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من خالل رصد حالة عقوبة اإلعدام خالل النصف من األول من عام 2019 يمكن القول 
بأن السلطات المصرية ُمصرة على االستمرار في االعتماد على عقوبة اإلعدام، في أحكامها 
على بعض الجرائم الجنائية، والتوسع في استخدامها في القضايا على خلفية سياسية، والتى 
يتعرض فيها المتهمين النتهاكات واسعة تخل بحقوقهم المكفولة خالل فترة محاكمتهم. وقد 
رصدت الجبهة المصرية، إصدار محاكم الجنايات المدنية والعسكرية لـ 296 حكًما باإلعدام خالل 
أحكام  العسكرية  والطعون  النقض  محكمة  أيدت  كما  جنائية.  قضايا  في  أغلبها  الفترة،  تلك 
اإلعدام الصادرة على 32 شخص في قضايا أغلبها سياسية، كما قامت السلطات خالل شهر 

فبراير 2019 بتنفيذ أحكام اإلعدام على 15 شخًصا في ثالثة قضايا سياسية.
ومازالت السلطات المصرية تستخدم 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.  وتواجه عقوبة اإلعدام 
فى مصر العديد من اإلشكاليات؛ منها تطبيقها على مساحة واسعة من الجرائم وليست فقط 
الجرائم الخطيرة، كما أن المتهمين فى القضايا السياسية أو اإلرهاب غالًبا ما يتم انتهاك حقهم 
المواثيق والمعاهدات  التي نصت عليها  فى الحصول على محاكمة عادلة، وهى الضمانات 

الدولية، خاصة فى القضايا التي تنتهي بأحكام اإلعدام.
فيما يلي ملخص للرصد الذي أجرته الجبهة المصرية حول عقوبة اإلعدام خالل عام ٢٠١٩. 
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أواًل: تنفيذ أحكام اإلعدام:
رصدت الجبهة المصرية تنفيذ السلطات المصرية ألحكام اإلعدام بحق 15 شخًصا في 3 
العام«، وهي  /النائب  نبيل فراج  المستشار/  إعالمًيا: »نجل  المعروفة  قضايا سياسية وهي 
الشديد،  التعذيب  غرار  على  اإلعدام النتهاكات  عقوبة  المنفذ فيهم  تعرض  الُموثق  القضايا 
واإلخفاء القسري، ومنع المحامين من حضور التحقيقات، وغيرها من االنتهاكات التي ال يجب 

توافرها في القضايا المحكوم فيها باإلعدام.
قد  المصرية  الجبهة  بينها  من  المستقلة  المصرية  المنظمات  من  عدد  بأن  بالذكر  جدير 
أصدروا بيانين األول في 14 فبراير والثاني في 23 فبراير أدانوا فيه التوسع في تنفيذ السلطات 
ألحكام اإلعدام في قضايا لم يحصل المنفذ فيهم اإلعدام على حقهم في المحـــــــاكمة العادلة. 
وهو ما أكد عـــــــليه بيان صادر من 9 خبراء في األمم المـــــــتحدة، حيث اعتـــــــبروا هذه اإلعدامات 

والتى أتت بعد محاكمات جائرة ترقي لدرجة اإلعدام التعسفي.

ثانًيا: أحكام النقض:
رصدت الجبهة المصرية تأييد محكمة النقض ومحكمة الطعون العسكرية لألحكام الصادرة 
من المحاكم المصرية على 32 شخًصا في 7 قضايا، منهم 26 حكم فى 5 قضايا سياسية؛ 12 
حكم في قضيتين سياسيتين بقضاء عادي، و14 حكم في 3 قضايا سياسية أخري لكن من خالل 



5ملخص حول عقوبة اإلعدام في مصر خالل النصف األول من عام 2019

القضاء العسكري، فضاًل عن 6 أحكام صادرة فى قضيتين جنائيتين، وذلك خالل النصف األول 
من عام 2019.

