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Ngày 14/08/2017 vừa qua, bộ trưởng Quốc Phòng Philippines cho biết Trung 

Quốc cam kết sẽ không tiếp tục bành trướng tại Biển Đông, trong lúc ngoại 

trưởng Philippines tái khẳng định việc Manila đang đàm phán với Bắc Kinh 

về kế hoạch khai thác chung dầu khí tại các vùng biển tranh chấp. Tuy nhiên, 

một số nhà quan sát lo ngại khả năng Trung Quốc có thể đang chuẩn bị một 

chiến dịch lấn chiếm mới tại khu vực quanh một đảo lớn do Philippines kiểm 

soát. 

Không khí giữa Philippines và Trung Quốc dường như có vẻ tiếp tục đi theo xu 

hướng hòa dịu và gia tăng hợp tác, như chủ trương của tổng thống Philippines 

Duterte. Thế nhưng nhiều tiếng nói từ đối lập Philippines, và nhiều nhà quan sát bên 

ngoài lại ghi nhận Trung Quốc đang có xu hướng gây căng thẳng trở lại ở Biển 

Đông, cụ thể là tại vùng biển xung quanh đảo Thị Tứ (Pag-asa), quần đảo Trường 

Sa, do Philippines quản lý (1). RFI xin giới thiệu bài « Biển Đông : Trung Quốc 

lại làm nóng », của Euan Graham, một chuyên gia về các vấn đề an ninh tại Đông 

Á, được đăng tải hôm nay, 18/08/2017, trên mạng của Viện Lowy (2). 

Nhà nghiên cứu Euan Graham ghi nhận có sự tương phản giữa việc Trung Quốc 

tuyên bố Biển Đông đang bước vào giai đoạn « tương đối bình yên », tiếp theo việc 

http://vi.rfi.fr/auteur/tr%E1%BB%8Dng-thanh/
http://vi.rfi.fr/chau-a/20170816-trung-quoc-cam-ket-voi-philippines-khong-banh-truong-them-o-bien-dong
http://vi.rfi.fr/chau-a/20170816-trung-quoc-cam-ket-voi-philippines-khong-banh-truong-them-o-bien-dong
https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/china-raises-temperature-again-south-china-sea
https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/china-raises-temperature-again-south-china-sea


các nước ASEAN và Bắc Kinh thông qua bộ khung Quy Tắc Ứng Xử ở Biển Đông 

(COC) đầu tháng 8 này, với thực tế là Bắc Kinh đã đưa nhiều tàu chiến và tàu bán 

vũ trang hỗ trợ các ngư dân tại khu vực biển sát đảo Thị Tứ, vào tuần trước, ngay 

sau hội nghị Manila. 

Nhà nghiên cứu Úc dẫn báo Philippines GMA News cho biết tàu Trung Quốc đã bắt 

đầu có mặt tại khu vực này từ ngày 11/08. Và kể từ ngày 15/08, nhiều cuộc tuần 

thám bằng trực thăng, xuất phát từ ít nhất một tàu chiến của Hải Quân Trung Quốc, 

đã được tiến hành tại một số dải cát ở phía tây đảo Thị Tứ. 

Nhà nghiên cứu Viện Lowy cũng dẫn lại phân tích của Tổ Chức Minh Bạch Hàng 

Hải Quốc Tế (AMTI), theo đó Bắc Kinh đang phô trương sức mạnh Hải Quân tại 

khu vực xung quanh đảo Thị Tứ nhằm gửi tín hiệu răn đe chính quyền Philippines, 

để ngăn cản Manila trong kế hoạch sửa chữa đường băng sân bay và hoàn thiện một 

số cơ sở hạ tầng trên đảo Thị Tứ. 

Tuy nhiên, theo tác giả, có khả năng mục tiêu thực sự của Trung Quốc là chuẩn bị 

cho chiến dịch « phong tỏa » đảo Thị Tứ, thậm chí tổ chức « xâm lấn » một trong 

các dải cát không có người ở tại khu vực phía tây đảo này. 

