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FORMUJ CA SI WIELKA STRATEGIA CHIN:
(KU DOMINACJI W AZJI WSCHODNIEJ, ALE BEZ WALKI)

Od drugiej po owy 2002 r. w adze w Pekinie krok po kroku wdra aj koncepcj zintegrowanej wielkiej strategii2. Porz dkuje ona w sposób ca o ciowy polityk
wewn trzn i zagraniczn oraz polityk wzgl dem Tajwanu, tworz c uk ad elementów wspieraj cych si wzajemnie na zasadzie synergii. Dzi ki niej Pekin osi gn ju
znaczne sukcesy w polityce zagranicznej, i to pomimo fundamentalnych dylematów
stoj cych przed Chinami w polityce wewn trznej. Wraz z wyrastaniem na mocarstwo
coraz wyra niej podtrzymuj ce status quo, kraj ten napotyka jednak nieznane dot d
wyzwania. Jedn z g ównych ambicji Pekinu w ramach owej wy aniaj cej si koncepcji bezpiecze stwa narodowego  cho ocjalnie si o tym nie wspomina  jest zyskanie dominacji w Azji Wschodniej, przez pozbawienie Stanów Zjednoczonych ich przywódczej roli w tym regionie. A zamierza si to osi gn bez wojny, za pomoc kultury
i gospodarki. Intensywnie modernizowany chi ski potencja militarny powinien, wed ug Pekinu, by w pe ni przygotowany do u ycia, cho  w miar mo no ci  nigdy
nie powinien zosta u yty (bei er bu yong) w prawdziwej walce. Przede wszystkim jednak Pekin chce wzmacnia oddzia ywanie rodków pozamilitarnych b d cych w jego
dyspozycji3.
Wyk ad wyg oszony 31.10.2006 w Pilznie, na Uniwersytecie Zachodnich Czech, podczas
konferencji naukowej na temat Dylematy wspó czesnego bezpiecze stwa: uwagi na temat bezpiecze stwa w Europie rodkowej i Azji Wschodniej. Zosta on tak e przedstawiony w SWPS, 14
listopada 2006 r.
2
Termin wielka strategia oznacza tu tak strategi , w ramach której komponent czysto militarny jest jednym z wielu  obok politycznego, ekonomicznego, czy innych, pozamilitarnych.
3
Termin pozamilitarne odnosi si tu do takiego aspektu charakterystyki owych rodków,
który wykraczaj c poza wymiar czysto militarny nie wyklucza jednocze nie z ich denicji efektów
dzia a militarnych. rodki pozamilitarne obejmuj dzia ania polityczne o charakterze dyplomatycznym, ekonomicznym, kulturalnym, psychologicznym, prawnym, a tak e polityk medialn .
1

8 listopada 2002 r. w Radzie Bezpiecze stwa ONZ mia o si odby g osowanie
w sprawie inspekcji badaj cej kwesti posiadania broni masowego ra enia przez Irak,
a w istocie  nad poparciem dla ameryka skiej inwazji na ten kraj. Spodziewano si
sprzeciwu Chin  wcze niej w adze w Pekinie bardzo zdecydowanie wypowiada y si
bowiem przeciwko hegemonii i uderzeniom prewencyjnym w odniesieniu do wojny
w Afganistanie rozpocz tej przez Stany Zjednoczone pod koniec 2001 r.
Okaza o si jednak, e Pekin tym razem nie g osowa przeciw. Nie wstrzyma si nawet od g osu, ale popar t decyzj . By a to pierwsza publiczna ods ona tego, co nazywam
w a nie now wielk strategi Pekinu.
Nasuwa si w zwi zku z tym szereg pyta . Jakie by y przes anki obrania przez
Zhongnanhai4 nowego kursu? Jak rozwija a si owa wielka strategia? Jakie elementy
j tworz ? Jakim instrumentarium pos uguje si ona? Jakie kalkulacje kryje? Czym si
charakteryzuje chi ska wielka strategia? W jaki sposób przejawia si ona w stosunkach
z USA, Japoni i Tajwanem? Jakiego rodzaju wyzwania stawia przed Pekinem jej wprowadzanie? Jakie s jej implikacje? I wreszcie: jakie wnioski mo emy z niej wysnu ?

1. FORMOWANIE: JAK ZRODZI A SI NOWA STRATEGIA?
Dalekowzroczna propozycja Qian Qichena
W styczniu 2001 r., b d niewiele wcze niej, wicepremier ChRL, Qian Qichen,
podczas kilku wewn trznych narad wyra a pogl d, e w stosunkach z Waszyngtonem
nale y przedk ada wspó prac nad wyra anie sprzeczno ci interesów5. Wkrótce potem  1 kwietnia  nad Morzem Po udniowochi skim mia miejsce pami tny incydent
lotniczy, który niew tpliwie na jaki czas zdezaktualizowa t propozycj , a jej autor musia wykaza si du odporno ci psychiczn wobec narastaj cej w szeregach
Chi skiej Armii Ludowo-Wyzwole czej (ChALW) fali nastrojów anty-ameryka skich.
Mniej wi cej latem 2002 r. w Zhongnanhaiu osi gni to konsensus na miar nowej epoki
w dwóch fundamentalnych kwestiach. Pierwsz by o przyj cie dalekowzrocznej propozycji Qian Qichena, drug  dokonanie roszady kluczowych priorytetów: rozwój gospodarczy Chin postawiono przed zjednoczeniem ojczyzny6.

4
Zhongnanhai  zespó budynków w Zakazanym Mie cie (dawnym pa acu cesarskiego
w Pekinie), stanowi obecnie rezydencj najwy szych w adz pa stwowych i partyjnych ChRL
(red.).
5
Informacja pochodzi z kr gów rz dowych w Tajpej.
6
Informacja pochodzi z kr gów rz dowych w Tajpej. Hu Jintao powiedzia na spotkaniu
z tajwa sk diaspor w Brazylii (14.11.2004): aby Chiny sta y si silne , musimy najpierw
si rozwin (gospodarczo), a potem zjednoczy  Yazhou Xinwenwang (Asian Newsnet)
z 14.11.2004.

W lipcu 2002 r., Qian, wzywaj c w adze w Tajpej do podj cia negocjacji w sprawie trzech po cze 7, nie wspomnia o kwestii jednych Chin, jakich uznanie by o
dotychczas warunkiem wst pnym do podj cia rozmów przez Pekin8. Gdy 3 sierpnia
tajwa ski prezydent Chen Shui-bian publicznie okre li stosunki Tajwanu z kontynentem (tzw. stosunki poprzez Cie nin ), jako relacje dwu pa stw po obydwu stronach,
Pekin, wbrew swej dotychczasowej praktyce, powstrzyma si od ostrej reakcji, wspieraj c nadal wspó prac gospodarcz 9. We wrze niu minister spraw zagranicznych ChRL
Tang Jiaxuan z agodzi rygory trzycz ciowej denicji zasady jednych Chin10.
W pa dzierniku 2002 r., w artykule opublikowanym w jednym z najwa niejszych
czasopism Komunistycznej Partii Chin (KPCh), Qian wyja nia nast puj co logik nowego podej cia do stosunków z USA, przygotowuj c niejako swoich czytelników na
zaskakuj ce g osowanie w ONZ. Pisa on:
Zupe nie nie wystarczy mie tylko r k gotow do toczenia walk. Równie wa ne jest
wyci ganie r ki do wspó pracy. A przecie wspó praca sama przez si jest wa nym czynnikiem ograniczaj cym pole manewru anty-chi skich si w Stanach Zjednoczonych11.

Nowe emploi w adz w Pekinie
Kolejne lata mia y przynie jeszcze wi cej niespodzianek ze strony Pekinu 
a stanowi y one ca kowite novum.
W pocz tkach sierpnia 2003 r., Chiny zaprosi y obce wojska do przeprowadzenia
wicze anty-terrorystycznych na  wi tej ziemi ojczystej. W tym samym miesi cu obserwatorom z 15 pa stw pozwolono przygl da si manewrom ChAL-W (w 2004 r. ich
7
Chodzi o morskie, lotnicze i pocztowe po czenia Tajwanu z kontynentem. Do 2000 r., kiedy
to uruchomiono tzw. ma e po czenia z przybrze nymi wyspami, wci obowi zywa y zasady
blokady z okresu zimnej wojny. Wszystkie po czenia Tajwanu z kontynentem mog y dochodzi
do skutku tylko przez kraje trzecie, najcz ciej Hongkong. Szczególna gorliwo w egzekwowaniu
tych zakazów a do niedawna cechowa a stron tajwa sk , obawiaj c si inltracji komunistycznej (red.).
8
Qian Qichen: tan santong kebushe yizhong  Lienhebao (United Daily News) z 6.07.2002,
s. 1.
9
Zhonggong duitai zhengce yi fazhan daitiduikang wei zhongzhou  Zhongguoshibao (China
Times) z 9.09.2002, s. 1.
10
Tan Jiaxuan zai lianda ti yizhong xin sanduan lun  Lienhebao z 15.08.2002, s. 4. Nowe
sformu owanie brzmia o: na wiecie s tylko jedne Chiny; cz
kontynentalna i Tajwan tak samo
nale do jednych Chin; integralno chi skiej suwerenno i terytorium nie mo e by naruszona. Natomiast wersja poprzednia by a nast puj ca: na wiecie s tylko jedne Chiny; Chi ska
Republika Ludowa jest jedynym legalnym rz dem reprezentuj cym Chiny; Tajwan jest cz ci
Chin.
11
Qian Qichen, Jiu-shiyi shijian houde guojixingshi he Zhong Mei guangxi [The Post-September
11 International Situation and Sino-U.S. Relations], Xuexi Shibao (Study Times), Beijing: The
Central Party School, October 2002, (materia do u ytku wewn trznego).

