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Biển Đông: Mặt trận không tiếng súng

LTS: Biển Đông đang là vấn đề thời sự nóng bỏng không chỉ trong nước mà còn trên các diễn đàn quốc tế. Để có một
góc nhìn sâu rộng hơn về những xung đột lợi ích và các động thái chính sách của các bên liên quan, Sài Gòn Tiếp Thị
giới thiệu bài viết của tiến sĩ Lê Hồng Nhật – đại học Quốc gia TP.HCM. Theo tác giả, đây là bài viết thể hiện quan điểm
cá nhân, không đại diện cho nơi tác giả làm việc.

Xem thêm »

Xem thêm »

THỜI SỰ

Một cán bộ sở khoa học Bình Phước chết bất
thường
13 :52 ngày 10 .07 .2011
SGTT.VN - Ngày 10/7, Công an tỉnh Bình Phước cho
biết đang khẩn trương điều tra ca ́i chê ́t bất thường

cu ̉a anh Vũ Công Bình (sinh năm 1986, ngụ xã Đồng
Tiê ́n , huyện Đồng Phú), ca ́n bộ Sở Khoa học và

Công nghệ ti ̉nh Bình Phước.

Biển Đông trong chuyến thăm Trung Quốc của.. .

Cảnh báo sóng thần sau động đất 7,1 độ ...

Cấp thiết lập trang web nhà nước về
chủ quyền biển đảo

Cấp thiết lập trang web nhà nước về chủ quyền biển

LTS : Mười ngày sau khi phát động chương trình
Cùng ngư dân bám biển , ngoài sự ủng hộ bằng tiền
(ngân hàng Đông Á lập quỹ tín dụng 20 tỉ đồng cho

ngư dân vay với lãi suất ưu đãi và các doanh
nghiệp, bạn đọc đóng góp 940 triệu đồng), ban tổ

chức còn nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp để
chương trình có thể lan toả rộng hơn, vận động
nhiều nguồn lực , ý tưởng hơn.
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Tàu cá xa bờ huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) mang theo cờ tổ quốc trong lúc hành nghề trên biển Đông, góp phần khẳng định chủ quyền
lãnh hải. Ảnh: M.Đ

Chuỗi các tranh chấp về chủ quyền gần đây giữa Trung Quốc với Việt Nam và Philippines ngay tại vùng đặc quyền kinh tế
(EEZ) của các nước này khiến cho dư luận lo ngại nguy cơ chạy đua vũ trang, gây mất ổn định khu vực, và nêu ra sự cần

thiết có cơ chế an ninh khu vực đủ hiệu quả để ngăn chặn nguy cơ này.

Theo tôi, nguy cơ chạy đua vũ trang của các nước nhỏ trong vùng quanh Biển Đông sẽ không phải là xu thế chủ đạo. Xu thế
chính sẽ là việc Trung Quốc sử dụng sự vượt trội về sức mạnh mềm và kinh tế để chèn ép (holdup) từng nước nhỏ trong
quan hệ song phương, nhằm thiết lập dần chủ quyền trên thực tế (de facto control righs) của mình tại các vùng biển đảo thuộc

chủ quyền của các quốc gia khác. Nhờ đó, tạo nên sự “trỗi dậy hoà bình” thực sự , mà không tốn một phát súng.

Nếu vậy, sẽ khó có một cơ chế an ninh hay tuyên bố chung nào giữa Trung Quốc và các nước Asean , như Nguyên tắc ứng
xử Biển Đông (COC), có thể làm đảo ngược được xu thế đã, đang và sẽ diễn ra này. Mặt khác, xu thế đó sẽ dễ làm bùng nổ

một cuộc xung đột quân sự song phương, leo thang thành xung đột khu vực, mà không được tiên liệu trước bởi bất cứ bên
nào. Một khi xung đột khu vực đã nổ ra thì sẽ không có lợi cho bất kỳ ai, kể cả Trung Quốc.

Một cơ chế an ninh quốc tế, có tính đa phương, lồng trong khuôn khổ quan hệ chủ quyền có tính song phương, là giải pháp
duy nhất để ngăn chặn nguy cơ nói trên, vì sự ổn định, thịnh vượng của khu vực và trật tự quốc tế.

Kỳ 1: Bản chất của xung đột chủ quyền tại Biển Đông

Đọc nhiều nhất Phản hồi nhiều nhất

Kỳ cuối : Khi
Trung Quốc
chơi ngẫu hứng
hai lá bài. ..

Kỳ 3: Có thể
quốc tế hoá
việc xử lý chèn
ép song...

Công khai tài
sản quan chức
và xa hơn nữa

Biển Đông: Mặt
trận không tiếng
súng

Một nền y khoa
đổ vỡ

Kỳ 2: Chiến
lược chèn ép
của Trung Quốc
nhằm thôn...
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Cuộc chơi chèn ép trên bình diện quốc tế này thể hiện
tính phiêu lưu trong chiến lược mà Trung Quốc đang
theo đuổi.

Nếu chúng ta nhìn vào bản đồ phân chia quyền về lãnh hải của từng quốc gia trên Biển Đông, thì chủ quyền biển của từng

quốc gia và trật tự hàng hải quốc tế đã được phân định rõ theo công ước của Liên hiệp quốc về luật biển (UNCLOS 1982).
Vậy tại sao Trung Quốc lại ngang nhiên đưa ra đường lưỡi bò “liếm trọn” Biển Đông – điều mà chỉ có thể xảy ra, nếu bánh xe

lịch sử bị quay ngược trở lại trước thế chiến thứ hai, khi Việt Nam, Philippines và các nước quanh Biển Đông chưa được
công nhận là các quốc gia độc lập, khi dân tộc Việt Nam, Philipines và các dân tộc khác chưa có quyền được hưởng tự do và
độc lập?

Hiểu chủ quyền quốc gia theo nghĩa nào?

Nói như vậy để thấy rằng, chủ quyền của một quốc gia (sovereignty) phải được hiểu theo cả hai nghĩa: (1) Theo sự công nhận
của cộng đồng quốc tế, và đi kèm theo đó là các công ước quốc tế về chủ quyền. (2) Theo khả năng của nhà nước trong việc
bảo vệ chủ quyền của quốc gia, mà cơ bản nhất là đảm bảo an ninh quốc phòng; bảo vệ quyền của người dân khai thác tài

nguyên và sinh sống trên nơi mà cha ông họ đã sinh sống qua ngàn đời , dù là trên đất liền, hay trên biển đảo.

Khi áp dụng cách hiểu này về vai trò của nhà nước trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia vào vấn đề bảo đảm trật tự hàng hải
quốc tế, thì các cường quốc như Mỹ, Nhật, phải đóng vai trò “siêu nhà nước” . Họ đảm bảo quyền tự do lưu thông và an ninh

trên vùng biển quốc tế. Nói khác đi, họ cung cấp các hàng hoá công có tính quốc tế này. Trong một số hoàn cảnh đặc biệt,
như việc chống nạn cướp biển tại Somalia, sự hợp tác giữa nhiều quốc gia lớn nhằm đảm bảo an toàn hàng hải quốc tế cũng
là một giải pháp.

Nếu tại một quốc gia, chi phí cho sự đảm bảo an ninh chủ quyền biển được tài trợ thông qua thuế thì vai trò đảm bảo an ninh

và trật tự quốc tế về biển của các siêu cường được tài trợ bởi lợi ích có được từ tự do lưu thông hàng hải và mậu dịch quốc
tế và hợp tác khai thác tài nguyên biển như dầu lửa, nguồn đánh bắt cá, với sự đồng thuận của quốc gia sở tại , có chủ

quyền.

Như vậy, nhìn theo quan điểm quốc tế, chủ quyền về khai thác tài nguyên biển (dầu lửa, đánh bắt cá) trong vùng đặc quyền
kinh tế của mỗi quốc gia là một dạng hàng hoá tư , thuộc quyền sở hữu quốc gia, được công ước quốc tế công nhận, và được
làm cho có hiệu lực bởi vai trò bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của nhà nước của quốc gia đó.

An toàn và tự do lưu thông trên đường hàng hải quốc tế, mặt khác , lại là hàng hoá công, vì việc tàu bè của một nước được đi

lại tự do và được bảo vệ an toàn trên đường biển quốc tế không loại trừ tàu bè của nước khác cũng được hưởng quyền và
dịch vụ như vậy. Điều này rõ ràng là khác với quyền đánh bắt cá và khai thác dầu trên thềm lục địa của một quốc gia độc lập,

theo nghĩa, một quốc gia khác, dù lớn mạnh đến đâu, cũng không được quyền xâm phạm nguồn tài nguyên thuộc đặc quyền
kinh tế của quốc gia có chủ quyền, cho dù quốc gia đó có thể nhỏ và yếu hơn họ nhiều lần.

