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Đề xuất này là dấu hiện cho sự kết tinh của một chiến lược có chủ ý và được đầu tư
từ phía Trung Quốc về tương lai của quan hệ ASEAN-Trung Quốc, nhằm củng cố sự
thay đổi quyền lực đang diễn ra ở Đông Nam Á và tạo ra sự chuyển đổi suôn sẻ
sang trật tự khu vực lấy Trung Quốc làm trung tâm trong bối cảnh Mỹ suy giảm ảnh
hưởng trong khu vực.

Bài viết này xem xét các lập luận và biểu hiện của Trung Quốc về Sáng kiến Cộng
đồng chung vận mệnh giữa ASEAN và Trung Quốc (ASEAN-Trung Quốc CCD). Bài
viết chỉ ra rằng đề xuất này là dấu hiện cho sự kết tinh của một chiến lược có chủ ý
và được đầu tư từ phía Trung Quốc về tương lai của quan hệ ASEAN-Trung Quốc.
Chiến lược này nhằm củng cố sự thay đổi quyền lực đang diễn ra ở Đông Nam Á và
tạo ra sự chuyển đổi suôn sẻ sang trật tự khu vực lấy Trung Quốc làm trung tâm
trong bối cảnh Mỹ suy giảm ảnh hưởng trong khu vực. Trong quá trình này, một số
thiên hướng về hệ thống phân cấp khu vực lấy Trung Quốc làm trung tâm đã xuất
hiện trở lại ở thời điểm mà Trung Quốc đang nỗ lực tái đàm phán về quy chuẩn
thông thường của trật tự khu vực và phân loại tương ứng các nước thành viên
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ASEAN là "bên có hành vi tốt" dựa theo hệ thống phân cấp đó. Bài viết cũng phân
tích những giới hạn của khái niệm CCD trong quan hệ ASEAN-Trung Quốc, được thể
hiện qua các phản ứng hai chiều và chọn lọc từ ASEAN. Sáng kiến Cộng đồng chung
vận mệnh giữa ASEAN và Trung Quốc là một thuyết quyết định về tính tất yếu của
vận mệnh đan xen giữa Trung Quốc và các nước thành viên ASEAN trên cơ sở là
địa lý, lịch sử và sức mạnh kinh tế của Trung Quốc. Tuy nhiên, những yếu tố thúc
đẩy này đồng thời có thể là những gánh nặng trong một mối quan hệ bất cân xứng
khiến các quốc gia thành viên ASEAN luôn lo ngại về sự phụ thuộc quá mức và đánh
mất quyền tự chủ. Do đó, bài viết chỉ ra rằng Cộng đồng chung vận mệnh giữa
ASEAN và Trung Quốc sẽ không phải là một quỹ đạo tuyến tính bởi vì ASEAN và hầu
hết các quốc gia thành viên khối này sẽ vừa tiếp tục tăng cường hợp tác và can dự
với Trung Quốc vừa kiên trì theo đuổi chủ nghĩa khu vực mở và duy trì đa cực ở
Đông Nam Á.

Từ khóa : ASEAN, Trung Quốc, Cộng đồng chung vận mệnh, quan hệ bất cân
xứng, trật tự lấy Trung Quốc làm trung tâm.

Sự can dự và ảnh hưởng của Trung Quốc tại Đông Nam Á, bao gồm cả thông qua
khuôn khổ quan hệ đối thoại ASEAN - Trung Quốc, đã phát triển đáng kể từ đầu
những năm 1990. Sự phát triển này vừa là hệ quả tự nhiên do sức tăng trưởng kinh
tế phi thường của Trung Quốc, vừa là hệ quả từ mối quan hệ lịch sử giữa Trung
Quốc với khu vực Đông Nam Á gần gũi về địa lý, đồng thời cũng là hệ quả từ sự
đầu tư kéo dài hàng thập kỷ của Bắc Kinh trong việc xây dựng các mối quan hệ khu
vực trên cả song phương với các quốc gia thành viên ASEAN và đa phương thông
qua ASEAN cùng với kiến trúc khu vực do ASEAN lãnh đạo. Trong vài năm qua,
Cộng đồng chung vận mệnh ASEAN-Trung Quốc, cụm từ lần đầu tiên được Chủ tịch
Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu vào năm 2013, và sau đó được quảng bá tích
cực trong khuôn khổ hợp tác giữa các bên, là biểu hiện cho sự can dự trong khu vực
của Trung Quốc.

