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Cơ sở pháp lý tuyên bố chủ quyền của Philippines đối với Biển Đông
Tuyên bố chủ quyền của Philippines ban đầu dựa trên tuyên bố cá nhân của
Thuyền trưởng Thomas Cloma. Vào năm 1956, ông đã tuyên bố phát hiện ra một
nhóm đảo trên Biển Đông và đặt tên là Nhóm đảo Kalayaan (nghĩa là Tự do). Kể từ
năm 1971, Philippines đã chiếm giữ sáu đảo trong quần đảo Trường Sa. Vào năm
1978, chính phủ Philippines chính thức tuyên bố chủ quyền đối với các đảo mà
nước này kiểm soát bằng việc công bố Sắc lệnh Tổng thống số 1599, qua đó thiết
lập vùng Đặc quyền Kinh tế (EEZ) của Philippines trong phạm vi 200 hải lý từ
đường cơ sở nước này.1
Vào ngày 10/3/2009, Philippines tiếp tục củng cố cơ sở pháp lý đối với tuyên
bố của mình khi thông qua Luật Đường cơ sở 2009, xác định đường cơ sở quần đảo
của Philippines dựa theo các điều khoản liên quan đến các quần đảo của Công ước
Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS). Vào tháng 1/2013 Philippines đã tìm cách
củng cố các tuyên bố pháp lý của mình đối với quần đảo Trường Sa và những thực
thể đất liền trên Biển Đông khi đệ đơn kiện Trung Quốc lên Tòa Trọng tài của
UNCLOS. Trong Thông báo và Tuyên bố Yêu sách gửi Tòa Trọng tài, Philippines đã
1
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tuyên bố chủ quyền đối với các đảo thuộc Quần đảo Trường Sa, Bãi cạn
Scarborough, bãi đá Vành Khăn (Mischief Reef), và những thực thể đất liền khác
nằm trong vùng Đặc quyền Kinh tế 200 hải lý của mình dựa theo UNCLOS, đặc biệt
là quyền được hưởng một khu vực Lãnh hải và Vùng tiếp giáp lãnh hải thể theo
Phần II của Công ước, một vùng Đặc quyền Kinh tế theo phần V, và Thềm lục địa
theo Phần VI.2
Không may là từ năm 2009, Trung Quốc đã thách thức tuyên bố pháp lý của
Philippines đối với các đảo, bãi cạn và bãi ngầm này dựa vào sức mạnh hải quân
ngày càng hùng mạnh của mình cùng với sự hậu thuẫn của ngoại giao cưỡng ép.
Tính đến nay, thái độ thách thức này đã dẫn đến hậu quả là hai tháng đối đầu căng
thẳng giữa Philippines và các tàu dân sự của Trung Quốc trên Bãi cạn Scarborough.

