ملف
المعتقلون

بين لدغة "العقرب" وقبضة "كورونا"..
من يحرر مصر؟!

ال يزال االنقالب العسكري المجرم يواصل صلفه وإجرامه بحق المصريين ،الذين لم
يكد يوجد فيما بينهم بيت أو أسرة أو عائلة إال وأحد المنتمين إليها أو القريبين منها في
مهاجرا منها.
فر
سجون الخائن عبدالفتاح السيسي أو ّ
ً
هكذا هي مصر في عهد العسكر المنقلبين ،سياستهم الفرعونية الديكتاتورية :ما أريكم
إال ما أرى وما أهديكم إال سبيل الرشاد ،فإما أن تطبل وتطيع وتخضع لريموت كنترول العصابة
المجرمة فتأتمر بأمرها ،أو لتصمت صمت القبور ،وإال فأنت من اإلرهابيين األشرار!!
ومع غزو الفيروس المستجد "كورونا" الشعوب والبلدان في وقت قياسي وتأثيراته
السلبية الفادحة كان لزاما على النظام االنقالبي القمعي ،بحسب طبائعه المستبدة الغاشمة ،أن
رغما عنهم  -بعد قتلهم بالتصفية
يجعله دواء جدي ًدا بطعم األلم والقسوة يتعاطاه السجناء ً -

الجسدية أو باإلهمال الطبي فضال عن اإلخفاء القسري البشع ،فبدال من العناية بصحة

السجناء ترددت أنباء عن إصابة عدد من المعتقلين بفيروس كورونا وهو ما يثير غضب كل
مصري أصيل؛ ما دفع النشطاء والشباب إلى التدوين حول هاشتاجات "أنقذوهم  -خرجوا
المساجين".
وفي الملف التالي نرصد أبرز الموضوعات التي تناولها (إخوان أون الين) في هذا
الجانب المهم من حيث المعتقلون وظروف احتجازهم ومعاناتهم وصوت األحرار المطالب
بالوقاية من الفيروسات واألوبئة ،والتي تعد السجون مستنقغًا كبيرا دون تحرك أحد من العالم:
أخبار:
بعد انتظارهم بالساعات" ..برج العرب" يمنع الزيارات وسط قلق حاد على صحة المعتقلين
زوجة المحامي عصام سلطان تطالب العالم بإنقاذ المعتقلين في سجون االنقالب
في رسالة مسربة ..معتقلو سجن العقرب بمصر يستغيثون من "كورونا"
نساء ضد االنقالب تطالب بسرعة اإلفراج عن الحرائر بسجون االنقالب
جهات حقوقية:
رئيس فريق المحامين عن أسرة الرئيس الشهيد :االنقالب يقتل أسامة مرسي بالبطيء كوالده
"األورومتوسطي" يدعو إلطالق سراح معتقلي الرأي في العالم العربي
خوفًا من كورونا ..حملة تلغرافات تطالب بإطالق سراح المعتقلين
استمرار جرائم اإلخفاء القسري ومطالب باإلفراج عن المعتقلين وسط تخوفات من "كورونا"
هاشتاجات:
نجلة الرئيس الشهيد :كيف يُنتظَر من نظام يعتقل النساء أن يحمي الناس في األزمات؟!

"وباء عالميًّا" ..نشطاء يطالبون باطالق سراح المعتقلين
بعد تصنيف كورونا ً
#خرجوا_المساجين ..استغاثة من "طرة" :السجون مستنقع كبير لألوبئة الفتاكة
تزامنا مع "يوم المرأة المصرية"#"..أنقذوها" يفضح جرائم العسكر ضد الحرائر
بعد منع الزيارة ..نشطاء يستصرخون إلنقاذ المعتقلين من "كورونا"
مطالبات باإلفراج عن المساجين قبل تفشي وباء "كورونا"
ادعوا معنا لألحرار في زنازين الظالمين
تقارير:
حصاد المعتقلين منذ مطلع  ..2020مأساة ال تنتهي
ظلما اآلن؟
لماذا على مصر اإلفراج عن السجناء المحتجزين ً
حقوق المعتقل في اإلسالم والقوانين الدولية ..سجون العسكر ال دين لها
معاناة أهالي المعتقلين ..الوجة الحقيقي لمصر البائسة
بيانات وتصريحات:
بيان من اإلخوان المسلمين" :كورونا" ..رسالة للبشرية بالعودة إلى اهلل

