GS. Leszek Buszynski, Quốc tế hóa Biển Đông: Ngăn chặn và quản lý xung đột
Thứ hai, 12 Tháng 12 2011 17:53

Bài viết phân tích những diến biến tranh chấp chủ quyền, vấn đề khai thác dầu khí
tại Biển Đông – một nhân tố quan trọng khi mà nhu cầu về năng lượng toàn cầu
ngày càng tăng, cuộc cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc. Biển Đông
đang được gắn với các vấn đề chiến lược rộng lớn hơn liên quan đến chiến lược hải
quân của Trung Quốc khi nước này tăng cường phát triển sức mạnh quân sự để bảo
vệ tuyến đường biển kéo dài đến Trung Đông. Nó cũng trở thành vấn đề đối với sự
hiện diện của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương cũng như mối quan hệ đồng minh của
nước này trong khu vực. Tác giả cho rằng điều cần thiết trong giai đoạn này là một
thỏa thuận đa phương về các biện pháp để ngăn chặn việc các vấn đề nhỏ leo
thang thành xung đột trong khi chưa có cách giải quyết đối với tranh chấp trong
các yêu sách. Thỏa thuận này cần phải có hai nhân vật chính là Mỹ và Trung Quốc,
cũng như các quốc gia yêu sách thuộc khối ASEAN.

Giới thiệu

Vấn đề về Biển Đông ban đầu là một cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ đối với
các đảo và lãnh thổ trên biển giữa Trung Quốc và năm nước ASEAN bao gồm Việt
Nam, Philippin, Malaysia, Brunei và Indonesia. Cả Trung Quốc và Việt Nam đều yêu
sách toàn bộ khu vực và các đảo trong đó, còn Philippin, Malaysia, và Brunei yêu
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sách đối với các vùng tiếp giáp trên cơ sở các vùng EEZ và thềm lục địa và phát
hiện đầu tiên. Nếu như tranh chấp chỉ dừng lại ở vấn đề lãnh thổ thì có lẽ nó đã có
thể được giải quyết như các nỗ lực của Trung Quốc gây ảnh hưởng tới ASEAN và
tăng cường mối liên kết với khu vực. Vấn đề tranh chấp sau đó còn liên quan đến
việc tiếp cận với trữ lượng dầu khí trên biển. Đây là vấn đề hệ trọng do vào thời
điểm đó lượng cầu về năng lượng đang ngày càng cao, còn các quốc gia yêu sách
thì đang lên kế hoạch để khai thác các trữ lượng hidrocacbon trong khu vực. Tranh
chấp đã phát sinh giữa các yêu sách, đặc biệt là giữa Trung Quốc và Việt Nam,
thậm chí có lúc tranh chấp này còn ẩn chứa nguy cơ leo thang. Tuy nhiên, các yêu
sách đối với tài nguyên năng lượng không dễ dẫn đến xung đột, và nó có thể được
quản lý trên cơ sở phát triển khai thác chung hoặc đa phương. Các hình thức hợp
tác này đã có rất nhiều tiền lệ và mô hình, tuy không phức tạp như những gì mà
tình hình ở Biển Đông đòi hỏi. Một yếu tố khác khiến tình hình trở nên căng thẳng
hơn từ năm 2010 và khiến cho việc giải quyết hay quản lý theo các cách tiếp cận
được đề cập đến trước đây trở nên khó khăn hơn. Vấn đề tranh chấp không còn đơn
thuần là yêu sách lãnh thổ và các giải pháp cũng đã bao trùm lên mối quan ngại về
việc tiếp cận tài nguyên năng lượng. Biển Đông đang dần trở thành vấn đề của sự
đối đầu giữa Trung Quốc và Mỹ làm Mỹ nhanh chóng có thái độ và điều chỉnh chính
sách tại khu vực. Biển Đông đang được gắn với các vấn đề chiến lược rộng lớn hơn
liên quan đến chiến lược hải quân của Trung Quốc khi nước này tăng cường phát
triển sức mạnh quân sự để bảo vệ tuyến đường biển kéo dài đến Trung Đông. Nó
cũng trở thành vấn đề đối với sự hiện diện của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương cũng như
mối quan hệ đồng minh của nước này trong khu vực. Điều cần thiết trong giai đoạn
này là một thỏa thuận đa phương về các biện pháp để ngăn chặn việc các vấn đề
nhỏ leo thang thành xung đột trong khi chưa có cách giải quyết đối với tranh chấp
trong các yêu sách. Thỏa thuận này cần phải có hai nhân vật chính là Mỹ và Trung
Quốc, cũng như các quốc gia yêu sách thuộc khối ASEAN.

