
NÃZUINÞA CHINEI SPRE ASCENSIUNE:
DOCTRINA HU-WEN A „DEZVOLTÃRII PAªNICE“

ELENA ARIADNA TEODORESCU*

Abstract: This paper analyses the Chinese doctrine of peaceful
development, elaborated during the Hu Jintao administration, focusing on
several elements of the historical context in the light of the international
climate and the regional and domestic situation of PRC. The Hu Jintao
doctrine emerged from the background of the economic evolution of PRC;
the doctrine’s content – its principles, objectives, strategic, diplomatic,
economic and ideological modalities – generates effects and critics reflecting
the answers to these doctrine narrations and diplomatic actions. We
analyzed the evolution of the doctrine, arriving to its present and very
personal re-use by the Chinese leader, Xi Jinping.
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Introducere. Noþiunile de „doctrinã“
ºi „ideologie“. Denumirea doctrinei Hu-Wen

Adesea este considerat cã o doctrinã politicã sau de securitate este asociatã
cu funcþia ºi rolul de Preºedinte astfel încât aceasta, fie ea oficializatã într-un
document sau nu, devine ansamblul de concepþii specific administraþiei respec-
tive care descrie teze ºi principii într-o notã particularã servind unei anumite
orientãri politico-ideologice, ºi care prescrie acþiuni sau comportamente. În reali-
tate, lucrurile se complicã deoarece doctrina politicã nu aparþine totalmente
raþionamentului unui singur om, deºi tinde sã fie denumitã ºi recunoscutã dupã
numele preºedintelui în regimul cãruia aceasta a apãrut. Într-o notã mai amplã,
conceptul de „doctrinã“ nu a apãrut în relaþie cu mediul politic, ci s-a dezvoltat
în filosofie ºi teologie, ca un corp de învãþãturi ºi raþiuni ce oferã o direcþie de
cunoaºtere ºi înþelegere asupra realitãþii. Astfel, poate fi interschimbabil cu ter-
menul de „ideologie“, acest fapt fiind posibil dacã ideologia este internalizatã
pentru a favoriza manifestarea acþiunilor prescrise ºi dacã asupra ei existã un con-
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sens mai larg sau dacã existã mecanisme de legitimare a acþiunilor respective1.
O ideologie, într-un sens elementar, este un set de valori, convingeri, percepþii
care determinã continuu comportamentul uman prin faptul cã reprezintã filtrul ºi
lentila cu care indivizii opereazã în ºi se raporteazã la social, aºa încât ideologia
coincide, putem spune, aproape perfect, cu noþiunea de „sistem de credinþe“ defi-
nitã ca „ansamblu de idei empirice ºi normative despre realitate“2.

În aceastã ordine de idei, ideologia politicã este un sistem de credinþe spe-
cific, întrucât se referã la concepþii despre „politicã, în general, ºi despre chestiuni
politice specifice, în particular, [incluzând] aserþiuni cu privire la un sistem so-
cio-politic – ideal –.“3 Astfel, putem înþelege cã doctrina este aproape întotdeauna
o ideologie, dar ideologia nu devine mereu doctrinã. Cu alte cuvinte, o definiþie
potrivitã pentru doctrina de politicã externã ar fi „un sistem de credinþe norma-
tive ºi empirice despre sistemul internaþional ºi despre rolul propriului stat în
acel sistem, aºa cum este declarat în public de cãtre decidenþii oficiali ai acelui
stat“4. Aºa încât, o doctrinã se comportã ca o strategie bazatã pe sisteme ideolo-
gice ºi comprehensive despre ordinea socialã internã ºi mondialã, care prefigu-
reazã în acest sens „(a) obiective privind politica externã; (b) strategia prin care
obiectivele declarate trebuie îndeplinite; (c) resursele naþionale; (d) sistemul
internaþional […]; (e) actorii relevanþi pentru securitatea naþionalã, precum ºi in-
tenþiile ºi capabilitãþile acestora“5. Poate ºi din acest motiv, doctrina este înþe-
leasã drept strategia de securitate naþionalã.

Obiectul acestei lucrãri este analiza doctrinei din timpul lui Hu Jintao a „dez-
voltãrii paºnice“ (eng. peaceful development). Unii autori, precum Xiaoxiong Yi
(2005) o denumesc doctrina „Hu-Wen“, ca fiind rezultatul excelentei colaborãri
între Preºedintele Hu Jintao ºi Premierul Wen Jiabao. Ne putem pune întrebarea
dacã este, în fapt, o doctrinã sau nu; în acest sens, „dezvoltarea paºnicã“ propune
o raportare specificã la sistemul internaþional ºi la rolul jucat de China în dina-
mica acestuia, descrie obiective privind situaþia domesticã, regionalã, ºi globalã,
ºi puncte strategice prin care aceste scopuri sã se înfãptuiascã. Este, aºadar, o
doctrinã consacratã ºi larg dezbãtutã datoritã multiplelor implicaþii ale imple-
mentãrii sale, dar ºi datoritã faptului cã termenul a reprezentat rezultatul unei
transformãri iscusite ºi diplomate a noþiunii de „ascensiune/înãlþare paºnicã“
(eng. peaceful rise), apãrutã înainte de instituirea lui Hu în funcþia de Preºedinte
din 2003, ºi înainte de apariþia Cãrþii Albe „China’s Peaceful Development Road“
din 2005, ca parte din oficializarea doctrinei, ºi consideratã ca fiind arhitecturatã
de gânditorul chinez Zheng Bijian, care ºi-a desfãºurat activitatea în strânsã legã-
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turã cu partidul comunist chinez. De multe ori, cele douã expresii sunt folosite
interºanjabil, în special în studii, deoarece descriu aceeaºi umbrelã de percepþii
asupra climatului internaþional ºi ordinii globale, de acþiuni privind obiectivele
propuse, de efecte venite ca rãspuns la implicaþiile aserþiunilor strategice ºi ideo-
logice din spatele doctrinei º.a.m.d. Însã, predilecþia, în special a colectivului de
conducere a Chinei al vremii respective, pentru noþiunea de „dezvoltare“ în detri-
mentul noþiunii de „ascensiune/înãlþare“ se datoreazã unui artificiu retoric al
administraþiei Hu, menit sã diminueze posibilele conotaþii negative ale celei din
urmã, care ar putea impune dificultãþi sau ridica opoziþii cu privire la progresul
Chinei, prin faptul cã ar putea sugera o intenþie a Chinei de a ameninþa structura
ºi orânduirea mondialã existentã. În aceastã ordine de idei, schimbarea terme-
nului este parte din demersurile constituirii unei „politici de reasigurare“6 menitã
sã convingã sistemul mondial cã RPC „nu este un stat revizionist“7. Termenul de
„ascensiune paºnicã“ (peaceful rise) îºi are originile în ideea de „ascensiune a
Chinei“ (The Rise of China) vehiculatã în discursurile din mediul politic ºi aca-
demic de la nivel internaþional de-a lungul unei perioade destul de îndelungate,
începând chiar cu doctrina „porþilor deschise“ (open-door) a lui Deng Xiaoping,
atunci când China a început sã se îndepãrteze de izolaþionismul maoist ºi sã cul-
tive contactul cu Occidentul, care face referire la excepþionalul proces de creº-
tere economicã a statului sinic.

