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أظهر عام ٢٠١٨ تزايًدا غير مسبوق في إصدار محاكم الجنايات المصرية والقضاء 
العسكري ألحكام اإلعدام على متهمين بارتكاب أفعال جنائية أو جرائم إرهاب أو 
عنف سياسي، حيث وصلت أعداد المحكوم عليهم باإلعدام خالل هذا العام وفًقا 
بـ٤٠٢ شخص  مقارنة  ٧٣٧ شخًصا  عن  يقل  ال  لما  المصرية  الجبهة  أجرته  لرصد 
خالل عام ٢٠١٧، كما تم تنفيذ أحكام اإلعدام بحق ما ال يقل ٤٦ شخص خالل تلك 
نهائية  أحكاًما  العسكرية  الطعون  النقض ومحكمة  أصدرت محكمة  فيما  المدة، 
واجبة التنفيذ بإعدام ما ال يقل عن ٥١ شخًصا، ٣٧ منهم في قضايا سياسية، 
ليرتفع بهذه األحكام النهائية عدد األشخاص المنتظرين تنفيذ إعدامهم في أى 

وقت في قضايا العنف على خلفية سياسية منذ ٢٠١٣ إلى ٦٥ شخًصا.
وترى الجبهة المصرية أن هذا التوسع في إصدار احكام اإلعدام خاصة في ظل 
محاكمات تفتقر ألبسط معايير المحاكمة العادلة واحترام حقوق المتهمين المكفولة 
بالدستور والمواثيق الدولية يعتبر استخداًما تعسفًيا لعقوبة اإلعدام، ناهيك عما 
تشكله هذه العقوبة من اعتداًءا جسيم للحق في الحياة، وتطالب الجبهة المصرية 
السلطات بالتوقف عن توقيع عقوبة اإلعدام والعمل على إلغائها، والعمل على 
والمخدرات،  اإلرهاب  مثل  جرائم  على  باإلعدام  تعاقب  التي  التشريعات  تنقية 
ومراجعة جميع األحكام الصادرة بها قبل ذلك، والتأكد من حصول المتهمين في 

هذه القضايا على كافة ضمانات المحاكمة العادلة.



فيما يلي ملخص للرصد الذي أجرته الجبهة المصرية حول عقوبة اإلعدام خالل 
عام ٢٠١٨. 

أواًل: تنفيذ عقوبة اإلعدام بحق ما اليقل ٤٦ شخص:
شهدت بداية عام ٢٠١٨ تزايًدا ملحوًظا في عدد القضايا المنفذ فيها أحكام اإلعدام، 
خاصة في تلك الصادرة من المحاكم العسكرية على قضايا خلفية سياسية. كانت 
الجبهة المصرية قد رصدت خالل عام ٢٠١٨ تنفيذ أحكام اإلعدام على ٤٦ متهًما 
في قضايا جنائية وسياسية، نفذت السلطات أحكام اإلعدام في ٣٧ شخًصا تم 
اتهامهم في قضايا جنائي، منهم قضية واحدة عسكرية )القضية رقم ٩٣ لسنة 
٢٠١١ جنايات االسماعيلية( والتى نُفذ فيها أحكام اإلعدام في ٩ يناير ٢٠١٨ على 
٣ متهمين هم: )محمد جمال ومحمد مصباح ومحمد ابراهيم( التهامهم باغتصاب 

