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ما تزال المحاكم المصرية ُمستمرة في استخدام عقوبة اإلعدام فى أحكامها على 
جرائم كثيرة، وصلت إلى 105 جريمة ورد ذكرها فى عدد من التشريعات المصرية 
مثل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديالته، وقانون األحكام العسكرية 
رقم 25 لسنة 1966 وقانون األسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وحتى قانون 

مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960. 

على  تطبيقها  منها  اإلشكاليات؛  من  العديد  مصر  فى  اإلعدام  عقوبة  وتواجه 
مساحة واسعة من الجرائم وليست فقط الجرائم الخطيرة، كما أن المتهمين فى 
على  الحصول  فى  حقهم  انتهاك  يتم  ما  غالًبا  اإلرهاب  أو  السياسية  القضايا 
محاكمة عادلة، وهى الضمانات التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية، 

خاصة فى القضايا التي بها جرائم يمكن الحكم فيها باإلعدام.

وفى إطار الرصد الشهري الذي تجريه الجبهة المصرية لحالة عقوبة اإلعدام فى 
تتبع  خالل  من  المنظمة  استطاعت  والجنائية،  السياسية  للقضايا  سواء  مصر، 
األخبار فى وسائل اإلعالم والتواصل مع المحامين رصد ما ال يقل عن 142 حكًما 
باإلعدام أصدرتها المحاكم المصرية فى 29 قضية منهم 3 قضايا على خلفية 
لمفتي  أوراق شخصين  المحاكم  أحالت  حين  جنائية، فى  26 قضية  و  سياسية 
الجمهورية الستطالع رأيه في إعدامهم فى قضية واحدة جنائية، وأيدت محكمة 
النقض حكم اإلعدام في 20 شخص في قضية مركز كرداسة، كما تم تنفيذ حكم 

اإلعدام فى متهم فى قضية جنائية ونرصد التفاصيل فى التالى:

أوًل: قضايا منفذ فيها عقوبة اإلعدام:

شهد هذا الشهر تنفيذ عقوبة اإلعدام على شخص واحد، حيث نفذت مصلحة 
السجون في 15 سبتمبر حكًما باإلعدام على متهم في قضية جنائية يدعى » 
وسرقة مصوغاتها  لسيدة  العمد  بالقتل  اتهامه  خلفية  على  وذلك  ر«،  حمادة. 

الذهبية.



2

ثانًيا: قضايا أيدت فيها محكمة النقض أحكام اإلعدام«
أيدت محكمة النقض في 24 سبتمبر حكًما بإعدام 20 شخص متهمين فى القضية 
رقم 12749 لسنة 2013 جنايات مركز كرداسة، والمقيدة برقم 4804 لسنة 2013 
بـ “قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة”  الجيزة، والمعروفة إعالميا  كلى شمال 
والتي تعود وقائعها ليوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع أحداث فض اعتصام 
ميداني رابعة العدوية والنهضة. وهو الحكم الذي اعتبرته تسعة منظمات حقوقية 
انتقاًما سياسًيا بحكم القانون، حيث ينتظر بهذا التأكيد 20 شخًصا تنفيذ اإلعدام 

بحقهم في أى وقت.

ثالًثا: قضايا محكوم فيها بعقوبة اإلعدام:
في  اإلعدام  عقوبة  لوضع  المصرية  الجبهة  تجريه  الذي  الشهري  الرصد  أظهر 
بين  باإلعدام على 142 شخًصا موزعين  أحكاًما  المصرية  المحاكم  مصري إصدار 

قضايا جنائية وأخرى سياسية.

1- قضايا سياسية:
 ٨2 المصرية  المحاكم  إصدار  خالل شهر سبتمبر  المصرية  الجبهة  رصدت 
حكًما باإلعدام فى ثالثة قضايا سياسية. أبرز هذه األحكام ما قضت محكمة 
جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد يوم ٨ سبتمبر باإلعدام 
ل 75 شخص متهمين فى القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة 
نصر أول /29٨5 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة والمعروفة إعالمـًيا بـ”أحداث 
فض اعتصام رابعة العدوية” وهى القضية التي تضم عدًدا كبيًرا من أعضاء 