Cộng đồng chung vận mệnh giữa ASEAN và Trung Quốc là khái niệm của Trung
Quốc liên quan đến sự chuyển đổi khu vực về một “cộng đồng chung vận mệnh cho
nhân loại”, [i] khái niệm được lặp đi lặp lại trong diễn văn chính sách đối ngoại của
Trung Quốc và được đưa vào Hiến pháp Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình đã
nhắc đến cụm từ này gần một trăm lần kể từ năm 2012,
[ii] kể cả
trong các tuyên bố về chính sách lớn tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 70
(tháng 9/2015), diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (WEF) (tháng 1/2017), hội nghị
thượng đỉnh khai mạc Sáng kiến Vành đai và Con đường (Tháng 5/2017) và Đại hội
Đảng lần thứ 19 (tháng 10/2017). Khái niệm được ban hành từ trên xuống và còn
mập mờ này chứa đựng những nguyên tắc cao cả như bình đẳng giữa các quốc gia,
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công bằng, cùng đóng góp vì lợi ích chung, hài hòa, bao quát, tôn trọng sự khác biệt
và phát triển bền vững.
[iii]
Tuy nhiên, khái niệm này thiếu tính cụ thể và kế hoạch hành động sau đó. Để giải
mã khái niệm này đòi hỏi tham khảo các sáng kiến chính sách đối ngoại khác của
Trung Quốc, đặc biệt là các sáng kiến thể hiện Trung Quốc ngày càng tích cực hơn
trong việc quản lý khu vực và toàn cầu như Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI),
Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB), khái niệm an ninh châu Á và các đề
xuất “kiểu mới” về quan hệ nước lớn và quan hệ quốc tế.

Cộng đồng chung vận mệnh có thể bị loại bỏ bởi sự mơ hồ, một khẩu hiệu trống
rỗng và thiếu thực chất. Tuy nhiên, trong trường hợp Cộng đồng chung vận mệnh
được phân tích kỹ lưỡng, cũng sẽ có nhiều cách hiểu khác nhau. Theo Denghua
Zhang, Cộng đồng chung vận mệnh tiếp tục là bản điệp khúc về sự trỗi dậy hòa
bình của Trung Quốc, tức là để “loại bỏ sự nghi ngờ chiến lược từ bên ngoài về sự
trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc và duy trì môi trường bên ngoài thuận lợi cho
Trung Quốc phát triển kinh tế.” Tuy nhiên, Denghua Zhang đã chỉ ra những khác
biệt chính giữa khái niệm “sự trỗi dậy hòa bình” và “Cộng đồng chung vận mệnh”,
trong đó “Cộng đồng chung vận mệnh” báo hiệu sự thay đổi của Trung Quốc từ
ngoai giao ẩn mình sang mong muốn đóng vai trò tích cực hơn trong quản trị toàn
cầu.”
[iv] Do đó, sự nhấn mạnh của “Cộng đồng
chung vận mệnh” về kế hoạch lãnh đạo toàn cầu là tương thích với sức mạnh quốc
gia toàn diện mới của đất nước này. Điều này đã được đề cập trong bài phát biểu tại
Đại hội Đảng lần thứ 19: “Trung Quốc đấu tranh cho sự phát triển của một cộng
đồng chung vận mệnh và khuyến khích sự đổi mới của hệ thống quản trị toàn cầu.
Nhờ đó, chúng ta đã được chứng kiến ảnh hưởng trên trường quốc tế của Trung
Quốc được gia tăng hơn cùng với khả năng truyền cảm hứng và định hình sức
mạnh.”
[v]

Các học giả cũng cố gắng giải thích khái niệm Cộng đồng chung vận mệnh dựa trên
truyền thống văn hóa và triết học của Trung Quốc. Ví dụ, Zhaohe Chen chỉ ra rằng
nguồn gốc tư tưởng Cộng đồng chung vận mệnh xuất phát từ Khổng giáo, Đạo giáo
và Phật giáo, nhìn nhận thế giới là một cộng đồng, trong đó sự hòa hợp rất quan
trọng và ca ngợi sự lãnh đạo bằng đạo đức thay
vì
vũ lực .
[vi]
Khi Trung Quốc mở rộng các lợi ích toàn cầu, các học giả Trung Quốc chú ý nhiều
hơn đến các khái niệm về “nhân loại”, “chủ nghĩa thế giới”, “thế giới ảo” hay “thế
giới linh hồn” và làm phong phú thêm bản điệp khúc bằng cách đan xen những suy
nghĩ cổ xưa của Trung Quốc vào việc suy nghĩ lại và tái cấu trúc trật tự thế giới
đương đại. Do đó, như Sabine Morky đã lưu ý, “định hướng xã hội chủ nghĩa” là
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“đặc điểm mang tính Trung Quốc” mà phân biệt chủ nghĩa phổ quát của Trung
Quốc với chủ nghĩa thế giới của phương Tây coi trọng quyền cá nhân.
[vii]

