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Ủy Ban Đánh giá về Kinh tế và An Ninh Mỹ - Trung
Báo cáo Nghiên cứu của Chuyên gia

Ngày 02 tháng 3 năm 2016

Lời cảm ơn: Tác giả xin cảm ơn Marc Szepan và Shinji Yamaguchi đã cung cấp những
nhận định sâu sắc. Sự trợ giúp của họ không phản ánh bất kỳ sự tán thành nào đối với nội
dung của báo cáo này, và bất kỳ sai sót nào đều do một mình tác giả chịu trách nhiệm.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này là công trình nghiên cứu do nhóm
chuyên gia của Uỷ ban Đánh giá Kinh tế và An ninh Mỹ - Trung thực hiện, và đã được
chuẩn bị theo yêu cầu của Ủy ban để hỗ trợ cho các cuộc thảo luận. Theo Đạo luật Công
106-398 và Đạo luật Công 113-291, việc công bố báo cáo này trên trang điện tử của Ủy
ban là nhằm mục đích tăng cường hơn nữa nhận thức của công chúng về những vấn đề
được Ủy ban chú trọng trong quá trình đánh giá liên tục mối quan hệ kinh tế giữa Mỹ Trung Quốc và tác động của mối quan hệ này đến an ninh của Mỹ. Tuy vậy, việc phát
hành công khai tài liệu này không nhất thiết phản ánh sự tán thành của Ủy ban, cá nhân
Ủy viên, hoặc đội ngũ chuyên gia khác của Ủy ban, đối với các quan điểm, kết luận trong
báo cáo nghiên cứu của nhà nghiên cứu này.
1

TLD-27

Giới thiệu
Ngày 23 tháng Mười năm 2013, Trung Quốc thiết lập Vùng nhận dạng phòng không
(ADIZ)*1ở Biển Hoa Đông (Biển Đông Trung Quốc) (xem Hình 1). ADIZ của Trung
Quốc bao gồm quần đảo Senkaku do Nhật Bản nắm quyền kiểm soát nhưng cả Trung
Quốc và Nhật Bản đều tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo này. Vào ngày ra thông báo,
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã nói rằng, ADIZ của Trung Quốc “là nỗ lực nhằm thay
đổi hiện trạng ở Biển Hoa Đông.”1 Chỉ trong vài ngày, máy bay quân sự từ Mỹ, Nhật
Bản, và Hàn Quốc đã bay qua ADIZ của Trung Quốc mà không tuân thủ các quy định
ADIZ của Trung Quốc2. Kể từ cuối năm 2013, những căng thẳng quốc tế về vấn đề ADIZ
của Trung Quốc đã lắng xuống nhưng cho đến nay, triển vọng về một ADIZ mới của
Trung Quốc ở Biển Đông (Biển Nam Trung Quốc) lại đang đặt ra tính cấp thiết cần phải
có nghiên cứu sâu sắc hơn về các hoạt động của Trung Quốc ở ADIZ tại Biển Hoa Đông
của quốc gia này. Vì vậy, báo cáo này tìm cách đánh giá mức độ Áp đặt ADIZ của Trung
Quốc ở Biển Hoa Đông và xem xét các điều kiện và ảnh hưởng có thể có khi Trung Quốc
thiết lập ADIZ trên Biển Đông.

Cập nhật về việc thực thi ADIZ của Trung Quốc ở Biển Hoa Đông
Một bản tin của Bloomberg từ tháng Mười năm 2015 cho rằng Trung Quốc "đã lặng lẽ
dừng tìm cách chủ động triển khai [ADIZ của quốc gia này]."3 Nếu nhận định này là đúng
thì đây có thể là do những tính toán chính trị của chính quyền Trung Quốc. Các nhà lãnh
đạo Trung Quốc có thể đã không có ý định áp đặt đầy đủ ADIZ, hoặc thậm chí không hề
có dự định thực thi ADIZ, mà có thể đã tính toán rằng chính việc thành lập một ADIZ sẽ

* Một ADIZ là một khu vực được tuyên bố công khai, được thành lập trong không phận quốc tế tiếp giáp với không
phận quốc gia của một nhà nước, mà trong đó nhà nước có quyền yêu cầu máy bay dân sự cung cấp định danh máy
bay và vị trí. Mục đích của vùng không phận này là để cho phép nhà nước có thời gian và không gian để xác định
bản chất của máy bay đang tiếp cận trước khi máy bay này đi vào không phận quốc gia để chuẩn bị các biện pháp
phòng thủ nếu cần thiết. Những quy định của ADIZ của Trung Quốc khác với các chuẩn mực quốc tế ở điểm rằng
, vùng không phận này tìm cách kiểm soát cả máy bay dân sự lẫn máy bay nhà nước (bao gồm cả máy bay quân sự),
cố tình tạo ra một khu vực chồng lấn với ADIZ các nước khác và của các lãnh thổ tranh chấp, và đe dọa sử dụng
"các biện pháp phòng vệ khẩn cấp" chống lại tất cả các máy bay không tuân thủ. Kimberly Hsu, “Air Defense
Identification Zone Intended to Provide China Greater Flexibility to Enforce East China Sea Claims ", Ủy ban Đánh
giá
Kinh
tế
và
An
ninh
Mỹ
Trung
Quốc,
14
tháng
Một,
2014.
http://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/China%20ADIZ%20Staff%20Report.pdf. Tân Hoa Xã (bản tiếng
Anh), "Announcement of the Aircraft Identification Rules for the East China Sea Air Defense", 23 tháng Mười Một,
2013. http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-11/23/c_132911634.htm

2

TLD-27

củng cố vị thế của Trung Quốc so với Nhật Bản. Theo một báo cáo của Dịch vụ Nghiên
cứu của Quốc hội tháng Một năm 2015:
[Trung Quốc] có thể đang tìm cách nâng cao vị thế của mình [ở
Biển Hoa Đông] về lâu dài sau khi đã đẩy cao căng thẳng trong một thời
gian ngắn, tạo nên một hiện trạng mới bằng một ADIZ ở vùng Biển Hoa
Đông. [Trung Quốc] sẽ đạt được lợi thế chiến lược bpằng cách khẳng
định một vị trí độc tôn (maximalist), sau đó dường như lùi bước, trong
khi vẫn giữ được những lợi ích đã đạt được - giống như hiệu ứng "bánh
cóc" (ratchet effect). Theo lý thuyết này, [Trung Quốc] sẽ cố tỏ ra điềm
đạm và biện minh cho ADIZ ở Biển Hoa Đông như là một bước đi 'hợp
lý' mà các quốc gia nước ngoài không nên phản đối. Nếu tai nạn, khủng
hoảng, hoặc thương vong xuất hiện thì Bắc Kinh sau đó có thể đổ lỗi cho
Tokyo, Seoul, Đài Bắc, hoặc Washington.4
Cách giải thích về những dự định của Trung Quốc như vậy giống với quan điểm
của số đông các nhà quan sát quốc tế. Họ cho rằng, Trung Quốc thường tìm cách khẳng
định lợi ích của mình trong các tranh chấp lãnh thổ bằng chiến thuật “cắt lát salami,"
hoặc, theo Robert Haddick, nhà thầu độc lập tại Bộ chỉ huy các Chiến dịch Đặc biệt Mỹ,
"những thay đổi nhỏ lẻ không thể trở thành cái cớ dẫn đến chiến tranh nhưng sự cộng
dồn những thay đổi nhỏ ấy qua thời gian sẽ tạo ra thay đổi thực chất trong bức tranh chiến
lược.”5
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Hình 1 : ADIZ của Trung Quốc và vùng đặc quyền kinh tế*
do Trung Quốc tự khẳng định ở Biển Hoa Đông