« Một kế hoạch nham hiểm » 

Một « kế hoạch nham hiểm » của Trung Quốc là cảnh báo của nghị sĩ đối lập 

Philippines Gary Alejano. Nghị sĩ đối lập cho hãng tin GMA News hay là tàu kiểm 

ngư của Philippines đã bị tàu Trung Quốc ngăn chặn tại khu vực cách đảo Thị Tứ 

khoảng từ 2 đến 7 hải lý. 

Nhà nghiên cứu Úc bình luận : Nếu như thực sự có việc tàu kiểm ngư của BFAR 

(Cơ Quan Ngư Nghiệp và Thủy Sản) Philippines buộc phải quay đầu vì bị tàu Trung 

Quốc ngăn chặn như vừa nêu, thì rất có thể trong thời gian tới sẽ tái diễn một kịch 

bản tương tự như vụ Trung Quốc phong tỏa bãi cạn Scarborough hồi năm 2012, 

từng buộc Manila phải nhường bước, sự kiện cho thấy những hạn chế của Hoa Kỳ 

trong chính sách can dự tại Biển Đông. 

Nhà nghiên cứu Úc lưu ý nhiều hơn đến việc dải cát Sandy Cay, một trong các dải 

cát xung quanh đảo Thị Tứ, có khả năng sẽ bị Trung Quốc xâm chiếm trong thời 

gian tới. Dải cát này đã trở nên nổi tiếng sau cuộc tuần tra « bảo vệ tự do hàng hải » 

FONOP đầu tiên mà Hoa Kỳ tiến hành tại Biển Đông, do chiến hạm USS Lassen 

thực hiện, xung quanh rạn san hô Xu Bi (Suby reefs) – nơi Trung Quốc đã xây đảo 

nhân tạo và nhiều công trình quân sự kiên cố - và một số thực thể địa lý bên cạnh, 

hồi tháng 10/2015. 



 

 

Bãi cát Sandy Cay, gần đảo Thị Tứ (Pag-asa), trong bản đồ các hoạt động bảo vệ 

tuần tra hàng hải Mỹ (FONOP), theo trung tâm Center for Science and International 

Affairs, trường Harvard Kennedy School, bang Massachusetts, Hoa Kỳ.Ảnh chụp 

màn hình : belfercenter.org 

Ông Euan Graham nhắc lại : ông đã từng lưu ý về « một hệ quả có khả năng bị coi 

thường » xuất phát từ hoạt động tuần tra FONOP đầu tiên của Hoa Kỳ. Vào thời 

điểm này, Washington đã làm nổi bật quan điểm là dải cát Sandy Cay, một thực thể 

nổi không có người ở, nhưng là « thực thể có thể có thẩm quyền pháp lý 12 hải lý 

đối với khu vực biển xung quanh », trong đó bao gồm cả đá Xu Bi (nơi Trung Quốc 

kiểm soát). « Bắc Kinh chắc chắn đã quan tâm đến điều này », ông nhận xét. 

Trong phần kết luận bài phân tích, nhà nghiên cứu Úc nhấn mạnh là các hoạt động 

của Trung Quốc đang diễn ra xung quanh đảo Thị Tứ là đáng lo ngại, vì mang tính 

« cưỡng bức », và nếu như mục tiêu của các hoạt động này là lấn chiếm dải cát 

Sandy Cay, thì điều đồng nghĩa với việc căng thẳng tại Biển Đông sẽ bị thổi bùng 

trở lại. 