Một ví dụ nổi bật về việc kết hợp truyền thống cộng sản Khổng giáo vào chủ nghĩa
phổ quát Trung Quốc đương đại là các tác phẩm của các học giả hàng đầu Trung
Quốc, như Zhao Tingyang, đã làm sống lại trật tự Thiên hạ. Đó là một khái niệm cổ
xưa từ thời nhà Chu (1046–256 trước Công nguyên), mô tả trật tự thế giới trong đó
Trung Quốc đóng vai trò trung tâm (Vương quốc Trung tâm) dưới triều đại của
Hoàng đế Trung Hoa (Thiên tử) với thiên mệnh, đạo đức và văn hóa vượt trội. Theo
Thuy T. Do, bản chất góc nhìn toàn diện về thế giới của Zhao là mối quan hệ gia
đình kiểu Khổng giáo. Theo quan điểm của ông ấy, nếu các quốc gia dân tộc được
xây dựng dựa trên tinh thần mối quan hệ trong gia đình, thế giới này sẽ trở thành
một thế giới đại đồng (giảm tối đa các bất đồng về kinh tế và văn hóa) và không ai
bị bỏ lại.
[viii] Điều
không được nói đến trực diện là bản chất của các mối quan hệ giữa các quốc gia
dân tộc trong chế độ mối quan hệ gia đình và làm thế nào để hòa hợp. Những mối
quan hệ này dựa trên nguyên tắc bình đẳng có chủ quyền hay dựa trên việc một số
chủ thể được định trước phải tuân theo sức mạnh của một chủ thể khác? Sự hài
hòa cần đạt được thông qua tôn trọng thứ bậc hay thông qua tôn trọng luật pháp
quốc tế là “thước đo tốt nhất”?

Mặc dù mức độ ảnh hưởng từ những tư tưởng mới này đến khái niệm Cộng đồng
chung vận mệnh không rõ ràng, nhưng Cộng đồng chung vận mệnh chắc chắn là
một thế giới quan mà Trung Quốc đóng vai trò tích cực hơn trong quản trị toàn
cầu. Bất kể nền tảng của khái niệm này là từ chính sách đối ngoại hay từ các học
giả Trung Quốc về Thiên hạ mới, thì ý định chính là chỉ ra con đường của Trung
Quốc được xây dựng dựa trên trí tuệ của người Trung Quốc để tái xây dựng trật tự
thế giới. Cộng đồng chung vận mệnh là khái niệm kết hợp từ cả lợi ích và đạo đức,
cho thấy sự trỗi dậy của Trung Quốc là hòa bình và có lợi cho nhân loại, đồng thời
mang đến một hình thức quản trị toàn cầu mới mà các bên đều có lợi thay vì chỉ
một bên có lợi, hợp tác thay vì hung hăng, và do đó, thể hiện tính khác biệt vượt
trội về mặt đạo đức so với các cường quốc đang đi lên khác trong quá khứ. Nhìn từ
quan điểm tự do, Melanie Hart và Blaine Johnson cho rằng Cộng đồng chung vận
mệnh là tầm nhìn của Bắc Kinh về một hệ thống quản trị toàn cầu mới, khác với
trật tự dân chủ tự do hiện hành, phản ánh hệ thống chính trị và mô hình quản lý
đất nước của Trung Quốc mà đảng/chính phủ cầm quyền tối cao: “Trong một trật
toàn trị mà Trung Quốc ưa thích, quyền và lợi ích tập thể - cái gọi là nhân loại quan trọng hơn quyền và lợi ích cá nhân, và chính phủ thay mặt tập thể. Bắc Kinh
đang cố gắng thuyết phục thế giới rằng, ở khía cạnh này, trật tự toàn trị tốt hơn
nền dân
chủ”. [ix]
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Về mặt không gian địa lý, Cộng đồng chung vận mệnh là một “khái niệm động”. [x
]
Thuật ngữ “Cộng đồng nhân loại chung vận mệnh” đã được quảng bá tích cực tại
các diễn đàn toàn cầu như WEF, G-20 và Liên Hợp quốc. Tuy nhiên, thuật ngữ này
đã được sử dụng một cách linh hoạt tại các bối cảnh khác nhau trong quan hệ đối
ngoại của Trung Quốc với các biến thể khác nhau. Ví dụ, Trung Quốc có xu hướng
liên kết Cộng đồng chung vận mệnh với các nước đang phát triển hơn là với các
nước phát triển.
[xi]
Cộng đồng chung vận mệnh cũng được đưa vào vào không gian mạng qua đề xuất
của Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hội nghị Internet thế giới lần
thứ hai vào tháng 12/2015.
[xii]
Theo Hart và Johnson, đề xuất này của Trung Quốc thể hiện sự thúc đẩy tính quy
tắc trong lĩnh vực internet để khẳng định quyền kiểm soát của nhà nước hoặc chủ
quyền không gian mạng, điều này có thể nhìn thấy trong việc đưa giám sát kỹ
thuật số vào các dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật số do Trung Quốc thực hiện tại một
số quốc gia.
[xiii]

