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Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků):
Jordánsko je zemí, která je v řadě ohledů netypická, a to nejen co se týče situace na Blízkém
východě. Jak autor ostatně uvádí, je zde silná (početná) bezpečnostní komunita, včetně
bezpečnostního průmyslu, která okáže tento vnitřně nesourodý stát udržet pohromadě, a to
i v čase a době, která není vůbec poklidná. Bezpečnost zde obnáší i takové aspekty, jako je
masová migrace, přeshraniční vlivy islámských radikálů, téma pitné vody nebo zásobování
ropou.
Země vybudovala poměrně efektivní bariéru, která by se mohla stát inspirací i pro jiné
případy ve světě respektive v Evropě. Zároveň je zřejmé, že jen bariéry a početná armáda
a policie nestačí, a je veden každodenní boj o „srdce obyvatel“ a jejich podporu vládě a králi.
Pokud bych příspěvku něco vytknul, tak jen nepřímo a podmíněně to, že velmi záhy zastará,
protože o vývoji v Jordánsku přináší světové agentury řadu dalších informací, a to,
naneštěstí, o dalších incidentech, které zdejší situaci jen komplikují.
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