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Ένα φάντασμα στοιχειώνει τη Δύση - το φάντασμα μιας συμμαχίας Κίνας-Ρωσίας, 
πραγματικής ή φαντασιακής. Καθώς η Δύση ορμά εσπευσμένα, με φονικά όπλα στην Ουκρανία, 
η Ουάσινγκτον αντιμετωπίζει απροσδόκητα τη μακροχρόνια ουδετερότητα του Πεκίνου ως ένα 
ζήτημα εκ των ων ουκ άνευ. Για την Κίνα, ωστόσο, η ουδετερότητά της είναι ζωτικής 
σημασίας, όχι μόνο για τα δικά της συμφέροντα αλλά και για την παγκόσμια σταθερότητα. Η 
συνεχιζόμενη στρατιωτική σύγκρουση στην Ουκρανία, παρ' όλη την καταστροφή και την ερήμωσή 
που επιφέρει, είναι πιθανό να διαρκέσει πολύ και μάλιστα να κλιμακωθεί. Καλώς ήρθατε στον 
Κίσινγκεριανό «ταφικό» νέο κόσμο των Όπλων Μαζικής Καταστροφής (ΟΜΚ) και της 
Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), συν το τελεσίγραφο 2.0 των Ηνωμένων Πολιτειών «ή είστε μαζί 
μας ή εναντίον μας».

Ουδετερότητα με κινεζικά χαρακτηριστικά.

Η ουδετερότητα της Κίνας όσον αφορά το ζήτημα της Ουκρανίας -η οποία ορίζεται ως 
«αντικειμενική και αμερόληπτη» από τον Κινέζο πρέσβη στην Ουάσιγκτον Κιν Γκανγκ  (Qin 
Gang)2 - είναι γνήσια για το βασικό γεγονός της ζωής ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία είναι 
φίλοι ή "στρατηγικοί εταίροι" της Κίνας. Είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο για την Κίνα να 
πάρει θέση. Πράγματι, ο συνεχιζόμενος πόλεμος υπονομεύει σοβαρά τα συμφέροντα της Κίνας, 
συμπεριλαμβανομένου του εκτεταμένου προγράμματος ξένων επενδύσεων της Πρωτοβουλίας : 
«Μία Ζώνη – ένας Δρόμος» (BRI), για την οποία η Ουκρανία υπήρξε σημαντικός περιφερειακός 
κόμβος. Το 2021, οι εμπορικές συναλλαγές Κίνας-Ουκρανίας αυξήθηκαν κατά 35% σε 19,3 
δισεκατομμύρια δολάρια σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αν και αυτό ήταν πολύ μικρότερο από 
το εμπόριο της Κίνας με τη Ρωσία (147 δισ. δολάρια), υπερδιπλασιάστηκε τα τελευταία πέντε 
χρόνια.

Στα τέλη του 2013, όταν η Ουκρανία ήταν διχασμένη μεταξύ Ρωσίας και ΕΕ, η Κίνα έφτασε 
στο σημείο να προσφέρει στην Ουκρανία μια επενδυτική συμφωνία ύψους 8 δισεκατομμυρίων
δολαρίων. Αν και αυτό ήταν μικρότερο από το πακέτο βοήθειας της Ρωσίας ύψους 15 
δισεκατομμυρίων δολαρίων, ωστόσο ήταν μεγαλύτερο από τα 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ της 
ΕΕ.

Η ουδετερότητα της Κίνας όσον αφορά την υπόθεση της Ουκρανίας δεν είναι καθαρά εμπορική, 
αλλά καθοδηγείται από ένα μείγμα ανθρωπισμού, πραγματισμού και πολιτικού ρεαλισμού. Στην 
τηλεδιάσκεψη που είχε με τους ηγέτες της ΕΕ (Σαρλ Μισέλ και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν) την 1η 
Απριλίου, ο Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ προέτρεψε όλες τις πλευρές να εργαστούν για μια πολιτική 
διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία, αποφεύγοντας την κλιμάκωση και μια μεγαλύτερη 
ανθρωπιστική καταστροφή. Μακροπρόθεσμα, ο Σι έκανε έκκληση για διάλογο μεταξύ ΕΕ/ΗΠΑ και
Ρωσίας για ένα «ισορροπημένο, αποτελεσματικό και βιώσιμο πλαίσιο ασφάλειας στην Ευρώπη».

