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Trong 20 năm qua, Bắc Kinh đã gặt hái được một số thành công trong việc thay đổi
hiện trạng khu vực bằng chính sách láng giềng tốt. Nhưng rắc rối trong vấn đề Biển
Đông dường như lại ngăn cản quá trình thực hiện những tham vọng của chủ nghĩa
xét lại đối với khu vực trong những thập kỷ tới.

Trung Quốc có những tham vọng lớn liên quan đến chủ nghĩa xét lại ở Đông Nam Á,
bao gồm thiết lập lại cấu trúc an ninh khu vực hiện hành, tái định hình chiến lược
và các thể chế an ninh, chính trị khu vực hiện tại, xét lại các quy tắc và chuẩn mực
đang điều chỉnh các mối quan hệ khu vực, và khao khát đóng vai trò lớn hơn trong
việc định hình chương trình nghị sự khu vực. Trong 20 năm qua, Bắc Kinh đã gặt
hái được một số thành công trong việc thay đổi hiện trạng khu vực bằng chính sách

1/6

Tham vọng Chủ nghĩa Xét lại của Trung Quốc tại Đông Nam Á và Vết đen Tranh chấp Biển Đ
Thứ hai, 06 Tháng 11 2017 15:06

láng giềng tốt. Nhưng rắc rối trong vấn đề Biển Đông dường như lại ngăn cản quá
trình thực hiện những tham vọng của chủ nghĩa xét lại đối với khu vực trong những
thập kỷ tới.

Đối với các nhà phân tích quốc tế, không hề bất thường khi nhận định rằng Trung
Quốc có xu hướng xem Đông Nam Á là sân sau chiến lược của mình. [1] Thuật ngữ
tương đồng nhất với “sân sau chiến lược” mà các nhà phân tích Trung Quốc từng sử
dụng để nhấn mạnh tầm quan trọng của khu vực trong mối quan hệ đối ngoại của
Trung Quốc là “giới hạn chiến lược”.
[2]
Dù các học giả có dùng những thuật ngữ nào đi chăng nữa thì cũng cần phải lưu ý
rằng, giới tinh hoa về chính sách đối ngoại của Trung Quốc vẫn thường miêu tả về
tầm quan trọng của khu vực bằng những thuật ngữ về chiến lược. Họ thường nhấn
mạnh đến yếu tố gần gũi về mặt địa lý của khu vực đối với Trung Quốc, là vị trí
cửa ngõ nối liền Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, là trung tâm cho hoạt động
thương mại và nguồn cung năng lượng cho Trung Quốc, là khu vực giàu tài nguyên
giúp Trung Quốc duy trì tăng trưởng kinh tế dài hạn và là nơi dễ bị các cường quốc
bên ngoài khu vực gây ảnh hưởng. Các nhà phân tích Trung Quốc cũng đề cập đến
vai trò thống trị cổ xưa của đế chế Trung Quốc trong khu vực, sự kết nối giữa Trung
Quốc và nhiều quốc gia khu vực, về tầm quan trọng của khu vực trong việc truyền
bá hình ảnh tích cực cũng như sức mạnh mềm của Trung Quốc ra toàn cầu.
[3]

Một điều rõ ràng là Trung Quốc có mối quan tâm mạnh mẽ đến việc trở thành quốc
gia mang tầm ảnh hưởng lớn nhất ở Đông Nam Á. Rất ít nhà phân tích phản đối
quan điểm cho rằng Trung Quốc có tham vọng xét lại mạnh mẽ đối với Đông Nam
Á. [4] Bắc Kinh mong muốn thay đổi bức tranh chiến lược, cấu trúc an ninh, các mối
quan hệ an ninh song phương khác nhau, các quy tắc và luật định, và thậm chí có
thể là quỹ đạo phát triển về kinh tế - chính trị của khu vực, tất cả đều thay đổi
theo tính toán của Trung Quốc.
[5] Để hỗ trợ cho những thay đổi như vậy, Bắc
Kinh có thể nhận thấy rằng họ sẽ cần phải thực hiện những mục tiêu sau. Đầu tiên
họ cần phải có được lòng tin chính trị vững chắc từ xã hội và giới tinh hoa Đông
Nam Á. Thứ hai, Bắc Kinh cần tự tìm ra cho mình vị trí thuận lợi nhất trong quá
trình tái cơ cấu chiến lược ở khu vực. Thứ ba, Trung Quốc cần phải tự khắc họa bản
thân là quốc gia tốt nhất trong việc cung cấp các dịch vụ công cho khu vực. Thứ tư,
Trung Quốc cần phải đóng vai trò đầu tàu trong vấn đề thiết lập chương trình nghị
sự và giải quyết các vấn đề khu vực, tốt nhất là sẽ dựa vào các quy tắc và luật
định theo mong muốn của Trung Quốc.

Sẽ rất khó để Bắc Kinh có thể khẳng định rằng mình đang tiến gần đến các mục
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tiêu này. Dù Trung Quốc đã tích cực tham gia vào Đông Nam Á từ hơn 20 năm nay,
nhiều quốc gia khu vực vẫn không thể gạt bỏ mối nghi ngờ đối với Trung Quốc và
nhiều quốc gia trong số này cũng chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ các quốc gia bên
ngoài khu vực để cân bằng với Trung Quốc. [6] Đa số những quốc gia này sẽ tiếp
tục ủng hộ kiến trúc an ninh khu vực với Mỹ giữ vai trò trung tâm. Rất ít quốc gia
khu vực ủng hộ “Khái niệm an ninh mới” của Trung Quốc. Trong vấn đề Biển Đông,
Bắc Kinh vẫn luôn là đối tượng bị chỉ trích. Trung Quốc đã chủ động tham gia vào
các cơ chế, diễn đàn đa phương khu vực liên quan đến ASEAN (Hiệp hội các Quốc
gia Đông Nam Á), nhưng sẽ còn rất lâu mới có thể chi phối tiến trình đưa ra quyết
định về những vấn đề quan trọng trong khu vực. Lĩnh vực đáng chú ý duy nhất mà
Trung Quốc được cho là đang dần giữ vai trò chủ đạo là kinh tế và thương mại.

