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Trung Quốc một mặt bác bỏ phán quyết, một mặt đã có những điều chỉnh trên
thực địa và ngoại giao để hạn chế những tác động lan tỏa từ vụ kiện. Tuy nhiên,
câu hỏi đặt ra là liệu những thay đổi trong cách tiếp cận của Trung Quốc có tính lâu
dài hay chỉ là sách lược. Bài viết sẽ phân tích ứng xử của Trung Quốc sau phán
quyết để tìm lời giải cho câu hỏi đó.
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Tóm tắt

Phán quyết của Tòa Trọng tài ngày 12/7/2016 tạo ra một cục diện pháp lý mới có lợi
cho các nước đề cao vai trò của Công ước Luật biển (UNCLOS) ở Biển Đông. Sự hội
tụ của nhiều nhân tố bên trong và bên ngoài đã buộc Trung Quốc phải chấp nhận
những điều chỉnh có tính chiến thuật để hạn chế tác động của Phán quyết, tránh
sự chú ý của công luận quốc tế, đồng thời ngăn chặn các tập hợp lực lượng bất lợi
cho Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn tiếp tục mở rộng các điểm chiếm đóng,
hiện đại hóa hải quân, củng cố chỗ đứng chân ở Hoàng Sa và Trường Sa, và cố tình
duy trì mập mờ trong yêu sách để tạo ra cơ sở cho các hoạt động mở rộng trong
tương lai.

Từ khóa: Biển Đông, Tòa Trọng tài, Trung Quốc.

Ngày 12/7/2016, Tòa Trọng tài thành lập theo Phụ lục VII của Công ước Liên Hợp
Quốc về Luật Biển công bố Phán quyết cuối cùng về vụ kiện giữa Phi-líp-pin và
Trung Quốc liên quan đến tranh chấp ở Biển Đông. Phán quyết là thắng lợi lớn cho
Phi-líp-pin với việc Tòa Trọng tài ủng hộ phần lớn các khiếu nại của nước này, gồm
có: (1) bác bỏ yêu sách “đường lưỡi bò” dựa trên quyền lịch sử, (2) tất cả các thực
thể ở Trường Sa không phải là đảo và cũng không tạo thành một quần đảo; (3) bãi
Vành Khăn và Cỏ Rong là bãi nửa nổi nửa chìm thuộc thềm lục địa của Phi-líp-pin,
(4) Trung Quốc đã vi phạm các nghĩa vụ để đảm bảo an toàn trên biển; (5) Trung
Quốc đã vi phạm các nghĩa vụ liên quan đến bảo vệ môi trường biển. 1

Phán quyết tạo ra một cục diện pháp lý mới có lợi cho các nước đề cao vai trò của
Công ước Luật biển (UNCLOS) ở Biển Đông. Tuy nhiên, thắng lợi về pháp lý chưa
được chuyển hoá thành áp lực cụ thể trên thực địa, chính trị và ngoại giao để buộc
Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế. Thực tế cho thấy, Trung Quốc một mặt bác
bỏ phán quyết, một mặt đã có những điều chỉnh trên thực địa và ngoại giao để
hạn chế những tác động lan tỏa từ vụ kiện. Trung Quốc tỏ ra mềm mỏng hơn, mặt
khác chủ động đẩy các sáng kiến chính trị, ngoại giao để khu trú vấn đề Biển Đông
và ngăn chặn các nước liên quan nêu và viện dẫn phán quyết. Tuy nhiên, câu hỏi
đặt ra là liệu những thay đổi trong cách tiếp cận của Trung Quốc có tính lâu dài hay
chỉ là sách lược. Bài viết sẽ phân tích ứng xử của Trung Quốc sau phán quyết để
tìm lời giải cho câu hỏi đó.
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Giảm gây hấn, tập trung củng cố nguyên trạng mới

Sau phán quyết, Trung Quốc nhìn chung giảm mức độ quyết đoán ở Biển Đông
nhưng tiếp tục củng cố thế đứng chân trên các điểm chiếm đóng. Có thể thấy,
Trung Quốc ra tuyên bố bác bỏ và bất chấp phán quyết của Tòa trọng tài bằng
nhiều hoạt động: (1) tiếp tục chiếm đóng Bãi Vành Khăn (Vành Khăn), (2) tiếp tục
xây dựng và cho phép máy bay dân sự hạ cánh trên Bãi Vành Khăn, (3) ban hành và
thực hiện lệnh cấm đánh bắt cá năm 2016 và 2017, Trung Quốc can thiệp bất hợp
pháp vào quyền chủ quyền của Phi-líp-pin và Việt Nam. [1]

