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Jemen – zapomniany aktor Arabskiej Wiosny

Streszczenie: Wspó³czesny Jemen jest jednym z kluczowych pañstw w strukturze geopolitycznej Bliskiego Wschodu. Aczkolwiek w ca³oœciowej wizji rewolucji, okreœlanych obecnie jako Arabska Wiosna,
które rozla³y siê w regionie MENA w 2011 r., Jemen pozostaje swoistym zapomnianym aktorem wspomnianych wydarzeñ. Jednakowo¿, gwa³towny wzrost aktywnoœci organizacji terrorystycznych przede
wszystkim AQAP oraz zagro¿enie wielce realnym rozpadem pañstwa na dwie lub wiêcej czêœci, sta³ siê
czytelnym impulsem do rozwa¿enia niejako na nowo sytuacji w Jemenie po ust¹pieniu prezydenta
A. A. Saleha. St¹d te¿, na wstêpie autor artyku³u przedstawi³ t³o oraz najwa¿niejsze historyczne problemy i ich implikacje dla obecnego procesu transformacji jemeñskiego pañstwa. Nastêpnie zaprezentowa³
oraz odniós³ siê do przebiegu samej Arabskiej Wiosny, w tym najbiedniejszym arabskim pañstwie regionu. Ostatecznie skoncentrowa³ siê na szansach oraz przeciwnoœciach pokojowego przejœcia ze starego re¿imu do nowej w³adzy na prze³omie 2012 i 2013 r. Nale¿y podkreœliæ, ¿e w g³ównej mierze dla
zewnêtrznych obserwatorów, istotne jest dostrze¿enie specyfiki jemeñskiego Dialogu Narodowego,
jako potencjalnej formy normalizacji sytuacji nie tylko w jednym pañstwie, ale równie¿ swoistego wzoru dla ca³ego, permanentnie niestabilnego regionu. Przy czym potencjalne fiasko politycznych prób rozwi¹zania sporów w Jemenie bêdzie sygna³em do nowej fali chaosu oraz wytworzenia olbrzymich baz
wypadowych zarówno dla terrorystów, jak i piratów, podobnie jak to mia³o miejsce w pobliskiej Somalii.
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Wprowadzenie

S

zeroko opisywana w ostatnim czasie Arabska Wiosna lub raczej ca³a fala ró¿nego rodzaju rewolucji, specyficznych dla konkretnych warunków spo³eczno-politycznych pañstw, w których mia³y miejsce wyst¹pienia, diametralnie zmieni³a oraz
de facto nadal zmienia obraz ca³ego regionu Pó³nocnej Afryki oraz Bliskiego
Wschodu (MENA – skrót pochodz¹cy z jêzyka angielskiego i oznaczaj¹cy pañstwa
Bliskiego Wschodu, czyli ME – Middle East oraz Afryki Pó³nocnej NA – North
Africa). Chocia¿ od pierwotnych rewolucyjnych zmian z 2011 r. nie min¹³ zbyt
du¿y okres czasu, to nale¿y zauwa¿yæ pojawienie siê ró¿nych publikacji naukowych, zarówno w jêzyku polskim, jak i angielskim, które odnosz¹ siê do ca³oœciowego ujêcia zjawiska w skali regionalnej i œwiatowej. Mo¿na podaæ przyk³ady
takich tytu³ów jak wydana w Poznaniu The Arab Spring (red. Przybylska-Maszner,
2011) czy te¿ Arabska wiosna. Rewolucja w œwiecie islamskim (Armbruster, 2012)
oraz The Arab Uprising. The Unfinished Revolutions of the New Middle East
(Lynch, 2012). Wszystkie rewolucje w regionie MENA sk³adaj¹ siê na z³o¿ony oraz
skomplikowany wewnêtrznymi charakterystykami poszczególnych pañstw proces,
który trwa nadal i trudno jest okreœliæ jego d³ugookresowy wp³yw na stosunki miê-
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dzynarodowe. Obecnie dla analityków, zajmuj¹cych siê problemami regionu MENA,
najwa¿niejsz¹ kwesti¹ jest próba okreœlenia scenariuszy rozwoju dalszej sytuacji,
nawet jeœli chodzi tylko i wy³¹cznie o bardzo krótk¹ perspektywê czasu. St¹d te¿,
próbuj¹c zastosowaæ proces indukcji, mo¿na poszukaæ szczegó³owego przyk³adu,
który pozwoli³by lepiej zrozumieæ nastêpstwa Arabskiej Wiosny w ujêciu ca³oœciowym. Krwawa wojna domowa w Syrii, mo¿liwoœæ upadku obecnego niestabilnego
re¿imu w Egipcie i Tunezji, a tak¿e pytania o przysz³oœæ powojennej Libii,
przys³oni³y w pewnym sensie problemy po³o¿onego w strategicznie wa¿nym regionie Zatoki Adeñskiej Jemenu. Jednak to byæ mo¿e w³aœnie krytyczna analiza obecnej sytuacji na p³aszczyŸnie jemeñskiej, mo¿e dostarczyæ wielu wniosków, co do
potencjalnych dróg wykorzystania szans p³yn¹cych z Arabskiej Wiosny lub wskazania przyczyn zaprzepaszczenia jej pozytywnego dorobku.
Wiele skomplikowanych czynników, które wspó³czeœnie nak³adaj¹ siê na sytuacjê
w Jemenie, wskazuje na to, ¿e to biedne pañstwo, mo¿e staæ siê swego rodzaju poligonem
doœwiadczalnym dla ca³ego regionu. St¹d te¿ tak wa¿n¹ rolê spe³nia dog³êbna analiza
wydarzeñ w Jemenie po 2011 r., kiedy to w wyniku zarówno pokojowych protestów, jak
i staræ zbrojnych, zmuszony do opuszczenia stanowiska prezydenta zosta³ wieloletni
przywódca Ali Abdullah Saleh. Niniejsza analiza zbudowana zosta³a w taki sposób, aby
zaprezentowaæ zarys najwa¿niejszych problemów wystêpuj¹cych przed newralgicznym
2011 r., ukazaæ przebieg rewolucji w Jemenie w trakcie trwania Arabskiej Wiosny, a nastêpnie nakreœliæ g³ówne kierunki zmian maj¹cych miejsce w 2012 r. wraz ze wskazaniem podejmowanych wspó³czeœnie prób wyjœcia ze stanu permanentnego kryzysu
w tym pañstwie.

Jemen – pañstwo permanentnej niestabilnoœci
Republika Jemenu – Al Jumhuriyah al Yamaniyah (CIA Factbook) jest pañstwem
bardzo niestabilnym oraz podatnym na ró¿nego rodzaju wewnêtrzne turbulencje niemal
od samego pocz¹tku powstania (Whitaker, 2009). Przyczyny problemów ulokowane s¹
w historii tego pañstwa, bêd¹c pok³osiem kwestii religijnych, ideologicznych, walki
o w³adzê pomiêdzy samymi Jemeñczykami, a tak¿e doœwiadczania ingerencji innych
pañstw w sprawy wewnêtrzne. Z kwestii nie poddanych dalszemu omówieniu w niniejszym artykule, ale nadal oddzia³ywuj¹cych na realia w polityce jemeñskiej, nale¿y wskazaæ m.in. brytyjsk¹ obecnoœæ w Adenie (Hinchcliffe, Ducker, Holt, 2006) czêstokroæ
okreœlanym jako Jemen Po³udniowy, wojnê domow¹ w Jemenie Pó³nocnym, która rozgorza³a w latach 60. XX w. czy te¿ póŸniejsz¹ interwencjê Egipsk¹ w Jemenie (Kubiak,
2010). Jednoczeœnie do najwa¿niejszych, bezpoœrednich przyczyn niestabilnoœci, poprzedzaj¹cych Arabsk¹ Wiosnê w Republice Jemenu zaliczyæ mo¿na: rozbicie wewnêtrzne pañstwa, dziel¹ce republikê na tzw. pó³noc i po³udnie, które wytyczone zosta³o
zgodnie z dawnym podzia³em na dwa pañstwa jemeñskie; niezdolnoœæ w³adzy centralnej
do pe³nej kontroli terytorium pañstwa i wymóg wspó³pracy z lokalnymi klanami; potrzebê
walki, ale równie¿ negocjacji pokojowych w celu rozwi¹zania problemu rewolty Huti przy
granicy z Arabi¹ Saudyjsk¹ (Hiltermann, 2009; Salmoni, Loidolt, Wells 2010); s³aboœæ niedemokratycznego re¿imu, skonstruowanego przez zwolenników by³ego prezydenta Ali
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Abdullaha Saleha, który opiera³ siê przez lata na dominacji jednej struktury politycznej,
niemal w ca³oœci zaw³aszczaj¹cej pañstwo; gwa³towny rozwój islamskich organizacji terrorystycznych oraz rozszerzenie na terytorium Jemenu wojny z terroryzmem.

