
 للتذكير فقط -رياض البرغوثي المانيا   2
ليس دفاعا عن عادل امام وانما دفاعا عن ثورة التغيير الديمقراطية المصرية هذا الحكم ال يبشر بنهج 

ديمقراطي صحيح وانما هو بداية الستبدال اسس الطغيان باسس اخرى ال تؤدي اال الى الطغيان نفسه كالموت 
 الدي هو الموت وان تعددت اسبابه فالنتائج واحدة اليس كذلك؟؟؟

3  sfian - يستحق اشد العقوبات 
 .احبسوا مؤيد الدكتاتورين احبسوا الذي يتعداء على االسالم 

4  dani bagdadi - من عادل القمه الى.. 
لقد فقد ..مع االسف هذا الفنان العمالق الذي اضحكه الناس تحول الى مهرج سخيف واحيانا اصبح رامبو

 

 

 أشهر بتهمة ازدراء الدين االسالمي  3الحكم بحبس عادل إمام 
2012-02-02 

 

  

أشهر 3" الزعيم"القاهرة ـ قضت محكمة مصرية بحبس الفنان عادل إمام الشهير بـ
جنيه بتهمة ازدراء الدين اإلسالمي في أعماله الفنية والسخرية من  1000وبتغريمه 

 .الجلباب واللحية
على أدواره  2011واستند المحامي عسران منصور في القضية التي رفعها على إمام في 

ليتهمه " اإلرهابي"و" حسن ومرقص"و" مرجان أحمد مرجان"في العديد من األفالم مثل 
 .بازدراء األديان

 
من جهته أكد الفنان المصري عادل إمام أنه لم يكن لديه علم بقضية اتهامه بازدراء الدين 

اإلسالمي التي صدر فيها حكم غيابي بحسبه وتغريمه، مطالبا في الوقت نفسه بضرورة 
 .احترام حرية اإلبداع والتعبير في الفن

 
لم يكن لدي علم بهذه الدعوى، ولم يصلني استدعاء " "الزعيم"وقال الفنان الشهير بلقب 

 ".إلى المحكمة، فلم يذهب محام للدفاع عني في التهمة المشار إليها
 

وقلل عادل إمام، من تداعيات تلك القضية، مشيرا إلى أنه سبق أن تعرض لكثير منها 
طوال مشواره الفني، هو وكثير من الفنانين المصريين، مثل الكاتب وحيد حامد والمخرج 

 .نادر جالل
 

وعن ارتباط القضية بالمخاوف والقلق الذي يتردد مؤخرا على الساحة الفنية المصرية 
على حرية اإلبداع مع وصول اإلسالميين إلى الحكم في مصر بعد تصدرهم االنتخابات 

بضرورة حرية التعبير، "البرلمانية؛ قال عادل إمام إنه يجب احترام حرية اإلبداع، وطالب 
 ".وأال تفرض قيود على الفن

 
 

  

  

 ارسل هذا الخبر الى صديق بالبريد االلكتروني

 نسخة للطباعة

 طيور الظالم -فارس العراقي   1
 .مخالف لشروط النشر

 

 

 
 

 
 

 

 كلمة رئيس التحرير

 وايران تتحدى.. اسرائيل تهدد 

  عبد الباري عطوان  

 المقاالت السابقة 

 تصفح عدد اليوم من القدس العربي

Subscribe by Email  اقرأ في عدد اليوم

 

وصول االنتفاضة الى حلب رأي القدس  

 

مجلس وطني للثورة عزت القمحاوي   
المصرية

 

برلمان الثورة أم ركن  سليم عزوز  
!الخطباء بمصر؟

 

العسكر يتبرأون من  حسام عبد البصير  
.. وبورسعيد تبكي جماهير األهلي.. المذبحة

والسلفيون يتهمون اتحاد الكرة

 

قررنا : احمد طالب االبراهيميكمال زايت   
تعيين مهري سفيرا في باريس عندما سخر 

جيسكار ديستان من عروبة بومدين

 