Tuy nhiên, Trung Quốc có hai dấu hiệu nhằm giảm căng thẳng. Thông qua Tuyên
bố của Chính phủ Trung Quốc về chủ quyền và lợi ích ở Biển Đông ngày 12/7/2016
(gọi tắt là Tuyên bố 12/7) và Sách trắng của Quốc vụ viện về lập trường giải quyết
tranh chấp giữa Trung Quốc và Phi-líp-pin ở Biển Đông ngày 13/7/2016 (gọi tắt là
Sách trắng 13/7)
Trung Quốc tái khẳng định chủ trương giải quyết hòa bình các
tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở của luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS. Bên
cạnh đó, các lực lượng của Trung Quốc trên thực địa không cản trở ngư dân của
Phi-líp-pin tiếp cận vùng đánh bắt cá truyền thống xung quanh Bãi cạn
Scarborough.
[2]

Về phương diện quản lý, Trung Quốc tìm cách hạn chế hoạt động của ngư dân với
việc thông qua Kế hoạch Ngư nghiệp năm năm lần thứ 13 (1/2017), trong đó có (1)
quy định giảm 1/6 sản lượng đánh bắt (từ 12 triệu tấn hiện nay xuống còn 10 triệu
tấn trong vòng 5 năm tới), (2) quy định mới của chính quyền Hải Nam nhằm kiểm
soát việc sản lượng đánh bắt sò tai tượng (giant clam) của ngư dân ở Đàm Môn
(Tanmen). [3] Bên cạnh đó, Trung Quốc tăng cường hợp tác với Phi-líp-pin trong
lĩnh vực chấp pháp biển với việc thành lập Ủy ban Cảnh sát biển hỗn hợp với
Phi-líp-pin (2/2017) và triển khai các hoạt động tuần tra chung cùng Phi-líp-pin;
[4]
(4) dừng triển khai các hoạt động thăm dò dầu khí mới ở những vùng biển của các
nước khác, hoặc là vùng được coi là tranh chấp.

Liên quan đến cáo buộc về việc tàu Trung Quốc thăm dò khu vực Benham Rise
ngoài khơi Aurora (Phi-líp-pin), Trung Quốc cho rằng các tàu này thực thi “nguyên
tắc tự do hàng hải” và “quyền qua lại không gây hại” và Trung Quốc tôn trọng đầy
đủ quyền lợi thềm lục địa của Phi-líp-pin với Benham Rise. [5] Tháng 3/2017, báo
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chí đưa tin rằng lãnh đạo của Hải Nam có kế hoạch xây dựng trạm giám sát môi
trường ở Scarborough, nhưng Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngay lập tức bác bỏ thông
tin này.
[6]

Trung Quốc cũng chủ động kiểm soát phản ứng của dư luận nội bộ, ngăn chặn các
thảo luận và hoạt động kích động chủ nghĩa dân tộc. [7] Ngay sau Phán quyết,
một số cuộc biểu tình quy mô nhỏ xảy ra ở nhiều địa phương ở Trung Quốc, kêu
gọi tẩy chay hàng hóa Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, các hãng thông tấn của Trung
Quốc phê phán “chủ nghĩa dân tộc mù quáng” khi các cư dân mạng kêu gọi tẩy
chay hàng hóa nước ngoài (Iphones và KFC).

Tuy nhiên, điều đáng quan ngại hơn là Trung Quốc đẩy mạnh các hoạt động quân
sự để củng cố năng lực triển khai sức mạnh và kiểm soát Biển Đông, bao gồm tập
trận, tuần tra trên không và củng cố các tiền đồn, hỏa lực ở Hoàng Sa và Trường
Sa. Các ảnh chụp từ vệ tinh gần đây cho thấy Trung Quốc liên tục mở rộng các cơ
sở quân sự ở Hoàng Sa: (1) ba trong số tám thực thể mà Trung Quốc kiếm soát đã
được xây dựng cầu cảng có thể tiếp nhận một số lượng lớn các tàu dân sự và hải
quân; (2) bốn hòn đảo nhỏ khác có cảng nhỏ hơn và một cảng được xây dựng trên
đảo Duy Mộng; (3) năm đảo ở Hoàng Sa có bãi đáp trực thăng, trong đó đảo Quang
Hòa (Duncan Island) có căn cứ trực thăng; (4) trên Đảo Phú Lâm đường băng được
mở rộng và nhiều nhà chứa máy bay được xây dựng. [8]

Ở Trường Sa, Trung Quốc đã xây dựng các hệ thống ra-đa, nhà chứa và bãi đỗ cho
khoảng 80 máy bay chiến đấu và 24 Tòa tháp lục giác có mái che di động ở trên đá
Chữ Thập, Subi và Vành Khăn. Các chuyên gia quân sự cho rằng các cấu trúc này là
các công sự để bố trí súng phòng không và tên lửa đất đối không (SAM) sử dụng để
bắn hạ máy bay và tên lửa phóng tới. Các bước đi này cho phép Trung Quốc tiếp
tục vươn ra, củng cố năng lực kiểm soát Biển Đông, nhưng không vi phạm phán
quyết và không tạo nên phản ứng quyết liệt từ các quốc gia tranh chấp khác.

