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مـا ...نجمة دبي لإلعالم
منى البحيري ال تملك إال حجابها األخضر
القاهرة ــ محمد عبد الرحمن
إع �ل��ام � �ي � ��ون ب � � � � � ��ارزون ،وأص � �ح� ��اب
مناصب رفيعة م��ن العالم شاركوا
في «منتدى اإلع�لام العربي» ،الذي
ّ
اخ �ت �ت��م أم� ��س ،ل �ك��ن س �ت �ظ��ل ال� ��دورة
ال � �ـ 13ت �ح��دي �دًا م �ع��روف��ة ب��اس��م منى
البحيري .حني ظهرت للمرة األولى
ع�ب��ر م��واق��ع ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي
ق �ب��ل  3أش �ه ��ر ،ل ��م ي �ك��ن أح ��د ي�ع��رف
اسمها .ككثيرين من البسطاء الذين
ي�ل�ت�ق�ط�ه��م م � �ص � ّ�ورو ال �ف �ي��دي��وه��ات
اإلخ �ب��اري��ة ع �ب��ر ال �ي��وت �ي��وب ،ك��ان��ت
ّ
ّ
تتحدث بطريقة الفتة
مجرد سيدة
م�ث��ل ك�ث�ي��رات ظ�ه��رن للسبب نفسه
أخيرًا كالسيدة «أم أشرف» .األخيرة
ن ��ال� ��ت ش �ه ��رت �ه ��ا ب� �ع ��دم ��ا ص�ف�ع�ه��ا
ش ��اب إخ ��وان ��ي أم� ��ام م �ق� ّ�ر محاكمة
ال ��رئ �ي ��س امل � �ع� ��زول م �ح �م��د م��رس��ي.
ك��ذل��ك «أم م�ح�م��د» أو «م� ��دام إي�م��ان
عبد ال�ع��زي��ز» ال�ت��ي دخ�ل��ت ف��ي ّ
تحد

مع اإلعالمي باسم يوسف واتهمته
بالحصول على  5م�ل�ي��ارات دوالر،
وزادت شهرتها حني استعان باسم
بلقطات لها فور ع��ودة «البرنامج»
ّ
على «أم .ب��ي .س��ي .م�ص��ر» ،لكن أيًا
م��ن ه��ؤالء ل��م تنجح ف��ي العبور من
ب ��واب ��ات م �ط� ّ�ار ال �ق��اه��رة إل ��ى دب � ّ�ي،
ب��ال �ك��اد ت�ت�م��ن��ى إح ��داه ��ن أن ي��وف��ق
أب �ن ��اؤه ��ا ف ��ي ال �ع �ث��ور ع �ل��ى ف��رص��ة
ع �م��ل ه �ن��اك ب � � ّ
�أي م �ع��اش ل �ل �خ��روج
م��ن ال��واق��ع العصيب .وح��ده��ا منى
ال �ب �ح �ي��ري أو «أم ن �س �م��ة» فعلتها،
ح�ي�ن ت� ّ
�رب �ع��ت ع �ل��ى ع� ��رش ال �ش �ه��رة
بفضل ال��رس��ال��ة التي ّ
وجهتها إلى
ب ��اراك أوب��ام� ّ�ا ،وط��ال�ب�ت��ه ب��أن يغلق
ف�م��ه وال ي�ت��دخ��ل ف��ي ش ��ؤون مصر،
ل�ك�ن�ه��ا ل ��م ت �ق��ل ال��رس��ال��ة ب��ال�ع��رب�ي��ة
ال � �ف � �ص � �ح ��ى ،أو ح � �ت ��ى ب��ال �ع��ام �ي ��ة
امل�ص��ري��ة ،ب��ل بلغة انكليزية ركيكة
أث � � ��ارت س �خ ��ري ��ة امل�ل��اي�ي��ن .ت�ن�ت�م��ي
ال �ب �ح �ي��ري إل ��ى م�ح��اف�ظ��ة امل�ن��وف�ي��ة،

مسقط رأس العديد من السياسيني
امل �ص��ري�ي�ن ،أب ��رزه ��م أن� ��ور ال �س��ادات
وحسني مبارك .تبلغ منى  40عامًا.
لم تدخل الجامعة بل حصلت على
«دب � �ل ��وم ف ��ي ال� �ت� �ج ��ارة» ع� ��ام 1992
(ش �ه��ادة م�ت��وس�ط��ة  3س �ن��وات بعد
االع��دادي��ة) ،وال تعمل ،ب��ل تقيم في
منزل بسيط في جنوب القاهرة.

