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Nghiên cứu về Biển Đông: Quan điểm của Trung Quốc
Yun Sun
Những căng thẳng tại Biển Đông gia tăng vào năm 2011, khu vực mang ý
nghĩa quan trọng về chiến lược và giàu tài nguyên dầu mỏ đang dấy lên những
quan ngại thực sự về mối nguy xung đột quân sự giữa Trung Quốc và các quốc gia
yêu sách. Không chỉ sự hiện diện đang gia tăng của Trung Quốc tại quần đảo
Trường Sa dẫn đến những va chạm trong năm tháng đầu năm nay trong vùng biển
mà Philippin yêu sách,1 mà ngoài ra hai sự kiện về việc tàu Trung Quốc cắt cáp đã
làm gia tăng đối đầu giữa Trung Quốc và Việt Nam, dẫn tới cuộc tập trận bắt đạn
thật của Việt Nam và 6 cuộc tập trận do Hạm đội Nam hải thực hiện vào tháng 6.2
Thêm vào đó là sự gia tăng sức mạnh của hải quân Trung Quốc tại Biển Đông
đang thay đổi nhanh chóng cấu trúc quyền lực vốn đã không cân bằng tại đây. Từ
quan điểm của Bắc Kinh, sự can dự của Mỹ tại Biển Đông đang làm tăng thêm
căng thẳng khu vực.
Biển Đông hàm chứa 4 trụ cột cơ bản trong chiến lược chính sách ngoại giao
của Trung Quốc: quan hệ với cường quốc lớn (Mỹ); quan hệ với các quốc gia láng
giềng (các quốc gia thành viên ASEAN, Nhật Bản,Ấn Độ và các quốc gia khác);
mối quan hệ với các quốc gia đang phát triển (gồm các quốc gia thành viên
ASEAN và Ấn Độ); ngoại giao đa phương (tại ASEAN và Diễn đàn Khu vực
ASEAN ARF).3 Do đó, căng thẳng leo thang đặt ra cho giới nghiên cứu chính sách
đối ngoại Trung Quốc áp lực nghiên cứu đưa ra những khuyến nghị chính sách và
phân tích hiệu quả, kịp thời [cho chính phủ Trung Quốc].
Thực ra, đa số các viện nghiên cứu chính sách ngoại giao Trung Quốc được
giao nhiệm vụ phân tích những tác động của Biển Đông và đưa ra những khuyến
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nghị chính sách làm thế nào giải quyết vấn đề với cả Mỹ và các chủ thể trong khu
vực.4 Vào cuối năm 2010, giáo sư Phó Côn Thành (Fu Kuncheng), chuyên gia luật
quốc tế, thành viên của hai trường luật, Đại học Giao thông Thượng hải và Đại học
Hạ Môn, được Quỹ Khoa học Xã hội Quốc gia trao một “Công trinh Quan trọng”
có tên “Những chiến lược bảo vệ Lợi ích Quốc gia Cốt lõi của Trung Quốc tại khu
vực Biển Đông”.5 Vào năm 2011, Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc (CIIS),
liên kết với Bộ Ngoại giao, được trao dự án nghiên cứu với tiêu đề “Những nhân tố
Mỹ trong Tranh chấp Hàng hải của Trung Quốc”6
Bài luận này đề cập đến 3 đặc điểm chính về nghiên cứu hiện tại của cộng đồng
nghiên cứu chính sách của Trung Quốc đối với Biển Đông. Từ đó nêu bật nhiệm
vụ của 4 cơ quan và viện nghiên cứu hàng đầu của Trung Quốc trong vấn đề Biển
Đông. Cuối cùng, bài luận đưa ra những nguồn trực tuyến từ truyền thông, học giả
và các tổ chức của Trung Quốc.
