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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 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
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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 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.
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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.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, ChevronPetronas-Cargill, Idemitsu-Nippon- và Teikoku đã bị đình chỉ do áp lực của
Trung Quốc.
Giá dầu thô ngày càng cao cùng với mối quan ngại về nguồn cung cấp năng
lượng đã thúc đẩy các quốc gia yêu sách khai thác các nguồn năng lượng từ vùng
yêu sách của mình. Philippin đã có ý định tăng cường khả năng tự lực trong sản
xuất dầu và đặt ra chỉ tiêu 60% cho năm 2011. Nước này muốn ký kết 15 hợp
đồng khai thác cho việc thăm dò xa bờ ở khu vực Palawan, vùng mà Trung Quốc
đã yêu sách.6 Các nỗ lực khai thác của Philippin ở gần Bãi Cỏ rong đã từng gây ra
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sự phản đối từ Trung Quốc, và rõ ràng điều này sẽ lại tiếp diễn.7 Trong năm 2011
Philippin đã thông báo về bảy vụ việc có liên quan đến sự quấy nhiễu của Trung
Quốc; vào ngày 2/3 hai tàu hải giám của Trung Quốc đã gây rối với tàu khai thác
ở vùng mà Philippin yêu sách cách Palawan 250km, hai tàu này đã rời khỏi khu
vực sau khi lực lượng không quân của Philippin được điều động. Vào ngày 5/4
Philippin đã đệ trình thư phản đối chính thức lên LHQ tìm kiếm sự ủng hộ từ
ASEAN nhằm hình thành quan điểm chung đối với vấn đề này.8 Ngày 14/4 Trung
Quốc đã cáo buộc Philippin “xâm lấn” vào vùng biển của mình.9 Philippin đã cử
tàu Rajah Humabon, một con tàu cũ từ thời Chiến tranh thế giới thứ 2 đến vùng
yêu sách của mình sau khi Trung Quốc đưa tàu Haixun-31 – một con tàu hải giám
nặng 3000 tấn cùng một chiếc trực thăng đến đó.10 Tàu của Philippin đã gỡ các
cột mốc mà Trung Quốc đã cắm trên các đảo trong vùng yêu sách của Trung
Quốc, trong đó có đá Boxall reef, Bãi Amy Douglas và Bãi Cỏ Rong.11 Vào tháng
6, Văn phòng Tổng thống Philippin đã tuyên bố đổi tên Biển Đông thành “Biển
tây Philippin”, và công bố chương trình mở rộng hải quân để tăng cường sự hiện
diện ở khu vực.12 Trường hợp của Việt Nam cũng không mấy khả quan khi mà
vào ngày 26/5 hai con tàu hải giám của Trung Quốc đã cắt cáp của tàu thăm dò
dầu khí của Việt Nam khi con tàu này đang kéo một sợi cáp dài 7km dưới mặt
nước tìm kiếm trữ lượng dầu khí; sự việc diễn ra tại lô 148, cách Nha trang
120km và nằm trong vùng EEZ của Việt Nam; Bộ Ngoại giao Việt Nam đã công
bố các đoạn phim cho thấy tàu của Trung Quốc đã phá các dây cáp được gắn với
tàu Bình Minh.13 Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Jiang Yu, đã
tuyên bố rằng Trung Quốc đã thực hiện “các hoạt động hành pháp và tuần tra hết
sức bình thường trong khu vực quyền tài phán của Trung Quốc.”14 Vào ngày 9/6
một con thuyền đánh cá của Trung Quốc đã cán qua cáp thăm dò của một con tàu
khác của Việt Nam. Trung Quốc phàn nàn rằng các quốc gia yêu sách khác đã
xâm phạm vào vùng biển của mình và rằng các vụ việc đang ngày càng nhiều hơn.
Việt Nam và Philippin dự định sẽ tiếp tục các dự án thăm dò dầu khí của mình;
PetroVietnam sẽ hợp tác với công ty Talisman energy và sẽ bắt đầu dàn khoan ở
khu vực mà Trung Quốc đã ủy quyền cho tập đoàn Crestone vào năm 1992, và
nay đang được vận hành bởi Harvest Natural Resources. Exxon cũng có kế hoạch
khoan thăm dò gần bờ biển Việt Nam, trong khi đó Philippin đang có ý định đưa
dàn khoan vào khu mỏ mà tàu của Trung Quốc đã quấy rỗi tàu thăm dò của mình
vào tháng 3/2011.15
Ấn Độ cũng đã bị lôi vào cuộc với tư cách người chơi từ bên ngoài và càng
khiến cho tình hình trở nên phức tạp. Trung Quốc có thể có lợi thế so với các
quốc gia yêu sách khác trong khối ASEAN về mặt tầm vóc và khoảng cách,
nhưng Ấn Độ thì lại có vị thế và sức mạnh để đối phó với Trung Quốc. Tuy nhiên,
Ấn Độ lại có mâu thuẫn với Trung Quốc vì đã ủng hộ Pakistan và các yêu sách
4

www.nghiencuubiendong.vn
của nước này ở vùng biên giới chung giữa hai nước và gây khó khăn cho Trung
Quốc trong việc quản lý. Mối quan hệ của Ấn Đồ và Việt Nam bắt nguồn từ thời
Indira Gandhi vào đầu những năm 1980, và nhiều người Ấn Độ coi Việt Nam là
một đồng minh để chống lại Trung Quốc. Con tàu INS Airavat thuộc hải quân Ấn
Độ, trên hành trình đến Nha Trang vào ngày 22/7, đã bị Trung Quốc cảnh báo
qua sóng đài rằng cần phải tránh xa “vùng biển của Trung Quốc.” Tuy nhiên,
Ngoại trưởng Ấn Độ đã tuyên bố rằng “Ấn Độ ủng hộ quyền tự do hàng hải trong
vùng biển quốc tế, kể cả ở Biển Đông, và quyền qua lại theo các nguyên tắc đã
được chấp nhận của luật pháp quốc tế.”16 Trung Quốc đã phản đối các hoạt động
thăm dò của Tập đoàn Dầu và Khí Tự nhiên Ấn Độ [ONGC] xung quanh quần
đảo Hoàng Sa, vùng tranh chấp vốn rất nhạy cảm với Trung Quốc. Quan điểm
của ONGC là các yêu sách của Việt Nam là phù hợp với luật pháp quốc tế và tập
đoàn này sẽ tiếp tục triển khai các dự án thăm dò ở hai lô gần quần đảo Hoàng
Sa.17 Trong chuyến thăm New Delhi của Chủ tịch Nước Việt Nam Trương Tấn
Sang vào ngày 12/10, một hiệp định thăm dò dầu khí đã được ký kết giữa ONGC
và PetroVietnam, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc.18 Đáng lưu ý là, hiệp
định này đã được ký kết trong khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang có
chuyến công du ở Bắc Kinh để tăng cường tình bằng hữu với Trung Quốc.19 Việt
Nam đang đối phó với Trung Quốc theo cách truyền thống, đó là nhấn mạnh vào
tình bằng hữu với Trung Quốc, vốn là trách nhiệm của Tổng Bí thư Đảng, và
đồng thời tìm cách đối trọng một cách hiệu quả.
