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Việt-Trung khởi động tham vấn về khai thác chung trên biển



Trung Quốc lớn tiếng bảo vệ quy định mới về đánh bắt trên Biển Đông



Trung Quốc bác tin đồn về “Bộ chỉ huy Tác chiến Chung”



Việt Nam yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ việc làm sai trái trên Biển Đông



Philippines phản đối quy định mới về đánh bắt của Trung Quốc



Mỹ lên án quy định mới về đánh bắt của Trung Quốc



Nhật Bản-Ấn Độ tăng cường hợp tác quốc phòng



18 nước tham gia cuộc tập trận chung ASEAN+8
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Động thái của các quốc gia
+ Trung Quốc:
Trung Quốc làm rõ tin đồn về “Bộ chỉ huy
Tác chiến Chung”. Ngày 5/1, Bộ Quốc phòng
Trung Quốc cho hay tin đồn về việc Quân đội
Trung Quốc thiết lập một bộ chỉ huy chung là
không có cơ sở. Bộ chỉ huy liên hợp là yêu cầu
tất yếu của tác chiến trong điều kiện chiến tranh
thông tin và Trung Quốc vẫn đang nghiên cứu
phương án, sẽ cải cách vào thời gian thích hợp.
Trung Quốc tăng cường lực lượng tuần tra
trên ở Biển Đông. Cục Hải dương Nhà nước
Trung Quốc (SOA) ngày 10/1 cho biết, một tàu
tuần tra đa năng mới vừa được biên chế cho đội
tàu của lực lượng cảnh sát biển nước này. Tàu
mới mang số hiệu CCG-3401 được trang bị
nhiều thiết bị tuần tra hiện đại.

Oánh hôm 10/1 tuyên bố, “Chúng tôi không hài
lòng và phản đối những bình luận của phía Mỹ.
Trong 30 năm qua, các luật lệ và quy định về
ngư nghiệp của Trung Quốc đã được thực thi
một cách bình thường và không hề gây ra bất kỳ
căng thẳng nào. Nếu có ai đó cho rằng những
thay đổi có tính chất kỹ thuật đối với những quy
định ngư nghiệp địa phương được thực thi từ
nhiều năm qua sẽ gây căng thẳng và đe dọa tới
ổn định khu vực, thì quan ngại đó có thể xuất
phát từ việc thiếu hiểu biết chung hoặc ẩn chứa
một động cơ đằng sau. Mỹ nên đóng vai trò tích
cực trong hợp tác ở Biển Đông và tránh gửi đi
các tín hiệu sai lầm.” Trước đó, trong cuộc họp
báo ngày 9/1, bà Hoa cho rằng quy định hạn chế
đánh bắt của Trung Quốc là một hành động bình
thường với “mục đích tăng cường an ninh các
nguồn lợi thủy sản, sử dụng và bảo vệ hợp lý các
nguồn lợi thủy sản”.
+ Việt Nam:

Trung Quốc lớn tiếng bảo vệ quy định mới về
đánh bắt trên Biển Đông. Trước những chỉ
trích của Mỹ về quy định đánh bắt mới của tỉnh
Hải Nam, Trung Quốc ở Biển Đông, Phát ngôn
viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân

Hội nghề cá phản đối Trung Quốc cản trở
ngư dân. Hội Nghề cá Việt Nam vừa có văn bản
phản đối những hành động sai trái, ngang ngược
mà phía Trung Quốc đã làm với ngư dân Việt
Nam và vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt
Nam; theo đó yêu cầu phía Trung Quốc chấm
dứt ngay, không tái diễn hành động trên. Hội
Nghề cá cho biết, Hội sẽ phối hợp chặt chẽ cùng
các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền,
động viên ngư dân yên tâm bám biển sản xuất,
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xây dựng tổ đội hợp tác khi đi khai thác biển, hỗ
trợ nhau trong sản xuất để đạt hiệu quả cao.

