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BUFOROWOĝû JAKO WYZNACZNIK POLITYKI
ZAGRANICZNEJ JORDANII

Pomimo braku istotnych surowców naturalnych, problemu ograniczonych i niewystarczających zasobów wody, bardzo delikatnej sytuacji spoáecznej oraz niestabilnego
sąsiedztwa, wspóáczesna Jordania pozostaje jednym z najbardziej stabilnych paĔstw
regionu. W rzeczywistoĞci jest to jedyny kraj ĩyznego PóáksiĊĪyca, w którym ten sam
reĪim pozostaje u wáadzy od momentu utworzenia paĔstwa1. Przetrwanie JordaĔskiego
Królestwa Haszymidzkiego byáo moĪliwe dziĊki silnemu wsparciu Ğrodowisk militarnych dla monarchii, umiejĊtnoĞci dostosowywania siĊ elit politycznych do zmieniających siĊ czynników wewnĊtrznych i zewnĊtrznych oraz dziĊki geostrategicznemu
znaczeniu paĔstwa-bufora i związanej z tym pomocy zagranicznej (politycznej, ekonomicznej i wojskowej). To wáaĞnie buforowy charakter paĔstwa moĪna uznaü za jedną
z najwaĪniejszych determinant polityki zagranicznej Jordanii, która nie tylko deÞniuje
Īywotne interesy monarchii, ale teĪ ksztaátuje jej postawĊ na arenie miĊdzynarodowej
oraz wpáywa na politykĊ wewnĊtrzną2.
Analiza polityki zagranicznej Jordanii wymaga spojrzenia naĔ jako na najcenniejszy atut monarchii oraz narzĊdzie legitymizacji wáadzy wewnĊtrznej. Co wiĊcej, ze
wzglĊdu na specyÞkĊ jordaĔskiej sceny politycznej, gdzie kreowanie polityki zagranicznej jest prerogatywą królewską, naleĪy ją takĪe rozumieü jako powiązanie ambicji
dynastycznych Haszymidów z interesami paĔstwowymi. W tej formie gwarantuje to
z jednej strony bezpieczeĔstwo paĔstwa, a z drugiej – przetrwanie obecnego reĪimu
politycznego.

1

A. Susser, Jordan: Preserving Domestic Order in a Setting of Regional Turmoil, „Middle East Brief”
2008, nr 27, s. 1.
2
B. Salloukh, State Strength, Permeability, and Foreign Policy Behavior: Jordan in Theoretical Perspective, „Arab Studies Quarterly” 1998, t. 18, nr 2, s. 39, 40. Por. A. GarÞnkle, Jordanian Foreign Policy,
„Current History” 1984, t. 83, nr 489, s. 21–24; B.E. Sasley, Changes and Continuities in Jordanian Foreign
Policy, „Middle East Review of International Affairs” 2002, t. 6, nr 1, s. 36, 37.
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1. Buforowy charakter paĔstwa jordaĔskiego
Kraje buforowe są najczĊĞciej deÞniowane jako relatywnie maáe, acz niezaleĪne
i zazwyczaj neutralne, poáoĪone miĊdzy dwoma lub wiĊcej rywalizującymi ze sobą
paĔstwami lub blokami politycznymi. Wielokrotnie przesáanką ich istnienia jest wáaĞnie uniemoĪliwienie bądĨ minimalizacja wybuchu konßiktu miĊdzy tymi stronami
oraz zachowanie regionalnej równowagi siá3.
Literatura przedmiotu zwraca uwagĊ na szereg wyznaczników buforowoĞci paĔstw4.
NajwaĪniejszym z nich jest poáoĪenie geograÞczne wzglĊdem wiĊkszych i silniejszych
sąsiadów – obszar paĔstwa buforowego ma w zamyĞle rozdzielaü ich terytoria bądĨ
strefy wpáywów. Terytorium paĔstwa-bufora cechuje zazwyczaj poáoĪenie Ğródlądowe
oraz trudne warunki geograÞczne (np. wystĊpowanie barier orograÞcznych, obszarów
podmokáych, pustyĔ), ale jednoczeĞnie przebiegają przezeĔ strategiczne szlaki transportowo-komunikacyjne. PaĔstwa buforowe to takĪe obszary przenikania siĊ kultur,
wyznaĔ, grup etnicznych i narodowych, których zróĪnicowanie jest postrzegane przez
paĔstwa sąsiednie jako przyczyna sáaboĞci wewnĊtrznej buforów, uniemoĪliwiająca
utworzenie silnej paĔstwowoĞci. De facto dziaáa to w interesie sąsiadujących mocarstw
poprzez utrwalanie status quo. Czynnikiem sprzyjającym buforowoĞci paĔstwa jest
teĪ negatywna dysproporcja potencjaáów demograÞcznego, gospodarczego czy militarnego wzglĊdem otoczenia, co z kolei zmusza paĔstwa buforowe do manewrowania miĊdzy interesami sąsiadów oraz do polityki neutralnoĞci. Jak zauwaĪa Stanisáaw
BieleĔ, najwaĪniejszym celem paĔstwa-bufora jest „zachowanie jego wzglĊdnej samodzielnoĞci i suwerennoĞci w stosunku do zewnĊtrznych protektorów i antagonistów”5.
Od początku swojego istnienia Jordania, najpierw jako mandat Ligi Narodów pod
zarządem brytyjskim, a nastĊpnie jako emirat Transjordanii oraz JordaĔskie Królestwo
Haszymidzkie, ma charakter paĔstwa buforowego. Jej utworzenie w obrĊbie granic
wynegocjowanych przez Brytyjczyków w latach 20. XX wieku miaáo zatrzymaü francuskie interesy na póánoc od rzeki Jarmuk, powstrzymaü Saudyjczyków od ingerencji
w sprawy Palestyny i Egiptu oraz zapewniü Wielkiej Brytanii swobodny dostĊp do
Iraku6. Po 1948 r., gdy niepodlegáoĞü ogáosiá Izrael, Jordania staáa siĊ buforem miĊdzy Ğwiatem arabskim a paĔstwem Īydowskim; jej los natomiast byá ĞciĞle związany
z przebiegiem konßiktu izraelsko-arabskiego.
3

