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Tóm lược Tuyên bố Hà Nội ngày 24/7/2010 về tranh chấp Biển Đông: Khởi
nguồn cho một chiến lược ngoại giao mới ứng phó với một Trung Quốc
đang nổi lên?1
Bài viết nghiên cứu ngụ ý chính sách dài hạn trong Tuyên bố Hà Nội ngày
24/7/2010 của Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton về tranh chấp Biển Đông. Bài viết
lưu ý rằng tuyên bố của bà khởi xướng một chiến lược ngoại giao mới trong việc
ứng phó với một nước Trung Quốc đang nổi lên và ngày càng quyết liệt trong
cách hành xử. Phát biểu của bà Hilary rằng Washington sẵn sàng hợp tác với
các quốc gia thành viên ASEAN để thuyết phục Trung Quốc theo lối tiếp cận đa
phương trong tranh chấp Biển Đông ngụ ý về việc hình thành và áp dụng sức ép
tổng lực của khu vực để thay đổi hành vi của Trung Quốc liên quan đến tranh
chấp. Tuy nhiên, người ta quan sát rằng Trung Quốc hiện nay đang thay đổi
chính sách này bằng cách cảnh cáo các nước ASEAN về việc lôi kéo Mỹ và thúc
đẩy một giải pháp đa phương cho tranh chấp này. Trong phần kết luận, bài viết
cảnh báo chính sách này đang bị thách thức bởi: a) Trung Quốc là một trong
những đối tác kinh tế chính và đôi khi là đồng minh chính trị của hầu hết các
nước ASEAN và b) các nỗ lực mạnh mẽ của Trung Quốc khiến Mỹ không còn
giữ thái độ trung lập trong chiến lược ngoại giao này nữa. Tuy nhiên, thất bại của
chính sách này có nghĩa là các nước ASEAN sẽ đối diện với hai viễn cảnh: một
sự cân bằng quyền lực châu Á khi mà các cường quốc lớn và nhỏ sẽ tự thấy
mình bị chôn chặt trong một cuộc đối đầu liên tiếp, điều mà đến lượt nó sẽ sinh
ra các nguy cơ lớn nhất từ trước đến nay về việc tạo ra các liên minh, liên kết,
chạy đua vũ trang, gây hấn và xung đột; hoặc một châu Á với Trung Quốc là
trung tâm nơi mà Trung Quốc sẽ thử nghiệm sức mạnh vượt trội để duy trì trật
tự và định hình khu vực theo hướng có lợi cho nước này.
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Tóm lược Tuyên bố Hà Nội ngày 24/7/2010 về tranh chấp Biển Đông: Khởi
nguồn một chiến lược ngoại giao mới ứng phó với một Trung Quốc đang
nổi lên?
Tác giả: TS. Renato Cruz De Castro

Chưa đầy một tháng sau khi Barack Obama tuyên thệ nhậm chức Tổng thống
thứ 44 của Hợp chúng Quốc Hoa Kỳ, Ngọai trưởng mới được bổ nhiệm của ông
là bà Hilary Clinton đã bắt đầu chuyến công du châu Á. Chuyến công du châu Á
tháng 2 năm 2009 của bà Clinton nhấn mạnh lợi ích mới chớm và mang tính thử
nghiệm của chính quyền mới của Mỹ ở khu vực. Trong suốt chuyến đi của mình
đến Đông Á, bà nhấn mạnh rằng chính quyền Obama sẽ lắng nghe và phản hồi
những quan ngại của đồng minh và đối tác và sẽ không lơ là khu vực cho dù sự
có mặt của Mỹ ở đây đang đối mặt với rất nhiều thách thức nghiêm trọng.2 Trong
năm tiếp theo, chính quyền Obama chỉ mất ít thời gian để gây ấn tượng với khu
vực rằng Mỹ đang trở lại và đang theo đuổi chính sách tái can dự tích cực vào
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Đông Á. Chính sách này bao gồm việc tăng cường uy tín của các cam kết chính
trị/ngoại giao của Mỹ bằng cách làm vững chắc thêm các liên minh song phương
và sự tham gia của Mỹ trong các cơ chế đa phương của khu vực với sự tự tin và
tích cực mới tìm ra. Chính sách tái can dự của chính quyền Obama ở Đông Á trở
nên ngày càng rõ ràng qua rất nhiều hành động chính sách đối ngoại mạnh mẽ
và rõ rệt mà nước này đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2010. Tiêu biểu nhất
trong số các hành động này là ngụ ý chính sách dài hạn trong Tuyên bố ngày
24/10/2010 của Ngoại trưởng Clinton về Biển Đông ở Hà Nội, Việt Nam.
Phát biểu trong Hội nghị Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 17 tại Hà Nội,
Ngoại trưởng Clinton tuyên bố rằng Mỹ có lợi ích quốc gia đối với tự do hàng hải,
tiếp cận mở đối với các không gian hàng hải chung ở châu Á và với việc tôn
trọng luật biển quốc tế của các quốc gia duyên hải trong khu vực Biển Đông.
Quan trọng hơn, bà thêm rằng Mỹ đã chuẩn bị để thúc đẩy các đàm phán đa
phương để giải quyết các tuyên bố chủ quyền đang gây tranh cãi về quần đảo
Trường Sa. Thêm vào đó, tuyên bố của bà thẳng thừng phủ nhận tuyên bố chủ
quyền của Trung Quốc ở Biển Đông mà mở rộng đến bờ biển của các nước
ASEAN và gây ra sự chồng lấn một phần với các tuyên bố lãnh thổ của bốn
nước ASEAN – Việt Nam, Philippines, Malaysia, và Brunei.3 Mặc dù tuyên bố
của bà được xem như nhằm giảm căng thẳng ở Biển Đông trong tình thế Trung
Quốc ngày càng trở nên quả quyết, tuyên bố này thực sự là một lời khiển trách
nặng nề với Bắc Kinh, nước luôn khăng khăng trong vài thập kỷ rằng phần lớn
Biển Đông và các đảo trong Biển Đông thuộc về họ, và bất cứ giải pháp ngoại
giao nào liên quan đến tranh chấp lãnh thổ biển này chỉ nên được giải quyết
thông qua đàm phán song phương. Quan trọng nhất, bằng việc đưa ra quan
điểm này, Washington đã khéo léo đánh đúng vào nỗi lo sợ của các quốc gia
Đông Nam Á về lập trường hiếu chiến hoặc quả quyết của Trung Quốc ở rất
nhiều tranh chấp biển khác trong khi bày tỏ sự lo lắng của chính họ về tự do
hàng hải sau vụ tàu USS Impeccable tháng 3 năm 2009 va chạm với Trung
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Quốc.4 Cuối cùng, tuyên bố của bà Clinton về quần đảo Trường Sa đã được
truyền đạt khi Washington nhận thức rõ hơn rằng các quốc gia đưa ra yêu sách
ở khu vực ASEAN đang rất lo ngại về sức mạnh hải quân của Trung Quốc và sự
gia tăng tính quyết đoán của nước này trong các vụ việc liên quan đến tranh
chấp Biển Đông.
Tuy nhiên, điều dễ dàng nhận ra trong các phân tích trên là ngụ ý dài hạn trong
chính sách đối ngoại của Mỹ nói riêng, và trong chính sách của các quốc gia khu
vực nói chung liên quan tới sự trỗi dậy của Trung Quốc. Tuyên bố Hà Nội ngày
24/7 khởi động một chiến lược ngoại giao mới trong đó ứng phó với một nước
Trung Quốc đang lên và ngày càng quả quyết - chính sách chế ngự. Tuyên bố
của Ngoại trưởng Clinton rằng Washington sẵn sàng hợp tác với các quốc gia
thành viên ASEAN để thuyết phục Trung Quốc tìm kiếm một giải pháp đa
phương cho tranh chấp lãnh thổ này ngụ ý việc hình thành và áp dụng sức ép
tổng hợp khu vực để thay đổi hành vi của Trung Quốc về một vấn đề cụ thể Biển Đông.
Bài viết nghiên cứu những ngụ ý ngoại giao và chiến lược ẩn sau Tuyên bố Hà
Nội năm 2010 khi nó gợi lên sự áp dụng chiến lược ngoại giao chế ngự trước sự
lớn mạnh của Trung Quốc. Bài viết nghiên cứu câu hỏi cơ bản: Tuyên bố Hà Nội
năm 2010 làm thế nào để có thể thực thi chiến lược kiềm chế trong tình thế một
nước Trung Quốc đang trỗi dậy? Bài viết cũng giải quyết những câu hỏi mang
tính hệ quả như sau: 1) Kiềm chế là gì? 2) Nền tảng chính trị, chiến lược cho
Tuyên bố Hà Nội năm 2010? 3) Những nhân tố cơ bản của Tuyên bố Hà Nội? 4)
Làm thế nào những nhân tố đó khiến chiến lược kiềm chế một Trung Quốc đang
lên có tác dụng? 5) Trung Quốc đang ứng phó với chính sách kiềm chế đang
tiến triển này như thế nào? 6) Đâu là những vấn đề trong việc áp dụng chiến
lược này với một nước Trung Quốc đang lên? Và 7) Đâu là giới hạn của kiềm
chế như là một chính sách dài hạn trong việc ứng phó với nước Trung Quốc
đang nổi lên?
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Từ phòng ngừa rủi ro (hedging) đến kiềm chế (constrainment)?
Với nền văn minh lâu đời và vị trí địa lý trung tâm, Trung Quốc luôn luôn tự coi
mình như một cường quốc ở Đông Á. Hiện nay, nước này đang ở tình thế thách
thức Hoa Kỳ - cường quốc thống trị khu vực – nhờ tiềm lực quân sự đáng kể và
sự phát triển kinh tế nhanh chóng trong hai thập kỷ vừa qua. Tuy vậy, nước này
vẫn chưa dám đối đầu với Mỹ ngay hoặc trong tương lai gần. Trung Quốc tập
trung vào phát triển kinh tế để đảm bảo an ninh toàn diện của mình, mà không
hạ thấp tầm quan trọng của nỗ lực nhằm đối phó với các thách thức trực tiếp từ
bất cứ siêu cường nào.5 Mối quan ngại an ninh chính đè nặng lên Trung Quốc
vẫn là việc bảo đảm quan hệ kinh tế năng động của nước này với Nhật Bản, Hàn
Quốc, Mỹ và các quốc gia ASEAN. Những mục tiêu cơ bản của Bắc Kinh gồm có
tăng trưởng kinh tế nhanh, tiếp tục theo đuổi tự do hóa kinh tế, toàn cầu hóa và
tự do hóa xã hội, củng cố chính trị (cho đảng cộng sản), và bảo đảm một lực
lượng quân sự hiện đại và đáng tin cậy nhắm trực tiếp vào Đài Loan. Tất cả
những điều trên hướng đến mục tiêu tăng cường ảnh hưởng khu vực của nước
này và chắc chắn không thách thức Mỹ trên quy mô toàn cầu.6
Dù có quan hệ hợp tác với Mỹ, nhưng hầu như tất cả người Trung Quốc coi siêu
cường duy nhất này như một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và ổn định nội
bộ của họ.7 Sự không tin tưởng này đến từ sự ủng hộ ngầm của Washington đối
với tình trạng hiện tại của Eo biển Đài Loan và chương trình nghị sự bị cáo buộc
là muốn lật đổ số ít ỏi các quốc gia chủ nghĩa xã hội còn lại trên thế giới thông
qua “Diễn biến hòa bình”.8 Sự nghi ngờ Mỹ sâu sắc như vậy trở nên xấu hơn
trước sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Mỹ ở Đông Nam Á do cuộc
chiến chống khủng bố của Chính quyền Bush sau vụ 11/9. Trung Quốc liên tục
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nhắc lại mong muốn một trật tự thế giới mới mang tính đa phương hơn là đơn
phương như là biện pháp phòng vệ cho cái mà nước này nhận thức như là mối
đe dọa mang tính cấu trúc từ siêu cường nổi trội nhất ở khu vực. Quan trọng
hơn, nước này sử dụng sức mạnh mang tính cấu trúc đó để thúc đẩy trật tự khu
vực cho phép các quốc gia Đông Nam Á tự do chọn phía của một trong hai nước
lớn (Trung Quốc và Mỹ) mà không phải có bất cứ cam kết chặt chẽ nào với bất
kỳ cường quốc nào.9 Sử dụng khả năng của mình trong các lĩnh vực như an
ninh, sản xuất, và tài chính, Trung Quốc duy trì tình thế “cân bằng bất ổn” ở
Đông Á mà không cần trực tiếp thách thức ưu thế vượt trội của Mỹ trong khu
vực.10
Đối mặt với ảnh hưởng chính trị và kinh tế ngày càng tăng của Trung Quốc trong
những năm đầu thế kỷ 21, Mỹ ban đầu quyết định không đối đầu cũng như kiềm
chế Trung Quốc nhưng sau đó lại thông qua một chiến lược phòng ngừa rủi ro
chủ động để điều chỉnh khả năng của Trung Quốc và gây ảnh hưởng lên các ý
đồ của nước này. Chiến lược phòng ngửa rủi ro giả định rằng, trong các cường
quốc mới, Trung Quốc có tiềm năng nhất để cạnh tranh về mặt quân sự với Mỹ
trong tương lai.11 Tuy nhiên, chiến lược này không coi Trung Quốc như là một
mối đe dọa tức thời hoặc một đối thủ cạnh tranh kiểu Xô viết. Thay vào đó coi
Trung Quốc đang từng bước dò dẫm trên con đường theo hướng đối đầu với
Mỹ. Do đó, chiến lược này yêu cầu Washington đối thoại cởi mở với Bắc Kinh
rằng Mỹ có ý định vẫn duy trì là một cường quốc Thái Bình Dương có ưu thế lớn
và rằng Trung Quốc có thể không đủ khả năng để theo đuổi một cuộc chạy đua
vũ trang thu nhỏ hoặc là một đối thủ cạnh tranh địa chính trị với Mỹ.12 Chiến lược
này cũng đòi hỏi Mỹ xiết chặt các liên minh song phương xuyên châu Á, hạn chế
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ảnh hưởng của Trung Quốc trong số các đồng minh của mình và đẩy Trung
Quốc ra xa khỏi con đường đối đầu với Mỹ.
Chiến lược này chủ yếu là phản ứng đối với sự mở đường ngoại giao trỗi dậy
hòa bình của Trung Quốc ở Đông Á. Từ nửa cuối những năm 90 thế kỷ trước,
Bắc Kinh đã tái đảm bảo với các quốc gia Đông Nam Á rằng không cần phải lo
lắng về sự trỗi dậy của Trung Quốc - rằng không có mối đe dọa Trung Quốc nào
thực sự hiện hữu. Thời gian trôi qua, nước này lại nhấn mạnh rằng sự nổi lên
của Trung Quốc là một cơ hội cho lợi ích kinh tế đôi bên, và cho sự phát triển
của một vị thế khu vực châu Á lớn mạnh hơn trong tương quan với Mỹ.13 Dường
như, rất nhiều quốc gia Đông Á giờ đây coi Trung Quốc như một đối tác kinh tế
quan trọng, một chủ thể chính trị mang tính xây dựng và không mang tính đe dọa
cho khu vực. Do đó, Trung Quốc đã thành công trong việc xây dựng lại hình ảnh
thay vì hình ảnh truyền thống là mối đe dọa quân sự ở Đông Á. Chính quyền
Bush khi đó tin tưởng rằng nước này không nên ép các đồng minh châu Á của
mình (trừ Nhật Bản) chọn giữa Mỹ và Trung Quốc vì động thái này sẽ không
phục vụ cho lợi ích lâu dài của Mỹ ở khu vực. Mỹ đã lựa chọn chiến lược phòng
ngừa rủi ro với sự công nhận về một ván bài địa chiến lược năng động, đa chiều
và phức tạp trong đó Trung Quốc đóng vai trò như một người chơi kiên nhẫn,
sẵn sàng lôi kéo Mỹ vào các quan hệ cả hợp tác và đối đầu.
Tuy nhiên, chiến lược phòng ngừa rủi ro đôi khi bị thách thức bởi một số nghịch
lý và điểm hạn chế. Ví dụ, trong khi chính sách của Washington trong tương
quan với Bắc Kinh nhìn chung là thực dụng và hợp tác, song nhận thức về mối
đe dọa Trung Quốc vẫn còn dai dẳng trong nhiều bộ phận của chính quyền Mỹ,
đặc biệt là trong Bộ Quốc phòng. Mục tiêu trung tâm của chiến lược này là hòa
nhập Trung Quốc vào hệ thống quốc tế hiện tại. Tuy nhiên, chính sách này cũng
có mục tiêu làm mạnh thêm quan hệ an ninh Mỹ - Nhật, làm sống lại các liên
13

