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Podsumowania tekstów 

 

Środkowoeuropejska wizyta Ministra Spraw Zagranicznych ChRL. Implikacje dla Polski 

oraz regionu 

Alicja Bachulska 

 

Na początku lipca br. Polskę, Słowację i Węgry odwiedził Wang Yi – radca stanu i minister 

spraw zagranicznych ChRL. Jego wizyta była szczególnie ważna z perspektywy relacji 

polsko-chińskich, gdyż w ciągu ostatniego półrocza uległy one pogorszeniu w związku  

z aresztowaniem w Warszawie chińskiego pracownika koncernu Huawei pod zarzutem 

szpiegostwa na rzecz rządu w Pekinie. Poskutkowało to odwołaniem planowanej wcześniej 

na początek br. wizyty Wang Yi w Polsce. Chociaż lipcowe spotkanie nie przyniosło 

przełomowych rezultatów, można już mówić o normalizacji stosunków. Po okresie 

zaostrzenia retoryki wobec rządu w Pekinie i licznych sygnałów świadczących o tym, że 

stanowisko Warszawy względem ekspansji ChRL jest coraz bardziej krytyczne oraz zbieżne 

ze stanowiskiem Waszyngtonu, obecnie mamy do czynienia z próbami równoważenia 

interesów różnych podmiotów przez polski rząd. Stanowisko Warszawy wskazuje, że relacje 

polsko-chińskie dalej będą się rozwijać, a Huawei nie zostanie zupełnie wykluczony  

z polskiego rynku. Jednocześnie polski rząd deklaruje chęć współtworzenia ogólnounijnych 

standardów dotyczących zasad funkcjonowania obcych podmiotów budujących sieci 5G na 

terenie UE. Tym samym Warszawa uniknęła bezpośredniej krytyki chińskiego koncernu,  

a jednocześnie podkreśliła swoją gotowość do współpracy z UE w ramach zwiększenia 

transparentności powstających sieci o znaczeniu strategicznym.  

Rezultaty spotkań w pozostałych dwóch stolicach wskazują na rozbieżność perspektyw 

poszczególnych państw regionu w ich polityce wobec rządu w Pekinie. Podczas spotkania  

z Wang Yi w Bratysławie prezydent Słowacji Zuzana Čaputová zwróciła m.in. uwagę na 

pogarszającą się sytuację praw człowieka w Chinach, temat właściwie nieporuszany przez 

Warszawę (oraz wiele innych europejskich stolic) w stosunkach z Pekinem od wielu lat. 

Natomiast podczas spotkania Wang Yi z premierem Węgier Viktorem Orbánem  

w Budapeszcie nie podniesiono żadnych kontrowersyjnych kwestii i skupiono się wyłącznie 

na pozytywach. Obecny stan relacji węgiersko-chińskich potwierdza opinię, że Węgry to 
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najbardziej zaufany i stabilny partner polityczny Chin w regionie. Można spodziewać się, że 

dalsza współpraca państw regionu z Chinami będzie rozwijać się nie w duchu dążenia do 

wypracowania wspólnego stanowiska wobec Pekinu, a raczej zgodnie z interesem 

narodowym definiowanym przez poszczególne rządy i nierzadko sprzecznym ze 

stanowiskiem innych państw Europy Środkowo-Wschodniej. 

 

Irackie Siły Mobilizacji Ludowej i implikacje ataków na ich zasoby 

Łukasz Przybyszewski 

 

W ciągu ostatniego miesiąca doszło do przynajmniej pięciu ataków na bazy irackich Sił 

Mobilizacji Ludowej (SML), oddziałów głównie szyickich, które przysłużyły się w pokonaniu 

tzw. Państwa Islamskiego (PI). Uderzono w składy środków bojowych w bazach Amirli, 

Aszraf, As-Saghr oraz przy bazie lotniczej Balad, a także w konwój pojazdów przewożących 

środki bojowe w pobliżu pogranicza iracko-syryjskiego. Nie ma całkowicie pewnych 

informacji o tym, kto stoi za atakami. Krążące w mediach i wśród analityków hipotezy 

wskazują jednak na Izrael, który korzystał przy tym z amerykańskiego wsparcia.  

Ataki na ww. obiekty zostały przeprowadzone w szczególnych okolicznościach, a są nimi: 1) 

wzmożone napięcia między Iranem a USA i koalicjantami; 2) nakaz władz w Bagdadzie  

o zintegrowaniu SML z irackimi siłami zbrojnymi do końca lipca br.; 3) doniesienia  

o możliwym odradzaniu się PI w Syrii i Iraku. Irackie władze wszczęły dochodzenie w sprawie 

ataków, przez które iracka scena polityczna zawrzała, ale wyniki śledztwa nie zostały 

upublicznione.  

Proirańskie siły polityczne oraz zbrojne (SML), jak i sam Iran, wykorzystają te zdarzenia  

w celach propagandowych, co wpisuje się w ich dążenia do zlikwidowania obecności sił USA 

w Iraku. Pewne jest, że dalsze wzmacnianie się frakcji SML nieskłonnych do 

podporządkowania się słabej władzy centralnej w Bagdadzie byłoby dla Izraela i Stanów 

Zjednoczonych zagrożeniem, które z czasem tylko by rosło. Zmiana zaangażowania sił 

amerykańskich w Iraku, zwiększenie ich liczebności w regionie Zatoki Perskiej oraz 

podejmowane próby wzmocnienia władzy centralnej w Bagdadzie zdają się świadczyć  

o staraniach Waszyngtonu na rzecz stworzenia korzystniejszego układu sił. To może 

oznaczać, że Iran mógłby stracić znaczną część swoich wpływów m.in. w Iraku, o ile SML nie 
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zdecydują jednak w odwecie na te ataki uderzać w siły amerykańskie i koalicyjne 

stacjonujące w Iraku. Alternatywnie Iran może zwiększyć naciski na domniemanego 

sprawcę – Izrael – poprzez struktury Hezbollahu z terytorium Libanu oraz Syrii.  

 

Wpływ zmian w indyjskim Kaszmirze na sytuację międzynarodową 

Krzysztof Iwanek 

 

W pierwszym tygodniu sierpnia w Indiach zniesiono autonomię regionu Dżammu i Kaszmir, 

podzielono go i zredukowano jego administracyjną rangę, odbierając mu status federalnego 

stanu. Kroki te mogą w najbliższych miesiącach wzmóc napięcia między Indiami  

a Pakistanem, chociaż nie należy oczekiwać pełnego konfliktu. Bardzo możliwe są także 

ataki terrorystyczne na terenie indyjskiego Kaszmiru, jak i kontynuacja zamieszek w tym 

regionie. Zmiany te skrytykowały także Chiny, gdyż część Kaszmiru (Ladakh) jest też sporna 

między ChRL a Indiami, ale trudno przewidzieć, czy doprowadzi to do wzrostu napięć 

granicznych między tymi państwami. W każdym razie i w tym wypadku nie należy 

oczekiwać konfliktu zbrojnego. Islamabad będzie na pewno w nadchodzącym czasie dalej 

podnosił sprawę Kaszmiru na niwie ONZ i w wielu sprawach uzyska poparcie Pekinu. Polska 

(również jako członek RB ONZ) powinna podkreślać, że spory indyjsko-pakistańskie mają 

charakter bilateralny, starać się, by jej postawa w tej kwestii nie była łączona z innymi 

elementami jej stosunków z Nowym Delhi i Islamabadem i podkreślać swój stosunek do 

organizacji terrorystycznych (np. jej poparcie dla odpowiednich rezolucji ONZ). 
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KOMENTARZ NR 20/2019; DATA ZŁOŻENIA: 2.08.2019 
 

Środkowoeuropejska wizyta Ministra Spraw Zagranicznych ChRL. 

Implikacje dla Polski oraz regionu 

 

Wizyta sekretarza stanu i ministra spraw zagranicznych ChRL Wang Yi w Polsce, na Słowacji 

i na Węgrzech miała związek z oficjalnymi obchodami 70. rocznicy ustanowienia stosunków 

dyplomatycznych między państwami regionu a rządem w Pekinie. Poniżej przedstawione są 

najważniejsze rezultaty poszczególnych wizyt oraz ich przebieg.  

 

Wizyta w Polsce 

 

Wang Yi złożył oficjalną wizytę w Polsce w dniach 8-9 lipca br. W Warszawie spotkał się 

m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim i ministrem 

spraw zagranicznych Jackiem Czaputowiczem. Odbyło się również posiedzenie Polsko-

Chińskiego Komitetu Międzyrządowego1, który obradował po raz drugi od ustanowienia go 

w 2015 r. Strona polska lakonicznie odniosła się do wyników spotkania, podkreślając, że 

rozmowy dotyczyły głównie kwestii gospodarczych oraz współpracy w Radzie 

Bezpieczeństwa ONZ2. Strona chińska przedstawiła rezultaty spotkania bardziej 

szczegółowo, wskazując m.in. na deklarację Warszawy o tym, że żaden zagraniczny 

podmiot (w domyśle Huawei) nie będzie dyskryminowany na polskim rynku3. Słowa te są 

szczególnie ważne w kontekście wcześniejszego ochłodzenia relacji Warszawy z Pekinem  

w związku z aresztowaniem na początku br. obywatela ChRL i jednocześnie pracownika 

Huawei w Polsce pod zarzutem szpiegostwa na rzecz chińskich władz. W efekcie tzw. 

skandalu szpiegowskiego strona chińska odwołała m.in. planowaną wcześniej wizytę Wang 

Yi w Warszawie. Lipcowa wizyta jest z tej perspektywy dowodem na normalizację 

stosunków dwustronnych i chociaż nie poskutkowała przełomowymi ustaleniami, świadczy 

o woli dalszego rozwoju relacji. Część spotkań odbyła się w Pałacu Myślewickim  

w Łazienkach Królewskich, gdzie od 1958 r. odbywały się zakulisowe rozmowy 

amerykańsko-chińskie poprzedzające normalizację stosunków Pekinu z Waszyngtonem.  
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W ciągu ostatnich miesięcy zatrzymanie obywatela ChRL oskarżonego o szpiegostwo było 

szeroko interpretowane jako opowiedzenie się Warszawy po stronie rządu w Waszyngtonie 

w narastających napięciach USA-Chiny. Jednakże tezy strony polskiej przedstawione 

stronie chińskiej podczas lipcowych spotkań wskazują na próby równoważenia interesów 

różnych podmiotów, a nie jednoznaczne postawienie się po stronie Stanów Zjednoczonych. 