Các tranh chấp về ngành cá
Sự tranh giành các tài nguyên đánh cá và tài nguyên đại dương của Biển
Đông là một yếu tố khác dẫn đến sự căng thẳng ngày một gia tăng. Các tàu
thuyền đánh cá thường xuyên qua lại các vùng chồng lấn. Trong quá khứ việc này
có thể chấp nhận được, nhưng tần suất ngày càng cao của nó giờ đã làm dấy lên
các mối lo ngại. Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm thường niên ở Biển Đông mà
Trung Quốc coi là nguồn đánh bắt của ngư dân nước mình và muốn ngăn cấm các
nước khác. Việt Nam phàn nàn về việc ngư dân của mình thường xuyên bị tàu
tuần tra của Trung Quốc bắt giữ, tàu thuyền thì bị tịch thu, sau đó bị buộc phải
nộp một khoản tiền bảo lãnh để được thả. Lệnh cấm đầu tiên của Trung Quốc
được đưa ra từ tháng 6 đến tháng 7 năm 1999, và kể từ năm 2009, được ban hành
từ 16/5 đến 1/8. Phạm vi của lệnh cấm được quy định mập mờ, dù nó bao trùm
một khu vực xung quanh quần đảo Hoàng Sa, nhưng không kéo dài về phía nam
đến Trường Sa.20 Việt Nam đã phản đối lệnh cấm này một cách gay gắt do nó đã
tác động tiêu cực đến sự an sinh của ngư dân nước này. Để cưỡng chế lệnh cấm
và bảo vệ thuyền đánh cá của mình ở Biển Đông, Trung Quốc đã cử cái mà họ
gọi là tàu “tuần tra đánh cá”, nhưng thực chất là các tàu hải quân đã cải tiến. Các
tàu của Chính quyền Ngư nghiệp mang tên Yuzheng 311 và Yuzheng 202 vận
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hành cùng với tàu đánh cá của Trung Quốc, một việc đã trở thành mô hình
thường trực của Trung Quốc. Trong năm 2009 Trung Quốc đã bắt 17 thuyền cá
của Việt Nam cùng với 210 ngư dân;21 trong một vụ việc gây xôn xao dư luận,
một tàu tuần tra của Trung Quốc đã bắt giữ thuyền đánh cá của Việt Nam cùng
với 12 thuyền viên ở khu vực gần Hoàng Sa vào tháng 3/2010.22 Việt Nam tuyên
bố rằng tính từ năm 2005 đã có 63 thuyền đánh cá cùng với 725 thuyền viên đã bị
Trung Quốc bắt giữ ở Biển Đông.23 Vấn đề là thuyền của Việt Nam đã xâm lấn
vào các khu vực mà các nước ASEAN khác cũng yêu sách. Hai con thuyền đặt
theo những tên của Indonesia đã bị thuyền tuần tra của Indonesia bắt giữ vào
tháng 2/2011 gần khu vực đảo Natuna.24 Indonesia tuyên bố rằng, trong năm 2009
đã có khoảng 180 tàu thuyền bị bắt do đánh bắt cá bất hợp pháp ở vùng biển của
mình, một vài trong số đó cũng đến từ Malaysia.25 Để giải quyết vấn đề này,
Trung Quốc đã công bố các kế hoạch tăng cường sức mạnh cho lực lượng tuần tra
trên biển với 16 máy bay và 350 tàu thuyền từ nay cho đến năm 2015. Các con
tàu như chiếc Haixun-31 sẽ được sử dụng để theo dõi vận tải hang hải, thực hiện
các nhiệm vụ tuần tra, “bảo vệ an ninh trên biển”, và điều tra các tàu thuyền hoạt
động ở “biển của Trung Quốc.”26 Đài Loan cũng đã tuyên bố sẽ cử một trong hai
thuyền tuần tra hạng Seagul của mình đến Biển Đông để bảo vệ vùng yêu sách
của mình ở Đảo Thái Bình.27
DOC và COC
Trung Quốc được mời tham gia cùng ASEAN để ký kết Tuyên bố ở Biển
Đông vào tháng 7/1992, theo đó Trung Quốc và ASEAN cam kết phải giải quyết
vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông “bằng các biện pháp hòa bình, và
không sử dụng vũ lực.”28 Trung Quốc đã ký kết Tuyên bố về Ứng xử của các Bên
ở Biển Đông [DOC] vào ngày 2/11/2002 với ASEAN. Đây được coi là sự thay
đổi về chiến thuật, và được cộng đồng ASEAN tán dương là một tiến triển hết
sức tích cực. Trước đó Trung Quốc giữ nguyên lập trường về đàm phán song
phương với các bên yêu sách, nhưng dịp này đã cho thấy nước này chấp nhận một
văn bản đa phương. Sau đó, Trung Quốc tham gia Hiệp ước Thân thiện và Hợp
tác ASEAN (TAC) vào ngày 8/10/2003, theo đó các tranh chấp cần phải được
giải quyết một cách hòa bình. Cùng ngày, một “kế hoạch tổng thể” nhằm tăng
cường và mở rộng quan hệ ASEAN – Trung Quốc giai đoạn 2005-2010 đã được
ASEAN thông qua, trong đó đã đề xuất các cách khác nhau để thực thi DOC; một
trong số đó là thông qua các cuộc họp định kỳ Quan chức cấp cao [SOM]
ASEAN – Trung Quốc, một cách khác là thành lập nhóm công tác để dự thảo các
kiến nghị cho việc thực thi DOC và đưa ra các nguyên tắc chính sách cho SOM
ASEAN – Trung Quốc. 29 Vào tháng 12/2004 các quan chức cấp cao ASEAN
Trung Quốc đã quyết định thành lập Nhóm Công tác chung ASEAN – Trung
Quốc về việc Thực thi DOC [ASEAN-China JWG]. Các bên cũng đã nhất trí về
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việc hướng tới một bộ quy tắc ứng xử. Nhóm JWG đã họp sáu lần, lần đầu tiên
được tổ chức ở Manila vào năm 2005, và lần thứ sáu vào tháng 3/2011 nhưng
không đem lại mấy hiệu quả.