1  Σημ. Μετ. ο αρθρογράφος χρησιμοποιεί την έκφραση «Grave New World» σε αντιδιαστολή με το «Brave 
New World», όπου η έννοια του Grave στη προκειμένη περίπτωση υποδηλώνει το «ταφικό» και όχι το «σοβαρό». 
Συνεπώς αποδίδεται καλύτερα με την διατύπωση « "ταφικός" νέος κόσμος» και όχι «σοβαρός νέος κόσμος».
2  Σημ. Μετ. Υπήρξε και εκπρόσωπος του Κινεζικού ΥΠΕΞ (2011- 2014)



Για πολλούς στην Κίνα, ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι καταστροφικός και οδυνηρός. Πρόσφατη 
μελέτη του Πανεπιστημίου Renmin του Πεκίνου δείχνει ότι το 30% των ερωτηθέντων υποστηρίζει 
την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» της Ρωσίας, το 20% τάσσεται στο πλευρό της Ουκρανίας και 
το 40% παραμένει ουδέτερο. Πολλοί ανησυχούν για την τρέχουσα κλιμακούμενη ρητορική και τις 
ενέργειες, όσον αφορά τη σύγκρουση στην Ουκρανία, που οδηγεί σε έναν πολύ ευρύτερο πόλεμο. 
Στην εποχή των όπλων μαζικής καταστροφής, ο τερματισμός της σύγκρουσης θα πρέπει να 
βρεθεί στο πολιτικο-διπλωματικό πεδίο. Ως εκ τούτου, υπήρξε ευρεία υποστήριξη από την 
πλευρά της Κινεζικής κοινής γνώμης, όσο αφορά την έκκληση της κυβέρνησης περί 
αυτοσυγκράτησης και διαπραγματεύσεις από όλα τα μέρη για τον τερματισμό του πολέμου το 
συντομότερο δυνατό. Έχουν ήδη παραδοθεί τρία φορτία Κινεζικής ανθρωπιστικής βοήθειας στην 
Ουκρανία και θα ακολουθήσουν και άλλα.

Επομένως, η ουδετερότητα της Κίνας δεν είναι απλώς παθητική αλλά βασίζεται σε 
αρχές υπέρ μιας ισορροπημένης και διαρκούς ασφάλειας όλων των μερών.

Αυτό έρχεται σε έντονη αντίθεση με την όχι και τόσο εξαίρετη απομόνωση των Ηνωμένων 
Πολιτειών κατά τους μοιραίους μήνες μεταξύ της επιχείρησης Μπαρμπαρόσα (22 Ιουνίου 1941) 
και του Περλ Χάρμπορ (7 Δεκεμβρίου 1941), η οποία αποτυπώθηκε με τον καλύτερο τρόπο από 
τον τότε γερουσιαστή Χάρι Τρούμαν. Δύο ημέρες μετά τη γερμανική εισβολή στη Σοβιετική 
Ένωση, οι New York Times δημοσίευσαν την ακόλουθη δήλωση του μελλοντικού προέδρου των 
ΗΠΑ: «Αν δούμε ότι η Γερμανία κερδίζει θα πρέπει να βοηθήσουμε τη Ρωσία και αν η Ρωσία 
κερδίζει θα πρέπει να βοηθήσουμε τη Γερμανία και με αυτόν τον τρόπο να τους αφήσουμε να 
αλληλοσκοτωθούν, όσοι το δυνατόν περισσότεροι...».3 Σε λιγότερο από έξι μήνες, η Αμερική 
βρισκόταν σε πόλεμο και τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

