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Jemeñskie pragnienie demokracji
– pomiêdzy Arabi¹ Szczêœliw¹ a terroryzmem.
Przemiany polityczne i spo³eczne w Jemenie AD 2011

Streszczenie: Jemen jest doskona³¹ egzemplifikacj¹ ortodoksji islamskiej maj¹cej bezpoœrednie konotacje z sytuacj¹ polityczn¹ pañstwa. Jest to kraj, w którym islam jest dominuj¹c¹ religi¹ pañstwow¹ wyznawan¹ i praktykowan¹ przez wiêkszoœæ spo³eczeñstwa. Jest tak¿e krajem arabskim, w bliskoœci
najwa¿niejszego dla muzu³manów miejsca kultu – Mekki. Posiada swoiste namacalne kulturowe symbole takie jak khat, którego uprawa przyczynia siê w zasadniczy sposób do regresu gospodarczego w obszarze rolnictwa, a w sferze spo³ecznej powoduje izolacjê tych jednostek, które go nie za¿ywaj¹.
I wreszcie, co wydaje siê byæ tak¿e wspó³czesnym symbolem Jemenu, choæ z pewnoœci¹ niechlubnym
i niepo¿¹danym – nie jest wolne od zjawiska islamskiego ekstremizmu i terroryzmu. Bogata historia Jemenu, zwanego niegdyœ Arabi¹ Szczêœliw¹ mo¿e przywo³ywaæ na myœl obrazy o bajecznym ¿yciu tego
spo³eczeñstwa pod panowaniem wspania³ej Bilkis, Królowej Saby. Mo¿e zatem Jemen w staro¿ytnej
perspektywie jawiæ siê przez historiê spotkania Królowej Saby z Królem Salomonem jako kraj sprawiedliwych rz¹dów. Wspó³czesnoœæ polityczna nie przedstawia siê w jaskrawych barwach. Podzia³ Jemenu
na dwa niezale¿ne organizmy pañstwowe, scalone w 1990 r. pod autorytarnymi rz¹dami Alego Saleha
powodowa³ napiêcia, w³¹cznie z wojn¹ domow¹. I choæ niew¹tpliw¹ zas³ug¹ wynik³¹ z arabskiego nacjonalizmu Saleha by³o po³¹czenie Jemenu Pó³nocnego i Po³udniowego w jeden organizm – Republikê,
to podzia³y polityczno-spo³eczne pozosta³y. Kulminacja przypad³a na rok 2011, kiedy to na fali „Arabskiej Wiosny” spo³eczeñstwo domaga³o siê zmian, choæ beneficjentami ostatecznymi zostali równie¿
nowi „gracze” destabilizuj¹co wp³ywaj¹c na bezpieczeñstwo w regionie.
S³owa klucze: Arabska Wiosna, Jemen

Wprowadzenie

J

emen jest doskona³¹ egzemplifikacj¹ ortodoksji islamskiej maj¹cej bezpoœrednie
konotacje z sytuacj¹ polityczn¹ pañstwa. Jest to kraj, w którym islam jest dominuj¹c¹ religi¹ pañstwow¹ wyznawan¹ i praktykowan¹ przez wiêkszoœæ spo³eczeñstwa.
Jest tak¿e krajem arabskim, w bliskoœci najwa¿niejszego dla muzu³manów miejsca kultu – Mekki. Posiada swoiste namacalne kulturowe symbole takie jak khat, którego
uprawa przyczynia siê w zasadniczy sposób do regresu gospodarczego w obszarze rolnictwa, a w sferze spo³ecznej powoduje izolacjê tych jednostek, które go nie za¿ywaj¹.
I wreszcie, co wydaje siê byæ tak¿e wspó³czesnym symbolem Jemenu, choæ z pewnoœci¹ niechlubnym i niepo¿¹danym – nie jest wolne od zjawiska islamskiego ekstremizmu i terroryzmu. Bogata historia Jemenu, zwanego niegdyœ „Arabi¹ Szczêœliw¹”1
1

Nazwa „Arabia Felix” oznaczaæ mia³a „Arabiê Szczêœliw¹” ze wzglêdu na bogactwa czerpane
z poœrednictwa w handlu oraz dziêki technikom nawodnieñ stosowanym w ówczesnym rolnictwie. Inny
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mo¿e przywo³ywaæ na myœl obrazy o bajecznym ¿yciu tego spo³eczeñstwa pod panowaniem wspania³ej Bilkis, Królowej Saby. Mo¿e zatem Jemen jawiæ siê przez historiê spotkania Królowej Saby z Królem Salomonem jako kraj sprawiedliwych
rz¹dów. Nie by³ nim jednak w okresie 33 lat od powstania do upadku autorytarnego re¿imu Prezydenta Alego Abdullaha Saleha. I choæ niew¹tpliw¹ zas³ug¹ wynik³¹
z arabskiego nacjonalizmu Saleha by³o po³¹czenie Jemenu Pó³nocnego i Po³udniowego w jeden organizm – Republikê, to podzia³y polityczno-spo³eczne pozosta³y.
Kulminacja przypad³a na rok 2011, kiedy to na fali „Arabskiej Wiosny” spo³eczeñstwo domaga³o siê zmian. Jednak nawet po przemianach przysz³oœæ Jemenu nie
przedstawia siê optymistycznie: pozosta³y stare problemy, pojawili siê nowi gracze.
Podstawowe kwestie, na jakie Autor zwraca uwagê w niniejszej publikacji dotycz¹
determinantów przemian polityczno-spo³ecznych w 2011 roku. Umieszczenie w tytule
cezury od „Arabii Szczêœliwej” do terroryzmu ma za zadanie zwrócenie uwagi na ewolucyjny charakter historii Jemenu, od okresów œwietnoœci i poszukiwania to¿samoœci narodowej zbudowanej na fundamentach islamu, scalenia Jemenu w jeden organizm pañstwowy
i narodzin autorytarnego re¿imu (zob. Doe, 1979; Rudnicki, 1979, s. 291–316; Fryze³,
1974, s. 18–196; Sharyan, 2003, s. 211–223) wraz z prze³omowym momentem zmian politycznych, zakoñczonych umocnieniem postaw fundamentalistycznych i ekstremistycznych. Historia Jemenu pokazuje tendencjê stopniowego upadku pañstwa. W ujêciu
tradycyjnych badañ nad bezpieczeñstwem „pañstwa upad³e” stanowi¹ problem nie dlatego, ¿e nie udaje siê im zapewniæ bezpieczeñstwa w³asnym obywatelom, ale poniewa¿ nie
wywi¹zuj¹ siê ze swojego zadania w „spo³ecznoœci miêdzynarodowej”, dopuszczaj¹c do
wykorzystania ich terytoriów przez podmioty niepañstwowe, które kieruj¹ z nich ataki na
interesy Zachodu. Taka perspektywa nie uwypukla bezpieczeñstwa danego pañstwa
jako takiego, ale bezpieczeñstwo innych pañstw (zachodnich). Tak okreœlone problemy
zwi¹zane z „upad³oœci¹ pañstwa” rozwi¹zuje siê na drodze interwencji i tworzenia
nowych struktur rz¹dowych, zaniedbuj¹c czêsto interesy obywateli upad³ego pañstwa.
Dojrza³a refleksja nad przypadkami „upad³oœci pañstwa” wymaga tymczasem przeanalizowania w jaki sposób standardowe idee i wyros³e z nich praktyki przyczyni³y siê do
owej upad³oœci. Z kolei proponowane przez krytyczny nurt badañ bezpieczeñstwa (np.
szko³a walijska i Ken Both postuluj¹cy pog³êbienie pojmowania bezpieczeñstwa pozwalaj¹ce uwzglêdniæ inne podmioty niepañstwowe) rozpoczyna siê od zadania pytania, kto
w³aœciwie obali³ „upad³e pañstwo”. Nastêpnie okreœla kontekst spo³eczno-ekonomiczny,
pogl¹d zyskujemy, gdy przeczytamy historiê duñskiej ekspedycji pod przewodnictwem Carstena Niebuhra. W ksi¹¿ce T. Hansena, Arabia Felix. Historia duñskiej ekspedycji (1761–1767), Warszawa 1968,
s. 212 odnajdujemy szersze wyt³umaczenie nazwy, której „tajemnica polega³a na nieporozumieniu,
a nazwa Arabia Felix wynika z b³êdu przek³adu. Winowajc¹ jest ma³e s³ówko Jemen, dzisiejsza nazwa
kraju. Po arabsku jamin znaczy³o pierwotnie prawa rêka lub prawa strona. Gdy jednak Arab chce rozmieœciæ cztery strony œwiata, staje zawsze twarz¹ na pó³noc, tak jak my w Europie, patrzymy normalnie
na pó³noc. Tak wiêc znaczenie s³owa jamin, prawy przekszta³ci³o siê w po³udniowy. Jemen to po prostu
kraj le¿¹cy na prawo, kraj na po³udniu. Arabowie, jak wiadomo, s¹dz¹, ¿e prawa strona jest lepsza od lewej. Lewa jest nawet dziœ zwana brudn¹ – jako gorsza – zaœ s³owo prawy, czyli jamin, nabra³o znaczenia
szczêœliwy lub b³ogos³awiony. Tak wiêc Arabia Jemen w nieœcis³ym t³umaczeniu staje siê Eudaimon
Arabia, Arabia Felix, L’ArabieHeureuse, Das GlücklicheArabien. A tak naprawdê znaczy tylko – po³udniowa Arabia”.
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który pewne pañstwa skazuje na upad³oœæ, podczas gdy inne prosperuj¹. Wa¿ne zatem
w badaniu zjawiska „upad³oœci pañstwa” jest g³êbokie pojmowanie pañstwa (i podmiotów niepañstwowych), œwiadome dynamiki czynników wewnêtrznych i zewnêtrznych
w przestrzeniach bezpieczeñstwa i ekonomii politycznej (Jackson, Sorensen, 2012, s. 286).
Szukaj¹c odpowiedzi na pytania dotycz¹ce determinantów przemian polityczno-spo³ecznych w Jemenie oprócz podmiotów niepañstwowych, wyró¿niam za Samuelem
Hungtigtonem przeszkody stoj¹ce przed demokratyzacj¹ oraz si³y wspieraj¹ce jej przeprowadzenie, które mo¿na uj¹æ w trzech szerokich kategoriach: czynników politycznych,
kulturowych i spo³ecznych oraz ekonomicznych. W pierwszej kategorii analizie poddano
narodziny i upadek autorytarnego re¿imu Alego Saleha wraz z charakterystyk¹ dynamiki
przemian, uznaj¹c za katalizator przemian w Jemenie demonstracje, które przetoczy³y siê
przez kraje arabskie na fali tzw. „Arabskiej Wiosny”. Mo¿na je wyt³umaczyæ tzw. efektem lawiny; przyczyn¹ wyst¹pienia pewnego zjawiska w jednym kraju mo¿e byæ zajœcie
tego zjawiska w innym kraju, wzmocnionego przez œrodki masowego przekazu i portale
spo³ecznoœciowe (Hungtington, 2009, s. 42–43). Informacje o znacz¹cych wydarzeniach
politycznych coraz szybciej obiegaj¹ œwiat, co zwiêksza prawdopodobieñstwo uruchomienia podobnych procesów prawie jednoczeœnie w innych krajach. W kategorii czynników ekonomicznych zaprezentowano przyk³ad uprawy khata jako przyczyniaj¹cy siê do
regresu gospodarczego, uprawê kawy jako potencja³ rozwoju w sektorze rolnictwa oraz
ukazano pozycjê Jemenu w wybranych wskaŸnikach rankingowych. Fundamentalizm religijny i ortodoksja kulturowa to czynniki spo³eczno-kulturowe opieraj¹ce siê na religijnym fundamencie – islamie. W tym kontekœcie postawiono pytanie: czy islam jest
przeszkod¹ w demokratyzacji?
Wreszcie na gruncie „Arabskiej Wiosny” nie sposób przejœæ do porz¹dku dziennego
nad refleksj¹, kto tak naprawdê zyska³ i umocni³ siê na fali przemian politycznych w Jemenie i jakie dla bezpieczeñstwa miêdzynarodowego skutki przynios¹ te zmiany.

