
S t o s u n k i  M i ę d z y n a r o d o w e  –  I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s  •  n r  1  ( t . 4 9 )  2 0 1 4

Artur Malantowicz

BUFOROWO  JAKO WYZNACZNIK POLITYKI 

ZAGRANICZNEJ JORDANII

Pomimo braku istotnych surowców naturalnych, problemu ograniczonych i niewy-

starczaj cych zasobów wody, bardzo delikatnej sytuacji spo ecznej oraz niestabilnego 

s siedztwa, wspó czesna Jordania pozostaje jednym z najbardziej stabilnych pa stw 

regionu. W rzeczywisto ci jest to jedyny kraj yznego Pó ksi yca, w którym ten sam 

re im pozostaje u w adzy od momentu utworzenia pa stwa1. Przetrwanie Jorda skiego 

Królestwa Haszymidzkiego by o mo liwe dzi ki silnemu wsparciu rodowisk militar-

nych dla monarchii, umiej tno ci dostosowywania si  elit politycznych do zmienia-

j cych si  czynników wewn trznych i zewn trznych oraz dzi ki geostrategicznemu 

znaczeniu pa stwa-bufora i zwi zanej z tym pomocy zagranicznej (politycznej, ekono-

micznej i wojskowej). To w a nie buforowy charakter pa stwa mo na uzna  za jedn  

z najwa niejszych determinant polityki zagranicznej Jordanii, która nie tylko deÞ niuje 

ywotne interesy monarchii, ale te  kszta tuje jej postaw  na arenie mi dzynarodowej 

oraz wp ywa na polityk  wewn trzn 2. 

Analiza polityki zagranicznej Jordanii wymaga spojrzenia na  jako na najcenniej-

szy atut monarchii oraz narz dzie legitymizacji w adzy wewn trznej. Co wi cej, ze 

wzgl du na specyÞ k  jorda skiej sceny politycznej, gdzie kreowanie polityki zagra-

nicznej jest prerogatyw  królewsk , nale y j  tak e rozumie  jako powi zanie ambicji 

dynastycznych Haszymidów z interesami pa stwowymi. W tej formie gwarantuje to 

z jednej strony bezpiecze stwo pa stwa, a z drugiej – przetrwanie obecnego re imu 

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 Per-

spective, „Arab Studies Quarterly” 1998, t. 18, nr 2, s. 39, 40. Por. A. GarÞ nkle, 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 pa stwa jorda skiego

Kraje buforowe s  najcz ciej deÞ niowane jako relatywnie ma e, acz niezale ne 

i zazwyczaj neutralne, po o one mi dzy dwoma lub wi cej rywalizuj cymi ze sob  

pa stwami lub blokami politycznymi. Wielokrotnie przes ank  ich istnienia jest w a-

nie uniemo liwienie b d  minimalizacja wybuchu konß iktu mi dzy tymi stronami 

oraz zachowanie regionalnej równowagi si 3.

Literatura przedmiotu zwraca uwag  na szereg wyznaczników buforowo ci pa stw4. 

Najwa niejszym z nich jest po o enie geograÞ czne wzgl dem wi kszych i silniejszych 

s siadów – obszar pa stwa buforowego ma w zamy le rozdziela  ich terytoria b d  

strefy wp ywów. Terytorium pa stwa-bufora cechuje zazwyczaj po o enie ródl dowe 

oraz trudne warunki geograÞ czne (np. wyst powanie barier orograÞ cznych, obszarów 

podmok ych, pusty ), ale jednocze nie przebiegaj  przeze  strategiczne szlaki trans-

portowo-komunikacyjne. Pa stwa buforowe to tak e obszary przenikania si  kultur, 

wyzna , grup etnicznych i narodowych, których zró nicowanie jest postrzegane przez 

pa stwa s siednie jako przyczyna s abo ci wewn trznej buforów, uniemo liwiaj ca 

utworzenie silnej pa stwowo ci. De facto dzia a to w interesie s siaduj cych mocarstw 

poprzez utrwalanie status quo. Czynnikiem sprzyjaj cym buforowo ci pa stwa jest 

te  negatywna dysproporcja potencja ów demograÞ cznego, gospodarczego czy mili-

tarnego wzgl dem otoczenia, co z kolei zmusza pa stwa buforowe do manewrowa-

nia mi dzy interesami s siadów oraz do polityki neutralno ci. Jak zauwa a Stanis aw 

Biele , najwa niejszym celem pa stwa-bufora jest „zachowanie jego wzgl dnej samo-

dzielno ci i suwerenno ci w stosunku do zewn trznych protektorów i antagonistów”5.

Od pocz tku swojego istnienia Jordania, najpierw jako mandat Ligi Narodów pod 

zarz dem brytyjskim, a nast pnie jako emirat Transjordanii oraz Jorda skie Królestwo 

Haszymidzkie, ma charakter pa stwa buforowego. Jej utworzenie w obr bie granic 

wynegocjowanych przez Brytyjczyków w latach 20. XX wieku mia o zatrzyma  fran-

cuskie interesy na pó noc od rzeki Jarmuk, powstrzyma  Saudyjczyków od ingerencji 

w sprawy Palestyny i Egiptu oraz zapewni  Wielkiej Brytanii swobodny dost p do 

Iraku6. Po 1948 r., gdy niepodleg o  og osi  Izrael, Jordania sta a si  buforem mi -

dzy wiatem arabskim a pa stwem ydowskim; jej los natomiast by  ci le zwi zany 

z przebiegiem konß iktu izraelsko-arabskiego.

