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Tại sao Trung Quốc lại tập trung vào Biển Đông đến như vậy và tại sao lại vào thời
điểm này? Nghiên cứu cho thấy, một phần Trung Quốc được thúc đẩy bởi nhận thức
về cơ hội, một phần vì nhận thức về sự suy yếu của Mỹ và một phần bởi nhu cầu
lên tiếng về những tuyên bố pháp lý của nhà nước.
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Tóm tắt:

Cuộc xung đột đang diễn ra chậm rãi trên Biển Đông từng được coi là không đáng
được
quan
tâm
. Trung Quốc yêu sách toàn bộ chủ quyền trên Biển Đông theo đường chín đoạn, giá
trị pháp lý của yêu sách trên bị cơ
quan tài phán
quốc tế phản bác. Tuy nhiên, Trung Quốc đã thay đổi thực tế kiểm soát trên
B
iển Đông qua việc xây nhiều đảo nhân tạo kiên cố trên quần đảo Trường Sa và
những nơi khác. Mỹ né tránh đấu tranh với các hành vi của Trung Quốc (dưới
thời chính quyền
Obama) hoặc phản ứng một cách thiếu nhất quán (dưới thời của chính quyền
Trump). Bài nghiên cứu này đánh giá tác động hành vi của Trung Quốc đối với các
bên liên quan, lợi ích của Mỹ, và hệ thống thế giới tự do.

Từ khóa : Trung Quốc; chính sách đối ngoại; Biển Đông; trật tự thế giới tự do; Mỹ;
tuyên bố trên biển; sự trỗi dậy của Trung Quốc; PLA; PLAN.

Giới thiệu

Bài báo này đánh giá chính sách Biển Đông của Trung Quốc và tác động có tính hệ
thống của chính sách đó đối với tình hình Biển Đông. Ngày càng có nhiều nghiên
cứu được công bố về hành vi quyết đoán của Trung Quốc và những lựa chọn liên
quan cho chiến lược của Mỹ. [1] Các nhà phân tích cơ bản đồng ý rằng Trung Quốc
đang tiến hành các hành vi mang tính khiêu khích, nhưng có đánh giá khác nhau về
động cơ của Trung Quốc và vì thế khác nhau trong khuyến nghị về cách thức phản
ứng từ phía Mỹ và các đối tác.
[2] Bài báo này cho
rằng cho dù động cơ của Trung Quốc là gì đi chăng nữa (những động cơ đó có thể
linh hoạt, thay đổi theo thời gian đặc biệt khi các cơ hội xuất hiện), tác động của
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hành vi này đều là phá vỡ nguyên trạng.
[3]
Trong trường hợp này, ý đồ ít quan trọng hơn là hệ luỵ. Ngay cả nếu Trung Quốc
không muốn lật lại trật tự thế giới tự do, kết quả của việc áp đặt ý chí của Trung
Quốc lên Biển Đông sẽ phá hoại và cuối cùng thay thế một cách cơ bản trật tự thế
giới hiện tại.

Bài báo này đưa ra những giả định nhất định. Đầu tiên, bài báo giả định rằng,
cách tiếp cận tự do đối với những mối quan hệ giữa cá nhân với nhau và hay các
mối quan hệ quốc tế đều tốt hơn hơn so với cách tiếp cận phi tự do. Thứ hai, bài
báo cho rằng, thượng tôn pháp luật là những nền tảng tự do cơ bản nhất [4] . Thứ
ba, bài báo cho rằng, trật tự thế giới tự do (LIO) là thể hiện xác đáng nhất về trật tự
thế giới và những giá trị tự do khác cho đến thời điểm hiện tại. Cuối cùng, bài báo
cho rằng một trật tự thế giới do Trung Quốc dẫn dắt sẽ ít tự do hơn trật tự thế giới
hiện tại.

