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Cuộc thăm dò dư luận gần đây nhất của ISEAS cho thấy Trung Quốc đang nhanh
chóng giành được ưu thế kinh tế và chiến lược ở Đông Nam Á so với Mỹ. Do đó, để
lấy lại lợi thế của mình
tại khu vực này
, Mỹ phải xác định lại các điều khoản cạnh tranh.

Trong một diễn biến đáng tiếc liên quan đến nỗi sợ ngày càng lớn về dịch
Covid-19, Chính quyền Trump đã quyết định hoãn hội nghị thượng đỉnh đặc biệt
với tất cả 10 nước thành viên ASEAN dự kiến diễn ra vào ngày 14/3 ở Las Vegas,
Nevada. Một quan chức cấp cao nói với các phóng viên: “Giữa lúc cộng đồng quốc
tế hợp tác chống lại dịch Covid-19, Mỹ đã tham vấn các đối tác ASEAN và đưa ra
một quyết định khó khăn là hoãn cuộc họp với các nhà lãnh đạo ASEAN dự kiến
được tổ chức vào giữa tháng 3. Mỹ đánh giá cao mối quan hệ với các nước trong
khu vực quan trọng này và mong chờ các cuộc họp trong tương lai”.
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Hội nghị thượng đỉnh tại Las Vegas phần lớn được xem là một nỗ lực để bù đắp
cho việc Tổng thống Donald Trump vắng mặt tại cả hai hội nghị thượng đỉnh của
ASEAN vào năm 2018 và năm 2019, điều đã làm dấy lên mối hoài nghi rằng Mỹ
không đáng tin cậy. Tổng thống Mỹ cũng đã cử đại diện cấp thấp nhất của nước
này tính từ năm 2011 tới dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN năm 2019.

Sau khi trích dẫn chính sách ngoại giao gây bối rối và việc Chính quyền Trump cắt
giảm ngân sách ngoại giao nói chung, một số nhà quan sát tuyên bố sự bá quyền
tồn tại suốt nhiều thập kỷ của Mỹ tại Đông Nam Á đã chấm dứt, và Trung Quốc là
cường quốc mới giữ vai trò chi phối. Tuy nhiên, do tư tưởng thân Mỹ vẫn tồn tại ở
khu vực này - và sự hoài nghi của họ đối với Trung Quốc ngày càng lớn – nên Mỹ rõ
ràng vẫn giữ được lợi thế dẫn đầu trong cuộc đua lôi kéo Đông Nam Á. Tuy nhiên,
nếu Washington muốn làm vậy, thì họ cần đẩy mạnh, cải cách và xác định lại
chiến lược của mình.

