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 محمد الباقر يحب القطط كثيرًا ولديه خمسة منها. وهو من 
محبي كرة القدم، ويهوى أيضًا لعبة االسكواش وركوب 

الدراجات النارية.  والباقر يستمتع أيضًا بالموسيقى والثقافة 
النوبية، وهو نفسه نوبي. لكن اليوم، لم يعد أمام محامي 
حقوق اإلنسان إال أن يحلم بما يحبه. فهو يقبع في السجن 

 بسبب دفاعه عن حقوق بعض األشخاص األكثر تعّرضًا 
للظلم في مصر. 

في سبتمبر/أيلول 2019، ذهب إلى مكتب النيابة العامة 
للدفاع عن صديقه، فألقي عليه القبض هو نفسه. ولم 

تقدمه السلطات للمحاكمة قط. وبداًل من ذلك، وجهت إليه 
تهمًا باطلة تتعلق باإلرهاب، وألقت به في السجن – كل 

ذلك ألنها ال توافق على نشاطه الحقوقي. ويترأس الباقر 
مركز عدالة للحقوق والحريات، الذي يدعم المسجونين ظلمًا 

وحقوق اإلنسان. 

وفي السجن، عّرضت السلطات الباقر لقسوة إثر قسوة.  
ولم يسمحوا له برؤية والده قبل وفاته . لقد احتجزوه في 

زنزانة ضيقة نتنة. وحرموه من الحصول على سرير أو فراش، 
والماء الساخن، والترّيض في الهواء الطلق، ومنعوه حتى 

من الحصول على الصور العائلية. 

إال أن الباقر اليزال متفائاًل ويقول: "يومًا ما ... سنواصل 
نشاطنا ]إلنشاء[ مجتمعات حرة". ساعدوا في تقريب موعد 

ذلك اليوم.  

طالبوا مصر باإلفراج عن الباقر فورًا.  

 ساعدوا في اإلبقاء على معنويات 
الباقر مرتفعة 

 انشروا رسائل الصداقة والتضامن معه على تويتر 
 أو فيسبوك باستخدام الهاشتاغين:  #الحرية_لباقر /

 #Free_Baker  

ال تنسوا متابعة حساب تويتر التالي أو النقر على "أعجبني" 
على حساب فيسبوك أدناه إلظهار دعمكم: 

  @FreeBaker2  :تـويـتـر
  Free Baker www.facebook.com/freebaker  :فـيـسـبـوك

اكتبوا إلى السلطات المصرية 
 طالبوها بإطالق سراح محمد الباقر فورًا، ومن دون 

قيد أو شرط، وإغالق جميع التحقيقات في التهم الباطلة 
الموجهة ضده. 

إلـى: رئيس الجمهورية 
الـعـنـوان: مكتب رئيس الجمهورية 

قصر االتحادية 
القاهرة، جمهورية مصر العربية 

الـفـاكـس:  1441 2391 202+  
  p.spokesman@op.gov.eg :الـبـريـد اإللـكـتـرونـي

 @AlsisiOfficial :تـويـتـر
الـمـخـاطـبـة: السيد الرئيس 
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