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Η πρώτη σύνοδος κορυφής μεταξύ της Κίνας και των αραβικών χωρών θα πραγματοποιηθεί στη 
Σαουδική Αραβία την Παρασκευή (09.12.22). Πρόκειται για ένα ορόσημο στην ιστορία των 
σχέσεων Κίνας-Αραβικών χωρών και θα οδηγήσει τη συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών σε ένα 
εντελώς νέο επίπεδο. Για τον αραβικό κόσμο, μια περιοχή με πολύ διαφορετικά επίπεδα 
οικονομικής ανάπτυξης και πολύπλοκες εσωτερικές συγκρούσεις μεταξύ των χωρών που την 
απαρτίζουν, είναι σπάνιο να μπορεί να διαμορφωθεί και να διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό 
διάστημα μια ομόφωνη φιλική στάση απέναντι στην Κίνα και επομένως να υπάρξουν ισχυρές 
προσδοκίες για συνεργασία. Το κομβικό σημείο που βρίσκεται πίσω από αυτό αντιστοιχεί στα 
πλέον εκκρεμή προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα, όσον αφορά τη 
παγκόσμια ειρήνη και ανάπτυξη και αξίζει φυσικά, να μελετηθεί σε βάθος από τη διεθνή 
κοινότητα.

Είναι προφανές ότι οι σχέσεις μεταξύ της Κίνας και των αραβικών χωρών έχουν ήδη δημιουργήσει 
πρότυπα σε πολλές πτυχές. Η ειρήνη και η συνεργασία, τα ανοίγματα και η συλλογική δράση, η 
αμοιβαία εκμάθηση, τα αμοιβαία οφέλη και τα αμοιβαία αποτελέσματα αποτελούσαν πάντα τον 
κύριο άξονα των ανταλλαγών μεταξύ της Κίνας και των αραβικών χωρών. Ο κόσμος σήμερα 
υφίσταται μεγάλες αλλαγές που δεν έχουν παρατηρηθεί εδώ και έναν αιώνα, και η Κίνα και οι 
αραβικές χώρες αντιμετωπίζουν παρόμοιες ιστορικές ευκαιρίες και προκλήσεις, από τις οποίες 
προέκυψε η Κινεζο-Αραβική σύνοδος κορυφής. Έχουν περάσει 18 χρόνια από την πρώτη 
διοργάνωση του Φόρουμ Συνεργασίας Κίνας-Αραβικών Κρατών (CASCF) το 2004. Η Κινεζο-
Αραβική σύνοδος κορυφής διαμορφώθηκε με βάση το πλαίσιο της CASCF. Αλλά αυτό δεν είναι 
απλώς μια αναβάθμιση, είναι αποτέλεσμα της Κινεζο-Αραβικής συνεργασίας σε διάφορους 
τομείς, που έχει φθάσει σε ένα ιδιαίτερο εύρος και βάθος. Η σύγκληση της Κινεζο-Αραβικής 
συνόδου κορυφής είναι επίσης μια διαδικασία διαμόρφωσης μιας συντονισμένης προσπάθειας
με αμοιβαία συμφωνία και των δύο πλευρών.

Οι αραβικές χώρες, που βρίσκονται στο σταυροδρόμι της Ασίας και της Αφρικής, από τον Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο και εντεύθεν έχουν κατακλυστεί από περιφερειακά καυτά ζητήματα. Αν και 
είναι πλούσιες σε ενέργεια, οι χώρες αυτές δεν έχουν ποτέ απαλλαγεί από την εμπλοκή των 
γεωπολιτικών συγκρούσεων. Πρόσφατα επίσης μετά την είσοδό τους στον 21ο αιώνα, βίωσαν τις 
σοβαρές επιπτώσεις της «Αραβικής Άνοιξης». Η αποφυγή των πολιτικών αναταραχών με 
παράλληλη επίτευξη σταθερής οικονομικής ανάπτυξης έχει γίνει κοινή επιθυμία πολλών αραβικών 
χωρών. Ενδιαφέρονται έντονα για την εμπειρία της Κίνας, την οποία η Κίνα είναι πρόθυμη να 
μοιραστεί με τους Άραβες εταίρους της χωρίς επιφυλάξεις. Σε αντίθεση με ορισμένες δυνάμεις 
που εισέβαλλαν στο χώρο της Μέσης Ανατολής με μια υπεροπτική συμπεριφορά και 
επικεντρώνονται σε γεωπολιτικά ζητήματα και ζητήματα ασφάλειας, η Κίνα συμμερίζεται τις 
δυσκολίες των αραβικών χωρών στον αγώνα τους για ανεξαρτοποίηση. Εδώ και καιρό 
αλληλοϋποστηρίζονται στη διεθνή πολιτική σκηνή και επιδιώκουν τη συνεργασία με αμοιβαία 
οφέλη στο σύγχρονο ρεύμα της οικονομικής παγκοσμιοποίησης.