Nguồn: Trích từ BBC, "Viewpoints: China Air Zone Tensions," 28 tháng Mười Một, 2013.
http://www.bbc.com/news/world-asia-25.116.119.

Các nhà quan sát khác cho rằng, Trung Quốc chưa thể áp đặt ADIZ là do năng lực quân
sự của nước này còn thiếu sót. Những điểm thiếu sót có thể có trong khả năng quân sự
của Trung Quốc, cũng như những nỗ lực của Trung Quốc để cải thiện những khả năng
của mình ở các lĩnh vực này, bao gồm:


Cơ cấu chỉ huy: Trung Quốc đang hướng tới việc tăng cường quyền kiểm soát

ADIZ của mình. Trung Quốc đã thành lập một trung tâm chỉ huy hoạt động chung (JOCC)
ở Biển Hoa Đông. Trong báo cáo tháng Năm 2015 của Kanwa Defense Review - một tạp
chí chuyên tập trung vào các vấn đề quốc phòng Trung Quốc – khuyến khích tích hợp

* Theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, vùng đặc quyền kinh tế là một khu vực có kích thước lên đến 200
hải lý tính từ đường bờ biển của một quốc gia mà ở đó quốc gia này tuy có thể thực hiện các đặc quyền về chủ
quyền và quyền tài phán trên các tài nguyên khoáng sản và nguồn lợi sinh vật biệ, nhưng không có chủ quyền tuyệt
đối. Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển, "Phần 5: Khu đặc quyền kinh tế.”
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JOCC với Không quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), Hải quân
hàng không, và Lực lượng Quân đội hàng không.7 Việc kiểm soát ADIZ qua JOCC sẽ
tạo thuận lợi cho việc phối hợp các dữ liệu từ radar và hoạt động của các tên lửa đánh
Thời điểm Trung Quốc thiết lập JOCC ở Biển Hoa Đông vẫn chưa được ấn định. Trung
Quốc trước đây có thể đã thiếu một trung tâm chỉ huy tích hợp phục vụ cho việc quản lý
ADIZ của quốc gia này, điều này có thể đã cản trở khả năng của Trung Quốc trong việc
xác định, theo dõi và đánh chặn máy bay quân sự nước ngoài.
 Cơ sở hạ tầng radar: mạng lưới các hệ thống radar mặt đất của Trung Quốc nhìn
chung có khả năng theo dõi máy bay trong ADIZ của quốc gia này8, mặc dù một số nhà
phân tích cho thấy hiệu quả của nó có thể bị ảnh hưởng bởi sự chênh lệch thông tin thu
thập từ các radar của Không quân PLA và Hải quân PLA9. Ngoài các hệ thống radar mặt
đất, Trung Quốc còn có hơn một chục máy báy cảnh báo sớm và kiểm soát trên không
(AEW&C) có thể làm tăng khả năng giám sát của PLA. Chưa rõ mức độ các máy bay
AEW&C được tích hợp vào các hoạt động thực thi ADIZ của Trung Quốc. Dịch thiêu 1
câu: Liệu AEW&C có được triển khai trong các các chiến dịch thiết lập ADIZ của Trung
Quốc hay không vẫn còn là điều chưa rõ. Một bài báo của Nhật báo PLA (PLA Daily) từ
tháng Một năm 2014 chỉ ra rằng Trung Quốc dự kiến sẽ giữ ít nhất một AEW&C luôn
luôn ở tư thế sẵn sàng để hỗ trợ cho việc kiểm soát ADIZ.10

Cấm hoàn toàn máy bay quân sự
Theo Bonnie Glaser, cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế
(CSIS), "Trung Quốc chưa bao giờ tìm cách áp đặt đầy đủ các quy định tại ADIZ [của
mình] như nước này đã làm với máy bay quân sự,"11 và các báo cáo công khai cho thấy
Trung Quốc đã chỉ chặn một số ít các chuyến bay quân sự nước ngoài trong ADIZ của
mình. Trung Quốc đã không hề đánh chặn nhiều chuyến bay quân sự nước ngoài không
tuân thủ các quy định trong ADIZ của mình trong vài ngày sau khi thiết lập nó.12 Hơn
nữa, một số bản tin của các kênh truyền thông cho rằng việc Trung Quốc chặn một số
máy bay quân sự của Nhật vào giữa năm 2014 là hành động ngăn chặn máy bay quân sự
nước ngoài trong ADIZ đầu tiên của Trung Quốc,13 và các bản tin công khai thể hiện
quan điểm của chính quyền Trung Quốc về vụ chặn máy bay quân sự trong ADIZ vẫn
chưa được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, việc xác định
5
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mức độ thực thi các quy định tại ADIZ từ cuối năm 2013 đến nay vẫn không thể dùng
các nguồn tin công khai, vì Trung Quốc không công bố dữ liệu toàn diện về phạm vi và
tần suất thực thi các hành động kiểm soát ADIZ của mình, và quân đội các nước cũng
không công bố phạm vi và tần suất các hoạt động của họ ở ADIZ do Trung Quốc thiết
lập trên Biển Hoa Đông và không thường xuyên bình luận về các chiến dịch của Trung
Quốc tại khu vực này. Các nhà phân tích sử dụng nguồn mở thường phải dựa vào các báo
cáo của các kênh truyền thông để thu thập thông tin về các hoạt động ADIZ của Trung
Quốc, nhưng các báo cáo này có thể không toàn diện.