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ những
việc làm sai trái trên Biển Đông. Về việc
Trung Quốc gần đây tiến hành một loạt động
thái như thông qua “Dự thảo sửa đổi Biện pháp
thực hiện Luật Ngư nghiệp nước Cộng hòa
Nhân dân Trung Hoa của tỉnh Hải Nam”, ra
mắt báo giấy đầu tiên của cái gọi là “Thành phố
Tam Sa”; nâng cấp cải tạo trạm khí tượng tự
động ở một số bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa,
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh
Nghị hôm 10/1 nêu rõ, “Những hoạt động nêu
trên của phía Trung Quốc là bất hợp pháp và vô
giá trị, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của
Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và
Trường Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán
của Việt Nam ở Biển Đông theo UNCLOS
1982, không phù hợp với Thỏa thuận về những
nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên
biển giữa Việt Nam và Trung Quốc, trái với tinh
thần DOC giữa ASEAN và Trung Quốc, làm
phức tạp thêm tình hình Biển Đông.”
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+ Philippines:
Philippines phản đối quy định mới về đánh
bắt của Trung Quốc. Tuyên bố ngày 10/1 của
Bộ Ngoại giao Philippines nêu rõ, “Chúng tôi
yêu cầu Trung Quốc ngay lập tức làm rõ quy
định đánh bắt mới do chính quyền tỉnh
Hải Nam đưa ra. Chúng tôi vô cùng quan ngại
về quy định mới này, trong đó yêu cầu tàu cá
nước ngoài phải có sự chấp thuận của chính
quyền địa phương Trung Quốc trước khi đánh
bắt hoặc khảo sát trên một khu vực biển rộng lớn
của Biển Đông. Đây là hành động vi phạm luật
pháp quốc tế, làm leo thang căng thẳng, làm
phức tạp tình hình ở Biển Đông và đe dọa hòa
bình, ổn định trong khu vực. Nó vi phạm nghiêm
trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước
Liên Hợp Quốc về Luật Biển, đi ngược lại tinh
thần của DOC. Quy định mới này cũng vi phạm
nghiêm trọng quyền tự do hàng hải và đánh bắt
cá của tất cả các quốc gia tại vùng biển quốc tế.”
Ngày 11/1, Văn phòng Tổng thống Philippines
cũng khẳng định Philippines không chấp nhận
quy định hạn chế đánh bắt cá của Trung Quốc.
Phó phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống
Philippines Abigail Valte nhấn mạnh không một
quốc gia nào có quyền áp đặt quy định hạn chế
đánh bắt lên vùng biển quốc tế vì điều đó hoàn
toàn trái với luật pháp quốc tế.
+ Nhật Bản:
Nhật Bản chỉ trích quy định mới về đánh bắt
của Trung Quốc ở Biển Đông. Phát biểu hôm
12/1 sau khi thị sát Lữ đoàn không vận tinh nhuệ
của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) tiến
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hành các cuộc diễn tập nhảy dù, Bộ trưởng Quốc
phòng Nhật Bản Itsunori Onodera nhận định
Trung Quốc hiện đang gây quan ngại trong cộng
đồng quốc tế, “Việc đơn phương áp đặt các hạn
chế đánh bắt như thể đây là vùng biển riêng của
Trung Quốc là không được phép trên bình diện
quốc tế. Bằng việc ban hành các hạn chế đánh
bắt mới trên Biển Đông và việc đơn phương
thiết lập một ADIZ trên Biển Hoa Đông, tôi e
rằng, không chỉ Nhật Bản mà cả cộng đồng quốc
tế đều có chung quan ngại rằng Trung Quốc hiện
đang đe dọa tới trật tự quốc tế hiện nay.”
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sách biển rộng lớn đó. Lập trường lâu nay của
Mỹ là tất cả các bên có liên quan cần tránh bất
kỳ hành động đơn phương nào làm gia tăng căng
thẳng hoặc cản trở các giải pháp ngoại giao, giải
pháp hòa bình khác nhằm giải quyết bất đồng.”

+ Mỹ:

Mỹ lên án quy định mới về đánh bắt của
Trung Quốc tại Biển Đông. Phát biểu tại cuộc
họp báo ngày 9/1, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao
Mỹ Jen Psaki nhấn mạnh: “Việc thông qua
những biện pháp hạn chế hoạt động đánh bắt cá
của các nước khác tại những vùng biển tranh
chấp ở Biển Đông là hành động khiêu khích và
tiềm ẩn nguy hiểm. Những quy định đó dường
như được áp dụng trong phạm vi vùng biển mà
Trung Quốc gọi là đường chín đoạn. Trung
Quốc đã không đưa ra bất kỳ giải thích hoặc cơ
sở nào theo luật pháp quốc tế cho những yêu
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Quan hệ các nước
cuộc tập trận chung ASEAN+8 vào tháng 4 tới
tại các vùng biển Batam, Natuna và Anambas
thuộc Indonesia tiếp giáp với Biển Đông.

