Vấn đề Biển Đông trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản
Thứ tư, 16 Tháng 9 2015 08:59 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 07 Tháng 4 2016 08:24

Trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Nhật Bản, hai bên đã ra
tuyên bố chung trong đó chia sẻ quan ngại và lên án hoạt động bồi đắp và xây
dựng quy mô lớn ở Biển Đông. Với sự quan tâm ngày càng tăng đối với Biển Đông và
những lợi ích chung về an ninh biển, sự can dự của Nhật Bản sẽ mang đến những
thuận lợi và thách thức gì cho khu vực?

Khi những căng thẳng trong tranh chấp biển, đảo tại Biển Đông giữa các nước
ASEAN với Trung Quốc không ngừng gia tăng trong thời gian gần đây, Nhật Bản
ngày càng lo ngại về những tác động đối với Nhật Bản và khu vực. Từ thái độ do dự
không nhất quán, Nhật Bản đã thể hiện thái độ tích cực và chủ động đối với vấn đề
Biển Đông. Tương lai, quan điểm và cách tiếp cận sẽ đi theo chiều hướng như thế
nào? Những tác động từ chính sách của Nhật Bản đối với khu vực và Việt Nam là gì?
Đây sẽ là những vấn đề mà bài viết sẽ tập trung để tìm ra câu trả lời.
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Sự thay đổi trong quan điểm của Nhật Bản trong vấn đề Biển Đông từ
những năm 1990 đến nay

Từ quan điểm do dự, không nhất quán…

Khi tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông lần đầu tiên nổi lên vào những năm 1990, phản
ứng của Nhật Bản không thực sự nhất quán. Một mặt, nhằm theo đuổi vai trò và
tiếng nói tích cực hơn trong các vấn đề quốc tế với tư cách là một cường quốc về
kinh tế, Nhật Bản đã nỗ lực theo đuổi và can dự vào vấn đề tranh chấp ở Biển Đông.
Chẳng hạn, thông qua các cơ chế và đối thoại song phương, Nhật Bản nỗ lực thuyết
phục Trung Quốc giải quyết hòa bình các tranh chấp, ủng hộ đối thoại tại Diễn đàn
Khu vực ASEAN (ARF). Tuy nhiên, song song với đó thì Nhật Bản lại do dự trước việc
bị coi là “can thiệp” vào tranh chấp lãnh thổ của các quốc gia khác, bởi vậy mà
chính phủ Nhật Bản đã không đưa vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông vào
chương trình nghị sự của APEC 1995 do Nhật Bản tổ chức. [1]

Tuy nhiên, bối cảnh quốc tế và môi trường chiến lược của Nhật Bản đã thay đổi
mạnh mẽ, đặc biệt là sự trỗi dậy của Trung Quốc từ đầu thế kỷ XXI. Từ sau Chiến
tranh Lạnh tới nay, Trung Quốc luôn là nhân tố quan trọng tác động đến chính sách
đối ngoại của Nhật, tùy từng thời điểm và bối cảnh khác nhau sẽ quy định mặt hợp
tác hay cạnh tranh nổi bật hơn. Sự trỗi dậy của Trung Quốc, chủ nghĩa dân tộc
tăng cao, vấn đề tranh chấp lãnh thổ nổi lên…đã “kích hoạt” các nhân tố gây xung
đột trong quan hệ hai nước. Mối quan hệ trở nên căng thẳng nhất từ sau khi Chiến
tranh Lạnh kết thúc là khi Nhật chính thức quốc hữu hóa ba hòn đảo trong quần đảo
Senkaku/Điếu Ngư.
[2]
Trước bối cảnh môi trường chiến lược của Nhật Bản thay đổi như vậy, ưu tiên trong
chính sách của Nhật Bản về vấn đề Biển Đông cũng buộc phải thay đổi theo. Trước
hết, mong muốn vị thế cường quốc mà trước đó Nhật Bản đặt ưu tiên theo đuổi đã
giảm.
Thay vào đó, tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông lúc này lại là mối quan ngại an ninh
thực sự quan trọng đối với Nhật Bản bởi mối liên hệ giữa sự quyết đoán của Trung
Quốc trong tranh chấp Biển Đông với tranh chấp Trung - Nhật tại Hoa Đông: nếu
thành công ở Biển Đông, Trung Quốc sẽ tự tin áp dụng mô hình, chiến thuật đối với
tranh chấp Hoa Đông.

