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Noul lider al Chinei

Misteriosul domn
Xi Jingping
China, o putere mondială autoritară în plină
schimbare, se pregăteşte să intre într-o nouă epocă,
prin instalarea la cârma sa a lui Xi Jinping, care deja
i-a succedat lui Hu Jintao la conducerea Partidului
Comunist Chinez (PCC).

C

el care urmează să devină în martie
preşedintele Chinei pentru următorii
zece ani este primul lider născut după
instaurarea regimului fondat de către Mao,
în 1949, fiind fiul unui „erou al revoluţiei”.
La începutul anilor ’60, tatăl său a căzut
însă victimă unei „epurări” interne, petrecând
mai mulţi ani în închisoare. Reabilitarea lui
a avut loc abia după moartea lui Mao. Sub
conducerea lui Deng Xiaoping, tatăl noului
lider chinez de astăzi a ocupat pentru scurt
timp funcţia de guvernator în Guangdong,
provincie care a servit drept cobai pentru
diversele reforme economice. Cariera
tânărului a căpătat rapid un trend ascendent,
astfel că a ajuns secretar de partid şi guvernator
al provinciilor Zhejiang şi Fujian, unde a lăsat
o puternică senzaţie de deschidere vizavi de
economia privată. În 2007, avea să ajungă
în sfera cea mai înaltă a puterii comuniste
de la Beijing, iar din 2008 a devenit vicepreşedinte al Chinei. Se presupune că s-ar
afla în relaţii foarte bune cu structurile din
armată, iar datorită tatălui său se bucură
inclusiv de respectul liberalilor. Occidentalii
îi consideră afabil, nu total lipsit de jovialitate
şi relaxat la televiziune. Într-o depeşă a
ambasadei americane la Beijing, publicată de
Wikileaks, noul lider chinez era descris drept
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„pragmatic”, „tenace” şi „elitist”. Iar potrivit
altei telegrame, Xi Jinping ar fi mărturisit
unor diplomaţi americani că îi plac filmele de
război hollywoodiene. „Saving Private Ryan”
al lui Spielberg ar fi preferatul său.
Însă, dincolo de faţadă, rămâne, în mod
fundamental, o enigmă. Soţia lui, Peng
Liyuan (49 de ani), o cântăreaţă populară
avansată la gradul de general de armată, le e
mult mai cunoscută compatrioţilor. Cuplul
are o fiică de 20 de ani, Xi Mingze, aflată la
studii în Statele Unite, la Harvard, sub un
nume fals. Secretul care înconjoară familia
a fost afectat în iunie de o anchetă a agenţiei
Bloomberg, care a relevat că rude ale lui Xi
Jinping ar deţine o avere ce însumează câteva
sute de milioane de dolari. Fără îndoială,
nou alesul lider chinez cunoaşte foarte bine
criticile care sunt aduse ţării sale, atât în
chestiuni comerciale, cât şi în ceea ce priveşte
drepturile omului „China mai are de trecut
peste multe provocări la acest capitol”, a
declarat el, surprinzător, în timpul unei vizite
în Statele Unite. Dar în Mexic, a respins
ferm criticile adresate Chinei:”Ne critică
occidentali sătui, care nu au nimic altceva
mai bun de făcut. China nu exportă nici
revoluţii, nici sărăcie. Ce vreţi de la noi, de
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fapt?” Noul lider comunist a anunţat deja că
va rămâne fidel politicii predecesorului său,
cu alte cuvinte că actualul curs de reforme şi
deschidere a ţării va fi continuat. În misiunea
sa, va fi ajutat de Comitetul permanent al
Biroului politic al Partidului Comunist
Chinez, format din şapte membri, faţă de
nouă anterior. Alături de viitorul preşedinte,
Xi Jinping, se vor afla oameni cu o medie de
vârstă de 60 de ani, apropiaţi ai preşedinţilor
Jiang Zemin şi Hu Jintao, cu experienţă
în domeniul reformelor şi al negocierilor
economice strategice cu Statele Unite şi
Europa.
Magda Comişel
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