Dirk Richard Morton, “Becoming a Good Neighbor in Southeast Asia: The Case of
China’s Territorial Dispute in the South China Sea, 1989-2006” (Virginia: a doctoral
dissertation submitted to the Faculty of Old Dominion University, Old Dominion
University, August 2007). pp. 1-2.
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minh song phương của Mỹ ở Đông Á, và triển khai các thiết bị không quân và hải
quân từ Đại Tây Dương sang Thái Bình Dương. Những biện pháp quân sự rõ
ràng này nhằm cân bằng mà không lôi kéo một cường quốc đang lên. Thêm vào
đó, phòng ngừa rủi ro là một chiến lược chuyển tiếp trong giai đoạn có rất nhiều
sự mập mờ liên quan tới việc Trung Quốc trỗi dậy như một cường quốc khu vực
ở Đông Á. Trước năm 2008, Washington không chắc liệu là sự trỗi dậy của
Trung Quốc có làm rối trật tự khu vực hay không. Tuy nhiên, hành vi gần đây
của Trung Quốc chỉ ra rằng nước này đang hành động giống như bất cứ cường
quốc mới nổi nào trong lịch sử - Bắc Kinh có mục tiêu thay đổi các chuẩn mực
và sắp xếp trong khu vực. Các quốc gia nhìn chung quan sát thấy Trung Quốc
phát triển các khả năng chính trị và quân sự để thách thức các cường quốc
nguyên trạng.
Với nền kinh tế phát triển nhanh và sự tự tin chính trị, Bắc Kinh kiên trì phát triển
các liên minh hợp tác kinh tế, quân sự và chính trị nhắm đến “chỉ trong nội bộ
châu Á” như ASEAN+3 (ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc), và Cấp
cao Đông Á (mà đã không thể trở thành một thực thể hoàn toàn của châu Á như
Trung Quốc muốn vì có sự tham gia của Australia và New Zealand).14 Nước này
chậm rãi phát triển hải quân mà không còn chỉ tập trung vào việc chặn trước một
sự can thiệp của Mỹ trong một cuộc khủng hoảng ở eo biển Đài Loan. Thay vào
đó, khả năng hải quân ngày càng tăng của Trung Quốc hiện nay còn hướng tới
việc khước từ sự tiếp cận của Hải quân Mỹ đối với biển Hoa Đông và Biển Đông
hoặc bên trong cái gọi là Chuỗi đảo thứ nhất Trung Quốc chạy từ Nhật BảnOkinawa-Đài Loan và xuống tận Philippines. Do đó, nước này duy trì việc tăng
chi phí quốc phòng hàng năm ở mức hai con số từ năm 2006. Trong vài năm
gần đây, Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAN) đã có thể
có được những đội tàu ngầm loại Kilo chạy động cơ diesel điện do Nga sản xuất
và tàu khu trục loại Sovremmeny cùng với vài kiểu tàu khu trục, tàu chiến, và tàu
ngầm tấn công hạt nhân. PLAN cũng tăng cường khả năng hành động trên các
14