Czynniki polityczne: narodziny i upadek re¿imu autorytarnego Saleha
Ali Abdullah Saleh by³ wytrawnym graczem na arenie politycznej, a wspinaj¹c siê po
szczeblach drabiny spo³ecznej umacnia³ swoj¹ pozycjê w oparciu o si³y, które w Jemenie
od dawna rozdaj¹ karty – konfederacje plemion. Autorytet przychylnych mu szejków
pozwala³ wp³ywaæ na Jemeñczyków, dla których rodzina i autorytet starszeñstwa ma
pierwszorzêdne znaczenie. Saleh umiejêtnie to wykorzystywa³, a dodatkowo obserwuj¹c
burzliw¹ scenê polityczn¹ nabra³ doœwiadczenia pozwalaj¹cego w póŸniejszym czasie
sprawnie siê na niej poruszaæ. Od 1958 r. zwi¹zany by³ z armi¹, bior¹c udzia³ m.in.
w walkach przeciwko Imamatowi, a w 1974 r. wspomaga³ Ibrahima al-Hamdiego w przeprowadzeniu puczu wojskowego, który doprowadzi³ do dymisji i emigracji prezydenta
Abd ar-Rahman al-Iryaniego. Rewolucyjny charakter przemian politycznych w Jemenie
ma swoje g³êbokie korzenie – dwaj nastêpni prezydenci równie¿ zginêli w zamachach.
Z jednej strony zatem istotne znaczenie w utrzymaniu przez Saleha autorytarnej w³adzy
mia³o przygotowanie wojskowe, równolegle niemal dzier¿y³ niepodzielnie ber³o g³ównodowodz¹cego si³ami zbrojnymi, co zosta³o formalnie potwierdzone w dniu 24 grudnia 1997 r. przyznaniem mu rangi marsza³ka (Marshal). Z drugiej strony wyci¹ga³
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wnioski z gwa³townych przemian politycznych, których przyczyn¹ by³y zamachy na jego
poprzedników. Z takim przygotowaniem, u¿ywaj¹c nepotyzmu jako tarczy bezpieczeñstwa osobistego oraz budulca pañstwowoœci Ali Saleh w dniu 17 lipca 1978 r. zosta³ wybrany przez Parlament Prezydentem Jemeñskiej Republiki Arabskiej.
Okaza³o siê równie¿, ¿e œwietnie potrafi manipulowaæ ludŸmi, co wykorzystywa³
w grach politycznych pomiêdzy swoimi wrogami. W latach 80-tych Saleh wspiera³
mud¿ahedinów z Jemenu, którzy walczyli z wojskami sowieckimi w Afganistanie. Mia³
w tym swoisty interes polityczny. Os³abienie Zwi¹zku Radzieckiego wp³ywa³o wprost na
os³abienie Jemenu Po³udniowego. W 1990 r. po upadku ZSRR zjednoczy³ Jemen, zachowuj¹c pe³niê w³adzy. A kiedy cztery lata póŸniej wybuch³a wojna domowa, st³umi³ powstanie na po³udniu, utrzymuj¹c jednoœæ Pañstwa. Zjednoczenie Jemenu jest niew¹tpliw¹
zas³ug¹ Saleha. Jednak nie taki Jemen zapewne wyobra¿a³ sobie Naród, choæ trudno jednoznacznie oceniæ pogl¹dy polityczne w ortodoksyjnym pañstwie religijnym, z du¿ymi
wp³ywami plemiennymi i ponad po³ow¹ analfabetów. Trzeba przyznaæ, ¿e Saleh umiejêtnie wykorzystywa³ quasi-demokratyczne narzêdzia w³adzy. Za³o¿ony przez Saleha
w 1982 r. Generalny Kongres Ludowy stanowi³ zaplecze polityczne oparte na arabskim
nacjonalizmie, z drugiej zaœ umo¿liwi³ Salehowi sprawowanie autorytarnych, nepotycznych rz¹dów. Od 1994 r. za spraw¹ wiêkszoœci parlamentarnej kilkakrotnie zmieniono
konstytucjê Jemenu, która umo¿liwi³a ponowny jego wybór na Prezydenta i wyd³u¿a³a
kadencjê do 7 lat. Próba kolejnej zmiany Konstytucji, daj¹cej Salehowi perspektywê kolejnych 20 lat rz¹dów (wyd³u¿enie kadencji do 10 lat) by³a ju¿ kropl¹, która w po³¹czeniu
z ubóstwem i brakiem podstawowych swobód obywatelskich doprowadzi³a do przemian
politycznych w 2011 r.
Katalizatorem przemian w Jemenie by³y protesty przeciwko re¿imom rz¹dz¹cym
w pañstwach arabskich, które od grudnia 2010 r. przetoczy³y siê od Maroka po Sudan, Syriê i Pó³wysep Arabski. Na zasadzie efektu domina, „Arabska Wiosna” da³a pocz¹tek nowym zmianom i szanse nowym ugrupowaniom politycznym. Chodzi tu zarówno o nowe
modernistyczne ugrupowania polityczne sprzeciwiaj¹ce siê autorytarnym i totalitarnym
rz¹dom, jak i powrót na scenê polityczn¹ islamskich ugrupowañ z krêgów konserwatywnych i fundamentalistycznych. Trafnie zauwa¿y³ E. Sivan, ¿e „islam zosta³ wykluczony
z polityki przez si³y nowoczesnoœci, na czele z re¿imami wojskowymi, wspierany przez
odwieczn¹ bojaŸliwoœæ ulemów oraz obojêtnoœæ modernistów, poch³oniêtych sprawami kulturowymi i spo³ecznymi” (Sivan, 2005, s. 105–108). „Arabska Wiosna” mo¿e
byæ panaceum na powrót islamu na scenê polityczn¹. Zapocz¹tkowane zmiany bêd¹
mia³y znacz¹cy wp³yw i dalekosiê¿ne skutki nie tylko dla miêdzynarodowej polityki,
ale stabilnoœci i bezpieczeñstwa w regionach Maghrebu i Bliskiego Wschodu. W Jemenie po 2011 r. sytuacja jest nader niestabilna, a wzrost aktywnoœci ekstremistycznych
i terrorystycznych ugrupowañ daje niechlubny obraz rezultatów przemian politycznych
w tym kraju.
Rozpatruj¹c przebieg przemian politycznych w Jemenie na tle ogólnego ruchu
w œwiecie arabsko-islamskim mo¿na zauwa¿yæ, ¿e katalizatorem przemian by³y w szczególnoœci czynniki ekonomiczne i spo³eczne; postulaty polityczne pojawi³y siê póŸniej.
Pocz¹tkowo lud domaga³ siê tylko podniesienia standardu ¿ycia, likwidacji bezrobocia,
korupcji, nepotyzmu i rezygnacji ze zmian w Konstytucji zapowiadanych przez rz¹d. Postulaty rezygnacji prezydenta lub rz¹du by³y reakcj¹ na brak dialogu.
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Sytuacja Jemenu, jego problemy ekonomiczne, socjalne i demograficzne sprawi³y ¿e
przed krajem sta³o wiele wyzwañ, którym w opinii spo³ecznej urzêduj¹cy Prezydent Ali
Saleh nie sprosta³. Zmniejszony poziom dochodu na ka¿dego Jemeñczyka wraz ze wzrostem przyrostu naturalnego, m³ody wiek spo³eczeñstwa oraz wysoka stopa bezrobocia
doprowadzi³ w oczywisty sposób do pogorszenia siê standardu ¿ycia du¿ej czêœci
spo³eczeñstwa. Nie bez znaczenia jest tu równie¿ s³aba instytucyjna wydajnoœæ sektora
rz¹dowego zarówno w obszarze gospodarczym, jak i socjalnym. Do tego dochodz¹ nepotyzm, korupcja i biurokracja. Niski poziom edukacji z kolei wprowadza brak zdolnoœci
do implementowania strategicznych projektów gospodarczych. B³êdne ko³o siê zamyka.
Demonstracje w stolicy Jemenu Sanie rozpoczê³y siê 27 stycznia 2011 r. i objê³y ca³y
kraj, przybieraj¹c charakter regularnych staræ pomiêdzy demonstrantami i policj¹. Dwa
istotne czynniki wp³ynê³y na dynamikê protestów i obalenie re¿imu. Po pierwsze podczas trwaj¹cych protestów ujawni³ siê konflikt o w³adzê, który toczy³ siê w Jemenie od
dawna. Pierwsze stronnictwo to prezydent Saleh ze zwolennikami, drugie natomiast to
wp³ywowy ród szejków. Konflikt ten zwany by³ rywalizacj¹ dwóch domów al-Ahmar.
Prezydent Saleh pochodzi z plemienia Sanhan, bêd¹cego czêœci¹ konfederacji Haszid.
Rodzinn¹ wiosk¹ tego plemienia jest miejscowoœæ al-Ahmar na po³udnie od Sany (st¹d
nazwa jego stronnictwa). Od pocz¹tku swoich rz¹dów otacza³ siê bli¿szymi lub dalszymi
krewnymi, cz³onkami swojego plemienia. Kierownictwo si³ zbrojnych przypomina drzewo genealogiczne Sanhan. Wielu wp³ywowych biznesmenów i polityków jest równie¿
w jakimœ stopniu spokrewnionych z prezydentem. Drugie stronnictwo to rodzina al-Ahmar. Z nazwiskiem tym wspó³czeœnie kojarzony by³ przede wszystkim Abdullah al-Ahmar, zmar³y przed paroma laty. By³ wybitn¹ osobistoœci¹ ze œwiata plemion, maj¹c du¿y
wp³yw na w³adzê. Pe³ni³ funkcjê szejka szejków Haszid, czyli tradycyjnego zwierzchnika dla wszystkich plemion nale¿¹cych do tej konfederacji. Abdullah al-Ahmar wspiera³
rz¹dy Saleha swoim autorytetem, jednak stawa³o siê jasne, ¿e w pañstwie nie ma miejsca
dla dwóch takich osobistoœci (Kuku³a, 2011). Jego nastêpca Sadek Al-Ahmar niemal natychmiast wykorzystuj¹c sytuacjê polityczn¹ odci¹³ siê od poparcia Saleha. Drugi czynnik, podobnie zreszt¹ jak w innych pañstwach, w których nast¹pi³o przejêcie w³adzy
okaza³ siê kluczowy: brak zaanga¿owania wojska. Postawa armii odegra³a decyduj¹c¹
rolê w powodzeniu przemian. W przypadku Jemenu szczególn¹ rolê odegra³a postawa
najbardziej wp³ywowego genera³a majora Ali Mohsena al-Ahmara, przyrodniego brata
Saleha, dotychczas jego wiernego sojusznika. Odciêcie siê Al-Ahmara by³o z jednej strony spowodowane masakr¹ demonstruj¹cych cywili, ale równie¿ przebieg³ym planem
wykreowania siê na przysz³ego prezydenta. Al-Ahmar mia³ argument – jemeñsk¹ 1. Brygadê Zmechanizowan¹ z 20 tysi¹cami ¿o³nierzy. Ale spo³eczeñstwo widzia³o w nim raczej wieloletniego wspó³pracownika starego re¿imu, ni¿ nadziejê nowej demokracji
(Raubo, 2012).
Chocia¿ 21 paŸdziernika 2011 r. Rada Bezpieczeñstwa ONZ przyjê³a pierwsz¹ rezolucjê ws. Jemenu, potêpiaj¹c falê przemocy w Jemenie i wzywa³a wszystkie ugrupowania
do pokojowego rozwi¹zania konfliktu, domagaj¹c siê przekazania w³adzy przez prezydenta Saleha w zamian za immunitet, to zatrzymanie spirali przemocy nie by³o takie proste. Na scenie bowiem by³o ju¿ kilku aktorów. Trwa³y zaciête walki miêdzy bojówkami
opozycyjnymi a armi¹ w Sanie oraz Taizz, wojsko w ramach kampanii antyterrorystycznych wspieranych przez USA podjê³o kolejn¹ próbê odbicia po³udniowych prowincji
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Jemenu opanowanych przez secesjonistów sunnicckich i Al-Kaidê Pó³wyspu Arabskiego. Z kolei szyiccy rebelianci Houthi na pó³nocy kraju zaatakowali plemiennych bojowników w Had¿d¿a, gro¿¹c atakiem na stolicê. Utrata poparcia plemion konfederacji Haszid
oraz wsparcia wojska okaza³y siê skuteczniejsze ni¿ mediacje Rady Wspó³pracy Zatoki
Perskiej (GCC), Stanów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej zakoñczone w pierwszej
fazie fiaskiem. 23 listopada 2011 r. Ali Abdullah Saleh podpisa³ w Rijadzie porozumienie pokojowe przygotowane przez Radê Wspó³pracy Zatoki Perskiej (GCC), na mocy
którego zrzek³ siê w³adzy, która przesz³a w rêce wiceprezydenta Mansura Hadiego. Po
33 latach autorytarnego re¿imu, przemiany polityczne w Jemenie sta³y siê faktem. Wybory prezydenckie przeprowadzono 21 lutego 2012 r. Jedynym kandydatem by³ pe³ni¹cy
obowi¹zki prezydenta Abd Rabu Mansur Hadi, który uzyska³ 99,8% g³osów. 25 lutego
2012 r. zosta³ zaprzysiê¿ony na nowego prezydenta Jemenu.
Ali Saleh podzieli³ los innych obalonych dyktatorów zmuszony do opuszczenia kraju,
choæ jemeñski parlament, zatwierdzaj¹c ustawê gwarantuj¹ca mu immunitet, pozwoli³
wyjœæ „z twarz¹” z tej walki.

