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Książka brytyjskiego komentatora spraw bliskowschodnich Alana George’a przed-
stawia obecny stan państwa jordańskiego na tle jego historii. Autor chce ukazać 
sytuację Haszymidzkiego Królestwa Jordanii w pierwszych latach panowania 
nowego króla Abd Allaha II. Zmiana panującego to ważny powód, który skłonił 
autora do napisania tej pracy. Ma ona popularyzować wiedzę na temat obecnej 
Jordanii. Nie jest to jednak praca naukowa w ścisłym tego słowa znaczeniu. Mimo 
to posiada bibliografię i szereg przypisów, nie może więc być oceniana tylko jako 
książka popularnonaukowa. Poza tym autor oparł się na wielu wywiadach prze-
prowadzonych z przedstawicielami społeczeństwa jordańskiego. Ten element jest 
bardzo istotny dla oceny tej pozycji. W sumie praca A. George’a łączy w sobie po-
dejście historyczne i socjologiczne. Przede wszystkim ma jednak ambicję ukazania 
stanu świadomości społeczeństwa jordańskiego.

Książka Jordan. Living in the Crossfire składa się z trzech części. Pierw-
sza z nich pt. Jordan, przedstawia krótki rys historii królestwa od jego początku 
w 1921 r. aż do czasów obecnych. Druga, pod znaczącym tytułem Jordanians, 
stara się ukazać współczesne społeczeństwo królestwa. Wreszcie trzecia część pt. 
Institutions, ma ukazać rozmaite aspekty życia społecznego współczesnych Jor-
dańczyków. W tej części autor przedstawia np. wyższe szkolnictwo czy system 
sądowniczy w Jordanii. Obok tych zasadniczych części, na początku książki za-
mieszczono również chronologię wydarzeń z historii państwa. Na końcu zaś praca 
posiada bibliografię oraz indeks nazw geograficznych i osobowych. W publikacji 
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nie ma ilustracji, zamieszczono zaledwie jedną mapę, zaletą tej książki jest więc 
tekst, a nie dodatki.

Część pierwsza Jordan to, jak wspomniano wyżej, krótki rys historyczny. 
Przedstawia jedynie główne wydarzenia z dziejów Jordanii. Historykowi musi 
się on wydać niedostateczny. Trzeba jednak pamiętać, że książka nie jest opisem 
dziejów państwa. Za słuszne należy uznać podzielenie tej części na trzy rozdzia-
ły, przedstawiające panowanie kolejnych monarchów jordańskich: Abd Allaha I, 
Husajna I i Abd Allaha II. Wydaje się jednak, że długiemu panowaniu Husajna I 
można byłoby poświęcić więcej niż 23 strony, które autor zarezerwował. Bardzo 
krótkie jeszcze panowanie Abd Allaha II opisano natomiast na 30 stronach – od-
daje to nastawienie autora, który chce ukazać współczesny stan Jordanii. Jednak  
w części dotyczącej historii państwa jest to chyba zabieg zbyt radykalny.

Zupełnie inny charakter ma druga część pracy – Jordanians. W tej części, 
mającej przybliżyć czytelnikowi obraz społeczeństwa jordańskiego, autor stara się 
osiągnąć ten cel opisując sylwetki siedmiu osób. Każda z nich to odrębny rozdział. 
Osoby te należą do najrozmaitszych środowisk i mają przedstawić stratygrafię spo-
łeczeństwa jordańskiego. Sylwetki poszczególnych osób są nie tylko przedstawia-
ne, cytuje się również ich poglądy i opisuje koneksje rodzinne i pochodzenie. To 
ostatnie okazuje się szczególnie ważne, pozwala bowiem zrozumieć, jak sztuczne 
są granice dzielące współczesne kraje arabskie. Osobami przedstawionymi w tej 
części są kolejno: król Abd Allah II, szejk plemienny Barjas al-Hadid, przedsię-
biorca Rajai Khoury, dentysta Abd al-Fatah al-Bustani, taksówkarz Abu Muham-
mad, rolnik Awad ash-Shubaiki oraz mieszkająca w obozie uchodźców Anisa Sa-
lim. Ta część pracy wydaje mi się najbardziej wartościowa. Dla zapoznania się  
z tymi właśnie krótkimi historiami warto przeczytać tę książkę. Co więcej, zna-
komicie uzupełnia ona nieco zbyt lakoniczny opis historii królestwa. W tej części 
autor wykorzystał bowiem wiele przeprowadzonych przez siebie wywiadów.

Trzecia część pracy prezentuje instytucje społeczne i polityczne Jordanii. 
Jako odrębną instytucję potraktowano rodzinę królewską. W kolejnych 4 roz-
działach przedstawiono parlament i partie polityczne, system sądowniczy, media 
i wyższe uczelnie. Autor koncentruje swoją uwagę na roli tych instytucji oraz na 
ich niezależności od władzy. Autor z jednej strony jest pozytywnie nastawiony do 
jordańskiej rodziny królewskiej, z drugiej jednak nie może zaprzeczyć, że król Abd 
Allah II rządzi w sposób autorytarny. Nie zaprzecza też faktowi, że parlament i par-
tie polityczne pełnią w Jordanii rolę podrzędną. Tworzy to dość ciekawą sprzecz-
ność. Autor chce więc dostrzec tworzenie się społeczeństwa obywatelskiego  
w instytucjach społecznych, niezależnych uniwersytetach, mediach. Podkreśla też, 
że od 1989 roku w królestwie odbywają się wybory, których rząd bezpośrednio 
nie fałszuje. Jednak monarchia potrafiła zneutralizować parlament. Ostatni rozdział  
w tej części stanowi rodzaj podsumowania. Autor stwierdza w nim jasno, że Jorda-
nia jest obecnie fasadową demokracją. Nie spodziewa się zmian w tym względzie, 
pozycję króla uznaje za w pełni stabilną. Groźniejsze mogą natomiast okazać się 
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skutki kryzysów politycznych w państwach otaczających królestwo (Irak i Palesty-
na), ale i ta sytuacja to stan chroniczny Jordanii.

Książka Alana George’a jest ciekawą publikacją. Największą jej zaletą jest 
przedstawienie poglądów i drogi życiowej konkretnych ludzi oraz wybranych szcze-
gółów dotyczących instytucji jordańskich, w tym także rodziny królewskiej. Naj-
większą słabością publikacji, moim zdaniem, jest zbyt pobieżne podejście autora do 
historii państwa. Alan George mógł ostatecznie wyeliminować pierwszą część lub 
ograniczyć się do zamieszczenia dokładniejszego kalendarium wydarzeń. Ponieważ 
jednak zajmował się pracą dziennikarską, jego socjologiczne podejście być może 
jest zrozumiałe. Można też zwrócić uwagę na pewną niekonsekwencję ideologiczną 
autora. Demokratyzację uznaje za pozytywną wartość, ale nie potępia monarchii 
jordańskiej za blokowanie tego procesu. Ogólnie można jednak uznać publikację za 
ciekawą i popularyzującą wiedzę o współczesnym Bliskim Wschodzie.
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