liczb zwi kszono do 16). W pa dzierniku, Chiny przeprowadzi y pierwsze wiczenia
ratownictwa morskiego z udzia em innego pa stwa  by nim Pakistan (po nim  Francja
i inne kraje). Nieco wcze niej, w maju i czerwcu, Pekin podj rozmowy z Moskw
i New Delhi, maj ce ostatecznie rozwi za spory graniczne, które w przesz o ci sta y si
przyczyn zbrojnych star (odpowiednio w 1962 i w 1969 r.). W listopadzie, Pekin po
raz pierwszy od 1949 roku umi dzynarodowi  kwesti tajwa sk rozsy aj c do ponad
stu siedemdziesi ciu ambasad o wiadczenie, zawieraj ce streszczenie chi skiego stanowiska wobec Tajwanu, co wi za o si z pomys ami Tajpej przeprowadzenia referendum
w kwestiach zwi zanych z niepodleg o ci i wprowadzenia zmian do konstytucji12.
Ten sam kierunek by kontynuowany w 2004 r. W listopadzie, premier ChRL
Wen Jiabao, podpisuj c porozumienie handlowe ze Stowarzyszeniem Narodów Azji
Po udniowo-Wschodniej (ASEAN), wyrazi poparcie dla wysuwanej przez ASEAN od
dawna koncepcji utworzenia strefy bezatomowej13 (cho chi ski potencja nuklearny nie
przestawa rosn )14.
W kwietniu 2005 r. dokona si prze om w stosunkach mi dzy obu pa stwami
chi skimi  w Pekinie dosz o do historycznego spotkania mi dzy przywódcami KPCh
i Kuomintangu: Hu Jintao i Lien Zhanem, stoj cymi na czele si politycznych, które
przez wi ksz cz
ubieg ego pozostawa y ze sob w miertelnym konikcie.

2. ZA O ENIA NOWEJ STRATEGII
Elementy wielkiej strategii: od spraw wewn trznych do polityki globalnej.
Wdra ana przez Pekin nowa wielka strategia czy sze grup zada , których znaczenie mo na, jak si zdaje, uszeregowa w nast puj cym porz dku:
1. Unieszkodliwienie bomb z opó nionym zap onem, którymi wewn trz kraju s rozprzestrzeniaj ce si niepokoje spo eczne i coraz wi ksze nierówno ci ekonomiczne,
a s u y to ma utrzymaniu za wszelk cen stabilno ci kraju.
2. Wzmocnienie i instytucjonalizacja ocjalnych kana ów porozumiewania si
z Waszyngtonem, chocia bez powstrzymywania si od wyra ania ró nic pogl dów.
Dwustronna wspó praca powinna mie jednak priorytet w stosunku do sprzeczno ci
interesów. Nale y te unika militarnej konfrontacji z USA.
3. Najbardziej po dan opcj wzgl dem Tajwanu jest aneksja bez walki. redni
opcj jest ewentualne ograniczone uderzenie perswazyjne, jakie te nale y przygotowa . Najgorszym rozwi zaniem by by natomiast wariant zaj cia Tajwanu przy
12
Obecnie obowi zuj ca konstytucja Republiki Chi skiej (na Tajwanie) zosta a przyj ta
w 1946 r., jeszcze przed wojn domow w wyniku której jej kuomintangowski rz d musia si
schroni na Tajwanie po przegranej kampanii. Og oszenie niepodleg o ci Tajwanu wymaga oby
zatem najpierw zmiany tej konstytucji i granic terytorium narodowego (red).
13
Po raz pierwszy zg oszono j w 1971 r. (red.).
14
Jane Perlez, Beijing Signs Pact for ASEAN Trade: China Promises Good Behavior in Region
and Support for Nuclear Arms-free-zone, International Herald Tribune z 30.11.2004, s. 1, 8.

odstraszeniu Stanów Zjednoczonych (od interwencji  red.). Nale y tu doda , e
wariant uderzy na USA i zniszczy Tajwan nie by w ogóle rozwa any15.
4. Aktywne wdra anie polityki dobros siedzkiej w stosunku do pa stw otaczaj cych, maj cej zapewni ka demu z s siadów poczucie przyja ni
i bezpiecze stwa, a tak e przyczyniania si do jego wzrostu dobrobytu (mulin, anlin,
fulin).
5. Rozwijanie stosunków z Uni Europejsk jako przeciwwagi wobec Stanów
Zjednoczonych.
6. Umacnianie obecno ci Chin w Afryce i Ameryce aci skiej poprzez polityk surowcow . Zakupy ropy, surowców mineralnych i drewna powinny sta si skutecznymi narz dziami polityki zagranicznej oraz pomocy gospodarczej.

Instrumentarium: ChALW, gospodarka i kultura
W nowej wielkiej strategii Pekinu instrumenty ekonomiczne i te z dziedziny polityki kulturalnej s wyra nie eksponowane, podczas gdy skrywa si wysi ki nabywania zaawansowanych technologii militarnych. Chodzi o to, by przemawia agodnie, za
plecami chowaj c porz dny kij  jak w s ynnym powiedzeniu Teddyego Roosevelta.
Pekin chcia by gra raczej w chi sk gr go (jap., chi skie weiqi), ni w szachy.
W tej pierwszej grze, kolejne ruchy budz o wiele mniej niepokoju po stronie przeciwnika
i s mniej wyzywaj ce, ni w tej drugiej. W szachach bowiem jedna strona jest cz sto
stawiana w stan najwy szej gotowo ci przez przeciwnika przez nadchodz ce zagro enia,
podczas gdy w go mo na przegra nie podejrzewaj c tego a do ostatniej chwili, kiedy
gra okazuje si zako czona.
Rozpatruj c kwesti modernizacji ChALW nale y zwróci szczególn uwag na
trzy kwestie. Pierwsza  to odstraszanie nuklearne. Mo na sobie wyobrazi , e gdy
odzie podwodne o nap dzie atomowym typu 094, z których ka da mo e wystrzeli
16 mi dzykontynentalnych wielog owicowych rakiet balistycznych wejd do s u by
w chi skiej marynarce wojennej  co nast pi w najbli szej przysz o ci  Waszyngton
b dzie musia zastanowi si dwa razy, czy interweniowa zbrojnie w razie sprowokowanego przez ChALW militarnego kryzysu w Cie ninie Tajwa skiej.
Zagadnienie drugie to zdolno do przeprowadzenia swoistej wojny akupunkturowej, czyli operacji parali uj cej obron Tajwanu, w wyniku której ChALW zaj aby wysp przy minimalnym przelewie krwi i zniszcze . Odpowiednie wyposa enie
w dziedzinie broni i logistyki potrzebne do takiego uderzenia b dzie najprawdopodobniej
gotowe tu po 2010 roku.

Te za o enia strategiczne wywodz si z teorii Sunzi osi gania zwyci stwa ale bez walczenia, fascynuj cej obecnie dowódców chi skich. Patrz analiza: Yu Zeyuan, Jiefangjun yanjiu Sunzi
bingfa ying dui Tai weiji [Peoples Liberation Army Studies Sun Tzu the Art. of War to Cope with
the Taiwan Strait Crisis], Lienhe Zaobao (United Morning News), 13.10.2006.
15

Trzecia kwestia wi e si z chi sk marynark wojenn . Tempo jej szybkiego rozwoju w ostatnich latach  zarówno dzi ki produkcji krajowej, jak i zakupom dokonywanym
zagranic  budzi coraz wi ksze zaniepokojenie. Wtargni cie chi skiej odzi podwodnej
o nap dzie atomowym na japo skie wody terytorialne w listopadzie 2004 r. by o tylko
symptomem zachodz cych przemian w sferze bezpiecze stwa w ca ym regionie. W drugiej po owie pa dziernika 2006 r., rosyjskie ród a poda y, e Chiny prawdopodobnie zakupi 50 my liwców typu Suchoj-33, przystosowanych do u ycia z pok adu lotniskowca.
By mo e Chiny szykuj si do przebudowy lotniskowca Varyag kupionego od Ukrainy
w 199916.
Jako partner handlowy Stanów Zjednoczonych, Chiny spowodowa y po raz pierwszy w 2003 r. osi gni cie przez ten kraj najwy szego poziomu decytu handlowego
w jego historii. Wyprzedzi y równie w tym samym roku Stany Zjednoczone stawszy
si najwi kszym partnerem handlowym Unii Europejskiej, rok pó niej to samo osi gn y
wobec Japonii i Korei Po udniowej. Pod wzgl dem wielko ci gospodarki, oczekuje si ,
e Chiny wyprzedz Japoni do 2015 r., a Stany Zjednoczone  do 2040 r17. wiadomo
tego stanu rzeczy po stronie partnerów zagranicznych niew tpliwie umacnia a status mi dzynarodowy Chin i zwi ksza a pole manewru chi skiej dyplomacji. Na przyk ad, napi cie mi dzy Chinami i Japoni z wiosny 2005 r. zako czy o si do dramatycznie:
przeprosinami japo skiego premiera Koizumiego, najprawdopodobniej z powodu narastaj cego uzale nienia ekonomicznego Japonii od Chin.
Pekin stara si ponadto promowa w wiecie wizerunek Chin, jako centrum aktywno ci gospodarczej na przysz o pos uguj c si tak rodkami z zakresu kultury wysokiej,
jak i popularnej. Oto przyk ady:
 sponsoring mi dzynarodowych konkursów pi kno ci;
 organizacja presti owych imprez sportowych, takich jak wy cigi Formu y 1, mecze
koszykówki dru yn z ligi NBA, mecz pi ki no nej z udzia em Realu Madryt;
 przyci ganie czo owych projektantów mody;
 promowanie nauki j zyka chi skiego jako j zyka obcego;
 tworzenie sieci centrów kultury chi skiej  Instytutów Konfucjusza  w wa niejszych metropoliach wiata18;
 wysy anie za granic rzesz chi skich turystów wydaj cych tam swobodnie znaczne
sumy;
 organizacja presti owych konferencji naukowych, np. Forum Peki skie, zorganizowane po raz pierwszy w sierpniu 2004 r. i maj ce si odbywa corocznie.