Cấm máy bay thương mại
ADIZ của Trung Quốc dường như đã không hề gây gián đoạn không lưu thương mại ở
Biển Hoa Đông. Mặc dù Chính phủ Nhật Bản đã ra chỉ thị cho các hãng hàng không
thương mại của Nhật Bản không tuân thủ các quy định ADIZ của Trung Quốc.14 Nhưng
giới truyền thông không đưa bất cứ tin tức nào về về việc chính quyền Trung Quốc cố
gắng áp đặt các quy định ADIZ đối với hoạt động của máy bay thuộc các hãng vận tải
trên. Nhiều hãng hàng không như Cathay Pacific và Singapore Airlines15 đều tuân thủ
các quy định ADIZ của Trung Quốc.* Ngày 29 tháng Mười một năm 2013, một phát ngôn
viên của Bộ Ngoại giao Mỹ đã tuyên bố rằng chính phủ Mỹ "nói chung hy vọng rằng các
hãng hàng không của Mỹ hoạt động trên phạm vi quốc tế sẽ hoạt động một cách phù hợp
với các thông báo cho phi công (NOTAMs)† của nước ngoài ", có lẽ bao gồm cả NOTAM
của Trung Quốc liên quan tới các quy định ADIZ của quốc gia này.16 Tuyên bố này đã
được nhiều nơi cho rằng là tương đương với việc chính phủ Mỹ chỉ đạo cho các hãng
hàng không Mỹ tuân thủ các quy định ADIZ.17 Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ
cho hay hướng dẫn cho các hãng hàng không Mỹ này “không mang hàm ý rằng chính

* Tác giả đã liên lạc với 14 hãng hàng không trong khu vực để hỏi về việc liệu họ có tuân thủ ADIZ của Trung
Quốc, và liệu ADIZ của Trung Quốc có làm gián đoạn hoạt động của họ trong khu vực hay không Malaysia Airlines
là hãng hàng không duy nhất đã đáp lại thăm dò này. Phản ứng của họ như sau:
"Các hoạt động của Malaysia Airlines trong khu vực [là] bình thường và [đã] không bị ảnh hưởng bởi ADIZ. Hãng
tuân thủ các thủ tục vạch ra bởi thông báo cho phi công của Trung Quốc. "Malaysia Airlines, Phỏng vấn với nhân
viên Ủy ban, 23 tháng Mười một năm 2015.
† Theo trình bày của một quan chức FAA vào tháng Tư năm 2010, "[A] NOTAM là một thông báo hoặc tư vấn
được phân phối qua các phương tiện viễn thông có chứa thông tin liên quan đến việc thành lập [của], điều kiện
[của], hoặc thay đổi bất kỳ của các cơ sở hạ tầng hàng không, dịch vụ, thủ tục, hoặc những nguy hiểm; việc thông
báo kịp thời các thông tin này là cần thiết cho nhân viên và các hệ thống liên quan đến hoạt động bay." Gary Prock,
"Thông báo cho phi công (NOTAM)" (Pacific Aviation Giám đốc Hội thảo về Hàng không Thái Bình Dương,
Honolulu, HI, ngày 13-ngày 15 Tháng Tư, 2010).
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phủ Mỹ thừa nhận các yêu cầu của Trung Quốc trong việc hoạt động tại ADIZ mới được
thành lập”.18
Tuy nhiên, sự cố xảy ra vào tháng 7-2015 khiến cộng đồng quốc tế lưu ý đến cách
Trung Quốc đối xử với các chuyến bay thương mại tại ADIZ.
Chuyến bay QV916 của Hãng hàng không Lào: Một trường hợp cho thấy cách áp đặt quy
định tại ADIZ?

Ngày 25 tháng Bảy năm 2015, bộ phận kiểm soát không lưu của Trung Quốc đã bắt
chuyến bay QV916 của Hãng hàng không Lào trên đường từ Hàn Quốc đi Lào quay đầu,
khi chiếc máy bay này đi qua Biển Hoa Đông để tới Trung Quốc đại lục.19 Báo chí cho
hay, chuyến bay QV916 buộc phải quay đầu trở lại ngay khi vừa vào ADIZ do Trung
Quốc thiết lập trên Biển Hoa Đông (xem Hình 2). Các báo cáo của các kênh truyền thông
cho rằng chuyến bay QV916 bị quay đầu vì không tuân thủ các quy định ADIZ của Trung
Quốc, khiến đây là chuyến bay thương mại duy nhất được biết đến là đã bị quay đầu bởi
chính quyền Trung Quốc vì lý do này.20 Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Bộ Quốc
phòng Trung Quốc cho biết vụ việc này không liên quan đến ADIZ của Trung Quốc:
Chuyến bay QV916 của Hãng hàng không Lào trên đường bay từ
Hàn Quốc sang Lào đã cố gắng bay qua không phận của Trung Quốc
vào [25 Tháng Bảy] mà không có sự cho phép của cơ quan hàng không
của nước này…Trung Quốc cấm chuyến bay này tiến vào không phận
của Trung Quốc theo các quy định của kiểm soát không lưu của quốc
gia này, không liên quan đến ADIZ ở Biển Hoa Đông] 21
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Hình 2: Đường bay của Chuyến bay QV916 vào ngày 25 tháng Bảy, 2015

Nguồn: Roncevert Almond, " China’s Air Defense Identification Zone and Lao Airlines Flight QV916," Diplomat
(Nhật Bản), Ngày 15 Tháng Mười hai, Năm 2015. http://thediplomat.com/2015/12/chinas-air-defenseidentification-zone-and-lao-airlines-flight-qv916/.

Bằng việc nhắc đến "các quy định kiểm soát không lưu," Trung Quốc có thể đang đề cập
đến trách nhiệm của quốc gia này trong việc thực hiện vùng thông báo bay Thượng Hải*
(FIR) để giải thích cho quyết định buộc chuyến bay QV916 thay đổi lộ trình. Các cơ quan
Kiểm soát không lưu ở mỗi FIR có nhiệm vụ duy trì sự an toàn của không lưu trong FIR
của họ.22 Khi chuyến bay QV916 bị quay đầu, chuyến bay đã định đi vào FIR Thượng
Hải. Như tuyên bố của Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc, nếu chuyến bay

* FỈR là các khu vực được xác định bởi Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế có mục đích phân định trách nhiệm
cho việc duy trì an toàn hàng không.
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QV916 nộp một kế hoạch bay "tạm thời và mơ hồ" cho các kiểm soát viên không lưu của
Trung Quốc,23 thì các cơ quan chức năng Trung Quốc có thể đã xác định chuyến bay là
một nguy cơ an ninh đối với an toàn không lưu trong FIR của họ. Theo ông Marc Szepan,
một cựu giám đốc điều hành ngành công nghiệp hàng không hiện đang làm việc tại trường
Đại học Oxford, "Việc không nộp một kế hoạch bay theo yêu cầu sẽ khiến hầu hết các
nhân viên kiểm soát không lưu yêu cầu máy bay quay đầu trở lại vì lý do an ninh và an
toàn, đặc biệt là tại không phận tương đối đông đúc như FIR Thượng Hải."24 Ngoài ra,
khi chuyến bay QV916 dường như có ý định quá cảnh tại không phận lãnh thổ của Trung
Quốc† trên đường đến Lào, chính quyền Trung Quốc có thể đã viện đến quyền không thể
chối cãi của họ trong việc kiểm soát giao thông hàng không trong không phận lãnh thổ
Trung Quốc để thay đổi lộ trình của chuyến bay QV916.25 Trong cả hai tình huống, Trung
Quốc đã có lý do để thay đổi tuyến của chuyến bay QV916 mà không viện đến các quy
định ADIZ của quốc gia này.”26
Nếu Trung Quốc không viện đến các quy định ADIZ của mình để thay đổi lộ trình
của chuyến bay QV916, thì người ta chưa tìm thấy bằng chứng công khai nào cho thấy
Trung Quốc đã sử dụng ADIZ làm gián đoạn giao thông hàng không thương mại.

