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A nemzetközi világrend fenntartása volt a fő témája és üzenete a 2019. októberi pekingi
biztonságpolitikai konferenciának. A Kínai Hadtudományi Társaság és a Kínai Nemzetközi
Stratégiai Tanulmányok Intézet meghívására (és finanszírozásával) Dr. Szenes Zoltán
egyetemi tanár – immár ötödik alkalommal - részt vett a 9. Pekingi Xiangshan (Illatos hegy)
Fórumon. A partner intézményünk másképpen szerveződik, mint az MHTT. A társaság
„alapját” a Kínai Hadtudományi Akadémia adja, amely katonai szervezete a Kínai Népi
Felszabadító Hadseregnek, és mint ilyen, rendelkezik erőforrásokkal. Az akadémia
közvetlenül a Központi Katonai
Szekcióelőadás biztonságelméleti kérdésekről
Bizottságnak van alárendelve,
amelynek vezetője Xi Csin-ping
elnök, főtitkár és főparancsnok.
A pekingi tanácskozás – a
szingapúri Shangri-La Biztonsági
Dialógus és a Szöuli Védelmi
Dialógus mellett - az ázsiaicsendes-óceáni térség legnagyobb
rendezvénye, amelyet 2006 óta
szerveznek meg a vendéglátók.
Idén 650 politikus (köztük 23
honvédelmi miniszter, 6 vezérkari
főnök), katona, oktató és kutató
volt kíváncsi az ázsiai és a
globális biztonság kérdéseire 76
országból és 8 nemzetközi
szervezettől. Az október 20-22-én
tartott konferencia a nemzetközi
rendszer fenntartása és az ázsiai
és
Csendes-óceáni
béke

kérdéseivel foglalkozott az egyenlőség, a kölcsönös bizalom és a kölcsönösen előnyös
kooperáció elvei alapján.
A konferencia plenáris ülésein négy
témát vitattak meg a rendezvény
részvevői:
1.
A
nagyhatalmi
kapcsolatok és a nemzetközi rend; 2.
A biztonsági kockázatok kezelése az
ázsiai-csendes-óceáni térségben; 3. A
kis- és közepes országok érdekei és a
közös biztonság; 4. Nemzetközi
fegyverzetkorlátozási rezsimek és a
globális stabilitás. A rendezvény
munkamegosztása szerint a plenáris
üléseken állami vezetők, politikusok
és a térségi katonai vezetők tartottak
előadásokat
(ezért
nevezik
a
rendezvényt fórumnak). Az esemény
akadémiai részét a szekcióülések
jelentették, amelyekben a részvevők
nyolc
témakörben
(biztonsági
koncepciók
innovációja,
bizalomépítés az ázsiai-csendesóceáni térségben, ázsiai- csendesóceáni
biztonsági
architektúra,
tengeri biztonság, nemzetközi együttműködés a terrorizmus elleni harcban, a közel-keleti
biztonság helyzete, tudományos- technológiai fejlődés és a nemzetközi biztonság, mesterséges
intelligencia és a hadviselés), szekciónként két panelben, folytattak diskurzust. A tanácskozás
most is a kínai és nemzetközi média élénk érdeklődése közepette zajlott. A nem egyszer éles
politikai viták mellett a IX. Pekingi Xiangshan Fórum számos újdonsággal is szolgált: először
szerepelt előadással Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter, előadásokat tartottak a BRICS országok képviselői, a „probléma-térképre” felkerültek a Csendes-óceán és az Indiai-óceán
egységes műveleti térségként történő kezelésének új biztonsági problémái. A fórum margóján
a vendéglátók tájékoztatást adtak a KNK 70 éves fejlődésének eredményeiről is.
A Kínai Hadtudományi Akadémia doktoranduszaival

A konferencia napirendje, tematikája a változó kínai stratégiai gondolkodásról, valamint a
kínai vezetés tudatos nemzetközi építkezéséről tanúskodik. Mivel karunk oktatói 2014-től
aktívan vesznek részt a Xiangshan Fórumon (a 2015, 2016, 2018-as fórumon jelen volt Dr. P.
Szabó Sándor, a Kínai-tanulmányok Tanszék vezetője is), látni lehet a fórum fejlődését és
politikai vonalvezetését is. Míg a 2014. évi konferencia a regionális biztonsági
intézményrendszer fontosságát tárgyalta, a 2015.évi fórum már az ázsiai- csendes-óceáni
biztonsági architektúra fejlesztését (dialógus, kooperáció és kölcsönös előnyök) szolgálta. A
2016. évi rendezvény viszont már a globális kormányzás kérdéseiről szólt, melynek során
Kína egyértelműen jelezte, hogy bele kíván szólni az új világrend alakításába, a globális

biztonsági kormányzás mechanizmusának formálásába. Mivel 2017-ben a KKP kongresszusa
miatt kimaradt a konferencia, a 8. fórum már kétéves biztonságpolitikai „perspektívát” fogott
át. A tavalyi évtől már pekinginek (Beijing Xiangshan Forum) elkeresztelt 2018. évi
konferencia már egyértelműen a változó biztonsági helyzetre (USA egyoldalú külpolitikai
lépései, a közel-keleti válság megoldásának lehetőségei, a koreai félsziget denuklearizálása,
mesterséges intelligencia katonai alkalmazása) reagált és igyekezett közös válaszokat találni.
Az idei fórum – a 2016. évi rendezvénytől eltérően - már nem az új világrend kialakításáról,
hanem a meglévő nemzetközi rendszer megerősítéséről szólt, kiegyensúlyozandó az Egyesült
Államok multilateralizmus elleni politikáját. A konferencián Dr. Szenes Zoltán A
biztonságelméletek proliferációja c. szekcióban tartott előadást, amelyben az állami és az
egyéni biztonság közötti egyensúly megtalálása mellette érvelt. A tanácskozás margóján az
elnök tárgyalt a Kínai Hadtudományi Akadémia képviselőivel, amelyből világossá vált, hogy
a két Hadtudományi Társaság között nem lehet közvetlen kapcsolatot létrehozni, az
együttműködés az NKE és Pekingi Nemzetvédelmi Egyetem közötti kétoldalú szerződés
alapján lehetséges.