Khat i kawa – regres i potencja³
Sytuacja Jemenu, jego problemy ekonomiczne, socjalne i demograficzne sprawi³y, ¿e
przed krajem sta³o wiele wyzwañ, którym w opinii spo³ecznej urzêduj¹cy Prezydent Ali
Abdullah Saleh nie sprosta³. Zmniejszony poziom dochodu na ka¿dego Jemeñczyka wraz
ze wzrostem przyrostu naturalnego, m³ody wiek spo³eczeñstwa oraz wysoka stopa bezrobocia doprowadzi³y w oczywisty sposób do pogorszenia siê standardu ¿ycia du¿ej czêœci
spo³eczeñstwa. Nie bez znaczenia jest tu równie¿ s³aba instytucyjna wydajnoœæ sektora
rz¹dowego zarówno w obszarze gospodarczym, jak i socjalnym. Jemen jest jednym z najubo¿szych pañstw œwiata. Dochody tego kraju w du¿ym stopniu zale¿¹ od eksportu ropy
naftowej, co stanowi oko³o 25% PKB i 70% dochodów publicznych (The World Factbook.
Report, 2013). Rz¹d stara³ siê przeciwdzia³aæ skutkom spadku dochodów z eksportu ropy
naftowej poprzez dywersyfikacjê Ÿróde³ przychodu z innych ga³êzi gospodarki. W ramach programu reform gospodarczych zainicjowanych w 2006 r., którego celem jest
wzmocnienie sektorów nie-naftowych gospodarki i inwestycji zagranicznych, w paŸdzierniku 2009 r. Jemen rozpocz¹³ eksportowanie skroplonego gazu ziemnego jako czêœæ
wysi³ku dywersyfikacji Ÿróde³ dochodu. Wst¹pienie Jemenu do Œwiatowej Organizacji
Handlu (WTO) doprowadzi³oby do zwiêkszenia jemeñskiego eksportu. Pañstwo to rozpoczê³o proces akcesyjny w 2000 roku, a jednak 14 lat póŸniej pozostaje jednym z niewielu krajów poza WTO, mimo wsparcia dyplomatycznego i technicznego w staraniach
o cz³onkostwo, jakiego udzieli³y mu Stany Zjednoczone. Cz³onkostwo w WTO wzmocni³oby te¿ argumentacjê Jemenu za cz³onkostwem w GCC, która jest naturalnym Ÿród³em
bezpoœrednich inwestycji zagranicznych w Jemenie. Technicznie Jemen znajduje siê na
drodze do ewentualnego cz³onkostwa w GCC byæ mo¿e ju¿ w 2015 roku. Ale nawet
przed przemianami politycznymi w 2011 r. GCC zaczê³a powoli dystansowaæ siê od jakiegokolwiek sztywnego terminarza. Dysproporcja dochodów i ró¿nice w œwiadczeniu
us³ug publicznych pomiêdzy Jemenem a pañstwami Rady Wspó³pracy Pañstw Zatoki
Perskiej, wyraŸnie wskazuj¹ na ich zró¿nicowane problemy, wyzwania i mo¿liwoœci.
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Pod wieloma wzglêdami, problemy Jemenu bardziej zbli¿one do s¹siedniej Afryki
Wschodniej. Dostêpnoœæ podstawowych us³ug, w tym energii elektrycznej, wody i paliwa poprawia siê, ale postêp w kierunku osi¹gniêcia bardziej zrównowa¿onego stabilnoœci gospodarczej jest powolny i nierówny. Jemen mimo zmian politycznych nadal boryka
siê z trudnymi wyzwaniami d³ugoterminowymi, w tym z aktywizacj¹ gospodarcz¹, efektywnoœci¹ regulacji, wysokiego tempem wzrostu ludnoœci i co za tym idzie rozwojem
spo³ecznym oraz korupcj¹, o czym œwiadcz¹ niektóre wskaŸniki rankingowe:
1. Indeks Wolnoœci Gospodarczej (Index of Economic Freedom) opracowywany
przez Heritage Foundation obejmuje 38 zmiennych podzielonych na 4 grupy:
prawo, wielkoœæ rz¹du, efektywnoœæ regulacji, otwartoœæ rynków. Jemen w 2014 r.
plasuje siê na 123 pozycji wœród 178 pañstw objêtych badaniami (Heritage, 2014).
2. WskaŸnik Rozwoju Spo³ecznego (Human Development Index – HDI), którego
metodyka oceny syntetycznego wskaŸnika rozwoju spo³ecznego obejmuje trzy
wymiary i odpowiadaj¹ce im wskaŸniki cz¹stkowe: 1) d³ugie i zdrowe ¿ycie
(mierzone oczekiwan¹ d³ugoœci¹ ¿ycia w momencie narodzin); 2) dostêp do wiedzy (mierzony poziomem alfabetyzacji); 3) standard ¿ycia (mierzony wielkoœci¹
PKB w USD liczonego wed³ug parytetu si³y nabywczej walut na 1 mieszkañca)
– plasuje Jemen z wartoœci¹ HDI 0,458 w 2013 r. na 160 pozycji na 187 pañstw,
przy czym oczekiwana d³ugoœæ ¿ycia w chwili urodzenia 65,9 lat, a œrednia lat
nauki to 2,5 roku (United Nations Development Programme, 2014).
3. Indeks Korupcji Postrzeganej (Corruption Perception Index – CPI), który opracowuje organizacja Transparency International (chodzi o korupcjê postrzegan¹
przez wybrane grupy spo³eczne tj. ludzi biznesu, nauki i analityków ryzyka, ocena mieœci siê w skali 0–100, gdzie 0 oznacza najwy¿szy poziom korupcji, a 100
najni¿szy) przynaje Jemenowi w 2013 r. 18 pkt (23 pkt w 2012 r.) i lokuje go na
167 miejscu w rankingu na 177 badanych pañstw (Transparency International,
2014).
4. WskaŸnik Globalizacji KOF (Globalization Index KOF), to wskaŸnik oceniaj¹cy
poziom spo³ecznego wymiaru globalizacji podzielony na trzy czêœci: globalizacja ekonomiczna, globalizacja spo³eczna, globalizacja polityczna. WskaŸnik
globalizacji dla Jemenu w dziesiêcioleciu 2000–2010 sukcesywnie wzrasta od
poziomu 35,89 do 45,18 (KOF Index of Globalization, 2014).
Podstawowe znaczenie dla gospodarki kraju ma nadal rolnictwo, zatrudniaj¹ce ponad
po³owê ludnoœci zawodowo czynnej. Progresywna wêdrówka od tradycyjnego przedindustrialnego spo³eczeñstwa rolniczego w kierunku industrialnego spo³eczeñstwa masowej konsumpcji zajmie Jemenowi jeszcze wiele czasu. Rozwój oznacza pokonywanie
barier w postaci przedindusrialnej wytwórczoœci, zacofanych instytucji i zaœciankowego
systemu wartoœci, które hamuj¹ proces wzrostu i modernizacji. Przyk³adem regresu
w sektorze rolnictwa powi¹zanego z to¿samoœci¹ kulturow¹ jest uprawa khata2 na drugim
2