3 S. Biele , Pa stwa buforowe w stosunkach mi dzynarodowych, „Stosunki Mi dzynarodowe” 1995, 

t. 17, s. 9; M. Partem, The Buffer System in International Relations, „Journal of Conß ict 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. Biele , op. cit., s. 12–14.
5 M.R. Hafeznia, S. Ahmadi, B. Hourcard, op. cit., s. 14.
6 Szerzej o okoliczno ciach 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 po o ona w bezpo rednim s siedztwie najmniej stabilnych pa stw 

regionu Bliskiego Wschodu: Izraela i Autonomii Palesty skiej – sceny wielolet-

niego konß iktu izraelsko-arabskiego, Syrii obj tej wojn  domow , Iraku zmagaj -

cego si  z trudn  sytuacj  wewn trzn  po obaleniu Saddama Husajna oraz konser-

watywnego królestwa Arabii Saudyjskiej. Dostrzegalna jest tak e relatywna s abo  

Jordanii vis-à-vis jej s siadów pod wzgl dem ekonomicznym, politycznym i militar-

nym (zob. tabela 1), co z kolei implikuje przemy lane i ostro ne podej cie jorda -

skiej polityki zagranicznej wzgl dem nich7. Co prawda wi kszo  jorda skich gra-

nic jest sztuczna (z wyj tkiem linii granicznych rzek Jordan i Jarmuk) i nie znajduje 

odzwierciedlenia w barierach orograÞ cznych, to ponad 80% terytorium Jordanii sta-

nowi  obszary pustynne, pó pustynne i stepowe, gdzie panuje suchy klimat zwrotni-

kowy kontynentalny. Oddzielaj  one centra gospodarcze i demograÞ czne po o one 

w pó nocno-zachodniej cz ci kraju od terytorium Iraku i Arabii Saudyjskiej. Jedynym 

„oknem na wiat” Jordanii jest 26-kilometrowy pas wybrze a nad Morzem Czerwo-

nym wraz z pr nie rozwijaj cym si  portem w Akabie. Ponadto przez terytorium 

monarchii haszymidzkiej przebiegaj  l dowe szlaki handlowe cz ce Pó wysep Arab-

ski z wybrze em Morza ródziemnego, Turcj  i Kaukazem8.

Tabela 1. Porównanie potencja ów Jordanii i pa stw s siednich w 2011 r.

Jordania Izrael Syria Irak
Arabia 

Saudyjska

Liczba ludno ci

(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

Wydatki na cele woj-

skowe (mln USD)
1 340 14 163 2 495 5 905 48 531

Personel wojskowy 110 500 184 550 403 000* 802 400 249 000

* Dane za 2010 rok.

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Mi dzynarodowy 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 wiatowy, World Bank Data, 

http://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.TOTL.P1 (01.02.2014).

Zdecydowana wi kszo  mieszka ców Jordanii to Arabowie (98%), jedynie nie-

wielk  cz  stanowi  mniejszo ci Czerkiesów, Czecze ców i Ormian. Blisko 92% 

Jorda czyków to sunnici, a 6% – chrze cijanie ró nych obrz dków wschodnich9. 

7 C.R. Ryan, „Jordan First”: Jordan’s Inter-Arab Relations and Foreign Policy under King Abdul-

lah 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 zró nicowanie etniczne i religijne, a podzia y mi dzy Jorda czykami 

z Wschodniego Brzegu (Transjorda czykami) a Jorda czykami palesty skiego pocho-

dzenia stanowi  o dynamice systemu spo eczno-politycznego monarchii haszymidz-

kiej. Obie grupy maj  wspólne pochodzenie etniczne (Arabowie), pos uguj  si  tym 

samym j zykiem (arabskim) oraz wyznaj  t  sam  religi  (islam). Ró nicuje ich nato-

miast fakt, e Palesty czycy s  uchod cami, których kolejne wojny izraelsko-arab-

skie pozbawi y w asno ci i ojczyzny oraz skomplikowa y ich poczucie to samo ci. 

Poszczególne grupy uchod ców ró ni  si  stopniem identyÞ kacji z pa stwem jorda -

skim, przekonaniami politycznymi czy ideologi ; zró nicowany jest równie  ich status 

ekonomiczny10. Mimo i  niemal wszyscy posiadaj  obywatelstwo jorda skie11, a co za 

tym idzie maj , wedle litery prawa, status równy z Transjorda czykami, zauwa alne 

s  pewne przejawy ich dyskryminacji, przede wszystkim na rynku pracy. Jorda czycy 

ze Wschodniego Brzegu maj  pierwsze stwo w zatrudnieniu w sektorze publicznym 

(biurokracja rz dowa, armia), niejako naturalnie wi c Palesty czycy zdominowali sek-

tor prywatny, m.in. handel i bankowo 12. Transjorda czycy stanowi  Þ lar monarchii 

haszymidzkiej, w ród Palesty czyków natomiast pojawia si  najwi cej g osów kon-

testuj cych obecny system polityczny.

Na pocz tku 2013 r. w Jordanii mieszka o ponad 2 mln zarejestrowanych uchod -

ców palesty skich13. Oprócz nich królestwo zamieszkuj  osoby nieobj te rejestracj  

oraz Palesty czycy, którzy migrowali na Wschodni Brzeg z pobudek ekonomicznych. 

Ich liczba nie jest dok adnie ustalona, ale nieoÞ cjalne statystyki podaj , e Jorda -

czycy pochodzenia palesty skiego stanowi  55–70% ogó u spo ecze stwa. Ta prze-

waga demograÞ czna wymusza z jednej strony aktywny udzia  w adz w Ammanie 

w poszukiwaniu rozwi zania sprawy palesty skiej, a z drugiej – promocj  idei wspól-

nej to samo ci jorda skiej, cz cej elementy „transjorda sko ci” i „palesty sko ci”14. 