Tính loại trừ sự xâm lấn hay tính chủ quyền thiêng liêng này,
như đã nói, là chuẩn mực được cả cộng đồng thế giới công

nhận; nhưng nó cũng cần phải được bảo vệ bởi chính nhà
nước có chủ quyền. Ngược lại , một quốc gia lớn, dùng sức

mạnh, dù là quyền lực mềm hay cứng, để xâm phạm chủ
quyền của một nước nhỏ, thì sự chiếm đoạt đó không bao giờ có thể làm nền tảng cho chủ quyền dưới tên gọi của quốc gia đi
xâm chiếm đó, như lịch sử đã nhiều lần chứng minh.

Xung đột chủ quyền Biển Đông là vấn đề an ninh khu vực và quốc tế

Như vậy, chủ quyền quốc gia không phải là một khái niệm biệt lập. Với sự bất cân xứng vốn có về sức mạnh kinh tế và quân
sự giữa các quốc gia có chủ quyền thì các quan hệ kinh tế, chính trị và quân sự giữa các quốc gia lớn và nhỏ, chia sẻ cùng
một lợi ích chiến lược phù hợp với công ước và luật pháp quốc tế sẽ tạo ra khối liên minh chính thức hay phi chính thức. Sức

mạnh của liên minh tạo ra một sự răn đe hữu hiệu đối với sự xâm lấn dưới tên của bất kỳ quốc gia lớn hơn nào với một dân
tộc có chủ quyền, nhưng yếu hơn về kinh tế và quân sự. Một khi liên minh bị suy yếu đi , thì sự cân bằng về trật tự quốc tế và

khu vực bị thay đổi, do xuất hiện những vùng trống về quyền lực . Tuy nhiên, sự thay đổi về trật tự thế giới đó (và sự trỗi dậy
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Đánh giá bài viết:  

(105 điểm,23 lần)

của “người” bảo hộ cho trật tự mới đang hình thành) có trở thành một xu thế toàn cầu hay không, phụ thuộc rất nhiều vào tính

chính nghĩa của tiến trình như vậy. Một khi tính phi nghĩa lấn át, mà cực điểm là chủ nghĩa phát xít, thì sớm hay muộn, tham
vọng phi nghĩa đó sẽ bị diệt vong.

Những năm 2008 – 2010 chứng kiến cuộc khủng hoảng toàn cầu, bắt đầu từ Mỹ, lan dần sang các nước Tây Âu. Điều đó kéo

theo hai hệ luỵ: thứ nhất, nước Mỹ, do áp lực nợ chồng chất sau hai cuộc chiến chống khủng bố ở Iraq và Afghanistan và
khủng hoảng kinh tế, đã bị yếu đi rất nhiều về khả năng triển khai sức mạnh cứng để duy trì trật tự quốc tế tại các vùng biển
có tính chiến lược , nhưng sẽ quá tốn kém, nếu xung đột thực sự xảy ra. Vụ tàu Trung Quốc khiêu khích tàu USNS

Impeccable trên vùng biển quốc tế gần quần đảo Hoàng Sa là một ví dụ . Thứ hai, sự suy yếu của kinh tế Mỹ sau khủng hoảng,
cộng với sự trỗi dậy của Trung Quốc đã làm thay đổi các dòng thương mại , vốn đầu tư quốc tế theo hướng biến các nước

thuộc vùng ngoại biên (periphery) xích lại gần hơn, phụ thuộc nhiều hơn vào sức mạnh đồng tiền và quyền lực mềm của Trung
Quốc . Nói khác đi, các liên minh hiện hữu bị yếu đi. Cùng với nó là khả năng bảo vệ chủ quyền của các quốc gia thành viên
thuộc liên minh hay khối hợp tác như Apec hay Asean bị suy giảm.

Trong bối cảnh đó, Trung Quốc đứng trước hai lựa chọn: thứ nhất , phối hợp với các cường quốc trên thế giới, đứng đầu là

Mỹ, cung cấp hàng hoá công cho việc duy trì trật tự quốc tế, sự ổn định và phát triển phồn thịnh dựa trên hợp tác và thương
mại toàn cầu. Thứ hai, thay thế Mỹ và các đồng minh chiến lược của Mỹ là Tây Âu và Nhật, thiết lập trật tự thế giới mới và

lập liên minh quân sự mới do Trung Quốc đứng đầu nhằm cưỡng chế sự tuân thủ trật tự mới đó (theo Unirule).

Trên thực tế, Trung Quốc đã lựa chọn con đường thứ hai. Tiến trình này bắt đầu bằng việc chà đạp lên công ước về phân
chia lãnh hải trên Biển Đông (theo UNCLOS 1982), nhằm biến nó thành vùng biển thuộc Trung Quốc . Tham vọng này của
Trung Quốc hoàn toàn không dễ dàng thực hiện được,vì rằng: (i ) Nó xóa bỏ trên thực tế chủ quyền của các quốc gia quanh

Biển Đông, đi ngược lại xu thế tiến bộ của thời đại về phong trào giành quyền độc lập cho các dân tộc, sau khi chủ nghĩa
phátxít bị đánh bại. (ii) Về dài hạn, nó tạo tiền lệ cho việc chiếm đoạt quyền tự do lưu thông và an toàn hàng hải trên các tuyến

đường biển quốc tế. Thay vào đó, các quốc gia khác (ngoài Trung Quốc ) sẽ phải nộp phí , chịu phạt, hoặc bị cấm không được
sử dụng các tuyến đường biển và đường không quốc tế, nay do Trung Quốc kiểm soát.

Điểm cốt lõi ở đây là có sự khác biệt rất rõ ràng giữa tuyến hàng hải quốc tế với tuyến hàng hải thuộc địa phận Trung Quốc.
Khi nảy sinh mâu thuẫn chính trị hay xung đột về lợi ích, Trung Quốc có thể dùng quyền kiểm soát để cấm quốc gia có liên

quan thông thương trên vùng Biển Đông , mặc dù về nguyên tắc, Trung Quốc cam kết duy trì tự do lưu thông.

Sự chèn ép ở quy mô quốc tế này không thể xảy ra, nếu Trung Quốc không thể áp đặt được quyền kiểm soát trên thực tế về
vùng biển bị bao quanh bởi đường lưỡi bò.

Như vậy, xung đột chủ quyền tại Biển Đông hiện nay không phải chỉ là vấn đề song phương mà là vấn đề về an ninh khu vực

và quốc tế. Trung Quốc hiểu rất rõ điều đó và Trung Quốc hiểu rằng Mỹ, Nhật, Tây Âu và các cường quốc khác trên thế giới
như Nga, Ấn Độ cũng hiểu là Trung Quốc đang toan tính gì. Cuộc chơi chèn ép trên bình diện quốc tế này thể hiện tính phiêu
lưu trong chiến lược mà Trung Quốc đang theo đuổi . Việc phân tích kỹ ván bài đó sẽ tạo nên sự đồng thuận quốc tế nhằm

giải quyết xung đột , được Trung Quốc tô điểm thành xung đột song phương về chủ quyền “không thể tranh cãi” , mà Trung
Quốc là bên bị xâm hại.

TIẾN SĨ LÊ HỒNG NHẬT
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

(còn tiếp)
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Cần cấp bách đạt được COC ở Biển Đông (06/07)

Kỳ 3: Có thể quốc tế hoá việc xử lý chèn ép song phương (06/07)
Philippines cấm cửa một nhà ngoại giao Trung Quốc vì "hung hăng" (05/07)
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CÁC TIN KHÁC
Vì sao tốc độ tăng giá sản xuất lại cao hơn tăng giá tiêu dùng? (01/07)

Chờ luồng gió mới từ Luật tố tụng hành chính (30 /06 )

Sự khác biệt đáng khích lệ ( 29/06)

Gọi tên tham nhũng trong ngành y tế (29/06)

Nghĩ về trách nhiệm của nhà chức trách ( 29/06)

Nguy cơ bất ổn kinh tế vĩ mô vẫn còn rất lớn ( 28/06)

Một góc nhìn khác về phòng chống dịch (28 /06 )

Thị trường bất động sản: chưa đến mức phải giải cứu (27 /06 )

Rủi ro đạo đức từ hệ thống ngân hàng (24 /06 )

Vì luật pháp chưa được coi là tối thượng (24 /06 )

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

            

Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM

BÁO ĐIỆN TỬ SÀI GÒN TIẾP THỊ MEDIA
Báo cũSGTT Đặt báo dài hạn Thời sự Kinh tế Tiêu dùng Khỏe và vui

Trở về đầu trang

http://sgtt.vn/Goc-nhin/147057/Bien-Dong-Mat-tran-khong-tieng-sung.html


Page 6Sài Gòn Tiếp Thị Online - Góc nhìn - Biển Đông: Mặt trận không tiếng súng

7/10/2011 3:59:07 PMhttp://sgtt.vn/Goc-nhin/147057/Bien-Dong-Mat-tran-khong-tieng-sung.html

Giấy phép số 631/GP-BTTTT cấp ngày 07 .05 .2010
Q tổng biên tập:  Nguyễn Xuân Minh
Địa chỉ: 25 Ngô Thời Nhiệm, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM.
Điện thoại:  (08 ) 39305473  Fax: (08 ) 39305470
Email: sgtt@sgtt .com.vn

Bảng giá quảng cáo Thông tin tòa soạn

Liên kết -Chọn liên kết-

Lối sống Văn hóa Khoa giáo Thể thao

Hương vị quê nhà

Bản quyền © 2010  SGTT Media. Phát triển bởi Moore Corp.

