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Abstract
The article focuses on the diplomatic and economic relations between
Romania and Jordan during the second half of the 20th century, when Romania was
ruled by Communist leader Nicolae Ceauşescu and Jordan by autocratic King
Hussein Ibn Talal. Romanian-Jordanian relations were established in 1965, one
year after the Jordanian state declared its independence. Following negotiations
between the two political leaders, which were initiated in 1968, a series of
economic accords were concluded, whereby the Romanian state built industrial
facilities, roads and railways in Jordan and also provided experts, technical
assistance, experienced labour force, specialized know-how and industrial
equipment, all in exchange for reimbursable credits and raw materials, mainly
phosphates. However, because the amount of works contracted by the Romanian
government in Arab or African states exceeded the production capacity of the
country, there were delays in honouring the contracts obtained in Jordan. Although
this led to a cooling of Jordanian-Romanian relations between 1978 and 1979, in
1980 the Jordanian King made an official visit to Bucharest in order to discuss new
economic agreements.
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Studierea relațiilor româno-iordaniene se poate face doar în contextul mai
larg al evoluției relațiilor dintre statele arabe și Uniunea Sovietică, România fiind
parte a Europei sovietizate după cel de-al Doilea Război Mondial.
Satelit sovietic, Republica Populară Română și apoi Socialistă a urmat linia
sovietică, astfel că relațiile statului român cu statele arabe, în perioada 1945-1989,
se împart în patru etape, în funcție de gradul de dependență față de Uniunea
Sovietică și de poziționarea și interesele marilor puteri 1.
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În prima etapă, a anilor 1948-1958, România a deschis reprezentanțe în
puține state arabe, relațiile bilaterale neexistând de facto; în cea de-a doua etapă, a
anilor 1958-1967, relațiile cu statele arabe s-au înmulțit, atât cele politice, cât și
cele culturale și economice, pentru ca a treia etapă, a anilor 1968-1980, să
reprezinte „epoca de aur” a diplomației româno-arabe, în care statul român a jucat
un rol, chiar dacă secundar, în negocierea relațiilor statelor arabe cu statul Israel.
După 1968, percepția arabă față de România socialistă s-a schimbat, Iordania fiind
printre statele aflate sub protectoratul american care doreau relații cu blocul estic.
În cea de-a patra etapă, a anilor 1981-1989, implicarea românească în
negocierile din Orientul Mijlociu a fost limitată de scăderea credibilității
internaționale a liderului român, cauzată de ecourile internaționale negative ale
acțiunilor regimului autoritar impus de acesta în România. În această perioadă,
diplomația regimului Ceaușescu s-a axat pe câteva state: Iraqul lui Saddam
Hussein, Siria lui Hafez al Assad și Libia lui Muammar Gadafi, cu regimuri
compatibile cu cel impus de Nicolae Ceaușescu românilor.
Relațiile dintre statul român și Regatul Hașemit al Iordaniei au fost stabilite
la 2 aprilie 1965, iar din anul 1974 au fost ridicate, prin acordul părților, la rang de
Ambasadă.
Regatul Hașemit al Iordaniei avea o întindere de 89.555 de km 2 (fără
Cisiordania, care a fost ocupată de către statul Israel în anul 1967) și o populație de
circa 2,9 milioane de locuitori, conform recensământului din anul 1979.
Din momentul declarării independenței, 25 mai 1946, statul iordanian a
fost format din populația iordaniană, în fapt triburile de beduini care locuiau pe
acest teritoriu, iar ordinea a fost asigurată de armată. Refugiații palestinieni au
populat Iordania imediat după anul 1948, odată cu proclamarea Statului Israel.
Primele valuri, venite în anii `50, au fost aproape asimilate, politica iordaniană
fiind la început bazată pe oferirea de drepturi și treptata asimilare a acestora.
După apariția și recunoașterea Organizației pentru Eliberarea Palestinei ca
fiind reprezentanta palestinienilor, au început să fie impuse restricții palestinienilor
care nu trecuseră prin procesul de „iordanizare”.