Strona polska zasugerowała m.in., że Huawei będzie mógł uczestniczyć w przetargach  

o budowę sieci 5G (deklaracja o niedyskryminowaniu podmiotów zagranicznych). 

Jednocześnie podkreślono gotowość polskiego rządu do współpracy z UE w celu 

stworzeniach wspólnych ram prawnych mających na celu zwiększenie transparentności 

wszelkich podmiotów współtworzących sieci 5G na unijnym rynku (nie tylko Huawei)4. 

Wydaje się, że strona polska stara się równoważyć interesy najważniejszych partnerów 

międzynarodowych tak, aby być w stanie kontynuować współpracę z każdym z nich  

i wypracowywać rozwiązania korzystne lub akceptowalne dla wszystkich stron. Nie oznacza 

to, że retoryka krytyczna wobec ChRL czy koncernu Huawei nie wróci do polskiej debaty 

publicznej. Obecnie mamy jednak do czynienia (przynajmniej tymczasowym) z okresem 

„zawieszenia broni”. Polskie stanowisko oraz konkluzje z posiedzenia Komitetu 

Międzyrządowego wskazują również, że długoterminowe działania Warszawy wobec 

Pekinu będą ustalane zgodnie z najważniejszymi mechanizmami unijnej polityki wobec 

ChRL (jak np. Strategiczna Agenda Współpracy UE-Chiny 2020).  

 

Kilka dni przed wizytą chińskiej delegacji odbyło się również zamknięte spotkanie  

z dziennikarzami, podczas którego wybrani reprezentanci polskich mediów poznali chińską 

perspektywę na kluczowe kwestie w relacjach Pekin-Warszawa. Co ciekawe, spotkanie 

zorganizowane przez Ambasadę ChRL odbyło się zgodnie z zasadami Chatham House (tzn. 

można rozpowszechniać informacje uzyskane podczas spotkania, ale bez podawania 

tożsamości jego uczestników), co wskazuje na potencjalne poruszanie kontrowersyjnych 

kwestii w jego trakcie – nie było więc typową konferencją prasową. Jednocześnie nieliczne 

doniesienia medialne związane z tzw. „śniadaniem prasowym” są ograniczone i nie 

przedstawiają dokładnego przebiegu debaty. Wskazują raczej na polityczny charakter 

wydarzenia, które miało za cel rozpowszechnienie stanowiska rządu w Pekinie wobec 
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kluczowych kwestii spornych związanych z chińskimi działaniami na arenie 

międzynarodowej wśród polskich dziennikarzy5.  

 

Wizyta na Słowacji 

 

10 lipca br. Wang Yi spotkał się w Bratysławie z prezydent Słowacji Zuzaną Čaputovą,  

z którą omówił m.in. możliwość współpracy w rozwiazywaniu globalnych wyzwań oraz 

kwestie praw człowieka. To właśnie kwestie normatywne zdominowały spotkanie – według 

oficjalnej relacji były one drugim (po współpracy na rzecz walki ze zmianami klimatu) 

najważniejszym tematem rozmów dwustronnych6. Strona słowacka podkreśliła m.in., że 

współpraca powinna opierać się na wartościach wyznawanych przez Republikę Słowacką 

jako członka UE. Odnotowano również pogarszającą się sytuację mniejszości etnicznych  

i religijnych w ChRL oraz przetrzymywanie prawników i obrońców praw człowieka. Kwestie 

tego rodzaju od wielu lat były pomijane w relacjach z Pekinem przez wielu partnerów 

zagranicznych. Nacisk na taką problematykę nie świadczy o antychińskim zwrocie Słowacji 

– ma raczej związek z potrzebą wyartykułowania liberalnego stanowiska nowej prezydent 

wobec jej wyborców. Deklaracje te wpisują się również w falę sceptycyzmu wobec chińskiej 

polityki wobec mniejszości (głównie w Xinjiangu), która narasta w coraz liczniejszych 

kręgach międzynarodowych.  

 

Kwestia udziału Huawei w budowie sieci 5G na Słowacji została ujęta lakonicznie podczas 

spotkania Wang Yi ze słowackim ministrem spraw zagranicznych Miroslavem Lajčákiem. Co 

ciekawe, chińskie i słowackie relacje na ten temat są odmienne – strona chińska podkreśla 

stwierdzenie Lajčáka, że „chińskie przedsiębiorstwa będą traktowane zgodnie z zasadą 

niedyskryminacji w kwestiach budowy 5G”7, natomiast strona słowacka w ogóle nie 

wspomina tej kwestii w oficjalnym streszczeniu przebiegu spotkania8. 

 

 

 

 

Wizyta na Węgrzech  
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Z perspektywy Pekinu spotkanie Wang Yi z premierem Węgier Viktorem Orbánem było 

największym sukcesem dyplomatycznym, a Budapeszt potwierdził swój status jako 

największego sojusznika ChRL w regionie. Do najważniejszych wydarzeń towarzyszących 

wizycie należało spotkanie chińsko-węgierskiej grupy roboczej ds. Inicjatywy Pasa i Szlaku, 

podczas którego minister spraw zagranicznych i handlu Péter Szijjártó wśród sukcesów 

kooperacji wymienił m.in. czterokrotny wzrost liczby chińskich turystów odwiedzających 

Węgry9. Odniósł się również do kontrowersyjnego planu budowy linii szybkiej kolei na trasie 

Belgrad-Budapeszt, który od lat nie może zostać zrealizowany – tym razem strona 

węgierska ogłosiła, że plan finansowania przedsięwzięcia zostanie ustalony do końca tego 

roku. Przedstawiona została również lista nowych dwustronnych przedsięwzięć, jak np. 

otwarcie oddziałów dwóch kolejnych chińskich banków na Węgrzech, rozszerzenie oferty 

bezpośrednich połączeń lotniczych między państwami czy stworzenie chińsko-węgierskiego 

programu akademickiego10. Stan relacji został okrzyknięty „najlepszym w historii”11.  

 

Nie odniesiono się oficjalnie do kwestii kontrowersyjnych w innych stolicach regionu – nie 

poruszono kwestii praw człowieka czy implikacji dla bezpieczeństwa narodowego 

związanych z udziałem Huawei w budowie węgierskich sieci 5G (chińsko-węgierska umowa 

w tej kwestii została podpisana na jesieni ubiegłego roku). Chociaż Szijjártó stwierdził, że 

„żadna firma [na Węgrzech] nie będzie dyskryminowana ze względu na pochodzenie”12, 

było to raczej zwyczajowe potwierdzenie istniejącego już wcześniej konsensusu, jako że 

Budapeszt nigdy nie deklarował, że postrzega udział Huawei w budowie sieci 5G jako 

potencjalne zagrożenie. Szijjártó podkreślił również, że oskarżanie Węgier oraz innych 

państw formatu 17+1 o rozbijanie wewnętrznej jedności UE jest oznaką hipokryzji, ponieważ 

„nikt nie rzuca podobnych oskarżeń wobec zachodnich polityków, kiedy spotykają się  

z chińskimi przywódcami”, a Węgry „nie akceptują tego rodzaju podwójnych standardów”13. 

Komentarz ten dobitnie wskazuje na stanowisko Budapesztu wobec jego relacji z Chinami – 

węgierski rząd uważa, że obawy UE wobec charakteru jego relacji z rządem w Pekinie są 

nieuzasadnione i nie zamierza wycofywać się z tego rodzaju współpracy. Tym samym 

Węgry potwierdziły swoją pozycję jako najbardziej zaufanego partnera politycznego Chin  
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w regionie, który nie zamierza wypracowywać wspólnego stanowiska wobec rządu  

w Pekinie ani na poziomie unijnym, ani regionalnym.  

 

Wnioski 

 

Tematyka i przebieg spotkań w każdej ze stolic regionu sugeruje, że ich dalsza współpraca  

z Chinami będzie rozwijać się nie w duchu dążenia do wypracowania wspólnego stanowiska 

wobec Pekinu w ramach Grupy Wyszehradzkiej, a raczej zgodnie z interesem narodowym 

definiowanym przez poszczególne rządy. Stanowiska te wydają się nierzadko sprzeczne 

(m.in. w kontekście roli i dostępu Huawei do lokalnych rynków czy kwestii normatywnych). 

Może to również utrudnić wypracowywanie wspólnego stanowiska wobec chińskiej 

ekspansji na poziomie unijnym.  