http://sgtt.vn/Goc-nhin/147057/Bien-Dong-Mat-tran-khong-tieng-sung.html


Page 1Sài Gòn Tiếp Thị Online - Góc nhìn - Kỳ 2: Chiến lược chèn ép của Trung Quốc nhằm thôn tính Biển Đông

7/10/2011 3:57:44 PMhttp://sgtt.vn/Goc-nhin/147205/Ky-2-Chien-luoc-chen-ep-cua-Trung-Quoc-nham-thon-tinh-Bien-Dong.html

 

Trang chủ Thời sự Tiêu dùng Kinh tế Khỏe & vui Văn hóa Lối sống Hương vị quê nhà Khoa giáo Thể thao

Kiến trúc & đời sống SGTT Phim Siêu thị SGTT Bản đồ ẩm thực Đời thế mà vui Bạn đọc Sự kiện ảnh Từ khóa

sgtt .vn, 10 .07 .2011 3:52 GMT +7 Đọc báo theo ngày: Username Đăng ký Quyền lợi thành viên

GÓC NHÌN Ngày 04.07.2011, 06:03 (GMT+ 7)

Các tàu hải giám Trung Quốc gây hấn cắt cáp tàu thăm dò Bình
Minh của Việt Nam cuối tháng 5.2011.

Biển Đông: Mặt trận không tiếng súng

Kỳ 2: Chiến lược chèn ép của Trung Quốc nhằm thôn tính Biển Đông

SGTT .VN - Như đã nêu ở phần trước, mục tiêu chính của Trung Quốc là nhằm kiểm soát con đường hàng hải quốc tế,
đi từ Trung cận đông qua eo biển Malacca, đi qua Biển Đông, dọc theo Trường Sa, tiếp đến là qua Hoàng Sa.

Con đường biển này ngày càng trở nên có tính sống còn với Trung Quốc . Nhưng nó cũng có tính chất sống còn với Mỹ, Nhật
và các nước trong vùng. Một sự hợp tác an ninh hàng hải quốc tế giữa Trung Quốc với Mỹ, Nhật và ASEAN sẽ là lý tưởng

cho sự ổn định và phồn thịnh của khu vực. Nhưng việc biến vùng biển quốc tế đó thành lãnh hải thuộc địa phận Trung Quốc,
lại là một bảo đảm an ninh hơn cho Trung Quốc, với cái giá là chủ quyền của các nước nhỏ hơn trong khu vực bị xâm hại.

Nói khác đi, chúng ta đang chứng kiến một tiến trình mà Trung Quốc đang tìm cách chèn ép các nước nhỏ để vẽ lại bản đồ
khu vực. Sự chèn ép, hay tranh chấp song phương về chủ quyền biển đảo, quyền khai thác dầu và đánh bắt cá , chỉ là bước đi

ban đầu, được lồng trong một tranh chấp lớn hơn về quyền kiểm soát đường hàng hải chiến lược đi qua Biển Đông.

Chèn ép song phương, Trung Quốc kỳ vọng gì?

Để tránh một cuộc xung đột về quyền tự do hàng hải trong tương
lai , chúng ta phải hiểu rõ sự được mất của mỗi bên trong cuộc chơi

chèn ép về chủ quyền song phương mà Trung Quốc đang tiến
hành. Trung Quốc kỳ vọng gì? Và tại sao đó lại là các bước đệm

ngắn hạn cho việc đạt mục tiêu dài hạn của Trung Quốc? Việc trả
lời các câu hỏi như vậy sẽ cho phép tìm ra cơ chế thúc đẩy an ninh
khu vực, thông qua các giải pháp thương lượng hoà bình.

Để cụ thể , hãy nhìn lại vụ Trung Quốc cắt cáp thăm dò dầu khí của

tàu Bình Minh 2, Viking 2 của Việt Nam; hoặc việc Trung Quốc cho
xây dựng cột sắt và thả phao ở bãi Amy Douglas, hay cho tàu bắn

xuống nước , xua đuổi tàu đánh bắt cá của ngư dân Việt
Nam, Philippines ngay tại vùng biển của các nước này.

Trước các hành động gây hấn như vậy của Trung Quốc , phía Việt
Nam và Philippines có thể có bốn lựa chọn chính: thứ nhất, không có phản ứng gì. Thứ hai, ra công hàm phản đối hành động

gây hấn của Trung Quốc trên các diễn đàn song phương hoặc đa phương, như tại Liên hiệp quốc. Thứ ba, đem vụ việc ra

Xem thêm »

Xem thêm »

THỜI SỰ

Một cán bộ sở khoa học Bình Phước chết bất
thường
13 :52 ngày 10 .07 .2011
SGTT.VN - Ngày 10/7, Công an tỉnh Bình Phước cho
biết đang khẩn trương điều tra ca ́i chê ́t bất thường

cu ̉a anh Vũ Công Bình (sinh năm 1986, ngụ xã Đồng
Tiê ́n , huyện Đồng Phú), ca ́n bộ Sở Khoa học và

Công nghệ ti ̉nh Bình Phước.

Biển Đông trong chuyến thăm Trung Quốc của.. .

Cảnh báo sóng thần sau động đất 7,1 độ ...

Cấp thiết lập trang web nhà nước về
chủ quyền biển đảo

LTS : Mười ngày sau khi phát động chương trình
Cùng ngư dân bám biển , ngoài sự ủng hộ bằng tiền
(ngân hàng Đông Á lập quỹ tín dụng 20 tỉ đồng cho

ngư dân vay với lãi suất ưu đãi và các doanh
nghiệp, bạn đọc đóng góp 940 triệu đồng), ban tổ

chức còn nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp để
chương trình có thể lan toả rộng hơn, vận động
nhiều nguồn lực , ý tưởng hơn.

http://sgtt.vn/Goc-nhin/147205/Ky-2-Chien-luoc-chen-ep-cua-Trung-Quoc-nham-thon-tinh-Bien-Dong.html


Page 2Sài Gòn Tiếp Thị Online - Góc nhìn - Kỳ 2: Chiến lược chèn ép của Trung Quốc nhằm thôn tính Biển Đông

7/10/2011 3:57:44 PMhttp://sgtt.vn/Goc-nhin/147205/Ky-2-Chien-luoc-chen-ep-cua-Trung-Quoc-nham-thon-tinh-Bien-Dong.html

Phản ứng cách nào Việt Nam/Philippines vẫn bị xâm hại
nhưng nếu theo cách tự vệ đơn phương thì sự bị thôn
tính sẽ diễn ra nhanh hơn.

Viê ̣c Trung Quốc thơì gian gần đây phô trương sức ma ̣nh khiê ́n
nhiê ̀u quốc gia quan ngại. Ảnh: tàu Hải tuần 31 của Trung Quốc

kiện ở Toà án quốc tế. Thứ tư , có hành động tự vệ một cách thích hợp, như việc Philippines cho nhổ các cột sắt, hoặc cho

bắt giữ tàu đánh cá Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và đòi xử họ theo luật.

Cần phải nói rằng, nếu vụ việc chỉ gói gọn trong xung đột có
tính song phương, thì việc ra công hàm phản đối cũng gần

giống như không làm gì cả . Mặt khác , việc đem ra kiện tại Toà
án quốc tế về tranh chấp đánh bắt cá hay khai thác dầu
thường hết sức tốn kém, mất thời gian và dễ bị làm cho rối

rắm, do luật quốc tế không thể đủ chi tiết để áp dụng ngay cho việc xử các vụ kiện như vậy. Thêm vào đó, khi xảy ra một
chuỗi các vụ tranh chấp liên tiếp, thì tính phức tạp của vụ việc sẽ tăng. Điều đó dĩ nhiên chỉ có lợi cho bên lớn hơn – dùng

sức mạnh mềm để chèn ép, hơn là bên nhỏ hơn – bị xâm hại và đem vụ việc ra kiện.

Như vậy, xét trên quan điểm của Trung Quốc, việc gây hấn về quyền đánh bắt cá hay khai thác dầu trong vùng đặc quyền kinh
tế của các quốc gia nhỏ hơn trên Biển Đông sẽ có lợi ở chỗ: (i) Trung Quốc có thể giữ cho mức độ xung đột đủ nhỏ, để mâu
thuẫn mang tính song phương, mà phía bị xâm hại ít làm được gì để thay đổi cục diện tình hình; và ( ii) Chuỗi xung đột nếu đủ

liên tục và đều khắp ở các điểm chiến lược trên Biển Đông, sẽ biến các sự việc đã rồi thành quyền kiểm soát trên thực tế đối
với việc khai thác các nguồn lợi mang tính loại trừ.