Πρόσω ολοταχώς, στον 21ο αιώνα, η σταθερή άνοδος της Κίνας συνοδεύεται από μια 
επιστροφή στο κομφουκιανικό παρελθόν της, αναζητώντας τη σοφία μέσα σε έναν κόσμο 
χάους. Ένα βασικό συστατικό του Κομφουκιανισμού είναι το να είσαι μετριοπαθής (中庸) ή 
να μένεις στη μέση αποφεύγοντας τις ακρότητες. Μετά από τεράστιες διακυμάνσεις στην 
εσωτερική και εξωτερική πολιτική της στη δεκαετία 1950-1970, η Κίνα από το 1982 και έπειτα, 
ακολουθεί μια ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική χωρίς να εντάσσεται σε μπλοκ συμμαχιών, ή όπως 
την περιγράφει ο Χένρι Κίσινγκερ ως αμεροληψία και πραγματισμό, η οποία μοιάζει πολύ με τη 
στάση του πρέσβη Κιν Γκανγκ. Αυτό ισχύει και για τον σημερινό πόλεμο στην Ουκρανία, την 
κρίση στην Ουκρανία-Κριμαία το 2014 και τη σύγκρουση Γεωργίας-Ρωσίας το 2008, καθώς και για
το ζήτημα της Κορέας από τη δεκαετία του 1980, δεδομένου ότι η Κίνα αντιτίθεται σε κάθε 
κίνηση αποσταθεροποίησης της χερσονήσου.

Μήπως οι δυτικοί ρεαλιστές πολιτικοί παραπλανήθηκαν;

Μεταξύ των διαφόρων ανταγωνιστικών απόψεων που κυκλοφορούν στο δημόσιο χώρο της Κίνας 
σχετικά με το ζήτημα της Ουκρανίας, είναι και αυτές δυτικών ρεαλιστών όπως ο Τζορτζ Κένναν, ο 
οποίος προειδοποίησε πριν από 25 χρόνια ότι η επέκταση του ΝΑΤΟ προς ανατολάς αποτελεί «το 
πιο μοιραίο λάθος της αμερικανικής πολιτικής σε ολόκληρη τη μεταψυχροπολεμική εποχή». Στην 
κατάθεσή του το 1997 στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, ο Τζακ Μάτλοκ 
(πρέσβης των ΗΠΑ στην ΕΣΣΔ,1987-1991) επανέλαβε τις βαθιές ανησυχίες του Κένναν ότι η 

3  Σημ. Μετ. πάντως ευρύτερα είναι γνωστό μόνο το πρώτο μέρος της φράσης, δηλαδή: ''If we see that Germany 
is winning we ought to help Russia, and if Russia is winning we ought to help Germany.'', προφανώς το δεύτερο μπορεί 
να είναι ανεκτό όταν δηλώνεται από κάποιον άγνωστο και ασήμαντο - εκείνη την εποχή  - γερουσιαστή, όχι όμως από 
έναν πρόεδρο των ΗΠΑ, που προβάλλει ως το πρότυπο των δημοκρατικών θεσμών.



«λανθασμένη» επέκταση του ΝΑΤΟ «μπορεί κάλλιστα να μείνει στην ιστορία ως το πιο βαθύ 
στρατηγικό λάθος που έγινε μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου». Λίγο μετά την κρίση στην 
Ουκρανία-Κριμαία το 2014, ο Χένρι Κίσινγκερ προειδοποίησε επίσης ότι, δεδομένης της 
μοναδικής ιστορίας της ως τμήμα της Ρωσίας επί αιώνες, η επιβίωση και η ευημερία της 
Ουκρανίας πρέπει να βασιστεί στην ουδετερότητά της ως «γέφυρα» και όχι ως πεδίο μάχης 
μεταξύ της Ρωσίας και της Δύσης. Αυτές οι απόψεις των δυτικών ρεαλιστών -που κάποτε 
παροικούσαν στους ακαδημαϊκούς κύκλους της Κίνας- είναι πλέον πανταχού παρούσες στον 
δημόσιο χώρο.