Contextul istoric al creionãrii „dezvoltãrii paºnice“
a lui Hu ºi Wen. Balansãri interne ºi externe

Dupã încheierea Rãzboiului Rece, climatul geopolitic se regãsea într-o orân-
duire mondialã fãrã precedent care descria începuturile unipolaritãþii sistemului
internaþional, sub dominaþia Statelor Unite ale Americii, cea mai mare putere a
lumii. De asemenea, procese precum multilateralismul ºi globalizarea puneau
deja presiune asupra relaþiilor dintre state, schimbând regulile tablei de ºah ºi tra-
sând premisa conform cãreia sistemul internaþional nu mai este un joc cu sumã
nulã. Pe fondul acestui context, aºa cum analizeazã Buzan (2010), China se plasa
(ºi, am putea spune, încã se plaseazã) sub idei revizioniste de tip reformist, adicã
„acceptã unele dintre instituþiile societãþii internaþionale datoritã unui amestec de
motive calculate ºi instrumentale. Dar opune rezistenþã ºi vrea sã le reformeze
pe celelalte, ºi posibil sã doreascã sã îºi modifice statusul“8. China a avut o evo-
luþie impresionantã, cel puþin din punct de vedere economic, începând cu sfâr-
ºitul anilor 1970, fiind constrânsã la finele Rãzboiului Rece de o „presiune siste-
micã cãtre liberalizare economicã“9, determinând mai mult sau mai puþin o de-
pendenþã de un sistem global deja occidentalizat.
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Expresia „ascensiunea Chinei“ a fost un factor cheie în trasarea discursului
privind poziþia RPC în climatul global atât la nivel intern, cât ºi internaþional,
atât la nivel academic, cât ºi politic. Apariþia ºi amploarea acestei idei a coincis
cu a doua jumãtate a anilor 1990 când China s-a afirmat cel mai pregnant într-un
ritm deosebit de alert, dar când ascensiunea sa era încã pusã sub patronajul dez-
baterii, întrucât, deºi evoluþia economicã se prezenta semnificativã în raport cu
propriul fond istoric, nivelul la care ajunsese pânã în acel moment nu era sufi-
cient sã transforme statul într-una dintre marile puteri ale lumii10, „puterea sa
economicã fiind echivalentã abia cu cea a Braziliei“11, ceea ce nu fãcea încã din
RPC un jucãtor relevant pe planºeul geopolitic, cel puþin nu într-atât încât sã ri-
dice provocãri la adresa ordinii mondiale a vremii. Cu toate acestea, perspectiva
Chinei în ceea ce priveºte problematicile relaþiilor internaþionale, ce suferise o
reconceptualizare la finele Rãzboiului Rece, se consolida pe prerogativele „foca-
lizãrii pe [noile] tendinþe/orientãri în politica mondialã, preocupãrii în a fi luatã
în considerare ca egal de cãtre statele dominante, ºi ale nevoii de a-ºi exprima
un rol de conducere/autoritate faþã de þãrile în curs de dezvoltare“12. În acelaºi
timp, noua ordine unipolarã restabilea prioritãþile agendelor guvernamentale la
nivel internaþional, accentuându-se interesul pentru „piaþa globalã, afaceri/trafic
comercial ºi mobilitatea resursei umane“13, ºi elimina din ce în ce mai mult po-
sibilitatea izbucnirii unui rãzboi total (dar determina apariþia unor noi tipuri de con-
flicte, riscuri, ºi ameninþãri), favorizând situaþii prielnice atât pentru China cât ºi
pentru alte state de a-ºi consolida ambiþia de „nation-building, [ºi] oportunitatea
pentru construcþie, dezvoltare ºi reformã domesticã, fãrã ameninþãri externe“14.

La nivel intern, China se confrunta cu serioase provocãri (dintre care multe
mai pun probleme ºi astãzi), provenite în special din cauza numãrului foarte mare
de locuitori ºi din dificultãþile pe care gestionarea nevoilor publice le impunea
administraþiei. Yuan-kang Wang (2010) aminteºte câteva dintre acestea, ºi anume:
„sãrãcia din mediul rural, discrepanþa în termeni de dezvoltare între zonele de
coastã ºi cele continentale, inegalitatea veniturilor, reforma afacerilor deþinute de
stat, corupþie“15. De asemenea, costurile interne pe care RPC a trebuit sã le plã-
teascã pentru ca la începutul anilor 2000 evoluþia economicã a Chinei sã fie din
ce în ce mai mult creditatã internaþional, precum „o prea-timpurie uscare a resur-
selor domestice, o deteriorare ecologicã masivã ºi o creºtere acutã a injustiþiei
sociale“16, puneau încã de atunci problema sustenabilitãþii dezvoltãrii economice
a statului pe termen lung. Aºa încât, pentru a obþine o probabilitate mai mare de
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soluþionare a acestor probleme interne, China se gãsea sub un paradox, ºi anume
o nevoie de industrializare economicã venitã pe un fond internaþional marcat de
o intensificare a fenomenului globalizãrii17. În aceeaºi ordine de idei, identitatea
ºi unitatea Chinei era pusã în pericol de acele diferenþe mari de dezvoltare între
graniþe, unde se aflã mai degrabã o aglomerare de minoritãþi ºi grupuri etnice, ºi
partea centralã a uscatului, acestea punând probleme nu numai la nivel eco-
nomic, ci ºi social ºi cultural18. Astfel cã, deºi numãrul lor tindea sã devinã mai
redus, existau „forþe separatiste atât în þarã cât ºi în afara ei [care militau] pentru
„independenþa Tibetului“, „independenþa Xinjiang“ ºi „independenþa Mongoliei
Interioare, ºi instigatori externi ce le alimentau“19.

O chestiune asemãnãtoare care impunea dificultãþi ºi presiuni atât interne cât
ºi internaþionale, în ceea ce priveºte relaþiile Chinei cu Statele Unite, era (ºi încã
este) problematica privind Taiwan sau Republica China, care este pentru RPC o
situaþie domesticã, dar care are mai multe faþete privind statusul, suveranitatea,
ºi autonomia, ce depind în mare mãsurã de liniile relaþionale dintre Taiwan, SUA,
ºi RPC, transformând-o într-o dilemã de securitate pe care China trebuia sã o þinã
sub control.

Astfel, regional, China se plasa în nevoia de a gestiona tensiunile din vecinã-
tate, pentru a împiedica destabilizarea sub-sistemului ºi pentru a menþine un
climat de securitate prudent ºi eficace care sã favorizeze planurile sale privind
progresul. Dispute privind graniþe, teritorii sau jurisdicþii, ape, interese militare,
strategice, diplomatice ºi comerciale au apãrut continuu de-a lungul istoriei la
nivel global, proximitatea Chinei nefiind o excepþie, aceasta regãsindu-se dupã
Rãzboiul Rece în mijlocul unor concurenþe încã persistente: „problema Insulei
Diaoyu ºi graniþele marine, cu Japonia, problema Kaºmir ºi demarcarea grani-
þelor continentale, cu India, ºi disputele privind Marea Chinei de Sud ºi alte mãri
teritoriale, cu anumite þãri din Asia de Sud-Est“20, la care se adaugã relaþiile cu
actori externi regiunii ºi colaborãrile orientate pe mai multe aspecte cu acestea,
cum ar fi cele dintre Japonia ºi SUA sau dintre Taiwan ºi SUA, ºi ostilitãþile
aproape cronice între naþiunile din jur, „precum cele dintre Japonia ºi þãrile Asiei
de Est, dintre Republica Popularã Democratã Coreeanã [Coreea de Nord] ºi
Republica Coreea [Coreea de Sud], dintre India ºi Pakistan“21.