ASEAN muốn ràng buộc Trung Quốc vào một bộ quy tắc ứng xử chính
thức [COC] để giảm thiểu số lượng các vụ va chạm ở Biển Đông và để ngăn
chúng khỏi leo thang xung đột nếu có xảy ra. Tại Diễn đàn Khu vực ASEAN
[ARF] lần thứ 16, tháng 7/2009, phát biểu của Chủ tịch đã chỉ ra rằng ASEAN sẽ
“ tiến hành ký kết các Nguyên tắc thực thi DOC.” Bài tuyên bố cũng nêu rằng các
bên “hướng tới việc ký kết một bộ Quy tắc Ứng xử Khu vực trong tương lai.”30
Việt Nam đã rất kỳ vọng vào việc đạt được tiến triển cho bộ quy tắc ứng xử khi
nước này làm chủ tịch ASEAN vào năm 2010. Tuyên bố của chủ tịch từ Diễn đàn
ARF vào tháng 7/2010 ở Hà Nội đã chỉ ra rằng các thành viên “khuyến khích
những nỗ lực để hướng tới việc thực thi đầy đủ Tuyên bố và hướng tới ký kết một
bộ Quy tắc Ứng xử trong Khu vực.”31 Một khó khăn lớn là phạm vi khu vực mà
bộ quy tắc sẽ được áp dụng. Việt Nam muốn thúc đẩy để có thể áp dụng với quần
đảo Hoàng Sa, điều mà phía Trung Quốc đã phản đối. Tuy vậy, Đại sứ Trung
Quốc tại Philippin Liu Jianchao vẫn tuyên bố rằng Trung Quốc sẵn sàng đàm
phán quy tắc ứng xử với ASEAN; trong khi đó nước này đã áp dụng các chiến
thuật trì hoãn.32 Trung Quốc không muốn có một bộ quy tắc ứng xử mà qua đó sẽ
hạn chế quyền tự do hành động của mình ở khu vực và có khả năng dẫn đễn việc
đàm phán song phương về vấn đề Biển Đông. Indonesia là nước thúc đẩy mạnh
mẽ cho bộ quy tắc, trong khi đó Việt Nam cũng đã có được sự đồng ý của
Philippin khi Quyền Ngoại trưởng Philippin Albert del Rosario đến thăm Hà Nội
vào ngày 5/4/2011.33 Tuy nhiên, tại Diễn đàn ARF lần thứ 18 tổ chức ở Bali vào
tháng 7/2011, Trung Quốc cũng mới chỉ chấp nhận “các nguyên tắc thực thi tuyên
bố ứng xử”. Các nguyên tắc này bao gồm tám câu ngắn, trong đó kêu gọi các bên
tham gia đối thoại, tham vấn, và thực hiện các CBM để “dần hướng tới việc hiện
thực hóa bộ Quy tắc Ứng xử,”34 Ngoại trưởng Trung Quốc Yang Jiechi cho biết,
nước này úng hộ việc giải quyết tranh chấp thông qua hợp tác và đàm phán, và
khi các điều kiện đã “chín muồi” Trung Quốc sẽ sẵn sàng bàn bạc với ASEAN về
quy tắc ứng xử. Văn bản trên chỉ đơn thuần là nhắc lại các câu nói đã được phát
biểu trong hàng năm nay mà không ràng buộc sự cam kết của các bên. Ít nhất nó
cũng đã cho thấy rằng Trung Quốc sẽ chấp nhận các văn bản đa phương về Biển
Đông nếu như được thúc đẩy một cách thường xuyên. Văn bản này được Ngoại
trưởng Hillary Clinton và các quan chức khác của Mỹ ca ngợi vì đã có thể làm
giảm căng thẳng đối với vấn đề Biển Đông, nhưng thực tế nó có hiệu quả hay
không thì vẫn còn rất nhiều mối nghi ngại. 35 Sau đó Tổng thống Philippin
Benigno Aquino đã gặp ông Hồ Cẩm Đào ở Bắc Kinh và tuyên bố rằng Trung
Quốc và Philippin đã nhất trí về sự cần thiết phải có một bộ quy tắc mang tính
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ràng buộc và một “hiệp định thực thi” cho nó. Không chỉ là một tuyên bố về các
nguyên tắc, mà là một hiệp định mang tính ràng buộc về cách thức mà các bên
cần phải ứng xử ở Biển Đông.36 Việc người Trung Quốc đã sẵn sàng hay chưa lại
là một vấn đề khác.