Catha edulis, polska nazwa rzadko u¿ywana to czuwaliczka jadalna i jest roœlin¹ wystêpuj¹c¹ w Jemenie, Etiopii oraz Wschodniej Afryce; ma dzia³anie czuciowo mimetyczne oraz euforyczne. Zgodnie
z systemem fonologicznym nazwa roœliny wymawiana jest jako qât, i taka te¿ nazwa jest prawid³ow¹
transkrypcj¹ z jêzyka arabskiego wed³ug Miêdzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej. Niemniej
jednak w pisanych Ÿród³ach zachodnich powszechnie spotyka siê t³umaczenie nazwy tej roœliny jako
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zaœ biegunie potencja³em rozwoju sektora jest uprawa kawy, roœliny o podstawowym
znaczeniu w rolnej gospodarce towarowej, której sprzeda¿ dostarcza krajowi 17% wp³ywów z eksportu. W XVII i XVIII w. Jemen by³ najwiêkszym eksporterem kawy do krajów europejskich. Mimo tak oczywistego dochodu z eksportu wiele plantacji kawy
zastêpuj¹ uprawy khata, który przez wiêkszoœæ krajów traktowany jako narkotyk i zabroniony jest tym samym w imporcie. Rozpowszechniona uprawa khata, która wypar³a z pól
s³ynn¹ jemeñsk¹ kawê jest g³ównym problemem ekonomicznym kraju. Bardzo du¿e zyski z produkcji khata s¹ przyczyn¹ gwa³townego wzrostu powierzchni uprawnych, co jednoczeœnie przeszkadza i ogranicza inne uprawy eksportowe. Rabunkowa gospodarka
wodna, trudnoœci w opodatkowaniu obrotu khatem, a tak¿e procent bud¿etu domowego,
jaki Jemeñczycy przeznaczaj¹ na codzienn¹ porcjê khata, stanowi¹ powa¿ny czynnik hamuj¹cy rozwój gospodarki.
¯ucie khata w Jemenie ma niezwykle d³ug¹ historiê i wtopi³o siê w kulturê do tego
stopnia, ¿e Jemeñczycy nie wyobra¿aj¹ sobie ¿ycia bez niego. Khat obecny jest w wierzeniach, tradycjach ludowych i codziennym ¿yciu. Jak siê wydaje pe³ni tak¿e funkcjê integruj¹c¹ spo³eczeñstwa, stanowi¹c swoiste antidotum na trudy codziennoœci, albo te¿
panaceum na biedê. ¯ucie khata widoczne jest w ca³ym przekroju spo³ecznym i nie ogranicza siê tylko i wy³¹cznie do jakiejœ konkretnej klasy spo³ecznej czy grupy. Aby ograniczyæ uprawê khata, Jemen musi obci¹æ subsydia, zreformowaæ swój sektor rolniczy
i przyst¹piæ do miêdzynarodowych bloków handlowych. Obecnie tylko 4% jemeñskiego
eksportu to produkty pozanaftowe w swojej naturze. Tymczasem rolnictwo obecnie zatrudnia 53% jemeñskiej si³y roboczej (The World Factbook. Report, 2013). Jeœli uda³oby
siê otworzyæ wiêksz¹ liczbê rynków na jemeñskie towary, to wtedy rolnicy mieliby motywacjê do zajêcia siê innymi uprawami ni¿ khat.
Zwiêkszona produkcja kawy mog³aby te¿ przynieœæ Jemenowi wiêksz¹ stabilnoœæ.
Jemeñska kawa ma realny potencja³ w zakresie brandingu i marketingu. Istotnie, pierwszy na œwiecie eksport kawy pochodzi³ z Jemenu. Kraj ten dominowa³ w œwiatowych dostawach do XVII wieku. Globalnym konsumentom kawy trzeba przypomnieæ, ¿e s³owo
mocha (mokka) odnosi siê do jemeñskiego portu, centrum handlu kaw¹ w minionych
wiekach. Jeœli jemeñscy hodowcy maj¹ zostaæ przekonani, ¿e kawa lub inny towar s¹ bardziej lukratywne ni¿ khat, trzeba znaleŸæ bogatsze rynki dla jemeñskiego eksportu. Aby
to zrobiæ, priorytetem musi staæ siê cz³onkostwo Jemenu w Œwiatowej Organizacji Handlu (WTO) i Radzie Wspó³pracy Zatoki (GCC).
Jemen posiada stosunkowo du¿e i ró¿norodne, lecz s³abo zbadane i niemal niewykorzystywane z³o¿a surowców naturalnych. Stwierdzono wystêpowanie wêgla, rud ¿elaza,
miedzi, manganu. Jedynie wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej dostarcza krajowi
znacz¹cych dochodów. Przemys³ przetwórczy ogranicza siê do przetwórstwa spo¿ywczego, niewielkich zak³adów w³ókienniczych, materia³ów budowlanych, szklarskich.
Znacz¹cy potencja³ reprezentuj¹ zak³ady przemys³u petrochemicznego. Zak³ady przemys³u przetwórczego skoncentrowa³y siê w kilku wiêkszych oœrodkach miejskich.