Cấu trúc của bài báo như sau. Đầu tiên, bài báo xem xét bối cảnh trong đó Trung
Quốc trỗi dậy và mối quan hệ của Trung Quốc với Mỹ. Sau đó, bài báo sẽ cung cấp
thông tin cơ bản về những yêu sách lãnh thổ và yêu sách biển của Trung Quốc và
tóm tắt lại các hoạt động trong khu vực của Trung Quốc. Sau đó, bài báo sẽ nghiên
cứu kỹ hơn lý do tại sao Trung Quốc lại tập trung vào Biển Đông đến như vậy và tại
sao lại vào thời điểm này? Bài báo đi đến kết luận rằng Trung Quốc được thúc đẩy
một phần bởi nhận thức về cơ hội, một phần vì nhận thức về sự suy yếu của Mỹ và
một phần bởi nhu cầu lên tiếng về những tuyên bố pháp lý của nhà nước. Tiếp đó,
bài báo nghiên cứu các chiến lược của Trung Quốc. Để giành kiểm soát trên Biển
Đông, đầu tiên, Trung Quốc cần phải cô lập khu vực. Trong nỗ lực cô lập khu vực,
Trung Quốc sử dụng chiến lược hai hướng “cây gậy và củ cà rốt”, vừa lôi kéo các
nước láng giềng khi thuận tiện trong khi đe dọa các nước chống đối mình. Tiếp đến,
bài báo tiến hành nghiên cứu hệ luỵ từ những hành vi của Trung Quốc trên Biển
Đông, cả với khu vực và cuối cùng là với trật tự thế giới tự do. Hành vi này đòi hỏi
thành tố quân sự. Việc phát triển năng lực quân sự của Trung Quốc, là một vấn đề
rắc rối do chính phủ dựa vào chủ nghĩa dân tộc để huy động sự ủng hộ của công
chúng và tạo ra tính chính đáng. Bài báo sau đó sẽ nghiên cứu về một số lời lý giải
thay thế cho hành vi của Trung Quốc. Cuối cùng, bài báo khép lại bằng việc nghiên
cứu tác động của hành vi của Trung Quốc, dù hành vi đó có chủ ý hay không.

Mục tiêu của Trung Quốc và những hệ lụy
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Mục tiêu của Trung Quốc phản ánh lập trường của nước này với tư cách là một siêu
cường mới nổi. [5] Trung Quốc có nền kinh tế lớn nhất thế giới tính theo sản phẩm
quốc nội (GDP) dựa trên sức mua tương đương. Ngay cả khi đã phát triển hoàn
thiện, nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng nhanh hơn nhiều so với nền kinh
tế Mỹ (6.9% năm 2017). Vì vậy, quyền lực của Bắc Kinh trong tương quan với Mỹ sẽ
tăng trong những năm tới đây, dù không nhanh như các nhà phân tích đã chỉ ra.
[6]
Trong quá khứ, khi các nước đang trỗi dậy nhận thấy quyền lực của mình đang đuổi
kịp quốc gia bá quyền, các nước này cuối cùng sẽ thách thức bá quyền. Mặc dù đôi
khi diễn ra trong hòa bình, thông thường các chuyển giao đều có tính chất bạo lực,
khi các nước bá quyền đương nhiệm phản đối, hay sự mất tin tưởng gia tăng, phát
sinh thù địch.
[7]
Trong khi vẫn có thể có khả năng chuyển giao hòa bình hoặc cùng tồn tại giữa
Trung Quốc và Mỹ, hành vi của Trung Quốc không khỏi khiến người ta lo ngại. Cuộc
tranh cãi được định hình theo nhiều cách. Đa số các học giả cố gắng xác định xem
có phải Trung Quốc lo ngại về an ninh và do đó có thể điều chỉnh hay Trung Quốc
đi theo chủ nghĩa xét lại và do đó không phù hợp với trật tự thế giới hiện tại.
[8]
Cho dù ý định của Trung Quốc là gì đi chăng nữa thì tác động của việc thực thi chủ
quyền của Trung Quốc trên gần toàn bộ Biển Đông về cơ bản là xét lại, đe dọa đến
luật pháp quốc tế và an ninh khu vực mà lâu nay vẫn do Mỹ duy trì kể từ sau Chiến
tranh Thế giới hai.

Mặc dù Trung Quốc tuyên bố Trung Quốc không tìm kiếm bá quyền toàn cầu, Trung
Quốc vẫn muốn mình là “số một”. [9] Đây là chính sách công khai với Trung Quốc,
chính sách có “tư tưởng dân tộc về việc trở thành một cường quốc đi đầu trước năm
2049 (kỉ niệm 100 năm ngày thành lập của Đảng cộng sản Trung Quốc)”
[10]
. Mục tiêu thể hiện trong các ưu tiên của Tập Cận Bình, bao gồm Sáng kiến Vành
đai và Con đường (BRI), Chiến lược “Sản xuất tại Trung Quốc” (Made in China 2025)
và Giấc mộng Trung Hoa. Vì vậy, Tập Cận Bình từ bỏ lời khuyên của Đặng Tiểu Bình
“giấu mình chờ thời” (hide one’s capabilities and bide one’s time”). Tập dẫn ra một
ví dụ về quan điểm chung rằng thời khắc của Trung Quốc đã đến và đặt niềm tin
vào “chủ nghĩa biệt lệ Trung Quốc”. Chính sách đối ngoại của Trung Quốc phản
ánh quan điểm này.
[11]
Trước việc xóa bỏ hạn chế về nhiệm kỳ với Tập Cận Bình, một nhà tư tưởng xuất
chúng Trung Quốc đã thẳng thắn cho rằng:

“Trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, vai trò thống trị của Mỹ trong khía cạnh
chính trị và quân sự sẽ được điều chỉnh lại” theo Cui Liru, nguyên chủ tịch Viện
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Quan hệ quốc tế đương đại Trung Quốc, một học giả của cơ quan tư vấn thuộc Bộ
công an Trung Quốc và là đại diện cho dòng tư duy chính thức. “Điều đó không có
nghĩa là Mỹ phải hi sinh lợi ích của mình. Tuy nhiên nếu Mỹ cứ khăng khăng vai trò
dẫn dắt của mình, đó mới là vấn đề.” [12]

Tuy nhiên, trên thực tế, Trung Quốc đã ngày càng thiếu kiên nhẫn và hung hăng,
thúc giục các nước láng giềng “biết vị trí của mình”. [13] Lợi ích cốt lõi truyền
thống của Trung Quốc bao gồm Đài Loan và Tây Tạng. Tuy nhiên, hiện tại Trung
Quốc lại coi Biển Đông là lợi ích cốt lõi của mình. Đến lượt mình, Mỹ lại cho rằng
Biển Đông không “chỉ quan trọng với những quốc gia ven bờ mà cần thiết với tất cả
các quốc gia có lợi ích kinh tế và an ninh với châu Á”.
[14]
Với Trung Quốc, lợi ích cốt lõi dường như tương đồng với những gì Mỹ coi là “lợi ích
an ninh quốc gia trọng yếu”, với ngụ ý rằng, cả hai nước sẵn sàng tham chiến vì
những lợi ích này.

Trung Quốc tuyên bố rằng nước này chỉ nỗ lực để hiện đại hóa quân sự, không phải
bá quyền. [15] Tuy nhiên, những hành vi ở thời điểm hiện tại có thể được coi là nỗ
lực thúc đẩy hiện đại hoá và tăng trưởng kinh tế nhưng không loại trừ việc tìm kiếm
bá quyền. Trung Quốc có nhiều mối bất hòa với trật tự thế giới tự do hiện tại và
điều đó được thể hiện qua hành vi của Trung Quốc trên Biển Đông cũng như qua sự
khác biệt cơ bản giữa những quy chuẩn tự do với chính phủ độc đoán của nước này.
Trung Quốc từ chối một loạt những quy ước quốc tế, bao gồm tự do trên biển.
Trung Quốc thường xuyên quấy rối các chủ thể dân sự và quân sự của các nước
khác trên Biển Đông. Trung Quốc thực hiện các động thái cho vay thôn tính với mục
đích chiếm đoạt những tài sản chiến lược hơn là chỉ đơn thuần giúp các nước nhận.
[16]

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng các bất ổn trong nước ngăn cản Trung Quốc trở
thành thách thức đối với bá quyền của Mỹ. Bắc Kinh đối mặt với hàng loạt những
thách thức về xã hội, dân số và kinh tế. Trong quá khứ, những khó khăn đối nội
thường khiến các nước hành xử hung hăng trên trường quốc tế. Trên thực tế, những
thách thức này thường thúc đẩy các hành vi gây hấn đối với bên ngoài, như có thể
thấy trong trường hợp của Iran trong những năm gần đây và trong trường hợp của
Đức sau Đại suy thoái. Một số người nhìn nhận nỗ lực nhằm “dàn xếp hòa bình với
những tranh chấp biên giới với hầu hết các nước láng giềng thập kỷ qua” thể hiện
khuynh hướng hòa bình của Trung Quốc [17] . Tuy nhiên, điều này không áp dụng
được với Ấn Độ, không áp dụng được với các tranh chấp quan trọng trên biển, và
không đúng với thực tế trong thời gian gần đây. Những người cho rằng Trung Quốc
sẽ không hành xử một cách hung hăng nhấn mạnh “Sách trắng năm 2010 nhấn
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mạnh đến quốc phòng vừa phụ thuộc và vừa phục vụ cho sự phát triển của đất
nước và các chiến lược an ninh” và kêu gọi Quân đội giải phóng nhân dân chuẩn bị
cho các chiến dịch quân sự hơn là chiến tranh”.
[18]
Tuy nhiên, “trăm nghe không bằng một thấy”. Trong khi Sách trắng Quốc phòng
Trung Quốc hạ thấp việc sử dụng sức mạnh, hành vi của Trung Quốc lại không thể
hiện như vậy. Lực lượng quân sự của Trung Quốc không minh bạch và Trung Quốc
liên tục đầu tư mạnh cho quân sự hơn hai mươi năm qua. Trung Quốc sử dụng các
lực lượng thực thi luật và/hoặc dân sự (như hạm đội tàu cá của Trung Quốc trên
Biển Đông) như một công cụ chính sách nhà nước qua đó đe dọa cả tinh thần và
cấu trúc của hệ thống dựa trên luật lệ. Sách trắng Quốc phòng năm 2015 của Trung
Quốc về chiến lược quân sự đã có sự thay đổi so với sách trắng năm 2010, coi
Trung Quốc như là một cường quốc biển (lần đầu tiên kể từ thời của đô đốc Trịnh
Hoà vào đầu những năm 1400) và thúc đẩy các chiến dịch sâu rộng trên Thái Bình
Dương. Các cuộc triển khai như vậy đòi hỏi Trung Quốc phải bình định được Biển
Đông.
[19]

