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مقدمة
على  أحكامها  اإلعدام فى  عقوبة  استخدام  ُمستمرة في  المصرية  المحاكم  تزال  ما 
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. 
وتواجه عقوبة اإلعدام فى مصر العديد من اإلشكاليات؛ منها تطبيقها على مساحة 
القضايا  فى  المتهمين  أن  كما  الخطيرة،  الجرائم  فقط  وليست  الجرائم  من  واسعة 
السياسية أو اإلرهاب غالًبا ما يتم انتهاك حقهم فى الحصول على 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 مصر، 
فى  األخبار  تتبع  خالل  من  المنظمة  استطاعت  والجنائية،  السياسية  للقضايا  سواء 
وسائل اإلعالم والتواصل مع المحامين رصد ما ال يقل عن 65 حكًما باإلعدام فى 30 
قضية جنائية، فى حين أحالت المحاكم أوراق ما ال يقل عن 56 شخص لمفتي الجمهورية 
الستطالع رأيه في إعدامهم فى 21 قضية منهم 11شخص فى 3 قضايا سياسية و 45 
شخص فى 18 قضية جنائية ،كما أيدت محكمة النقض إعدام 5 أشخاص فى 3 قضايا 

منهم 3 أشخاص فى قضية سياسية وشخصين فى قضيتين جنائيتين.
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 أوال: قضايا محكوم فيها باإلعدام :
المصرية لوضع عقوبة اإلعدام في مصري  الجبهة  تجريه  الذي  الشهري  الرصد  أظهر 
باإلعدام على 65 شخًصا فى 30 قضية كانت جميعها  أحكاًما  المصرية  المحاكم  إصدار 

جنائية.
نوع القضية

) سياسي/ جنائى(

نوع القضاء:
)عادى/ عسكري(

عدد المحكوم 
عليهم باإلعدام

تاريخ الحكم

أسماء المحكوم 
عليهم

المدينة رقم القضية 
)جزئي/كلي(

اسم القضية 
اإلعالمي

"إسالم ج" 1 1 القاهرة عادى جنائى 1982 لسنة 
2016 جنايات 

الخليفة

الجنايات تقضى 
بإعدام شاب قتل 
فتاة وأحرق جثتها 

بعد اغتصابها 
بالخليفة

1 1 الجيزة عادى جنائى اإلعدام لمراهق 
هشم رأس جده 
ليستولي علي 

أمواله
"ربيع م خ" 1 2 المنيا عادى جنائى إعدام أمين شرطة 

التهامه بقتل 
شخص وابنه فى 

أحداث كنيسة 
نهضة القداسة 

بالمنيا
محمود. م. ح 1 3 المنيا عادى جنائى المقيدة برقم 

832 لسنة 
2018 كلي 

شمال المنيا.

اإلعدام شنًقا 
لـ»محام« متهم 
بقتل مزارع في 

المنيا
صالح المرسى أبو 

العباس
1 3 القاهرة عادى جنائى اإلعدام لنجل 

الفنان المرسى 
أبو العباس 

بقضية قتل زوجته 
وطفلتيه

"خ . ع . ع" 1 3 اإلسكندرية عادى جنائى 6613 لسنة 
2016 جنايات 
قسم شرطة 
العامرية ثان

جنايات 
اإلسكندرية 

تقضى بإعدام 
عاطل التهامه 
بقتل شخصين 
فى اإلسكندرية

"نورا" 1 3 الجيزة عادى جنائى "اإلعدام لقاتلة 
طفل "سلفتها": 
أمه بتسحر لي"
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" م . م . ع " " م . 
م .

4 4 اإلسكندرية عادى جنائى 25076 لسنة 
2017 جنايات 

الرمل ثان

اإلعدام لقهوجي 
وعامل قتال مسنة 

بعد سرقتها
م " 1 4 اإلسكندرية عادى جنائى 26572 لسنة 

2018 جنايات 
قسم شرطة 

ثان الرمل

اإلعدام شنقا 
لسائق قتل زميله 

في اإلسكندرية

"ع.ن.ع" 3 6 القاهرة عادى جنائى إعدام 3 متهمين 
شنقا قتلوا 

مواطنين وشرعوا 
فى قتل آخر 

بالبساتين
"محفوظ محمد، 

حمدى محمد،عاطف 
محمد"

1 6 القاهرة عادى جنائى اإلعدام لعامل 
بتهمة قتل زوجته 
بسبب خالفات 
أسرية فى حلوان

