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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 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.
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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 ASEANTrung 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”,1 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 2012,2 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, công bằng, cùng đóng góp vì lợi ích chung, hài hòa, bao quát, tôn trọng sự
khác biệt và phát triển bền vững.3 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.” 4 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
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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.”5
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 .6 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 “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.7
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.8 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
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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”.9
Về mặt không gian địa lý, Cộng đồng chung vận mệnh là một “khái niệm động”.10
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.11 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 12/2015.12 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.13
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”.14 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”.15 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
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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 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.”16 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 ASEANTrung 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 láng giềng
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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.17 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.”18 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. ”19
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 Đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc 2030”. Tại Hội nghị thượng đỉnh ASEANTrung 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.”20 Cốt lõi của Tầm nhìn mới này là nâng cấp “Khuôn khổ hợp tác 2 +
7” thành “Khuôn khổ hợp tác 3 + X”.21 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).22 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 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.”23 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.”24 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/
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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. 25
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 2014.26 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 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”.27
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.”28
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.”29 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.
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(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 ASEANTrung 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, 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.30 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.31

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
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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.32 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.
(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).33 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.
Bảng 1
Các thể chế liên kết với ASEAN của Trung Quốc và Mỹ

Thiết lập quan hệ đối thoại
Thiết lập quan hệ đối tác chiến lược
Gia nhập TAC
Thể chế hóa hội nghị thượng đỉnh hàng năm
Thiết lập phái đoàn đặc trách tại ASEAN
Số lượng cơ chế hợp tác với ASEAN
Hiệp định thương mại tự do với ASEAN
Một bên đàm phán RCEP
Thành viên của các cơ chế do ASEAN lãnh đạo
Trung tâm đặc trách thúc đẩy quan hệ đối thoại

Trung Quốc

Mỹ

1996
2003
2003
1998
2012
47
Có
Có
ARF, APT,
ADMM-Plus, EAS
Có

1997
2015
2009
2009
2010
12
Không
Không
ARF, APT, ADMMPlus, EAS
Không

Nguồn: Tác giả biên soạn từ nhiều nguồn khác nhau.

9

www.nghiencuubiendong.vn

Hình thức – hay “bộ mặt” và “uy tín” - đóng một vai trò quan trọng đối với Trung
Quốc trong việc hợp tác với các nước khác. Theo Yong Deng, Trung Quốc có thể là
“quốc gia có ý thức về địa vị nhất trên thế giới” với tần suất sử dụng thuật ngữ trong các
diễn ngôn chính thức hay các phân tích học thuật.34 Điều này có nguồn gốc sâu xa từ
chiến lược văn hóa cổ xưa của Trung Quốc cùng sự nhạy cảm mãnh liệt, nếu không phải
là nỗi ám ảnh, khi mà tất cả các nghi thức và thuyết trình phải phù hợp với vị thế tối cao
của Trung Quốc trong mối quan hệ chính trị phân thứ bậc với các khu vực khác.35
Trong bối cảnh quan hệ ASEAN-Trung Quốc đương đại, vượt ra ngoài sự nhạy cảm
truyền thống, Trung Quốc muốn thu hút sự chú ý của khu vực và khuyến khích khu vực
công nhận một cách tích cực về sự hiện diện và can dự của Trung Quốc. Nhìn qua lăng
kính này, Sáng kiến Cộng đồng chung vận mệnh giữa ASEAN và Trung Quốc tìm cách
đưa mối quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc trở thành mối quan hệ tiên tiến
nhất và tạo ra vị trí đặc biệt cho Trung Quốc trong tổng thể quan hệ đối ngoại của
ASEAN, qua đó củng cố vị trí đứng đầu của Trung Quốc trong số tất cả các đối tác đối
thoại của ASEAN.36
(iii) Nắm bắt “Cửa sổ cơ hội chiến lược” để chống lại ảnh hưởng và sự hiện diện
của Mỹ tại Đông Nam Á
Sự hiện diện của Mỹ ở Đông Nam Á đe dọa lớn đến tính toán chiến lược của Trung
Quốc về mối quan hệ với ASEAN và trật tự khu vực trong tương lai. Sáng kiến Cộng
đồng chung vận mệnh giữa ASEAN và Trung Quốc đáp ứng sự chuyển dịch quyền lực rõ
ràng ở khu vực, cán cân ngày càng nghiêng về Trung Quốc và rời xa Mỹ. Mặc dù vẫn có
một nền tảng vững chắc song hợp tác kinh tế của Mỹ trong khu vực đã có dấu hiệu bão
hòa, đình trệ hoặc tăng trưởng chậm lại, trái ngược với xu hướng tăng trưởng nhất quán
của hội nhập kinh tế ASEAN-Trung Quốc được thể hiện trong Bảng 2. Theo một báo cáo
gần đây của Cơ quan nghiên cứu Kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO), đà tăng trưởng này
dự kiến vẫn tiếp tục “ngày càng bị điều phối bởi nhu cầu về tiêu dùng và đầu tư của
Trung Quốc đồng thời ít hơn tái xuất khẩu sang Mỹ, châu Âu và các nước khác.”37
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Bảng 2
Mối quan hệ kinh tế giữa ASEAN với Mỹ và Trung Quốc
Tổng giao
dịch thương
mại (triệu đô
la Mỹ)

Tý lệ tổng
giao dịch
thương
mại (%)

Nguồn vốn
FDI đến
ASEAN
(triệu đô la
Mỹ)

Tý lệ
nguồn vốn
FDI đến
ASEAN
(%)

Lượng khách
du lịch đến
ASEAN (triệu
người)

Tỷ lệ khách
du lịch đến
ASEAN
(%)

Trung Quốc

351.583

13,9

6.327

5,2

12,7

12,4

Mỹ

205.313

8,1

11.485

9,4

3,2

3,1

Trung Quốc

441.009

17,1

11.371

8,4

25,3

4,1

Mỹ

234.269

9,1

4.322

3,2

20,1

3,3

2013

2017

Nguồn: Dữ liệu được tổng hợp từ cổng thông tin thống kê của Ban thư ký ASEAN,
https://www.aseanstats.org/