Yếu tố chiến lược
Các nhà quan sát của ASEAN về tranh chấp Biển Đông thường mặc định
rằng yêu sách mở rộng của Trung Quốc đối với toàn bộ khu vực có thể đàm phán
được, rằng Trung Quốc sẽ chấp nhận một hiệp định khu vực có lợi, trong đó các
yêu sách lãnh thổ sẽ được điều chỉnh và việc tiếp cận dầu và các trữ lượng sẽ
được chia sẻ. Trên cơ sở này ASEAN đã tham gia vào các cuôc đối thoại định kỳ
cùng Trung Quốc với hi vọng rằng lãnh đạo của nước này có thể sẽ được thuyết
phục bởi giá trị của một thể chế gồm các quy tắc để điều chỉnh hành vi ở Biển
Đông. ASEAN thường thận trọng và tránh có hành động khiêu khích khi kì vọng
Trung Quốc sẽ sớm có hành động đáp lại tương ứng, và cách mà ASEAN khuyến
khích sự nhất trí qua hình thức đồng thuận sẽ sớm được Trung Quốc chấp nhận.
Nếu như cuộc tranh chấp chỉ liên quan đến các yêu sách lãnh thổ trên biển, thì có
lẽ Trung Quốc đã chấp nhận cách giải quyết mà ASEAN kỳ vọng, và qua đó làm
suy yếu ảnh hưởng của Mỹ trong tổ chức này và tăng cường nền ngoại giao Đông
Á của mình. Sự tranh giành quyền tiếp cận các trữ lượng dầu khí đã khiến cho
việc giải quyết vấn đề này trở nên khó khăn hơn, nhưng không phải không thực
hiện được; việc phát triển chung như Trung Quốc vẫn thường đề xuất có thể là
một khả năng, với điều kiện là Trung Quốc không tìm thấy cách nào khác để khai
thác tài nguyên ở đó.37 Điều gây cản trở mọi khả năng giải quyết tranh chấp vào
thời điểm hiện tại là một yếu tố mới. Giá trị chiến lược của Biển Đông đã khiến
cho Trung Quốc trở nên ngày càng kiên quyết để đảm bảo quyền kiểm soát trên
khu vực, khi mà chiến lược và việc điều động hải quân đã có tác động ngày càng
lớn lên chính sách nước này.
Chính sách hải quân của Trung Quốc có hai mục tiêu; thứ nhất là để ngăn
Đài Loan khỏi tuyên bố độc lập và ngăn Mỹ khỏi hỗ trợ cho Đài Loan bằng cách
huy động lực lượng hải quân trong trường hợp xung đột xảy ra; thứ hai là để bảo
vệ các tuyến thương mại và nguồn cung cấp năng lượng của Trung Quốc qua Ấn
Độ Dương và Eo biển Malacca – với lượng dầu nhập khẩu được ước tính là 80%
đã đi qua đây.38 Với mục tiêu thứ hai, Trung Quốc cần phải có lược lượng hải
quân hướng tới đại dương, bao gồm các tàu chở máy bay; vào tháng 4/2009 Tổng
Tư lệnh Hải quân Đô đốc Wu Shengli đã tiết lộ tham vọng của Trung Quốc nhằm
phát triển một lực lượng hải quân hướng ra biển và tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ
thiết lập một “hệ thống phòng thủ trên biển” để bảo vệ “an ninh biển và phát triển
kinh tế của mình.”39 Nơi duy nhất dọc bờ biển của Trung Quốc mà năng lực hải
quân này có thể được điều động một cách logic là ở khu vực Hải Nam. Nếu dịch
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về phía bắc thì sẽ mất lợi thế khoảng cách với Eo Malacca và sẽ yếu thế với sự
ngăn chặn của Mỹ từ biển cả. Vì mục đích này Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng
các căn cứ ngầm ở Sanya trên đảo Hải Nam, để làm căn cứ cho các loại tàu ngầm
mới chở tên lửa đạn đạo hạt nhân [SSBN], và các tàu chở máy bay cùng các tàu
hộ tống khi chúng được huy động.40 Tàu chở máy bay đầu tiên của Trung Quốc là
chiếc Varyag của Xô Viết cũ, sau đó đã được đổi tên thành Shi Lang, và có nhiều
khả năng tàu này sẽ được đặt tại căn cứ Hải Nam khi nó được hoàn thiện. Vào
tháng 10/2010 hai tàu ngầm hạng Shang đã có mặt ở Sanya, và số lượng của nó
được kỳ vọng là sẽ còn tăng nữa.41 Khi mà Hải Nam được phát triển thành một
căn cứ hải quân thì quần đảo Hoàng Sa về phía nam của nó lại có vai trò quan
trọng trong việc cung cấp tầm bao quát trên không cho Hải Nam và cung cấp tin
tình báo về hoạt động của hải quân Mỹ. Việc này lý giải cho sự nhạy cảm của
Trung Quốc đối với các tàu thăm dò của Mỹ và cũng là lí do vì sao Trung Quốc
lại đối đầu với chiếc USNS Impeccable khi tàu này tới quá gần đảo Hải Nam vào
tháng 3/2009.42
Biển Đông đã trở thành một phần không tách rời trong sự đối đầu giữa hải
quân Trung Quốc và Mỹ. Theo quan điểm của Trung Quốc thì sự hiện diện của
hải quân Mỹ ở khu vực Tây Thái Bình Dương sẽ ngăn cản sự tái thống nhất của
Đài Loan với Đại lục và khuyến khích các nước yêu sách ở ASEAN ở Biển Đông
chống đối Trung Quốc. Mỹ bị coi là đã cản trở sự đi lên của Trung Quốc, và đã
phải nhận sự căm thù từ các thành phần dân tộc chủ nghĩa của Trung Quốc. Vì lí
do này nên Trung Quốc cần phải khẩn trương phát triển khả năng ngăn chặn hải
quân Mỹ hỗ trợ Đài Loan khi có xung đột và ngăn chặn việc Mỹ hỗ trợ các quốc
gia ASEAN có yêu sách đối với vấn đề Biển Đông. Các năng lực hải quân mới đã
được sử dụng cho mục đích này. Từ 1997-2007 bốn tàu chiến Sovremenny của
Nga đã được đưa vào sử dụng, và tám chiếc khác đang được đặt hàng.43 Trung
Quốc vẫn đang phát triển năng lực tàu ngầm của mình và đã huy động 12 chiếc
hạng Kilo của Nga, hai chiếc SSN tấn công hạt nhân hạng Shang, mười tàu ngầm