Nhật-Ấn tăng cường hợp tác quốc phòng. Bộ
trưởng Quốc phòng Nhật Bản ông Itsunori
Onodera ngày 6/1 bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ 4
ngày. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật
Bản Itsunori Onodera đã có cuộc thảo luận với
người đồng cấp nước chủ nhà A. K. Antony về
hợp tác quân sự song phương và an ninh khu
vực. Hai bên nhất trí tiếp tục trao đổi các chuyến
thăm cấp cao, theo đó Bộ trưởng Quốc phòng
Ấn Độ sẽ thăm Nhật Bản vào cuối năm nay,
đồng thời quyết định cuộc tập trận hải quân
chung sẽ được tổ chức tại Nhật Bản. Hai bên
cũng nhất trí tổ chức Đối thoại “2+2” lần thứ 3
và Đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ
trưởng lần thứ 4 tại New Delhi trong năm 2014.

Việt-Trung khởi động tham vấn về khai thác
chung trên biển. Ngày 8 1, tại Bắc inh, ông
Dịch Tiên Lương, Vụ phó Vụ Biên giới và Biển
đảo Bộ Ngoại giao Trung Quốc và ông Trần
Duy Hải, Phó Chủ nhiệm U ban Quốc gia về
biên giới-lãnh thổ Bộ Ngoại giao Viêt Nam, đã
tiến hành vòng tham vấn thứ nhất về cùng khai
thác trên biển giữa hai nước Trung-Việt. Hai bên
đã đi sâu trao đổi kiến về cùng khai thác trên
biển, quyết tâm tích cực thúc đẩy hai nước
Trung-Việt cùng khai thác trên biển sớm thu
được tiến triển thực chất theo nhận thức chung
liên quan đạt được giữa Lãnh đạo hai nước và
“Thoả thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo
giải quyết vấn đề trên biển Trung-Việt” k kết
năm 2011.

18 nước tham gia cuộc tập trận chung
ASEAN+8. Đô đốc Agus Heryana, Tư lệnh
vùng IV Hải quân Indonesia tại Tanjungpinang
hôm 6/1 cho biết, sẽ có ít nhất 40 tàu quân sự
của Hải quân 10 quốc gia thành viên ASEAN và
8 nước đối tác đối thoại của ASEAN, tham gia
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Phân tích và đánh giá

“Quy định đánh bắt cá mới của Hải Nam:
Những phân tích ban đầu” của Taylor Fravel.
Để đánh giá các tác động của quy định đánh bắt
mới của tỉnh Hải Nam đối với tranh chấp Biển
Đông, chúng ta cần phải xem xét tới một vài
điểm sau. Trước tiên, về mặt câu chữ trong các
điều khoản đối với các tàu đánh bắt cá trong khu
vực mà Trung Quốc yêu sách, các quy định mới
này không khác gì so với các văn bản trước đó.
Trên thực tế, các quy định của Hải Nam lặp lại
gần như nguyên văn hoản 2, Điều 8 của Luật
thủy sản Trung Quốc năm 2004, trong đó quy
định rằng các tàu đánh cá nước ngoài muốn hoạt
động tại vùng biển mà Trung Quốc kiểm soát thì
cần phải có được sự đồng ý của cơ quan chính
phủ có liên quan. Điều đó có nghĩa rằng quy
định mới này chỉ khẳng định việc áp dụng luật
quốc gia năm 2004 vào vùng biển của Hải Nam.