Bên cạnh cân bằng chuyển dịch quyền lực trong khu vực, quỹ đạo phát triển của
Cộng đồng chung vận mệnh - đặc biệt là năm 2017 được hợp nhất thông qua Khuôn khổ
hợp tác 3 + X – tương tác chặt chẽ với những thay đổi mạnh mẽ trong chính trị nội địa và
chính sách đối ngoại của Mỹ do Tổng thống Donald Trump tạo ra. Với khẩu hiệu Nước
Mỹ trước tiên, chính quyền Trump theo đuổi lợi ích quốc gia được định nghĩa hẹp hơn và
báo hiệu sự rút lui của Mỹ khỏi chủ nghĩa đa phương và vai trò lãnh đạo toàn cầu, đã ảnh
hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và uy tín của nước Mỹ tại Đông Nam Á.
Trong một cuộc khảo sát do Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS) thực hiện
năm 2017, 54,3% số người Đông Nam Á được hỏi đã nhìn nhận Mỹ là một đồng minh
hoặc đối tác “không đáng tin cậy”.38 Trong cuộc khảo sát tiếp theo được tiến hành vào
tháng 12/2018,39 quan điểm tiêu cực này đã tăng lên với 68,1% người cảm thấy không
chắc chắn hoặc hầu như không tin tưởng hoặc hoàn toàn không tin tưởng vào độ tin cậy
của Mỹ với tư cách là đối tác chiến lược và nhà cung cấp an ninh khu vực. Bên cạnh đó,
69% người tin rằng mức độ can dự của Mỹ dưới thời chính quyền Trump đã giảm hoặc
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giảm một cách thực chất. Điều này vẫn xảy ra cho dù Washington đã nhấn mạnh tầm
quan trọng của nước này đối với ASEAN trong Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương,
Chiến lược An ninh Quốc gia 2017 và Báo cáo Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương
2019.40 Rohana Prince nhận thấy rằng kết quả khảo sát trên có thể ít liên quan đến
“những điều cơ bản trong chính sách Đông Nam Á của Mỹ” hơn là “sự hiện diện của Mỹ
trong khu vực.”41
Theo Erik Gartzke, “nhận thức định hướng đàm phán và ra quyết định trong một thế
giới không chắc chắn, cung cấp cho các quốc gia và các chủ thể khác các động cơ để chi
phối nhận thức của đối tác và đối thủ cạnh tranh.”42 Trung Quốc thúc đẩy Cộng đồng
chung vận mệnh giữa ASEAN và Trung Quốc bằng cách tận dụng nhận thức tiêu cực của
Đông Nam Á về Mỹ theo hai cách. Thứ nhất, trong khi Cộng đồng chung vận mệnh tập
trung vào hợp tác phát triển kinh tế, thì yếu tố kinh tế là mắt xích yếu nhất trong Chiến
lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của chính quyền Trump. Do đó, trên mặt trận thương mại,
Trung Quốc khẳng định rằng nước này ủng hộ chủ nghĩa đa phương và toàn cầu hóa, trái
ngược với chủ nghĩa đơn phương của chính quyền Trump đe dọa đến hệ thống thương
mại toàn cầu và gây bất ổn cho các quốc gia thành viên ASEAN, ba trong số các nước đó
- Malaysia, Singapore và Việt Nam – hiện nay đang nằm trong danh sách thao túng tiền
tệ của Mỹ. Thứ hai, Cộng đồng chung vận mệnh giữa ASEAN và Trung Quốc nhấn mạnh
sự tương phản rõ rệt với Mỹ về mặt địa lý và lịch sử, nước Mỹ không chỉ xa cách về mặt
ngoại giao mà còn xa xôi về mặt địa lý, sự hiện diện của Mỹ trong khu vực không phải là
do địa lý thực tế mà là “hệ quả địa chính trị có tính toán”.43
Tiến bộ theo thời gian hoặc quay về quá khứ
Bên cạnh việc thúc đẩy cán cân sức mạnh dịch chuyển ở Đông Nam Châu Á theo
hướng có lợi cho Trung Quốc, nước này cũng nỗ lực sử dụng Cộng đồng chung vận
mệnh giữa ASEAN và Trung Quốc để tái đàm phán về quy chuẩn thông thường của trật
tự khu vực. Một số nhà quan sát dưới góc độ lịch sử nhận thấy rằng kết quả có thể xảy ra
của tái đàm phán chính là sự trở lại của trật tự khu vực có phân cấp lấy Trung Quốc làm
trung tâm. Mặc dù mối quan hệ ASEAN-Trung Quốc còn khá mới mẻ nhưng lịch sử gắn
bó giữa Trung Quốc và Đông Nam Á đã kéo dài hàng thiên niên kỷ, đặc trưng bởi hệ
thống thứ bậc trong đó Trung Quốc là Vương quốc Trung tâm. Merriden Varral lưu ý
rằng “Trung Quốc nhận thấy mình có thể tiếp tục những gì Trung Quốc coi là vai trò tự
nhiên của nước này - chủ thể trung tâm trong khu vực. Trung Quốc nhìn nhận các mối
quan hệ trong khu vực không theo thuật ngữ Westphalian (tương tác giữa các quốc gia có
chủ quyền là bình đẳng-ND) mà theo một hệ thống phân cấp gia đình trong đó Trung
Quốc đóng vai trò là một người cha nhân từ.”44 Theo Martin Stuart-Fox, “Vì Trung Quốc
hình dung vai trò trước đây của mình tại châu Á là vị trí trung tâm nên trong mối quan hệ
đương đại giữa Trung Quốc và Đông Nam Á, yếu tố lịch sử và văn hóa dường như trở
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nên quan trọng hơn chứ không kém đi” và “các phương thức tương tác truyền thống đã
xuất hiện ngày càng nhiều để tái khẳng định Trung Quốc trong việc định hình mối quan
hệ giữa nước này và các quốc gia Đông Nam Á.”45 Theo Kausikan, “Bắc Kinh dường
như muốn vị thế của mình được thừa nhận không chỉ về mặt địa chính trị, mà còn là một
chuẩn mực phân cấp mới trong quan hệ với Đông Á với vai trò trung tâm. Đây là một vấn
đề hoàn toàn khác với việc công nhận về mặt địa chính trị.”46
Liệu có hay không và mức độ mà những dấu ấn văn hóa và lịch sử còn sót lại về trật
tự khu vực lấy Trung Quốc làm trung tâm sẽ ảnh hưởng đến chính trị khu vực khi mà
Trung Quốc trỗi dậy vẫn còn là chủ đề tranh luận. Khi Trung Quốc gia tăng về sức mạnh
hữu hình, các nhà lãnh đạo chính trị và giới trí thức nước này ngày càng nhìn lại di sản
văn hóa và tượng đài truyền thống để công bố chính sách đối ngoại đương đại. Đồng thời,
đã có sự thận trọng đối với việc sử dụng thuyết quyết định luận văn hóa và rút ra những
tương đồng với lịch sử trong phân tích chính sách đối ngoại Trung Quốc.47 Học giả Trung
Quốc Jiang Shigong trong bài phân tích về phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình tại Đại
hội Đảng lần thứ 19 năm 2017 lưu ý rằng “sự hồi sinh vĩ đại của đất nước Trung Quốc
hoàn toàn không thể quay lại Trung Quốc trước đây mà thay vào đó phải đổi mới một
quốc gia cổ xưa.”48 Tuy nhiên, vẫn chưa xác định được mức độ mà “Trung Quốc đổi
mới” khác hoặc tương tự so với “Trung Quốc cổ đại” đến đâu về văn hóa chiến lược và
quan hệ với các nước láng giềng.
Nhìn bề ngoài, khái niệm “trật tự phân cấp” mà Trung Quốc đang áp đặt tại Đông
Nam Á mâu thuẫn với nguyên tắc bình đẳng giữa các quốc gia có chủ quyền được giải
thích trong nhiều tuyên bố chính thức của Cộng đồng chung vận mệnh. Bản thân Thủ
tướng Lý đã phủ nhận ý định Trung Quốc muốn đảm nhận vai trò như “một người anh
trai lớn”,49 và các tuyên bố chính thức của Trung Quốc luôn nhấn mạnh tầm quan trọng