điện diesel hạng Song để thay thế các hạng Romeo và Ming đã quá cũ kỹ; 2 chiếc
tàu ngầm điện diesel hạng Yuan mới nhất đã được hoàn thiện. Đáng lo ngại nhất
cho hải quân Mỹ là việc Trung Quốc đã huy động DF-21D, vốn được mô tả là
loại tên lửa đạn đạo chống tàu [ASBM] và có khả năng tấn công các tàu chở máy
bay và các tàu mặt bằng lớn hơn của Mỹ.44 Đô đốc CINPAC Robert F. Willard đã
phát biểu với tờ Asahi Shinbun rằng, kết hợp với những chiếc tàu ngầm của
Trung Quốc, loại tên lửa này có thể tạo ra một mối đe dọa nghiêm trọng đối với
hải quan của Mỹ, và thậm chí có thể “vô hiệu hóa” sức mạnh quân sự của Mỹ.45
Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng loại tên lửa này, với khả năng định vị địa lý và theo
dấu mục tiêu một cách hiệu quả, nó có thể mang lại rủi ro cho tàu thuyền hải
quân Mỹ trong phạm vi 1.500-2.100km của nó.46 Lầu Năm góc đã tuyên bố rằng
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đây là một phần nằm trong chiến lược “chống thâm nhập” và “từ chối khu vực”
hay “phòng thủ xa khơi” để chống lại việc Mỹ tiếp cận các khu vực quanh Đài
Loan và Biển Đông.47
Phía Trung Quốc đang gây áp lực để được quốc tế công nhận các phạm vi
ảnh hưởng ở Tây Thái Bình Dương, với Đài Loan và Biển Đông nằm gọn trong
phạm vi của Trung Quốc. Dù cho ý tưởng này có hấp dẫn đến đâu, nhưng việc tạo
điều kiện cho một thế lực đang đi lên và giải quyết các mối hận thù mà lại tạo ra
sự xung đột với Mỹ là điều khó có thể xảy ra. Những cam kết và lợi ích của Mỹ ở
Tây Thái Bình Dương có phạm vi rộng hơn sự chia rẽ đó, và nếu chấp nhận thì sẽ
gây hại tới các cam kết với Nhật và Hàn Quốc. Mỹ sẽ đánh mất vị thế của mình ở
Bán đảo Triều Tiên, còn ASEAN sẽ bị chia rẽ và chấm dứt các nỗ lực nhằm hình
thành chủ nghĩa khu vực với phạm vi rộng hơn cho Châu Á Thái Bình Dương
trong đó bao gồm các vùng xung đột. Chiến lược của Mỹ ở Châu Á Thái Bình
Dương sẽ bị phân mảnh và Mỹ sẽ chỉ có được một vị thế ngoài khơi với tầm ảnh
hưởng hết sức hạn chế đối với khu vực. Để ngăn ngừa khả năng này, chính quyền
Obama đã chống lại áp lực từ phía Trung Quốc ở Tây Thái Bình Dương bằng
cách áp dụng các chính sách quyết liệt hơn đối với Biển Đông, và cụ thể là tăng
cường quan hệ với các đồng minh và các nước ủng hộ.48 Lợi ích của Trung Quốc
đối với các phạm vi ảnh hưởng có thể thấy trong quá trình chuẩn bị cho Diễn đàn
ARF tại Hà Nội vào tháng 7/2010; Đại Sứ quán Trung Quốc tại Washington đã
yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ không nêu vấn đề Biển Đông và hi vọng rằng người
Mỹ sẽ đồng ý.49 Ngoại trưởng Hillary Clinton đã có bài phát biểu tại diễn đàn để
kêu gọi các quốc gia yêu sách thuộc ASEAN vốn đã chịu ảnh hưởng từ áp lực của
Trung Quốc. Bà khẳng định lợi ích của Mỹ ở Biển Đông, qua đó thách thức vị thế
của Trung Quốc đối với Biển Đông. Bà nhấn mạnh rằng các bên yêu sách cần
phải theo đuổi các yêu sách lãnh thổ của mình một cách phù hợp với Công ước
UNCLOS. Điều này là một sự thách thức đối với quan điểm của Trung Quốc do
đường lưỡi bò được dùng để thể hiện yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông vẫn
chưa có định nghĩa rõ ràng, đã không được hình thành dựa trên nguyên tắc đất tạo
ra chủ quyền vùng biển, ví dụ như thềm lục địa hay sự chiếm hữu bất kỳ đảo nào,
mà chỉ dựa vào lịch sử. Thứ hai, bà cũng ủng hộ “một tiến trình ngoại giao mang
tính cộng tác giữa các bên yêu sách” trong khi Trung Quốc vẫn theo đuổi con
đường đàm phán song phương với các nước yêu sách trong ASEAN, và các bên
thứ ba không nên tham gia. Bà Clinton nhắc đến sự cần thiết phải có “cấu trúc thể
chế” ở Châu Á Thái Bình Dương để làm cơ sở cho tiến trình ngoại giao hợp tác
này, điều này cũng đi ngược lại với nỗ lực của Trung Quốc nhằm đối phó với các
nước yêu sách một cách song phương.
Mỹ đã có những động thái nhằm tăng cường quan hệ quốc phòng với các
quốc gia ASEAN như Indonesia, một quốc gia cùng chung mối quan ngại về
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Trung Quốc với Mỹ. Mỹ đã hủy lệnh cấm quan hệ với Lực lượng Đặc biệt của
Indonesia với tên gọi là Kopassus vào ngày 23/7/2010. Lệnh cấm này được ban
hành vào năm 1998 và nghiêm cấm Mỹ không được có sự liên lạch với các đơn vị
quân sự có tiền sử vi phạm quyền con người.50 Đáng chú ý là vào tháng 9, Bộ
trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natelagawa đã phản đối quan điểm của Trung
Quốc rằng Mỹ không nên tham gia vào tranh chấp Biển Đông, qua đó thể hiện
thái độ thận trọng bấy lâu nay của Indonesia đối với Trung Quốc.51 Philippin
cũng đã tăng cường quan hệ với Mỹ để đáp lại áp lực từ Trung Quốc, bất chấp
quan hệ không mấy tốt đẹp với đế chế đô hộ cũ của mình. Những đòi hỏi từ công
chúng nhằm tăng cường sự độc lập với Mỹ đã xung đột với các nhu cầu thực tế về an ninh.