Một khảo sát gần đây của Viện nghiên cứu Đông Nam Á Yusof Ishak (ISEAS) có trụ
sở tại Singapore cho thấy đại đa số giới tinh hoa ở Đông Nam Á mô tả Trung Quốc là
nước có ảnh hưởng lớn nhất trong khu vực này. Tuy nhiên, phần lớn họ đều nhất trí
rằng dưới thời Trump, Mỹ can dự ít hơn vào khu vực. Điều này đã thúc đẩy các chính
phủ Đông Nam Á tìm kiếm sự hỗ trợ cả về chính trị lẫn kinh tế ở nơi khác, cụ thể là
Bắc Kinh. Tất cả 10 nước thành viên ASEAN đã ký kết tham gia sáng kiến “Vành đai
và Con đường” (BRI) với Trung Quốc; đầu tư cũng như ảnh hưởng chính trị của
Trung Quốc ở khu vực này đã gia tăng nhanh chóng trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, Bắc Kinh đã kích động phản ứng dữ dội do thái độ quyết đoán của họ về
vấn đề lãnh thổ và mối lo ngại về bẫy nợ liên quan đến các dự án đầu tư. Không có
vấn đề nào phủ bóng lên mối quan hệ Trung Quốc-ASEAN hơn việc Trung Quốc đơn
phương tuyên bố chủ quyền đối với hơn 80% Biển Đông. Trong một cuộc họp năm
2016, các nhà ngoại giao Trung Quốc đã trao cho các nhà ngoại giao ASEAN một
văn bản “bày tỏ sự đồng thuận” đề cập tới các vấn đề gây bất đồng như tranh chấp
lãnh thổ trên biển và yêu cầu họ ký tên mà không tham vấn trước. Động thái này rõ
ràng đã khiến một số nước có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, trong đó có
Philippines, Việt Nam và Malaysia, tức giận. Một trong những nhà ngoại giao tham
dự cuộc họp đã nói: “Trung Quốc đã đi quá xa và gây phản tác dụng. Có một cách
hay hơn để diễn đạt những điều này thay vì đưa ra thông điệp ‘Chúng tôi đúng và
bạn đã sai’”. Thái độ hung hăng của Trung Quốc trong lĩnh vực này tiếp tục gây ra
phản ứng dữ dội. Năm 2019, một cựu quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Việt
Nam đã cáo buộc Trung Quốc có hành động đe dọa và ép buộc, thậm chí còn đặt
câu hỏi liệu Hà Nội và Bắc Kinh có thể đàm phán về những tuyên bố trong lĩnh vực
này một cách có thiện chí hay không. Mặt khác, Mỹ vẫn quan tâm đến việc đảm
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bảo quyền tự do hàng hải trong vùng biển này, và tiếp tục ủng hộ các đối tác của
mình theo đuổi một cộng đồng hàng hải ổn định.

Sự thẳng thắn không nên có của Trung Quốc thể hiện rõ trong nỗ lực ngoại giao của
họ ở những nơi khác, điều giải thích một phần lý do tại sao đối với nhiều nước Đông
Nam Á, Mỹ vẫn được ưa thích hơn. James M. Dorsey viết: “Điều gây lo ngại không
phải là tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông mà chính là khả năng đánh giá chiến lược
của Bắc Kinh và cách hành xử của Trung Quốc khi họ trở nên mạnh hơn về quân sự
và kinh tế”.

Khảo sát năm 2020 của ISEAS cho thấy khu vực này quan ngại sâu sắc về Trung
Quốc và mong ngóng sự can dự của Mỹ. 71% người tham gia khảo sát cho biết họ lo
lắng về ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc; 85% lo lắng về ảnh hưởng chiến lược
của nước này. Mặt khác, số người hoan nghênh ảnh hưởng kinh tế và chiến lược của
Mỹ lần lượt là 70% và 52%. Những con số này nhất quán với kết quả thăm dò ý kiến
trước đó, vốn cho thấy thiện cảm chung đã có từ lâu của người dân châu Á đối với
Mỹ. Một số quốc gia Đông Nam Á thậm chí còn tỏ ra cảnh giác hơn với Trung Quốc:
Năm 2014, 93% người Philippines và 84% người Việt Nam cho biết họ lo ngại rằng
những tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và các nước láng giềng sẽ dẫn đến một
cuộc xung đột quân sự.

Trong khi Đông Nam Á vẫn bày tỏ thiện chí với Washington, thì sự can dự hạn chế
của Chính quyền Trump đang gây tổn hại đến ảnh hưởng của Mỹ ở đó, đẩy các
nước tiến gần hơn vào quỹ đạo của Trung Quốc. Đáng chú ý, theo báo cáo của
ISEAS, 60% số người tham gia khảo sát có thái độ nghi ngờ đối với Mỹ nói rằng
niềm tin của họ vào Washington sẽ tăng lên nếu Trump không còn là tổng thống.
Những con số này đặc biệt cao ở Indonesia, Malaysia, Brunei và Singapore – những
nước mà phần lớn dân số theo đạo Hồi và dường như là những người tức giận nhất
trước giọng điệu bài Hồi giáo của Trump.