của việc ASEAN và Trung Quốc đối xử với nhau “trên tinh thần tôn trọng và bình đẳng”.
Việc quay trở lại hệ thống chư hầu hoặc Thiên hạ nơi mà các lãnh thổ xa xôi vẫn “nằm
trong tầm tay của hoàng đế”50 cũng không thể được chấp nhận trong thế giới đương đại
với nguyên tắc bình đẳng giữa các quốc gia có chủ quyền và biên giới giữa các nước là
cố định.
Tuy nhiên, dù có phát ngôn chính thức, nhưng liệu Trung Quốc có hoàn toàn đi đến
nguyên tắc bình đẳng giữa các quốc gia có chủ quyền trong quan hệ với các quốc gia
Đông Nam Á từng được coi là một phần của Thiên hạ vẫn còn là chủ đề tranh cãi. Theo
Barry Buzan và Yongjin Zhang, “mặc dù những chuẩn mực và giá trị của nguyên tắc bình
đẳng giữa các quốc gia có chủ quyền đã thâm nhập sâu vào các xã hội và chính phủ Đông
Á, nhưng cũng không xóa bỏ triệt để các giá trị và chuẩn mực khác. Hai chuẩn mực cùng
tồn tại đôi khi xung đột về lịch sử và lãnh thổ của Đông Á đương đại.”51 Christopher A.
Ford chia sẻ về sự trái chiều này đối với mối liên hệ giữa Trung Quốc cổ đại và chính
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sách đối ngoại đương thời của nước này: “Có lẽ không một ai nghĩ rằng Trung Quốc hiện
tại hoàn toàn là tù nhân của quá khứ nhưng cũng không phải quá khứ hoàn toàn không
liên quan đến hiện tại.”52
Khi Trung Quốc đang tiến đến vị trí cường quốc có ưu thế tại Đông Nam Á, bất
chấp tất cả các bẫy hiện đại của nguyên tắc bình đẳng chủ quyền, một số khuynh hướng
về trật tự phân cấp lấy Trung Quốc làm trung tâm đã xuất hiện trở lại trong Sáng kiến
Cộng đồng chung vận mệnh giữa ASEAN và Trung Quốc. Đó là: thứ nhất, đưa Trung
Quốc trở thành “một người anh nhân từ” trong gia đình ASEAN-Trung Quốc; thứ hai,
điều chỉnh các quốc gia thành viên ASEAN thành những bên có “biểu hiện tốt”. Hai yếu
tố này cho thấy sự thúc đẩy của Trung Quốc nhằm tái đàm phán về quy chuẩn thông
thường của trật tự khu vực mới - một trong số đó dựa trên quan hệ chứ không dựa trên
luật lệ, trong đó “biểu hiện tốt” không liên quan đến luật pháp quốc tế mà là cách một chủ
thể hành xử tương ứng với vị trí của mình trong mối quan hệ có phân cấp.
Tuyên truyền Trung Quốc là một cường quốc nhân từ” trong cộng đồng ASEANTrung Quốc
Cộng đồng chung vận mệnh giữa ASEAN và Trung Quốc gợi lên quan niệm về gia
đình và thân tộc với những cụm từ đầy cảm xúc như “môi và răng”, “anh chị em”. Cộng
đồng chung vận mệnh giữa ASEAN và Trung Quốc cũng biểu hiện Trung Quốc là “một
cường quốc nhân từ”, theo quá khứ được lãng mạn hóa thì Trung Quốc coi mình là ân
nhân về mặt thương mại, bảo đảm hòa bình và phân xử các tranh chấp chính trị nội bộ
trong khu vực.
Trong bối cảnh Cộng đồng chung vận mệnh giữa ASEAN và Trung Quốc ngày nay,
lòng nhân từ của Trung Quốc không hoàn toàn dựa trên đạo đức như trong quá khứ mà
phần lớn dựa trên sự phát triển. Câu nói của Chủ tịch Tập: “Khi dòng sông lớn chứa đầy
nước, những dòng sông nhỏ hơn sẽ không bao giờ khô cạn”53 đã thể hiện một cách thấu
đáo suy nghĩ này. Trong chuyến thăm của Chủ tịch Tập tới Manila vào tháng 11/2018,
trọng tâm thông điệp là kinh tế, bao gồm kết nối BRI với chương trình phát triển cơ sở hạ
tầng: “Xây dựng, Xây dưng và Xây dựng” (“Build, Build, Build”) của Chính phủ Duterte
và chào đón “Philippines cùng với các quốc gia khác trên chuyến tàu cao tốc phát triển
của Trung Quốc”.54 Tại hội chợ triển lãm Trung Quốc-ASEAN lần thứ 15 tại Nam Ninh,
Trung Quốc, vào tháng 9/2018, Phó Thủ tướng Hàn Chính đã có thông điệp tương tự khi
quảng bá về “một cộng đồng gần gũi hơn với một tương lai chung” với ASEAN; “Trung
Quốc chào đón các nước ASEAN trên tàu tốc hành phát triển kinh tế Trung Quốc […] và
sẽ chia sẻ lợi ích tăng trưởng kinh tế với ASEAN.”55
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Theo quan điểm của Trung Quốc, những lợi ích không hoàn toàn về mặt vật chất mà
còn liên quan đến cách tiếp cận phi tự do thay thế đối với phát triển mang “các đặc điểm
của Trung Quốc”, hay mô hình của Bắc Kinh về chủ nghĩa tư bản do nhà nước lãnh đạo.
Cách tiếp cận này chắc chắn có sức hút nhất định đối với một số chính phủ quốc gia
ASEAN tìm kiếm con đường phát triển kinh tế thịnh vượng nhưng không phải trải qua
quá trình dân chủ hóa chính trị. Điều này có thể lý giải nguyên nhân Tầm nhìn Đối tác
chiến lược ASEAN-Trung Quốc 2030 được thông qua năm 2018 bao gồm các yếu tố mới
về chính sách truyền thông và chia sẻ kinh nghiệm quản trị.56
Điều chỉnh các quốc gia thành viên ASEAN thành những bên có “biểu hiện tốt”
Trong Thiên hạ của Trung Quốc cổ xưa, giá trị được đánh giá cao nhất là sự hài
hòa, được tìm kiếm thông qua thực tiễn Khổng giáo về “cải chính tên gọi” hay “tất cả
mọi thứ đặt đúng vị trí” theo thứ tự phân cấp. Theo Ren Xiao, học giả hàng đầu của
Trường quan hệ quốc tế Trung Quốc, Cộng sinh (Gongsheng/symbiosis), hòa bình bền
vững trong trật tự truyền thống của Đông Á bắt nguồn từ “bản chất đồng thuận dựa trên
vị trí của mình” và “tuân thủ các chuẩn mực chi phối biểu hiện theo một chủ thể”, ví dụ
“bé tôn trọng lớn và lớn bao dung với bé”.57 Mặc dù Cộng đồng chung vận mệnh giữa
ASEAN và Trung Quốc không nói rõ ràng điều đó, khái niệm về “ biểu hiện tốt” của
Cộng đồng các nước thành viên ASEAN để đáp lại lòng nhân từ của Trung Quốc là
không thể thiếu trong kỷ nguyên mới của quan hệ đối tác ASEAN - Trung Quốc.
Khi Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì nói với những người đồng
cấp khác tại Diễn đàn khu vực ASEAN năm 2010 rằng “Trung Quốc là một nước lớn, và
các quốc gia khác là nước nhỏ”58, ông có lẽ không chỉ nói rõ một sự thật. Đằng sau tuyên
bố đó là tư duy phân cấp trong nhận thức của Trung Quốc về sức mạnh và tầm vóc của
nước này cùng với kỳ vọng các quốc gia thành viên ASEAN sẽ điều chỉnh hành vi phù
hợp với tầm vóc nhỏ bé của họ. “Biểu hiện tốt” như vậy đã được đặt ra bởi Varrall như
“tôn kính và tôn trọng”59 - “tôn kính” là không làm tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc
và “tôn trọng” là không làm mất mặt địa vị và niềm tự hào của Trung Quốc với tư cách là
một cường quốc.
Vấn đề Biển Đông thường được đưa ra như một trường hợp thử nghiệm về “tôn
kính và tôn trọng” khi mà Trung Quốc thưởng cho một số quốc gia thành viên ASEAN
tuân theo quan điểm chính thức của Trung Quốc về tranh chấp và trừng phạt những nước
