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مقدمه
نیروهــای مرزبانــی یمــن، حســن علــی العمــاد یکــی از رهبــران شــبه نظامیــان حوثــی 
را در بازگشــت از ایــران و در حالیکــه از طریــق گــذرگاه زمینــی وارد اســتان مهــره مــی 
شــد، دســتگیر کردنــد. رئیــس بخــش رســانه ای ارتــش ملــی یمــن اظهــار داشــت کــه 
ــزرگ اطالعاتــی« اســت.  ــروزی ب ــرای ارتــش ملــی یمــن »یــک پی دســتگیری العمــاد ب
ــران چیســت؟ ابعــاد  ــم ای ــا رژی ــه راســتی، حســن علــی العمــاد کیســت و رابطــه او ب ب
تأثیــرات فرهنگــی و مذهبــی او بــر شــبه نظامیــان حوثــی چیســت؟ و دســتگیری او تــا 

چــه میــزان اهمیــت دارد؟
يكم: العماد و رژیم ایران و »سپاه پاسداران انقالب«

العمــاد یکــی از خطرنــاک تریــن رهبــران ایدئولوژیــک و یکــی از مهمتریــن چهــره هــای 
شــیعه دوازده امامــی شــبه نظامیــان حوثــی بــه شــمار مــی رود. او کــه یــک همســر 
ایرانــی اختیــار کــرده اســت، خانــه ای در تهــران دارد. حســن العمــاد بــا چهــار بــرادر خــود 
یعنــی احمــد، عصــام، محمــد و علــی بــه شــهر قــم رفتنــد تــا در کنــار پدرشــان یحیــی 
العمــاد باشــند کــه یکــی از چهــره هــای مطــرح دینــی اســت کــه تحصیــالت خــود را 
در ایــران ســپری کــرده اســت و  یکــی از بنیانگــذاران اصلــی گروهــک حوثــی و یکــی از 

مجریــان پــروژه ایــران در یمــن اســت. او در دهــه 90 میــالدی از یمــن بــه قــم رفــت. 
در آن زمــان بــر فعالیــت هــای گوناگــون فرهنگــی و نشــر کتــب و نشــریات چنــدان 
نظارتــی وجــود نداشــت و فعالیــت هــای فرهنگــی ایــران در یمــن در آن زمــان در اوج 
ــه العمــاد، او را  ــی ب ــا اعطــای بورســیه تحصیل ــران در صنعــاء ب ــود. ســفارت ای خــود ب
روانــه قــم کــرده اســت. او در ایــن شــهر بــه همــراه برادرانــش آموزشــهای عقیدتــی 
شــیعه دوازده امامــی را در مــدارس و حــوزه هــای ایرانــی فراگرفــت و بــه شــیوه 
ــا اینکــه امــروز از چهــره هــای مطــرح تبلیــغ  ای کامــال روشــمند روی آنهــا کار شــد ت

ــد. ــه شــمار مــی رون مذهــب دوازده امامــی در یمــن ب
العمــاد، بعــد از اینکــه دوره متوســطه را بــه پایــان رســاند، توســط »ســپاه پاســدران 
ــی و انقــالب  ــن طرفــداران اندیشــه انقالب ــد. او کــه از مهمتری انقــالب« آمــوزش دی
ایــران بــه شــمار مــی رود، در چندیــن زمینــه بــا »ســپاه پاســداران« همکاریهایــی داشــته 
ــده »ســپاه  ــا اینکــه در جــوالی ســال 2020 میــالدی، حســین ســالمی فرمان اســت ت
ــه عمــل آورد. العمــاد  انقــالب« در اجالســیه »مجاهدیــن در غربــت« از وی تجلیــل ب
ــام امــام  ــه برکــت حرکــت و قی ــود، گفــت: »ب ــن اجالســیه ب کــه یکــی از ســخنرانان ای
خمینــی و جانفشــانی شــهدای انقــالب، امــروز ملــت یمــن بیــدار شــده اســت و ایــن 
حرکــت هویــت یمنــی هــا را بــه آنهــا بازگردانــده اســت« او بــرای اینکــه مخاطبیــن خــود 
را تحــت تأثیــر قــرار دهــد، دلیــل عملیــات موســوم بــه »طوفــان قاطعیــت« که توســط 
ائتــالف عربــی و دولــت قانونــی بــرای آزادســازی یمــن از اشــغال شــبه نظامیــان انجــام 
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مــی شــود را بــه خاطــر مذهــب دانســت و گفــت: » ایــن جنــگ تحمیلــی علیــه یمــن 
بــه خاطــر پیــروی از غدیــر و والیــت امــام علــی اســت«. او افــزود: دشــمنان مــی 
داننــد کــه اگــر یمــن قــدرت بگیــرد، پرچــم مبــارزه بــا ظلــم و حمایــت از امــام زمــان 
برافراشــته خواهــد شــد«. او همچنیــن بــه تعریــف و تمجیــد از رژیــم ایــران پرداخــت و 
گفــت: »نظــام ایــران تنهــا رهبــری ملــت ایــران را بــر عهــده نــدارد بلکــه رهبــری تمــام 
مســلمانان جهــان را بــر عهــده دارد«. او دربــاره علــی خامنــه ای رهبــر ایــران نیــز چنیــن 