كانت قد أيدت مـــــــحكمة الطعون العسكرية في شهر أبريل أحكام اإلعدام على 3 متهمين 
محكمة  أيدت  كما  طاحون،  وائل  العقيد  اغـــــــتيال  بقضية  إعالمًيا  المـــــــعروفة  القضية  فى 
النقض أحـــــــكام اإلعدام على شخصين فى قـــــــضيتين جنائيتين. وفى شـــــــهر مايو أيدت كال 
من محكـــــــمة النقض والطـــــــعون العسكرية إعدام 21 شخص فى قضـــــــيتين ســـــــياسيتين، 
واخيًرا فى  الكنائس«،  »تفجـــــــير  باســـــــم«أجـــــــناد مصر«،  المـــــــعروفتين  القـــــــضيتين  هم 
شـــــــهر يونيو تم تأييد إعدام 6 أشـــــــخاص فى 3 قضايا، واحدة منها جنـــــــائية وهـــــــي حرق 
قضية  وهي  المدني  القضاء  أمام  األولي  سياسية  خلفية  على  وقضيتين  العجوزة،  ملهي 

»خلية أوسيم«، والثانية أمام القضاء العسكرى فى قضية سفارة النيجر.
كانت الجبهة المصرية قد أصدرت تقريًرا في مارس 2018 حول االنتهاكات التي تعرض لها 
المتهمون في قضية خلية أوسيم، والتى أخلت بحقوقهم في الحصول على محاكمة عادلة، 
التعذيب  عدم  في  والحق  الخارجي  العالم  مع  االتصال  في  حقوقهم  النتهاك  تعرضوا  حيث 

والحق في الدفاع. 
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ثالًثا: أحكام اإلعدام:
رصدت الجبهة المصرية إصدار محاكم الجنايات المصرية أحكام بإعدام ما ال يقل عن 296 
4 قضايا  أشخاص فى  و10  جنائية،  286 شخص في قضايا  166 قضية، منهم  شخص فى 

سياسية، نفصلهم كاآلتى:
شخص واحد فى القضية المعروفة إعالمًيا بخلية أكتوبر، و شخصان فى القضية المعروفة 
اعالمًيا بأحداث كنيسة مارمينا و 5 أشخاص فى القضية المعروفة إعالمًيا »بمحاولة تفجير بنك 

اإلمارات«، و شخصان فى القضية المعروفة » بأعمال عنف البحيرة«.
كان قد شهد شهر يناير إصدار محاكم الجنايات لـ 39 حكًما باإلعدام فى 27 قضية جنائية، 
، أما فى شهر مارس  في مقابل 52 حكًما باإلعدام فى 32 قضية جنائية  في شهر فبراير 
فقد صدر 51 حكًما باإلعدام فى 35 قضية منهم شخص واحد فى قضية واحدة سياسية و50 
شخص فى 34 قضية جنائية. وفى شهر أبريل صدر 65 حكًما باإلعدام فى 30 قضية كانت كلها 
جنائية  وأما فى مايو فقد صدر 39 حكًما باإلعدام فى 19 قضية منهم شخصان فى قضية 
واحدة سياسية و37 شخص فى 18 قضية جنائية،  وأخيرا فى شهر يونيو فقد صدر 50 حكًما 
باإلعدام فى 23 قضية منهم 7 أشخاص فى قضيتين سياسيتين، احداهما بقضاء عسكرى 

و43 شخص فى 21 قضية جنائية 
وكانت الجبهة المصرية قد أصدرت تقريًرا يوضح فيه االنتهاكات التي تعرض لها المتهمون 
في قضية )كنيسة مارمينا(، والتى ُأصدر فيها حكم اإلعدام من محكمة أمن دولة طوارئ، ما 
يعد أول حكم باإلعدام غير قابل للنقض لصدوره من محكمة أمن دولة طوارئ، حيث يتبقى 

للمتهمين قبل تنفيذ الحكم خطوة واحدة وهي تقديم التماس إلى نائب الحاكم العسكري.
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مرفقات
النصف  اإلعدام في  عقوبة  فيها  المنفذ  خلفية سياسية  على  القضايا  بيانات   -1