S. BieleĔ, PaĔstwa buforowe w stosunkach miĊdzynarodowych, „Stosunki MiĊdzynarodowe” 1995,
t. 17, s. 9; M. Partem, The Buffer System in International Relations, „Journal of Conßict Resolution” 1983,
t. 27, nr 1, s. 4; M.R. Hafeznia, S. Ahmadi, B. Hourcard, Explanation of the Structural and Functional
Characteristics of Geographical Buffer Spaces, „Geopolitics Quarterly” 2013, t. 8, nr 4, s. 4–6.
4
M.R. Hafeznia, S. Ahmadi, B. Hourcard, op. cit., s. 6–10; S. BieleĔ, op. cit., s. 12–14.
5
M.R. Hafeznia, S. Ahmadi, B. Hourcard, op. cit., s. 14.
6
Szerzej o okolicznoĞciach powstania brytyjskiego mandatu Transjordanii zob. M.C. Wilson, King
Abdullah, Britain and the Making of Jordan, Cambridge 1999, s. 39–59; K. Salibi, The Modern History of
Jordan, London 2006, s. 92–119; P. Robins, A History of Jordan, Cambridge 2004, s. 16–34.
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Jordania jest poáoĪona w bezpoĞrednim sąsiedztwie najmniej stabilnych paĔstw
regionu Bliskiego Wschodu: Izraela i Autonomii PalestyĔskiej – sceny wieloletniego konßiktu izraelsko-arabskiego, Syrii objĊtej wojną domową, Iraku zmagającego siĊ z trudną sytuacją wewnĊtrzną po obaleniu Saddama Husajna oraz konserwatywnego królestwa Arabii Saudyjskiej. Dostrzegalna jest takĪe relatywna sáaboĞü
Jordanii vis-à-vis jej sąsiadów pod wzglĊdem ekonomicznym, politycznym i militarnym (zob. tabela 1), co z kolei implikuje przemyĞlane i ostroĪne podejĞcie jordaĔskiej polityki zagranicznej wzglĊdem nich7. Co prawda wiĊkszoĞü jordaĔskich granic jest sztuczna (z wyjątkiem linii granicznych rzek Jordan i Jarmuk) i nie znajduje
odzwierciedlenia w barierach orograÞcznych, to ponad 80% terytorium Jordanii stanowią obszary pustynne, póápustynne i stepowe, gdzie panuje suchy klimat zwrotnikowy kontynentalny. Oddzielają one centra gospodarcze i demograÞczne poáoĪone
w póánocno-zachodniej czĊĞci kraju od terytorium Iraku i Arabii Saudyjskiej. Jedynym
„oknem na Ğwiat” Jordanii jest 26-kilometrowy pas wybrzeĪa nad Morzem Czerwonym wraz z prĊĪnie rozwijającym siĊ portem w Akabie. Ponadto przez terytorium
monarchii haszymidzkiej przebiegają lądowe szlaki handlowe áączące Póáwysep Arabski z wybrzeĪem Morza ĝródziemnego, Turcją i Kaukazem8.
Tabela 1. Porównanie potencjaáów Jordanii i paĔstw sąsiednich w 2011 r.
Jordania

Izrael

Syria

Irak

Arabia
Saudyjska

Liczba ludnoĞci
(tys. osób)

6 253

7 536

21 393*

32 655

28 370

PKB (mln USD)

26 447

923 900

60 043*

180 607

669 507

1 340

14 163

2 495

5 905

48 531

110 500

184 550

403 000*

802 400

249 000

Wydatki na cele wojskowe (mln USD)
Personel wojskowy
* Dane za 2010 rok.

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie: MiĊdzynarodowy Fundusz Walutowy, World Economic Outlook Database 2013,
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/02/weodata/index.aspx (01.02.2014); SIPRI, Military Expenditure Project,
http://portal.sipri.org/publications/pages/expenditures/splash-expenditures (01.02.2014); Bank ĝwiatowy, World Bank Data,
http://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.TOTL.P1 (01.02.2014).

Zdecydowana wiĊkszoĞü mieszkaĔców Jordanii to Arabowie (98%), jedynie niewielką czĊĞü stanowią mniejszoĞci Czerkiesów, CzeczeĔców i Ormian. Blisko 92%
JordaĔczyków to sunnici, a 6% – chrzeĞcijanie róĪnych obrządków wschodnich9.
7

C.R. Ryan, „Jordan First”: Jordan’s Inter-Arab Relations and Foreign Policy under King Abdullah II, „Arab Studies Quarterly” 2004, t. 26, nr 3, s. 45.
8
C.C. Held, J.Th. Cummings, Middle East Patterns. Places, Peoples and Politics, Boulder 2011,
s. 330, 331.
9
Ibidem, s. 325, 326.
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To jednak nie zróĪnicowanie etniczne i religijne, a podziaáy miĊdzy JordaĔczykami
z Wschodniego Brzegu (TransjordaĔczykami) a JordaĔczykami palestyĔskiego pochodzenia stanowią o dynamice systemu spoáeczno-politycznego monarchii haszymidzkiej. Obie grupy mają wspólne pochodzenie etniczne (Arabowie), posáugują siĊ tym
samym jĊzykiem (arabskim) oraz wyznają tĊ samą religiĊ (islam). RóĪnicuje ich natomiast fakt, Īe PalestyĔczycy są uchodĨcami, których kolejne wojny izraelsko-arabskie pozbawiáy wáasnoĞci i ojczyzny oraz skomplikowaáy ich poczucie toĪsamoĞci.
Poszczególne grupy uchodĨców róĪnią siĊ stopniem identyÞkacji z paĔstwem jordaĔskim, przekonaniami politycznymi czy ideologią; zróĪnicowany jest równieĪ ich status
ekonomiczny10. Mimo iĪ niemal wszyscy posiadają obywatelstwo jordaĔskie11, a co za
tym idzie mają, wedle litery prawa, status równy z TransjordaĔczykami, zauwaĪalne
są pewne przejawy ich dyskryminacji, przede wszystkim na rynku pracy. JordaĔczycy
ze Wschodniego Brzegu mają pierwszeĔstwo w zatrudnieniu w sektorze publicznym
(biurokracja rządowa, armia), niejako naturalnie wiĊc PalestyĔczycy zdominowali sektor prywatny, m.in. handel i bankowoĞü12. TransjordaĔczycy stanowią Þlar monarchii
haszymidzkiej, wĞród PalestyĔczyków natomiast pojawia siĊ najwiĊcej gáosów kontestujących obecny system polityczny.
Na początku 2013 r. w Jordanii mieszkaáo ponad 2 mln zarejestrowanych uchodĨców palestyĔskich13. Oprócz nich królestwo zamieszkują osoby nieobjĊte rejestracją
oraz PalestyĔczycy, którzy migrowali na Wschodni Brzeg z pobudek ekonomicznych.
Ich liczba nie jest dokáadnie ustalona, ale nieoÞcjalne statystyki podają, Īe JordaĔczycy pochodzenia palestyĔskiego stanowią 55–70% ogóáu spoáeczeĔstwa. Ta przewaga demograÞczna wymusza z jednej strony aktywny udziaá wáadz w Ammanie
w poszukiwaniu rozwiązania sprawy palestyĔskiej, a z drugiej – promocjĊ idei wspólnej toĪsamoĞci jordaĔskiej, áączącej elementy „transjordaĔskoĞci” i „palestyĔskoĞci”14.
Staje siĊ to tym bardziej istotne, Īe w ostatnich latach Jordania udzieliáa schronienia
kolejnym grupom uchodĨców – z Iraku (ponad 700 tys. osób) oraz Syrii (ponad 590
tys. osób w styczniu 2014 r.15).
10