 

Z perspektywy Polski widać, że obecnie Warszawa normalizuje relacje z Pekinem po okresie 

ochłodzenia w związku z tzw. „aferą szpiegowską”. Rząd polski próbuje równoważyć 

interesy różnych partnerów zagranicznych (USA, UE, Chiny) w celu kontynuowania 

współpracy akceptowalnej dla każdej ze stron. Stanowisko wobec ekspansji Huawei na 

polskim rynku jest w tym kontekście kluczowe. Ciężko wyobrazić sobie sytuację, w której 

chiński koncern zostanie praktycznie całkowicie zablokowany na polskim rynku. Polska 

będzie jednocześnie dążyć do współtworzenia ogólnounijnych regulacji, które tyczyłyby się 

wszystkich firm tworzących infrastrukturę krytyczną na wspólnym rynku UE w celu 

minimalizacji ryzyka i potencjalnych implikacji natury bezpieczeństwa. Podejście to wydaje 

się zasadne, ponieważ bierze pod uwagę zarówno polski interes narodowy, jak i unijny, oraz 

nie wyklucza arbitralnie poszczególnych podmiotów zagranicznych. Jednocześnie należy 

podkreślić, że w zależności od kierunku rozwoju stosunków chińsko-amerykańskich temat 

kontrowersji związanych z koncernem Huawei może jeszcze powrócić do debaty publicznej 

zarówno w Polsce, jak i w całym regionie. 

 

Alicja Bachulska – analityk ds. polityki zagranicznej Chin w Ośrodku Badań Azji  
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Irackie Siły Mobilizacji Ludowej i implikacje ataków na ich zasoby 

 

W dniach 19 i 30 lipca oraz 12, 20 i 25 sierpnia doszło do ataków dokonanych z powietrza na 

obiekty wojskowe, z których korzystały zbrojne ugrupowania wchodzące w skład irackich Sił 

Mobilizacji Ludowej (SML). Oddziały te składają się w absolutnej większości z bojówek 

szyickich, które powstały w celu pokonania tzw. Państwa Islamskiego1. Pierwszego ataku 

dokonano na bazę Amirli, drugiego na bazę Aszraf, trzeciego na bazę As-Saghr,  

a czwartego na bazę lotniczą Balad. We wszystkich przypadkach celem ataku były składy 

środków bojowych SML. Celem piątego ataku był konwój pojazdów należących do jednej  

z proirańskich frakcji SML i podobno przewożący irańskie pociski rakietowe Zelzal-22. Po 

trzecim ataku na składy w bazie As-Saghr, znajdującej się na przedmieściach Bagdadu, 

premier Iraku Adel Abdul-Mahdi nakazał przeniesienie baz oraz składów środków bojowych 

z dala od terenów zabudowanych. Decyzja ta wynika z powodu zagrożenia, jakie 

eksplodująca amunicja może mieć dla cywilów. Premier Abdul-Mahdi ograniczył także 

dostęp do przestrzeni powietrznej dla statków powietrznych, których loty nie zostały 

wcześniej zatwierdzone, choć obostrzenie ma wykluczać sytuacje kryzysowe, np. misje 

ratunkowe. Jednakże mimo zakazu dla lotów niezatwierdzonych składy przy Balad zostały 

zaatakowane po kilku dniach od tej decyzji. Wszczęto także dochodzenie  

w sprawie ataków, ale wyniki śledztwa nie zostały upublicznione. 

 

Choć nie wiadomo kto stoi za atakami, media rozprzestrzeniały wiadomość, iż dokonało ich 

lotnictwo Sił Obrony Izraela. Początkowe doniesienia na ten temat głosiły głównie media 

arabskie, a przede wszystkim gazeta Asz-szargh Al-awsat oraz telewizja Al-Arabija i Sky 

News Arabia3. Wydaje się jednak, że media te powtarzały jedynie pogłoski krążące  

w samym Iraku. Brak publikacji śledztwa zleconego przez Abdul-Mahdiego oraz rozbieżne 

głosy na irackiej scenie politycznej prawdopodobnie podsycają spekulacje4.  
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Okoliczności ataków 

 

Ataki na ww. obiekty zostały przeprowadzone w szczególnych okolicznościach. Po odbiciu 

niemal wszystkich terenów spod władzy tzw. Państwa Islamskiego (PI) SML stworzyły  

w Iraku swoiste „państwo w państwie”. Walna część frakcji SML jest prawdopodobnie 

proirańska i otrzymywała wsparcie finansowe, materialne oraz osobowe od irańskiego 

Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (KSRI). Nie ma wobec tego pewności, czy niektóre 

frakcje SML nie posłużyłyby w przyszłości Iranowi jako narzędzia „wysuniętej obrony” 

skierowanej przeciwko Izraelowi i siłom amerykańskim.  

 

Ataki prawdopodobnie okażą się mieć istotne implikacje, ponieważ wydarzyły się w czasie, 

gdy USA oraz koalicjanci Waszyngtonu zwiększają naciski na Iran. Stany Zjednoczone 

wywierają presję na Teheran poprzez odejście od umownych postanowień porozumienia 

nuklearnego (JCPoA), zwiększenie zakresu sankcji oraz wzmocnienie liczebne i jakościowe 

swoich wojsk w regionie Zatoki Perskiej. Wiodące państwa europejskie starają się natomiast 

pozostać asertywne zarówno wobec roszczeń władz w Waszyngtonie i w Teheranie. 

Powolność i rozwagę tychże państw Unii Europejskiej irańskie władze prawdopodobnie 

również odbierają jako sposób wywierania nacisku na Iran, dla którego liczy się jak 

najszybsza normalizacja stosunków handlowych z UE. Wyjątkiem jest tu Wielka Brytania, 

która po zajęciu przez KSRI dwóch statków związanych prawnie z Londynem zaostrzyła 

swoją postawę wobec władz w Teheranie. Wobec tego Iran ma bardzo mało powodów do 

tego, aby zmniejszyć swoje wpływy, czy to w Syrii, czy Iraku. Przed uruchomieniem działań 

USA zwiększających naciski na Teheran też nie było zachęt do redukcji irańskiego 

zaangażowania np. w Iraku. Zasadniczo była to dużo bardziej komfortowa dla władz 

irańskich sytuacja, ponieważ mogły swobodnie rozszerzać siłę swoich wpływów po 

pokonaniu PI i jednocześnie cieszyć się z niemal pełnego otwarcia na handel 

międzynarodowy. Wpływy irańskie w Iraku, których symbolem są SML, nie zmniejszyłyby 

się zatem, niezależnie od tego czy Donald Trump utrzymałby poparcie dla JCPoA, czy nie.  

W takich okolicznościach SML stały się jednak w pewnym sensie kartą przetargową między 

Iranem i USA, ponieważ włączono je w politykę nacisków i sankcji ze strony Waszyngtonu. 

Władze USA przez obawy o nadmierną infiltrację irackich instytucji przez ugrupowania 
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jawnie proirańskie i zagrażające siłom USA w regionie wpisały część z frakcji SML na listę 

sankcji jako organizacje terrorystyczne5. Waszyngton podejmuje się także rozwiązań 

prawnych w postaci sankcji wymierzonych w przywódców SML oraz polityków wrogim 

interesom amerykańskim w Iraku. Nie są to pierwsze tego typu kroki od czasu interwencji 

USA w Iraku w 2003 r. Efekty sankcji prawdopodobnie będą mało zadowalające, ale 

konieczne do zachowania dystansu i równowagi wobec bardziej agresywnych frakcji SML 

działających pod dyktando Iranu. 

 

Ponadto władze centralne Iraku zadecydowały, iż do 30 lipca wszystkie organizacje zbrojne 

wchodzące w skład SML mają się podporządkować decyzji o wcieleniu do regularnych sił 

zbrojnych, co oznacza też porzucenie jakiejkolwiek działalności politycznej, lub złożyć broń  

i poświęcić się działalności cywilnej, w tym politycznej. Decyzja ta ma na celu 

zaprowadzenie porządku. Same zaś SML starają się odwlec proces wcielenia do regularnych 

sił zbrojnych. Głównym problemem, który stoi na przeszkodzie we wzmocnieniu pozycji 

władz centralnych jest fakt, że otoczone są one nikłym autorytetem i zaufaniem. Po ponad 

15 latach od amerykańskiej interwencji w Iraku wciąż widać, że tamtejszy aparat państwowy 

jest niespójny z powodu mnogości frakcji, które rywalizują o władzę na najwyższych 

poziomach władzy centralnej6. Proces rywalizacji wydłuża się, a znaczna liczba frakcji i ich 

bezustanne współzawodnictwo doprowadziło do namnożenia się różnych ośrodków 

skupiających część władzy dla siebie. W efekcie doszło do hybrydyzacji irackiego państwa, 

czyli czerpania znacznej części autorytetu nie z instytucji, a spoza nich (np. od przywódców 

duchowych)7. Pochodną tego zjawiska są frakcje SML, które po zwyciężeniu PI pogłębiają 

proces hybrydyzacji, bo same stały się kolejnym źródłem autorytetu, a więc  

i przedmiotem „targu” mającego zbudować nową równowagę w Iraku.  

 

Głównym wyzwaniem, które stoi przed obecnym rządem w Bagdadzie w kontekście tych 

wydarzeń jest wytrzymanie negatywnych nastrojów spowodowanych atakami. Nastroje te 

są wykorzystywane przez siły opozycyjne, w tym wykazujące postawę proirańską. 