گفــت: »همــه مســلمانان گــوش بــه فرمــان هســتند«.
دوم: العماد و شبه نظامیان حوثی

همانطــور کــه قبــال نیــز اشــاره کردیــم، العمــاد و برادرانــش بــه گونــه ای آمــوزش 
دیدنــد تــا بــه عنــوان مبلغیــن برجســته، مذهــب دوازده امامــی ورژن ایرانــی را در یمــن 
ــر آن، العمــاد یکــی از مهمتریــن مهــره هایــی اســت  تبلیــغ و ترویــج نماینــد. عــالوه ب
کــه ارتباطــات رژیــم ایــران بــا شــبه نظامیــان حوثــی را تأمیــن مــی کنــد. او بــرای برقــراری 
ارتبــاط بــا شــخصیت هــای تأثیــر گــذار در کشــورهای اروپایــی و غربــی، بــا مدیریــت 
شــبکه هــای »عقیدتــی« فعالیــت هــای رســانه ای گوناگونــی دارد و کارهــای خــود 

را از قــم انجــام مــی دهــد. 
العمــاد بــرای تبلیــغ و هماهنگــی عملیــات شــبه نظامیــان و همچنیــن جمــع آوری 
کمــک هــای مالــی، و بــرای رســاندن کمــک هــای تســلیحاتی از ایــران بــه شــبه نظامیــان 
حوثــی، بیــن ایــران و پایتخــت کشــورهای غربــی و عربــی در رفــت و آمد بوده اســت. او 
ایــن فعالیــت هــا را تحــت پوشــش نهادهــای ظاهــرا مدنــی و موسســات خیریــه انجــام 
مــی داد کــه بــرای اجــرای پــروژه هــای ایرانــی در یمــن از طریــق شــبه نظامیــان حوثــی، 
دائمــا در حــال فعالیــت هســتند و از مهمتریــن آنهــا مــی تــوان بــه ســازمان مســتقبل 
العدالــة »عدالــت آینــده« و بنیــاد العلــم والعمــل »علــم و کار« اشــاره نمــود. عــالوه 
بــر آن، طبــق گــزارش منابــع معتبــر، يــک هســته حوثــی کــه در ســال 2006 میــالدی 
بــرای تــرور رئیــس جمهــور فقیــد علــی عبــد اللــه صالــح برنامــه ریــزی کــرد، توســط 
العمــاد تأمیــن مالــی و مدیریــت مــی شــد. در آن زمــان العمــاد در ایــران ســاکن بــود تــا 
اینکــه در ســال 2011 میــالدی بــه یمــن بازگشــت. و از آن زمــان تــا ســال 2015 میــالدی 
بیــن تهــران و صنعــا در رفــت و آمــد بــود. بعــد از اعــالن عملیــات »طوفــان قاطعیــت« 
نتوانســت از کشــور خارج شــود تا اینکه در ســال 2016 میالدی با هواپیمای ســازمان 
ملــل از کشــور خــارج شــد. بــرادرش عصــام یکــی از مراجــع دینــی حوثــی هــا بــه شــمار 
مــی رود. محمــد العمــاد هــم ریاســت هیئــت مدیــره »شــبکه الهویــه« حوثــی هــا را 
بــر عهــده دارد کــه شــبکه »الهویــة« و روزنامــه »الهــوی« را شــامل مــی شــود. علــی 
العمــاد نیــز در رأس دســتگاه نظــارت و محاســباتی حوثــی هــا قــرار دارد. امــا بــرادرش 