Nhà Trắng và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng đã thiếu khôn khéo khi ám chỉ
ASEAN phải lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc. Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình
Dương tự do và cởi mở (FOIP) của Chính quyền Mỹ chỉ trích Trung Quốc lợi dụng
hoạt động kinh tế trục lợi để đẩy các nước vào phạm vi ảnh hưởng của họ, nhưng
Mỹ không đưa ra được bất kỳ kế hoạch nào thay thế cho dự án đầu tư của Trung
Quốc vào cơ sở hạ tầng và các lĩnh vực khác. Các nhà lãnh đạo Đông Nam Á tiếp
tục từ chối việc lựa chọn 1 trong 2 mà Mỹ ám chỉ và mong muốn duy trì quan hệ
với cả hai nước. Tuy nhiên, người dân Đông Nam Á cũng lo ngại rằng chính phủ của

3/5

Tiềm năng quan hệ Mỹ-ASEAN
Thứ ba, 17 Tháng 3 2020 14:58

họ sẽ phải đối phó với sức ép buộc họ phải lựa chọn bằng cách dựa nhiều hơn vào
Trung Quốc, một lựa chọn có thể dự đoán được. Cuối năm 2019, Thủ tướng
Malaysia khi đó là Mahathir đã nói: “Chúng tôi không đủ khả năng xây những tuyến
đường sắt tốn kém này. Dù có thích hay không thì chúng tôi vẫn phải tìm đến Trung
Quốc”.

Ngay cả các đối tác khác của Mỹ như Việt Nam cũng duy trì quan hệ chặt chẽ với
Bắc Kinh. Việc yêu cầu các nước Đông Nam Á phải lựa chọn giữa Trung Quốc, một
phương án cận kề và thiết thực, và một nước Mỹ đang ngày càng xa cách về mặt
ngoại giao là một bước đi thất sách của Washington, đặc biệt là khi Mỹ chưa thể
vạch ra một kế hoạch hấp dẫn hơn BRI đối với các nhà lãnh đạo khu vực.

Điều khôn ngoan mà Chính quyền Trump cần làm là thi hành một chiến lược thu hút
các đối tác Đông Nam Á vốn đang thận trọng không để Trung Quốc xa lánh. Trước
hết, Mỹ cần tránh tạo ra các khối thù địch ở Đông Nam Á bằng cách buộc các đối
tác khu vực phải hỗ trợ Chính quyền Trump kiềm chế Trung Quốc. Nếu muốn các
đối tác trong khu vực ngả về phía Mỹ và ủng hộ tầm nhìn FOIP, thì Mỹ phải thu hút
họ theo các điều kiện riêng của họ chứ không phải kích động họ tham gia một liên
minh chống Trung Quốc.

Thứ hai, ngay cả khi có được sự hỗ trợ của các đối tác trong khu vực như Nhật Bản
thì trên thực tế Mỹ cũng không thể hy vọng vượt qua BRI của Trung Quốc. Thay vào
đó, Washington cần đưa ra một tầm nhìn kinh tế đa phương khả thi cho khu vực này
thay vì rút khỏi thỏa thuận thương mại Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương
(TPP). Việc phối hợp với các đồng minh như Nhật Bản và Úc đầu tư vào cơ sở hạ
tầng khu vực là một dự án liên kết đầy hứa hẹn. Mỹ cũng viện trợ kinh tế cho các
nước phát triển như Campuchia và Myanmar theo những cách giúp tăng cường các
lợi ích của Mỹ mà không làm gia tăng chủ nghĩa độc đoán (mối lo ngại của hầu hết
các nước Đông Nam Á) hay yêu cầu họ chấm dứt quan hệ với Trung Quốc. Mỹ cần
tiếp tục viện trợ cho các lĩnh vực như nông nghiệp, y tế và giáo dục, vốn không bị
những kẻ chuyên quyền kiểm soát trực tiếp và sẽ tác động tích cực nhất đến người
dân, đồng thời phối hợp với các đối tác khu vực phát triển cơ sở hạ tầng dựa trên
các tiêu chuẩn về sự minh bạch và môi trường, điều mà BRI còn thiếu. Do đó, Mỹ
không nên đặt mục tiêu đối đầu trực tiếp với BRI mà nên phát triển một giải pháp
thuyết phục để thay thế BRI và sau đó tái can dự với Trung Quốc trong vai trò là
một nước ở thế mạnh.

