TỔNG HỢP BIỂN ĐÔNG TUẦN QUA
(từ 21/1 đến 27/1/2013)

Trung Quốc diễn tập tàu ngầm ở Biển Đông
Trung Quốc phản đối đưa tranh chấp Biển Đông ra Tòa quốc tế
Việt Nam ra mắt sách ảnh đầu tiên về Hoàng Sa-Trường Sa
Philippines kiện Trung Quốc ra Tòa Trọng tài Liên Hợp Quốc
Liên Hợp Quốc thúc giục giải pháp hòa bình đối với tranh chấp biển
Họp ra mắt Hội đồng hòa bình và hòa giải Châu Á
Campuchia mua 12 trực thăng quân sự Trung Quốc
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Động thái của các quốc gia
+ Trung Quốc:

Trung Quốc diễn tập tàu ngầm ở Biển Đông.
Truyền thông Trung Quốc đưa tin Bắc Kinh vừa
đưa một tàu ngầm thuộc hạm đội Nam Hải ra
diễn tập ở Biển Đông nhưng không nêu rõ chi
tiết thời gian và địa điểm; chỉ biết diễn ra giữa
tháng 1/2013. Khi đến vùng biển được định
trước, tàu ngầm bắt đầu diễn tập thả ngư lôi với
độ sâu 200 m. Chỉ huy đội tàu cho biết với độ
sâu này có thể loại trừ nguy cơ bị vệ tinh phát
hiện và có thể ở dưới biển sâu an toàn.
Trung Quốc phản ứng việc Philippines đưa
tranh chấp ra tòa Liên Hiệp Quốc. Hôm 22/1,
Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Mã Khắc
Thanh được triệu đến để trao công hàm thông
báo về việc Philippines đưa vấn đề tranh chấp tại
Biển Đông với Trung Quốc ra Tòa án Trọng tài.
Phát biểu trong cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại
giao Philippines Theresa Lasaro, bà Mã Khắc

Thanh đã khẳng định “Quan điểm trước sau như
một của Trung Quố
ững tranh chấp tại
Biển Đông cần phải được các bên liên quan giải
quyết thông qua đàm phán.”
Trung Quốc phản đối đưa tranh chấp Biển
Đông ra tòa quốc tế. Bắc Kinh yêu cầu Manila
tránh bất kỳ hành động nào làm leo thang tranh
chấp ở Biển Đông. Phát biểu trong cuộc họp báo
thường kỳ hôm 23/1, Phát ngôn viên Bộ Ngoại
giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho rằng những vấn
đề tranh chấp liên quan nên được giải quyết
thông qua đàm phán giữa các nước có tuyên bố
chủ quyền trực tiếp.
+ Việt Nam:
Phản ứng của Việt Nam về vụ kiện “đường
chín đoạn”. Ngày 24/1, trả lời câu hỏi của
phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt
Nam trước việc Philippines chính thức khởi kiện
Trung Quốc ra Tòa Trọng tài được thành lập
theo Điều 287 và Phụ lục VII của Công ước
Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS),
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia Bộ
Ngoại giao Nguyễn Duy Chiến nêu rõ: “Lập
trường nhất quán của Việt Nam là các vấn đề
liên quan đến Biển Đông cần phải được giải
quyết bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở
luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên
Hợp Quốc về Luật Biển 1982.”
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Đặt bản đồ chủ quyền biển đảo Việt Nam tại
các điểm du lịch. Ngày 25/1, tin từ Sở VHTT&DL tỉnh TT-Huế, tỉnh này đã triển khai đặt
4 bản đồ khẳng định chủ quyền của Việt Nam
đối với Hoàng Sa - Trường Sa tại 4 điểm di tích
du lịch, nơi đông người qua lại tại Thành Phố
Huế. Theo đó, 2 điểm đã đặt bản đồ là Phòng
chờ tàu của Ga Huế (số 2 đường Bùi Thị Xuân),
Tiền sảnh Trung tâm văn hóa thông tin tỉnh (số
41 đường Hùng Vương). Hai điểm còn lại sẽ đặt
bản đồ vào trước Tết Nguyên đán dự kiến sẽ là
Điện Thái Hòa (Đại Nội Huế) và Di Luân
Đường thuộc Bảo tàng Lịch sử cách mạng tỉnh
Thừa Thiên – Huế.