Niepokojąca dla Bagdadu jest jednak też wizja kolejnej sunnickiej rebelii. W poprzednią 

bowiem wpisało się PI i wykorzystało ją do budowy swego „kalifatu”. PI może próbować 

powtórzyć ten schemat, jeśli pojawią się ku temu odpowiednie okoliczności (pogłębiająca 
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się, wieloaspektowa marginalizacja społeczności sunnickiej). Problem marginalizacji 

ludności sunnickiej przez dominujących w Iraku demograficznie i politycznie szyitów wydaje 

się obecnie niemożliwy do rozwiązania. PI może nie odrodzić się w poprzedniej formie i sile, 

ale za pewnik należy uznać, że odbudowuje swoją pozycję tworząc nowe struktury8.  

 

Zbieżności i rozbieżności interesów USA i Iranu w Iraku 

 

Zgoda władz w Waszyngtonie na podporządkowanie się zakazowi niezapowiedzianych 

lotów jest naturalna, zważywszy na to, że celem USA jest utrzymanie funkcjonalności rządu 

centralnego w Bagdadzie. W tym aspekcie interesy Iranu i USA pokrywają się, ponieważ 

żadne z tych państw nie odnosi aktualnie korzyści z zapaści równowagi politycznej w Iraku, 

która i teraz jest dość krucha i płynna. Można się jednak spodziewać – co unaoczniły 

wypowiedzi niektórych irackich polityków – że negatywne nastroje spowodowane atakami 

zostaną wykorzystane przez Iran i elementy proirańskie w celach propagandowych. 

Wprowadzanie nowych sankcji przez USA należy rozpatrywać jako starania mające za cel 

wzmocnienie swojej pozycji w Iraku w taki sposób, aby równocześnie wspierać władze 

centralne oraz zmniejszać wpływy wrogich elementów politycznych, szczególnie 

związanych z SML.  

 

Po pokonaniu PI zaangażowanie sił USA w Iraku zmniejszyło się. Jeśli jednak weźmie się pod 

uwagę zmiany charakteru obecności amerykańskich sił w Iraku oraz ich liczebne  

i jakościowe zwiększenie w regionie, to nasuwa się wniosek, że działania te są skorelowane  

i mające na celu zmianę układu sił w regionie. Z perspektywy Iranu zmiana ta nie wydaje się 

być korzystna, lecz nazbyt duża ingerencja i zaangażowanie władz w Teheranie w Iraku 

mogłoby skutkować eskalacją prawdopodobieństwa konfliktu na zbyt wielu frontach.  

 

Zagrożeniem, które sprawia, że interesy USA, Iraku i Iranu są zbieżne jest PI. Całkowita 

likwidacja SML bez integracji z siłami zbrojnymi i/lub porządkowymi Iraku jest niemożliwa. 

Istnienie SML bez integracji zagraża natomiast w dalszej perspektywie irackiej 

państwowości, ponieważ w końcu któraś z frakcji mogłaby podjąć się próby zamachu stanu. 

Wydaje się, że jedynie integracja SML – w jakimś stopniu konsensualna, choćby i osiągnięta 
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„w boju” – daje najlepszą gwarancję ochrony przez ewentualnym powrotem PI lub innej 

terrorystycznej organizacji jemu pochodnej.  

 

Wnioski 

 

Należy spodziewać się, że będzie dochodziło do kolejnych ataków na różnego typu obiekty 

SML.  Brak kontroli nad tymi zasobami jest jednak również zagrożeniem dla wątłego ustroju 

i państwowości Iraku. Ataki uwypukliły także podziały między frakcjami SML. Ostatecznie 

frakcyjność SML jest pochodną podziałów między grupami  

u władzy, więc ataki wzmogły również rywalizację pomiędzy nimi samymi. Pomimo 

sprzecznych opinii i przeciwstawnych stanowisk, które pojawiły się na irackiej scenie 

politycznej, należy się spodziewać, że ataki będą postrzegane jako dzieło Izraela. 

Uzasadnienie podtrzymujące ten pogląd łatwo zbudować na podstawie proirańskości wielu 

frakcji SML oraz faktu, że Irak i Iran są zasadniczo de iure w stanie wojny z Izraelem,  

a władze w Bagdadzie wciąż nie uznają podmiotowości Izraela. Nie wiadomo czy ataki 

okażą się skutecznym środkiem przymuszającym SML do spełnienia żądań rządu 

centralnego w Bagdadzie, ale z pewnością przysłużą się do redukcji dotychczasowego 

rodzaju wpływu Iranu w Iraku, który zagrażałby Arabii Saudyjskiej oraz Izraelowi9. Z tego też 

powodu jest wysoce prawdopodobne, że niektóre frakcje SML postanowią w odwecie na te 

ataki uderzać w siły amerykańskie i koalicyjne stacjonujące w Iraku oraz ich zasoby10.  

W Iraku stacjonują też polscy żołnierze (PKW w Iraku ma liczyć do 350 żołnierzy). Głównym 

celem ich misji jest „wspieranie Sił Bezpieczeństwa Iraku w odzyskaniu zdolności do 

zapewnienia bezpieczeństwa w rejonach odpowiedzialności”11. W połowie sierpnia br.  

w Polsce pożegnano VII zmianę, która będzie służyć w Iraku i regionie przez najbliższe pół 

roku. 

 

Władze w Bagdadzie najbardziej skorzystałyby na sytuacji, w której nie są mimowolnie 

wciągane w pośredni konflikt Iranu z Izraelem12. Jednakże całkowita rezygnacja z irańskiego 

wsparcia jest niemożliwa, ponieważ ryzyko powrotu ekstremistycznej organizacji 

opierającej się na sunnickiej populacji Iraku jest zbyt duże. Wobec tego irackie władze 

najprawdopodobniej będą starały się być tak długo asertywne jak to możliwe. Ataki już 
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unaoczniły podziały, które uniemożliwiają wciągnięcie Iraku w większy pośredni konflikt 

Iranu z Izraelem. W pewnym momencie władze Iranu mogą spostrzec, że tracą swój udział  

w kontroli irackiej sceny politycznej. Jeśli tak by się działo, to dla Teheranu pozostaną 

prawdopodobnie dwie opcje: 1) wywołanie odpowiednio dobranych w skali konfliktów 

Hezbollahu i Hamasu z Izraelem; 2) uznanie tymczasowego złagodzenia irańskiej ingerencji 

w sprawy, które mogą mieć znaczne reperkusje dla bezpieczeństwa Iraku. Możliwe jest 

jednak sprzężenie obydwu opcji, co w dalszej perspektywie byłoby dla władz w Teheranie 

korzystne, ponieważ wzmacniałoby ideologiczną więź koalicjantów Iranu, których trzon 

stanowią wykute w Syrii i Iraku ugrupowania zbrojne inspirowane modelem organizacyjno-

ideologicznym Hezbollahu. Dzięki temu Iran mógłby uniknąć zbyt rozległej walki 

pośredniej, a zarazem wzmocnić swoje wpływy polityczne w Iraku i Syrii.  

 

Istnieją przesłanki, że SML mimo rozbieżności interesów podporządkuje się jednak 

władzom centralnym w Bagdadzie. Jednym z czynników może być fakt, że ani władze Iraku, 

ani Iran, ani USA nie mają możliwości zapewnienia ochrony obiektom SML przed atakami 

(lub w przypadku USA woli ku temu). Sam KSRI, czyli „ramię” wpływu Iranu w Iraku, ma 

wbrew doniesieniom medialnym nie aż tak duży wpływ na podległe proirańskie frakcje SML. 

Ryzyko utraty morale w związku z możliwością powtarzających się nalotów jest zbyt duże, 

zatem Iran prawdopodobnie wsparłby władze w Bagdadzie w podporządkowaniu im sobie 

SML. Obecnie jednak kluczowe aspekty możliwej integracji SML nie są znane. Możliwe są 

trzy ogólne scenariusze: (1) SML pełniłoby rolę równoprawnej i regularnej armii, na wzór 

gwardii narodowej, obok już istniejących sił zbrojnych Iraku; (2) SML zostanie podzielona i 

rozproszona w różnych strukturach wedle stopnia profesjonalizacji; (3) SML zintegruje się z 

siłami zbrojnymi, przy świadomości, że duża część pozostanie niejako „w podziemiu” jako 

prywatne organizacje bojowe służące do kontestacji wpływów w tzw. „szarych strefach” 

ekonomicznych, prawnych i politycznych.  

 

Choć nie wiadomo, czy doniesienia o „odradzaniu się” PI nie są przesadzone, to zagrożenie  

z tym związane powinno być uznane za stałe.  

 

Łukasz Przybyszewski– analityk ds. Azji Zachodniej w Ośrodku Badań Azji  
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Wpływ zmian w indyjskim Kaszmirze na sytuację 

międzynarodową 

 

Podsumowanie zmian dotyczących Dżammu i Kaszmiru 

 

W pierwszym tygodniu sierpnia w Indiach zniesiono autonomię stanu Dżammu i Kaszmir, 

podzielono go i zredukowano jego administracyjną rangę ze stanu do terytorium 

związkowego. Likwidacja autonomii dokonała się poprzez zniesienie art. 370 Konstytucji 

Republiki Indii (i tym samym zniesienie art. 35A) na mocy prezydenckiego rozporządzenia. 