Staje si  to tym bardziej istotne, e w ostatnich latach Jordania udzieli a schronienia 

kolejnym grupom uchod ców – 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 Jorda skie obywatelstwo zosta o przyznane wszystkim Palesty czykom zamieszkuj cym 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 Palesty czykach w Jordanii zob. A. Malantowicz, Jorda czycy czy Palesty czycy? Czyli 

o to samo ci i statusie spo eczno-prawnym uchod ców palesty skich w Jordanii, w: M.W. Solarz (red.), 

GeograÞ a polityczna wobec wyzwa  i problemów wspó czesnej Polski i wiata, Toru  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

Powy ej wskazane cechy sprawiaj , e Jordania pe ni funkcj  pa stwa buforowego, 

nie tylko w ramach regionu Bliskiego Wschodu, ale te  – ze wzgl du na istotne zna-

czenie tej cz ci wiata dla mocarstw wiatowych – w skali globalnej. Buforowo  

jest jednocze nie jednym z kluczowych uwarunkowa  polityki zagranicznej monarchii 

haszymidzkiej, co znajduje swój przejaw m.in. w deÞ niowaniu celów i interesów tej 

polityki oraz przyjmowaniu przez Jordani  okre lonych ról w „spo eczno ci mi dzy-

narodowej”16. Buforowy charakter pa stwa nie pozostaje tak e bez wp ywu na sposób 

prowadzenia polityki wewn trznej przez kolejnych jorda skich monarchów17.

Mimo i  przetrwanie i zapewnienie bezpiecze stwa mo na uzna  za podstawowy 

cel istnienia wszelkich wspólnot politycznych18, specyÞ ka funkcjonowania pa stw 

buforowych podkre la nadrz dno  interesów i celów zwi zanych z ich egzystencj . 

Tak te  jest w przypadku Jordanii, gdzie bezpiecze stwu pa stwa zosta  podporz d-

kowany ca okszta t polityki zagranicznej, w tym jej cele koegzystencjalne i funkcjo-

nalne19. Pomimo relatywnej s abo ci w porównaniu z s siadami oraz de facto uza-

le nienia od pomocy zagranicznej i dostaw surowców z pa stw regionu (gazu natu-

ralnego z Egiptu oraz ropy naftowej z Iraku, Arabii Saudyjskiej i Kuwejtu), Jordania 

poprzez polityk  zagraniczn  stara si  podkre la  swoj  niezale no  polityczn . D y 

te  do budowy regionalnego modus vivendi, jako e to w a nie niestabilno  najbli -

szego s siedztwa generuje najwi ksze zagro enia dla monarchii – w jej interesie le y 

zatem zapobieganie im oraz ich eliminacja. Jordania podejmuje tak e dzia ania maj ce 

na celu podniesienie jej pozycji oraz presti u na arenie mi dzynarodowej – ich pod-

stawow  przes ank  jest relatywna stabilno , post powo  i racjonalno  w zachowa-

niu monarchii na tle pozosta ych pa stw regionu. Elementem tej strategii jest ponadto 

podkre lanie jorda skiego „przywi zania do pokoju” oraz roli rodu Haszymidów jako 

stra ników wi tych miejsc islamu20.

Przyj te cele i interesy w polityce zagranicznej generuj  okre lone role, które 

Jordania odgrywa na arenie mi dzynarodowej – wszystkie one maj  pozytywne kono-

tacje. Z jednej strony monarchia haszymidzka stara si  wype nia  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, Bezpiecze stwo jako cel polityki zagranicznej pa stwa, w: R. Zi ba (red.), Wst p 

do teorii polityki zagranicznej pa stwa, Toru  2007, s. 59, 60.
19 Szerzej o typologii celów polityki zagranicznej zob. R. Zi ba, Cele polityki zagranicznej pa stwa, 

w: R. Zi ba (red.), Wst p 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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niezale no ci, rozwijaj c dobre relacje z mo liwie najwi ksz  liczb  graczy mi dzy-

narodowych. Z drugiej strony natomiast w sytuacji konfrontacji interesów aktorów 

zewn trznych Jordania odgrywa rol  wiernego sojusznika Zachodu na Bliskim Wscho-

dzie21. Ponadto Amman pe ni niejednokrotnie funkcj  regionalnego przywódcy, przede 

wszystkim w zakresie bliskowschodniego procesu pokojowego oraz dialogu mi dzyre-

ligijnego i mi dzykulturowego. Jako mediator-integrator Jordania podejmuje dzia ania 

w celu wypracowania wspólnego stanowiska umiarkowanych pa stw regionu wobec 

wielu kontrowersyjnych kwestii, oferuje te  dobre us ugi w rozmowach izraelsko-pale-

sty skich22. Sama, b d c niejako pionierem procesu pokojowego, monarchia haszy-

midzka wspó cze nie odgrywa rol  jego promotora oraz stanowi naturalny pomost 

mi dzy Izraelem a wiatem arabskim23.

 3. G ówne kierunki polityki zagranicznej Jordanii

Jorda scy monarchowie zgodnie postrzegali polityk  zagraniczn  jako narz dzie prze-

trwania oraz gwarant stabilno ci wewn trznej kraju, który zmaga si  z problemami 

ograniczonych zasobów i szybko rosn cej liczby ludno ci. Te w a nie problemy oraz 

zwi zana z nimi zale no  gospodarcza od innych pa stw sk ania y Jordani  do utrzy-

mywania co najmniej poprawnych stosunków zarówno z jej s siadami, jak i global-

nymi pot gami. Od zawsze monarchia mia a bliskie kontakty z Zachodem, najpierw 

widz c g ównego sojusznika w Wielkiej Brytanii, a nast pnie – w Stanach Zjedno-

czonych; zapewnia o to jorda skim w adcom tak bezpiecze stwo wewn trzne, jak 

i ochron  od zagro e  zewn trznych24. Równocze nie zale no  od ropy naftowej 

zmusza a Jordani  do budowy dobrych relacji z pa stwami Zatoki Perskiej, a fakt 

posiadania najd u szej granicy z Izraelem oraz ponoszenia kosztów kolejnych ods on 

wojny izraelsko-arabskiej – do wyst powania w naturalnej roli zwolennika regional-

nego bezpiecze stwa i procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie.