Regele Hussein Ibn Talal, s-a născut la Aman, la 14 noiembrie 1935. La 16
ani a plecat în Anglia, urmând Colegiul Harrow, dar s-a întors după nici un an,
pentru a fi rege. Minor fiind, a fost organizată rapid o regență, Hussein Ibn Talal
continuându-și studiile la Academia Regală Militară Sandhurst din Anglia.
În momentul stabilirii relațiilor diplomatice româno-iordaniene, în anul
1965, statul iordanian era o monarhie constituțională, ce își aniversa independența
la 25 mai2. Puterea legislativă aparținea exclusiv regelui, iar cea executivă
guvernului, prim-ministrul fiind numit direct de către rege. Descendența la tron se
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La 25 mai 1946 Transiordania și-a proclamat independența.
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făcea pe latură bărbătească, pornind de la Abdullah Ibn al Hussein, fondatorul
statului, care a domnit între anii 1946-1951, descendent al Profetului Mohammed.
Încă din anul 1954, în Iordania au fost interzise toate partidele politice, dar
câteva și-au continuat activitatea în ilegalitate, printre acestea fiind Partidul
Comunist Iordanian3.
Partidul Comunist Iordanian, stipendiat de către U.R.S.S. și alte state
comuniste, nu avea vreun rol de facto, cei câțiva membri, generos plătiți de către
sovietici, fiind doar folosiți periodic pentru a organiza proteste împotriva oprimării
la care erau supuși în statul iordanian și a publica articole în care blamau
„imperialismul american”, care subjuga politic și economic Iordania.
În anul 1971, a fost înființată Uniunea Națională Arabă, o organizație
politică sub conducerea regelui, care a avut însă o viață scurtă, fiind desființată de
către rege în 1974. Uniunea Națională Arabă nu a avut nici un rol, fiind o încercare
nereușită de a mima existența unei democrații bazate pe partidul unic.
Parlamentul iordanian era în primele decenii ale existenței Iordaniei,
bicameral, dar în anul 1976 regele a dizolvat Camera Deputaților, păstrând doar
Senatul, membrii acestuia fiind numiți de către rege.
În urma acuzelor de încercare de instituire a unei dictaturi personale, regele
Hussein a înființat, în aprilie 1978, un nou organism „democratic”, Consiliul Național
Consultativ, care a preluat o parte din atribuțiile fostului Parlament iordanian.
Economia iordaniană se baza în anii `70 pe: comerț, extragerea de fosfați,
agricultură, dar mai ales pe ajutoare externe de la varii state: S.U.A., Anglia,
Arabia Saudită, Kuweit, Emiratele Arabe Unite, R.F.G. și Franța.
Iordania nu a avut rezerve importante de petrol, asigurându-și consumul
propriu și exportând, în funcție de producția anuală, cantități modeste.
Alături de regele Hussein, liderul autoritar al Iordaniei, prințul moștenitor
4
Hassan , fratele său, s-a ocupat direct de dezvoltarea economică a țării, fiind cel
care negocia împrumuturi și contracte.
Primele negocieri între oficialitățile române și cele iordaniene s-au
desfășurat în 1968, când a fost semnat un Acord economic ce prevedea
obligativitatea părții române de a importa mărfuri iordaniene în valoare minim de
38% din valoarea exporturilor românești în statul iordanian.
După proclamarea independenței Transiordaniei în 1946 s-au format partidele politice:
Frații Musulmani, Partidul Baas, Mișcarea Musulmană de Eliberare, Frontul Național,
Partidul Național Socialist, Blocul Arab Palestinian, Blocul Arab Constituțional, Partidul
Comunist Iordanian. În 1954, partidele au făcut demonstrații după alegeri și au fost interzise.
4
Hassan Ibn Talat (n. 1947), fratele mai mic al regelui Hussein Ibn Talat, a studiat la Oxford
Studii Orientale, a fost numit din 1965 prinț moștenitor și regent în timpul absențelor din
țară ale fratelui său. Vorbitor de arabă, engleză, franceză și germană, a fost negociatorul
celor mai importante împrumuturi și contracte primite de către Iordania, având un rol
important și în afilierea și participarea regatului la organizațiile internaționale.