فتاة.
القضاء  من  متهمين  أشخاص   ٩ على  باإلعدام  أحكاًما  أيًضا  السلطات  نفذت 
إبراهيم  )لطفى  وهم:  سياسية،  خلفية  على  عنف  أعمال  بارتكاب  العسكري 
إسماعيل وأحمد عبد المنعم سالمة وسامح عبد الله محمد وفكيه عبد اللطيف 
رضوان( في القضية رقم ٣٢٥ لسنة ٢٠١٥ جنايات عسكرية والمعروفة بقضية 
تفجير استاد كفر الشيخ و)محمد أحمد محمد أبو سريع( في القضية رقم  ٣٩٧ 
جنايات غرب االسكندرية و )عودة سليمان( في القضية ٩٩ لسنة ٢٠١٤ جنايات 
عسكري كلى اإلسماعيلية، و)سليمان مسلم عيد ربيع -ربحى جمعة حسين( في 
القضية ٣٨٢ لسنة ٢٠١٤ عسكري، وأخيًرا )عبد الرحمن إبراهيم محمود الجبرتي( 

في القضية رقم ١١٩ لسنة  ٢٠١٦ جنايات عسكرية السويس.
كانت الجبهة المصرية قد رصدت في تقرير أصدرته بعنوان »اإلعدام العسكري« مع 
خمسة منظمات حقوقية في أكتوبر ٢٠١٨ تعرض المتهمين المنفذ فيهم عقوبة 
المتهمين،  بحقوق  أخلت  النتهاكات   ٢٠١٣ بعد  العسكرية  القضايا  في  اإلعدام 
مع  التواصل  في  الحق  التعذيب،  عدم  في  الحق  الدفاع،  في  الحق  وأهمها: 
العالم الخارجي، والمحاكمة أمام قضاء غير استثنائي فضاًل عن أن يكون محايًدا 
ومستقاًل، وهو مالم يتحقق في أغلب هذه القضايا المحكوم فيها من قضاة 
يتم تعيينهم مباشرة من قبل وزير الدفاع، وهو األمر الذي يمكن اعتباره حرماًنا 
تعسفًيا من الحياة وفًقا لوصف ٥ من المقررين الخواص بمجلس حقوق اإلنسان 
في بيان صادر في ينابر ٢٠١٨ تعليًقا على تسارع وتيرة تنفيذ أحكام اإلعدام في 

مصر بداية العام.

٢

٢٠١٨. بيان مشترك.« مجموعات حقوقية تدين تنفيذ حكم إعدام جديد ألحد المدنيين بعد محاكمته عسكرًيا«، ١فبراير
 https://egyptianfront.org/ar/2018/02/99case2014 

 ٢٠١٨. الجبهة المصرية وخمسة منظمات حقوقية. »اإلعدام العسكري: تقرير حول أحكام المحاكم العسكرية المنفذة 
باإلعدام بحق مدنيين في الفترة بين يوليو ٢٠١٣ وسبتمبر ٢٠١٨«، ١٥ أكتوبر

 https://egyptianfront.org/ar/2018/10/military-execution 
A group of UN human rights experts. 2018. “Egypt must halt executions, say UN human rights experts”, 26 jan 

 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22613 

١

٢

٣

٢

١



٣

ثانًيا: أحكام إعدام واجبة النفاذ بحق ٥١ شخص:
من خالل متابعة األحكام الصادرة من محكمة النقض ومحاكم النقض العسكرية 
خالل عام ٢٠١٨، رصدت الجبهة المصرية إصدار تلك المحاكم أحكاًما نهائية باإلعدام 
بحق ما ال يقل عن ٥١ شخًصا، غالبيتهم من المتهمين بارتكاب أعمال عنف على 
خلفية سياسية )٣٧ شخًصا(، ليرتفع بذلك عدد األشخاص الذين ينتظرون تنفيذ 

أحكام اإلعدام في هذه القضايا منذ ٢٠١٣ إلى ٦٥ شخًصا.
كانت محكمة الطعون العسكرية قد أيدت في ٢٦ مارس أحكام اإلعدام الصادرة 
بحق شخصين هم:أحمد الغزالي، وعبد البصير عبد الرؤوف فى القضية رقم ١٧٤ 
لسنة ٢٠١٥ غرب العسكرية والمعروفة إعالمًيا باسم )خلية العمليات المتقدمة(. 
كما أصدرت محكمة النقض أحكاًما نهائية باإلعدام بحق ٣٥ شخًصا في ٣ قضايا 
أحكام  تأكيد  تم  حيث  سياسية،  أغراض  ذات  عنف  جرائم  بارتكاب  فيها  متهمين 
اإلعدام بحق ٦ أشخاص في قضية أحداث مطاي بالمنيا رقم ٨٤٧٣ لسنة ٢٠١٣ 
جنايات مطاى، و٢٠ شخص في قضية اقتحام قسم كرداسة رقم ١٢٧٤٩ لسنة 