Nói rõ hơn, việc Philippines xua đuổi tàu cá Trung Quốc hay nhổ cọc ở bãi đá mà Trung Quốc vừa dựng lên chỉ làm tăng rủi ro

bị Bắc Kinh tố cáo trên khắp các phương tiện đại chúng , mà tiền bạc và sức mạnh mềm làm cho tiếng nói của nó có hiệu lực ,
rằng Philippines sẽ phải hứng chịu các hành động “chấp pháp” của Trung Quốc . Sức mạnh quân sự vượt trội và ngày càng
mạnh của Trung Quốc khiến cho nước nhỏ trong vùng phải đối mặt với rủi ro là sẽ chịu tổn thất rất lớn, nếu một mình dám

cưỡng lại hành động “chấp pháp” của Trung Quốc. Nhìn trước kết cục như vậy, nước nhỏ đó có thể phải ngồi yên không làm
gì, ngoài việc ra công hàm phản đối, mà về thực chất cũng là không làm gì, như đã nói.

Chính vì logic của sự chèn ép đó, mà Việt Nam ngồi yên khi Trung Quốc ra lệnh cấm bắt cá trong thời gian dài, trên một vùng

biển rộng lớn, bao gồm cả thềm lục địa của Việt Nam. Cam chịu sẽ dần biến thành sự buộc phải chấp thuận quyền kiểm soát
trên thực tế của Trung Quốc đối với Biển Đông . Khi đó, việc có hay không các công ước về Luật biển, bao hàm cả UNCLOS
1982, thì cũng chẳng thể làm được gì nhiều để thay đổi một thực tế: đường lưỡi bò đã được xác lập dần trên thực tế. Điều đó

bao hàm rằng, đường hàng hải chiến lược đi qua Biển Đông dần sẽ thuộc về Trung Quốc. Các nước khác sẽ buộc phải tuân
thủ trật tự mới (unirule), được cưỡng chế bởi sức mạnh quân sự của Trung Quốc, theo dự đoán là có thể thách thức Mỹ ở

Tây Thái Bình Dương vào năm 2030.

Chiến lược chèn ép của Trung Quốc

Ngay sau vụ việc Trung Quốc xâm hại quyền khai thác tài nguyên
mang tính loại trừ, như đánh bắt cá hoặc khai thác dầu của Việt

Nam/ Phillipines, nếu không gặp phải phản ứng gì thì Trung Quốc
sẽ ghi được 1 điểm trong chuỗi các bước chèn ép nhằm thôn tính
Biển Đông. Trong hoàn cảnh đó, Việt Nam/ Philippines bị mất 1 điểm

trong việc bảo vệ chủ quyền. Hay nói rõ hơn, Việt Nam/ Phillipines
đã bị tước mất một phần quyền được khai thác tài nguyên trên lãnh

thổ , bao gồm biển đảo mà dân cư mình sinh sống.

Một lựa chọn khác là thay vì ngồi yên, Việt Nam/Philippines có thể
có phản ứng tự vệ một cách thích hợp, phù hợp với thoả thuận khu
vực và công ước quốc tế. Ngay sau khi vấp phải sự phản ứng tự

vệ đó của Việt Nam/Phillipines , Trung Quốc có thể đáp lại bằng hai
cách: Thứ nhất , tôn trọng cam kết của mình về tuyên bố ứng xử

Biển Đông (DOC) và công ước của Liên hiệp quốc về Luật biển

Đọc nhiều nhất Phản hồi nhiều nhất

Kỳ cuối : Khi
Trung Quốc
chơi ngẫu hứng
hai lá bài. ..

Kỳ 3: Có thể
quốc tế hoá
việc xử lý chèn
ép song...

Công khai tài
sản quan chức
và xa hơn nữa

Biển Đông: Mặt
trận không tiếng
súng

Một nền y khoa
đổ vỡ

Kỳ 2: Chiến
lược chèn ép
của Trung Quốc
nhằm thôn...
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ngang nhiên "kiểm tra" , " giám sát" ở vùng biển đang nằm trong
vòng tranh chấp.

Tuần tra bảo vệ đảo Trường Sa lớn. Ảnh: Giang Huy

(UNCLOS 1982). Khi đó, các bên đạt được sự hoà giải sau xung

đột vừa xảy ra. Trung Quốc không ghi thêm được điểm nào trong
chuỗi các bước thôn tính Biển Đông (ghi điểm 0). Và Việt Nam/Philippines cũng không bị mất điểm về chủ quyền ( tức là “mất”

0 điểm).

Ngược lại , Trung Quốc có thể nuốt lời hứa tôn trọng DOC và luật quốc tế UNCLOS 1982. Cụ thể là Trung Quốc tô vẽ lại vụ
việc xung đột vừa xảy ra như mình là bên bị xâm hại và vì vậy, buộc phải có hành động “chấp pháp”. Khi làm như vậy, Trung
Quốc đã liên tiếp xâm phạm luật pháp quốc tế và chủ quyền của quốc gia nhỏ hơn. Với sự bất cân xứng về sức mạnh kinh tế

và quân sự, phần thắng trong xung đột song phương sẽ thuộc về kẻ nào mạnh hơn, bất kể công lý. Cụ thể là, Trung Quốc ghi
được 2 điểm liên tiếp trong chuỗi các bước thôn tính Biển Đông. Việt Nam/Philippines bị mất 2 điểm.

Ứng phó để tối thiểu hóa thiệt hại

Ta có thể thấy là, nếu Việt Nam/Philippines phản ứng tự vệ một cách đơn phương, thì sự thôn tính sẽ diễn ra nhanh hơn.

Trung Quốc nhất định sẽ nuốt lời hứa, chà đạp lên DOC hay UNCLOS 1982. Vấn đề là Trung Quốc sẽ đẩy nhanh gấp hai lần
nhịp độ thôn tính Biển Đông, nếu phá thoả thuận và luật hơn là tôn trọng chúng . Nhìn trước kết cục như vậy, Việt Nam/

Philippines không được phép kỳ vọng rằng, Trung Quốc sẽ thực hiện những gì họ đã cam kết. Nhưng nếu vậy thì ngay từ đầu,
khi vừa xảy ra việc Trung Quốc gây hấn (cắt cáp thăm dò dầu, dùng súng bắn đuổi dân chài ), Việt Nam/Philippines sẽ chọn
việc gửi công hàm phản đối, mà không có hành động tự vệ. Kết cục là Trung Quốc chỉ ghi được 1 điểm. Việt Nam/Philippines

chỉ bị mất có 1 điểm về bảo vệ chủ quyền. Dù sao đi nữa, Việt Nam/Philippines vẫn bị xâm hại.

Dĩ nhiên Trung Quốc và Việt Nam/Philippines có thể ký kết một
thoả thuận mang tính pháp lý. Theo đó, Việt Nam/Philippines có thể

đem kiện Trung Quốc ra Toà án quốc tế, nếu Trung Quốc tái vi
phạm công ước pháp lý vừa được ký kết. Những thoả thuận pháp
lý kiểu như vậy không thể tính hết được mọi tình huống tranh chấp

phức tạp , có thể xảy ra trong tương lai (bounded rationality). Trung
Quốc có thể lợi dụng những tình huống không được ghi rõ trong

thoả thuận như là một kẽ hở về xác định chủ quyền để tiếp tục chèn
ép Việt Nam/Philippines, bất chấp công ước đã ký kết.

Nhưng mặt khác, việc đạt được một thoả thuận có tính pháp lý như
vậy sẽ làm tăng tính đạo lý và cơ sở pháp lý ( legitimacy) về chủ

quyền của Việt Nam/Philippines với các vùng biển đảo của mình. Nó
sẽ là cơ sở cho việc thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược trong khu

vực và trên trường quốc tế để bảo vệ chủ quyền chính đáng của Việt Nam/Philippines. Nếu tính cả đến eo biển Malacca, mà
nó sẽ là cái đích tiếp theo trong chiến lược Trung Quốc muốn kiểm soát đường hàng hải cho riêng mình, thì một liên minh phi
chính thức bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippines và Việt Nam đã được hình thành. Cuộc chơi tự nó đã có tính đa phương

và sẽ phải giải quyết trong khuôn khổ hợp tác đa phương. Chính ở điểm này, nếu sự chèn ép của Trung Quốc trong quan hệ
song phương càng thô bạo, thì hành động của họ càng đi ngược đạo lý và càng đặt ra những tiền lệ nguy hiểm cho tự do và

an toàn hàng hải quốc tế. Trên quan điểm đa phương mang tính thực tiễn đó, sự chèn ép nhằm thôn tính Biển Đông của
Trung Quốc sẽ vấp phải sự phản đối ngày càng mạnh mẽ hơn của cộng đồng quốc tế và khó có thể thực hiện được.