Wybrane przyczyny s³aboœci pañstwowoœci jemeñskiej
W trakcie ca³ego XX w. trudno mówiæ o zjednoczonym oraz przede wszystkim jednym, na trwa³e zunifikowanym pañstwie, obejmuj¹cym ca³e terytorium Republiki Jemenu.
Najprostszym, jednak aktualnym podzia³em historycznym, wp³ywaj¹cym bezpoœrednio
na jemeñsk¹ pañstwowoœæ, jest rozró¿nienie na tzw. Jemen Po³udniowy oraz Pó³nocny
(dawne Ludowo-Demokratyczna Republika Jemenu oraz Jemeñska Republika Arabska).
Obie czêœci, obecnie ju¿ formalnie zjednoczonej Republiki Jemenu (Al Jumhuriyah al
Yamaniyah), dysponuj¹ w³asn¹ histori¹ oraz doœwiadczeniami z zakresu rozwi¹zañ
ustrojowych. Ich zjednoczenie by³o procesem d³ugotrwa³ym oraz niezwykle skomplikowanym, które de iure zakoñczy³o siê dopiero 22 maja 1990 r. (Gruszczak, 2004, s. 712).
Jednak po kilku zaledwie latach zjednoczenia, w maju 1994 r. dawne po³udnie zbuntowa³o siê oraz og³osi³o powstanie, nieuznanej przez spo³ecznoœæ miêdzynarodow¹, niepodleg³ej Demokratycznej Republiki Jemenu, ze stolic¹ w mieœcie Aden. Przy braku
poparcia zewnêtrznego próba rewolty okaza³a siê byæ nieudan¹, a si³y zbrojne z pó³nocy
brutalnie zd³awi³y wszelki opór. PóŸniejsza wojskowa pacyfikacja terytoriów objêtych
walkami na trwa³e wpisa³y siê w samoœwiadomoœæ pokrzywdzonych mieszkañców.
G³ównym zarzutem wystosowanym przez mieszkaj¹cych na po³udniu wzglêdem w³adz
w Sanaa by³o wykorzystywanie ich przez, niejako sztucznie narzucone elity polityczno-gospodarcze, wywodz¹ce siê z pó³nocy i pozostaj¹ce w sojuszu z obozem prezydenta
A. A. Saleha. Dla wielu mieszkañców po³udnia Jemenu to w³aœnie wojna z 1994 r. stanowi nadal g³ówny polityczny punkt odniesienia, który determinuje ich postawy wzglêdem
przysz³oœci ca³ego pañstwa. Najbardziej radykalni z tzw. po³udniowców podkreœlaj¹, ¿e
obecna pañstwowoœæ jest niczym innym jak tylko form¹ zniewolenia przez rz¹dz¹cych
z pó³nocnych czêœci Jemenu. To w³aœnie obywatele zamieszkuj¹cy po³udnie pañstwa nale¿eli przez lata do najbardziej aktywnej opozycji wzglêdem, wieloletniego, by³ego ju¿
prezydenta, A. A. Saleha (Alley, al-Iryani, 2009). Wielu przedstawicieli tzw. Ruchu
Po³udnia (al-Hirak), które powsta³o de facto w miejsce najsilniejszej partii dawnego Jemenu Po³udniowego, zosta³o zmuszonych do wyjazdu z pañstwa. Ich powrót by³ jednoczeœnie mo¿liwy dopiero po upadku A. A. Saleha w obliczu Arabskiej Wiosny. G³ównym
celem politycznym Ruchu Po³udnia by³o od pocz¹tku ustanowienie swoistej autonomii
na terytorium dawnego Jemenu Po³udniowego (Lackner, 2012).
Poza historycznym roz³amem pañstwa na linii pó³noc–po³udnie, Republika Jemenu
musia³a radziæ sobie równie¿ z kwesti¹ braku kontroli rz¹du centralnego nad pewnymi,
wydzielonymi regionami pañstwa (Koehler-Derrick, 2011), zarz¹dzanymi przez plemiona oraz klany. Terytoria zarz¹dzane bezpoœrednio przez najwa¿niejsze jemeñskie klany
wpisuj¹ siê w tradycjê pañstwowoœci jemeñskiej, a ich rozmieszczenie obejmowa³o obszary w ró¿nych czêœciach republiki, ³¹cznie ze strategicznymi rejonami bliskimi sto³ecznej Sanaa. Rola klanów, chocia¿ co nale¿y podkreœliæ nie jest decyduj¹ca w polityce
pañstwa, to jednak stanowi jeden z wa¿nych czynników w ca³oœciowym rozk³adzie si³ na
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jemeñskiej scenie politycznej na prze³omie XX/XXI w. (Schmitz, 2011). Szczególnie
w trakcie rz¹dów prezydenta A. A. Saleha, wspomniane organizacje klanowe, wpisa³y siê
na trwa³e jako narzêdzie w d¹¿eniu do utrzymania w³adzy w ca³ym pañstwie przez
ówczesny re¿im. Prezydent oraz jego obóz wykorzysta³ pierwotne struktury klanowe
(Weir, 2007; Dresch, 1989), sk³adaj¹ce siê zarówno z w³asnych rad, zgromadzeñ, s¹dów,
szejków, ale tak¿e ró¿nego rodzaju uzbrojonych milicji, pos³usznych przywódcom regionalnym, poddaj¹c je szeroko zakrojonym procesom korupcyjnym. Do 2011 r. w³adza centralna
ulokowana w Sanaa, niejednokrotnie bezpoœrednio z bud¿etu pañstwa, op³aca³a ró¿nych
szejków oraz podlegaj¹ce im struktury klanowe, uzyskuj¹c ich poparcie. Op³acanie liderów
klanowych mia³o dwa cele, pierwszym z nich by³o systematyczne utrwalenie pozycji sojuszników rz¹dz¹cych, a drugim rzeczywiste ograniczanie wp³ywów rosn¹cej w si³ê opozycji,
wystêpuj¹cej przeciwko re¿imowi A. A. Saleha. Nale¿y podkreœliæ, ¿e jemeñskie klany
nie prezentuj¹ jednolitego, wspólnego stanowiska, co sprzyja ich rozgrywaniu przez poszczególne strony w walce o w³adzê nawet po Arabskiej Wioœnie. Niejednokrotnie tak¿e
sami prominentni przywódcy klanowi d¹¿¹ do uzyskania znacz¹cej pozycji politycznej
w skali ca³ego pañstwa. W tym celu owi liderzy klanowi pos³uguj¹ siê ró¿nego rodzaju tzw.
konfederacjami klanów, do których zaliczaj¹ siê wspó³czeœnie najbardziej wp³ywowe Bakil
i Hashid. Wyró¿nikiem pozycji klanów w polityce jemeñskiej jest równie¿ ich geograficzne
rozmieszczenie. Przyjmuje siê, ¿e istniej¹ istotne ró¿nice pomiêdzy klanami pó³nocnymi oraz
po³udniowymi. Te pierwsze charakteryzuje d¹¿enie do realnego oddzia³ywania i wp³ywania
na politykê ca³ego Jemenu prowadzon¹ w Sanaa, zaœ drugie s¹ w wiêkszym stopniu skupione
na kwestiach wewnêtrznych i zapewnieniu swojej ludnoœci bezpieczeñstwa m.in. w obliczu
wzrostu zagro¿enia ze strony ró¿nych organizacji terrorystycznych.