Các hoạt động khác của Trung Quốc ở Không phận Biển Hoa Đông
Mặc dù, chứng cứ công khai không chỉ rõ liệu Trung Quốc có áp đặt đầy đủ các quy định
ở ADIZ từ tháng 12/2013 hay không nhưng Trung Quốc đã gia tăng rất nhiều hiện diện
quân sự của mình trên Biển Hoa Đông trong những năm gần đây. Những hoạt động này
thường không liên quan trực tiếp tới ADIZ của Trung Quốc, nhưng chúng chứng minh
tuyên bố của Trung Quốc về quyền làm chủ không phận trong khu vực này, cũng như trong một số trường hợp - tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo Senkaku.
Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, số lượng những máy bay phản lực chiến đấu Nhật Bản*
tranh chấp với máy bay Trung Quốc – một chỉ số hữu ích dù không hoàn hảo về hoạt
động của Trung Quốc tại không phận trên Biển Hoa Đông - đã tăng từ khoảng 150 trong

† Không phận lãnh thổ kéo dài lên đến 12 hải lý từ bờ của một quốc gia ven biển. Công ước của Liên Hợp Quốc về
Luật Biển, "Phần 2: Lãnh thổ Biển và Vùng tiếp giáp. "
* Trong ngành hàng không quân sự, tranh giành nhau đề cập đến việc chỉ đạo cho máy bay cất cánh ngay lập tức từ
tình trạng báo động sẵn sang dưới mắt đất để phản ứng lại một mối đe dọa tiềm tàng trên không.
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năm tài chính 2011 của Nhật Bản† đến khoảng 450 trong năm tài chính 2014 (xem Hình
3).27 Đáng chú ý, việc tăng cường ngăn chặn máy bay Nhật này bắt đầu cùng lúc với việc
chính phủ Nhật Bản mua quần đảo Senkaku vào năm 2012.28 Những sự kiện khác trong
không phận Biển Hoa Đông – như khi máy bay giám sát của chính phủ Trung Quốc quá
cảnh trong không phận lãnh thổ của quần đảo Sensaku vào tháng Mười hai năm 2012,29
và một sự cố tháng Một năm 2013, khi máy bay phản lực chiến đấu của Nhật Bản và
Trung Quốc va chạm nhau20 – cũng cho thấy những căng thẳng về không phận bắt đầu
đã gia tăng ngay sau khi chính phủ Nhật Bản mua quần đảo Senkaku, hơn một năm trước
khi Trung Quốc thiết lâp ADIZ ở Biển Hoa Đông. Sự gia tăng hoạt động quân sự của
Trung Quốc trong khu vực này cũng bao gồm nhiều cuộc tập trận ở Biển Hoa Đông và
Tây Thái Bình Dương, bao gồm cả các chuyến bay đầu tiên được biết tới bởi các máy
bay không quân của PLA vào vùng Tây Thái Bình Dương thông qua Eo biển Miyako vào
năm 2015.‡31

† Năm tài chính của Nhật Bản bắt đầu từ ngày 1 tháng Tư.
‡ Eo biển Miyako nằm giữa các đảo Miyako và Okinawa của Nhật Bản, gần giới hạn đông nam của ADIZ trên Biển
Hoa Đông của Trung Quốc.
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Hình 3: Nhật Bản va chạm máy bay Trung Quốc, 2001-2014

Nguồn: Bộ Quốc phòng (Nhật Bản), China’s Activities Surrounding Japan’s Airspace.
http://www.mod.go.jp/e/d_act/ryouku/.

Một ADIZ tiềm năng của Trung Quốc ở Biển Đông
Nhiều nhà quan sát tin rằng việc Trung Quốc mở rộng khả năng quân sự của mình ở Biển
Đông – cùng các hoạt động khác – nhằm dọn đường cho một ADIZ ở Biển Đông.*32 Hơn
nữa, một số tuyên bố của các quan chức chính phủ Trung Quốc cho thấy rằng Trung Quốc
đang cân nhắc đến việc thiết lập một ADIZ ở Biển Đông. Trong tháng Mười hai năm
2013, sau khi Trung Quốc tuyên bố thiết lập ADIZ ở Biển Hoa Đông, đại sứ lúc đó của
Trung Quốc ở Philippines trả lời câu hỏi về việc liệu Trung Quốc có thể sẽ tuyên bố thiết

* Vào tháng Tư năm 2015, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết các hoạt động xây dựng của
Trung Quốc ở Biển Đông là nhằm "[bảo vệ] tốt hơn chủ quyền lãnh thổ và các quyền và lợi ích hàng hải ". Tuy
nhiên, bà cũng cho biết, "sau khi xây dựng, các đảo và rạn san hồ ngầm sẽ có thể cung cấp tất cả các dịch vụ hoàn
chỉnh và toàn diện để đáp ứng nhiều nhu cầu dân sự bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu quốc phòng cần thiết", chẳng
hạn như "thực hiện tốt hơn trách nhiệm và nghĩa vụ quốc tế của Trung Quốc trong việc tìm kiếm cứu nạn hàng hải,
phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, nghiên cứu khoa học biển, quan trắc khí tượng, bảo vệ môi trường, an toàn hàng
hải, dịch vụ sản xuất thủy sản, và các lĩnh vực khác" Trung tâm mã nguồn mở (Open Source Center), “Bộ Ngoại
giao Trung Quốc: Bảng sao chép của Phát ngôn viên Tin tức PRC FM Hội nghị 09 tháng Tư Năm 2015," 09 tháng
Tư, 2015. ID: CHO2015040928753011.
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lập một ADIZ ở Biển Đông hay không đã nói rằng Trung Quốc được quyền quyết định
"địa điểm và thời gian thiết lập một Vùng phòng không nhận dạng mới."33 Trong tháng
Một năm 2016, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết,
Về việc liệu Trung Quốc có thiết lập một ADIZ [ở Biển Đông] hay
không, quyết định này sẽ được thực hiện dựa trên một đánh giá đầy đủ
về tình hình an ninh cũng như những yêu cần của chúng tôi. Chúng tôi
tin rằng tình hình chung ở Biển Đông đang trong tình trạng ổn định.
Chúng tôi sẵn sàng tham gia những nỗ lực chung với tất cả các bên liên
quan để bảo vệ hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Trong lúc này, chúng
tôi hy vọng rằng các nước có liên quan sẽ không phô trương sức mạnh
quân sự của mình bằng cách điều máy bay và tàu thuyền đến đây. Thay
vào đó, họ nên có những hành động cụ thể để duy trì hòa bình và ổn định
của Biển Đông cùng với Trung Quốc.34
Tuyên bố trên và các tuyên bố tương tự của quan chức cấp cao Trung Quốc35 trong
những năm gần đây cho thấy việc Trung Quốc bảo vệ tuyên bố của họ về ADIZ trên Biển
Hoa Đông chỉ là phản ứng tự vệ trước các hành động của các quốc gia khác.