"ماهر. م" 5 8 الشرقية عادى جنائى 23450 لسنة 
2011 جنايات 

منيا القمح

اإلعدام شنقا لـ5 
أشخاص لخطفهم 

مواطن وقتله 
لسرقة توك توك 

فى الشرقية
" أحمد ع س" و" 
إبراهيم م م" و" 
أشرف ع ع" و" 

عاشور م " و" وائل 
ج ال "

1 11 اإلسكندرية عادى جنائى 36311 لسنة 
2016 جنايات 
قسم شرطة 

المنتزة

جنايات 
اإلسكندرية 

تقضى باإلعدام 
لعامل لقتل طفل 

بهدف السرقة
"ع . ع . إ" 1 11 القاهرة عادى جنائى رقم 19564 

/ 313 لسنة 
2016 جنايات 

قصر النيل

"الجنايات" 
تقضى بإعدام 

فتاة شرعت فى 
قتل "مسنة" 
لسرقتها بقصر 

النيل
مريم سليمان 11 11 القاهرة عادى جنائى أزهقوا روحه أمام 

نجله.. إعدام 12 
قتلوا رجل أعمال 
رميا بالرصاص 

لسرقته
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»محمد س ب«، 
»محسن ا أ« ، »عماد 
ع ع« 25 عاما، »مكرم 

ع م« 42 عاما، ، 
و«حسام الدين م 
ا« 36 عاما، »محمد 

ص أ« »كريم ك 
م«، »شريف م 

أ« »محمود ع م« 
34 عاما، »أحمد م 
ك«"علي ع. أ."، 
31 عاما، مقاول، 

و"محمد ن. ب."، 
25 عاما، حداد ، 

و"أحمد ي. ز."، 28 
عاما، سمكري، و"طه 

ي. ز."، 32 عاما، 
سمكري، و"خالد 
ر. م."، 43 عاما، 

سمكري، و"محمود 
ح. ا."، وشهرته 
محمود ليفة، 34 

عاما، نقاش، و"بركة 
ن. ب. وشهرته بركة 
الصعيدي، 29 عاما، 
سائق، و"يونس 
إ. ف."، 28 عاما، 

ميكانيكي، و"أحمد 
ع. أ."، هارب، 
و"سيد ع. أ."، 

هارب،

10 12 القاهرة عادى جنائى إعدام 10 متهمين 
قتلوا آخر إثر 

مشادة كالمية 
بينهم في 

المطرية

أحمد و ح" 1 13 الشرقية عادى جنائى 41630 لسنة 
2015،جنايات 

منيا القمح

اإلعدام شنقا 
لحارس عقار قتل 
مواطنا لسرقته 

بالشرقية
أ . ن . ح 1 14 اإلسكندرية عادى جنائى رقم 411 

شرق
جنايات 

اإلسكندرية 
تقضى باإلعدام 

شنقا لنقاش قتل 
سيدة بغرض 

سرقتها
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"ح-س" وعشيقها 
"ح.ح"

2 14 المنيا عادى جنائى اإلعدام.. مصير 
سيدة قتلت 

زوجها وخانته مع 
عشيقها في 

المنيا
"محمد ع ر ع" 1 15 الشرقية عادى جنائى 272 لسنة 

2014 تسليم 
مجرمين

اإلعدام شنقا 
لمصرى قتل 

إيطالى الجنسية 
بمحل لبيع السجاد 

فى ميالنو
"حداد شحات" 1 15 القاهرة عادى جنائى من الحشيش إلى 

السرقة وهتك 
العرض.. حكاية 
إعدام "حداد"

محمود نظمى 1 17 الدقهلية عادى جنائى 757 كلى 
شمال 
الدقهلية

"جنايات 
المنصورة" 

تقضى بإعدام 
محمود نظمى 
قاتل ابنيه ريان 
ومحمد بميت 

سلسيل
"محسن ج. ر." 
و"هديل أ. ع."

2 17 القاهرة عادى جنائى اإلعدام شنقًا 
لزوجة وعشيقها 
التهامهما بقتل 
الزوج بالتجمع 

الخامس
" ناصر.س .ذ " و " 

هانى م "
2 18 الشرقية عادى جنائى رقم 6211 

جنايات 
أبوحماد لسنة 

2014

السجن 15 سنة 
لزوجة وإعدام 
شقيقها ونجل 
عمها لقتلهم 

زوجها فى شهر 
العسل بالشرقية

"أحمد ع ف ع" و 
"محمد أ ف ع"