3
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În același an, 1968, a fost semnat Acordul de cooperare economică și
tehnică, prin intermediul căruia România livra: echipamente, mașini și instalații în
Iordania, dar realiza și lucrări de proiectare a unor obiective industriale, precum și
de asistență tehnică, toate aceste servicii fiind plătite în proporție de 40% cu credite
rambursabile, iar de 60% cu fosfați, minerale și metale5.
Acordul de cooperare în domeniul petrolier, semnat tot în anul 1968,
prevedea un schimb: românii realizau studii și proiecte în domeniul forajului, livrau
echipamente de foraj, ofereau asistență tehnică în domeniul petrolier, în contul unui
credit de maxim 8 ani, cu o dobândă de 2,5% pe an. Acest credite erau rambursabile de către Iordania în proporție de 60% în materii prime precum petrol brut și
fosfați.
Schimburile comerciale au evoluat de la 24,1 (15.9 export, 8,2 export)
milioane de dolari, în anul 1975, la 41,4 mil. (35,9 export, 5,5 import) în 1980.
Balanța export-import a fost mereu în favoarea românilor; volumul schimburilor
comerciale a crescut constant și s-a diversificat odată cu mărirea capacităților și
domeniilor de producție din industria românească.
În perioada 1975-1985, România trimitea în Iordania tractoare, autoturisme
de teren, autoturisme Dacia 1300, televizoare, mașini de prelucrare a lemnului,
mașini de spălat, frigidere, cabluri electrice, produse chimice, cherestea, hârtie,
țesături, lână, bumbac și celofibră, confecții, încălțăminte, ouă, conserve de legume
și fructe, carne de ovine și bovine și importa doar fosfați și petrol brut.
Iordania exporta în România, în perioada 1975-1980, cantități anuale de
300-500 mii de tone de fosfați, în perioada 1981-1985 cantitățile crescând.
Dependența statului iordanian de capitalul străin și neșansa de a fi unul
dintre puținele state din Orientul Mijlociu fără mari rezerve de petrol au făcut ca
diplomația iordaniană să fie mereu în căutare de finanțare și de protectorat.
Arabia Saudită era unul dintre protectorii tradiționali ai Iordaniei. Dacă
influența sovietică nu a pătruns în Iordania6, în schimb cea americană și-a făcut
treptat simțită prezența. SUA a ajutat economic, dar și cu armament american,
Iordania, menținând un echilibru între pericolul presiunilor palestiniene și dotarea
armatei iordaniene.
Problema refugiaților palestinieni din Iordania a suscitat luări de poziție în
cadrul organizațiilor arabe și internaționale, dar și numeroase cereri de ajutoare, și
a generat multe probleme interne. Iordanienii nu au acceptat ca organizațiile

5

6

ANR, fond C.C. al P.C.R., Relații Externe - Epoca Nicolae Ceaușescu, dosar 25/1980,
Principalele aspecte ale relațiilor României cu Iordania, f. 80-81.
Dintre statele comuniste, în anii `70 Iordania avea ambasade doar la Moscova, Beijing,
Belgrad și București. Sovieticii au deschis un Centru cultural sovietic și au înființat la
Amman o Asociație de prietenie iordaniano-sovietică.
334

CRISTINA PĂIUȘAN-NUICĂ

palestiniene să se implice în treburile interne ale țării, cu toate că la un moment dat
numărul refugiaților palestinieni l-a depășit pe cel al iordanienilor.
Marea Britanie a deținut, o lungă perioadă. o mare influență în Iordania,
oferind și importante ajutoare și credite pe termen lung și în condiții avantajoase. În
anii `70, Marea Britanie a acordat Iordaniei 14 miliarde de lire sterline, un ajutor
masiv pentru dezvoltarea industriei și infrastructurii iordaniene. De asemenea,
Franța și Republica Federală Germania au fost aliați și susținători economici ai
regatului iordanian.