(còn tiếp)

TS LÊ HỒNG NHẬT

Kỳ 1: Bản chất của xung đột chủ quyền tại Biển Đông
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CÁC Ý KIẾN (1)

nguyễn thanh văn
Tôi yêu Việt Nam! Tôi vừa đọc được những phân tích của ts Lê Hồng Nhật .Qua phân tích của ông tôi cảm thấy hiểu rõ
hơn về chủ quyền Việt Nam ở biển Đông bị xâm hại như thế nào .Theo như những phân tích của ông, tôi cảm thấy
chúng ta chưa có biện pháp nào thật sự hữu hiệu để có thể thay đổi được cục diện đó hay sao? Và thụ động chờ

Trung Quốc xâm chiếm hay sao? Tôi chỉ là một người dân Việt Nam bình thường yêu quê hương mình tha thiết .Nên tôi
thiết nghĩ chúng ta hãy dùng sức mạnh toàn dân chống lại sự xâm phạm đó. Ngoài nước chúng ta dùng báo chí

,internet ... lên án hành động xâm phạm chủ quyền của chúng ta. Chúng ta cũng đã có sự phát triển về viễn thông
internet ,vệ tinh có thể quay được sự xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc đối với chúng ta như nào và  nhờ đài
truyền hình nước ngoài có thể cho thế giới biết được sự thật như thế đó .Bác đã từng có câu nói mà là người dân Việt

Nam ai cũng còn nhớ trong tâm trí : "Chúng ta càng nhược bộ kẻ thù càng lấn tới... .Không chúng ta thà hi sinh tất cả
chứ không chịu mất nước không chịu làm nô lệ .” .. ..

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
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Biển Đông: Mặt trận không tiếng súng

Kỳ 3: Có thể quốc tế hoá việc xử lý chèn ép song phương

SGTT .VN - Cho đến nay, bản chất của cuộc chơi chèn ép song phương về chủ quyền do Trung Quốc tiến hành vẫn
không thay đổi. Cùng với nó là sự mất mát đơn phương về chủ quyền của Việt Nam/Philippines vẫn chưa có chuyển
biến tích cực .

Nhưng với việc cuộc chơi này kết nối với cuộc chơi khác, nhằm xác định trật tự hàng hải giữa Trung Quốc và các nước lớn

khác, mà chủ yếu là xác định rõ quyền tự do lưu thông và an toàn hàng hải qua Biển Đông , thì nó mang tính đa phương và vì
vậy có thể quốc tế hoá việc xử lý chèn ép này.

Tính đa phương trong cuộc chơi song phương

Hợp tác đa phương giữa các quốc gia nhỏ , chống lại sự chèn ép

bởi quốc gia lớn trong vùng, là điều tự nhiên, nhưng khó thực hiện.
Tại hội nghị an ninh khu vực Shangri -La tại Singapore, người ta
chứng kiến sự phản đối đồng thời của cả Việt Nam và Philippines

trước hành động gây hấn của Trung Quốc. Nhưng đây không phải là
hành động phối hợp trong một “Mặt trận thống nhất ”, như điều mà

thượng nghị sĩ Mỹ McCain đã nêu tại Washington sau đó, vào ngày
20.6. 2011. Vì vậy, cho đến nay, bản chất của cuộc chơi chèn ép
song phương do Trung Quốc tiến hành vẫn không thay đổi.

Vấn đề là việc phối hợp giữa Việt Nam/ Philippines chịu một sự nan giải (prisoner s ’dilemma) là, nếu “anh” không sẵn sàng bảo

vệ “tôi” khi tôi bị chèn ép, thì chính vì điều đó, tôi cũng sẽ không sẵn sàng bảo vệ anh, khi anh bị chèn ép. Sự hình thành một
“Mặt trận thống nhất ” trong khu vực, do đó, đòi hỏi có sự nhất trí và hợp tác đủ rộng và đủ chặt về nhiều mặt giữa các thành

viên có liên quan. Chính ở điểm này, sự tham dự của Mỹ, Nhật, và cả Nga, Ấn Độ, như là một đối trọng với Trung Quốc để
gìn giữ an ninh khu vực, chứ không phải đối đầu về quân sự, là vô cùng quan trọng. Cụ thể là sau khi thượng nghị sỹ Jim
Webb lên tiê ́ng kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ phải co ́ động tha ́i tương thi ́ch trước ca ́c hoạt động cu ̉a Trung Quô ́c tại Biển Đông , thì

tính phối hợp của các nước trong khu vực và quốc tế đã có một sự chuyển biến tích cực. Diễn biến của hội thảo về an ninh
hàng hải trên Biển Đông tại Washington hôm 20 – 21.6.2011 thể hiện điều đó.

Từ hội thảo này, một cơ chế an ninh và hợp tác đa phương, nhằm dàn xếp hoà bình các tranh chấp song phương tại Biển

Đông , đã bắt đầu được hình thành. Cơ chế an ninh đó là nhằm thúc đẩy: ( i) Các bên phải có hành động kiềm chế , không sử
dụng vũ lực trên không và trên biển để giải quyết tranh chấp. (ii) Hình thành một mặt trận thống nhất hành động nhằm gìn giữ

Xem thêm »

Xem thêm »

THỜI SỰ

Một cán bộ sở khoa học Bình Phước chết bất
thường
13 :52 ngày 10 .07 .2011
SGTT.VN - Ngày 10/7, Công an tỉnh Bình Phước cho
biết đang khẩn trương điều tra ca ́i chê ́t bất thường

cu ̉a anh Vũ Công Bình (sinh năm 1986, ngụ xã Đồng
Tiê ́n , huyện Đồng Phú), ca ́n bộ Sở Khoa học và

Công nghệ ti ̉nh Bình Phước.

Biển Đông trong chuyến thăm Trung Quốc của.. .

Cảnh báo sóng thần sau động đất 7,1 độ ...

Cấp thiết lập trang web nhà nước về
chủ quyền biển đảo

LTS : Mười ngày sau khi phát động chương trình
Cùng ngư dân bám biển , ngoài sự ủng hộ bằng tiền
(ngân hàng Đông Á lập quỹ tín dụng 20 tỉ đồng cho

ngư dân vay với lãi suất ưu đãi và các doanh
nghiệp, bạn đọc đóng góp 940 triệu đồng), ban tổ

chức còn nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp để
chương trình có thể lan toả rộng hơn, vận động
nhiều nguồn lực , ý tưởng hơn.
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sự ổn định trong khu vực. ( iii) Mỹ cần có hành động phối hợp một cách đúng lúc, phù hợp với hoàn cảnh cụ thể , nhằm ngăn

chặn xung đột tiềm tàng. Sự phối hợp này có thể bao hàm việc tập trận chung nhằm duy trì an ninh hàng hải, cho đến việc
giúp các nước trong vùng triển khai các hệ thống cảnh báo sớm, xây dựng hệ thống phòng thủ chống lại nguy cơ xảy ra xâm

lược vũ trang . (iv) Tăng khả năng cam kết của Mỹ với việc bảo vệ an ninh khu vực và trật tự hàng hải quốc tế. Nói rõ hơn:
“Mỹ chấp nhận hay không chấp nhận những tuyên bố nào, cũng như chúng ta (Mỹ) sẵn sàng ủng hộ những hành động
nào” (McCain, 20.6.2011).

Cần nhắc lại là , việc bảo vệ an ninh khu vực và tự do an toàn hàng hải trên Biển Đông là một dạng hàng hoá công. Thiếu vai

trò của siêu nhà nước, như Mỹ và Nhật , thì sẽ có quá ít sự đảm bảo về ổn định khu vực và an toàn hàng hải. Việc cá nhân
từng nước nhỏ cung cấp hàng hoá công, hay tự vệ đơn phương như vậy, không bao giờ là đủ để ngăn chặn sự chèn ép. Vấn

đề là các nước khác trong vùng có thể ngồi yên, hưởng lợi từ việc các nước “tiền tuyến” phải đơn phương đứng ra bảo vệ
chủ quyền, mà hệ quả là sẽ đem lại sự ổn định hơn tại Biển Đông, nếu họ thành công. Ngược lại, nếu họ bị suy yếu đi , thì
các nước còn lại đã nằm sẵn trong một trật tự mới đang dần được thiết lập, mà không bị tổn thất gì.

Vấn đề nan giải trong hợp tác khu vực và động cơ hưởng lợi trên nỗ lực của nước khác, khiến cho vai trò phối hợp của Mỹ,

Nhật, và các nước như Nga, Ấn Độ, càng trở nên không thể thiếu được , dù không dễ dàng. Tuy nhiên, sau hội thảo về an
ninh hàng hải trên Biển Đông tại Washington, chúng ta có thể kỳ vọng về một sự cam kết cao hơn của Mỹ và đồng minh trong

việc bảo vệ chủ quyền của Philippines. Chúng ta cũng có thể kỳ vọng một sự hỗ trợ đúng lúc và hiệu quả của Mỹ, Nhật và các
nước khác cho Việt Nam, trước tuyên bố hiếu chiến của Trung Quốc trên tờ Hoàn cầu. Cụ thể là Mỹ, Nhật và Nga có thể giúp
nâng cao khả năng phòng thủ và cảnh báo sớm của Việt Nam trên không, trên biển đảo, và trên đất liền. Cần nhấn mạnh

rằng, vai trò của Mỹ, Nhật và cộng đồng quốc tế không phải là làm tăng sự đối đầu về quân sự. Vai trò chính là phải đưa ra
những phản ứng kịp thời, phù hợp với bối cảnh cụ thể , tới đúng đối tác cụ thể, nhằm ngăn chặn khủng hoảng khu vực và thúc

đẩy nỗ lực hợp tác.