không tuân thủ.60 Thông qua các tranh chấp trên Biển Đông, người ta có thể nhận ra
chiến lược của Trung Quốc để tái đàm phán trật tự khu vực về mặt quy chuẩn (sử dụng
các quyền lịch sử để biện minh cho các yêu sách, bác bỏ phán quyết của Tòa Trọng tài
tháng 7/2016 và thúc đẩy cái gọi là các giá trị châu Á trong việc giải thích và áp dụng
Công ước Liên hợp quốc về Luật biển61) và về mặt vật chất (làm suy yếu sự hiện diện
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quân sự và cấu trúc liên minh của Mỹ trong khu vực). Một ví dụ nổi bật của quá trình tái
đàm phán này là Văn Bản Dự Thảo Đàm Phán Duy Nhất (SDNT) về Bộ Quy tắc ứng
xử trên Biển Đông (COC) được các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và Trung Quốc đồng
ý vào tháng 8/2018. Trong SDNT, Trung Quốc đề nghị Trung Quốc và các quốc gia
thành viên ASEAN thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận quân sự, nhưng các cuộc tập
trận chung với các nước ngoài khu vực phải được thông báo trước và phải được các bên
đồng ý, điều này nếu có hiệu lực sẽ cho phép Trung Quốc có quyền phủ quyết đối với các
cuộc tập trận như vậy.62
Là một phần trong quá trình tái đàm phán trật tự khu vực, chính sách đối ngoại của
một số quốc gia ASEAN đã trở thành mục tiêu mà Trung Quốc muốn thay đổi. Đáng chú
ý nhất là áp lực mạnh mẽ mà Bắc Kinh tạo ra đối với Singapore vào cuối năm 2016 liên
quan đến lập trường của nước này về vấn đề Biển Đông và mối quan hệ quân sự với Mỹ.
Áp lực rất lớn này bao gồm những lời khiển trách công khai từ các quan chức Trung
Quốc (một cố vấn của Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã chỉ trích việc
Singapore mở căn cứ hải quân Changi cho các tàu chiến của Mỹ63 và Bộ Ngoại giao
Trung Quốc kêu gọi Singapore tôn trọng lập trường của Trung Quốc về vấn đề Biển
Đông64) cũng như các cuộc tấn công truyền thông thông qua trao đổi giữa Đại sứ
Singapore tại Trung Quốc Stanley Loh và Tổng biên tập Thời báo Toàn cầu (Global
Times) Hồ Tích Tiến (Hu Xijin) về những gì đã diễn ra tại Hội nghị thượng đỉnh phong
trào không liên kết lần thứ 17 ở Venezuela về vấn đề Biển Đông. Áp lực này cũng bao
gồm việc bắt giữ chín xe bọc thép thuộc Lực lượng Vũ trang Singapore đang trên đường
đến thành phố-quốc gia (Hồng Công-ND) sau một cuộc tập trận quân sự ở Đài Loan,65
một thỏa thuận mà Singapore đã có từ những năm 1970. Những hành động này minh
chứng cho những nỗ lực của Trung Quốc để tái đàm phán và điều chỉnh lại chuẩn mực
hành vi của các quốc gia thành viên ASEAN nhỏ hơn khi Trung Quốc đã sẵn sàng trở
thành cường quốc vượt trội trong khu vực.
Nhu cầu về “tôn kính và tôn trọng” đối với Trung Quốc của nước này đã trở nên
kiên quyết hơn khi sức mạnh và tầm ảnh hưởng của Trung Quốc gia tăng - một điều gây
ra căng thẳng cho sự thống nhất nội bộ ASEAN liên quan đến tranh chấp trên Biển Đông.
Ngoài ra, các lợi ích kinh tế ngày càng đóng vai trò đậm nét khi Trung Quốc trao phần
thưởng cho những quốc gia thành viên ASEAN tuân theo kịch bản của Bắc Kinh và áp
dụng các biện pháp trừng phạt đối với những nước không tuân thủ - một chiến lược kết
hợp cả “sức hấp dẫn” và “áp lực” được Hoo Tiang Boon gọi là “cứng càng thêm cứng,
mềm càng thêm mềm” để tạo điều kiện cho các thành viên ASEAN trở thành các bên có
“biểu hiện tốt”.66 Sáng kiến Cộng đồng chung vận mệnh giữa ASEAN và Trung Quốc có
thể tập trung vào thành phần “sức hấp dẫn”, nhưng theo quy luật, nếu “sức hấp dẫn” càng
lớn thì “sự trừng phạt” càng khắc nghiệt hơn.
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Phản ứng của ASEAN đối với Sáng kiến Cộng đồng chung vận mệnh giữa
ASEAN và Trung Quốc
Cách tiếp cận có chọn lọc của ASEAN
Một điều cần lưu ý là các thuật ngữ “chung vận mệnh” hay “chung tương lai” không
phải chỉ được mỗi người Trung Quốc sử dụng. Năm 2013, ASEAN và Nhật Bản đã thông
qua “Tuyên bố Tầm nhìn về mối quan hệ hữu nghị và hợp tác ASEAN-Nhật Bản: Tầm
nhìn chung, Bản sắc chung, Tương lai chung” để kỷ niệm 40 năm quan hệ đối thoại.67
Năm 2018, chủ đề của Hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm ASEAN-Ấn Độ là “Giá trị chung,
Vận mệnh chung”. Tuy nhiên, những từ ngữ này không có nhiều có ý nghĩa thực chất.
Trong khi đó, như đã phân tích, Sáng kiến Cộng đồng chung vận mệnh ASEAN-Trung
Quốc thể hiện cách tiếp cận có đầu tư của Trung Quốc nhằm tái định hướng tương lai
mối quan hệ ASEAN-Trung Quốc theo chương trình nghị sự chiến lược của Trung Quốc.
Theo như các tài liệu chung giữa ASEAN và Trung Quốc, ASEAN đã phản ứng với
thuật ngữ Cộng đồng chung vận mệnh ASEAN-Trung Quốc một cách thận trọng và
không phổ biến. Kế hoạch hành động ASEAN-Trung Quốc giai đoạn 2016-2020 để thực
hiện quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc đã nhất trí “làm sâu sắc thêm quan
hệ hợp tác ASEAN-Trung Quốc bằng cách khai thác thêm các lĩnh vực hợp tác thông qua
các đề xuất và sáng kiến được các nhà lãnh đạo ASEAN lưu ý, chẳng hạn đề xuất của
Trung Quốc về Khuôn khổ hợp tác 2+7 ASEAN-Trung Quốc và sáng kiến của Trung
Quốc về xây dựng Cộng đồng chung vận mệnh ASEAN-Trung Quốc” (nhấn mạnh
thêm).68 Tầm nhìn 2030 được thông qua năm 2018 chỉ là “những ghi chú với đánh giá
cao về những nỗ lực của Trung Quốc để thúc đẩy quan hệ hợp tác ASEAN-Trung Quốc
chặt chẽ hơn, bao gồm tầm nhìn của Trung Quốc về việc xây dựng cộng đồng ASEANTrung Quốc với một tương lai chung” (nhấn mạnh thêm).69 Phân tích về Tầm nhìn 2030
cho thấy sự điều hòa giữa chương trình nghị sự đầy tham vọng của Trung Quốc về mối
quan hệ chặt chẽ hơn với Đông Nam Á và sự tiếp nhận có chọn lọc và thực dụng của
ASEAN.
ASEAN không chính thức công nhận Cộng đồng chung vận mệnh ASEAN-Trung
Quốc và cũng không từ chối khái niệm này. ASEAN đã thích nghi với một số yếu tố
trong chiến lược lớn này của Trung Quốc, đặc biệt là về mặt hình thức. Ví dụ, Tầm nhìn
2030 tuyên bố rằng “mối quan hệ giữa ASEAN và Trung Quốc đã bước vào một kỷ
nguyên mới”, mặc dù nội dung biểu thị cho “thời đại mới” vẫn chưa được xác định rõ.
Bên cạnh đó, mặc dù là một tuyên bố rõ ràng nhưng Tầm nhìn 2030 giữ thể diện và ngợi
ca Bắc Kinh thông qua thừa nhận Trung Quốc là “đối tác thương mại lớn nhất của
ASEAN, nguồn vốn nước ngoài lớn thứ tư và nguồn khách du lịch nước ngoài quan
trọng”. Về mặt thời gian, Tầm nhìn 2030 là hướng tới tương lai xa nhất vì Tầm nhìn
17