Sau phán quyết, Trung Quốc tỏ ra không ngại thách thức Mỹ với ba động thái: (1)
bắt giữ thiết bị lặn của Mỹ ở trong vùng biển của Phi-líp-pin ngoài đường chín đoạn
(tháng 12/2016); (2) công bố dự thảo sửa đổi luật an toàn hàng hải với nhiều quy
định hạn chế tự do hàng hải (2/2017); (3) máy bay Trung Quốc chặn máy bay của
Mỹ ở khu vực xung quanh Scarborough (8/2/2017). Đáng chú ý, trong cùng thời gian
này, Trung Quốc cũng gia tăng các hoạt động ở Biển Hoa Đông, thách thức năng lực
kiểm soát của Nhật Bản ở khu vực xung quanh quần đảo Senkaku. Tháng 2/2017,
Nhật Bản thông báo phải tăng gấp số lượt máy bay xuất kích để chặn sự xâm nhập
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của không quân Trung Quốc. [9]

Tóm lại, diễn biến trên thực địa cho thấy phán quyết phần nào có tác dụng kiềm
chế hành vi của Trung Quốc. Dù có sức mạnh áp đảo đối với các bên tranh chấp
khác, Trung Quốc cũng phải tính toán đến dư luận quốc tế tại thời điểm nhạy cảm,
tránh tạo cớ để cho các cường quốc bên ngoài can dự sâu hơn vào khu vực. Tuy
nhiên, với việc tiếp tục củng cố thế đứng chân và xây dựng các căn cứ quân sự và
cơ sở hạ tầng cần thiết, Trung Quốc chủ động phô trương thanh thế, triển khai các
hoạt động gây hấn, lấn át nghiêm trọng khi các điều kiện thuận lợi hội tụ tạo ra thời
cơ mới.

Tiếp tục mập mờ về yêu sách

Tara Davenport cho rằng phán quyết của Tòa Trọng tài sẽ buộc Trung Quốc và các
bên phải minh bạch hóa yêu sách theo hướng tuân thủ luật pháp quốc tế. [10] Tuy
nhiên, các tuyên bố về phía chính phủ Trung Quốc liên quan đến phán quyết không
những không làm rõ yêu sách mà còn tạo ra thêm những mập mờ mới, tạo dư địa
cho các đòi hỏi rộng lớn hơn.
[11]
Nhìn chung, phía Trung Quốc tập trung chất vấn tính chính đáng của phiên Tòa và
phán quyết, thay vì giải thích và bảo vệ yêu sách của mình từ góc độ pháp lý.
[12]
Hai văn kiện thể hiện lập trường của Trung Quốc, gồm có Tuyên bố của Chính phủ
Trung Quốc về chủ quyền và lợi ích ở Biển Đông ngày 12/7/2016 (gọi tắt là Tuyên
bố 12/7) và Sách trắng của Quốc vụ viện về lập trường giải quyết tranh chấp giữa
Trung Quốc và Phi-líp-pin ở Biển Đông ngày 13/7/2016 (gọi tắt là Sách trắng 13/7)
thể hiện rõ những toan tính trên.

Hai văn kiện nhắc lại yêu sách ở Biển Đông với thành bốn thành tố: (1) yêu sách
chủ quyền đối với “các đảo khác nhau ở Biển Đông” (gọi tắt là Nanhai Zhudao),
gồm có Hoàng Sa, Trường Sa, Đông Sa và Trung Sa; (2) yêu sách nội thủy, lãnh hải
và vùng tiếp giáp “dựa trên” các đảo; (3) Yêu sách về vùng đặc quyền kinh tế và
thềm lục địa “dựa trên” các đảo; (4) yêu sách “quyền lịch sử”. [13] Đây là lần đầu
tiên Trung Quốc trình bày một cách thống nhất và toàn diện các yêu sách biển đảo
ở Biển Đông vốn trước đó được đề cập đơn lẻ từ nhiều văn kiện khác nhau.
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Tuy nhiên, phân tích kỹ những văn bản này từ góc độ luật pháp cho thấy Trung
Quốc tiếp tục sử dụng chiến thuật "đánh bùn sang ao", sử dụng cách đề cập chung
chung, các khái niệm không có nội hàm cụ thể để tránh sự mổ xẻ của giới chuyên
gia. Có ba điểm đáng chú ý trong cách cấu trúc hệ thống yêu sách của Trung Quốc.
Một là
, Trung Quốc sử dụng danh từ chung “Nanhai Zhudao” hay “các đảo khác nhau ở
Biển Đông” (gộp Trường Sa với Hoàng Sa, Trung Sa và Đông Sa), Trung Quốc nhập
nhèm, từ đó né tránh lập trường công khai về quy chế pháp lý của nhóm hoặc từng
thực thể ở Trường Sa.
[14]
Trong Tuyên bố của Chính phủ Trung Quốc về Tòa trọng tài năm 2014, Trung Quốc
khẳng định các thực thể ở Trường Sa là “đảo” có vùng đặc quyền kinh tế và thềm
lục địa riêng. Điều này đã bị Tòa Trọng tài bác bỏ.