Ra mắt sách ảnh đầu tiên về Hoàng SaTrường Sa. Sách ảnh về Trường Sa, Hoàng Sa
dành riêng cho thiếu nhi mang tên “Tổ quốc nơi
đầu song” đã chính thức ra mắt ngày 25/1 tại Hà
Nội. Các bức ảnh trong cuốn sách được sắp xếp
như một bộ phim thú vị về Trường Sa, Hoàng
Sa. Độc giả xem sách cũng là được đi du lịch,
khám phá những nét đặc sắc, thú vị nhất ở các
điểm đảo ở hai quần đảo qua những bức ảnh
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chụp từ trên cao xuống, đến thăm các địa danh,
thăm các gia đình dân cư trên đảo.
+ Philippines:
Philippines tuyên bố kiện Trung Quốc ra Tòa
án Trọng tài Liên Hợp Quốc. Trong cuộc họp
báo hôm 22/1, Ngoại trưởng Philippines Albert
del Rosario thông báo Philippines đã đưa vấn đề
tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quố
ớc Luật Biển của
Liên hợp quốc (UNCLOS) năm 1982. Ông
Rosario cho hay: “Philippines đã tìm hết mọi
giải pháp chính trị và ngoại giao để giải quyết
tranh chấ
ới Trung Quốc một cách hòa
bình thông qua đàm phán. Chúng tôi hy vọng
các thủ tục tố tụng sẽ mang lại cho cuộc tranh
chấp một giải pháp bền vững.”
Philippines kêu gọi toàn dân ủng hộ kiện
Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Philippines đã ra
thông báo chính thức giải thích về quyết định
đưa tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông với
Trung Quố
ếu ai đó tự tiện xông
vào nhà của ta, và tìm cách lấy đi một cách bất
hợp pháp những gì của ta, thì liệu ta có thể
không làm gì để chống lại kẻ xâm nhập hay
không? Hành động của chúng ta là nhằm bảo vệ
lãnh thổ quốc gia và vùng biển của mình. Mọi
người dân Philippines nên đứng đằng sau Tổng
thống để bảo vệ những gì là của chúng ta. Tất cả
chúng ta đều nên đoàn kết nhất trí trước toàn thế
giới để
ạo của Tổng thống
trên vấn đề này.”
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Hồ sơ Biển Đông: Lưỡng viện Philippines ủng
hộ kiện Trung Quốc. Hôm 23/1, Hạ viện
Philippines đã thông qua Nghị quyết 3004 ủng
hộ và hỗ trợ những nỗ lực của Chính phủ nước
này trong việc kiện “đường lưỡi bò” Trung Quố
ọng tài Liên Hợp Quốc. Ngày 24/1,
Thượng viện Philippines, đã thông qua Nghị
quyết 931 ủng hộ chính phủ kiện Trung Quốc ra
tòa trọng tài thành lập theo Điều 287 và Phụ lục
VII của Công ướ
ề Luật biển.
Nghị quyết khẳng định đây là phương cách hòa
bình để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông phù
hợp với Nguyên tắc sáu điểm của ASEAN về
Biển Đông, Hiệp ước thân thiện và hợp tác của
ASEAN và Tuyên bố về ứng xử của các bên ở
biển Đông.
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Trung Quốc đã tiến đến gần một tàu đánh cá
Philippines ở khoảng cách 9 mét tại khu vực gần
bãi cạn Scarborough của Philippines. Khi tàu
Trung Quốc đến gần, họ đã kéo còi lớn hết cỡ,
làm làu đánh cá của Philippines hoảng sợ. Một
chiếc tàu đánh cá thứ hai của Philippines thì bị
tàu của Trung Quốc đẩy đi chỉ ít lâu sau khi tàu
này vào tránh bão tại khu vực Scarborough. Ông
Aquino nói rằng sự cố diễn ra ở bãi cạn
Scarborough đã dẫn đến việc Manila tìm đến
Tòa Trọng tài Liên hợp quốc trong tuần này
nhằm giải quyết vấn đề tranh chấp trên biển.
+ Campuchia:
Campuchia mua 12 trực thăng quân sự
Trung Quốc. Ngày 23/1, Bộ trưởng Quốc
phòng Campuchia Tea Bank cho biết Campuchia
sẽ dùng một phần trong khoản vay trị giá 195
triệu USD từ Bắc Kinh để mua 12 trực thăng
quân sự của Trung Quốc và tăng cường cho phi
đội vốn nhỏ bé của quốc gia Đông Nam Á
này. Đây là thỏa thuận mới nhất làm nổi bật mối
quan hệ liên minh chặt chẽ giữa Bắc Kinh và
Phnom Penh.