Dự đoán về một ADIZ ở Biển Đông
Thời điểm

Liệu Trung Quốc có thiết lập ADIZ ở Biển Đông hay không và khi nào họ thực hiện hoàn
toàn phụ thuộc vào mục đích và khả năng áp đặt ADIZ của quốc gia này.
Nếu Trung Quốc tìm cách sử dụng việc thiết lập một ADIZ ở Biển Đông hoàn
toàn cho mục đích địa chính trị, hơn là vì các mục đích thực tế thường liên quan tới các
ADIZ – thời điểm thiết lập có thể sẽ phụ thuộc vào sự phân tích chi phí-lợi ích của các
lãnh đạo Trung Quốc về những lợi thế địa chiến lược có thể có của việc nắm quyền kiểm
soát khu vực tranh chấp, so với những cái giá phải trả về danh tiếng, ngoại giao, và những
lĩnh vực khác mà nước này chắc chắn sẽ phải chịu do phản ứng tiêu cực trên diện rộng
từ các nước trong khu vực, và từ Mỹ. Một loạt các sự kiện trong khu vực, chẳng hạn như
quyết định đang treo của Tòa án Trọng tài Thường trực về tranh chấp lãnh thổ giữa Trung
Quốc và Philippines, có thể ảnh hưởng đến phân tích chi phí-lợi ích này.
12

TLD-27

Tuy nhiên, nếu Trung Quốc tìm cách áp đặt một ADIZ, nước này có thể tính toán
rằng sự phát triển của năng lực quân sự để thực thi đầy đủ một ADIZ có thể đi trước
tuyên bố thiết lập ADIZ. Trong kịch bản này, thời điểm tuyên bố thiết lập một ADIZ phụ
thuộc vào khả năng của Trung Quốc trong việc duy trì máy bay và tình báo, giám sát, và
trinh sát (ISR) hiện diện trong vùng Biển Đông. Các quan sát viên nên để tâm tới việc
hoàn thành các đường băng và cơ sở hạ tầng hỗ trợ trên các vùng đất của quần đảo Trường
Sa, và cuối cùng là việc triển khai các máy bay quân sự và hệ thống radar tiên tiến đến
các vùng đất này, điều này phát đi tín hiệu cho thấy Trung Quốc đang dần xây dựng được
khả năng quân sự cần thiết để thực thi một ADIZ. Trong bối cảnh đó, sự hiện diện của
các máy bay và các khả năng quân sự khác của Trung Quốc đang ngày càng mạnh hơn ở
quần đảo Hoàng Sa so với quần đảo Trường Sa, có vẻ như Trung Quốc có thể sẽ tuyên
bố thiết lập một ADIZ trên quần đảo Hoàng Sa và vùng biển xung quanh mà không bao
gồm quần đảo Trường Sa và các nhánh phía Nam của Biển Đông. Trong trường hợp này,
về sau Trung Quốc có thể sẽ mở rộng một ADIZ ở quần đảo Hoàng Sa bao gồm các quần
đảo Trường Sa và vùng biển xung quanh khi khả năng quân sự của quốc gia này được cải
thiện, hoặc sẽ thiết lập một ADIZ thứ hai trong khu vực này.
Hình dạng

Phạm vi địa lý ADIZ do Trung Quốc thiết lập trên Biển Đông có thể mang nhiều ẩn ý
cho yêu sách chủ quyền của nước này. “Đường chín đoạn” của Trung Quốc là một tuyên
bố chủ quyền mang tính bành trướng và mơ hồ của Trung Quốc tại Biển Đông cũng như
không chỉ ra một cách rõ ràng những giới hạn địa lý của vùng mà nước này tuyên bố chủ
quyền (xem Hình 4). Ngược lại, một ADIZ hầu như chắc chắn phải có những giới hạn
chính xác tuyệt đối về mặt địa lý. Nếu Trung Quốc thiết lập một ADIZ để áp đặt những
yêu sách hàng hải của họ một cách thô bạo như nước này đã làm ở Biển Hoa Đông thì
(xem Hình 1), điều đó có nghĩa là nước này đưa ra đường giới hạn đối với những tuyên
bố chủ quyền trước đó của mình.36
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Hình 4: “Đường chín đoạn” của Trung Quốc và một số thực thể địa lý bị chiếm đóng
tại Biển Đông

Nguồn: Chun Han Wang, “U.S., China Trade Familiar Accusations over South China Sea,” Wall Street Journal,
February 18, 2016. http://www.wsj.com/articles/u-s-china-trade-familiar-accusations-over-south-china-seas1455806108.

Những thách thức đặt ra cho việc thiết lập ADIZ ở Biển Đông
Trung Quốc sẽ phải đối mặt với những thách thức về mặt chiến thuật, hậu cần, môi trường
và địa lý khi theo đuổi việc thiết lập một ADIZ tại Biển Đông. Nước này đã đầu tư rất
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nhiều để có thể đối phó với những thách thức đó. Những nỗ lực đó, bao gồm việc tạo
dựng và mở rộng các thực thể địa lý nhân tạo tại quần đảo Trường Sa và việc xây dựng
các đường bay cũng như cơ sở hạ tầng phụ trợ trên những thực thể địa lý này, ngày càng
mang lại cho nước này khả năng để thiết lập một ADIZ tại khu vực. Những thách thức
chính mà Trung Quốc phải đối mặt khi thiết lập một ADIZ bao gồm:
-

Ít sân bay: Do khoảng cách xa giữa Trung Quốc đại lục và phần lớn khu vực Biển
Đông, Trung Quốc chắc chắn sẽ cần có một số sân bay tại Biển Đông để có thể
triển khai số lượng máy bay chiến đấu cần thiết nhằm thiết lập ADIZ tại đây.37
Trái lại, ADIZ tại Biển Hoa Đông gần với Trung Quốc đại lục nên máy bay chiến
đấu Trung Quốc có thể được điều động từ đất liền. Trung Quốc đã xây dựng một
số đường băng trên đảo Phú Lâm (Woody island) tại quần đảo Hoàng Sa và bãi
Chữ Thập (Fiery Cross Reef) tại quần đảo Trường Sa (xem Hình 4). 38 Cả hai
đường băng này đều đủ dài để có thể triển khai máy bay chiến đấu dùng để tuần
tra ADIZ.39 Các bản tin của giới truyền thông cho thấy Trung Quốc đã triển khai
các máy bay chiến đấu J-1 vào cuối năm 2015 và các máy bay cường kích J-11s
và JH-7 vào tháng 2/2016 tại đảo Phú Lâm.40 Trung Quốc cũng được cho là đã
gần hoàn thành việc xây dựng đường băng tại bãi Subi (Subi Reef) và bãi Vành
Khăn (Mischief Reef) tại quần đảo Trường Sa.41 Hình ảnh vệ tinh cho thấy những
đường băng này đủ dài để triển khai máy bay chiến đấu.42