Hai là, Trung Quốc không gắn “đường chín đoạn” với yêu sách vùng biển và “quyền
lịch sử”. Mặc dù chưa bao giờ làm rõ bản chất của đường lưỡi bò, Trung Quốc hành
xử như thể nước này đòi hỏi chủ quyền đối với tài nguyên trong vùng biển bên
trong đường lưỡi bò. Trong các văn kiện công bố sau Phán quyết, Chính phủ Trung
Quốc biện minh rằng bản đồ đường đứt đoạn công bố năm 1948 có mục đích “tăng
cường quản lý đối với các đảo mà Trung Quốc yêu sách ở Biển Đông”. Viện trưởng
Viện nghiên cứu Biển Đông ở Hải Nam Ngô Sĩ Tồn cũng cho rằng các “văn kiện này
ám chỉ rằng đường đứt đoạn là đường phân định lãnh thổ (đảo), chứ không phải
toàn bộ vùng nước.”
[15]

Tuy nhiên, với việc nhắc lại yêu sách về “các quyền lịch sử” nhưng không làm rõ
bản chất, nội dung và phạm vi của các quyền này, Trung Quốc để ngỏ các khả
năng diễn giải khác nhau. "Các quyền lịch sử" chỉ được đề cập duy nhất một lần
trong trong Luật về Vùng đặc quyền Kinh tế và Thềm lục địa của Trung Quốc năm
1998. Tuy nhiên, chưa rõ “các quyền lịch sử” vượt qua phạm vi của “các quyền
đánh cá truyền thống” hoặc các quy định khác của UNCLOS.

Ba là, Trung Quốc cụ thể hóa nguyên tắc “đất thống trị biển”, lấy các đảo ở Biển
Đông là cơ sở chính để yêu sách nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng
đặc quyền kinh tế và thềm lục địa căn cứ từ các đảo ở Biển Đông. Đáng chú ý,
Trung Quốc không sử dụng các thuật ngữ “vùng nước lân cận” và “vùng nước liên
quan” như trong công hàm gửi Liên Hợp Quốc 2009. Nguyên tắc “đất thống trị
biển” đã được khẳng định trong Tuyên bố của Chính phủ Trung Quốc vụ kiện giữa
Phi-líp-pin và Trung Quốc (2014).
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Việc tách biệt giữa yêu sách “nội thủy, lãnh hải và tiếp giáp lãnh hải” với yêu sách
“vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa” quy thuộc cho “các đảo ở Biển Đông” để
ngỏ khả năng diễn giải rằng thực thể có thể có quy chế pháp lý khác nhau. Tuy
nhiên, một số học giả nhận định rằng với việc đòi hỏi “nội thủy” cho Trường Sa,
Trung Quốc để ngỏ khả năng có thể vạch đường cơ sở thẳng một cách phi pháp
quanh nhóm đảo này (như trường hợp của Hoàng Sa).
[16]
Ngày 21/9/2017, báo chí đưa tin Trung Quốc đề cập đến khái niệm "Tứ Sa", bao
gồm Hoàng Sa, Trường Sa, Đông Sa và Trung Sa, trong trao đổi với Bộ Ngoại giao
Mỹ.
[17]
Có ý kiến lo ngại Trung Quốc sẽ vạch đường cơ sở thẳng quanh "Tứ Sa" và yêu sách
các vùng biển liên quan.
[18]
Theo cách tiếp cận này, tổng phạm vi các yêu sách này còn rộng lớn hơn đường lưỡi
bò.

Thực tế cho thấy, Trung Quốc tiếp tục gây sức ép buộc các bên liên quan dừng các
hoạt động thăm dò dầu khí trong vùng biển hợp pháp của họ. [19] Đáng ngại hơn,
Trung Quốc tiếp tục ban hành các văn bản nội luật nhưng mập mờ
về phạm vi áp dụng
. Ngày 19/1/2017, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc ban hành Lệnh
C
ấm Đánh bắt
C
á
năm
2017 áp dụng
cho
“các vùng biển của Biển Đông” từ kinh tuyến 12 trở lên, bao trùm cả các vùng đặc
quyền kinh tế của Việt Nam và Phi-líp-pin. Dự thảo sửa đổi Luật
A
n toàn
H
àng hải công bố ngày 14/2/2017 được áp dụng với “vùng biển thuộc quyền tài phán
của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” bên cạnh “nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp
giáp, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa” (Điều 2). Dự luật
yêu cầu các tàu lặn nước ngoài phải nổi trên mặt nước và báo cáo hành trình cho
các cơ quan chức năng của Trung Quốc khi đi vào vùng biển của Trung Quốc. Dự
thảo này cũng cho phép các cơ quan chức năng của Trung Quốc chặn các tàu nước
ngoài đi vào vùng biển của Trung Quốc nếu cho rằng các tàu này làm phương hại
đến an toàn và trật tự hàng hải.
[20]
Tòa án Tối cao của Trung Quốc cũng đưa ra các quyết định về tăng cường thẩm
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quyền của các Tòa án Trung Quốc trong việc xét xử các vụ vi phạm “vùng biển
thuộc quyền tài phán của Trung Quốc” (8/2016 và 3/2017).