16
Russia to deliver Su-33 ghters to China  www.kommersant.com/p715509/r_528/China_
jet_ghters_export/ (wej cie: 25.10.2006).
17
Przy stosowaniu ocjalnego chi skiego przelicznika yuana do dolara, gdy przy stosowaniu
wska nika realnej si y nabywczej (PPP) Chiny wyprzedzi y Japoni ju w 1994 r. Wielu ekspertów
twierdzi, e przelicznik yuana jest sztucznie zani ony, podczas gdy japo skiego yena  sporo
zawy ony. Nominalne przeliczniki w tym przypadku znacznie fa szuja rzeczywisto (red.).
18
We wrze niu 2006 r. Instytut Konfucjusza zosta uroczy cie otwarty w Krakowie (red.)

3. KONCEPCJE: PODSTAWOWE PRZES ANKI
Na czyj korzy dzia a czas?
Dwa podstawowe za o enia leg y u postaw nowej wielkiej strategii Pekinu. Pierwsza
z nich to konstatacja, e przez ostatnie wier wiecze Chiny prze ywaj najd u szy okres
pokoju od po owy XIX w. Taki okres strategicznych szans (zhanlue jiyuqi) nie powtórzy
si ju nigdy, je li dopu ci si do jego przemini cia. Drugie za o enie dotyczy przewidywanego stopniowego spadku strategicznego znaczenia Stanów Zjednoczonych, a wzrostu
pot gi Chin. Wyst powanie zatem z konfrontacyjnymi wyzwaniami wobec supermocarstwa u szczytu jego pot gi by oby bezsensowne, natomiast spokojne wyczekiwanie jest
przejawem m dro ci.
Cho opinie przeciwne do przedstawionej powy ej równie pojawiaj si w Pekinie,
cis e kierownictwo zdecydowa o si na wariant cierpliwego wyczekiwania. Wynika to
g ównie z przekonania o trwa o ci procesów wzrostu gospodarczego Chin.

4. CHARAKTERYSTYKA NOWEGO PODEJ CIA CHIN
Chi ska polityka zagraniczna od ko ca 2002 r. wykazywa a dwie cechy: postaw
asekuracyjn i rosn cy stopie wewn trznej koordynacji.
Postawa asekuracyjna
Motto obecnej chi skiej polityki zagranicznej brzmi: nie wybieraj si w pojedynk tam, gdzie masz do za atwienia co nieprzyjemnego. Motyw ten wyst puje w trzech
wariantach.
Po pierwsze, je li masz stawi komu czo a  znajd dla siebie jakiego partnera.
Na przyk ad, gdy w czerwcu 2005 r., Pekin, w swoim sprzeciwie wobec rozszerzenia
grona sta ych cz onków Rady Bezpiecze stwa ONZ, znalaz sprzymierze ca w Stanach
Zjednoczonych. Chodzi o mu przede wszystkim o kandydatur Japonii, bliskiego sojusznika Waszyngtonu. Waszyngton za nie mia , oczywi cie, nic przeciwko Japonii  lecz
nie chcia zaakceptowa Berlina, aspiruj cego do tej samej roli. Miesi c pó niej Chiny
wraz z Rosj za da y wspólnie, by Waszyngton wycofa si z baz w Azji rodkowej, do
których dost p uzyska w 2001 r. w ramach wsparcia operacji w Afganistanie. Chinom
i Rosji nie podoba a si ta, jak j odbiera y oba pa stwa, ingerencja na ich podwórku.
Inne przyk ady: Chiny przy czy y si do protestów Korei Po udniowej wobec japo skiego uporu w oddawaniu czci swoim poleg ym na wojnach, m.in. zbrodniarzom wojennym
z II wojny wiatowej. Na pocz tku 2006 r. Chiny wesz y z kolei w porozumienie z Rosj ,
by poprze prawo Iranu  nota bene g ównego dostawcy ropy dla Chin  do rozwijania
w asnej energii j drowej.
Po drugie: kryj si za plecami czo owego bojownika. Gdy Stany Zjednoczone przygotowywa y si do inwazji na Irak, Chiny dba y o to, by trzyma si o pó kroku za
Francj , Niemcami i Rosj krytykuj cymi plany wojenne Ameryki, i ani na chwil nie

przej y inicjatywy. W po owie 2003 r., Stany Zjednoczone zwróci y si do Singapuru
z pro b , by jego okr ty rozpocz y patrolowanie Cie niny Malakka, w której najcz ciej dochodzi o do napa ci pirackich. Chiny, obawiaj c si odci cia przez si y Stanów
Zjednoczonych swojej jedynej drogi zaopatrzenia w rop , nie zg osi y jednak obiekcji w adzom w Singapurze. Zamiast tego, po cichu nawi za y kontakty z w adzami
Malezji i Indonezji, które wówczas g o no wyrazi y swój sprzeciw wobec tej inicjatywy.
W kwietniu 2004 r., po podpisaniu Regionalnej Inicjatywy dla Bezpiecze stwa na
Morzu19, Waszyngton ocjalnie zrezygnowa z tego pomys u.
Po trzecie: w ka dym sporze koncentruj ataki na g ównym obiekcie, a emabluj reszt . Tak strategi zastosowano wobec by ego premiera Japonii Junichiro Koizumiego20
i prezydenta Tajwanu  Chen Shui-biena. Obydwaj narazili si Pekinowi przejawami swego upartego nacjonalizmu. Chi skie w adze stara y si wi c pozyskiwa sobie ludno
obu krajów, ale tak e okazywano wzgl dy innym dzia aczom rz dz cych partii.
Rosn cy stopie wewn trznej koordynacji
Od 2003 r. wida po stronie w adz ChRL coraz wy szy poziom koordynacji posuni
w ró nych sferach stosunków ze wiatem zewn trznym. Wymieni tu mo na ChALW,
polityk wobec Tajwanu, jak te polityk inwestycji oraz zakupów zagranic . S u one
nadrz dnym celom ogólnym: wspó pracy z USA, kultywowaniu dobrych stosunków
z s siadami, ale te z Europ , Ameryk aci sk i Afryk tak, by dalszy wzrost gospodarczy Chin móg dokonywa si w pokojowym otoczeniu.
a. ChALW
Potencja wojskowy Stanów Zjednoczonych  jedynego w tej chwili supermocarstwa  stanowi punkt odniesienia i aspiracji dla ChALW, ale zarazem traktowany jest
jako przeciwnik, przeciwko któremu trzeba si przygotowa . Tym niemniej tak e armia
podporz dkowa a si wymogom strategicznym wy szego rz du.
W styczniu 2003 r. genera Xiong Guangkai, ówczesny zast pca Szefa Sztabu
ChALW, udzieli wywiadu organowi Centralnej Szko y Partyjnej Xuexi Shibao (Study
Times)21, w którym wyrazi pogl d, e partnerstwo chi sko-ameryka skie jest w ród zagranicznych spraw Armii najwa niejszym priorytetem, wy szym ni wspó praca chi skorosyjska. Jego wypowied korespondowa a ze stwierdzeniami wspomnianego ju wywiadu ówczesnego wice-premiera Qian Qichena z pa dziernika 2002, o potrzebie posiadania
nie tylko r ki gotowej walczy , ale i drugiej wyci gni tej do wspó pracy.
Podobnych sygna ów by o wiele. Na Mi dzynarodowej Konferencji o Sztuce
Wojny Sunzi, która odby a si w maju 2006 r. w mie cie Hangzhou, na po udniu Chin,
genera -major Zhang Shiping z Akademii Nauk Wojskowych stwierdzi nawet:

Szerzej na temat Regional Maritime Security Initiative zob.: http://www.globalsecurity.org/
military/ops/rmsi.htm
20
Nowym premierem Japonii zosta 26.09.2006 Shinzo Abe (red.).
21
Xiong Guangkai, Sanda guanxi jiao zhi tiaozhan jiyu bingcun (Three Main Relations
Intertwines: Co-existence of Challenges and Opportunities), Xuexi Shibao, stycze 2003.
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[Powinni my] unika konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi. Cho przejawia y
one od dawna zap dy hegemonistyczne, nie jest wcale z rzecz przyjmowanie na swe
barki przez Stany Zjednoczone dodatkowych ci arów i zobowi za wobec wiata22.
Dla wsparcia peki skiej retoryki w polityce zagranicznej na temat harmonijnego
wiata, ChALW wys a a na potrzeby misji pokojowych za granic elit swojego korpusu
in ynieryjnego. Do po owy 2006 r. Chiny wys a y wi cej o nierzy w ramach pokojowych
misji ONZ ni jakikolwiek inny z pi ciu sta ych cz onków Rady Bezpiecze stwa23.
b. Polityka wobec Tajwanu
Rozpocz cie obecnie militarnej akcji przeciwko Tajwanowi by oby równoznaczne
z koniktem z przepot nymi si ami Stanów Zjednoczonych, co jest sprzeczne z przyj tymi obecnie g ównymi celami strategicznymi. Rzucanie wyzwania jedynemu supermocarstwu u szczytu jego pot gi by oby niecelowe. Cho liczba rakiet balistycznych krótkiego zasi gu rozmieszczonych po chi skiej stronie Cie niny Tajwa skiej ros a stopniowo
do ponad 800 w 2006 r., to jednak presja militarna Pekinu na Tajwan wyra nie zel a a
od roku 2003. Coroczne manewry ChALW w pobli u Cie niny Tajwa skiej maj odt d
mniejszy rozmach, a wiczenia pozoruj ce atak na t Wysp , cho wci s organizowane, przeniesiono w inne miejsca. Z agodzono tak e ton retoryki u ywanej przez Pekin.
Na przyk ad, od marca 2005 r. nie wspomniano ju ani razu o zasadzie jeden kraj,
dwa systemy. Nie powtarzano te deklaracji: nigdy nie wyrzekniemy si mo liwo ci
u ycia si y wobec Tajwanu24. Od kwietnia 2005 r. Pekin z rzadka tylko napomyka
o zasadzie jednych Chin i o pokojowym zjednoczeniu (z Tajwanem). Ich miejsce
zaj a teraz retoryka pojednania (hejie)25 i pokojowego rozwoju (heping fazhan).
Poprzez wprowadzenie tego ostatniego terminu Pekin ujednolici sw polityk wobec
Tajwanu z ca sw polityk zagraniczn  je li nie zawsze w czynach, to przynajmniej
w s owach. Wyeliminowano w ten sposób k opotliw sprzeczno mi dzy wojowniczym
tonem wobec Tajwanu a przyjazn retoryk wobec reszty wiata.

5. EFEKTY NOWEJ STRATEGI W STOSUNKACH CHIN Z USA
W drugiej po owie wrze nia 2004 r. ówczesny sekretarz stanu USA Colin Powell
stwierdzi podczas konferencji prasowej w Waszyngtonie, e w ci gu poprzedzaj cych
9 miesi cy a czterokrotnie spotyka si z Li Zhaoxingiem, ministrem spraw zagranicznych ChRL. Jakby to nie by o wystarczaj c ilustracj cz sto ci kontaktów mi dzy
22
Zhang Shiping, Zhongguo jueqi yu Zhong-Mei guanxi (The Rise of China and the SinoAmerican Relations). Przemówienie wyg oszone na wspomnianej konferencji.
23
Michael Fullilove, China Starts to Pull Its Weight at he UN , International Herald Tribune
z 23.08.2006.
24
Porównaj stare i nowe wytyczne dla polityki wobec Tajwanu Hu Jintao, prezydenta ChRL,
z 4 marca 2005 i 16 kwietnia 2006.
25
Zhen Bijan, Zhongguo Gongchangdang zai 21 shiji di zouxiang (The Direction of the
Communist Party in 21 Century), Renmin Ribao (wydanie zagraniczne) z 22.11.2005.

obu partnerami, Li doda , e w tym samym okresie odby 15 rozmów telefonicznych
z Powellem26.
W istocie, ocjalne kontakty mi dzy Waszyngtonem a Pekinem si gn y bezprecedensowego poziomu w ca ej historii Chi skiej Republiki Ludowej od jej powstania
w 1949 r., a by mo e nawet w ca ej historii wzajemnych stosunków, poczynaj c od pierwszych kontaktów Ameryki z Chinami za czasów dynastii mand urskiej. W tym szybkim
rozwoju stosunków mo na wyró ni cztery cechy:
1. Wysocy funkcjonariusze pa stwowi obu krajów spotykaj si znacznie cz ciej ni
kiedykolwiek przedtem.
2. Spotkania te zosta y zinstytucjonalizowane i odbywaj si regularnie.
3. Obni y a si i rozszerzy a ranga spotykaj cych si przedstawicieli obu pa stw.
Symboliczne spotkania g ów pa stw w pompatycznej oprawie zast pi y robocze
spotkania w konkretnych kwestiach na szczeblu ministrów lub wiceministrów.
4. Wzros a wreszcie bardzo ró norodno tematyki takich rozmów. Od spraw handlu
partnerzy przeszli do kwestii wojskowo ci i programów kosmicznych.
W efekcie prze omowej wizyty w Pekinie (pa dziernik 2005) niezbyt wówczas entuzjastycznie do niej nastawionego sekretarza obrony USA Donalda Rumsfelda, ocerowie
ChALW zostali w lecie 2006 r. zaproszeni w charakterze obserwatorów na wiczenia
ameryka skiej Floty Pacyku. We wrze niu natomiast, obie strony zorganizowa y wspólne manewry ratownictwa morskiego u wybrze y Kalifornii, na wysoko ci San Diego.
Równie we wrze niu mia a miejsce wizyta w Chinach Prezesa Zarz du NASA Michaela
Grifna, który spotka si tam z osobami kieruj cymi programami kosmicznymi i zwiedza chi skie urz dzenia kosmiczne. Wszystkie te wydarzenia mia y charakter prze omowy, je li jeszcze nie co do tre ci, to z pewno ci pod wzgl dem formalnym.
Uzupe niaj c, niejako, rozwój ocjalnych kontaktów, tak e wysi ki Pekinu w oone w zjednanie sobie zwyk ych Amerykanów zdaj si osi ga zamierzone rezultaty. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Pew Research Center, og oszonego
17 listopada 2005 r., znacznie mniejsza ich liczba ni jeszcze ca kiem niedawno sk onna
jest dostrzega w Chinach przeciwnika27.