Những yêu sách lãnh thổ và yêu sách biển

Trung Quốc có lý do chính đáng để nỗ lực kiểm soát Biển Đông. Biển Đông là địa
bàn trung chuyển quan trọng với tàu thuyền đến và xuất phát từ Trung Quốc, và
hơn 85% tổng thương mại quốc tế của Trung Quốc được vận chuyển bằng đường
biển. [20] 30% thương mại thế giới đi qua Biển Đông. Biển Đông cũng là nguồn
cung cấp thực phẩm và nguồn cung cấp khí đốt đầy tiềm năng. Trong khi còn có
những tranh cãi về trữ lượng khí đốt ở khu vực này,
Trung Quốc đẩy
mạnh thăm dò và tìm cách ngăn cản các nước khác khai thác
[21]
. Hơn thế, các căn cứ tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo (SSBN) của Trung Quốc nằm
ở Vịnh Yalong phía nam đảo Hải Nam và phía Bắc của Biển Đông. Việc kiểm soát
quân sự trên Biển Đông vừa giúp Trung Quốc ngăn chặn các hoạt động do thám
trên biển, vừa tạo ra các điểm dễ tổn thương mới cho các nước khu vực và Mỹ, vừa
tạo ra tiền lệ cho việc vi phạm Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển (UNCLOS)
và các quy tắc về tự do hàng hải.
[22]
Điều đó mở rộng vành đai an ninh cho Trung Quốc nhưng cũng đồng thời làm giảm
vùng đệm an ninh của các nước láng giềng. Hành vi đó vi phạm chuỗi đảo thứ nhất
đe dọa đến vị trí chiến lược của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương. Cuối cùng, việc kiểm
soát trên Biển Đông củng cố vị thế của Trung Quốc với tư cách như một bá quyền
khu vực.
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Những động thái của Trung Quốc trên Biển Đông có tính khiêu khích, xét lại và
không phù hợp với chuẩn hệ thống quốc tế tự do. Trên thực tế, vào ngày 12 tháng 7
năm 2016, Tòa trọng tài ở Lahay đã phán quyết rằng tuyên bố chủ quyền của Trung
Quốc trên Biển Đông là không có cơ sở pháp lý. Tuy nhiên, Trung Quốc đã bỏ qua
UNCLOS và tiếp tục thực thi yêu sách Đường chín đoạn bao trùm hơn 80% bề mặt
Biển Đông. Trung Quốc từ chối thảo luận với các bên yêu sách khác (gồm
Ma-lai-si-a, Bru-nây, Việt Nam, Phi-líp-pin, Đài Loan) về vấn đề Biển Đông trên các
diễn đàn quốc tế và đa phương. Trung Quốc áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá mùa hè
hằng năm kể từ năm 1999. Sau đó, vào “tháng 11 năm 2013, tỉnh Hải Nam thông
báo quy định ngư nghiệp mới yêu cầu những tàu cá không thuộc Trung Quốc phải
có xin giấy phép khi triển khai đánh bắt trên những vùng biển mà Trung Quốc yêu
sách. [23] Lực lượng quân sự và bán quân sự đã thi hành các lệnh cấm này. Có
những dấu hiệu cho thấy rằng Trung Quốc sẽ nỗ lực thiết lập vùng nhận dạng
phòng không (ADIZ) trên Biển Đông. Bắc Kinh đã ra sức mở rộng các đảo, rặng san
hô và những thực thể khác trên Biển Đông kể từ những năm 1970 khi Trung Quốc
chiếm nhóm đảo Trăng Khuyết (Crescent) ở quần đảo Hoàng Sa từ Việt Nam. Trung
Quốc cũng dính lứu đến nhiều cuộc đụng độ với các bên yêu sách khác đối với vùng
biển.