Đối đầu căng thẳng trên Bãi cạn Scarborough
Lực lượng hải quân của Philippines thuộc loại yếu kém nhất khu vực, trong khi lực
lượng không quân không đủ năng lực tuần tra và giám sát vùng lãnh hải rộng lớn
của nước này. Vào năm 2012, Trung Quốc đã nhắm vào Philippines với chính sách
“miệng hố chiến tranh” trên biển. Cuộc đối đầu trên bãi cạn Scarborough khởi đầu
vào ngày 8/4/2012, khi một máy bay do thám thuộc Lực lượng Không quân
Philippines (PAF) phát hiện tám tàu cá Trung Quốc đang hoạt động quanh bãi cạn.
Trước vụ việc này, Tổng thống Aquino đã ra lệnh cho Lực lượng Vũ trang
Philippines (AFP) và Hải quân Philippines đẩy mạnh hoạt động tuần tra giám sát và
chấp pháp của mình theo luật ngư nghiệp và bảo vệ môi trường biển của nước này.
Vào sáng ngày 10/4, soái hạm Hải quân Philippines BRP Gregorio Del Pilar
xác nhận sự hiện diện của tám tàu cá Trung Quốc đang neo đậu trong khu vực
đầm phá bên trong bãi cạn. Sau khi theo dõi các tàu cá, tàu của Philippines đã cử
một nhóm thủy thủ lên kiểm tra các tàu cá này theo đúng những quy định về giao
thiệp đã có từ lâu. Đội kiểm tra báo cáo tìm thấy một lượng lớn san hô, sò tai
tượng và cá mập sống bị đánh bắt trái phép trên khoang của tàu đầu tiên bị kiểm
tra.
Tuy nhiên, thay vì để tàu phía Philippines bắt giữ các tàu cá tại bãi cạn, hai
tàu hải giám của Trung Quốc đã đến hiện trường và chen ngang giữa chiến hạm
của Philippines và tàu cá nước mình, trên thực tế là cản trở tàu Philippines thực thi
việc bắt giữ đối với tàu cá. Ngày hôm sau, Manila hiểu rằng họ đã bị cuốn vào cuộc
2
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đối đầu tiềm ẩn nhiều nguy cơ với một Trung Quốc đang trỗi dậy và ngày càng
quyết liệt. Tổng thống Aquino quyết định rút tàu BRP Gregorio Del Pilar khỏi hiện
trường và thay thế bằng một tàu tuần duyên nhỏ hơn nhằm xuống thang căng
thẳng nảy sinh từ cuộc đối đầu.
Nhưng đáp lại cách hành xử thiện chí này của Manila, Bắc Kinh đã tuyên bố
họ sẽ triển khai tàu ngư chính hiện đại nhất, Yuzheng 310 (Ngư chính 310) – có
kích cỡ lớn được trang bị súng máy, pháo nhẹ, và cảm biến điện – đến hỗ trợ cùng
hai tàu tuần tra dân sự đang có mặt tại hiện trường. Bộ Ngoại giao Trung Quốc
tuyên bố “việc phía Philippines cố tình thực hiện các hoạt động mà họ gọi là chấp
pháp trong vùng biển thuộc đảo Hoàng Nham đã xâm phạm vào chủ quyền của
Trung Quốc, và đi ngược lại thỏa thuận chung giữa hai nước về duy trì hòa bình và
ổn định trên Biển Đông.” Bắc Kinh sau đó đã cảnh cáo Philippines “đừng làm tình
hình thêm phức tạp và leo thang”.3
Rõ ràng ngay từ ban đầu, Trung Quốc đã giành thế thượng phong khi buộc
Philippines phải lùi lại để tránh đối đầu với sự hiện diện của lực lượng dân sự Trung
Quốc. Nhờ có đội tàu hàng hải dân sự có vũ trang đang lớn mạnh, Trung Quốc đã
có thể đẩy trách nhiệm leo thang tranh chấp lên vai Philippines, buộc đại diện của
nước này phải cân nhắc lại trước khi sử dụng vũ lực để giải quyết một vấn đề về
quyền tài phán trên biển. Trung Quốc đã gửi thêm một tàu ngư chính tới hiện
trường hỗ trợ, kết quả là ba tàu lớn Trung Quốc đối đầu với duy nhất một tàu tuần
duyên của Philippines tại bãi cạn.
Đáp lại lời phản đối ngoại giao mà Philippines đưa ra, đại sứ Trung Quốc quả
quyết rằng ba tàu ngư chính của Trung Quốc trên Bãi cạn Scarborough khi đó “có
mặt trong khu vực này để thực thi các nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi hàng hải của
Trung Quốc”, và nói thêm bãi cạn “là một phần không thể tách rời của lãnh thổ
Trung Quốc và vùng biển xung quanh ngư trường truyền thống của ngư dân Trung
Quốc”.4 Vụ việc cho thấy mức độ của chiến lược miệng hố chiến tranh trên biển mà
Trung Quốc triển khai như là một công cụ giải quyết những tranh chấp chủ quyền
trên Biển Đông.
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Kết cục của cuộc đối đầu và hệ quả
Trong Đối thoại Chiến lược Song phương Philippines – Hoa Kỳ năm 2012 tại thủ đô
Washington, lần đầu tiên Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario thành thật giãi
bày về tình trạng dễ tổn thương mà Philippines đang mắc phải, cũng như việc nước
này bất lực đến vô vọng khi đối đầu với một Trung Quốc có trong tay tiềm lực quân
sự hùng hậu tại Bãi cạn Scarborough, nằm ở phía bắc quần đảo tranh chấp Trường
Sa, cách Luzon 124 hải lý và hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của
nước này:
Quả thực quá sức đau đớn khi nghe giới truyền thông quốc tế mô tả chính xác
về tình trạng yếu kém của của lực lượng vũ trang Philippines. Nhưng còn đau
đớn hơn khi trên thực tế đây đúng là sự thật, và chúng tôi chỉ biết tự trách bản
thân về thực trạng này. Để Philippines hạn chế tối đa việc phụ thuộc vào một
đối tác khu vực của Mỹ,… chúng tôi phải có nhiệm vụ huy động toàn bộ những
phương tiện khả dĩ, với mục tiêu ít nhất phải xây dựng được thế phòng thủ
đáng tin cậy tối thiểu.5