…đến chính sách chủ động, tích cực và nhất quán
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Thái độ và chính sách hiện tại của Nhật Bản đối với vấn đề Biển Đông được thể hiện
rất rõ ràng: chủ động, tích cực. Chính sách này được thể hiện rất rõ khi Nhật Bản
tăng cường các mối quan hệ cả về chính trị, an ninh, ngoại giao, kinh tế trên các
mặt song phương và đa phương với ba chủ thể chính: ASEAN; các quốc gia tranh
chấp, đặc biệt là Philippines và Việt Nam; và Mỹ. Chính sách tiếp cận vấn đề Biển
Đông còn được đẩy mạnh dưới thời thủ tướng Shinzo Abe thông qua hàng loạt sự
đổi mới về các quy định hạn chế về quốc phòng, chính sách đối ngoại tập trung
hơn vào ASEAN, đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia tranh chấp, đặc biệt là Việt
Nam và Philippines.

Đối với Trung Quốc, sự can dự của Nhật Bản rõ ràng tạo ra những thách thức trong
chiến lược đối với Biển Đông của nước này. Trên quan điểm của Trung Quốc, việc
Nhật Bản can dự vào tranh chấp Biển Đông là nhằm: (i) mở rộng sự ảnh hưởng đối
với khu vực; (ii) kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc; [3] và (iii) giảm áp lực đối với
tranh chấp ở Hoa Đông
[4]
đồng thời tạo bối cảnh quốc tế cho chương trình nghị sự trong nước để thay đổi
chính sách an ninh.
[5]
Trong bối cảnh và quan điểm về ý đồ của Nhật Bản như vậy, Trung Quốc đã thực
hiện những hành động phản ứng trên tất cả các phương diện chính trị, ngoại giao
và kinh tế, trước mỗi động thái mà Trung Quốc coi là can thiệp vào vấn đề Biển
Đông. Điều này đã có những tác động lớn đến mối quan hệ song phương giữa hai
quốc gia, tác động đến tính toán về chính sách trong vấn đề Biển Đông của Nhật
Bản.

Mục tiêu và thực tiễn triển khai các điều chỉnh chính sách của Nhật Bản ở
Biển Đông

Lợi ích và Mục tiêu

Ở Biển Đông, Nhật Bản không chỉ có lợi ích về chính trị - an ninh và thương mại,
mà nước này còn có những lợi ích rất lớn về việc đảm bảo các cơ chế an ninh biển
và luật pháp quốc tế được thực thi và bảo vệ. Mối quan tâm này cũng như về vấn
đề tự do hàng hải đã được Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đề cập trong bài phát
biểu về chính sách Châu Á của mình vào ngày 18/2/2013 rằng:
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Những lợi ích của Nhật Bản là thường xuyên duy trì các vùng biển ở Châu Á hoàn
toàn được tự do qua lại, hòa bình, đảm bảo cho các tuyến đường đó là lợi ích chung
cho toàn thể nhân dân trên thế gới, một khu vực hoàn toàn tuân theo luật
pháp…Trong bối cảnh về mặt địa lý, hai mục tiêu này đều là những nhu cầu thiết
yếu và mang tính bản chất đối với Nhật Bản, một quốc gia bao quanh và phụ thuộc
vào các khu vực biển này, một quốc gia xem sự an toàn trên biển chính là sự an
toàn của chính mình”. [6]

Ngoài ra, can dự vào vấn đề Biển Đông cũng là một cách đề Nhật Bản phân tán sự
chú ý và nguồn lực trong tranh chấp Hoa Đông với Nhật Bản.

