Chiński
przywódca
nagle
kończący podróż do Guangdong,
co podsyca spekulacje na
temat jego zdrowia

Chiński przywódca Xi Jinping wrócił do stolicy wkrótce
po wygłoszeniu przemówienia w południowych Chinach 14
października, podczas którego nieustannie kaszlał.
Kaszel Xi, w połączeniu z niezwykle męczącym wyjazdem, wywołał
spekulacje w zagranicznych chińskojęzycznych mediach na temat
jego stanu zdrowia i tego, czy mógł mieć COVID-19.

Cicho wychodząc
Xi wizytował prowincję Guangdong w dniach od 12 do 14
października.
Podczas oficjalnych podróży przywódcy Komunistycznej Partii
Chin (KPCh) zwykle nie ogłaszają swoich planów podróży z
wyprzedzeniem.
Ale to typowe dla starszych przywódców, że odwiedzają
lokalnych urzędników i otrzymują od nich osobiście raport
ostatniego dnia podróży.
Wcześnie
rano
12
października
państwowe
media
Xinhua ogłosiły, że Xi odwiedzi w środę południowe
miasto Shenzhen w prowincji Guangdong.

Chińskie media państwowe początkowo informowały o działaniach
Xi.
Powołując się na informatorów, hongkońska gazeta Apple Daily
poinformowała, że Xi planował odwiedzić pobliskie miasto
Kanton po wygłoszeniu przemówienia w Shenzhen, aby odwiedzić
biura i fabryki dużych firm technologicznych.
Ale po przemówieniu Xi w środę rano państwowe media milczały.
Następnego dnia w mediach ukazał się raport z podróży Xi do
Guangdong. Ponieważ media nie donosiły, że Xi słuchał raportu
lokalnych urzędników, sugerowały, że Xi już wrócił do Pekinu.
Podczas trzech poprzednich wizyt Xi w Guangdong, odkąd został
przywódcą partii, spotkał się z lokalnymi urzędnikami, aby
otrzymać ich raport ostatniego dnia swojej podróży.

Analiza
Amerykański komentator do spraw Chin, Yang Wei, zwrócił uwagę,
że takie spotkania z lokalnymi urzędnikami są ważne
politycznie, ponieważ są zazwyczaj okazją dla urzędników do
osobistego wyrażenia lojalności wobec Xi.
„Nie tylko urzędnicy z Kantonu i Shenzhen, ale także szefowie
partii i gubernatorzy z pobliskich prowincji, takich jak
prowincje Fujian, Guangxi i Jiangxi, prawdopodobnie również
dołączyliby do spotkania” – powiedział Yang.
Partia odbędzie piątą sesję plenarną 26 października, która
jest kluczową konferencją w celu omówienia następcy lidera
partii, przyszłego planu pięcioletniego, a także awansów
urzędników.
Ze względu na czas, Xi prawdopodobnie chciałby umocnić
lojalność swoich podwładnych takim spotkaniem. Jest więc
bardzo niezwykłe, że Xi nie odbył takiego spotkania podczas
swojej ostatniej podróży do Guangdong.

Wiele mediów i chińskich osobistości internetowych spoza Chin
zaczęło spekulować, czy przedwczesne odejście miało związek ze
stanem zdrowia Xi.
Inni spekulowali, że Xi mógł obawiać się zarażenia COVID-19 z
powodu lokalnej epidemii. W Kantonie okręgowa komisja zdrowia
Huadu ogłosiła 16 października, że jeden z jej mieszkańców
został zarażony 15 października.
Wydaje się, że spekulacje wywołały odpowiedź Pekinu.
Również 16 października państwowe media podały, że Xi był
gospodarzem spotkania w Pekinie z Biurem Politycznym, organem
25 najpotężniejszych przedstawicieli partii.
Według Xinhua, Biuro Polityczne omówiło plan rozwoju
podwójnego miasta Chengdu-Chongqing i technologię kwantową.
Komentator Yang napisał w komentarzu, że biorąc pod uwagę brak
politycznego znaczenia spotkania, wydarzenie mogło pokazać
opinii publicznej, że nie ma problemów zdrowotnych.
„W ten sposób okaże się, że jego podróż do Guangdong została
przerwana na ważniejsze spotkanie w Pekinie. Jednak [na
podstawie doniesień medialnych] na spotkaniu nie omówiono
kluczowych kwestii ani nie podjęto ważnych decyzji ”- napisał
Yang.