Problemem destabilizuj¹cym nie tylko sytuacjê w samym Jemenie, ale rozlewaj¹cym
siê daleko poza jego granice jest tzw. rewolta Huti (Zimmerman, Harnisch, 2010). Ognisko zapalne zlokalizowane jest w g³ównej mierze w rejonach ulokowanych na granicy
z Arabi¹ Saudyjsk¹, obejmuj¹c realny spór na p³aszczyŸnie polityczno-religijnej na terytorium obu pañstw arabskich. Przedstawiciele ruchu Huti, sama nazwa pochodzi od zabitego przez wojska jemeñskie lidera polityczno-religijnego Badra Edina al-Huti, to ruch
reprezentuj¹cy zajadytów, czyli wyznawców od³amu szyickiego islamu, najbardziej zbli¿onego do jego sunnickiej wersji (Zimmerman, Harnisch, 2010). Z racji swoich przekonañ religijnych zajadyci s¹ brutalnie represjonowani zarówno w sunnickiej Arabii
Saudyjskiej, jak i w Jemenie. Od pewnego czasu Huti otrzymuj¹, wed³ug ró¿nych Ÿróde³,
nieoficjalne wsparcie ze strony szyickiego Iranu (Schmitt, Worth, 2012; Shamlan, 2012;
Kumar Pradhan 2009). W listopadzie 1918 r. do w³adzy w Jemenie Pó³nocnym dosz³a
konserwatywna zajdycka dynastia Hamid al-Din. Pocz¹tki dynastii siêgaj¹ jeszcze 1891 r.
Po 1918 r., a¿ do wybuchu rewolucji w 1962 r., rz¹dzi³o dwóch jej przedstawicieli – imamowie Yahya ibn Muhammad Hamid al-Din i jego syn Ahmad (Mattar, 2004, s. 2390;
Phillips, 2008, s. 43–44). Od momentu obalenia imamatu w Jemenie zajadyci utracili
znaczne wp³ywy polityczne, a przede wszystkim znajdowali siê w sporze z g³ównym nurtem polityki nowego pañstwa. Jednak w polityce wewnêtrznej Jemenu zajadyci, skupieni
przede wszystkim wokó³ miasta Sa’ada w prowincji Saada, nadal stanowi¹ wa¿n¹ si³ê polityczn¹. Obecnie zwolennicy i bojownicy nale¿¹cy do ruchu Huti, jako cel w³asnych
dzia³añ postawili sobie obronê w³asnych wp³ywów politycznych wœród wszystkich
zajdytów oraz wywieranie wiêkszej presji politycznej na politykê ca³ego pañstwa m.in.
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w kontekœcie walki z przeœladowaniem ich wspó³wyznawców. Prze³omem w rozwoju
ruchu Huti by³a inwazja na Irak w 2003 r., wówczas w prowincji Sa’ada wybuch³y zamieszki przeciwników polityki A. A. Saleha, uznawanego za sprzymierzeñca Stanów Zjednoczonych. Po zabiciu Badra Badra Edina al-Huti, na czele rewolty w Sa’ada (Saada, 2008)
stan¹³ jego syn Abdul-Malik Huti, lideruj¹cy formacji Al-Shabab al-Muamin (Al-Houthi,
2008). Obecnoœæ zrewoltowanych zajadytów z ruchu Huti zmusza³a w³adze jemeñskie nie
tylko do dyslokacji znacznych si³ wojskowych w regionie, ale równie¿ do negocjacji z pañstwami trzecimi – w g³ównej mierze z granicz¹c¹ z Jemenem Arabi¹ Saudyjsk¹, która
w nastêpnych latach by³a oskar¿ana m.in. o zaatakowanie baz Huti na terytorium Jemenu
(Saudi, 2009). Pomimo faktu, ¿e w 2007 r. podpisano zawieszenie broni, a rok póŸniej zawarto oficjalne porozumienie pokojowe w prowincji, rejon pozostawa³ niestabilny. W trakcie walk z wojskami jemeñskimi jednostki Al-Shabab al-Muamin ponios³y znaczne straty,
jednak nadal by³y i s¹ aktywne w prowincji, a relacje w Sa’ada pomiêdzy rz¹dem i dawnymi rebeliantami, w przededniu rewolucji z 2011 r., pozostawa³y dalekie od ostatecznego
uregulowania. Zaœ aktywnoœæ irañska pozwala przypuszczaæ, ¿e region nadal bêdzie punktem zapalnym na granicy saudyjsko-jemeñskiej (Atarodi, 2010, s. 36).
Na permanentny stan kryzysu w Jemenie bezpoœredni wp³yw mia³y równie¿ rz¹dy
wieloletniego prezydenta A. A. Saleha oraz charakter struktury w³adzy w pañstwie, powsta³y w wyniku rz¹dów jego rodziny i politycznych sojuszników (Phillips, 2008). Jemeñski system polityczny, przed Arabsk¹ Wiosn¹, opiera³ siê na fasadowych instytucjach
demokratycznych, ale w praktyce przypomina³ formy autorytarne znane z innych pañstw
tego regionu. Podstaw¹ w³adzy by³a quasi partia-ruch w³adzy w postaci Powszechnego
Kongresu Ludowego, powsta³ego jeszcze w 1982 r., to jest w okresie funkcjonowania Jemeñskiej Republiki Arabskiej. Pomimo odniesieñ do nacjonalizmu arabskiego, Kongres
nie zosta³ zbudowany w oparciu o jak¹œ konkretn¹ ideologiê czy jasno zdefiniowany program polityczny. Niemal od samego za³o¿enia mia³a to byæ organizacja maj¹ca na celu
tylko i wy³¹cznie zagwarantowanie utrzymania w³adzy w pañstwie dla A. A. Saleha oraz
jego politycznych wspó³pracowników. Jemeñska partia w³adzy przejê³a najwa¿niejsze
stanowiska w pañstwie, czerpi¹c zyski z wrêcz zinstytucjonalizowanej korupcji, a nepotyzm by³ widoczny w wielu kluczowych sektorach funkcjonowania Jemenu. Najbardziej
strategiczne dla re¿imu stanowiska w pañstwie obsadzone zosta³y przy tym bezpoœrednio
przez rodzinê prezydenta oraz jego najwierniejszych sojuszników. Partie opozycyjne
by³y przeœladowane, chocia¿ skala przeœladowañ nie przypomina³a np. Egiptu. Przede
wszystkim rozbijano jednoœæ jakiejkolwiek opozycji poprzez korumpowanie poszczególnych liderów i rozgrywanie poszczególnych interesów ró¿nych stronnictw przeciwko sobie. Jemeñskie wybory dalekie by³y od standardów demokratycznych, manipulowano
tak¿e przy terminach przeprowadzenia poszczególnych elekcji, przesuwaj¹c je niejako
zgodnie z wol¹ prezydenta A. A. Saleha. Zaw³aszczenie pañstwa oraz jego polityczne rozbicie wp³ynê³o na ogóln¹ s³aboœæ ekonomiczn¹ Jemenu. Oprócz biedy, najwiêkszej wœród
pañstw arabskich, w pañstwie szerzy³ siê równie¿ analfabetyzm, a ludnoœæ nie mia³a odpowiedniego dostêpu do opieki zdrowotnej czy podstawowych œwiadczeñ socjalnych.