Trong bối cảnh có sự khác biệt về ý thức và khả năng bảo vệ chủ quyền giữa các nước trong khu vực; cộng với sự khó khăn
về kinh tế sau khủng hoảng của cả Mỹ, Nhật ; bên cạnh một Trung Quốc đang lên; liệu một cơ chế an ninh quốc tế có tính đa
phương có hình thành được không? Điều này đòi hỏi chúng ta phải nhìn sâu hơn vào những thay đổi có thể diễn ra của cuộc

chơi chèn ép, khi có sự tham dự của bên thứ ba – Mỹ, Nhật và các nước khác như Nga, Ấn Độ.

Quốc tế hoá và cục diện của các bên

Trong cuộc chơi chèn ép song phương đã mô tả ở trên, điểm mạnh của Việt Nam/ Philippines là công lý đứng về phía mình.
Tính phiêu lưu trong chiến lược chèn ép của Trung Quốc thể hiện ở chỗ nó ngày một đẩy Mỹ và các đồng minh của Mỹ là

Nhật và Tây Âu, bao gồm cả Úc, vào thế phải đối đầu với Trung Quốc trong một cuộc cạnh tranh về tự do hàng hải. Cụ thể là
xung đột trong tương lai về quyền tự do lưu thông và an ninh hàng hải ở Tây Thái Bình Dương, một khi Việt Nam/Philippines

và các nước trong khu vực bị mất dần chủ quyền và rơi vào quỹ đạo của Trung Quốc. Như vậy, song song với cuộc chơi chèn
ép các nước nhỏ, Trung Quốc tiến hành một cuộc chơi khác, giành thế và lực trong cuộc cạnh tranh hay đối đầu trong tương
lai về trật tự khu vực với Mỹ, Nhật , Úc và cả các nước khác như Nga, Ấn Độ.

Xét ở thời điểm hiện tại, hai cuộc chơi này không phải là không liên đới nhau. Cụ thể là, trước sự chèn ép hay đe doạ quân sự

của Trung Quốc, sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, mà Mỹ và Nhật đóng vai trò quan trọng , sẽ cho phép Việt Nam/Philippines
“ lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh”. Một khi sức mạnh tự vệ của Việt Nam/Philippines tăng lên, thì sẽ làm tăng thế và lực

của cộng đồng quốc tế, đứng đầu là Mỹ, trong cuộc chơi thứ hai nhằm bảo vệ trật tự khu vực. Điểm nhấn trong sự kết nối
giữa hai cuộc chơi này chính là tính chính nghĩa. Hành động của Trung Quốc càng bạo ngược, càng phi đạo lý, thì vị thế của
nó trong khu vực càng giảm, theo nghĩa: sự liên kết giữa các nước nhỏ với Mỹ và đồng minh nhằm bảo vệ chủ quyền và ổn

định khu vực càng tăng. Ngược lại , mọi chuyển biến tích cực từ phía Trung Quốc, tự nó sẽ làm giảm nhiệt trong khu vực. Ví
dụ cụ thể là việc Trung Quốc vừa tái khẳng định giải quyết tranh chấp bằng thương lượng với Việt Nam vào ngày 26.6.2011.

Nhưng nỗ lực ngoại giao đó sẽ chỉ làm Việt Nam xích lại gần Mỹ hơn, một khi Trung Quốc lại có hành động không tương thích
với lời nói.

Đọc nhiều nhất Phản hồi nhiều nhất

Kỳ cuối : Khi
Trung Quốc
chơi ngẫu hứng
hai lá bài. ..

Công khai tài
sản quan chức
và xa hơn nữa

Một nền y khoa
đổ vỡ

Kỳ 3: Có thể
quốc tế hoá
việc xử lý chèn
ép song...

Biển Đông: Mặt
trận không tiếng
súng

Kỳ 2: Chiến
lược chèn ép
của Trung Quốc
nhằm thôn...
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Đánh giá bài viết:  

(29 điểm,6 lần)

Xem tất cả

Tin, bài liên quan
Biển Đông trong chuyến thăm Trung Quốc của tướng Mỹ (10/07)

Xây dựng niềm tin tốt hơn là gây áp lực (09/07)
Hải quân Mỹ, Nhật, Úc tập trận phía nam quần đảo Trường Sa (08/07)
Kỳ cuối: Khi Trung Quốc chơi ngẫu hứng hai lá bài nóng lạnh (08/ 07)

Tổng thống Philippines: không cho phép nước nào chà đạp chủ quyền của mình (07/07)
Trung Quốc nói nhà ngoại giao của mình không "thô lỗ" (07/07)

"Đảm bảo an ninh hàng hải biển Đông vì lợi ích chung" (06/07)
Cần cấp bách đạt được COC ở Biển Đông (06/07)
Kỳ 3: Có thể quốc tế hoá việc xử lý chèn ép song phương (06/07)

Philippines cấm cửa một nhà ngoại giao Trung Quốc vì "hung hăng" (05/07)

Phân tích trên đây cho thấy, cuộc chơi chèn ép chủ quyền song phương mà Trung Quốc tiến hành với nước nhỏ hơn trong

vùng đã thay đổi về bản chất. Bây giờ , nó bị kết nối với cuộc chơi khác, nhằm xác định trật tự hàng hải giữa Trung Quốc với
Mỹ và đồng minh với Mỹ, mà chủ yếu là xác định rõ quyền tự do lưu thông và an toàn hàng hải qua Biển Đông .

Trong cuộc chơi ghép nối – chèn ép chủ quyền và xác định trật tự hàng hải – việc Trung Quốc tôn trọng thoả thuận ở cuộc

chơi đầu sẽ tạo sự giảm nhiệt ở cuộc chơi sau. Cụ thể là nó làm giảm sự tranh giành quyền ảnh hưởng tại khu vực giữa Mỹ
và Trung Quốc. Trong hoàn cảnh đó, sự ổn định ở khu vực được duy trì: Việt Nam/Philippines không mất gì; Mỹ không can dự
gì và Trung Quốc cũng không chiếm đoạt được gì về chủ quyền hay quyền tự do lưu thông hàng hải của các nước khác.

(Theo ngôn ngữ của cuộc chơi chèn ép, các bên đều nhận 0 điểm).

Trong một lựa chọn khác , Trung Quốc có thể tiếp tục gây hấn, chèn ép Việt Nam/Philippines, bất kể hậu quả là phải đối mặt
với Mỹ trong cuộc giằng co về ảnh hưởng khu vực và trật tự hàng hải. Vấn đề là, Trung Quốc có tham vọng lớn muốn siết

chặt con đường biển chiến lược, mà hiện có tới 80% dầu nhập khẩu của Trung Quốc và hơn 1/ 3 giá trị thương mại toàn cầu
đi qua đó. Tuy nhiên, một chiến lược tiếp tục gây hấn để kiểm soát sẽ không là lựa chọn tốt cho Trung Quốc, ít ra là vào bây
giờ . Sức mạnh răn đe của Mỹ hiện đang chiếm ưu thế khiến cho Trung Quốc khó có thể gây ra một cuộc xung đột song

phương, mà ngay lập tức có thể biến thành xung đột khu vực. Tổn thất về kinh tế do con đường hàng hải chiến lược bị phong
toả và mất mát về ngoại giao do bị cô lập trong vùng có thể là quá lớn. Trong hoàn cảnh đó, có thể xem như Trung Quốc bị

lùi một bước trong chiến lược lập trật tự mới trong vùng (mất 1 điểm). Ngược lại, Mỹ sẽ được lợi khi dựa vào sức mạnh quân
sự hiện có để duy trì trật tự hiện hữu và hưởng lợi từ quyền tự do và an toàn hàng hải ở Tây Thái Bình Dương. Nói khác đi,
Mỹ thắng 1 điểm.

(còn tiếp một kỳ)

TS LÊ HỒNG NHẬT

Kỳ 2: Chiến lược chèn ép của Trung Quốc nhằm thôn tính Biển Đông

Kỳ 1: Bản chất của xung đột chủ quyền tại Biển Đông

CÁC Ý KIẾN (3)
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CÁC TIN KHÁC
Để sự hy sinh không trở thành vô ích (06 /07 )

Một nền y khoa đổ vỡ (05/07)

Phạt nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc không ảnh hưởng tới lãi suất (04 /07 )

Kỳ 2: Chiến lược chèn ép của Trung Quốc nhằm thôn tính Biển Đông (04 /07 )

Chính phủ cần quyết liệt hơn trong cắt giảm đầu tư công (01 /07 )

Bá Kiên
Cám ơn loạt bài nầy của TS LHN, đã cho thấy một cái nhìn "bản chất " hơn về Biển Đông. Thế giới ngày nay đã thay
đổi nhiều, ranh giới "bạn" và "thù" cũng chỉ là hai mặt của một vấn đề , tất cả cũng từ " lợi ích quốc gia". Vấn đề cho

thấy sự "ràng buộc" mang tính Pháp lý chỉ có nghĩa trong "mối liên kết" khu vực, quốc tế; đồng thời với "bản lĩnh" cũng
như "khả năng" tiềm lực của chính QG đó. Chính vì thế chúng ta cần có những chính sách kịp thời, phù hợp sự phát
triển chung của quốc tế. Không "cứng ngắt " mà cũng không " hạ mình".