Trên cơ sở lợi ích như vậy, Nhật Bản có ba mục tiêu cơ bản, đó là:

Đầu tiên và quan trọng nhất đó là tự do hàng hải, ổn định khu vực, giải quyết hòa
bình các tranh chấp bởi Biển Đông là tuyến đường thương mại, vận chuyển nguồn
nguyên liệu cực kỳ quan trọng đối với nền kinh tế Nhật.

Thứ hai, phân tán sự chú ý và nguồn lực trong tranh chấp Hoa Đông với Nhật Bản
bởi nếu thành công ở Biển Đông, Trung Quốc sẽ tự tin áp dụng mô hình, chiến thuật
đối với tranh chấp Hoa Đông.

Thứ ba là hỗ trợ cho chính sách của Mỹ đối với Biển Đông. Là đồng minh và cũng là
quốc gia có lợi ích rất lớn ở Biển Đông, Nhật Bản sẽ có những đóng góp quan trọng
cho chính sách tái cân bằng nói chung và chính sách đối với Biển Đông nói riêng của
Mỹ.

Thực tiễn triển khai các điều chỉnh chính sách

Đối với cách tiếp cận đa phương , do những hạn chế về mặt ngoại giao, sức mạnh
chính trị, phương thức hữu hiệu của Nhật Bản là tích cực tham gia vào các cơ chế
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đối thoại đa phương của ASEAN. Đối với phương thức này, Nhật Bản luôn tích cực và
chủ động tham gia vào các cơ chế an ninh do ASEAN làm chủ đạo, như ARF, ADMM,
EAS. Mục tiêu là giám sát và kiềm chế các hành vi đơn phương của Trung Quốc ở
Biển Đông, gây áp lực lên Trung Quốc nhằm phân tán sự chú ý cũng như triển khai
hoạt động của Trung Quốc tại Hoa Đông. Để thực hiện mục tiêu này, Nhật Bản sẽ
chủ động lên tiếng ủng hộ các tuyên bố của ASEAN, các quốc gia tranh chấp trong
khu vực về vấn đề Biển Đông. Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng chủ động đưa ra các
sáng kiến thành lập các cơ chế thảo luận ở mức độ rộng lớn về vấn đề hành hải,
chẳng hạn như sáng kiến của Nhật Bản về việc thành lập “diễn đàn an ninh biển
Đông Á” tại EAS vào năm 2011 hay đưa ra các sáng kiến và nguyên tắc kiểm soát
xung đột trên biển như khái niệm “Kỹ năng đi biển” (good seamanship) mà Nhật
Bản đưa ra vào năm 2012 tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 11. Mặc dù các sáng kiến
hay đề xuất không thành công nhưng điều đó cho thấy sự chủ động, tích cực của
Nhật Bản trong vấn đề an ninh hàng hải đang theo đuổi.

Về hợp tác trên lĩnh vực an ninh biển, Nhật Bản tập trung nhiều hơn vào các vấn
đề an ninh truyền thống và phi truyền thống trong lĩnh vực an ninh hàng biển tại
các cơ chế hợp tác ASEAN, đặc biệt là các vấn đề có mối quan hệ với tranh chấp
Biển Đông và Hoa Đông. Ngoài ra, Nhật Bản cũng tận dụng và chủ động nêu vấn đề
tại các cơ chế, diễn đàn khác mà Nhật Bản có vai trò ảnh hưởng (Hợp tác sông Mê
Công Mở rộng) hoặc tham gia (G7). Điển hình gần đây nhất là việc Nhật Bản cam
kết hỗ trợ hơn 6 tỷ USD cho khu vực các quốc gia song Mê Công và hai bên cũng ra
được tuyên bố về vấn đề Biển Đông. Tại Hội nghị Thượng đỉnh G7, gần đây nhất là
tại Hội nghị 2014 và 2015, thủ tướng Shinzo Abe đã thảo luận và nêu vấn đề tự do
hàng hải, vấn đề cải tạo đảo của Trung Quốc và tuyên bố của cả hai Hội nghị đều
đề cập đến vấn đề Biển Đông.