Richard Weitz, “Nervous Neighbors: China Finds a Sphere of Influence, “World
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vùng nước xung quanh Đài Loan và triển khai hai loại tàu ngầm đạn đạo và tấn
công. Trung Quốc không còn bị kiềm chế bởi mục tiêu chiến lược của nước này
ở Đài Loan khi nước này phát triển khả năng hải quân cần thiết để làm xói mòn
sự ổn định khu vực và thách thức lợi ích của các quốc gia láng giềng.
Được hậu thuẫn bởi quá trình phát triển hải quân của mình, Trung Quốc trở nên
ngày càng quả quyết trong các tuyên bố chủ quyền biển ở Biển Đông. Tháng
3/2009, tàu hải quân và tàu cá Trung Quốc quấy rối tàu U.S.S Impeccable của
Mỹ khi con tàu này đang thực hiện các cuộc khảo sát trên Biển Đông. Năm sau,
Trung Quốc cảnh báo Mỹ tôn trọng các tuyên bố chủ quyền mở rộng của nước
này ở Biển Đông. Tháng 3/2010, quan chức cấp cao Trung Quốc truyền đạt tới
hai quan chức Ngoại giao Mỹ khi đến thăm Trung Quốc rằng Trung Quốc sẽ
không chịu nhịn bất cứ sự can thiệp nào của Mỹ ở Biển Đông vì bây giờ, Biển
Đông là một phần “lợi ích cốt lõi” về chủ quyền của Trung Quốc, ngang tầm với
Đài Loan và Tây Tạng.15 Do đó, các quốc gia biển, cả Đông Bắc Á và Đông Nam
Á, hiện nay đều lo sợ rằng Trung Quốc có thể thâu tóm các đảo còn đang tranh
chấp ở Biển Hoa Đông và biển Đông dựa trên các tuyên bố chủ quyền hàng hải
mở rộng, lượng dự trữ năng lượng tiềm tàng của những khu vực này và tầm
quan trọng của các tuyến đường giao thông trên biển (SLOCs).16 Gần đây, một
nước Trung Quốc tự tin và đang lên tuyên bố rằng nước này sẽ tăng ngân sách
quốc phòng thêm 13%. Chính phủ Trung Quốc thông báo rằng nước này sẽ
dành thêm tiền để tăng cường khả năng của PLA để hoàn thành một loạt các
nhiệm vụ quân sự, trong đó coi “chiến thắng trong các cuộc chiến tranh cục bộ
trong điều kiện thời đại công nghệ thông tin” là mục tiêu quan trọng hàng đầu.
Việc tiết lộ kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng của Bắc Kinh được đưa ra giữa
bầu không khí lo âu ở các nước láng giềng nhỏ bé hơn của Trung Quốc do sự

15

Edward Wong, “China Asserts Role as a Naval Power,” International Herald Tribune
(23 April 2010). pp. 1and 4.
16
Michale A. Glony “Getting Beyond Taiwan? Chinese Foreign Policy and PLA
Modernization, “Strategic Forum No. 261 (January 2011). p. 4.
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tái hiện gần đây các tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc với Nhật Bản, Hàn
Quốc, Việt Nam và Philippines.17
Washington hiện nay đang ở trong tình cảnh khó khăn khi phải quyết định xem
biện pháp ngoại giao nào nước này nên áp dụng trước sự tăng lên nhanh chóng
về khả năng quân sự và kinh tế cũng như sự tự tin chính trị ngày càng cao của
Trung Quốc. Liên kết kinh tế mở rộng của Trung Quốc với các nước láng giềng
và sự yếu kém tương đối về quân sự của các nước này so với PLA cũng như sự
tham gia tích cực của Bắc Kinh vào một số diễn đàn khu vực làm cho cân bằng
trở thành một chiến lược ngoại giao khó khăn và tốn kém cho khu vực.18 Một
chiến lược khác là ngăn chặn vốn là sản phẩm từ thời Chiến tranh lạnh có lẽ là
không đủ để đối phó với một cường quốc ít mang tính nguyên trạng đầy bất ổn
mà nhìn chung là thực dụng (không theo ý thức hệ), hùng mạnh về kinh tế, khôn
khéo về ngoại giao như Trung Quốc. Một chiến lược ngoại giao khác là kiềm
chế, trong đó liên kết các quốc gia có lợi ích tập thể bị đe dọa bởi sự tăng cường
sức mạnh tổng hợp của Trung Quốc, bảo vệ những lợi ích này bằng cách hình
thành các liên minh nhất thời theo từng tình huống cụ thể (ad hoc) để gây áp lực
ngoại giao lên Trung Quốc với mục tiêu là thay đổi hành vi của Trung Quốc theo
hướng có lợi cho các quốc gia này.
Học giả đã quá cố người Canada Gerald Segal đã trình bày ý tưởng áp dụng
chiến lược kiềm chế đối với một nước Trung Quốc đang trỗi dậy trong bài viết
“Đông Á và sự kiềm chế Trung Quốc”19 của mình năm 1996. Segal lập luận rằng
17
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Policy: Structure, Power and Politics (London; New York: Routledge, 2009). pp. 87-115.
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cả ngăn chặn và can dự đều không thể giải quyết được vấn đề đặc biệt về Trung
Quốc trỗi dậy vì chúng là di sản của Chiến tranh lạnh. Và chỉ vì lý do này thôi,
chúng cũng không đủ để đối phó với một cường quốc đang trỗi dậy. Ông thay
vào đó kêu gọi một chính sách can dự cân bằng với một chính sách ngăn chặn
được điều chỉnh dưới hình thức mà ông gọi là “kiềm chế” (constrainment) hoặc
một hành động tập thể bởi một nhóm các quốc gia với mục đích là tác động áp
lực ngoại giao lên Trung Quốc để hài hòa hóa hành vi của nước này trong các
vấn đề cụ thể.20 Segal nhận ra lợi ích của việc làm sâu thêm quan hệ kinh tế, xã
hội và chính trị với Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo các quốc gia
phương Tây và các nước láng giềng với Trung Quốc rằng những tương tác có
lợi này chỉ có thể mang lại lợi ích cao nhất nếu chúng có thể đồng thời ngăn
chặn Bắc Kinh không sử dụng vũ lực để hiện thực hóa các tuyên bố chủ quyền
lãnh thổ và/hoặc thay đổi cân bằng quyền lực ở Đông Á theo hướng có lợi và
theo ý chí chủ quan của họ.21
Ông chỉ ra rằng cần thiết phải lôi kéo một cường quốc đang lên như Trung Quốc
nhưng cộng đồng quốc tế không nên ngần ngại kiềm chế nước này khi hoàn
cảnh đòi hỏi hành động như vậy. Ông cảnh báo khuynh hướng của một số quốc
gia sa đà vào cái mà ông gọi là “mặc cảm tội lỗi” (pander complex) hoặc khuynh
hướng nhân nhượng trong việc chấp nhận bất kỳ định nghĩa nào của Trung
Quốc về những điều làm tổn thương đến cảm xúc của người Trung Quốc hoặc
cái mà chính phủ Trung Quốc cho là nỗ lực ngăn chặn Trung Quốc.22 Ông cũng
tranh luận rằng nỗi lo sợ về một tập hợp chống bá quyền đã khiến Trung Quốc
mềm hóa hoặc điều chỉnh hành vi của mình trong rất nhiều vấn đề như trong
Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), trong việc ký Hiệp ước không phổ biến vũ khí
hạt nhân (NPT), và trong Hiệp ước cấm thử toàn diện (CBT). Tuy nhiên, ông
nhấn mạnh rằng, việc áp dụng chiến lược kiềm chế không nên được coi đơn
thuần là chính sách đối đầu hay cân bằng chống lại Trung Quốc. Hơn thế, mục

20
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tiêu lâu dài là để giúp nước này hội nhập vào hệ thống quốc tế.23 Theo Segal:
“Một chính sách kiềm chế Trung Quốc… hướng đến mục tiêu nói với Trung
Quốc rằng thế giới ngoài kia có lợi ích mà sẽ được bảo vệ bằng cách khuyến
khích cách cư xử tốt, ngăn chặn nếu cư xử xấu và trừng phạt khi sự ngăn chặn
thất bại.”24 Do đó, chính sách kiềm chế của Segal là một hình thức của lối tiếp
cận củ cà rốt và cây gậy trong đó can dự đi kèm với một sự sẵn sàng của những
người theo đường lối cứng rắn nhằm ngăn chặn Trung Quốc khỏi việc thực hiện
bất cứ hành vi hung hãn nào.25
Trong bài viết năm 1996 của mình, Segal tranh luận rằng các quốc gia Đông Á
có trách nhiệm chính trong việc kiềm chế Trung Quốc. Song, ông lại đánh giá rất
thấp vai trò của ASEAN bởi sự yếu kém của từng quốc gia thành viên và việc
thiếu liên kết trong tổ chức khu vực này. Ông coi Nhật Bản và các quốc gia Đông
Bắc Á khác như là các quốc gia hàng đầu có thể đóng vai trò thiết lập đối trọng
để kiềm chế Trung Quốc. Tuy nhiên, ông nhận thấy rằng Mỹ là nhân tố cơ bản
có thể hình thành đối trọng này bởi nước này cung cấp sức sống an ninh cho
các quốc gia ven biển Đông Á. Ông quan sát thấy rằng chính sách của Mỹ đối
với một nước Trung Quốc đang trỗi dậy vẫn rất rời rạc từ nửa sau những năm
90 thế kỷ 20. Thêm nữa, theo ông, Washington chỉ có thể giữ thái độ trung lập
với Trung Quốc trừ phi các quốc gia trong khu vực muốn và giúp nước này làm
điều đó.26 Tuyên bố Hà Nội năm 2010 của Ngoại trưởng Clinton cung cấp thêm
các nhân tố cần thiết cho một chính sách kiềm chế khả thi để đối mặt với một
Trung Quốc đang trỗi dậy và ngày càng quả quyết hơn ở Biển Đông.
Bối cảnh chiến lược/ngoại giao của Tuyên bố Hà Nội năm 2010
Là một tuyên bố chính sách hướng trực tiếp đến việc kiềm chế hành vi ngày
càng quả quyết của Trung Quốc trong thế kỷ 21, Tuyên bố Hà Nội về tranh chấp
Biển Đông có thể bắt nguồn từ hai sáng kiến của chính quyền Clinton giữa
23
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những năm 90 thế kỷ trước. Đầu tiên là việc Hải quân và Thủy quân lục chiến
Mỹ hình thành khái niệm chiến tranh hải quân thời hậu Chiến tranh lạnh “Tiến lên
từ biển khơi” (Forward From the Sea).27 Học thuyết này kêu gọi Hải quân Mỹ
hướng sự tập trung ra khỏi mục tiêu kiểm soát biển truyền thống mà Mahan (tức
Afred Mahan - nhà lý thuyết về “sức mạnh biển” của Mỹ - ND) đề ra sang hoạt
động trên các vùng nước ven biển của thế giới nơi mà các cuộc khủng hoảng
khu vực hay bất ngờ mới đang diễn ra. Học thuyết này mường tượng rằng Hải
quân và Thủy quân lục chiến Mỹ thực hiện các cuộc diễn tập chung ở các khu
vực biển ven bờ của Vành đai Thái Bình Dương, Biển Na Uy, Vịnh Ả rập, và
Lòng chảo Địa Trung Hải. Học thuyết này cho phép phát triển xây dựng những
khối nền tảng của hải quân, bao gồm những Nhóm tàu sân bay chiến đấu và
những Nhóm các đơn vị biển viễn chính sẵn sàng đổ bộ được triển khai chống
lại các cường quốc khu vực với lực lượng vũ trang lớn mạnh được trang bị các
vũ khí dẫn đường chính xác, làm chậm lại quá trình phổ biến vũ khi và tăng
cường ổn định khu vực trong các vùng nước ven biển. Học thuyết này đòi hỏi
việc sử dụng tàu chiến-tuần dương hạm được triển khai trên mặt nước, tàu khu
trục và các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chiến lược, đảm bảo sự ngăn chặn
hạt nhân đạn đạo chiến lược vì mục tiêu của Hải quân là tăng cường sự hiện
diện và sức mạnh từ biển đến đất liền. Các lực lượng hải quân viễn chinh bên
cạnh các lực lượng hành động và triển khai quân viễn chinh biển có thể được sử
dụng như là các lực lượng có tính linh hoạt cao cho rất nhiều nhiệm vụ quân sự
trong các khu vực ven biển của thế giới như biển Đông và Hoa Đông, Biển
Hoàng Hải và Biển Ả rập.
Học thuyết này nhấn mạnh ở mức độ mạnh mẽ chưa từng có vào các khu vực
ven biển (thay vì các đường giao thông biển trên các đại dương của thế giới),
yêu cầu hợp tác nhiều hơn giữa các lực lượng trên biển và trên bờ, và giới thiệu
khái niệm lực lượng hải quân viễn chinh và cung cấp căn cứ cho các hoạt động