٤

٢٠١٣ جنايات مركز كرداسة، و٩ أشخاص في قضية اغتيال النائب العام رقم ٨١ 
لعام ٢٠١٦ جنايات أمن الدولة العليا. هذا باإلضافة لتأكيد أحكام اإلعدام الصادرة 

بحق ١٤ شخص متهمين فى قضايا جنائية.
كانت ثالثة عشر منظمة حقوقية قد أرسلت في شهر يناير ٢٠١٨ خطاًبا لألمين 
العام باألمم المتحدة مطالبة إياه بالتدخل لوقف أحكام اإلعدام النهائية، خاصة 
في القضايا على خلفية سياسية، والتى شابها إخالل جسيم بحقوق المتهمين 
وافتقرت ألبسط معايير المحاكمة العادلة، ومناشدة الحكومة المصرية للتوقف 
عن تنفيذ أحكام اإلعدام تمهيًدا إللغائها ومراجعة كافة األحكام الصادرة والتأكد 

من مثول المتهمين أمام محاكمات عادلة ومنصفة.

 ٢٠١٨. خطاب مَوقع من ١٣ منظمة مصرية حقوقية مستقلة. » نطالب األمين العام لألمم المتحدة بالتدخل لوقف 
تنفيذ أحكام نهائية باإلعدام ونرحب ببيان الخبراء األمميين«.٢٩ يناير

  https://egyptianfront.org/ar/2018/01/un-letter 
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ثالًثا: أحكام باإلعدام على ماال يقل عن ٧٣٧ شخص:
شهد عام ٢٠١٨ تزايًدا غير مسبوق في عدد أحكام اإلعدام الصادرة من المحاكم 
المصرية، حيث وصل عدد األشخاص المحكوم عليهم باإلعدام في ٢٠١٨ وفًقا 
للرصد الذي أجرته الجبهة المصرية إلى ما اليقل ٧٣٧ شخًصا مقارنة بـ ٤٠٢ تم 

الحكم عليهم باإلعدام عام ٢٠١٧  

ورغم الصخب التي تحدثه األحكام في القضايا السياسية في وسائل اإلعالم 
المختلفة، إال أن أغلبية المحكوم عليهم باإلعدام خالل العام كانوا متهمين  في 
قضايا جنائية )٥٥٢ شخص(، حيث وصل عدد المحكوم فيهم باإلعدام في هذه 
القضايا  أما في  المثال إلى ٨٣ شخًصا.  أبريل على سبيل  القضايا خالل شهر 

 ٢٠١٨. منظمة العفو الدولية.«  عقوبة اإلعدام في ٢٠١٧: حقائق وأرقام«، ١٢ أبريل 
 https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/04/death-penalty-facts-and-figures-2017

٥



٦

على خلفية سياسية، فاستمرت المحاكم المصرية خالل ٢٠١٨ في إصدار األحكام 
الجماعية باإلعدام من خالل القضاء االستثنائي المتمثل في دوائر اإلرهاب أو 
العام، ١٤٧  باإلعدام خالل  الحكم على ١٨٥ شخص  العسكري، حيث تم  القضاء 