Nhìn tổng thể, mặc dù không có ý định nghiêm túc tuân thủ, Trung Quốc chưa có ý
định rút ra khỏi hoặc thách thức UNCLOS một cách hệ thống và toàn diện. Trung
Quốc không từ bỏ tham vọng độc chiếm Biển Đông và xây dựng bá quyền ở khu
vực, nhưng chưa dám chà đạp trắng trợn lên dư luận và bất chấp mọi phản ứng của
quốc tế. Theo đó, Trung Quốc tiếp tục các thủ thuật về ngôn ngữ để "lách", vừa
tránh tạo ra vi phạm trực tiếp với UNCLOS nhưng vẫn đủ mập mờ để có thể diễn
giải theo nhiều cách.

Ngoại giao "xoa dịu"

Sau phán quyết, cùng với việc điều chỉnh lập trường và hạn chế các hoạt động gây
căng thẳng trên thực địa, Trung Quốc chủ động triển khai nhiều hoạt động tuyên
truyền, ngoại giao để hạn chế tác động của phán quyết, đồng thời ngăn chặn sự
can thiệp của các cường quốc bên ngoài. Trung Quốc tiếp tục sử dụng chiến thuật
“chia để trị”, vận động các nước thân Trung Quốc trong khi hăm dọa các nước liên
quan đến tranh chấp để ngăn chặn việc hình thành mặt trận chung chống lại Trung
Quốc. Ngoại giao Trung Quốc được triển khai theo năm hướng sau:

Thứ nhất , tăng cường đối thoại và can dự với các nước liên quan trực tiếp đến tranh
chấp Biển Đông, cụ thể là Phi-líp-pin, Ma-lai-xi-a và Việt Nam. Trung Quốc bắn tin
chấp nhận đàm phán với Phi-líp-pin,
[21] chủ động “lùi một bước” cho
phép ngư dân Phi-líp-pin tiếp cận bãi cạn Scaborough để thúc đẩy tiếp xúc giữa hai
bên và sử dụng các đòn bẩy kinh tế (các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, mở rộng
thương mại, các khoản vay lãi suất thấp) để khuyến khích Phi-líp-pin đàm phán tay
đôi, bỏ qua Phán quyết. Trung Quốc đón các chuyến thăm cấp cao của Tổng Bí thư
Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tháng 1/2017 và Thủ tướng Ma-lai-xi-a Najib Razak
tháng 5/2017, qua đó nhấn mạnh nhu cầu ổn định quan hệ và tăng cường hợp tác.
[22]

Thứ hai, vận động các nước ủng hộ lập trường của Trung Quốc, ngăn cản các nước
khác công khai ủng hộ phán quyết và phê phán của Trung Quốc. Kể từ khi Tòa
Trọng tài ra phán quyết về vụ kiện Biển Đông của Phi-líp-pin đến nay chỉ có 7 nước
kêu gọi tuân thủ phán quyết, 33 nước công nhận phán quyết nhưng không kêu gọi
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tuân thủ, 147 nước trung lập và 5 nước công khai phản đối phán quyết.
[23]
Chỉ có Mỹ, Nhật, Ô-xtrây-li-a và Niu Di-lân ra tuyên bố chính thức cho rằng phán
quyết là chung thẩm và có tính ràng buộc về pháp lý. Trung Quốc úp mở khả năng
thiết lập Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) ở Biển Đông nếu bị đe dọa. Có ý kiến
cho rằng Bắc Kinh chỉ đạo bắt giữ 9 xe bọc thép của Xin-ga-po đang trung chuyển
qua Cảng Hồng Công để dằn mặt Xin-ga-po khi nước này công khai phê phán lập
trường và hành động của Trung Quốc.
[24]

Thứ ba, răn đe các nước liên quan, chặn các diễn đàn đa phương đề cập đến phán
quyết. Trung Quốc cũng can thiệp mạnh mẽ để Hội nghị Á-Âu lần thứ 11 tổ chức
ngày 15-16 tháng 7/2016 tại Ulaanbaartar (Mông Cổ) không nhắc đến vấn đề Biển
Đông. Trung Quốc tiếp tục “mua chuộc” Cam-pu-chia và gây sức ép với Lào để ngăn
chặn Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) họp cuối tháng 7/2016 ra tuyên
bố chung trong đó có đề cập đến Phán quyết. Tuyên bố của Chủ tịch sau Cuộc họp
Diễn đàn An ninh ASEAN (ARF) lần thứ 23 diễn ra ngay sau đó đả động đến Phán
quyết.
[25] Trung Quốc cũng tiếp cận Hung-ga-ri và một số nước Nam Âu để
ngăn chặn EU ra tuyên bố chung về Phán quyết. Trong trao đổi, quan chức ở
Brussels cho biết đây là lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc can thiệp thành công
vào quy trình chính trị nội bộ của EU.
[26]