تنتمي إلى محافظة
المنوفية وتبلغ منى  40عامًا
ولم تدخل الجامعة
ق� �ب ��ل أن ي� �ش ��اه ��ده ��ا امل � �س� ��ؤول� ��ون
ع � ��ن «م � �ن � �ت� ��دى اإلع � �ل � ��ام ال� �ع ��رب ��ي»
رأوا ال� �ص ��ورة م��ن زاوي � ��ة مختلفة،
ّ
ووج �ه��وا إليها ال��دع��وة للمشاركة،
ل �ي��س ف ��ي امل � �ح ��اض ��رات ط �ب �ع��ًا ،ب��ل
فقط ف��ي األج ��واء .ه�ك��ذا ب � ّ�ررت منى

املري رئيسة اللجنة العليا املنظمة
ل�ـ «م�ن�ت��دى اإلع�ل�ام ًالعربي» وجود
ّ
ال �ب �ح �ي��ري ،م �ع �ت��رف��ة ب � ��أن امل �ن �ت��دى
أراد تقديم ن�م��اذج صنعها اإلع�لام
ال � �ج ��دي ��د ،ل �ك ��ن ال �ت �ب ��ري ��ر ل� ��م ي�م�ن��ع
اس� �ت� �م ��رار ال �ه �ج��وم ع �ل��ى امل �ن �ت��دى،
وخ �ص ��وص ��ًا م ��ن امل �ص ��ري�ي�ن ال��ذي��ن
ّ
رأوا أن اختيار سيدة بسيطة تتكلم
إن �ك �ل �ي��زي��ة رك �ي �ك��ة ت �ش��وي��ه ل �ص��ورة
املجتمع املصري .وهناك من انتقد
ّاألمر من زاوية إنسانية ،مشيرًا إلى
ّ
أن �ه��م اس �ت �غ��ل��وا ال �ب �ح �ي��ري ال �ت��ي لم
ّ
تغير حجابها األخضر لضيق ذات
ّ
وحولوها إل��ى ع��رض فكاهي.
اليد،
ه � � ��ذا م � ��ا ج � � ��رى ح �ي��ن ط � �ل ��ب م �ن �ه��ا
اإلعالميون الحاضرون في املنتدى
م� ��واص � �ل� ��ة ك�ل�ام� �ه ��ا ب ��اإلن �ك �ل �ي ��زي ��ة
على شاكلة «ش��اط آب ي��ور م��اوس
أوباما».
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أوب��ام��ا هي نفسها التي يتمنى أي

م��واط��ن ع��رب��ي إيصالها إل��ى البيت
األبيض ،لكن هل ستقبل «أم نسمة»
ورف� �ي� �ق ��ات� �ه ��ا ّ
أي ت� ��دخ� ��ل أم �ي ��رك ��ي
محتمل في مصر لو جرى في عهد
ع�ب��د ال �ف �ت��اح ال�س�ي�س��ي ،ف�ق��ط ألن�ه��ا
ً
ّ
تؤيده؟ هل تعلم فعال عمق العالقات
ّ
بني الحكام العرب والبيت األبيض؟
اإلجابة باختصار ال .اإلعالم القديم
م ��ا زال ن��اج �ح��ًا ف ��ي دف ��ع ال�ب�س�ط��اء
إل��ى النظر عبر زاوي ��ة واح ��دة فقط.
أوب��ام��ا ك��ان ي��ري��د اس�ت�م��رار مرسي
واإلخ � � � ��وان ،ه� ��ذا ح �ق �ي �ق��ي ،ل �ك �ن��ه لم
يرفع ي��ده عن ش��ؤون مصر وال��دول
العربية استجابة لرسالة البحيري.
ّ
املؤكد أن الناس سينسون البحيري
سريعًا إنتظارًا لشخصية بسيطة
أخرى قد ّ
توجه رسالة إلى الر ئيس
ال�ف��رن�س��ي ف��رن �س��وا ه��والن��د باللغة
لفالديمير
الفرنسية ،أو بالروسية
ّ
بوتني ،إذا ق��ال اإلع�لام الرسمي إنه
ّ
يتدخل في شؤون مصر.

