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القاعــدة تسيطـــر علــى العـديــــــن.. والحوثيون يدحرونها في رداع
فيما تزداد معاناة المواطنيـــــــــــــــــــن في مناطق الصراع

وسط موجة نزوح كبير وقلق وخوف..

أبناء العدين يناشدون الجميع تجنيب المدينة وسكانها أية صراعات محتملة

وناشد أهالي مدينة العدين السلطات بمحافظة إب وجميع 
مشائخ وأعيان وعقالء ووجهاء المنطقة بسرعة التحرك 
إلنقاذ المدينة وسكانها من أي صراع محتمل والعمل لما من 

شأنه أن يحفظ أمن واستقرار وسكينة العدين..
مطالبين في مناشداتهم التي وصفوها بـالعاجلة عقد لقاء 
عاجل يضم الجميع بهدف اإلعــداد والتوقيع على وثيقة 
شــرف تلزم الجميع بتجنيب المدينة ويــالت الصراعات 

والحروب..
ودعــا أهالي العدين الجميع بالعمل على إقناع أنصار 
الشريعة ومن تحالف معهم من القبائل باالنسحاب الفوري 
من مدينة  العدين، وأيضا عدم السماح ألية جماعات مسلحة 
تنتمي ألي طرف كان بدخول المديرية أو استخدام طرقاتها 

لتغذية أي من أطراف الصراع.
مشددين على نبذهم لكافة أشــكــال العنف واالرهـــاب 
والتخريب والمذهبية والطائفية وتمسكهم بروح الوطنية 
والمسؤولية والحفاظ على روح التعايش بين أبناء المديرية 

ومنع التحريض الحزبي والمذهبي عبر أية وسيلة..
وتــأتــي هــذه المناشدات والمطالب فــي الــوقــت الــذي 

سيطرت عناصر تنظيم القاعدة على مديريتي العدين 
والحزم بالتزامن مع انتشار مسلحين حوثيين في مركز 
محافظة إب واقتتال بين األخيرين ومسلحين تابعين 
لإلصالح قبل أيام في حين وصلت وتصل مدينة العدين 
تعزيزات قبلية مسلحة من عدة مناطق تحسبًا منهم 
لهجوم مسلح مرتقب يشنه الحوثيون على المدينة من 

عدة جهات..
وكــان المئات من المسلحين التابعين لتنظيم القاعدة 
سيطروا في العشرين من اكتوبر الماضي على مركز مديرية 
العدين ، وانتشروا في المجمع الحكومي ومقر إدارة أمن 
المديرية وعدد من التالل المحيطة بالمدينة وأقاموا نقاط 

تفتيش على مدخل المدينة الغربي وقاموا بتفجير منزل 
القيادي الحوثي زكريا المساوى.. فيما هاجمت عناصر 
التنظيم قبل ذلك بأسبوع مقار حكومية بالعدين، بالتزامن 
مع انتشار من اللجان الشعبية التابعة ألنصار الله (الحوثيين) 

بمدينة إب وانسحب عناصر التنظيم بنفس اليوم.
عد مدينة العدين رابع أكبر مدن محافظة إب وتبعد 

ُ
وت

عن مركز المحافظة ثالثين كيلو  مترًا كما تربط محافظات 
إب وتعز والحديدة وذمار.

تشــهد مدينة العدين بمحافظة إب هذه االيام موجة نزوح تكاد توصف بالكبيرة، فيما يســود الخوف  
والهلع أوســاط من تبقى من االهالي تحســبًا أن تشــهد المدينة خالل االيام القادمة مواجهات وصراعات 
وحروبًا دامية بين عناصر القاعدة (انصار الشــريعة) والقبائل المتحالفة معها الذين جعلوا من المدينة أماكن 
عدة للتمترس والتحصن فيها والحوثيين (انصار الله) الذين يتوعدون يومًا بعد آخر القتحام المدينة والقضاء 

على تلك العناصر الموجودة في المدينة..

نؤكد نبذنا للعنف 
واالرهاب  ورفضنا لدخول 

أي مسلحين لمدينتنا
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