Thứ tư , chủ động hoàn thành đàm phán khung COC và bắt đầu đàm phán nội dung
thực chất. Trung Quốc bắt đầu có thái độ tích cực hơn tại Cuộc họp các Quan chức
cao cấp (SOM) ASEAN - Trung Quốc về thực hiện Tuyên bố ứng xử của các bên ở
Biển Đông tổ chức từ 13-16 tháng 8/2016 ở Mãn Châu (Nội Mông, Trung Quốc). Tại
đây, hai bên đạt được thỏa thuận: (1) hoàn thành dự thảo khuôn khổ cho một Bộ
quy tắc Ứng xử vào giữa năm 2017, (2) thiết lập một đường dây nóng và (3) áp
dụng Bộ quy tắc tránh va chạm trên biển (CUEs) đối với lực lượng hải quân của các
nước liên quan. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn chưa có quan điểm về khả năng mở
rộng áp dụng CUEs cho lực lượng thực thi pháp luật trên biển.
[27]

Tại cuộc họp Nhóm Công tác chung ASEAN - Trung Quốc lần thứ 19 về thực hiện
DOC và tham vấn xây dựng COC (JWG-19) 27/2/2017, đại diện của Trung Quốc
khẳng định COC là tiến trình giữa 11 bên, chứ không phải như hợp tác ASEAN+1,
do đó các bên cần thảo luận mọi vấn đề cùng nhau, mọi sự can thiệp từ bên ngoài
hay sử dụng Tòa Trọng tài sẽ là “thảm hoạ” cho tiến trình DOC - COC. Theo đó,
Trung Quốc lập luận rằng tái khẳng định việc thực hiện DOC cần thực hiện song
song với tham vấn xây dựng COC, triển khai “hai bánh xe” cùng tiến, vừa đàm phán
COC, và hợp tác thực tế ở Biển Đông. [28] Tháng 5/2017, Trung Quốc và ASEAN đạt
được thỏa thuận về khuôn khổ COC.
[29]
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Câu hỏi đặt ra là liệu Trung Quốc có thực lòng muốn thúc đẩy COC hay đây chỉ là
một động tác thể hiện thiện chí để bác bỏ can thiệp từ bên ngoài vào tình hình Biển
Đông. Theo Phó Giáo sư Wenjuan Nie (Học viện Quan hệ Quốc tế thuộc Đại học
Ngoại giao Trung Quốc), COC không khả thi bởi ba trở ngại chính: (1) Trung Quốc
phải hình thành quan điểm đa phương thay vì song phương truyền thống; (2) Trung
Quốc cần ngừng các hành động gia tăng căng thẳng; (3) Trung Quốc cần làm rõ
các yêu sách ở Biển Đông, và đảm bảo các yêu sách này phù hợp với luật pháp
quốc tế.
[30]

Thứ năm , chủ động đề xuất cơ chế hợp tác giữa các bên tranh chấp trực tiếp ở Biển
Đông. Tại Hội nghị Bác Ngao cuối tháng 3/2017, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc
Lưu Chấn Dân kêu gọi xây dựng cơ chế hợp tác giữa các nước ven biển ở Biển Đông,
song song với các cơ chế hiện có, nhằm mục tiêu tăng cường tin cậy, thúc đẩy hợp
tác và chia sẻ lợi ích trong các lĩnh vực như phòng chống và hạn chế thiên tai, tìm
kiếm cứu nạn trên biển, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học, nghiên cứu khoa
học và an toàn hàng hải. Cơ chế này không liên quan đến giải quyết tranh chấp, mà
chủ yếu thúc đẩy hợp tác chuyên ngành.
[31] Người phát ngôn Bộ Ngoại
giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh sau đó giải thích thêm: việc đề xuất cơ chế này
phù hợp với quy định UNCLOS về vùng biển nửa kín, hội tụ đủ các điều kiện “thiên
thời, địa lợi, nhân hòa”.
[32]
Điều đáng nói là đề xuất của Lưu Chấn Dân được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc
cơ bản hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng dân sự và quân sự trên các đảo nhân
tạo ở Trường Sa.