Οι δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ της Κίνας και των αραβικών χωρών είναι τεράστιες. Οι δύο 
πλευρές καταβάλλουν από κοινού προσπάθειες για να αξιοποιήσουν αυτές τις δυνατότητες στο 
μέγιστο δυνατό βαθμό και, ταυτόχρονα, να τις μετατρέψουν σε θετική ενέργεια που προάγει την 
ειρήνη και την ανάπτυξη των χωρών τους και που ταυτόχρονα επιλύει ριζικά τα περιφερειακά 
καυτά ζητήματα.



Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος των αραβικών χωρών. Το 2021, ο όγκος του 
διμερούς εμπορίου μεταξύ των αραβικών χωρών και της Κίνας ανήλθε σε περισσότερα από 300 
δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση άνω του ενός τρίτου σε σχέση με το προηγούμενο 
έτος. Κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του τρέχοντος έτους, ο όγκος του εμπορίου μεταξύ των δύο 
πλευρών έφθασε τα 319 δισεκατομμύρια δολάρια, που αντιστοιχεί σε μια ετήσια αύξηση 35,28 τοις
εκατό, κοντά στο επίπεδο ολόκληρου του οικονομικού έτους 2021, διατηρώντας τη δυναμική της 
ταχείας ανάπτυξης. Επιπλέον, 20 αραβικές χώρες έχουν υπογράψει μνημόνια συνεργασίας με την 
Κίνα στο πλαίσιο της προτεινόμενης από την Κίνα Πρωτοβουλίας: «Μιας Ζώνης - Ενός Δρόμου». 
Το πεδίο της Κινεζο-Αραβικής συνεργασίας έχει επεκταθεί από τον τομέα της ενέργειας επιπλέον 
και στη γεωργία, στην ψηφιακή οικονομία και στην ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας. 
Πιστεύουμε ότι η σύγκληση της Κινεζο-Αραβικής συνόδου κορυφής θα ανεβάσει τη συνεργασία σε
νέο υψηλότερο επίπεδο.

Η ισχυρή ενδογενής κινητήρια δύναμη της Κινεζο-Αραβικής συνεργασίας υπερβαίνει κατά πολύ 
την οικονομική και εμπορική συνεργασία. Ως δύο αρχαίοι πολιτισμοί, η Κίνα και οι αραβικές χώρες
έχουν δημιουργήσει ιστορίες αρμονικής συνύπαρξης μέσα στην ποικιλομορφία και κλίμα 
αμοιβαίου σεβασμού και εκμάθησης. Στο πλαίσιο της αναβίωσης θεωριών όπως περί 
«πολιτισμικής ανωτερότητας» και «σύγκρουσης των πολιτισμών», η ομοψυχία της Κίνας και 
των αραβικών χωρών έχει γίνει περισσότερο εμφανής.

Τόσο η Κίνα όσο και οι αραβικές χώρες υποστηρίζουν το σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας, της 
ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας και τη μη ανάμειξη στις εσωτερικές υποθέσεις 
των άλλων.χωρών Και οι δύο πλευρές αντιτίθενται στην εξωτερική παρέμβαση και σε κάθε μορφή
ηγεμονισμού και επιβολής πολιτικής ισχύος. Η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η ενοποίηση των 
συμφερόντων που έχουν καλλιεργηθεί μέσα από χρόνια μετριοπάθειας είναι ο πλέον πολύτιμος 
πόρος στις σχέσεις τους. Εάν η Κινεζο-Αραβική συνεργασία στον οικονομικό και εμπορικό τομέα 
αποβεί καρποφόρα, η ισχυρή ανταπόκριση μεταξύ των δύο πλευρών όσον αφορά τις αξίες θα έχει 
αποτελέσει το πλούσιο και γόνιμο έδαφος.

Όπως έχουμε διαπιστώσει, ορισμένοι Αμερικανοί αναλυτές δήλωσαν ότι οι ρόλοι της Κίνας και των
ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή δεν είναι εγγενώς ανταγωνιστικοί ή αμοιβαία αποκλειόμενοι, ενώ 
ορισμένοι άλλοι υποστήριξαν επίσης ότι η Κινεζο-Αραβική σύνοδος κορυφής και η ενίσχυση των 
οικονομικών τους σχέσεων δεν είναι απαραίτητα εις βάρος των αμερικανικών συμφερόντων. Οι 
απόψεις αυτές είναι σχετικά ορθολογικές. Ορισμένες ελίτ των ΗΠΑ και της Δύσης, 
περιορισμένες στη δική τους αντίληψη, απορρίπτουν τη «θεωρία του κενού εξουσίας» και 
παρερμηνεύουν τη σύνοδο κορυφής Κίνας-Αραβίας. Θα θέλαμε να τους επισημάνουμε ότι 
«μερικές μύγες που βουίζουν» δεν θα καταφέρουν να αποτρέψουν την Κίνα και τις αραβικές 
χώρες από το να κάνουν τα σωστά πράγματα που θα αποβούν σε αμοιβαίο όφελος.


