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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 38 حكًما 
باإلعدام أصدرتها المحاكم المصرية فى 15 قضية منهم 3 قضايا على خلفية 
أوراق 24 شخص  المحاكم ما ال يقل عن  أحالت  سياسية و12 جنائية، فى حين 
لمفتي الجمهورية الستطالع رأيه في إعدامهم فى 15 قضايا ، قضية منهم 

على خلفية سياسية و 14 قضية جنائية

أوًل: قضايا محكوم فيها بعقوبة اإلعدام:

في  اإلعدام  عقوبة  لوضع  المصرية  الجبهة  تجريه  الذي  الشهري  الرصد  أظهر 
مصري إصدار المحاكم المصرية أحكاًما باإلعدام على 38 شخًصا موزعين بين 15 

قضية جنائية وأخرى سياسية.
- قضايا سياسية:

المصرية 24  المحاكم  المصرية خالل شهر سبتمبر إصدار  الجبهة  رصدت 
حكًما باإلعدام فى3 قضايا سياسية. نحصرها فى الحالى:

 4 على  باإلعدام  حكًما  أكتوبر   8 يوم  فى  العسكرية  المحكمة  أصدرت 
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أشخاص مدنيين على خلفية اتهامهم بالقتل وتخريب الممتلكات العامة 
فى القضية رقم 11لعام 2017 جنايات غرب القاهرة العسكرية والمعروفة 

إعالمًيا ب » داعش والية الجيزة«
وفى يوم 11 أصدرت المحكمة العسكرية باإلسكندرية أحكام باإلعدام على 
17 شخًصا على خلفية إدانتهم باستهداف الكنائس )البطرسية بالعباسية 
ديسمبر 2016، المرقسية باالسكندرية ومارجرجس في طنطا أبريل 2017( 
جنايات   )2017 لسنة   165( رقم  القضية  فى  النقب  كمين  واستهداف 

عسكرية كلى اإلسكندرية.
وفى القضية المعروفة ب »كتائب أنصار الشريعة« فقد أصدرت الدائرة 
11 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة حكمها بإعدام كل من »سيد عطا، ومديح 
رمضان، وعمار الشحات » حيث وجهت إليهم تهم عدة من بينها تأسيس 
أفراد  الدولة واالعتداء على  تكفير سلطات  أفكار متطرفة و  جماعة على 

ومنشآت القوات المسلحة واستباحة دماء المسيحيين.

2- قضايا جنائية:
المصرية 14  المحاكم  المصرية خالل شهر سبتمبر إصدار  الجبهة  رصدت 
حكًما باإلعدام فى 12 قضية جنائية. حيث قضت محكمة جنايات الجيزة فى 
يوم 1 أكتوبر برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق باإلعدام لعامل يدعى 
»عماد على حسنين عمر« متهم بخطف طفلة واإلعتداء عليها، كما قررت 
محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر إعدام شخص التهامه 
باالشتراك فى جريمة خطف وقتل رجل أعمال، وفى يوم 2 أكتوبر قضت 
نفس المحكمة برئاسة المستشار على النمر، بإعدام »عماد.ج« على خلفية 

اتهامه بقتل جاره فى مشاجرة بينهما.
وفى يوم 3 أكتوبر أصدرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عادل 
أبو المال فى القضية رقم 2585 لسنة 2016 جنايات الجيزة باإلعدام لنجار 
على خلفية اتهامه بقتل زوجته.كما حصل عبد الرحمن محمد عبد المطلب 
مماثل  حكم  على  أكتوبر   6 يوم  فى  سويف  ببنى  زوجته  بقتل  المتهم 
باإلعدام، وصدر الحكم من محكمة جنايات بنى سويف و برئاسة المستشار 

