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Az „arab tavasz” és Jordánia: revolúció helyett evolúció
Jungbert Béla

Az „arab tavasz” most, 2012 elején még korántsem véget ért eseményei számos 
további kihívást és meglepetést tartogatnak. A történések vizsgálatakor min-
denekelőtt azt kell figyelembe vennünk, hogy ebben a térségben részben más 

fogalmak és elvek mentén mozgósíthatóak az emberek, mint a nyugati világban. Itt 
ugyanis a politikai eszmékkel szemben ma is a vallási, etnikai, törzsi és a személyisé-
gekhez kötődő érdekközösség a domináns. Még akkor is így van ez, ha nyilvánvaló, 
hogy a diktatórikus rezsimekkel szembeni általános kiszolgáltatottság és az élhető jövő 
képének totális hiánya ugyanúgy az utcára vitte – elsősorban – a fiatalokat, mint az 
országonként sajátos gazdasági és társadalmi viszonyokból származó szociális problé-
mák. A természetes szabadságvágy aztán egyre több arab országban éri el a diktátorok 
elűzését követő demokratikus választások kiírását; ezek eredményeképpen azonban 
rendre nem a forradalmakat megvívó fiatalok és a Nyugat által oly szívesen látott li-
berális demokrata és egyéb szekuláris polgári erők, hanem a reményeink szerint csak 
mérsékelten iszlamista irányzatok öröklik meg az immár legitim hatalmat. A térség 
új rezsimjeit figyelve úgy tűnik, a koalíciós kormányzás – remélt – kényszere, a veze-
tési felelősség súlya és a pragmatizmus, nem utolsósorban pedig a nyugati segélyekre 
való rászorultságuk lehet számunkra a kapaszkodó, amikor a stabilitás és a demokrá-
cia együttes erősödését vizionáljuk az esetükben. A problémák természetesen eltérő 
típusúak és súlyúak az egyes országokban. Míg az Öböl menti országokban a szociális 
juttatásokkal egyelőre sikerül elaltatni a demokratikus változások igényét, máshol – így 
mindenekelőtt Egyiptomban – több objektív nehézségre egyetlen rezsim sem tud töké-
letes és racionális megoldást. A regionális hatalomért és befolyásért folyó versengés is 
tovább bonyolítja a helyzetet. Irán és Szaúd-Arábia feszültsége, Törökország középha-
talmi aspirációi, Izraelnek a stratégiai erőfölény megőrzésére irányuló törekvései és az 
USA változó regionális érdekei, valamint a jelentőségében egyáltalán nem visszaszoru-
ló palesztinkérdésre és az iráni nukleáris kihívásra adható lehetséges válaszok, továbbá 
a szíriai válság nemzetközi kezelésében tapasztalható – egyúttal a líbiai beavatkozás 
megítélésében is megnyilvánult – bizonytalanság mind ezt támasztja alá.
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Ebben a képben elhelyezve, Jordánia azon arab országok közé sorolható, ahol – bár 
a Perzsa-öböl menti államoktól vagy Algériától eltérően, messze nem rendelkeznek 
saját forrásokkal a gazdasági és politikai válság következményeinek szociális „kivá-
sárlására” – nemcsak hogy sikerülhet elkerülni az erőszakos rendszerváltást, de az 
alkotmányos monarchia irányítása mellett valósulhatnak meg a kitűzött reformok. 
Ezt a „jordán utat” nevezte Catherine Ashton nemrég, a 2012. február 22-i jordániai 
EU-s segélykonferencián „káoszmentes változásnak”. Ez az út azonban csakis akkor 
vezethet valahová, ha a változások valóban egyszerre jelentik az arányos képviseleti 
demokrácia és a parlamenti kormányzás bevezetését, a királyi hatalom alkotmányos 
korlátozását, a civil szféra szabadságát, valamint a gazdaság megfelelő szabályozását 
és szabadságát. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azonban azt a körülményt, hogy en-
nek megvalósulása nem utolsósorban az itt is domináns (egyelőre parlamenten kívüli) 
ellenzéki iszlamisták hatalomra kerülésétől, az ország közéletét alapvetően meghatáro-
zó, többségében palesztin származású menekültek politikai irányultságától, valamint a 
szomszéd országok és a régió bizonytalan kimenetelű fejleményeitől is függ. A Nyugat 
ennek tudatában egyrészt a kiemelt amerikai biztonsági és infrastruktúrafejlesztési se-
gélyek, másrészt pedig a későbbiekben részletezendő „EU–Jordan Task Force” projektfi-
nanszírozás formájában segíti a számára kívánatos reformirányultságot.

Gyengülő stabilitás: a politikai iszlám és a reformok

Nemcsak a monarchia pillanatnyi sorsát, de a későbbiekben a hásimita állam jellegét is 
meghatározhatja, hogy a király miként reagál az arab tavasz eseményei következmé-
nyeként vagy velejárójaként jelentkező közvetlen kihívásokra, a politikai és gazdasági 
válságra. Az elmúlt évben a közéletben jóformán másról sem volt szó, mint az átfogó 
reformokról, amelyek közül – szemben például a sok szempontból analóg Marokkó-
val – semmi sem valósult meg. Az átfogó jogi és intézményi változtatások azonban 
immár elodázhatatlanokká váltak. A stabil és mérsékelt Jordánia hagyományos víziója, 
a különböző civilizációk, Kelet és Nyugat, illetve az izraeliek és a palesztinok közötti 
közvetítés, valamint a szélsőségesség és a terrorizmus elleni fellépés aurája még létezik 
ugyan, de ez már kevés a rezsim túléléséhez.

Jordánia, amely általában stabilnak és békésnek tűnik a turbulens régióban, az arab 
tavasz során valójában a térség legsérülékenyebb politikai rendszerével rendelkező 
államává vált. A belső gazdasági és politikai változásoknak az élére álló, lényegében 
azonban előremenekülő király csak akadozva és bizonytalanul reformál, miközben 
minden, akár egymással szembehelyezkedő érdekcsoportnak is megfelelni kívánva la-
víroz a törzsi elitek és a velük szembenálló iszlamisták, illetve a többségi palesztinok 
között. Alkalmazkodik az ország Nyugathoz kötődő szövetségi rendszeréhez, eleget 
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téve ugyanakkor az Arab Ligához, valamint a stratégiai jelentőségű és érzékenységű, 
heterogén szomszédságához kötődő vállalásaiból és érdekeiből származó összes, egy-
mással nem mindig koherens kihívásnak.

Paradox módon, eddig éppen a rezsim sérülékenysége és törékenysége erősítette 
az egyensúly fenntartásához fűződő érdekeket, belső és külső garanciákat. Jordánia a 
Nyugat szövetségeseként az elmúlt években szerepet vállalt az iszlám alapú terroriz-
mus feltartóztatásában, miközben kiszámítható biztonsági zóna volt Izrael, Szíria, Irak, 
Szaúd-Arábia és Egyiptom között. Közvetítő szerepet játszott a közel-keleti békefolya-
mat előmozdításában is.

A természeti erőforrásokat nélkülöző, alapvetően szegény ország sérülékeny gazda-
sága rendkívüli mértékben ráutalt a külföldi segélyekre. Az elsődleges külső szereplő 
minden területen továbbra is az USA. Az amerikai gazdasági és katonai segély össze-
ge erre az évre is több mint félmilliárd euró.1 Az USA azonban valószínűleg ugyan-
úgy, azonnal cserbenhagyná II. Abdullahot is, ahogyan tette ezt Hoszni Mubárakkal, 
amennyiben a forradalmi erők, köztük a hangadó iszlamisták forradalmi hevületük-
ben ezt követelnék. A második szereplő pedig – a jelentős pénzügyi segélyek révén – a 
Perzsa-öböl térsége, elsősorban Szaúd-Arábia.2