Jednak ani problemy gospodarcze, ani charakter re¿imu A. A. Saleha nie by³y postrzegane przez spo³ecznoœæ miêdzynarodow¹ jako odpowiednie kwestie wymagaj¹ce zwrócenia uwagi na Jemen. Sta³o siê to dopiero wraz z ukazaniem problematyki jemeñskiej
przez pryzmat terroryzmu. Symbolem sta³y siê wydarzenia z 2000 r., kiedy to okrêt wo-
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jenny US Navy, niszczyciel USS Cole, zosta³ zaatakowany przez terrorystów samobójców w porcie adeñskim (Perl, O’Rourke, 2001). Œmieræ ponios³o, a¿ siedemnastu
Amerykanów, a trzydziestu dziewiêciu cz³onków za³ogi odnios³o liczne obra¿enia. Sam
nowoczesny okrêt, gdyby nie heroiczna postawa cz³onków za³ogi, uleg³by zatopieniu. To
wówczas, ju¿ na rok przed zamachami z 11 wrzeœnia 2001 r., okaza³o siê jasne dla w³adz
amerykañskich, ¿e Jemen od dawna znalaz³ siê w orbicie zainteresowañ miêdzynarodowych organizacji terrorystycznych, które rozwinê³y tam swoje siatki oraz bazy. Wymusi³o to bezpoœrednio reakcjê ze strony Stanów Zjednoczonych, szczególnie, ¿e w trakcie
póŸniejszych œledztw okaza³o siê, i¿ w Jemenie funkcjonuj¹ od lat sprawnie dzia³aj¹ce
struktury terrorystyczne, podobne do tych, które odpowiada³y chocia¿by za wczeœniejsze
zamachy na placówki dyplomatyczne w Kenii i Tanzanii w 1998 r. St¹d te¿ to w³aœnie Jemen, obok strategicznie wa¿nej kampanii w Afganistanie, sta³ siê de facto kluczowym
frontem wojny z globalnym terroryzmem w trakcie administracji Georga W. Busha jr.
(Popp, 2010). Od zamachów z 11 wrzeœnia, ówczesny jemeñski prezydent, A. A. Saleh
stan¹³ po stronie Stanów Zjednoczonych i uzna³ siê za sojusznika Ameryki. Dziêki czemu
w³adze amerykañskie udzieli³y mu pomocy w celu zwalczania organizacji terrorystycznych, dzia³aj¹cych na terytorium Jemenu. Amerykañskie fundusze zasili³y ró¿ne programy
rz¹dowe, a czêœæ elitarnych jednostek by³a szkolona przez amerykañskich instruktorów.
Jednoczeœnie to Jemen obok Pakistanu sta³ siê w póŸniejszym czasie polem kampanii lotniczej z u¿yciem bojowych bezza³ogowych statków powietrznych (bsp), a najs³ynniejszym dotychczas atakiem z u¿yciem bsp w Jemenie by³o zabicie s³ynnego terrorysty
Anwara al-Awlakiego (Griffin, Fishel, 2011; Anwar, 2011). Nale¿y przy tym wskazaæ, ¿e
zachodnie wsparcie re¿imu A. A. Saleha zosta³o zaabsorbowane przede wszystkim przez
jemeñskie w³adze w celu umocnienia w³asnej w³adzy, a realnie to islamskie organizacje
terrorystyczne zyska³y najwiêcej na tym sojuszu. Przede wszystkim dosz³o do nawi¹zania wspó³pracy ró¿nych komórek terrorystycznych pod jednym, wspólnym szyldem
Al-Kaidy w Jemenie. Ukazaniem si³y ówczesnej Al-Kaidy by³o zorganizowanie w 2006 r.
ucieczki, a¿ dwudziestu trzech terrorystów, z pilnie strze¿onego wiêzienia w Sanaa.
W 2009 r. jemeñscy terroryœci, uto¿samiaj¹cy siê z Al-Kaid¹, og³osili swoje zjednoczenie z podobnymi grupami terrorystycznymi z Arabii Saudyjskiej, tworz¹c obecn¹
Al-Kaidê Pó³wyspu Arabskiego (Al-Qa’ida, 2013). Od tego czasu terroryœci jemeñscy
stali siê jednymi z najgroŸniejszych na œwiecie, szczególnie po os³abieniu Al-Kaidy w innych regionach œwiata, to oni byli w stanie organizowaæ zamachy zarówno na terytorium
Jemenu, ale równie¿ poza nim. Apogeum bezpoœrednich dzia³añ Al-Kaidy Pó³wyspu
Arabskiego przypad³o na okres poprzedzaj¹cy upadek re¿imu A. A. Saleha w 2011 r.,
kiedy to formacje nale¿¹ce do jemeñskiej struktury tzw. Ansar al Shariah, najprawdopodobniej organizacji fasadowej Al-Kaidy Pó³wyspu Arabskiego, opanowa³y znaczne
terytoria prowincji Abyan wraz z miastem Jaar (Gordon, 2012). Islamiœci okr¹¿yli i prowadzili wówczas zaciête walki o sam¹ stolicê prowincji Zinjibar.

Polityczne zmiany w przededniu Arabskiej Wiosny
Podstawy pod przemiany polityczne w Jemenie z 2011 r. zapocz¹tkowane zosta³y niejako ju¿ na pocz¹tku XXI w. Znacz¹cym impulsem by³o wy³onienie siê, wzglêdem
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A. A. Saleha, jednej opozycyjnej si³y w postaci jemeñskiego Zjednoczonego Zgromadzenia Partii. By³o to istotne dla póŸniejszych wydarzeñ, gdy¿ pojawi³a siê prawdziwa polityczna alternatywa ogólnopañstwowa, mog¹ca skanalizowaæ politycznie opór przeciwko
Salehowi ze strony ró¿nych, niejednokrotnie wczeœniej poró¿nionych ze sob¹ grup. Nale¿y podkreœliæ, ¿e ca³e zarz¹dzanie Jemenem ówczesny prezydent oraz jego sojusznicy,
opierali na dywersyfikacji w³adzy pomiêdzy ró¿ne oœrodki w pañstwie, a tak¿e sprawnie
prowadzonej grze interesów pomiêdzy prominentnymi cz³onkami Powszechnego Kongresu Ludowego, dowódcami wojskowymi, liderami klanów. Wa¿ne by³o równie¿
swoiste rozgrywanie przeciwko sobie istniej¹cych partii opozycyjnych. Inicjatywa Zjednoczonego Zgromadzenia Partii opiera³a siê na nawi¹zaniu wspó³pracy pomiêdzy Jemeñsk¹ Parti¹ Socjalistyczn¹ (jedn¹ z dawnych g³ównych partii Jemenu, wywodz¹c¹ siê
z Jemenu Po³udniowego), parti¹ Hizb Al-Haq, Parti¹ Unionistyczn¹ Nasseryzmu, parti¹
Zjednoczenia Si³ Ludowych, a od 2005 r. równie¿ wp³ywowym Jemeñskim Zgromadzeniem na rzecz Reform (Islah), wspieranym przez ró¿ne ruchy religijne. Ju¿ w wyborach
parlamentarnych w 2006 r. nowa, zjednoczona opozycja uzyska³a bardzo dobry wynik,
w przysz³oœci zagra¿aj¹cy dotychczasowej supremacji Powszechnego Kongresu Ludowego. Jednak re¿im na czele z prezydentem A. A. Salehem wstrzymali wszystkie prodemokratyczne dzia³ania. St¹d te¿ po fiasku pokojowych inicjatyw od 2006 r. ca³y czas
dochodzi³o równie¿ do protestów ulicznych wymierzonych w politykê w³adz jemeñskich. Zjednoczenie siê szerokiej opozycji oraz wyst¹pienia ludnoœci sprzyja³y w g³ównej mierze zwiêkszeniu siê samoœwiadomoœci obywatelskiej w Jemenie. Do 2009 r.