În ceea ce priveºte rãspunsul Chinei la hegemonia SUA de dupã încheierea
Rãzboiului Rece, Yuan-kang Wang (2010) susþine cã ordinea unipolarã a lumii a
determinat conducerea chinezã sã restructureze obiectivele strategice ºi de secu-
ritate ºi sã creioneze o nouã Mare Strategie, acesta analizând acþiunile diplo-
matice atât regionale, cât ºi globale ale RPC ca fiind modalitãþi de balansare
internã ºi externã. Autorul foloseºte sintagma de „dezvoltare paºnicã“ (peaceful
development) pentru a supranumi aceastã aºa-descrisã mare strategie a Chinei,
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luând în considerare sub umbrela acestui termen, de altfel foarte versatil, ºi acþiuni
politico-diplomatice din perioada de dinaintea regimului Hu Jintao (din timpul
preºedintelui Jiang Zemin, în administraþia cãruia, începând cu 1998, Hu ocupa
poziþia de vicepreºedinte). Wang afirmã cã balansarea internã a Chinei s-a bazat
mai degrabã pe prioritizarea agendei dezvoltãrii economice ºi a modernizãrii
militare ºi capabilitãþilor asimetrice, într-o încercare de a-ºi consolida „puterea
relativã“ în faþa unui jucãtor atât de puternic precum SUA22. Astfel, China a
început sã îºi dezvolte interesul pentru „sisteme de counterspace, rãzboi ciber-
netic împotriva reþelelor civile ºi militare, atacuri asupra infrastructurii finan-
ciare, operaþiuni de informaþii, ºi Cele Trei Rãzboaie (psihologic, mass-media,
legal)“23.

În ceea ce priveºte balansarea externã, autorul o numeºte balansare „soft“,
deoarece nu pune provocãri directe din punct de vedere militar asupra hege-
monului, ci încearcã sã foloseascã instrumente diplomatice care sã „slãbeascã
politicile militare agresive unilaterale ale SUA“24, precum „instituþii multila-
terale, parteneriate bilaterale ºi diplomaþie economicã“25. În acest sens, China, în
anii 1990, a participat activ la consolidarea ºi progresul sistemelor ASEAN+3 ºi
ASEAN+126, a iniþiat ºi elaborat SCO în 2001 (Shangai Cooperation Organization)
alãturi de Rusia ºi þãrile central-asiatice (Kazahstan, Kârghâsztan, Tadjikistan ºi
Uzbekistan) pentru a combate fenomene precum „separatismul, terorismul ºi ex-
tremismul religios“, „pentru a securiza resursele energetice“, ºi pentru a-ºi ma-
ximiza „influenþa în vecinãtate“27. De asemenea, China a susþinut în cadrul Con-
siliului de Securitate al Naþiunilor Unite oponenþii politicilor americane privind
situaþiile din Kosovo ºi Irak, participând astfel la încercãrile de a constrânge
SUA în a-ºi realiza intenþiile28. În expectativa multipolaritãþii ºi în dorinþa de
a-ºi stabiliza ºi întãri relaþiile internaþionale, China a realizat parteneriate bila-
terale cu Rusia ºi cu marile puteri ale Uniunii Europene29. În lumina importanþei
date dezvoltãrii economice, China a propus realizarea unui Sector de Comerþ
Liber ASEAN – China, încercând sã asigure „o piaþã alternativã celor din America
de Nord ºi Europa, cât ºi oportunitãþi de dezvoltare pentru membri“, ºi ºi-a
întãrit legãturile cu diverse state din Africa pentru beneficiu reciproc.30 Astfel,
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într-un asemenea context al vremii, discursul „dezvoltãrii paºnice“ sau al „as-
censiunii paºnice“, dacã înþelegem cã noþiunile descriu aceleaºi principii, a venit
pentru a consolida pentru China o poziþie mult mai relevantã în sistemul interna-
þional, care sã nu fie tratatã cu suspiciune sau drept ameninþare asupra ordinii
existente.

Conþinutul doctrinei dezvoltãrii paºnice

Doctrina „dezvoltãrii paºnice“ a apãrut ca rãspuns la unipolaritatea sistemului,
hegemonia agresivã a Statelor Unite de dupã Rãzboiul Rece ºi la teoria „China
Threat“ (China ca ameninþare), care afirmã cã RPC „se va folosi de puterea sa
înfloritoare pentru a destabiliza securitatea regionalã“31 ºi va ridica serioase
provocãri ºi riscuri pentru ordinea mondialã instauratã sub tutela americanã.

Având în vedere cã diferenþa dintre „dezvoltare“ ºi „ascensiune“ este doar
un artificiu diplomatic ales de cãtre regimul Hu în colaborare cu premierul Wen
ºi oficializat prin discursuri ºi documente, consider cã este necesar sã facem o
incursiune în ideile ºi aserþiunile celui care este considerat arhitectul doctrinei,
chiar dacã acesta o numeºte prin termenul iniþial de „ascensiune paºnicã“
(peaceful rise), ºi anume Zheng Bijian. Astfel, aºa cum am menþionat anterior în
articol, gânditorul chinez a activat întotdeauna îndeaproape cu partidul comu-
nist ºi cu administraþiile de la conducerea statului. Aºa încât putem înþelege mo-
tivul datoritã cãruia teoria sa de „ascensiune paºnicã“ a avut un impact ºi un
succes enorm în politica vremii, care i-a preluat suficient de rapid principiile ºi
le-a transformat în acþiuni ºi rãspunsuri diplomatice ºi strategice. În 2002, Zheng
Bijian spunea o chestiune deosebit de interesantã privind direcþia pe care China
o urmãreºte, care ne face sã realizãm cã „dezvoltarea paºnicã“ nu este numai o
doctrinã, ci ºi un set de credinþe per se, un ansamblu de raþionamente care au
ghidat strategic ºi ideologic mai multe regimuri chinezeºti, bineînþeles, sub dife-
rite forme, mai mult sau mai puþin asemãnãtoare, mai mult sau mai puþin latente:
„în realitate, aceastã nouã cale a „ascensiunii paºnice“ a Chinei nu a fost inven-
tatã astãzi. Noi suntem pe aceastã direcþie de 23 de ani“32. De asemenea, aceste
idei vin pe o bazã culturalã mult mai veche decât momentul deschiderii Chinei
cãtre Occident, o tradiþie strãveche, imperialã, a confucianismului, care rãs-
pândeºte principiile unui sistem etic fundamentat pe pilonii virtuþilor, pãcii ºi
armoniei.