Nghiên cứu Biển Đông tại Trung Quốc
Nghiên cứu về vấn đề Biển Đông của các viện nghiên cứu Trung Quốc có 3
đặc điểm khác biệt. Thứ nhất, nghiên cứu chủ yếu được chia làm hai loại: nghiên
cứu pháp lý về luật biển quốc tế và áp dụng đối với Biển Đông; và nghiên cứu các
quốc gia về chính sách của các bên và những ảnh hưởng đối với Trung Quốc. Ví
dụ, Viện Các Vấn đề Hàng hải Trung Quốc (CIMA), liên kết với Cục Hải dương
Quốc gia, chủ yếu tập trung vào những khía cạnh pháp lý và đưa ra lời khuyên đối
với chính phủ trong vấn đề lập luận pháp lý về quyền và chủ quyền lịch sử của
Trung Quốc tại Biển Đông. Mặt khác, Viện Quan hệ Quốc tế Đương đại Trung
Quốc (CICIR), think tank hàng đầu Trung Quốc liên kết với Bộ An ninh Quốc gia,
nghiên cứu về Biển Đông thông qua những phân tích về chính sách đối ngoại và tư
duy chiến lược của các quốc gia liên quan.
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Thứ hai, trong cộng đồng nghiên cứu chính sách, có sự thừa nhận rộng rãi
nhưng không công khai về bản chất mơ hồ trong chính sách của Trung Quốc đối
với Biển Đông, chẳng hạn như sự nhập nhằng chiến lược của Trung Quốc đối với
các yêu sách, tình trạng của “đường 9 đoạn” (luôn được các chuyên gia đề cập
nhưng không bao giờ được chính phủ thừa nhận hoặc bị chối bỏ), tính khả thi của
đàm phán song phương trong tranh chấp đa phương, cũng như sự áp dụng
UNCLOS. Tuy nhiên, sự công nhận đó đều không được công khai. Theo một nhà
phân tích của chính phủ, vấn đề Biển Đông là “vấn đề chính trị” và việc tuân thủ
hoàn toàn UNCLOS sẽ buộc Trung Quốc phải từ bỏ đường 9 đoạn và “chủ quyền
lịch sử” tại các vùng biển tranh chấp.7 Hơn nữa, đàm phán đa phương đối với các
đảo, đá, đá ngầm đang tranh chấp “hầu như sẽ dẫn đến kết quả là Trung Quốc mất
ít nhất là một phần những quyền về biển và lãnh thổ mà họ yêu sách.8 Bắc Kinh
không thể cho phép viễn cảnh mất đi lãnh thổ cho ngoại bang. Do đó, giữa thính
giả nước ngoài và dư luận trong nước, Bắc Kinh đã chọn bám víu vào những yêu
sách và sự quyết đoán hiện tại, kể cả khi phải trả giá cao về chính sách ngoại giao.
Thứ 3, các nhà phân tích chính sách ở Trung Quốc đã đồng loạt đổ lỗi cho Mỹ
đã làm gia tăng căng thẳng tại Biển Đông. Trong quan điểm của họ, Mỹ đã lợi
dụng vấn để Biển Đông để phá hoại tình hữu nghị của Trung Quốc với các quốc
gia láng giềng, thắt chặt mối liên minh của sự của Mỹ với Philippin, phát triển đối
tác chiến lược với Việt Nam nhằm kìm hãm sự ảnh hưởng đang gia tăng của Trung
Quốc và duy trì vị thế siêu cường của Mỹ tại khu vực.9 Các nhà phân tích Trung