2 18 الشرقية عادى جنائى 31405 جنايات 
مركز بلبيس 
لسنة 2015

اإلعدام شنًقا 
والسجن 3 

سنوات للمتهمين 
بقتل جارهم 

بسبب خالفات 
الجيرة

حسان محمود حسان 1 18 دمياط عادى جنائى اإلعدام شنقا 
لصياد قتل زميله 

في الدقهلية
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جون حفظى مهنى 
وبسيمة رجب عبد 

الجيد

2 23 الجيزة عادى جنائى 19596 لسنة 
2018 جنايات 
قسم الوراق

إعدام عاطل 
وخادمة التهامهما 

بقتل ربة منزل 
أثناء سرقتها فى 

الوراق
"أشعياء"، 

و"فلتاؤوس"
2 24 البحيرة عادى جنائى جنايات دمنهور 

تقضى بإعدام 
الراهبين أشعياء 

وفلتاؤوس 
لقتلهما األنبا 
إبيفانيوس.. 

فيديو
" م . ف . أ " ة " إ . 

إ . ع "
2 24 اإلسكندرية عادى جنائى 8250 لسنة 

2018 جنايات 
قسم شرطة 
العامرية ثان

اإلعدام لربة 
منزل وعشيقها 
لقتلهما نجلتها 

باإلسكندرية
1 24 الجيزة عادى جنائى اإلعدام لمتهم 

والسجن 15 عاما 
آلخرين قتلوا شابا

65 اإلجمالى



8

ثانًيا: قضايا أحيلت فيها أوراق المتهمين للمفتي: 
أحالت المحاكم المصرية فى شهر إبريل أوراق 56 متهم على األقل للمفتى فى 21 
قضية جنائية وسياسية حيث تمت إحالة أوراق 11 شخص متهمين فى 3 قضايا سياسية 
إلى المفتى الستطالع الرأى الشرعى فى إعدامهم. كما أحيلت أوراق ما ال يقل عن 45 

شخص فى 18 قضية جنائية 

أسماء المحالين المدينة  نوع
 القضاء:
 عادى/

عسكري

 نوع
 القضية )
 سياسي/
)جنائى

 رقم القضية
))جزئى/كلي

 اسم القضية
االعالمي

7 1 البحر األحمر عادى جنائى  الجنايات تحيل أوراق
 7 متهمين أجانب
 للمفتى لجلبهم

 مخدرات بقيمة 10
مليار جنيه

"عمر.ه.ح" 
وشقيقيه هشام 

وعبد النبى

3 2 سوهاج عادى جنائى  جنايات سوهاج
 تحيل أوراق 3 أشقاء
 متهمين بقتل مزارع

للمفتى
1 2 البحر األحمر عادى جنائى  إحالة أوراق أمين

 شرطة للمفتي
 بتهمة قتل عامل
نظافة بسفاجا

“ ع . ب . ع “

1 3 اإلسكندرية عادى جنائى 20475 
 لسنة 2018

 جنايات
 قسم
 شرطة
 المنتزة
ثالث

 بعد قتله زميله..
 إحالة أوراق سائق
 "توك توك" إلي

المفتي

»م.ع« و«ك.ع« 
ووالدتهما »ا.ا«، و 

»م.ح«

4 4 الجيزة عادى جنائى  6946 لسنة
 2014 كلى

 جنوب
،الجيزة

 جنايات الجيزة تحيل
 أوراق ربة منزل
 وابنيها للمفتى
 لقتلهم شخص

بالعمرانية

7 7 الجيزة عادى سياسى  إحالة أوراق 7
 متهمين للمفتى

 فى قضية »فندق
»األهرامات الثالثة

ماجد ج ث ا 
وهاشم ا م ع

2 8 الدقهلية عادى جنائى  2447 لسنة
2017 كلى

 إحالة أرواق قاتل
 عامل دليفري بمنية
 النصر في الدقهلية

للمفتي

عدد المحالين للمفتىتاريخ اإلحالة للمفتي
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الحسن.و.سيد 4 9 أسيوط عادى جنائى  جنايات أسيوط تحيل
 أوراق فالح لقتلة
 سائق »توكتوك«

للمفتي
»حمدية.س.ع.ع«، 

و»حمادة.ح.م.ع«
2 14 المنيا عادى جنائى  إحالة أوراق ربة منزل

 وفالح قتال زوج
 األولي بالمنيا إلى

المفتي
" صباح ال م " 

محمود ج ال"
2 14 الشرقية عادى جنائى  1395 لسنة

2018 
 جنايات منيا

القمح

 إحالة زوجة قتلت
 زوجها بوضع السم
 له بمساعدة صديق

 عمره بالشرقية
للمفتى

" أ ،م ع " 
وشقيقه" م م ع " 