www.nghiencuubiendong.vn
Cộng đồng ASEAN 2025 (kế hoạch chi tiết mới nhất xây dựng cộng đồng ASEAN) và
các kế hoạch hành động khác nhau giữa ASEAN và các đối tác đối thoại khác chỉ kéo dài
đến năm 2025.
Do Sáng kiến Cộng đồng chung vận mệnh ASEAN-Trung Quốc được thực chất hóa
thông qua các sáng kiến khác nhau, ASEAN đã có một phản ứng mang tính chọn lọc và
thực dụng: vừa áp dụng các sáng kiến mang lại lợi ích về kinh tế, tài chính và thực tiễn
vừa thận trọng với những sáng kiến có khả năng gây hại đến việc theo đuổi trật tự khu
vực ASEAN mở và toàn diện. Phản ứng này được đưa ra dựa trên các yếu tố thiết yếu
trong phương pháp tiếp cận với Trung Quốc của ASEAN kể từ những năm 1990, pha trộn
giữa thích nghi và phản kháng, tự chủ và cân bằng mềm.
Áp dụng các sáng kiến mang lại lợi ích về kinh tế, tài chính và thực tiễn
Kể từ khi Cộng đồng chung vận mệnh ASEAN-Trung Quốc ra đời, Trung Quốc đã
đề xuất nhiều sáng kiến khác nhau, đặc biệt về lĩnh vực kinh tế, và đã được thực hiện với
những kết quả thực chất. Đáng chú ý nhất là sự hỗ trợ ngay từ đầu của ASEAN cho AIIB
khi tất cả các quốc gia thành viên đều nằm trong số các thành viên sáng lập ngân hàng 57
khi ngân hàng này được ra mắt vào cuối năm 2015. Cho đến nay, Indonesia là một trong
những nước được hưởng lợi nhiều nhất với năm dự án được phê duyệt trị giá 940 triệu đô
la Mỹ từ AIIB, tiếp theo là Philippines (207,6 triệu đô la Mỹ), Lào (40 triệu đô la Mỹ) và
Myanmar (20 triệu đô la Mỹ).70 Từng thành viên trong ASEAN, với nhiều mức độ nhiệt
tình hoặc thận trọng thì cũng chính thức ủng hộ BRI với hy vọng đảm bảo tài chính cho
nhu cầu cơ sở hạ tầng của nước mình.
Một ví dụ khác là phản ứng tích cực của ASEAN đối với đề xuất của Trung Quốc
về việc nâng cấp ACFTA với việc ký Nghị định thư nâng cấp vào tháng 11/2015. Mặc dù
việc thực hiện đầy đủ ACFTA được nâng cấp sẽ chỉ bắt đầu vào tháng 8/2019, nhưng dự
kiến sẽ có những nhượng bộ của Trung Quốc trong Nghị định thư nâng cấp – đặc biệt về
nguyên tắc xuất xứ, thuận lợi hóa thương mại và tự do hóa dịch vụ - sẽ mở rộng khả năng
tiếp cận của các doanh nghiệp ASEAN vào thị trường Trung Quốc về cả lĩnh vưc thương
mại hàng hóa, dịch vụ và đầu tư.71 Điều này sẽ giúp giảm bớt mối lo ngại về thâm hụt
thương mại của các nước thành viên ASEAN với Trung Quốc đang ở mức 67,5 tỷ USD
vào năm 2017.72
ASEAN cũng đã hợp tác về thương mại điện tử với Trung Quốc để theo kịp tốc độ
tăng trưởng nhanh chóng của ngành này tại Đông Nam Á và Trung Quốc. Tầm nhìn 2030
nhấn mạnh thương mại điện tử là một lĩnh vực hợp tác mới (trong Kế hoạch hành động
2016- 2020, thương mại điện tử chỉ được đề cập ngắn gọn trong lĩnh vực Công nghệ
thông tin và truyền thông). ASEAN cũng đã áp dụng nhiều sáng kiến trong các lĩnh vực
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văn hóa-xã hội, ví dụ: trao đổi văn hóa, trao đổi truyền thông, học bổng của Trung Quốc
dành cho cho sinh viên các nước ASEAN, Quỹ hợp tác y tế công cộng Trung QuốcASEAN và Chương trình hợp tác khoa học và công nghệ Trung Quốc-ASEAN…
ASEAN thận trọng với những sáng kiến có khả năng gây hại đến việc theo đuổi trật
tự khu vực mở và toàn diện
ASEAN đã âm thầm từ chối đề xuất của Trung Quốc về một Hiệp định láng giềng
tốt vì Hiệp định này có thể là bản sao và làm suy yếu TAC mà Trung Quốc và các cường
quốc khác đã tham gia. Điều mà ASEAN quan tâm sâu sắc hơn là triển vọng về một liên
minh chính trị độc quyền với Trung Quốc mà ASEAN không sẵn lòng và không thể cam
kết. Theo ghi nhận của Carl Thayer, TAC “mở cửa cho tất cả các cường quốc bên ngoài
tuân thủ chủ nghĩa của ASEAN” trong khi “Hiệp định theo đề nghị của Trung Quốc là
mang tính độc quyền, nhằm tạo ra một vòng tròn xung quanh Trung Quốc và Đông Nam
Á.”73
Về các sáng kiến an ninh khác của Trung Quốc mà ASEAN đồng ý, cánh cửa cũng
mở ra cho các cường quốc khác bước vào để giữ tính cởi mở và toàn diện cho khu vực.
Ví dụ, các Bộ trưởng quốc phòng ASEAN đã tổ chức các cuộc họp không chính thức
hàng năm không chỉ với người đồng cấp đến từ Trung Quốc mà còn với Bộ trưởng Quốc
phòng Mỹ và Nhật Bản. ASEAN đã tiến hành cuộc tập trận biển đầu tiên với hải quân
Trung Quốc vào năm 2018 và một cuộc tập trận biển ASEAN-Mỹ sẽ diễn ra vào nửa cuối
năm 2019. Thông điệp tuy rất tinh tế nhưng rõ ràng: ngay cả khi ASEAN tiến gần hơn
đến với Trung Quốc, ASEAN vẫn sẽ cố gắng duy trì chính sách “mở cửa” khu vực. Cam
kết “bảo vệ cấu trúc khu vực mở, minh bạch, toàn diện và dựa trên luật lệ thông qua các
cơ chế khác nhau do ASEAN lãnh đạo” cũng được nhấn mạnh trong Tầm nhìn 2030.
Có một sự khác biệt tinh tế giữa các nhà lãnh đạo Trung Quốc và ASEAN trong
việc lựa chọn từ ngữ để mô tả hoặc quy định mối quan hệ giữa hai bên. Trong khi Trung
Quốc đánh giá cao những yếu tố chung – “lý tưởng chung, thịnh vượng chung và trách
nhiệm chung”, 74 ASEAN nhấn mạnh đến sự hiểu biết lẫn nhau, sự tôn trọng lẫn nhau và
lợi ích chung.75 Lựa chọn của Trung Quốc gợi lên vũ trụ chung mang tính độc quyền giữa
ASEAN và Trung Quốc, tạo ra khác biệt thực chất so sánh với mối quan hệ giữa ASEAN
với các cường quốc khác. Lựa chọn của ASEAN tập trung vào tính tương hỗ và quan hệ
đối tác để chống lại việc mất bản sắc và bảo vệ quyền tự chủ trong mối quan hệ với một
đối tác mạnh mẽ hơn.
Cộng đồng chung vận mệnh ASEAN-Trung Quốc: Không phải là một quỹ đạo tuyến
tính
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Lẽ tự nhiên chính là một cường quốc đang nỗ lực tái đàm phán trật tự khu vực mới
để phản ánh sức mạnh và địa vị mới của mình. Bài phát biểu của Chủ tịch Tập năm 2013
cho thấy rằng Trung Quốc có ý thức mạnh mẽ về quyền lợi của nước này tại Đông Nam
Á dựa trên yếu tố địa lý, lịch sử và sức mạnh kinh tế. Thủ tướng Lý chia sẻ quan điểm đó:
“Với sự gần gũi về mặt địa lý, mối liên hệ gắn bó về văn hóa và tương tác lẫn nhau về
mặt phát triển, lẽ tự nhiên chính là Trung Quốc và các nước ASEAN đã là láng giềng tốt,
bạn bè tốt và đối tác tốt.”76 Ba yếu tố này là cơ sở để Trung Quốc thúc đẩy Cộng đồng
chung vận mệnh ASEAN-Trung Quốc nhưng cũng có thể là gánh nặng trong mối quan hệ
nếu không được quản lý đúng cách.
Các yếu tố lịch sử và địa lý hiện rõ trong mối quan hệ Trung Quốc-Đông Nam Á,
cho biết quan điểm của Trung Quốc về Đông Nam Á cũng như nhận thức của các nước
trong khu vực về Trung Quốc. Tuy nhiên, những nhận thức giữa các nước không phải là
tương đồng. Lịch sử của các quốc gia thành viên ASEAN khác nhau và không cùng mức
độ gần gũi về mặt địa lý với Trung Quốc. Điều này giải thích cho sự khác biệt trong tầm
nhìn chiến lược của từng nước đối với Trung Quốc và sự trỗi dậy trở lại trở thành cường
quốc của Trung Quốc, một số quốc gia đặt nhiều hy vọng trong khi những nước khác e
sợ, như được biểu hiện trong Báo cáo khảo sát về các quốc gia Đông Nam Á năm 2019
(xem Bảng 3).
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Bảng 3
Trên khía cạnh Đông Nam Á, bạn nhìn nhận như thế nào về sự trỗi dậy của Trung
Quốc trở thành một cường quốc
Đất nước