Ít nhất hai tàu cá Trung Quốc đánh bắt sát Thị Tứ 

Báo Rappler của Philippines hôm nay cho biết là Tổ Chức Minh Bạch Hàng Hải 

Quốc Tế vừa công bố hôm qua một loạt các bức ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy « ít 

nhất hai tàu cá Trung Quốc » đang hoạt động đánh bắt gần đảo Thị Tứ. Theo thông 

tin mới nhất của AMTI ngày 13/08, hoạt động của hai tàu cá nói trên được ghi 

nhận rất rõ. Tổng cộng, ít nhất 9 tàu cá của Trung Quốc hiện diện tại khu vực này, 

các tàu này được hai tàu « chấp pháp » bảo vệ. Như vậy, thông báo của AMTI xác 

nhận các thông tin trước đó của nghị sĩ đối lập Philippines (xem thêm : bài Trung 

Quốc phá hủy môi trường Biển Đông, giới khoa học kêu cứu). 

Thông tin của AMTI được đưa ra đúng vào lúc ngoại trưởng Philippines Alan Peter 

Cayetano tiếp tục khẳng định hôm thứ Tư, 16/08, vừa qua, là có thể có tàu nước 
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ngoài vào khu vực này, nhưng « tình hình ở đây vẫn rất ổn định ». Trả lời họp báo 

tại Hạ Viện, ngoại trưởng Philippines trấn an công chúng, và yêu cầu người 

Philippines nên xây dựng « lòng tin cậy lẫn nhau » với Trung Quốc, giống như với 

đồng minh lâu đời Hoa Kỳ trước đây. Ngoại trưởng Philippines than phiền về việc 

có rất nhiều người coi Trung Quốc là kẻ thù, và mỗi động thái của Trung Quốc đều 

bị phản ứng rất mạnh. 

Ông đặt câu hỏi : Tại sao chúng ta không lo ngại về việc Hoa Kỳ tiến hành các hoạt 

động bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông, mà Manila gọi là Biển Tây Philippines ? 

và ông tự trả lời : Bởi Mỹ là đồng minh của chúng ta. 

Manila vừa chìa tay, vừa phòng thủ 

Kể từ khi tổng thống Duterte lên nắm quyền, Manila chủ trương xây dựng quan hệ 

gần gũi với Trung Quốc, với hàng loạt nhân nhượng, bị đối lập chỉ trích là có hại 

cho chủ quyền quốc gia của Philippines. Trên thực tế, Philippines đang trong tình 

thế vừa chìa tay ra với hy vọng hợp tác được với Bắc Kinh, nhưng vừa trong tư thế 

sẵn sàng phòng thủ. 

Theo báo chí Philippines, ngoại trưởng Philippines Cayetano – đại diện quốc gia 

chủ nhà Hội nghị các ngoại trưởng ASEAN hồi đầu tháng này – cũng chính là người 

chủ trương không đưa các lời lẽ trực tiếp gợi đến hành vi bồi đắp đảo nhân tạo và 

quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc vào bản Tuyên bố chung ngày 06/08, theo 

đề nghị của Việt Nam, với lý do Trung Quốc đã ngừng các hoạt động này trong thời 

gian gần đây. 

Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau đó, hôm thứ Sáu tuần trước 11/08, người phát ngôn của 

tổng thống Philippines, ông Ernesto Abella, khẳng định (3) Manila sẵn sàng thúc 

đẩy ASEAN nêu vấn đề này trong cuộc họp lần tới, nếu các thông tin về các hành 

động bành trướng mới đây của Trung Quốc, như AMTI đã đưa ra, là « chính xác » 

(4). 

---- 

(1) Đảo Thị Tứ cũng là đối tượng đòi chủ quyền của Việt Nam, Trung Quốc, và Đài 

Loan. 

(2) Ông Euan Graham là thành viên Lowy Institut, một viện tư vấn về chính trị quốc 

tế có trụ sở tại Sydney, Úc. 

(3) Bài « Phủ tổng thống nêu khả năng ASEAN ngăn chặn các tham vọng chủ 

quyền của Trung Quốc », SunStar, 11/08/2017. 

(4) Theo AMTI, hai ví dụ mới nhất về các xây cất mới của Trung Quốc là tại đảo 

Cây (Tree Island) và đảo Bắc (North Island), thuộc nhóm đảo An Vĩnh (Amphitrite 

Group), khu vực phía đông của quần đảo Hoàng Sa. 
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