Trung Quốc bị cáo buộc đã quấy nhiễu tàu cá
Philippines. Phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh tế
thế giới đang diễn ra tại Thụy Sĩ, Tổng thống
Philippines Benigno Aquino ngày 26/1 cáo buộc
Trung Quốc quấy rối hai tàu cá của Philippines
ở vùng biển tranh chấp trên Biển Đông. Tổng
thống Philippines không nói rõ hai vụ nói trên
xảy ra vào lúc nào, mà chỉ cho biết là các tàu của
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Quan hệ các nước
Họp ra mắt Hội đồng hòa bình và hòa giải
Châu Á. Sáng 23/1, tại trụ sở Ban thư ký Hiệp
hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) đã diễn ra
cuộc họp ra mắt của Hội đồng hòa bình và hòa
giải Châu Á (APRC). Cuộc họp có sự tham gia
của Chủ tịch APRC, cựu Phó Thủ tướng và Bộ
trưởng Ngoại giao Thái Lan, Surakiart
Sathirathai, các Phó chủ tịch và thành viên Châu
Á của APRC, đại diện phái đoàn thường trực các
nước tại ASEAN, Ban thư ký ASEAN, các Đại
sứ và đại diện Đoàn Ngoại giao các nước tại
Indonesia.

Liên Hợp Quốc cho biết luôn sẵn sàng “cung
cấp những hỗ trợ về kỹ thuật chuyên gia” cho
việc giải quyết tranh chấp Biển Đông, “nhưng
chủ yếu là vấn đề này nên được giải quyết bởi
các bên liên quan”.
Ngoại trưởng Thái Lan, Singapore:
Philippines có quyền kiện Trung Quốc. Bên lề
Chương trình Chuyển đổi Dịch vụ dân dụng
Singapore-Thái Lan, Phó Thủ tướng kiêm Bộ
trưởng Ngoại giao Thái Lan Surapong
Tovichakchaikul và Bộ trưởng Ngoại giao
Singapore K. Shanmugam đều nhất trí cho rằng
Philippines có quyền kiện Trung Quố
ật Biển của Liên Hợp Quốc. Cả hai
ông Surapong và Shanmugam cũng đều nhấn
mạnh rằng tất cả các bên nên theo đuổi các biện
pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp.

ục giải pháp hòa bình
đối với tranh chấp biển. Tổng thư ký Liên Hợp
Quốc Ban Ki Moon hôm qua 22/1 đã lên tiếng
kêu gọi các bên tranh chấp Biển Đông nên giải
quyết vấn đề một cách “hữu nghị”. Về việc
Philippines đem vấn đề tranh chấp trên biể
ổng thư ký Ban Ki Moon cho biết
ông sẽ theo dõi sát sao vụ việc. Tổng thư ký
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Phân tích và đánh giá

“Vẽ thử kịch bản vụ kiện đường lưỡi bò” –
ủa Nguyễn Đăng Thắng, giảng viên
khoa Luật, Học viện Ngoại giao. Có thể thấy
rằng Tòa trọng tài theo Phụ lục VII hoàn toàn có
thẩm quyền để giải quyết tranh chấp liên quan
đến việc giải thích và áp dụng Điều 121 của
Công ước Luật Biển đối với các cấu tạo địa chất
tại Biển Đông. Trong Tuyên bố khởi kiện Trung
Quốc ra Tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc,
Philippines giới hạn việc giải thích và áp dụng
điều khoản này ở một số vị trí mà Trung Quốc
đang chiếm đóng tại Biển Đông chứ không mở
rộng ra toàn bộ ra các cấu tạo địa chất mà Trung
Quốc yêu sách ở Biển Đông. Đây là điểm mạnh
và cũng là điểm yếu trong đơn kiện của
Philippines. Điểm mạnh đó là các số liệu về địa