و"م م ال"

3 15 البحيرة عادى جنائى  إحالة 3 أشخاص
 للمفتى قتلوا عاطل
 بسبب خالف على
المخدرات بالبحيرة

1 16 اإلسكندرية عادى جنائى  جنايات اإلسكندرية"
 تحيل أوراق سائق

 للمفتي لقتله زوجين
بغرض السرقة

3 16 سوهاج عادى جنائى  إحالة أوراق 3
 متهمين للمفتي
 لقتلهم 6 أشخاص

بسوهاج
" ا م ش" وم ز و" 2 16 البحيرة عادى سياسى 17086 

 لسنة 2015
 جنايات أبو
المطامير

 جنايات دمنهور تحيل
 أوراق 2 من العناصر
 اإلرهابية الى مفتى

الجمهورية

»سمير. م« ، 
و»عبدالفضيل. م« 

و»محمد. ع«،

3 17 البحيرة عادى جنائى 2015/ 48 
 جنوب
دمنهور

 إحالة أوراق 3
 متهمين بقتل جارهم
 في البحيرة للمفتي:
 قيدوه وألقوه بترعة

النوبارية
"محمد .ص .غ" 1 18 المنيا عادى جنائى  2844 لسنة

 2016 كلي
 شمال
المنيا

 إحالة أوراق مزارع
 لفضيلة المفتى

 بتهمة القتل العمد
بالمنيا

إبراهيم اسماعيل 
إسماعيل مصطفي 

و عادل أمام

2 19 القاهرة عادى سياسى  تهمتان تسببتا
 في إحالة متهمين
 بـ"أحداث مارمينا"
 للمفتي.. تعرف

عليها
عطيات. ع.ع.ر و 

محمد.ع.ع.ع36 سائق 
،أمير .ال . أ . ع 
محمد . ع . م . ال

4 19 البحيرة عادى جنائى  1281 لسنة
2018 

 جنايات
 كلى

.دمنهور

 إحالة أوراق 4
 متهمين في أبشع
 جريمة قتل بالبحيرة

للمفتي
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فاطمة "34 سنة" 
و محمود. م

2 22 الشرقية عادى جنائى  قتلت زوجها
 بمساعدة عشيقها

 وألقيا الجثة بمصرف
القرية بالشرقية

1 22 الجيزة عادى جنائى  بعد 3 شهور من
 الزواج.. "حبل

 المشنقة" ينتظر
جميلة كرداسة

»عماد .ر« 1 25 البحيرة عادى جنائى  إحالة أوراق المتهم
 بقتل ابن خالته

بالبحيرة إلى المفتي
56  اإلجمالى
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ثالًثا: قضايا تم تداولها فى محكمة النقض: 
قضايا   3 فى  أشخاص   5 على  اإلعدام  حكم  إبريل  شهر  فى  النقض  محكمة  أيدت 
مختلفة، حيث أيدت إعدام 3 أشخاص فى القضية السياسية المعروفة ب« قضية إغتيال 
العقيد وائل طاحون« ، كما أيدت الحكم باإلعدام على شخصين فى قضيتين جنائيتين. 
وفى القضية المعروفة إعالميًا ب » خلية دمياط« قررت محكمة النقض تخفيف أحكام 

اإلعدام ل 5أشخاص إلي المؤبد والمشدد 15 عاًما.

حكم النقض نوع النقض 
)عسكرى/
مدنى(

المدينة نوع 
القضاء 

نوع القضية  اإلسم اإلعالمى 
للقضية 

تخفيف 
إعدام  
خمسة 

أشخاص 
بخلية داعش 

دمياط 

عادى 7 عادى سياسى النقض تلغى أحكام 
اإلعدام وتأييد المؤبد 
والمشدد للمتهمين 
فى خلية "داعش 

دمياط"

تأييد إعدام 
3 أشخاص

عسكرى 1 عسكرى سياسى تأييد إعدام 3 متهمين 
في قضية اغتيال 
العقيد وائل طاحون

تأييد إعدام 
شخص

عادى 7 الدقهلية عادى جنائى النقض" تؤيد اإلعدام 
شنقا لقاتل الطفل 

"المصري - اإليطالي" 
بالدقهلية

تأييد إعدام 
شخص

عادى 30 الغربية عادى جنائى محكمة النقض تؤيد 
حكمها باالعدام شنقا 

لمغتصب طفلة 
السنطة

تاريخ حكم النقض
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