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ة علیاء المهدي: ال أشعر بالحیاء والمرأة في مجتمعنا لیست سوى أداة  للجنس ووالداي المتعریّ
 یریدان دعمي بعد نشر الصور

 
ال تزال تداعیات ما قامت به المدونة المصریة، علیاء المهدي، بنشر صور عاریة لها على موقع التواصل 

وفي الوقت عینه، أحدثت تتواصل، حیث جذبت هذه الخطوة أضواء وسائل اإلعالم األجنبیة، » فیسبوك«االجتماعي 
 ضجة كبرى في مصر. 

، وتجاوز عدد مشاهدیها ملیون مشاهدة، قفز عدد أنصارها »فیسبوك«فبعد أن تزاحم الكثیرون لمشاهدة الصورة في 
 ألف شخص.  14من عدة مئات إلى أكثر من 

 لتقالید المحافظة. كما جذبت الصورة وسائل إعالم غربیة، صاحبها الكثیر من اللغط والسخط في مصر، حیث ا

أشهر مع صدیقها المدون كریم عامر، الذي قضى عقوبة  5، منذ »ملحدة«وتقیم المهدي، والتي تصف نفسها بأنها 
 ، بتهمة اهانة اإلسالم، والرئیس المصري السابق، حسني مبارك. 2006أعوام بسجن مشدد الحراسة في  4السجن 

طلب صدیق مني نشرها على تویتر، وقبلت » فیسبوك«انه بعد إزالة صورتي من » سي.إن.إن«وقد قالت المهدي لـ 
ألنني ال أشعر بالحیاء كوني امرأة في مجتمع ال تعتبر فیه المرأة سوى أداة للجنس تتعرض للتحرش یومیا، من قبل 

تعبیر عن كیاني، وأرى في الجسد البشري أفضل تمثیل ذكور ال یفقهون شیئا عن الجنس أو أهمیة المرأة.. الصورة 
فني.. التقطت الصورة بنفسي باستخدام مؤقت زمني بكامیرتي الشخصیة.. األلوان السوداء والحمراء القویة مصدر 

 إلهام لي. 

لكتابة أن تكون مختلفة وتعشق الحیاة والفن والتصویر والتعبیر عن مكنوناتها عبر ا«وعرفت عن نفسها بأنها تحب 
أكثر من أي شيء آخر.. لهذا درست اإلعالم وتتمنى دخول التلفزیون أیضا لكشف الحقیقة القابعة تحت األكاذیب 

 ». في الحیاة الیومیة.. ال تؤمن بضرورة إنجاب أطفال بعد الزواج.. فاألمر برمته یتعلق بالحب

یوما، أنهما یریدان دعمي والتقرب  24بل تحدثت معهما آخر مرة ق«أوضحت: » المسلمین«وحول ردة فعل والدیها 
تخلت عن الدراسة بالجامعة «، وأضافت انها »مني تحدیدا بعد نشر الصور، لكنهما یتهمان كریم بالهیمنة علّي 

األمیركیة بالقاهرة حیث كانت تدرس اإلعالم قبل عدة أشهر ألن (والدیها) حاوال السیطرة على حیاتها بالتهدید 
 ». اریف الجامعةبالتوقف عن دفع مص

وحول وصفها اإلعالم بالثوریة وعدم تواجدها بمیدان التحریر قالت: ال شأن لي بالسیاسة شاركت للمرة األولى 
مایو إلحساسي بالحاجة للمشاركة في إمكانیة تغیر مستقبل مصر ورفض البقاء صامتة..  27باحتجاجات في 



أطلقها فلول حزب مبارك من الوطني الدیموقراطي، في  أبریل بعد شائعات 6أوضحت جلیا بأنني لست من حركة 
وتوضحیهم بأن علیاء لیست جزءا » إبریل 6«محاولة منهم الستثمار ردة الفعل على الصورة.. ما أدهشي هو بیان 

 في صفوفهم.. أین الدیموقراطیة واللیبرالیة التي یزعمونها؟.. إنهم یطرحون ما» ملحدین«من الحركة وأنهم ال یقبلون 
 یرید الشعب سماعه لتحقیق طموحاتهم السیاسیة.  

