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 المدافع سراح بإطلاق تطالب دولية حقوقية منظمات: مصر

 الباقر محمد الحقوقي
اعتقال محامي حقوق اإلنسان المصري، محمد الباقر، ليبلغ حبسه االحتياطي ، عامان على 2021سبتمبر/أيلول  29يمر اليوم، 

 الحد األقصى المنصوص عليه في القانون المصري لفترة الحبس االحتياطي.

وُندين، نحن المنظمات الُموق ِّعة أدناه، احتجاز المحامي محمد الباقر تعسفيًا لفترة ُمطوَّلة، على خلفية عمله في مجال حقوق 

 دون أي شرط أو قيد، وكذلك إلى حذف اسمه من على "قائمة اإلرهاب".من سان؛ وندعو إلى اإلفراج عنه فوًرا واإلن

، لينَصب  عمله على قضايا العدالة 2014محام حقوقي ومدير "مركز عدالة للحقوق والحريات"، الذي تأسس في  محمد الباقر

 المهاجرين وتعزيزها. الجنائية والتعليم وحماية حقوق الطالب والالجئين و

، بمقر نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة، في أثناء حضوره استجوابًا مع الناشط 2021سبتمبر/أيلول  29وُاعُتقل محمد الباقر، في 

إلى  2019لعام  1356والُمدو ِّن، عالء عبد الفتاح، بصفته محاميه، لينتهي المطاف بتحويل األخير من محامي دفاع في القضية رقم 

متهم في القضية ذاتها. وظلَّ ُمحتجًزا منذ ذلك الحين على ذمة التحقيقات بتهم "االنضمام لجماعة إرهابية"، و"نشر أخبار كاذبة 

جرائم من شأنها التأثير على األمن القومي للبالد"، و"إساءة استخدام حساب على مواقع التواصل االجتماعي بغرض ارتكاب 

والدول األعضاء بمجلس  األمم المتحدةودعا العديد من الجهات الفاعلة، من بينها  بتمويل جماعة إرهابية. "، إلى جانب اتهامهنشر

اإلفراج عن الباقر، ُمند دين باستهدافه بسبب  ، مراًرا وتكراًرا إلىالبرلمان األوروبيو الكونغرس األمريكيحقوق اإلنسان التابع لها و

 حقوق اإلنسان. جالعمله المشروع في م

، أمر قاض بإحدى دوائر اإلرهاب في محكمة جنايات القاهرة باإلفراج عن كٍل من الباقر وعبد الفتاح؛ بيد 2020فبراير/شباط  19وفي 

لغي األمر.  العليا أن نيابة أمن الدولة
ُ
 طعنت ضد القرار، وأ

؛ وأضافته نيابة أمن 2021وعلى مدى العامين الماضيين، ُاسُتجوَِّب الباقر مرتين، أوالهما فور اعتقاله واألخرى في أغسطس/آب 

، ُموجِّ هة إليه اتهامات مماثلة، في إطار ما ُيشار إليه عادًة بـ 2020لعام  855، خالل احتجازه، إلى قضية جديدة برقم العليا الدولة

ضيف اسم محمد الباقر، في نوفمبر/تشرين الثاني "التدوير"
ُ
، إلى "قائمة اإلرهاب" لمدة خمسة أعوام؛ ومن 2020. وبعد ذلك، أ

، فإنه مم د أي مناصب رسميةثمَّ
ُّ
ممارسة العمل المدني لمدة خمسة أعوام. وفضالً عن ، أو نوع من السفر إلى الخارج، ومن تقل

 23وأصوله. ومن الُمقرر انعقاد جلسة استئناف األمر في  مصرفيةذلك، صدر أمر قضائي سيترتب عليه تجميد حساباته ال

 أمام ساحة محكمة النقض. 2021نوفمبر/تشرين الثاني 

سيء السمعة، في ظل أوضاع الإنسانية؛ فُيحتَجز داخل زنزانة  شديد الحراسة 2وال يزال الباقر ُمحتجًزا تعسفيًا بسجن طرة 

رَّة أو ُفُرش، ومن الحصول على أ  يصغيرة تفتقر إلى التهوية الكافية، وُيمَنع من التريُّض خارج زنزانته، وُيحَرم من النوم على أي أسِّ

الوة على ذلك، ُمنِّع من استقبال أي زيارات من أسرته لمدة ستة أشهر، بسبب القيود المفروضة على خلفية كتب أو جرائد. وع

دقيقة  20. ومنذ استئناف زيارات السجن، ال ُيسَمح بأن يزوره سوى فرد واحد فقط من أسرته لمدة 19-انتشار فيروس كوفيد

 شهريًا.

نهاء احتجاز الباقر تعسفيًا وغيره من الُمحتَجزين الذين ال ُيحصى لهم عدد، لمجرد حان الوقت إلنهاء ممارسة الحبس االحتياطي؛ إل

لحبس االحتياطي استخدام التي تنطوي على ااستراتيجيتها . نهيب بالسلطات المصرية إنهاء يةاإلنسان همحقوقلممارستهم 

وقمعهم بسبب عملهم المشروع. وندعو، نحن وتوجيه تهم اإلرهاب دون أي أساس، لمعاقبة المدافعين عن حقوق اإلنسان 

عتقال ال وضع حدشرط عن محمد الباقر، وإلى  قيد أودون من المنظمات الُموق ِّعة أدناه، السلطات المصرية إلى اإلفراج فوًرا و

 المدافعين عن حقوق اإلنسان واحتجازهم. 

 التوقيعات:

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=25217&LangID=E
https://khanna.house.gov/sites/khanna.house.gov/files/KhannaMcGovernBrown_SisiPoliticalPrisoners.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0384_EN.pdf
https://timep.org/explainers/indefinite-pretrial-detention-in-egypt-rotation-and-detention-pending-multiple-cases/
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