21 Jedynym wyra nym wyj tkiem od tej zasady by a wojna iracko-kuwejcka (1990–1991). Mimo i  

oÞ cjalnie neutralna wobec konß iktu, Jordania udzieli a wówczas nieformalnego poparcia dla Iraku wbrew 

oczekiwaniom Waszyngtonu. W efekcie król Husajn w krótkim czasie utraci  wi kszo  regionalnych i glo-

balnych sojuszników oraz id c  za tym pomoc zagraniczn . 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 Dzia ania te niezwykle trafnie opisuje w swojej ksi ce by y minister spraw zagranicznych Jordanii. 

Zob. M. Muasher, The Arab Center. The Promise of Moderation, New Haven–London 2008.
23 Poszczególne role wyró niono w oparciu o typologi  Kalevi Holstiego. Szerzej zob. M. Bielecka, 

Role mi dzynarodowe pa stwa, w: R. Zi ba (red.), Wst p 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 pozosta ych pa stw regionu Jordania wyró nia si  niezwykle aktywn  i istotn  

rol  w budowaniu kompromisów mi dzy skonß iktowanymi stronami. G ówn  sfer  

tej aktywno ci jest bliskowschodni proces pokojowy. Jest to spowodowane przede 

wszystkim geograÞ cznym s siedztwem Izraela oraz terytoriów palesty skich, a tak e 

obecno ci  wielu Palesty czyków na terenie Jordanii – brak rozwi zania konß iktu 

izraelsko-arabskiego przek ada si  na napi cia wewn trz kraju. ywotnym interesem 

monarchii haszymidzkiej jest zatem udzia  w dzia aniach pokojowych.

Wieloletnia tradycja nieoÞ cjalnych kontaktów Haszymidów z przedstawicielami 

ruchu syjonistycznego i w adzami Izraela25, stan pokoju de facto po 1967 r.26 oraz brak 

trudnych tematów (np. militarnej obecno ci Izraela na terenie Jordanii) w relacjach 

dwustronnych, umo liwi y Jorda czykom swobodne przyst pienie do sto u negocja-

cyjnego po konferencji madryckiej z 1991 r. W jej trakcie Jordania po raz ostatni 

reprezentowa a interesy palesty skie na arenie mi dzynarodowej27. Po podpisaniu 

przez Palesty czyków Deklaracji Zasad we wrze niu 1993 r. i prze amaniu panuj -

cego w arabskiej wiadomo ci tabu o niezawieraniu pokoju z Izraelem, król Husajn 

zdecydowa  o podpisaniu traktatu pokojowego z Tel Awiwem 26 pa dziernika 1994 r.28 

Co wa ne, w przeciwie stwie do Egiptu, królestwo haszymidzkie zaoferowa o Izra-

elowi „ciep y” pokój, oparty na pe nej normalizacji stosunków, a nie tylko utrzymywa-

niu kontaktów dyplomatycznych, wyrazem czego by y liczne inicjatywy wspó pracy 

gospodarczej i politycznej po 1994 r. Niemniej jednak taki stan rzeczy by  cz sto kon-

testowany przez mieszka ców Jordanii29.

Mo na by doszukiwa  si  wielu przyczyn, które pchn y Jordani  w kierunku 

wspó pracy z Izraelem: wspólny interes w utrzymywaniu spokoju na granicy, ch  

podzia u zasobów wodnych rzek Jordan i Jarmuk, czy te  korzy ci gospodarcze. 

Szczególny wymiar mia o jednak pi  aspektów, które wówczas zdeterminowa y 

postaw  monarchii haszymidzkiej: izraelskie gwarancje konieczno ci istnienia nie-

podleg ego pa stwa jorda skiego 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 by a tzw. polityka „otwartych mostów”, która zak ada a wspó prac  

polityczn , ekonomiczn  i administracyjn  Izraela oraz Jordanii w zarz dzaniu Zachodnim Brzegiem. Dla 

Izraela by o to rozwi zanie praktyczne, natomiast dla Jordanii – szansa na odzyskanie wp ywów 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; korzy ci polityczne i mate-

rialne p yn ce z Waszyngtonu, a zwi zane z poprawnymi stosunkami z Izraelem; ogra-

niczenie roli Organizacji Wyzwolenia Palestyny; zapewnienie szczególnego statusu 

dynastii Haszymidów w ochronie i administrowaniu wi tymi miejscami Jerozolimy30.

Formalna poprawa relacji dwustronnych z Izraelem sprawi a, e Jordania zwróci a 

wi ksz  uwag  na regionalny kompleks bezpiecze stwa. Od pocz tku swojej w adzy 

król Abd Allah II podejmowa  starania w celu integracji umiarkowanych krajów arab-

skich, takich jak Arabia Saudyjska, Egipt, Maroko czy Kuwejt, by ich wspólny g os 

mia  wi ksz  si  przebicia na forum Ligi Pa stw Arabskich. Wyrazem tego by y m.in. 

Arabska Inicjatywa Pokojowa z 2002 r.31 oraz powo any w 2007 r. Arabski Kwartet32. 

W pó niejszych latach Jordania oferowa a przede wszystkim dobre us ugi, po redni-

cz c zarówno mi dzy Izraelem a Palesty czykami, jak i mi dzy Tel Awiwem a pozo-

sta ymi arabskimi stolicami. Mia o to miejsce szczególnie po 2010 r., kiedy to na tery-

torium Jordanii wielokrotnie dochodzi o do spotka  negocjatorów izraelskich i pale-

sty skich. Jednocze nie Amman nieustannie podkre la  konieczno  zabezpieczenia 

w asnych interesów w ewentualnym porozumieniu pokojowym, w tym m.in. prawo 

uchod ców palesty skich do powrotu33.