Bijian explicã modalitatea prin care China va parcurge o „ascensiune paº-
nicã“ punând-o pe prerogativele „construcþiei independente a socialismului cu
caracteristici chinezeºti“, ale „participãrii la, mai degrabã decât a izolãrii de, glo-
balizarea economicã“, ºi ale consolidãrii unui climat internaþional paºnic fãrã de
care dezvoltarea sa nu este posibilã33. Pentru ca RPC sã se dezvolte paºnic, gân-
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ditorul accentueazã importanþa mobilizãrii capabilitãþilor ºi resurselor specifice
în vederea „propriei inovãri instituþionale“, a „ramificãrii pieþei domestice“, a
focalizãrii pe investiþii ºi pe „îmbunãtãþirea calitãþii vieþii cetãþenilor“ ºi a „per-
fecþionãrii ºtiinþei ºi tehnologiei“, astfel încât sã soluþioneze problema resurselor
ºi a mediului34, respingând ideea cã progresul Chinei s-ar face pe umerii comu-
nitãþii internaþionale. De asemenea, „ascensiunea paºnicã“ a Chinei, în aserþiunea
autorului ºi a celorlalþi promotori, asigurã securitatea, „dezvoltarea, prosperi-
tatea ºi stabilitatea tuturor celorlalte þãri asiatice, în special cele din vecinãtate“35;
aceastã concepþie este extrapolatã ºi la nivelul sistemului internaþional, pentru
care China ar aduce beneficii, oportunitãþi, nu ameninþãri, alternative non-agre-
sive ºi non-distructive, ºi, în cele din urmã, pace mondialã. Astfel, „ascensiunea
paºnicã“ se construieºte pe premisele „unitãþii în diversitate“, a „coexistenþei
armonioase“ ºi a „împãrtãºirii prosperitãþii“ între toate statele lumii36. În aceastã
ordine de idei, doctrina/paradigma/strategia încearcã sã schimbe regulile jocului
cu sumã nulã ºi sã adopte un joc cooperativ care pluseazã pe un ideal al „încre-
derii reciproce, beneficiului reciproc, egalitãþii ºi cooperãrii ca noþiuni de esenþã“,
îndepãrtându-se de interesul pentru acumularea puterii sub formã de sfere de in-
fluenþã, hegemonie ºi „export de ideologii“ ºi propunând o ordine în care toate
pãrþile implicate ies în avantaj37. Astfel, China susþine „reforma ºi democrati-
zarea relaþiilor internaþionale“38, care face sã nu mai existe condiþiile conform
cãrora anumite state sã aibã putere de decizie mai mare în proiectele ºi instituþiile
internaþionale decât altele, ci relevanþa poziþiei adoptate sã fie egalã pentru toate
statele lumii.

Cu alte cuvinte, China plãnuieºte sã reformeze percepþiile asupra sistemului
internaþional, punând în practicã strategii care sã susþinã o schimbare în dina-
mica globalã a dobândirii puterii, de la hegemonie la cooperare mondialã, de la
dezvoltare agresivã la dezvoltare paºnicã. Hu, Wen ºi alþi susþinãtori ai acestei
perspective au preluat ºi continuat în discursurile lor retorica „ascensiunii paºnice“
(peaceful rise), în cele din urmã denumind-o „dezvoltare paºnicã“ (peaceful
development) pentru a-i înlesni legitimitatea în climatul internaþional ºi pentru a
încerca sã diminueze suspiciunile unor implicaþii ameninþãtoare în ceea ce pri-
veºte calea progresului ºi evoluþiei la care RPC s-a înhãmat. În esenþã, aºa cum
am menþionat mai devreme în articol, schimbarea de noþiune nu reprezintã o
schimbare de paradigmã, ci doar un subterfugiu diplomatic ºi o modalitate ofi-
cialã de adresare prin care Beijing încearcã sã câºtige susþinere mai largã pentru
direcþia pe care o propune. La urma urmei, aºa cum ne spune Buzan, termenul
de „dezvoltare“ este numai un „analgezic“ care sã protejeze obiectivele Chinei39.
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CarteaAlbã a conducerii Hu-Wen apãrutã în 2005, intitulatã China’s Peaceful
Development Road (ro. Parcursul Dezvoltãrii Paºnice a Chinei), ne oferã o in-
cursiune asupra viziunii conducerii chineze. Aceasta propune linii de gândire
identice cu ce am discutat anterior privind perspectiva arhitectului Zheng Bijian.
Pe tot parcursul documentului se accentueazã profund ideea cã direcþia Chinei
privind cooperarea, armonia ºi pacea este prezentã ca nucleu al strategiilor ºi
politicilor interne ºi externe ale conducerii sinice de la Deng pânã în prezent. De
asemenea, se evidenþiazã constant aserþiunea cã dezvoltarea independentã a
Chinei oferã oportunitãþi de dezvoltare pe tot întinsul globului ºi contribuie la
sustenabilitatea evoluþiei societãþii umane, promovând multilateralismul, libera-
lizarea ºi globalizarea economicã ºi cooperarea prin continuarea demersurilor
de angrenare în sisteme comerciale ºi instituþii multilaterale, parteneriate bilate-
rale ºi diplomaþie economicã, aºa cum au fost discutate mai devreme în lucrare,
fiind un canal prin care se pune în miºcare armonia universalã ºi pacea mon-
dialã.40 Principala linie de raþionament a doctrinei, pe care se construieºte în-
treaga viziune, este aceea cã RPC „nu a cãutat hegemonie în trecut, nu cautã nici
în prezent, ºi nici nu va cãuta în viitor atunci când îºi va intensifica puterea“41,
dezvoltarea sa fiind mai degrabã un beneficiu adus umanitãþii decât o ameninþare
la adresa ordinii globale. Aflãm, deci, cã relaþia fundamentalã a „dezvoltãrii paº-
nice“ este o simbiozã organicã între dezvoltarea domesticã, bazatã pe resurse,
capabilitãþi, realitãþi ºi instrumente proprii, ºi pe mecanisme reformiste, deschi-
derea constantã cãtre lumea exterioarã ºi cooperarea cu aceasta42. În ceea ce
priveºte aspectul domestic, Cartea Albã (2005) oferã mai multe direcþii de
acþiune, cum ar fi „aderarea la inovaþie în idei ºi sisteme“, „deschiderea pieþei
domestice ºi intensificarea cererii interne“, „promovarea progresului ºtiinþific ºi
tehnologic ºi întãrirea capacitãþii de inovaþie independentã“, „valorificarea [optimã]
a resursei umane“ ºi creºterea calitãþii vieþii cetãþenilor, perfecþionarea calitãþii
economiei proprii prin „eficientizarea utilizãrii resurselor naturale“, acordând în
acelaºi timp o atenþie sporitã mediului înconjurãtor ºi demersurilor pentru redu-
cerea poluãrii masive.43