Đáng chú hơn, quy định gần đây của Hải Nam
không đưa ra hoặc đề xuất một lập trường chính
sách mới liên quan đến các tàu đánh cá nước
ngoài tại khu vực biển mà Trung Quốc yêu sách.
Nói cách khác, mục đích chính của việc thực thi
các quy định này đó là bổ sung các quy định về
đánh bắt cá cho tỉnh Hải Nam - khu vực có
ngành công nghiệp đánh bắt cá phát triển, chứ
không hẳn là để củng cố yêu sách về quyền đánh
bắt cá của Trung Quốc tại Biển Đông. Ngoài ra,
các quy định mới không đề cập đến việc tỉnh này
sẽ làm gì để quản lý sự hiện diện của các tàu
nước ngoài. Các quy định chỉ đề cập đến việc
các tàu nước ngoài muốn hoạt động cần phải
được sự cho phép của cơ quan chính phủ mà
không nhắc đến việc làm thế nào để tỉnh Hải
Nam kiểm soát tàu cá nước ngoài, ví dụ như cơ
quan nào sẽ chịu trách nhiệm, luật nào sẽ được
sử dụng. Dựa vào mức độ rộng lớn của vùng
biển mà tỉnh Hải Nam tuyên bố quản lý, thì việc
thực thi các quy định mới là một nhiệm vụ cực
kỳ khó khăn, đặc biệt là khi Lực lượng bảo vệ
bờ biển Trung Quốc mới được thành lập đang
phải đảm đương rất nhiều nhiệm vụ khác nhau.
Nhìn xa hơn, việc đề cập đến các tàu cá nước
ngoài trong các quy định đánh bắt mới của tỉnh
Hải Nam có thể phản ánh tham vọng áp đặt chủ
quyền của Trung Quốc trên Biển Đông và họ
muốn thực hiện tham vọng này theo cách thức đi
ngược lại UNCLOS. Tuy nhiên, câu hỏi được
đặt ra là liệu Trung Quốc có khả năng, hoặc
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thậm chí có sẵn sàng, thực thi các quy định mới
này một cách quyết liệt và hiếu chiến trên khắp
các khu vực Biển Đông hay không?
“Biển Đông và chiếc ghế chủ tịch của
ASEAN” của TS. Subhash Kapila. Thách thức
lớn nhất của Myanmar đó là duy trì tính thống
nhất của ASEAN khi phải đối mặt với những áp
lực mạnh mẽ từ Trung Quốc, nước đã bảo trợ họ
bấy lâu nay. Điều này cũng được Quốc vương
Brunei nhấn mạnh vào tháng 10/2013 khi
chuyển giao chiếc ghế Chủ tịch ASEAN cho
Tổng thống Myanmar. Tổng thống Myanmar
cũng đã nêu bật 7 vấn đề mà nước này cần phải
đặc biệt ưu tiên trong nhiệm kỳ của họ. Bên
cạnh những mối quan tâm thường xuyên như
biến đổi khí hậu, quản lý thiên tai, tội phạm
xuyên quốc gia, an ninh thực phẩm và năng
lượng…, thách thức lớn nhất của Myanmar đó là
đảm bảo rằng Trung Quốc trong nhiệm kỳ của
Myanmar sẽ không có những động thái gây ảnh
hưởng đến an ninh của ASEAN tại Biển Đông,
cũng như không để Myanmar phải nhượng bộ
trước sức ép từ Trung Quốc trong vấn đề này.
Các quốc gia ASEAN đang kỳ vọng Myanmar
sẽ chèo lái vấn đề một cách hợp l để Bắc Kinh
nhận thấy lợi ích từ việc hợp tác với ASEAN
trong vấn đề DOC và COC, cũng như chấp nhận
các cuộc đàm phán đa phương. Myanmar cần
nhớ rằng trong thời kỳ trừng phạt nặng nề nhất
mà phương Tây áp đặt đối với họ, các quốc gia
ASEAN đã luôn sát cánh cùng Myanmar và giúp
họ không rơi vào tình trạng bị cô lập tuyệt đối.
Myanmar cần trả món nợ bằng việc đảm bảo
rằng trong nhiệm kỳ chủ tịch của mình, Trung
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Quốc sẽ không thể làm được điều giống như
từng diễn ra trong năm chủ tịch của Campuchia.
Myanmar gánh vác trọng trách vào thời điểm
khối này đang ở giai đoạn quan trọng với mục
tiêu tiến tới xây dựng cộng đồng vào năm 2015.
Do vậy, Myanmar cần phải coi việc duy trì tính
trung tâm và thống nhất của ASEAN là ưu tiên
hàng đầu của mình.

