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წინამდებარე ნაშრომი იკვლევს ჩინეთის ინტერესებსა და  გავლენებს,  

სამხრეთ ჩინეთის ზღვის რეგიონში. ნაშრომი საერთაშორისო ურთიერთობების, 

თეორიების მიდგომებით, აქცენტებს აკეთებს სამხრეთ ჩინეთის ზღვის 

რეგიონთან დაკავშირებული პრობლემის  განხილვაზე.  კვლევის  მიზანია 

აჩვენოს, რომ ჩინეთის ირედენტისტული პრეტენზიები მეტწილად სარგებელს არა 

ტერიტორიული დავების გადაწყვეტაში ეძებს, არამედ რეგიონულ ჰეგემონობაში. 

კვლევა აჩვენებს , რომ სამხრეთ ჩინეთის ზღვის რეგიონთან დაკავშირებით 

ქვეყნის სტრატეგია ემყარება ხელისუფლების მიერ შიდა საზოგადოების 

ნაციონალისტური მოწოდებებით კონსოლიდაციას და რეგიონში სტატუს-კვოს 

გაძლიერებას. ირედენტიზმი აძლიერებს ტერიტორიულ პრეტენზიებს სამხრეთ 

ჩინეთის ზღვაში, ქმნის ნოყიერ ნიადაგს ნაციონალიზმის გაღვივებისთვის და 

იწვევს საზოგადოების ჯგუფების ერთი იდეის ქვეშ გაერთიანებას. ნაშრომში 

გამოიკვეთა, რომ ჩინეთის მხრიდან რეგიონში ძალის დემონსტრირების ფაქტები 

მხოლოდ ირიდენტისტული ნაციონალიზმის გამოვლინებად ვერ ჩაითვლება. 

ზემოაღნიშნული მოსაზრების გადასამოწმებლად ძალის გადაცემის თეორიის 

მიდგომებზე მოხდა დაყრდნობა. მოსაზრებას ამყარებს სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში 

კუნძულების მილიტარიზაცია და კონკურენციაში შესვლა ამერიკის შეერთებულ 

შტატებთან, მთავარ ჰეგემონურ ძალასთან აზია წყნარი ოკეანის რეგიონში. 

კვლევის თეორიული ჩარჩო აღნიშნულ თეორიებს დაეყრდნო იმის დასადგენად 

არსებობს თუარა ჩინეთის რეგიონული მისწრაფებებს და ირედენტულ 

პრეტენზიებს შორის კავშირი. 
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Abstract 

 
present research explores the interests and influence of China in the South China Sea 

region. This article, with its approaches to international relations and theories, emphasis 

on the problems of the South China Sea region. Research 

aims to that China's irredentist claims irredentist claims of China seek to a large extent to 

benefit, and not in the resolution of territorial disputes, the main goal is regional 

hegemony. The research has shown that the country's strategy for the South China Sea 

region is based on the consolidation by the government of the nationalist appeals of 

domestic society and the strengthening of its status quo in the region. Irrententism 

strengthens territorial claims in the South China Sea, creates fertile ground for the 

awakening of nationalism and it leads to the unification of social groups under one idea. 

The research argues that China’s demonstrations of power in the region cannot be seen  

as simply a manifestation of irredentist nationalism. To verify the above opinion, While 

processing the research I have used approaches to the theory of Power  Transition 

Theory. This view is fueled by the militarization of the islands in the South China Sea 

and competition with the United States, As the main hegemonic power in the Asia- 

Pacific region. 

Keywords: China, the South China Sea, nationalism, the power transition, irredentism, 

hegemony. 