Nguyễn Vân Yến
Bài của anh phân tích rất sâu sắc và hay. Tks anh LHN.

đình anh
Ta nên hình thành cảng nước  nổi lớn nhất trong khu vực Truờng Sa ,cung cấp dầu , dịch vụ hàng hải , tạo nên luồng
tuyến quốc tế quan trọng thì TQ không dễ mà đụng vào

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
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Chờ luồng gió mới từ Luật tố tụng hành chính (30 /06 )

Sự khác biệt đáng khích lệ ( 29/06)

Gọi tên tham nhũng trong ngành y tế (29/06)
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Kiến trúc & đời sống SGTT Phim Siêu thị SGTT Bản đồ ẩm thực Đời thế mà vui Bạn đọc Sự kiện ảnh Từ khóa

sgtt .vn, 10 .07 .2011 3:59 GMT +7 Đọc báo theo ngày: Username Đăng ký Quyền lợi thành viên

GÓC NHÌN Ngày 08.07.2011, 06:00 (GMT+ 7)

Trung Quốc đang chơi hai lá bài nóng lạnh theo kiểu bất định, làm
Việt Nam mất phương hướng. Ảnh: tàu ngư chính 311 của Trung
Quốc tham gia vụ cắt cáp tàu Viking 2 của Việt Nam ngày
9.6.2011. Ảnh:

Biển Đông: Mặt trận không tiếng súng (*)

Kỳ cuối : Khi Trung Quốc chơi ngẫu hứng hai lá bài nóng lạnh

SGTT .VN - Mỹ sẽ không ngồi yên nếu Trung Quốc gây hấn tới mức đe doạ sự ổn định khu vực và an toàn hàng hải .
Nếu vậy thì Trung Quốc cũng sẽ không thể gây hấn, nếu tính đến tổn thất phải trả.

Chủ ý gây xung đột quân sự với Việt Nam như lời đe doạ trên tờ thời báo Hoàn cầu chưa có khả năng xảy ra. Vì vậy không
có gì lạ là ngay sau khi đe doạ dùng vũ lực chống Việt Nam vào ngày 21.6. 2011 trên báo này thì hai nước đã họp mặt cấp

cao tái tuyên bố tôn trọng 16 chữ vàng trong ngày 25.6.2011. Trung Quốc đang chơi hai lá bài nóng lạnh theo kiểu bất định
(randomizing strategies) , làm Việt Nam mất phương hướng (indifference) .

Hai lá bài nóng lạnh

Hai sự kiện chỉ cách nhau có bốn ngày với những tín hiệu hoàn toàn

đối nghịch nhau từ phía các cơ quan Trung ương của Trung Quốc.
Sự kiện sau là dấu hiệu tích cực, cho thấy sự giảm nhiệt trong khu
vực. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, tình hình hoàn toàn không đơn giản.

Hãy điểm lại các sự kiện gần đây nhất: hôm 26. 5.2011, chỉ vài ngày

trước thềm hội nghị thượng đỉnh về an ninh khu vực Shangri -La, tàu
Bình Minh 2 bị cắt cáp. Sáng ngày 9.6.2011, ngay sau cuộc gặp

bên lề hội nghị (mà phía Trung Quốc nhấn mạnh cam kết xử lý
tranh chấp hoà bình và gìn giữ tình hữu nghị Trung – Việt), Trung
Quốc lại chủ đích cho ba tàu bán vũ trang tấn công, cắt cáp tàu

Viking 2 của Việt Nam.

Khi hội thảo an ninh hàng hải trên Biển Đông đang diễn ra tại
Washington (trong hai ngày 20 – 21.6.2011) thì Trung Quốc chính

thức đe doạ dùng vũ lực chống Việt Nam trên tờ Hoàn cầu (ngày
21.6. 2011). Tiếp theo , ngày 25 – 26.6.2011, trong cuộc gặp mặt

cấp cao Trung – Việt, Trung Quốc tái khẳng định gìn giữ quan hệ láng giềng tốt , cùng định hướng dư luận, tránh lời nói và

hành động làm tổn hại niềm tin của nhân dân hai nước. Nhưng ngày 25.6, ngay vào lúc phát đi các lời lẽ đó, một tướng của
Trung Quốc , Bành Quang Khiêm, phó tổng thư ký uỷ ban Chính sách an ninh quốc gia, lại tuyên bố có thể sẽ dạy cho Việt

Nam một bài học lớn hơn (so với cuộc chiến tranh biên giới Trung – Việt 1979) trên kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc.

Xem thêm »

Xem thêm »

THỜI SỰ

Một cán bộ sở khoa học Bình Phước chết bất
thường
13 :52 ngày 10 .07 .2011
SGTT.VN - Ngày 10/7, Công an tỉnh Bình Phước cho
biết đang khẩn trương điều tra ca ́i chê ́t bất thường

cu ̉a anh Vũ Công Bình (sinh năm 1986, ngụ xã Đồng
Tiê ́n , huyện Đồng Phú), ca ́n bộ Sở Khoa học và

Công nghệ ti ̉nh Bình Phước.

Biển Đông trong chuyến thăm Trung Quốc của.. .

Cảnh báo sóng thần sau động đất 7,1 độ ...

Cấp thiết lập trang web nhà nước về
chủ quyền biển đảo

LTS : Mười ngày sau khi phát động chương trình
Cùng ngư dân bám biển , ngoài sự ủng hộ bằng tiền
(ngân hàng Đông Á lập quỹ tín dụng 20 tỉ đồng cho

ngư dân vay với lãi suất ưu đãi và các doanh
nghiệp, bạn đọc đóng góp 940 triệu đồng), ban tổ

chức còn nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp để
chương trình có thể lan toả rộng hơn, vận động
nhiều nguồn lực , ý tưởng hơn.
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Trung Quốc đang chơi hai lá bài nóng lạnh theo kiểu
bất định làm Việt Nam mất phương hướng. Việt Nam
cũng có thể chơi ngẫu hứng để đáp trả ngẫu hứng.

Việt Nam cần hành động thực tế hơn, trong việc củng cố hợp tác
phòng thủ với Mỹ, Nhật , Nga, Ấn Độ và các nước ASEAN. Ảnh:
khu trục hạm USS John S. McCain của Mỹ thăm Đà Nẵng từ 10 -
14 .8.2010 nhân kỷ niệm 15 năm bình thường hóa quan hệ Việt
Nam - Mỹ. Ảnh: Trung Hưng

Và cũng chỉ vài ngày sau, chính quyền tỉnh Hải Nam lại ban bố lệnh cấm đánh bắt cá trên cả vùng biển của Việt Nam, tiếp tục

xâm phạm trực tiếp chủ quyền của Việt Nam.

Tự vệ đơn phương hay phòng thủ đa phương?

Trong nghiên cứu chiến lược, khi Trung Quốc chơi ngẫu hứng
hai lá bài nóng lạnh như vậy, Việt Nam sẽ bị mất phương

hướng, theo nghĩa: Việt Nam cũng bị ngẫu nhiên lái theo Trung
Quốc . Cụ thể là với xác suất dương, hay với rủi ro có thật, Việt Nam bị rơi vào “vòng tay” của Trung Quốc, mà không thể phối

hợp với Mỹ một cách thường xuyên, hay sự phối hợp chỉ có tính nhất thời. Tức là, Việt Nam bị “nhảy” một cách ngẫu nhiên
giữa hai chiến lược : tự vệ đơn phương và phòng thủ cùng với Mỹ, ASEAN một khi có chiến sự nổ ra bất ngờ từ phía Trung
Quốc .

Có một sự rất khác giữa trường hợp của Việt Nam so với Philippines. Philippines phối hợp nhất quán với Mỹ cho phép tạo sức

mạnh răn đe. Ngược lại , Việt Nam phải đối mặt với khả năng (dù không phải chắc chắn sẽ xảy ra) là Trung Quốc sẽ bất ngờ
tấn công mình nếu việc tấn công giúp: (i ) Tăng quyền kiểm soát trên thực tế của Trung Quốc đối với con đường hàng hải quốc

tế qua Biển Đông. (ii) Tăng khả năng tạo tranh chấp, lan dần vào các vùng không có tranh chấp, thông qua sự chèn ép về
quyền khai thác các tài nguyên mang tính loại trừ, cụ thể là dầu khí. (iii) Cho phép phát huy tối đa chiến lược chơi ngẫu hứng
hai lá bài nóng lạnh, sao cho: Việt Nam bị ép vào thế buộc phải tự vệ đơn phương khi nổ ra xung đột còn Mỹ thì không kịp trở

tay hoặc không thể điều động chiến hạm , tàu sân bay tới, chỉ vì một xung đột có quy mô xem ra là nhỏ.

Sự lựa chọn điểm và thời điểm tấn công, thoả mãn cả ba điều kiện nói trên sẽ làm tăng cao nhất cả lợi ích ngắn hạn và dài
hạn cho Trung Quốc . Cụ thể là, tự vệ đơn phương sẽ làm sự thôn tính xảy ra nhanh. Sau khi thôn tính, xung đột song

phương sẽ lan rộng hơn, phức tạp hơn, mà Trung Quốc có thể sử dụng tốt nhất lợi thế vượt trội để chèn ép, đem lại lợi ích
dài hạn cho Trung Quốc . Nói rõ hơn, Trung Quốc đang lái xung đột về trạng thái song phương, ngay trong bối cảnh có nỗ lực
đa phương để kiềm chế xung đột.

