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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 33 حكًما 
المصرية فى 18 قضية منهم قضيتان على خلفية  المحاكم  باإلعدام أصدرتها 
أوراق 43 شخص  المحاكم ما ال يقل عن  أحالت  سياسية و16 جنائية، فى حين 
لمفتي الجمهورية الستطالع رأيه في إعدامهم فى 26 قضايا ، قضية منهم 

على خلفية سياسية و 25 فى قضية جنائية

أوًل: تنفيذ أحكام اإلعدام
رصدت الجبهة المصرية فى شهر نوفمبر  تنفيذ خمسة أحكام إعدام فى قضيتين 
جنائيتين، حيث نفذت مصلحة السجون حكم اإلعدام فى يوم 26 نوفمبر  على 
خمسة متهمين جنائيين في سجن استئناف القاهرة منهم 3 أشخاص متهمين 
فى جريمة قتل بمحافظة القليوبية، وشخصين في قضية قتل بمحافظة القاهرة.

ثانًيا: قضايا محكوم فيها بعقوبة اإلعدام:
باإلعدام على 33 شخًصا  أحكاًما  المصرية  المحاكم  الشهري إصدار  الرصد  أظهر 

موزعين بين 18 قضية جنائية وأخرى سياسية.

1- قضايا سياسية: 
رصدت الجبهة المصرية خالل شهر سبتمبر إصدار المحاكم المصرية تسعة 



2

أحكام باإلعدام فى قضيتين سياسيتين، نحصرها فى التالى:
حكًما  نوفمبر   7 يوم  فى  باإلسماعيلية  العسكرية  المحكمة  أصدرت 
باإلعدام على 8 أشخاص فى القضية رقم) 325 / 2017( جنايات عسكرية 
على خلفية إتهامهم باستهداف كمائن عسكرية وأفراد ومعدات القوات 
نوفمبر قضت   17 يوم  لتنظيم والية سيناء. وفى  وانتمائهم  المسلحة 
محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد بإعدام شخص على 
خلفية اتهامه وآخرين بتشكيل خلية ارهابية والمعروفة إعالمية ب »خلية 

طنطا اإلرهابية«

2- قضايا جنائية: 
باإلعدام فى 16  المصرية خالل شهر نوفمبر 24 حكًما  المحاكم  أصدرت 

قضية جنائية، وهي:
فى يوم 6 نوفمبر، قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة شخصين باإلعدام 
على خلفية اتهامهم بقتل تاجر، صدر الحكم برئاسة المستشار  عبد الناصر 
حسانين. كما قضت محكمة جنايات شبين الكوم بإعدام شخص على خلفية 
اتهامه بقتل مدير مدرسة، كما صدر حكم محكمة جنايات الفيوم  برئاسة 
المستشار جنيدي الوكيل بمعاقبة شخص باإلعدام فى القضية رقم 606 

لسنة 2018كلي الفيوم على خلفية اتهامه بقتل جارته.
وفى يوم 8 نوفمبر قضت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار 
و  »حسام.ش.ع«،  شقيقين  بإعدام  إسماعيل  فكري  عصام  الدكتور 
القضية رقم 1737  بقتل عامل فى  اتهامهم  »عبدالرؤوف« على خلفية 
اإلسكندرية  جنايات  محكمة  نوفمبر قضت   11 يوم   فى  أما   قنا.  كلي 
باإلعدام لشخص على خلفية اتهامه بقتل سائق بهدف السرقة، وصدر 
الحكم برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي. كما عاقبت محكمة جنايات 
الجيزة برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق فى يوم 14 نوفمبر، عاماًل 
باإلعدام على خلفية اتهامه بقتل شخص والشروع فى قتل اثنين آخرين.
باإلعدام  الشيخ حكمًا  كفر  جنايات  نوفمبر أصدرت محكمة  يوم 18  وفى 
على شخص التهامه بقتل صبى لسرقته فى القضية رقم 3560 لسنة 
2017 كلي كفر الشيخ. وفى 19 نوفمبر، قضت محكمة جنايات الزقازيق 
ربة  بقتل  المتهم  ع«  بمعاقبة »م س  الحى محمد،  عبد  إبراهيم  برئاسة 
منزل ونجلها باإلعدام في القضية رقم 55030 لسنة 2013، كما صدقت 
إعدام  حكم  على  السيد  ثروت  محمد  المستشار  برئاسة  دمنهور  محكمة 

شخص متهم بذبح سائق »توك توك« قضية رقم 8154 جنايات.
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المنصورة  جنايات  محكمة  الثالثة  الدائرة  نوفمبر قضت   22 يوم  أما في 
الحكم  وصدر  األولى،  المتهمه  زوج  بقتل  التهامهما  شخصين  بإعدام 
محكمة  نوفمبر قضت   26 يوم  بيومي. وفى  نسيم  المستشار  برئاسة 
جنايات سوهاج بإعدام شخص التهامه بقتل شقيقين، صدر الحكم برئاسة 
المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ. كما عاقبت محكمة جنايات الزقازيق 
امبامى في 28 نوفمبر شخصين  الباسط محمد  المستشار عبد  برئاسة 
باإلعدام على خلفية اتهامهما بقتل عامل واشعال النيران فيه وذلك فى 
القضية رقم 89792 لسنة 2013 جنايات بلبيس. كما قضت محكمة جنايات 

شمال القاهرة بإعدام 3 أشخاص التهامهم بتقل سائق.