Về việc thúc đẩy mối quan hệ song phương , Nhật Bản đẩy mạnh sự hỗ trợ và ủng
hộ của mình đối với các thành viên ASEAN có tranh chấp ở Biển Đông, đặc biệt là
Việt Nam và Philippines, hỗ trợ nâng cao năng lực chấp pháp trên biển bao gồm cả
phẩn cứng (như tàu tuần tra) và phần mềm (huấn luyện) thông qua nguồn hỗ trợ
ODA và chương trình mới về hỗ trợ quốc phòng trong khuôn khổ mục tiêu trong
Định hướng Chương trình Quốc phòng Quốc gia (NDPG) mà Nhật Bản đưa vào thực
hiện từ năm 2010. Đối với Mỹ, vai trò và cũng là mong muốn của Mỹ đối với Nhật
Bản là Nhật Bản sẽ đóng vai trò hỗ trợ Mỹ củng cố và tăng cường sự hiện diện tại
khu vực, hỗ trợ cho chiến lược tái cân bằng của Mỹ thông qua hoạt động hỗ trợ tài
chính, hỗ trợ xây dựng năng lực cho các quốc gia ven biển ở Biển Đông đối phó với
Trung Quốc.

Những giới hạn đối với chính sách Biển Đông của Nhật Bản
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Dù tích cực, chủ động và được các quốc gia khu vực cũng như đồng minh Mỹ ủng
hộ, nhưng chính sách của Nhật Bản còn có những giới hạn cản trở và ảnh hưởng
nhất định đến tiến trình thực hiện.

Thứ nhất, so với Mỹ và Trung Quốc, vai trò và tầm ảnh hưởng về chính trị, ngoại
giao của Nhật Bản còn hạn chế, do vậy Nhật Bản sẽ gặp khó khăn trong nỗ lực tăng
cường ảnh hưởng đối với khu vực về các vấn đề an ninh cũng như vấn đề Biển
Đông.

Thứ hai, do những hạn chế về hiến pháp, nội bộ, việc tăng cường hợp tác quân sự
(bên ngoài lãnh thổ) sẽ gặp những khó khăn nhất định. Điều đó cũng phần nào giải
thích vì sao nhiều quốc gia khu vực vẫn nhìn nhận Nhật Bản là quốc gia, đối tác
kinh tế hơn là quân sự, chính trị.

Thứ ba, điểm dễ nhận thấy về chính trị nội bộ của Nhật là sự bấp bênh. Nhìn lại
khoảng 20 năm gần đây, hầu như các thủ tướng chỉ nắm quyền 2 năm. Ngoại trừ
Koizumi và Shinzo Abe (Koizumi cầm quyền từ 2001 – 2006, Shinzo Abe cầm quyền
từ 2012 đến nay). Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sự nhất quán về chính sách
chung của Nhật Bản.

Ngoài ra, Nhật Bản không phải là bên tranh chấp, cùng với đó là quá khứ quân
phiệt, đây sẽ là những nhân tố mà Trung Quốc và cả Hàn Quốc khai thác để gây áp
lực và cản trở sự điều chỉnh chính sách về chính trị, quân sự của Nhật Bản, gián
tiếp ảnh hưởng lên chính sách của Nhật Bản ở Biển Đông.

Triển vọng

Chiều hướng chính sách can dự vào vấn đề Biển Đông của Nhật Bản thời gian tới về
cơ bản phụ thuộc vào các nhân tố: chiều hướng phát triển về tranh chấp Biển Đông;
hành vi và chiến thuật thực hiện của Trung Quốc ở Biển Đông; chiều hướng của
chính sách “tái cân bằng” của Mỹ; nhận thức về Trung Quốc trong chính trị nội bộ
Nhật Bản và xu hướng điều chỉnh về chính sách an ninh, quốc phòng của Nhật Bản.
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Trong bối cảnh hiện nay, sự phát triển trong tranh chấp Biển Đông đang có xu
hướng ngày càng phức tạp, đặc biệt là các hành vi và chiến thuật của Trung Quốc ở
Biển Đông đang ngày càng thể hiện rõ: quyết đoán và công khai phá vỡ nguyên
trạng, thách thức trực tiếp sự hiện diện của Mỹ ở khu vực. Các quốc gia tranh chấp
ngày càng lo ngại, đặc biệt là Philippines và Việt Nam.