khat, a nawet czat (nazwa pochodz¹ca z etiopskiego – èât). W niniejszej pracy przyjmujê uproszczona
transkrypcjê i nazwê khat.
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Religijny fundamentalizm i kulturowa ortodoksja
Dowodzi siê, ¿e wielkie œwiatowe kultury ró¿ni¹ siê znacznie co do stopnia, w jakim
zwi¹zane z nimi postawy, wartoœci, pogl¹dy i wynikaj¹ce z nich zachowania s¹ korzystne
dla rozwoju demokracji. Hipoteza kulturowa przybiera jedn¹ z dwóch form. W wersji
skrajnej stwierdza siê, ¿e tylko kultura zachodnia tworzy odpowiedni¹ bazê dla rozwoju
instytucji demokratycznych i w zwi¹zku z tym demokracja jest w du¿ym stopniu nieodpowiednia dla spo³eczeñstw niezachodnich. Nie jest natomiast jasne, czy „demokracja”
i „islam” równie¿ s¹ sprzeczne. Egalitaryzm i woluntaryzm s¹ centralnymi motywami islamu. Jak dowodzi³ Ernest Gellner, „islam wysokiej kultury zawiera w sobie szereg cech
– unitarianizm, etykê w³adzy, indywidualizm, analizê œwiêtych tekstów, purytanizm,
egalitarn¹ awersjê do medytacji i hierarchii, stosunkowo ma³y baga¿ magii – które s¹
przypuszczalnie zgodne z wymaganiami nowoczesnoœci czy modernizacji”. S¹ one równie¿ ogólnie zgodne z wymaganiami demokracji. Islam nie rozró¿nia jednak pomiêdzy
wspólnot¹ religijn¹ a wspólnot¹ polityczn¹. Nie istnieje zatem ¿adna przeciwwaga Cezara i Boga, a partycypacja polityczna po³¹czona jest z religijn¹ afiliacj¹ (Hungtington,
2009, s. 305). Islam fundamentalistyczny wymaga, by w kraju muzu³mañskim w³adcy
polityczni byli praktykuj¹cymi muzu³manami, shariat powinien stanowiæ podstawowe
prawo, a ulemowie powinni mieæ „decyduj¹c¹ rolê przy okreœlaniu lub przynajmniej zatwierdzaniu i ratyfikowaniu polityki rz¹du”. W takim stopniu, w jakim legitymizacja
rz¹du i polityki wynikaj¹ z doktryny i wiedzy religijnej, islamska koncepcja polityki ró¿ni siê od za³o¿eñ polityki demokratycznej i jest z ni¹ sprzeczna. Islam w Jemenie stanowi
w zasadzie jedyne Ÿród³o to¿samoœci. Chocia¿ i w tym wzglêdzie istniej¹ dwa podstawowe podejœcia, z których pierwsze zak³ada, ¿e „istnieje immanentna i Ÿród³owa zawartoœæ
ka¿dej to¿samoœci, któr¹ mo¿na zrekonstruowaæ poprzez odwo³anie siê do jakiejœ autentycznej struktury doœwiadczenia. W podejœciu drugim wychodzi siê z za³o¿enia, ¿e
Ÿród³owa to¿samoœæ nie istnieje. Walka o kszta³t to¿samoœci nie jest ju¿ zwi¹zana z kwesti¹ autentycznoœci lub zniekszta³cenia, lecz przede wszystkim z problemami ró¿nicy i reprezentacji. W tym ujêciu ró¿nica sama w sobie, jak równie¿ kszta³t to¿samoœci wynika
ze stosunków wiedzy/w³adzy w spo³eczeñstwie oraz ca³ej gamy spo³ecznych i kulturowych praktyk i procesów. Ró¿nice mog¹ pozostawaæ we wzajemnej sprzecznoœci i zawsze posiadaj¹ charakter sytuacyjny. Mówi¹c krótko, jesteœmy w³¹czeni w seriê gier
politycznych wokó³ pêkniêtych lub zdecentralizowanych to¿samoœci. To¿samoœæ jest
wiêc zwi¹zana z dystrybutywn¹ map¹ terenu spo³ecznego” (Melosik, 1998, s. 55).
Wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e to¿samoœæ okreœla status jednostki w spo³eczeñstwie, nale¿y odnieœæ siê do prezentowanych przez ni¹ postaw i zachowañ, wynikaj¹cych np. z po¿¹danych i pe³nionych ról spo³ecznych. Les³aw Pytka stworzy³ interdyscyplinarny,
heurystyczny model funkcjonowania cz³owieka, w którym osadzi³ „zachowanie” na koñcu procesu wp³ywów ro¿nych zmiennych o charakterze mikro- i makrospo³ecznym
i okreœli³ je jako „zespó³ aktywnoœci ludzkich daj¹cych siê obserwowaæ i rejestrowaæ
w toku codziennych interakcji jednostki z innymi ludŸmi” (Pytka, 2005, s. 14). Na te ró¿norodne aktywnoœci bezpoœredni wp³yw maj¹ „postawy” okreœlane jako pewnego rodzaju ustosunkowanie siê do rozmaitych obiektów, choæ w³aœciwszym wydaje siê byæ
okreœlenie postawy jako predyspozycji do podejmowania okreœlonych dzia³añ. Predyspozycje te mo¿na uto¿samiaæ z pewnego rodzaju nastawieniami zwi¹zanymi z emocjami,
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ocen¹, doœwiadczeniami, zinternalizowanym zestawem aksjomatów i norm, a tak¿e co
istotne z motywacj¹ jednostki. W tym miejscu nale¿y zauwa¿yæ, ¿e determinanty maj¹ce
wp³yw na wystêpowanie okreœlonych postaw, które w najogólniejszym wydaniu bêd¹
przyjmowa³y wartoœci pozytywne lub te¿ negatywne w stosunku do po¿¹danych w spo³eczeñstwie typów, podlegaj¹ sprzê¿eniom o ró¿norodnej jakoœci. Na postawy bêd¹
mia³y wiêc wp³yw z jednej strony „role spo³eczne” wynikaj¹ce bezpoœrednio ze struktury
spo³eczno-kulturowej oraz „potrzeby ludzkie” podlegaj¹ce systemowi regulacji psychobiologicznej.
Ubiór kobiety w Jemenie ca³kowicie zas³oniêtej jest symbolem to¿samoœci spo³ecznej, pe³nionej przez ni¹ roli i statusu spo³ecznego. Ten symboliczny ubiór nakazuje zadaæ
pytanie: jakie pragnienia jemeñskiego spo³eczeñstwa nios³a ze sob¹ „fala Arabskiej
Wiosny”? Jakich zmian oczekiwa³o jemeñskie spo³eczeñstwo? Niew¹tpliwie zmian politycznych na stanowisku Prezydenta. Czy jednak jest to zmiana wystarczaj¹ca, aby mówiæ
o zal¹¿ku demokracji? Czy fundamentalne prawa i wolnoœci ustroju demokratycznego
tak mocno zakorzenione w ortodoksyjnym kulturowo i fundamentalistycznym religijnie
kraju jak Jemen maj¹ mo¿liwoœæ zaistnieæ?
W wielu wspó³czesnych spo³eczeñstwach arabsko-islamskich, mimo i¿ zauwa¿a siê
pewn¹ „odwil¿” feminizacyjn¹, kobieta nadal pozostaje ca³kowicie zas³oniêta (np. Jemen
czy Arabia Saudyjska), czêœciowo odkrywa „swoje kszta³ty” (np. Jordania czy Syria)
albo te¿ obserwuje siê mo¿liwoœæ stosowania europejskiego wzorca ubioru (np. Liban).
Tradycyjna kultura islamska nakazuje jednak noszenie „d³ugiego i luŸnego legalnego
stroju, którym okrywa siê muzu³manka, aby powstrzymaæ obcych mê¿czyzn przed
ogl¹daniem jej cia³a”, budzi wiele kontrowersji i stanowi jedn¹ z tajemnic czy fenomenów Wschodu (Zyzik, 2003, s. 134–135). W kontekœcie to¿samoœci niew¹tpliwie hid¿ab
jest elementem manifestacji przynale¿noœci kobiety do okreœlonego krêgu kulturowego
i wyznaniowego, wyrazem islamskiej to¿samoœci. Wprowadzenie zas³ony wyznaczy³o
kobiecie w spo³eczeñstwie muzu³mañskim specyficzn¹ rolê. Przyjê³o siê, ¿e muzu³manin, który mia³ ¿onê zajmuj¹c¹ siê domem, móg³ skuteczniej poœwiêcaæ siê swoim obowi¹zkom religijnym i zdobywaniu wiedzy. Naturaln¹ konsekwencj¹ takiego podejœcia
by³o oddzielnie kobiet od mê¿czyzn, najpierw poprzez zas³onê, a potem przez ograniczenie przestrzeni, w jakiej siê porusza³a wy³¹cznie do domu, któremu mia³a siê ca³kowicie
poœwiêciæ.
Analiza ubioru dostarcza wiele wskazówek klasyfikuj¹cych Islamski i Zachodni
punkt widzenia na kobiece cia³o, gdzie swoboda ubioru jest niew¹tpliwym przyk³adem
wolnoœci i swobód, a publiczna nagoœæ kryterium feminizacji. Co ciekawe chocia¿ arabskie tradycyjne mêskie stroje zasadniczo ró¿ni¹ siê od przyjêtego europejskiego wzorca,
obserwuj¹c jednak obowi¹zuj¹ce trendy, nie sposób oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e co wolno
w kulturze islamsko-arabskiej mê¿czyŸnie, nie przystoi kobiecie. Symbolika ubioru ma
zasadnicze znaczenie w ograniczeniu „wolnoœci pozytywnej” – jakby u¿yæ okreœlenia za
Isaakiem Berlinem. Przeciwko takiemu stanowi rzeczy protestowa³y równie¿ jemeñskie
kobiety w 2011 r. Donios³¹ rolê odegra³a w tych przemianach Tawakkul Karman, jemeñska dziennikarka i aktywistka spo³eczna, jedna z trzech kobiet, które otrzyma³y Pokojow¹ Nagrodê Nobla za rok 2011. Zas³ynê³a swoj¹ dzia³alnoœci¹ podczas trwaj¹cych
protestów w Jemenie, krytykuj¹c ³amanie praw cz³owieka, korupcjê oraz funkcjonowanie administracji pañstwowej. Karman zalicza siê do najwybitniejszych obroñczyñ wol-
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noœci prasy, praw kobiet oraz szeroko pojêtych praw cz³owieka w Jemenie. Od pocz¹tku
nale¿a³a do przeciwników prezydenta ¿¹daj¹cych jego odejœcia i przewodzi³a wielu blokadom ulicznym i protestom pokojowym na Placu Wolnoœci – nada³a temu miejscu tak¹
nazwê wraz z grup¹ aktywistów praw cz³owieka – zanim demonstracje rozpoczê³y siê
w œwiecie arabskim. Plac Wolnoœci sta³ siê szybko cotygodniowym miejscem zgromadzeñ dla dziennikarzy, dzia³aczy obywatelskich, polityków oraz wszystkich, którzy
chcieli przedstawiæ swoje postulaty wolnoœciowe. Jest to równie¿ walka o role spo³eczne
kobiet, poczynaj¹c od prawa do nauki, a¿ do mo¿liwoœci aktywnego udzia³u w ¿yciu
spo³ecznym.
Na podstawie dokumentu International Religious Freedom Report opublikowanego
w 2010 r. mo¿na przeœledziæ jak realizowane s¹ wolnoœci religijne we wspó³czesnym Jemenie, gdzie formalnie Konstytucja zapewnia wolnoœæ wyboru religii (wyznania). Jak
stwierdza raport, rz¹d w zasadzie szanuje to prawo, ale w praktyce istniej¹ spore ograniczenia dyskryminuj¹ce inne wyznania. Muzu³manie i wyznawcy innych grup religijnych
ni¿ islam, maj¹ swobodê kultu wed³ug w³asnych przekonañ, jednak rz¹d zakazuje konwersji z islamu i nawracania muzu³manów. Konstytucja deklaruje, i¿ Islam jest religi¹
pañstwow¹, a szariat jest Ÿród³em ca³ej legislacji (ustawodawstwa). Sam fakt konstytucyjnego wp³ywu religii na pañstwo nie dyskwalifikuje automatycznie demokratyzacji,
choæ powszechnie panuje pogl¹d, ¿e islam i demokracja to systemy wykluczaj¹ce siê
wzajemnie. Jedn¹ z przyczyn jest brak zinstytucjonalizowanej ortodoksji, czyli koœcielnej hierarchii i instytucjonalnych autorytetów w islamie, co powoduje, ¿e ka¿dy muzu³mañski uczony, je¿eli ma autorytet wystarczaj¹co du¿y, to mo¿e wydaæ opiniê
dotycz¹c¹ konkretnego zagadnienia – fatwê3. Nie jest to kl¹twa czy wyrok ale zwyczajna,
bardzo dog³êbnie uzasadniona opinia czy odpowiedŸ na pytanie, która mo¿e zostaæ przyjêta przez w³adze4. Mo¿e tak¿e stanowiæ niebezpieczne narzêdzie w rêkach ekstremistów. Maj¹c w rêku ideologiê i pos³uguj¹c siê konkretn¹ opini¹ prawa religijnego
mo¿na skonkretyzowaæ dyskurs ¿ycia nie tylko do autodestrukcji przysz³ego mêczennika, ale odegrania przez niego roli na scenie teatru terroru i rozgrywek politycznych. Nie
tylko wydarzenia z 11 wrzeœnia 2001 r., ale i wiele innych krwawych zamachów terrorystycznych pokazuje jak radykalni fundamentaliœci wziêli sobie g³êboko do serca wezwanie do prowadzenia d¿ihadu w celu pozornej repolityzacji islamu, rozumianej jako
ponowne objêcie islamem obydwu sfer – boskiej i œwieckiej. Rewolucja irañska, która
osi¹gnê³a w tym zakresie po³owiczny sukces w³aœnie poprzez terror, zdaje siê potwierdzaæ s³usznoœæ d¹¿eñ innych ruchów fundamentalistycznych (Zob. Ram, 1996). D¿ihad
wiêc sta³ siê bardzo u¿ytecznym narzêdziem walki politycznej, ideologi¹, która jak nic
innego potrafi indoktrynowaæ i zmieniaæ w œlepego samobójcê; nic wiêc dziwnego, ¿e
powszechnie uto¿samiany jest w³aœnie z terroryzmem.