6. JEJ SKUTKI DLA STOSUNKÓW ChRL Z JAPONI
8 pa dziernika 2006 r. Shinzo Abe, nowy premier Japonii, odby swoj pierwsz wizyt zagraniczn w a nie do Pekinu. Owo spotkanie przywódców obu krajów nadspodziewanie szybko spowodowa o odwil w stosunkach chi sko-japo skich. A pozostawa y one
w stanie lodowatym od sierpnia 2001 r., kiedy to poprzedni szef rz du Japonii  Junichiro
Powell and Chinas Li Zhaoxing Discuss North Korea, Taiwan  Departament Stanu USA,
Biuro Rzecznika, 30.09.2004. Li doda wówczas: gdyby istnia a dyscyplina sportowa o nazwie
telefoniczne rozmowy ministrów spraw zagranicznych, to pewnie ju zdobyliby my z oto.
27
Badanie przeprowadzone miedzy 5.09 a 31.11.2005 r. wykaza o, e 16% Amerykanów wskazuje na Chiny jako ród o najwi kszego zagro enia  w porównaniu do 32% w 2001.
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Koizumi  odby swoj pierwsz , z sze ciu, wizyt w wi tyni Yasukuni. Jest ona bowiem
miejscem spoczynku 14 g ównych japo skich zbrodniarzy z okresu II wojny wiatowej (straconych na podstawie wyroku Mi dzynarodowego Trybuna u w Tokio - Red.).
W ge cie protestu, Pekin odmówi wtedy dalszych spotka z Tokio na najwy szym
szczeblu. Atmosfera towarzysz ca wizycie premiera Abe kontrastowa a jaskrawo
z wcze niejszymi opiniami, jakoby zamierza on poprowadzi Japoni ku konfrontacji
z Chinami28.
Przypomnie mo na tu, e w listopadzie 2004 r. okr t podwodny klasy Han, nale cy do chi skiej marynarki wojennej, wtargn na japo skie wody terytorialne.
I tak nienajlepsze ju stosunki japo sko-chi skie, popsu y si jeszcze bardziej. Rok 2005
i pocz tek 2006 r. przynios y tylko eskalacj napi cia. W lutym 2006 r. by y wysoki rang urz dnik Pentagonu Dan Blumenthal, odnosz c si do stanu relacji mi dzy Chinami
a Japoni mia wi c powody, by powiedzie , e jest bardziej zaniepokojony mo liwym
koniktem na Morzu Wschodniochi skim ni w Cie ninie Tajwa skiej29.
Warto w tym miejscu zwróci uwag , e w ca ym tym okresie pogarszaj cych si
stosunków ocjalnych, Pekin nie przesta kokietowa zwyk ych Japo czyków i japo skich elit, poza samym Koizumim. A stara si ich zjedna za po rednictwem najrozmaitszych zach t ekonomicznych b d z dziedziny polityki kulturalnej. Na przyk ad, w
listopadzie 2005 r. rz d chi ski i w adze uniwersytetu Obirin obwie ci y o porozumieniu
dotycz cym otwarcia drugiego w Japonii Instytutu Konfucjusza30. Do pocz tków 2006
r., z zaproszenia do odwiedzin w Pekinie skorzysta o a o miu by ych japo skich premierów, jak równie ca e grono emerytowanych ministrów, których przyjmowano niezmiernie wystawnie31, (pochodz cych z tej samej Partii Liberalno-Demokratycznej  red.).
Coraz wi ksza liczba japo skich przedsi biorców przenosi a si do Szanghaju, a liczba japo skich studentów w tym mie cie wzros a przez 10 lat  do pa dziernika 2005 r.
 dziesi ciokrotnie32.
Przez 11 lat z rz du, do roku 2003, Japonia by a najwi kszym partnerem handlowym Chin, potem jednak spad a na trzeci pozycj 33. Równolegle, w Japonii, zachodzi
odwrotny trend  wymiana handlowa z Chinami po 2004 r. osi gn a poziom wy szy ni
ze Stanami Zjednoczonymi. W miar zacie niania sieci wzajemnych zale no ci gospodarczych równowaga przechyla a si coraz bardziej na korzy Chin. Zale no Japonii
od chi skiego rynku zbytu wyra nie zwi ksza a si , podczas gdy Pekin by relatywnie
Por. np. Forbes z 25.09.2006.
P. Parameswaran, Japan Says Managing Crisis With China Critical, AFP (Washington)
z 13.02.2006.
30
Second Confucius Institute In Japan Set Up, www.chinanews.cn 20051102 (wej cie:
czerwiec 2006).
31
Minyi fandui Koizumi kaolu jinnian bubai shenshe (Popular Opinion Objecting: Koizumi
Considers Not To Visit the Shrine), United Daily z 14.06.2005, A4.
32
H. W. French, N. Onishi, Economic Ties Binding Japan To Rival China, New York Times
z 31.10.2005.
33
Strony internetowe MSZ ChRL: www.fmprc.gov.cn/chn/wjb/zzjg/yzs/gjlb/1281/default.
html, (wej cie: 25.10.2006).
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coraz mniej od niej zale ny. Wielu obserwatorów przypisuje zreszt obecne o ywienie
w japo skiej gospodarce w a nie rozwojowi handlu z Chinami. Taki kierunek zmian we
wzajemnych stosunkach gospodarczych pozwoli Pekinowi na skuteczniejsze, poza-militarne, oddzia ywanie na japo skie spo ecze stwo.
Od po owy 2005 r. coraz liczniejsi przedstawiciele rodowisk opiniotwórczych
i wp ywowych organizacji wyra ali sprzeciw wobec wizyt Koizumiego w wi tyni
Yasukuni. Znajdowali si w ród nich, na przyk ad, magnat medialny Tsuneo Watanabe
(w a ciciel dziennika Yomiuri Shimbun), Nippon Izokukai  stowarzyszenie potomków
o nierzy pochowanych w wi tyni, Kezai Douyukai  jedna z wa niejszych organizacji
biznesowych i wiele innych34. W rezultacie w pocz tkach 2006 r. nawet osoby z najbli szego otoczenia premiera zacz y przejawia niepewno w swoim poparciu dla jego wizyt w Yasukuni. Niektórzy wr cz dystansowali si od nich publicznie, jak minister spraw
w zagranicznych Taro Aso, który w wywiadzie dla telewizji NHK da do zrozumienia,
e gdyby zosta premierem, móg by zaprzesta ich kontynuowana. By y szef gabinetu
Koizumiego, Yasuo Fukuda i minister nansów w jego rz dzie, Sadakazu Tanikagi  obaj
z widokami na fotel premiera  tak e wypowiedzieli si krytycznie w tej sprawie35.
Cho w ostatnich latach nastroje anty-chi skie w Japonii raczej si pog bi y36, to
Japo czycy nauczyli si jednak oddziela emocje od rozumu, i dzia a g ównie tak, jak
sugeruj interesy. Wed ug sonda u zamówionego przez japo skie MSZ w lutym 2006,
a 78% respondentów pragn o, by stosunki japo sko-chi skie uleg y poprawie37. Do
wrze nia 2006 r. rozmaite sonda e wykazywa y wzrastaj cy odsetek tych, którzy oczekiwali, e nast pny premier spe ni to yczenie38. Wytwarza o to siln presj na Abe, by wraz
z obj ciem teki podj kroki zmierzaj ce do zamkni cia sprawy wizyt w wi tyni i poprawi stosunki z Pekinem. 11 wrze nia Abe zapowiedzia , e jako przysz y premier nie b dzie sk ada w wi tyni wizyt ocjalnych, ani informowa czy i kiedy bywa tam prywatnie39. By to jednoznaczny odwrót od praktyk jego poprzednika, który zawsze informowa
o swoich wizytach, zarówno tych w charakterze premiera, jak i prywatnych.
Norimitsu Onishi, A Shadow Shogun Now Seeks the Spotlight, International Herald Tribune
z 1112.02. 2006, s. 1, 6; Minyi fandui Koizumi (Popular Opinion Objecting: Koizumi Considers
Not To Visit the Shrine) Dagong Bao (Hong Kong) z 10.05.2006.
35
Christian Caryl, Revenge of the Doves, Newsweek z 6.02.2006, s. 23; H. Qingqing, Tanigagi
qipao fancanbai Jingguo Shenshe (Tanigagi Announces to Run for Prime Minister Opposing Shrine
Visit), China Times z 28.07.2006, A17.
36
Pew Global Attitudes Project opublikowa o wynik badania 21.09.2006, który wskazywa , e
zaledwie18% Japo czyków okre la swoje nastawienie wobec Chin jako pozytywne, w porównaniu
do 55% w badaniu z 2002 r. [w:] J. Kanter, Poll Finds China-Japan Tensions Up, International
Herald Tribune z 22.09.2006, s. 3.
37
Wypowied Yuki Tatsumiego (Research Fellow w The Henry L. Stimson Center, Washington
D.C.) podczas przes uchania w House Committee on International Relations, na temat Japans
Relationship with Its Neighbors: Back to the Future? U.S House of Representatives, 14.09.2006.
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Tam e.
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An bei biao tai dang shouxiang bubai jinguo (Abe Announced that as Prime Minister He
would not Visit the Shrine), Apple Daily ( Tajpej) z 12.09.2006, A 18.
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Po stronie Chin, prezydent Hu Jintao tak e zaj bardziej ugodowe stanowisko
w sprawie wizyt w Yasukuni. Latem 2006 r. Pekin oznajmi , e chi skie obiekcje dotyczyy tylko wizyt premiera Japonii, co stanowi o pewne uelastycznienie dotychczas sztywnego stanowiska. Pod koniec wrze nia, prezydent ChRL wys a do Tokio wiceministra
spraw zagranicznych Dai Bingguo, w charakterze swojego osobistego przedstawiciela, by
poinformowa stron japo sk , e Hu przyjmie Abe bez wst pnego warunku publicznego
wyrzeczenia si przeze wizyt w wi tyni40. To za otworzy o drzwi do zaskakuj co
udanego szczytu japo sko-chi skiego z 8 pa dziernika.

7. PRZEJAWY NOWEJ STRATEGII W STOSUNKACH ChRL
Z TAJWANEM
Stosunki z Tajwanem zajmuj trzecie miejsce w nowo wdra anej przez Pekin wielkiej strategii. Z perspektywy Pekinu pilniejsz spraw ni kwestia Tajwanu jest zapobieenie destabilizacji wewn trznej, jaka mog aby os abi obecny re im, a nawet doprowadzi do jego upadku. W ko cu dla Chin, du o wa niejsze ni male ki s siad z wyspy jest
supermocarstwo  Stany Zjednoczone. Wreszcie, gdyby obecnemu chi skiemu kierownictwu nie uda o si zapobiec og oszeniu przez obecne w adze Tajwanu niepodleg o ci
de iure, polityczni konkurenci rz dz cego ugrupowania mogliby je odsun od steru,
chocia nawet ewentualne potkni cia w stosunkach z tym krn brnym s siadem nie musz
prowadzi do a tak niekorzystnych skutków.
A jednak Tajwan to dla kierownictwa ChRL najbardziej chyba zawik any w ze 41,
z po ród tych, jakie ma on do rozwik ania. Jest tak poniek d dlatego, e rozpatruj c
sytuacj polityczn Tajwanu bardzo d ugo Pekin pope nia b d lustrzanego odbicia.
W demokratycznym Tajwanie si y dzia aj ce od do u s bardziej znacz ce ni wp ywy
odgórne; mamy tam przecie rozpolitykowan ludno , dynamiczny parlament i pot ne
media, a z drugiej s abn ce kierownictwo kraju. W Chinach natomiast, gdzie sytuacja
jest odwrotna, interpretowano sytuacj na Tajwanie wedle w asnej perspektywy. Dopiero
w 1999 roku funkcjonariusze zajmuj cy si w ChRL sprawami tajwa skimi zacz li
w swoich analizach dostrzega t ró nic 42. Jednak obowi zuj c obecnie dyrektyw
zjednywania serc i umys ów rodaków z Tajwanu zacz to przek ada na konkretne dziaYomiuri Shimbun z 5.10.2006.
U ywaj c okre lenia zawik any w ze  /knotty problem/ nawi zuj do tytu u ksi ki
Richarda Busha, Untying the Knot: Making Peace in the Taiwan Strait, Washington D.C.: Brookings
Institution Press, 2005. (Knot  knotty  naughty: nieprzet umaczalna gra s ów oparta na homofonii
wyrazów knotty  zaw lony, zasup any  wymawia si tak, jak naughty  niegrzeczny, niesforny
 od t um.).
42
Wicedyrektor Urz du d/s Tajwanu Sun Yafu wyzna 27.04.2005 podczas wewn trznego
wyk adu na Uniwersytecie Peki skim, e w Pekinie do 1999 r. w ograniczonym stopniu rozumiano
istot stosunków poprzez Cie nin . Yizhong fenqi Sun xiedi: renshi buzu, Lienhebao (United
Daily News) z 29.04. 2005, A 4.
40
41

ania dopiero w marcu 2005 r., gdy Hu Jintao ocjalnie przej od ust puj cego Jiang
Zemina ostatnie ze stanowisk przeze zajmowanych  przewodnictwo Centralnej Komisji
Wojskowej43.
Obecny kszta t polityki chi skiej wobec Tajwanu jest wynikiem skumulowanego
do wiadczenia grupowego, które gromadzili przywódcy cywilni i wojskowi od wczesnych lat 90. Nie mo na przy tym nie doceni osobistego imprimatur, które na tej e polityce odcisn wyra nie sam Hu.