Về chiến lược “tái cân bằng” của Mỹ, trước sự trỗi dậy không ngừng của Trung
Quốc, đi kèm với đó là hành vi và ý định phá vỡ nguyên trạng và trật tự khu vực
mà Mỹ đã thiết lập, công khai thách thức sự hiện diện của Mỹ tại đây. Do đó, thời
gian tới, Mỹ sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “tái cân bằng” của mình trên tất cả
phương diện, từ kinh tế, chính trị đến ngoại giao, quốc phòng.

Về chính trị nội bộ, khi đảng LDP đã xây dựng được liên minh của mình và thậm chí
còn chứng tỏ được sức mạnh khi đã thống nhất được tiếng nói trong các vấn đề
nhạy cảm như phòng vệ tập thể…, vị trí của đảng này có thể sẽ còn được đảm bảo
lâu dài nên chính sách đối ngoại có thể có xu hướng ổn định hơn. Đối với nhu cầu
“bình thường hóa” quốc gia, dù đảng nào có lên nắm quyền trong 15 năm tới thì
nhu cầu này vẫn sẽ được đặt ra, nhất là trong bối cảnh môi trường an ninh có xu
hướng vận động theo chiều Trung Quốc vươn lên, Mỹ không đủ sức như hiện nay.

Về xu hướng điều chỉnh chính sách an ninh, quốc phòng. Chính sách mới về an
ninh quốc phòng của Nhật Bản hiện nay đang có những thay đổi rất lớn theo hướng
đưa Nhật Bản chủ động hơn, dần biến Nhật Bản trở thành “quốc gia bình thường”.
Về mặt chính sách
, hiện chính quyền Abe đang nỗ lực thông qua hai sửa đổi về an ninh.
Thứ nhất,
cho phép Nhật Bản cung cấp sự hỗ trợ hậu cần cho các quốc gia tham gia các sứ
mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Hoạt động này trên lý thuyết, Nhật Bản
không được phép tham gia.
Thứ hai và cũng là quan trọng nhất,
xem xét và diễn giải lại khái niệm phòng vệ tập thể về quyền của Nhật Bản tham
gia hỗ trợ các quốc gia bị tấn công theo
Điều 51
của Hiến chương Liên Hợp Quốc.
Về mặt ngân sách quốc phòng,
trong bối cảnh Trung Quốc ngày tăng ngân sách quốc phòng, Nhật Bản cũng đang
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tăng cường bổ sung cho ngân sách tăng thêm 0,8% hàng năm cho đến 2018.
Về hoạt động tập huấn luyện, tập trận chung,
chính quyền Abe hiện tại đang đẩy mạnh các hoạt động tập trận chung. Ngoài đồng
minh là Mỹ, Nhật Bản cũng tăng cường các cuộc tập trận chung với Úc, Philippines,
Ấn Độ và Việt Nam.

Tất cả những nhân tố trên cho thấy rằng, trong thời gian tới, Nhật Bản sẽ tiếp tục
đẩy mạnh chính sách can dự đối với vấn đề Biển Đông trên tất cả các phương diện:
đa phương, song phương, chính trị, an ninh và quốc phòng.

Tác động đối với ASEAN và Việt Nam.

Sự can dự của Nhật Bản vào vấn đề Biển Đông rõ ràng được các quốc gia có tranh
chấp trong ASEAN hoan nghênh. Tuy nhiên, sự can dự này cũng có hai mặt: vừa
đêm đến cơ hội nhưng cũng tạo ra những thách thức.