Trung Quốc
sẽ là một
cường quốc
nhân từ

Trung Quốc
sẽ giữ nguyên
sức mạnh
nguyên trạng
và tiếp tục hỗ
trợ trật tự khu
vực hiện tại

Vẫn còn quá
sớm để xác
định các toan
tính chiến
lược của
Trung Quốc
tại thời điểm
này

Brunie
Campuchia
Indonesia
Lào
Malaysia
Myanmar
Philippines
Singapore
Thái Lan
Việt Nam
Tổng thể

9,1%
12,5%
12,3%
13,8%
9,8%
13,1%
8,2%
3,1%
7,1%
5,5%
8,9%

38,6%
20,8%
24,6%
48,3%
30,1%
30,9%
7,3%
9.4%
30,1%
9,0%
22,5%

22,7%
16,7%
29,8%
17,2%
24,5%
26,8%
17,3%
37,5%
19,5%
27,9%
25,7%

Trung Quốc
sẽ tạo ra trật
tự khu vực với
với vai trò
lãnh đạo
trong bối
cảnh được
cho là Mỹ rời
xa khu vực
61,4%
31,7%
36,0%
27,6%
44,8%
32,1%
36,4%
35,2%
36,3%
17,2%
35,3%

Trung Quốc
sẽ trở thành
một cường
quốc xét lại
cùng ý định
đặt Đông
Nam Á trong
phạm vi ảnh
hưởng
45,5%
50,0%
37,7%
24,1%
42,7%
22,6%
66,4%
57,0%
45,1%
60,7%
45,4%

Nguồn: The State of Southeast Asia: 2019 Survey Report, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á
(ISEAS), 29/01/2019,
https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/TheStateofSEASurveyReport_2019.pdf.