Hu i Jiang  podstawowe ró nice
Ogólnie mo na powiedzie , e podej cie Hu Jintao jest du o bardziej wszechstronne
ni Jiang Zemina i charakteryzuje je wi ksza dynamika. Polityka Hu ró ni si od jego
poprzednika g ównie w sze ciu aspektach:
1. Brak kalendarza dla zjednoczenia. O ile Jiang zastanawia si nad wyznaczeniem jakiej ostatecznej daty zako czenia procesu unikacji, cho ostatecznie nigdy jej nie
og osi  Hu Jintao porzuci ten pomys ca kowicie. 24 wrze nia 2004 r., w pi dni
po przej ciu przewodnictwa w Centralnej Komisji Wojskowej KPCh, zaaprobowa
now dyrektyw polityczn wobec Tajwanu: d y ze wszystkich si do rozpocz cia
negocjacji, ale przygotowywa si te do podj cia ataku i nie obawia si tajwa skiej gry na zw ok  (zhengqu tan, zhunbei da, bu pa tuo)44.
2. Po o enie nacisku na dzia ania poza-militarne. Hu k adzie wi kszy nacisk na pozamilitarne rodki oddzia ywania w czaj c do nich  oprócz trzech wojen45 (prawnej, psychologicznej i medialnej)  tak e instrumenty ekonomiczne, spo eczne, programy dla rolnictwa, polityk kulturaln i dzia ania dyplomatyczne.
3. Od taktyki podwójnego uderzenia do agodnej dominacji. Hu z jednej strony manifestuje jeszcze bardziej twarde stanowisko w dzia aniach twardych, ale i jego
mi kka si a jest jeszcze bardziej mi kka. Na przyk ad Ustawa Anty-secesyjna
(Anti-secession Laws  ASL), przyj ta przez OZPL 14 marca 2005 r., a wi c ju za
rz dów Hu, teoretycznie autoryzuje dzia ania o wiele ostrzejsze ni jakiekolwiek
z proponowanych przez Jianga. Hu jednak, aby uczyni j strawniejsz , po czy j
z wyg oszonym tu przed jej przyj ciem przemówieniem dobrej woli46, a nast pnie z seri gestów dobrej woli uczynionych tu po tym fakcie. Mi dzy wiosn
19.09.2004, Jiang przekaza Hu przewodnictwo w Centralnej Komisji Wojskowej KPCh.
Przekazanie towarzysz cego tej godno ci tytu u Przewodnicz cego Pa stwowej CKW musia o zaczeka do dorocznej sesji OZPL, czyli do marca 2005 r.
44
Na podstawie rozmowy z naukowcem z Chin, 18.11.2004.
45
Xin xuedingde Jiefangjun zhengzhi gongzuo tiaoli banxing, Jiefangjun Bao z 15.12.2003.
46
Przemówienie Hu z 4.03.2005 mia o znacznie agodniejszy ton od tego, który dominowa
w ASL. Mo na by o us ysze mi dzy innymi i takie s owa: nie zaniechamy nigdy wysi ków dla
osi gni cia pokojowego zjednoczenia i nigdy te nie wyrzekniemy si zasady wierzenia w lud
Tajwanu.
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2005 a jesieni roku nast pnego, Pekin skierowa przynajmniej trzydzie ci ró nych
pojednawczych inicjatyw adresowanych do ludno ci Tajwanu. By y w ród nich
symboliczne dary (jak pandy), decyzja o otwarciu chi skiego rynku dla tajwa skich
produktów rolnych, rozmaite stypendia dla studentów z Tajwanu, chc cych pobiera
nauki w Chinach kontynentalnych, itd.
4. Polityka aktywnych zabiegów o Kuomintang. Chocia Jiang Zemin wola Kuomintang (KMT)  dzi parti opozycyjn  od rz dz cej pro-niepodleg o ciowej Demokratycznej Partii Post pu (DPP), nigdy jednak nie podj zabiegów
o zjednanie sobie tej pierwszej. Hu zmieni to wyra nie. Nied ugo po przyj ciu ASL,
w Pekinie po królewsku podj to przewodnicz cego KMT Lien Zhana, co da o pocz tek regularnym spotkaniom przedstawicieli KPCh i KMT  przez du cz
XX w. b d cych zapiek ymi wrogami. Tak e przywódcy innych tajwa skich partii
przychylnych idei zjednoczenia byli fetowani w Pekinie. W lipcu 2005 r. dosz o
nawet do tego, e Pekin ocjalnie przyzna , i to genera owie Kuomintangu stoczyli
wi cej bitew w anty-japo skiej kampanii podczas II wojny wiatowej ni Armia
Czerwona KPCh. Oznacza o to dramatyczne zerwanie z wcze niejsz ocjaln lini
propagandow Pekinu.
5. Polityka pozytywnych gestów wobec DPP. Celem Hu jest zjednanie sobie wi kszoci spo ecze stwa tajwa skiego i odizolowanie w ten sposób twardego rdzenia
zwolenników idei niepodleg o ciowej. O ile Jiang próbowa anga owa tamtejszych
przedsi biorców przeciwko funkcjonariuszom pa stwowym, albo przeciwstawia
zwyk ych obywateli  w adzom (yi shang wei zheng; yi min bi guan), Hu Jintao
wydaje si nie mie oporów wobec zabiegów o zjednywanie przychylno ci nawet
w samym obozie DPP  cho partia ta jest uwa ana za pro-niepodleg o ciow 47.
6. Alternatywne koncepcje suwerenno ci. Nie decyduj c si na podanie tego do publicznej wiadomo ci, Hu Jintao zezwoli grupom-centrom analiz politycznych (thinktanks) i naukowcom chi skim na teoretyczne poszukiwania alternatywnych koncepcji suwerenno ci, które mog yby przynie prze om w impasie tajwa skim.
W ród takich pomys ów znalaz y si , m.in. nak adaj ce si suwerenno ci, Stany
Zjednoczone Republik Chi skich (z odniesieniem do precedensu, gdy osobne miejsca w ONZ mia y republiki sowieckie Ukrainy i Bia orusi, obok ZSRR jako ca oci). Podczas szczytu APEC z udzia em prezydenta Georgea W. Busha, Hu  sprzeciwiaj c si niepodleg o ci Tajwanu de iure po rednio uzna jego niepodleg o de
facto48. Publiczne u ycie tego poprzedniego sformu owania przez chi skiego przywódc tak e by o wydarzeniem bez precedensu.
47
W przemówieniu z 4.03.2005 r. Hu stwierdzi , e z otwartymi ramionami powita tych, którzy
zrezygnuj z popierania niepodleg o ci, i e nie zamierza wnika w ich poprzedzaj c taki wybór
przesz o . Jiang odwrotnie - przyjmowa , e kto raz okre lony jako zwolennik niepodleg o ci nie
b dzie mia szans na popraw .
48
Che Yuming and Chen Hegao, Hu Jintao APEC hui Buxi qiangdiao taidu jiang duansong
taihai heping (Hu Jintao Meets Bush and Stresses that Taiwan Independence Will Destroy the
Peace across the Taiwan Strait), Xinhua Report z 20 listopada 2004. Zob.: www.xinhuanet.com
(wej cie: 22.10.2006).

Hu i Jiang  podobie stwa
Hu Jintao przej jednak po Jiang Zeminie pewne dziedzictwo widoczne w czterech
aspektach:
1. Militarne przygotowania do zaj cia Tajwanu. Hu popiera jednak szybk modernizacj ChALW, maj c na wzgl dzie jej u ycie w ramach opcji militarnej, gdyby
ostatecznie poza-militarne rodki nie przynios y oczekiwanych rezultatów. Liczba
rakiet balistycznych krótkiego zasi gu rozmieszczonych nad Cie nin Tajwa sk
osi gn a 800 sztuk, co oznacza, e przybywa o ich oko o 75 rocznie.
2. Sprzeciw wobec niepodleg o ci wa niejszy ni promowanie zjednoczenia. Hu przyj
w tym wzgl dzie rozk ad akcentów po ko cowym okresie rz dów Jianga.
3. Hamowanie tajwa skich d e do niepodleg o ci wykorzystuj c pa stwa trzecie.
Tak e i w tym wzgl dzie Hu kontynuuje przyj ty przez Jianga po 1997 r. sposób
dzia ania. Polega on na wywieraniu nacisków na Tajpej poprzez Waszyngton i inne
stolice, jak Pary , Berlin, Singapur itd.
4. Ograniczanie pola mi dzynarodowej aktywno ci Tajwanu. Cho Hu Jintao n ci
Tajwan ewentualnym przyzwoleniem na przyznanie statusu obserwatora w wiatowej
Organizacji Zdrowia, Chiny nie zaprzesta y zabiegów o wycofywanie uznania
Tajwanu przez pa stwa dotychczas utrzymuj ce z nim stosunki dyplomatyczne.