Privind aspectul internaþional, observãm în discursul despre „dezvoltarea paº-
nicã“ leit-motivele cooperãrii, egalitãþii, avantajelor reciproce, relaþiilor interna-
þionale democratizate, toleranþei, oportunitãþilor nepãrtinitoare, prosperitãþii ºi
securitãþii la nivel global ºi al dezvoltãrii comune. La acest nivel, identificãm cu
adevãrat o schimbare în viziunea sistemului internaþional ºi a jocurilor geopoli-
tice, care pare sã respingã atât paradigma liberalã, ce susþine cã pacea mondialã
se poate înfãptui numai prin rãspândirea democraþiei ca regim ºi ideologie poli-
ticã la nivelul tuturor statelor, cât ºi paradigma realistã, care sprijinã ideea hao-
sului hobbesian ºi a unei permanente relaþii competitive ostile între state. Astfel,
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China propune o perspectivã asemãnãtoare conceptului de worldness, asociat
reconceptualizãrii Tianxia, iniþiatã de filosoful chinez Zhao Tingyang (2006,
2009)44, contemporan cu apariþia doctrinei Hu-Wen a „dezvoltãrii paºnice“. Într-o
opoziþie fermã faþã de unipolaritate, Cartea Albã (2005) dezvãluie perspectiva
chinezã conform cãreia statele nu ar trebui sã se amestece în problematicile in-
terne ale altor naþiuni, dar în acelaºi timp, toate statele ar trebui sã participe în
mod egal la procesele decizionale privind chestiuni de ordin internaþional, spri-
jinind ideea cã „nicio þarã nu are autoritatea/dreptul de a-ºi impune propria do-
rinþã asupra altor þãri sau de a-ºi menþine securitatea ºi dezvoltarea sacrificând
interesele altora“; „umanitatea are o singurã casã – Pãmântul“45, aºa încât preo-
cupãrile statelor nu ar trebui sã vizeze propriul folos sau profit, ci câºtigul tuturor
ºi al lumii ca întreg. Astfel, China militeazã pentru diversitate în unitate în detri-
mentul omogenizãrii, considerând cã întreaga comunitate internaþionalã are res-
ponsabilitatea sã „apere diversitatea civilizaþiilor ºi a ºabloanelor de dezvoltare
ºi sã construiascã împreunã o lume în care toate civilizaþiile coexistã ºi se
ajusteazã unele pe celelalte“46.

Doctrina „dezvoltãrii paºnice“ urmãreºte, astfel, relaþii cât mai cooperante
atât cu SUA cât ºi cu restul lumii, „încercând sã facã imposibil pentru SUA sã
adopte o strategie de restricþionare (containment) vis-à-vis de China“47, în
vederea protejãrii unei ascensiuni sub propriile condiþii. De asemenea, doctrina
prioritizeazã soft-power-ul ºi construcþia propriei imagini în climatul internaþional,
pentru a-ºi revendica o poziþie legitimã ºi favorabilã ca putere importantã a lumii.

Evaluare, critici ºi efecte. Rãspunsuri la
naraþiunile discursive ºi la acþiunile strategice

Am vãzut, deci, care este discursul chinez privind doctrina „dezvoltãrii paº-
nice“. Deºi pare foarte uºor de digerat în sistemul internaþional deoarece pro-
moveazã direcþii aparent pozitive, aceastã viziune nu a fost lipsitã de evaluare
criticã. Mulþi considerã cã dupã intrarea Chinei în World Trade Organization în
2001 s-a manifestat din ce în ce mai mult o adevãratã creºtere economicã, care
fusese vizibilã urcând treptat încã de la finele Rãzboiului Rece, RPC fãcându-ºi
simþitã prezenþa în climatul internaþional ºi începând sã demareze acþiuni sau
comportamente diplomatice ºi strategice care seamãnã cu o balansare a poziþiei
SUA ºi sã caute instrumente noi prin care o putere încã slabã sã facã faþã unui
hegemon. De asemenea, criticii, indiferent de termenul retoric aplicat de Beijing
doctrinei, par sã priveascã în continuare cu scepticism intenþiile din spatele acþi-
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unilor, ba chiar cu suspiciune, unii dintre aceºtia insistând sã analizeze activi-
tatea de la Beijing ºi prin lentila realistã a teoriei „China Threat“, considerând cã
RPC puneAmericii serioase provocãri de ordin „ideologic, economic, ºi militar“48.
Dupã terminarea Rãzboiului Rece, socialismul ºi comunismul fuseserã discredi-
tate ca alternative la capitalism ºi democraþie, ºi cum SUA erau statul cel mai
vocal în promovarea celor din urmã, pãreau ºi statul cel mai legitim în acþiunile
sale. Însã, 9/11 a favorizat apariþia doctrinei Bush a „rãzboiului contra terorii“ ºi
a împins conducerea SUA cãtre un comportament mai degrabã agresiv ºi ostil,
mascat de o retoricã a libertãþii ºi pãcii, dar în realitate caracterizat de o dorinþã
în a favoriza „securitatea absolutã pentru America“, de unilateralism, de adopta-
rea unor politici ale „rãzboiului preventiv ºi schimbãrii de regimuri“, „jocuri
strategice cu sumã nulã“ ºi „desconsiderare pentru legi, tratate ºi instituþii inter-
naþionale“49. Având în vedere principiile armonioase, multilaterale ºi coopera-
tive ale Chinei din doctrina „dezvoltãrii paºnice“, am putea spune cã Beijing a
speculat un moment prielnic pentru a plusa ºi mai mult în direcþia cât se poate
de opusã celei lansate de SUA, oferind lumii o posibilã ordine mondialã alterna-
tivã ºi în acelaºi timp protejându-ºi propriile ambiþii de ascensiune. Cu toate
acestea, existã anumite semne de întrebare privind doctrina.

Criticii spun cã într-o lume unipolarã, o þarã precum China care nu dispune
de capabilitãþile economice ºi militare ale hegemonului dar care continuã sã facã
demersuri în vederea progresului, va adopta ºi va perfecþiona, aºa cum am
menþionat ºi mai sus, alte instrumente specifice rãzboiului asimetric, care ar
putea sã reprezinte o ameninþare faþã de SUA în ceea ce priveºte, în special, su-
perioritatea informaþionalã (deºi un asemenea scenariu este destul de impro-
babil, cel puþin pe termen scurt, þinând cont de resursele tehnologice reduse ale
Chinei)50. De asemenea, aºa cum aflãm de la Xiaoxiong Yi (2005), „China nu se
poate dedica niciunei cooperãri sino-americane care ar putea sã o împiedice în
îndeplinirea strategiei Beijing-ului de reunificare“51, referindu-se la proble-
matica Taiwan-ului, a cãrui întregire cu China continentalã este vãzutã de con-
ducerea RPC ca pas deosebit de important ºi necesar în realizarea dezvoltãrii
sale paºnice, perspectivã ce intrã în contradicþie cu principiul doctrinei Hu-Wen
de a nu se angaja sub nicio formã în confruntare directã cu hegemonul.52 Astfel,
doctrina impune o provocare ºi o dilemã pe care conducerea trebuie sã o gestio-
neze pentru a evita situaþii neplãcute. Aceeaºi situaþie ar putea fi ºi în cazul
relaþiei China-Japonia-SUA, unde tensiunile sunt departe de a fi rezolvate. O altã
chestiune pusã în discuþie de analiºti ºi critici este cea a monopolului regimului
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comunist la nivel intern în China, precum ºi o aºa-zisã propagandã anti-occiden-
talistã direcþionatã, precum spun aceºtia, împotriva SUA. Mai mult decât atât, o
„dezvoltare paºnicã“ nu ar trebui luatã ca atare din partea RPC, având în vedere
problemele sociale domestice ale Chinei în ceea ce priveºte abuzurile, injustiþia
socialã ºi nerespectarea drepturilor omului, ridicând întrebarea: „Poate China sã
practice acasã ceea ce a început sã propovãduiascã peste graniþe?“53 ªi, dacã nu,
cum poate China sã convingã sistemul internaþional de intenþiile sale paºnice pe
plan extern, þinând cont de mãsurile drastice pe care regimul totalitar le aplicã
ºi/sau este dispus sã le aplice pentru a supravieþui pe plan intern, în consecinþa
deschiderii cãtre Vest, care ar putea sã provoace o crizã ideologicã ºi de legiti-
mitate? Plecând de la aceastã idee, într-o lume în care autoritarismul ºi comu-
nismul sunt rãul mocnit ascuns a cãror revenire la suprafaþã trebuie þinutã atent
sub control, ascensiunea unui stat aparent cu ambele caracteristici aºa cum este
China ar aduce o ideologie nedoritã mult prea aproape de o poziþie de putere,
ceea ce îi determinã pe critici, în special pe cei realiºti, sã considere cã nu existã
niciun fel de dezvoltare, paºnicã sau nu, a RPC care este sau care ar trebui sã fie
toleratã de SUA, o confruntare, indiferent de natura ei, fiind inevitabilã.54