Skuteczno  w d eniu do wypracowania regionalnego modus vivendi mog y 

zagwarantowa  Jordanii jedynie poprawne relacje ze wszystkimi jej s siadami, z któ-

rych najbardziej zainteresowana takim stanem rzeczy by a Arabia Saudyjska. Pocz t-

kowo relacje saudyjsko-jorda skie by y bardzo ograniczone z powodu rywalizacji 

rodzin rz dz cych – Haszymidów i Saudów34. Z czasem jednak wspólne interesy 

doprowadzi y do zbli enia mi dzy s siadami – oba pa stwa by y konserwatywnymi 

monarchiami sprzeciwiaj cymi si  ekspansji komunizmu w regionie. Saudom zale a o 

na stabilnej i przyjaznej Jordanii w roli bufora w konß ikcie izraelsko-arabskim, st d 

Rijad wspiera  monarchi  haszymidzk  Þ nansowo, tak na potrzeby rozwoju gospo-

darczego, jak i wzmocnienia jej potencja u militarnego. Arabia Saudyjska sta a si  

tak e celem migracji zarobkowej wielu jorda skich obywateli35. Wszystko zmie-

ni o si  jednak w obliczu jorda skiej neutralno ci w czasie wojny iracko-kuwejc-

kiej – przez wielu Arabów, w tym przez Saudyjczyków, by o to uznane jako zdrada. 

W efekcie Arabia Saudyjska zerwa a stosunki dyplomatyczne, wstrzyma a pomoc 

30 M. Zak, Thirty Years of Clandestine Meetings. The Jordan-Israel Peace Treaty, „Middle East Quar-

terly” 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 w adcami Mekki oraz opiekunami wi tych miejsc islamu tam si  

znajduj cych. Kres ich w adztwa nast pi  wraz z podbiciem Hid azu przez Ibn Sauda w 1924 r.
35 Szerzej o rozwoju stosunków saudyjsko-jorda skich 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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zagraniczn  dla Jordanii oraz zwolni a setki tysi cy jorda skich pracowników. Rela-

cje pozostawa y napi te do ko ca panowania króla Husajna, a poprawi y si  dopiero 

po sukcesji Abd Allaha II w Jordanii, którego jednym z g ównych celów w poli-

tyce zagranicznej by o odnowienie pozytywnych relacji ze wiatem arabskim36. Obu 

pa stwom zale a o na integracji rodowiska umiarkowanych pa stw arabskich oraz 

kontynuacji procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie. Monarchia haszymidzka 

w Arabii Saudyjskiej widzia a te  swojego wa nego partnera handlowego, zw asz-

cza po za amaniu si  jorda sko-irackiego handlu w 2003 r., ród o pomocy Þ nanso-

wej oraz g ównego sojusznika w jorda skich d eniach do zbli enia si  z pa stwami

Rady Wspó pracy Zatoki37.

Du o bardziej problematyczna by a dla Ammanu kwestia stosunków z Irakiem 

i Syri , przede wszystkim ze wzgl du na burzliw  zmienno  ich re imów politycz-

nych, maj c  negatywny wp yw na bezpiecze stwo regionu. Relacje mi dzy Jordani  

a Irakiem by y bardzo bliskie i serdeczne od momentu powstania obu pa stw a  do 

1958 r., kiedy to obalona zosta a iracka monarchia. Po okresie wzajemnej nieufno ci 

w latach 60. i 70. XX wieku, kolejne zbli enie nast pi o po doj ciu Saddama Husajna 

do w adzy. Jordania udzieli a pe nego poparcia Irakowi w czasie wojny o mioletniej, 

oferuj c swój port w Akabie jako punkt transferu zaopatrzenia dla irackich wojsk, 

w zamian otrzymuj c kontrakty na dostaw  ropy naftowej za symboliczn  cen . Taki 

uk ad powi za  politycznych i gospodarczych sta  si  wyj tkowo niekorzystny dla Jor-

danii w obliczu irackiej inwazji na Kuwejt w 1990 r. – oÞ cjalnie og oszona wówczas 

neutralno  monarchii haszymidzkiej spotka a si  z ostr  krytyk  Stanów Zjednoczo-

nych i bogatych pa stw arabskich38. Niemniej jednak a  do 2003 r. Jordania zachowa a 

poprawne relacje z Bagdadem. 

Gdy w 2003 r. zapad a decyzja o ameryka skiej interwencji w Iraku król Abd 

Allah II nie pope ni  b dów swojego ojca. W adze w Ammanie publicznie si  jej 

sprzeciwi y, przede wszystkim ze wzgl du na zagro enie rozlania konß iktu na kraje 

s siednie, ale nieoÞ cjalnie jorda skie terytorium sta o si  baz  operacyjn  dla brytyj-

skich i ameryka skich oddzia ów, a przy granicy Jordanii rozlokowano system rakie-

towej ochrony powietrznej Patriot. Poniewa  w interesie królestwa le a o istnienie 

silnego, stabilnego i umiarkowanego pa stwa irackiego, a wojna doprowadzi a do 

destabilizacji sytuacji w Iraku, jorda ski re im aktywnie w czy  si  w budowanie 

zdolno ci irackich s u b wojskowych i porz dkowych oraz dzia ania antyterrory-

styczne39. W publicznej retoryce w adze w Ammanie wielokrotnie wyra a y swoje 

36 C.R. Ryan, op. cit., s. 46.
37 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 wzmo onej aktywno ci Iranu na irackiej scenie politycznej, widz c 

w tym zagro enie dla w asnych interesów w regionie40.

Najwi cej problemów dla polityki zagranicznej Jordanii od pocz tku 2011 r. spra-

wia a kwestia syryjska. Pomimo wspólnej historii w ramach Imperium Otoma skiego, 

wi zów plemiennych ludno ci obu pa stw oraz wspólnego udzia u w wojnach izrael-

sko-arabskich, relacje Syrii i Jordanii nigdy nie mia y charakteru partnerskiego. W cza-

sie „zimnej wojny” kraje te znajdowa y si  w konkuruj cych obozach politycznych: 

Jordania by a konserwatywn  i prozachodni  monarchi , natomiast Syria – radykaln  

i rewolucyjn  republik  sprzymierzon  ze Zwi zkiem Radzieckim. Podobny rozd -

wi k ujawni  si  w wojnie iracko-ira skiej (1980–1988), gdy król Husajn popar  Bag-

dad, a prezydent Al-Asad – Teheran. Stosunków bilateralnych nie u atwia a ponadto 

wzajemna niech  obu w adców – szczególnie krytycznie HaÞ z al-Asad spogl da  na 

dzia ania Husajna w bliskowschodnim procesie pokojowym41.