Incidentele cele mai sângeroase care au marcat istoria iordaniană s-au
produs în 1970, când armata iordaniană a luptat cu comandourile palestiniene
organizate pe teritoriul său, lichidându-le cu ajutorul generalului Zia Ul Haq 7,
atunci consilier militar al regelui Hussein. Generalul Zia Ul Haq a ajuns după
câțiva ani președinte-dictator al Pakistanului.
A durat aproape un deceniu până la reconcilierea relațiilor iordanianopalestiniene, deoarece palestinienii, tot mai numeroși, doreau să dețină un rol în
statul iordanian, să se organizeze politic și armat și să acționeze de pe teritoriul
iordanian împotriva statului Israel.
Direct interesată de rezolvarea problemei refugiaților palestinieni, Iordania
era o voce moderată a Orientului Mijlociu, dorind o rezolvare globală a problemei
palestiniene și recunoașterea drepturilor palestinienilor.
În prima fază a negocierilor de la Camp David, Iordania s-a arătat sceptică,
apoi regele Hussein a criticat Acordurile de la Camp David care normalizau
relațiile israeliano-egiptene, rupând relațiile cu Egiptul. Cu timpul, Iordania a
înțeles că o soluționare globală a problemei palestiniene nu era posibilă și a reluat
treptat relațiile cu Egiptul.
Statul iordanian a aderat la politica de nealiniere, fiind membru al Grupului
celor 778.
Relațiile politico-diplomatice româno-iordaniene au înflorit în anii `70.
Vizitele bilaterale au fost numeroase și decisive în dezvoltarea relațiilor economice
și culturale. După războiul de Yom Kippur din 1973, autoritățile iordaniene au
Muhammad Zia UL Haq (1924-1988), militar de carieră, ofițer în armata britanică înainte de
independența Pakistanului, a luptat în războiul indo-pakistanez, apoi a condus Misiunea
militară pakistaneză în Iordania în 1970. A dat o lovitură de stat în 1977, înlăturându-l pe
președintele Pakistanului, și a condus țara între 1978 și 1988, remarcându-se prin impunerea
Legii marțiale și implicarea în războiul sovietic din Afganistan, ajutându-i pe mujahedini
în lupta cu sovieticii.
8
Grupul celor 77 a fost înființat în 1964 de către 77 de țări în curs de dezvoltare întrunite în
cadrul primei sesiuni U.N.C.T.A.D. (Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare).
Aceste state au semnat „Declarația unitară a celor 77”, propunându-și să susțină colaborarea
statelor în curs de dezvoltare și apărarea drepturilor acestora și să facă demersuri pentru
accesul lor la tehnologie și dezvoltare.
7
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înțeles că statul român reprezintă un loc de întâlnire și negociere neoficială între
statele arabe și israelieni, de tatonări și negocieri bi și multilaterale, cunoscute și
aprobate tacit atât de către sovietici, cât și de către americani.
La 28 ianuarie 1974, regele Hussein al Iordaniei venea la București însoțit
de o numeroasă delegație, formată din prințul Raad Ibn Zeid9, lord șambelan al
Palatului, și o parte a guvernului său: Zaid Al-Rifai10, primul ministru; generalul
Amer Khammash, consilier politic; Zuhair Mufti, ministru de stat al Afacerilor
Externe; Khalil Salim, președintele Consiliului Național al Planificării, și generalul
Zaid Bin Shaker, șeful Marelui Stat Major al Forțelor Armate. Era prima vizită a
unei înalte oficialități iordaniene la București și prima negociere directă între cei
doi lideri, N. Ceaușescu și regele Hussein al Iordaniei. Vizita de stat a durat 3 zile,
între 28-30 ianuarie 1974, prilej cu care s-au discutat multe dintre problemele
internaționale, dar și cele legate de comerțul bilateral.
