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Ngoài vấn đề tự do hàng hải, giới phân tích cho rằng vị trí chiến lược của Biển Đông
còn ẩn chứa đằng sau nó những toan tính khác của các cường quốc.

Tranh chấp lãnh hải trên Biển Đông đang gia tăng đến mức giống như một điểm va
chạm chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc sau một cuộc tranh cãi khó chịu giữa
chính phủ hai nước này. Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ trích kế hoạch của Trung Quốc đặt
một đơn vị quân đội đồn trú trên quần đảo Hoàng Sa, nhấn mạnh rằng hành động
này sẽ làm gia tăng căng thẳng quốc tế. Bắc Kinh đã đáp trả rằng Mỹ nên để ý đến
việc của chính mình hơn là “chõ mũi vào chuyện của nước khác.”
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Nhiều nhà quan sát đặt câu hỏi tại sao Oasinhtơn và Bắc Kinh lại đang cho phép
một sự kích động mới bùng nổ trong mối quan hệ quan trọng đến mức không thể
tính toán hết được giữa Mỹ và Trung Quốc. Điều không may là có sự hiểu lầm đang
lan rộng về lý do cơ bản của Mỹ đối với sự can thiệp ngoại giao của Oasinhtơn vào
một cuộc tranh chấp lãnh hải mà Mỹ không phải là bên tham gia tranh chấp. Mặc
dù các quan chức Mỹ đã nêu ra một vài quan ngại cụ thể của Mỹ về các chính sách
và hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông, nhưng điều mà Mỹ lo ngại nhiều nhất
được hiểu một cách rộng rãi và được lặp đi lặp lại là mối đe dọa tiềm tàng đối với
“tự do hàng hải:” Nước CHND Trung Hoa có thể tiến tới áp đặt các hạn chế đối với
các tàu nước ngoài đi qua Biển Đông. Tuy nhiên, điều này không phải là vấn đề thực
sự, mà vấn đề thực chất là sự hăm dọa, ỷ mạnh hiếp yếu.

Chắc chắn Mỹ là nước đưa ra đề xuất mạnh mẽ về tự do hàng hải ở các vùng biển
quốc tế. Lập trường này không chỉ phản ánh cam kết của Mỹ đối với nguyên tắc tự
do nói chung, mà còn phản ánh những lợi ích của một quốc gia thương mại với lực
lượng hải quân giàu năng lực nhất thế giới. Khả năng nếu như tự do hàng hải ở Biển
Đông lâm vào tình cảnh nguy hiểm, Mỹ sẽ xuất hiện để bảo vệ là điều không còn
nghi ngờ. Tuy nhiên, hiện nay tự do hàng hải không phải là vấn đề ở Biển Đông.

Người Trung Quốc nói rằng họ không can thiệp vào hàng hải quốc tế ở Biển Đông và
cũng không có ý định làm như vậy trong tương lai. Lập trường của họ có một số lý
lẽ. Trung Quốc đặc biệt hay phàn nàn về sự giám sát của các tàu và máy bay Mỹ ở
khu vực gần bờ biển Trung Quốc. Điều này đã dẫn đến một số vụ quấy nhiễu của
Trung Quốc mà một số vụ đã được báo chí đăng tải. Công ước LHQ về Luật biển cho
phép do thám hạn chế ở khu vực giữa các vùng nước trong lãnh hải của một nước –
12 hải lý – và giới hạn vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước đó (thường là 200 hải
lý).

Người Trung Quốc tranh cãi rằng do thám không phải là “đi ngang qua một cách vô
hại” và không nên cho phép thực hiện hành động đó ở trong EEZ. Đó không phải là
một tranh cãi vô lý. Vì thế tình huống này đã dẫn đến một số vụ can thiệp của hải
quân Mỹ vào “tự do hàng hải,” nhưng tình trạng này rất hạn chế và chỉ trong
trường hợp đặc biệt. Tình huống khác, trong đó các tàu thuyền Trung Quốc can
thiệp vào các tàu không phải của Trung Quốc là khi các con tàu đó tham gia các
hoạt động liên quan đến việc khai thác các nguồn tài nguyên biển – như đánh bắt
tôm cá hoặc chuẩn bị khoan lấy dầu mỏ, hoặc khi người nước ngoài đang nỗ lực
bắt giữ các ngư dân Trung Quốc. Đây cũng là các trường hợp đặc biệt. Mặc khác,
người Trung Quốc không can thiệp vào việc đi lại của các tàu chở hàng mang cờ Mỹ
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hay tàu của hải quân Mỹ đi qua Biển Đông. Do đó, người Trung Quốc khẳng định
rằng tranh cãi về tự do hàng hải là điều không có thật – một lời khẳng định thuyết
phục được nhiều nhà quan sát trung lập. Từ lập luận này, người Trung Quốc cáo
buộc rằng người Mỹ đang sử dụng tự do hàng hải làm cái cớ để mở rộng chiến lược
ngăn chặn sang Đông Nam Á, hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc và tuyển mộ
thêm các đồng minh mới tham gia vòng vây quân sự mà Mỹ đang siết quanh Trung
Quốc.