-

Cơ sở hạ tầng Radar giới hạn: Một vùng quan sát radar thống nhất đối với toàn
bộ khu vực sẽ thiết lập ADIZ trên Biển Đông là điều quan trọng mang lại cho
Trung Quốc khả năng giám sát ADIZ đó. Một báo cáo tháng 2/2016 của CSIS cho
thấy Trung Quốc dường như đã lắp đặt một hệ thống radar cao tần tại bãi Châu
Viên (Cuarteron Reef) (xem Hình 4). Điều đó sẽ “tăng cường một cách đáng kể
khả năng giám sát giao thông mặt đất và trên không tại khu vực phía nam của Biển
Đông.”43 Theo một báo cáo năm 2015 của CSIS, Trung Quốc đã lắp đặt 1 trạm
radar tại bãi đá Chữ Thập.44 Trung Quốc đã thiết lập các thiết bị radar tại đảo Phú
Lâm,45 và chắc chắn nước này sẽ lắp đặt các hệ thống radar tại bãi Subi và bãi
Vành Khăn để mở rộng khả năng kiểm soát tại Biển Đông. Trung Quốc có thể đã
lắp đặt các thiết bị radar tại bãi Châu Viên, bãi Gaven, bãi Tư Nghĩa (Hughes
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Reef) và bãi Gạc Ma (Johnson South Reef) (xem Hình 4).46 Thêm vào đó, máy
bay cảnh báo sớm (AEW&C) có thể bổ sung cho hệ thống radar đặt trên mặt đất.
Các đường băng của Trung Quốc trên đảo Phú Lâm và bãi Chữ Thập, Subi, Vành
Khăn đủ dài để các máy bay cảnh báo sớm hoạt động.47
-

Môi trường biển khắc nghiệt: sự ăn mòn của muối biển sẽ làm các máy bay đặt tại
Biển Đông bị xuống cấp. Theo FAA, “trong một môi trường biển (tiếp xúc trực
tiếp với nước biển và hơi muối), không khí nhiều hơi ẩm sẽ gây thiệt hại đáng kể
cho một chiếc máy bay, nhiều hơn so với khi được sử dụng trong điều kiện khí
hậu khô ráo.”48 Hơn nữa, “tốc độ của sự tấn công điện hóa học tăng lên trong điều
kiện khí hậu nóng, ẩm”, như tại Biển Đông.49 Tác động của sự ăn mòn của muối
biển khiến Trung Quốc phải rút ngắn thời gian triển khai máy bay tại Biển Đông.50
Điều này cũng khiến Trung quốc phải sở hữu nhiều máy bay hơn để duy trì sự
hiện diện tại khu vực. Rất nhiều máy bay được sản xuất nội địa của Trung Quốc,
như J-11, có thể chỉ có thời gian hoạt động rất ngắn giữa khoảng thời gian bảo
dưỡng, kể cả trong điều kiện khô ráo.51 Trung Quốc có thể giảm bớt tác động của
sự ăn mòn do nước biển bằng cách thường xuyên vệ sinh máy bay và bảo quản
chúng ở các nhà máy bay.52

-

Thời tiết khắc nghiệt: Sự xói mòn ven biển sẽ là một thách thức liên tục đối với
khả năng bảo tồn các thực thể nhân tạo,53 mặc dù Trung Quốc đã xây các đê biển
tại bãi Subi và Vành Khăn cũng như bãi Chữ Thập để ngăn chặn sự ăn mòn.54
Thêm vào đó, các cơn bão nhiệt đới theo mùa đều đặn cản trở Trung Quốc vận
hành tàu và máy bay tại Biển Đông.

-

Hệ thống lưu trữ nhiên liệu và giao thông không cân xứng: Việc xây dựng các cơ
sở lưu trữ nhiên liệu – bao gồm nhiên liệu máy bay – tại các sân bay đã và đang
được xây dựng tại Biển Đông là một bước quan trọng để Trung Quốc có thể đặt
các máy bay quân sự tại đây. Một báo cáo của chính quyền địa phương của Trung
Quốc tại quần đảo Trường Sa2 cho thấy Trung Quốc đang xây dựng các cơ sở lưu
trữ nhiên liệu trên đảo Phú Lâm với sự hợp tác của công ty dầu khí quốc gia

Tam Sa 三沙市: năm 2012, Trung Quốc thành lập thành phố Tam Sa và cơ quan hành chính Tam Sa đối với quần
đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa và vùng biển xung quanh (Người dịch-Nd)
2
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Sinopec, giúp cho nước này có thể lưu trữ nhiên liẹu cho các phương tiện phụ trợ
cho máy bay.55 Các báo cáo của các cơ quan truyền thông vẫn còn bất đồng về
thời gian hoàn thiện các cơ sở nhiên liệu này, từ ba tháng cho đến một năm kể từ
khi bắt đầu xây dựng vào tháng 12/2015.56 Cho đến nay các nguồn tin công khai
đều không nói đến việc Trung Quốc đã xây dựng các cơ sở nhiên liệu tại bãi Subi,
Vành Khăn hoặc Chữ Thập.57 Hơn nữa, còn chưa rõ liệu Trung Quốc có khả năng
vận chuyển số lượng lớn nhiên liệu đến quần đảo Trường Sa để hỗ trợ cho việc
vận hành máy bay tại đây hay không. Tuy nhiên, một báo cáo của Nhật Báo Không
Quân thuộc Quân đội Nhân dân Trung Quốc vào tháng 8/2015 cho biết Trung
Quốc đã lần đầu tiên sử dụng một tàu vận chuyển chất lỏng để vận chuyển nhiên
liệu bay với hành trình 17 ngày “qua các khu vực đảo và bãi đá.”58 Những thuyền
này có thể cho phép Trung Quốc vận chuyển nhiên liệu tới các thực thể địa lý tại
Biển Đông. Bãi Chữ Thập các một cảng đủ sâu để đón các thuyền này.59
-

Cơ sở hạ tầng hỗ trợ máy bay giới hạn: Trung Quốc cần phải xây dựng rất nhiều
kiến trúc hỗ trợ, như kho máy bay và các phương tiện bảo dưỡng, trên cách thực
thể địa lý tại quần đảo Trường Sa mà nó chiếm đóng để triển khai máy bay.603
Hình ảnh vệ tinh các thực thể địa lý của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa không
cho thấy rõ liệu Trung quốc đã xây dựng các kiến trúc hỗ trợ cần thiết cho việc
triển khai những số lượng lớn máy bay hay chưa.4 Các báo cáo từ CSIS cho thấy
Trung quốc đã xây dựng các nhà máy bằng ximăng hoặc bêtông tại bãi Subi, Vành
Khăn và Chữ Thập. Những nhà máy này có thể đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở hạ
tầng hỗ trợ máy bay cũng như những kiến trúc khác.