lý, địa chất liên quan đến các vị trí Trung Quốc
chiếm đóng là tương đối rõ ràng và do đó sẽ dễ
dàng hơn cho Tòa trọng tài trong việc giải thích
và áp dụng Điều 121 đối với các vị trí này. Điểm
yếu đó là Trung Quốc hoàn toàn có thể lập luận
rằng yêu sách về chủ quyền của họ ở Biển Đông
không chỉ giới hạn ở các vị trí mà Trung Quốc
đang chiếm đóng như Philippines nêu, mà mở
rộng ra nhiều vị trí khác, trong đó có cả các cấu
tạo lớn hơn và nhô cao lên khỏi mặt nước. Một
khả năng nữa có thể xảy ra đó là Trung Quốc
sẽ chính thức tuyên bố rằng “đường chín đoạn”
là thể hiện yêu sách về quyền lịch sử hay vùng
nước lịch sử của Trung Quốc về Biển Đông.
Trên cơ sở tuyên bố đó, Trung Quốc sẽ lập luận
rằng Tọa trọng tài theo Phụ lục VII của Công
ước Luật Biển không có thẩm quyền giải quyết
tranh chấp liên quan đến "đường chín đoạn" vì
Trung Quốc đã có tuyên bố năm 2006 về các
ngoại lệ đối với thẩm quyền của Tòa trọng tài
theo Phụ lục VII, theo đó loại bỏ các tranh chấp
liên quan đến vịnh lịch sử và danh nghĩa lịch sử
khỏi thẩm quyền xét xử của Tòa trọng tài. Tuy
nhiên, ở đây có một số điểm chưa rõ ràng trong
quy định của Công ước về ngoại lệ này và sẽ cần
Tòa trọng tài giải thích. Thứ nhất, không rõ rằng
ngoại lệ đối với thẩm quyền của Tòa trọng tài
được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm tất cả các
tranh chấp có yếu tố lịch sử, kể cả yêu sách về
quyền lịch sử và vùng nước lịch sử, hay chỉ giới
hạn ở những tranh chấp liên quan đến vịnh lịch
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sử và danh nghĩa lịch sử theo đúng lời văn của
Công ước. Thứ hai, nếu ngoại lệ về tranh chấp
có yếu tố lịch sử được hiểu theo nghĩa rộng thì
cũng vẫn chưa rõ rằng liệu tranh chấp đó bao
gồm cả tranh chấp về việc có tồn tại quyền lịch
sử, vùng nước lịch sử hay không, hay chỉ giới
hạn ở tranh chấp liên quan đến việc thực thi
quyền lịch sử hay sử dụng một vùng nước lịch
sử đã được xác lập và công nhận. Nhưng có thể
chắc chắn rằng Philippines đã dự trù về điều này
và có chuẩn bị lập luận riêng của mình về vấn đề
này theo hướng hạn chế ngoại lệ mà Trung Quốc
đưa ra.