Như vậy, tranh luận về tự do hàng hải cơ bản sẽ tiếp tục tồn tại. Đúng hơn, điều mà
Chính phủ Mỹ sẽ nói rằng do hàng hải làm cho thế giới an toàn và tránh khỏi sự áp
bức là trái với luật pháp quốc tế. Điều mỉa mai là Trung Quốc đã bắt đầu thực hiện
điều mà các nhà ngoại giao nước này đã lên án trong nhiều thập kỷ là “chủ nghĩa
bá quyền” hay “chính trị cường quyền” – hành động của các nước mạnh ép buộc
các nước nhỏ hơn phải ưu tiên các quyền lợi riêng của các nước mạnh. 6 chính phủ
tuyên bố là chủ sở hữu một số vùng ở Biển Đông. Trung Quốc không phải là nước
duy nhất tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông đã đơn phương tăng cường sự kiểm soát
của họ đối với các vùng lãnh hải và nguồn tài nguyên ở Biển Đông trong những năm
gần đây. Tuy nhiên, Trung Quốc đã tách biệt bản thân họ theo hai cách quan trọng
và tiêu cực.
Đầu tiên, những tuyên bố của Trung Quốc đều là sự mở rộng bất thường và mơ hồ
một cách có chủ đích. Bắc Kinh đã ngang ngược từ chối xác định những tuyên bố
của họ dựa trên những quy định trong Công ước LHQ về Luật biển, trong đó Trung
Quốc là một nước đã ký công ước. Đây là một phần trong chiến lược nhập nhằng mơ
hồ mà Trung Quốc đang áp dụng để cố gắng giảm thiểu những lo ngại của thế giới
và để tránh bị kiềm chế bởi Công ước LHQ về Luật biển trong khi vẫn thực hiện các
hành động nhằm đe dọa các đối thủ tuyên bố chủ quyền khác ở Biển Đông.

Thứ hai, các hành động mà Trung Quốc đã thực hiện nhằm khẳng định chủ quyền
đối với Biển Đông và “các hòn đảo” nhỏ của họ là mạnh mẽ hơn những hành động
của các bên cũng tuyên bố chủ quyền khác. Những hành động này gồm có đe dọa
và phá hoại các tàu nước ngoài, áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá trong một khoảng
thời gian trong năm trên một nửa Biển Đông và bắt giữ các ngư dân nước ngoài
không tuân thủ lệnh cấm này. Gần đây, cũng có tuyên bố về việc tăng cường quân
sự hóa của Trung Quốc trong khu vực – không chỉ là đơn vị đồn trú mới thành lập ở
Tây Sa, mà còn là thông báo của người phát ngôn quân đội Cảnh Nhạn Sinh hồi
tháng 6 rằng Trung Quốc đã bắt đầu tiến hành “các hoạt động tuần tra thông
thường và tuần tra sẵn sàng chiến đấu” ở Biển Đông. Các hành động của Trung
Quốc đang là mối đe dọa bởi vì Trung Quốc là nước lớn. Không có quốc gia nào ở
Đông Nam Á có thể đối chọi được với sức mạnh quân sự của Trung Quốc trên Biển
Đông. Tỷ trọng kinh tế lớn, tỷ lệ tăng trưởng nhanh và cam kết tăng cường các lực
lượng quân sự của Trung Quốc đảm bảo rằng khoảng cách sức mạnh giữa Trung
Quốc và các nước Đông Nam Á sẽ chỉ gia tăng nhiều hơn trong tương lai. Để làm
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cho cuộc tranh chấp nghiêng hơn hẳn về một bên, Chính phủ Trung Quốc gần đây
đã công bố các kế hoạch tăng cường mạnh mẽ số lượng tàu tuần tra gần như là tàu
quân sự - do lực lượng bảo vệ bờ biển và các cơ quan khác điều hành – mà Trung
Quốc sẽ triển khai tới Biển Đông.

Hậu quả là chiến lược trên của Trung Quốc trở thành ảo tưởng giữa hai cường quốc
về trật tự quốc tế ở châu Á. Ảo tưởng của Mỹ bao gồm một hệ thống các quy tắc và
luật pháp quốc tế mà theo đó đảm bảo rằng trong số nhiều vấn đề, các nước nhỏ
được bảo vệ trước các nước lớn hơn và các thủ tục giải quyết tranh chấp sẽ công
bằng. Ở phía bên kia, Trung Quốc có vẻ như muốn khôi phục một phạm vi ảnh
hưởng của người Trung Quốc ở Đông Á và Đông Nam Á như nước này đã từng có
được thời xưa. Theo sự dàn xếp này, các nguyên tắc về ảnh hưởng quốc tế sẽ phản
ánh các lợi ích cơ bản của Trung Quốc. Bắc Kinh sẽ mong đợi các chính phủ trong
khu vực không thực hiện các quyết định lớn đi ngược lại mong muốn của Trung
Quốc. Sự thiếu thiện chí của Trung Quốc hiện nay trong việc đặt nền móng cho các
tuyên bố của Bắc Kinh theo Công ước LHQ về Luật Biển có lẽ phản ánh ý nghĩ là bộ
luật gần như hoàn toàn do phương Tây viết ra này sẽ không cần thiết khi Trung
Quốc khôi phục được vị trí thống trị khu vực trong lịch sử. Một số nhà quan sát coi
cuộc cạnh tranh Trung-Mỹ ở Biển Đông đơn giản là một cuộc khẩu chiến giữa hai
cường quốc mà cả hai đều đang tìm cách thống trị khu vực, với mỗi nước đều hành
động vì lợi ích bá chủ riêng của mình hơn là bảo vệ một số nguyên tắc cao hơn. Tuy
nhiên, trong trường hợp này, sự can thiệp của Mỹ rõ ràng cùng chiến tuyến với
những lợi ích của các quốc gia Đông Nam Á, những nước tìm cách tránh sự thống trị
của Trung Quốc hoặc bất kỳ cường quốc nào khác. Trung Quốc hiện đang tìm cách
thực hiện một trật tự theo mong muốn của nước này, trong khi Mỹ thì đang tìm
cách đảm bảo rằng các quốc gia nhỏ hơn không bị nghiền nát bởi Trung Quốc. Đây
là một vấn đề thực tế và các quan chức Mỹ cần làm rõ điều này./.
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