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Một thời gian dài trong Chiến tranh Lạnh, hải quân Trung Quốc không là gì nhiều
hơn một lực lượng tuần duyên tỉ mỉ. Ngày này, sự phân chia rõ ràng hơn đang diễn
ra vì hải quân Trung Quốc nhấn mạnh chiến tranh tập trung vào công nghệ.

( Phần 1 ; Phần 2 ; Phần 3 ; Phần 4 ; Phần 5 )

Ả nh 15: Tàu tiếp nhiên liệu cứu hộ của MSA hoạt động gần với hai tàu Hải quân
PLA. Duy trì hỗ trợ cho việc qua lại của tàu thuyền dọc những bờ biển sầm uất của
Trung Quốc là nhiệm vụ chính của MSA. (Diễn đàn Quốc phòng Trung Quốc)

Trong số những thực thể giống như lực lượng tuần duyên, việc xem xét vai trò và
nhiệm vụ, không tính đến nguồn lực, giữa một bên là lực lượng tuần duyên và một
bên là hải quân như thế nào là điều tự nhiên và thích đáng. Nhà lý luận sức mạnh
biển Geoffrey Till giải thích rằng mặc dù sự chồng lấn là không thể tránh khỏi và
hợp lý, vẫn có số mô hình lực lượng tuần duyên có những mối quan hệ khác biệt với
hải quân quốc gia. Till thấy rằng “Với sự mở rộng quan điểm về an ninh, có lẽ bị
thúc giục bởi các sự kiện ngày 11/09, phạm vi chồng lấn tiềm tàng đang tăng lên
theo nhiều hướng làm nảy sinh những vấn đề liên quan đến câu hỏi ai phải chịu
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trách nhiệm cho cái gì.” Ông giải thích thêm, một số quốc gia có hải quân và lực
lượng tuần duyên với những nhiệm vụ riêng biệt đáng kể, trong khi ở những nước
khác (thường là những nước nhỏ hoặc kém phát triển hơn) chính hải quân về cơ
bản thực hiện chức năng như lực lượng tuần duyên, chủ yếu năng động trong các
hoạt động tuần tra, quản lý bờ biển và các nhiệm vụ nghiên cứu và cứu hộ [108] .

Các nhà phân tích của Trung Quốc đã ghi nhận đúng lúc rằng một số lực lượng tuần
duyên, bao gồm USCG, đã can thiệp trầm trọng vào an ninh quốc gia. Ví dụ, một
nhà phân tích hàng hải Trung Quốc ghi chú rằng lực lượng tuần duyên hùng mạnh
của Nhật bản đảm nhiệm chức năng như một lực lượng dự phòng quan trọng cho
hải quân Nhật bản [109] . Các tác giả của nghiên cứu của Viện Ning Ba quan sát
thấy rằng Hoa Kỳ rõ ràng đã xem Lực lượng Tuần duyên của mình là một trong năm
dịch vụ có trang bị vũ trang, nhiều lần sử dụng đơn vị này với nhiệm vụ chiến
đấu.”
[110] Những nhà phân tích này khá thẳng thắn khi
tiên đoán vai trò quan trọng của các thực thể tuần duyên của Trung Quốc trong bất
kỳ xung đột vũ trang nào trong tương lai: “Trong thời chiến, theo sự chỉ huy của
hải quân, [các bộ phận tuần duyên của Trung Quốc] sẽ tháp tùng giao thông hàng
hải, hỗ trợ kiểm soát giao thông hàng hải và cùng với các tàu đổ bộ, thực hiện
nhiệm vụ chống tàu ngầm, bảo vệ hải cảng, cung cấp thủy thủ cho một số bộ phận
trong hạm đội của hải quân và hỗ trợ trong quá trình hoàn thành công cuộc huy
động quốc gia.”
[111]