Tuy nhiên, một thực tế lịch sử mà tất cả các quốc gia thành viên ASEAN đều chia
sẻ trong mối quan hệ tương ứng với Trung Quốc là sự bất cân xứng về quyền lực, khiến
cho các nước này luôn lo sợ về sự tổn thương, quá phụ thuộc và mất quyền tự chủ.
Brantly Womack chỉ ra rằng trong một mối quan hệ bất cân xứng, bên yếu thế hơn quan
tâm nhất đến “việc giữ gìn bản sắc và lợi ích của mình.”77 Điều này đúng với Singapore
trên khía cạnh Đông Nam Á hải đảo cũng như Việt Nam trên khía cạnh Đông Nam Á lục
địa, bất kể họ có mối quan hệ văn hóa thân thuộc, dân tộc gần gũi (Singapore) và liên kết
chính trị (Việt Nam) với Trung Quốc. Kể từ khi Singapore giành độc lập vào năm 1965,
quốc gia này liên tục có ý thức xác định bản sắc dân tộc của mình, không phải là một
quốc gia Trung Quốc mà là một chế độ nhân tài đa chủng tộc. Đối với Việt Nam với bản
sắc dân tộc một phần được định hình qua hàng ngàn năm chống lại chủ nghĩa bành
trướng và đô hộ của Trung Quốc, thái độ của Việt Nam đối với Trung Quốc là “cân bằng
giữa kháng cự và phụ thuộc, tuân thủ và bất tuân, hầu như với bất kể điều gì có thể chia
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rẽ hai nước tại bất kỳ thời điểm nào. Nỗ lực để hòa hợp với Trung Quốc là vừa là một
phần sâu sắc trong văn hóa vừa là một thách thức thường trực của đất nước này.”78
Sự thấu hiểu với nhiều sắc thái hơn về lịch sử khu vực cũng cho thấy rằng Đông
Nam Á chưa bao giờ độc quyền và hoàn toàn nằm trong quỹ đạo mà Trung Quốc là trung
tâm. Khi mô tả về mối quan hệ quốc tế trong khu vực tiền hiện đại, Stuart-Fox lưu ý rằng:
…ngoại trừ Việt Nam, ngay cả các nước Đông Nam Á lục địa khác cũng không đặt
Trung Quốc đứng độc tôn ở đỉnh cao trong hệ thống thứ bậc quốc tế. […] Ấn Độ luôn là
một cực thay thế hấp dẫn (với địa vị) cho các quốc gia Phật giáo và tương tự một số
quốc gia sẽ hướng về thánh địa Mecca đi theo nền chính trị Hồi giáo. Do đó, về sự chấp
nhận của Đông Nam Á đối với trật tự khu vực lấy Trung Quốc làm trung tâm, các nước
này không bao giờ chỉ dành cam kết và duy nhất với một trật tự như vậy. Nền văn hóa
đối ngoại của các nước này này dù có phân thứ bậc nhưng sẽ công nhận một số quyền
lực khác có khả năng cạnh tranh vị trí trung tâm và tạo ra sự linh hoạt để thay đổi các
mối quan hệ quyền lực.79