على قناة اإلخوان ...بدأت الحكاية
زينب حاوي
على محطة «يقني» املصرية (تابعة
ل�ل�إخ��وان امل�س�ل�م�ين) ال �ت��ي وصفتها
بـ«اإلرهابية» ،كانت الشرارة األولى
الن�ت�ش��ار ص�ي��ت م�ن��ى ال�ب�ح�ي��ري قبل
ثالثة أشهر .في هذا الفيديوّ ،
تحدثت
ً
إنكليزية ركيكة ،مطالبة أوباما
بلغة
ّ
ب� �ع ��دم ًال� �ت ��دخ ��ل ف� ��ي ش� � ��ؤون م �ص��ر،
ومعلنة تأييدها للمشير عبد الفتاح
السيسي.
الشريط القصير الذي انتشر كالنار
ف��ي ال�ه�ش�ي��م ع�ل��ى م��واق��ع ال�ت��واص��ل،
ت�ح� ّ�ول إل��ى سلسلة ش��رائ��ط وخضع
ل�ل��ري�م�ك��س ،ف�ي�م��ا أن �ت��ج ف�ي�ل��م قصير
ك��رت��ون��ي س��اخ��ر م��ن وح��ي الفيديو.
ع ��ادت وظ �ه��رت م �ج��ددًا ف��ي ال �ش��ارع،
حيث حملت رزمة من امللوخية على
مجموعة
كتفها ،وح �ش��دتّ وراء ه� ��ا
ً
م��ن ال �ن��اس ي �ص��ف �ق��ون ل �ه��ا ،واص �ف��ة
يوسف القرضاوي بـ«مفتي
الشيخ
ً
الناتو» ،معلنة نهاية «دولة مرسي».
ظاهرة السيدة ذات الحجاب األخضر
اس�ت�ق�ط�ب��ت اإلع �ل��ام ال �ع��رب��ي أي �ض��ًا.
ّ
أط��ل��ت ف��ي  20أي ��ار (م��اي��و) ال �ج��اري
ف ��ي م �ق��اب �ل��ة م ��ع ص�ح�ي�ف��ة «ال �ب �ي��ان»
اإلم� � ��ارات � � �ي� � ��ة ال � �ت� ��ي ن� �ش ��رت� �ه ��ا ع �ل��ى
ح�س��اب�ه��ا ع�ل��ى ال �ي��وت �ي��وب ،وأع ��ادت
تمجيد عبد ال�ف�ت��اح السيسي ال��ذي

ّ
يمثل «رم��ز ط��ائ��ر النهضة»ّ .
تحدت
حركة « 6أب��ري��ل» ومحمد البرادعي
«ال��ذي يجيد اإلنكليزية بطالقة» أن
يكونا حاصلني على «بكالوريوس

دبلوم تجارة منذ  20عامًا كما حازت
ه��ي» .ول��م تنس انتقاد املتجمهرين
ف ��ي م� �ي ��دان راب� �ع ��ة ال� �ع ��دوي ��ة ال��ذي��ن
«ك��ان��وا ي�س�ت�ق��وون بحلف «ال�ن��ات��و»

ّ
الستدراج تدخله في مصر» بحسب
كذلك ،رفضت
تصريحها لـ«البيان»ّ .
أن توصف «بالناشطة» ألنها تعتبر
أن ال �ن �ش �ط��اء «ت � ��آم � ��روا ع �ل��ى ال �ب�ل��د

وقبضوا الدوالرات».
في كل ه��ذه املحطات الفكاهية التي
ف��رض�ت�ه��ا ش�خ�ص�ي��ة م�ن��ى ال�ب�ح�ي��ري
وت �ص��ري �ح��ات �ه��ا ال �ج��ري �ئ��ة وامل �ث �ي��رة
ّ
ل �ل �ج��دل ،ش��ك��ل إن �ت��اج ف�ي�ل��م ك��رت��ون��ي
ع�ن�ه��ا ق� ّ�م��ة ال �ف �ك��اه��ة امل �ض ��اف إل�ي�ه��ا
ال� �ك� �ث� �ي ��ر م � ��ن امل� �ب ��ال� �غ ��ة ف � ��ي ت� �ص � ّ�ور
األح � � ��داث .أب �ط��ال ال�ف�ي�ل��م ش�خ�ص��ان:
امل� ��رأة امل �ص��ري��ة وال��رئ �ي��س األم�ي��رك��ي
باراك أوباما .هو حوار افتراضي بني
ال�ش�خ�ص�ي�ت�ين ،ح �ي��ث ي �س��أل أوب��ام��ا
ال� �ب� �ح� �ي ��ري «ه� � ��ل أن� � ��ت م� �ج� �ن ��ون ��ة؟».
وبعدما تلت املوال نفسه الذي ّ
تردده
ف��ي ك��ل منبر ،أي طلب ع��دم التدخل
في شؤون مصر الداخلية ،ومهاجمة
اإلخ � � � � � � � � ��وان امل� � �س� � �ل� � �م �ي��ن ب� �ص �ف� �ت� �ه ��م
«ك��اذب�ي�ن» ،م��ا ك��ان م��ن أوب��ام��ا سوى
اإلج�ه��اش في البكاء واالنتحار عبر
طلقة م��ن مسدسه .أم��ا آخ��ر إط�لاالت
البحيري فكانت مع اإلعالمي نيشان
عبر فيديو ّ
مسرب من داخل «منتدى
ّ
اإلع �ل��ام ال �ع��رب��ي» ف��ي دب� ��ي ،أول من
أم��س .أع��ادت البحيري ّ
الكرة نفسها
ف��ي رس��ائ�ل�ه��ا إل��ى ال �خ��ارج وال��داخ��ل
بلغتها اإلنكليزية املخلوطة ،وإل��ى
ج��ان �ب �ه��ا اإلع�ل�ام ��ي ي �ت �م��اس��ك نفسه
من الضحكُ ،
ويبدي إعجابه ببعض
عباراتها اإلنكليزية املطعمة بنكهة
مصرية.