Artykuł gwarantował niemożliwość odnoszenia zapisów konstytucji Indii do stanu Dżammu 

i Kaszmir – chyba że dokonywałoby się to na mocy rozporządzenia prezydenta lub pod 

warunkiem, że te zapisy byłyby zgodne z Instrumentem Akcji (na mocy którego królestwo 

Dżammu i Kaszmir przystąpiło do Indii w 1947 r.), na podstawie deklaracji prezydenta Indii  

o tej zgodności. Innymi słowy, Dżammu i Kaszmir miało formalnie konstytucyjną 

niezależność gwarantowaną przez głowę państwa, poza kwestiami, które 

podporządkowano rządowi indyjskiemu podczas niegdysiejszej akcesji. W praktyce 

mieszkańcy stanu Dżammu i Kaszmir mieli mieć dzięki tym zapisom poczucie daleko 

sięgającej autonomii1. 

 

Podziału i pozbawienia Dżammu i Kaszmiru statusu stanu dokonano na podstawie ustawy 

Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019, przegłosowanej w indyjskim parlamencie  

w dniach 5-6 sierpnia br. Dokonuje ona podziału stanu poprzez wydzielenie terytorium 

Ladakhu, a także zredukowanie obu obszarów do statusu terytorium związkowego. Ranga 

ta (ang. union territory) oznacza obszar administracyjny, który podlega rządowi 

centralnemu, w przeciwieństwie do stanów, które mają swoje rządy i zgromadzenia 

ustawodawcze, a także określone przez konstytucję kompetencje. Redukcja do statusu 

terytorium związkowego to zatem znaczne podporządkowanie Dżammu i Kaszmirowi 

stolicy, aczkolwiek możliwe, że zastosowane zostanie rozwiązanie pośrednie: ranga 
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terytorium związkowego, ale jednak z własnym zgromadzeniem ustawodawczym  

o ograniczonych kompetencjach (tak jak Puduććeri). Rząd w Nowym Delhi podkreśla 

również, że rozwiązanie jest tymczasowe i że z czasem, gdy sytuacja w Kaszmirze unormuje 

się, status stanu zostanie przywrócony. Dopiero zatem następne miesiące pokażą, jak wiele 

kompetencji odebrano władzom Dżammu i Kaszmiru. Można oczekiwać, że kluczowe z nich 

– takie jak utrzymywanie porządku (a zatem kontrola nad policją) – zostaną przejęte przez 

rząd centralny. 

 

Region podzielono na dwa terytoria związkowe poprzez oddzielenie od Dżammu i Kaszmiru 

Ladakhu. Ten ostatni obszar kulturowo bardzo różni się od Dżammu i Kaszmiru, gdyż 

historycznie bardziej związany jest z Tybetem niż z Indiami. Ponad 40% populacji Ladakhu 

stanowią szyici (imamici), a ok. 40% buddyści tybetańscy, podczas gdy w Kaszmirze 

dominują sunnici, a w Dżammu – hinduiści. Część mieszkańców Ladakhu od dawna chciała 

oddzielenia się od Dżammu i Kaszmiru, nie chcąc być zdominowanymi przez tamtejsze 

grupy etniczne i religijne2. Wydzielenie Ladakhu będzie zapewne najmniej 

kontrowersyjnym wewnętrznie aspektem obecnych zmian, choć może mieć implikacje 

zewnętrzne, bo Ladakh jest terytorium spornym między Indiami a Chinami (patrz dalej). 

 

Z perspektywy Kaszmirczyków jest to nie tylko pozbawienie autonomii, ale pogwałcenie 

zasad odrębności, jakie Nowe Delhi obiecywało temu regionowi od 1954 r. (kiedy 

wprowadzono artykuł 370). Królestwo Dżammu i Kaszmiru przystąpiło do Indii  

w szczególnych okolicznościach. W sierpniu 1947 r., po ogłoszeniu niepodległości przez 

Pakistan i Indie, maharadża Dżammu i Kaszmiru nie przystąpił do żadnego z tych państw  

i mimo negocjacji zapewne chciał zachować niezależność. Ostatecznie jednak podpisał 

instrument akcesji do Indii w październiku 1947, gdy jego państwo zostało zaatakowane 

przez siły z Pakistanu. Mimo to Kaszmirczycy zachowali do dziś poczucie odrębności i od 

Indii i od Pakistanu, a idea niepodległości pozostaje w tym regionie do dziś popularna (choć 

trudno jest zmierzyć jak bardzo). Specjalne zasady, na jakich funkcjonował ich stan, miały 

stanowić tak wywiązanie się z zasad obiecanych przy akcesji, jak i uśmierzenie 

niepodległościowych nastrojów. Gdy król decydował o przyłączeniu się do Indii, Dżammu  

i Kaszmirowi obiecano daleko idącą autonomię. Wiele z tych obietnic potem złamano, rząd 



 

Wpływ zmian w indyjskim Kaszmirze na sytuację międzynarodową | 25 

w Nowym Delhi często ingerował w wybory w Kaszmirze, a pierwszy premier Indii obiecał 

również plebiscyt, w którym Kaszmirczycy mieli zdecydować, czy chcą przyłączenia do Indii, 

Pakistanu czy niepodległości. Plebiscytu tego nigdy nie zorganizowano, gdyż według 

Nowego Delhi nie jest to możliwe, póki wojska pakistańskie stacjonują w części Kaszmiru. 

Artykuł 370 był zatem jednym z najszerszych, a zarazem ostatnim gwarantem autonomii 

Dżammu i Kaszmiru w ramach Republiki Indii. Chociaż autonomia i tak była na wiele 

sposobów naruszana od dziesięcioleci, jego zniesienie, wraz z odebraniem statusu stanu, 

zostanie z pewnością bardzo negatywnie odebrane przez wielu Kaszmirczyków. 

 

Z perspektywy rządu oficjalnym uzasadnieniem dla tych decyzji było zwalczanie terroryzmu 

i wprowadzenie równości. W Kaszmirze od lat działają organizacje separatystyczne  

i radykalnie muzułmańskie, z których część otrzymuje wsparcie z Pakistanu (a część wręcz 

działa z Pakistanu, wysyłając swoich bojowników do części indyjskiej). Rząd indyjski 

argumentuje, że zniesienie autonomii ułatwi zwalczanie terrorystycznego zagrożenia 

(sugeruje się, że rząd stanowy mógł patrzeć na kaszmirskich radykałów bardziej 

spolegliwym okiem). Jeśli chodzi o wprowadzanie równości, argumentowano, że programy 

socjalne, które obejmowały resztę Indii nie dotyczyły Dżammu i Kaszmiru ze względu na 

jego autonomię. Poza tym rząd indyjski twierdzi, że zniesienie autonomii przyspieszy 

rozwój gospodarczy Dżammu i Kaszmiru (np. umożliwiając inwestycje Indusów z innych 

regionów)3. 

 

Choć jest wiele racji w tych argumentach, nie mogą one przesłonić wielu faktów, które nie 

pojawiają się w narracji rządowej. Po pierwsze, argumentacja o przywracaniu równości jest 

na wyrost w sytuacji, gdy Dżammu i Kaszmir nie tylko pozbawiono autonomii, ale nawet 

statusu stanu, czyniąc ten region mniej równym od pozostałych stanów. Po drugie,  

w Dżammu i Kaszmirze od dawna stacjonuje duża liczba żołnierzy indyjskich, podlegających 

bezpośrednio pod rząd centralny, zatem nie można też za dotychczasową sytuację winić 

tylko rządu stanowego. Po trzecie, jak wspomniano wcześniej, autonomia ta i tak była od 

dawna na wiele sposobów naruszana poprzez ingerencje rządu centralnego (i niestosowanie 

w praktyce niektórych praw) i nie poprawiało to sytuacji bezpieczeństwa w stanie. Po 
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czwarte, cały krótki proces obecnych reform dokonał się w sposób po części 

niedemokratyczny i niebiorący pod uwagę głosów Kaszmirczyków.  

 

Na kilka dni przed ogłoszeniem reform wysłano do Dżammu i Kaszmiru dodatkowe siły 

żołnierzy, na dzień przed rozpoczęciem reform aresztowano wszystkich głównych 

polityków kaszmirskich, gdyż wiadome było, że sprzeciwią się reformom (na dzień przed 

ogłoszeniem reformy, 4 sierpnia, wydali oni w tej sprawie deklarację). Reformę 

wprowadzono bez żadnej konsultacji z rządem Dżammu i Kaszmiru. Stan ten od kilku 

miesięcy nie ma zresztą funkcjonującego zgromadzenia ustawodawczego i rządu po tym, 

jak utracił on większość. Stan znajduje się zatem pod tzw. rządami prezydenckimi, czyli 

zarządem rządu centralnego. 

 

Nie ma też wątpliwości, że choć zniesienie autonomii Dżammu i Kaszmiru może też 

przynieść pozytywne skutki, reforma ma też swoje podstawy ideologiczne, czego rząd  

w Nowym Delhi nie przyzna. W niższej izbie parlamentu Indii zdecydowaną większość ma 

partia hinduskich nacjonalistów: Bharatiya Janata Party (BJP). Zniesienie artykułu 370 było 

od dawna jednym z trzech głównych postulatów twardego, nacjonalistycznego elektoratu 

tej partii4. Partia obiecywała tę reformę od dawna. Dla wspierających BJP hinduskich 

radykałów zniesienie autonomii Dżammu i Kaszmiru to pozbawienie autonomii jedynego 

stanu w Indiach, w którym większość stanowią muzułmanie. Krok ten może spowodować 

zatem pewne napięcia religijne, ale jak dotąd tak się nie stało. Z tych ideologicznych 

powodów nie należy oczekiwać, by rząd zgodził się wycofać z tych decyzji. Istotny może 

jednak okazać się aspekt prawny – z czasem przekonamy się, jaką opinię o obecnych 

reformach będzie miał Sąd Najwyższy, a jest bardzo możliwe, że decyzje rządu zostaną do 

niego zaskarżane. 