Po pocz tkowej poprawie wzajemnych relacji w efekcie zmiany pokoleniowej na 

szczytach w adzy obu pa stw, szybko dosz o do kolejnych napi  w kontaktach poli-

tycznych. Kryzys w stosunkach jorda sko-syryjskich nast pi  w 2011 r., gdy re im 

w Damaszku odpowiedzia  przemoc  na protesty ludno ci cywilnej. Destabilizacja 

sytuacji w tym kraju doprowadzi a do za amania dwustronnego handlu, zamkni cia 

wielu szlaków transportowych cz cych Jordani  z Turcj  i Kaukazem oraz drastycz-

nego spadku przychodów sektora turystycznego42. Nasilaj ca si  wojna domowa oraz 

zwi zane z ni  bezpo rednie zagro enie militarne i masowy nap yw uchod ców syryj-

skich do Jordanii sprawi y, e monarchia haszymidzka z pocz tkowo zdystansowanej 

pozycji przesz a do bardziej radykalnej retoryki – w po owie listopada 2011 r. król 

Abd Allah II, jako pierwszy arabski przywódca, wezwa  Baszszara al-Asada do ust -

pienia ze stanowiska43. W 2013 r. wojna w Syrii stanowi a jedno z najpowa niejszych 

wyzwa  dla bezpiecze stwa Jordanii w ostatnich dziesi cioleciach, prowadz ce do 

niewydolno ci systemu spo eczno-gospodarczego monarchii. St d te  w jej ywotnym 

interesie le a o jak najszybsze zako czenie konß iktu. Poniewa  efekt Þ nalny wojny 

domowej by  trudny do przewidzenia, jorda ski re im by  skazany na dotychczasow  

ostro n  polityk  balansowania mi dzy stronami konß iktu przy jednoczesnym wzmac-

nianiu swojego bezpiecze stwa we wspó pracy z pa stwami zachodnimi44.

40 S. Lasensky, Jordan and Iraq. Between Cooperation and Crisis, United States Institute of Peace, 

„Special Report” 2006, nr 178, passim; B. Szajkowski, The Shia Crescent, „The Copernicus Journal of 

Political Studies” 2013, t. 3, nr 1, s. 22–24.
41 C.R. Ryan, Inter-Arab Alliances…, s. 84, 85.
42 R. al Khouri, The Syria Syndrome, „Jordan Business”, wrzesie  2011 r., s. 53, 54.
43 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/

syria/8889653/King-Abdullah-of-Jordan-becomes-Þ rst-Arab-ruler-to-call-on-Syrias-Bashar-al-Assad-to-go.

html (08.08.2013).
44 J. Barnes-Dacey, Syria: the View From Jordan, http://ecfr.eu/content/entry/commentary_syria_the_

view_from_jordan138 (12.07.2013). Szerzej o zagro eniach dla bezpiecze stwa Jordanii w zwi zku z wojn  
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3.2.  Wierny sojusznik Zachodu

Ze wzgl du na po o enie w geograÞ cznym s siedztwie Izraela, umiarkowanie oraz 

wiarygodno  na arenie mi dzynarodowej Jordania jest niejako naturalnym sojusz-

nikiem dla pa stw zachodnich. Jorda skie w adze wykorzystuj  ten fakt do budowy 

silniejszej pozycji mi dzynarodowej, ani eli wynika oby to z potencja u pa stwa – 

dzia ania te przynosz  zamierzony efekt. Henry Kissinger podkre la , e monarchia 

haszymidzka jest na Zachodzie postrzegana jako „jedno z najbardziej przyjaznych 

pa stw, na których opiera si  stabilno  regionu” oraz „niezawodny i wierny przyja-

ciel Stanów Zjednoczonych, naprawd  pomocny w arabsko-izraelskiej dyplomacji”45.

Obie strony zacz y dostrzega  korzy ci p yn ce z wzajemnej wspó pracy ju  

w po owie XX wieku. W 1951 r. Amerykanie zacz li przekazywa  do Ammanu pomoc 

gospodarcz , a od 1957 r., po pogorszeniu si  relacji brytyjsko-jorda skich, tak e 

pomoc militarn 46. Kolejne trzydzie ci lat przynios o stopniow  intensyÞ kacj  wspó -

pracy – ameryka ska administracja przychylnie spogl da a na prozachodni kurs w jor-

da skiej polityce zagranicznej, a jako  wzajemnych stosunków zale a a od osobistych 

relacji mi dzy królem Husajnem a kolejnymi prezydentami USA. Strategiczne zna-

czenie Jordanii dla interesów ameryka skich ujawni o si  jednak dopiero w 1994 r., 

gdy dosz o do normalizacji stosunków izraelsko-jorda skich oraz podpisania traktatu 

pokojowego. Dotychczas traktowana jako ma e i pozbawione zasobów pa stwo pro-

wadz ce prozachodni  polityk , od 1994 r. Jordania sta a si  warto ciowym sojusz-

nikiem, wr cz modelem pokojowej koegzystencji i stabilno ci. Wkrótce potem nast -

pi o ca kowite umorzenie jorda skiego d ugu wobec Stanów Zjednoczonych (1995), 

nazwanie Jordanii g ównym sojusznikiem USA spoza Paktu Pó nocnoatlantyckiego 

(1996)47 oraz wznowienie pomocy Þ nansowej dla monarchii haszymidzkiej, z prze-

znaczeniem zarówno na cele gospodarcze, jak i wojskowe48. Z czasem Jordania zosta a 

jednym z najwi kszych biorców ameryka skiej pomocy na wiecie, obok Izraela, 

Egiptu i Kolumbii.