“Mỹ, Trung Quốc đua tranh ngôi vương biển
cả?” của Konstantin Garibov. Năm 2012, Mỹ
tuyên bố "bắt đầu trở lại Châu Á". Nói một cách
cụ thể hơn, điều đó có nghĩa rằng Washington
nỗ lực mở rộng hiện diện quân sự ở khu vực
nam Châu Á - Thái Bình Dương. Theo giới phân
tích, đó là phản ứng của Mỹ trước việc Trung
Quốc gia tăng các hoạt động quân sự ở các khu
vực biển tranh chấp tại Biển Đông và Hoa Đông.
Mỹ sẽ sắp xếp lại lực lượng, điều chuyển tới
60% nguồn lực hải quân tới Châu Á - Thái Bình
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Dương. Điều này sẽ khiến sự hiện diện quân sự
Mỹ ở đây tăng gấp ba lần so với hiện tại. Tính
đến thời điểm này, khoảng 60-70 tàu chiến và
200-300 máy bay quân sự Mỹ có mặt thường
xuyên ở những căn cứ hải quân Mỹ tại Nhật Bản
và Hàn Quốc. Bên cạnh đó, ít nhất hai tàu sân
bay cũng không ngừng bám sát các diễn biến
trong khu vực. “Đáp lại, Trung Quốc đang tích
cực phát triển hải quân của mình”, chuyên gia
người Nga Yuri Tavrovsky cho biết. “Thật khó
để phủ nhận rằng, chỉ trong ít năm qua, kinh tế
Trung Quốc phát triển nhanh chóng, tạo điều
kiện cho họ gia tăng sức mạnh quân sự. Có thể
là cường điệu khi nói Trung Quốc ngày một
quyết đoán, nhưng rõ ràng mọi người bắt đầu
hiểu rằng, họ đã đủ mạnh để đủ khả năng áp đặt
ý chí của mình với các quốc gia khác". Không
chắc Trung Quốc sẽ đồng ý hình thành một lộ
trình phát triển lực lượng hải quân có thể làm hài
lòng Mỹ. Đổi lại, Mỹ cũng không muốn bị
Trung Quốc hất cẳng khỏi vị thế vốn có ở khu
vực Châu Á - Thái Bình Dương. Bên cạnh sự
hiện diện quân sự, Mỹ cũng muốn duy trì sự
kiểm soát đối với toàn bộ lộ trình vận chuyển
trong khu vực và Trung Quốc hiện nay đang trở
thành một đối thủ của Mỹ nhìn từ phương diện
này. Nhiều chuyên gia lo ngại rằng sự cạnh tranh
ảnh hưởng Mỹ - Trung có thể đẩy khu vực vào
vòng nguy hiểm.
“Kinh tế sẽ là chìa khóa cho ổn định tại Biển
Đông?” của Philip Haxel. Người ta có quyền
nghi ngờ về khả năng của quân đội Mỹ – với
việc phải thu hẹp ngân sách và các tham vọng
giảm đi – có thể thực hiện thành công vai trò
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như bên hòa giải tại một khu vực xa xôi như
Đông Nam Á, nơi mà lực lượng quân đội của
các quốc gia đang ngày càng được hiện đại hóa.
Thay vào đó, Mỹ nên tận dụng vị thế ngoại giao
của mình để tạo điều kiện thuận lợi cho các mối
quan hệ đối tác kinh tế và xây dựng các năng lực
cần thiết cho những quốc gia khác, như một cách
thức để xoa dịu căng thẳng. Chiến lược này đòi
hỏi sự tham gia trên nhiều lĩnh vực. Thứ nhất,
Mỹ nên để các nước ASEAN tham gia vào Hiệp
định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), một
hiệp định thương mại được đề xuất nhằm giảm
bớt các rào cản thương mại và đầu tư trong khu
vực. Thứ hai, các quan chức Mỹ nên thúc đẩy
các cuộc thảo luận về khai thác chung các nguồn
tài nguyên, đặc biệt là tại Biển Đông. Khu vực
khai thác chung giữa Malaysia-Thái Lan – mặ
ở đây hai nước vẫn có những tranh chấp lãnh
thổ – có thể là một ví dụ về các hiệp định hợp
tác chung trong tương lai của khu vực. Thứ ba,
Mỹ nên ủng hộ việc tăng cường các cơ chế chính
thức của ASEAN để giải quyết các xung đột
theo biện pháp hòa bình, trong đó có việc nâng
quy tắc ứng xử ở Biển Đông của ASEAN năm
2002 từ một tuyên bố trở thành một bộ quy tắc
có tính ràng buộc pháp lý. Sự ổn định trong khu
vực Châu Á – Thái Bình Dương là yếu tố cần
thiết cho sự tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu
đang trong bờ vực quay trở lại thời kỳ suy thoái.
Tại Biển Đông, việc đặt nền tảng cho quá trình
hội nhập kinh tế sẽ giúp duy trì sự năng động
kinh tế tại đây, yếu tố có thể giúp ngăn chặn các
xu hướng xung đột trong tương lai. Chính quyền
Obama nên sử dụng một cách khéo léo các biện
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pháp ngoại giao kết hợp đưa ra những lợi ích
hấp dẫn dành cho các quốc gia trong khu vực,
thay vì việc sử dụng vũ lực và các chính sách
kiềm chế với tổng bằng không.

