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ین العدید من شركائھا التجاریین الرئیسیبین لصین حول اانخفض الرأي العام وقد االدراك. في الدولة الصینیة مشكلة إن لدى 
تھا على الصحة االقتصادیة للصین ومكانبشكل حتمي اء السلبیة للصین التي تؤثر واآلر) 19-كوفیدفایروس كورونا ( بسبب وباء

لتي ا، انخرط الحزب الشیوعي الصیني في حملة دبلوماسیة عامة قویة لصیناتجاه اجھة اآلراء السلبیة مو. ومن أجل الدولیة
، وتسلیط الضوء على الدعم للدول األجنبیة وإعادة توجیھ المسؤولیة فیما یتعلق بأصل قوة الصینظھار إل حملة ترویجتتضمن 

خرى تحدث ھناك قصة أو. في اإلخبار رئیسیة عناوینبمثابة ) واستجابتھا( الصینلدى االدراك أصبح تحدي . وقد الوباء العالمي
میاه  كسب الھیمنة فيمن أجل إنھا قصة اإلجراءات التي تكثفھا الصین . ال تحظى باھتمام كبیرالتي في غرب المحیط الھادئ 

یوفر و .، ألنھا تكشف الكثیر عن نوایا ومنھجیة الدولة الصینیةلتلك القصةاالنتباه المزید من الناس یولي یجب أن . وشرق آسیا
 .التطلع إلى المحیط الھادئ صورة أكثر اكتماالً 

 
، انخرطت الصین ومنذ ذلك التاریخ. مارسآذار /  11في  وباًء عالمیاً رسمي ) وبشكل 19-فایروس كورونا (كوفید أصبحوقد 

 ضلیةأفاإلجراءات إلى تعزیز تلك تھدف ي. وجنوبالو يشرقالصین ال بحرفي سلسلة من اإلجراءات التصعیدیة في میاه 
ترفع علم الصین كانت سفینة صید  اصطدمت، مارس آذار / 30في . والجمھوریة الشعبیة في جمیع أنحاء غرب المحیط الھادئ

آذار  16في  ةمماثل ةبعد حادثوقعت تلك الحادثة وقد . دوریة روتینیة في بحر الصین الشرقيعمل مدمرة یابانیة أثناء قیامھا بب
حاالت ذكران بتین تكال الحادث. وإن ترفع علم الصینكانت وسفینة صید أخرى  تابعة لخفر السواحل التایوانيبین سفینة  مارس/ 

بنمط من التكتیكات العدوانیة من قبل السفن التجاریة التي ترفع علم والتي ترتبط السابق في التي وقعت األخرى  االصطدام
فن التجاریة شتبھ في أن العدید من السیُ . وخفر السواحلسفن ، وخاصة سفن البحریة وأعالم أجنبیةد السفن التي ترفع الصین ض

المیلیشیا تلك ن وإ .الصینیة الصغیرة التي تبحر في البحار القریبة من شرق آسیا مرتبطة بالمیلیشیا البحریة الصینیة سفن الصیدو
فرض ل من أجستخدم الیوم ، ولكن ھذه الملیشیا تُ عن حدود الصین ضد أي عداء أجنبيفة بالدفاع كلّ موجودة منذ بعض الوقت ومُ 

لدول اسفن البحریة وخفر السواحل التي ترفع علم  تتعقب خلسةالمیلیشیا تلك أن بومن المعروف . مطالب الصین اإلقلیمیة
ً ، واألجنبیة ً أجنبیا وتعمل  ،تھك المطالبات اإلقلیمیة الصینیةیُنظر إلیھا على أنھا تنالتي  تحاصر وتعادي أي سفینة ترفع علما

، یتم تصویر الحوادث بین كقوة ملیشیاو. و خفر السواحل الصیني جیش التحریر الشعبيالتابعة للبحریة لكشبكة معلومات ثانویة 
صینیة لسفن الادلیل على العدوان األجنبي على على أنھا جنبیة بشكل روتیني من قبل الدولة الصینیة األ السفن"قوارب الصید" و

 .بسیطةالتجارة مجال التعمل في التي 
 

 .المشاكل الوحیدة التي تحدث في البحار القریبة من شرق آسیاھي  مارس لیستشھر آذار / في  نالالتي وقعن الحادثتیا تكلوإن 
بأنھا محیطات الفي وتُعتبر عملیات االستطالع . صینیة إلى المیاه اإلقلیمیة لدول جنوب شرق آسیا استطالع سفینةعادت فقد 