وأخيًرا، قضت محكمة جنايات الجيزة فى يوم 29 نوفمبر بإعدام شخصين 
التهامهما بقتل سائق، حيث صدر الحكم  برئاسة المستشار فتحى عيد 
البيومي، كما قضت فى نفس اليوم محكمة جنايات القاهرة بإعدام سائق 
التهامه بقتل زوجته وطفلتيه. وكان حكم اإلعدام لشخصين هو قرار محكمة 
جنايات شمال القاهرة فى نفس اليوم وذلك على خلفية اتهامهم بقتل 

شاب بغرض سرقته.

ثالًثا: قضايا ُأحيلت فيها أوراق متهمين للمفتي:
أحالت المحاكم المصرية فى شهر أغسطس أوراق 43 متهم للمفتي على األقل 
الستطالع رأيه في إعدامهم، وذلك فى26 قضية، متهم واحد منهم فى قضية 

سياسية، و42 متهًما فى25 قضية جنائية.

1- قضايا سياسية: 
فى يوم 18 نوفمبر قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق المتهم«حسن 
زكريا« المنتمى لتنظيم داعش لفضيلة المفتى ألخذ رأيه الشرعى فى 

الحكم بإعدامه على خلفية اتهامه بقتل طبيب داخل عيادته بالساحل.

2- قضايا جنائية: 
فى يوم 4 نوفمبر قررت محكمة جنايات سوهاج، إحالة أوراق »مراد.ع.أ«، 
إلى فضيلة المفتى التهامه بقتل 5 أفراد من أبناء عمه، صدر القرار برئاسة 
المستشار حمدى عبد العزيز. وفى يوم 6 نوفمبر قضت محكمة جنايات 
شبرا الخيمة، برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات بإحالة أوراق شخص 
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لفضيلة المفتي الستطالع رأيه في حكم اإلعدام على خلفية اتهامه بقتل 
زميله، كما قررت نفس المحكمة فى يوم 7 نوفمبر إحالة أوراق » مسجل 
خطر« لمفتى الجمهورية التهامه بقتل ربة منزل حيث صدر الحكم برئاسة 

المستشار سامح عبد الحكم .
وفى يوم10نوفمبر أحالت محكمة جنايات اإلسكندرية برئاسة المستشار 
الرأي  إلبداء  الجمهورية  لمفتى  زراعى  عامل  أوراق  خليفة  محمد  عوض 
القضية رقم 3052  إعدامه التهامه بقتل 5 مواطنين فى  الشرعي في 
كلى غرب، كما قررت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار عبدالجواد 
حسن ياسين فى يوم 11 نوفمبر إحالة أوراق شخص لمفتى الجمهورية 

على خلفية اتهامه بقتل طبيب بيطرى.
وفى يوم 13 نوفمبر أحالت محكمة جنوب الجيزة أوراق شخص إلى فضيلة 
المفتى التهامه باغتصاب وقتل طفلة، وصدر الحكم برئاسة المستشار 
محمد دبوس، كما قررت محكمة جنايات القاهرة فى يوم 14 نوفمبر، و 
برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز إحالة أوراق شخصين إلى فضيلة 
البامبرز أما فى  باغتصاب طفل  المعروفة اعالميا  المفتى فى القضية 
األقصر فقد قضت محكمة الجنايات فى يوم 15نوفمبر برئاسة المستشار 
إبراهيم محمد محمود بإحالة أوراق شخص متهم بقتل طفلة إلى فضيلة 
برئاسة  أيًضا  عليه كما قضت  اإلعدام  رأيه فى حكم  المفتى الستطالع 
نفس المستشار بإحالة أوراق سيدة إلى فضيلة المفتى التهامها بقتل 

عمها لخالفات أسرية.
وفى يوم 15 نوفمبر قررت محكمة جنايات اإلسكندرية برئاسة المستشار 
السيد عبد اللطيف حامد إحالة أوراق شخص إلى فضيلة مفتى الجمهورية 
إلبداء الرأى الشرعى فى إعدامه التهامه بقتل  طفل وسرقة »التوك توك« 
الخاص به، وذلك فى القضية رقم 5898 شرق كلي اإلسكندرية، وفى 
يوم 18نوفمبر قررت محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار جمال فزاع 
إحالة أوراق كل من »عنتر .ع« و«السيد.ح« إلى فضيلة المفتى التهامهم 
بتكوين تشكيل عصابى لسرقة التكاتك، كما قررت نفس المحكمة، برئاسة 
المستشار عماد نجدى، إحالة أوراق عامل ونجله إلى فضيلة المفتى ألخذ 
أبناء  من  وطفلته،  وزوجته  عامل  بقتل  التهامهما  إعدامهما،  في  الرأى 