Για πολλούς στην Κίνα, η απουσία του πολιτικού ρεαλισμού από το διάλογο για την Ουκρανία στη 
Δύση είναι αλλόκοτη. Αν αυτές οι νηφάλιες, αν και «πολιτικά λανθασμένες» απόψεις είχαν 
εισακουστεί στον τόπο τους (τη Δύση), ο σημερινός πόλεμος στην Ουκρανία θα μπορούσε να 
είχε αποφευχθεί. Επομένως, ο δυτικός ισχυρισμός περί «απρόκλητης εισβολής» της Ρωσίας στην 
Ουκρανία δεν πείθει τους περισσότερους στην Κίνα. Το πολιτικό σύστημα της χώρας μπορεί να 
μην είναι τόσο φιλελεύθερο όσο αυτό των Η.Π.Α. Το κινεζικό μυαλό, ωστόσο, είναι πολύ πιο 
ανοιχτό από αυτό που ο Χένρι Κίσινγκερ περιγράφει ως «σολιψισμό» στην Αμερική - την 
αδυναμία να συλλάβει έστω και έναν άλλο τρόπο να δει κανείς τον κόσμο.
Σημ. μετ. Ο σολιψισμός ή εγωμονισμός είναι ιδεαλιστική υποκειμενική θεωρία, σύμφωνα με την 
οποία, ως ανθρωποκεντρική αντίληψη, δεν υπάρχει τίποτε άλλο στον κόσμο εκτός από το υποκείμενο,
τον άνθρωπο και τη συνείδησή του

Η ευθυγράμμιση Ρωσίας-Κίνας: Κίνα: Μια ιδιαίτερη, μοναδική συμμαχία.

«Η φιλία μεταξύ των δύο κρατών δεν έχει όρια» και «δεν υπάρχουν απαγορευμένοι τομείς 
συνεργασίας», διακηρύσσεται στην κοινή δήλωση Ρωσίας-Κίνας που υπέγραψαν ο Σι και ο 
Πούτιν στις 4 Φεβρουαρίου 2022 πριν από την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 
του Πεκίνου. Αυτή η νέα πτυχή της επί δεκαετίες «στρατηγικής εταιρικής σχέσης», ωστόσο, δεν 
είναι μια στρατιωτική συμμαχία. Δεν ενσωματώνει μαζί της τον τυπικό μηχανισμό διαπλοκής, 
παρόμοιο με εκείνον του «ιερού» άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, που θα δέσμευε αυτόματα τον έναν με τον 
άλλον σε καταστάσεις σύγκρουσης. Στην πραγματικότητα, η Μόσχα και το Πεκίνο υπήρξαν είτε 
αδέσμευτοι, είτε ουδέτεροι όσον αφορά όλα σχεδόν τα «κυρίαρχα συμφέροντα» του άλλου, είτε
πρόκειται για την Κριμαία, την Ταϊβάν, τη Νότια Σινική Θάλασσα, τις Σινο-Ινδικές 
συνοριακές διαφορές κ.λπ.