În ceea ce priveºte creºterea economicã, mulþi pun problema sustenabilitãþii
acestei evoluþii pe termen lung, þinând cont de dinamica economicã internaþio-
nalã ºi de problemele domestice discutate anterior în lucrare, în special privind
resursele (naturale, umane, tehnologice) ºi consecinþele drastice asupra mediului
înconjurãtor ºi calitãþii vieþii cetãþenilor. Astfel, analiºtii spun cã economia Chinei
este afectatã de globalizare, întrucât industria Chinei nu aduce inovaþii tehno-
logice, aºa cum regãsim ºi în accepþiunea lui JianyongYue, fabricând, în schimb,
în masã, produse de calitate redusã ºi investind masiv în tehnologii slabe, fiind
nevoitã sã exporte surplusul de producþie pe piaþa internaþionalã, dominatã, evi-
dent, de SUA, pentru a evita deflaþia.55 De asemenea, spune Yue, problemele
interne pe care conducerea doreºte sã le amelioreze, chiar prin obiectivele doc-
trinei „dezvoltãrii paºnice“, ºi anume „consumul mare de energie, epuizarea re-
surselor ºi poluarea severã“56, se vor accentua pe mãsurã ce tendinþa cãtre o
astfel de structurã economicã, pe care autorul o numeºte „industrializare lipsitã
de tehnologie“ (technologyless industrialization), va continua sã existe în China,
statul va deveni din ce în ce mai dependent de climatul economic global aflat sub
puternica influenþã a hegemonului, iar dezvoltarea independentã va stagna.57
Astfel, presiunea cãtre liberalizarea economicã ºi globalizarea, deºi par sã ajute
progresul Chinei pe termen scurt, vor împiedica RPC sã îºi modernizeze moda-
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litãþile de producþie ºi sã se industrializeze, favorizând scãderea durabilitãþii
(persistenþa în timp) a evoluþiei economice chineze.58

În ceea ce priveºte rãspunsul SUA privind „înãlþarea Chinei“, „ascensiunea
paºnicã“ ºi ulterior „dezvoltarea paºnicã“, voi discuta pe scurt câteva aspecte
consemnate de preºedintele Bush. Sub doctrina war on terror, Washington
persista în acceptarea teoriei China Threat ºi se pare, conform asumpþiilor anu-
mitor analiºti, ar fi clasat China ca fiind rogue state (stat criminal/exploatator),
fãrã sã o menþioneze per se în discursurile publice59. Dacã SUA considerau sau
nu RPC în acest fel este greu de spus, însã nu voi dezbate acest aspect în acest
articol. Interesant este, totuºi, cã pe fondul acestor supoziþii ºi al teoriei China
Threat, ne spune Van Ness, în 2002, dintr-un document clasificat privind con-
textul nuclear al vremii ce a fost divulgat cãtre presã, aflãm cã Washington iden-
tifica RPC ca fiind „una dintre cele ºapte þinte posibile pentru atac nuclear din
partea SUA“60. De asemenea, în „Strategia Naþionalã de Securitate a Statelor
Unite ale Americii“ din 2002, administraþia Bush subliniazã scepticismul SUA
în ce priveºte dezvoltarea Chinei în condiþiile în care aceasta îºi pãstreazã ferm
ordinea politicã internã, trãgând un aºa-zis semnal de alarmã asupra ameninþãrii
regionale pe care o presupune acest caracter al statului chinez, ºi sugerând mai
mult sau mai puþin faptul cã SUA sunt încrezãtoare cã sistemul internaþional al
vremii nu va permite prin el însuºi ºi nu va tolera o ascensiune a unui stat precum
China decât dacã, ºi numai dacã, acesta se conformeazã unui regim liberal: „dez-
voltarea democraticã a Chinei este crucialã pentru viitorul ei […] Cu timpul,
China va înþelege cã libertatea socialã ºi politicã este singura sursã a mãreþiei“61.
De asemenea, în Strategia din 2006, Washingtonul rãspunde ºi criticã din nou
comportamentul ºi acþiunile Beijingului, menþionând cã RPC nu va atinge „dez-
voltarea paºnicã“ dacã mai persistã în instigarea de suspiciuni ºi îngrijorãri pri-
vind securitatea în regiune ºi în climatul internaþional, „continuând expansiunea
militarã non-transparentã“, „acþionând ca ºi cum ar putea sã «blocheze» resursele
de energie din lume sau ca ºi cum ar cãuta sã controleze pieþele mai degrabã
decât sã le deschidã“ ºi „sprijinind þãrile bogate în resurse fãrã a lua în conside-
rare guvernarea inadecvatã pe plan intern sau abaterile pe plan extern ale acestor
regimuri“62.

Statele din vecinãtate au reacþionat mai degrabã la realitatea istoricã, politi-
cile ºi acþiunile adoptate de China în vederea afirmãrii pe plan internaþional, eco-
nomic ºi militar, ºi nu neapãrat la naraþiunea doctrinarã a „dezvoltãrii paºnice“.
China ridicã provocãri pentru vecinii sãi, în diverse aspecte, depinzând de perspec-
tivele fiecãrui stat privind acþiunile diplomatice, strategice, economice ºi mili-
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tare ale RPC, realizate în vederea onorãrii obiectivelor doctrinei „dezvoltãrii
paºnice“. De exemplu, în India, în accepþiunea lui Ganguly (2002)63, existã trei
ºcoli de gândire ºi raportare la ascensiunea Chinei, ºi anume cea care ia în con-
siderare politici de conciliere ºi bunã înþelegere între cele douã state, cea de
„angajare [engagement] strategicã“, care presupune construirea ºi mobilizarea
propriilor capabilitãþi economice ºi militare indiene în vederea balansãrii faþã de
doctrina chinezeascã, ºi cea a „confruntaþionaliºtilor“ care propun „ostilitãþi
neîngãduitoare“ în relaþia China-India64. Dintre acestea, cea de-a doua pare sã
fie preferatã de cãtre administraþia de la New Delhi. Guihong aminteºte câteva
aspecte pe care India le considerã posibile ameninþãri în special în urma dezvol-
tãrii capabilitãþilor militare ale Chinei: „presupusa/neconfirmata amplasare de
proiectile chinezeºti în platoul tibetan ºi în alte zone, care ar putea sã vizeze
India“, „relaþiile militare de lungã duratã ale Chinei […] cu Pakistan, principalul
rival al Indiei“, „legãturile de apãrare ale Chinei cu þãrile vecine Indiei“ ºi
„ambiþiile Beijingului de a fi putere maritimã, punând bazele prezenþei sale în
Asia de Sud-Est ºi în Oceanul Indian“65.