L. Brand, Palestinians and Jordanians: A Crisis of Identity, „Journal of Palestine Studies” 1995,
t. 24, nr 4, s. 48–50; H. Frisch, Ethnicity, Territorial Integrity and Regional Order: Palestinian Identity in
Jordan and Israel, „Journal of Peace Research” 1997, t. 34, nr 3, s. 264–266.
11
JordaĔskie obywatelstwo zostaáo przyznane wszystkim PalestyĔczykom zamieszkującym obszar
królestwa w 1954 r.
12
Y. Reiter, The Palestinian-Transjordanian Rift: Economic Might and Political Power in Jordan,
„The Middle East Journal” 2004, t. 58, nr 1, s. 72–92.
13
UNRWA, UNRWA in Figures, http://www.unrwa.org/sites/default/files/2013042435340.pdf
(10.01.2014).
14
Szerzej o PalestyĔczykach w Jordanii zob. A. Malantowicz, JordaĔczycy czy PalestyĔczycy? Czyli
o toĪsamoĞci i statusie spoáeczno-prawnym uchodĨców palestyĔskich w Jordanii, w: M.W. Solarz (red.),
GeograÞa polityczna wobec wyzwaĔ i problemów wspóáczesnej Polski i Ğwiata, ToruĔ 2012, s. 99–129.
15
UNHCR, Syria Regional Refugee Response – Jordan, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.
php?id=107 (01.02.2014).
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2. Cele i interesy polityki zagranicznej Jordanii
PowyĪej wskazane cechy sprawiają, Īe Jordania peáni funkcjĊ paĔstwa buforowego,
nie tylko w ramach regionu Bliskiego Wschodu, ale teĪ – ze wzglĊdu na istotne znaczenie tej czĊĞci Ğwiata dla mocarstw Ğwiatowych – w skali globalnej. BuforowoĞü
jest jednoczeĞnie jednym z kluczowych uwarunkowaĔ polityki zagranicznej monarchii
haszymidzkiej, co znajduje swój przejaw m.in. w deÞniowaniu celów i interesów tej
polityki oraz przyjmowaniu przez JordaniĊ okreĞlonych ról w „spoáecznoĞci miĊdzynarodowej”16. Buforowy charakter paĔstwa nie pozostaje takĪe bez wpáywu na sposób
prowadzenia polityki wewnĊtrznej przez kolejnych jordaĔskich monarchów17.
Mimo iĪ przetrwanie i zapewnienie bezpieczeĔstwa moĪna uznaü za podstawowy
cel istnienia wszelkich wspólnot politycznych18, specyÞka funkcjonowania paĔstw
buforowych podkreĞla nadrzĊdnoĞü interesów i celów związanych z ich egzystencją.
Tak teĪ jest w przypadku Jordanii, gdzie bezpieczeĔstwu paĔstwa zostaá podporządkowany caáoksztaát polityki zagranicznej, w tym jej cele koegzystencjalne i funkcjonalne19. Pomimo relatywnej sáaboĞci w porównaniu z sąsiadami oraz de facto uzaleĪnienia od pomocy zagranicznej i dostaw surowców z paĔstw regionu (gazu naturalnego z Egiptu oraz ropy naftowej z Iraku, Arabii Saudyjskiej i Kuwejtu), Jordania
poprzez politykĊ zagraniczną stara siĊ podkreĞlaü swoją niezaleĪnoĞü polityczną. DąĪy
teĪ do budowy regionalnego modus vivendi, jako Īe to wáaĞnie niestabilnoĞü najbliĪszego sąsiedztwa generuje najwiĊksze zagroĪenia dla monarchii – w jej interesie leĪy
zatem zapobieganie im oraz ich eliminacja. Jordania podejmuje takĪe dziaáania mające
na celu podniesienie jej pozycji oraz prestiĪu na arenie miĊdzynarodowej – ich podstawową przesáanką jest relatywna stabilnoĞü, postĊpowoĞü i racjonalnoĞü w zachowaniu monarchii na tle pozostaáych paĔstw regionu. Elementem tej strategii jest ponadto
podkreĞlanie jordaĔskiego „przywiązania do pokoju” oraz roli rodu Haszymidów jako
straĪników ĞwiĊtych miejsc islamu20.
PrzyjĊte cele i interesy w polityce zagranicznej generują okreĞlone role, które
Jordania odgrywa na arenie miĊdzynarodowej – wszystkie one mają pozytywne konotacje. Z jednej strony monarchia haszymidzka stara siĊ wypeániaü zasady aktywnej
16

B. Salloukh, op. cit., s. 39, 40; A.E. Hillal Dessouki, K. Abul Kheir, Foreign Policy as a Strategic
National Asset: The Case of Jordan, w: B. Korany, A.E. Hillal Dessouki (red.), The Foreign Policies of
Arab States. The Challenge of Globalization, Cairo-New York 2010, s. 253, 254, 263–266.
17
Zob. np. R.E. Lucas, Institutions and the Politics of Survival of Jordan. Domestic Responses to
External Challenges, 1988–2001, New York 2005.
18
I. Pawlikowska, BezpieczeĔstwo jako cel polityki zagranicznej paĔstwa, w: R. ZiĊba (red.), WstĊp
do teorii polityki zagranicznej paĔstwa, ToruĔ 2007, s. 59, 60.
19
Szerzej o typologii celów polityki zagranicznej zob. R. ZiĊba, Cele polityki zagranicznej paĔstwa,
w: R. ZiĊba (red.), WstĊp do teorii…, s. 37, 58.
20
A.E. Hillal Dessouki, K. Abul Kheir, op. cit., s. 264, 265; A. Henrikson, The Diplomacy of Small
States: The Case of Jordan, „Jordan Journal of International Affairs” 2008, t. 1, nr 2, s. 5–10.
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niezaleĪnoĞci, rozwijając dobre relacje z moĪliwie najwiĊkszą liczbą graczy miĊdzynarodowych. Z drugiej strony natomiast w sytuacji konfrontacji interesów aktorów
zewnĊtrznych Jordania odgrywa rolĊ wiernego sojusznika Zachodu na Bliskim Wschodzie21. Ponadto Amman peáni niejednokrotnie funkcjĊ regionalnego przywódcy, przede
wszystkim w zakresie bliskowschodniego procesu pokojowego oraz dialogu miĊdzyreligijnego i miĊdzykulturowego. Jako mediator-integrator Jordania podejmuje dziaáania
w celu wypracowania wspólnego stanowiska umiarkowanych paĔstw regionu wobec
wielu kontrowersyjnych kwestii, oferuje teĪ dobre usáugi w rozmowach izraelsko-palestyĔskich22. Sama, bĊdąc niejako pionierem procesu pokojowego, monarchia haszymidzka wspóáczeĞnie odgrywa rolĊ jego promotora oraz stanowi naturalny pomost
miĊdzy Izraelem a Ğwiatem arabskim23.