Tuy nhiên, Cộng đồng chung vận mệnh được thể hiện rõ ràng nhất trong ngoại giao
ngoại vi của Trung Quốc, nghĩa là các nước láng giềng với Trung Quốc, bao gồm
Đông Nam Á. Tại Hội nghị Trung ương về Công tác Ngoại giao năm 2014, Chủ tịch
Tập tuyên bố rằng mục tiêu của Trung Quốc là nhằm “đưa khu vực lân cận Trung
Quốc thành một cộng đồng chung vận mệnh”. [xiv] Ưu tiên mà Cộng đồng chung
vận mệnh dành cho các khu vực lân cận không chỉ dựa theo địa lý tự nhiên mà còn
phù hợp với văn hóa chiến lược của Trung Quốc, dự án ảnh hưởng đến thế giới bên
ngoài thông qua các vòng tròn đồng tâm. Tan See Seng nhận xét: “việc tiếp cận
các nước xung quanh của Trung Quốc được thể hiện rõ ràng thông qua các cam kết
và hành vi đa phương: mạnh mẽ, tích cực và thậm chí sáng tạo các nước láng giềng
kề cận và giảm dần theo khoảng cách địa lý tính từ Trung Quốc”.
[xv]
Do đó, Đông Nam Á và ASEAN chiếm một vị trí quan trọng trong Cộng đồng chung
vận mệnh.

Bài viết này chỉ ra rằng Sáng kiến Cộng đồng chung vận mệnh giữa ASEAN và
Trung Quốc báo hiệu một chiến lược có đầu tư của Trung Quốc nhằm ràng buộc các
quốc gia thành viên ASEAN vào một hệ thống khu vực lấy Trung Quốc làm trung
tâm và điều chỉnh hành vi của các nước láng giềng này theo hệ thống đó. Bài viết
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tiếp tục chỉ ra rằng ASEAN đã phản ứng lại với Sáng kiến này theo hai chiều, vừa
thích nghi, vừa chống cự. Bài viết gồm ba phần. Phần đầu tiên trình bày nền tảng
bao quát của Cộng đồng chung vận mệnh, đặt trong bối cảnh Trung Quốc muốn
đẩy mạnh vai trò trong quản trị toàn cầu và sự xuất hiện của chủ nghĩa phổ quát
đương đại Trung Quốc chịu ảnh hưởng của truyền thống Cộng sản Khổng giáo.
Phần thứ hai giải mã Sáng kiến Cộng đồng chung vận mệnh giữa ASEAN và Trung
Quốc thông qua phân tích các Sáng kiến kinh tế thực hiện Cộng đồng chung vận
mệnh giữa ASEAN và Trung Quốc, cũng như thông qua tường thuật cơ bản về lập
trường và các cam kết can dự của Trung Quốc đối với Đông Nam Á so với một
nước Mỹ xa cách dưới thời chính quyền Trump. Phần lớn dựa vào các quan điểm
lịch sử, phần này thảo luận về sự tương đồng nhất định giữa hệ thống phân cấp
khu vực lấy Trung Quốc làm trung tâm cận đại với trật tự khu vực mới mà Trung
Quốc đang tìm cách hình thành ở Đông Nam Á. Phần cuối cùng phân tích phản ứng
hai chiều và có chọn lọc của ASEAN đối với Sáng kiến Cộng đồng chung vận mệnh,
nắm bắt các cơ hội mang lại lợi ích kinh tế đồng thời chống lại các yếu tố liên quan
đến một liên minh chính trị độc quyền giữa ASEAN và Trung Quốc. Phần này giải
thích phản ứng hai chiều đó thông qua mối quan hệ bất cân xứng giữa Trung Quốc
và các quốc gia thành viên ASEAN mà về mặt cấu trúc gây ra lo ngại cho các nước
thành viên ASEAN về việc mất bản sắc và quyền tự chủ, thông qua hồ sơ hợp tác
kinh tế được chia cấp giữa Trung Quốc và các nước ASEAN, thông qua lịch sử của
Đông Nam Á với tính chất đa cực và ý định duy trì tình trạng này thông qua việc
theo đuổi chủ nghĩa khu vực mở.