În Japonia, situaþia este mai complexã din cauza tensiunilor vechi dintre cele
douã state ºi din cauza constantei cooperãri, în special militare, a Japoniei cu
SUA. Deºi ascensiunea Chinei ºi doctrina „dezvoltãrii paºnice“ par sã ofere
Japoniei oportunitãþi de conciliere, cooperare ºi parteneriate, acestea pot totuºi
reprezenta ºi o provocare sau chiar o ameninþare, pe mai multe faþete, ºi anume
economic, militar ºi chiar ideologic. Influenþa în creºtere a Chinei nu se mani-
festã numai regional, ci ºi internaþional, forþând Japonia sã continue cu politica
sa externã de angajare (eng. engagement) spre China, care include întãrirea par-
teneriatelor bilaterale cu China, în special în economie ºi comerþ ºi elaborarea
unei „relaþii mutual benefice fondatã pe interese strategice comune“66, ºi cele tri-
laterale Japonia-SUA-China, oferind contexte de comunicare ºi colaborare între
acestea, legãturi în care Japonia sã reprezinte un important mediator67, dar ºi
susþinând prezenþa SUA în Asia de Est, pentru a-ºi asigura securitatea prin
alianþa militarã cu aceasta. Tokyo începuse sã considere cã „în timp ce Coreea
de Nord reprezenta o ameninþare majorã pe termen scurt, China este cea mai
mare ameninþare pe termen lung a securitãþii naþionale [japoneze]“68. Astfel cã
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înþelegem cum Japonia se preocupã nu numai de deschiderea Chinei cãtre orga-
nizaþiile multilaterale regionale, cãtre relaþii la nivel internaþional, de extensiva
promovare a „caracteristicilor chinezeºti“ ºi adoptarea soft-power-ului, ci ºi de
„modernizarea capabilitãþilor convenþionale ºi nucleare ale Chinei, de continua
creºtere a bugetului alocat apãrãrii, de lipsa generalã de transparenþã în planifi-
cãrile militare ºi semnele cã statul vecin este acum doritor sã îºi proiecteze pu-
terea peste graniþele imediate“69. Cu alte cuvinte, Japonia interpreteazã toate
acestea ca pe un interes tot mai mare din partea Chinei de a-ºi declara ºi de a-ºi
face remarcatã relevanþa ºi evoluþia ºi, în cele din urmã, de a pune impedimente
influenþei hegemonului în regiune, de a concura pentru resurse ºi de a deveni un
jucãtor relevant în climat. Aºa încât, Tokyo, pe lângã întãrirea cooperãrii privind
securitatea cu SUA ºi menþinerea puterii sale economice ca „principalã moda-
litate de a angaja China“70, a început sã activeze mai multe surse de putere, ºi
anume sã îºi amplifice propriile capabilitãþi militare, sã adopte la rândul lui di-
recþia de soft-power ideologic ºi „sã se angreneze proactiv într-o serie de aºa-zise
parteneriate strategice extra-regionale ºi globale [cu] Rusia, Asia Centralã,
Australia, India, Orientul Mijlociu, Europa, ºi Africa“71. Christopher Hughes nu-
meºte aceste acþiuni ale Japoniei o „dublã strategie de angajare a Chinei în Asia
de Est ºi de containment-soft la nivel global“72.

Xi Jinping, continuatorul doctrinei dezvoltãrii paºnice

Un fapt de care trebuie sã þinem cont atunci când vine vorba de China ºi
viziunile liderilor este acela cã, mai degrabã decât a înlocui în totalitate o
perspectivã anterioarã, acesteia doar îi sunt adãugate anumite aspecte, este rafi-
natã prin contribuþiile liderului actual, urmãrind însã parcursul stabilit de cãtre
predecesorul sãu. Sã luãm de exemplu „Socialismul cu Caracteristici Chinezeºti“,
acesta nu a fost disipat odatã cu moartea lui Deng, ci a continuat sã reprezinte
paradigma oficialã a Partidului Comunist Chinez, în timp ce politica sa – „o þarã,
douã sisteme“ – este încã activã în Hong Kong ºi Macao. În acest sens, peaceful
development nu a fost înlocuit de cãtre Xi Jinping, actualul lider chinez, ba din
contrã, a continuat sã reprezinte un element discursiv puternic, astfel cã, în lu-
crarea sa, The Governance of China, sintagma poate fi regãsitã de 71 de ori dacã
excludem cuprinsul, fiind parte din titlurile a trei capitole, iar restul de 68 pe
parcursul textului propriu-zis73.

Într-adevãr, de la socialismul sinic al lui Deng, la doctrina Hu-Wen, iar mai
apoi la „Gândirea Xi Jinping“ (eng. Xi Jinping Thought), viziunile liderilor
chinezi au fost încorporate de cãtre succesori. Aceastã continuitate o putem ob-
serva la Xi în afirmaþia sa cã „Dezvoltarea paºnicã (eng. peaceful development)
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este o condiþie necesarã obligatorie a socialismului chinez – de aceea trebuie sã
urmãrim dezvoltarea prin deschidere ºi cooperare pentru beneficiul tuturor, sã
extindem zonele intereselor comune cu toþi ceilalþi ºi sã construim o lume armo-
nioasã a pãcii trainice ºi prosperitãþii comune împreunã cu alte þãri“74. Regãsim,
astfel, reiterate idei ale predecesorilor sãi: „dezvoltarea paºnicã“, „socialismul
chinez“, „lumea armonioasã“75. Mai mult, Xi ne spune cã „visul chinez“ poate
fi realizat doar prin „dezvoltare paºnicã“ (peaceful development), întrucât „China
poate sã înfloreascã numai când lumea prosperã“76. „Dezvoltarea paºnicã“
reprezintã aºadar pentru Xi principiul cãlãuzitor în relaþionarea cu alte entitãþi,
propunând acelaºi fundament ºi în soluþionarea problemelor din regiune, în spe-
cial cu Taiwanul, pentru ca naþiunea chinezã sã poatã fi revitalizatã, „ambele
pãrþi ale Strâmtorilor [Taiwanului] ar trebui sã respecte parcursul corect al
dezvoltãrii paºnice a relaþiilor regiunilor de o parte ºi de alta a Strâmtorilor (eng.
cross-Straits)“77. În discursul sãu de la Berlin din 2014, Xi a dorit sã reafirme
dorinþa Chinei de a continua efortul depus pentru peaceful development, menþio-
nând o legãturã puternicã a trecutului Chinei, ca stat care iubea ºi promova
pacea, ºi China din prezent, care doreºte sã disemineze valorile tradiþionale ale
pãcii ºi armoniei ºi sã adopte un comportament în concordanþã cu acestea în re-
laþiile internaþionale.78 Din acest punct de vedere, îl putem numi pe Xi un veri-
tabil continuator al ideii de „dezvoltare paºnicã“ (peaceful development) în vir-
tutea naraþiunii discursurilor sale.