27
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tác chiến trên biển.28 Học thuyết cổ vũ cho việc áp dụng một tầm nhìn mang tính
hành động trong việc gây ảnh hưởng với các sự kiện ngoài khơi có thể xảy ra ở
Đông Á, để ngăn chặn những kẻ đối địch đang nổi lên như Trung Quốc.29 Việc
giới thiệu học thuyết hải quân hoạt động ở các vùng nước ven biển thay cho các
khu vực biển ở Thái Bình Dương và sự phát triển năng lực hải quân cần thiết
cho những hoạt động như vậy đã mang lại cho Washington một học thuyết chiến
tranh hải quân cần thiết và điều các lực lượng được triển khai để hỗ trợ bất cứ
sáng kiến ngoại giao tương lai nào liên quan đến tranh chấp Biển Đông. Viết
giữa thập kỷ 90 thế kỷ trước, hai học giả Stuardt và Tow đã khẳng định rằng do
học thuyết hải quân Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của các trang thiết bị không
quân và hải quân cho các cuộc tập trận của các lực lượng phối hợp gần bờ, Mỹ
có thể “đóng góp phần quan trọng nhất trong các cuộc tập trận hải quân trong
khu vực (Biển Đông) bởi nước này có thể thực hiện cam kết của mình là sẽ bảo
đảm an ninh hàng hải quốc tế.”30
Từ đó, sau việc Trung Quốc chiếm đóng đảo Vành Khăn tháng 2/1995, Bộ Ngoại
giao Mỹ ra tuyên bố “Chính sách của Mỹ về Quần đảo Trường Sa và Biển Đông”
ngày 10/5/1995. Tuyên bố này chỉ ra rằng Mỹ sẽ không thể hiện lập trường nào
trong vấn đề luật pháp giữa các tuyên bố chủ quyền ở các đảo san hô, bãi đá
trên Biển Đông. Tuy nhiên, tuyên bố này chuyển tải quan ngại của Washington
về mô hình các hành động và phản ứng đơn phương ở Biển Đông có thể làm
dâng cao căng thẳng trong khu vực. Nó cũng tuyên bố lập trường của Mỹ về việc
sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực để giải quyết các tuyên bố chủ quyền đối
lập nhau, và kêu gọi tất cả các quốc gia yêu sách chủ quyền thực hiện việc kiềm
chế và tránh các hành động làm bất ổn thêm tình hình.31 Tháng 6/1995, Trợ lý
28