موت سفير : 'هيومن رايتس ووتش'   
ليبي سابق في باريس تحت التعذيب بعدما 

اعتقلته ميليشيا من مدينة الزنتان

 

العنف يخرج من الملعب  صحف عبرية  
الى الميدان

 

ال يخرجون من بنت جبيل صحف عبرية  

امريكا تخشى وجود عالقة بين إيران    

 

 

 
 

 
 

 

 

���� ا��
� ا���آ� ��� ��ة ا�
	��ة 
���  �� ��'(ل �'�&� %$ر�� و!

 

 

*+ل ��� ا�,%��- .��� .. ا����1 را0/
 وا��ه9 ا8رد60 �45* ا�,�(ع

 

 المواضيع األكثر قراءة
.. اسرائيل تهــدد  عبد الباري عطوان     

 وايران تتحدى

وصول االنتفاضـة الــى       رأي القدس 

توقع مفاجآت في ملف غسيل األموال         
دعـوات السـقاط      : االردن تتجاوز الذهبي   

 النظام وصدامات بين الشرطة

ال يخرجون من بنـت          صحف عبرية    

 منوعات
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لقد فقد ..مع االسف هذا الفنان العمالق الذي اضحكه الناس تحول الى مهرج سخيف واحيانا اصبح رامبو
 ماليين من محبيه ويستحق ثالث سنين وليس ثالث اشهر

 القضية غير محقة -محمد بالل   5
إال أنني , مع أنني ال أحب عادل إمام كشخص ذي مواقف مخزية وال أحبه كممثل أخذ أكبر من حجمه 

فحرية التعبير يجب أن تبقى مقدسة وخصوصاً بعد أنتصار ثورة الحرية في , أتضامن معه في هذه القضية 
مع أن (فالكوميديا هي أرقى أنواع الفن , كما أنه ليس كل عمل كوميدي يعني االستهزاء بموضوعه , مصر 

 ثم إذا أردنا أن نقدس اللحية والجلباب فماذا تركنا للمقدسات الحقيقية ؟!) إمام ال يتقنه

 تعليق -متابع   6
يجب ان يكون عبره لمن يعتبر اسال اهللا ان يخزي من يزدري الدين كما اساله ان يكفينا شر الممثلين جميعا 

 الذين يشوهون صورة االسالم ويزرعوسممومهم في االمه

 اذا التختلقوا قضايا ضد األسالميين -عبداهللا   7
وقلل عادل إمام، من تداعيات تلك القضية، مشيرا إلى أنه سبق أن تعرض لكثير منها طوال مشواره الفني، 

هذا يعنى أن هذه القضايا . هو وكثير من الفنانين المصريين، مثل الكاتب وحيد حامد والمخرج نادر جالل
 ,,تتداول دائما ولكن األعالم يأخذها األن ليضغط على األسالميين من قبل الناس 

 هل تكون الدمقراطية بلستهزاء بلدين -عوكل   8
عادل امام تجراء على الدين جدا فعليه ان يعاقب للدين حرمة اليجب ان تتجاوز لمن كان والدمقرطية التعني 

 انها بدون خطوط حمراء بستاهل اكثر من هيك

9  haider - بدأت الخمينية المصرية 
 ..أشهر بتهمة ازدراء األخوان 3الحكم بحبس عادل إمام 

10  Ahmad Omar -  أشهر 3الحكم بحبس عادل إمام 
هذه قضيه ممثل . هذه ليست قضية حرية رأي وال قضية حرية صحافه وفن وال قضية تتعلق بالديمقراطيه

في وقت لم يسمح به للمسلم ان .! منافق دعمه النظام الديكتاتوري ليتحدى ويحتقر مشاعر الشعب المحتسب
 ..!يعبر عن رأيه

 والعداله--عادل امام المضحك -قومي عربي   11
والموضوع ليس اللحي وغيره الموضوع انه خالل الفلم يكون -هل نشك بالقضاء ام ال؟ولنترك الحكم للقضاء