وقيادات في جماعة اإلخوان المسلمين.
شهد هذا الشهر أيًضا إصدار محكمة جنايات المنيا أحكاًما باإلعدام مرة أخري 
إلغاء محكمة النقض ألحكام اإلعدام الجماعية أعوام 2014،2015 في  بعد 
قضايا العدوة وسمالوط. حيث قضت المحكمة يوم 12 سبتمبر بإعدام ثالثة 
أشخاص فى القضية رقم 9310 لسنة 2014 جنايات سمالوط في القضية 
المعروفة إعالمًيا »بأحداث مركز سمالوط«، كما أيدت نفس المحكمة فى 
يوم 23 سبتمبر حكم اإلعدام الصادر ضد 4 متهمين غيابًيا فى القضية رقم 

300 لسنة 2014 جنايات العدوة المعروفة بقضية«أحداث عنف العدوة«.
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2- قضايا جنائية
رصدت الجبهة المصرية خالل شهر سبتمبر إصدار المحاكم المصرية ٦0 حكًما 
باإلعدام فى 2٦ قضية جنائية. حيث أصدرت محكمة جنايات أسيوط حكًما 
باإلعدام على شخص متهم بقتل فالح، صدر الحكم يوم 1 سبتمبر برئاسة 
جنايات  محكمة  اليوم  نفس  حكمت فى  كما  طه.  المستشار سامح سعد 
طنطا برئاسة المستشار جمال عقرب بإعدام سائق متهم بذبح فتاة قاصر، 
لشخصين  بالقليوبية  الخصوص  جنايات  محكمة  قرار  هو  اإلعدام  كان  كما 
)»محمد ج ع » و »عوض س ح«(  متهمين بقتل طفل لسرقة هاتفه. أما 
فى يوم 3 سبتمبر قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار علي 

النمر بإعدام شخصين على خلفية اتهامهم بقتل مواطن بدار السالم.

وفى يوم 4 سبتمبر، صدر حكم من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار 
عبد السالم يونس بإعدام أحد عشر شخًصا متهمين بقتل مواطنين وإصابة 
آخرين أثناء مشاجرة باألسلحة فى محيط مصر القديمة. كما قضت محكمة 
بإعدام  اليوم  نفس  فى  غنيم  مدحت  المستشار  برئاسة  دمنهور  جنايات 
ثالثة أشخاص متهمين بقتل نجل صاحب محطة تموين سيارات. كما قضت 
محكمة شمال القاهرة يوم 9 سبتمبر فيما يخص القضية رقم 20125 لسنة 
آخرين فى  بإعدام شخص على خلفية اشتراكه مع  المطرية  جنايات   201٦

القتل العمد لجارهم أثناء مشاجرة نشبت بينهم.

من  جنائية  قضايا  فى  باإلعدام  أحكام  صدرت  سبتمبر   12 يوم  في  أما 
محكمتين مختلفتين، األولي حيث قضت محكمة جنايات كفر الشيخ بإعدام 
القضية رقم  ابن عمه فى  اتهامه بقتل  شخص »محمد ع.ا« على خلفية 
رقم 3229 لسنة 201٦ كلى كفر الشيخ، وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد 
الحى عبد الله العشماوى. وفى اليوم ذاته، قضت محكمة جنايات الزقازيق 
فى القضية رقم 2٨495 لسنة 201٦ جنايات أبو حماد بإعدام أربعة أشخاص 
على خلفية اتهامهم بقتل زميلهم فى تجارة المخدرات، كما قضت أيضًا 
على  اإلبراهيمية  جنايات   201٦ لسنة   11590 القضية  بإعدام شخص فى 
برئاسة  األحكام  تلك  وصدرت  ذهنًيا،  معاقة  فتاة  باغتصاب  اتهامه  خلفية 

المستشار عالء شجاع.

كما قضت محكمة جنايات بنى سويف يوم 13 سبتمبر برئاسة المستشار 
عماد سامى بإعدام شخصين )أحمد . ر . م و نبيل . ع . ك( على خلفية 
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اتهامها بقتل عامل. وفى يوم 15 سبتمبر صدر الحكم بإعدام الشقيقان 
» سمير وسامى« على خلفية اتهامهما بقتل ثالثة أشخاص فى القضية 
الجيزة برئاسة  الجيزة صدر الحكم من محكمة جنايات  رقم 31٨ كلي جنوب 
المستشار عبده عطية. وفى يوم 1٦ سبتمبر أصدرت محكمة جنايات نجع 
لخمسة  باإلعدام شنًقا  حكمها  العنتبلي  المستشار سامح  برئاسة  حمادى 
متهمين في القضية رقم 107٦7 لسنة 2017 جنایات أبوتشت على خلفية 
اتهامهم بقتل »رمضان صابر محمد«. كما عاقبت محكمة جنايات القاهرة 
ثالثة أشخاص باإلعدام على خلفية اتهامهم بقتل »أحمد.ع« فى القضية 
محكمة  قرار  هو  أيضا  اإلعدام  كان  المطرية.  جنايات   2015 لسنة   1٨9٨2
جنايات القاهرة على شخص على خلفية اتهامه بالقتل العمد، وصدر الحكم 

برئاسة المستشار عبد يونس.