Đối với ASEAN

Trong bối cảnh Nhật Bản tích cực can dự khu vực và vấn đề Biển Đông nhằm tăng
cường và cạnh tranh ảnh hưởng, điều đó sẽ buộc Trung Quốc phản ứng theo nhiều
hướng khác nhau, trong đó có cả việc tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực
để giữ và phát huy ảnh hưởng của mình ở khu vực. Theo đó, cả Nhật Bản và Trung
Quốc sẽ đều tích cực tham gia vào các cơ chế của ASEAN, các sáng kiến đa phương,
hỗ trợ về kỹ thuật và đóng góp cho sự phát triển kinh tế của các quốc gia ASEAN;
nâng cao năng lực trên biển cho các quốc gia từ sự hỗ trợ và hợp tác của cả hai
quốc gia này.

Cách tiếp cận của Nhật Bản trong vấn đề Biển Đông tại các diễn đàn đa phương của
ASEAN là nêu vấn đề tự do hàng hải, giải quyết tranh chấp hòa bình và tuân thủ các
luật pháp quốc tế, đưa ra các sáng kiến về an toàn, an ninh biển. Điều này hoàn
toàn phù hợp và tương đồng với quan điểm của ASEAN cũng như các quốc gia tranh
chấp với Trung Quốc ở Biển Đông. Sự tương đồng này, cùng với thái độ chủ động và
tích cực của Nhật Bản, vấn đê Biển Đông sẽ được duy trì và thảo luận liên tục trong
chương trình nghị sự của ASEAN, lôi kéo được sự chú ý và quan tâm từ các đối tác
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bên ngoài của ASEAN như Ấn Độ, Úc, Nga…Việc biến vấn đề Biển Đông thành mối
quan tâm chung của cộng đồng thế giới sẽ gây được áp lực đối với Trung Quốc,
kiềm chế và giảm bớt hành vi quyết đoán và có phần hung hăng của Trung Quốc.

Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội, cách tiếp cận của Nhật Bản cũng tạo ra một số
thách thức. Quan điểm, cách tiếp cận vấn đề Biển Đông, quan điểm và mối quan hệ
với Trung Quốc của các quốc gia ASEAN là khác nhau. Chính sự khác biệt này sẽ tạo
ra sự chia rẽ trong nội khối ASEAN, cản trở sự đoàn kết nội khối. Tuy nhiên vai trò
trung tâm của ASEAN sẽ không thực sự thích hợp nếu như phủ nhận tầm quan trọng
và vai trò tham gia của các cường quốc bên ngoài khu vực trong cấu trúc an ninh
khu vực. Nhưng sự tham gia của các cường quốc, cụ thể là sự chủ động và tích cực
của Nhật Bản trong vấn đề Biển Đông sẽ làm “loãng” các vấn đề trọng tâm của
khối, thậm chí có thể biến thành vũ đài cạnh tranh giữa Trung Quốc và Nhật Bản
trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ Hoa Đông.

Đối với Việt Nam

Nhật Bản là quốc gia có tiềm lực mạnh về kinh tế, năng lực biển của Nhật Bản cũng
rất phát triển. Do đó, v ới khoảng cách chênh lệnh về sức mạnh trên biển giữa Trung
Quốc với Việt Nam nói riêng và với các quốc gia ASEAN nói chung như hiện nay,
Nhật Bản sẽ tăng cường hỗ trợ và xây dựng năng lực trên biển cho Việt Nam thông
qua hỗ trợ cả về phần cứng (tàu tuần tra, trang thiết bị bán quân sự…) và phần
mềm (huấn luyện và đào tạo…). Trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng đến Nhật Bản từ ngày 15-18/9/2015, hai nhà lãnh đạo đã ra tuyên bố chung
chia sẻ quan ngại sâu sắc, đồng thời lên án việc bồi đắp đảo và xây dựng công sự
quy mô lớn ở Biển Đông.
[7] Với mong muốn cùng nhau thúc
đẩy an ninh biển, hai bên đã ký công hàm trao đổi về việc chính phủ Nhật Bản cung
cấp khoản viện trợ không hoàn lại dự án trị giá 200 tỷ yen để đảm bảo an toàn
hàng hải trong tài khóa 2015.
[8
]