3
Fatwa – oficjalne orzeczenie prawne dotycz¹ce okreœlonej sytuacji prawnej lub kwestii kultu, wydawane przez muftiego lub innego autorytatywnego znawcê muzu³mañskiego na wniosek sêdziego.
Orzeczenie mo¿e byæ ustne lub w formie specjalnego dokumentu. Opiera siê na zasadach islamu i precedensach (Zdanowski, 1986, s. 200).
4
Tak by³o w przypadku s³ynnej fatwy, wydanej na Salmana Rushdiego. Chomeini jako uczony
muzu³mañski, który ma szczególnie wielki autorytet wyda³ pewn¹ opiniê prawn¹, która nie by³a wi¹¿¹ca
dla nikogo, ale rz¹d irañski tê opiniê przyj¹³ i wyda³ konkretny wyrok.
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Podatnoœæ islamu na wykorzystanie go w walce politycznej zwi¹zane jest z jego fundamentalnymi za³o¿eniami: pos³uszeñstwa i poddania siê woli Boga. Odwo³uj¹c siê zatem do Boga, mo¿na skutecznie kierowaæ masami analfabetów, których celem nie jest
nawet rozwój, a przetrwanie. Oprócz zatem opisanych ju¿ wiêzi rodzinnych i klanowych
podzia³ów, które w znacz¹cy sposób przyczyni³y siê do objêcia w³adzy przez Saleha, religia jest jednym z czynników determinuj¹cych utrzymywanie siê w³adzy autorytarnej
w Jemenie. Co istotne, w³¹czenie religii w fundamenty pañstwowoœci powoduje, ¿e z natury rzeczy nie mog¹ byæ zachowane w pe³ni wolnoœci i swobody innych wyznañ. Jemeñskie spo³eczeñstwo ponadto z islamu w³aœnie wywodzi kulturowe paradygmaty okreœlaj¹ce
status kobiety odmawiaj¹c jej nie tyle równouprawnienia, co podstawowych swobód
w rozumieniu zachodnim. Rzeczone zatem pragnienie demokracji w recepcji jemeñskiej
wydaje siê byæ mocno ograniczone.
Ogólny przyjazny stosunek wœród ró¿nych religii w spo³eczeñstwie zmieni³ siê
w ostatnich kilku latach, na rzecz ekstremizmu, w szczególnoœci w prowincjach na
pó³nocy kraju opanowanych przez Houthi, nale¿¹cymi do uk³adu Islamu Zajdi-szyickiego5 oraz na po³udniowym-wschodzie opanowanym przez ekstremistów z organizacji
AKPA (Al-Kaida Pó³wyspu Arabskiego) z uk³adu Islamu Shafi-sunnickiego6. Podzia³ si³
szyickich i sunnickich stanowi odpowiednio oko³o 45 i 55% ca³ej populacji. Znajduje siê
tak¿e kilka tysiêcy Ismailitów7, w wiêkszoœci na pó³nocy oraz bardzo ma³a populacja bahaitów (podobno 150). Przemiany polityczne i spo³eczne wykorzystali fundamentaliœci
islamscy i ekstremiœci, w³¹czaj¹c siê aktywnie w walkê o w³adzê, staj¹c siê tym samym
nowymi graczami na jemeñskiej scenie politycznej.

Stare problemy – nowi gracze
Fakt dokonania transformacji w³adzy politycznej na gruncie „Arabskiej Wiosny”
i obalenie re¿imu Alego Saleha jest niew¹tpliwym sukcesem trwaj¹cych ponad rok krwawych demonstracji i walk. Jednak nadal aktualne pozostaje pytanie: co w³aœciwie oznacza
pragnienie demokracji? Przed nowym Prezydentem pozosta³o nadal wiele wyzwañ i sta-

5

Zajdyci – ruch nale¿¹cy do najwczeœniejszych ideologii powsta³ych w szyizmie. Nazwa pochodzi
od czwartego immama szyitów, dlatego zajdytów czasem okreœla siê mianem szyitów uznaj¹cych piêciu
immamów. W Jemenie wprowadzony przez Yahyê Ibn al.-Husajna, który w 893 r. przeniós³ siê do Sa’dy,
gdzie zosta³ uznany za immama (Zob. Danecki, 2002, s. 338–343).
6
W islamie sunnickim w okresie nasilenia ¿ycia religijnego oraz dyskusji prawniczych (VIII i IX w.)
wyodrêbni³y siê cztery szko³y prawne: szko³a hanaficka, której mistrzem by³ Abu Hanifa (zm.
150h./767); szko³a malikicka odwo³uj¹ca siê do Malika Ibn Anasa (zm. 179h./795); szko³a szafi’cka
powo³uj¹ca siê na Asz-Szafi’iego (zm. 204h./820) oraz szko³a hanbalicka, której g³ówn¹ postaci¹ by³
Ahmad Ibn Hanbal (zm. 241h./855). Szczególne zas³ugi dla rozwoju teorii prawa specjaliœci, zarówno
europejscy, jak i muzu³mañscy, przypisuj¹ Asz-Szafi’iemu. Uczony ten zajmowa³ siê sprawami systematyzacji norm prawnych oraz szukaniem kompromisowych rozwi¹zañ miêdzy szko³ami (Zob. Zyzik,
2003, s. 18–19).
7
Ismailici – ruch w islamie szyickim posiadaj¹cy wielk¹ liczbê od³amów datuj¹cy swoje powstanie
na VIII wiek za ¿ycia szóstego immama. Jedna z ga³êzi g³ównego nurtu zwana tajjibidzk¹ upowszechni³a siê w Jemenie w XI wieku (Zob. Danecki, 2002, s. 344–362).
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rych problemów, w szczególnoœci te najwa¿niejsze, katalizuj¹ce przemiany – zacofanie
gospodarcze, katastrofalna sytuacja ekonomiczna i ubóstwo spo³eczeñstwa. Do tego
dosz³y zupe³nie nowe problemy: eskalacja konfliktu na pó³nocy kraju, ekstremizm secesjonistów sunnickich na po³udniu i reaktywacja Al-Kaidy pod now¹ nazw¹ Al-Kaida
Pó³wyspu Arabskiego (AKPA).
Akty terroryzmu, które mia³y miejsce w Republice Jemenu, stanowi¹ ogromne wyzwanie dla rz¹du Jemenu. Czêœci¹ ogólnego planu grup terrorystycznych jest naruszenie
filarów bezpieczeñstwa, stabilnoœci oraz spo³ecznego pokoju, a tak¿e zaszkodzenie najwy¿szym interesom narodowym. W ostatnich kilku latach Jemen musia³ stawiæ czo³a
wielu wyzwaniom i trudnoœciom z powodu wzrostu zjawiska terroryzmu, które to objawi³o siê w postaci aktów przemocy, porwañ i ró¿nych innych aktów sabota¿u realizowanych przez bezprawne grupy ekstremistów. Te akty wp³ynê³y na proces rozwoju,
gospodarkê krajow¹, miêdzynarodowe stosunki Jemenu oraz na obraz kraju za granic¹.
O ile niektóre aspekty przemocy i terroryzmu rozpoczê³y siê ju¿ w przesz³oœci, istnienie
pewnych okreœlonych elementów terroryzmu jest rezultatem zachêty otrzymanej ze strony
niektórych radykalnych grup; to samo dotyczy jakoœciowej zmiany kierunku pocz¹wszy od
bandyctwa i akcji porwañ do dzia³añ terrorystycznych, które wykorzystuj¹ religiê i ideologiczne, zagraniczne Ÿród³a finansowania, szczególnie na fali „Arabskiej Wiosny”.
Pocz¹tek zmian w postawie miêdzynarodowej mia³ miejsce kiedy to nast¹pi³ atak
bombowy (U.S.S. Cole) w porcie w Adenie w paŸdzierniku 2000 r. Administracja Stanów Zjednoczonych rozpoczê³a wspó³pracê odnoœnie bezpieczeñstwa z rz¹dem Jemenu
z obawy przed tymi, którzy byli zaanga¿owani w atak na U.S.S „Cole” oraz w celu ustalenia ich powi¹zania z organizacj¹ Al-Kaidy. Jakkolwiek wspó³praca ta nie rozci¹gnê³a siê
na udzielenie wsparcia dla jemeñskiego systemu bezpieczeñstwa i rozwoju ich mo¿liwoœci. Taka sytuacja trwa³a a¿ do wydarzenia z 11 wrzeœnia 2001 r., kiedy to Stany Zjednoczone i ca³y œwiat by³ œwiadkiem najstraszniejszej terrorystycznej katastrofy, w rezultacie
czego, uwaga zwrócona w kierunku terroryzmu przesunê³a siê od rozmiarów lokalnych
do miêdzynarodowej wspó³pracy. Udzielono wtedy silnego wsparcia, idealnemu z amerykañskiej perspektywy sojusznikowi, a wiêc prezydentowi Salehowi. Pominiêto przy
tym problemy wewnêtrzne Jemenu, w tym przede wszystkim w du¿ym stopniu autorytarny
charakter rz¹dów Saleha w pañstwie. Jednoczeœnie os³abiaj¹c wbrew pozorom pozycjê
samego Saleha, który sta³ siê w oczach wielu obywateli Jemenu bezwolnym wykonawc¹
amerykañskich poleceñ. Wspó³praca jednak przynios³a rezultaty.
Jak zilustrowano na rysunku 1, liczba ataków terrorystycznych znacznie spad³a osi¹gaj¹c w 2004 r. poziom incydentalny. Zamachy terrorystyczne dokonywane w ostatniej dekadzie mo¿na podzieliæ na pewne etapy i przypisaæ do g³ównych oœrodków na terenie
Jemenu. Przed rokiem 2000 zamachy terrorystyczne realizowa³a g³ównie umiejscowiona
na po³udniu kraju Islamska Armia Adenu-Abyanu.
Od 2004 r. wzros³o napiêcie pomiêdzy rz¹dem centralnym a zajdytami z Saada, zintensyfikowane rz¹dow¹ prób¹ aresztowania zajdyckiego przywódcy duchowego Hussejna al-Houthiego, by³ego parlamentarzysty, za którego g³owê og³oszono nagrodê
w wysokoœci 55 tys. USD. Al-Houthi zosta³ zabity podczas ataku na wioskê, w której siê
ukrywa³. Obecnie, przywódc¹ rebeliantów jest Abdulmalik al-Houthi. W mediacji pomiêdzy stronami konfliktu próbowa³y pomóc kraje Zatoki Perskiej, którym zale¿y na
tym, by ich s¹siad nie prowadzi³ regularnej wojny. Za pomoc¹ Kataru podpisano w 2008 r.
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uk³ad pokojowy, który jednak nigdy nie wszed³ w ¿ycie. W sierpniu zesz³ego roku, Arabia Saudyjska zaczê³a ostrzeliwaæ Saadê ze swojego terytorium twierdz¹c, ¿e Houthi atakuj¹ ich granicê (El-Maaytah, 2010). Zreszt¹ Arabia Saudyjska bezwzglêdnie d¹¿y do
tego, by utrzymaæ Jemen w swojej orbicie wp³ywów i na rêkê s¹ dla niej wszelkie objawy
destabilizacji i chaosu. Sytuacja niestabilna bêdzie wymagaæ zewnêtrznego mediatora,
a takim Saudyjczycy chêtnie siê widz¹. Stabilny Jemen, to Jemen wykorzystuj¹cy bogactwo ropy naftowej w ropê i niezale¿ny ze strategiczn¹ cieœnin¹ Bab Al-Mandab na Morzu
Czerwonym. Tak wiêc znaczna czêœæ nielicznych w latach 2004–2007 ataków terrorystycznych to akcje odwetowe szyickich zajdytów i ekstremistów z po³udnia.
Rok 2008 to ponowna reaktywacja dzia³ania struktur Al-Kaidy, która odrodzona pod
nazw¹ Al-Kaida Pó³wyspu Arabskiego uzyska³a spor¹ niezale¿noœæ i daleko posuniêt¹
autonomiê. Mimo, i¿ faktycznie AKPA rozpoczê³a dzia³alnoœæ znacznie wczeœniej, ju¿
na pocz¹tku dekady, to wzrost niestabilnej sytuacji od roku 2008 sprzyja³ w³¹czeniu w jej
szeregi zarówno Jemeñczyków z pó³nocnych, jak i po³udniowych plemion. „Arabska
Wiosna” spowodowa³a umocnienie siê tej organizacji i znaczny wzrost zamachów terrorystycznych od roku 2010. W latach 2010–2011 w Jemenie zanotowano 231 zdarzeñ terrorystycznych, z czego do 122 przyzna³a siê AKPA (Global).
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Rys. 1. Tendencja zamachów terrorystycznych w Jemenie w latach 2001–2011
ród³o: http://www.start.umd.edu/gtd/.