عمومته
ثالثة  أوراق  بإحالة  الجيزة  جنايات  محكمة  قضت  19نوفمبر  يوم  وفى   
القضية رقم  تاجر فاكهة فى  المفتى التهامهم بقتل  أشخاص لفضيلة 
الدائرة  قضت  نوفمبر   20 يوم  وفى  الجيزة.  جنايات   2014 لسنة   9739
الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة، بإحالة أوراق نجار إلى فضيلة المفتي 



ألخذ الرأي الشرعي في قرار إعدامه التهامه بقتل زوجته فى القضية رقم 
4236 لسنة 2016 حيث صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم بيومى. كما 
أحالت محكمة جنايات سوهاج أوراق شخص إلى مفتى الجمهورية ألخذ 
الحكم  صدر  وسرقتها،  سيدة  بقتل  التهامه  إعدامه  فى  الشرعى  الرأى 

برئاسة المستشار عصام عيسى.
كما قررت محكمة جنايات المنيا  فى يوم 21 نوفمبر برئاسة المستشار 
سليمان الشاهد إحالة أوراق »شعبان.ح.ع« إلى فضيلة مفتي الجمهورية 
الستطالع رأيه الشرعي في قرار إعدام التهامه بقتل شقيقه، كما قضت 
محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز بإحالة أوراق 
5 أشخاص بينهم سيدتان لمفتي الجمهورية، وذلك إلبداء الرأي الشرعي 
في إعدامهم التهامهم بقتل فى القضية المعروفة إعالمًيا ب » مقتل 
طفل أوسيم«. وفى نفس اليوم قضت محكمة جنايات الجيزة بإحالة أوراق 
شخصين إلى فضيلة المفتى إلبداء الرأى الشرعى فى إعدامهما وذلك 

التهامهما بقتل زوج المتهمة األولى.
وفى يوم 23 نوفمبر قضت محكمة جنايات الجيزة بإحالة أوراق شخصين 
لفضيلة المفتى الستطالع الرأى الشرعى فى إعدامهما وذلك على خلفية 
الجيزة  جنايات  محكمة  أحالت  نوفمبر   26 يوم  وفى  تاجر.  بقتل  اتهامهم 
المفتى وصدر  إلى  لسرقته  بقتل صديقة  متهم  أوراق شخص  شخص 
قرار محكمة  كان  كما  البيومى،  الله  عبد  فتحى  المستشار  برئاسة  القرار 
جنايات اإلسكندرية فى يوم 28 نوفمبر برئاسة المستشار بالل صادق هو 
إحالة أوراق عامل مسجد لفضيلة المفتى ألخذ الرأى الشرعى فى إعدامه 
التهامه بإغتصاب طفلين. وفى نفس اليوم قررت محكمة جنايات الزقازيق 
برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم إحالة أوراق سيدة واثنين آخرين 
لفضيلة المفتى التهامهم بقتل زوج المتهمة األولى. وذلك فى القضية 

المقيدة برقم 888 لسنة 2018 كلى جنوب الزقازيق
فى يوم 29 نوفمبر قررت محكمة جنايات شبين الكوم برئاسة المستشار 
على  المفتى  فضيلة  إلى  شخص  أوراق  بإحالة  الصالحى  زكريا  شوقى 
خلفية اتهامه باالغتصاب تحت تهديدهم بالقتل. كما أحالت محكمة جنايات 
أوراق ثالثة أشقاء لفضيلة  الخالق  إبراهيم عبد  المستشار  برئاسة  الجيزة 
المفتى التهامهم بقتل عامل، كما أحالت أيًضا أوراق ثالثة متهمين قتلوا 
شابا حاول مقاومتهم أثناء شروعهم فى خطف خطيبته لفضيلة المفتى.

رابًعا: أحكام النقض:
أيدت محكمة النقض 17 حكًما باإلعدام فى 3 قضايا سياسية وجنائية، وهي:
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1- قضايا سياسية: 
فى يوم 26 نوفمبر قضت محكمة النقض بإعدام 9 أشخاص فى القضية 
رقم  81 لسنة 2016 جنايات أمن دولة عليا والمعروفة إعالميًا با غتيال النائب 

العام.

2- قضايا جنائية: 
باإلعدام على الشخص  النقض، حكًما  أيدت محكمة  فى يوم 7 نوفمبر 
إعالميا ب »طفلة  المعروفة  القضية  جنا فى  الطفلة  بإغتصاب  المتهم 

البامبرز«

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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