Giải mã Sáng kiến Cộng đồng chung vận mệnh giữa ASEAN và Trung Quốc

Chủ tịch Tập lần đầu tiên tuyên bố tầm nhìn của Trung Quốc về một Cộng đồng
chung vận mệnh giữa ASEAN và Trung Quốc trong bài phát biểu trước Quốc hội
Indonesia vào ngày 2/10/2013: “Một Cộng đồng chung vận mệnh giữa ASEAN và
Trung Quốc gắn bó chặt chẽ hơn phù hợp với xu hướng của thời đại là hướng tới
hòa bình, phát triển, hợp tác cùng có lợi.” [xvi] Bài phát biểu nhấn mạnh ba yếu tố
gắn kết ASEAN và Trung Quốc với nhau: thứ nhất, sự gần gũi về mặt địa lý (“Trung
Quốc và các nước ASEAN núi liền núi, sông liền sông”); thứ hai, gắn kết về mặt lịch
sử (“Trung Quốc và các nước ASEAN gắn bó rất mật thiết với nhau”); và thứ ba, nền
kinh tế phát triển của Trung Quốc (“cho phép các nước ASEAN hưởng lợi nhiều hơn
từ sự trỗi dậy của Trung Quốc”).

Kể từ năm 2013, việc xây dựng Cộng đồng chung vận mệnh giữa ASEAN và Trung
Quốc đã trở thành một điệp khúc trong quan điểm của Trung Quốc về quan hệ
ASEAN-Trung Quốc. Ví dụ, Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN, Hoàng Khê Liên (Huang
Xilian), nhận thấy rằng ASEAN là ưu tiên hàng đầu của Trung Quốc trong ngoại giao
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láng giềng và trong việc thực hiện BRI, mối quan hệ Trung Quốc - ASEAN là mô hình
tiên phong trên thế giới để thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng chung vận mệnh.
[xvii]
Tính nhất quán của thông điệp này được thể hiện trong các trao đổi cấp cao giữa
ASEAN và Trung Quốc. Tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Trung Quốc năm 2014 ở
Naypyidaw, Thủ tướng Lý Khắc Cường tuyên bố rằng: “Trung Quốc sẽ cùng với các
nước ASEAN tăng cường hợp tác trên thực tiễn ở tất cả các lĩnh vực, tiếp tục tăng
cường hội nhập vì lợi ích của hai bên trên cơ sở khuôn khổ 2 + 7 cũng như xây dựng
một Cộng đồng chung vận mệnh gần gũi hơn giữa ASEAN và Trung Quốc.”
[xviii]
Tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Trung Quốc năm 2015 ở Kuala Lumpur, một
thông điệp tương tự được đưa ra: “Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với các nước
ASEAN để nâng cao niềm tin lẫn nhau về chính trị, tăng cường hợp tác thiết thực
trong kinh tế, văn hóa cùng các lĩnh vực khác, và phấn đấu vì một Cộng đồng
chung vận mệnh gần gũi hơn giữa ASEAN và Trung Quốc. ”
[xix]