Liderul român era interesat să-și extindă influența și în Iordania, în dorința
sa de a deveni un negociator de anvergură în Orientul Mijlociu, acordurile
economice fiind reciproc avantajoase și mărind prestigiul României, dar și pe al
său personal. Liderul iordanian era interesat să diversifice relațiile internaționale și,
mai ales, pe cele economice ale statului pe care cu autoritate îl conducea. Ajutorul
tehnic pe care statul român îl putea oferi Iordaniei era definitoriu în dezvoltarea
relațiilor diplomatice bilaterale. Inginerii petroliști și constructori români își
demonstraseră competența și statul iordanian avea nevoie de aceștia și de
contractele cu România.
Între 14 și 17 aprilie 1975, Nicolae Ceaușescu răspundea invitației făcute
de regele Hussein al Iordaniei, vizitând Amanul. Pe lângă întâlnirile oficiale și
semnarea Acordului general de cooperare, familia Ceaușescu a vizitat și Petra și
alte obiective istorice ale Iordaniei. Fotografiile de la Petra sunt sugestive pentru
modul în care liderul român era primit în Iordania.
Principalul interes al iordanienilor era legat de inginerii proiectanți și
constructori români, astfel că oficialii iordanieni insistau permanent să fie mărit
numărul de specialiști și tehnicieni români din domeniul petrolului trimiși la
Amman și în întreaga Iordanie. Inginerii și tehnicienii români au construit în 1975
o conductă petrolieră cu o lungime de 43 de km, pe baza unui contract în valoare
de 5,5 milioane de dolari11.
Raad Ibn Zeiu, prinț, lord șambelan al Palatului Regal din anul 1976, văr de mamă al regelui
Hussein, născut în anul 1936, a studiat la Universitatea din Cambridge, fiind licențiat în
Studii Orientale.
10
Zaid Al-Rifai, prim-ministru al Iordaniei din decembrie 1979, licențiat în Drept al Universității
Americane din Beirut, adjunct și apoi Șef al Casei Regale Hașemite, Ministru al Culturii,
Ambasador al Iordaniei la Washington.
11
ANR, fond C.C. al P.C.R., Relații Externe - Epoca Nicolae Ceaușescu, Iordania, dosar
1/1977, f. 4.
9
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Un document publicat în articolul Relațiile româno-arabe în timpul
Războiului Rece. Scurtă periodizare din volumul Dialogul Occident-Orient.
Abordări geopolitice”, din anul 2015, document descoperit la Arhivele Naționale
ale României, fond C.C. al P.C.R. Relații Externe – Nicolae Ceaușescu12 (dosar 1 din
anul 1977), arată că bunele relații aveau o limită clară. Liderul român îi transmisese
regelui Hussein, prin trimisul său personal, Vasile Pungan, rugămintea de a i se
pune la dispoziție un tanc american M-60, dar răspunsul oficial a fost negativ,
refuzul fiind justificat prin „restricții exprese asupra vânzării sau transferului
acestor echipamente către terțe părți”, SUA fiind printre cei mai importanți aliați ai
Iordaniei, furnizor de arme și de ajutoare și credite nerambursabile.
Un alt contract important a fost cel al extinderii capacității rafinăriei de la
13
Zarqa de către specialiștii români, un contract de 176 milioane de dolari cu plata
cash.
Rafinăria din Zarqa era un obiectiv strategic iordanian și trebuia dată în
folosință în august 1978, dar în 1980 lucrările nu erau finalizate,ca urmare a
întârzierilor părții române, ce însumau 18 luni. Nu întreaga vină era atribuită
12

[Palatul Regal, Amman, Iordania, 11 ianuarie 1977]
Excelenței sale
Domnului Nicolae Ceaușescu
Președintele Republicii Socialiste România

Traducere
Exemplar unic

Nr. 459/23.III.1977
[Excelența Voastră]
Mi-a făcut plăcere să-l primesc pe consilierul Dumneavoastră personal [Vasile Pungan
n.n.], care mi-a transmis amabilul Dumneavoastră salut și mesaj. Credem cu tărie în
menținerea contactelor și schimbul nostru de idei în mod activ și la zi și am salutat
prilejul de a avea recentele discuții cu trimisul Dumneavoastră.