3. Gáówne kierunki polityki zagranicznej Jordanii
JordaĔscy monarchowie zgodnie postrzegali politykĊ zagraniczną jako narzĊdzie przetrwania oraz gwarant stabilnoĞci wewnĊtrznej kraju, który zmaga siĊ z problemami
ograniczonych zasobów i szybko rosnącej liczby ludnoĞci. Te wáaĞnie problemy oraz
związana z nimi zaleĪnoĞü gospodarcza od innych paĔstw skáaniaáy JordaniĊ do utrzymywania co najmniej poprawnych stosunków zarówno z jej sąsiadami, jak i globalnymi potĊgami. Od zawsze monarchia miaáa bliskie kontakty z Zachodem, najpierw
widząc gáównego sojusznika w Wielkiej Brytanii, a nastĊpnie – w Stanach Zjednoczonych; zapewniaáo to jordaĔskim wáadcom tak bezpieczeĔstwo wewnĊtrzne, jak
i ochronĊ od zagroĪeĔ zewnĊtrznych24. RównoczeĞnie zaleĪnoĞü od ropy naftowej
zmuszaáa JordaniĊ do budowy dobrych relacji z paĔstwami Zatoki Perskiej, a fakt
posiadania najdáuĪszej granicy z Izraelem oraz ponoszenia kosztów kolejnych odsáon
wojny izraelsko-arabskiej – do wystĊpowania w naturalnej roli zwolennika regionalnego bezpieczeĔstwa i procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie.

21

Jedynym wyraĨnym wyjątkiem od tej zasady byáa wojna iracko-kuwejcka (1990–1991). Mimo iĪ
oÞcjalnie neutralna wobec konßiktu, Jordania udzieliáa wówczas nieformalnego poparcia dla Iraku wbrew
oczekiwaniom Waszyngtonu. W efekcie król Husajn w krótkim czasie utraciá wiĊkszoĞü regionalnych i globalnych sojuszników oraz idącą za tym pomoc zagraniczną. Zob. np. S. Reed, Jordan and the Gulf Crisis,
„Foreign Affairs” 1990, t. 69, nr 5, s. 21–35; A.M. Lesch, Contrasting Reactions to the Persian Gulf Crisis:
Egypt, Syria, Jordan and the Palestinians, „The Middle East Journal” 1991, t. 45, nr 1, s. 30–50.
22
Dziaáania te niezwykle trafnie opisuje w swojej ksiąĪce byáy minister spraw zagranicznych Jordanii.
Zob. M. Muasher, The Arab Center. The Promise of Moderation, New Haven–London 2008.
23
Poszczególne role wyróĪniono w oparciu o typologiĊ Kalevi Holstiego. Szerzej zob. M. Bielecka,
Role miĊdzynarodowe paĔstwa, w: R. ZiĊba (red.), WstĊp do teorii…, s. 177–192.
24
A.E. Hillal Dessouki, K. Abul Kheir, op. cit., s. 263.
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3.1. W poszukiwaniu regionalnego modus vivendi
Na tle pozostaáych paĔstw regionu Jordania wyróĪnia siĊ niezwykle aktywną i istotną
rolą w budowaniu kompromisów miĊdzy skonßiktowanymi stronami. Gáówną sferą
tej aktywnoĞci jest bliskowschodni proces pokojowy. Jest to spowodowane przede
wszystkim geograÞcznym sąsiedztwem Izraela oraz terytoriów palestyĔskich, a takĪe
obecnoĞcią wielu PalestyĔczyków na terenie Jordanii – brak rozwiązania konßiktu
izraelsko-arabskiego przekáada siĊ na napiĊcia wewnątrz kraju. ĩywotnym interesem
monarchii haszymidzkiej jest zatem udziaá w dziaáaniach pokojowych.
Wieloletnia tradycja nieoÞcjalnych kontaktów Haszymidów z przedstawicielami
ruchu syjonistycznego i wáadzami Izraela25, stan pokoju de facto po 1967 r.26 oraz brak
trudnych tematów (np. militarnej obecnoĞci Izraela na terenie Jordanii) w relacjach
dwustronnych, umoĪliwiáy JordaĔczykom swobodne przystąpienie do stoáu negocjacyjnego po konferencji madryckiej z 1991 r. W jej trakcie Jordania po raz ostatni
reprezentowaáa interesy palestyĔskie na arenie miĊdzynarodowej27. Po podpisaniu
przez PalestyĔczyków Deklaracji Zasad we wrzeĞniu 1993 r. i przeáamaniu panującego w arabskiej ĞwiadomoĞci tabu o niezawieraniu pokoju z Izraelem, król Husajn
zdecydowaá o podpisaniu traktatu pokojowego z Tel Awiwem 26 paĨdziernika 1994 r.28
Co waĪne, w przeciwieĔstwie do Egiptu, królestwo haszymidzkie zaoferowaáo Izraelowi „ciepáy” pokój, oparty na peánej normalizacji stosunków, a nie tylko utrzymywaniu kontaktów dyplomatycznych, wyrazem czego byáy liczne inicjatywy wspóápracy
gospodarczej i politycznej po 1994 r. Niemniej jednak taki stan rzeczy byá czĊsto kontestowany przez mieszkaĔców Jordanii29.
MoĪna by doszukiwaü siĊ wielu przyczyn, które pchnĊáy JordaniĊ w kierunku
wspóápracy z Izraelem: wspólny interes w utrzymywaniu spokoju na granicy, chĊü
podziaáu zasobów wodnych rzek Jordan i Jarmuk, czy teĪ korzyĞci gospodarcze.
Szczególny wymiar miaáo jednak piĊü aspektów, które wówczas zdeterminowaáy
postawĊ monarchii haszymidzkiej: izraelskie gwarancje koniecznoĞci istnienia niepodlegáego paĔstwa jordaĔskiego jako strategicznego interesu Izraela; utrzymanie
25