Concluzii ºi consideraþii personale

Am analizat în acest articol doctrina Hu-Wen a „dezvoltãrii paºnice“, consi-
derând însã aceastã linie de gândire chinezã ca începând mai devreme de admi-
nistraþia Hu, ºi anume odatã cu apariþia ideilor de „ascensiune a Chinei“ ºi de
„China Threat“, ºi a termenului folosit de gânditorul Zheng Bijian, considerat de
conducerea chinezã ºi nu numai ca fiind arhitectul doctrinei, respectiv „ascensiune
paºnicã“. Principiile doctrinei ºi politica externã a Chinei din timpul Hu-Wen au
venit pe un fond mai vechi al acþiunilor strategice, diplomatice, economice ºi mi-
litare care marcau „ascensiunea Chinei“ ºi care se bazau pe aceleaºi principii
doctrinare ºi pe aceleaºi naraþiuni discursive despre pace, cooperare ºi, în cele
din urmã, armonie globalã. Doctrina urmãreºte ca linie de raþionament principalã
faptul cã evoluþia Chinei trebuie sã fie independentã, cã pune la dispoziþie opor-
tunitãþi economice, strategice ºi de dezvoltare atât la nivel regional, cât ºi global,
cã reprezintã un canal indispensabil pentru promovarea pãcii ºi armoniei mon-
diale, prin continuarea ºi întãrirea participãrii proactive în organizaþii multilate-
rale, parteneriate bilaterale ºi diplomaþie economicã, prin rãspândirea gândirii
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chineze în planºeul internaþional, ºi cã Beijing nu va aspira niciodatã, aºa cum
nu a aspirat nici pânã acum, la hegemonie. În acest scop, pe lângã interesul pentru
promovarea ºi legitimarea propriei imagini în climatul internaþional ºi impor-
tanþa pe care o acordã soft-power-ului, doctrina prezintã naraþiuni ale lait-moti-
velor cooperãrii, egalitãþii, democratizãrii relaþiilor internaþionale, oportunitãþilor
imparþiale ºi dezvoltãrii comune, ale jocului cu rezultate mutual-avantajoase, ale
conservãrii diversitãþii în unitate a tuturor civilizaþiilor ºi a tuturor modelelor
ideologice, ale menþinerii securitãþii regionale ºi globale, ºi ale insuflãrii princi-
piilor armoniei la nivel mondial. Aceste principii au fost preluate ºi reintegrate
în discursul doctrinar ºi în politica externã a actualului lider chinez, Xi Jinping.

Nu toþi considerã cã RPC poate sã aibã în continuare o „dezvoltare paºnicã“
ºi mulþi criticã intenþiile ascunse ale comportamentului Chinei în sistemul inter-
naþional. Mearsheimer (2013) ar fi un exemplu. Acesta analizeazã evoluþia Chinei
din perspectiva realismului ofensiv, teorie care se ghideazã dupã anumite prero-
gative ce ar atrage dupã sine asumpþia cã dezvoltarea RPC nu ar avea nicio posi-
bilitate sã fie toleratã paºnic în climat, fãrã a isca o înlãnþuire de reacþii, ºi, de ce
nu, conflicte directe. Realismul ofensiv al lui Mearsheimer presupune cã obiec-
tivul statelor de a supravieþui poate fi atins numai prin urmãrirea unui alt obiectiv
absolut, care le garanteazã realizarea primului, ºi anume hegemonia. În aceastã
accepþiune, o hegemonie globalã este foarte dificil, chiar imposibil, de realizat
pe fondul structurii actuale a sistemului internaþional, aºa încât Mearsheimer ºi
alþi realiºti ofensivi considerã cã RPC are toate stimulentele sã se mobilizeze în
urmãrirea unui scop mai degrabã agresiv în regiune, acela de a deveni hegemon
regional, cã un astfel de scenariu ar fi destul de probabil ºi cã celelalte mari
puteri vor simþi inevitabil o ameninþare din partea Chinei, în special dacã
asumpþia cã Beijing îºi doreºte sã devinã hegemon regional se va arãta ca fiind
adevãratã. China va îndepãrta treptat influenþa SUA din regiune, maximizându-ºi
puterea relativã în defavoarea puterii statelor vecine79. O asumpþie mai degrabã
interesantã ar fi afirmaþia lui Mearsheimer cum cã „[statele] se pot aºtepta ca
RPC sã elaboreze o nouã versiune a doctrinei Monroe“80. Conform realismului
în general ºi al realismului ofensiv, în particular, alte mari puteri nu pot deveni
simpli spectatori ai dezvoltãrii economice, militare ºi ideologice ai unui stat
competitor, tocmai pentru cã jocul realist este unul cu sumã nulã, în care secu-
ritatea unuia este insecuritatea altuia, iar eºecul în a asigura securitatea ca propriu
beneficiu reprezintã un detriment important pentru garantarea supravieþuirii. Aºa
încât, pentru China este imposibil sã se dezvolte „paºnic“.

În lumina celor analizate în aceastã lucrare, consider cã RPC re-conceptuali-
zeazã principiile virtuoase ale confucianismului astfel încât acestea sã se adap-
teze contemporaneitãþii, promovând valori ale pãcii, armoniei, prosperitãþii co-
mune, ale diversitãþii ºi, în acelaºi timp, unitãþii, într-un moment prielnic pentru
a se opune caracterului doctrinar ºi comportamentelor mai degrabã agresive ale
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SUA în climatul internaþional începând cu „rãzboiul contra terorii“ al lui Bush.
China a speculat o abordare care sã îi permitã sã ofere o nouã perspectivã ºi sã
încerce sã o promoveze ca fiind alternativã la cea occidentalã, aflatã sub tutelã
preponderent americanã. Cu toate acestea, China are serioase provocãri de ges-
tionat, la nivel domestic, regional ºi global, aºa încât dezvoltarea sa paºnicã nu
va fi lipsitã de obstacole ºi va fi necesar un timp îndelungat pentru a-ºi vedea
obiectivele, oricare ar fi acestea, atinse în totalitate. Controversele privind ma-
niera în care dezvoltarea Chinei va continua sã progreseze, dilemele privind
sustenabilitatea evoluþiei economice în timp, imaginea pe care regimul politic
intern o forþeazã asupra Chinei prin faptul cã este considerat nelegitim în era
post-Rãzboi Rece, problemele domestice privind calitatea vieþii, drepturile omului,
drenajul de resurse, injustiþia socialã, distrugerea mediului înconjurãtor, ne aratã
în acelaºi timp faptul cã, deºi China se confruntã cu vulnerabilitãþi serioase, a
reuºit sã se dezvolte individual ºi sã ridice provocãri dezbãtute atât la nivel po-
litic, diplomatic, cât ºi academic, dar ne determinã sã ne punem întrebarea dacã
în continuare va depãºi sau nu efectele perverse ale propriei abordãri.
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