8. WYZWANIA NAPOTYKAJ CE NOW STRATEGI
Wyzwania, jakim Pekin musi stawi czo a przy stosowaniu tej nowej strategii mo na
podzieli na dwa rodzaje, i to paradoksalnie przeciwstawne pod wzgl dem ich natury.
Jedno  to rysowanie obrazu Chin zagra aj cych49, drugi za  Chin nieudolnych.
Symptomatyczne w tym kontek cie s zw aszcza dwie sprawy:
1. Stany Zjednoczone og aszaj now strategi powstrzymywania. Wprowadzanie
przez Chiny w ycie nowej wielkiej strategii odbywa o si bez przeszkód mi dzy pocz tkiem roku 2003 a wiosn 2005 r., gdy Stany Zjednoczone poch oni te by y wojn w Iraku. Potem jednak sprawy zacz y przybiera inny obrót. By
mo e odegra o tu rol dwa wydarzenia: podpisanie przez Indonezj i Chiny paktu
o partnerstwie strategicznym (26.04.2005) i, nieco wcze niejsze, o wiadczenie
Alexandra Downera, ministra spraw zagranicznych Australii (dotychczas najwierniejszego sojusznika Stanów Zjednoczonych), e gdyby dosz o do wybuchu kon-

Neewsweek z 25.09.2006 zapytuje na ok adce: Kto si boi Chin? Wszyscy, i w tym problem. Jest to zwiastun artyku u Joshuy Coopera Ramo, An Image Emergency, s. 2833.
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iktu z Chinami w Cie ninie Tajwa skiej, poparcie jego kraju dla USA nie jest
przes dzone50.
Wiosn 2005 r. Stany Zjednoczone zacz y wprowadza w ycie polityk wobec Chin,
nazwan przeze mnie now strategi powstrzymywania (neo-containment strategy),
a która oparta jest na trzech larach. Pierwszy z nich, to nowe sojusze USA w ród
s siadów Chin, budowane poprzez wizyty na wysokim szczeblu oraz oferty pomocy ekonomicznej i wojskowej. Kraje, które sta y si obiektem tej operacji, to m.in.
Mongolia, Uzbekistan, Pakistan, Indie, Wietnam oraz Indonezja. Po drugie, Pentagon
redukuj c obecno wojskow w wielu rejonach wiata rozpocz jednocze nie
przenoszenie zaawansowanych technologicznie broni z Hawajów na Guam, a wi c
du o bli ej Chin. Po trzecie wreszcie, Stany Zjednoczone wyra nie zacie niaj militarn wspó prac z Japoni . Oczywi cie, nikt w Waszyngtonie zapytany ocjalnie
nie przyzna by, e który z powy szych kroków by wymierzony w Pekin, tym nie
mniej Chiny nie mog ignorowa faktów stanowi cych dla nich nowe wyzwania.
2. Nuklearne awanturnictwo Korei Pó nocnej. W lipcu 2006 r., akurat podczas obchodów w Pekinie 45. rocznicy podpisania paktu o przyja ni mi dzy ChRL a KRL-D,
Korea Pó nocna dokona a serii prób z rakietami balistycznymi. Chocia Pekin podj
wiele wysi ków, by odwie Phenian od przeprowadzenia tej potencjalnie destabilizuj cej ca y region operacji. Sytuacja powtórzy a si w pa dzierniku, gdy trwa a w a nie prze omowa wizyta w Pekinie Shinzo Abe, nowego premiera Japonii. Tym razem
Kim Dzong-Il dokona podziemnej próby z adunkiem j drowym. By to kolejny policzek dla Pekinu, najwi kszego sojusznika, który wielokrotnie apelowa do Kima,
by nie nara a regionalnego bezpiecze stwa. Te wyzywaj ce posuni cia Phenianu
obna y y w sposób bardzo ambarasuj cy dla Pekinu ograniczenia jego wp ywów
na swojego satelit . Co wi cej, na szwank zosta y wystawione nagle stabilno
i pokojowe stosunki w regionie, na jakich opiera si sta y rozwój gospodarczy Chin,
a Pekin wyra nie nie dysponowa gotowymi do zastosowania rodkami zaradczymi.
Dzia ania Pekinu zwi zane z wy ej zarysowanymi wyzwaniami, zw aszcza
w drugim wypadku, przynios y mu zarówno pewne straty jak i korzy ci. Do strat nale aoby zaliczy skaz na ja niej cym dot d wizerunku Chin, jako wschodz cego mocarstwa i bezb dnego dyplomatycznego gracza. Jasno ukaza a si przepa mi dzy tym,
jak je postrzegano, a jakie by y ich rzeczywiste mo liwo ci osi gania konkretnych wyników. Jako drug strat nale a oby wskaza cios, by mo e miertelny, zadany idei nie
rozwijania zbroje nuklearnych w Azji Pó nocno-Wschodniej, jakiej Pekin sprzyja maj c
na wzgl dzie swój d ugofalowy interes  zapewnienie stabilnych warunków dla wzrostu
gospodarczego.
Z drugiej strony, Pekin zyska jednak, gdy zacie ni wspó prac z Waszyngtonem.
Chiny popar y, na przyk ad, w Radzie Bezpiecze stwa ONZ obie rezolucje pot piaj ce
Phenian, a tak e sankcje przewidziane w drugiej z nich. 13 pa dziernika 2006 r. zast pca
P. Symonds, Australian Foreign Minister Falls Off the Diplomatic Tightrope in Asia, World
Socialist Web Site, 24.08.2004, http://www.wsws.org/articles/2004/aug2004/down-a24.shtml
(wej cie: 23.10. 2006).
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sekretarza stanu Christopher Hill okre li poziom wspó pracy po korea skich próbach nuklearnych jako nie maj cy precedensu51. W ten sposób Pekinowi uda o si zmniejszy
znaczenie nowej strategii powstrzymywania i obej ograniczenia przez ni narzucane
przez zacie nienie wspó pracy z USA. Dobry nowy pocz tek zyska a tak e nowa polityka Chin wobec Tokio, a spotkanie na szczycie w pa dzierniku 2006 r. przywódców obu
krajów wykroczy o prawdopodobnie dalej poza symboliczn wymow ni jego architekci
mogli zamarzy .
Wydaje si , e Chiny sta y si dojrza ym aktorem na scenie mi dzynarodowej,
o czym wiadczy powstrzymanie si od nazbyt ostrych reakcji wobec Korei Pó nocnej,
cho w tym wypadku rzeczywi cie utraci y one twarz. Podtrzyma y zatem swój sprzeciw
wobec sankcji obejmuj cych ywno i wobec akcji zbrojnej przeciwko Korei Pó nocnej,
mimo e Kim nie na arty zirytowa Pekin. Podsumowuj c, Chinom szybko uda o si sta
mocarstwem status quo, wbrew dawniejszym zapowiedziom, e pragn na zawsze pozosta krajem Trzeciego wiata (wed ug s ów Deng Xiaopinga z lat 80.). Chiny respektowa y zatem ograniczenia, jakie przyjmuje odpowiedzialny mi dzynarodowy podmiot.

9. SPOSTRZE ENIA KO COWE
Na koniec mo na przedstawi gar spostrze e .
1. Nowa wielka strategia, jak si zdaje, dobrze s u y a dot d Pekinowi w osi ganiu
pozycji daj cej realny wp yw na sytuacj mi dzynarodow , cho nie unikni to
pewnych pora ek. W ród nich na poczesnym miejscu znale by si musia o nag e
wycofanie si Unii Europejskiej  chyba w du ej mierze w zwi zku z przyj ciem
przez Pekin Ustawy Anty-secesyjnej (ASL)  z planowanej decyzji o zniesieniu
w 2005 r. embarga na handel broni .
2. Nowy wy szy poziom zintegrowania ró nych elementów w ramach nowej wielkiej
strategii mo e pozwoli Pekinowi atwiej odrabia straty i agodzi skutki pora ek
taktycznych.
3. Ocjalnie lansowane okre lenie pokojowy wzrost (peaceful rise) Chin (implikuj ce dochodzenie do pozycji wielkiego mocarstwa  Red.) mia o krótki ywot: ledwo od listopada 2003 do marca 2004. Wielka strategia realizowana przez Pekin od
ko ca 2002 r. stawia jednak te same zadania. Jest to w istocie polityka pokojowego
wzrostu, cho bez u ywania obecnie tego terminu.
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Christopher Hill w National Press Club, Washington, D.C., powiedzia ,  To, co wspólnie
z Chinami udaje nam si osi gn w kwestii s siaduj cego z nimi pa stwa, nie ma precedensu.
By mo e wi c za jaki czas trzeba b dzie w podr cznikach historii odda sprawiedliwo Kim
Dzong-Ilowi za to, e pchn Chiny i Stany Zjednoczone we wzajemne obj cia. V. Chang, Xier:
MeiZhong hudong shiwu qianli (Hills: U.S.-PRC Cooperaton Unprecedented), United Daily
News, 15.10.2006, A14.