Az arab tavasz hatása kapcsán, a tervezett politikai és intézményi reformok terén 
meghatározó az Európai Unió szerepvállalása is. Az európai szomszédságpolitika ke-
retei között az Európai Unió mindig is megkülönböztetett figyelemmel kísérte és támo-
gatta Jordánia útkeresését és stabilitását, ezt szolgálta maga a társulási szerződés, majd 
pedig a „megerősített státusz”3 megajánlása is. Az EU-s pénzek projektfinanszírozás 
formájában, elsősorban a tagállamoktól érkeznek, kétoldalú megvalósításban. Brüsz-
szelből azonban mostanában arra figyelmeztetnek, hogy mielőtt még túl késő lenne 
– azaz itt is a rezsim elleni lázongások törnének ki –, az EU Task Force4 sokat segíthet a 
„reformálásban” annak a II. Abdullah királynak, aki 1999. évi trónra lépése óta éppen 
a modernizáló uralkodó képét akarta magáról kialakítani. Ez azonban már aligha fog 
neki sikerülni. Meghatározó donorként az EU világossá teszi, hogy számára Jordánia 
támogatásának biztosítása és a király hitelességének megítélése egyaránt az átfogó, de-
mokratikus reformok azonnali életbe léptetésétől függ. A kondicionalitás értelmében 
pedig csakis a feltételek arányos és eredményes teljesítése függvényében lehetséges 
elkezdeni gondolkodni például az Ammán által annyira kívánt szabadkereskedelmi 
megállapodásról és más ösztönzőkről. A rezsim azonban szemmel láthatóan nehezen 
viseli azt, hogy az EU követési és megvalósulási monitoring mechanizmussal, valamint 
a hazai civil szervezetek aktiválásával akarja kísérni a reformokat. A változások kés-
leltetésének magyarázataként felhozott, visszatérő jordániai kifogást – a törvényszöve-
gezési és hatásvizsgálati szakértői bázis hiányát – az EU intenzív szakmai projektekkel 
kész kompenzálni.
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A királyt és a rezsimet mindenekelőtt az azonnali radikális reformokat követelő 
iszlamisták tartják erős nyomás alatt. (Az egyiptomi Muzulmán Testvériség sikere 
érezhetően felbátorítja az ittenieket is, miközben az ország összeomolhat akár egy újabb 
nagy menekülthullám5 vagy a szíriai polgárháború következtében is, hiszen a gazdasá-
gi-szociális válság már így is az állam működését veszélyezteti.) Ennek közvetlen irá-
nyultsága a központi végrehajtó hatalom lebontása, demokratikus választások, arányos 
képviseleti rendszer és korrupcióellenes lépések követelésének formájában jelenik meg. 
A király személye, illetve az alkotmányos monarchia azonban még mindig garancia a 
6,4 milliós ország, pontosabban a transzjordániai törzsek és a lakosság több mint felét 
kitevő, ciszjordániai palesztin menekültek egyben tartására. Az autoriter király eddig 
erős végrehajtói hatalom mellett irányította az alkotmányos monarchiát, így teremtett 
stabilitást, amely az arab tavasz beköszöntéig működött is. És bár Jordániában is voltak 
tüntetések,6 eddig mind az uralkodó, mind pedig a tüntetők kerülték az erőszakot, és 
társadalmi konszenzus van a dialógus, valamint a stabilitás elsődlegességét illetően.

A jordániai társadalom valójában nem ideológiai alapon kötődik a rezsimhez, így 
nem a feltétlen lojalitás miatt passzív általában politikailag, hanem mert bár bizalmat-
lan a hatalmon lévőkkel szemben, nem alakult ki a polgári jellegű politikai érdekérvé-
nyesítésnek a hagyománya. Az emberek elsősorban a stabilitásban érdekeltek, és nem 
látnak reális alternatívát a rezsimmel vagy az alkotmányos monarchiával szemben. 
Figyelemmel a romló szociális és gazdasági feltételekre, ez ideális terep az iszlamisták 
számára. Azt is látni kell, hogy nemcsak a vallásos ébredés tartja fenn és növeli a po-
litikai iszlám potenciális választói táborát, hanem az is, hogy valóban nemigen van 
alternatív, választható programalapú politikai erő. A választások közeledtével7 nyilván 
megjelennek, pontosabban újjáalakulnak a külön politikai bázist építő fundamentalista 
szalafiták is, akik a nehezedő szociális és gazdasági körülmények között, bárkinek a 
nehézségeiből képesek politikai tőkét kovácsolni.

2011 júniusában az uralkodó elvben elismerte a parlamenti többség jogát a kormány-
fő és a miniszterek megválasztására, és arra tett ígéretet, hogy néhány éven belül ezt 
életbe is léptetik. Szeptemberben több, az alkotmánybíróságról és a független válasz-
tási bizottságról szóló alkotmánymódosítást is elfogadtak, de ennek függvényében az 
uralkodó semmilyen korábbi jogát nem korlátozták, a belső jogharmonizáció elmaradt. 
A választási törvény, valamint a párttörvény különböző tervezetei több fórumon kerin-
genek, de egyelőre még a kormányfői kabinet által támogatott, legfrissebb „félhivatalos 
verzió” parlamenti vitájára sem került sor, miután kiderült, hogy az negatívan diszk-
riminálná a lakosság több mint felét kitevő, alapvetően városlakó palesztinokat, illetve 
az iszlamistákat, ezért azt átdolgozásra visszavonják. A Nemzeti Egyeztető Bizottság-
nak (National Dialogue Committee) 2011 júniusában kellett volna befejeznie a tervezetek 
egyeztetését, de még konzultációkra sem került sor. Tavaly egyébként három kormány8 
követte egymást – különbséget ugyan senki nem érzékelt köztük, de a szelep működik: 
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amikor nő az elégedetlenség, megy a kormány, és minden egyéb marad. Az összeomlás 
szélén álló gazdaság közben a külföldi segélyeken és hiteleken él, a szükséges meg-
szorító intézkedéseket pedig nem merik meghozni, miután tudni vélik, hogy az utca 
embere már nem fogadná el békésen annak kényszerű hatásait.

Hamza Manszúr, az iszlamista Muzulmán Testvériség (MT) mozgalom jordániai po-
litikai szárnyának, az Iszlám Akciófrontnak (Islamic Action Front, IAF) a főtitkára 2012. 
januárban Ammánban bejelentette, hogy – a politikai reformokhoz kötött előfeltételeik 
teljesülése függvényében – a soron következő választásokon, feladva a korábbi bojkot-
tot, ők is részt fognak venni. Bár markáns győzelemre számítanak, lehetőleg nem egye-
dül, hanem koalíciós kormányzás formájában kívánnak majd – megosztott – felelőssé-
get vállalni az eddig a király által irányított, de elakadni látszó, demokratikus politikai 
és gazdasági reformok és korrupcióellenes lépések sikerre viteléért. Az IAF egyébként 
az egyetlen, ténylegesen működő párt, amelyet már az ’50-es években az akkori kormá-
nyok a baloldali irányzatok ellensúlyozása érdekében támogattak.

Az iszlamisták reformelkötelezettségét, a kompromisszumkészséget és együttműkö-
dést ígérő közéleti részvételre való nyitását nagymértékben befolyásolja az arab tavasz 
mozgalmainak eredményeképpen eddig több országban lebonyolított demokratikus 
választások sikere, és az azok nyomán létrejött, iszlamista többségű, legitim kormá-
nyok hatalomra kerülése. Jordániában is intenzíven tanulmányozzák az egyiptomi Sza-
badság és Igazságosság Párt, a marokkói Igazságosság és Fejlődés Pártja, valamint az 
al-Nahda tunéziai gyakorlati politizálását, az országonként eltérő sajátosságú, de közös 
gyökerű kihívásokra adott válaszlépéseket, akárcsak a líbiai útkeresést, valamint az 
iszlamista erők szíriai és jemeni, szintén erőteljes tevékenységét, amely meghatározó 
szerepet játszik az ottani változásokban. Ennek megfelelően, a jordániai iszlamisták 
máris létrehoztak a Központi Súra Tanácson9 belül egy, az IAF vezetőinek irányítása 
mellett működő, tizenhét tagú bizottságot. Ennek feladata a jelenleg a kormány által 
felügyelt, de annak következetlensége miatt az iszlamisták részéről sokat támadott re-
formfolyamatnak a helyes útra állításáról, a reformok szükségességére vonatkozó jobb 
társadalmi kommunikációról, valamint a többi érintett országban már hatalomra került 
iszlamista testvérpártokkal való folyamatos konzultációról szóló stratégiák kidolgozá-
sa. A párton belüli hatalom decentralizálását ígérik, nagyobb önállóságot adva a helyi 
szerveknek, elválasztva a választott tisztségviselők jogköreit és a különböző testületek 
döntési kompetenciáit. További jogokat ígérnek a nőknek és megszólítják a fiatalokat is.

A Muzulmán Testvériségnek – amely mint párt vagy inkább mozgalom, Jordánia 
egyetlen ténylegesen kiépített, országos hálózattal rendelkező politikai szervezete – a 
népszerűsége érezhetően nő a regionális tendenciák, így a politikai iszlám előretö-
rése, a spontán társadalmi reiszlamizálódás, valamint a gazdasági válság hatására. 
Az iszlamisták a vallás mellett elsősorban szociális tartalmú, populista és radikális 
igazságtevő demagógiával szólítják meg az embereket, miközben valóban intenzív 



2012. tavasz 171

Az „arab tavasz” és Jordánia

és hatékony karitatív tevékenységet folytatnak, mindezt pedig a mérsékelt politikai isz-
lám ideológiájába ágyazva teszik. Elsősorban természetesen az általános gazdasági vál-
ság által leginkább sújtott szegény néprétegeket, az elfogyó középosztályból kiszoruló-
kat, illetve az iszlamista tanításra fogékonynak mutatkozó, legkülönbözőbb társadalmi 
csoportokat – kiemelten az egyetemi ifjúság erre hajló, egyébként növekvő részét, va-
lamint a palesztin menekült származású jordániaiakat – célozzák meg politikájukkal. 
Ez utóbbiak ugyanis, számszerű többségük ellenére, politikailag hátrányos helyzetűek 
maradtak a befogadó Jordániában, és mindeddig nem hoz(hat)tak létre saját érdekkép-
viseleti formációt, miközben elitjük a gazdasági életben szerzett befolyást.