-

Nhân sự hỗ trợ cơ sở hạ tầng giới hạn: Nếu Trung Quốc triển khai một trung đoàn
máy bay chiến đấu tới bất kì sân bay nào, hiện tại hoặc trong tương lai, tại quần

3 Đảo Phú Lâm được chưa là đã bắt đầu được triển khai máy bay quân sự và gần như chắc chắn có những cơ sở cần
thiết để triển khai nhân sự cũng nơi lưu giữ và bảo dưỡng máy bay.
4 Trung Quốc hạ cánh ba máy bay dân sự trên Bãi Chữ Thập vào tháng 1/2016 nhưng sau đó những máy bay này
đã quay trở lại đất liền sau vài giờ đậu trên bãi Chữ Thập cho nên những chuyến bay đó không cho thấy Trung Quốc
có khả năng duy trì sự hiện diện máy bay tại quần đảo Trường Sa. Chun Han Wong, “China Defends Test Flights
in South China Sea Area,” Wall Street Journal, January 11, 2016. http://www.wsj.com/articles/china-defends-testflights-in-south-china-sea-area-1452518556; Reuters, “China Again Lands Planes on Disputed Island in South
China
Sea:
Xinhua,”
January
6,
2016.
http://www.reuters.com/article/us-southchinaseachinaidUSKBN0UK1HT20160106.
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đảo Trường Sa, chắc chắn nước này sẽ phải huy động hàng trăm nhân viên trinh
sát, bảo dưỡng và thực địa cần phải hỗ trợ cho một trung đoàn không quân thông
thường.61 Gần đây, Trung Quốc có thể đã đạt được khả năng, vẫn còn hạn chế, để
triển khai một lượng nhân sự lớn như vậy trên các thực thể địa lý tại quần đảo
Trường Sa, nhưng việc nước này vẫn tiếp tục xây dựng các thực thể địa lý đó càng
làm tăng số lượng nhân sự cần có tại đây. Theo một báo cáo từ CNN vào tháng
5/2015, Trung Quốc có thể đã xây dựng các “doanh trại quân đội” trên bãi Chữ
Thập, và một báo cáo của CSIS từ tháng 1/2016 cho biết Trung Quốc đã xây dựng
các cơ sở nhà ở tại bãi Vành Khăn.62 Cũng chính báo cáo đã đưa ra một hình ảnh
vệ tinh chụp một tàu hàng chở “các đơn vị nhà ở tạm thời” vào một đầm phá tại
bãi Subi.63 Thêm vào đó, CSIS cho biết các cơ sở cũ hơn tại bãi Subi, tồn tại từ
trước khi chiến dịch bồi đắp đảo hiện nay được bắt đầu, có thể chứa tới 200 binh
sĩ.64
-

Cơ chế Điều phối chung kém phát triển: Để hội nhập các hệ thống và cơ sở giúp
cho việc thiết lập ADIZ, Trung Quốc sẽ thành SD dữ liệu radar để giám sát giao
thông đường không và hướng dẫn máy bay Trung Quốc đáp trả sự xâm phạm
ADIZ. Một báo cáo truyền thông Trung quốc cho thấy Trung Quốc đang thành lập
một cơ chế điều hành chung để điều phối “lực lượng phòng vệ bờ biển”, “chia sẻ
thông tin”, và “lực lượng thực thi pháp luật biển” trong số các cơ quan dân sự và
quân sự của Trung Quốc tại quần đảo Hoàng Sa.65 Cơ chế này có thể là khung cho
một cơ quan điều hành lớn hơn để có thể từng bước quản lý ADIZ tại Biển Đông.

Những hành động của Trung Quốc trên không phận Biển Đông: một ADIZ trên
thực tế?
Mặc dù Trung Quốc chưa tuyên bố ADIZ tại Biển Đông nhưng một số báo cáo cho thấy
Trung Quốc đang cố gắng thiết lập quyền kiểm soát đối với một số khu vực ở Biển Đông.
Một số nhà quan sát đã nói rằng nước này đang thực thi một “ADIZ trên thực tế” tại Biển
Đông.66 Tuy nhiên, không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy Trung Quốc đã thiết lập
quyền kiểm soát đối với máy bay đi lại ngoài phạm vi 20 hải lý tính từ đường bờ biển
của các thực thể địa lý mà Trung Quốc đang kiểm soát. Điều này cho thấy Trung Quốc
chắc chắn đang thực hiện quyền kiểm soát không lưu trong và xung quanh không phận
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của các thực thể địa lý nước này đang kiểm soát hơn là cho thấy Trung Quốc đang cố
gắng thực hiện sự kiểm soát không lưu ở ngoài không phận của mình (ADIZ cùng với
các quy định của vùng này mang lại quyền kiểm soát lớn như vừa nói, chẳng hạn như
ADIZ trên biển Hoa Đông). Một số chuyến bay dân sự và quân sự nước ngoài đã nhận
được những cảnh báo từ nhà chức trách Trung Quốc không cho đi qua các thực thể địa
lý mà Trung Quốc chiếm đóng tại Biển Đông; bao gồm một máy bay do thám của Mỹ
vào tháng 5/2015, hai máy bay ném bom B-52 vào tháng 11/2015, một máy bay do thám
của Úc và một máy bay tư nhân chở một phóng viên BBC vào tháng 12/2015 cũng như
một máy bay của chính phủ Phillipines vào tháng 01/2016.67

Những hàm ý của ADIZ trên Biển Hoa Đông đối với khả năng thiết lập ADIZ
trên Biển Đông
Việc Trung Quốc thiết lập ADIZ tại biển Hoa Đông có thể cho thấy cách Trung Quốc sẽ
thiết lập một ADIZ tại Biển Đông như sau:
-

Trung Quốc sẽ không sử dụng ADIZ để làm gián đoạn các chuyến bay thương mại
tại Biển Đông. Mặc dù chính phủ Nhật Bản đã hướng dẫn các chuyến bay của
nước này không thực hiện các quy định của Trung Quốc về ADIZ trên biển Hoa
Đông nhưng không có chuyến bay thương mại nào của Nhật Bản đã gặp phải hành
động đáp trả từ lực lượng tuần tra không lưu của Trung Quốc. Hơn nữa, Trung
Quốc sẽ phải đối mặt với thái độ chính trị quốc tế thù địch sau khi nước này đưa
ra tuyên bố về ADIZ trên Biển Đông, và có thể sẽ tìm cách tránh sự chỉ trích quốc
tế mà nước này sẽ gặp phải nếu làm gián đoạn các chuyến bay thương mại.