Năm 2018, kỷ niệm 15 năm Hiệp định Đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc mang
đến cơ hội thực hiện Sáng kiến Cộng đồng chung vận mệnh dưới hình thức “ Tầm
nhìn
Đ
ối tác
chiến lược
ASEAN
Trung Quốc
2030”
. Tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Trung Quốc năm 2017 ở
Manila, Thủ tướng Lý đề xuất xây dựng tầm nhìn như vậy hướng tới thành lập “Một
cộng đồng chung cùng lý tưởng chung, thịnh vượng chung và trách nhiệm chung.”
[xx]
Cốt lõi của Tầm nhìn mới này là nâng cấp “Khuôn khổ hợp tác 2 + 7” thành “Khuôn
khổ hợp tác 3 + X”.
[xxi]
Tầm nhìn trước bao gồm hai nhận thức chung (xây dựng lòng tin và quan hệ láng
giềng tốt đẹp giữa hai bên và hợp tác kinh tế đôi bên cùng có lợi)
và bảy kiến nghị (chính trị, kinh tế, kết nối, tài chính, hợp tác biển, an ninh và
ngoại giao nhân dân).
[xxii]
Tầm nhìn mới được mô phỏng theo ba trụ cột của cộng đồng ASEAN về an
ninh-chính trị, kinh tế-thương mại cũng như ngoại giao dân nhân và trao đổi văn
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hóa trong khi đó X tạo ra sự linh hoạt tại các lĩnh vực hợp tác mới khi mối quan hệ
giữa các bên tiến triển.

Tiếp nối đề xuất này, Tầm nhìn Đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc 2030 (Tầm
nhìn 2030) đã được thông qua tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc năm 2018 ở
Singapore. Tầm nhìn này đã không thông qua Cộng đồng chung vận mệnh như là
câu chuyện phổ quát trong mối quan hệ giữa ASEAN và Trung Quốc. Tuy nhiên,
thông điệp của Thủ tướng Lý vẫn nhất quán: “Chúng ta cần chung tay để đưa quan
hệ đối tác chiến lược Trung Quốc - ASEAN lên một tầm cao hơn và tạo nên một
cộng đồng Trung Quốc - ASEAN gần gũi hơn với một tương lai chung.”
[xxiii]
Tại Đối thoại Shangri-La năm 2019 ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc
Ngụy Phượng Hòa đã nhắc đến Cộng đồng chung vận mệnh bốn lần, nói rằng Trung
Quốc nâng cao quan điểm về vận mệnh chung với các nước thành viên ASEAN.”
[xxiv]
Cần lưu ý rằng Trung Quốc cũng đã đẩy khái niệm Cộng đồng chung vận mệnh vào
quan hệ song phương với một số thành viên ASEAN. Ví dụ, bên lề Hội nghị thượng
đỉnh BRI lần thứ 2 tại Bắc Kinh vào tháng 4/ 2019, Bắc Kinh đã ký hai văn bản lần
lượt với Campuchia và Lào hướng tới việc xây dựng cộng đồng tương lai chung với
các nước này.
[xxv]

Chiến lược cho tương lai của mối quan hệ ASEAN-Trung Quốc

Cộng đồng chung vận mệnh giữa ASEAN và Trung Quốc tiếp tục chính sách của Bắc
Kinh về “một khu vực thân thiện, an toàn và thịnh vượng”, đây là chính sách định
hướng sự can dự của Trung Quốc với các nước thành viên ASEAN trong hai thập kỷ
qua. Tuy nhiên, Sáng kiến này có ý nghĩa quan trọng hơn thế vì báo hiệu một chiến
lược có chủ ý, toàn diện và đầu tư hơn của Trung Quốc để mối quan hệ giữa ASEAN
và Trung Quốc phát triển lâu dài – “một chiến lược lớn cho sự phát triển của quan
hệ Trung Quốc - ASEAN do Thủ tướng Lý đưa ra vào năm 2014. [xxvi] Thông qua
thương hiệu Cộng đồng chung vận mệnh giữa ASEAN và Trung Quốc, chiến lược này
nhằm củng cố sự thay đổi liên tục trong cán cân quyền lực ở Đông Nam Á, nhằm tạo
ra sự chuyển đổi suôn sẻ sang trật tự khu vực lấy Trung Quốc làm trung tâm.