اما من يتعاطف مع عادل هو حر في --يتعبد ويصلي ويضحك بذلك علي الناس الن ما بداخله يعني ذلك
--اما القضاء ال احد يستطيع ان يتكلم عنه والزال مجلس الشعب اليمارس اي صالحيات جديه --راءيه

لم اجده -وحرية التعبير التعني االزدراء او ان يتهكم عل العلماء االجالء فهذا معيب لكل مسلم وغير مسلم 
فيلم عن ديانه اخري ويعمل من نفسه داعيه؟؟وهل يستطيع ان يفعل ذلك؟؟ ويكفي اننا لم نجد منه يعمل 

هو نفسه يقول انه --ولماذا دائما نضع المشكله ب االخوان المسلمون-موقف مشرف طوال مشواره الفني
هل يسمح اي احد ان يتطاول علي -ومن يدافع عنه بحجة حرية الراءي-وغيره تعرض لمثل هذا الموقف

 -لنخجل قليال-شخصه؟فكيف الدين والعلماء االجالء 

 -جمال حمدي   12
 كان يجب ان يتم هذا من زمان ..... احسنتم

 اللحية والجلباب -محمود بشير   13
 أفيدونا افادكم اهللا! وهلوالجلباب هل اللحية والجلباب مما عرف من الدين بالضرورة ؟ 

 !!!!هل االستهزاء بالدين حرية تعبير ؟؟؟ -سامر   14
اإلسالم ال يمنع الناس من التعبير عن آرائهم فيما يجري حولهم في السياسة واالقتصاد ، والمسائل 

االجتماعية ، وال يمنع من الكالم في نقد األخطاء ، ونصح المخطئين ، وكل ذلك ينبغي أن يكون مقيداً بشروط 
الشرع ، وآدابه ، فال تهييج للعامة ، وال دعوة للفوضى ، وال اتهام لألبرياء ، وال قذف لألعراض ، وغير 

وقد وجدنا أن أكثر أصحاب دعاوى حرية . ذلك مما هو معروف من أحكام الشرع التي تضبط هذه المسائل 
فيصلون إلى مقصدهم , حرية التطاول على الدين اإلسالمي ، وشرائعه : مقصدهم من ذلك : الكالم ، والرأي 

وطعنوا في القرآن والسنَّة بدعوى , فتطاولوا على حكم اهللا بدعوى حرية الكالم . من خالل ـ حرية الرأي ـ 
 منقول.ودعوا إلى الزنا والفجور والخنا بدعوى حرية الكالم , حرية الكالم 

 المصير -فاطمة المشخص   15
وان ينال اشد . االخوان االعزاء هذا مصير اي شخص سوء كان مشهور او غيرة اذا كان يسخر من االسالم

ويا عادل انت اخذت مكانة اكثر من الذي تستحقها في عهد . العقوبة واعتبر الحكم في صالحة الن قليل علية 
مبارك ال تمشى في اي مكان واال الحرس والشرطة الذين ياخذون الرواتب من الدولة تحرسك وتفتش 

واخبرك بان االسالم والدين والعادات والتقاليد ياعادل .الجمهورالذين يدخلون مسرحياتك وتكون تحت امرك 
تحياتي ... اتصور انت تستحق اكثر . يجب على الفنان ان يحترم نفسة ويحافظ على فنة قبل اسائتة الى دينة

 للقراء

 حريى االبداع مش في ا زدراء الدين -مصر  -محمد   16
 حرية االبداع مش في ازدراء الدين 

 

امريكا تخشى وجود عالقة بين إيران    
'القاعدة'و

 

المسلحون الذين هربوا أسلحة : تقارير   
'القاعدة'لتونس ينتمون إلى 

 

االسالميون يحققون فوزا : الكويت   
... وال مقاعد للنساء... ساحقا باالنتخابات

وسقوط مدو لليبراليين

 