محمود البربرى.
أما في يوم 9 أكتوبر فقضت محكمة جنايات الزقازيق بإعدام »هاني م 
ال« على خلفية اتهامه بالتعدى جنسًيا على فتاة فى القضية رقم 758 
محمد  المستشار  برئاسة  الحكم  وصدر  بلبيس،  جنوب  كلي   2018 لسنة 
وفيق. فى حين قضت محكمة جنايات القاهرة، فى ذات اليوم، بمعاقبة 
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سائق يدعى »فوزى.خ.م« باإلعدام التهامه بقتل طليق شقيقته.
وفى 10 أكتوبر حصل »حسان دسوقى«ومهنته فالح  على حكم باإلعدام 
من محكمة جنايات بنى سويف التهامه بالقتل مع سبق االصرار والترصد 
حيث صدر الحكم برئاسة المستشار محمود البربرى. وفى يوم 18 أكتوبر 
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جعفر نجم الدين بإعدام 
سائق على خلفية إتهامه بخطف فتاة وإغتصابها. كما قضت أيًضا باإلعدام 
لطالب إثيوبى يدعى »روزا  . د . ع« التهامه  بقتل صديقتة فى لسرقتها.
المستشار  برئاسة  القاهرة،  جنايات  محكمة  قضت  أكتوبر   23 يوم   فى 
محمد مصطفى الفقى بمعاقبة صاحب محل انتيكات »أحمد ف« وعاطلين 
»سمير ش« و«حسين م«، باإلعدام شنقا التهامهم بقتل مسن لسرقته 
باإلكراه. وقضت نفس المحكمة في 30 أكتوبر برئاسة المستشار محمد 
حمدى بإعدام عامل متهم بالقتل خالل اشتراكه فى مشاجرة أدت لسقوط 

شخصين واصابة 5 آخرين.

ثانًيا: قضايا ُأحيلت فيها أوراق متهمين للمفتي:
أحالت المحاكم المصرية فى شهر أغسطس أوراق 24 متهم للمفتي على األقل، 
فى 15 قضية، متهم واحد منهم فى قضية سياسية،  و23 متهًما فى14 قضية 

جنائية
1- قضايا سياسية: 

فى يوم 21 أكتوبر قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق المتهم »إبراهيم 
خلية  بالمشاركة فى تشكيل  الجمهورية التهامة  محمد« لفضيلة مفتى 
إرهابية، فى القضية المعروفة إعالمًيا ب » خلية طنطا اإلرهابية« ألخذ 

الرأى الشرعى فى إعدامه، وصدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد.

1- قضايا جنائية: 
قضت محكمة جنايات شبين الكوم فى يوم 10 أكتوبر و برئاسة المستشار 
ط  و«إسالم  خ«،  إ  »نجاح  من،  كل  بإحالة  الصالح  زكريا  شوقى  الدكتور 
ش« إلى المفتى ألخذ الرأى الشرعى فى إعدامهما، وذلك على خلفية 

اتهامهما بقتل فتحى فرحات زوج األولى.
وفى يوم 16أكتوبر أصدرت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار 
ممدوح أحمد عبد الدايم حكمها ب ) 1315 لسنة 2018 كلي جنوب المنصورة، 
و  رمضان حسين  أوراق »حسين  إحالة  القاهرة  جنايات  قررت محكمة  كما 
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احمد صالح محمد«على خلفية« لفضيلة المفتى الستطالع رأيه الشرعي 
فى إعدامهما على خلفية اتهامهما بقتل طفل فى القضية رقم  7436 
لسنة 2016 جنايات الخليفة، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد القياتي 

قشيري.
كانت قد أحالت محكمة شمال الجيزة فى يوم 18 أكتوبر برئاسة المستشار 
يحيى البنا أوراق »نورا.ا« إلى فضيلة المفتى ألخذ الرأى الشرعى فى 
إعدامها بتهمة قتل الطفل »م.ا«، 3 سنوات. كما أحالت محكمة جنايات 
دمنهور فى يوم 22 أكتوبر ، برئاسة المستشار محمد حسام النجار أوراق 
سيدة وشخص آخر متهمين في قضية مقتل أمين شرطة بإيتاى البارود.