protest przybiera³y w g³ównej mierze pokojowy charakter, a ich szczególne nasycenie
mia³o miejsce na ju¿ naturalnie niestabilnym po³udniu pañstwa (Longley Alley, A. Ghani
al-Iryani, 2009). Prze³omowe okaza³y siê lata 2009–2010, które przynios³y dalsz¹ destabilizacjê sytuacji wewnêtrznej w Jemenie, zarówno w sferze politycznej, jak i bezpieczeñstwa wewnêtrznego, implikuj¹c narastanie dalszych niepokojów spo³ecznych. Chocia¿
w przededniu Arabskiej Wiosny pozycja A. A. Saleha i dotychczas wspieraj¹cego jego
rz¹dy uk³adu si³ politycznych, widocznie nie uleg³a pogorszeniu i nie by³o oznak, ¿e jego
niemal trzydziestotrzyletnie rz¹dy zbli¿aj¹ siê do koñca.

Arabska Wiosna w Jemenie
Fala spo³ecznych rewolucji, wybuchaj¹cych w ca³ym regionie MENA dotknê³a tak¿e
niestabilnego wewnêtrznie Jemenu. Ju¿ w po³owie stycznia 2011 r. tysi¹ce Jemeñczyków, po raz pierwszy w okresie rewolucji, wysz³o na ulice sto³ecznej Sanaa oraz innych miast, znajduj¹cych siê przede wszystkim na po³udniu pañstwa. Protesty mia³y
wymiar antyprezydencki, a podstawowymi has³ami jednocz¹cymi ludzi w nich uczestnicz¹cych by³o natychmiastowe ust¹pienie A. A. Saleha oraz przeprowadzenie nastêpnie
demokratycznych zmian w systemie politycznym pañstwa. Zaskoczony skal¹ protestów
prezydent oraz jego doradcy, podobnie jak to mia³o miejsce w Tunezji czy te¿ Egipcie,
odpowiedzieli u¿yciem s³u¿b bezpieczeñstwa, które zatrzymywa³y liderów protestu. Jednak same aresztowanie najbardziej wp³ywowych liderów zgromadzeñ ulicznych, m.in.
Tawakul Karman (Finn, Yemen, 2011), nie przynios³o zamierzonego skutku, a raczej
wywo³a³o kolejne spontaniczne demonstracje. Jednoczeœnie do dotychczasowych opo-
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zycjonistów przy³¹cza³y siê osoby dotychczas niezaanga¿owane w protesty, które
chcia³y pokazaæ w taki sposób swój sprzeciw wobec kierunku rz¹dów ówczesnej administracji w Sanaa (Finn, Yemenis, 2011). Na pocz¹tku lutego 2011 r., w obliczu kolejnych
i nie mog¹cych byæ spacyfikowanymi, fal protestów ulicznych A. A. Saleh wyst¹pi³ po
raz pierwszy z propozycj¹ ugody politycznej, zak³adaj¹cej jego ust¹pienie z piastowania
urzêdu prezydenta w 2013 r., a tak¿e wdro¿enie szerokiej reformy systemu wyborczego.
Przy czym A. A. Saleh mia³ zagwarantowaæ, ¿e po ust¹pieniu nie przeka¿e w³adzy swojemu synowi. Rosn¹ca w si³ê opozycja nie przyjê³a jednak propozycji ze strony ówczesnego prezydenta, traktuj¹c je jako deklaratywne ustêpstwa, obliczone na wygaszenie
nastrojów rewolucyjnych w pañstwie. Mia³o to odbicie w fakcie, ¿e wydarzenia miêdzynarodowe coraz mocniej potêgowa³y ferment nie tylko w samym Jemenie, ale w ca³ym
regionie. Po próbie stabilizacji sytuacji w pañstwie przez ustêpstwa polityczne, obóz
rz¹dz¹cy odwo³a³ siê do zwolenników A. A. Saleha. W sto³ecznej Sanaa, w³adze zmobilizowa³y w³asne grupy protestuj¹cych, jednoczeœnie nasilaj¹c akcje s³u¿b bezpieczeñstwa
i dokonuj¹c kolejnych zatrzymañ wœród grona opozycjonistów. Próbuj¹c zdyskredytowaæ g³ównych liderów demonstracji, ówczesny prezydent, oskar¿y³ swoich przeciwników politycznych o wspó³pracê z Izraelem oraz Stanami Zjednoczonymi, a oba pañstwa
o bezpoœrednie inspirowanie wyst¹pieñ antyrz¹dowych w ca³ym œwiecie arabskim
(Yemen leader, 2011; Yemen’s President, 2011). Kryzys jemeñski zmieni³ swoje oblicze
wraz z wydarzeniami z 18 marca 2011 r. W trakcie szerokiej akcji protestów wymierzonych w A. A. Saleha, okreœlanych jako tzw. pi¹tek godnoœci, nieznani snajperzy ulokowani w Sanaa zabili ok. 50 bezbronnych demonstrantów, a ponad 200 kolejnych ranili
(Yemen imposes, 2011). W obliczu wydarzeñ prezydent A. A. Saleh og³osi³ w pañstwie
maj¹cy trwaæ miesi¹c stan wyj¹tkowy, ale sytuacja zaczê³a przypominaæ pocz¹tki wojny
domowej. Do jeszcze bardziej krwawych ni¿ te z Sanaa, ale medialnie mniej znanych,
ataków ze strony si³ re¿imowych na bezbronnych protestuj¹cych dosz³o póŸniej w mieœcie Ta‘izz. W³aœnie tam 29 maja 2011 r. czo³gi oraz buldo¿ery zosta³y u¿yte do rozbicia
miasteczka namiotowego opozycji. Wraz z zaognieniem siê sytuacji wewnêtrznej oraz
u¿yciem si³y przeciwko demonstrantom kluczowa okazuje siê byæ przysz³a postawa jemeñskich si³ zbrojnych, a tak¿e licznych, uzbrojonych formacji milicji podleg³ych jemeñskim klanom. Przede wszystkim 21 marca 2011 r. czêœæ dowódców wojskowych og³asza
swoje poparcie dla protestuj¹cych i zapowiada, ¿e bêd¹ chronili obywateli. Szczególn¹
rolê odegra³a wówczas postawa genera³a Ali Mohsen al-Ahmar, dowódcy Pierwszej Dywizji Zmechanizowanej. A. Mohsen al-Ahmar, by³ d³ugoletnim sojusznikiem A. A. Saleha, ale w 2011 r. opuœci³ prezydenta, twierdz¹c ¿e podlegli mu ¿o³nierze bêd¹ czuwali nad
bezpieczeñstwem protestuj¹cych (Hatem, 2011). Postawa genera³a od razu sugerowa³a,
¿e d¹¿y on do wzmocnienia w³asnej pozycji politycznej, a byæ mo¿e nawet do przejêcia
w³adzy po mo¿liwym upadku re¿imu. Oprócz wczeœniejszej dobrej znajomoœci z A. A. Salehem, A. Mohsen Al-Ahmar mia³ niewyjaœnione do koñca zwi¹zki z salafickimi organizacjami terrorystycznymi dzia³aj¹cymi w Jemenie. Oprócz ok. 20 tysiêcy w³asnych
¿o³nierzy gen. Ali Mohsen stan¹³ na czele formacji milicji z klanów, które wspar³y protestuj¹cych. Jemen pogr¹¿y³ siê w chaosie niewypowiedzianej wojny domowej, toczonej