În ce privește rugămintea Dumneavoastră de a primi un tanc M-60, noi am studiat
contractele în baza cărora au fost procurate aceste tancuri și am constatat că există
restricții exprese asupra vânzării sau transferului acestor echipamente către terțe părți.
Regret sincer că aceste obligații ne pun în imposibilitatea de a răspunde pozitiv la
cererea Dumneavoastră în acest domeniu.
Sperăm că vom menține mereu deschise canalele noastre de comunicații și că
împrejurările ne vor permite să ne întâlnim mai des și să efectuăm schimburi de păreri și
idei asupra problemelor care preocupă ambele noastre țări.
Vă rog să primiți sincerele mele urări de sănătate și succes în îndeplinirea rolului
important pe care îl jucați și pentru prosperitatea națiunii Dumneavoastră.
În așteptarea vizitei pe care urmează să o fac cât mai curând și adresându-vă, din partea
soției mele și a mea personal, cele mai bune urări pentru Dumneavoastră și Doamna
Ceaușescu.
Al Dumneavoastră sincer prieten,
ss. Husein al Iordaniei
13
Rafinăria de la Zarqa, deschisă la o capacitate mică în 1956, a fost lărgită și retehnologizată
cu sprijinul statului român. Lucrările au durat mai mult decât era stabilit, între anii 1975 și 1980.
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tehnicienilor și inginerilor români, ci existaseră și numeroase probleme cu firmele
subcontractante pakistaneze, dar și cu forța de muncă locală.
Aceste întârzieri mari și foarte mari au influențat într-un mod negativ
relațiile bilaterale româno-iordaniene. Ele se datorau în cea mai mare parte modului
haotic în care conducerea Partidului Comunist Român și a R.P.R. contracta diverse
lucrări în Iordania și în întreg Orientul Mijlociu și chiar în Africa (a se vedea în
principal Libia), fără a consulta miniștrii de resort care, la rândul lor, nu țineau cont
de limitele efective ale capacităților de producție din întreprinderile românești14.
Existau mari decalaje de timp în acest circuit: contractare - subcontractare producție - transport - asamblare locală - testare - dare în folosință - funcționare
efectivă. De multe ori, circuitul era întrerupt de imposibilitatea de a livra produsele
în timpul scurt contractat, alteori transportul și asamblarea locală erau tergiversate
pe luni de zile, astfel cumulate toate întârzierile însumând ani de zile.
Electrificarea unei părți a statului iordanian a fost făcută tot de către
români. În anul 1980, s-a construit o linie de înaltă tensiune, având lungimea de
283 de km, în valoare de 20 de milioane de dolari, finanțată de către Banca
Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare. La acest contract întârzierile nu
au fost foarte mari, de doar 2-3 luni de zile, dar situația era aparte, proiectul fiind
finanțat cu fonduri internaționale, astfel că întârzierile trebuiau recuperate.
Contractele româno-iordaniene au fost numeroase: construirea de fabrici de
ciment, rafinării, conducte petroliere și rezervoare de depozitare 15, mulți kilometri
de cale ferată. La problema decalajelor mari se adăuga cea a lipsei, pe plan local, a
forței de muncă specializate, care trebuia adusă din România, de aceea lucrările
mergând foarte greu.
O mare parte din aceste contracte aveau la bază credite oferite de către statul
român pe o perioadă mai lungă sau mai scurtă, multe dintre acestea nerambursabile.
Mecenatul lui Nicolae Ceaușescu în Orientul Mijlociu și Africa a privat
cetățenii propriei țări de mult prea multe produse necesare unei vieți decente,
contribuind în schimb la creșterea prestigiului său internațional în țări conduse de
lideri autoritari, care știau să-i stimuleze vanitatea pentru a obține noi și noi
ajutoare și contracte ce aveau prețuri preferențiale, etc.