 بدء التحقیق في اتهام علیاء المهدي بتشجیع الرذیلة في مصر 

في سیاق قریب أدلت الكاتبة نفیسة عبدالفتاح امس األول، بأقوالها أمام نیابة جنوب القاهرة الكلیة، في واقعة البالغ 
وصدیقها عبدالكریم » المتعریة«م ضد علیاء التي باتت تعرف بـ الذي تقدمت به الخمیس الماضي الى النائب العا

 نبیل سلیمان الشهیر بكریم عامر.  

وقد قدمت الى وكیل النیابة العامة تامر العربي حافظة مستندات تضمنت صورة فوتوغرافیة لكلیهما وصورا من 
ختلفة، تؤكد ان علیاء المهدي موقعیهما على اإلنترنت، إضافة الى تصریحات لكل منهما على مواقع وصحف م

قامتها في بیت شریكها دون عالقة  قامت بتصویر نفسها بإرادتها الكاملة، ونشر تلك الصور والتصریح بعالقتها وإ
شرعیة إضافة الى استعمالها تلك الصور في المطالبة بتحرر المجتمع. وأوضحت نفیسة ان صور تصریحات كریم 

ابة األهرام ومدونته الخاصة وحسابه على تویتر، تؤكد ان المدون قد أعلى من عامر التي تقدمت بها نقال عن بو 
شأن تصرف شریكته ووصفها بالثائرة الشجاعة، وهو یدعو الى تحریض اآلخرین وتشجیعه ومؤازرته لها واعترافه 

 بأنها حبیبته وبعالقتهما خارج إطار الزواج بما یخدش حیاء المجتمع ویشیع الفاحشة. 

تهما بازدراء األدیان العتراف علیاء بأنها ال تؤمن بالحیاة بعد الموت، ولكتابة المدون معادلة على حسابه كما اتهم
نصها: إقصاء + تخلف + ظلم + جهل + خرافات + ردة حضاریة = إسالم، كما قدمت نفیسة عبدالفتاح تحقیقا 

اع فیما اقترفته علیاء، مؤكدة انها ال تربطها صحافیا بجریدة األسبوع تضمن آراء قانونیة وشرعیة ورأى علم االجتم
عالقة بالمبلغ في حقهما باستثناء الخالف حول هذه القضیة. وكانت نیابة جنوب القاهرة الكلیة برئاسة المستشار 

تامر العربي، رئیس النیابة قررت فتح التحقیق في البالغ المقدم من المحامي احمد یحیى أحمد، المنسق العام 
عاما) طالبة بكلیة اإلعالم بالجامعة  20ریجي الحقوق والشریعة والقانون ضد الطالبة علیاء المهدي (الئتالف خ

األمیركیة، وعبدالكریم نبیل سلیمان، وشهرته كریم عامر، لنشرهما صورا عاریة على الحساب الشخصي لهما بموقع 
 الفسق والفجور بین أوساط الشباب. التواصل االجتماعي الفیسبوك، ووجه لهما تهم ازدراء األدیان ونشر 

ومن جانبه، اكد احمد یحیى مقدم البالغ، انه سیحضر التحقیق وسیدلي بأقواله في البالغ المقدم منه، رغم محاوالت 
كریم عامر إقناعه بالتنازل عن البالغ وتبرئته من عالقته بعلیاء المهدي، الفتا الى ان عامر قد اشترك مع المهدي، 

را فاضحة لهما، مستنكرا وصف كریم لشهر رمضان بشهر النفاق، وطالب یحیى بتحویل أوراق القضیة وان لدیه صو 
 لفضیلة المفتي لتطبیق الحد الشرعي علیهما.

في هذه األثناء مازالت المدونة المتعریة تحظى بمتابعة على موقع التواصل االجتماعي تویتر الى جانب احداث 
  میدان التحریر في مصر

  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

 
 
 

 