Za rz dów Abd Allaha II Jordania niemal bezwarunkowo popiera ameryka sk  

polityk  wobec regionu bliskowschodniego, co jest zwi zane przede wszystkim z prze-

konaniem monarchy o prymacie rozwoju gospodarczego w zapewnieniu stabilno ci 

kraju, a ten jest mo liwy jedynie przy wsparciu USA. Po zamachach z 11 wrze nia 

w Syrii zob. A. Malantowicz, Wojna w Syrii a bezpiecze stwo Jorda skiego Królestwa Haszymidzkiego, 

„Krakowskie Studia Mi dzynarodowe” 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. dosz o w Jordanii do buntu nacjonalistycznej frakcji armii, który szybko zosta  st umiony. 

W konsekwencji jednak zawieszono konstytucj , og oszono stan wojenny oraz wezwano ameryka skie 

wsparcie militarne i pomoc Þ nansow  opart  na doktrynie Eisenhowera. Zob. B. Salloukh, op. cit., s. 45.
47 J.M. Sharp, Jordan: Background and U.S. Relations, Washington 2011, passim.
48 Ibidem, s. 25, 26; J. Zaj c, rodki i metody oddzia ywania USA w bliskowschodnim procesie poko-

jowym (1991–2000), Warszawa 2004, s. 122, 123, 150, 151.
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2001 r. król Abd Allah natychmiast zapewni  Waszyngton o swoim poparciu, a kilka 

miesi cy pó niej podj  decyzj  o wys aniu jorda skich si  pokojowych do Afgani-

stanu. W 2003 r., pomimo publicznej retoryki neutralno ci, Abd Allah zezwoli  na 

stacjonowanie ameryka skich wojsk na terytorium Jordanii. Monarchia haszymidzka 

konsekwentnie wspiera a Waszyngton w kolejnych inicjatywach pokojowych, wojnie 

z terroryzmem, polityce wobec Iranu oraz Libii49.

Jorda ska armia, mimo i  ma o liczna, jest postrzegana w Stanach Zjednoczonych 

jako jedna z najbardziej profesjonalnych na Bliskim Wschodzie, a tym samym jako 

warto ciowy partner. Co prawda, monarchia nie wyrazi a nigdy zgody na za o enie 

sta ej bazy ameryka skich si  zbrojnych na jej terytorium, ale wielokrotnie odbywa y 

si  wspólne wiczenia wojskowe, tak na pustynnym obszarze Jordanii, jak i w pa -

stwach trzecich. Blisko wspó pracuj  tak e s u by specjalne i wywiadowcze – jorda -

ska agencja (Muchabarat) jest powszechnie uznawana za drugiego najwa niejszego 

partnera CIA (po MI6), przede wszystkim z racji na wysoki poziom profesjonaliza-

cji i inÞ ltracji bliskowschodnich ugrupowa  terrorystycznych. W wyniku wspó pracy 

obu agencji w 2006 r. zosta  odnaleziony i zabity przywódca Al-Kaidy w Iraku Abu 

Musab az-Zarkawi50.

Jordani  i Stany Zjednoczone cz  wspólne interesy geostrategiczne, które nie-

ustannie poszerzaj  swój zakres. Obok tradycyjnego d enia do rozwi zania konß iktu 

izraelsko-arabskiego, obecnie oba pa stwa s  zainteresowane tak e stabilizacj  sytu-

acji wewn trznej Iraku oraz jak najszybszym zako czeniem wojny domowej w Syrii. 

Dla monarchii haszymidzkiej USA to przede wszystkim ród o pomocy zagranicznej, 

wa ny partner handlowy i gwarant stabilno ci kraju, natomiast dla Stanów Zjedno-

czonych Jordania jest wa nym sojusznikiem w regionie Bliskiego Wschodu, przede 

wszystkim ze wzgl du na wspó prac  militarn  i wywiadowcz . Co wi cej, blisko  

Jordanii wzgl dem Izraela oraz utrzymywanie pokojowych relacji z tym pa stwem 

sprawia, e stabilno  monarchii haszymidzkiej le y w interesie ameryka skiej poli-

tyki zagranicznej.

Stabilno  i bezpiecze stwo Jordanii jest tak e nadrz dnym celem unijnej poli-

tyki wobec tego kraju, stawianym znacznie wy ej ani eli np. reformy spo eczno-poli-

tyczne51. W adze w Ammanie, b d c tego wiadome, korzystaj  z szerokiego wachla-

rza pomocy oferowanej przez instytucje Unii Europejskiej. Instytucjonalizacja kon-

taktów Jordanii ze Wspólnotami Europejskimi nast pi a w 1977 r., kiedy to podpisano 

Porozumienie o wspó pracy mi dzy Europejsk  Wspólnot  Gospodarcz  a Jorda skim 

Królestwem Haszymidzkim. Dalszy rozwój wzajemnych relacji nast pi  w ramach 

zainicjowanego w 1995 r. Procesu Barcelo skiego (Partnerstwa Euro ródziemnomor-

skiego) oraz Unii na rzecz Regionu Morza ródziemnego z 2008 r., która pog bia a 

49 J.M. Sharp, op. cit., s. 13–18, 24.
50 A. Terril, op. cit., s. 54–59.
51 Unijny dyplomata wysokiego szczebla, Amman, 4 marca 2013 r., wywiad autora.
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zakres wspó pracy, okre laj c plan realizacji szeregu projektów multilateralnych52. Na 

p aszczy nie dwustronnej w 1997 r. dosz o do wynegocjowania i podpisania Umowy 

o Stowarzyszeniu Jordanii z UE53, która wesz a w ycie w 2002 r. W 2004 r. monar-

chia haszymidzka aktywnie zaanga owa a si  w nowo powsta  Europejsk  Polityk  

S siedztwa, a w listopadzie 2008 r. jorda skie w adze wyst pi y do Brukseli o przy-

znanie „zaawansowanego statusu” w relacjach z UE, który ostatecznie Jordania otrzy-

ma a w pa dzierniku 2010 r. jako pierwsze z pa stw regionu ródziemnomorskiego. 