na ulicach pomiêdzy stronnikami prezydenta oraz opozycj¹ domagaj¹c¹ siê jego ust¹pienia. W kwietniu 2011 r., po rozmowach z przywódcami coraz aktywniejszej w obliczu
kryzysu, Arabii Saudyjskiej, prezydent A. A. Saleh po raz pierwszy oficjalnie wspomina
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o mo¿liwoœci ust¹pienia ze stanowiska ju¿ wraz z koñcem 2011 r. oraz raz jeszcze zapowiada mo¿liwoœæ przeprowadzenia kluczowych reform w systemie politycznym pañstwa
(Finn, Al-Harazi, 2011). Jednak¿e rosn¹cy w si³ê protestuj¹cy odrzucaj¹ ka¿dorazowo
kolejne propozycje, d¹¿¹c do jak najszybszego i bezwarunkowego obalenia znienawidzonego A. A. Saleh. Szczególnie, ¿e obóz rz¹dz¹cy po wydarzeniach z 18 marca utraci³ poparcie wœród wielu dotychczas wp³ywowych sojuszników, m.in. w krêgach elity
religijnej pañstwa. Jemen stan¹³ wówczas na krawêdzi upadku, podobnie jak to mia³o
miejsce w przypadku Somalii na pocz¹tku lat 90. XX w. A. A. Saleh nawet przy u¿yciu
wszystkich si³, na czele z wiern¹ mu Gwardi¹ Republikañsk¹, nie by³ w stanie przywróciæ
porz¹dku w pañstwie, a opozycja nie by³a w stanie pozbawiæ go tej w³adzy. Podobnie jak
w przypadku si³ zbrojnych dosz³o równie¿ do podzia³ów wœród dotychczas wspieraj¹cych A. A. Saleha klanów z pó³nocnego Jemenu. W marcu konfederacja Hashid, na
czele z wp³ywowym szejkiem Sadeqiem al-Ahmar udzieli³a swego wsparcia opozycji.
Przede wszystkim motywem, pragmatycznych, dzia³añ rodziny al-Ahmar (Who’s, 2011)
by³a chêæ uzyskania jeszcze szerszych wp³ywów w ca³ym pañstwie. Przedstawiciele
al-Ahmar zdawali sobie sprawê, ¿e mog¹ uzyskaæ potencjalne wsparcie ze strony s¹siedniej Arabii Saudyjskiej, która jako jedyna mog³a wymusiæ ust¹pienie A. A. Saleha. Czêœæ
milicji klanowych wrêcz uderzy³a w kierunku sto³ecznego miasta Sanaa, ale po walkach
z wiernymi prezydentowi jednostkami wojskowymi zosta³a odrzucona. Jednoczeœnie
du¿a czêœæ formacji klanowych pozosta³a nadal wierna A. A. Salehowi, co le¿a³o u podstaw wybuchu ok. 24 maja 2011 r. walk ju¿ pomiêdzy samymi ró¿nymi frakcjami wœród
klanów z pó³nocnych czêœci pañstwa.
Prezydent A. A. Saleh, nawet pod groŸb¹ eskalacji konfliktu, nie ust¹pi³ ze swojego
stanowiska, a bezpoœrednim wsparciem dla jego dzia³añ jest budowana od lat sieæ sojuszników w aparacie oraz s³u¿bach pañstwa. Jego syn Ahmed, by³ dowódc¹ elitarnych formacji Gwardii Republikañskiej, zaœ inni bli¿si lub dalsi krewni odpowiadali za s³u¿by
wywiadowcze i kontrwywiadowcze pañstwa, dowodzili równie¿ jemeñskimi jednostkami si³ operacji specjalnych, które przesz³y wyj¹tkowe szkolenie prowadzone przez amerykañskich doradców wojskowych (Sharp, 2011, s. 8–9). Jemen jest polem protestów
ulicznych, walk z u¿yciem broni lekkiej, a tak¿e uaktywnieniem siê ró¿nych grup terrorystycznych. 3 czerwca 2011 r., w wyniku niewyjaœnionego do koñca ataku rakietowego,
którego celem by³ kompleks budynków rz¹dowych powa¿nie rannym zosta³ sam prezydent A. A. Saleh (Yemen: President, 2011). Jego obra¿enia zmuszaj¹ go do wyjazdu z Jemenu w celu uzyskania odpowiedniej pomocy lekarskiej w Arabii Saudyjskiej. Na scenie
politycznej pojawi³ siê wówczas, pe³ni¹cy obowi¹zki prezydenta, dotychczasowy wiceprezydent Abdo Rabu Mansour Hadi. Pod nieobecnoœæ A. A. Saleha w pañstwie dochodzi³o do dalszych staræ pomiêdzy bojówkami obu stron politycznego konfliktu. Jednak
decyduj¹ce okaza³y siê zabieg dyplomatyczne prowadzone pod patronatem Arabii Saudyjskiej oraz Rady Wspó³pracy Zatoki (GCC), przy wsparciu ze strony ONZ, Stanów
Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej. Ich fina³em by³o podpisanie przez A. A. Saleha
planu pokojowej transformacji w³adzy i ostatecznego zakoñczenia okresu rz¹dów dotychczasowego prezydenta Jemenu. Porozumienie zosta³o podpisane w Rijadzie, w pa³acu nale¿¹cym do saudyjskiego monarchy Abdullaha, gdzie spotkali siê przedstawiciele
dotychczasowych zwaœnionych stron jemeñskiego konfliktu i specjalny przedstawiciel
ONZ ds. Jemenu Jamal bin Omar (Rashad, 2011). Strony dosz³y do porozumienia w za-
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kresie przekazania przez A. A. Saleha ca³ej w³adzy maksymalnie do pocz¹tku lutego
2012 r., a 90 dni od podpisania uk³adu mia³y zostaæ przeprowadzone nowe wybory prezydenckie, w których wspólnym kandydatem by³by, dotychczasowy wiceprezydent i p.o.
prezydenta w okresie leczenia w Arabii Saudyjskiej A. A. Saleha, A. R. Mansour Hadi.
Jednoczeœnie 14 dni po podpisaniu uk³adu mia³ zostaæ sformowany nowy rz¹d jednoœci
narodowej, a misjê tworzenia powierzono równie¿ A. R. Mansourowi Hadi. Ten sam polityk zosta³ zobligowany do staniêcia na czele tymczasowej rady bezpieczeñstwa, która
mia³a zaj¹æ siê zapewnieniem spokoju w pañstwie. W g³ównej mierze wymagane by³o
ustabilizowanie sytuacji w sto³ecznej Sanaa, rozdartej dotychczas na dzielnice kontrolowane przez ró¿nego rodzaju bojówki. A. R. Mansour Hadi mia³ równie¿ zaproponowaæ
reformy konstytucyjne, zak³adaj¹ce odejœcie od dotychczasowego systemu prezydenckiego, a rozszerzaj¹ce kompetencje nowego bikameralnego parlamentu (Yemen crisis,
2011). Najwiêksze obawy co do przysz³ej implementacji porozumieñ z Rijadu budzi³o
pozostawienie A. A. Saleha oraz jego stronników bez jakiegokolwiek os¹dzenia za
dzia³ania w trakcie Arabskiej Wiosny. Niepewn¹ kwesti¹ by³o równie¿ pozostawienie
wielu wp³ywowych stronników ustêpuj¹cego prezydenta w resortach si³owych pañstwa.