Quốc đều không tin rằng các quốc gia nhỏ dám thách thức Trung Quốc tại Biển
Đông mà không có sự can thiệp của Mỹ. Theo Viên Bằng (Yuan Peng), Giám đốc
Viện nghiên cứu Mỹ của CICIR, sự ủng hộ của Washington đã hình thành nên sự
phán đoán về chiến lược và những quyết định của các quốc gia khu vực, thúc đẩy
các quốc gia này tăng cường sự quyết đoán chống lại Trung Quốc.10
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Các Viện Nghiên cứu Hàng đầu
Viện Nghiên cứu Các Vấn đề Biển Trung Quốc
Viện Nghiên cứu Các Vấn đề Biển Trung Quốc (CIMA) là bộ phận nghiên cứu
của Cục Hải Dương Quốc gia, nghiên cứu chủ yếu vào chiến lược, chính sách và
luật liên quan đến sự phát triển hàng hải11. Viện này nghiên cứu vào 4 chủ đề:
quyền và luật biển, quản lý và chính sách biển, công nghệ và kinh tế biển, tài
nguyên và môi trường biển. CIMA cũng lập ra ban thư ký của Hiệp hội Luật Biển
Trung Quốc. Giám đốc CIMA, Cao Chí Quốc (Gao Zhiguo), hiện đang đang là
thẩm phán Tòa án Quốc tế về Luật biển. Phó giám đốc, tiến sĩ Trương Văn Hải
(Zhang Haiwen), chuyên gia hàng đầu về luật biển quốc tế và tranh chấp biển. Là
người đóng góp tích cực đối với lỹ lẽ “quyền lịch sử”, Trương cho rằng chủ quyền
của Trung Quốc đối với các đảo và vùng biển xung quanh tại Biển Đông là không
thể tranh cãi dựa trên sự kiểm soát mang tính lịch sử hiệu quả. Hơn nữa, theo bà thì
UNCLOS không bác bỏ được tính pháp lý của đường 9 đoạn, đường yêu sách có
trước UNCLOS 63 năm. Vì vậy, Trung Quốc không nên từ bỏ quyền lịch sử của
mình dựa trên cơ sở của đường 9 đoạn và bất kỳ quốc gia nào khác cũng không
nên yêu cầu Trung Quốc làm như vậy.12
Nói đúng ra thì nhiệm vụ của CIMA bao hàm phạm vi nghiên cứu rộng lớn về
các vấn đề biển, bao gồm nhưng không giới hạn những tranh chấp biển. Chẳng
hạn, hầu hết các sản phẩm nghiên cứu của Viện này, ngoại trừ “Nghiên cứu về
Phân định biên giới biển của Các vùng biển xung quanh Trung Quốc”, đều tập
trung vào các vấn đề phát triển biển, như “Sự phát triển biển của Trung Quốc”
(sách trắng chính phủ), “Kế hoạch Phát triển Kinh tế Biển Quốc gia”, và “Kế
hoạch Phát triển Biển tỉnh Hải Nam”. Sự phù hợp về chính sách đối ngoại của
CIMA được phản ánh thông qua những khuyến nghị chính sách của mình đối với
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Bộ Tài nguyên và Đất đai và Bộ Ngoại giao về việc phân định biên giới biển và
giải pháp giải quyết tranh chấp đảo với các quốc gia láng giềng. Những đóng góp
khác của Viện này là sự tư vấn pháp lý về đàm phán ngoại giao của Trung Quốc và
những hoạt động hàng hải quốc tế dựa trên chuyên môn pháp lý của mình.
Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc
Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội Trung Quốc (CASS) về Biển Đông bao
gồm cả nghiên cứu pháp lý và đặc thù quốc gia.13 Viện Nghiên cứu Luật Quốc tế
của CASS dẫn đầu về nghiên cứu những tranh chấp Biển Đông, với hai chuyên gia
hàng đầu là Tiến sĩ Wang Lanling và Tiến sĩ Lưu Nam Lai (Liu Nanlai). Những
lập luận đáng chú ý nhất của Lưu rằng vấn đề cơ bản trong tranh chấp Biển Đông
là chủ quyền đối với các đảo và những yêu sách của các quốc gia đối với lãnh hải,
EEZs và thềm lục địa dựa trên sự chiếm đóng của hộ đối với các đảo của Trung
Quốc.14 Tương tự, Wang cho rằng phân định ranh giới biển tại Biển Đông dựa vào
giải pháp đối với chủ quyền đối với những hòn đảo của Trung Quốc bị ngoại bang
chiếm đóng bất hợp pháp.15 Ông cũng kêu gọi lập ra một ủy ban về các vấn đề biển
cấp phó thủ tướng16 để điều phối giữa các cơ quan chính phủ liên quan đến vấn đề
biển trong chính phủ Trung Quốc.17
Tiến sĩ Lý Quốc Cường (Li Gouqiang) đưa ra thêm một góc nhìn độc đáo về
Biển Đông với tư cách là phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Địa lý và Lịch sử
Biên cương Trung Quốc của CASS. Trung tâm tập trung vào lịch sử biên giới
Trung Quốc, như biên giới Trung Quốc – Bắc Triều Tiên, biên giới Tân Cương với
Trung Á và biên giới Trung Quốc – Mông Cổ. Điều này cho phép Lý có một nền
tảng để tập trung nghiên cứu vào lịch sử những hòn đảo tranh chấp và sự thực thi
chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông, hỗ trợ cho những yêu sách của Trung
Quốc về khía cạnh lịch sử.
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Những tranh chấp Biển Đông”, Lý trình bày chi tiết diễn giải của Trung Quốc về
tiến trình mang tính lịch sử về vấn đề chủ quyền tại Biển Đông.
Chuyên môn khác của CASS về Biển Đông là tập trung vào nghiên cứu từng
quốc gia. Vào tháng 7 năm 201, Viện Nghiên cứu châu Á Thái Bình Dương của
CASS tổ chức hội nghị chuyên đề “Tình huống tại Biển Đông và Trách nhiệm của
Truyền thông”. Mục tiêu là phân tích những chiến lược của các chủ thể trong khu
vực cũng như những hành động phản ứng của Trung Quốc. Một số quan điểm
chính của hội nghị chuyên đề này là “Trung Quốc không nên khuyến khích sự
khiêu khích của các quốc gia khác bằng việc liên tục kiềm chế bản thân mình
(Zhou Fangyin, CASS); “ngoại giao không đủ giải quyết những tranh chấp và
Trung Quốc phải có sự chuẩn bị cân sự cần thiết” (Lý Quốc Cường, CASS);
“Trung Quốc nên tránh chấp thuận trong việc giải quyết những tranh chấp của Tòa
án Quốc tế về Luật biển” (Yin Zhou, tướng về hưu PLA); và “Trung Quốc nên
nâng vấn đề Biển Đông lên mức độ chiến lược quốc gia và không để Mỹ và các
quốc gia láng giềng đấy Trung Quốc vào phản ứng quá mức” (Gao Zugui, Trường
Đảng Trung Uơng).
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Ngoài ra, phó giám đốc CASS, chuyên gia Đông Nam Á

Han Feng trình bày chi tiết thêm về những động lực giữa Trung Quốc và các quốc
gia ASEAN tại Biển Đông. Sheng Jiru, Viện Chính trị và Kinh tế Thế giới, CAS,
tập trung vào các chiến lược của Việt Nam và Philippin cho rằng những quốc gia
này đã hiểu sai lòng kiên nhẫn và sự khoan dung của Trung Quốc và “đã quốc tế
hóa” vấn đề Biển Đông bằng việc lôi kéo Mỹ vào vấn đề Biển Đông.20
Viên Nghiên cứu Nam Hải Quốc gia
Viện Nghiên cứu Nam Hải Quốc gia (NISCSS) là think tank có chuyên môn
duy nhất về Biển Đông tại Trung Quốc.21 Được thành lập năm 1996, NISCSS
không những liên kết với chính quyền tỉnh Hải Nam, mà còn hợp tác và thuộc Bộ
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Ngoại giao và Cục Hải dương Quốc gia. Tương tụ như CIMA, nghiên cứu của
Viện này bao hàm một loạt các vấn đề, nhưng chỉ tập trung vào Biển Đông, chẳng
hạn những tranh chấp về lãnh thổ, kinh tế và lịch sử của Trung Quốc, áp dụng của
luật quốc tế và bảo vệ môi trường.