“Trung Quốc ưa dùng sức hơn dùng văn?”
của Stefan Soesanto. Đã từ lâu, giới quan sát
luôn đặt câu hỏi: Liệu Trung Quốc có trỗi dậy
hòa bình hay không? Lối hành xử vừa qua của
Trung Quốc cho thấy nước này chuộng xung đột
quân sự hơn là hợp tác chính trị. Từ nỗ lực hiện
đại hóa quân sự nhanh chóng tới chính sách
ngoại giao hiếu chiến ở “các vùng biển gần”,
thái độ tự cho mình là đúng của Trung Quốc
đang đẩy căng thẳng trong khu vực leo thang.
Theo Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế
Stockholm (SIPRI), thì năm 2003, Nhật Bản và
Trung Quốc đã đạt thế cân bằng về quốc phòng
khi mỗi quốc gia chi khoảng 60 t USD cho
quân đội mỗi năm. Các số liệu mới nhất của
SIPRI cho thấy ngân sách quốc phòng của Trung
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Quốc đã tăng lên thành 166 t USD so với 59 t
USD của Nhật Bản. Với tương quan chênh lệch
như trên, sẽ thật khó hiểu khi Phát ngôn viên Bộ
Quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Sinh có thể
lên án kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng của
Nhật Bản là hành động hiếu chiến và vô trách
nhiệm đối với hòa bình và an ninh trong khu
vực. Lối suy nghĩ luôn coi mình là đúng của
Trung Quốc cũng đã ảnh hưởng tới nền tảng tư
tưởng cho chính sách ngoại giao của nước này.
Bề ngoài, Trung Quốc đưa ra các quyết định về
chính sách ngoại giao dựa theo “Năm nguyên tắc
chung sống hòa bình” gồm: tôn trọng nhau,
không hiếu chiến, không can thiệp vào công việc
nội bộ của nhau, bình đẳng và chung sống hòa
bình. Tuy nhiên lối hành xử quyết liệt về quân
sự và sự tự mãn ngày càng cao của Trung Quốc
khiến các nguyên tắc trên trở thành những tuyên
bố trống rỗng. Trên Biển Đông, các lực lượng
hải quân Trung Quốc tiếp tục dùng các biện
pháp quyết đoán để khẳng định yêu sách của
nước này với cái gọi là “Đường 9 đoạn”, qua đó
vi phạm Hiệp ước hữu nghị và hợp tác mà Trung
Quốc kí kết với ASEAN cách đây 10 năm. Trên
Biển Hoa Đông, Trung Quốc đơn phương áp đặt
“Vùng phòng không” khiến các nước láng giềng
phản ứng mạnh mẽ. Vừa qua, tàu chiến Trung
Quốc cũng su t va chạm tàu tuần dương USS
Cowpens của Mỹ ở vùng biển quốc tế trên Biển
Đông. Trong các vụ việc nói trên, lối hành xử
của Trung Quốc đã phản tác dụng, khiến căng
thẳng trong khu vực leo thang đồng thời đi
ngược lại chính những nguyên tắc về phát triển
hòa bình và hợp tác song phương mà nước này
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đưa ra. Và hậu quả tất yếu, Trung Quốc bị coi là
kẻ chuyên bắt nạt ở khu vực Đông Á bất chấp
những nỗ lực ngoại giao theo hướng ngược lại
của nước này. Hầu hết các học giả và nhà phân
tích vẫn nhìn nhận một cách lạc quan rằng lối
hành xử không khoan nhượng của Trung Quốc
chỉ là biểu hiện của việc bảo vệ lợi ích dân tộc
và có thể trở nên mềm mỏng thông qua hợp tác
khu vực và các nỗ lực hòa giải quốc tế. Tuy
nhiên, thực tế ngày càng cho thấy Trung Quốc sẽ
chỉ đi theo tiếng gọi của vũ lực quân sự và trở
nên cô lập về ngoại giao. Lúc này, tình hình
Đông Á có căng thẳng thêm nữa hay không tùy
thuộc vào lối hành xử của Bắc inh. Tuy nhiên,
nếu tư tưởng tự cho mình là đúng vẫn phổ biến
thì Trung Quốc dường như đã tự đặt mình vào lộ
trình xung đột với các nước láng giềng.