General C.C. Krulak, Operational Manoeuvre from the Sea: A Concept for the
Projection of Naval Power Ashore (Washington: Headquarters Marine Corps, 1992).
29
Thomas Barnett, The Pentagon’s New Map: War and Peace in the 21st Century (USA:
Penguin Publishing Group, 2004). p. 28.
30
Douglas T. Stuardt and William Tow, A U.S. Strategy for the Asia-Pacific: Building a
Multi-polar Balance-of-Power System in Asia (London: Oxford University Press, 1995).
p. 57.
31
See U.S. Department of State, Daily Press Briefing 10 May 1995 DBP No. 67. p. 2
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Bộ trưởng Quốc phòng về An ninh Quốc tế khi đó là Joseph Nye thông báo rằng
nếu xung đột quân sự ở Biển Đông làm ảnh hưởng đến nguyên tắc “tự do biển
cả, Mỹ sẽ chuẩn bị để gìn giữ tự do hàng hải”.32 Mặc dù khuyến cáo này có thể
nhằm đến các quốc gia yêu sách khác trên quần đảo Trường Sa, người ta vẫn
cho rằng nó chủ yếu hướng đến Trung Quốc, nước liên tục phát triển khả năng
quân sự ngày càng lớn mạnh so với các quốc gia khác và sử dụng vũ lực chống
lại Việt Nam tháng 3/1988 để chiếm địa vị chắc chắn ở Trường Sa. Do đó, từ
giữa những năm 90, Mỹ đã nhìn nhận tranh chấp Biển Đông như là một nguồn
gây căng thẳng ở Đông Nam Á, điều có thể mang lại những hậu quả nghiêm
trọng cho ổn định khu vực và đã chấp nhận thực tế rằng Washington được rất
nhiều quốc gia yêu sách coi là “nhân tố cơ bản giúp ngăn chặn bất cứ hành vi
thù địch nào có thể bùng phát.”33’
Cuối cùng, Tuyên bố Hà Nội năm 2010 về tranh chấp Biển Đông nên được hiểu
như một phần của chính sách tái can dự hoặc “Nước Mỹ đã trở lại” của Chính
quyền Obama. Như là một tiến trình chính sách, tái can dự hướng đến hai vấn
đề chính. Một là nó nhằm sửa chữa nhận thức của khu vực rằng tư duy một
chiều của chính quyền Bush về cuộc chiến toàn cầu chống khủng bố và các
chiến dịch chống phiến quân ở Iraq và Afghanistan đã hướng sự chú ý của
Washington ra khỏi Đông Á. Nó bảo đảm với các đồng minh và bạn bè của Mỹ
rằng họ không bao giờ trở thành đối tượng bị thách thức bởi một cường quốc
khu vực đang trỗi dậy, và rằng họ không cần thiết phải lựa chọn giữa
Washington và Bắc Kinh. Đồng thời, chính sách này hé lộ rằng Mỹ không cần
tìm kiếm đồng minh để kiềm chế Trung Quốc. Thay vào đó, Mỹ muốn Trung
Quốc chuyển đổi thành một quốc gia có vai trò tích cực và có trách nhiệm hơn ở
Đông Á.
http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/briefing/daily_briefings/1995/950510db.html
32
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(Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1997). p. 366.
33
Dennis Van Vranken Hickey, The Armies of East Asia: China, Taiwan, Japan and the
Koreas (Boulder; Colorado: Lynne-Rienner Publishers, 2001). p. 27.
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Do đó, tái can dự chỉ đơn giản kế thừa việc củng cố vai trò lãnh đạo của Mỹ,
tăng cường sự dính líu của nước này, thực thi những cách thức mới của việc
truyền bá ý tưởng và ảnh hưởng của Mỹ khắp khu vực đang biến chuyển mạnh
mẽ này.34 Và thứ hai, đây là một nỗ lực khám phá các phương pháp và cách
thức về cách thức mà Washington và các quốc gia khu vực có thể mở rộng các
quan hệ song phương của họ vì lợi ích quốc gia của chính họ và đi đôi với nó là
việc hỗ trợ các ưu tiên khu vực rộng lớn hơn như đối phó với thay đổi cân bằng
quyền lực khu vực do sự trỗi dậy của Trung Quốc. Với rất nhiều quốc gia Đông
Á, sự trỗi dậy của Trung Quốc là một nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến quan
hệ toàn diện của họ với Mỹ, nhưng mỗi quốc gia lại có quan điểm và cách đánh
giá thách thức Trung Quốc riêng. Từ quan điểm của chính quyền Obama, tái can
dự đem lại cho Washington cơ hội liên kết với từng quốc gia Đông Á riêng lẻ để
họ có thể hình thành mục tiêu chính sách đối ngoại chung mà hứa hẹn vượt ra
ngoài những cân nhắc kiểm soát cân bằng quyền lực khu vực đang thay đổi.35
Đầu tháng 1/2010, Ngọai trưởng Clinton đặt ra định hướng cho sự tham gia của
Mỹ ở các diễn đàn đa phương ngày càng nhiều ở Đông Á. Theo đó, Mỹ sẽ tận
dụng các liên minh song phương như là hòn đá tảng cho sự tham gia của nước
này ở các diễn đàn đa phương Đông Á. Đồng thời, Mỹ sẽ rất linh hoạt trong việc
theo đuổi kết quả mà họ muốn đạt được.36 Là một cường quốc châu Á – Thái
Bình Dương, Mỹ sẽ xác định diễn đàn đa phương nào nước này sẽ ủng hộ.
Ngoại trưởng Clinton đề cập đến Diễn đàn Khu vực ASEAN và APEC nhưng bà
không coi nhẹ sự tham gia của Mỹ trong các cơ chế đa phương khác như
Thượng đỉnh Đông Á hoặc thậm chí là ASEAN + 3 (10 quốc gia thành viên
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ASEAN với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc).37 Sau đó đến tháng 6/2010,
Bộ trưởng Quốc phòng Gates chi tiết thêm chính sách tái dính líu này và ông
nhấn mạnh tuyên bố rằng “Mỹ là một quốc gia Thái Bình Dương, và đã và sẽ vẫn
là một cường quốc ở Thái Bình Dương.”38 Ông xác nhận cam kết của chính
quyền Obama về việc tăng cường sự ngăn chặn mạnh mẽ và hiệu quả để bảo
đảm an ninh của các đồng minh và bạn bè của Mỹ.39 Vì thế, ông nói rằng Mỹ sẵn
sàng xây dựng năng lực cho các đồng minh và bè bạn châu Á của mình để các
quốc gia đó sẽ không chỉ bảo vệ lãnh thổ của mình mà còn xuất khẩu an ninh ra
bên ngoài.40
Chiến lược tái can dự của chính quyền Obama có hai mục tiêu chính: a) tăng
cường xuất khẩu của Mỹ đến các thị trường Đông Á; b) và cân bằng ảnh hưởng
kinh tế và chính trị đang lớn dần của Trung Quốc ở Đông Á. Chiến lược này đưa
đến việc các quan chức Mỹ tăng cường đến thăm thủ đô các quốc gia Đông Á,
lôi kéo các quốc gia quan trọng vào các đàm phán song phương cho các hiệp
định thương mại mới và hợp tác quân sự chung, và Washington thể hiện lập
trường cứng rắn hơn ở trong các vấn đề an ninh khu vực như tranh chấp biển
Hoa Đông và biển Đông và khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Việc
tái dính líu này xảy ra cùng lúc khi mà rất nhiều quốc gia Đông Á lo lắng về chính
sách hiếu động và quả quyết của Trung Quốc. Với sự tăng lên nhanh chóng về
ảnh hưởng và tự tin chính trị, Trung Quốc thể hiện sức mạnh hải quân ở ngoài
các lãnh thổ ven biển của nước này vào các vùng nước của biển Hoa Đông và
biển Đông. Do đó, sự mở rộng tiềm lực hải quân của Trung Quốc không chỉ cảnh
báo với Mỹ rằng nước này sẽ là một đối thủ nghiêm túc đối với bá quyền hải
quân của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương và Đông Á; nó còn truyền tải thông điệp về
những ý định quả quyết của nước này đối với các quốc gia láng giềng. Điều này
37
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đến lượt nó làm phức tạp thêm những nỗ lực trước đó của Trung Quốc nhằm
tuyên truyền sự trỗi dậy của nước này như là có lợi và tốt đẹp cho khu vực và
tạo ra sự chia rẽ giữa Bắc Kinh và các quốc gia láng giềng nhỏ và yếu hơn.
Rõ ràng là sự tái can dự của Washington được chào đón ở rất nhiều thủ đô các
nước châu Á. Căng thẳng leo thang giữa Bắc Kinh và các nước láng giềng dọn
đường cho sự trở lại của chính quyền Obama hoặc việc tái dính líu với khu
vực.41 Chính sách tái can dự khẳng định với các quốc gia Đông Á rằng họ cần tự
mình đối diện với Trung Quốc, và xây dựng lòng can đảm cũng như tự tin của họ
để tái xác định quan hệ của họ với cường quốc đang trỗi dậy này.42 Và động thái
ngoại giao mở đường này sẽ được kiểm chứng khi Mỹ phát biểu quan điểm của
nước này về tranh chấp Biển Đông và đưa ra một giải pháp khả thi của riêng
mình.
Chế ngự một Trung Quốc đang trỗi dậy?
Tranh chấp Biển Đông đã trở nên lắng dịu vào cuối thập niên 1990 và đầu thế kỷ
21 khi Trung Quốc bắt đầu chiến dịch mê hoặc của họ ở Đông Nam Á trong lúc
Mỹ còn đang mải mê với cuộc chiến chống khủng bố của mình. Tranh chấp Biển
Đông bùng phát vào năm 2009 khi Trung Quốc bắt đầu có thái độ quyết đoán
hơn trong việc củng cố những yêu sách về quyền tài phán của mình, mở rộng
phạm vi hoạt động về quân sự và cố gắng làm suy yếu yêu sách của các quốc
gia khác thông qua gây sức ép ngoại giao.43 Trung Quốc đã tăng cường tuần tra
trên biển bằng tàu ngầm, tàu khảo sát và tàu chiến trên mặt nước trong Vùng
Đặc Quyền Kinh Tế (EEZ) và lãnh hải của Nhật Bản, và cố gắng củng cố những
yêu sách hàng hải của mình trên Biển Đông thông qua việc tuần tra và hăm dọa
các công ty dầu khí đang khai thác trong khu vực. 44 Trước hội nghị ARF lần thứ
41
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17 tại Hà Nội, các quan chức của Việt Nam, Philíppin và Ma-lai-xi-a bày tỏ
những quan ngại của mình với Washington về việc Trung Quốc ngày càng quyết
đoán hơn khi đưa ra yêu sách đối với các khu vực hàng hải như quần đảo
Hoàng Sa và Trường Sa.45 Đáp lại, Mỹ đã thông tin riêng cho một số thành viên
ARF rằng Ngoại trưởng Clinton sẽ can thiệp và yêu cầu họ ủng hộ46. Do đó, có ít
nhất 12 quốc gia châu Á đã ủng hộ kế hoạch của Washington trong việc thúc đẩy
hình thành cơ chế đa phương để giải quyết tranh chấp Biển Đông47.
Ngoại trưởng Clinton bắn phát đạn mở màn cho chính sách chế ngự đối với
Trung Quốc tại hội nghị Diễn đàn Khu vực ASEAN ARF tháng 7 năm 2010 khi
Bà nhấn mạnh lợi ích hàng hải của Mỹ ở Biển Đông và hối thúc giải quyết các
tranh chấp tài phán giữa các nước yêu sách bằng một quy trình hợp tác đa
phương. Tuyên bố này được đưa ra 3 năm sau khi căng thẳng trên Biển Đông bị
châm ngòi bởi48:
a)

Những hăm dọa bằng lời lẽ của Bắc Kinh đối với những công ty

dầu khí đang tiến hành thăm dò ở khu vực này. Các phái viên của Trung
Quốc đã tiếp cận các lãnh đạo cấp cao của ExxonMobil và cảnh báo rằng
công việc kinh doanh của họ ở Trung Quốc sẽ phải chịu tổn thất trừ khi họ
rút khỏi các hợp đồng thăm dò với Hà Nội, đang được tiến hành thăm dò
ở vùng biển phía nam của Việt Nam;
b)

Trung Quốc đơn phương ban hành lệnh cấm đánh bắt cá, điều đó

dẫn đến việc bắt giữ hàng trăm ngư dân của Việt Nam; và
45
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c)

Sự bế tắc của nhóm công tác Trung Quốc – ASEAN trong việc đạt

được một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông, bởi thiếu vắng lợi ích của
Trung Quốc trong một cam kết đa phương như vậy.
Tuyên bố của Ngoại trưởng Clinton cũng được đưa ra một vài tháng sau khi các
học giả và quan chức Trung Quốc bắt đầu xếp yêu sách mở rộng trên Biển Đông
của họ vào loại “lợi ích cốt lõi” vốn trước đây chỉ dành cho Tây Tạng và Đài
Loan49. Tuyên bố Hà Nội có thể tóm lược thành những điểm sau đây:50
a)

Giống như tất cả các quốc gia khác, Mỹ có lợi ích quốc gia đối với

tự do hàng hải, tự do tiếp cận với Châu Á, hưởng không gian biển chung
và tôn trọng luật pháp quốc tế trên Biển Đông.
b)

Mỹ ủng hộ một tiến trình ngoại giao hợp tác giữa tất cả các bên

yêu sách nhằm giải quyết những tranh chấp lãnh thổ khác nhau dựa trên
tinh thần tự nguyện. Nước này cũng phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa
sử dụng vũ lực bởi các bên yêu sách.
c)

Mỹ không đứng về phía bên nào trong cuộc tranh giành yêu sách

lãnh thổ; và
d)