Một nhà phân tích chuyên môn từ trường Đại học Quốc phòng của Trung Quốc tranh
cãi trong tháng 06/2009 rằng các tàu tuần duyên lớn của Trung Quốc có thể dễ
dàng bị chuyển sang sử dụng trong chiến đấu viễn dương, trong khi các tàu tuần
duyên nhỏ và trung bình có thể hỗ trợ bảo vệ bờ biển, đảm nhiệm những nhiệm vụ
chẳng hạn như đặt bãi mìn [112] . Thuyền trưởng Moreland tương tự cho rằng “Cả
lực lượng tuần duyên Trung Quốc và lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ đều là các lực
lượng hàng hải được trang bị vũ trang không thuộc các đơn vị của bộ quốc phòng
của nước mình nhưng lại sẵn sàng hỗ trợ các cơ quan này tiến hành chiến tranh.”
[113]
Do đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy các đơn vị của Cộng đồng tuần duyên
biển của Trung Quốc có quan điểm cứng rắn về các vấn đề chủ quyền và yêu sách
biển: “Đài Loan trong nhiều khía cạnh nhất vẫn bị chi phối bởi các lực lượng bên
ngoài… Từ khía cạnh này, đảo Đài Loan tạo thành một điểm trung tâm chiến lược
quyết định vận mệnh tương lai của Trung Quốc… Trên biển cả, có nhiều quốc gia
láng giềng có tranh chấp đảo và lãnh thổ đại dương với Trung Quốc. Những mâu
thuẫn này tương đối lớn, và điều này có ảnh hưởng lớn đến không gian vận động
ảnh hưởng trong nền chính trị, chính sách đối ngoại và các vấn đề quân đội của
Trung Quốc.”
[114]
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Tuy nhiên, sẽ là một sai lầm khi xem các thực thể tuần duyên đang phát triển của
Trung Quốc như những phụ tá đơn thuần cho Hải quân PLA. Một quan điểm thế giới
chủ nghĩa hiển hiện rõ ràng trong nghiên cứu của Viện NinhBa: “Khởi xướng xung
đột vũ trang [,] hoặc thậm chí chiến tranh hạn chế, cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm
trọng đến toàn bộ khu vực và hệ thống thế giới, và không có lợi cho bối cảnh phát
triển của đất nước.” [115] Hơn nữa, Viện Ninh Ba thuộc BCD, là một trong số ít các
đơn vị được trang bị vũ trang trong số các thực thể tuần duyên của Trung Quốc;
người ta có thể đoán chừng một cách logic rằng các đơn vị không được trang bị vũ
trang (ví dụ như MSA hùng mạnh) ít có xu hướng tham gia các hoạt động bán quân
sự. Một chiều hướng cũng hiển hiện trong nghiên cứu của Viện Ning Ba là các thực
thể tuần duyên thực tế có thể cạnh tranh với hải quân của Trung Quốc để được
cung cấp dự phòng. Ví dụ, các học giả này thất vọng thấy rằng “trong nước, nhiều
học giả tin rằng sức mạnh biển là sức mạnh quân sự biển, và sức mạnh quân sự
biển là hải quân.”
[116]

Vấn đề cốt yếu đặt ra là khuynh hướng của hải quân Trung Quốc, mà rộng hơn là
PLA, sẽ là gì để nâng cao khả năng tuần duyên trên biển. Dẫn chứng ban đầu, với
hình thức là một bài báo trong số tháng 6/2008 của cơ quan Khoa học Quân sự
Trung Quốc chính thức và đầy uy tín ( 中国 军事科学 ) cho rằng PLA sẽ ủng hộ nỗ lực này;
tác giả bài báo, đến từ trường Đại học Quốc phòng Trung Quốc, có niềm tin sâu sắc
là năng lực giám sát trên biển mạnh hơn là một yếu tố trọng yếu trong một chiến
lược biển mới của Trung Quốc.
[117]
Tháng 7/2009, một hoạt động nghiên cứu và cứu hộ quan trọng đã được tiến hành
trong vùng lân cận của Vùng Châu thổ sông Châu Giang. Các nhà đồng tổ chức là
Hạm đội Biển Nam của Hải quân PLA và chính quyền tỉnh Quảng Đông. Mười ba cơ
quan, hai lăm tàu, và hai trực thăng đã tham gia vào hoạt động này với tên gọi là
hoạt động Ba Chiều (“
立体
军
警民
”) – nghĩa là quân đội, lược lương tuần duyên và nhân dân). Một ấn phẩm của Hải
quân mô tả hoạt động này ghi lại rằng Trung Quốc đã thiết lập một hệ thống
nghiên cứu và cứu hộ mới và mạnh nhưng than vãn rằng các vùng quân sự lại
không được hợp nhất tốt thành một thể - vấn đề này thể hiện sự cần thiết phải tiến
hành nhiều hơn các hoạt động như vậy.
[118]

Ảnh 16 : Tháng 7/2009, hoạt động nghiên cứu và cứu hộ quan trọng chưa từng diễn
ra bao giờ với sự tham gia của các đơn vị hải quân và các thực thể hàng hải dân
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sự (hai mươi lăm tàu và mười ba cơ quan) theo như đưa tin đã diễn ra tại Vùng
Châu thổ Sông Châu Giang phía Nam Trung Quốc.
(Hải Quân Hiện
đại).

Xem xét lại hai mô hình thay thế của Till – phân chia rộng hay chồng lấn lớn – điều
đáng lưu ý là Trung Quốc rõ ràng nổi lên từ truyền thống sau (chồng lấn). Một thời
gian dài trong Chiến tranh Lạnh, hải quân Trung Quốc không là gì nhiều hơn một
lực lượng tuần duyên tỉ mỉ. Ngày này, sự phân chia rõ ràng hơn đang diễn ra vì hải
quân Trung Quốc nhấn mạnh chiến tranh tập trung vào công nghệ. Tuy nhiên, PLA
cũng dần quan tâm hơn đến các vấn đề thường gây lo lắng cho các lực lượng tuần
duyên, bao gồm nghiên cứu và cứu hộ, bảo vệ môi trường, và cướp biển, điều này
nói lên rằng một sự phân chia rạch ròi về vai trò hoàn toàn không khả thi đối với
Trung Quốc trong thời gian gần hay tương đối ngắn. [119]

Phần tiếp theo “ Lý giải yếu điểm của năng lực giám sát trên biển của Trung Quốc "
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