Quá trình hình thành tranh chấp Biển Đông

Vấn đề Biển Đông ban đầu là một tranh chấp giữa các yêu sách khác nhau về chủ
quyền vùng biển. Việt Nam, Malaysia, và Philippin đã đưa ra yêu sách đối với khu
vực và đã chiếm đóng một số đảo, trong khi Trung Quốc không thể làm được do bị
hạn chế bởi hải quân Mỹ và Liên Xô trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Hai nguyên tắc
chính điều chỉnh các yêu sách này và đồng thời cũng là hai nguyên tắc bất lợi cho
yêu sách của Trung Quốc đối với toàn bộ khu vực. Nguyên tắc đầu tiên là “chiếm cứ
hữu hiệu” các đảo, một tiền lệ được đặt ra bởi Tòa Trọng tài Thường trực trong vụ
Đảo Palmas vào tháng 4/1928. [1] Chiếm cứ hữu hiệu đòi hỏi phải có khả năng và ý
định thực thi quyền tài phán một cách liên tục và không bị gián đoạn và được
phân biệt rõ ràng với hành vi xâm chiếm. Học thuyết về chiếm cứ hữu hiệu đi ngược
lại với lợi ích của Trung Quốc đối với quần đảo Trường Sa, do Trung Quốc không thể
chứng minh được việc thực thi quyền tài phán một cách liên tục và không bị gián
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đoạn của mình, tuy nước này có thể chứng minh điều đó đối với chín hòn đảo đã
chiếm đóng trong giai đoạn 1988 – 1992. Nguyên tắc thứ hai là Công ước UNCLOS,
tại đó đặt ra các quy tắc để quyết định yêu sách đối với các tài nguyên dựa trên
các vùng EEZ và thềm lục địa. Công ước UNCLOS không có lợi cho yêu sách của
Trung Quốc do nó đã vượt quá phạm vi vùng EEZ và thềm lục địa, do đó Trung
Quốc cho rằng các quyền lịch sử của mình phải được chấp nhận. Vấn đề là ở chỗ
các yêu sách dựa trên lịch sử không có mấy giá trị trong luật pháp quốc tế, và đối
với Trung Quốc thì luật pháp quốc tế đã hạ thấp di sản từ ngàn đời của mình và
khiến cho nước này oán giận. Quan điểm của Trung Quốc là yêu sách của mình đã
có từ trước khi UNCLOS ra đời và vì thế trong trường hợp này Trung Quốc “không bị
ràng buộc bởi nó”. Một số quan chức Trung Quốc lập luận rằng trong bất kỳ tình
huống nào thì những điểm mâu thuẫn trong Công ước UNCLOS cũng sẽ cho phép
Trung Quốc khẳng định các yêu sách lịch sử của mình.
[2]
Để có thể khẳng định yêu sách trong trường hợp sự phức tạp của luật pháp quốc tế
có thể sẽ không có lợi cho mình, Trung Quốc đã tìm cách liên tục gây áp lực qua
con đường ngoại giao nhằm thay đổi luật quốc tế, hoặc là tạo ra một ngoại lệ đặc
biệt, như vậy các yêu sách lịch sử của Trung Quốc có thể được tất cả các nước
thừa nhận.

Dầu khí và năng lượng

Nếu như Biển Đông chỉ là một tranh chấp về lãnh thổ thì có thể có rất nhiều cách
giải quyết vấn đề trên cơ sở điều chỉnh các yêu sách trong một thể chế trên biển.
Nó cũng có thể được tiếp diễn như một trạng thái bế tắc nếu như không có áp lực
về giải pháp cho vấn đề tranh chấp. Tuy nhiên, đòi hỏi về năng lượng lại có nghĩa
rằng Trung Quốc không thể chấp nhận tình trạng nguyên trạng ở Biển Đông và tạo
thêm áp lực cho các quốc gia yêu sách trong ASEAN. Lượng cầu quốc tế đối với
năng lượng ngày càng tăng và các quốc gia tiêu thụ lớn như Trung Quốc đang phải
tìm kiếm các nguồn mới để thỏa mãn được nền kinh tế đang ngày càng mở rộng
của mình. Lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc đã đạt đến 54% lượng tiêu thụ
trong năm 2010 và ước tính sẽ lên đến 65% vào năm 2015. Trung Quốc đã có nỗ
lực nhằm đa dạng hóa các nguồn cung cấp năng lượng để giảm sự lệ thuộc vào khu
vực Trung Đông, vốn cung cấp cho nước này 58% dầu nhập khẩu, bằng việc tìm
cách khai thác tài nguyên năng lượng trong khu vực. Việt Nam là một quốc gia sản
xuất dầu khí lớn trong khu vực, với công ty quốc doanh PetroVietnam sản xuất được
24,4 triệu tấn trong năm 2010 từ ba mỏ; mỏ Bạch Hổ, được bắt đầu khai thác từ
năm 1986, mỏ Thanh Long và mỏ Gấu Trắng; tổng cộng ba mỏ này chiếm 26%
lượng dầu Việt Nam sản xuất trong năm 2010. [3] PetroVietnam cũng đã ký kết 60
hợp đồng thăm dò và sản xuất dầu khí với các công ty nước ngoài nhằm khai thác
các mỏ mới. Tuy nhiên, việc sản xuất ở các mỏ hiện có đang ngày càng đi xuống,
trong khi các mỏ mới không được kỳ vọng có thể bù lại các khoản mất mát.
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[4]
Khi mà Việt Nam đang cố tìm kiếm các mỏ khai thác mới thì rất có khả năng sẽ lại
có những vụ đụng độ với Trung Quốc, do nước này vốn vẫn phản đối các nỗ lực của
Việt Nam trong việc ký kết các hiệp định khai thác với các công ty dầu khí nước
ngoài. Trung Quốc phản đối các hoạt động khai thác của một loạt các công ty bao
gồm PetroVietnam, Petronas Carigali của Malaysia, Petroleum của Singapore và
CTCP American Technology khi phát hiện ra một mỏ xa bờ nằm về phía tây đảo Hải
Nam vào tháng 10/2004.
[5]
Trung Quốc đã cảnh cáo các công ty dầu khí quốc tế rằng cần phải tránh xa khỏi
khu vực mà họ gọi là “biển của Trung Quốc”; năm hợp đồng ủy quyền liên quan
đến các công ty dầu khí BP,
ConocoPhillips, Chevron-Petronas-Cargill, Idemitsu-Nippon- và Teikoku đã bị đình
chỉ do áp lực của Trung Quốc.
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