Mỹ sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho những sáng kiến và

phương thức xây dựng lòng tin phù hợp với Tuyên bố năm 2002 giữa
Trung Quốc– ASEAN về ứng xử giữa các bên ở Biển Đông.
Phân tích kĩ bài phát biểu của bà Clinton có thể nhận thấy rằng tuyên bố đó là sự
lặp lại của Chính sách của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 10 tháng 5 năm 1995 về quần
đảo Trường Sa và Biển Đông ngoại trừ một điểm cực kỳ quan trọng – vai trò của
49
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Mỹ trong tranh chấp. Phát biểu của Bà Clinton được cho là phá vỡ tuyên bố
trước đây của Mỹ về tranh chấp Biển Đông, một tuyên bố chỉ dừng ở việc liệt kê
những lợi ích của Mỹ đối với tự do hàng hải, tính thiêng liêng của các mối quan
hệ quốc tế, và nhu cầu đối với giải pháp hòa bình, bởi Bà đã đề xuất Washington
đóng một vai trò tạo điều kiện trong việc giải quyết cuộc tranh chấp lãnh hải dai
dẳng này. Chính sách của Bộ Ngoại Giao năm 1995 chỉ đơn thuần đề cập rằng
Mỹ sẵn lòng giúp đỡ trong việc giải quyết tranh chấp theo bất cứ cách thức nào
mà các bên yêu sách cho rằng có lợi. Trái lại, Tuyên Bố Hà Nội thể hiện rõ mong
muốn của Washington trong việc đóng vai trò tạo thuận lợi cho các sáng kiến,
mà có khả năng giải quyết các yêu sách không giải quyết được, và các phương
thức xây dựng lòng tin phù hợp với Tuyên bố giữa ASEAN – Trung Quốc năm
2002. Như một học giả Mỹ đánh giá “Ngoại trưởng Clinton đã đề xuất một vai trò
tạo thuận lợi của Mỹ trong đàm phám đa phương. Tuyên bố này trái ngược với
diễn đạt mang tính xoa dịu trước đó trong chính sách của Mỹ, chỉ có tự do hàng
hải, tính thiêng liêng của các mối quan hệ quốc tế và nhu cầu đối với giải pháp
hòa bình là được đề cập đến”51. Xét ý nghĩa sâu xa, điều này có nghĩa là
Washington đã sẵn sàng đóng vai trò “nắm đầu dây” trong việc chế ngự Trung
Quốc liên quan đến tranh chấp Biển Đông. Sau phát biểu của mình, bà Clinton
đã đảm bảo rằng Mỹ sẽ là một phần của nhóm liên minh với các quốc gia
ASEAN. Bà Clinton đã ký Hiệp định Hữu nghị và Hợp tác với các quốc gia
ASEAN. Theo đó, Mỹ theo đuổi việc tham gia hiệp định này nhằm tăng cường
mối quan hệ của mình ở Đông Nam Á và mở rộng sự hiện diện một cách vững
chắc và hiệu quả hơn trong khu vực52. Bà Clinton cũng bày tỏ với các quốc gia
ASEAN rằng chính quyền Obama đã cam kết một mối quan hệ sâu rộng với họ
và chuyển tới họ lời mời của Tổng thống Obama về một cuộc gặp bên lề Hội
nghị của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ở New York.
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Về mặt lịch sử, Mỹ cố gắng tránh né việc đảm nhận một vị trí công khai trong
một số tranh chấp lãnh thổ ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, trước những yêu sách
biển mở rộng của Trung Quốc ở Biển Đông và thái độ quyết đoán của nước này
đối với tranh chấp cùng với lời đề nghị âm thầm của các nước ASEAN đã khiến
chính quyền Obama đưa ra tuyên bố như vậy.53 Điều thú vị là, Tuyên bố Hà Nội
được đưa ra vào thời điểm Lầu năm góc tin rằng quân đội Trung Quốc đang ở
trong thời kỳ “thay đổi chiến lược” khi PLA chuyển từ tập trung vào lực lượng
trên bộ sang tập trung vào sức mạnh hải quân và không quân. Nói cách khác,
điều này sẽ khiến quân đội Trung Quốc quyết đoán hơn ở Đông Á, đặc biệt ở
Biển Đông, và “sự quyết đoán này đã gây ra quan ngại cho các láng giềng của
Trung Quốc trong khu vực.54 Tuy nhiên, Tuyên bố Hà Nội ngày 24 tháng 7 năm
2010 đã được củng cố bởi sự thay đổi học thuyết năm 1992 của Hải quân Mỹ từ
mục tiêu truyền thống là kiểm soát Biển sang hoạt động ven biển và cơ cấu sức
mạnh cần thiết để hỗ trợ học thuyết chiến tranh hải quân mới. Lầu năm góc đã
có kế hoạch chiến lược và năng lực hải quân cần thiết để có thể hậu thuẫn cho
sáng kiến ngoại giao của Bộ Ngoại Giao trong việc đối phó với năng lực hải quân
ngày càng tăng của Trung Quốc ở Đông Á.
Về phần mình, các quốc gia thành viên ASEAN hoan nghênh tuyên bố quan
trọng của phía Mỹ về tranh chấp Biển Đông như là một sự kiện ngoại giao quốc
tế55. Ngay lập tức, nhiều đại diện của ASEAN công khai hoặc kín đáo ca ngợi
tuyên bố này vì đã nhấn mạnh rõ ràng lợi ích quốc gia của Mỹ và bản chất của
các yêu sách lãnh thổ, mà có thể xem như là bác bỏ đường lưỡi bò đầy tai tiếng
của Trung Quốc trên bản đồ Trung Quốc thế kỷ 14 mà Bắc Kinh viện dẫn để
chứng minh “chủ quyền không thể bàn cãi” của mình đối với toàn bộ Biển
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Đông56. Điều này là do xét mối quan hệ kinh tế ngày càng tăng của họ với Trung
Quốc, những nước nhỏ này không muốn phá hủy mối quan hệ của họ với Bắc
Kinh bằng cách đương đầu với những yêu sách hàng hải mở rộng của nước này
ở Biển Đông. Họ muốn một người đối trọng bên ngoài và có sức mạnh như Mỹ
đảm nhận vai trò này, với các quốc gia ASEAN là đóng một vai trò hỗ trợ57. Họ
cũng lưu ý rằng tuyên bố của Ngoại trưởng Clinton về tranh chấp Biển Đông nên
được giải quyết thông qua biện pháp hòa bình và rằng việc giải quyết tranh chấp
này là một vấn đề của lợi ích quốc gia của Mỹ có tác động về mặt lâu dài. Điều
này tạo một đà mới cho việc chuyển tuyên bố không mang tính ràng buộc giữa
Trung Quốc và ASEAN về tranh chấp Biển Đông năm 2002 sang một bộ quy tắc
ứng xử có ý nghĩa hơn58. Hơn nữa, đối với những quốc gia có sức mạnh hạn
chế này, chỉ có sự tham gia của Mỹ mới khiến cho họ đủ tự tin để đối mặt với
Trung Quốc trong các cuộc đàm phán đa phương và thúc giục Trung Quốc đưa
tranh chấp Biển Đông ra xem xét để tìm được giải pháp phù hợp với luật pháp
quốc tế59. Trong bất cứ trường hợp nào, tác động của Tuyên bố Hà Nội là nó đã
làm cho kiềm chế trở thành một chính sách thực tế cho cả Mỹ và các nước thành
viên ASEAN trong việc đối phó với một cường quốc đang nổi là Trung Quốc.
Thách thức chính sách chế ngự
Phản ứng của Trung Quốc đối với Tuyên bố Hà Nội là khá mạnh mẽ và mau lẹ.
Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì đã chỉ trích tuyên bố Hà nội của
Ngoại Trưởng Clinton như một đòn công kích vào Trung Quốc, nhằm tạo ra sự
hiểu nhầm cho cộng đồng quốc tế rằng tình hình ở Biển Đông đã gây ra quan
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ngại sâu sắc60. Ông Dương Khiết Trì cũng lập luận rằng “việc hướng vấn đề
song phương thành vấn đề quốc tế hoặc đa phương sẽ làm tình hình xấu đi và
làm tăng thêm khó khăn trong việc giải quyết vấn đề”.61 Điều thú vị là Trung
Quốc phản ứng lại bằng việc cảnh cáo các quốc gia ASEAN đừng ủng hộ lập
trường đa phương hóa tranh chấp của Mỹ. Kết quả là sau phát biểu của Ngoại
Trưởng Clinton, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì đã ngay lập tức bắt
đầu với Ngoại Trưởng Xin-ga-po George Yao và nói với ông ta rằng “Trung Quốc
là một nước lớn, các quốc gia khác là nước nhỏ và đó là một thực tế”62, và sau
đó nhắc nhở các quốc gia ASEAN về mối quan hệ kinh tế giữa họ với Trung
Quốc63. Phản ứng quyết liệt của Trung Quốc đối với Tuyên bố Hà Nội 24 tháng 7
đã bộc lộ sự tổn thương của nước này sau khi bị các quốc gia ASEAN gây sức
ép trong vụ Đá Vành Khăn và buộc phải ký Tuyên bố ứng xử về Biển Đông năm
2002. Theo nhận xét của một nhà phân tích Thái Lan: “việc Washington bày tỏ
sự ủng hộ cách tiếp cận đa phương - một sự quay trở lại chính sách của chính
phủ Mỹ trong những năm 90 - sẽ làm tăng thêm nghi ngại của Trung Quốc rằng
nước này phải đối đầu với thách thức ngoại giao hết sức khó khăn nếu ASEAN
có một tiếng nói thống nhất về tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông64.
Sau ngày 24 tháng 7, các phản ứng và hành động chính thức khác của Trung
Quốc cũng chỉ trích Tuyên bố Hà nội theo chiều hướng khoa trương chủ nghĩa
dân tộc và tập trận khá hiếu chiến. Tờ Nhật Báo Trung Quốc cảnh báo các quốc
gia ASEAN khi lập luận rằng “một số quốc gia ASEAN đã tham gia vào một cuộc
60
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chơi quyền lực ở Biển Đông bởi họ muốn chiếm thêm các nguồn tài nguyên ở
đại dương bất chấp yêu sách về chủ quyền của Trung Quốc là không phải bàn
cãi”65. Trong khi một học giả Trung Quốc lập luận rằng tranh chấp đó không dính
dáng gì đến Washington vì “Trung Quốc sẽ phớt lờ lời kêu gọi của Bà Clinton và