NISCSS nhận ngân sách từ chính quyền tỉnh Hải Nam. Chủ tịch Viện là Ngô Sĩ
Tồn (Wu Shincun), một trong những chuyên gia về Biển Đông nổi tiếng nhất tại
Trung Quốc, là quan chức cấp cao làm giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Hải Nam. Ông
là một trong những học giả có nhiều công trình nghiên cứu nhất tại Trung Quốc về
vấn đề Biển Đông, các công trình được xuất bản như “Nguồn gốc và Tiến trình
Tranh chấp Biển Đông”, “Biên soạn Tài liệu về Biển Đông”, “Tài liệu về Biển
Đông” và “ Tổng quan về Tranh chấp Biển Đông”
Tính duy nhất trong nghiên cứu về Biển Đông của NISCSS cũng được phản
ánh qua sự hợp tác với các viện nghiên cứu tại Đài Loan. NISCSS tự hào khi làm
đối tác với Trường Đại học Quốc gia Chengchi của Đài Loan để lập nên “Diễn đàn
Học thuật Xuyên Eo biển về Vấn đề Biển Đông”. Diễn đàn tổ chức hội thảo
thường niên về sự phát triển trong khu vực, gần đây nhất được tổ chức tại Đài Loan
vào ngày 19 tháng 12 năm 2011.22 Gần đây, NISCSS và trường Đại học Chengchi
Quốc gia đã xuất bản cuốn sách “Báo cáo Đánh giá về Tình huống Khu vực Biển
Đông năm 2010”, đồng tác giả từ cả đại lục và Đài Loan.23
Viện Quan hệ Quốc tế Đương đại Trung Quốc
Là think tank hàng đầu tại Trung Quốc, Viện Quan hệ Quốc tế Đương đại
Trung Quốc (CICIR) lập ra Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Biển, đứng đầu là
Tiến sĩ Wang Shan, nhà phân tích cao cấp, chuyên gia về các vấn đề an ninh và
chiến lược biển của Trung Quốc.24 Trung tâm nghiên cứu các vấn đề liên quan đến
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Biển Đông, nhưng bản thân vấn đề Biển Đông lại không cấu thành ưu tiên mang
tính thể chế đối với CICIR. Điều này một phần là do CICIR không có một trung
tâm về luật quốc tế và tranh chấp Biển Đông lại có mối liên hệ rất gần gũi đối với
luật biển quốc tế. Ngoài ra, điểm mạnh của CICIR chủ yếu dựa trên nghiên cứu an
ninh và chiến lược. Điều này giải thích tại sao tất cả các nghiên cứu của Trung tâm
Nghiên cứu Chiến lược Biển lại tập trung vào tư duy chiến lược tổng thể của Trung
Quốc về an ninh biển và những lợi ích biển của Trung Quốc.25
Nhiều chuyên gia của CICIR đã bình luận hoặc viết về vấn đề Biển Đông theo
quan điểm quan hệ song phương giữa Trung Quốc với các quốc gia trong khu vực.
Ví dụ, Viên Bằng và Da Wei từ Viện Nghiên cứu Mỹ của CICIR và Wang
Zaibang, Phó giám đốc CICIR, đã phân tích về sự can dự của Mỹ tại Biển Đông và
tác động đối với mối quan hệ Mỹ - Trung, và sự cân bằng quyền lực khu vực.26
Mặt khác, các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Nam Á, Đông Nam Á và Hải
dương của CICIR, như Zhang Xuegang và Chu Hao, tập trung nghiên cứu về chính
sách của Việt Nam và Philippin.27 Các nhà nghiên cứu chiến lược như Lin Limin
nhìn nhận vấn đề từ khía cạnh chiến lược, cho rằng sự năng động tại Biển Đông có
nguồn gốc mang tính cấu trúc và khu vực sâu sắc và rằng một liên minh chống
Trung Quốc do Mỹ đứng đầu đang được hình thành gồm các quốc gia Đông Nam
Á, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ.28 So với các viện nghiên cứu khác, một số nghiên cứu
về Biển Đông của CICIR bàn về những tranh chấp biển và lãnh thổ. Đúng hơn thì
ứu tiên của CICIR vẫn là tập trung vào chính sách ngoại giao và những tác động
chiến lược đối với Trung Quốc.