Bài viết này sẽ đánh giá về những nỗ lực của Trung Quốc nhằm xét lại hiện trạng ở
Đông Nam Á. Phần đầu sẽ mô tả tổng thể về các mối quan hệ song phương và nỗ
lực không ngừng của Bắc Kinh nhằm xây dựng và duy trì mối quan hệ bền vững và
ổn định với khu vực. Nỗ lực của Trung Quốc có thể nhận thấy trong những lĩnh vực
như giao lưu chính trị cấp cao, liên kết đầu tư và thương mại, trao đổi văn hóa và
xã hội, và gần đây hơn là các mối quan hệ an ninh giữa hai bên. Phần thứ hai sẽ
phân tích mối quan hệ song phương của Trung Quốc với các quốc gia ASEAN về bốn
vấn đề: các quốc gia Đông Nam Á biển, bao gồm Indonesia, Malaysia, Singapore và
Brunei; các quốc gia Đông Nam Á lục địa, gồm Thái Lan, Lào và Campuchia; và Việt
Nam và Philippines. Myanmar sẽ được xét riêng do Trung Quốc và Myanmar có
những mối quan hệ độc đáo trên nhiều khía cạnh, mặc dù có nhiều bất ổn giữa hai
nước. Mối quan hệ của Trung Quốc với Việt Nam và Philippines cũng được đánh giá
riêng do tranh chấp Biển Đông đóng vai trò chi phối trong các mối quan hệ song
phương này.

Phần thứ ba sẽ tập trung vào tranh chấp Biển Đông, vấn đề được xem là nan giải
nhất giữa Trung Quốc và Đông Nam Á. Tác giả sẽ phân tích mọi quan điểm và chính
sách khác nhau giữa Trung Quốc các quốc gia yêu sách ở khu vực, ở mức độ thấp
hơn là các quốc gia không phải là bên yêu sách. Tác giả lập luận rằng tranh chấp
Biển Đông phức tạp và khó kiểm soát hiệu quả đến mức có thể sẽ vẫn là “vết đen”
trong mối quan hệ Trung Quốc - Đông Nam Á. Tác giả tin rằng, có lẽ chính sách láng
giềng tốt của Bắc Kinh đã gặt hái được một số kết quả tích cực mà ở mức độ nào
đó, đa số các quốc gia khu vực rõ ràng đã không xem Trung Quốc là mối đe dọa và
sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc như là một đối tác. Nhờ đó, Bắc Kinh trở thành
một chủ thể chiến lược quan trọng ở khu vực. Quan trọng hơn là sức mạnh kinh tế
ngày một phát triển của Trung Quốc đã đặt ra những hạn chế lớn về chính sách đối
ngoại và chiến lược quốc tế của các quốc gia khu vực. Tuy nhiên, tác giả cũng cho
rằng, bên cạnh các vấn đề tồn đọng trong mối quan hệ song phương, vấn đề Biển
Đông có lẽ sẽ là rào cản rất lớn đối với mọi hành động thực hiện tham vọng xét lại
của Trung Quốc ở Đông Nam Á.
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MỐI QUAN HỆ GIỮA TRUNG QUỐC VÀ CÁC QUỐC GIA ASEAN: MỘT CÁI NHÌN
TOÀN CẢNH

Những mối quan hệ gần gũi hơn giữa Trung Quốc và Đông Nam Á được nhìn nhận ở
cả cấp độ song phương và đa phương – như một bằng chứng rõ ràng về chính sách
“láng giềng tốt” của Trung Quốc. Mối quan hệ mạnh mẽ về kinh tế của Trung Quốc
với các quốc gia láng giềng đã mang lại lợi ích cho các bên về thương mại và đầu
tư, những lợi ích phục vụ cho nền kinh tế của Trung Quốc. Ngoài ra, mối quan hệ
chặt chẽ về kinh tế của Trung Quốc cũng giúp giảm đi nhận thức về “mối đe dọa”
Trung Quốc và tăng cường lôi cuốn sức mạnh của Trung Quốc, theo đó thúc đẩy
quyền lực mềm của Trung Quốc trong khu vực, hay nói theo cách khác là gây ảnh
hưởng tới các quốc gia láng giềng Đông Nam Á hành động theo lợi ích của Trung
Quốc.

Thương mại giữa Trung Quốc và các đối tác ASEAN phát triển mạnh mẽ trong
những năm gần đây. Trong năm 2013, thương mại Trung Quốc - ASEAN đạt mức kỷ
lục là 350,5 tỷ USD, tăng 9,7% so với năm 2012 là 319,5 tỷ USD (khối lượng thương
mại năm 2012 đã tăng 14,1% so với năm 2011 là 280,1 tỷ USD). Biểu đồ 1 mô tả
mức tăng trưởng nhanh chóng trong thương mại Trung Quốc – ASEAN.

…
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