احمــد تیــم ارتباطــات خارجــی شــبه نظامیــان حوثــی را مدیریــت مــی کنــد. 
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بــر اســاس منابــع نظامــی یمــن، حســن العمــاد رهبــری شــبکه قاچــاق اســلحه از ایــران 
بــه یمــن را بــر عهــده دارد. در بازجویــی هایــی کــه بــا قاچاقچیان ایرانی کشــتی »جیهان 
1 و 2« صــورت گرفتــه، نــام العمــاد را بــه عنــوان هماهنــگ کننــده عملیــات بیــن ایــران 

و صنعــا ذکــر کــرده انــد. 
ــان حوثــی از اداره گذرنامــه صنعــا گذرنامــه ای  ــه ذکــر اســت کــه شــبه نظامی الزم ب
کــه تاریــخ صــدور آن مربــوط بــه تاریــخ قدیــم اســت، بــرای حســن العمــاد جعــل و صــادر 
کــرده و آن را برایــش فرســتادند تــا بتوانــد بــه وســیله آن بــه یمــن وارد شــود. از ســویی 
دیگــر، ریاســت کمیســیون هماهنگــی ایــران – حوثــی هــا کــه رژیــم ایــران بــا هــدف 
کمــک بــه شــبه نظامیــان کودتاچــی آن را تأســیس کــرده، نیــز بــر عهــده العمــاد اســت. 
برخــی از مقامــات حوثــی از جملــه ســلطان جحــاف، خواهــان توقــف مذاکــره تــا آزادی 
حســن العمــاد شــدند. او ســلطنت عمــان را بــه دســت داشــتن در دســتگیری العمــاد 
متهــم کــرد. ایــن امــر ســبب مــی شــود کــه دســتگیری العمــاد روی میــز هــر مذاکــره 

ای کــه در آینــده صــورت خواهــد گرفــت، گذاشــته شــود. 
ســوم: نشــانه هایــی از تشــدید فعالیــت نظامــی حوثــی پــس از دســتگیری 

العمــاد 
از نظــر دســتگاههای امنیتــی یمــن، حســن العمــاد یــک مجــرم خطرنــاک و از خطرنــاک 
تریــن نظریــه پــردازان شــبه نظامیــان حوثــی اســت. از ایــن رو، دســتگیری او ضربــه 
ــران اســت کــه کارشناســان، شــخصیت  ــم ای ــی و رژی ــان حوث ــه شــبه نظامی مهلکــی ب
هــای نظامــی و غیــره را بــا لبــاس هــای مبــدل بــه صنعــا قاچــاق مــی کنــد. منابــع 
ــه در روزهــای آینــده  ــی رتب ــه وزارتــی عال یمنــی همچنیــن از احتمــال آمــدن یــک کمیت

بــرای انجــام تحقیــق و بازپرســی از العمــاد خبــر داده انــد.
ناظــران، تشــدید حمــالت حوثــی در داخــل یمــن و  از  گفتنــی اســت کــه بســیاری 
علیــه عربســتان ســعودی را بــا دســتگیری علــی حســن العمــاد مرتبــط مــی داننــد. بــا 
دســتگیری العمــاد ضربــه مهلکــی بــه حوثــی هــا وارد آمــده اســت بــه همیــن جهــت 
ــا  ــا هــدف قــرار دادن شــهر مــأرب و گاهــی ب ــان حمــالت نظامــی خــود را گاهــی ب آن
هــدف قــرار دادن اهــداف غیــر نظامــی در خــاک عربســتان ســعودی، شــدت بخشــیده 
ــد. در روزهــای گذشــته و بــه دنبــال دســتگیری علــی العمــاد، ائتــالف عربــی طــی  ان
بیانیــه ای کــه یــک نســخه از آن در اختیــار خبرگــزاری ســعودی »واس« قــرار گرفتــه 
اســت، اعــالم کــرد: » ســه پهبــاد انفجــاری کــه خــاک عربســتان ســعودی را هــدف 
گرفتــه بودنــد، منهــدم شــدند. تنهــا در دو روز جمعــه و شــنبه گذشــته تعــداد شــش 
پهبــاد منهــدم شــدند و یــک موشــک بالســتیک کــه شــهر دمــام را هــدف گرفتــه بــود، 
توســط پدافنــد هوایــی ســعودی رهگیــری و منهــدم شــد. در ایــن بیانیــه ائتــالف 
آمــده اســت: »حمــالت خصمانــه و وحشــیانه حوثــی هــا افــراد و اماکــن غیــر نظامــی 
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5 دستگیری العماد یکی از رهبران تراز اول حوثی ها؛ پیروزی اطالعاتی براى یمن و ضربه ای بزرگ به شبه نظامیان حوثی