Μια από τις βασικές κινητήριες δυνάμεις για αυτό το φιλικό και ευέλικτο πλαίσιο στρατηγικής 
εταιρικής σχέσης αποτελούν τα διδάγματα του παρελθόντος. Μεταξύ 1950 και 1989, οι σχέσεις 
μεταξύ των δύο Κομμουνιστικών γιγάντων υπέστησαν μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ συμμαχίας 
και αντιπαλότητας, με τεράστιο κόστος και για τις δύο πλευρές. Έκτοτε, οι δύο χώρες έχουν 
μετατρέψει αυτή την άκρως ιδεολογική και επικίνδυνα στρατιωτικοποιημένη σχέση σε σχέση 
ρεαλιστικής συνύπαρξης. Κεντρικό στοιχείο αυτής της σχέσης είναι η απουσία ιδεολογίας, η 
οποία συνήθιζε να υπερτονίζει τη φιλία κατά τη διάρκεια του «μήνα του μέλιτος» (1949-59) 
και να ενισχύει τις διαφωνίες κατά τη διάρκεια του 30ετούς «διαζυγίου» τους (1960-89). Κατά
κάποιον τρόπο, η σημερινή «στρατηγική εταιρική σχέση» Ρωσίας-Κίνας, απεριόριστη ή όχι, 
είναι μια φυσιολογική σχέση μετά τις «καλύτερες» και τις «χειρότερες» εποχές.

Μια τέτοια ρεαλιστική σχέση από το 1989 και μετά είναι ίσως η πιο σταθερή, η πιο ισότιμη (σε 
συνολικούς όρους) και η λιγότερο επιβλαβής για τις δύο μεγάλες δυνάμεις από τη Συνθήκη 
του Νερτσίνσκ του 1689. Συμβαίνει να πρόκειται για μια εποχή κατά την οποία και οι δύο πλευρές
έχουν υποστεί τεράστιες κοινωνικοοικονομικοπολιτικές μεταμορφώσεις. Η Κίνα, ίσως 
περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο έθνος στον κόσμο, κατανοεί τους τεράστιους κινδύνους, 
τις προκλήσεις και τις δυσκολίες του επώδυνου μετασχηματισμού της Ρωσίας στις μετα-



Σοβιετικές δεκαετίες. Και, σε αντίθεση με ορισμένους στη Δύση, η Κίνα απέφυγε να 
εκμεταλλευτεί την αδυναμία της Ρωσίας για να αποκομίσει τυχόν βραχυπρόθεσμα οφέλη.

Η αξιοπρέπεια της Ρωσίας πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά - και ίσως θα έπρεπε, ακόμη 
πιο σοβαρά - υπόψη, ιδιαίτερα όταν η Ρωσία βρίσκεται ιστορικά σε υφεσιακή πορεία.

Η Σινο-Ρωσική στρατηγική εταιρική σχέση δεν είναι απαλλαγμένη από προβλήματα. Αντιθέτως, 
ορισμένα από αυτά ήταν «αμφιλεγόμενα» και ακόμη και «αμφισβητούμενα», όπως είχε 
παρατηρήσει ο Πούτιν στην ομιλία του στο Βαλντάι τον Οκτώβριο του 2017. Ωστόσο, τα 
προβλήματα αυτά συζητήθηκαν, «επιλύθηκαν με συναινετικές λύσεις» χωρίς να «οδηγήσουν 
την κατάσταση σε αδιέξοδο», πρόσθεσε ο Ρώσος πρόεδρος. Και οι δύο πλευρές περιγράφουν 
την τρέχουσα σχέση ως «ώριμη», γεγονός που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την έντονα 
πολιτικοποιημένη εμπειρία της δεκαετίας 1950-1970. Και έχουν κάθε λόγο να διατηρήσουν 
μια τέτοια σχέση ανεξάρτητα από οποιουσδήποτε εξωτερικούς αντιπερισπασμούς.

Τέλος, η Κίνα και η Ρωσία είναι δυο μεγάλες πολιτισμικές οντότητες με υλικές και ιδεολογικές 
δυνατότητες να επιδιώκουν τους αντίστοιχους ανεξάρτητους εξωτερικούς και στρατηγικούς 
στόχους τους, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση. Αυτή η τάση της εξωτερικής 
τους πολιτικής συμβαδίζει με την επιστροφή τους, σε διαφορετικό βαθμό, στην 
πολιτιστική/θρησκευτική τους κληρονομιά, που είναι: Κομφουκιανισμός για την Κίνα (το 
ΚΚΚ ως «Κόμμα Κινεζικού Πολιτισμού», σύμφωνα με τον Μαχμπουμπάνι) (CCP as the 
“Chinese Civilization Party,”)και ο «μετριοπαθής συντηρητισμός» για τη Ρωσία με μια γερή 
δόση Ανατολικής Ορθοδοξίας.