Încă din anul 1975, în timpul discuțiilor la nivel înalt dintre cei doi lideri sa conturat ideea de a organiza o societate mixtă româno-iordaniană pentru
exploatarea petrolului, dar cinci ani mai târziu, în 1980, nu se realizase nimic,
Iordania nefiind unul dintre statele bogate în petrol, iar producția internă acoperind,
în general, doar cererea internă. Tot din anul 1975, partea română dorea înființarea
unor societăți mixte în domeniul avicol și zootehnic.
14
15

ANR, Relații Externe - Epoca Nicolae Ceaușescu, dosar 25/1980, f. 1-4.
ANR, Relații Externe - Epoca Nicolae Ceaușescu, dosar 25/1980, Anexa I Strict secretă a Raportului nr. 4/01667, Acțiunile și problemele economice în curs de dezvoltare din martie 1980.
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Între 1974 și 1980 s-au încheiat 11 acorduri și înțelegeri româno-iordaniene
în domeniile: economic, transporturi, cultural, al radioului și televiziunii și turistic.
O bună colaborare a fost stabilită și pe plan mondial, în cadrul organizațiilor internaționale, pozițiile celor două state concordând în majoritatea disputelor
existente în epocă.
Relațiile culturale și cele științifice au evoluat cu sprijinul pecuniar
românesc. În anul 1980 se aflau la studii în România 2.700 studenți iordanieni, din
care 781 erau bursieri ai statului român16.
În cadrul colaborării economice bilaterale au existat anumite fricțiuni
legate de solicitările iordaniene ca statul român să achiziționeze de pe piața
iordaniană o gamă mai variată de produse, pe lângă fosfați și petrol. Iordanienii
ofereau piei de ovine și citrice, iar în documentele române se arată că partea
română constatase din contractele anterioare că pieile erau de proastă calitate, iar
citricele erau cu 30-40% mai scumpe decât în alte țări 17. De altfel, importul de
citrice era foarte scăzut, iar o mare parte din citricele importate erau revândute altor
țări la un preț mai mare, privând astfel populația României de aceste produse.
În perioada negocierilor de la Camp David și a implicării românești în
negocierile adiacente, ce au dus la convingerea lui Anwar Sadat să viziteze
Ierusalimul, relațiile dintre cele două state au trecut printr-o perioadă de stagnare.
După doi ani de răcire a relațiilor bilaterale, 1978-1979, timp în care
contractele existente s-au derulat, în anul 1980 regele Hussein a vizitat Bucureștiul.
Vizita la nivel înalt s-a desfășurat în perioada 20-21 februarie 1980.
Vizitele oficiale la nivel înalt aveau un protocol elaborat. Ele începeau cu
organizarea primirii oficiale la Aeroportul Otopeni, unde un număr mare de
oficiali, în frunte cu șeful statului, așteptau înaltul oaspete. Pe lângă miniștri, care
erau întotdeauna prezenți, era convocat un număr semnificativ de generali și ofițeri
superiori, fiind, de asemenea, invitați și membrii corpului diplomatic la București.
Crearea unei „atmosfere de prietenie” se făcea prin aducerea la aeroport, dar și pe
traseu a câtorva mii de persoane, ce purtau pancarte cu fotografii și lozinci.
Detaliile oricărei vizite erau bine puse la punct și protocolul era respectat.
Listele de protocol, documente aparent banale, sunt importante, în fapt, în
analizarea rolului și influenței de care se bucurau cei aflați pe ele. Până în anul
1974, Ion Gh. Maurer18 era primul pe aceste liste, alături de Emil Bodnăraș, dar
după înlăturarea acestora de la putere alte nume le iau locul.

Bursierii statului român veniți din Iordania.
Ibidem, f. 3.
18
ANR, Relații Externe - Epoca Nicolae Ceaușescu, Sosiri Interne, dosar 1/1974, f. 11,
Notă de propuneri privind vizita oficială în Republica Socialistă România a regelui hașemit
al Iordaniei, Hussein Ibn Talal.