Az IAF/MT aktuális akcióprogramjának sokatmondó a címe: „Átmenet az ellenzéki 
politizálásból a kormányzati szerepre való felkészülés időszakába”.10 Vezetőik tisztá-
ban vannak a megváltozott szerepvállalás kockázataival, azzal, hogy sokkal könnyebb 
ellenzékből folyamatosan és eleve bírálni, mint esetleg kormányozni. Kommuniká-
ciójukban ezért kiemelt helyen szerepel – a demokratikus választások és az arányos 
képviseleti politikai berendezkedés követelése mellett – az iszlamista alapú szociális 
érzékenység és a karitatív tevékenység, a vallásos alapú, morális megtisztulás, a kor-
rupció elleni harcban viselt felelősség, valamint az eddigi, nyíltan iszlamistaellenes, 
világi berendezkedésű, korrupt kormányzatokkal való radikális szembenállás. Mindez 
együttesen alapozta meg az iszlamista szervezet tömegbázisát, de megnövelte velük 
szemben az elvárásokat is, mindenekelőtt saját táboruk részéről.

Ma is büszkén mondják egyébként, hogy a programjuk valójában továbbra is ennyi: 
„az iszlám a megoldás”. A jordániai iszlamistáknak azonban pillanatnyilag sem gaz-
dasági, sem pedig politikai téren nincs átfogó programjuk, és szakértői háttérrel sem 
rendelkeznek ahhoz, hogy a jelenlegi, elhibázottnak tartott reformokkal szemben va-
lós kormányzati alternatívát tudjanak felkínálni híveiknek és majdani választóiknak. 
Ez az egyik meghatározó oka annak, hogy elvben máris nyitottak a – terveik szerint 
mindenképpen általuk irányítandó – koalíciós kormányzásra, amely berendezkedés – a 
más országokban is tapasztalt példáknak megfelelően, meghatározott politikai és tör-
vényi garanciák mellett – reményeik szerint többek között az USA és az EU politikai és 
pénzügyi-fejlesztési támogatását is élvezheti majd.

Az IAF/MT politikai arculata és ellenzéki lendülete főleg 2005 után lett erőteljesebb, 
amikor egyre nyíltabban bírálták a kormányt és a rezsimet, de személy szerint a királyt 
nem. A rendszer totális bírálata mostanra érik be, amikor az iszlamisták már nyíltan 
vitatják a király által irányított reformok őszinteségét, kompetenciáját, bírálják azok ha-
tározatlanságát, szándékos késleltetését és nem világos prioritásait. Az utcai tünteté-
seken ennek megfelelően olyan jelszavak tűnnek fel, melyek szerint az elit csak a saját 
túlélésére játszik, az udvar pedig jól tenné, ha saját magán kezdené a korrupcióelle-
nes eljárásokat. Az eddigi kudarcokból tőkét kovácsolva, populista szociális retori-
kával, valamint a politikai iszlámmal kiegészítve, a Muzulmán Testvériség most azt 
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kommunikálja, hogy a tehetetlen rezsim után most ők állnak a valódi reformok élére. 
A defenzívába szoruló kormányzat pedig – az elmúlt év regionális fejleményeinek a 
hatására is – többé már nem a frontális szembenállás politikáját és a karhatalmi féken 
tartást alkalmazza velük szemben, hanem a politikai közéletbe történő azonnali – akár 
már a választásokat megelőző – bekapcsolódást ajánlja fel nekik. Emellett 2011 végén 
királyi amnesztiát kaptak az MT terrorral való fenyegetőzés, rendészeti személyek 
megtámadása és izgatás vádjával bebörtönzött tagjai. Később pedig a keményvonalas, 
terrorista cselekményeket végrehajtó és emiatt elítélt szalafita-dzsihadista személyeken 
kívül az összes, ilyen akciók elősegítésében és szervezésében érintett, de eljárás és ítélet 
nélkül fogva tartott személy is szabadlábra került.

Az iszlamistáknak le kell vonniuk a megfelelő következtetéseket a regionális hely-
zetből, a szociális-gazdasági válságból, a politikai konfliktusokból és a kibontakozási 
kísérletekből. Bár nyilvánvalóan a legnagyobb támogatottságú politikai erőről van szó, 
egyelőre mégis visszafogottságot tanúsítanak, nem árasztják el híveikkel a köztereket, 
inkább tesztelik, de nem provokálják a rezsimet. Az iszlamisták nem republikánusok, 
nem az államformát akarják megváltoztatni, amikor a rezsimet bírálják. Újszerű poli-
tikai szerepvállalásuk egyik, hangsúlyosan követelt előfeltétele az arányos törvényho-
zási képviseletet biztosító alkotmánymódosítás, kiegészülve a választások eredménye 
alapján létrejövő, nem pedig a végrehajtó hatalom által kinevezett kormánnyal, továbbá 
a királynak a törvényhozás feloszlatásához való önkényes jogkörének a megszünteté-
sével.11 Támogatnák, hogy a mostani parlament alkosson jogszabályokat a törvényho-
zási és önkormányzati választásokról, a független választási bizottságról, a független 
igazságszolgáltatásról, az alkotmánybíróságról, az önkormányzatok tevékenységéről és 
nem utolsósorban a pártok működéséről, továbbá a korrupcióellenes eljárásról, és ami 
a legfontosabb, az alkotmánynak a hatalmi ágak demokratikus szétválasztása irányába 
történő módosításáról. Az IAF csakis akkor indítja majd el a választási előkampányt 
és a kormányzási stratégia kidolgozását, ha mindez teljesült. A király által kinevezett, 
újabb és újabb tehetetlen kormányokkal szembeni nézeteiket eklatánsan fejezik ki a 
rendszeressé vált pénteki tüntetéseken elhangzó, cinikus jelmondataik, mint például 
az, hogy „a következő kormányból sem kérünk!”.12 Ez, miközben emlékeztet arra, hogy 
az elmúlt évben három, egymástól semmiben sem különböző kabinet követte egymást, 
arra is utal, hogy egyáltalán nem kell többé a király által kinevezett kormány.

Kérdéses, hogy miként és milyen következményekkel integrálódik majd az ország 
közéletébe a politikai iszlám, miközben nem kétséges, hogy ezzel máris számolni kell. 
Ha viszont ezt már nem lehet elkerülni, akkor nem csak passzív aggodalommal lehet-
séges velük számolni. Miért zárnánk ki eleve azt a lehetőséget, hogy – a pragmatizmus 
és a kormányzati felelősség, valamint a számukra nélkülözhetetlen nemzetközi elis-
merés és támogatás szükségének a nyomása alatt – a mérsékelt, többségi iszlamisták 
esetleg partnerré lesznek a valóban együttműködő, a demokratikus nemzetközi kö-
zösség általános normáit követő koalíciós kormány működtetésében? Ahogy ezt teszik 
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már több arab országban is. Természetesen csakis azokról az irányzatokról lehet itt szó, 
amelyek teljesítik a politikai és emberi jogi alapnormákat, és elfogadják a korábban 
kötött nemzetközi megállapodások érvényességét.

Az iszlamisták, bár bírálják a kormányzati reformok megvalósulásának akadozását, 
elvben támogatják, hogy a revolúció helyett Jordániában az evolúció legyen a reformok-
hoz vezető út. Ezért úgy tűnik, hogy itt a „demokratikus változásokra” továbbra sem 
az utcán kiharcolt rendszerváltás révén kerülhet sor, hanem a rezsim által irányított 
reformcsomag részét képező demokratikus választások eredményeképpen. Mindazon-
által elmondható, hogy Jordániában is elkezdődött a folyamat, amelynek során a poli-
tikai iszlám lassan, de feltartóztathatatlanul elindult a mecsetekből és a pénteki utcai 
demonstrációktól a parlament felé.

Tradíciók és új pártosodás – antiiszlamista koalíció

A 2012. február végén megalakított EU Task Force a várakozások szerint lehetővé teszi 
az Európai Unió részvételét a reformfolyamat befolyásolásában, még akkor is, ha sokan 
szkeptikusak a gyors sikert illetően. Feladatai között lesznek a politikai párbeszéd és a 
reformfolyamat kérdései, a civil társadalom erősítése, illetve a foglalkoztatás elősegíté-
se és a gazdasági növekedés bátorítása. Az EU célja ezzel a reformfolyamathoz szüksé-
ges politikai, igazságügyi szabályozás helyes irányba terelése és a választások lebonyo-
lításában történő részvétel (megfigyelői misszió) előkészítése. A Task Force további célja 
éppen a különböző programalapú, alternatív politikai formációk létrejöttének az előse-
gítése és a civil szféra motiválttá tétele a közélet dolgaiban való aktív részvétel iránt. Ezt 
azonban nem lehet kizárólag törvényekkel siettetni, hanem fokozatosan meg kell szün-
tetni a régi, földrajzi-etnikai-szociális kötöttségeknek az identitásban és az érdekérvé-
nyesítésben meglévő elsődlegességét, másrészt pedig erősíteni kell a nemzetben való 
gondolkodást, valamint a politikai érdekérvényesítés és a civil szerveződés kultúráját.