شخص من محاكم الجنايات، و٣٨ شخص بأحكام العسكرية.
ويعد أبرز أحكام اإلعدام خالل العام هو: الحكم بإعدام ٢١ شخًصا فى ٢٢ فبراير 
فى القضية رقم ٢٠٧٦ لسنة ٢٠١٥ كلى شرق القاهرة المعروفة إعالمًيا بخلية 
»داعش دمياط«، والحكم بإعدام ٧٥ شخًصا في ٨ سبتمبر التهامهم فى القضية 
كلي شرق  /٢٩٨٥ لسنة ٢٠١٥  أول  جنايات مدينة نصر  رقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥ 
القاهرة المعروفة إعالمًيا بقضية » فض رابعة«،هذا باإلضافة للحكم الصادر من 
المحكمة العسكرية باإلسكندرية بإعدام ١٧ شخًصا في القضية رقم ١٦٥ لسنة 
٢٠١٧ جنايات عسكرية اإلسكندرية و المعروفة إعالمًيا بقضية »تفجير الكنائس«.



مرفقات :

١- بيانات القضايا على خلفية سياسية المنفذ فيها عقوبة اإلعدام في ٢٠١٨

أسماء المنفذ فيهم  عدد
 المنفذ
فيهم

 تاريخ
التنفيذ

نوع القضاء  االسم
االعالمي

رقم القضية

 لطفى ابراهيم اسماعيل
 وأحمد عبد المنعم سالمة

 وسامح عبد الله محمد وفكيه
عبد اللطيف رضوان

٤ ٢ يناير عسكرى  ستاد كفر
الشيخ

 ٣٢5 لسنة ٢٠١5، جنايات
عسكرية

محمد أحمد محمد أبو سريع ١ ٢٣ يناير عسكرى أبو سريع ٣9٧ جنايات غرب اإلسكندرية
 محمد جمال ومحمد مصباح

ومحمد ابراهيم
٣ 9 يناير عسكري  واقعة

اإلغتصاب
 قضية 9٣ لسنة ٢٠١١ جنايات

اإلسماعيلية
عودة سليمان ١ ٣١ يناير عسكرى عودة سليمان  ١١ لسنة ٢٠١٤ جنايات عسكري

.جزئي شمال سيناء
 سليمان مسلم عيد ربيع،

وربحى جمعة حسين
٢ ٢٢ 

مارس
عسكرى  قتل رقيب

شرطة
قضية ٣٨٢ لسنة ٢٠١٤ عسكري

عبد الرحمن إبراهيم محمود ١ ٢٦ 
يونيو

عسكرى الجبرتي  رقم ١١9 لسنة ٢٠١٦ جنايات
عسكرية السويس

٢- بيانات القضايا على خلفية سياسية المؤيد فيها أحكام اإلعدام في ٢٠١٨

حكم النقض  عدد
 المؤيد
 بحقهم
اإلعدام

 تاريخ
 حكم

النقض

 نوع
القضاء

 االسم
االعالمي

رقم القضية

 تأييد حكم االعدام أحمد الغزالي وعبد البصير عبد
الرؤوف

٢ ٢٦ 
مارس

عسكرى  خلية
 العمليات
المتقدمة

 رقم ١٧٤ لسنة
 ٢٠١5 غرب
العسكرية

 سعداوي عبدالقادر، وإسماعيل خليفة، وعلى
 الشوربجي، ومحمد سيد، ومحمد عارف، ومصطفى

محمود

٦ ٢٨ ابريل عادي  قضية
 أحداث
مطاي

 ٨٤٧٣ لسنة
 ٢٠١٣ جنايات

مطاى
 سعيد يوسف عبد السالم، وعبد الرحيم عبد الحليم،
 وأحمد محمد محمد الشاهد، ووليد سعد أبو عميرة،

 وشحات مصطفى محمد علي، ومحمد رزق أبو
 السعود، وأشرف السيد رزق، وأحمد عويس حمودة،
 وعصام عبد المعطي، وأحمد عبد النبي فضل، وبدر
 عبد النبي زقزوق، و قطب سيد قطب أحمد، وعمرو
 محمد السيد عمر، وعزت سعيد محمد العطار، وعلي