Phi-líp-pin là nước luôn chịu áp lực từ phía Trung Quốc kể từ năm 2010. Năm 1011,
Trung Quốc bắt đầu can thiệp vào “những tàu thăm dò tiến hành thu nổ địa chấn ở
những vùng nước mà Việt Nam và Phi-líp-pin tuyên bố. [24] Trung Quốc đã hành xử
một cách hung hăng ở Bãi cỏ Rong (Reed Bank), khu vực mà theo như khảo sát địa
chấn năm 2011 có trữ lượng khoảng 3.5 nghìn tỉ mét khối khí gas (3.4 trillion cubic
feet of natural gas)
[25]
. Trung Quốc cũng chiếm bãi cạn Scarborough (140 dặm phía tây của Luzon) năm
2012. Điều này dẫn đến một cuộc đối đầu kéo dài khoảng 5 tháng. Trước sự thúc
giục của Mỹ, nước cho rằng đã đạt được một thỏa thuận về giải toả, Phi-líp-pin đã
rút lực lược của mình ra khỏi vùng biển để xoa dịu căng thẳng. Trung Quốc đã
chiếm đóng bãi cạn và duy trì “các tàu thuyền trong khu vực, coi bãi cạn là lãnh thổ
của mình”.
[26]
Bài học rút ra dường như đã rõ ràng với Trung Quốc: sự đe dọa và vũ lực đã phát
huy tác dụng. Trung Quốc thường xuyên tấn công các tàu cá bằng cách bắn vòi
rồng vào thuyền và giữ tàu thuyền, bắt thủy thủ. Trung Quốc đã phong tỏa không
cho Phi-líp-pin tiếp cận tàu BRP Sierre Madre do Phi-líp-pin chủ động làm mắc cạn
trên bãi Cỏ Mây năm 1999 sau khi Trung Quốc chiếm đá Vành Khăn năm 1994.
[27]
Trung Quốc đã đe dọa kéo tàu ra khỏi rặng san hô.

Gần đây Trung Quốc cũng đã hoàn thành việc xây dựng bảy hòn đảo nhân tạo ở
Trường Sa. [28] Trên đá Chữ Thập, Trung Quốc đã xây dựng một đường băng dài
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khoảng hơn 3000 mét và một cảng biển có khả năng tiếp nhận ‘những tàu chiến cỡ
lớn”.
[29] Ngoài ra, Trung Quốc cũng đã hoàn thành những đường
bang tương tự trên hai hòn đảo nhân tạo khác. Ít nhất ba trong số bảy dự án đảo
nhân tạo khác nằm trong Vùng đặc quyền kinh tế của Phi-líp-pin (EEZ)
[30]
. Mức độ phá hoại sinh thái từ những hoạt động này là chưa từng có tiền lệ trên
Biển Đông và là một sự vi phạm luật pháp quốc tế của Quân đội giải phóng nhân
dân Trung Quốc (PLA) do Toà trọng tài phân định hồi tháng7/2016.

Cùng là hành vi hung hăng, cách hành xử của Trung Quốc với Phi-líp-pin không thể
so sánh với những va chạm với Việt Nam trên Biển Đông. Cả Trung Quốc và Việt
Nam đều tuyên bố chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa. Trung Quốc cũng đã chiếm
giữ những hòn đảo quan trọng ở Hoàng Sa năm 1974 bằng bạo lực trong những
ngày cuối trong chiến tranh giữa Việt Nam và Mỹ. Đảo Phú Lâm đã được bồi đắp
rộng thêm. Trung Quốc cũng tuyên bố yêu sách các vùng phía Nam của quần đảo
Hoàng Sa.