وفى يوم 17 سبتمبر قضت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار 
مجدي عبدالباري باإلعدام لشخص على خلفية اتهامه بقتل طليقته وإشعال 
النيران فى بناته. وفى يوم 1٨ سبتمبر قضت محكمة جنايات الجيزة بإعدام 
شخصين على خلفية اتهامهم بقتل حدث ال يتجاوز عمره الثامنة عشر عاًما 
 2017 لسنة   10٦0٦ رقم  القضية  فى  وذلك  به  الخاص  التوكتوك  لسرقة 
جنايات مركز الجيزة. أما فى يوم 19 سبتمبر أصدرت محكمة جنايات الجيزة 
برئاسة المستشار عادل أبو المال حكمها بإعدام » محمد عبد السميع وحسن 
حمدى« لقتلهم سائق تاكسى خنًقا.كما صدر قرار محكمة جنايات الجيزة أيًضا 
وبرئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح بإعدام شخصين على خلفية إشتراكهم 

مع آخرين فى قتل صاحب فيال لسرقته.

كما صدقت محكمة جنايات الزقازيق يوم فى 22 سبتمبر على حكم بإعدام 
ثالثة عمال التهامهم بقتل عامل والشروع فى قتل آخر فى القضية رقم 
204 جنايات أوالد صقر، وصدر القرار برئاسة المستشار مختار محمد ماضى.
كما صدقت أيًضا نفس المحكمة على قرارا بإعدام عامل على خلفية اشتراكه 
مع آخرين فى قتل جارهم وإصابة زوجته فى القضية رقم 15٦45 جنايات 
أبو كبير لسنة 20170، وصدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحليم.
المستشار  برئاسة  القاهرة  جنايات  محكمة  حكمت  سبتمبر   24 يوم  وفى 
على النمر باإلعدام ل »محمد. م. د« على خلفية اتهامه بقتل جارة لخالفات 

بينهم بدار السالم.

أما فى يوم 27 سبتمبر قضت محكمة جنايات الجيزة، باإلعدام شنقا ألربعة 



أشخاص على خلفية اتهامهم بقتل عامل مع سبق اإلصرار والترصد فى 
القضية رقم 25 لسنة 201٦ جنايات قسم الجيزة، وفى اليوم ذاته حكمت 
محكمة جنايات القاهرة باإلعدام لشخصين »سيد.م وأحمد س« التهامهم 
برئاسة  الحكم  صدر  البساتين،  منطقة  فى  مشاجرة  خالل  شاب  بقتل 
المستشار علي النمر، وفى يوم 29 سبتمبر قضت محكمة جنايات شمال 
القاهرة باإلعدام لسائق على خلفية اتهامه باغتصاب ربة منزل بمدينة نصر.

 
رابًعا : قضايا محالة لمفتي الجمهورية

إلى فضيلة  أوراق شخصين  إحالة  يوم 16 سبتمبر  الجيزة  جنايات  قررت محكمة 
بقتل  اتهامهم  خلفية  على  إعدامهم،  قرار  فى  الشرعى  الرأى  ألخذ  المفتى 
سائق فى القضية رقم 1470 لسنة 2014 جنايات مركز الجيزة، صدر القرار برئاسة 

المستشار عادل أبو المال.  
تطالب الجبهة المصرية  الحكومة والقضاء المصري باإللتزام بالعهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية على أن “الحق في الحياة حق مالزم لكل إنسان”، 
وااللتزام بما أعلنته فى االستعراض الدورى الشامل فى األمم المتحدة والذى 
تعهدت فيه بفتح نقاش مجتمعى حول إلغاء عقوبة اإلعدام فى مصر، باإلضافة 
لمراجعة القوانين والتشريعات التي تتضمن عقوبات باإلعدام على عدد كبير من 

الجرائم.