-

Các tính toán chính trị về ích lợi mà ADIZ mang lại cho các mục tiêu lớn hơn về
chủ quyền đối với vùng lãnh thổ đang tranh chấp có thể khiến cho Trung Quốc
không thực hiện một ADIZ toàn diện tại Biển Đông. Bắc Kinh biết rằng tuyên bố
một ADIZ sẽ làm thay đổi hiện trạng của các tranh chấp biển tại Biển Đông, kể cả
khi không thực hiện ADIZ đó một cách toàn diện.

ADIZ trên Biển Đông: Tác động đến các lợi ích an ninh của Mỹ
Một số khía cạnh của ADIZ mà Trung Quốc có thể thiết lập trên Biển Đông có nhiều ảnh
hưởng về mặt an ninh đối với Mỹ.
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-

Một ADIZ trên Biển Đông có thể dẫn tới căng thẳng và đối đầu trên không giữa
các máy bay Trung Quốc và Mỹ trong bối cảnh Trung Quốc đã từng thách thức
máy bay Mỹ trong các vùng biển có tranh chấp, cũng như một quan chức cao cấp
của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết sẵn sàng thực hiện các chuyến bay quân sự gần
các thực thể địa lý mà Trung Quốc chiếm đóng.68 Trung Quốc đã bày tỏ quan điểm
của mình về các chuyến bay do thám của Mỹ gần các thực thể địa lý mà Trung
Quốc chiếm đóng trên Biển Đông, chẳng hạn khi một máy bay U.S. P-8A Poseidon
đi qua gần bãi Subi, Vành Khăn và Chữ Thập vào tháng 5/2015.69 Trung Quốc
chắc chắn chưa đủ khả năng ngăn chặn các chuyến bay quân sự của Mỹ trong phần
lớn khu vực Biển Đông, nhưng một mạng lưới ISR (các lực lượng tuần tra, tình
báo và máy bay chiến đấu) được cải thiện cùng với các sân bay hiện đại với các
máy bay chiến đấu tại quần đảo Trường Sa có thể mang lại cho Trung quốc khả
năng này.

-

Một ADIZ trên Biển Đông có thể làm phức tạp hóa việc thực hiện các chuyến bay
thương mại và nhà nước tại vùng Biển Đông.70 ADIZ mà Trung Quốc có thể thiết
lập sẽ chồng lấn lên các vùng thông báo bay (Flight Information Region – FIR) tại
Biển Đông được quản lý bởi các quốc gia trong khu vực theo quy định của Hiệp
hội Hàng không Quốc tế. Sự quản lý không lưu chồng chéo có thể khiến các phi
công khó khăn khi bay vào khu vực. Việc thiết lập ADIZ của Trung Quốc tại Biển
Đông có thể thúc đẩy các bên yêu sách chủ quyền tại Biển Đông tuyên bố ADIZ
của riêng mình đối với vùng trời Biển Đông. Điều này càng làm phức tạp việc
thực hiện các chuyến bay tại khu vực khi số lượng các bên quản lý vùng trời ngày
càng tăng lên.71

-

Trung Quốc ngày càng tăng cường năng lực của mình để thiết lập một ADIZ tại
Biển Đông cũng như việc nước này thực sự thiết lập một ADIZ tại Biển Đông có
thể thay đổi nguyên trạng chính trị tại Biển Đông. Theo Đô đốc Harry Harris, Tư
lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, một hệ thống các cơ sở quân sự tiên tiến của
Trung Quốc trong khu vực “tạo ra một cơ chế mà trong đó Trung Quốc giành được
lợi thế trong mọi kịch bản chiến tranh.”72 Những diễn tiến này có thể gây ra một
sự leo thang căng thẳng trong khu vực cũng như những phản ứng tiêu cực từ các
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nước láng giềng với Trung Quốc, trong đó có Phillipines – nước có hiệp ước phòng
thủ chung với Mỹ. Điều này có thể gây áp lực khiến Mỹ có hành động đảm bảo
với các đồng minh và đối tác của mình về sự tham dự của Mỹ vào việc duy trì sự
ổn định trong khu vực.
-

Một số cơ sở có ích cho việc thành lập một ADIZ có thể có những tác động quân
sự gây ra một sự biến tại vùng Biển Đông.5 Nếu Trung Quốc tiếp tục tăng cường
khả năng quân sự của mình, điều đó sẽ ngày càng làm phức tạp thêm các kế hoạch
tác chiến của quân đội Mỹ trong khu vực Biển Đông.

-

Khi hệ thống radar của Trung Quốc tại Biển Đông phát triển, Trung Quốc có khả
năng thu thập thông tin tình báo đối với lực lượng quân sự Mỹ tại khu vực và giám
sát các hoạt động thương mại và quân đội của các nước khác trong khu vực.

5 Vào tháng 2/2016, Trung Quốc được cho là đã triển khai tên lửa đất đối không HQ-9 (SAMs) tại đảo Phú Lâm.
Những tên lửa này – có tầm xa đến 200km – có thể ngăn chặn máy bay nước ngoài bay gần quần đảo Hoàng Sa mà
được coi là vi phạm đến không phận của Trung Quốc hay ADIZ trên Biển Đông trong tương lai. Hơn nữa, HQ-9
cùng với hệ thống radar có thể cung cấp thông tin theo dõi cho các máy bay đánh chặn của Trung Quốc trong vùng
biển Nam Trng Hoa. Thêm vào đó, các tên lửa đất đối không đặt trên mặt đất sẽ là một trong những cơ sở chính của
Trung Quốc, có lợi trong những giai đoạn đầu của một cuộc xung đột quân sự trong khu vực. Theo Đô đó Scott
Swift, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Trung Quốc đã hai lần điều động các tên lửa HQ-9 đến đảo Phú
Lâm để tập trận. Vẫn chưa rõ liệu việc triển khai tên lửa HQ-9 lần gần đây nhất có thể trở thành sự hiện diện thường
xuyên hay không. Hope Hodge Seck, “China Has Deployed Missiles to Disputed Island Before, US Admiral Says,”
Military.com, February 19, 2016. http://www.military.com/daily-news/2016/02/19/china-deployed-missilesdisputed-island-before-us-admiral-says.html; BBC, “China ‘Has Deployed Missiles in South China Sea’ – Taiwan,”
February 17, 2016. http://www.bbc.com/news/world-asia-china-35592988; and Richard D. Fisher, Jr., “China
Deploys HQ-9 Surface-to-Air Missiles to Woody Island,” IHS Jane’s Defense Weekly, February 17, 2016.
http://www.janes.com/article/58071/china-deploys-hq-9-surface-to-air-missiles-to-woody-island.
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