. للدول األخرى في المنطقة االقتصادیة الخالصة ةمحظوروبالتالي، فھي  بأنھا نشاط اقتصادي،عتبر تُ  ا، لكنھممارسة شائعة
ً ذلك ، ولكن عدوانيبأنھا عمل الفیتنامیة  المنطقة االقتصادیة الخالصةإلى االستطالع عودة سفینة وتُعتبر  لإلجراءات الصینیة  وفقا
 السابق. ، المناطق االقتصادیة الخالصة فيریة أو االستراتیجیة، سواء للمناطق التجاالسفن الصینیة األخرىوقد تجاھلت . السابقة

 
. ایوانانعكاس لتزاید التوترات في مضیق تما یُمثّل ، وھو ریبات العسكریة بالقرب من تایوانالصین من كثافة التد ضاعفتوقد 

 أنشأت، ياألسبوع الماضفي . و، زادت السفن الحربیة األمریكیة والجیش التایواني من دوریاتھا الخاصة في المنطقةونتیجة لذلك
داخل الصین) واألخرى لجزر سبراتلي (أو شیشا  واحدة لجزر باراسیل (أو -الصین منطقتین إداریتین في بحر الصین الجنوبي 

 اراسیلبتُطالب بكلتا الجزیرتین (الصین كانت . وقد ا المنطقتین داخل مقاطعة ھاینان األكبرتكلوتتواجد ). نانشا داخل الصین
بغض و. ةیجمھوریة الشعبللكأجزاء محكومة بشكل محدد ا الجزیرتین تلكل، ولكن ھذا ھو أول تعیین رسمي لسنوات) وسبراتلي

 أدى ھذا العمل. وقد داخل أراضیھا انأن جزر باراسیل وسبراتلي تقعبدول المنطقة األخرى تزعم ، النظر عن ادعاءات الصین

http://www.nesa-center.org/
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-04-26/china-s-wolf-warrior-officials-herald-the-end-of-diplomacy
https://time.com/5791661/who-coronavirus-pandemic-declaration/
https://www.reuters.com/article/us-japan-china/japan-says-destroyer-and-chinese-boat-collided-china-says-one-hurt-idUSKBN21I10U
https://thediplomat.com/2020/03/taiwan-coast-guard-reports-chinese-speed-boat-harassment-near-kinmen/
https://thediplomat.com/2020/03/taiwan-coast-guard-reports-chinese-speed-boat-harassment-near-kinmen/
https://www.reuters.com/article/vietnam-china-southchinasea/chinese-survey-ship-returns-to-vietnams-exclusive-economic-zone-idUSL3N2C20YQ
https://www.reuters.com/article/us-taiwan-security-usa/u-s-navy-destroyer-transits-taiwan-strait-on-same-day-as-chinese-drills-idUSKCN21T02C
http://eng.mod.gov.cn/news/2020-04/18/content_4863772.htm


 

تابعة  وصول سفینةإلى ، ومریكي أكبروجود أإلى ، وادة الدوریات من قبل دول المنطقة، وزیمن قبل الصین إلى زیادة التوترات
 .سترالیةاألبحریة لل
 

أمر  ذلك وعلى الرغم من كون، نعمتعزیز مطالبھا في شرق وجنوب بحر الصین؟ من أجل الصین الوباء العالمي تستغل ھل 
وقد لمتوقع. اغیر فإن ذلك لیس باألمر ، ى في منطقة المحیط الھادئ الھنديبالنسبة للعدید من الجھات الفاعلة األخر للقلقیدعو 
تجدر اإلشارة إلى األحداث الجاریة في غرب المحیط الھادئ . والمیاه لسنواتتلك بشكل مطرد من الضغط في والصین زادت 

ة إدارة ألنھا توفر بیانات مھمة تتعلق بكیفیالصینیة خارج غرب المحیط الھادئ، وذلك  یتعاملون مع الدولةألولئك الذین بالنسبة 
لصین دون تقییم األي أحد ، وال یمكن صانعي السیاسة على صورة كاملةیجب أن تستند تصورات . والصین لسیاستھا الخارجیة

 .النظر إلى أفعالھا في غرب المحیط الھادئ
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