Aún Haszávane miniszterelnök rendszeres dialógust kezdeményez az ellenzékkel, 
hogy a Nemzeti Egyeztető Bizottság (National Dialogue Committee, NDC) keretében 
egyeztessenek a reformok irányáról és üteméről, s így előzze meg és kerülje el a tünte-
tők különböző csoportjainak a rendfenntartókkal vagy egymás közötti utcai konfron-
tációját. A kabinet támogatja a párttörvény tervezetét,13 amelynek alapján megszűnne 
a belügyminisztériumnak az új pártok működésének elbírálásához és felügyeletéhez 
való kizárólagos joga. Az alkotmány szellemének megfelelő pártok szabadon, a titkos-
szolgálatok eddigi közvetlen beleszólása nélkül működhetnének a jövőben. Pártot fel-
oszlatni csakis a bíróságnak lesz joga, illetve tilos etnikai vagy földrajzi alapon pártot 
alapítani. Valamely pártba tagként belépni csak 18, pártot alapítani pedig 21 éves kor 
felett lehet. Az elismert pártok állami támogatásra lesznek jogosultak, adományokat 
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azonban csakis hazai támogatóktól fogadhatnának el. Az Ammánban mostanában vi-
tatott párttörvénytervezetnek fontos eleme a pártfinanszírozás is: annak a megakadá-
lyozása, hogy az üzleti szféra korrumpálhassa a politikát. Meghatározó jelentőségű lesz 
a független választási bizottság létrehozása, valamint a választásokról szóló törvény is.

A regionális kontextus és a szomszédságban érzékelhető trendek, valamint a gaz-
dasági válság mindazonáltal nem kedveznek a demokratikus, polgári választási attitű-
dök gyors meghonosításának. Már utaltunk rá, hogy Jordániában hagyományosan igen 
gyenge a klasszikus értelemben vett, programalapú politikai pártosodás. Történelmi-
leg kialakult struktúrák és beágyazódások okán itt nincs érdemi belpolitikai diskurzus 
és igazi választási kampány. Az alkotmányban előírt titkos választást is helyesebb de-
terminált szavazásnak mondani, miután a választók alapvetően arra voksolnak, akit 
saját közösségük elöljárója meghatároz a számukra, és a jelölt egyfajta nem is titkolt 
megállapodás alapján, számon kérhető módon képviseli az „övéi” csoportérdekeit. 
A különböző pártokra vonatkozó listás jelölés nem is létezik. A pártokat általában fe-
lülről hozták létre, személyiségekhez kötődően, ezért ezek a formációk többnyire nem 
is valódi politikai pártok, hanem folyamatosan átalakuló és felmérhetetlenül ingadozó 
tömegbázisú lobbicsoportok. Az utóbbi negyed évszázadban mindig is voltak azonban 
iszlamista, valamint nacionalista és különböző baloldali gyűjtőmozgalmak. A törvényi 
háttérnek a szervezkedésre, a szólás- és gyülekezési szabadság korlátozására irányuló 
törekvése, továbbá a szabályozás állandó változása, a jogbizonytalanság és a titkosszol-
gálatok önkényeskedése nagymértékben hátráltatta azt, hogy a szociális, földrajzi, etni-
kai és lobbi beágyazódásokon felülemelkedő érdekképviseletek jöhessenek létre.

A „Pro-Reform” elnevezésű, a baloldalhoz közel álló, de konkrét párthoz nem köt-
hető népi mozgalom 2012-ben ünnepli fennállásának tizenharmadik évfordulóját. 
A mozgalom a Madabától délre lévő Tébán nevű kisvárosban született, szociális és kor-
rupcióellenes tiltakozásként, és abból vált tömegmozgalommá. A többi arab országban 
tapasztaltakkal szemben, ezek a mozgalmak itt alapvetően békésen zajlottak, a több 
ezer rendezvényen alig regisztráltak rendbontást. A titkosszolgálatok közelről ellen-
őrizték, a rezsim pedig politikai szelepként hasznosnak is vélte őket.

A király és a kormány tétovasága, a törzsi elit – nem is titkolt – csoportérdekekre 
alapozott politizálása, a palesztin közösség tudatos politikai visszafogottsága és (első-
sorban) gazdasági pozícionálódása, valamint az iszlamistáknak a demokratikus refor-
mokra hivatkozó nyomulása – mindezek elleni tiltakozásként jelennek meg mostaná-
ban az ammáni utcán a baloldali és ifjúsági szervezetek aktivistái, akik jogállamiságot 
és szociális jogokat követelve hirdetik, hogy van politikai alternatíva az iszlamistákkal 
szemben. Az iszlamisták alapvetően a városokban erősek, míg a törzsek gyakorlatilag 
„saját” földrajzilag körülírt életterüket uralják. Az iszlamisták és a konzervatív törzsek 
jól meghatározható területi bázisaival szemben a baloldali-liberális és ifjúsági értelmi-
ség politikai értelemben mindenütt előfordul az országban, mégis alig képvisel valódi 
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társadalmi erőt. Bár hangosak és nemzetközi támogatottságuk is van, egyelőre képtele-
nek markáns politikai erővé integrálódni.

A törvényhozási krónikák szerint egy hamar elhalt parlamenti rebellió során, 
1974-ben kezdeményezték először a politikai pártok Jordániában, hogy az 1952. évi 
alkotmány módosítása révén arányos képviseletű törvényhozás választhassa meg 
a kormányt. Ezt végül csak a 2011-ben elért alkotmánymódosítás teszi elvben lehe-
tővé. A ’90-es évek elején volt még egy igen korlátozott, irányított liberalizálódási 
nyitás, a politikai formációk közötti korlátozott versengés tolerálásával. Az ellenzéki 
baloldali pártok (Jordán Kommunista Párt, Jordán Demokratikus Néppárt – Hásed, 
Jordán Egységfront, Demokratikus Népi Egységpárt, Jordán Arab Szocialista Baász 
Párt, Jordán Baász Párt) ekkor egy formális koalíciót is létrehoztak, amelyhez akkor, 
ellenzéki koalíciós partnerként csatlakoztak az iszlamisták is. Időközben azonban ők 
kihátráltak mindenfajta ellenzéki koalícióból, és a „külön út” vált meghatározó dokt-
rínájukká. Ezért szűnt meg a korábban az összes ellenzéki erőt összefogó Ellenzéki 
Pártok Nemzeti Koalíciója (National Coalition of Opposition Parties) nevű ernyőszerve-
zet. 2005-ben megszületett a korai reformtörekvéseket összefoglaló Nemzeti Program 
(National Agenda), de ennek a megvalósítására sem került sor.

A 2008. novemberi választásokon az iszlamista párton (IAF) kívül nem politikai pár-
tok, hanem egyének indultak, és a választási magatartást sem politikai programok, ha-
nem személyiségek, a családi-törzsi szolidaritás befolyásolták. Az IAF a vártnál jelen-
tősen rosszabb eredménnyel szerepelt: a korábbi 17 helyett csak 7 jelöltje jutott be a 110 
tagú parlamentbe. Az újabb parlamenti választásokra 2010. november 9-én került sor 
az időközben meghozott új választási törvény alapján, amely a képviselők számát 110-
ről 120-ra emelte. Az IAF bojkottálta a választásokat. A mégis induló nyolc iszlamista 
jelöltből mindössze egy szerzett mandátumot. Az új kormány ekkor is erős parlamenti 
háttérrel foghatott (volna) hozzá az érzékeny gazdasági intézkedésekhez és megszorí-
tásokhoz.

2011. január végén – a tunéziai események hatására – több ezer tüntető fejezte ki 
a nemtetszését a kormány gazdaságpolitikája (alapvető élelmiszerárak emelkedése, 
munkanélküliség, infláció és korrupció) kapcsán. A politikai paletta széles rétegeit ösz-
szefogó Jordán Aktivisták a Változásért „Dzsájín” [„Jövünk”] által szervezett megmoz-
dulásokon a tömegek Szamír Rifái miniszterelnök távozását követelték. A kormány 
– II. Abdullah király útmutatásának megfelelően – jóléti intézkedéseket vezetett be 
(csökkentették az üzemanyag adóját, támogatták az alapvető élelmiszerek árát), ami-
nek következtében a gazdaságpolitika a nagyobb állami szerepvállalás és a jóléti állam 
koncepciója felé mozdult el – ennek azonban a szegény Jordániában objektív korlátai 
voltak.

Az IAF részt vett az új kormány megalakítását megelőző tárgyalásokon, azonban az 
abban való részvételt elutasította. Február végén kormánypárti tüntetők csaptak össze 
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az Izraellel kötött békeszerződés semmissé nyilvánítását, valamint az izraeli nagy-
követség bezárását követelő iszlamistákkal. Április végén számos rendőr megsé-
rült, amikor feloszlatták a fundamentalista szalafita mozgalom tüntetését az 
észak-jordániai Zarka városában. Azóta nem került sor hasonló rebellióra. Úgy 
látszott, hogy a közállapotokat továbbra is a rend és nyugalom jellemzi, a monarchia 
stabilitása nem rendült meg, Jordániában nem kell a tunéziaihoz és az egyiptomihoz 
hasonló válság kirobbanásától tartani, a rendszer rövid távon képes kezelni a gazda-
sági válság okozta társadalmi problémákat. A kormány engedélyezte a tüntetéseket, 
biztosította a békés véleménynyilvánítás jogát, ígéretet tett a választási reform végre-
hajtására, valamint egy, a miniszterelnök által vezetett bizottságot hozott létre a nem-
zeti párbeszéd elindítása érdekében. A válság az év második felétől öltött akut jelleget, 
éppen a változások elmaradása miatt.