Đằng sau những điều chỉnh của Trung Quốc

Trái với nhiều dự đoán, tình hình Biển Đông trở nên "yên tĩnh" hơn sau phán quyết
của Tòa Trọng tài. Phản ứng của Trung Quốc đối với phán quyết “nặng” về tuyên
bố, nhưng "âm thầm" hơn trong hành động. Nhìn chung, Trung Quốc ứng xử một
cách thận trọng, điều chỉnh cách giải thích yêu sách để tránh vi phạm rõ ràng với
phán quyết, chấp thuận đề nghị của Phi-líp-pin về việc tiếp cận bãi cạn
Scarborough, tránh các va chạm nghiêm trọng, đồng thời tăng cường can dự song
phương và đa phương để ổn định tình hình. Những điều chỉnh trên do nhiều
nguyên nhân:

Thứ nhất , phán quyết của Tòa Trọng tài và phản ứng của quốc tế có tác dụng kiềm
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chế hành vi của Trung Quốc. Mặc dù tuyên bố rằng phán quyết là “sai trái và vô giá
trị”, nhưng Trung Quốc buộc phải tránh các hoạt động gây hấn bởi thiệt hại từ việc
vi phạm lớn hơn cái giá phải trả cho việc tuân thủ. Cụ thể, Trung Quốc buộc phải
xuống nước, chấp nhận cho phép ngư dân Phi-líp-pin trở lại bãi cạn Scarborough do
Phi-líp-pin từ chối đề nghị của Trung Quốc về việc nối lại đàm phán với điều kiện
không được đề cập đến phán quyết.
[33] Việc Trung Quốc tiếp tục có hành
vi xâm lấn trái với phán quyết sẽ để lại nhiều hậu quả tiêu cực cho nước này: (1) uy
tín quốc tế của Trung Quốc bị ảnh hưởng; (2) các nước tranh chấp khác chịu sức
ép trong nội bộ lớn hơn phải chống trả quyết liệt, thậm chí kiện Trung Quốc; (3) Mỹ,
Nhật có thêm cơ hội để tập hợp lực lượng chống lại Trung Quốc; (4) khả năng hình
thành một mặt trận để kiềm chế Trung Quốc.

Phiên Tòa và phán quyết làm cho các hoạt động vi phạm pháp luật của Trung Quốc
trở nên khó khăn hơn. Cho dù lời lẽ mạnh mẽ đến thế nào, Trung Quốc phải kiềm
chế trên thực địa và tỏ ra hợp tác hơn để tránh bị cô lập. Thất bại của Trung Quốc
trong việc vận động các nước ASEAN chấp nhận “đồng thuận 10 điểm” của Trung
Quốc tại Hội nghị đặc biệt tại Côn Minh (14-15/6/2016) cho thấy giới hạn của ngoại
giao cưỡng ép mang màu sắc Trung Quốc. Theo PGS Kuik Cheng-Chwee (Đại học
Quốc gia Ma-lai-xi-a), Trung Quốc buộc phải điều chỉnh bởi chính sách quyết đoán
của Trung Quốc đã tạo ra những phản lực làm bất ổn môi trường an ninh khu vực,
từ đó đe dọa quá trình phát triển của Trung Quốc. [34]

Cụ thể hơn, GS You Ji (Đại học Macao) cho rằng phán quyết của Tòa Trọng tài để lại
ba hệ lụy nghiêm trọng và lâu dài cho Trung Quốc, đó là: (1) phán quyết là một
phần của trật tự thế giới dựa trên luật pháp mà một số nước ASEAN (Xin-ga-po) và
phương Tây cổ súy; (2) phán quyết bác bỏ tính chính danh của đường chín đoạn,
làm suy yếu nền tảng cho yêu sách dựa trên quyền lịch sử của Trung Quốc; (3)
phán quyết là cơ sở để các bên yêu sách khác hành động mạnh mẽ, thách thức yêu
sách và các hoạt động trên biển của Trung Quốc. Với tác dụng đó, phán quyết của
Tòa Trọng tài sẽ luôn là "vũ khí pháp lý lợi hại" để các nước gây sức ép, đẩy Trung
Quốc vào thế phòng thủ mỗi khi quan hệ căng thẳng. You Ji cho rằng đây là lý do
chính Trung Quốc quan tâm đến thúc đẩy đàm phán COC. [35]

Thứ hai, những điều chỉnh của Trung Quốc ở Biển Đông nằm trong thay đổi lớn
hơn trong ưu tiên của chính sách đối ngoại của Tập Cận Bình là thúc đẩy các đại dự
án Vành đai và Con đường (BRI)
[36] để tạo vị thế chủ chốt của Trung
Quốc trong quan hệ quốc tế ở khu vực. Nhìn tổng thể từ tuyên ngôn, hành động
trên thực địa đến các sáng kiến ngoại giao, Trung Quốc đang hướng đến giảm căng
thẳng ở Biển Đông và tính toán các cơ chế để ổn định nguyên trạng mới, tạo điều
kiện thuận lợi để tăng cường can dự, phát huy ảnh hưởng ở Đông Nam Á thông qua
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các đòn bẩy kinh
trình phát triển cơ sở hạ tầng và kết nối kinh tế.