 

Wpływ na sytuację wewnętrzną i regionalną 

 

Rząd indyjski zapewnia, że sytuacja jest opanowana i odrzuca raporty o protestach, do 

których miało dojść w Kaszmirze w ostatnich tygodniach według mediów 

międzynarodowych (m.in. BBC, Al-Dżazira)5. Jednakże nawet doniesienia części indyjskich 
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dziennikarzy z regionu wskazują na dużą dozę napięć i niepewności, a także ścisłej kontroli 

państwa, która będzie musiała być w pewnym momencie rozluźniona (co ułatwi nasilenie 

protestów). W chwili pisania tego tekstu Kaszmir jest de facto pod stanem wyjątkowym: 

niektóre instytucje publiczne (takie jak szkoły) pozostają zamknięte, połączenia 

telefoniczne i internetowe są zawieszone, a w regionie stacjonuje ok. 75 000 żołnierzy 

indyjskich (według niektórych: ok. 1 na 100 mieszkańców samego Kaszmiru).6 Sytuacja ta 

utrzymuje się już na miesiąc od ogłoszenia reform. Po początkowej fali entuzjazmu nawet 

bardzo prorządowi komentatorzy zaczynają kwestionować metody rządu, ich zasadność  

i skuteczność7. Nie doszło jednak na tym polu do napięć w innych częściach Indii, gdzie 

podobne restrykcje nie są w mocy. W Indiach nie ma w zasadzie obecnie ogólnokrajowej 

partii i organizacji, która reprezentowałaby dość silnie i dobitnie całą mniejszość 

muzułmańską i mogłaby skutecznie zmobilizować rozsiane grupy osób sprzeciwiających się 

tym zmianom. Nawet niektóre partie opozycyjne poparły rządową reformę, a członkowie 

największej z nich, Indyjskiego Kongresu Narodowego, okazali się podzieleni w tej sprawie. 

Większe napięcia i częstsze ataki terrorystyczne w samym Kaszmirze są zatem  

w nadchodzących miesiącach całkiem prawdopodobne, ale ryzyko podobnych incydentów 

na tym polu gdzie indziej w Indiach jest znacznie mniejsze. 

 

Wpływ na sytuację zewnętrzną 

 

Reformy w Kaszmirze na pewno spowodują napięcia między Indiami a Pakistanem, ale nie 

powinny one doprowadzić do pełnego konfliktu. Chociaż Islamabad zareagował różnymi 

deklaracjami i groźbami8, wydarzenia ostatnich miesięcy i lat sugerują, że nie jest w sytuacji, 

w której mógłby zmierzać do wojny. Całe terytorium Dżammu i Kaszmiru jest przedmiotem 

sporu między Indiami a Pakistanem, ale to drugie państwo kontroluje niewielką część tego 

obszaru. Obecne reformy Indii są zatem działaniami na obszarze, który Islamabad uważa za 

własny. Poza tym rząd pakistański od dawna stawiał się w pozycji obrońcy praw 

Kaszmirczyków żyjących pod władzą Indii, zatem musi retorycznie reagować ostro na 

obecne kroki Nowego Delhi (i nie da się ukryć, że sposób, w jaki Indie potraktowały 

Kaszmirczyków przy tej reformie dał Pakistanowi w rękę konkretne argumenty, nawet jeśli 

roszczenia Islamabadu do Kaszmiru są historycznie i prawnie nieuzasadnione)9. 
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Ostatecznym czynnikiem powstrzymującym oba państwa przed pełnym konfliktem 

powinna być, jak zawsze, posiadana przez obie strony broń nuklearna. 

 

Niejasna będzie dalsza postawa Chin – poza tym, że będzie ona z pewnością nieprzychylna  

w tej sprawie Indiom. Część Dżammu i Kaszmiru jest również sporna między Indiami  

a ChRL. Pekin rości sobie prawa do całego Ladakhu jako historycznej i kulturowej części 

Tybetu, a zatem i z perspektywy Chin Nowe Delhi dokonały administracyjnych zmian na ich 

obszarze10. O ile jednak krytykowanie w tej sprawie Indii i wspieranie Pakistanu będzie ChRL 

politycznie na rękę, Pekin nie wydaje się dążyć do odzyskania Ladakhu. W latach 1950. 

ChRL anektowała część Ladakhu – Aksai Ćin – która była wtedy dla Chin strategicznie 

ważna, ale mimo wojny w 1962 r. i rozmaitych późniejszych napięć granicznych Pekin nie 

wydawał się zmierzać do zajęcia reszty Ladakhu. Obecne reformy nie są także z pewnością 

dla Chin na tyle istotne, by z tego powodu wszczynać konflikt z Indiami11. ChRL może 

jednak wykorzystać swoją pozycję w RB ONZ, by wspierać Pakistan i wstrzymywać 

inicjatywy, które byłyby dyplomatycznie korzystne dla Indii. 

 

Wnioski dla Polski 

 

Sytuację w Kaszmirze należy rozpatrywać względem Polski w trzech obszarach: (1) sytuacji 

globalnej; (2) bezpieczeństwa polskich obywateli w regionie i (3) stosunków Warszawy  

z Islamabadem i Nowym Delhi.  

 

(1) Napięcia między Indiami a Pakistanem w najbliższych miesiącach są bardzo 

prawdopodobne, ale nie powinny one doprowadzić do wojny. Tym bardziej zatem nie 

należy oczekiwać, by konflikt osiągnął rolę ponadregionalną, angażując inne siły. Dla Polski 

taki scenariusz byłby niekorzystny, gdyż – poza reperkusjami gospodarczymi – napięcia 

indyjsko-pakistańskie są bardzo nie na rękę Stanom Zjednoczonym i im bardziej się one 

nasilają, tym bardziej może to angażować Waszyngton. Chociaż USA podkreślają, że Indie  

i Pakistan powinny rozwiązywać swoje spory bilateralnie, doświadczenie ostatnich lat 

pokazuje, że gdy dochodzi do napięć zbrojnych Amerykanie angażują się zakulisowo po obu 

stronach, by podjąć próbę deeskalacji. W razie bardzo wysokich napięć groziłoby to być 
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może zaangażowaniem USA w regionie w takim stopniu, w którym zmuszałoby to 

Waszyngton do zmniejszenia wysiłków na innych frontach. Należy jednak podkreślić, że taki 

scenariusz jest tylko hipotetyczny, a jego rezultaty byłyby trudne do zmierzenia: nie mamy 

instrumentów, by ocenić, na ile angażujące są dla Amerykanów obecne wydarzenia w Azji 

Południowej (w każdym razie nie angażują one sił amerykańskich). Dotychczasowe 

doświadczenie wskazuje zatem, że dojdzie do regionalnych napięć, zaangażowanie 

Waszyngtonu przybierze jedynie formę zakulisowej dyplomacji, a rezultat tych wstrząsów 

nie będzie odczuwalny poza regionem. 

 

(2) Jeśli kierować się wydarzeniami ostatnich lat, zagrożenie dla polskich obywateli  

w regionie nie powinno wzrosnąć. Zauważa się, że pakistańskie organizacje terrorystyczne 

w ostatnim czasie skupiły się na atakach na indyjskie organizacje militarne i paramilitarne, 

zaprzestając uderzania w cele cywilne. Napięcia społeczne i ataki terrorystyczne  

w indyjskim Kaszmirze, szczególnie dolinie Kaszmiru, mogą teraz wzrosnąć, ale turyści i tak 

rzadko jeżdżą w ten region (a polski MSZ odradza udawania się tam12). Tym mniej polskich 

turystów udaje się do Pakistanu. Nie można jednak wykluczyć, że wnioski oparte na 

doświadczeniach ostatnich latach okażą się błędne, jeśli organizacje terrorystyczne zmienią 

swoją strategię na nadchodzący czas. 

  

(3) Nowa sytuacja postawiła przed polską dyplomacją nowe wyzwanie. Polska jest teraz 

niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ i sprawuje w tym ciele obecnie 

prezydencję. Skłóceni południowoazjatyccy sąsiedzi od razu dostrzegali znaczenie tej 

pozycji. Minister spraw zagranicznych Indii S. Jaishankar wykonał telefon do ministra SZ RP 

J. Czaputowicza 6 sierpnia, jeszcze kiedy reforma była przegłosowywana w indyjskim 

parlamencie. Spotkanie u ministra Czaputowicza odbył potem także ambasador Pakistanu 

w RP. Jak dotąd w sprawie reform w Indiach do ONZ nie napłynął żaden projekt rezolucji, 

ale jest bardzo możliwe, że Pakistan podejmie kroki w tym kierunku. RB ONZ musiała 

jednak omówić list Pakistanu w sprawie Kaszmiru, co jednak uczyniła na zamkniętym 

spotkaniu (16 sierpnia). Pod koniec sierpnia minister Jaishankar złożył wizytę w Warszawie, 

choć oficjalnie kwestia ta nie była jedynym powodem wizyty (nie da się jednak nie 

zauważyć, że była to pierwsza wizyta ministra spraw zagranicznych Indii w Polsce od 32 lat). 
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Można zatem zauważyć wzmożone kontakty ze strony dyplomacji indyjskiej i pakistańskiej  

i ponieważ spór o Kaszmir będzie na pewno natężony w kolejnych miesiącach, Warszawa 

może oczekiwać takich kontaktów tak długo jak długo sprawuje prezydencję i zasiada w RB 

ONZ. 