Kể từ năm 1995 khi mà Trung Quốc xâm phạm vào khu vực yêu sách của mình, quân đội
Philippin đã có những nỗ lực để đưa Mỹ quay trở lại, nếu như không phải bằng hình thức
các căn cứ quân sự thường trực thì là qua các cuộc thăm cảng và tập huấn chung để ra hiệu
cho sự cam kết của Mỹ đối với nền quốc phòng nước này. Ngoại trưởng Albert del Rosario
đã tố cáo “hành động xâm lược của Trung Quốc” và tới thăm Washington vào tháng 6/2011
để có được sự bảo đảm về hỗ trợ từ Mỹ. Trong chuyến thăm này ông đã đề nghị Mỹ làm rõ
quan điểm đối với Điều ước Quốc phòng Chung [MDT] năm 1951.52 Philippin cho
rằng MDT đã bao trùm cả Biển Đông, trong khi đó Mỹ lại không muốn chỉ ra
rằng yêu sách của Philippin lại phát sinh sau khi hai bên ký kết điều ước này, và
rằng Mỹ chỉ có cam kết về mặt pháp lý đối với nền quốc phòng của Philippin
theo như định nghĩa tại Hiệp ước Paris năm 1898, trong đó không bao gồm yêu
sách đối với Kalayaan. Bà Hillary Clinton phát biểu rằng Mỹ cảm thấy “nhức
nhối” vì những sự kiện gần đây trong khu vực và gọi Philippin là “đồng minh
hiệp ước của chúng tôi”, như một cách để né tránh vấn đề. Ý nghĩa của nó là Mỹ
sẽ không cam kết đối với yêu sách của Philippin nhưng sẽ hỗ trợ nước này nếu có
xung đột xảy ra. Tuy nhiên, Mỹ cũng đã có sự hỗ trợ về mặt vật chất trong bối
cảnh mà Philippin yêu cầu sự viện trợ cho lực lượng hải quân yếu kém của mình.
53
Ông Del Rosario kêu gọi thành lập một hệ thống vay mượn để theo đó Philippin có thể
thuê trang thiết bị từ Mỹ.54 Mỹ cũng đã đồng ý mở rộng phạm vi chia sẻ tình báo với
Philippin để tăng cường được ý thức về biển cũng như năng lực tuần tra của
mình.55
Quan hệ Mỹ-Việt đã được cải thiện và trở thành một mối quan hệ an ninh
đầy tiềm năng. Việt Nam coi Mỹ là sự đối trọng quan trọng với Trung Quốc,
nhưng khoảng cách quá gần với gã khổng lồ ở phía bắc lại khiến nước này phải
thận trọng. Hải quân của Mỹ đã để mắt tới căn cứ quân sự cũ của Xô Viết ở Vịnh
Cam Ranh từ những năm 1990 và coi đó như một căn cứ hữu hiệu trong trường
hợp xung đột đối với Đài Loan xảy ra. Nhiều cuộc viếng thăm quan trọng đã diễn
ra, qua đó thể hiện rằng cả hai bên đã duy trì sự quan tâm đối với một mối quan
hệ gần gũi hơn mà không phải vượt qua những hạn chế do quan hệ Việt-Trung
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tạo ra. Ba vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã đến thăm Việt Nam, William Cohen
vào tháng 3/2000, Donald Rumsfeld vào tháng 6/2006 và Robert Gates vào năm
2010; Tổng thống Bill Clinton đã có chuyến thăm đáng chú ý tới Việt Nam vào
tháng 11/2000, đây cũng là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một tổng thống
Mỹ. Hai Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đã tới thăm Washington, ông Phạm
Văn Trà vào năm 2003, và ông Phùng Quang Thanh vào tháng 11/2009. Quan hệ
Việt-Mỹ phát triển nhanh chóng trong giai đoạn 2009-2010; Tàu quân vận USNS
Richard E. Byrd của Mỹ đã được sửa chữa ở Vân Phong, một địa điểm gần Vịnh
Cam Ranh. Động thái này được hải quân Mỹ coi là một bước hướng tới xây dựng
năng lực cho việc sửa chữa tàu thuyền trong trường hợp khẩn cấp và cho các
chuyến du hành. Mỹ tiếp tục tìm kiếm sự thỏa thuận để bảo dưỡng và hỗ trợ tàu
thuyền của mình và để tiếp cận với các cảng của Việt Nam, trong đó có Vịnh
Cam Ranh.56 Vào tháng 8/2010 tàu sân bay USS George Washington của Mỹ đã
đi dọc bờ biển Việt Nam và đón các cuộc viếng tham từ các quan chức quốc
phòng cấp cao của Việt Nam.57 Vào tháng 10/2010 Bộ trưởng Quốc phòng Robert
Gates đã tới thăm Hà Nội để dự lễ khai mạc cuộc Họp Bộ trưởng Quốc phòng
ASEAN+.58 Vào ngày 1/8/2011 Mỹ và Việt Nam đã ký kết cái được coi là hiệp
định về quân sự đầu tiên giữa hai nước kể từ Chiến tranh Việt Nam đến nay; dù
chỉ giới hạn ở các hợp tác về y tế và nghiên cứu y học quân sự, nhưng hiệp định
này rất có thể sẽ mở cánh cửa cho các hiệp định rộng hơn.59 Quan hệ của Mỹ với
Việt Nam, một nước đang hiện đại hóa nền quốc phòng một cách nhanh chóng,
có thể sẽ là sự kết hợp đáng nể. Năm 2009 Việt Nam trở thành khách hàng vũ
trang lớn nhất của Nga; trong tháng 4 năm đó Việt Nam đã mua 6 tàu ngầm hạng
Dự án 636 Class Kilo và 12 tàu chiến SU-30MKK từ Nga qua một hợp đồng trị
giá khoảng 2,4 tỉ USD. Nga cũng đã ký kết hợp đồng để xây dựng lò phản ứng
hạt nhân đầu tiên cho Việt Nam.60 Nga đã sẵn có hợp đồng để xây lắp hai chiếc
tàu khu trục hạng Gepard 3.9 cho Hải quân Việt Nam vào năm 2006, và đã giao
hàng lần lượt vào tháng 3 và tháng 8 năm 2011.61
Nguy cơ xung đột
Các quan điểm về vấn đề Biển Đông đã phân cực đến mức độ gia tăng
nguy cơ xung đột. Trung Quốc cho rằng mình có “chủ quyền không thể chối cãi”
đối với khu vực này, và sự hiện diện của hải quân Mỹ chính là nguyên nhân của
vấn đề vì nó đã khiến các quốc gia yêu sách trong ASEAN tự tin hơn khi khẳng
định yêu sách của mình. Có thể thấy rõ sự gia tăng các tư tưởng chủ nghĩa dân tộc