Đối với Kausikan, tính chất đa cực này không chỉ là một thực tế lịch sử mà còn là
một trạng thái tự nhiên. Do đó, ông cho rằng: “có một cơ hội mang tính cấu trúc để các
quốc gia Đông Nam Á phát huy vai trò của họ”80 - một sự phản biện đối với thuyết quyết
định luận lịch sử được truyền tải một cách tinh tế qua Sáng kiến Cộng đồng chung vận
mệnh ASEAN-Trung Quốc.
Mặc dù Trung Quốc có sức hấp dẫn kinh tế nhưng thực tế cho thấy mối quan hệ
kinh tế chặt chẽ hơn với Bắc Kinh không phải là lúc nào cũng mang lại kết quả đôi bên
cùng có lợi. Tất cả các chính phủ nước thành viên ASEAN đã nhiệt tình nắm lấy cơ hội
quan hệ kinh tế chặt chẽ hơn với Trung Quốc, nhưng cổ tức kinh tế vẫn chưa rõ ràng đối
với công chúng trong khu vực. Trong một cuộc khảo sát mà ISEAS tiến hành với 1.620
người Indonesia năm 2017, có 62,4% người cho rằng Indonesia sẽ thu được rất ít lợi ích
từ mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc và chỉ 27,7% người có quan điểm tích cực về
mối quan hệ kinh tế chặt chẽ với Trung Quốc.81
Về thương mại, sự tăng trưởng theo cấp số nhân của thương mại ASEAN - Trung
Quốc chỉ là một mặt, mặt khác của vấn đề là thâm hụt thương mại của ASEAN với Trung
Quốc đã tăng hơn gấp đôi từ 32,2 tỷ USD năm 2012 lên 68 tỷ USD năm 2017.82 Phân
tích sâu hơn về chất lượng và mô hình thương mại với Trung Quốc cung cấp một cái nhìn
đa sắc thái hơn về tác động của mối quan hệ này. Ví dụ, Jeffrey Reeves chỉ ra rằng trong
quan hệ thương mại Myanmar-Trung Quốc, dù Myanmar có lợi về mặt tăng trưởng
chung, nhưng cũng dẫn đến sự phụ thuộc vào các hoạt động thương mại xuyên biên giới
trái ngược với ngoại thương như buôn bán bất hợp pháp và phi chính thức trên các tuyến
đường biên giới (bao gồm cả ma túy, vũ khí loại nhỏ và các tài nguyên thiên nhiên như
gỗ và ngọc bích), đồng thời, các ngành công nghiệp trong nước của Myanmar mang áp
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lực không thể cạnh tranh với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.83 Trong số các quốc gia
thành viên ASEAN, Myanmar là nước trao đổi thương mại lớn nhất với Trung Quốc
(36,3% tổng thương mại năm 2017), vị trí tiếp theo là Lào (26,3%).84 Sự phụ thuộc
thương mại đã dẫn đến “sức mạnh mang tính cấu trúc của Trung Quốc đối với nền kinh tế
Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, đặc biệt là các yếu tố sản xuất. Chẳng hạn, Trung
Quốc là nguồn cung cấp điện tử, máy móc và ô tô giá rẻ hiện đang tràn ngập thị trường
nội địa Lào, gây khó khăn cho nỗ lực của đất nước này để phát triển một ngành sản xuất
trong nước có thể tăng cơ hội việc làm và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.”85
Về đầu tư, các dự án FDI của Trung Quốc trong khu vực, đặc biệt là ở Đông Nam Á
lục địa, chủ yếu tập trung vào khai thác tài nguyên thiên nhiên. Điều này không chỉ gây ra
tác động nghiêm trọng đến môi trường và gián đoạn kinh tế-xã hội đối với cộng đồng
người địa phương,86 mà còn làm chệch hướng các ưu tiên phát triển trong nước của quốc
gia sở tại đối với ngành khai thác cùng sự thiệt hại đối với ngành sản xuất và nông
nghiệp. Ví dụ, hoạt động khai thác bao phủ nhiều diện tích đất hơn hoạt động trồng lúa ở
Lào.87 Bên cạnh đó, dòng chảy công nhân và doanh nhân Trung Quốc cũng gây ra những
lo ngại về chủ quyền, đặc biệt là tại các Đặc khu kinh tế (SEZs) và khu vực biên giới ở
tiểu vùng Mê Kông, với việc sử dụng phổ biến ngôn ngữ và tiền tệ của Trung Quốc thay
vì ngôn ngữ địa phương và trong một số trường hợp được miễn trừ khỏi quyền hạn của
luật pháp địa phương.88
Sự ra đời của BRI năm 2013 dẫn đến sự gia tăng đáng kể các khoản cho vay và đầu
tư của Trung Quốc dành cho phát triển cơ sở hạ tầng ở Đông Nam Á. Nguồn vốn của
Trung Quốc có thể là một cơ hội kinh tế và cũng tạo ra lo ngại về chiến lược-chính trị và
xã hội-môi trường. Theo báo cáo khảo sát The State of Southeast Asia: 2019 Survey
Report, 35% số người được hỏi cho rằng BRI cung cấp vốn rất cần thiết cho phát triển cơ
sở hạ tầng tại các quốc gia trong khu vực và 30% người cho rằng BRI có lợi cho phát
triển kinh tế khu vực và thắt chặt mối quan hệ ASEAN-Trung Quốc. Tuy nhiên, cũng
trong khảo sát đó, 70% người cho rằng chính phủ nước họ “nên thận trọng trong việc
đàm phán các dự án BRI để tránh mắc nợ tài chính không bền vững với Trung Quốc”
trong khi chỉ có 8,4% người cho rằng “BRI mang lại lợi ích vượt trội hơn so với khả năng
sụp đổ chính trị và kinh tế”. Mức độ thận trọng phù hợp cùng với tính toán lợi ích đã trở
thành một phần ý thức về BRI trong khu vực, trái ngược với sự đón nhận nhiệt tình mà
BRI đã nhận được từ năm 2015-2017. Điều này được thể hiện thông qua việc đình chỉ,
hủy bỏ, tái đàm phán và thu nhỏ quy mô của một số dự án BRI lớn như Dự
án cảng nước sâu Kyaukpyu tại Myanmar và dự án đường sắt cao tốc phía Đông
Malaysia.
Đối với khối ASEAN, khối này nhấn mạnh đến “kết nối các mối quan hệ kết nối” 89,
tức là tận dụng các sáng kiến kết nối khác nhau để hỗ trợ cho Kế hoạch Tổng thể Kết nối
ASEAN, thay vì tham gia vào bất kỳ kế hoạch riêng nào. Theo dữ liệu mới nhất của Fitch
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Solutions, tuy BRI có thể phổ biến trên các tiêu đề truyền thông nhưng Nhật Bản vẫn
nắm giữ giá trị lớn nhất đối với các dự án cơ sở hạ tầng ở Đông Nam Á với mức 367 tỷ
USD, cao hơn Trung Quốc 255 tỷ USD.90 ASEAN cũng nhìn xa hơn về phía tây thông
qua Tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của ASEAN được thông qua tại Hội
nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 34 vào tháng 6/2019 cho dù Trung Quốc có những hiểu
lầm về thuật ngữ “Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”. Tầm nhìn được điều hướng qua
việc nhấn mạnh lớn hơn vào tầm quan trọng của Ấn Độ là một trung tâm quyền lực mới
nổi trong trật tự khu vực, là quốc gia có tiềm năng kinh tế và tầm vóc chiến lược cần
được tính toán và tận dụng cho lợi ích của ASEAN.91 Điều này cũng thể hiện bản chất cởi
mở và toàn diện trong DNA của khu vực này: những gì ASEAN theo đuổi đối với trật tự
khu vực trong hiện tại và tương lai là một đường cao tốc mạnh mẽ cùng nhiều cửa ra vào,
giúp các quốc gia thành viên kết nối với nhau, không chỉ với Bắc Kinh mà còn kết nối
với thế giới bên ngoài.
Kết luận
Khi cán cân sức mạnh ở Đông Nam Á đang chuyển dịch do sự trỗi dậy của Trung
Quốc, trật tự khu vực hiện tại một phần bị phá vỡ do chiến lược của Bắc Kinh để ràng
buộc tương lai của Đông Nam Á dưới Sáng kiến Cộng đồng chung vận mệnh ASEANTrung Quốc. Sử dụng các yếu tố địa lý, lịch sử và sức mạnh kinh tế của Trung Quốc làm
cơ sở, Sáng kiến Cộng đồng chung vận mệnh ASEAN-Trung Quốc mang đến cảm giác
về tính tất yếu của vận mệnh đan xen giữa Trung Quốc và các nước thành viên ASEAN.
Thông qua một loạt các công cụ bao gồm các sáng kiến ngoại giao, các yếu tố kinh tế và
điều hòa tâm lý, Bắc Kinh đã có những bước tiến trong việc tăng cường sức ảnh hưởng
và thúc đẩy câu chuyện về sự tham gia tích cực và có mục đích của Trung Quốc tại Đông
Nam Á. Trung Quốc hiện được công nhận là cường quốc có ảnh hưởng nhất trong khu
vực trong cả hai lĩnh vực chính trị-an ninh và kinh tế.92 Quan hệ đối tác đối thoại giữa
Trung Quốc với ASEAN được nêu bật là tân tiến và toàn diện nhất. Chính phủ của tất cả
các quốc gia thành viên ASEAN đều ủng hộ một mối quan hệ chặt chẽ hơn với Trung
Quốc vì các lợi ích kinh tế và các lợi ích thực tiễn khác.
Tuy nhiên, đối với những những người Đông Nam Á, ảnh hưởng của Trung Quốc
trong khu vực chưa đạt được mức độ tin cậy và tín nhiệm cao hơn. Trên thực tế, trong
báo cáo khảo sát The State of Southeast Asia: 2019 Survey Report, Trung Quốc đạt thứ
hạng tín nhiệm thấp nhất (19,6%) trong khi Nhật Bản là đối tác đáng tin cậy nhất
(65,9%).93 Trong khuôn khổ ASEAN-Trung Quốc, Sáng kiến Cộng đồng chung vận
mệnh ASEAN-Trung Quốc không tạo ra nhiều sức hút vì ASEAN thận trọng và không
tán thành bất kỳ đề xuất nào có khả năng gây hại đến việc theo đuổi trật tự khu vực
ASEAN mở và toàn diện. Ba yếu tố cơ sở để Trung Quốc thúc đẩy Cộng đồng chung vận
mệnh ASEAN-Trung Quốc - địa lý, lịch sử và sức mạnh kinh tế - cũng có thể là gánh
nặng trong mối quan hệ bất cân xứng giữa hai bên. Bởi vì các yếu tố này có thể tác động
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hai chiều nên cần được vận dụng với sự tinh tế, đồng cảm và kỹ năng quản lý tốt. Trật tự
khu vực mà ASEAN mong muốn không phải là một trật tự bá quyền ổn định của Trung
Quốc mà là một trật tự với nhiều trung tâm quyền lực, cho phép tạo ra nhiều không gian
nhất cho các quốc gia trong khu vực thực hiện vai trò và quyền tự chủ.
Bài viết được đăng trên Contemporary Southeast Asia, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á
(ISEAS) –Yusof Ishak Institute.
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