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Prezența pe listele de protocol arată care dintre miniștrii, consilierii și, în
general, persoanele aflate în aparatul de partid erau în grațiile cuplului Ceaușescu.
Înlăturarea de pe aceste liste reprezenta și o decădere în rang a membrilor
nomenclaturii române, în timp ce adăugarea pe ele era semnul înaintării în funcție
și al intrării în sfera de putere.
Regele Hussein sosea la București, în februarie 1980, pentru a negocia un
credit acordat de către „marele prieten” Nicolae Ceaușescu pentru livrarea de
instalații de forat puțuri de apă, livrarea de pompe de diferite dimensiuni, problema
apei fiind una importantă în statul iordanian, puțina agricultură care se făcea
depinzând întru totul de găsirea unor noi surse de apă potabilă, având în vedere că
cea mai mare parte a teritoriului iordanian este deșertic. Hussein Ibn Talal se adresa
prietenului Nicolae Ceaușescu și pentru a obține ajutor, ce consta în autocamioane,
dar și alte echipamente, pentru armata iordaniană19, însă nu am descoperit, în
cercetarea fondurilor arhivistice 20 existente la Arhivele Naționale ale României,
niciun document cu privire la livrarea de arme sau de alte echipamente către
Iordania.
Liderul român dorea să fie invitatul principal la redeschiderea rafinăriei de
la Zarqa și insista, de asemenea, pe înființarea unei societăți mixte românoiordaniene, laitmotivul relațiilor bilaterale din anul 1975, și pe câștigarea unor
licitații de către statul român în domeniul electrificării (extinderea rețelei de înaltă
tensiune), domeniu în care specialiștii români lucraseră21.
Relațiile diplomatice și economice româno-iordaniene au evoluat în
paradigma cunoscută a diplomației române față de țările mici ale Orientului
Mijlociu: acordarea de ajutoare și credite rambursabile parțial în materii prime, în
cazul Iordaniei în fosfați, în schimbul unor contracte câștigate de către statul
român.
Diplomația românească găsise singura nișa posibilă pentru extinderea
influenței sale – statele Orientului Mijlociu, iar liderul său, Nicolae Ceaușescu,
devenise, pentru sporirea prestigiului internațional, un negociator de mică
anvergură între țările arabe divizate de Războiul Rece, dar și între câteva dintre
statele arabe și statul Israel.

ANR, fond C.C. al P.C.R., Relații Externe - Epoca Nicolae Ceaușescu, Iordania, dosar
25/1980, f. 99.
20
ANR, fond C.C. al P.C.R., Relații Externe - Epoca Nicolae Ceaușescu, Iordania, dosar
25/1980, Vizite Externe dosarele 3/1975 și 6/1982; Sosiri Interne, dosarele 1/1974, 2/1983
și 12/1987.
21
Ibidem, dosar 25/1980, f. 98.
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Hartă a Iordaniei desenată în anul 1974
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Coperta programului vizitei oficiale, în Republica Socialistă România, a Majestății Sale,
regele Regatului Hașemit al Iordaniei, Hussein Ibn Talal
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Vizitarea orașului Petra (cel mai important sit arheologic din Iordania), de către cuplul
Ceaușescu însoțit de regele Hussein al Iordaniei și soția acestuia, 16 aprilie 1975,
cupură din ziarul „Scânteia”

Vizitarea orașului Jerash (situl orașului greco-roman Gerasa) de către cuplul Ceaușescu
însoțit de regele Hussein al Iordaniei, 16 aprilie 1975, cupură din ziarul „Scânteia”
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Imagine propagandistică publicată în ziarul „Scânteia” cu prilejul vizitei lui
Nicolae Ceaușescu în Iordania, aprilie 1975, cu titlul
„Entuziasmul popular pe străzile capitalei iordaniene”

Primirea pe Aeroportul Otopeni a regelui Hussein al Iordaniei de către Nicolae Ceaușescu,
18 februarie 1980
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