chống lại Mỹ và các nước cản đường yêu sách chính đáng của Trung Quốc, và ít
có khả năng các nhà lãnh đạo có thể kiềm chế được áp lực trong trường hợp
khủng hoảng xảy ra. Nhiều bối cảnh có thể được vạch ra, trong đó xung đột có
thể phát sinh bởi sự đụng độ giữa tàu thuyền hải quân Việt Nam và tàu của chính
quyền ngư nghiệp Trung Quốc, hay giữa Trung Quốc và Philippin. Trong quá
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khứ đã có những vụ va chạm giữa tàu đánh cá của Trung Quốc và tàu hải quân
của các nước ASEAN, nhưng về phía ASEAN thì vẫn có thể thấy rõ sự chần chừ
trong việc đối mặt với Trung Quốc, hay thách thức các yêu sách của nước này.
Nhu cầu của Trung Quốc đối với việc khẳng định quyền kiểm soát đối với khu
vực vì những lí do đã nêu ở trên mâu thuẫn với ý định của các nước ASEAN
trong việc khẳng định yêu sách của mình và chống lại áp lực từ Trung Quốc. Hai
vụ việc đã cho thấy những yếu tố có thể hình thành nên chính sách khủng hoảng
ở Trung Quốc. Cả hai vụ việc này cho thấy sự hạn chế về hệ thống quản lý khủng
hoảng hiệu quả ở Trung Quốc và sự nhạy cảm của các nhà lãnh đạo đối với áp lực
của chủ nghĩa dân tộc một cách đáng lo ngại. Vụ việc đầu tiên là việc Mỹ đánh
bom Đại Sứ quán Trung Quốc ở Belgrade vào tháng 5/1999 khiến ba người
Trung Quốc thiệt mạng và làm nổi dậy chủ nghĩa dân tộc phản đối lãnh đạo vì đã
không đối mặt với Mỹ. Sự kiện này cho thấy rằng trong các tình huống khủng
hoảng thì các nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa dân tộc
và sẽ có quan điểm cứng rắn với Mỹ, và khả năng đàm phán những thỏa hiệp cần
thiết với Mỹ sẽ bị hạn chế đi nhiều.62 Vấn đề về thiếu quyết đoán trong khủng
hoảng và sự chi phối thông tin ở Trung Quốc đã bộc lộ vào ngày 1/4/2001 khi
máy bay trinh sát EP-3E [Aries II] của Hải quân Mỹ đụng độ với một chiếc máy
bay F-8II của Trung Quốc ở khu vực cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 70
hải lý. Tuy nhiên, thông tin được đưa lên các nhà lãnh đạo của Trung Quốc lại chỉ
ra rằng máy bay của Mỹ đã gây ra vụ đụng độ và theo đó cần phải có sự phản hồi
một cách cứng rắn.
Nhận thức được về các mối nguy mà một cuộc khủng hoảng mới có thể gây
ra đối với Trung Quốc, lãnh đạo nước này đã có nỗ lực để giải quyết căng thẳng
đối với vấn đề Biển Đông. Trung Quốc đã linh hoạt hơn so với quan điểm hiếu
chiến được các đại diện nước này áp dụng trong năm trước, với kết quả là việc
Mỹ tham gia sâu hơn vào cuộc tranh chấp. Ủy viên Quốc vụ của chính quyền Hồ
Cẩm Đào, ông Đới Bỉnh Quốc đã tái khẳng định với ASEAN rằng Trung Quốc
không muốn hất cẳng Mỹ khỏi Châu Á và rằng vấn đề Biển Đông sẽ được các thế
hệ tương lại giải quyết, và kêu gọi sự “chung sống hòa thuận” với ASEAN. Ông
Đới Bỉnh Quốc đã tới thăm Việt Nam từ ngày 5 - 9/9/2011 trong dịp cuộc họp lần
thứ 5 của Ban Chỉ đạo Việt Nam – Trung Quốc về hợp tác, mà tại đó Việt Nam
mô tả là “căng thẳng”. Với Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, ông đã đưa ra lời
phát biểu rằng “cả hai bên đã nhất trí tăng cường điều phối trong các vấn đề khu
vực và tăng cường quan hệ Trung Quốc-ASEAN. Hai bên cũng nhất trí giải quyết
đúng đắn tranh chấp của mình đối với Biển Đông qua sự tham vấn sâu để duy trì
quan hệ hữu nghị giữa hai nước.”63 Wu Bangguo, chủ tịch ủy ban thường vụ
Quốc hội Trung Quốc, đã gặp gỡ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Bắc Kinh và
tuyên bố rằng Trung Quốc mong muốn tăng cường sự tin cậy chính trị với Việt
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Nam và giải quyết các vấn đề tồn tại trong quan hệ song phương hai nước.64 Vào
ngày 12/10, một thỏa thuận đã được ký kết giữa Thứ trưởng Ngoại giao Trung
Quốc Zhang Zhijun và người đồng nhiệm Việt Nam là ông Hồ Xuân Sơn. Thỏa
thuận này nêu rằng hai bên “tích cực thảo luận về các biện pháp truyền thống và
tạm thời không gây ảnh hưởng tới quan điểm và chính sách của hai bên.” Hai
biện pháp thực tiễn của thỏa thuận đã được nêu tại Điều 6 và bao gồm việc thảo
luận về các cuộc họp định kỳ một năm hai lần của các nguyên thủ quốc gia và các
phái đoàn đàm phán biên giới và thiết lập đường giây nóng giữa các phái đoàn
cấp chính phủ.65 Vào ngày 15/10 hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác quân sự
bằng việc tăng cường liên lạc giữa các quan chức cấp cao và thiết lập đường dây
nóng giữa bộ quốc phòng của hai bên. Hai bên cũng nhất trí tuần tra chung dọc
biên giới đất liền của mình và ở Vịnh Bắc Bộ, tăng cường các cuộc viếng thăm
của tàu hải quân và thảo luận sự phát triển trên khu vực biển.66 Ở Việt Nam các
cuộc biểu tình chống Trung Quốc đã diễn ra ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí
Minh từ tháng 6/2010, đến tháng 10 những người biểu tình đã bị giải tán và cuộc
biểu tình đã kết thúc. Việc Trung Quốc có thể duy trì sự hòa hoãn với Việt Nam
và đồng thời khẳng định yêu sách của mình ở Biển Đông trong bao lâu là một câu
hỏi mở.