A parlament tradicionálisan nem egyéb, mint „pro hásimita törzsi gyűlés”. A király 
által megszemélyesített rendszer elsődleges társadalmi bázisa ma is a törzsi szervező-
désű, transzjordániai beduin őslakosság, amely annak ellenére, hogy a népességnek 
csupán mintegy harmadát alkotja, gyakorlatilag monopolizálja az állam politikai irá-
nyítását, a közigazgatás, a hadsereg és a biztonsági szolgálatok vezetését. A törzsek 
Jordániában zárt szociális és politikai érdekcsoportosulások, amelyeknek az elittudata 
transzjordániai őshonosságukhoz, valamint a prófétáig visszavezetett hásimita dinasz-
tiához, illetve az ebből származtatott érdekvédelmükhöz és garanciális jogköreikhez 
kapcsolódik. A törzsi vezetés alapvetően nem is annyira – az egyébként a Próféta 43. 
közvetlen leszármazottjaként megjelenő – II. Abdullah királyhoz, sokkal inkább a di-
nasztiához kötődik. A törzsi betagolódás és érdekérvényesítés természetesen így jele-
nik meg a választásokon is, ahol programalapú vagy ideológiai pártok híján mindenki 
oda szavaz, ahova szociálisan és etnikailag, illetve lobbi szinten tartozik. „Eredeti elő-
jogaikat” és csoportérdekeiket, akár a parlament által hozott új törvényekkel szemben 
is, több esetben úgy védték meg, hogy tízezreket vittek az utcára, megbénítva egy-egy 
vidék életét, s sokszor előfordult, hogy végül a hatalom visszakozott velük szemben. 
Ettől a társadalmi képlettől egyelőre teljesen idegen az, hogy a törzsek tagjai valamilyen 
programalapú pártra szavazzanak, és vezetőik az arányos képviseleti rendszer alapján 
kerüljenek be abba a parlamentbe, amelyet a képviselők előre meghatározott és garan-
tált aránya alapján most ők uralnak. Ezért is nehéz a király ígéretének megfelelően, a 
nyári választásokig előkészíteni a programalapú pártokra alapozott választási és párt-
törvény tervezetét, és elfogadtatni azt azzal a parlamenttel, amelynek jelenlegi tagjai-
nak akár a 90%-a is végképp kikerülhet onnan a választásokat követően, amennyiben 
valóban ebben az irányban változik meg a jogi háttér.

A „törzsek” és az iszlamisták között folyamatos a viszálykodás, ami könnyen erő-
szakba csaphat át. A legnagyobb beduin közösség, a Dzseras–Zarka–Mafrak há-
romszögben élő Bani Haszan törzs emberei, legutóbb 2012. januárban, egyszerűen 
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szétkergették a fővárosból Mafrakba – a rezsim ellen reformpárti retorikával tüntetni – 
érkezett, több ezer fős, szervezett iszlamista tömeget. Sőt, a helyi székházukat is feldúl-
ták, gépkocsijaikat pedig megrongálták. Az – általában csak a fővárosban és a nagyobb 
városokban erős – iszlamisták nyilván terjeszkedni akartak, és új híveket toborozni, de 
amint ez az esemény is bebizonyította, a társadalom gerincét adó beduin közösség nem 
ideológiai vagy politikai törésvonalak mentén polarizálódik, hanem alapvetően a zárt 
közösségi érdekérvényesítésben integrálódik. Ez egyfajta urbánus–vidék ellentétet is 
mutat: egyrészt az iszlamisták városi elterjedtsége és állítólagos külföldi (kairói, tehe-
ráni) támogatottsága, másrészt a törzsek nemzeti konzervatív beállítódása és a monar-
chiához való feltétlen lojalitása miatt. A törzsek azt hangsúlyozzák, hogy nem vetik el 
ugyan a vallást, amely az ő elsődleges identitásuk is, de elutasítják az iszlamista politi-
zálást, valamint a király által szimbolizált rezsim felforgatását. Vezetőik nyilatkozatai 
szerint egyáltalán nem találják vonzónak azt, amit az arab tavasz hozott Tunéziában 
vagy Egyiptomban: mindenekelőtt az iszlamista győzelmet és uralmat.

A Bani Száher törzsi tanács egyik állásfoglalása ki is mondja, hogy azért nem kér-
nek az iszlamisták reformjaiból, mert az távlatilag mindenképpen a saría jogra épülő 
társadalmi berendezkedést és a monarchia megdöntését akarja elérni. Egyelőre a tör-
zsek adják a hadsereg és a különböző biztonsági szolgálatok tagjainak és vezetésének 
a többségét, akiknek a kiváltságos helyzetét veszélyeztetné az iszlamisták hatalomra 
kerülése, és az arab tavasz közvetlen begyűrűzése az országba. A törzsek politikusai 
nyíltan megmondják, hogy nem érdekeltek abban, hogy kollektív jogaikat felülírja va-
lamilyen iszlamista jogrend vagy akár nyugati, szekuláris, polgári egyenlőségi beren-
dezkedés. Az Udván, Bani Száher, Bani Haszan és a Hveitat törzsek közös állásfogla-
lása szerint ők „mint az ország oszlopai”, elutasítják az arányos képviseleti rendszerre 
épülő, iszlamista többségű törvényhozási képviseletet és kormányzást, és amennyiben 
erre mégis sort kerítenek az ún. reformok révén, akkor a törzsek bojkottálni fogják azt, 
és ellenzékbe vonulnak, mint ahogy eddig az iszlamisták tették. A törzsek ellenzik a 
nagyobb területi kisajátítással járó infrastrukturális fejlesztéseket és a külföldi nagybe-
ruházásokat is, amelyek révén a külföldi tőke akar behatolni az iszlamisták és a nyugati 
demokrácia oldalvizén. Világossá tették, hogy kevésbé nyitottak a demokratikus átala-
kulásra és az emberi jogokra, ezáltal akadályát képezik a reformok bevezetésének és a 
modernizációnak, amelynek élére – paradox módon – az iszlamisták álltak. Ez utóbbi-
ak szerint azonban az állami-kormányzati konspiráció szítja az ellentétet köztük és a 
törzsek között, hogy ezzel elejét vegye a gyorsabb reformok általános nemzeti követe-
lésének, mondván: a megosztott Jordánia nem lehet sikeres, ha konfrontációt kiváltva, 
erőszakkal siettetik a nem időszerű reformokat.

Jordániai sajátosság az is, hogy – érdemi politikai pártok híján – erősek a szakszer-
vezetekre emlékeztető szakmai szövetségek, amelyek csúcsvezetésében viszont na-
gyon sok hangadó személyiség palesztin származású. Az MT mindent megtesz, hogy 
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a szakmai szervezeteket is a saját holdudvarába terelje. Erős érdekérvényesítő tényezők 
emellett az egyetemi diák- és oktatói szövetségek is, de ezek nem terjeszkednek túl a 
szakmai területükhöz kötődő szociális követeléseken.

Az arab tavasz azonban mégiscsak egy új pártosodási dinamikát generált, amit 
nagymértékben tovább erősít a párttörvény tervezetének az előkészítése. Pártalapításra 
a politikai pártokról szóló, ma még hatályban lévő, 2007. évi törvény 5.§-a értelmében 
kerülhet sor: ehhez összesen legalább ötszáz, valamennyi kormányzóságot képviselő, 
igazolt tagot szükséges bizonyítani.

Legújabban a leszerelt, nyugállományú katonák gondolták úgy, hogy Jordán Nem-
zeti Konferencia14 néven új, ultranacionalista pártot hoznak létre, amelynek jelszava 
„Jordánia a jordánoké”. A formáció, amely jobboldali gyűjtőpárttá akar válni, a külső 
és a belső ellenségtől szeretné „megvédeni azt, amit még meghagytak az országból”. 
Az Iszlám Akciófronttal szemben kíván világi alternatívát kínálni, miután az – úgy-
mond – „nem jordán”, hanem a „nemzetközi iszlamista felforgatás honi lecsapódása”.  
A mozgalom a rendszer stabilitásának garanciáját jelentő katonák nyugdíjemelésének 
elvárása és az arányos képviseleti rendszert bevezető választási törvény követelése 
mellett, újdonságként, valami mást is kitűzött: mégpedig a jordániai nemzeti identi-
tás újrafogalmazását. Elemzők úgy látják, hogy az ultranacionalisták még keresik saját 
arcukat és helyüket a politikai palettán, de majd a választások után, a politikai realiz-
mus és pragmatizmus alapján önként betagolódnak az iszlamistákkal szembeni vilá-
gi blokk pártjai közé. Ez a mozgalom mindenkit megszólít, aki jordániainak született 
vagy azzá vált, de ez csakis a legális rezidens státusú és állampolgárságot nyert szemé-
lyekre vonatkozik. Kizárja viszont az utóbbiak közül azokat a palesztinokat, akik jor-
dániai állampolgárságot kaptak ugyan, de 1988 után, a királyságnak a Jordán nyugati 
partjától (Ciszjordánia) történt jogi különválását (disengagement) követően érkeztek. Úgy 
fogalmaznak, hogy ez mindkét fél törekvéseit jobban szolgálja, hiszen általános érdek, 
hogy a palesztinok mielőbb hazatérhessenek szülőföldjükre, a majdani önálló palesztin 
államba. A volt katonák mozgalmának ez az üzenete várhatóan kedvező visszhangra 
talál majd a társadalom azon rétegei körében, amelyek attól félnek, hogy az arab ta-
vasz turbulenciái következtében, Izrael jóvoltából bármikor ismét palesztin kényszer-
migráns tömegek érkezhetnek Jordániába, alátámasztva a zsidó állam azon törekvését, 
hogy a hásimita királyságot alternatív palesztin otthonként láttassa.