“Những nhân tố ảnh hưởng tới tranh chấp
Biển Đông.” của Kristine Kwok. Tình hình Biển
Đông có thể sẽ lắng dịu trong ngắn hạn khi các
quốc gia có tranh chấp đang bàn thảo để đạt
được Bộ quy tắc ứng xử (COC) với Trung Quốc.
Tuy nhiên, mọi thứ có thể thay đổi vào giữa năm
nay khi Tòa Trọng tài Liên Hợp Quốc bắt đầu
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xét xử đơn kiện của Philippines về tính hợp pháp
các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển
Đông. Hiện tại, có ít nhất 4 cuộc đàm phán về
COC giữa Trung Quốc và các nước ASEAN đã
được lên kế hoạch tổ chức vào đầu năm nay.
Theo Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về Biển
Đông tại Học viện Quốc phòng Úc, “Các thành
viên ASEAN nên tự kiềm chế để không làm ảnh
hưởng đến mục tiêu COC, bởi tiến trình COC
đang diễn ra khả quan”. Trong nhiều năm qua,
ASEAN luôn thúc đẩy việc hoàn thành COC có
tính ràng buộc, trong đó đưa ra các hướng dẫn
về hành vi ứng xử trên vùng biển tranh chấp.
Trước đây, Bắc Kinh luôn tỏ ra khiên cưỡng
trong việc đàm phán một bộ quy tắc ứng xử như
vậy, họ nói rằng tranh chấp lãnh thổ cần phải
giải quyết trên bình diện song phương. Tuy
nhiên, vào năm ngoái mọi việc đã thay đổi.
Tháng 9 năm ngoái, các nhà ngoại giao cấp cao
của Trung Quốc và ASEAN đã có cuộc tham
vấn đầu tiên về COC tại Tô Châu. Ông Oh Ei
Sun, chuyên gia cao cấp tại Trường nghiên cứu
quan hệ quốc tế S. Rajaratnam của Singapore
cho hay, “Cuối cùng Trung Quốc đã hiểu được
rằng COC sẽ giúp họ đạt được những gì mà họ
muốn, cụ thể là gác tranh chấp sang một bên và
tập trung vào hợp tác”. Tuy nhiên, đến ngày
30/3/2014, Philippines sẽ phải đệ trình trước Tòa
trọng tài Liên Hợp Quốc những lập luận phản
đối yêu sách của Trung Quốc ở vùng biển trong
phạm vi “đường 9 đoạn” bao trọn gần như toàn
bộ Biển Đông. Tòa án quốc tế sau đó sẽ gửi
Trung Quốc một văn kiện để yêu cầu Trung
Quốc trả lời. Nếu như Bắc Kinh không phản ứng
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gì, tòa án sẽ sớm đưa ra quyết định. Tuy nhiên
theo Giáo sư Thayer, “Không thể nói trước được
điều gì, chúng ta không thể biết được vụ kiện sẽ
đi theo chiều hướng nào.”

“Để hiểu rõ hơn về quy định đánh bắt cá mới
của Trung Quốc” của Carlyle A. Thayer. Giả sử
rằng những tin tức là chính xác, thì quyết định
của chính quyền tỉnh Hải Nam yêu cầu tất cả các
tàu nước ngoài phải đăng k và phải được sự
đồng ý nếu muốn đánh bắt cá và khảo sát trong
khu vực 2 triệu km vuông mà tỉnh này quản lý là
một bước leo thang nghiêm trọng liên quan đến
yêu sách về quyền tài phán của Trung Quốc tại
Biển Đông. hu vực nằm trong quy định của
tỉnh Hải Nam có ước tính bằng khoảng 57% diện
tích Biển Đông. Việc Trung Quốc ban hành quy
định hành chính tại vùng đặc quyền kinh tế
(EEZ) 200 hải lý xung quanh tỉnh Hải Nam là
quyền hợp pháp của họ. Tuy nhiên, Trung Quốc
đang hành động vượt quá những giới hạn này.
Khi tàu Trung Quốc thực thi quy định này ở khu
vực bên ngoài vùng EEZ của họ thì sẽ bị quy kết
là “cướp biển được nhà nước bảo trợ” bởi các
tàu này đang hoạt động tại vùng biển quốc tế.
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Quy định mới này sẽ là cơ sở pháp lý cho những
gì mà Trung Quốc đã làm trong vài năm qua:
buộc các tàu nước ngoài rời khỏi khu vực tranh
chấp, khám xét tàu và tịch thu số lượng cá được
đánh bắt và các vật dụng có giá trị khác (thiết bị
GPS, radio và các dụng cụ đánh bắt), tịch thu
các tàu đánh bắt cá nước ngoài và phạt tiền các
ngư dân. Quy định mới này áp đặt mức phạt lên
tới 83.000 USD, cao hơn nhiều so với mức trước
đó. Về phản ứng của các nước khác, có thể họ
chưa vội đưa ra phản ứng bởi ba lý do sau. Thứ
nhất, họ có thể đang chờ chính quyền trung
ương tại Bắc Kinh xác minh vụ việc. Các
phương tiện truyền thông có nói rằng các quy
định của tỉnh Hải Nam chỉ được lưu hành trong
nội bộ. Thứ hai, nhiều quốc gia khác, ví dụ như
Mỹ và Úc, không đứng về bên nào trong tranh
chấp lãnh thổ. Họ ủng hộ tự do hàng hải, tuy
nhiên trong trường hợp này không có tàu đánh
cá của họ bị ảnh hưởng. Thứ ba, các nước khác
muốn chờ đợi và đánh giá phản ứng từ các quốc
gia liên quan trực tiếp trước khi đưa ra phản ứng
công khai của mình.
Thực hiện: Đinh Tuấn Anh
Vũ Quang Tiệp
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