4. Gdyby Pekinowi uda o si utrzyma stabilno wewn trzn w najbli szych dekadach, móg by osi gn dominuj c pozycj w Azji Wschodniej bez strat (lub przy
zredukowaniu ich do minimum) i bez oar, jakie przynosi ze sob wojna.
5. wiat, szczególnie s siedzi z regionu Azji i Pacyku, powinni baczniej ledzi stosowanie przez Pekin rodków ze sfery ekonomicznej i polityki kulturalnej dla rozszerzenia swych wp ywów, pami taj c jednak o pe nej entuzjazmu ChALW przygl daj cej si temu z ubocza.
6. P czkuj ca idea dostosowania (adjustment), nie b d ca jeszcze w pe ni teori
i daleka od stania si polityk , mo e sta si ocjaln doktryn Stanów Zjednoczonych
okre laj c ich stosunki z Chinami, obok znanych koncepcji anga owania (engagement) i powstrzymywania (containment). Tyle tylko, e w przeciwie stwie
do tych dwu ostatnich, scenariusz dostosowania nie przewiduje dla Stanów
Zjednoczonych przywódczej roli.
7. Stany Zjednoczone powinny konsultowa i koordynowa z sojusznikami swoje stanowisko wobec nowej chi skiej wielkiej strategii.
8. Jednak e je li ostatecznie Stany Zjednoczone zechc jako stawi czo a wzrostowi
pot gi Chin, Tajwan by by w tym niezb dny. Przy anga owaniu umacniaj cych si
Chin, Tajwan mo e s u y jako drogowskaz chi skiej demokracji. Je liby chciano by je powstrzymywa , Tajwan strze e pierwszej wyspy z ca ego a cucha. Za
gdyby USA wybra y opcj dostosowania si do dzia a chi skich, Tajwan mo e
wyst powa jako swoisty bufor.
9. W interesie Europy le y, by Chiny umacnia y si jako pa stwo dzia aj ce konstruktywnie, pokojowe i demokratyczne. Demokratyczny Tajwan przypomina nieustannie Chi czykom z kontynentu pytanie: je li oni mogli to osi gn , dlaczego my nie
mo emy? Cho Europ i Tajwan oddzielaj ogromne przestrzenie, w tym aspekcie
stoj one razem chc c wspomóc te historyczne przemiany.
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CZNIK:

OFENSYWA POJEDNAWCZA PEKINU WOBEC TAJWANU PO PRZYJ CIU
USTAWY ANTYSECESYJNEJ (3.05.2005  18.10.2006)
Lp. Data

Wydarzenie
Pekin oarowuje przebywaj cemu z wizyt
by emu przewodnicz cemu KMT - Lien Chanowi
 trzy podarunki: par pand, decyzj o otwarciu
rynku kontynentalnego dla tajwa skich owoców
i usuni cie przeszkód powstrzymuj cych nap yw
turystów z Chin kontynentalnych na Tajwan

1.

3.05.2005

2

W Pekinie królewskie przyj cie przewodnicz cego
12.05.2005 Partii Lud na Pierwszym Miejscu (People First
Party  PFP) Jamesa Soonga

3

4

5

ród o
China Daily
(dalej: CD),
4.05. 2005, A1

Apple Daily
(dalej: AD),
13.05.2005,
A 15
United Daily
Pekin og asza, e studenci z Tajwanu b d p aci
(dalej: UD),
24.08.2005 na kontynencie takie samo czesne za nauk , jak ich
24.08.2005,
koledzy z ChRL
A 13
Pekin uruchamia ponadto programy stypendialne
UD,
28.08.2005 dla studentów z Tajwanu (po obni eniu im ju
28.08.2005,
czesnego)
A 13
UD,
Pekin zapowiada uelastycznienie systemu
7.09.2005
24.08.2005,
udzielania kredytów przedsi biorcom z Tajwanu
A 13
Pekin otwiera lini kredytow dla tajwa skich
przedsi biorców w wysoko ci 30 miliardów
renminbi (yuanów)

6

8.09.2005

7

Pekin przed u a dozwolony okres przebywania
28.09.2005 w Chinach dla dziennikarzy z Tajwanu w trakcie
wykonywania zawodu

8

16.10.2005

9

Pekin sk ada ofert , by Tajwan zaj si organizacj
30.11.2005 rozgrywek trzech dyscyplin olimpijskich w ramach
Olimpiady 2008 r.

Pekin agodzi restrykcje wobec Tajwa czyków
podejmuj cych prac zarobkow w Chinach

China Times
(dalej: CT),
8.09.2005,
A 13
UD,
29.09.2005
A 13
Liberty
Times
(dalej: LT),
17.10.2005,
A2
AD,
30.11.2005
A5

Pekin og asza zamiar wydawania dokumentów
to samo ci (ID card) rodakom z Tajwanu

10

10.12.2005

11

Pekin obni a minimalne wymagania dla
kredytobiorców z Tajwanu, chc cych skorzysta
19.12.2005
ze wspomnianej linii kredytowej w wysoko ci 30
mld RMB

12

9.02.2005

13

14

15

16

17

Pekin wznawia eksport si y roboczej dla
tajwa skiego rybo ówstwa

Pekin og asza gotowo do negocjacji z rz dz c
Tajwanem Demokratyczn Parti Post pu w
23.02.2006
sprawie lotów charterowych dla chi skich
turystów
Pekin og asza zamiar wprowadzenia nowych
23.02.2005 zasad dla turystyki w odniesieniu do mieszka ców
kontynentu pragn cych odwiedzi Tajwan
Pekin og asza, e Tajwa czycy mog bra udzia
w yciu politycznym prowincji Fujian (z której
6.03.2006
wywodzi si ich wi kszo  Red.); uznano j za
Specjalny Region do Spraw Tajwa skich
Przewodnicz cy Politycznej Konferencji
Konsultatywnej ChRL Jia Qinglin przedk ada
6.03 2006 propozycj , by nawi za dialog ze rodowiskami
nieprzejednanych zwolenników niepodleg o ci
wyspy
6 ministerstw w Pekinie wyda o rozporz dzenia
podleg ym sobie s u bom, aby otacza opiek
11.03.2006
Tajwa czyków, gdy na kontynencie znajd si w
potrzebie
Pekin przyznaje kolejnym produktom rolnym z
Tajwanu zerow taryf celn

18

2.04.2006

19

Podczas dorocznego Forum Komunistycznej Partii
16.04.2006 Chin i Kuomintangu Pekin og asza 15 dziedzin
preferencyjnego traktowania Tajwa czyków

20

22.04.2006

Pekin planuje zwi kszy import owoców i warzyw
z Tajwanu z dniem 1 maja

21

22.04.2006

Pekin ustanawia strefy gospodarcze w prowincjach
nadmorskich dla tajwa skich farmerów

CT,
10.12.2005,
A 13
UD,
19.12.2005,
A 13
UD,
9.02.2006,
A 13
CT,
23.02.2006,
A 13
UD,
23.02.2006,
A 13
CT,
6.03.2005,
A 13
CT,
6.03.2005
A 13
UD,
11.03.2006,
A 13
CT,
2.04.2006, A 1
AD,
16.04.2006,
A1
CT,
22.04.2006,
A 17
UD,
26.04.2006,
A 13

Pekin oferuje kolejne 30 mld RMB w linii
kredytowej dla tajwa skich przedsi biorców oraz
nowe u atwienia dla importu owoców z Tajwanu
Pekin zarz dza kierowanie produktów morskich
z Tajwanu na b yskawiczn cie k za atwiania
formalno ci celnych

UD,
18.05.2006,
A 13
UD,
9.05.2006,
A 13
UD,
9.05.2006,
A 13

1.06.2006

Drugie Forum KPCh i KMT omawia sposoby
zabezpieczania interesów gospodarczych i
prawnych biznesmenów z Tajwanu

UD,
1.06.2006,
A 13

26

1.06.2006

Pekin otwiera Kanton dla kontaktów z Tajwanem
na zasadach specjalnych dla rozszerzenia Trzech
ma ych po cze 

UD,
1.06.2006,
A 13

27

1.06.2006

Pekin nadaje rolnym produktom z Tajwanu
preferencyjny status w transporcie

UD, 1.06.
2006, A 13

28

Tajwa czycy z dokumentami podró nymi
10.06.2006 wydawanymi przez ChRL nie potrzebuj ju wiz
do Hongkongu

29

8.07.2006

22

18.05.2006

23

9.05.2006

24

9.05.2006

25

30

31

32

33

Pekin zezwoli na zatrudnienie Tajwa czyka jako
poborcy celnego w s u bie ChRL

Kolejne propozycje kredytów dla przedsi biorców
tajwa skich

Pekin pomaga tajwa skim przedsi biorcom w
27.07.2006 k opotach nansowych na terenie ChRL, poprzez
u atwianie dzia ania bankom z Tajwanu
Pekin przekaza dziewi ciu miastom w prowincji
Fujian prawo do wydawania pi cioletnich
27.07.2006
dokumentów podró nych dla rodaków z
Tajwanu
Zarówno Najwy szy S d Ludowy, jak i Naczelna
27.07.2006 Prokuratura Ludowa przygotowuj uruchomienie
wydzia ów spraw tajwa skich
Pekin otwiera linie kredytowe na sum 80 mld
18.10.2006 RMB dla tajwa skich rolników, którzy przenie li
produkcj do Chin
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