 

Polska podkreślała, że jest gotowa wziąć udział w inicjatywach pokojowych, ale także 

zaznaczyła, że swoje spory Indie i Pakistan powinny rozstrzygać bilateralnie. Takie 

stanowisko przyjęły także Francja i USA. Prezydent Donald Trump podczas ostatniego 

szczytu G7 w odniesieniu do zaangażowania amerykańskiego stwierdził, że wszystkie spory 

winny być przez Indie i Pakistan rozstrzygane bilateralnie13. Chociaż oba państwa roszczą 

sobie prawa do całości obszaru, Nowe Delhi nie chce internacjonalizacji sporu (ze względu 

na złe z perspektywy Indii doświadczenia z mediacją ONZ w przeszłości), Islamabad zaś, 

jako strona relatywnie trochę słabsza, do internacjonalizacji dąży, by uzyskiwać szersze 

poparcie zagraniczne. Należy jednak zachowywać właściwy dobór słów – stwierdzenie, że 

Kaszmir jest sprawą bilateralną mogłoby być uznane za podważenie roszczenia jednej ze 

stron, zatem chodzi o podkreślanie, by spory zostały rozstrzygnięte bilateralnie (i w tym 

wypadku wyjątkowo wypowiedź prezydenta D. Trumpa można uznać za modelowe 

wybrnięcie z tej kwestii). Warszawa musi zatem pozostawać na tym stanowisku i starać się, 

by kwestia Kaszmiru nie była łączona z innymi aspektami jej stosunków z Islamabadem  

i Nowym Delhi. 

 

Warto przy tym podkreślać, że stosunek Warszawy do organizacji terrorystycznych 

działających w tym regionie jest jasny. W ramach ONZ Polska była (m.in. z Francją) jednym 

ze sponsorów rezolucji 1267, która miała uderzyć w pakistańską terrorystyczną organizację 

Jaish-e-Muhammad (odpowiedzialną między innymi za atak w Pulwamie w indyjskim 

Kaszmirze w lutym br., co wywołało wówczas znaczne napięcia między Nowym Delhi  

a Islamabadem). Stanowisko to należy nie tylko utrzymywać, ale także podkreślać. 

 

Krzysztof Iwanek– kierownik Ośrodka Badań Azji  

                                                           
1 Do kwestii prawnych, o których inne stany decydują wspólnie z rządem centralnym, a które w wypadku 
Dżammu i Kaszmiru znajdują się w kompetencji jego władz należą m.in.: kwestia przekazywania własności 
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ziemi innej niż rolnicza; umów; bankructwa; działalności charytatywnej; planowania rodzinnego; małżeństw; 
rozwodów i inne. Poza wieloma innymi kwestiami te rozwiązania prawne sprawiały m.in., że mieszkańcy 
pozostałych stanów nie mogli nabywać ziemi na terenie Dżammu i Kaszmiru czy brać ślubu z jego 
mieszkańcami. 
Prawnie rzecz rzecz biorąc są to kwestie zapisane na Concurrent List, czyli liście konstytucji Indii, która określa 
wspólne kompetencje rządu centralnego i stanowych. W tych sprawach władze stanowe mogą podejmować 
własnie decyzje, ale może to też czynić rząd stanowy i w razie konfliktu rząd centralny ma ostatnie słowo. 
Dżammu i Kaszmir miał zatem wiele kompetencji, które w wypadku innych stanów ich rządy musiały dzielić z 
rządem centralnym. 
2 Według spisu powszechnego z 2011 r., populacja Ladakhu to zaledwie 290 000 osób, podczas gdy całego 
Dżammu i Kaszmiru – ponad 12 i pół miliona. 
3 I to uzasadnienie było jednak sporne. 
Por np. Rukmini S, Data doesn’t support Amit Shah’s claim that Article 370 deprived J&K of development, The 

Print, 7.08.2019, 

https://theprint.in/opinion/data-doesnt-support-amit-shahs-claim-that-article-370-deprived-jk-of-

development/273302/ [dostęp: 8.08.2019]. 
4 Obok budowy świątyni boga Ramy w Ajodhji i wprowadzenia jednolitego kodeksu prawa cywilnego. 
5 Por. np. Besieged by Indian troops, Kashmir mourns loss of autonomy, Al Dżazira, 7.08.2019, 

https://www.aljazeera.com/news/2019/08/besieged-indian-troops-kashmir-mourns-loss-autonomy-

190807064247484.html [dostęp: 8.08.2019]. 
Inside Kashmir's lockdown: 'Even I will pick up a gun', BBC, 10.08.2019, 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-49294301 [dostęp: 12.08.2019]. 
Doniesień zagraniczych mediów z Kaszmiru nie należy jednak (wbrew postawie rządu w Nowym Delhi) 
ignorować tym bardziej dlatego, że część oparta jest na raportach indyjskich z miejsca wydarzeń. I tak np. 
Sonia Sarkar pisała dla Al-Dżaziry pod koniec sierpnia o powszechnym niezadowoleniu populacji Kaszmiru, 
protestach i reakcjach polski z użyciem armatek wodnych i broni na śrut. 

Sonia Sarkar, Will India's crackdown in Kashmir fuel further violence?, Al-Dżazira, 29.08.2019, 
https://www.aljazeera.com/indepth/features/india-crackdown-kashmir-fuel-violence-190828104840102.html 

[dostęp: 30.08.2019. 
6 Pradip R. Sagar, No peace by diktat. The Centre’s carrot-and-stick approach in Kashmir may not work for long, 

The Week, 24.08.2019, 

https://www.theweek.in/theweek/cover/2019/08/22/no-peace-by-diktat.html [dostęp: 26.08.2019]. 
7 Por. np. komentarze nacjonalistycznego, zazwyczaj broniącego decyzji rządu analityka ds. bezpieczeństwa, 
Abhijita Iyer-Mitry, w trakcie reform: 

Abhijit Iyer-Mitra, Kashmir Checkmate: Amit Shah planned intricate political chess while his opponents were busy 

playing tic-tac-toe, Dailyo, 5.08. 2019, 

https://www.dailyo.in/politics/article-370-revoked-kashmir-amit-shah-mehbooba-mufti-omar-

abdullah/story/1/31768.html [dostęp: 6.08.2019]. 
I komentarz tego samego autora po trzech tygodniach: 

Abhijit Iyer-Mitra, Demonetisation, GST, now Kashmir. Modi govt doesn’t think beyond the first step, The Print, 

29 sierpnia 2019, 

https://theprint.in/opinion/demonetisation-gst-now-kashmir-modi-govt-doesnt-think-beyond-the-first-

step/283642/ [dostęp: 29.08.2019]. 
8 M.in. pakistański minister kolei zapowiedział wojnę Indii z Pakistanem w październiku lub listopadzie. 
Pakistan minister Sheikh Rashid warns of full-blown war with India in October, November, Business Today, 

28.08.2019, 

https://www.businesstoday.in/current/world/pakistan-minister-sheikh-rashid-warns-of-full-blown-war-with-

india-in-october-november/story/375858.html [dostęp: 29.08.2019]. 
Należy podkreślić, że tego typu deklaracje stanowią nieodzowną część obustronnej retoryki. Również minister 
spraw wewnętrznych Indii Amit Shah podczas debat parlamentarnych dotyczących reform w Kaszmirze (5-6 

sierpnia br.) zapowiedział, że „odda życie” za odzyskanie części Kaszmiru okupowanej przez Pakistan, ale 

żadne z obecnych działań Indii nie wskazują na dążenie w tym kierunku. 

Po reformie w Kaszmirze Pakistan zorganizował m.in. dni solidarności z Kaszmirem (co ma znaczenie tylko 
symboliczne), zapowiedział rewizję swoich umów handlowych z Indiami (ale dwustronny handel tych państw i 
tak jest bardzo niski) i odwołanie części personalu dyplomatycznego z placówki w Delhi (ale chwilowo Pakistan 
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i tak nie ma ambasadora w Nowym Delhi). Jedyne działania Islamabadu, jakie Indie odczują, to 

międzynarodowe (presja poprzez ONZ) i asymetryczne, terrorystyczne (działalność radykalnych pakistańskich 
organizacji w Kaszmirze i gdzie indziej w Indiach). 

Po miesiącu od początku tych napięć co najmniej jeden komentator (indyjski dziennikarz Shivam Vij) jest 

zdania, że po początkowym okresie potrząsania szablą rząd pakistański przyjął mniej bojową postawę i 
zamiast grożenia wojną skupił się na krytykowaniu Indii na arenie międzynarodowej, przyjmowania postawy 
przewagi moralnej i wypominaniu Indiom naruszania praw człowieka w Kaszmirze. Interpretacja ta może być 
sporna, ale tak czy inaczej wydaje się ona być jednym z głosów potwierdzających, że Islamabad nie chce teraz 
zmierzać do zbrojneog konfliktu. 
Shivam Vij, Why Pakistan is changing its tune on Kashmir, The Print, 4.09.2019, 

https://theprint.in/opinion/why-pakistan-is-changing-its-tune-on-kashmir/286548/ [dostęp: 4.09.2019]. 
9 W ramach międzynarodowej ofensywy dyplomatycznej premier Pakistanu Imran Khan m.in. opublikował 
artykuł w New York Times: 
Imran Khan: The World Can’t Ignore Kashmir. We Are All in Danger, New York Times, 30.08.2019, 

https://www.nytimes.com/2019/08/30/opinion/imran-khan-kashmir-pakistan.html [dostęp: 30.08.2019]. 
10 Co Chiny skrytykowały, por. Ladakh as Union Territory unacceptable, says China, Telegraph, 7.08.2019, 

https://www.telegraphindia.com/india/ladakh-as-union-territory-unacceptable-says-china/cid/1696079 

[dostęp: 10.08.2019]. 
11 Należy jednak podkreślić, że o ile niektórzy komentatorzy uważają, że Nowe Delhi będzie mogło teraz 

oddzielać sprawę spornego z Chinami Ladakhu od kwestii spornej z Pakistanem reszty Dżammu i Kaszmiru), 
analityk spraw bezpieczeństwa Ankit Panda jest zdania, że spór graniczny stanie się teraz ostrzejszy: Chin 

mogą przyjąć twardsze stanowisko w sprawie Ladakhu, Indie zaś w sprawie drugiego spornego obszaru, 
Arunaćal Pradeś, a chińscy żołnierze mogą częściej prowokacyjnie wkraczać na tereny kontrolowane przez 
Indie. 