D. Robinson Divine, The Imperialist Ties that Bind: Transjordan and the Yishuv, „Israeli Affairs”
2003, t. 9, nr 3, s. 18, 19.
26
Wyrazem takiego stanu rzeczy byáa tzw. polityka „otwartych mostów”, która zakáadaáa wspóápracĊ
polityczną, ekonomiczną i administracyjną Izraela oraz Jordanii w zarządzaniu Zachodnim Brzegiem. Dla
Izraela byáo to rozwiązanie praktyczne, natomiast dla Jordanii – szansa na odzyskanie wpáywów na tym
obszarze. Zob. Y. Lukacs, Israel, Jordan, and the Peace Process, Syracuse–New York 1997, s. 23–61.
27
A.S.A. Majali, J.A. Anani, M.J. Haddadin, Peacemaking. The Inside Story of the 1994 Jordanian–
–Israeli Treaty, Reading 2006, s. 16–22.
28
Ibidem, s. 305.
29
Zob. F. Mitha, The Jordanian-Israeli Relationship: The Reality of „Cooperation”, „Middle East
Policy” 2010, t. 17, nr 2, s. 105–126; D. Kornbluth, Jordan and the Anti-Normalization Campaign, 1994–
–2001, „Terrorism and Political Violence” 2002, t. 14, nr 3, s. 80–108; R.E. Lucas, Jordan: the Death of
Normalization With Israel, „The Middle East Journal” 2004, t. 58, nr 1, s. 93–111.
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interesów gospodarczych Jordanii na Zachodnim Brzegu; korzyĞci polityczne i materialne páynące z Waszyngtonu, a związane z poprawnymi stosunkami z Izraelem; ograniczenie roli Organizacji Wyzwolenia Palestyny; zapewnienie szczególnego statusu
dynastii Haszymidów w ochronie i administrowaniu ĞwiĊtymi miejscami Jerozolimy30.
Formalna poprawa relacji dwustronnych z Izraelem sprawiáa, Īe Jordania zwróciáa
wiĊkszą uwagĊ na regionalny kompleks bezpieczeĔstwa. Od początku swojej wáadzy
król Abd Allah II podejmowaá starania w celu integracji umiarkowanych krajów arabskich, takich jak Arabia Saudyjska, Egipt, Maroko czy Kuwejt, by ich wspólny gáos
miaá wiĊkszą siáĊ przebicia na forum Ligi PaĔstw Arabskich. Wyrazem tego byáy m.in.
Arabska Inicjatywa Pokojowa z 2002 r.31 oraz powoáany w 2007 r. Arabski Kwartet32.
W póĨniejszych latach Jordania oferowaáa przede wszystkim dobre usáugi, poĞrednicząc zarówno miĊdzy Izraelem a PalestyĔczykami, jak i miĊdzy Tel Awiwem a pozostaáymi arabskimi stolicami. Miaáo to miejsce szczególnie po 2010 r., kiedy to na terytorium Jordanii wielokrotnie dochodziáo do spotkaĔ negocjatorów izraelskich i palestyĔskich. JednoczeĞnie Amman nieustannie podkreĞlaá koniecznoĞü zabezpieczenia
wáasnych interesów w ewentualnym porozumieniu pokojowym, w tym m.in. prawo
uchodĨców palestyĔskich do powrotu33.
SkutecznoĞü w dąĪeniu do wypracowania regionalnego modus vivendi mogáy
zagwarantowaü Jordanii jedynie poprawne relacje ze wszystkimi jej sąsiadami, z których najbardziej zainteresowana takim stanem rzeczy byáa Arabia Saudyjska. Początkowo relacje saudyjsko-jordaĔskie byáy bardzo ograniczone z powodu rywalizacji
rodzin rządzących – Haszymidów i Saudów34. Z czasem jednak wspólne interesy
doprowadziáy do zbliĪenia miĊdzy sąsiadami – oba paĔstwa byáy konserwatywnymi
monarchiami sprzeciwiającymi siĊ ekspansji komunizmu w regionie. Saudom zaleĪaáo
na stabilnej i przyjaznej Jordanii w roli bufora w konßikcie izraelsko-arabskim, stąd
Rijad wspieraá monarchiĊ haszymidzką Þnansowo, tak na potrzeby rozwoju gospodarczego, jak i wzmocnienia jej potencjaáu militarnego. Arabia Saudyjska staáa siĊ
takĪe celem migracji zarobkowej wielu jordaĔskich obywateli35. Wszystko zmieniáo siĊ jednak w obliczu jordaĔskiej neutralnoĞci w czasie wojny iracko-kuwejckiej – przez wielu Arabów, w tym przez Saudyjczyków, byáo to uznane jako zdrada.
W efekcie Arabia Saudyjska zerwaáa stosunki dyplomatyczne, wstrzymaáa pomoc
30

M. Zak, Thirty Years of Clandestine Meetings. The Jordan-Israel Peace Treaty, „Middle East Quarterly” 1995, t. 2, nr 1, s. 56, 57.
31
Zob. M. Muasher, op. cit., s. 107–132.
32
S. Awad, The Arab Quartet and the Arab Peace Initiative, „The Palestine-Israel Journal” 2007,
t. 14, nr 4.
33
K. Neimat, Jordan’s Interests in Peace Process Will be Safeguarded – Judeh, „Jordan Times”
z 2 lutego 2014 r.
34
Haszymidzi od X wieku byli wáadcami Mekki oraz opiekunami ĞwiĊtych miejsc islamu tam siĊ
znajdujących. Kres ich wáadztwa nastąpiá wraz z podbiciem HidĪazu przez Ibn Sauda w 1924 r.
35
Szerzej o rozwoju stosunków saudyjsko-jordaĔskich do 1990 r. zob. L. Brand, Jordan’s Inter-Arab
Relations. The Political Economy of Alliance Making, New York 1994, s. 87–122.
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zagraniczną dla Jordanii oraz zwolniáa setki tysiĊcy jordaĔskich pracowników. Relacje pozostawaáy napiĊte do koĔca panowania króla Husajna, a poprawiáy siĊ dopiero
po sukcesji Abd Allaha II w Jordanii, którego jednym z gáównych celów w polityce zagranicznej byáo odnowienie pozytywnych relacji ze Ğwiatem arabskim36. Obu
paĔstwom zaleĪaáo na integracji Ğrodowiska umiarkowanych paĔstw arabskich oraz
kontynuacji procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie. Monarchia haszymidzka
w Arabii Saudyjskiej widziaáa teĪ swojego waĪnego partnera handlowego, zwáaszcza po zaáamaniu siĊ jordaĔsko-irackiego handlu w 2003 r., Ĩródáo pomocy Þnansowej oraz gáównego sojusznika w jordaĔskich dąĪeniach do zbliĪenia siĊ z paĔstwami
Rady Wspóápracy Zatoki37.
DuĪo bardziej problematyczna byáa dla Ammanu kwestia stosunków z Irakiem
i Syrią, przede wszystkim ze wzglĊdu na burzliwą zmiennoĞü ich reĪimów politycznych, mającą negatywny wpáyw na bezpieczeĔstwo regionu. Relacje miĊdzy Jordanią
a Irakiem byáy bardzo bliskie i serdeczne od momentu powstania obu paĔstw aĪ do
1958 r., kiedy to obalona zostaáa iracka monarchia. Po okresie wzajemnej nieufnoĞci
w latach 60. i 70. XX wieku, kolejne zbliĪenie nastąpiáo po dojĞciu Saddama Husajna
do wáadzy. Jordania udzieliáa peánego poparcia Irakowi w czasie wojny oĞmioletniej,
oferując swój port w Akabie jako punkt transferu zaopatrzenia dla irackich wojsk,
w zamian otrzymując kontrakty na dostawĊ ropy naftowej za symboliczną cenĊ. Taki
ukáad powiązaĔ politycznych i gospodarczych staá siĊ wyjątkowo niekorzystny dla Jordanii w obliczu irackiej inwazji na Kuwejt w 1990 r. – oÞcjalnie ogáoszona wówczas
neutralnoĞü monarchii haszymidzkiej spotkaáa siĊ z ostrą krytyką Stanów Zjednoczonych i bogatych paĔstw arabskich38. Niemniej jednak aĪ do 2003 r. Jordania zachowaáa
poprawne relacje z Bagdadem.
Gdy w 2003 r. zapadáa decyzja o amerykaĔskiej interwencji w Iraku król Abd
Allah II nie popeániá báĊdów swojego ojca. Wáadze w Ammanie publicznie siĊ jej
sprzeciwiáy, przede wszystkim ze wzglĊdu na zagroĪenie rozlania konßiktu na kraje
sąsiednie, ale nieoÞcjalnie jordaĔskie terytorium staáo siĊ bazą operacyjną dla brytyjskich i amerykaĔskich oddziaáów, a przy granicy Jordanii rozlokowano system rakietowej ochrony powietrznej Patriot. PoniewaĪ w interesie królestwa leĪaáo istnienie
silnego, stabilnego i umiarkowanego paĔstwa irackiego, a wojna doprowadziáa do
destabilizacji sytuacji w Iraku, jordaĔski reĪim aktywnie wáączyá siĊ w budowanie
zdolnoĞci irackich sáuĪb wojskowych i porządkowych oraz dziaáania antyterrorystyczne39. W publicznej retoryce wáadze w Ammanie wielokrotnie wyraĪaáy swoje
36