bác bỏ bất kỳ vài trò nào của Mỹ trong việc thảo luận để giải quyết tranh chấp
lãnh thổ của mình với các quốc gia láng giềng”66. Kết quả là sau Tuyên bố Hà
Nội, các phái viên của Trung Quốc ở mọi nơi đều lặp lại nhiều lần về một thông
điệp chính thức “Tranh chấp Biển Đông phải được giải quyết song phương giữa
Trung Quốc với riêng từng bên yêu sách đối với các chuỗi đảo – một mánh lới
nhằm sử dụng sức nặng của Trung Quốc như một siêu cường và sẽ làm suy yếu
Tuyên bố Hà Nội ngày 24 tháng 767. Vì vậy, một vài ngày sau Tuyên bố về Biển
Đông của Ngoại trưởng Clinton, PLA đã đưa ra một phát biểu tuyên bố rằng:
Trung Quốc có yêu sách thể tranh cãi đối với Biển Đông” nhưng nhấn mạnh rằng
nước này sẽ tiếp tục cho phép các nước khác tự do lưu thông trên một trong
những tuyến đường biển nhộn nhịp nhất trên thế giới.68
Tuyên bố của PLA nhằm mục đích lặp lại yêu sách của Trung Quốc đối với Biển
Đông bất chấp Tuyên bố Hà Nội. Tuy nhiên, nước này đồng thời cũng hướng tới
việc xoa dịu những quan ngại đang gia tăng từ phía Washington và một số quốc
gia ASEAN rằng chính sách của họ đối với khu vực đột nhiên trở lên quyết đoán
đặc biệt liên quan đến tranh chấp Biển Đông. Tuy nhiên, nỗ lực của Trung Quốc
để làm dịu đi những quan ngại ngày càng tăng của khu vực đối với lập trường
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quyết đoán của mình về tranh chấp Biển Đông đã được đặt sang một bên khi
PLAN tiến hành 5 cuộc tập trập lớn ở Biển Đông vào cuối tháng 7 năm 2010.
Tàu chiến từ tất cả ba hạm đội của Trung Quốc đã được triển khai, cùng với máy
bay tiêm kích và các bệ phóng tên lửa chống các mục tiêu giả định tầm xa69.
Cuộc phô diễn sức mạnh này để nhấn mạnh một thông điệp của Trung Quốc cho
rằng Mỹ không có quyền nhúng tay vào tranh chấp Biển Đông, và đồng thời
cảnh báo các nước láng giếng yếu thế của mình rằng Trung Quốc có lập trường
cứng rắn trong tranh chấp và nước này sẽ sẵn sàng hành xử không chút nhân
nhượng.70
Kết quả sau Tuyên bố Hà Nội, các quan chức ngoại giao và quốc phòng của
Trung Quốc đã phê phán Ngoại trưởng Clinton có sự can thiệp vào tranh chấp
Biển Đông. Một ngày trước Hội nghị các Nhà lãnh đạo Mỹ - ASEAN lần thứ hai
tại New York, người phát ngôn của Ngoại trưởng Trung Quốc đã cảnh báo các
quốc gia ASEAN rằng Trung Quốc “quan ngại về bất kỳ tuyên bố nào đối với
Biển Đông có thể được Mỹ và ASEAN đưa ra” và “Trung Quốc phản đối bất kỳ
quốc gia nào không liên quan đến vấn đề Biển Đông tham gia vào tranh chấp.”71
Mặc dù hội nghị đã thảo luận về tranh chấp, tuyên bố chung giữa Mỹ - ASEAN
đã bỏ đi bất cứ sự đề cập nào đến Biển Đông. Sau hội nghị Mỹ - ASEAN, các
phương tiện truyền thông không chính thức của Trung Quốc đã mô tả sự kiện
này như một dấu hiệu cho thấy sự khẳng định mới của Mỹ đối với Biển Đông và
một nỗ lực liên kết với Việt Nam để kiềm chế Trung Quốc72. Không thỏa mãn với
việc áp dụng sức ép chính trị đối với các quốc gia ASEAN, PLAN đã tiến hành
tập trận hải quân lần thứ tư ở Biển Đông vào năm 2010. Cả bốn cuộc phô diễn
sức mạnh này của PLAN là để chứng minh rằng Trung Quốc có chủ quyền
không thể tranh cãi đối với Biển Đông và rằng nước này đang phát triển nhanh
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chóng năng lực trong duy trì việc triển khai hải quân rộng hơn vào sâu khu vực
hàng hải này.73
Cuối tháng 9 năm 2010, Tổng thống Obama đã gặp gỡ với nhà lãnh đạo của tám
quốc gia ASEAN nhằm đề ra một tuyên bố chung kêu gọi cách tiếp cận đa
phương trong tranh chấp Biển Đông. Washington hy vọng rằng ASEAN sẽ nắm
một vai trò tích cực trong vấn đề Biển Đông và sẽ thúc đẩy một giải pháp hòa
bình đối với tranh chấp. Đặc biệt, có kỳ vọng rằng, Tổng thống Obama và các
nhà lãnh đạo ASEAN sẽ đưa ra một tuyên bố về việc tái khẳng định tự do hàng
hải trên Biển Đông và phản đối việc sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực từ bất
kỳ bên yêu sách nào nhằm củng cố những yêu sách gây tranh cãi ở Biển
Đông74. Ngôn ngữ của tuyên bố chung được cho là rất quan trọng vì nó được
xem là dựa trên tuyên bố trước đó về Biển Đông mà bà Clinton đã đưa ra trong
hội nghị ARF tại Hà nội tháng 7 năm 2010. Tuy nhiên, Washington đã thất vọng.
Lo ngại tuyên bố như vậy sẽ làm mất lòng Trung Quốc, các quốc gia thành viên
ASEAN đã phản đối một tuyên bố chung có bất kỳ sự đề cập nào đến tranh chấp
Biển Đông và việc sử dụng vũ lực75. Ba ngày trước Hội nghị các Nhà lãnh đạo
Mỹ - ASEAN, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo các quốc gia
ASEAN không tuyên bố bất kỳ phát biểu của Mỹ và ASEAN về biển Đông” và lôi
kéo một quốc gia “không có liên quan đối với vấn đề tranh chấp Biển Đông
nhưng tham gia vào tranh chấp.”76 Do đó, Trung Quốc đã đón đầu trước Hội nghị
các Nhà lãnh đạo Mỹ - ASEAN lần thứ hai bằng việc lên tiếng phản đối bất kỳ đề
xuất nào của Mỹ về Biển Đông, và một số quốc gia trong ASEAN có ý kiến cho
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rằng nhóm khu vực này không nên chọc giận Trung Quốc thêm nữa sau Tuyên
bố 24 tháng 7 về tranh chấp Biển Đông. Việc này, xét trên một phương diện, cho
thấy sự hạn chế của ASEAN trong việc áp dụng và duy trì một chính sách mang
tính kiềm chế để đối phó với một Trung Quốc đang nổi lên về phương diện kinh
tế. Do có các mối quan hệ kinh tế mở rộng và cùng có lợi với Bắc Kinh, nhìn
chung các quốc gia ASEAN cảm thấy rằng họ không thể giáng đòn mạnh vào
Trung Quốc và tạo ra cảm giác rằng họ sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì
Washington bảo họ thực hiện77. Với những nước yếu hơn, Trung Quốc không
chỉ là láng giềng mà còn là một trong những đối tác thương mại, nhà đầu tư
quan trọng nhất cũng như một đồng minh chính trị không thường xuyên của họ
để chống lại chính nước Mỹ.
Tuy nhiên, sự kiện này không hoàn toàn là một bước thụt lùi đối với Washington
và chính sách chế ngự. Mọi người đều biết rằng Washington và ASEAN đã công
khai thảo luận tranh chấp Biển Đông bên lề của Đại hội đồng Liên hiệp quốc như
thể nó đã trở thành vấn đề vướng mắc ở trong hội nghị78. Tuyên bố của Nhà
Trắng trong Tiệc trưa bàn công việc của Tổng thống Obama với các Nhà lãnh
đạo ASEAN ghi chép rằng “Tổng thống và các nhà lãnh đạo (ASEAN) tán thành
về tầm quan trọng của một giải pháp hòa bình cho tranh chấp, tự do hàng hải,
sự ổn định trong khu vực và tôn trọng luật pháp quốc tế, bao gồm cả ở Biển
Đông.”79 Cuộc thảo luận mở về tranh chấp Biển Đông giữa Mỹ và ASEAN diễn
ra bất chấp nỗ lực ngoại giao của Bắc Kinh nhằm thuyết phục các quốc gia này
không đưa vấn đề ra công khai và để ASEAN không đưa ra lập trường chung
liên quan đến tranh chấp.
Nhìn chung, Bắc Kinh không hài lòng với Tuyên bố về Biển Đông nói riêng và
chính sách tái can dự của chính quyền Obama nói chung, điều mà Trung Quốc
nhìn nhận như một sự can thiệp rõ ràng từ một cường quốc xa xôi không thuộc
châu Á tại một khu vực mà sức ảnh hưởng và quyền hạn chính trị của Trung
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Quốc nếu không bị can thiệp sẽ không gặp bất cứ thách thức nào. Do đó, theo
sát hội nghị Mỹ - ASEAN ở New York, một quan chức Bộ Ngoại Giao Trung
Quốc yêu cầu Washington không làm trung gian hòa giải trong vấn đề Biển
Đông. Xét cho cùng, sự phẫn nộ từ phía Trung Quốc bắt nguồn từ một sự thật
rằng Tuyên bố Hà Nội đem lại một giải pháp tối ưu để giải quyết tranh chấp Biển
Đông, tức là các quốc gia ASEAN đối đầu với Trung Quốc bằng việc dứt khoát
theo đuổi một giải pháp đa phương đối với tranh chấp dựa trên các điều khoản
thích hợp của UNCLOS và các quy tắc cần thiết được định rõ bởi Quy tắc ứng
xử trên Biển Đông năm 2002.80 Tuy nhiên, ít nhất trong ngắn hạn, giải pháp này
chỉ có thể hiện thực hóa nếu Mỹ có thể “giữ thái độ trung lập” trước khi các quốc
gia ASEAN có thể đấu tranh cương quyết đối với một Trung Quốc đang trỗi dậy
và đầy quyết đoán.
Chưa đầy một năm sau Tuyên bố Hà Nội, Trung Quốc lại một lần nữa thăm dò
chính sách chế ngự do Mỹ đứng đầu. Vào mùng 2 tháng 3 năm 2011, hai tàu hải
giám của Trung Quốc đã quấy nhiễu và ra lệnh một tàu khảo sát của Philíppin
phải rời khỏi Bãi Cỏ Rong, nằm cách đảo Palawan của Philíppin 80 km. Sau khi
