حيالها.
وك��ان��ت األخ�ط��اء ال�ع��دي��دة ال�ت��ي وق��ع فيها
مرسي منذ تسلمه الحكم منتصف العام
املاضي ،قد أثارت تساؤالت عن أسبابها.

ويرى بعض املراقبني أن مرسي الذي عاش
ف��ي أميركا س�ن��وات ف��ي اط��ار دراس�ت��ه كان
ضمن فئة م��ن ال�ع��رب ال��ذي��ن ال يختلطون
ب��األج��ان��ب وي�ل�ت��زم��ون فقط ب��ال��دراس��ة ،ما
حرمه خبرات تبادل الثقافات وربما كان
من بينها اإلتيكيت.
ك��ذل��ك ي�ص�ف��ه ب�ع��ض امل��راق �ب�ين ب��أن��ه ليس
شخصية قيادية ،ألنه ال توجد في حياته
الكثير من املواقف التي استطاعت أن تفرز

الشخصية القادرة على القيادة.
وكان مرسي قد تحول إلى مثار للسخرية
منذ اع�لان ترشحه لالنتخابات املصرية
ال� � �ع � ��ام امل� � ��اض� � ��ي ،وال � �ت � �ص� ��ق ب � ��ه ت �ع �ب �ي��ر
«االس�ت�بن» (االط ��ار االحتياطي للسيارة)
بعد اض�ط��رار جماعة اإلخ ��وان لترشيحه
للرئاسة عوضًا عن خيرت الشاطر الذي
منع من الترشح لالنتخابات.
وق� ��د أس �ه��م أداء م��رس��ي ع �ل��ى ن �ح��و غير

تظاهرات بنكهة جديدة الستعادة الزخم
ّ
حالة من الترقب تسود
الشارع املصري اليوم
ملعرفة ما إذا كانت
أعمال العنف ستتجدد
بعد دعوتني للتظاهر؛
األولى من قبل الجماعة
اإلسالمية ،فيما الثانية
لشباب الثورة و«بالك
بلوك»

االسكندرية ــ عبد الرحمن يوسف
ت ��دخ ��ل م �ص ��ر ال � �ي� ��وم ج ��ول ��ة ج� ��دي� ��دة م��ن
ال �ت �ظ��اه��رات ب �ع��د أس �ب��وع ش��اب��ه ال �ه��دوء،
وخ� ّ�ي�م��ت فيه خيبة األم��ل ل��دى ع��دد كبير
م� ��ن ف �ص ��ائ ��ل امل� �ع ��ارض ��ة ب �ع ��د ان �خ �ف��اض
ج��ذوة االحتجاجات وزخمها ،رغ��م مرور
ال��ذك��رى الثانية لرحيل الرئيس املخلوع
حسني م�ب��ارك .اقتصار أع ��داد املشاركني
في تظاهرات الذكرى الثانية للرحيل على
بضعة آالف لم يكن السبب الوحيد لخيبة
األم��ل .فجماعة اإلخ��وان املسلمني رفضت
تغيير ال�ح�ك��وم��ة ك�م��ا ت�ط��ا ّل��ب امل�ع��ارض��ة،
ّ
وأصرت في املقابل على تبني الحوار غير
امل�ش��روط كنهج استراتيجي للخروج من
األزم� ��ة ،وه��و م��ا تجلى ف��ي إع�ل�ان رئ��اس��ة

صفحات منسوبة لـ«البالك بلوك» دعت إلى التوجه بزجاجات «مولوتوف» إلى قصر القبة
(عمر عبدالله دلش  -رويترز)