C.R. Ryan, op. cit., s. 46.
Middle East Policy Council, Amid Turmoil, GCC Extends Invitation to Jordan and Morocco, http://
www.mepc.org/amid-turmoil-gcc-extends-invitation-jordan-and-morocco?print (30.05.2012).
38
Szerzej zob. C.R. Ryan, Inter-Arab Alliances. Regime Security and Jordanian Foreign Policy,
Gainesville 2009, s. 98–112, 127–144.
39
A. Terril, Jordanian National Security and the Future of Middle East Stability, 2007, s. 23, 24, 27,
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/display.cfm?pubID=838 (20.01.2014).
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obawy z powodu wzmoĪonej aktywnoĞci Iranu na irackiej scenie politycznej, widząc
w tym zagroĪenie dla wáasnych interesów w regionie40.
NajwiĊcej problemów dla polityki zagranicznej Jordanii od początku 2011 r. sprawiaáa kwestia syryjska. Pomimo wspólnej historii w ramach Imperium OtomaĔskiego,
wiĊzów plemiennych ludnoĞci obu paĔstw oraz wspólnego udziaáu w wojnach izraelsko-arabskich, relacje Syrii i Jordanii nigdy nie miaáy charakteru partnerskiego. W czasie „zimnej wojny” kraje te znajdowaáy siĊ w konkurujących obozach politycznych:
Jordania byáa konserwatywną i prozachodnią monarchią, natomiast Syria – radykalną
i rewolucyjną republiką sprzymierzoną ze Związkiem Radzieckim. Podobny rozdĨwiĊk ujawniá siĊ w wojnie iracko-iraĔskiej (1980–1988), gdy król Husajn popará Bagdad, a prezydent Al-Asad – Teheran. Stosunków bilateralnych nie uáatwiaáa ponadto
wzajemna niechĊü obu wáadców – szczególnie krytycznie HaÞz al-Asad spoglądaá na
dziaáania Husajna w bliskowschodnim procesie pokojowym41.
Po początkowej poprawie wzajemnych relacji w efekcie zmiany pokoleniowej na
szczytach wáadzy obu paĔstw, szybko doszáo do kolejnych napiĊü w kontaktach politycznych. Kryzys w stosunkach jordaĔsko-syryjskich nastąpiá w 2011 r., gdy reĪim
w Damaszku odpowiedziaá przemocą na protesty ludnoĞci cywilnej. Destabilizacja
sytuacji w tym kraju doprowadziáa do zaáamania dwustronnego handlu, zamkniĊcia
wielu szlaków transportowych áączących JordaniĊ z Turcją i Kaukazem oraz drastycznego spadku przychodów sektora turystycznego42. Nasilająca siĊ wojna domowa oraz
związane z nią bezpoĞrednie zagroĪenie militarne i masowy napáyw uchodĨców syryjskich do Jordanii sprawiáy, Īe monarchia haszymidzka z początkowo zdystansowanej
pozycji przeszáa do bardziej radykalnej retoryki – w poáowie listopada 2011 r. król
Abd Allah II, jako pierwszy arabski przywódca, wezwaá Baszszara al-Asada do ustąpienia ze stanowiska43. W 2013 r. wojna w Syrii stanowiáa jedno z najpowaĪniejszych
wyzwaĔ dla bezpieczeĔstwa Jordanii w ostatnich dziesiĊcioleciach, prowadzące do
niewydolnoĞci systemu spoáeczno-gospodarczego monarchii. Stąd teĪ w jej Īywotnym
interesie leĪaáo jak najszybsze zakoĔczenie konßiktu. PoniewaĪ efekt Þnalny wojny
domowej byá trudny do przewidzenia, jordaĔski reĪim byá skazany na dotychczasową
ostroĪną politykĊ balansowania miĊdzy stronami konßiktu przy jednoczesnym wzmacnianiu swojego bezpieczeĔstwa we wspóápracy z paĔstwami zachodnimi44.
40