gửi kháng nghị ngoại giao đến Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila vào mùng 5
tháng 3, các quan chức của Philíppin cho rằng phía Trung Quốc đã khiêu khích
năm trong số bảy vụ ở Biển Đông.81 Bộ ngoại giao Philíppin đã bày tỏ quan ngại
của mình với Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila trước sự hiện diện cùng các
hoạt động ngày càng tăng của tàu thuyền Trung Quốc ở vùng biển mà nước này
yêu sách là một phần của EEZ. Phía Philíppin cũng khiếu nại rằng các tàu tuần
tiễu của Trung Quốc đã bắn cảnh cáo đối với những tàu đánh cá của nước này
bên trong lãnh hải của mình cuối tháng 1 năm 2011. Bộ Ngoại giao Philíppin
cảnh báo rằng những hành động như vậy của tàu Trung Quốc ở Biển Đông là
80
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cản trở các hoạt động đánh cá bình thường và chính đáng của ngư dân Philíppin
trong khu vực và phá hoại hòa bình và ổn định trong khu vực.
Cũng thật tình cờ là các quan chức của Việt Nam cũng phàn nàn về việc Trung
Quốc có các hoạt động trong vùng EEZ của mình, đồng thời cáo buộc các tàu
tuần tra của Trung Quốc quấy nhiễu một tàu thăm dò dầu khí đang thực hiện
nhiệm vụ khảo sát địa chấn cách bờ biển Việt Nam 120 km (80 dặm). Vào 28
tháng 5 và 9 tháng 6, các tàu tuần tra của Trung Quốc đã cắt cáp tàu thăm dò
dầu khí của Việt Nam. Các nhà ngoại giao Việt Nam đã gửi kháng nghị ngoại
giao phản đối Trung Quốc vì họ cho rằng 2 vụ việc trên đã xảy ra bên trong vùng
EEZ của Việt Nam. Mặc dù có những kháng nghị ngoại giao của hai quốc gia
ASEAN, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc vẫn cao giọng tuyên bố
rằng “Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo ở Biển
Đông và vùng nước liền kề.”82 Những vụ việc như vậy được xem là điển hình
cho các hoạt động đơn phương của Trung Quốc nhằm mục đích thăm dò quyết
tâm của các bên yêu sách khác trong tranh chấp Biển Đông. Do đó, những hành
động này đã tạo ra căng thẳng trong khu vực và đẩy Trung Quốc vào trong một
cuộc xung đột với hai quốc gia thành viên ASEAN.
Tuy nhiên, thay vì bị hăm dọa bởi các hành động đơn phương của Trung Quốc,
Philíppin và Việt Nam đã quyết định đương đầu với Trung Quốc bằng việc cáo
buộc nước này vi phạm Tuyên bố ứng xử giữa các bên ở Biển Đông năm 2002.
Hai quốc gia ASEAN này cũng bắt đầu vận động các quốc gia ASEAN khác
trong việc ủng hộ ngoại giao và đã tiếp cận với phía Mỹ và các nước lớn khác
(Nhật Bản và Úc) để có sự trợ giúp về mặt ngoại giao và quân sự. Sáu quốc gia
thành viên ASEAN đã bày tỏ sự ủng hộ của họ trước lời kêu gọi của Philíppin về
một giải pháp hòa bình cho tranh chấp. Khá ngạc nhiên là Xinh-ga-po đã đưa ra
một tuyên bố mạnh mẽ, kêu gọi Trung Quốc công khai rõ hơn về yêu sách của
nước này ở Biển Đông, đồng thời khẳng định rằng sự mập mờ của Bắc Kinh
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đang gây ra một số quan ngại quốc tế. Trong Hội nghị cấp Bộ trưởng được tổ
chức tại Canberra ngày 16 tháng 6 năm 201183, Úc cũng bày tỏ sự ủng hộ của
mình đối với quan điểm của Philíppin về giải pháp hòa bình cho tranh chấp ở
vùng biển này. Sau đó, Washington và Tôkiô đưa ra một tuyên bố chung cảnh
báo rằng việc theo đuổi tiềm lực quân sự có thể gây mất ổn định an ninh khu vực
và cáo buộc các hành động hải quân của Trung Quốc đã gây ra căng thẳng ở
Biển Đông84. Hai nước đồng minh này thúc giục Trung Quốc đảm nhận “một vai
trò có trách nhiệm và mang tính xây dựng đối với sự ổn định và thịnh vượng
trong khu vực và kêu gọi Trung Quốc tuân thủ các quy tắc ứng xử quốc tế.”85
Rõ ràng là qua hàng loạt các sự việc trên cho thấy hai quốc gia ASEAN cùng với
sáu quốc gia thành viên ASEAN khác và ba cường quốc (Mỹ, Úc, Nhật Bản) đã
áp dụng một chính sách kiềm chế để chống lại một Trung Quốc quyết đoán ở
Biển Đông. Tạo sức ép buộc Trung Quốc phải điều chỉnh thái độ quyết đoán
trong tranh chấp sẽ là phép thử cho các quốc gia ASEAN và Mỹ để biết liệu
chính sách này có hiệu quả trong việc chống lại một cường quốc đang nổi ở thế
kỷ 21 hay không. Vận dụng chính sách kiềm chế để đối phó với Trung Quốc đã
trở nên hết sức cấp thiết trong tình huống mà một bên là Malina và Việt Nam và
bên kia là Trung Quốc đều không cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào sẽ từ bỏ yêu
sách của họ đối với Trường Sa và các vùng biển xung quanh ở Biển Đông.86
Kết Luận: Khả năng duy trì chính sách kiềm chế
Một ngụ ý chính sách chủ yếu trong Tuyên bố Hà Nội ngày 24 tháng 7 là sự khởi
đầu cho việc áp dụng chính sách chế ngự đối với Trung Quốc. Đương đầu với
một cường quốc đang trỗi dậy có xu hướng theo đuổi yêu sách hàng hải mở
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rộng trên Biển Đông, Ngoại trưởng Clinton đã khẳng định rằng Mỹ có lợi ích
quốc gia trong tự do hàng hải ở Biển Đông; ủng hộ Tuyên bố ASEAN – Trung
Quốc về ứng xử giữa các bên ở Biển Đông năm 2002; và quan trọng hơn, sẵn
sàng tạo điều kiện thuận lợi cho một phương thức hợp tác đa phương trong việc
giải quyết tranh chấp lãnh thổ ở vùng biển này. Sau tuyên bố này của bà Clinton,
dường như dần sáng tỏ về một chính sách thích hợp để đối phó với một cường
quốc đang trỗi dậy và quyết đoán, đó là chế ngự. Điều này trên thực tế đã cho
phép chính quyền Obama củng cố tuyên bố tái can dự với chính sách rõ ràng
“siết chặt vòng vây” đối phó với một cường quốc đang nổi có xu hướng tác động
đến sự điều chỉnh lãnh thổ lớn ở Đông Á. Do đó, các nước nhỏ ở ASEAN đã tìm
thấy một cường quốc sẵn lòng siết vòng vây đối với một Trung Quốc đang lên.
Ngay lập tức, Ngoại trưởng Trung Quốc phản ứng gay gắt và cho rằng tuyên bố
của Ngoại trưởng Clinton là một sự công kích thực sự vào Trung Quốc. Kết quả
sau ARF lần thứ 17, quân đội Trung Quốc tuyên bố phản đối việc quốc tế hóa
tranh chấp và đã tiến hành bốn cuộc tập trận hải quân ở Biển Đông. Trung Quốc
cũng cảnh báo các quốc gia Đông Nam Á trong việc tham gia cuộc chơi quyền
lực ở Biển Đông bởi vì họ muốn kiểm soát các nguồn tài nguyên ở biển Đông bất
chấp tuyên bố chủ quyền không thể tranh cãi của họ đối với vùng biển này.
Trung Quốc hiện tại đang kiểm nghiệm chính sách chế ngự bằng cách sử dụng
các phương thức ngoại giao cũng như sức ép quân sự đối với Hà Nội và Manila
để buộc hai quốc gia ASEAN này phải đàm phán song phương với Bắc Kinh,
thừa nhận tính hợp pháp của yêu sách mở rộng của Trung Quốc đối với Biển
Đông, và trên thực tế, khiến cho Tuyên bố Hà Nội 24 tháng 7 năm 2010 lu mờ và
chỉ còn mang tính lý thuyết.
Tuy nhiên, thay vì bị hù dọa bởi một cường quốc đang lên, Manila và Hà nội đã
quyết định hình thành một liên minh tạm thời giữa các quốc gia để có thể áp
dụng chính sách chế ngự đối với Trung Quốc. Với sự ủng hộ của sáu quốc gia
ASEAN, Úc, Nhật và Mỹ đối với Việt Nam và Philíppin, dường như chính sách
chế ngự đang gióng lên những hồi chuông đối với Trung Quốc. Trong ngắn hạn,
có khả năng Trung Quốc sẽ buộc phải điều hòa hành vi của họ đối với tranh
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chấp Biển Đông do hiệu ứng kiềm chế của liên minh các quốc gia tạm thời này.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa rằng Trung Quốc sẽ không cố gắng làm suy
yếu chính sách chế ngự được đưa ra từ năm ngoái. Với việc thừa nhận mình là
một nước láng giềng, một đối tác thương mại quan trọng, một nhà đầu tư chủ
yếu và một đồng minh chính trị không thường xuyên của phần lớn các quốc gia
ASEAN, Trung Quốc sẽ tìm cách hất Mỹ ra khỏi nhóm và phá vỡ bất kỳ liên minh
quốc gia tạm thời nào cố gắng kiềm chế nước này trong tương lai. Tuy nhiên,
thất bại của chính sách chế ngự đồng nghĩa với việc các quốc gia ASEAN phải
đối mặt với hai kịch bản khu vực: một sự cân bằng quyền lực ở Châu Á, nơi mà
các nước lớn và nước nhỏ nhận thấy mình bị chôn chặt vào một sự cạnh tranh
không ngừng mà đến lượt nó sẽ tạo ra nguy cơ luôn hiện hữu của các liên minh,
liên kết, thù địch và xung đột; hoặc một Châu Á với Trung Quốc là trung tâm, nơi
nước này sẽ thực thi quyền lực vượt trội của mình để duy trì trật tự và định hình
khu vực theo ý muốn của riêng mình./.
TS. Renato Cruz De Castro
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Đỗ Thủy (hiệu đính)
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