Folyamatosan jönnek létre és alakulnak át ifjúsági és baloldali csoportok is, ame-
lyek tagsága és holdudvara azonban igen korlátozott. Viszont most először fordult elő 
az ország történetében, hogy baloldali, ifjúsági, centrista, nacionalista és pánarab na-
cionalista pártok egységfrontot hoztak létre, kifejezetten antiiszlamista platformként. 
A dolog érdekessége, hogy a reformpárti tömörülés némely szervezete társadalmi né-
zeteiben több közös pontot találna a demokratikus törekvéseket radikális módon kö-
vetelő iszlamistákkal, mint egymással. Tehát a koalíció létrejöttében nem a reformok 



2012. tavasz 179

Az „arab tavasz” és Jordánia

mélységének, ütemének és jellegének a hasonló megítélése játszik közre, hanem sokkal 
inkább az iszlamisták demokráciaértelmezésének és agresszív hatalomra törésének az 
elutasítása, illetve annak a megkísérlése, hogy – az arab tavasz folyamán a régióban 
elsőként – demokratikus választásokon legyőzzék az iszlamistákat. Ez volna Jordánia 
válasza az arab tavasz kihívásaira – harsogják. A koalíció tagja pillanatnyilag – tehát 
2012. február közepén – a következő hat „nagyobb” párt: a Közvetlen (Direkt) Demok-
rata Nemzeti Mozgalom, Jordán Demokratikus Néppárt (Hásed), Jordán Állampolgári 
Jogok Pártja (Vahda), Jordán a Kommunista Párt, a Jordán Arab Szocialista Baász Párt, 
valamint a Jordán Baász Párt. Közülük néhány maga is gyűjtőpárt vagy korábbi formá-
ciók újjászerveződő maradéka. Ezek a pártok együtt tüntetnek az arányos képviseleti 
rendszer és a parlamentnek felelős kormányzás, valamint a demokratikus berendezke-
dést biztosító választási törvény mellett. Márciusig e tárgyban saját törvénytervezetet is 
be kívánnak nyújtani a parlamentben. A baloldali politikai erők azonban közösen sem 
tudtak néhány száz embernél többet felvonultatni a január közepén a miniszterelnöki 
hivatal előtt tartott első demonstrációjukon.

Az EU Task Force-szal folytatandó egyeztetések céljából a kormányzat nemrég ösz-
szeállította és átadta az Európai Unió tárgyalóinak a civil szféra szervezetei mellett a 
politikai pártok hivatalos listáját is. A dokumentum összesen huszonkét bejegyzett po-
litikai pártot sorol fel, ezek közül három „baloldali”, tíz „centrista”, négy „nacionalis-
ta”, három „pánarab nacionalista, egy „mérsékelt iszlamista”, egy pedig „iszlamista”. 
E regisztrált formációk egy része valóban létezik és működik, a többi pedig virtuális, 
és csakis vezetője személyéhez kötődik, tagság vagy tömegbázis nélkül. Az egyetlen 
iszlamista pártnak a nyilvántartott tagsága eközben nagyobb, mint a többié együttvéve.

Lehetetlen megjósolni, hogy a választások napján milyen lesz a koalíció támogatott-
sága az iszlamistákkal szemben. Az mindenesetre máris bizonyos, hogy a baloldali–na-
cionalista–centrista koalíciót alkotó pártok nagyobb része be sem jutna a törvényhozás-
ba, ha külön, illetve egyedül indulna a választásokon. Az is világos, hogy Jordániában 
az iszlamistáknak ma nincs potenciális koalíciós partnerük, amit viszont ők úgy kom-
munikálnak, hogy egyrészt az MT a rendszerváltó reformok kizárólagos letéteménye-
se, másrészt pedig, hogy elvben nyitottak ugyan a más pártokkal közös kormányzati 
felelősségvállalásra, de – főleg, ha elutasítják őket a többi pártok – abszolút győztesként 
talán nem is lesz feltétlen szükségük koalíciós partnerre.

A kommunikációs turbulenciák közepette az antiiszlamista koalíciónak még olyan 
közös közleménye is megjelent, amely szerint az arab tavaszra és a megújuló Jordániára 
a veszélyt valójában éppen az iszlamisták jelentik, akiknek eddigi sikerét a régió egyes 
országaiban a nemzetközi iszlamista–amerikai–cionista összeesküvés tette lehetővé, el-
lopva a „pro reform” forradalmat a változások eredeti kezdeményezőitől. Be kívánják 
bizonyítani, hogy nem szükségszerű automatikusan és kampányszerűen mindenütt a 
Nyugat és arab ügynökei (l. Katar) által pénzelt reformiszlamistákkal lecserélni a 
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korábbi arab rezsimeket. A baloldali és nacionalista koalíció azt is hirdeti, hogy csakis 
a megreformált jelenlegi rezsim, illetve a király képes sikerre vinni Jordániában a meg-
újulási folyamatot, szemben az MT elsődleges hatalomvágyával és a külföldi érdekek 
kiszolgálására való készségével. Ezen kívül van még egy hangsúlyos terület, ahol nyil-
vánvaló nézet- és érdekkülönbözőség van az iszlamisták és az új koalíció között: törté-
netesen a szíriai helyzet megítélése. A posztszovjet Oroszországgal és Kínával hagyo-
mányosan rokonszenvező baloldali és nacionalista szekuláris erők eleve szolidárisak 
Bassár Aszaddal, és ideológiailag is kötődnek az ottani antiiszlamista rezsimhez. Ezzel 
szemben az iszlamisták köztudottan – a demokrácia nevében – az elnök azonnali eltá-
volítását követelik, és az Arab Liga által irányítandó külföldi beavatkozást sürgetnek.

Palesztinok – palesztin származású jordánok

A lakosság több mint 60%-át jelentő palesztin menekültek tudatosan kerülik az esetleg 
provokációnak tűnő, önálló, etnikai arculatú politizálást, ezért nincs külön pártjuk. 2012 
februárjában, Háled Mesalnak, a Hamász damaszkuszi vezetőjének az évtizedes kiuta-
sítását követő első „hazalátogatásának” idején sem vonultak fel jordániai hívei. Mind-
azonáltal köztudott, hogy a palesztinok közül sokan csatlakoztak az iszlamistákhoz, 
miközben hangsúlyozzák, hogy az nem etnikai alapú tömörülés, hanem értékválasztás: 
egy olyan mozgalom támogatása, amely kellően világos és radikális a palesztin nemze-
ti érdekek képviseletében. A palesztinok politikai visszafogottságának több oka is van. 
Az egyik az 1970-es jordániai szereplésük, kiemelten az ún. „fekete szeptemberhez” 
fűződő események emléke, amikor is palesztin gerillák – sikertelenül – megkísérelték 
átvenni a hatalmat az őket befogadó Jordániában. Ennek következtében az őshonos 
beduin törzsi elit nem nézné többé jó szemmel a „vendég” palesztinok etnikai alapú 
szervezkedését. A másik ok pedig az, hogy a palesztin menekülteknek az esetleges 
saját pártjuk melletti felsorakozása az arányos politikai képviseleti választások esetén 
elvben akár abszolút többségi kormányzást is biztosíthatna számukra. Ezt a többi tár-
sadalmi csoport egyrészt nem fogadná el, másrészt pedig még a palesztinok számára 
sem volna előnyös, mert akkor virtuális nemzeti politikai súlypontjuk a megszállt terü-
letekről látszólag Jordániába tevődne át, tálcán kínálva ezzel Izraelnek a magas labdát, 
miszerint Jordánia máris a de facto palesztin állam.