Dla Ammanu oznacza o to zacie nienie wspó pracy z UE oraz dost p do dotychczas 

nieosi galnych instrumentów Þ nansowych. Konsekwentnie, w 2012 r. zainicjowany 

zosta  proces przygotowawczy do utworzenia strefy wolnego handlu UE–Jordania, 

a królestwo haszymidzkie zosta o cz onkiem Europejskiego Banku Odbudowy i Roz-

woju, aby móc przyjmowa  inwestycje tej instytucji54.

Mimo i  powszechnie postrzegana jako sojusznik Zachodu, Jordania utrzymuje 

poprawne stosunki z wi kszo ci  g ównych graczy mi dzynarodowych, w tym z Rosj , 

ChRL czy Iranem; jest te  aktywnym uczestnikiem prac Organizacji Narodów Zjedno-

czonych. Mi dzy innymi w a nie ze wzgl du na swój pozytywny wizerunek i umiar-

kowanie Jordania zosta a niemal jednog o nie wybrana nowym niesta ym cz onkiem 

Rady Bezpiecze stwa ONZ po bezprecedensowej rezygnacji Arabii Saudyjskiej jesie-

ni  2013 r.55 W rezultacie monarchia haszymidzka mo e z jednej strony oczekiwa  

wi kszego znaczenia na arenie mi dzynarodowej, atwiejszego dost pu do pomocy 

zagranicznej czy inwestycji mi dzynarodowych. Z ca  pewno ci  Jorda czycy wyko-

rzystaj  te  cz onkostwo w Radzie do lobbowania na rzecz kompromisowego rozwi -

zania konß iktu w Syrii. Jednak e z drugiej strony Jordania mo e zosta  wci gni ta 

w podejmowanie decyzji w niewygodnych dla siebie i kontrowersyjnych sprawach, 

w których dotychczas stara a si  ostro nie manewrowa : konß iktu izraelsko-pale-

sty skiego, Syrii, Iranu czy innych zagadnie  bezpiecze stwa mi dzynarodowego.

* * *

Jorda sk  polityk  zagraniczn  nale y postrzega  jako efekt manewrowania 

Haszymidów mi dzy ograniczeniami natury wewn trznej, regionalnej i globalnej oraz, 

52 Szerzej zob. np. J. Zaj c, Role Unii Europejskiej w regionie Afryki Pó nocnej i Bliskiego Wschodu, 

Warszawa 2010, s. 97–103.
53 Tre  porozumienia zob. Euro-Mediterranean Agreement Establishing an Association Between the 

European Communities and Their Member States, of the One Part, and the Hashemite Kingdom of Jordan, 

of the Other Part, „OfÞ cial Journal of the European Communities” 2002, t. 45, http://eur-lex.europa.eu/

LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:129: SOM:EN:HTML (20.05.2012).
54 European Commission, The EU and Jordan: Long-standing Rrelationship, MEMO/12/124, 

21.02.2012, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/124&format= HTML&a

ged=0&language=EN&guiLanguage=en (20.05.2012).
55 Jordan Wins UN Security Council Seat, „Jordan Times” z 6 grudnia 2013 r.
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jak w typowym przyk adzie ma ego i ambitnego kraju, przyjmowania okre lonych ról 

w „spo eczno ci mi dzynarodowej”. Jordania by a i nadal pozostaje pa stwem fronto-

wym w konß ikcie izraelsko-arabskim oraz ci le z nim zwi zanym bliskowschodnim 

procesie pokojowym. Co wi cej, monarchia haszymidzka posiada niebezpieczne i stra-

tegiczne zarazem po o enie geopolityczne, staj c si  tym samym wa nym partnerem 

dla mocarstw globalnych, a rodowód Haszymidów stawia ich w roli moralnych przy-

wódców w wiecie muzu ma skim56. Ca okszta t uwarunkowa  wskazuje na buforowy 

charakter pa stwa jorda skiego.

Wydarzenia Arabskiej Wiosny z jednej strony destabilizuj  otoczenie Jordanii, co 

samo w sobie stanowi zagro enie dla bezpiecze stwa tego kraju, ale z drugiej strony 

– wzmacniaj  pozycj  monarchii na arenie mi dzynarodowej. Jest to efekt zarówno 

umiej tnego opanowania protestów spo ecznych i przemy lanej reakcji re imu – w ten 

sposób w wiat wysy any jest przekaz o post powym charakterze kraju, jak i zna-

czenia stabilnej Jordanii dla wielu aktorów mi dzynarodowych – Unii Europejskiej, 

Stanów Zjednoczonych czy pa stw Zatoki. W zbli eniu z nimi oraz w ich pomocy 

Þ nansowej tkwi gwarancja przetrwania jorda skiej monarchii – pomoc ta mo e z ago-

dzi  efekty reform spo eczno-gospodarczych i politycznych, których przeprowadzenie 

jest niezb dne, aby Jordania spe ni a tak oczekiwania mi dzynarodowych instytucji 

Þ nansowych, jak i w asnego spo ecze stwa. O ile sam kierunek przemian wewn trz 

Jordanii nie jest przes dzony, o tyle jedno jest pewne – rozwa na polityka zagraniczna 

umo liwi Abd Allahowi II wi ksze pole manewru w zmaganiach o przysz e 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 deÞ nes vital interests of the monarchy, but also shapes its behaviour in the inter-

national 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 domes-

tic 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.

56 A. Henrikson, op. cit., s. 5–10.