tế trong chương

Theo Wenjuan Nie (Học viện Quan hệ Quốc tế thuộc Đại học Ngoại giao Trung
Quốc), thừa nhận chính sách quyết đoán của Trung Quốc ở Biển Đông sẽ làm hỏng
đại chiến lược vành đai và con đường, ảnh hưởng tiêu cực đến thành tích đối nội và
đối ngoại của ông Tập. Ông này thừa nhận ba điểm yếu trong lập trường của Trung
Quốc về vấn đề Biển Đông: (1) yêu sách của Trung Quốc là mập mờ và mâu thuẫn;
(2) có sự khác biệt lớn giữa yêu sách đường chín đoạn của Trung Quốc và UNCLOS;
(3) yêu sách quyền lịch sử của Trung Quốc không được UNCLOS và Phán quyết
thừa nhận. Theo đó, chính sách quyết đoán ở Biển Đông sẽ làm cho Trung Quốc bị
cô lập về chính trị và ngoại giao, cản trở sáng kiến BRI, đồng thời làm suy yếu “vị
thế đạo đức” của Trung Quốc . [37]

Thứ ba, những điều chỉnh trong chính sách Biển Đông của Trung Quốc còn do tác
động của một số nhân tố nội bộ. Kể từ hội nghị Trung ương 6 của Đảng Cộng sản
Trung Quốc, Tập Cận Bình đã củng cố
vai trò lãnh đạo, trở thành lãnh đạo
hạt nhân của toàn Đảng và toàn quốc. Sau khi được bầu lại vai trò Tổng Bí thư Đảng
Cộng sản Trung Quốc nhiệm kỳ hai, Tập Cận Bình
tìm
cách vận động việc xóa bỏ quy định về hai nhiệm kỳ đối với chức vụ Chủ tịch nước
mở đường cho việc nắm quyền trọn đời. Với việc vị thế trong nền chính trị trong
nước được củng cố, ông Tập không cần sử dụng vấn đề Biển Đông để kích động tinh
thần dân tộc. Bên cạnh đó, dưới sự tác động của sự sụt giảm giá năng lượng toàn
cầu, các tập đoàn dầu khí của Trung Quốc không có động lực để thúc đẩy các dự án
thăm dò và khai thác dầu khí ngoài khơi tốn kém về chi phí và rủi ro địa chính trị
cao.

Thứ tư , chính sách của các nước cũng có tác động nhất định đến hành vi của Trung
Quốc. Việc Tổng thống Phi-líp-pin Duterte thay đổi chính sách theo hướng tạm thời
gác lại phán quyết và chủ động "dàn hòa" với Trung Quốc đã buộc Bắc Kinh phải
điều chỉnh hành vi theo hướng ôn hòa hơn. Quan trọng hơn, việc Donald Trump đắc
cử Tổng thống Mỹ cũng khiến cho Bắc Kinh phải dè chừng hơn. Theo GS. Shi
Yinghong (Đại học Nhân
dân ở Bắc Kinh), tính bất định của Trump buộc các
nhà lãnh đạo Trung Quốc phải hợp tác hơn với Mỹ để tránh các chính sách thù
nghịch từ Washington.
[38]
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Thay lời kết

Các động thái chính trị, ngoại giao và quân sự ở Biển Đông cho thấy Trung Quốc
không từ bỏ tham vọng độc chiếm Biển Đông. Tuy nhiên, sự hội tụ của nhiều nhân
tố bên trong và bên ngoài Trung Quốc kể từ giữa năm 2016 đã buộc các nhà lãnh
đạo tại Bắc Kinh phải chấp nhận những điều chỉnh có tính chiến thuật để hạn chế
tác động của Phán quyết, tránh sự chú ý của công luận quốc tế, đồng thời ngăn
chặn các tập hợp lực lượng bất lợi cho Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn tiếp
tục đầu tư mạnh mẽ cho lực lượng hải quân, ng ấm ngầm nâng cấp cơ sở hạ tầng
cho các tiền đồn ở Hoàng Sa và Trường Sa, và chủ động nhập nhèm trong yêu sách.
Mặc dù có tác dụng làm giảm khu vực tranh chấp, qua đó thu hẹp không gian cho
các hoạt động chấp pháp và dân sự của Trung Quốc, nhưng phán quyết không có
tác động đến các hoạt động quân sự, không ảnh hưởng đến sự mở rộng, tăng
cường kiểm soát về quân sự, an ninh, chiến lược của Trung Quốc ở Biển Đông. Quan
trọng hơn, việc thiếu vắng cơ chế thực thi phán quyết cùng với sự thay đổi chính
sách của Phi-líp-pin giúp Trung Quốc giành lại thế chủ động trên bàn cờ ngoại giao
và chiến lược ở Biển Đông. Theo đó, tình hình Biển Đông tuy bình lặng trên mặt
nhưng hết sức nguy hiểm bởi sóng ngầm vẫn cuộn chảy mạnh mẽ. Biển Đông chỉ
có thể ổn định nếu Phán quyết và các quy định của UNCLOS được tất cả các bên
tôn trọng và thực thi.

Đỗ Thanh Hải , TS, Viện Nghiên cứu Biển Đông, Học viện Ngoại giao. Bài viết thể
hiện quan điểm riêng của tác giả.
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