Terroryzm w Jemenie ponownie sta³ siê aktualn¹ spraw¹ miêdzynarodow¹, bezpoœrednio le¿¹c¹ w interesie Stanów Zjednoczonych za spraw¹ dwóch zdarzeñ. Co ciekawe,
modus operandi w obu zdarzeniach skierowany by³ na cele zwi¹zane z lotnictwem cywilnym. Pierwszym przyk³adem jest Umar Farouk Abdulmutallab, który 25 grudnia 2009 r.
próbowa³ zdetonowaæ materia³ wybuchowy na pok³adzie samolotu linii Nothwest lot 253
z Amsterdamu do Detroit. Niedosz³y zamachowiec przed zamachem przebywa³ kilka
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miesiêcy w Jemenie, oficjalnie pod pretekstem nauki, jednak podczas œledztwa przyzna³
siê, i¿ by³ tam szkolony przez AKPA. Drugie zdarzenie mia³o miejsce 30 paŸdziernika
2010 r. Brytyjskie w³adze oficjalnie potwierdzi³y, ¿e w przesy³ce z Jemenu, znalezionej
w samolocie transportowym firmy UPS, by³ materia³ wybuchowy. Podobna bomba – tak¿e znajduj¹ca siê w drukarce – znajdowa³a siê w samolocie FedEx w Dubaju. Wczeœniej
John Brennan, doradca prezydenta Baracka Obamy ds. bezpieczeñstwa oœwiadczy³, ¿e
w przejêciu przesy³ek i udaremnieniu zamachów pomog³y informacje przekazane przez
Arabiê Saudyjsk¹. Podejrzany pakunek, który – jak siê okaza³o – zawiera³ substancjê wybuchow¹ – odkryto w samolocie transportowym na lotnisku w Nottingham, gdzie maszyna
w drodze do USA mia³a miêdzyl¹dowanie. Przesy³ka mia³a trafiæ do Chicago. Inna przesy³ka – znaleziona w Dubaju – by³a bardzo podobna do tej odnalezionej na terenie Wielkiej
Brytanii. Zawiera³a PETN, czyli tetraazotan pentaerytrytu, ukryty w drukarce i cartridge’u.
Przesy³ka zosta³a przygotowana profesjonalnie. Obwód elektryczny by³ po³¹czony z kart¹
SIM z telefonu komórkowego ukryt¹ wewn¹trz drukarki. Wed³ug dubajskich s³u¿b œlady
i metody przygotowania ³adunku wskazuj¹ na AKPA (Cordesman, Burke, 2010).
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e próba zamachu z paŸdziernika mia³a zwi¹zek ze œmierci¹
przywódcy AKPA, Anwara al-Awlakiego, który zgin¹³ 30 wrzeœnia 2011 r. w nalocie
amerykañskich samolotów bezza³ogowych.
Terroryœci kontynuuj¹ dzia³ania maj¹ce na celu wstrz¹œniêcie bezpieczeñstwem i stabilnoœci¹, wywo³uj¹ niechêæ do Jemeñczyków oraz kontynuuj¹ wyrz¹dzanie szkód
krajowym stosunkom z innymi w celu odizolowania kraju, wykorzystuj¹c do tego destabilizacjê wewnêtrzn¹ spowodowan¹ demonstracjami „Arabskiej Wiosny”. Rezultaty
dochodzeñ i przes³uchañ, tych którzy zostali oskar¿eni o udzia³ w aktach kryminalno-terrorystycznych, które mia³y miejsce w minionym czasie, pokaza³y bezpoœredni zwi¹zek
pomiêdzy elementami ekstremistycznymi w pewnych partiach politycznych i elementami organizacji Al-Kaida m.in. poprzez poparcie dane pewnym cz³onkom Al-Kaidy,
którzy powrócili do kraju, aby przeprowadziæ dzia³ania sabota¿u i terroryzmu w Jemenie.
Dzia³ania terrorystyczne i dzia³ania sabota¿u spowodowa³y szkody w ró¿nych sektorach ekonomicznych, co powa¿nie wp³ynê³o na poziom wzrostu gospodarczego oraz
ogólnie na rozwój procesu gospodarczego. Oczywiœcie, wiadomym jest, ¿e ekonomiczne
i spo³eczne zacofanie Jemenu jest wynikiem stuleci jego izolacji (odosobnienia). Tak
wiêc, wychodzenie z tej izolacji i otwarcie siê na œwiat, by³o jedynym sposobem na przezwyciê¿enie tego stanu. To odzwierciedla znaczenie zagranicznego czynnika w rozwoju
ekonomicznym i spo³ecznym, gdy czynnik ten jest po³¹czony z pomoc¹ zagraniczn¹ czy
z po¿yczkami (kredytami), które finansuj¹ od 38% do 50% nak³adów na inwestycje
rz¹dowe dotycz¹ce bezpoœrednio gospodarczego i spo³ecznego rozwoju. To tak¿e ma zastosowanie dla du¿ych zagranicznych inwestycji w strategicznych sektorach takich jak
ropa naftowa i gaz. Takie projekty wymagaj¹ dogodnego klimatu inwestycyjnego, w którym bezpieczeñstwo i stabilnoœæ stanowi¹ najwa¿niejsze jego czynniki.
„Lekarstwo” na terroryzm musi byæ kompleksowe, zawieraj¹ce w sobie dziedzinê nie tylko przemian politycznych, ale ekonomii, edukacji, kultury oraz socjologii plus „lekarstwo”
na poziomie bezpieczeñstwa. Nie ma ¿adnej w¹tpliwoœci, i¿ m³odzi ludzie, którzy s¹ wykorzystywani do wprowadzania w ¿ycie operacji terrorystycznych, s¹ w wieku, w którym ideologiczna indoktrynacja bez alternatywy odnosi skutek. Mo¿liwe ¿e niektórzy z nich nie
rozumiej¹ co tak naprawdê robi¹. S¹ ofiarami w dos³ownym tego s³owa znaczeniu. Wyko-
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rzystuj¹ ich ubog¹ wiedzê dotycz¹c¹ szariatu i bez ogródek ignoruj¹ regu³y religijne poprzez
wydawanie wprowadzaj¹cych w b³¹d politycznych fatw. Fatalne warunki ekonomiczne oraz
ich skutki w codziennym ¿yciu stanowi¹ ¿yzn¹ glebê do przyci¹gniêcia tych m³odych ludzi,
którzy cierpi¹ na bezrobocie, biedê oraz brak edukacji8. Nowy rz¹d jest zdeterminowany stawiæ czo³a temu zjawisku poprzez wprowadzenie programów ekonomicznych, jednak bez
miêdzynarodowego wsparcia nie bêd¹ one mia³y szans powodzenia.
Pragnienie demokracji musi byæ wsparte konkretnymi programami edukacyjnymi.
Przemiany polityczne pokaza³y, ¿e tak naprawdê znów m³odzi zostali odsuniêci od realnego rz¹dzenia. Wybór Hadiego na Prezydenta ponownie ukaza³ zdolnoœci wp³ywów
plemiennych i drugie dno jemeñskiej polityki. Byæ mo¿e wykorzystanie emocji i gniewu
m³odzie¿y by³o kluczem do transferu w³adzy, ale widocznie uznano, ¿e nie bêdzie kluczem do transferu pe³nej demokracji. Istnieje zatem realne niebezpieczeñstwo, ¿e pozostawiaj¹c m³odzie¿ bez realnych programów edukacyjnych (zdolnych zaspokoiæ ich
potrzeby w zakresie wiedzy religijnej zgodnej z umiarkowan¹ wizj¹ wyniesion¹ z islamu
oraz poprawy œwiadomoœci na temat pañstwowoœci), gospodarczych, poprawy stopy ¿yciowej wysi³ki „jemeñskiej wiosny” nie przynios¹ spodziewanych rezultatów. W tak
ortodoksyjnym spo³eczeñstwie jak Jemen, wizja fundamentalistycznych ulemów wobec
braku perspektyw staje siê bli¿sza m³odemu pokoleniu. Nale¿y zatem d¹¿yæ, aby to
w³aœnie m³ode, walcz¹ce z re¿imem, pokolenie zosta³o wyposa¿one w wiedzê i postrzega³o swoj¹ religiê w pozytywny sposób i to, ¿e jest ona konstruktywna do zbudowania,
wzmocnienia spo³eczeñstwa bardziej ni¿ do jego dzia³alnoœci wywrotowej. Oprócz tego
niezbêdnym jest popieranie obecnych podejœæ, aby zachowaæ konstruktywny dialog pomiêdzy uczonymi i wprowadzonymi w b³¹d grupami ludzi. Ulemowie bêd¹ wykorzystywaæ argumenty szariatu i dowody, aby wyt³umaczyæ religijne zamiary i nadrzêdne
sprawy, aby staæ siê œwiadomym swoich konotacji z prawoznawstwem islamskim w taki
sposób aby poprawiæ jakiekolwiek b³êdne przekonania, ¿e s¹ oni kierowani przez te grupy z powodu niedokoñczonych cytatów koranicznych wersetów i hadisów. Taka praca
jest konieczna, aby zapobiec zamieszaniu w umys³ach m³odych ludzi. To jest istotne, aby
byæ w stanie zrozumieæ sens (znaczenie) oraz wa¿noœæ miêdzynarodowych relacji czy te¿
aby nauczyæ siê czegoœ o pañstwie i jego instytucjach.

