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Међународни арбитражни суд у Хагу 12 јула донео је пресуду у спору између Кине и
Филипина око тога чије је историјско право на воде Јужно кинеског мора. Пресуда је 
штетна по Кину, у њој се каже да Кина нема историјско право на коришћење вода
Јужног кинеског мора.

  

  

Многи аналитичари су у свету правилно прогнозирали да ће пресуда бити негативна по
Кину али су погрешно проценили кинески одговор. Изузетак није био ни аутор Фонда
Стратешке Културе Хари Џ. Казианис чији смо превод на ову тему објавили. Он је
сматрао да је најмање вероватан случај да Кина не учини ништа и просто прогласи
неважећим одлуку арбитражног суда. Он је у свом ауторском тексту сматрао да је
највероватнији исход да Кина под притиском сопственог народа уради нешто више
коначно и да прокламује Зону Ваздушне Идентификације изнад спорних вештачких
острва у Јужном кинеском мору.

  

Следећи по реду случај који разматра је да се Кина постави агресивно на свим
неуралгичним тачкама Азије и да фактички буде спремна за тотални рат. У стварности
десило се управо супротно.

  

Кина је поступила баш онако како су аналитичари у свету па и поменути Хари Казианис
сматрали да неће, Кина се одлучила за прву, по њима, најмање вероватну опцију, да не
учини ништа пренагљено и исхитрено. Кина је у реалности учинила следеће: прогласила
је одлуку арбитражног суда неважећом и ипак је то потврдила показивањем мишића,
представила је чак четири сасвим нове фрегате.
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Кина је на овај начин показала свету да не хаје за одлуку трибунала и то је поткрепила
војном поморском силом без потребе да прокламује Зону Ваздушне Идентификације над
спорним острвима. Кина је апсолутно сигурна у себе тако да нема потребе да ризикује
време апсолутно ради за њу. Кина је највећа поморска сила Азије и зна да може ако
буде затребало да оствари све своје циљеве. Кина такође гради и сопствене носаче
авиона који ће јој помоћи да из регионалне прерасте у глобалну силу.

  

Американци и америчка ратна морнарица се силно плаше Кинеза зато сада убрзано
остварују сарадњу са својим савезницима Филипинима, Јапаном, Аустралијом и другим
земљама у региону како би покушали да спутају кинеско ширење изван тзв. првог
острвског ланца кога чине Тајван, Филипини, Јапан. САД намерно истурају своје
савезнике како не би они морали да страдају у случају неког конвенционалног војног
сукоба. Ипак, Кина показује своју надмоћ као што је то учинила са четири своје фрегате
на дан доношења пресуде међународног арбитражног суда.
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  Кина такође јача своје војно присуство на спорним вештачким острвима које је изградилау водама Јужног кинеског мора. Она тамо допрема своје најмодерније ловце, гради војнеаеродроме, и прави подморска склоништа за своје подморнице. Кина упркос одлуциХашког трибунала има капацитета да силом надјача све земље из окружења и да ихпросто својом војном надмоћи присили да прихвате де факто стање на терену и затоКина није имала разлога да прокламује Зоне Ваздушне Идентификације нити да нападасвоје суседе.  САД ће имати у будућности великих проблема да спутају Кину јер она има директнунамеру да се прошири изван острвских ланаца и то ће и учинити пуком масивношћу својефлотиле. А када се кинеској ратној морнарици прикључе и носачи авиона ни једанамерички савезник у региону неће моћи да јој парира.
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