منظمات حقوقية بعد الحكم على مركز
أندلس ومديره:

حكم جائر جديد يزيد الشك في
مؤسسة العدالة
تعرب المنظمات الموقعة أدنضضاه عضضن بضضالغ اسضضتياءها مضضن الحكضضم القضضضائي
الصضادبر البربع اء  15يونيضضو الجضابري ،مضن محكمضة شضمال القضاهرة الضدائرة
الثانية ،بمنع الحقوقي أحمد سميح مدير مركز أنضضدلس لدبراسضضات التسضضامح
من التصرف في أمواله ،وكذا منع التصرف في أموال وممتلكات المركضضز،
في خطوة تصعيدية جديدة ضد المنظمات الحقوقية ومؤسسضضات المجتمضضع
المدني على خلفية القضضضية المعروفضضة بالتمويضل الجنضبي ،علضى نحضو يزيضضد
الشضضك فضضي مؤسسضضة العدالضضة .وتعتضضبر المنظمضضات أن الحكضضم الصضضادبر مضضن
الجلسة الولى ،والذي افتقر لبسط السانيد المنطقيضة ومبضادئ المحاكمضة
العادلة والمنصفة ،والضذي صضدبر دون إطل ع المحضضامي علضى أوبراق القضضضية
لتحقيق دفاعه ،هو برهان جديد على النية المبييتة للنتقام مضضن الحقضضوقيين،
ووأد الحركة الحقوقية المصرية.
قا للتسلسل المخزي للحداث ،كان سميح قد علم بالصضضدفة مضضن خضضبر
فوف ق
صحفي بجريدة الخبابر المملوكة للدولة بطلب قضاة التحقيق فضضي القضضضية
 173لسنة  ،2011منعه من التصرف في أمواله الخاصضضة وأمضضوال المركضضز
الذي يديره ،قبل الموعضد المحضضدد للجلسضة والمشضابر لضه فضي الخضبر بضض 48
ساعة .وحينما توجه محاميه لمقر المحكمة للستيضاح ،تبين له أن القضضضية
من المقربر أن تنظر أمام دائرة مختلفة عن تلك المشضضابر إليهضضا فضضي الخضضبر.
من جانبه دفع المحامي بعدم إعلن موكله بموعد الجلسة ومكان انعقادها،
وطلب أجل للطل ع على أوبراق القضية ،باعتبابره حق أصيل للدفا ع ،ولكضضن
تم برفض طلبه بالمخالفة للدسضضتوبر والقضضانون ،وصضضدبر الحكضضم مضضن الجلسضضة
الولى بقبول تأييد طلب المنضع مضن التصضرف فضي أمضوال المركضز وأمضوال
سميح بتهمة تلقي تمويل من الخابرج ونشر أخبابر كاذبة ،دون سما ع أقضضوال
ما بأنه لم يتم قط اسضضتدعاء سضضميح للتحقيضضق
المتهم بالمخالفة للقانون ،عل ق
في القضية موضو ع الطلب ،ولم توجه أي اتهامات لفراد من المركضضز فضضي
هذا الصدد.
يعد الحكم الجائر الذي صدبر بحق الحقضضوقي احمضضد سضضميح هضضو الول الضضذي
يؤيده القضاء بين ستة طلبات أخرى تقدم بهضضا قضضضاة التحقيضضق فضضي قضضضية
التمويل الجنبي للتحف ظ عل ى أم وال أف راد ومؤسس ات حقوقي ة أخ رى،
قدمت جميعهضضا أمضضام دائضضرة مختلفضضة ،والمؤجلضضة مضضؤخقرا لجلسضضة  17يوليضضو
المقبضضل للطل ع وتصضضوير المضضذكرات ،علضضى عكضضس مضضا جضضرى فضضي الطلضضب
المقدم بشأن مركز أندلس ،والضضذي صضضدبر الحكضضم بشضضأنه دون اطل ع ودون
إتاحة الفرصة للدفا ع لبداء أي طلبات.

وفي هذا السياق ،تؤكد المنظمات الموقعة أن الحكضم بمنضع مركضز أنضدلس
ومديره من التصرف فضضي أمضضوالهم هضضو بمثابضضة حكضضم بإنهضضاء لوجضضود وعمضضل
المركز ،إذ يترتب عليه تعييضضن مسضضئول قضضضائي مضضن قبضضل قاضضضي التحقيضضق
للقيام بإدابرة أموال المركز ،المر الذي يستتبعه تأخر وتعنت في الموافقضضة
على صرف الموال ،والوف اء باللتزام ات التعاقدي ة للمؤسس ة م ن إيج ابر
وبرواتب وغيرها.
وتضيف المنظمات أن طريقة إدابرة قضضضاة التحقيضضق لهضضذه القضضضية صضضابرت
أقضضرب لدابرة الملفضضات السضضرية وتصضضطبغ بصضضبغة انتقاميضضة ،حيضضث ي يفضضاجئ
الممنوعين من السفر بالقرابر في صالت المطابر ،ويعرف المتحفضضظ علضضى
أمضضوالهم مواعيضضد الجلسضضات مضضن وسضضائل العلم ،وتسضضتند مضضذكرات قضضضاة
التحقيق عل ى تحري ات كاذبضة ومختلق ة لضضباط ف ي الم ن الضوطني ،دون
إتاحة الفرصة للرد عليها أو التحقق منها ،على نحو يعكس نيضضة الدولضضة فضضي
إنهاء وجود تلك المنظمات الحقوقية والتنكيل بالمس ئولين عنه ا والع املين
فيها ،وإلحاق بالغ الضربر بهم؛ لضمان منعهم من العمل لفترة طويلة.
المنظمات الموقعة
 .1مركز القاهرة لدبراسات حقوق النسان
 .2الجماعة الوطنية لحقوق النسان والقانون
 .3مؤسسة ضحايا الختطاف والختفاء القسري
 .4الشبكة العربية لمعلومات حقوق النسان
 .5مركز البرض لحقوق النسان
 .6المركز المصري للحقوق القتصادية والجتماعية
 .7مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب والعنف
 .8مركز عدالة للحقوق والحريات
 .9مركز هشام مبابرك للقانون
 .10مصريون ضد التمييز الديني
 .11المفوضية المصرية للحقوق والحريات
 .12المنظمة العربية للصلح الجنائي
 .13مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات
 .14مؤسسة المرأة الجديدة
 .15مؤسسة قضايا المرأة المصرية
 .16نظرة للدبراسات النسوية