“Các toan tính của Trung Quốc tại Đông
Nam Á” của Ian Storey. Một vài thành viên
ASEAN ví dụ như Philippines muốn các nước
láng giềng đồng ý về một bộ quy tắc ứng xử có
tính ràng buộc ở Biển Đông, nhưng cho dù họ có
cố gắng thúc đẩy vấn đề đến mức nào đi chăng
nữa, nếu Trung Quốc không muốn hợp tác, thì
bộ quy tắc ứng xử sẽ khó có thể hình thành. Và
Trung Quốc đã làm như vậy. Cho dù vào cuối
năm ngoái Trung Quốc đã đồng ý về cơ bản một
bộ quy tắc thì hiện tại Bắc Kinh tin rằng “thời cơ
chưa chín muồi” để bắt đầu đàm phán, theo
Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì.
Thay vào đó, nước này ưu tiên tập trung vào
việc thực thi một thỏa thuận không có tính ràng
buộc mà Trung Quốc đã ký với ASEAN vào
năm 2002, bản thỏa thuận nhằm giảm bớt căng
thẳng và xây dựng lòng tin. Thái độ không
khoan nhượng của Trung Quốc là điều dễ hiểu.
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Nước này tính toán rằng họ có thể tận dụng sức
mạnh kinh tế và quân sự đang ngày một gia tăng
để ép buộc các quốc gia láng giềng cuối cùng
phải chấp thuận yêu sách của nước này. Cho dù
Trung Quốc đã bắt đầu đàm phán với ASEAN
vào năm nay, nước này chắc chắn sẽ trì hoãn và
loại bỏ bất kỳ điều khoản nào có khả năng hạn
chế hành động củng cố yêu sách của họ. Trung
Quốc tán dương “vai trò trung tâm” của ASEAN
đối với khu vực, nhưng trong vấn đề an ninh trên
biển, Trung Quốc lại lựa chọn chính sách “chia
để trị”. Điều này mang lại thắng lợ
ến cho
diễn đàn khu vực vừa
có vai trò chủ đạo của
ASEAN, vừa có sự
tham gia của Mỹ chỉ có
thể xử lý được những vấn đề mang tính bề mặt
của tranh chấp. Tới khi cho thấy ASEAN không
đủ năng lực giải quyết những vấn đề an ninh to
lớn như tranh chấp Biển Đông, Mỹ sẽ không còn
sự nhiệt tình với tổ chức này, từ đó Trung Quốc
sẽ trở thành đối tác đối thoại chính của ASEAN.
Xung đột không chắc sẽ xảy ở Biển Đông. Trừ
khi có một cuộc đụng độ ngẫu nhiên trên biển,
không thì hiện trạng sẽ tiếp tục vào năm 2013.
Căng thẳng sẽ lúc lên lúc xuống, những va chạm
về quyền tiếp cận các nguồn tài nguyên biển như
dầu mỏ và khí đốt sẽ gia tăng, ASEAN cùng
Trung Quốc sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận.
Nhưng có lẽ chúng ta không nên hy vọng về bất
kỳ một bước đột phá quan trọng nào trong năm
chủ tịch của Brunei.
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“Hướng tới Bộ quy tắc ứng xử trên Biển
Đông”của Termsak Chalermpalanupap. Với
chiếc ghế chủ tịch ASEAN năm 2013 cùng dân
số nhỏ bé chỉ 300.000 người, Brunei sẽ không
phải đối mặt với các áp lực lớn trong nước buộc
họ “phải làm một điều gì đó” trong tranh chấp
Biển Đông. Brunei dường như không xem đây là
vấn đề cấp bách để triệu tập các “hội nghị hẹp”
truyền thống hoặc cuộc gặp không chính thức
giữa Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN trong quý
đầu tiên của năm nay. Nước này cũng đã tổ chức
một “hội nghị hẹp” giữa các nhà ngoại giao cấp
cao ASEAN tại khu nghỉ mát Ulu Ulu vào đầu
tháng 1. Tuy nhiên, không có bất kỳ tin tức nào
thật sự đáng chú ý về Biển Đông từ Brunei. Điều
này có nghĩa rằng ASEAN vừa lòng với nguyên
trạng trong thời gian tới và chờ đợi cho đến khi
quá trình chuyển giao lãnh đạo của Trung Quốc
hoàn tất. Trong khi đó, một trong những sự kiện
quan trọng được mong chờ đó là Hội nghị Bộ
trưởng quốc phòng ASEAN mở rộng lần thứ 2
(ADMM+) tại Bandar Seri Begawan, dự kiến
vào ngày 7/5. Đầu tiên, các bộ trưởng quốc
phòng ASEAN sẽ có cuộc gặp tại ADMM lần
thứ 7 vào ngày 6/5; sau đó, họ sẽ gặp người
đồng cấp của 8 đối tác tham gia đối thoại: Úc,
Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật, Hàn Quốc, New
Zealand, Nga và Mỹ. Một số vị bộ trưởng quốc
phòng có thể sẽ làm nóng vấn đề Biển Đông tại
đây; và sau đó bất cứ điều gì cũng có thể xảy
ra./.
Thực hiện: Đinh Tuấn Anh
Vũ Quang Tiệp
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