Bốn viện nghiên cứu chính sách trên là những cơ quan nghiên cứu về Biển
Đông có tính hệ thống và tính tổ chức nhất tại Trung Quốc. Các think tank khác
như Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc, Diễn đàn Cải cách Trung Quốc và
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Viện Nghiên cứu Chiến lược Thái Bình Dương mới cũng tổ chức các buổi hội nghị
chuyên đề và những thảo luận về tương lai của Biển Đông. Tuy nhiên hầu hết các
dự án này đều không mang tính hệ thống do hạn chế về cách tiếp cận. Cũng tồn tại
một nhóm các ý kiến chuyên môn khác giữa những viện nghiên cứu từ các trường
đại học, đặc biệt là về luật biển quốc tế và UNCLOS. Hai đại diện về lĩnh vực này
là là Giáo sư Lý Kim Minh (Li Jinming) của Đại học Hạ Môn và Giáo sư Pan
Guoping của Đại học Luật và Khoa học Chính trị Tây Nam. Giáo sư Lý Kim Minh
có chuyên môn về ứng dựng luật biển quốc tế (đặc biệt là luật quốc tế đương đại)
về Biển Đông và công khai kêu gọi Bắc Kinh xem xét lại UNCLOS vào mùa hè
năm 2011.29 Giáo sư Pan Guoping dựa trên những nghiên cứu của mình về lịch sử
đường 9 đoạn và quyền kế thừa mang tính lịch sử của Trung Quốc cho rằng quyền
lịch sử của Trung Quốc tại Biển Đông đã được hình thành năm 1947, do đó bác bỏ
sự tồn tại đối với bất bất kỳ vùng biển quốc tế nào trong đường 9 đoạn.30
Những quan điểm khác biệt rõ ràng vẫn tồn tại. Li Linghua, một nhà nghiên
cứu về hưu của Trung tâm Thông tin Biển Quốc gia có giọng điệu chỉ trích mạnh
mẽ nhất đối với cách tiếp cận “Thuần túy Chính trị” (politically correct) đối với
vấn đề Biển Đông của các học giả chính thống. Với chuyên môn về phân định ranh
giới biển trong hơn 4 thập kỷ kinh nghiệm trong đàm phán biển giới và luật biển,
ông chỉ trích Bộ Ngoại giao về sự mập mờ đối với những yêu sách của Trung Quốc
tại Biển Đông – bảo gồm cả đường 9 đoạn – và những nỗ lực của nhiều chuyên gia
trong việc “điều chỉnh” UNCLOS với tranh luận về vùng nước lịch sử. Tuy nhiên,
quan điểm của Li Linghua vẫn chỉ là thiểu số cho dù ông có nhiều quan điểm lập
luận hợp lý. Trên hết, ở Trung Quốc, điều hợp lý không phải luôn có khả năng
đúng đắn. Và điều này đặc biệt đúng đối với vấn đề chính trị như vấn đề Biển
Đông.
9

www.nghiencuubiendong.vn
Yun Sun là Nghiên cứu sinh tại Trung tâm Nghiên cứu Đông Bắc Á, Viện
Brookings, nguyên là nhà phân tích Trung Quốc của Dự án Đông Bắc Á, Nhóm
Khủng hoảng Quốc tế, trụ sở tại Bắc Kinh.
Theo CNAS
Văn Hùng (dịch)
Bản gốc tiếng Anh Studying the South China Sea: The Chinese Perspective,
đăng trên Center for a New American Security, ngày 9/01/2012.
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