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كان مخطًطــا دـخـول عــدد محــدود مــن الصحفيــن واملســؤولن الحكوميــن إىل مطــار عــدن الــدويل يف 30 

ديســمرب/كانون األول 2020. ولكــن تفاجــأ الجميــع بتدفــق مئــات املواطنــن منــذ ســاعات الصبــاح األوىل، 

حضــر معظمهــم الســتقبال الحكومــة الجديــدة وبعضهــم لالحتفــال بعــودة مديــر أمــن عــدن الســابق اللــواء 

شــالل عــي شــائع، أحــد أهــم قيــادات املجلــس االنتقــايل الجنوبــي، إىل العاصمــة املؤقتــة، حيــث تجمعــت 

حشــود كـبـرة أمــام بوابــة املطــار الرئيســية يف أجــواء احتفاليــة.

لوا الحشد  انقسم املستقبلون داخل صالة االنتظار إىل شقن: عىل اليمن أنصار املجلس االنتقايل، وَشكَّ

الفريقــان وتبــادال  مــا اختلــط  ـسـرعان  ــا، ولكــن  دوليًّ بهــا  الحكومــة املعــرف  أنصــار  اليســار،  األكــرب، وعــىل 

التحايا واملجامالت. بدا الوضع مثاليًّا لحد يصعب تصديقه، وهمست إىل أحد الزمالء: “يبدو بابا نويل 

ســخيًّا هــذا العــام”، فاســتدرك قائــاًل: “ادعــو اللــه أن تكتمــل األمــور عــىل خــر”.

خــرج الصحفيــون واملســؤولون الحكوميــون إىل املــدرج قبــل وصــول الطائــرة التــي تقــل الحكومــة الجديــدة، 

وتدافــع املواطنــون وتمكنــوا مــن اللحــاق بنــا عــرب بوابــة صالــة االنتظــار. تجــاوزت الســاعة الواحــدة والنصــف 

ظـهـًرا ولــم ينتظــم املســتقبلون عــىل الســجاد األحمــر كمــا كان مخطًطــا. ونتيجــة الفــوىض التــي عّمــت املــكان 

بعــد توافــد الحشــود، لــم تهبــط الطاـئـرة يف املربــع واحــد كمــا كان مقــرًرا وهبطــت يف مــكان أبعــد، يف املربــع 

4، حيــث بقــي أعضــاء الحكومــة عــىل مــن الطائــرة بينمــا ترّجــل منهــا اللــواء شــائع يك يســحب مناصريــه مــن 

املطــار؛ ويُهيــأ لنــزول أعضــاء الحكومــة.

الفــوىض  هــذه  أن  نعلــم حينهــا  لــم  اليــوم.  هــذا  مثاليــة  ــص  تنغِّ مــا  هــي  الفــوىض  هــذه  أن  اعتقــدت حينهــا 

العفوية أنقذت البالد من املزيد من الفوىض السياسية. ُفتحت أبواب الطائرة مرة أخرى يف تمام الساعة 

الثانيــة، وصرخــت إىل الزمــالء يك نســتكمل ترتيبــات التغطيــة املباشــرة. خمــس دقائــق وعشــرون مــًرا فقــط 

بنــا  فصلتنــا عــن املــوت املحقــق؛ وفجــأة، دوى انفجــار قــوي يف قاعــة االنتظــار يف املطــار حيــث كان مقــرًرا 

التوجــه لتســجيل البــث املباشــر. توجهــت األنظــار والكاـمـرات إىل موقــع االنفجــار. وســمعت رشــقات ناريــة 

أوحــت لربهــة أن مــا حــدث كان تفجــًرا مفخًخــا تــاله اشــتباك مســلح. كانــت هــذه أكــر اللحظــات إحباًطــا يف 

حيــايت وبــدأت أفكــر: “ألهــذه الدرجــة نحــن مخرقــون؟”.

وقبــل أن نحــاول حتــى اســتيعاب مــا يحــدث، دوى انفجــار ثــاٍن مـجـرًبا الجميــع عــىل الـهـرب شــرًقا، وبعــد 

ثواٍن معدودة، دوى االنفجار الثالث، ما أكد للجميع أن ما يجري هو قصف صاروخي. ركض الجميع، 

ومــن بينهــم املســؤولون الذيــن فشــلوا يف الحفــاظ عــىل وقارهــم؛ للنجــاة بحياتهــم وســط حالــة مــن الذعــر.