Một sự chuyển đổi suôn sẻ chỉ có thể đạt được khi hầu như không hoặc không có
sự kháng cự nào từ ASEAN và các quốc gia thành viên – không phải vì các chủ thể
này chịu áp lực hay ép buộc mà do chiến lược có
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tính toán của họ, chống lại sự chuyển đổi sẽ là vô ích trong khi thích nghi là lẽ tự
nhiên. Khái niệm về xu hướng của sự vật trong các bức tượng truyền thống của
Trung Quốc giúp chúng ta hiểu rõ hơn về Sáng kiến Cộng đồng chung vận mệnh.
Theo François Jullien, đó là tiềm năng của một tình huống có thể xảy ra trong sự ưu
ái của một người” bằng cách “tạo ra để làm sáng tỏ sự tiến bộ của mọi sự vật [và]
làm sáng tỏ sự gắn kết nội bộ của tình huống đó để hành động tương ứng”.
[xxvii]
Nhìn vào bối cảnh này, việc xây dựng Cộng đồng chung vận mệnh dự định tạo ra
một tình huống sẽ khiến ASEAN và các quốc gia thành viên sẵn sàng chấp nhận sự
lãnh đạo và trật tự lấy Trung Quốc làm trung tâm bằng cách giải thích sự gắn kết
giữa
các bên thông qua ba yếu tố được đề cập trước đó: sự gần gũi về địa lý, quan hệ
lịch sử và sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế. Nói cách khác, quan điểm lâu dài của
Trung Quốc đã hình dung ra vòng tròn lịch sử để định hình nên một cộng đồng
ASEAN-Trung Quốc gắn bó. Đới Bỉnh Quốc, khi đó là Ủy viên Quốc vụ Viện, đã nhấn
mạnh điều này trong bài phát biểu tại Ban Thư ký ASEAN năm 2010: “Càng đi xa,
chúng ta sẽ càng tìm thấy nhiều lợi ích chung và nhu cầu chung và số phận của
chúng ta sẽ kết nối chặt chẽ hơn.”
[xxviii]

Jullien cũng nhận thấy rằng tiềm năng của một tình huống được tận dụng bằng
cách tiến hành đánh giá các trường hợp mà sau đó “có thể dần trở thành lợi thế
nhờ xu hướng được tạo ra từ tình huống đó.” [xxix] Cộng đồng chung vận mệnh
phù hợp khi nhìn qua lăng kính này vì thể hiện các cơ quan trong chính phủ Trung
Quốc ở cả việc tận dụng tiềm năng của tình huống và tạo ra một câu chuyện hấp
dẫn về tình huống, thông qua ba khía cạnh sau đây.

(i) Làm sâu sắc thêm sự phụ thuộc cấu trúc kinh tế của các quốc gia thành viên
ASEAN vào Trung Quốc

Cộng đồng chung vận mệnh giữa ASEAN và Trung Quốc được thực chất hóa thông
qua Khuôn khổ hợp tác 2 + 7 nhằm đưa ASEAN và các thành viên gần gũi hơn với
Trung Quốc về chính trị và kinh tế. Khuôn khổ này bao gồm nhiều sáng kiến khác
nhau theo cơ chế ASEAN-Trung Quốc như ký kết một Hiệp định láng giềng tốt,
nâng cấp Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN-Trung Quốc (ACFTA), sử dụng Quỹ hợp
tác biển ASEAN-Trung Quốc, tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN-Trung
Quốc đặc biệt và xây dựng Kế hoạch hành động hợp tác văn hóa Trung
Quốc-ASEAN. Các đề xuất khác không giới hạn trong hợp tác ASEAN-Trung Quốc
liên quan đến các thỏa thuận đa phương, tiểu vùng và song phương, ví dụ: thiết lập
cơ chế hợp tác AIIB, đường sắt Xuyên Á và cơ chế hợp tác Lan Thương-Mekong,
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khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc thành lập các khu vực hợp tác kinh tế
và thương mại ở nước ngoài, v.v. Chính sách về ASEAN của Trung Quốc là một phần
không thể tách rời trong Chiến lược của Trung Quốc đối với Đông Nam Á, tạo ra một
nền tảng để huy động hỗ trợ và cung cấp tính hợp pháp cho các sáng kiến khác của
Trung Quốc ở cấp độ song phương và tiểu vùng.

Trong khi cả hai khuôn khổ 2 + 7 và 3 + X đều mở rộng phạm vi, phần lớn các sáng
kiến tập trung vào hợp tác kinh tế. Đây là sự tiếp nối cách tiếp cận trong chính sách
đối ngoại của Trung Quốc, trao đổi và phát triển kinh tế như là công cụ để thúc đẩy
các mục tiêu chính trị và an ninh với nước láng giềng yếu hơn. [xxx] Tuy nhiên, có
hai yếu tố mới và liên quan đến nhau. Thứ nhất, kết nối được nhấn mạnh thông qua
các khoản đầu tư và cho vay của Trung Quốc đối với các quốc gia thành viên ASEAN
để phát triển cơ sở hạ tầng, điều này phù hợp với việc thực hiện BRI. Thứ hai, ngoài
an ninh ngoại vi, mục tiêu chiến lược lớn hơn của những khoản đầu tư này là làm
sâu sắc thêm sự phụ thuộc kinh tế của các quốc gia thành viên ASEAN vào Trung
Quốc, thông qua các các dự án đường sắt cao tốc và đập đa dạng. Như Bilahari
Kausikan đã quan sát:

Lực hấp dẫn tự nhiên của Trung Quốc đang được tăng cường bởi nhiều dự án cơ sở
hạ tầng. […] Dù có ý đồ hay không thì những dự án này đều tác động đến địa chính
trị. Các dự án có thể mang lai hiệu quả hợp nhất Tây Nam Trung Quốc và Đông
Nam Á lục địa thành một không gian kinh tế. Ranh giới quốc tế tất nhiên sẽ vẫn là
các đường được vẽ trên bản đồ nhưng lúc đó chúng có thể bị xem là bất tiện hoặc
không còn phù hợp. [xxxi]

Hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng giữa ASEAN và Trung Quốc tạo ra động lực
mạnh mẽ để Trung Quốc tự tin vào sự hội tụ lợi ích và vận mệnh giữa Đông Nam Á
và Trung Quốc, do đó có xu hướng chiến lược hơn. Trung Quốc là đối tác thương
mại lớn nhất của tất cả các quốc gia thành viên ASEAN, chiếm 17,2% tổng ngoại
thương năm 2017. Dòng vốn FDI hàng năm của Trung Quốc rót vào các nước thành
viên ASEAN đã tăng gần 75 lần từ 104 triệu USD năm 1996 lên 11,3 tỷ USD năm
2017, biến Trung Quốc trở thành nguồn vốn FDI lớn thứ ba ở Đông Nam Á. Trung
Quốc cũng là nguồn khách du lịch lớn nhất trong khu vực (trừ du lịch nội khối
ASEAN) tăng từ 7,3 triệu trong năm 2011 lên 25,3 triệu trong năm 2017, chiếm
20,1% tổng số khách nước ngoài đến Đông Nam Á. [xxxii] Cộng đồng chung vận
mệnh giữa ASEAN và Trung Quốc dựa chủ yếu vào, cũng như nhằm củng cố thêm,
những nhân tố mang tính cấu trúc trên để kéo các quốc gia thành viên ASEAN đến
gần hơn với Trung Quốc.
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(ii) Thúc đẩy quan hệ ASEAN-Trung Quốc đi vào quỹ đạo

Không chỉ củng cố các yếu tố cấu trúc, Cộng đồng chung vận mệnh giữa ASEAN và
Trung Quốc còn liên tục cung cấp các sáng kiến mới cùng các nguồn lực liên quan
để mở rộng hình thức hợp tác phù hợp với bản chất của mối quan hệ giữa Trung
Quốc và ASEAN. Về niềm tin đối với Bắc Kinh, mặc dù tham gia sau các cấu trúc
ASEAN Cộng, Trung Quốc đã trở thành Đối tác Đối thoại ASEAN ngay trong năm
1996, và hiện nay với 47 cơ chế mối quan hệ giữa ASEAN và Trung Quốc là toàn
diện và cao nhất trong
tất cả các đối tác đối thoại (xem Bảng 1). [xxxiii]
Trung Quốc là nước tiên phong trong quan hệ đối ngoại với ASEAN trên nhiều lĩnh
vực: Trung Quốc là quốc gia đầu tiên ký kết
Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á
1976
(
TAC
)
vào năm 2003; là
quốc gia đầu tiên
thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN vào
năm 2003; và là quốc gia có vũ khí hạt nhân đầu tiên và duy nhất cho đến nay sẵn
sàng tham gia Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt
nhân (SEANWFZ)) mà không có các điều khoản bảo lưu.

….

Đọc toàn bộ bản dịch tại đây .

Hoàng Thị Hà là Trưởng nhóm nghiên cứu II (Chính trị và An ninh) tại Trung tâm
nghiên cứu ASEAN, ISEAS - Viện Yusof Ishak. Địa chỉ: 30 Heng Mui Keng Terrace,
Singapore, 119614; email: hoang_thi_ha@iseas.edu.sg . Bài viết được đăng trên C
ontemporary Southeast Asia
, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS) –Yusof Ishak Institute.

Mai Hương (dịch)
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