ال �ج �م �ه��وري��ة اس �ت �م ��رار ج �ل �س��ات ال �ح��وار
الوطني ،فيما يلعب ح��زب النور السلفي
دور ال ��وس �ي ��ط ب�ي�ن ال ��رئ ��اس ��ة واألط � � ��راف
ال� ��راف � �ض� ��ة ل� �ل� �ح ��وار م� ��ن دون ض �م��ان��ات
مشروطة .ونفى الحزب أم��س ،على لسان
ال �ق �ي��ادي ف �ي��ه أش� ��رف ث ��اب ��ت ،ط��رح��ه اس��م
رئ�ي��س ال� ��وزراء ال�س��اب��ق ك�م��ال ال�ج�ن��زوري
ّ
لتولي رئاسة مجلس الوزراء خلفًا لهشام
ق� �ن ��دي ��ل .ف� ��ي خ �ض ��م ح ��ال ��ة االرت� � �ب � ��اك ف��ي
املشهد السياسي ،ت��أت��ي ت�ظ��اه��رات اليوم
بنكهة ج��دي��دة ،نظرًا إل��ى دخ��ول العنصر
اإلس �ل��ام � ��ي ع� �ل ��ى خ� ��ط ال� �ت� �ظ ��اه ��ر ،وس ��ط
م �خ��اوف م��ن اش �ت �ع��ال ال �ش��ارع م��ن ج��دي��د
ف ��ي ت �ظ ��اه ��رات ال � �ي ��وم .وأن� �ه ��ت ال �ج �م��اع��ة
اإلسالمية وذراعها السياسية حزب البناء
والتنمية االس �ت �ع��دادات مل��ا ّ
سمته جمعة
«معًا ضد العنف» .وكانت الجماعة دعت
إل��ى التظاهر منذ أسبوعني أم��ام جامعة
القاهرة في الجيزة إلعالن رفض ما ّ
سمته
ع �ن ��ف امل� �ع ��ارض ��ة وت� �خ ��ري ��ب امل ��ؤس �س ��ات
واالع � �ت ��داء ع �ل��ى ال �ش��رط��ة وال �ت��أك �ي��د على
شرعية الرئيس محمد مرسي .ويشارك في
ه��ذه التظاهرة  12كيانًا إسالميًا ،بينهم
ج �م��اع��ة اإلخ� � ��وان امل�س�ل�م�ين ال �ت��ي أع�ل�ن��ت
أن�ه��ا ستشارك رم��زي��ًا لتركيز منسوبيها
ف ��ي ح �م �ل��ة «م� �ع ��ًا ن �ب �ن��ي م� �ص ��ر» ب�ح�س��ب
م�ك�ت��ب اإلرش� � ��اد .ف��ي امل �ق��اب��ل ،أع �ل��ن ح��زب
النور ،ال��ذراع السياسية للدعوة السلفية،
م��درس��ة اإلس �ك �ن��دري��ة ،ع ��دم م�ش��ارك�ت��ه في
هذه التظاهرة ،بينما تشارك أح��زاب ذات
مرجعية سلفية أخرى كاألصالة والوطن
وم�ع�ه�م��ا ب �ع��ض ال �ح��رك��ات ك �ـ«ح��ازم��ون»
وأسرة الشيخ عمر عبد الرحمن وتالمذته.
أم��ا ال�ح��رك��ات ال�ث��وري��ة وأح ��زاب املعارضة
ف �ج��اء م��وق�ف�ه��ا م �ت �ش��رذم��ًا .ش �ب��اب جبهة
اإلن �ق��اذ ال��وط�ن��ي أع�ل�ن��وا ع��دم مشاركتهم
ف� ��ي ج �م �ع��ة «ك � ��ش م� �ل ��ك» ال� �ت ��ي ي�ن�ظ�م�ه��ا
امل� �ع ��ارض ��ون ل �ح �ك��م م ��رس ��ي ،الن�ش�غ��ال�ه��م

بحملة «حقوق أهالينا» التي تهدف إلى
توعية السكان في املناطق العشوائية إلى
حقوقهم االقتصادية واالجتماعية.
لكن ذل��ك لم يمنع أكثر من  30ائتالفًا من
إع �ل��ان م �ش��ارك �ت �ه��م ف ��ي ال �ت �ظ��اه��ر ال �ي ��وم.
ودع ��ت ص�ف�ح��ات م�ن�س��وب��ة إل��ى م��ا يعرف
ب ��اس ��م ح ��رك ��ة «ب �ل ��اك ب � �ل ��وك» إل � ��ى ت��وج��ه
أف ��راده ��ا ب��زج��اج��ات «م��ول��وت��وف» ص��وب
قصر القبة ،بدعوى أنه ّ
مقر عمل مرسي،
بينما االتحادية مقر الرئاسة نفسها.
في املقابل ،ترفض قوى وتيارات سياسية
م� �ع ��ارض ��ة أي م �ظ ��اه ��ر ل �ل �ع �ن��ف ،م ��ؤك ��دة
سلمية تظاهرهم ورغبتهم في االستمرار
في التظاهر لبناء كتلة شعبية مؤثرة.
وف� ��ي ظ ��ل اس� �ت� �م ��رار االن� �ق� �س ��ام ��ات داخ ��ل
املعارضة ج� ّ�راء التباين في تحديد آليات
ال� �ت� �ح ��رك وت� �ه ��دي ��د ح ��رك ��ة «ب �ل ��اك ب �ل��وك»
بالتصعيد ،بات يمكن مالحظة انخفاض
ن�س�ب��ة م �ش��ارك��ة امل��واط �ن�ي�ن ال �ع��ادي�ي�ن في
التظاهرات في أحيان كثيرة .وفي محاولة
إلع � ��ادة ال ��زخ ��م إل ��ى ال �ت �ظ ��اه ��رات ،أوض ��ح
ال� �ن ��اش ��ط ال� �س� �ي ��اس ��ي ف� ��ي اإلس� �ك� �ن ��دري ��ة،
عبد الرحمن ال��روب�ي�ش��ي ،ل �ـ«األخ �ب��ار» ،أن
تظاهرات اإلسكندرية اليوم تأتي بعنوان
«جمعة الثبات» .وأشار إلى أن املتظاهرين
«يخرجون فيها في خط سير مختلف عن
األيام املاضية ،ويستهدفون مناطق غرب
اإلسكندرية الشعبية» .وأكد أن «املسيرات
سلمية وال تستهدف تخريب أي منشأة
أو التعدي على أي ف��رد» .يأتي ذل��ك فيما
ال �ت��زم��ت ق� �ي ��ادات ج�ب�ه��ة اإلن� �ق ��اذ ال�ص�م��ت
أمس ،بينما يركز العديد من األحزاب على
ال�ت�ف��اوض غ�ي��ر امل�ب��اش��ر ع�ب��ر ح��زب ال�ن��ور
أو ال�ت�ه��دي��د ب��ورق��ة مقاطعة االن�ت�خ��اب��ات.
وف� �ق ��دت امل �ع ��ارض ��ة ج � ��راء ت ��راج ��ع ال��زخ��م
ف ��ي أع � ��داد امل �ت �ظ��اه��ري��ن م�ظ�ل��ة م ��ن ال �ق��وة
ك��ان��ت ت�س�ت�ن��د إل�ي�ه��ا أث �ن��اء ال�ت�ص��ري�ح��ات
والتفاوض.