Az arab tavasz eseményei következtében mit sem veszített jelentőségéből a közel-
keleti konfliktus rendezetlenségének a súlya. Közismert, hogy Egyiptomban, Szíriá-
ban, Jordániában vagy Libanonban miként vélekednek az iszlamisták az izraeli–pa-
lesztin konfliktusról. A régi kihívás kezelésére azonban továbbra is csak az ismert 
nemzetközi mantrák és az ellentétes nemzeti narratívák állnak rendelkezésre. Egyip-
tomban és máshol a Nyugat támogatja az MT és a többi iszlamista erő részvételét a 
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hatalomgyakorlásban vagy az arra való felkészülésben. De mi lesz, ha ennek során 
népszavazásra bocsátják az Izraellel 1979-ben aláírt Camp David-i békemegállapodás 
fenntartását, vagy ha Jordániában az iszlamisták az 1994. évi békeszerződést illetően 
elérik ugyanezt? Ráadásul egy olyan időszakban, amikor – igaz, leginkább csak a meg-
felelő tárgyalások szüneteiben, a folyosókon – a diplomaták egyre intenzívebben sut-
togják, hogy az elakadt közel-keleti konfliktus rendezésének újraélesztése kapcsán el-
kerülhetetlenné válik a Hamász formális bevonása a megoldás keresésébe. A regionális 
politikát továbbra is nagymértékben befolyásoló izraeli–palesztin közvetlen, kétoldalú 
béketárgyalásoknak az éppen Ammánban zajló legújabb – sikertelen – próbálkozásai 
nem homályosíthatják el azt, hogy emellett a palesztin frakcióközi tárgyalások is foly-
nak, sőt Dohában meg is állapodtak a megbékélésről. Ezek az egyeztetések a Fatah és 
a Hamász vezetése között zajlanak, de újabban az is kiszivárgott, hogy a Hamásznál is 
radikálisabb dzsihadista szervezetek egyesülnének a Gázát kormányzó szervezettel. 
Ezek után a Hamász várhatóan szétszakad, és míg a radikális része továbbra is a ter-
rorista platformon marad, a másik, a „békés ellenállást” választó fele együttműködhet 
a ramallahi kormánnyal és a nemzetközi közösség erre nyitott részével, amiből Izrael 
minden bizonnyal kimarad. Kérdéses, hogy erre miként reagálnak egyrészt a Muzul-
mán Testvérek, másrészt a jordániai szalafita és dzsihadista csoportok. Nem hivatalos 
források szerint Washingtonban már Jordánia tudomására hozták, hogy amennyiben 
befogadnák Ammánba a Hamász főhadiszállását és vezérkarát, azzal az ország számá-
ra nélkülözhetetlen amerikai gazdasági és biztonsági támogatás folytatását és Izrael 
barátságát kockáztatnák.

Valóban fellazulni látszik a Hamász indoktrináltsága, tehát a terrorista besorolást 
kiváltó Izrael-ellenessége és iszlamista fundamentalizmusa? Ezt nemcsak a Palesztin 
Nemzeti Hatóság, illetve a Fatah és a Hamász soron lévő kiegyezésének a folyamata 
veti fel, hanem a Hamász esetleges kooptálása is abba a Palesztin Felszabadítási Szer-
vezetbe, amely az oslói megállapodás platformján van, és amely elismeri Izraelt, ezáltal 
pedig a tárgyalásos kétállami rendezésnek a híve. Az USA és az EU egyelőre továbbra 
sem érintkezik formálisan a Hamásszal, ameddig a terrorista szervezet eleget nem tesz 
a Kvartett előfeltételeinek, vagyis a zsidó állam elismerésének, az erőszakról való le-
mondásnak és a korábbi megállapodások tiszteletben tartásának.

Új arab politikai tájkép és az EU fellépésének lehetőségei

Több, tekintélyuralmi arab rendszer 2011 során bekövetkezett váratlan összeomlása 
gyökeresen új helyzetet teremtett az arab világban. Ennek hatásai alól a térség egyetlen 
országa sem vonhatja ki magát, de az érintettségük mértéke függ a belső viszonyaiktól 
és a nemzetközi beágyazottságuktól. Jordániát a folyamat csak áttételesen érintette, de 
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felgyorsította a reformok társadalmi vitáját, és nyilvánvalóvá tette az implementálás 
elodázhatatlanságát. Jordánia együttműködése az EU-val és az USA-val eddig is stra-
tégiai alapokon történt, az uralkodó és a hatalmi elit ezen már csak saját jól felfogott 
érdekében sem változtat.

Nyugati, főleg amerikai liberális körökben szeretik azt hangoztatni, hogy a zsar-
nokságot Észak-Afrika és a Közel-Kelet több országában megdöntő arab tavasz 
mozgalmai a liberális demokráciának az önkényuralmi rendszerek ellen a szovjet 
típusú rezsimek összeomlása óta aratott legnagyobb, globális kihatású győzelmét 
jelentik. A nemzetközi környezet azonban az arab demokratikus átmenet szemszögé-
ből korántsem értékelhető kedvezőnek. Hiányzik az USA támogatása, mert az visszafo-
gottabb lett a térségben, miközben világpolitikai prioritásai átalakultak. Eközben mind 
több nemzetközi szereplő igyekszik a változásokból hasznot húzni. Az arab világra 
bénítóan ható izraeli–palesztin konfliktus rendezése megfeneklett, és a kiszámíthatat-
lanságot növelő feszültségforrás maradt, akárcsak Irán.

Eddig multipoláris volt a regionális erőtér, s jelenleg úgy tűnik, ezt követően sem lesz 
ez másképp. Irán talán a legnagyobb vesztese a fejleményeknek. Nemcsak elvesztette 
legfontosabb térségbeli szövetségeseit, de a hivatalos Szíria melletti kiállása miatt na-
gyot veszített népszerűségéből az arab országok között is. Ezzel szemben Törökország 
ázsiója (a stabil politikai, társadalmi, gazdasági viszonyok miatt) nőtt. Egyiptomnak 
mindenekelőtt belső ügyeit kell rendeznie, s életet kell lehelnie haldokló gazdaságába. 
Szaúd-Arábia és a többi Perzsa-öböl menti ország mindent megtesz a jelenlegi belpoli-
tikai status quo megőrzése érdekében, ehhez (főként anyagi) erőforrásaik rendelkezésre 
állnak. Ezzel együtt, az információs társadalomnak ők sem tudnak majd ellenállni, s 
ha lassan is, de ott is változások következnek. Rijád egyébként közvetlenül is nyomást 
gyakorol Jordániára azért, hogy az késleltesse vagy ha lehet, el is kerülje a hatalomra 
törekvő iszlamistáknak a reformok, valamint a demokratizálódás örve alatt bekövetke-
ző győzelmét. Az így kieső amerikai, illetve európai anyagi támogatásokat pedig Rijád 
kész volna többszörösen kompenzálni Ammánnak. Szaúd-Arábiát ugyanis félelemmel 
tölti el a nyugati demokrácia és a politikai iszlám keverékének az arab tavasz során 
egyes arab országokban történt hatalomra kerülésével járó destabilizálódás, amit nem 
szívesen látna a saját szomszédságában. Jordániának a nyugati szövetségi rendszerbe 
történt szerves beágyazottsága azonban pillanatnyilag nem ad teret az efféle spekulá-
ciónak.

Nemrég az Egyesült Államok még attól tartott, hogy Irán, az általa támogatott síita 
többségű Irak, továbbá Szíria és a libanoni Hezbollah révén „síita félhold” jön létre, 
háttérbe szorítva a Nyugat-barát szunnita vezetőket. Egy évvel az arab forradalmak 
kirobbanása után egyrészt tovább mélyülnek az ellentétek a térség államaiban élő 
szunniták és síiták között, másrészt a kvázi polgárháborús Szíriában most a Nyugat 
a szunnita diktatórikus rezsimmel szemben a nehezen körvonalazódó és össze nem 
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álló „demokratikus erőket”, valamint a helyi iszlamisták, a síiták és az iraki szunnita 
al-Káida által is segített rendszerváltó törekvéseket támogatja. A hivatalos Jordánia, mi-
közben lelkesen és ténylegesen támogatta az arab tavasz megmozdulásait Tunéziában, 
Egyiptomban, Líbiában és Jemenben, most sokkal visszafogottabb Szíria esetében, ami 
a nemzetközi szankciók fenntartásokkal kezelt, óvatos és részleges támogatásában, a 
menekültkrízis lehetőség szerinti távoltartásában, illetve a külső beavatkozás határo-
zott elutasításában nyilvánul meg. Eközben erősödik a jordániai iszlamisták követelése, 
hogy az ország tevőlegesen is lépjen fel a damaszkuszi diktatórikus rezsim ellen, mi-
közben óva intenek a külső, pontosabban nem arab beavatkozástól. A dzsihádot hir-
dető jordániai MT kommunikációja szerint az, ami Szíriában történik, nem más, mint 
„iszlamista fegyveres felkelés a demokratikus berendezkedésre irányuló rendszervál-
tásért”.

Az arab tavasz nem az iszlám agresszív kifejeződése, hanem az arab országok tár-
sadalmi fejlődésének a szükséges eredménye. Az Európai Unió hivatalos dokumentu-
mai előszeretettel hangsúlyozzák, hogy az arab forradalmak elsősorban demokratikus 
célokért és ennek megfelelő részvétellel zajlottak le. A forradalmi eseményeket azon-
ban elsősorban nem a hagyományos iszlamista pártok vezették, még ha jelenleg ők is a 
történtek elsődleges kedvezményezettjei. A közép-európai rendszerváltással szemben, 
a demokratikus erők még az átalakulóban lévő arab társadalmakban is számszerű ki-
sebbségben vannak, a többséget a vallási hátterű pártok, mozgalmak, radikális csopor-
tok és a politikailag passzív tömegek alkotják. Valójában legfeljebb a későbbi és alapve-
tően országspecifikus elemzések fogják esetleg – a napi politikai érdekektől korántsem 
függetlenül – kimutatni, hogy az események kirobbanásában a súlyos gazdasági és 
szociális feszültségek, vagy pedig inkább a tömegek politikai szabadság- és emberi jogi 
követelései játszották-e az elsődleges szerepet. A jordániai uralkodó minden lehetséges 
fórumon az első, míg az EU dokumentumai a második tényezőt emelik ki meghatá-
rozóként. Az események valódi mozgatórugója az általános szegénység által kiváltott 
elkeseredettség és a diktatórikus rendszernek való totális kiszolgáltatottság volt. A tün-
tetések mindenesetre spontán szerveződtek és váltak felkelésekké, nem volt ugyanis 
szervezett hátország vagy olyan ellenzék, amely fel lett volna készülve a változások 
végigvitelére.