را هــدف قــرار داده انــد«. ایــن بیانیــه افــزوده اســت: »حمــالت پهبــادی حوثــی هــا را 
بــه دقــت رصــد کــرده و بــرای حمایــت از شــهروندان غیــر نظامــی تدابیــر جــدی اتخــاذ 

خواهیــم کــرد«. 
نتیجه گیری

دســتگیری العمــاد یــک پیــروزی اطالعاتــی و امنیتــی برای نیروهــای یمنی و نیروهای 
»ائتــالف عربــی« بــه حســاب مــی آیــد. در عیــن حــال، ایــن رویــداد ضربــه مهلکــی بــرای 
شــبه نظامیــان حوثــی و رژیــم ایــران اســت. چراکــه ایرانیهــا برای آمــوزش و آماده کردن 
العمــاد بــرای خدمــت بــه منافــع و برنامــه هــای خــود، بســیار ســرمایه گــذاری کــرده 
بودنــد. تــا جاییکــه او بــه یکــی از مهمتریــن مهــره هایــی تبديــل شــد کــه ارتبــاط شــبه 
ــران را در ســطوح مختلــف مذهبــی، مالــی و هماهنگــی  ــا رژیــم ای نظامیــان حوثــی ب
جهــت قاچــاق اســلحه بــه شــبه نظامیــان حوثــی برقــرار مــی کــرد و هــر دو طــرف 

حوثــی و ایرانــی بســیار روی او حســاب مــی کردنــد. 
دســتگیری العمــاد، بــرای طرفهــای ایرانــی و حوثــی گــران تمــام مــی شــود زیــرا او 
اطالعــات بســیار مهمــی دارد کــه مــی توانــد پــرده از اســرار برنامــه هــای ایــران در 
منطقــه و مخصوصــا رابطــه ایــران – حوثــی هــا بــردارد؛ چــرا کــه او نماینــده خامنــه ای 
در امــور انقــالب ایرانــی در یمــن اســت. بــا آغــاز تحقیقــات و بازجویــی هــا اهمیــت نقش 
حســن العمــاد نیــز برمــال خواهــد شــد. بــه بــاور برخــی ناظــران، دســتگیری او بــه منزلــه 
مقیاســی اســت کــه عمــق نفــوذ ایــران در یمــن را روشــن خواهــد کــرد، و بــه احتمــال 
زیــاد حوثــی هــا تــالش خواهنــد کــرد کــه بــا وســاطت عمــان کانــال ارتباطــی بــا دولــت 
قانونــی یمــن ایجــاد کننــد. همچنیــن بــه احتمــال زیــاد العمــاد بــه یــک کارت مهــم بــرای 
چانــه زنــی در مذاکــرات تبدیــل بشــود کــه مــی توانــد در مســأله آزادی اســرای دولــت 
قانونــی کــه در بنــد اســارت شــبه نظامیــان هســتند و یــا در پرونــده هــای دیگــری در 

چارچــوب راه حــل سیاســی در یمــن بــه کار گرفتــه شــود.
حداقــل، ایــن احتمــال وجــود دارد کــه دســتگیری العمــاد، ســبب شــود بــار دیگــر 
مذاکــرات یمــن بــه جریــان افتــد کــه در ایــن صــورت زمینــه بــرای مذاکــره بــر ســر پرونــده 
هــای دیگــر نیــز همــوار مــی شــود و بــا توجــه به ایــن واقعیت که برادران العماد پســت 
هایــی کلیــدی در دســتگاه شــبه نظامیــان حوثــی در اختیــار دارنــد، ایــن بــار معادلــه در 
مذاکــرات بــه نفــع دولــت قانونــی یمــن ســنگینی خواهــد کــرد و احتمــاال در آینــده ای 

نزدیــک کشــور عمــان میانجــی و میزبــان ایــن مذاکــرات خواهــد بــود. 
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