هنية يعلن عن تبني أمير  :اشرف الهور  
قطر مشروعا إلعادة إعمار غزة ويدعو 

مصر إلنهاء الحصار تماما

 

حماس أبقت عددا : قيادي فلسطيني   
محدودا من قيادييها في سورية

 

اجتماع : 'القدس العربي'أبو يوسف لـ    
وزراء الخارجية العرب سيقرر خمس 
خطوات للتحرك بعد فشل المفاوضات

 

إستقالة وزير بريطاني بسبب مخالفة    
سرعة

 

رئيس الشاباك زهير أندراوس   
هناك مخاوف حقيقية من سقوط : اإلسرائيلي

أنظمة معتدلة وفي مقدمتها السعودية وعدد 
من دول الخليج واحتماالت اندالع الحرب في 

السنة الحالية منخفضة جدا 

 

أيام .. لكل أرض ميالد' أسامة عرابي  
ثورة : للروائي إبراهيم عبد المجيد' التحرير

يناير وإحياء األمل في وطن حر 25

 

معرض ألعمال الفنان والسياسي    
ألوان وطيور : المغربي المحجوبي احرضان

!وعيون غزالن في كف المالئكة

!سلحفاة اسمها نَورس  خيري منصور  

 

أوجاعي كلها بسمة النسور  

اآلداب العربية واالعتراف بأدب االعتراف  بـدي ابنـو  

 

فنانون سوريون يوجهون نداء للشعب    
ال تساهموا في قتل شعبنا: الروسي

 

عليك فقط ان تلتقط الصور ' إقبال التميمي  
زواج اإلعالم من : 'وعلي انا توفير الحرب

الديكتاتورية

 

كيرا نايتلي ال تملك جهاز تلفزيون   

 

عادل امام يطعن في حكم السجن الصادر    
بحقه

 

مصر تواجه خطر  محمد عبد الحكم دياب  
!الحرب االهلية أو االنقالب العسكري

 

من سورية الى العراق مع  هيفاء زنكنة  
الخوف 

كوابح اإلصالح المغربي حكيم التوزاني  

 

مشهد يحتاج : مصركمال الهلباوي . د  
إلى حكمة بالغة 

سيدة العاصي تقدم قوافل الشهداء أميمة أحمد . د  
قرابين للحرية 
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 تحقيقات
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 حرية االبداع مش في ازدراء الدين 

 أنا أعيط -. جوبا -المعز كباوا  17
 ... والمشردين..والجرحى ..على الشهداء... أنا أعيط .. على مصر أم الدنيا.. أنا أعيط

 ديمقراطية الظالم -ابوعثمان   18
اماعندما تمس حرية التعبير بحقوق ومشاعر االخرين فال  ---حرية التعبيرحق للجميع الأحد ينكر ذالك 

عادل امام ان اردنا ان نحاسبة فليس علي هذة الموقف فقط *** نريدهذة الحرية الظلماء التي ليس لها قيود 
 ولكن علي اغلب افالم التي هدفها االسمي نشر الرذيلة وافساد سباب مصر 

 !لماذا نخشى النقد ونخلط الحابل بالناب -نائل شومر   19
هل تطاول عادل امام في اعماله على الدين العظيم الذي نعرفه؟ ان كان االمر كذلك فالحكم في مكانه،كما 

اما ان تطاول على من اسائوا لهذا الدين في تطبيقاتهم ونعدام احاسيسهم وعلمهم بهذا الدين على حد .ارى
كل مارايت من افالمه تنتقد انتقادا الذعاالبعض الذين يرون الدين من ! سواء ارى ان هذا الحكم اجرام بحقه

زاويتهم المحدودة الذين يعتبرون الخروج عن هذه الزاوية كفر، فالدين هو اكبر من عادل امام ومن المحاكم 
ربما يكون هذا سياسي له خلفياته ومكيده لتعبئة الراي . المذكوره والتكفيريين وكل من يحاول المساس به