Vào mùa xuân năm 2014, dàn khoan dầu của Trung Quốc Hải Dương 981 được hạ
đặt vào Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Các cuộc biểu tình bạo lực đã nổ ra
ở Việt Nam và hơn 3000 công dân Trung Quốc đã phải sơ tán. Trung Quốc đã đáp
trả điều này bằng việc tấn công “hơn 200 trang website của Việt Nam”. [31] Trung
Quốc đã rút dàn khoan HD 981 ngay sau đó. Mặc dù có những tranh cãi xung quanh
việc tại sao Trung Quốc cho dàn khoan lại rút lui, kết luận đơn giản nhất chính là
Trung Quốc đã xuống nước vì những phản ứng quyết liệt của Việt Nam: Việt Nam đe
doạ xích lại gần hơn với Mỹ và có thể chính thức kiện Trung Quốc ra toà án quốc tế.
[32]
Những yếu tố này không nên được bỏ qua và có thể ảnh hưởng những hành động
của Trung Quốc ở trong tương lai. Dĩ nhiên, đây là lần đầu tiên chiến thuật cắt lát
salami (salami slicing) của Trung Quốc thất bại.
[33]
Năm 2016, dàn khoan này lại quay trở lại, nhưng lần này ở phía bên kia của đường
trung tuyến khu vực tranh chấp.

Ma-lai-si-a cũng đã đối mặt với “sự quyết đoán” của Trung Quốc. Trung Quốc đã
yêu sách Bãi ngầm James, chỉ cách khoảng 50 hải lý từ bờ biển Ma-lai-si-a tuy
nhiên lại hơn 930 hải lý tính từ đất liền Trung Quốc. [34] Trung Quốc cũng đã đe
dọa khai thác dầu và khí của Ma-lai-si-a trên Biển Đông. Có lẽ để đối phó với mối đe
dọa đó, vào tháng 4 năm 2010, Mỹ đã chính thức nâng cấp quan hệ với Ma-lai-si-a
lên thành đối tác chiến lược.
[35]
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Đây là những ví dụ về việc Trung Quốc can dự vào từng nước riêng rẽ. Trung Quốc
ưu tiên phương pháp này hơn bởi vì điều này sẽ làm cho sự phản đối của từng nước
láng giềng riêng lẻ trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng đã hành xử
theo cách can dự vào nội bộ của tất cả các nước và thậm chí chia rẽ cả khu vực.

Ngoài việc cấm đánh bắt cá, Trung Quốc còn tuyên bố chủ quyền trên gần như toàn
bộ Biển Đông qua thành phố Tam Sa trên quần đảo Phú Lâm, đông nam đảo Hải
Nam. Trung Quốc đã cố gắng để tạo ra một khối các nước và những thể chế ít phụ
thuộc và hội nhập vào trật tự thế giới tự do. Điều này bao gồm nỗ lực để tránh phụ
thuộc vào đồng đô la, đầu tư vào những nguồn năng lượng bên ngoài tầm ảnh
hưởng của phương Tây, và tạo ra Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) với
tư cách như là một ngân hàng phát triển quốc tế do Trung Quốc kiểm soát tương tự
như Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng phát triển châu Á. Thú vị là ngay cả những
nước có lợi ích đối lập với Trung Quốc như các nước Tây Âu, Ấn Độ, Ma-lai-si-a, Thái
Lan, Việt Nam và Phi-líp-pin cũng đã gia nhập ngân hàng AIIB [36] . Một số sáng
kiến này có thể thể hiện một sự tiến hóa của hệ thống quốc tế không đe dọa đến
hệ thống mà thể hiện quyền lực ngày càng tăng của Trung Quốc ở trong hệ thống
này và khao khát xây dựng một hệ thống phản ánh rõ hơn lợi ích của mình. Hệ
thống tự do cung cấp những cơ hội thúc đẩy các thay đổi về pháp lý. Ví dụ, mặc dù
làm mất lòng Mỹ, hệ thống này có thể kết hợp một mạng lưới tiền tệ toàn cầu hoặc
thể chế cho vay quốc tế đóng vai trò thay thế cho Ngân hàng Thế giới do phương
Tây thống trị và Quỹ tiền tệ Quốc tế IMF (mặc dù thiếu một số những điều kiện cho
vay có thể làm suy yếu những chuẩn mực tự do). Đây là con đường của một cường
quốc nguyên trạng theo đuổi. Tuy nhiên, những hành
động khác như tuyên bố đơn phương thiết lập AIDZ, đơn phương cấm các hoạt
động thương mại như đánh bắt cá trên Biển Đông, và tuyên bố chủ quyền hơn 80%
trên Biển Đông thể hiện một thách thức đối với hệ thống toàn cầu dựa trên luật lệ,
và đây là con đường của một nước theo chủ nghĩa xét lại.

Tại sao lại là Biển Đông và tại sao lại lúc này?