S. Lasensky, Jordan and Iraq. Between Cooperation and Crisis, United States Institute of Peace,
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Political Studies” 2013, t. 3, nr 1, s. 22–24.
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C.R. Ryan, Inter-Arab Alliances…, s. 84, 85.
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R. al Khouri, The Syria Syndrome, „Jordan Business”, wrzesieĔ 2011 r., s. 53, 54.
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King Abdullah of Jordan Becomes First Arab Ruler to Call on Syria’s Bashar al-Assad to
go, „The Telegraph” z 14 listopada 2011 r., http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/
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3.2. Wierny sojusznik Zachodu
Ze wzglĊdu na poáoĪenie w geograÞcznym sąsiedztwie Izraela, umiarkowanie oraz
wiarygodnoĞü na arenie miĊdzynarodowej Jordania jest niejako naturalnym sojusznikiem dla paĔstw zachodnich. JordaĔskie wáadze wykorzystują ten fakt do budowy
silniejszej pozycji miĊdzynarodowej, aniĪeli wynikaáoby to z potencjaáu paĔstwa –
dziaáania te przynoszą zamierzony efekt. Henry Kissinger podkreĞlaá, Īe monarchia
haszymidzka jest na Zachodzie postrzegana jako „jedno z najbardziej przyjaznych
paĔstw, na których opiera siĊ stabilnoĞü regionu” oraz „niezawodny i wierny przyjaciel Stanów Zjednoczonych, naprawdĊ pomocny w arabsko-izraelskiej dyplomacji”45.
Obie strony zaczĊáy dostrzegaü korzyĞci páynące z wzajemnej wspóápracy juĪ
w poáowie XX wieku. W 1951 r. Amerykanie zaczĊli przekazywaü do Ammanu pomoc
gospodarczą, a od 1957 r., po pogorszeniu siĊ relacji brytyjsko-jordaĔskich, takĪe
pomoc militarną46. Kolejne trzydzieĞci lat przyniosáo stopniową intensyÞkacjĊ wspóápracy – amerykaĔska administracja przychylnie spoglądaáa na prozachodni kurs w jordaĔskiej polityce zagranicznej, a jakoĞü wzajemnych stosunków zaleĪaáa od osobistych
relacji miĊdzy królem Husajnem a kolejnymi prezydentami USA. Strategiczne znaczenie Jordanii dla interesów amerykaĔskich ujawniáo siĊ jednak dopiero w 1994 r.,
gdy doszáo do normalizacji stosunków izraelsko-jordaĔskich oraz podpisania traktatu
pokojowego. Dotychczas traktowana jako maáe i pozbawione zasobów paĔstwo prowadzące prozachodnią politykĊ, od 1994 r. Jordania staáa siĊ wartoĞciowym sojusznikiem, wrĊcz modelem pokojowej koegzystencji i stabilnoĞci. Wkrótce potem nastąpiáo caákowite umorzenie jordaĔskiego dáugu wobec Stanów Zjednoczonych (1995),
nazwanie Jordanii gáównym sojusznikiem USA spoza Paktu Póánocnoatlantyckiego
(1996)47 oraz wznowienie pomocy Þnansowej dla monarchii haszymidzkiej, z przeznaczeniem zarówno na cele gospodarcze, jak i wojskowe48. Z czasem Jordania zostaáa
jednym z najwiĊkszych biorców amerykaĔskiej pomocy na Ğwiecie, obok Izraela,
Egiptu i Kolumbii.
Za rządów Abd Allaha II Jordania niemal bezwarunkowo popiera amerykaĔską
politykĊ wobec regionu bliskowschodniego, co jest związane przede wszystkim z przekonaniem monarchy o prymacie rozwoju gospodarczego w zapewnieniu stabilnoĞci
kraju, a ten jest moĪliwy jedynie przy wsparciu USA. Po zamachach z 11 wrzeĞnia
w Syrii zob. A. Malantowicz, Wojna w Syrii a bezpieczeĔstwo JordaĔskiego Królestwa Haszymidzkiego,
„Krakowskie Studia MiĊdzynarodowe” 2013, t. 10, nr 3, s. 111–127.
45
H. Kissinger, Does America Need a Foreign Policy? Toward a Diplomacy of 21st Century, New
York 2002, s. 186.
46
W 1957 r. doszáo w Jordanii do buntu nacjonalistycznej frakcji armii, który szybko zostaá stáumiony.
W konsekwencji jednak zawieszono konstytucjĊ, ogáoszono stan wojenny oraz wezwano amerykaĔskie
wsparcie militarne i pomoc Þnansową opartą na doktrynie Eisenhowera. Zob. B. Salloukh, op. cit., s. 45.
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2001 r. król Abd Allah natychmiast zapewniá Waszyngton o swoim poparciu, a kilka
miesiĊcy póĨniej podjąá decyzjĊ o wysáaniu jordaĔskich siá pokojowych do Afganistanu. W 2003 r., pomimo publicznej retoryki neutralnoĞci, Abd Allah zezwoliá na
stacjonowanie amerykaĔskich wojsk na terytorium Jordanii. Monarchia haszymidzka
konsekwentnie wspieraáa Waszyngton w kolejnych inicjatywach pokojowych, wojnie
z terroryzmem, polityce wobec Iranu oraz Libii49.
JordaĔska armia, mimo iĪ maáo liczna, jest postrzegana w Stanach Zjednoczonych
jako jedna z najbardziej profesjonalnych na Bliskim Wschodzie, a tym samym jako
wartoĞciowy partner. Co prawda, monarchia nie wyraziáa nigdy zgody na zaáoĪenie
staáej bazy amerykaĔskich siá zbrojnych na jej terytorium, ale wielokrotnie odbywaáy
siĊ wspólne üwiczenia wojskowe, tak na pustynnym obszarze Jordanii, jak i w paĔstwach trzecich. Blisko wspóápracują takĪe sáuĪby specjalne i wywiadowcze – jordaĔska agencja (Muchabarat) jest powszechnie uznawana za drugiego najwaĪniejszego
partnera CIA (po MI6), przede wszystkim z racji na wysoki poziom profesjonalizacji i inÞltracji bliskowschodnich ugrupowaĔ terrorystycznych. W wyniku wspóápracy
obu agencji w 2006 r. zostaá odnaleziony i zabity przywódca Al-Kaidy w Iraku Abu
Musab az-Zarkawi50.
JordaniĊ i Stany Zjednoczone áączą wspólne interesy geostrategiczne, które nieustannie poszerzają swój zakres. Obok tradycyjnego dąĪenia do rozwiązania konßiktu
izraelsko-arabskiego, obecnie oba paĔstwa są zainteresowane takĪe stabilizacją sytuacji wewnĊtrznej Iraku oraz jak najszybszym zakoĔczeniem wojny domowej w Syrii.
Dla monarchii haszymidzkiej USA to przede wszystkim Ĩródáo pomocy zagranicznej,
waĪny partner handlowy i gwarant stabilnoĞci kraju, natomiast dla Stanów Zjednoczonych Jordania jest waĪnym sojusznikiem w regionie Bliskiego Wschodu, przede
wszystkim ze wzglĊdu na wspóápracĊ militarną i wywiadowczą. Co wiĊcej, bliskoĞü
Jordanii wzglĊdem Izraela oraz utrzymywanie pokojowych relacji z tym paĔstwem
sprawia, Īe stabilnoĞü monarchii haszymidzkiej leĪy w interesie amerykaĔskiej polityki zagranicznej.
StabilnoĞü i bezpieczeĔstwo Jordanii jest takĪe nadrzĊdnym celem unijnej polityki wobec tego kraju, stawianym znacznie wyĪej aniĪeli np. reformy spoáeczno-polityczne51. Wáadze w Ammanie, bĊdąc tego Ğwiadome, korzystają z szerokiego wachlarza pomocy oferowanej przez instytucje Unii Europejskiej. Instytucjonalizacja kontaktów Jordanii ze Wspólnotami Europejskimi nastąpiáa w 1977 r., kiedy to podpisano
Porozumienie o wspóápracy miĊdzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a JordaĔskim
Królestwem Haszymidzkim. Dalszy rozwój wzajemnych relacji nastąpiá w ramach
zainicjowanego w 1995 r. Procesu BarceloĔskiego (Partnerstwa EuroĞródziemnomorskiego) oraz Unii na rzecz Regionu Morza ĝródziemnego z 2008 r., która pogáĊbiaáa
49
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zakres wspóápracy, okreĞlając plan realizacji szeregu projektów multilateralnych52. Na
páaszczyĨnie dwustronnej w 1997 r. doszáo do wynegocjowania i podpisania Umowy
o Stowarzyszeniu Jordanii z UE53, która weszáa w Īycie w 2002 r. W 2004 r. monarchia haszymidzka aktywnie zaangaĪowaáa siĊ w nowo powstaáą Europejską PolitykĊ
Sąsiedztwa, a w listopadzie 2008 r. jordaĔskie wáadze wystąpiáy do Brukseli o przyznanie „zaawansowanego statusu” w relacjach z UE, który ostatecznie Jordania otrzymaáa w paĨdzierniku 2010 r. jako pierwsze z paĔstw regionu Ğródziemnomorskiego.
Dla Ammanu oznaczaáo to zacieĞnienie wspóápracy z UE oraz dostĊp do dotychczas
nieosiągalnych instrumentów Þnansowych. Konsekwentnie, w 2012 r. zainicjowany
zostaá proces przygotowawczy do utworzenia strefy wolnego handlu UE–Jordania,
a królestwo haszymidzkie zostaáo czáonkiem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, aby móc przyjmowaü inwestycje tej instytucji54.
Mimo iĪ powszechnie postrzegana jako sojusznik Zachodu, Jordania utrzymuje
poprawne stosunki z wiĊkszoĞcią gáównych graczy miĊdzynarodowych, w tym z Rosją,
ChRL czy Iranem; jest teĪ aktywnym uczestnikiem prac Organizacji Narodów Zjednoczonych. MiĊdzy innymi wáaĞnie ze wzglĊdu na swój pozytywny wizerunek i umiarkowanie Jordania zostaáa niemal jednogáoĞnie wybrana nowym niestaáym czáonkiem
Rady BezpieczeĔstwa ONZ po bezprecedensowej rezygnacji Arabii Saudyjskiej jesienią 2013 r.55 W rezultacie monarchia haszymidzka moĪe z jednej strony oczekiwaü
wiĊkszego znaczenia na arenie miĊdzynarodowej, áatwiejszego dostĊpu do pomocy
zagranicznej czy inwestycji miĊdzynarodowych. Z caáą pewnoĞcią JordaĔczycy wykorzystają teĪ czáonkostwo w Radzie do lobbowania na rzecz kompromisowego rozwiązania konßiktu w Syrii. JednakĪe z drugiej strony Jordania moĪe zostaü wciągniĊta
w podejmowanie decyzji w niewygodnych dla siebie i kontrowersyjnych sprawach,
w których dotychczas staraáa siĊ ostroĪnie manewrowaü: konßiktu izraelsko-palestyĔskiego, Syrii, Iranu czy innych zagadnieĔ bezpieczeĔstwa miĊdzynarodowego.