Chơi ngẫu hứng để đáp trả ngẫu hứng

Việt Nam hiện nay, cũng giống như 20 năm về trước, khó có thể
làm gì nhiều để ứng phó với cách mà Trung Quốc ứng xử lá mặt lá
trái , lúc nóng lúc lạnh, khiến chính mình bị dao động giữa một bên

là chiến lược phòng thủ chung với Mỹ và ASEAN và bên kia là
buộc phải ở vào thế tự vệ đơn phương, khi bất ngờ bị Trung Quốc

tấn công. Nhưng Việt Nam cũng có thể chơi ngẫu hứng để đáp trả
ngẫu hứng. Việt Nam có thể tăng cường hơn nữa các đàm phán
song phương với Trung Quốc . Đồng thời, cần hành động thực tế

hơn, nhưng ngẫu nhiên và khó xác định hơn, trong việc củng cố
hợp tác phòng thủ với Mỹ, Nhật, Nga, Ấn Độ và các nước ASEAN.

Điều đó là lẽ phải , nhằm bảo đảm sự ổn định khu vực và tự do, an
toàn hàng hải.

Các phương án có thể trải rộng từ việc tăng khả năng cảnh báo
sớm; tăng sức mạnh phòng thủ ở các điểm chiến lược cho đến

phối hợp tập trận, bảo vệ an toàn hàng hải; hợp tác tuần tra trên
không và trên biển thuộc chủ quyền quốc gia; đi kèm với hoạt động

nhân đạo, cứu hộ, hay khảo sát khí tượng , nghiên cứu môi trường
tự nhiên và thềm lục địa. Cách chơi ngẫu hứng như vậy sẽ làm thay đổi kỳ vọng của các bên, kể cả Trung Quốc về được và
mất khi nổ ra xung đột ; do đó ảnh hưởng tới xác suất gây ra xung đột . Chính Việt Nam cũng có thể lái Trung Quốc trở lại thế

Đọc nhiều nhất Phản hồi nhiều nhất

Kỳ cuối : Khi
Trung Quốc
chơi ngẫu hứng
hai lá bài. ..

Kỳ 3: Có thể
quốc tế hoá
việc xử lý chèn
ép song...

Công khai tài
sản quan chức
và xa hơn nữa

Biển Đông: Mặt
trận không tiếng
súng

Một nền y khoa
đổ vỡ

Kỳ 2: Chiến
lược chèn ép
của Trung Quốc
nhằm thôn...
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Việc khai thác lợi thế về thông thương và tăng cường
giao dịch quốc tế chính là làm tăng giá trị kinh tế của
chủ quyền và sức mạnh bảo vệ chủ quyền của Việt
Nam.

Đánh giá bài viết:  

(58 điểm,14 lần)

Tin, bài liên quan
Biển Đông trong chuyến thăm Trung Quốc của tướng Mỹ (10/07)

đa phương để giải quyết xung đột song phương. Cụ thể là khi khả năng có sự đáp trả mang tính phối hợp quốc tế là đủ cao,

thì tự nó đã tạo ra sự răn đe hữu hiệu với các hành động gây chiến hung hăng nhất.

Theo cách tiếp cận như vậy, chúng ta phải mở rộng khái niệm
về chủ quyền trong một thế giới mới, mà sự liên kết kinh tế –

địa – chính trị làm nền tảng vững chắc cho cơ chế phối hợp an
ninh đa phương. (Economies of scale and scope in coordination
mechanism). Dù rằng chúng ta tôn trọng và gìn giữ tình hữu

nghị với Trung Quốc nhưng việc ngồi im không làm gì, khi
Trung Quốc xâm phạm chủ quyền khai thác tài nguyên mang tính loại trừ, như đánh bắt cá hay khai thác dầu thô tại thềm lục

địa của mình thì điều đó không chỉ làm tổn thất niềm tự hào dân tộc mà còn làm suy yếu tình hữu nghị của nhân dân Việt Nam
với Trung Quốc . Nói rõ hơn, chúng ta nên có những giải pháp cụ thể để bảo vệ chủ quyền thông qua hợp tác kinh tế – địa –
chính trị với tất cả các nước liên đới, không chỉ riêng với Trung Quốc .

Tăng giá trị kinh tế của chủ quyền và sức mạnh bảo vệ chủ quyền

Chúng ta có thể cho thuê dài hạn, ví dụ là 100 năm , các vùng biển đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam cho các quốc gia như
Nga, Mỹ, Nhật, nhằm khai thác dầu thô hoặc đánh bắt cá. Các khoản thuế hoặc lợi tức từ việc cho thuê quyền khai thác tài
nguyên mang tính loại trừ này chính là biểu hiện cụ thể về kinh tế của chủ quyền không thể bị xâm phạm của Việt Nam. Khi

mà các dạng thuế , lợi tức được ghi nhận và quyền khai thác của các quốc gia hay công ty nước ngoài được đảm bảo theo
công ước quốc tế, thì tất yếu sẽ làm giảm các tranh chấp song phương, vì khả năng bảo vệ chủ quyền được tăng lên.

Một khía cạnh nữa là nên phối hợp khai thác và bảo vệ tài nguyên không loại trừ như đường hàng hải chiến lược qua Biển

Đông , với hơn 1/3 giá trị thương mại toàn cầu đi qua đó. Tiềm năng phát triển kinh tế và vị thế địa lý chiến lược của Việt
Nam có thể tạo ra sự bổ trợ lẫn nhau, cho phép Việt Nam tham dự ngày càng nhiều hơn vào việc khai thác nguồn tài nguyên
khổng lồ và ngày một tăng này. Việt Nam có thể cho thuê không cảng và hải cảng chiến lược, mà nó cho phép tăng tính an

toàn và hiệu quả, hay giảm chi phí và rủi ro trong vận chuyển trên không và trên biển. Điều đó làm tăng sự đóng góp của Việt
Nam vào giá trị thương mại của nguồn tài nguyên không loại trừ – đường vận chuyển quốc tế dọc theo Biển Đông. Ở đây có

sự ghép nối giữa lợi ích thương mại và bảo đảm an ninh đa phương, mà các bên liên quan đều hưởng lợi. Vì vậy, giá trị của
sự phối hợp là rất lớn. Từ các điểm nút chiến lược ven biển, sự bùng nổ về giao dịch, vận chuyển quốc tế sẽ cho phép các
dòng vốn , công nghệ, và các phương thức tổ chức hiệu quả lan truyền vào Việt Nam. Các nguồn lực này sẽ tạo nên sự tăng

trưởng dựa trên hiệu quả hay vốn tri thức, kéo theo sự hoà nhập mạnh của Việt Nam vào chuỗi thương mại toàn cầu. Nói rõ
hơn, việc khai thác lợi thế về thông thương và tăng cường giao dịch quốc tế chính là làm tăng giá trị kinh tế của chủ quyền và

sức mạnh bảo vệ chủ quyền của Việt Nam.

(*) Xem từ số báo 73 ngày 1.7.2011

TS LÊ HỒNG NHẬT

Kỳ 3: Có thể quốc tế hoá việc xử lý chèn ép song phương
Kỳ 2: Chiến lược chèn ép của Trung Quốc nhằm thôn tính Biển Đông
Biển Đông: Mặt trận không tiếng súng
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CÁC Ý KIẾN (6)

kim long
Một loạt bài viết rất hay, rất chuẩn . Có đủ năng lực hiểu vấn đề mới giải quyết được vấn đề. Chuyện chính trị, suy cho

cùng là chuyện mà từ bà bán rau, anh nông dân cũng có phương pháp suy luận riêng cho mình, vấn đề là diễn tả thế
nào theo cách để người ta dễ hiểu nhất: như bài báo này.

lê dũng
Bài báo đã phân tích cưc kỳ chính xác và trung thực tình hình khu vực và đường lối quan hệ ngoại giao của Trung
quốc.Có được những bài báo như thế này thì lòng dân có thể đặt niềm tin vào cơ quan ngôn luận.

pe_ut
Gửi các chiến sĩ Trường Sa. Mong các anh vững lòng,gìn giữ mãnh đất quê hương.Chúng em luôn bên cạnh sẵn sàng
khi các anh cần.Luôn theo dõi và ủng hộ các anh. HÒA BÌNH sẽ mãi ở đất nước VIỆT NAM thân yêu

sanh
Dẫu gì đi nưã, ta cu ̃ng không chủ quan "khinh đi ̣ch", cu ̃ng không chủ động gây chiê ́n, cu ̃ng không lơ là mâ ́t ca ̉nh giác .
Phải giả đi ̣nh ti ̀nh hình xấu nhất, phải cu ̉ng cô ́ nền quốc phòng toa ̀n dân. "Bất chiê ́n tự nhiên tha ̀nh "

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
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