Thứ ba, Washington cần đầu tư nhiều công sức hơn vào hoạt động ngoại giao, đặc
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biệt là trong các cuộc tiếp xúc trực tiếp với các đối tác khu vực. Bất cứ khi nào có
thể, tổng thống Mỹ các nhiệm kỳ cần tránh bỏ qua các hội nghị thượng đỉnh quan
trọng của Đông Nam Á, như Trump đã làm trong năm 2018 và 2019 (trong khi năm
2017, ông đã tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN nhưng từ chối ở lại dự Hội
nghị cấp cao Đông Á được tổ chức ngay sau đó). Chính quyền Mỹ phải bổ sung các
vị trí ngoại giao còn trống và tăng cường sự hiện diện của Mỹ ở Đông Nam Á. Việc
Trump bổ nhiệm Patrick Murphy, một nhà ngoại giao dày dạn kinh nghiệm, làm đại
sứ Mỹ tại Campuchia vào mùa Hè năm 2019 là một bước khởi đầu mạnh mẽ, phát
tín hiệu cho thấy sự quan tâm của Washington tới Phnom Penh. Các tuyên bố từ
Nhà Trắng về Campuchia cũng góp phần trong nỗ lực này. Dù vậy, vẫn khó có thể
giải thích cho việc Trump vẫn chưa bổ nhiệm đại sứ Mỹ tại ASEAN, Philippines và
Singapore, trong khi đó người được Trump bổ nhiệm làm đại sứ Mỹ tại Indonesia
vẫn chưa được xác nhận. Tất nhiên, Trung Quốc đã có đại sứ tại những vị trí này,
làm tăng thêm lợi thế ngoại giao của mình so với Mỹ trong khu vực.

Cuộc thăm dò dư luận gần đây nhất của ISEAS cho thấy Trung Quốc đang nhanh
chóng giành được ưu thế kinh tế và chiến lược ở Đông Nam Á so với Mỹ. Tuy nhiên,
bất chấp những sai lầm ngớ ngẩn và sự lơ là của Chính quyền Trump liên quan đến
ASEAN, Mỹ vẫn là đối tác được giới tinh hoa ở nhiều nước trong khu vực lựa chọn,
phần lớn là do các tuyên bố chủ quyền hung hăng của Trung Quốc và nhiều vấn đề
khác. Với chiến lược đồng bộ nhằm xây dựng lại uy tín của Mỹ, Đông Nam Á vẫn là
địa bàn mà Washington không thể để mất, và bá quyền Trung Quốc vẫn là một kết
quả xa vời.

Tuy vậy, Chính quyền Trump cần nhanh chóng từ bỏ luận điệu đối đầu mà thay vào
đó nên can dự với Đông Nam Á theo các điều kiện mà khu vực này đặt ra, và theo
những cách cho phép các quốc gia trong khu vực có sự linh hoạt để chống lại Trung
Quốc – ngay cả khi họ vẫn duy trì quan hệ thương mại và ngoại giao với siêu cường
đang lớn mạnh nhanh chóng này.

Charles Dunst là cộng tác viên của LSE IDEAS, nhà tư tưởng chính sách đối ngoại
của Trường Kinh tế Luân Đôn. Hunter Marston là nghiên cứu sinh tại Đại học Quốc
gia Úc. Bài viết được đăng trên The Diplomat
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