تويتر بين الخناقات وسباق الـ selfie
ظهور منى البحيري في «منتدى
ً
اإلع�لام العربي» أث��ار ج��دال واسعًا
ب�ين امل �غ� ّ�ردي��ن ع�ل��ى ت��وي�ت��ر .انقسم
ه ��ؤالء ب�ين م� ّ
�ؤي��د وم �ع��ارض لهذه
املشاركة .قيل إن البحيري «دخلت
التاريخ» بعباراتها «شاط آب يور
م� ��اوس أوب ��ام ��ا» ،وأب � ��دى ك�ث�ي��رون
احترامهم لها بما أنها ّ
«عبرت عن
رأيها بال خ��وف ،ورفضت التدخل
األج� �ن� �ب ��ي ف� ��ي ب �ل��اده � ��ا» .واع �ت �ب��ر

ّ
ب�ع�ض�ه��م أن � ��ه رغ� ��م ع� ��دم إج��ادت �ه��ا
اإلن � �ك � �ل � �ي� ��زي� ��ة ب � �ط�ل��اق� ��ة ،إال أن� �ه ��ا
خاطبت شخصيات عدة وأوصلت
رسائلها السياسية.
«أم ن � �س � �م� ��ة» ت� ��زاح � �م� ��ت ح ��ول �ه ��ا
ال �ك��ام �ي��رات وال �ص �ح��اف��ة امل�ك�ت��وب��ة
ف� ��ي امل � �ن � �ت� ��دى ،وت �ج �م �ه ��ر ح��ول �ه��ا
امل �ع �ج �ب��ون ف ��ي دب� ��ي ك �م��ا ب� ��ان في
ال �ص��ور ال�ت��ي ن �ش��رت ع�ل��ى وس��ائ��ل
التواصل االجتماعي .أخذ البعض

ي�ل �ت �ق��ط م �ع �ه��ا ص� ��ور ال �ـ«س �ل �ف��ي»،
ويتباهى بها على حسابه الخاص
ع� �ل ��ى ت ��وي� �ت ��ر .خ �ط �ف��ت ال �ب �ح �ي��ري
األضواء من جديد ،حتى من نجوم
اإلع�لام أنفسهم املوجودين هناك.
ه��ذه ال��وج�ه��ة اإلي�ج��اب�ي��ة وامل��ؤي��دة
مل �ش��ارك��ة ال �ب �ح �ي��ري ف ��ي امل �ن �ت��دى،
ق��اب �ل �ت �ه��ا آراء م� �ع ��ارض ��ة ات �ه �م��ت
امل �ن �ظ �م�ي�ن ب �ت �ع� ّ�م��د اس �ت �ض��اف �ت �ه��ا
ل�ج�ع�ل�ه��ا «س �خ��ري��ة س �ي��دات مصر

وم � � �ص� � ��درًا ل �ل��اس � �ت � �ه � ��زاء» .وغ � � � ّ�رد
البعض «أدينا شوفنا ستات مصر
بتتهزأ في منتدى اإلعالم العربي».
انزلقت بعض االنتقادات إلى
كما
ّ
درك م�س��ف .ق��ال��ت إح��دى امل �غ� ّ�ردات
«آخ��ره��ا ي��رم��ول�ه��ا م��وز وس��ودان��ي
وت�ع�م��ل ع�ج�ين ال �ف�ل�اح��ة» ،واص�ف��ة
مشاركة البحيري بـ«التافهة» .أمام
ه ��ذه األج� ��واء امل�ن�ق�س�م��ة واملتسمة
بالحدة ،خرجت أص��وات م��ن عالم

اإلع�لام والصحافة تنتقد بدورها
م ��ا ت ��داول ��ه ال �ن��اش �ط��ون ع �ل��ى ه��ذه
ّ
وتوجهت إليهم بالقول
الشبكات،
«أن � �ت ��م م ��ن ش � َ�ه ��ر م �ن��ى ال �ب �ح �ي��ري
َ
وغيرها ،وليس اإلعالم الذي عك َس
م ��ا ي �ح �ص��ل ع �ل��ى أرض ال� ��واق� ��ع».
ّ
وأك � ��دت أن أج �ه��زة اإلع �ل��ام ليست
وصية على الجمهور لتفرض عليه
مثل هذه الظواهر.
زينب ...