 السيد علي القناوي، وعبد الله سعيد عبد القوى،
 ومحمد عامر يوسف الصعيدى، وأحمد عبد السالم
 أحمد، وعرفات عبد اللطيف إبراهيم، ومصطفى

السيد القرفش

٢٠ ٢٤ 
سبتمبر

عادي  مذبحة
كرداسة

 رقم ١٢٧٤9
 لسنة ٢٠١٣،
 جنايات مركز

كرداسة

 أحمد محمد طه وهدان، وأبو القاسم أحمد على
 يوسف، وأحمد جمال أحمد محمود حجازي، ومحمود

 األحمدي عبد الرحمن على وهدان، وأبو بكر السيد عبد
 المجيد على، وعبد الرحمن سليمان كحوش، وأحمد
 محمد الدجوي، وأحمد محروس سيد عبد الرحمن،

.وإسالم محمد أحمد مكاوي

9
٢5 

نوفمبر

 النائب عادي
العام  رقم ٨١ لعام

 ٢٠١٦ جنايات
 أمن الدولة

العليا

٧



١- بيانات القضايا على خلفية سياسية المنفذ فيها عقوبة اإلعدام في ٢٠١٨

 عدد المحكوم
عليهم

 تاريخ
الحكم

نوع القضاء  االسم
االعالمي

رقم القضية

٨ ١٧يناير عسكرى  إغتيال العقيد
طاحون

م ٢٨٨ لسنة ٢٠١5 عسكرية

٢١ ٢٢ فبراير عادي داعش دمياط  رقم ٢٠٧٦ لسنة ٢٠١5 كلى شرق القاهرة
٤ ١9 فبراير عادى خلية أوسيم  ١٤٠١٦ لسنة ٢٠١5 جنايات مركز أوسيم/٢٧١9 لسنة)

٢٠١5 كلى شمال الجيزة
١٠ ١٠ مارس عادي خلية إمبابة رقم ٢5٧٢ جنايات قسم إمبابة لسنة ٢٠١5
7 يوليو 12 عادي  قتل أمين

 شرطة
بالشرقية

رقم 8146 لسنة 2015، جنايات مركز شرطة أبوحماد

11 يوليو 12 عادي  قتل 3 أفراد
 شرطة

بالشرقية

 رقم 36807 لسنة 2015 جنايات مركز بلبيس والمقيدة
.برقم 1784 لسنة 2015 كلي جنوب الزقازيق

6 28 
أغسطس

عادي  قضية كمين
الخصوص

1 28 
أغسطس

عسكرى سفارة النيجر 268
لسنة 2015 جنايات غرب العسكرية 

75 سبتمبر 8 عادي فض رابعة  رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول
/2985 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة

عادي أحداث سمالوط لسنة 2014 جنايات سمالوط 9310
3 ٢٣ 

سبتمبر
عادي مذبحة كرداسة رقم 12749 لسنة 2013، جنايات مركز كرداسة

4 ٨ أكتوبر عادي أحداث العدوة رقم ٣٠٠ لسنة ٢٠١٤ جنايات العدوة
4 ١١ أكتوبر عسكري والية الجيزة ١١ لسنة 2017 جنايات غرب العسكرية

17 أكتوبر 14 عسكري تفجير الكنائس ١٦5 لسنة ٢٠١٧ جنايات عسكرية اإلسكندرية
3 ٧ نوفمبر عادي أنصار الشريعة ٢٨٧٠ لسنة ٢٠١٤ كلى جنوب القاهرة
8 ١٧ 

نوفمبر
عسكري والية سيناء جنايات عسكرية كلي اإلسماعيلية 325/2017

1 عادي خلية طنطا لسنة ٢٠١٤ جنايات قسم الزيتون 186
1 عادي  قنل طبيب

الساحل
٤ لسنة ٢٠١٨ كلى شمال القاهرة

٨


