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Nếu ai có bất kỳ nghi ngờ nào về việc thế giới đang ở trong một sự thay đổi mạnh
mẽ thì các sự kiện trong tháng 11 đã xua tan điều đó. Việc châu Âu kêu gọi Trung
Quốc cứu trợ đồng euro và việc Tổng thống Mỹ Barack Obama đến Bali để vận
động sự hỗ trợ của châu Á là những bằng chứng cho thấy sự thay đổi. Câu hỏi đặt
ra là ai sẽ là người dẫn đầu thế giới trong thế kỷ 21 và sẽ làm như thế nào?

Có rất nhiều ý kiến cho rằng thế kỷ 21 là thế kỷ của châu Á, với các nước đặc trưng
như Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ. Những quốc gia này chắc chắn sẽ tìm cách
tăng cường vai trò của mình trong các vấn đề thế giới, bao gồm cả việc có thêm thị
phần trong các cơ quan quản trị toàn cầu. Tuy nhiên, liệu họ có làm được đủ mọi
việc để xứng đáng với điều này? Sự can thiệp ở Libi, dẫn đầu là Anh và Pháp và do
NATO triển khai, đã nói lên tất cả. Không có NATO và cũng không có Libi ở châu Á.
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Tưởng tượng một kịch bản trong đó Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản phối hợp với
nhau để lãnh đạo một liên minh sẵn sàng buộc một chế độ tàn bạo từ bỏ quyền lực,
hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động liên quan đến an ninh và hòa bình của các nước
láng giềng, đều là không hợp lý. Trung Quốc và Nhật Bản là hai nền kinh tế lớn thứ
2 và thứ 3 của thế giới. Tính theo sự ngang bằng sức mua (PPP), nền kinh tế Ấn Độ
được xếp vào hàng thứ 6. Chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc đã tăng trưởng đến
hai con số mỗi năm trong hai thập kỷ qua. Ấn Độ là khách hàng mua vũ khí lớn nhất
thế giới trong năm 2010. Một nghiên cứu của Dịch vụ Nghiên cứu Quốc hội Mỹ cho
biết Arập Xêút, Ấn Độ và Trung Quốc là ba nước mua vũ khí lớn nhất trong giai đoạn
từ năm 2003-2010. Ấn Độ đã mua gần 17 tỷ USD, so với 13,2 tỷ USD của Trung
Quốc và 29 tỷ USD của Arập Xêút.