 !!ضد االخوان الذين االحزاب االسالمية

 هناك فرق بين حرية التعبير و قلة األدب -لندن  -فلسطينيه  -ناديه الحسيني   20
المشكله أن أولئك المداافعون عن حرية التعبير و يناصرون مهرجا من مهرجي مبارك روج افكارا هدامه منذ 

ال يميزون بين حرية التعبير و , بداياته األولى من مشواره التهريجي ايام مدرسة المشاغبين لحد هذه اللحظه 
بين التطاول على بعض فرائض الدين األسالمي كالجلباب و اللحيه مستغلين الحريه األعالميه التي أتيحت لهم 

فقط دون غيرهم أيام مبارك وذلك لشن حملة تشويه سمعة قطاعات عريضه من المجتمع المصري كان 
حينما يتهم أولئك . يعتبرها النظام خطرا محدقا بهم و بمصالحهم و التي كانت على حساب مصلحة المصريين 

الفنانون أصحاب اللحى بأنهم دجالون ووصوليون يعتبرون ذلك حقا لهم من باب حرية التعبير فأنهم في نفس 
الوقت ينكرون حق اصحاب اللحى بأنتقادهم من باب حرية التعبير أيضا حينما يتهمونهم بأنهم مروجو للرذيله 

 .فيتهموا حينها بانهم تكفيريون وتتم مالحقتهم أمنيا ألسكاتهم وأرهابهم 

 ....أعطني حريتي اطلق يدي  -. صباح احمد   21
هناك قاعدة سارت عليها االمم التي سبقتنا في تعاطيها المفلح مع مشاكلها المجتمعيه على اختالفها وحققت 

وهذه القاعده تتعلق بحرية والرأي والرأي اآلخر وهي ان منع ,بالتالي هذه االنجازات العظيمه في كل المجاالت
حرية الرأي في مجال معين البد ان تقود لمنعها في مجاالت اخرى وهو ما يتعارض مع اسس النظام 

وهذا ما شاهدته دول الغرب اثناء الحرب البارده بين الغرب والشرق اذ لم تمنع الدول الغربيه , الدمقراطي
نشاط االحزاب الشيوعيه ولكنها واجهتها بالدعايه االعالميه المركزه ومراقبة عملها والتجسس عليها ولكن 

ولذلك فنحن في الدول العربيه واالسالميه ال يمكن ان نتقدم ونتخلص من انظمة القمع والتخلف ,ليس بمنعها
الن الفساد االداري ,اال باطالق حرية الراي والراي اآلخر حتى وان كانت ال تتفق مع ما لدينا من آراء وافكار

 والسياسي او حتى خيانة االوطان ال يمكن كشفهادون حرية الراي والراي اآلخر

 قضية عادل إمام -حسين   22
إذا كانت حرية التعبير هو التعرض للدين اإلسالمي و أتباعه فلماذا ثارت الثائرة على الصحيفة الدانماركية 

. المسيئة برسوماتها الكاريكاتورية الى سيد الخلق ، و النائب الهولندي ، و الكاتب الهندي سلمان رشدي 
إنكم إن تركتم عادل إمام و أمثاله يسرحون و يمرحون دون عقاب فستعطون ذريعة لحثالة العالم كي يهينوننا 

 .و ديننا ، أنا مع تشديد العقوبة و هي غير كافية حقا 
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تغيير النظام .. الجزائرمحمد الطيب قويدري . د  
السياسي أم إعادة ترتيب أوضاع المجتمع؟

 

الذين يريدون إحراق مصرشحاتة عوض   

 

سورية بال نظام وجيش حر سمير اسحق  

 

مظاهرات غضب حاشدة تعم : مصر   
المحافظات وتطالب بالقصاص لشهداء بور 

سعيد ورحيل المجلس العسكري

 

بور سعيد كارثة صنعها من : تقرير   
يمثلون النظام السابق ومازالوا يحكمون في 

مصر

1684 
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