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Sự bắt nạt của Bắc Kinh đã đẩy các quốc gia châu Á xích lại gần 

Washington hơn 

Kể từ buổi bình minh của chính trị quốc tế, các quốc gia nhỏ hơn đã phải 

đối mặt với thách thức ghê gớm trong việc điều hướng các cuộc cạnh 

tranh giữa các cường quốc. 

Ngày nay, chính cuộc cạnh tranh địa chính trị giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc 

đã buộc các nước phải cân bằng lợi ích quốc gia cạnh tranh của họ. Hướng 

về phía nào họ bị hút phụ thuộc vào hoàn cảnh trong và ngoài nước. 

Hãy xem xét Philippines, nước có lợi ích trong việc duy trì cả mối quan hệ 

kinh tế ngày càng tăng với nước láng giềng Trung Quốc cũng như liên 

minh an ninh nửa thế kỷ với Mỹ. Tổng thống cuối cùng của Philippines, 

Rodrigo Duterte, đã nhấn mạnh hơn vào vấn đề thứ nhất, quay lưng lại với 

Mỹ và hướng về Trung Quốc sau cuộc bầu cử năm 2016. 

Để đổi lấy việc đứng về phía Trung Quốc một cách hiệu quả trong cuộc cạnh 

tranh quyền lực lớn đang leo thang, Duterte đã tìm kiếm đầu tư của Trung 

Quốc vào dự án "Xây dựng! Xây dựng! Xây dựng!" chương trình cơ sở hạ 

tầng - và kiểm duyệt hành vi hung hăng của Trung Quốc ở Biển Tây 

Philippines, đặc biệt là việc chiếm giữ các đảo nhỏ và mỏm đá mà Philippines 

tuyên bố chủ quyền. Nhưng Trung Quốc không tuân thủ những cam kết. Khi 

nhiệm kỳ tổng thống của Duterte kết thúc vào tháng Sáu năm ngoái, Trung 

Quốc đã cung cấp ít hơn 5% trong số 24 tỷ USD mà họ đã cam kết đầu tư 

vào Philippines, và các hành động khiêu khích của họ ở Biển Đông, bao gồm 

một phần vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, tiếp tục không suy giảm. 

Người kế nhiệm ông Duterte, Tổng thống Ferdinand Marcos, Jr., cho đến 

nay đã thực hiện một cách tiếp cận chiến lược thận trọng hơn. Quan ngại 

sâu sắc về các tranh chấp lãnh thổ được thúc đẩy bởi các tuyên bố chủ 

quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, Marcos đã quyết định tái khẳng định 

và tăng cường quan hệ đối tác của đất nước với Mỹ. 



Để đạt được mục đích này, Philippines đã quyết định cho phép Hoa Kỳ tiếp 

cận thêm bốn căn cứ quân sự nữa – tổng cộng chín căn cứ – một số trong 

đó nằm gần các khu vực tranh chấp ở Biển Đông. Quân đội Mỹ luân phiên 

thường xuyên qua các căn cứ được chỉ định. Hoa Kỳ và Philippines cũng 

đã đồng ý nối lại các cuộc tuần tra chung ở Biển Đông, nơi dưới thời 

Duterte, đã bị đình chỉ trong sáu năm. 

Ngoài Mỹ, Philippines và Nhật Bản gần đây đã đồng ý tăng cường quan hệ 

quốc phòng, với việc quân đội Nhật Bản đảm bảo quyền tiếp cận nhiều 

hơn vào lãnh thổ Philippines để huấn luyện và hậu cần. Hơn nữa, 

Philippines đang theo đuổi hợp tác hàng hải lớn hơn với Vương quốc Anh. 

Hai nước đã tổ chức Đối thoại Hàng hải khai mạc vào ngày 7 tháng 2 năm 

2023. Hai tuần sau, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines đã đồng ý với 

người đồng cấp Úc để chính thức hóa sự tham gia quốc phòng "chiến 

lược" của họ - có khả năng bao gồm các cuộc tuần tra chung ở Biển Đông. 