Các ý tưởng trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản cũng
đều đã phát triển: Ấn Độ đã từ bỏ chính sách không liên kết. Trung Quốc đã chuyển
qua giai đoạn của chủ nghĩa Mao. Nhật Bản theo đuổi ý tưởng về một "trạng thái
bình thường" sẵn sàng chấp nhận sử dụng vũ lực trong các hoạt động đa phương.
Nhưng thật không may, những thay đổi này đã không mang lại vai trò lãnh đạo lớn
hơn trong quản trị toàn cầu. Những tham vọng quyền lực quốc tế và sự cạnh tranh
trong khu vực đã hạn chế đóng góp của họ trong quản trị toàn cầu. Chủ tịch Hồ
Cẩm Đào đã xác định mục tiêu trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc là "cùng
nhau xây dựng một thế giới hài hòa". Lãnh đạo Trung Quốc và các học giả gọi ý
tưởng văn hóa đó là "tất cả dưới trời". Khái niệm này nhấn mạnh sự hòa hợp và
cũng là tín hiệu rằng Trung Quốc có thể là chính trị phi dân chủ, nhưng vẫn theo
đuổi tình hữu nghị với các quốc gia khác. Trung Quốc đã tăng cường tham gia
trong chủ nghĩa đa phương và quản trị toàn cầu, nhưng không được cung cấp vai
trò lãnh đạo. Điều này đôi khi được giải thích như là một di sản kéo dài theo cảnh
báo của Đặng Tiểu Bình về việc giới lãnh đạo Trung Quốc sẽ đại diện cho các nước
đang phát triển. Nói đúng hơn mong muốn của Trung Quốc không phải là hy sinh
chủ quyền và độc lập của mình vì lợi ích của chủ nghĩa đa phương và quản trị toàn
cầu, cùng với sự hội nhập có giới hạn và luôn cân nhắc tình hình trong nước và
quốc tế khi đưa ra quyết định về các vấn đề quản trị toàn cầu. Quan điểm chính
sách "trạng thái bình thường" của Nhật Bản ban đầu được thể hiện như một cách
để lấy lại quyền sử dụng vũ lực của Nhật Bản, nhưng chỉ để hỗ trợ cho các hoạt
động xử phạt của Liên Hợp Quốc. Nhưng điều đó cũng phản ánh những động cơ
chiến lược: Khi lực lượng Mỹ rút quân khỏi khu vực, Nhật Bản có thể tự bảo vệ mình
và đối phó được với sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc và mối đe dọa từ Bắc
Triều Tiên. Ngoài ra nó còn là để tăng sự tham gia của Nhật Bản trong các hoạt
động quân sự trên Ấn Độ Dương và khu vực Vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, do sự không
kiên định của giới lãnh đạo trong nước và một nền kinh tế đang suy giảm, Nhật
Bản đã không thể trở thành một nhà lãnh đạo toàn cầu có tính chủ động khi nói đến
vấn đề giải quyết cuộc khủng hoảng.
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Trong năm 2005, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh khẳng định rằng "thế kỷ 21 sẽ
là một thế kỷ của Ấn Độ". Ông Singh bày tỏ hy vọng rằng: "Thế giới một lần nữa sẽ
nhìn vào chúng tôi với sự tôn trọng, không chỉ về những tiến bộ kinh tế mà còn là
những giá trị dân chủ... các nguyên tắc của chủ nghĩa đa nguyên và tính toàn
diện, chúng tôi sẽ cho thấy di sản của Ấn Độ là nền văn hóa lâu đời của thế kỷ và là
nền văn hóa văn minh". Trong tham vọng này, Ấn Độ đã thể hiện sự tự hào khi Tổng
thống Mỹ George W. Bush và Barack Obama mô tả Ấn Độ như là "một nhà lãnh đạo
ở châu Á và trên thế giới" và là "một thế lực đang lên có vai trò to lớn đối với toàn
cầu". Tuy nhiên, chính sách đối ngoại của Ấn Độ đã chuyển hướng thực dụng hơn.
Một số nhà phân tích của Ấn Độ như C. Raja Mohan đã chỉ ra rằng Ấn Độ có thể
quay trở lại từ thời của Gandhi và Nehru đến George Curzon trong những năm đầu
thế kỷ 20, khi cho rằng Ấn Độ đứng ở trung tâm châu Á và việc chủ động phát triển
ngoại giao - quân sự của Ấn Độ sẽ đóng vai trò trong việc ổn định tổng thể khu vực
châu Á. Cũng giống như Nhật Bản, Ấn Độ đã tìm kiếm một ghế thường trực trong
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, một giấc mơ có thể đến nhưng vẫn chưa được
hoàn thành. Ấn Độ đã tham gia trong diễn đàn G-20, nhưng đã không trình bày được
các ý tưởng của mình một cách rõ ràng hoặc để lại các ấn tượng đối với việc cải
cách và tái cơ cấu trật tự đa phương toàn cầu.

Vai trò của châu Á trong quản trị toàn cầu có thể không tách rời từ câu hỏi: Ai sẽ là
người dẫn đầu châu Á? Sau Chiến tranh thế giới thứ II, Ấn Độ đã được xem như là
một nhà lãnh đạo châu Á, nhưng Ấn Độ đã không thể làm được như vậy do thiếu
nguồn lực. Trường hợp của Nhật Bản thì hoàn toàn ngược lại. Nhật Bản có các
nguồn lực từ giữa những năm 1960, nhưng không mang tính hợp pháp. Trung Quốc
đã không có nguồn lực mà cũng không có tính hợp pháp. Châu Á ngày nay, cả Nhật
Bản, Trung Quốc và Ấn Độ mặc dù đều có các nguồn lực nhưng họ vẫn bị thiếu tính
hợp pháp trong khu vực. Điều này có thể là một phần di sản của quá khứ. Tuy
nhiên, sự cạnh tranh giữa họ có thể là nguyên nhân chính ngăn chặn vai trò lãnh
đạo của chính họ trong khu vực. Do đó, lãnh đạo của châu Á sẽ thuộc về một nhóm
các quốc gia yếu hơn trong khu vực ASEAN bởi ASEAN hiện đang có tiếng nói hữu
ích, có ảnh hưởng trong các vấn đề khu vực và có khả năng để quản lý khu vực
châu Á.
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