Trong khi đó, nhờ cái cớ mùa mưa bão sắp diễn ra, hai nước đã có thể xoa dịu mức
độ căng thẳng của cuộc đối đầu kéo dài suốt hai tháng. Vào ngày 16/6, Tổng thống
Aquino viện lý do thời tiết đã ra lệnh tất cả các tàu của Philippines rời khỏi bãi cạn.6
Đến ngày 18/6, ngoại trưởng Trung Quốc tuyên bố các tàu cá nước này hoạt động
gần khu vực bãi cạn tranh chấp đang trên đường quay về cảng. Ngày hôm sau,
Trung tâm Tìm kiếm Cứu hộ Biển của Trung Quốc cho biết họ đã cử một tàu cứu hộ
đến bãi cạn Scarborough để hỗ trợ cho các tàu cá Trung Quốc trở về từ khu vực
này do gặp phải “các điều kiện khó khăn trên biển”.7 Hành động phối hợp rút tàu
dân sự ra khỏi bãi cạn được thực thi trong bối cảnh hai nước đang tiến hành các
cuộc tham vấn song phương, đồng thời căng thẳng chính trị về bãi cạn này cũng đã
giảm bớt.
Dù các căng thẳng về vấn đề này đã được xoa dịu, nhưng Philippines và
Trung Quốc vẫn tiếp tục giữ nguyên tuyên bố chủ quyền của mình, và khả năng đi
đến một giải pháp cho tranh chấp lãnh thổ này vẫn rất mong manh, trong khi đó
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đối đầu kéo dài hai tháng nhưng không được xử lý triệt để sẽ là tiền lệ dẫn đến
một cuộc bùng nổ xung đột khu vực trong tương lai. Thái độ nghi ngờ và mâu
thuẫn còn âm ỉ giữa Philippines và Trung Quốc về bãi cạn này tại Biển Đông vẫn
chưa được giải quyết. Hơn nữa, vụ việc này nhấn mạnh một thực trạng quốc tế:
sức mạnh kinh tế và hải quân của Trung Quốc đang phủ một bóng đen trải rộng lên
cả Philippines lẫn Việt Nam, hai quốc gia hiện nay phải đứng mũi chịu sào trong
tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc.8