Η ανάγκη για γνήσια ουδετερότητα στον «εμφύλιο πόλεμο της Δύσης» 2.0

Η σταθερότητα και η απουσία ιδεολογικών παραγόντων στις διμερείς τους σχέσεις έχουν τεράστιες 
επιπτώσεις για τον υπόλοιπο κόσμο. Σημαίνει μια ιστορική επιστροφή των δύο μεγάλων 
δυνάμεων στον Βεστφαλιανισμό της μη ανάμειξης στις εσωτερικές υποθέσεις της άλλης, το 
θεμέλιο του σύγχρονου παγκόσμιου συστήματος κυρίαρχων κρατών που πρωτοστάτησε, ενώ 
σήμερα πλέον έχει σε μεγάλο βαθμό απορριφθεί από την ιδια τη Δύση.

Παράλληλα με τη συνεχή επέκταση του ΝΑΤΟ προς ανατολάς, οι ατελείωτοι πόλεμοι της Δύσης 
για την προώθηση της δημοκρατίας και την αλλαγή καθεστώτων στη μεταψυχροπολεμική περίοδο 
οδήγησαν σε μια «φιλελεύθερη διεθνή τάξη», η οποία δεν είναι ούτε φιλελεύθερη ούτε ομαλή 
σύμφωνα με τον Νάιαλ Φέργκιουσον (Niall Ferguson). Υπό αυτή την έννοια, όσοι προβλέπουν 
την επάνοδο του Ψυχρού Πολέμου φαίνεται να είναι ιστορικά τυφλοί. Ο Ψυχρός Πόλεμος, 
παρ' όλη τη στρατιωτικοποιημένη και ιδεολογικοποιημένη αντιπαράθεση μεταξύ των 
υπερδυνάμεων του κόσμου, έτυχε να είναι μια «μακρά ειρήνη» μεταξύ τους με επίσημους και 
ανεπίσημους κανόνες του παιχνιδιού, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων ελέγξιμων μηχανισμών
παρακολούθησης και επιτήρησης της εφαρμογής των διαφόρων συμφωνιών σχετικών με τον 
περιορισμό των εξοπλισμών. Μέσα σε αυτό το σύστημα διπολικότητας, η ασφάλεια προέκυπτε ως
αμοιβαία με αυτοσυγκράτηση και από τις δύο πλευρές, ιδιαίτερα μετά την κρίση των πυραύλων της
Κούβας το 1962, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Φ. Κένεντι απηύθυνε δημόσια έκκληση για «μια 
γνήσια ειρήνη, το είδος της ειρήνης που δίνει τη ζωή στη γη, το νόημα του να αξίζει να ζει κανείς, το 
είδος που επιτρέπει στους ανθρώπους και τα έθνη να εξελίσσονται προς τη πρόοδο, να ελπίζουν και 
να οικοδομούν μια καλύτερη ζωή για τα παιδιά τους - όχι απλώς ειρήνη για τους Αμερικανούς, αλλά 
ειρήνη για όλους τους ανθρώπους - όχι απλώς ειρήνη στην εποχή μας, αλλά ειρήνη για πάντα, μέσα 
στους αιώνες».



Ο κόσμος έχει απομακρυνθεί πολύ από αυτή την ιδεαλιστική και νηφάλια εκτίμηση. Με το τέλος 
της ισορροπίας μεταξύ του δυτικού φιλελευθερισμού και του σοσιαλισμού της Σοβιετικής Ένωσης 
αντίστοιχα, η Δύση επιδίωξε να κατοχυρώσει τη μονομερή και απόλυτη ασφάλειά της, εις βάρος 
της ασφάλειας του υπόλοιπου κόσμου, συμπεριλαμβανομένης και της Ρωσίας. Η Ουκρανία, 
επομένως, αποτελεί πλέον το πλήγμα που προέκυψε από αυτό που ο Κένναν είχε χαρακτηρίσει 
ως το «μοιραίο σφάλμα».