Ngăn chặn và quản lý xung đột
Ngăn chặn xung đột và việc ngăn chặn các xung đột trước khi chúng bùng
nổ và trở thành cuộc bạo lực không kiểm soát và đòi hỏi và có các sáng kiến
ngoại giao, các cuộc đàm phán mang tính phòng ngừa, hòa giải, và giải quyết
bằng trọng tài tư pháp. Quản lý xung đột là việc ngăn ngừa sự leo thang trong
cuộc xung đột đã xảy ra, và dần đưa đến việc giải quyết nó. Cơ sở của việc ngăn
chặn và quản lý xung đột là sự liên lạc nhanh chóng và tức thì về ý định ngăn
chặn một trong hai bên khỏi giả định về tình huống xấu nhất và làm nó leo thang.
Các nỗ lực của Trung Quốc nhằm làm giảm căng thẳng với Việt Nam cho thấy
rằng Trung Quốc đã có mối lo ngại về phản ứng của khu vực và thế giới đối với
áp lực của mình lên các quốc gia yêu sách và các thế lực bên ngoài ở Biển Đông.
Thỏa thuận với Việt Nam là không đủ để đáp ứng mục đích này, và nó cần phải
được nâng lên tầm đa phương. Cần phải có một thỏa thuận ngăn chặn xung đột ở
hai cấp để đối phó với nguy cơ xung đột ở Biển Đông. Việc này khác với quy tắc
ứng xử mà ASEAN đang theo đuổi; nó không mang tính ràng buộc pháp lý và sẽ
được coi là một biện pháp bảo đảm lợi ích bản thân trong việc ngăn chặn xung
đột khỏi leo thang mà trong đó Trung Quốc có rất nhiều lợi ích. Tại một cấp, cần
phải có sự thỏa thuận giữa ASEAN và Trung Quốc để điều chỉnh các vụ việc trên
biển, khai thác dầu khí và tranh chấp về đánh bắt cá và đưa ra các nguyên tắc đàm
phán và giải quyết. Nó cũng cần phải bao gồm các thủ tục để giải quyết các vụ
đụng độ giữa các đoàn tàu đánh cá và đụng độ giữa lực lượng hải quân và/hoặc
14

www.nghiencuubiendong.vn
tàu thuyền tuần tra. Ở một cấp khác, cũng cần phải có một thỏa thuận tương tự
giữa Mỹ, Trung Quốc và các thế lực bên ngoài như Ấn Độ để điều chỉnh các hoạt
động theo dõi và khai thác, những hoạt động mà Trung Quốc coi là gây ra mối đe
dọa. Nó cũng sẽ duy trì nguyên tắc về quyền tự do hàng hải ở Biển Đông. Các
thỏa thuận tạm thời để ngăn chặn xung đột sẽ không ảnh hưởng tới các yêu sách
pháp lý nhưng chúng sẽ ngăn các bên yêu sách khỏi sử dụng vũ lực để cưỡng chế
yêu sách của mình. Đây là một trong những lí do khiến Trung Quốc có thể chần
chừ, bởi những thỏa thuận như thế này sẽ tước đi khỏi Trung Quốc các biện pháp
gây áp lực với các bên yêu sách khác. Tuy nhiên, Trung Quốc sẽ không thể gây
áp lực với Việt Nam hay Philippin một cách quá xa đối với vấn đề Biển Đông mà
không đẩy hai nước này lại gần hơn với Mỹ, và vì lí do này nên thỏa thuận về
ngăn chặn xung đột sẽ nằm trong lợi ích của Trung Quốc. Một khó khăn lớn đối
với thỏa thuận kiểu này là chúng chỉ là biện pháp tạm thời và phụ thuộc vào sự
cân bằng lực lượng theo cách nhìn của Trung Quốc. Khi Trung Quốc mạnh và tự
tin hơn trong khẳng định chủ quyền, thì có thể dẫn đến những áp lực mới đối với
các quốc gia yêu sách thuộc ASEAN nếu như Mỹ bị coi là đã suy yếu hay không
còn lợi ích ở Biển Đông. Nếu khả năng về sự tham gia sâu hơn của Mỹ là điều
khiến Trung Quốc tiến gần hơn đến việc hòa giải với Việt Nam thì sự hiện diện
của Mỹ sẽ làm giảm áp lực của Trung Quốc đối với các bên yêu sách khác trong
ASEAN. Trung Quốc có thể không mong muốn sự tham gia của Mỹ nhưng nó sẽ
làm giảm áp lực đối với các nước ASEAN và tạo ra các điều kiện cho sự ổn định,
tuy không mấy dễ dàng. Đây là điều tốt nhất có thể kỳ vọng vào thời điểm này.
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