Xuất phát từ sự trỗi dậy dường như tất yếu của Trung Quốc, rất đáng để tìm hiểu lý
do tại sao Trung Quốc lại rất muốn kiểm soát Biển Đông và tại sao lại ở thời điểm
này. [37] Hành vi của Trung Quốc đã làm Mỹ nổi giận, ngay cả trước khi cuộc bầu
cử của Donald Trump. Mỹ đã tập hợp các quốc gia ở Tây Thái Bình Dương chống lại
Trung Quốc.
Phản ứng khu vực này thể hiện quy tắc cân bằng truyền
thống của chủ nghĩa hiện thực và Trung Quốc với sự chi phối của tư duy chủ nghĩa
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hiện thực đối với chính sách đối ngoại mình lẽ ra có thể đoán được phản ứng như
vậy.
[38] Vậy thì tại sao trong thời gian gần đây, Trung Quốc
lại trở nên hiếu chiến như vậy? Việc xác định các động cơ để lên phương án đối
phó có hiệu quả là rất quan trọng. Có những lý do quân sự, nhận thức và kinh tế
khiến Trung Quốc đã quyết định thực thi các yêu sách mình trên Biển Đông, ngay
cả khi Trung Quốc có thể ở vị thế tốt hơn để làm điều đó trong thời điểm 20 đến 30
năm nữa.
[39]

Về mặt quân sự, Trung Quốc đang sở hữu một chiến lược chống tiếp cận/chống
xâm nhập (A2/DA) đáp ứng đủ cả về chất lẫn lượng để ngăn không cho các lực
lượng Mỹ xuất hiện gần bờ biển của mình. [40] Hơn thế nữa, Trung Quốc đang tăng
cường khả năng triển khai lực lượng trong khu vực. Những yếu tố này cộng lại có
thể tạo ra một niềm tin trong nội bộ Trung Quốc (hoặc ít nhất trong một số quan
chức nhất định) rằng Trung Quốc đã có thể hiện thực hoá các yêu sách của mình
ngay từ bây giờ. PLA cũng có thể cảm thấy cần thiết để chứng minh tính hiệu qủa
của nỗ lực hiện đại hóa diễn ra hàng thập kỷ vừa qua. Ngoài ra, nếu không có sự
kiểm soát trên toàn bộ Biển Đông, Trung Quốc dễ bị tổn thương hơn bởi một chiến
lược phong tỏa trên biển về quân sự cũng như kinh tế.
[41]
Việc kiểm soát Biển Đông của Trung Quốc giúp đẩy Mỹ ra khỏi bờ biển Trung Quốc
khiến những chiến lược chống A2/D2 như Chiến lược kết hợp Không-Hải Chiến trở
nên thách thức hơn đối với Mỹ.
[42]
Trung Quốc dễ dàng triển khai lực lượng hơn, đặc biệt ở vùng Đông Nam Á, để bảo
vệ SSBNs qua chiến lược thành luỹ.
[43]
Hơn thế, Tập Cận Bình đã đặt cược tính chính đáng của mình trong việc đưa Trung
Quốc trở thành một cường quốc thế giới. Khi tỉ lệ tăng trưởng hàng năm của Trung
Quốc giảm xuống dưới 7%, và được thúc đẩy bởi chủ nghĩa dân tộc của Đảng Cộng
Sản, Tập Cận Bình cần một chính sách đối ngoại thành công.
[44]
Biển Đông là khu vực có vị trí địa lý thuận lợi nhất để thách thức Mỹ do sự gần gũi
với Trung Quốc và khả năng A2/D2 của Trung Quốc có thể được tận dụng tối đa
nhất trong khu vực. Tất cả những điều này nằm trong nhận thức của Trung Quốc
rằng Cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 về cơ bản đã làm suy yếu Mỹ và vì thể
đó là cơ hội lớn để chuyển giao quyền lực. Cho nên việc kiểm soát Biển Đông có thể
được coi như bước đầu trong tham vọng bá quyền khu vực.

Kinh tế cũng là lợi ích thúc đẩy các hoạt động của Trung Quốc trên Biển Đông. Biển
Đông là khu vực giàu tài nguyên thiên nhiên.
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Ước tính trữ lượng dầu chưa khai thác đã được phát hiện ở Biển Đông trải từ 28 tỉ
đến khoảng 213 tỉ thùng dầu. Trữ lượng đó có thể đáp ứng 60 năm nhu cầu của
Trung Quốc xét theo ước tính lạc quan nhất và vượt quá lượng dầu dự trữ của mọi
quốc gia trừ Ả-rập Saudi và Venezuela, theo như số liệu của BP. [45]

Trung Quốc phụ thuộc vào việc nhập khẩu dầu để phát triển kinh tế và sự phụ
thuộc này ngày càng tăng. Vị trí lãnh đạo của Trung Quốc trông chờ vào sự phát
triển kinh tế như chìa khóa để duy trì sự ổn định và vị trí độc tôn của Đảng cộng
sản Trung Quốc. Việc kiểm soát nguồn tài nguyên thiên nhiên giúp Trung Quốc ít bị
tổn thương hơn. Tiếp cận các ngư trường cũng giúp Trung Quốc để đáp ứng chế độ
ăn uống giàu protein cho người dân nước này.