ــا؛ إذ لــم يكــن لدينــا فكــرة ماهيــة التهديــد وال كيفيــة اتقائــه، ولكــن كان الركــض ردة  بــدا الهــروب خيــاًرا عبثيًّ

فعــل غريزيــة، ووحــده الحــظ مــن يقــرر مــا إذا كنــا نجــري يف االتجــاه الصحيــح نحــو األمــان أم -ال قــدر اللــه- 

يف االتجــاه الــذي قــد ُيســتهدف بصــاروخ رابــع. 
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فكــرت لربهــة أن مــن األفضــل البقــاء يف مــكاين بــداًل مــن الركــض دون هــدى، ولكــن تذكــرت أســريت؛ وقــررت 

لــدي أي فـكـرة عــن أن أحمــي نفــي. عنــد نهايــة املــدرج، كان أمامنــا  لــم يكــن  مواصلــة الركــض رغــم أنــه 

خيــاران: إمــا االحتمــاء بطائــرة الصليــب األحمــر -وكان ذلــك خيــار غالبيــة املســؤولن املدنيــن- أو الذهــاب إىل 

منطقــة ترابيــة عــىل جهــة اليمــن- وكان ذلــك خيــار الصحفيــن الحربيــن والقيــادات األمنيــة؛ كوننــا نــدرك 

أن مــن شــأن اـلـراب التخفيــف مــن حــدة القصــف، وبعــد أن توقفــت عــن الركــض، اكتشــفت أن مــن كان 

يركــض إىل جانبــي قــد أُصيــب بشــظية يف قدمــه.

مضــت عشــر دقائــق دون ســماع انفجــارات أخــرى، وبــدأ كل شــخص يتفقــد أصدقــاءه عــرب الهاتــف. ثــم عدنــا 

إىل موقع الحادثة للمســاعدة يف إســعاف الجرحى وتفحص حجم األضرار.

ثالثــة صواريــخ دقيقــة التصويــب وبعيــدة املــدى، ـيـراوح طولهــا بــن املريــن والثالثــة أمتــار، ضربــت املطــار، 

استهدف الصاروخ األول صالة االنتظار حيث كان يتواجد العدد األكرب من الضحايا، أما الثاين فاستهدف 

املنصــة العشــبية املقابلــة للصالــة، بينمــا اســتهدف الثالــث املربــع 1 مــن املــدرج حيــث كان مقــرًرا للطاـئـرة أن 

تهبط. 

بحســب مصــادر أمنيــة، فــإن ثمــة صــاروخ رابــع كان مــن املفــرض أن يســتهدف الطائــرة، لكنــه ســقط لحظــة 

ولكــن حجمهــا  البالســتية،  الصواريــخ  مــع  باملقارنــة  للصواريــخ محــدودة  التدمريــة  القــوة  بــدت  إطالقــه. 

الصغــر ســمح لهــا باـخـراق منظومــة الباتريــوت املوجــودة يف املطــار.

لــم يعرينــي أي هلــع مــن االنفجــارات، وذلــك عــىل األرجــح نتيجــة الـخـربة التــي اكتســبتها خــالل التغطيــة 

الصحفيــة ملعــارك الســاحل الغربــي. ولكنهــا كانــت امـلـرة األوىل التــي ينتابنــي فيهــا خــوف شــديد عــىل ســالمة 

املسؤولن الحكومين، السيما عىل محافظ عدن أحمد حامد مللس الذي كان قريًبا من موقع االنفجارات. 

ولحســن الحــظ، أخلــت القــوات الســعودية الخاصــة مللــس وأعـضـاء الحكومــة، الذيــن نزلــوا مــن الطاـئـرة 

عــرب ســلم الطــوارئ، مــن املطــار خــالل أربــع دقائــق فقــط، وتوجهــوا إىل قصــر معاشــيق الرئــايس، وبعدهــا 

بســاعات قليلــة، أســقطت القــوات الحكوميــة طاـئـرة مـسـّرة  كانــت تحــوم فــوق مقــر إقامــة الحكومــة.

الحكومــة  ومنــح  السياســية،  مكانتهــم  عــزز  الواقــع،  ويف  اليمنيــن،  الــوزراء  أرواح  الهجــوم  يحصــد  لــم 

عبــد امللــك، يف  الــوزراء، معــن  الشــعبي. ظهــر رئيــس  التغطيــة اإلعالميــة والزخــم  مــن  مزيــًدا  التوافقيــة 

قلــب مســؤولياتها، وهــي  الحكومــة يف  وقــال: “هــذا االنفجــار يضــع  اليمنيــن،  اليــوم يك يخاطــب  نفــس 

مهمــة إنهــاء االنقــالب واســتعادة الدولــة ونشــر االســتقرار”. ويف اليــوم التــايل، اجتمــع عبــد امللــك بالــوزراء يف 

قصر معاشــيق وحّملوا جماعة الحوثين املســلحة وخرباء من الحرس الثوري اإليراين مســؤولية الهجوم 

اإلرهابــي.
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يتسق اتهام الحكومة مع منطق األحداث. مّثل اتفاق الرياض، اتفاقية تقاسم السلطة بن قوى الشرعية 

والتــي أدت إىل تشــكيل حكومــة كفــاءات مــن 24 وزيــًرا بمــا يف ذلــك مــن املجلــس االنتقــايل الجنوبــي، تغيــًرا 