Hợp tác trong lĩnh vực an ninh quốc phòng còn là đòn bẩy để tăng cường hợp tác
trong các lĩnh vực khác, góp phần tạo dựng lòng tin giữa hai quốc gia, đưa mối
quan hệ hai nước phát triển cả về bề rộng và chiều sâu. Trong số sáu văn bản hợp
tác đạt được trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, đã có hai văn bản giữa (i) Bộ
Quốc phòng hai nước về hợp tác trong lĩnh vực giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc
và (ii) Cảnh sát Biển Việt Nam và Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản về thiết lập
quan hệ phối hợp nhằm phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và phát triển hợp
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tác chung.

Bên cạnh những nhân tố thuận lợi, chính sách chủ động và tích cực của Nhật Bản
vào vấn đề Biển Đông cũng sẽ tạo ra những thách thức đối với Việt Nam.

Thứ nhất , tạo nên sức ép trong quan hệ Nhật Bản - Trung Quốc - Việt Nam. Việc
Nhật Bản đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng và
an ninh sẽ tạo ra một số khó khăn cho Việt Nam trong việc xử lý quan hệ với Trung
Quốc cũng như với các quốc gia ASEAN khác, đặc biệt là trong vấn đề tranh chấp
biển Hoa Đông. Những vấn đề như vậy sẽ khiến cho việc bày tỏ thái độ và lập
trường của Việt Nam sẽ gặp khó khăn bởi sẽ phải tính đến thái độ của cả Trung
Quốc và Nhật Bản, ASEAN, ảnh hưởng đến đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng
mở, đa dạng hóa, đa phương hóa của Việt Nam.

Thứ hai, tạo ra sự chia rẽ nội khối, gia tăng sự khác biệt và quan điểm trong mối
quan hệ với Trung Quốc của các quốc gia ASEAN, từ đó gây ra khó khăn cho Việt
Nam trong việc giải quyết vấn đề Biển Đông theo hướng có lợi cho Việt Nam. Chính
sách can dự của Nhật Bản, cùng với chiến lược “tái cân bằng” của Mỹ đã tạo ra sự
xung đột, cạnh tranh quyết liệt với chính sách Biển Đông của Trung Quốc; khoét sâu
thêm sự chia rẽ trong ASEAN về vấn đề Biển Đông giữa một bên là các quốc gia có
lợi ích trực tiếp như Philippines và Việt Nam với một bên là các quốc gia không có
tranh chấp như Myanmar, Lào hoặc “cùng phe” với Trung Quốc như Campuchia.

Lời kết

Trái với thái độ do dự và không rõ ràng đối với vấn đề Biển Đông trong những năm
1990, thái độ và cách tiếp cận của Nhật Bản hiện nay chủ động hơn rất nhiều và
được triển khai theo các hướng khác nhau, đặc biệt là đối với chính quyền Abe,
Nhật Bản sẵn sàng tham gia tích cực vào các diễn đàn an ninh do ASEAN làm chủ
đạo, tích cực thúc đẩy các mối quan hệ song phương, đặc biệt là với Mỹ, Philippines
và Việt Nam. Với xu hướng phát triển chung và hướng điều chỉnh chính sách đối
ngoại thời gian tới, với những điểm song trùng về lợi ích giữa Việt Nam và Nhật Bản
trong vấn đề Biển Đông, đây sẽ là thời điểm thuận lợi để thúc đẩy quan hệ mọi mặt
với Nhật Bản, đặc biệt là trong vấn đề hợp tác chính trị, quốc phòng và an ninh,
nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược Việt-Nhật vì hoà bình và phồn
vinh ở Châu Á như đã được khẳng định trong Tuyên bố chung mới nhất giữa hai
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bên.

Trần Quang Châu (Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao)

Tác giả xin chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp quý báu của TS. Trần Trường
Thủy, ThS. Nguyễn Minh Ngọc trong quá trình thực hiện bài viết này.
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