Ankit Panda, How India’s Kashmir move complicates the border issue with China, South China Morning Post, 

10.08.2019, 

https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3022055/how-indias-kashmir-move-complicates-

border-issue-china [dostęp: 12.08.2019]. 
Twierdzenie o możliwości oddzielania sporów granicznych wygłosił chiński ekspert Hu Shisheng: 

Sutirtho Patranobis, China calls UT status for Ladakh ‘unacceptable’, triggers India’s sharp response, Hindustan 

Times, 7.08. 2019, 

https://www.hindustantimes.com/india-news/china-says-move-to-reorganise-ladakh-unacceptable-advises-

caution-on-kashmir/story-PB55GaT6suZ7ZNiusabKLL.html [dostęp: 7.08.2019]. 
12 Por. ostrzeżenia wydane po napięciach w lutym 2019 r., a także po ogłoszeniu reform w sierpniu 2019 r.: 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Dżammu-Kaszmir, ostrzeżenie przed podróżą, 28.02.2019, 

https://newdelhi.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/dzammu_kaszmir__ostrzezenie_przed_podroza [dostęp: 
30.08.2019]. 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ostrzeżenie dla podróżujących w regionie Dżammu i Kaszmiru, 6.08.2019, 

https://www.msz.gov.pl/pl/p/newdelhi_in_a_pl/c/MOBILE/aktualnosci/ostrzezenie_dla_podrozujacych_w_regi

onie_dzammu_i_kaszmir [dostęp: 30.08.2019]. 
13 Por np. Seema Sirohi, Uncle Sam stood strongly with India at UN’s non-meeting on Kashmir, Economic Times, 

20.08.2019, 

https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/uncle-sam-stood-strongly-with-india-at-uns-non-

meeting-on-kashmir/articleshow/70749229.cms [dostęp: 22.08.2019]. 
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Central and Eastern European tour of China’s Minister of Foreign Affairs. Implications 

for Poland and the region 

Alicja Bachulska 

 

In early July 2019, Chinese minister of foreign affairs and state councilor Wang Yi visited 

Poland, Slovakia and Hungary. His visit was especially important from Poland’s perspective, 

given the recent deterioration of Sino-Polish ties related to the arrest of a Chinese citizen 

and a Huawei employee accused of spying on behalf of the PRC early this year. As a result of 

the scandal, the previously scheduled visit of Wang Yi to Poland was cancelled. Although 

the latest Sino-Polish meeting did not bring any breakthrough results, what we have 

witnessed can be perceived as a relative normalisation. After a period of heightened 

criticism towards Beijing and numerous signals that Warsaw's stance towards China’s 

expansion was in line with Washington's position, the Polish government currently attempts 

to balance the interests of various entities (e.g. USA, EU, China). It seems that Sino-Polish 

ties will be developed and Huawei will not be excluded from the Polish market. 

Simultaneously, Warsaw declares its willingness to work with Brussels on establishing EU-

wide standards regulating all enterprises building 5G networks within the EU. This way, the 

Polish government managed to avoid direct criticism of Huawei and, at the same time, it 

highlighted its readiness to cooperate with the EU to increase the transparency of emerging 

5G networks.  

The results of the meetings in the other two capitals suggest divergent perspectives 

towards China among the countries in the region. During the meeting with Wang Yi in 

Bratislava, Slovakia’s president Zuzana Čaputová highlighted, among other issues, the 

deteriorating human rights situation in China – a topic avoided by Warsaw (and many other 

European capitals) in its dealings with Beijing for many years now. Meanwhile, during Wang 

Yi’s meeting with the Hungarian Prime Minister Viktor Orbán, virtually no controversial 

issues were raised. The current state of Sino-Hungarian ties confirms the notion that 

Hungary is the most trusted and stable political partner of China in the region. It can be 

expected that further cooperation between the individual states in the region and China is 
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going to develop not with a shared goal of developing a common stance towards Beijing, 

but rather in accordance with their respective national interests, narrowly defined by 

individual governments and often contrary to the position of other Central and Eastern 

European countries or the EU as a whole. 

 

Iraqi Popular Mobilisation Forces and the possible implications of the attacks on their 

assets 

Łukasz Przybyszewski  

 

Over the past month, there have been at least five attacks on the bases of the Iraqi People's 

Mobilization Units (PMU), consisting mainly of Shiite troops. PMU played a role in defeating 

the so-called Islamic State (ISIS). The strikes hit warehouses at the Amirli base, Ashraf, As-

Saghr and at the Balad air base, as well as a convoy of vehicles near the Iraqi-Syrian border. 

The identity of the forces responsible for the attacks remains uncertain. Hypotheses 

circulating in the media and among some of the analysts point to Israel, however. After the 

third attack on the warehouses at the As-Saghr base, located in the suburbs of Baghdad, 

Iraq's Prime Minister Adel Abdul-Mahdi ordered the relocation of ammunition depots and 

warehouses away from civilian areas and restricted access to airspace for unauthorized 

flights. The latter restriction is not to be applicable in cases of emergency. The strike on the 

warehouse at the Balad base occurred a few days after the ordinance of the PM, however, 

which seems to indicate a clear violation of the flight restrictions. 

Attacks on the mentioned targets were carried out under specific circumstances, namely 

during: 1) increased tensions between Iran and the US (and the latter’s coalition partners); 

2) the issuance of an order of the authorities in Baghdad addressing the SML to integrate 

with Iraqi armed forces by the end of July this year; 3) reports of possible revival of ISIS in 

Syria and Iraq. The Iraqi authorities had launched an investigation into the attacks, which 

stirred the Iraqi political scene, but its results were not made public.  

Pro-Iranian political and armed forces (forming a significant part of the PMU), as well as Iran 

itself, will use these events for propaganda purposes. This will be a part of their long-lasting 

efforts to eliminate the presence of US forces in Iraq. It is certain that further strengthening 

of the PMU factions (which are unwilling to submit to Baghdad’s weak authority) would be a 
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continued threat to Israel and the US. This very threat may only keep growing unless 

properly addressed. Yet, the recent changes in the involvement of American forces in Iraq 

caused by the victory over ISIS, as well as the overall surge of US troops in the Gulf region 

and attempts to strengthen the central power in Baghdad, seem to indicate that 

Washington puts substantial effort to create a balance of power in the region that would be 

less favourable for Iran. This might indicate that Iran could potentially lose a significant part 

of its influence, including in Iraq, albeit only if it is assumed Tehran that does not tactically 

retreat or lower down the profile of the activities of associated armed forces in Iraq. This 

may happen unless the PMU decides to take an alternative course of action and retaliate 

against the US, its allied forces and their assets. 

The authorities in Baghdad would benefit most if they were not involuntarily drawn into 

Iran's indirect conflict with Israel. However, the total abandonment of Iranian support is 

impossible because the risk of the return of an extremist organisation based on the Sunni 

population of Iraq is still far too great. It should be expected that there will be further 

attacks on various types of PMU assets.  

It is highly likely that, despite diverging interests, PMU will finally submit to the central 

authorities in Baghdad. The main reason for this to happen may be the fact that neither the 

Iraqi authorities, nor Iran, nor the US have the ability to protect PMU assets against the 

attacks (or, in the case of the US, the willingness to do so). If the strikes on PMU assets will 

continue, PMU units might begin to lose morale and potentially decide to integrate with the 

Iraqi armed forces after all. As another option, Iran may increase pressure on the alleged 

perpetrator – Israel – through the structures of Hezbollah from the territories of Lebanon 

and Syria. 

 

The influence of constitutional changes in the Indian state of Jammu and Kashmir on 

the international situation 

Krzysztof Iwanek 

 

In the first week of August, the government and parliament of India have done away with 

the autonomy of the region of Jammu and Kashmir as well as divided it and took away its 

status of a federal state. These steps may cause the India-Pakistan tensions to rise in the 
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coming months, but a full-scale military conflict is not expected. It is also very likely that 

terrorist attacks may occur in Indian Kashmir in the next months. The riots in that region will 

probably continue as well. These constitutional alterations have been criticised by China as 

well, as a part of Kashmir (Ladakh) is disputed between Beijing and New Delhi. It is hard to 

predict, however, whether this will translate into Sino-Indian border tensions. At any rate,  

a military conflict between China and India is not expected either. Islamabad will surely raise 

the Kashmir issue at the UN and will receive Beijing’s support in many related matters. 

 