Vì vậy, Philippines đang dần trở thành một trung tâm hợp tác quân sự 

quan trọng giữa các nền dân chủ Đông Nam Á. Điều này mang lại cho Mỹ 

những lợi ích chiến lược quan trọng - điều mà Trung Quốc chỉ có thể tự đổ 

lỗi. Những nỗ lực của Trung Quốc nhằm bắt nạt các nước láng giềng để 

chấp nhận các yêu cầu và ưu tiên của họ không chỉ thất bại; chúng đã dẫn 

đến sự xuất hiện của một loại liên minh chống Trung Quốc ở Ấn Độ Dương 

- Thái Bình Dương. 

Đây chắc chắn là trường hợp ở Hàn Quốc. Sau khi nước này đồng ý vào 

năm 2016 triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối 

(THAAD) trên lãnh thổ của mình - một phản ứng trước các mối đe dọa leo 

thang từ Triều Tiên - Trung Quốc đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh 

tế nặng nề. Cùng với đó, dư luận Hàn Quốc quay lưng mạnh với Trung 

Quốc: được đo lường trên thang điểm 1 (tiêu cực nhất) và 100 (tích cực 

nhất), tình cảm của Hàn Quốc đối với Trung Quốc hiện ở mức 26,4 - kém 

hơn 28 điểm so với tình cảm đối với Triều Tiên (6,2021), theo một cuộc 

thăm dò của Hankook Research được thực hiện vào năm 2021. 

Một phần để đáp lại dư luận, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, giống 

như Marcos, đã tìm cách tăng cường liên minh với Mỹ. Ông cũng nỗ lực 

cải thiện mối quan hệ căng thẳng lâu dài với Nhật Bản, nhất là bằng cách 



công bố kế hoạch bồi thường cho những người Triều Tiên đã thực hiện lao 

động cưỡng bức dưới sự cai trị của thực dân Nhật Bản trong Thế chiến II. 

Các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ của Trung Quốc đối với Úc - được áp 

dụng vào năm 2020 như một hình phạt đối với lời kêu gọi của chính phủ 

Úc về một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc của COVID-19 - đã thúc đẩy 

một định hướng lại chính sách đối ngoại tương tự. Vào tháng 9 năm 2021, 

Australia đã thiết lập "quan hệ đối tác an ninh tăng cường", được gọi là 

AUKUS, với Mỹ và Anh. Và Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ đã tìm cách tăng 

cường Đối thoại An ninh Tứ giác. 

Tất cả các bước này nhằm mục đích tăng cường an ninh, nhưng chúng 

cũng mang lại rủi ro. Trong cuốn sách "Ngoại giao" xuất bản năm 1995, 

cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger lập luận rằng chính sự kết hợp giữa 

"sự hiếu chiến" và "thiếu quyết đoán" của các nhà lãnh đạo Đế quốc Đức 

đã "đẩy đất nước của họ vào tình trạng cô lập và sau đó vào chiến tranh". 

Theo quan điểm của ông, Chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra một phần vì 

các nhà lãnh đạo "bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của thời điểm này và bị cản 

trở bởi sự thiếu nhạy cảm phi thường đối với tâm lý nước ngoài". Một động 

lực tương tự có thể đang diễn ra ngày hôm nay. 

Đảm bảo rằng lịch sử đen tối của thế kỷ 20 không lặp lại ngày nay sẽ đòi 

hỏi sự phán xét đúng đắn từ cả hai phía. Trung Quốc phải nhận ra nỗi sợ 

hãi mà họ đã kích động với sự bắt nạt của mình và các nền dân chủ trên 

khắp Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương phải cẩn thận để đảm bảo rằng phản 

ứng của họ không làm gia tăng căng thẳng. 

 