األول من عام 2019

أسماء المنفذ فيهم  عدد المنفذ
فيهم

 تاريخ
التنفيذ

 نوع
القضاء

 االسم
اإلعالمي

رقم القضية

 عبد الحميد عبد الفتاح، المعتز بالله غانم،
أحمد ماهر الهنداوي

3 أشخاص  7 فبراير
2019

مدني  نجل
المستشار

 200 لسنة 2014
 كلي جنوب
المنصورة

 محمد سعيد فرج، محمد عبد السميع
حمودة، صالح فتحي النحاس

3 أشخاص 13 
 فبراير
2019

مدني  مقتل نبيل
فراج

 938 لسنة 2014
 جنايات كرداسة
 والمقيدة برقم
 9 لسنة 2014
 كلى شمال

الجيزة
 أحمد طه وهدان، أبوالقاسم أحمد، أحمد
 جمال حجازي، محمود األحمدي، أبو بكر

 السيد، عبد الرحمن سليمان، أحمد محمد،
أحمد محروس سيد، إسالم محمد

9 أشخاص 20 
 فبراير
2019

مدني  مقتل
 النائب
العام

 1300 لسنة
 2016 كلي شرق

القاهرة
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النصف  في  اإلعدام  أحكام  فيها  الُمؤيد  سياسية  خلفية  على  القضايا  بيانات   -2
األول من عام 2019

أسماء المؤيد فيهم أحكام النقض  عدد
 المؤيد
فيهم

 تاريخ
 حكم

النقض

 نوع
القضاء

 االسم
اإلعالمي

رقم القضية

 محمد بهى الدين شمروخ، خالد صالح الدين
نوفل، أسامة عبد الله منصور

3 عسكري 1 مايو  اغتيال
 العقيد
 وائل

طاحون

 288 لسنة 
 2015 عسكرية،

 والمعروفة
 إعالميا باغتيال
 العقيد وائل

طاحون
 وليد أبو المجد عبد الله، محمد مبارك عبد

 السالم، سالمة أحمد سالمة، على شحات
 حسين، على محمود حسن، عبد الرحمن كمال

 علي، رفاعي على أحمد، رامي محمد عبد
الحميد

8 28 مايو عسكري  تفجير
الكنائس

 165 لسنة 2017 
 جنايات عسكرية
كلي اإلسكندرية

 بالل إبراهيم صبحي فرحات، ومحمد صابر
 رمضان نصر، وجمال ذكي عبد الرحيم سعد،
 وعبد الله السيد محمد السيد، وياسر محمد
 أحمد محمد خضير، وسعد عبد الرؤوف سعد
 محمد، ومحمد أحمد توفيق حسن، ومحمود

 صابر رمضان نصر، وسمير إبراهيم سعد
 مصطفى، إسالم شعبان شحاتة سليمان،

 ومحمد عادل عبد الحميد حسن، ومحمد حسن
 عز الدين محمد حسن، وتاج الدين مؤنس محمد

.صميدة

13 7 مايو مدني أجناد مصر  3455 لسنة
 2014 كلي

جنوب الجيزة

بكر أبو جبل 1 8 يونيو مدني  خلية
أوسيم

 2719 لسنة
 2015 كلى

شمال الجيزة
محمد جمال 1 10 

يونيو
عسكري  سفارة

النيجر
 268 لسنة 2015

 غرب القاهرة
العسكرية
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النصف  في  اإلعدام  أحكام  فيها  الصادر  سياسية  خلفية  على  القضايا  بيانات   -3
األول من عام 2019

أسماء المحكوم عليهم باإلعدام  عدد
 المحكوم
عليهم

 تاريخ
 حكم

اإلعدام

 نوع
القضاء

 االسم
اإلعالمي

رقم القضية

محمد إبراهيم فتحي 1 3 مارس عادي خلية أكتوبر  419 لسنة 2014
 كلى جنوب

الجيزة
 إبراهيم إسماعيل إسماعيل، عادل إمام

محمد إمام
2 12 مايو  أمن

 دولة
طوارئ

 كنيسة
مارمينا

 2278 جنايات
 أمن الدولة

 العليا طوارئ
لسنة 2018

- 5 19 
 يونيو
2019

عسكري  تفجير بنك
 اإلمارات
بالمحلة

-

"أح.ش"، و"م.ز.و" 2 19 
 يونيو
2019

مدني  أعمال
 عنف

البحيرة

 17086 لسنة
 2015 جنايات أبو

المطامير
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٤- إجمالي احصائيات اإلعدام في النصف األول من عام 2019 تبعا للشهور
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