***
JordaĔską politykĊ zagraniczną naleĪy postrzegaü jako efekt manewrowania
Haszymidów miĊdzy ograniczeniami natury wewnĊtrznej, regionalnej i globalnej oraz,
52
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jak w typowym przykáadzie maáego i ambitnego kraju, przyjmowania okreĞlonych ról
w „spoáecznoĞci miĊdzynarodowej”. Jordania byáa i nadal pozostaje paĔstwem frontowym w konßikcie izraelsko-arabskim oraz ĞciĞle z nim związanym bliskowschodnim
procesie pokojowym. Co wiĊcej, monarchia haszymidzka posiada niebezpieczne i strategiczne zarazem poáoĪenie geopolityczne, stając siĊ tym samym waĪnym partnerem
dla mocarstw globalnych, a rodowód Haszymidów stawia ich w roli moralnych przywódców w Ğwiecie muzuámaĔskim56. Caáoksztaát uwarunkowaĔ wskazuje na buforowy
charakter paĔstwa jordaĔskiego.
Wydarzenia Arabskiej Wiosny z jednej strony destabilizują otoczenie Jordanii, co
samo w sobie stanowi zagroĪenie dla bezpieczeĔstwa tego kraju, ale z drugiej strony
– wzmacniają pozycjĊ monarchii na arenie miĊdzynarodowej. Jest to efekt zarówno
umiejĊtnego opanowania protestów spoáecznych i przemyĞlanej reakcji reĪimu – w ten
sposób w Ğwiat wysyáany jest przekaz o postĊpowym charakterze kraju, jak i znaczenia stabilnej Jordanii dla wielu aktorów miĊdzynarodowych – Unii Europejskiej,
Stanów Zjednoczonych czy paĔstw Zatoki. W zbliĪeniu z nimi oraz w ich pomocy
Þnansowej tkwi gwarancja przetrwania jordaĔskiej monarchii – pomoc ta moĪe záagodziü efekty reform spoáeczno-gospodarczych i politycznych, których przeprowadzenie
jest niezbĊdne, aby Jordania speániáa tak oczekiwania miĊdzynarodowych instytucji
Þnansowych, jak i wáasnego spoáeczeĔstwa. O ile sam kierunek przemian wewnątrz
Jordanii nie jest przesądzony, o tyle jedno jest pewne – rozwaĪna polityka zagraniczna
umoĪliwi Abd Allahowi II wiĊksze pole manewru w zmaganiach o przyszáe oblicze
systemu politycznego kraju.

Buffer Status as a Determinant of Foreign Policy of Jordan
Summary
The article analyses the Jordanian foreign policy with a primary focus on Jordan’s status as
a buffer state. This characteristic can be regarded as a key determinant of the foreign policy,
which not only deÞnes vital interests of the monarchy, but also shapes its behaviour in the international arena and impacts on its domestic scene. Consequently, main trends in the Jordanian
foreign policy are explored: moderation, quest for regional modus vivendi and long-standing
alliance with the West. The author also indicates that with a relative scarcity of natural resources
and weak economy, foreign policy becomes a strategic national asset of Jordan, a tool of domestic legitimacy for the political regime, and evidence of interlinked state interests and dynastic
ambitions of the Hashemite family. The article concludes that despite regional turmoil in the
wake of the Arab revolts, Jordan remains relatively stable and is skillfully playing its diplomatic
card in order to gain leeway on the domestic front.
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