الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وبعد:
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موجب هذا البيان األخبار المتواترة عن إضراب المعتقلين في سجن األمن السياسي بصنعاء عن الطعام منذ أسابيع بسبب ما
يمارسه جهاز األمن السياسي ورأسه المجرم غالب القمش من ظلم وتعسف بحق المعتقلين المظلومين.
ولم يعد خافياً الجرائم التي يرتكبها نظام صنعاء العميل بحق َشعب يمن اإليمان الكريم ،مسايرة من هذا النظام ألعداء اإلسالم
وإرضاء لهم.
األمريكان
ً
ومن صور إجرام هذا النظام سجونه المكتظة بعباد اهلل المظلومين المسجونين لسنين طوال بال ذنب أو جريرة ،وإننا نؤكد أن
أغلب المعتقلين ال صلة لهم بتنظيم القاعدة ،وإنما اختطفهم النظام السابق والالحق سعياً منه ليحقق انتصاراِ مكذوبة في حرب
الوكالة التي يخوضها ضد دعاة الشريعة وأنصارها ،وإن من هؤالء السجناء من خرج يطالب بالتغيير ويسعى إلصالح حال البالد
فاختطفتهم مليشياِ األمن السياسي والقومي وأخفتهم في سجونها بعد تعذيب ونكال.
ومنهم الصحفي الحر عبد اإلله شائع الذي ساء أمريكا سعيه في كشف جرائمها ضد األطفال والعزل في أبين فأمر أوباما وكيله
المخلوع بسجنه ،ثم جدد األمر للوكيل الجديد ليثبت لكل ذي عقل أن ألوباما من الصالحياِ في اليمن ما ليس له في بلده
أمريكا.
ولما امتلئت السجون بالمعتقلين وأحس المجرمون بالورطة؛ وإلخفاء جرائمهم وتزيين أفعالهم القبيحة خرجوا على اإلعالم
بمحاكماِ هزلية جائرة فيما زعموا أنها خاليا للقاعدة جمعوا فيها العشراِ من الذين لم تكن بينهم سابق معرفة قبل السجن
الظالم ،فحكموهم بأحكام ظالمة المقصود منها تبرئة مجرمي جهاز األمن السياسي من جرائم اإلخفاء القسري وتعذيب
المعتقلين.

إننا نحذر النظام العميل من عواقب جرائمه وأفعاله بحق المعتقلين ،ونذكرهم بأن الظلم مرتعه وخيم ،وأنه ما من ظالم إال وسيلقى
عاقبة ظلمه عاجال أو آجال.
وندعو جميع أبناء الشعب لنصرة إخوانهم وأبنائهم؛ وأن يتحركوا وينشطوا للضغط على الظالمين من أجل اإلفراج عن المعتقلين.
وشكر اهلل سعي الساعين في فك المظلومين.
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