Στην άκρως προκλητική πραγματεία του για τις συγκρούσεις των πολιτισμών το 1993, ο Σάμιουελ 
Χάντινγκτον αντιμετώπισε τη φιλελεύθερη αντίληψη περί του «τέλους της ιστορίας», του 
Φουκουγιάμα, με τη δική του «καταληκτικότητα» του Ψυχρού Πολέμου, υποστηρίζοντας  τη 
θεωρία περί του τέλους του «εμφυλίου πολέμου της Δύσης» (από τη Συνθήκη της Βεστφαλίας του 
1648 έως το 1991). Εκ των υστέρων, η Χαντινγκτονική «καταληκτικότητα», όχι μόνο υποτιμά την 
αυτοκαταστροφική δύναμη της Δύσης, αλλά και είναι στην καλύτερη περίπτωση υποτιμητική
για τον υπόλοιπο κόσμο εκτός της Δύσης. Οι «δυτικοί εμφύλιοι πόλεμοι» του 20ού αιώνα 
υπήρξαν «ολοκληρωτικοί πόλεμοι» που καταπλάκωσαν μεγάλο μέρος του μη δυτικού κόσμου. Οι 
απώλειες μόνο για τη Ρωσία και την Κίνα στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν 27 εκατομμύρια και 35 
εκατομμύρια, αντίστοιχα. Πέρα από αυτό, δεν πρέπει να παραγνωρίσει κανείς όλους τους πολέμους
κατακτήσεων και αποικισμών σε όλο τον κόσμο πριν από τον 20ό αιώνα. Ίσως εξαιτίας αυτού, 
μεγάλο μέρος των μη δυτικών χωρών -συμπεριλαμβανομένων της Ινδίας, της Βραζιλίας, της 
Νότιας Αφρικής κ.λπ.- μένουν μακριά από τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, και αντίθετα 
καλούν σε αυτοσυγκράτηση και σε διαπραγματεύσεις.

Το να είσαι μετριοπαθής και αμερόληπτος είναι πολύ πιο δύσκολο από το να παίρνεις θέση, ιδίως 
όταν ο κόσμος βρίσκεται στη φάση της πιο επικίνδυνης σύγκρουσης από το τέλος του Β' 
Παγκοσμίου Πολέμου. Μια Σινο-Ρωσική στρατιωτική συμμαχία δεν μπορεί να αποκλειστεί 
εντελώς, τουλάχιστον υποθετικά. Ωστόσο, ένας τέτοιος μηχανισμός συστράτευσης θα εγγυηθεί την 
επανάληψη των μοιραίων «όπλων του Αυγούστου» του 1914, όταν οι δύο άκαμπτες και δεσμευτικές 
συμμαχίες στην Ευρώπη κήρυξαν πόλεμο η μία στην άλλη μέσα σε μια εβδομάδα κυρίως λόγω της 
συμμαχικής τους δέσμευσης, όπως υποστήριξε ο Σκοτ Σάγκαν του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ.

Από αυτή την άποψη, η σημερινή ουδετερότητα του Πεκίνου βασισμένη σε αρχές και 
αμεροληψία θα πρέπει να εκτιμηθεί ιδιαίτερα. Στην εποχή του τοξικού μείγματος των όπλων 
μαζικής καταστροφής και της μαζικής διάδοσης ψευδών ειδήσεων διαφόρων ειδών, είναι 
καιρός να αφήσουμε κάποιο περιθώριο για διάλογο, ειρήνη και ουδετερότητα προς μια 
συλλογική, χωρίς αποκλεισμούς, αδιαίρετη και διαρκή ασφάλεια για όλους.
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