Pomimo obaw rewolucja jemeñska przynios³a wiele optymizmu nie tylko samym Jemeñczykom, ale równie¿ spo³ecznoœci miêdzynarodowej. Jemen w przeciwieñstwie do Libii
oraz Syrii nie pogr¹¿y³ siê w wojnie domowej, a powrót w³adzy centralnej rodzi³ nadziejê
na skuteczn¹ rozprawê z terrorystami wykorzystuj¹cymi dotychczasowy chaos w pañstwie. Jednoczeœnie wybór A. R. Mansoura Hadi na wspólnego kandydata oraz pozostawienie na wolnoœci A. A. Saleha stwarza³ warunki do rzeczywistego ogólnonarodowego
porozumienia.

Rok 2012 – pierwsze dzia³ania nowej w³adzy
Pod koniec 2011 r. rozpocz¹³ siê proces maj¹cy na celu pe³n¹ implementacjê za³o¿eñ
porozumienia z Rijadu. Na premiera tymczasowego rz¹du jednoœci narodowej A. R. Mansour Hadi mianowa³ dotychczasowego wp³ywowego opozycjonistê Mohammeda Basindwa. Formalnie sta³ siê on nastêpc¹ Ali Mohammeda Mujawar, którego na pocz¹tku
2011 r., w obliczu dezercji niektórych ministrów do obozu rewolucjonistów, zdymisjonowa³ A. A. Saleh, przejmuj¹c jego dotychczasowe kompetencje (Yemen’s vice, 2011).
W celu osi¹gniêcia konsensusu, zjednoczona opozycja ze Zjednoczonego Zgromadzenia
Partii przejê³a du¿¹ czêœæ stanowisk w nowym rz¹dzie, jednak kilka ministerstw (w tym
ministerstwo spraw zagranicznych i ministerstwo informacji) pozosta³o obsadzonych
przez ministrów wywodz¹cych siê z Powszechnego Kongresu Ludowego (Yemen opposition, 2011). W grudniu 2011 r. gabinet, z³o¿ony z 35 ministrów, zosta³ ostatecznie zaprezentowany w ca³oœci (Yemen forms, 2011). W Sanaa oraz w wiêkszych miastach
rozpoczêto d³ugotrwa³¹ demobilizacjê uzbrojonych grup milicji, a tak¿e dzia³ania maj¹ce
na celu wyprowadzenie wojska z kluczowych pozycji, które zosta³y zajête przez nie
w trakcie rewolucji z 2011 r. Odbywa³o siê to w trudnych warunkach, gdy¿ zwaœnione
strony nie chcia³y pozbywaæ siê atutów w postaci si³ mog¹cych wesprzeæ zbrojnie ich
walkê o w³adzê w Jemenie. Szczególne problemy stwarza³o istnienie ró¿nych oœrodków
decyzyjnych w rozbitych wewnêtrznie jemeñskich si³ach zbrojnych. Kolejnym etapem
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procesu pokojowego mia³o byæ przygotowanie pañstwa do przeprowadzenia nowych
wyborów prezydenckich w lutym 2012 r. Zgodnie z ustaleniami mia³y one mieæ raczej
charakter plebiscytu wzglêdem postanowieñ porozumieñ pokojowych, albowiem zak³adano wystawienie w nich tylko jednego, wspólnego dla dawnego re¿imu oraz opozycji
kandydata – A. R. Mansoura Hadi (Jamjoom, 2012). 21 lutego 2012 r. przeprowadzone
zosta³y wybory, a frekwencja osi¹gnê³a poziom prawie 60 proc. uprawnionych do g³osowania Jemeñczyków (One, 2012). Po oficjalnym wyborze nowego prezydenta pañstwa,
które przebieg³o jak na warunki jemeñskie nader spokojnie, nowy przywódca pañstwa
wraz z premierem rz¹du stanêli przed potrzeb¹ doprowadzenia do stabilizacji oraz unifikacji sk³óconego narodu. Temu celowi s³u¿yæ ma zwo³anie, na pocz¹tku 2013 r., Narodowego Dialogu pod patronatem prezydenta Jemenu. W ramach jego obrad maj¹ zostaæ
poruszone najwa¿niejsze problemy wewnêtrzne Jemenu, a w obradach maj¹ wzi¹æ udzia³
przedstawiciele wszystkich ugrupowañ politycznych, religijnych oraz etnicznych pañstwa. Spo³ecznoœæ miêdzynarodowa, pilnie obserwuj¹ca proces pokojowy w Jemenie,
uzale¿ni³a pomoc finansow¹ dla pañstwa od sukcesu inicjatywy Dialogu. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w trakcie trwania 2012 r. w ca³ym Jemenie bardzo aktywne sta³y siê wszystkie
licz¹ce siê na jemeñskiej arenie politycznej stronnictwa polityczne i partie. Do pañstwa
wróci³o równie¿ kilku liderów m.in. z po³udnia, którzy w okresie rz¹dów A. A. Saleha
musieli szukaæ azylu politycznego. Do najbardziej znacz¹cych powrotów zaliczyæ trzeba
przylot Mohammed Ali Ahmed, historycznego lidera Ruchu Po³udnia (al-Muslimi,
2012). Jednoczeœnie w 2012 r. prowadzone by³y zakulisowe dzia³ania maj¹ce na celu
utrzymanie przy stole negocjacyjnym przedstawicieli g³ównych frakcji ze Zjednoczonego Zgromadzenia Partii, Powszechnego Kongresu Ludowego oraz Ruchu Po³udnia.
Przede wszystkim problemem jest po raz kolejny postawa samego A. A. Saleha, który zosta³ wskazany jako lider oraz reprezentant Powszechnego Kongresu Ludowego na obrady Dialogu Narodowego (GPC, 2012). Przedstawiciele dawnej opozycji w postaci
Zjednoczonego Zgromadzenia Partii traktuj¹ tak¹ postawê jako z³amanie postanowieñ
pokojowego odejœcia A. A. Saleha od w³adzy oraz gro¿¹ nawet bojkotem Dialogu (al-Samei, 2012). Równoczeœnie problematyczne jest w³¹czenie przedstawicieli po³udnia do
rozmów, gdy¿ ich zdaniem w ramach demokracji pojawi³a siê szansa dla uzyskania autonomii. Sprzeciwiaj¹ siê temu m.in. pañstwa trzecie zaanga¿owane w pokojowe rozwi¹zanie rewolucji jemeñskiej (EU, 2012). Niepokoj¹ce wydaj¹ siê byæ jednak roz³amy
w Ruchu Po³udnia (Southern, 2012) na sprzeciwiaj¹cych siê jakimkolwiek rozmowom
z pó³noc¹ i bardziej otwartych na dialog w ramach Republiki Jemenu, przez co tym trudniejsze staje siê uzyskanie porozumienia oraz zgody ogólnonarodowej.

Przysz³oœæ Jemenu – stabilizacja czy chaos?
Rok po eksplozji wyst¹pieñ w ramach Arabskiej Wiosny, Jemen nadal pozostaje pañstwem niestabilnym wewnêtrznie, z trudn¹ do przewidzenia sytuacj¹ miêdzynarodow¹.