جوهريًّــا يف ديناميكيــات الصــراع اليمنــي عــرب تعزيــز اســتقرار وتماســك املعســكر املنــاوئ للحوثيــن، لــذا كان 

ــا أن تحــاول جماعــة الحوثيــن وأد هــذا التطــور. وباإلضافــة إىل ذلــك، فــإن امتــالك جماعــة الحوثيــن  منطقيًّ

بــه  الدقيــق؛ جعلهــا املشــتبه  الهجــوم  هــذا  لشــن  الالزمــة  التســليحية  القــدرات  هــذه  دون غرهــا  وحدهــا 

الرئيــي.

يف البداية، أنكرت سلطات الحوثين يف صنعاء التصريحات الحكومية التي ألقت باللوم عىل الجماعة، 

ولكــن الحًقــا، بــرزت تصريحــات مــن صقــور الحوثيــن األكــر التصاًقــا بخــط طـهـران وأوحــت بالعكــس. يف 

)الرئيــس  الصمــاد  قــرب صالــح  زيــارة  إـيـران يف صنـعـاء  ســفر  قــرر  بــه املطــار،  اســُتهدف  الــذي  اليــوم  نفــس 

الســابق للمجلــس الســيايس األعــىل التابــع للحوثيــن يف صنـعـاء والــذي ُقتــل بغــارة للتحالــف عــام 2018(. 

عمــا اعـتـربه:  الزهــو-  مــن  -بكثــر  الثوريــة  اللجنــة  رئيــس  الـحـويث،  عــي  تحــّدث محمــد  التــايل،  اليــوم  ويف 

“تــوازن الــردع الجديــد املنجــز بســواعد القــوات املســلحة”.

معادلــة “الــردع” الحوثيــة أزهقــت أرواح مــا ال يقــل عــن 20 شــخًصا وأوقعــت عشــرات الجرحــى، غالبيتهــم 

العظمــى مــن املســافرين املدنيــن الذيــن كانــوا قــد تجمعــوا يف صالــة املغــادرة باملطــار. لــم تواتينــي الشــجاعة 

الكافية للتغلغل أكر يف مكان سقوط الصواريخ حيث تناثرت الجثث واألشالء وصراخ املصابن. حاولت 

أن اطمنئ عىل معظم أصدقايئ وزماليئ، ثم ساعدتهم قدر اإلمكان وتوجهت معهم نحو بوابة الخروج 

املخصصــة لكبــار الشــخصيات واملؤديــة مباشــرة مــن املــدرج إىل بوابــة املطــار الخارجيــة.

بعد أن غادرت املطار، ساورين إحساس غريب باالنتصار، لعله ظهر خالل مداخاليت الهاتفية مع وسائل 

التقاريــر  أكــدت  اليــوم،  نهايــة  بحـلـول  إذ  بضــع ســاعات؛  مــن  يــدم ألكــر  لــم  الشــعور  هــذا  لكــن  اإلعــالم. 

اإلخباريــة استشــهاد الزميــل أديــب الجنــاين، املراســل يف قنــاة بلقيــس، وأُعلنــت الحصيلــة النهائيــة للوفيــات 

“فافــرح  درويــش:  ملحمــود  شــعر  بيــت  تذـكـرت حينهــا  توقعــايت األوليــة.   بكثــر  فاقــت  والتــي  والجرحــى، 

بأقــى مــا اســتطعت مــن الهــدوء، ألن موًتــا طائًشــا ضــل الطريــق إليــك مــن ـفـرط الزحــام … وأّجلــك”.

وعندمــا عــدت مســاًء إىل البيــت، أخــربت زوجتــي مازًحــا: “أنــا هديتــك يف رأس الســنة”. وعــىل طريقــة رئيــس 

الــوزراء معــن عبــد امللــك، حاولــت أن أـحـّول األزمــة إىل فرصــة، ويبــدو أنهــا كانــت حيلــة ناجحــة فهــي لــم 

تعاتبنــي ألننــي لــم أحضــر لهــا هديــة بمناســبة الســنة الجديــدة، عــىل األقــل حتــى تاريــخ نشــر هــذا املقــال.



حسام ردمان هو زميل باحث في مركز صنعاء للدراسات 
االستراتيجية. تتركز أبحاثه على الحراك الجنوبي والجماعات 
اإلسالمية المسلحة في اليمن، مثل تنظيم القاعدة في 

جزيرة العرب، وتنظيم الدولة اإلسالمية )داعش(، والفصائل 
السلفية المسلحة. وهو أيضًا مراسل لقناة دبي التلفزيونية، 

وعمل سابقًا لصالح صحيفتي الشارع اليمنية واألهرام 
المصرية.



WWW.SANAACENTER.ORG

http://www.sanaacenter.org