Một số người lập luận rằng hành vi của Trung Quốc bị thúc ép bởi hành vi của các
bên yêu sách, rằng Trung Quốc buộc phải đáp trả lại hoặc vĩnh viễn mất Biển Đông
(viện cớ để biện minh cho các hành động Trung Quốc). Việc giải thích như thế là vô
lý. Đầu tiên, luật quốc tế hiện nay mang lại sự phân chia đồng đều các phần trên
Biển Đông cho Trung Quốc. Trên thực tế, Trung Quốc đã tham dự trọn vẹn các cuộc
đàm phán để xây dựng UNCLOS. Thứ hai, nếu Trung Quốc đã định chờ đợi, sẽ đến
lúc Trung Quốc có thể mang sức mạnh kinh tế và địa lý áp đảo của mình để kiểm
soát Biển Đông một cách hiệu quả như cách Mỹ đang thống trị Vịnh Mexico.
Cuối cùng, Trung Quốc đã chịu đựng những nước yêu sách khoảng hơn 40 năm.
Không có lý do gì mà Trung Quốc không thể trì hoãn các hoạt động của mình. Thực
tế, sự hội tụ của nhiều lý do về chiến lược, nội trị, cơ hội, hệ thống quan liêu và cá
tính lãnh đạo đã khiến Trung Quốc hành động ngay lúc này. Chiến lược xây dựng
các đảo của Trung Quốc có những động cơ quân sự, nhận thức và kinh tế.

Việc xác định động lực lãnh đạo của Đảng cộng sản Trung Quốc là rất quan trọng
bởi vì những động cơ khác nhau ngụ ý những chiến thuật khác nhau với Mỹ và đồng
minh trong việc bảo vệ trật tự thế giới tự do. Nếu các hành vi của Bắc Kinh là mục
đích của nền chính trị quan liêu, vậy thì sự kiểm soát chặt chẽ hơn bởi giới lãnh
đạo trung ương đối với bộ máy quan liêu là rất quan trọng. Nếu người lãnh đạo
chính mình cảm thấy không an toàn, Mỹ và các đồng minh có thể tái khẳng định sự
công nhận đối với vị trí lãnh đạo đó. Nếu không có kinh nghiệm là một vấn đề, vậy
thì những bên phản đối những bước tiến của Trung Quốc trên Biển Đông cần phải
thận trọng không cho phép các cuộc khủng hoảng vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Mặt
khác, nếu chính sách trên Biển Đông của Trung Quốc là một chiến lược đã dự tính
trước, sự răn đe và kháng cự có lẽ là cách đáp trả tốt nhất. Và, nếu thực tế là sự kết
hợp của những động lực này, chiến lược phản ứng cần phải khéo léo. Cho đến nay,
những chiến thuật của Mỹ và đồng minh cũng như các bên yêu sách khác đang mơ
hồ, thể hiện sự bất đồng trong nhận thức về những động cơ của Trung Quốc, và vì
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thế đáp trả một cách thiếu hiệu quả. Trên tất cả, đó là sự yếu đuối và tê liệt của
nền chính trị Mỹ, những điều đó chắc chắn chính là sự lý giải cho tham vọng của
Trung Quốc. Việc kiểm soát trên Biển Đông cũng đạt được một mục tiêu chiến lược
lớn hơn: sự loại bỏ những trung tâm quyền lực cạnh tranh và tất yếu dẫn sự ra đời
của bá quyền khu vực.

Theo đó, Trung Quốc có động cơ để chiếm giữ và kiểm soát Biển Đông và thực hiện
tại thời điểm hiện tại. Một nghiên cứu sâu hơn về chiến lược của Trung Quốc tiết lộ
sự phản đối trên diện rộng đối với hệ thống quốc tế và những quy tắc của hệ thống
đó. Việc làm đầu tiên Trung Quốc là phải cô lập khu vực khỏi những bên cạnh tranh
khác.

Phần 2: Nhận diện chiến lược của Trung Quốc ở Biển Đông .

Michael Tkacik, Khoa Khoa học Chính trị, Đại học Stephan F. Austin State,
Nacogdoches, TX, Mỹ. Bài viết được đăng trên Defense and Security Analysis ,
Taylor & Francis (Routledge).
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