Közben az arab tavasz folytatódik, és az arab forradalmak ma már az átalakulás 
új szakaszába léptek, amely során a jövő politikai rendszereinek megteremtése a fel-
adat. Az iszlamista erők legális megjelenése a politikai életben és a szabad választá-
sok kiírása a hosszú ideje létező, mély frusztrációra talált megoldást, hosszabb távon 
pedig – amennyiben a demokratikus keretek megmaradnak – a problémák felszínre 
kerülésével segíteni fogja a politikai rendszer fejlődését. Kérdés, hogy a korábbiaknál 
nagyobb politikai szabadságjogok lehetősége képes lesz-e stabilitást és modernizáci-
ót, gazdasági növekedést, demokratikus intézményeket, emberi jogokat és tudásalapú 
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társadalmat biztosítani. Az EU azt sugallja, hogy bizakodóak lehetünk a változások 
irányát tekintve. Az USA inkább arra hívja fel a figyelmet, hogy elhúzódó politikai és 
gazdasági változásokkal kísért, előre nem látható átalakulásra kell számítani az arab 
világban. Barack Obama idei, az „Unió helyzetéről” szóló beszédében úgy fogalmazott, 
hogy „az arab világban végbement fordulat végkifejlete megjósolhatatlan, s Amerika 
számára hatalmas a tét”.15

Tény, hogy az érintett arab országok gazdasága ma rosszabb helyzetben van, mint 
egy éve volt. Egyes szakértők szerint a térségnek egy, a Marshall-segélyhez hasonló 
pénzügyi segélycsomagra volna szüksége a talpra álláshoz. Márpedig ez egyrészt je-
lenleg többszörösen irreális, másrészt déli szomszédjainknak elsősorban nem fejleszté-
si pénzekre van szükségük, hanem az új helyzethez, kihívásokhoz és lehetőségekhez 
alkalmazható új eszközökre. Ilyenek lehetnek: az EU Task Force, a szabadkereskedelmi 
megállapodások, az egyenlő partneri viszony kialakítása, a gazdasági integráció logi-
kája mentén való kapcsolatépítés. Az arab átmenet szempontjából kedvezőtlen, hogy hi-
ányzik az olyan végső cél, mint amilyet meghatározó mozgósító erőként az euroatlanti 
integráció jelentett a közép-kelet-európai átalakulás idején az érintett országoknak. 
A partneri involválódás jogos igényét az araboknál nem az EU-hoz csatlakozás irreális 
gondolatával, hanem az euromediterrán kapcsolatok és a Mediterrán Unió erősítésével 
kell előrevinni. A nyugati világon belül – a történelmi tapasztalat miatt – Európa jobb 
esélyekkel indulhat ma a kapcsolatépítésben, mint az USA.

A megújuló együttműködés alapja lehet most, hogy az arab világ történései ismét 
a világpolitika egyik központi kérdésévé váltak. Az arab–európai kapcsolatokat a jö-
vőben a közös érdekekre kell építeni, mert mindkét oldal tud jelentős előnyöket bizto-
sítani a másik számára. Míg az EU a politikai, társadalmi és fejlesztési területen tudja 
segíteni az arab átalakulást, addig arab oldalról az európai energiabiztonsághoz, a ter-
rorizmus és az új biztonsági kockázatok elleni küzdelemhez járulhatnak hozzá az új 
partnerség keretei között.

A forradalmak utóélete és a demokrácia jövője szempontjából mindenképpen a gaz-
dasági és szociális kihívások kezelésének sikere lesz a meghatározó. További cél az 
olyan belső problémák megoldása, mint a szociális elégedetlenség, a másodlagos forra-
dalmak populizmusának kezelése, a szélsőséges iszlám jelentette kihívás moderálása, 
az emberi jogok értékének társadalmi elfogadtatása, a demokratikus intézmények ki-
építése és még sok egyéb. Az arab gazdaságok nemzetközi beágyazottságának alacsony 
szintje tartós problémává vált, még akkor is, ha ennek köszönhetően a globális pénz-
ügyi és gazdasági válság rövid távon kevésbé sújtotta az arab országokat. Ugyanakkor 
ezekben az országokban a regionális és szubregionális együttműködések fejletlensége 
a versenyképességet csorbító hatással jár. Arab oldalról ezzel szemben az európai pia-
cok megnyitását és a humán mobilitás javítását tekintik prioritásnak.
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Fel kell készülnünk arra, hogy a demokratikus választások nyomán a térségben to-
vábbi, a miénktől részben eltérő értékrenddel rendelkező kormányzatok kerülnek hata-
lomra. Hasznos lehet a kelet- és közép-európai rendszerváltások tanulsága, miközben 
kerülni kell a nyugati demokráciamodellek átültetésének megkísérlését. A demokráciá-
ról vallott elképzeléseink különbözőek lehetnek, de bizonyos alapelvekből nem szabad 
engednünk. Az EU fellépésében a jövőben is fontos tényezőt játszik a kondicionalitás, 
azaz a demokratikus teljesítményhez mért támogatás. A vörös vonal a demokratikus 
normák tiszteletben tartása. Az emberi jogok univerzálisak, ez a téma nem lehet az 
arab országok belügye.

Az arab világ átalakulásával átértékelődik az iszlamista szervezetek és a politikai 
iszlám eddigi megítélése. Nem szabad összekeverni a vallásos hitet a fanatizmussal. 
Mivel keveset tudunk a politikai iszlám pártjairól, nyílt párbeszédet kell velük kezdeni. 
Európa számára nem lehet közömbös az sem, hogy a politikai instabilitás és intolerancia 
veszélyezteti egyes átalakuló arab országokban – többek között – a keresztény kisebb-
ségek biztonságát. Látjuk azt is, hogy a legtöbb helyen a keresztény kisebbség egyelőre 
nagyobb biztonságban érzi magát egy kiszámítható önkényuralmi rendszerben, mint 
egy ismeretlen kimenetelű arab demokráciában. Az európai fejlődés tapasztalatai sze-
rint a demokratikus szabadságjogok védelmére és gyakorlására nézve legalábbis nem 
optimális az olyan állami berendezkedés, amelyben bármilyen vallás vagy fundamen-
talista ideológia válik kormányzó tényezővé. Sokan pozitívan emlegetik Törökországot, 
mint ahol a sikeres gazdaság a demokratikus intézményrendszerrel és a mecsetekben 
tartott iszlámmal párosul. Természetesen nem az etnikai és vallási törésvonalaktól 
szabdalt, egyébként pedig reiszlamizálódó török állam, hanem a muszlim-demokrata 
ideológia és a plurális modell lehet esetleg követendő modell az arabok számára.

A választásokon eddig győztes politikai iszlám az arab társadalmak támogatását 
élvezi, szemlélete pragmatikus, liberális, toleráns és főleg erőszakmentes. Az eddigi 
tapasztalatok szerint nem kell tartani az iszlamista politikai pártok térnyerésétől, mert 
azok is elfogadják a demokratikus államszervezési elveket, céljaik egybeesnek az arab 
társadalmak és a demokratikus nemzetközi közösség alapvető elvárásaival. Az eddi-
gi tapasztalatok szerint az iszlamista pártok megjelenésével a politikai küzdelem nem 
vált erőszakossá, nem tapasztalható szélsőséges retorika vagy a Nyugat-ellenes meg-
nyilvánulások előretörése az egyébként sem teljesen egységes, országonként sajátságos 
elemeket is felmutató erők részéről. Az iszlamisták egyébként nem most és nem a nyu-
gati elvárások hatására kezdtek el megváltozni, a pragmatikus irányváltás – legalábbis 
a meghatározó mérsékelt körökben és társadalmakban – már a ’90-es évek óta tart, és 
reméljük, hogy folytatódik!
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Résumé

The Arab Spring and Jordan: Evolution Instead of Revolution

Following the ongoing process in the Arab world, it is becoming increasingly clear that 
profound changes are undergoing in those Arab countries as well which have seen 
no radical, drastic political change, and that legitimate power is going to – hopefully 
moderate – Islamists rather than the liberal democratic and other secular forces the 
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West would like to see. The expected need for coalition governing, governmental 
responsibility and, last but not least, the dependence of these states on Western aid may 
still lead to the strengthening of stability and democratization, both in “transiting” and 
“non-transiting” states.

Jordan is a country, which contrary to the Gulf States or Algeria, has no resources 
of its own to “buy” social peace in order to manage the consequences of the political 
and economic crisis, still, by the way of top-down reforms initiated and directed by the 
constitutional monarch. This “Jordanian way” was called by Catherine Ashton a “chaos-
free change”. But this way can only lead somewhere if it means the introduction of a 
representative democracy, parliamentary governance, the constitutional limitation of 
royal power, the freedom of the civil society and the freedom and appropriate control of 
the economy. The realization of this, however, depends also on the eventual coming into 
power of the dominant, but as yet out-of-parliament Islamists, the political inclinations 
of the majority Palestinian refugees, and the developments in the direct neighbourhood 
and the region at large. The West supports this direction towards reforms by its own 
means: in the form of American security and infrastructure development aids, and the 
financing of projects by the EU–Jordan Task Force.