وفى يوم 23 أكتوبر قضت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار 
نسيم بيومى أوراق شخصين »عزة ال خ« و »السعيد عطية« إلى فضيلة 
المفتى التهامهما بقتل زوجها، ,وفى اليوم ذاته قضت محكمة جنايات 
دمنهور برئاسة المستشار حسن معوض بإحالة أوراق طالب إلى فضيلة 

المفتى ألخذ الرأى الشرعى فى إعدامه التهامه بقتل مدرس.
كما قررت محكمة جنايات القاهرة فى يوم 24 أكتوبر إحالة أوراق عامل يدعى 
»وائل فراج » إلى فضيلة المفتى ألخذ الرأى الشرعى فى إعدامه على 
خلفية اتهامه بقتل والدته لسرقتها. حيث صدر القرار برئاسة المستشار 
بإحالة  دمنهور  جنايات  محكمة  قضت  أكتوبر   25 يوم  وفى  عامر.  محمد 
سائق  بقتل  التهامه  وذلك  المفتى  فضيلة  إلى  إ.ف.ا«   « عامل  أوراق 
توك توك. وفى اليوم ذاته صدر قرار محكمة جنايات الفيوم بإحالة أوراق 
طالب »بسطاوى« لفضيلة المفتى ألخذ الرأي الشرعي فى إعدامه وذلك 
التهامه بذبح شقيقه وزوجته وابنتهما. أما في يوم 29 أكتوبر قضت محكمة 
شبين الكوم االبتدائية، بإحالة أوراق شقيقين »أحمد م.«، و«عبدالرحمن 
م.« للمفتي ألخذ الرأى الشرعى فى إعدامهما على خلفية اتهامهم بقتل 

جارهم فى القضية رقم 3956 لسنة 2018. 
كان األربعاء 31 أكتوبر يوًما حافاًل بقرارات اإلحالة للمفتي، حيث أحالت محكمة 
)»إمام.س«  أوراق  الخالق  عبد  إبراهيم  المستشار  برئاسة  الجيزة  جنايات 
وزوجته »أمل.ش«( إلي المفتى ألخذ الرأى الشرعى فى إعدامهما، وذلك 
على خلفية اتهامهما بقتل سيدة عمًدا لوجود خالفات بينهم. كما أحالت 
محكمة جنايات قنا أوراق »محمد.ك.ع.« إلى المفتي ألخذ الرأي الشرعي 
في إعدامه على خلفية اتهامه فى القضية رقم 35 لسنة 2016 كلي قنا 
والمتهم فيها  بذبح زوجته. أحالت أيًضا محكمة جنايات المنصورة أوراق 3 
أشخاص على خلفية اتهامهم بقتل ناشىء شهير ب » حمص«  بنادي 

نبروه الرياضى للمفتى ألخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم.



في الوقت الذي يتجه له العالم نحو إلغاء عقوبة اإلعدام، آخرها ما قررته 
الحكومة الماليزية في 11 أكتوبر 2٠1٨ من إلغاء لعقوبة اإلعدام، أقيمت 
بمحكمة القضاء اإلداري باإلسكندرية دعوى قضائية تطالب بتعديل نص 

المادة 473 من قانون اإلجراءات الجنائية بشأن تنفيذ عقوبة الحكم باإلعدام 
ليكون تنفيذها علًنا، وهو ما يسلط الضوء على التراجع الشديد في الثقافة 

الحقوقية في مصر والتصميم على فلسفة الردع عبر سلب الحياة.
تطالب الجبهة المصرية  الحكومة والقضاء المصري باإللتزام بالعهد الدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن “الحق في الحياة حق مالزم لكل 
إنسان”، واللتزام بما أعلنته فى الستعراض 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.
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