Jednak po nowych wyborach prezydenckich oraz finalnym ust¹pieniu A. A. Saleha
zauwa¿alne by³o uzyskanie pewnej dozy wspó³pracy pomiêdzy g³ównymi si³ami politycznymi. Przede wszystkim same wybory dosz³y do skutku i nie zosta³y zak³ócone masowymi atakami lub jak¹œ form¹ gwa³townego bojkotu jednej ze stron politycznego
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sporu. Jednoczeœnie mo¿na dokonaæ pozytywnej oceny dzia³añ podejmowanych przez
A. R. Mansoura Hadi, który wpisa³ siê w obraz jemeñskiej sceny politycznej. Zauwa¿alna
jest równie¿ wzmo¿ona aktywnoœæ, zarówno ta oficjalna dyplomatyczna, jak i równie¿
zakulisowa, ze strony przedstawicieli ONZ, UE oraz Arabii Saudyjskiej. Dzia³ania takich
dyplomatów jak Jamal bin Omar umo¿liwiaj¹ stworzenie realnej p³aszczyzny komunikacji pomiêdzy zwaœnionymi stronami, a przy tym wywieraj¹ presjê na polityków jemeñskich, aby kontynuowali proces rozmów w atmosferze pokojowego dyskursu w ramach
demokratycznego pañstwa. Jednak¿e rodz¹ siê tak¿e realne obawy co do rozpoczêcia
przysz³ych prac w ramach Dialogu Narodowego, szczególnie po deklaracjach Powszechnego Kongresu Ludowego o wystawieniu A. A. Saleha w roli swojego reprezentanta.
Oczywiœcie trudne do przewidzenia pozostaj¹ obecne zakulisowe dzia³ania Iranu, szczególnie, ¿e w obliczu napiêtej sytuacji zwi¹zanej z irañskim programem atomowym chaos
w Jemenie móg³by stanowiæ realny problem dla Stanów Zjednoczonych oraz Arabii Saudyjskiej. Wp³yw na sytuacjê w pañstwie mog¹ mieæ tak¿e procesy zachodz¹ce w Somalii,
w której rz¹d tranzycjonalny wraz z si³ami nale¿¹cymi do Unii Afrykañskiej, wypieraj¹c
terrorystów islamskich, mo¿e spowodowaæ ich swoisty exodus w³aœnie do Jemenu.
Niewiadom¹ s¹ równie¿ dalsze dzia³ania zwi¹zane z islamskimi organizacjami terrorystycznymi, które nadal w miarê sprawnie funkcjonuj¹ w Jemenie. Stany Zjednoczone,
szczególnie w okresie administracji Baracka Obamy, atakuj¹c poszczególnych terrorystów z u¿yciem misji wykonywanych przez uzbrojone bsp s¹ chwalone za skutecznoœæ
uderzeñ (Watts, Cilluffo, 2012, s. 5–8). Jednak nawet pomimo deklaracji oficjalnych
w³adz Jemenu (Shane, 2012), ataki bsp wywo³uj¹ niejednokrotnie fale oburzenia ze strony zwyk³ych Jemeñczyków, a zwiêkszaj¹ca siê niechêæ do Zachodu sprzyja dzia³aniu organizacji terrorystycznych. Wewn¹trz pañstwa obawy rodzi przede wszystkim kwestia
utrzymania przysz³ej jednoœci Republiki Jemenu, w miarê jak coraz otwarciej artyku³owane s¹ has³a separatystyczne na po³udniu. Jednoczeœnie podobny problem, w zakresie utrzymania spójnoœci ca³ego terytorium, dotyczy równie¿ regionu wokó³ miasta
Sa’ada z uœpionym problemem zajadytów, a tak¿e regionu Hadramout wraz ze stolic¹ w Mukalla, gdzie pojawi³ siê opór wzglêdem rz¹du centralnego w Sanaa (Seale, 2013). W³adze
nadal borykaj¹ siê z kwesti¹ zjednoczenia si³ zbrojnych, podzielonych w okresie rewolty
z 2011 r. na zwolenników oraz przeciwników A. A. Saleha. Du¿e znaczenie bêdzie mia³a
tak¿e postawa Zjednoczonego Zgromadzenia Partii wzglêdem A. A. Saleha, wobec którego ze strony dawnej opozycji ca³y czas wysuwane s¹ oskar¿enia, nawet pomimo ustaleñ z Rijadu gwarantuj¹cych bezpieczeñstwo prawne. Na przysz³¹ politykê wp³yw bêdzie
mia³a równie¿ kondycja ekonomiczna ca³ego pañstwa, które boryka siê z konsekwencjami kryzysu. Planuje siê m.in. reaktywacjê sektora paliwowego, opieraj¹cego siê na wydobyciu z³ó¿ po³o¿onych na terytorium Jemenu, który ucierpia³ w latach 2011–2012
(Bafana, 2012). Jednak¿e najbardziej kluczowym sektorem przemys³u jemeñskiego
mo¿e staæ siê przemys³ gazowy. Z³o¿a gazu zlokalizowane na terytorium Jemenu by³yby
w tym przypadku dope³nieniem potencjalnych gazoci¹gów wiod¹cych z Zatoki Perskiej
do specjalnych terminali za³adunkowych. Przy czym to w³aœnie sektor gazowy jest obecnie najczêœciej atakowanym elementem przemys³u jemeñskiego, stanowi¹c niejako klucz
do dalszej stabilizacji pañstwa. Patrz¹c z perspektywy roku na wydarzenia w Jemenie nale¿y w g³ównej mierze podkreœliæ fakt, ¿e pañstwo nie pogr¹¿y³o siê w wojnie domowej,
takiej jak ta w Syrii. Sprawne przeprowadzenie ogólnonarodowych wyborów prezydenc-
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kich, stworzenie rz¹du jednoœci narodowej, a tak¿e próby zbudowania Dialogu Narodowego jako swoistej konstytuanty pod zmiany w ca³oœciowym obrazie jemeñskiego
systemu politycznego mog¹ byæ ukazywane jako wzór dla innych pañstw ogarniêtych
Arabsk¹ Wiosn¹. Prawdziwym sprawdzianem stan¹ siê w³aœnie obrady Dialogu w 2013
r., a tak¿e potencjalne wybory parlamentarne w 2014 r. Szczególnego znaczenia nabiera
równie¿ los dawnego prezydenta A. A. Saleha i jego stronników, którzy nie zostali
zupe³nie wyrugowani z ¿ycia politycznego pañstwa, a tym bardziej os¹dzeni jak w Egipcie czy te¿ wrêcz pozbawieni ¿ycia, jak to mia³o miejsce m.in. w przypadku dyktatora Libii. Jednak¿e Jemen daleki jest od wzglêdnej stabilizacji, a spo³ecznoœæ miêdzynarodowa
nie mo¿e zapomnieæ o pañstwie po³o¿onym nad Zatok¹ Adeñsk¹, bowiem wówczas krucha stabilizacja oraz przemiany demokratyczne mog¹ zostaæ zaprzepaszczone.
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Summary
Yemen – a Forgotten Actor of the Arab Spring
Modern Yemen is one of the key states in all the geopolitical games in the Middle East. Yet in the
comprehensive outlook on the Arab Spring revolutions which spread over the MENA region in 2011,
Yemen has been a kind of forgotten actor. The radically increased activity of the AQAP terrorist group,
however, coupled with the potential danger of being divided into two or even more independent states,
has been a clear impulse for taking a new look at the Yemeni situation following president A. A. Saleh’s
resignation. First of all, the author of this paper briefly describes the background of the most important
historical issues of Yemen and their implications for current political dialogue. Next, how the Arab
Spring developed in this poorest Arabic state is shown. Finally, the paper concentrates on the chances
and main obstacles in the peaceful transition between the old regime and the new government in 2012
and 2013. It has to be underlined that foreigners especially need to realize the specific nature of the Yemen National Dialogue, because such a path to normalization might be a great solution for all the crises
in this permanently unstable region. The potential failure of political agreements will be the first sign of
a new, dangerous wave of chaos and the creation of new, large safe havens for terrorists or pirates, as in
nearby Somalia.
Key words: Yemen, Saleh, Arab Spring, Sanaa