Kết luận
Đối đầu trên bãi cạn Scarborough năm 2012 giữa các tàu dân sự Trung Quốc và
Philippines đã tạo nên một vụ đụng độ quốc tế điển hình. Từ ba năm trước khi xảy
ra vụ việc, Trung Quốc đã tỏ ra quyết liệt hơn trong việc theo đuổi các tuyên bố
chủ quyền trên biển rộng lớn của mình tại Biển Đông. Từ năm 2009, nước này đã
xây dựng một lực lượng hải quân hùng mạnh để hậu thuẫn cho các tuyên bố chủ
quyền của mình. Họ cũng không ngại thách thức các tuyên bố vùng đặc quyền kinh
tế của những nước ven biển, đồng thời đe dọa họ bằng nhiều cuộc tập trận nhằm
chứng tỏ năng lực và thái độ sẵn sàng tạo áp lực quân sự cưỡng ép để giành quyền
kiểm soát trên các đảo và vùng biển nằm trong bản đồ đường chín đoạn của Bắc
Kinh.
Những diễn biến này diễn ra cùng lúc với chuyển biến chính trị lớn ở
Philippines: cuộc bầu cử đưa Benigno Aquino III lên giữ chức Tổng thống. Sau một
vài tháng điều hành, Tổng thống Aquino bắt đầu đứng lên thách thức tuyên bố của
Trung Quốc trên Biển Đông khi cho chuyển trọng tâm của Lực lượng Vũ trang
Philippines từ tập trung vào an ninh nội địa sang phòng vệ bên ngoài, đồng thời tìm
kiếm hỗ trợ ngoại giao và quân sự từ Mỹ như là một kế sách cân bằng với Trung
Quốc. Chính quyền Obama đã đáp lại bằng việc mở rộng hỗ trợ quân sự và ngoại
giao dành cho quốc gia đồng minh Đông Nam Á này vì bản thân nước Mỹ cũng lo
ngại về sức mạnh hải quân đang lớn mạnh cũng như cách hành xử ngày càng cứng
rắn của Trung Quốc đối với các tuyên bố lãnh hải của họ.
Những sự kiện này, song song với chiến lược xoay trục của Mỹ sang khu vực
Thái Bình Dương, đã củng cố ý chí quyết tâm của Philippines và Việt Nam tại khu
vực biển mà họ khẳng định chủ quyền. Chính sách cân bằng của Tổng thống
Aquino đối trọng với Trung Quốc và sự ủng hộ từ Mỹ đối với chính sách này đã dẫn
8
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đến tình trạng quan hệ Trung Quốc – Philippines xấu đi trầm trọng. Chính vấn đề
này đã thúc đẩy cuộc đối đầu kéo dài hai tháng giữa các tàu dân sự của hai nước
tại bãi cạn Scarborough. Dù tình trạng bế tắc chấm dứt khi cả hai bên cho rút tàu
của mình khỏi bãi cạn vào giữa tháng 6/2012, tác nhân gây bùng nổ cho thế bế tắc
này vẫn còn âm ỉ. Những ngòi nổ xung đột tiềm tàng như vậy sẽ không thể dập tắt
chừng nào Trung Quốc còn tiếp tục tăng cường các nỗ lực kiểm soát khu vực trong
khi các bên tranh chấp khác, như Philippines và Việt Nam, vẫn cứng rắn trong
khẳng định quyền kiểm soát các tuyên bố chủ quyền của họ trên Biển Đông.
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giả quan tâm đến các vấn đề quốc tế nói chung, gặp khó khăn trong việc tiếp thu, lĩnh
hội. Nghiencuuquocte.net ra đời với hi vọng sẽ góp phần khắc phục được các vấn đề trên.
Hoạt động chính
Hoạt động chính của Nghiencuuquocte.net là biên dịch sang tiếng Việt và xuất bản trên website của
mình các nguồn tài liệu mang tính học thuận bằng tiếng Anh về lĩnh vực quan hệ quốc tế, bao gồm
chính trị quốc tế, kinh tế quốc tế, và luật pháp quốc tế.
Các tài liệu này chủ yếu là các bài báo trên các tập san quốc tế, các chương sách, hoặc các tài liệu
tương ứng, đã được xuất bản bởi các nhà xuất bản, các trường đại học và viện nghiên cứu có uy tín
trên thế giới.
Dự án ưu tiên biên dịch và xuất bản:
•
•
•
•

Các
Các
Các
Các

bài
bài
bài
bài

viết
viết
viết
viết

mang tính nền tảng đối với lĩnh vực nghiên cứu quốc tế;
có nhiều ảnh ảnh hưởng trong lĩnh vực này;
liên quan trực tiếp hoặc có ảnh hưởng, hàm ý gián tiếp đến Việt Nam;
được đông đảo độc giả quan tâm.

Trang chủ dự án: http://nghiencuuquocte.net/
Thông tin thêm về Dự án: http://nghiencuuquocte.net/about/
Danh mục các bài đã xuất bản: http://nghiencuuquocte.net/muc-luc/
Theo dõi Dự án trên Facebook: https://www.facebook.com/DAnghiencuuquocte
Ý kiến đóng góp và mọi liên hệ xin gửi về: Lê Hồng Hiệp, nghiencuuquocte@gmail.com
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