Zakoñczenie
Na zakoñczenie mo¿na pokusiæ siê o stwierdzenie, ¿e Jemeñczycy w podœwiadomoœci
pragnêliby dawnej Arabii Szczêœliwej, bogatej i sprawiedliwej. Na kanwie przemian
„Arabskiej Wiosny” doprowadzili do ust¹pienia Prezydenta Saleha, ale czy uzyskali to czego chcieli? Nowy Prezydent reprezentuje tak naprawdê minion¹ epokê Alego Saleha, tyle
tylko, ¿e jest akceptowany przez konfederacje plemienne. Przemiany polityczne zosta³y
wiêc dokonane po³owicznie, a faktycznym sprawdzianem demokracji bêd¹ najbli¿sze wybory. Przemiany polityczne na szczytach w³adzy, to zdaniem Autora za ma³o, aby mówiæ

8

Poziom alfabetyzacji wœród populacji mê¿czyzn w Jemenie wynosi³ w 2007 r. niespe³na 59%,
a kobiet 44% (Courbage, Todd, 2009, s. 151).
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o demokratyzacji kraju. Fundamentalizm i ortodoksja kulturowa sprzyjaj¹ powstawaniu
ruchów ekstremistycznych. Na fali przemian i demonstracji do gry w³¹czyli siê secesjoniœci z po³udnia i reaktywowana AKPA, która z powodzeniem rozprzestrzenia na œwiat z jemeñskiej bazy idee salafickiego d¿ihadu. Rz¹d centralny traci³ kontrolê nad kolejnymi
sektorami w pañstwie. Oprócz Abjanu i Szabwy kontrolowanej przez rebeliantów AKPA,
szyiccy bojownicy Houthi przejêli administracjê nad Sad¹. Plemienni opozycyjni bojownicy kontrolowali prowincje Zamar, Al-Bajda oraz Al-D¿auf, nad któr¹ latem 2011 r. przejêli
kontrolê Houthi, którzy paradoksalnie, mimo i¿ popierali opozycjonistów podjêli walkê,
d¹¿¹c do realizacji w³asnych celów, wykorzystuj¹c powstanie, które destabilizowa³o kraj.
W centrum lud inspirowany przez plemienne uk³ady si³ wznieca³ krwawo t³umione demonstracje. Pañstwo de facto rozpad³o siê na trzy rzeczone strefy wp³ywów. Dziœ niew¹tpliwie
mocna jest strefa wp³ywów AKPA, co zauwa¿y³o forum miêdzynarodowe, zw³aszcza
USA, zwiêkszaj¹c zaanga¿owanie militarne. Tak siê ju¿ dzieje, ¿e terroryzm rozprzestrzenia siê w szczytowych momentach mentalnej destabilizacji populacji.
Podobny schemat aktywnoœci islamistów obserwowano w Somalii, gdzie po rozpadzie struktur pañstwowych w latach 90. ub. wieku lokalne klany w tym grupy islamskich
radyka³ów (tak jak w Jemenie oparte na klanowo-plemiennej strukturze spo³ecznej)
– stopniowo objê³y kontrolê nad poszczególnymi czêœciami kraju. Niekorzystny rozwój
wydarzeñ w Jemenie sprawia, ¿e perspektywa przekszta³cenia siê tego kraju w „drug¹
Somaliê” jest obecnie bardzo realna. Ewentualna „somalizacja” Jemenu – tj. przekszta³cenie siê tego kraju w pañstwo upad³e, gdzie du¿¹ rolê odgrywa³yby radykalne
ugrupowania muzu³mañskie – stanowi³aby bardzo powa¿ne zagro¿enie dla bezpieczeñstwa miêdzynarodowego, zarówno w ujêciu regionalnym, jak i ponadregionalnym. Dla
pañstw Pó³wyspu Arabskiego, zw³aszcza Arabii Saudyjskiej, by³by to czynnik wymuszaj¹cy zaanga¿owanie znacznej czêœci ich strategicznej uwagi i wysi³ków politycznych,
kosztem innych problemów w ich otoczeniu miêdzynarodowym (np. rywalizacja z Iranem, bliskowschodni proces pokojowy). W skrajnie pesymistycznym scenariuszu (tj.
w razie ca³kowitego za³amania struktur pañstwowych i przejêcia w³adzy na wiêkszoœci
terytorium Jemenu przez islamistów), nie mo¿na wykluczyæ podjêcia przez Arabiê Saudyjsk¹, a tak¿e ewentualnie przez Stany Zjednoczone, bezpoœredniej interwencji militarnej, maj¹cej na celu co najmniej zmniejszenie potencja³u AKPA. Operacja taka mia³aby
zapewne formê kampanii precyzyjnych uderzeñ powietrzno-rakietowych na obiekty i instalacje AKPA w Jemenie po³udniowym. Wed³ug czêœci Ÿróde³, USA ju¿ podjê³y decyzjê
o skierowaniu w region Jemenu dodatkowych samolotów bezza³ogowych (UAV). Ewentualny upadek pañstwowoœci Jemenu i wzmocnienie pozycji AKPA na jego obszarze to
tak¿e perspektywa zagro¿enia bezpieczeñstwa ¿eglugi na jednym z najwa¿niejszych
szlaków morskich – z Europy, via Kana³ Sueski i Morze Czerwone, do Azji. Akweny te,
ju¿ dziœ nara¿one na ataki piratów z Somalii, po przekszta³ceniu Jemenu (lub jego czêœci)
w bazê islamskich radyka³ów mog³yby staæ siê zbyt niebezpieczne dla ¿eglugi, co
mia³oby niekorzystne konsekwencje dla gospodarki œwiatowej (Ot³owski, s. 3–4).
Co równie¿ istotne, pragnienie demokracji je¿eli jest wyra¿ane tylko i wy³¹cznie
zmianami politycznymi nie zostanie zaspokojone. Musz¹ zaistnieæ spo³eczne zmiany
mentalne, zwi¹zane z postrzeganiem islamu. Pomocn¹ w okreœlaniu przysz³oœci mo¿e
byæ propozycja wskaŸnika u¿ytecznoœci mierz¹cego stopieñ przyzwolenia na powrót islamu na scenê polityczn¹. Je¿eli funkcja u¿ytecznoœci bêdzie kompatybilna z poziomem
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postrzegania przez wyznawców zasad zaproponowanych przez lidera prawdopodobieñstwo akceptacji bêdzie wysokie (Gang, Epstein, 2004, s. 10–11).
Obecne ruchy konserwatywnego i fundamentalistycznego islamu, chc¹c czerpaæ
z „Arabskiej Wiosny”, musz¹ zaproponowaæ programy modernistyczne, poprawiaj¹ce
przede wszystkim wskaŸniki ekonomiczo-spo³eczne. Jemeñskie ugrupowania najwyraŸniej nie s¹ tym zainteresowane w walce o polityczne wp³ywy, czerpi¹c nadal z ortodoksji
religijnej, fundamentalistycznej ideologii i analfabetyzmu jemeñskiego spo³eczeñstwa
d¹¿¹ do destabilnoœci miêdzynarodowego ³adu w tej czêœci œwiata, poszerzaj¹c wp³ywy
globalnego salafickiego d¿ihadu.
Do dalszej dyskusji na temat „Arabskiej Wiosny” i przemian politycznych na Bliskim
Wschodzie, niech pobudza refleksja E. Sivana, i¿ „demokracja, jako forma w³adzy, zbankrutowa³a na Zachodzie, po co wiêc j¹ wprowadzaæ na Bliskim Wschodzie?” (Sivan,
2005, s. 93–94).
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Summary
The Yemeni Desire for Democracy – between ‘Happy Arabia’ and Terrorism. Political
and Social Transformations in Yemen in 2011
Yemen offers an excellent example of Orthodox Islam directly associated with the political situation
of the state. In Yemen, Islam is the predominant state religion, subscribed to and practiced by a majority
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of the society. Yemen is also an Arab country located in the vicinity of the most important Islamic place
of worship – Mecca. It maintains certain tangible cultural symbols, such as khat, the cultivation of which
significantly contributes to economic regression in agriculture, and in the social realm ostracizes those
individuals who do not use it. Another, apparently contemporary, albeit surely infamous and undesirable, symbol of Yemen is the presence of Islamic extremism and terrorism. The rich history of Yemen,
which used to be named ‘Happy Arabia’, brings to one’s mind the pictures of the fairytale-like existence
of a society ruled by the magnificent Bilquis, the Queen of Sheba. From the historical perspective, Yemen can be seen through the story of the Queen of Sheba meeting King Solomon, as a country of fair
government. The political present is far from being so bright. The division of Yemen into two independent states reunited in 1990 under the authoritarian rule of Al Saleh, triggered tensions leading to civil
war. It was an unarguable benefit of Saleh’s Arab nationalism that he united North and South Yemen
into the single organism of the Republic, but he failed to obliterate socio-political divisions. These divisions came to a head in 2011 when the Arab Spring led to society demanding changes that have ultimately benefited new ‘actors’.
Key words: Arab Spring, Yemen

