Cac binh luân gn ây v vic Tng thng M Barack Obama huy k hoch tham d Din àn Hp tác Châu Á – Thái Bình Dng (gi tt là
APEC) ti Bali và Hi ngh Thng nh ông Á (gi tt là EAS) ti Brunei vào phút chót ã phn ánh rõ ràng lôi t duy c in v “trò chi bên
c bên mt”. iu này ã dy lên mi lo ngi vê ô tin cây cua chính sách “xoay trc” sang Châu Á cua My, và viêc Trung Quc li dung
s vng mt ca M tng cng hn na vi thê ca mình i vi các quc gia ASEAN.

Tuy nhiên, chính tr quc t him khi i theo li t duy nh phân này. Trên thc tê, vì nhiu lý do, Trung Quc khó có kh nng t c mc ích
tn dng s vng mt ca M cng c v th ca mình ông Nam Á. Lý do u tiên ó là các nhà lãnh o khu vc hiu rt rõ rng môt chuyên
thm bi huy cua tông thông ên ông Nam A không co nghia la chin lc Châu Á-Thái Bình Dng ca My se thay ôi. Các nc ln
trong khu vc nh Malaysia và Indonesia u thu hiu ly do không tham d hi ngh ln này ca Tng thng Obama. Thay vào ó, Ngoi
trng M John Kerry ã thay mt Tng thng M tham d c hai cuc hp và truyn ti thông ip chu chôt mà các nc ông Nam Á muôn
nghe, ó là: M hi vng Trung Quc và các nc láng ging gii quyt mt cách hòa bình các tranh chp lãnh th bin ông.
Lý do th hai, thông ip nay ã làm l “gót chân Achilles ca Trung Quc” ti ông Nam Á, ó là trong khi các quc gia ASEAN mun
ngi vào àm phán thì Bc Kinh không sn sàng tha hip v nhng yêu sách ch quyn lãnh th rng ln ca mình ti Bin ông. Ti th ô
Darussalam ca Brunei, Th tng Trung Quc Lý Khc Cng không ch nhc li “quyn không th chi cãi” ca Trung Quc trong phm vi
“ng li bò 9 on”, ma còn lên ting cnh báo các quôc gia không liên quan trc tip bao gm Uc và Nht Bn nên ng ngoài tranh chp
Bin ông. Do vy, Trung Quc ã không co mây tiên triên trong viêc thuyt phc c các nc ASEAN tin vào y inh hoa binh ca mình.
Noi mt cách n gin, hành ng cng rn ca Trung Quc Bin ông ã làm gây nên tinh trang mât long tin kinh niên gia Bc Kinh va
các nc ASEAN. No cng m ra không gian cho các nc ngoai khu vc nh n và Nht Bn tng cng vai trò an ninh ti ông Nam Á.
Th ba, kt qu là, nhng hành ng cng rn ca Trung Quc a khin cho các nc ông Nam Á buc phi “cân bng bên trong” hoc “cân
bng bên ngoài” nhm i phó li Trung Quc. Vi s h tr ch yu t Nga, Vit Nam ang phát trin các kh nng “chng tip cn và phong ta
khu vc” (A2/AD) i phó vi sc mnh biên ngày càng gia tng ti khu vc ca Trung Quc. Sau hàng thp k phi i mt vi các vn an
ninh ni b, Philippines ang ra sc xây dng môt sc mnh “phong thu tin cây ti thiu” i phó li Trung Quc. Các nc khác rõ ràng u
ang phong nga rui ro trc kha nng cng thng gia tng Bin ông. Ví d nh Singapore ã mi M trin khai luân phiên ên 4 tàu chin
ven bin (Littoral Combat Ships). Nc này cng có nhiu kh nng s la chn s dng may bay chin u liên hp (Joint Strike Fighter JSF), iêu này s giup tng cng quan h hp tác quân s gia Singapore vi M.
Th t, nhng lp lun cho rng s vng mt ca Tng thng Obama là bng chng cho s thiu cam kêt trong vic thc hin chính sách xoay

trc sang Châu Á u cha tha áng. Thông thng, có hai luân iêm c a ra.. Th nht là Washington quá bn rn vi vn Trung ông và
th hai là M không có tin h tr Lu Nm Góc thc hin chin lc xoay trc sang Châu Á – Thái Bình Dng. Lp lun u tiên không nhân
thc c viêc rng M vn là môt siêu cng toan câu vi nhng trách nhim toàn cu - chi vi bài phát biu gn ây ca Tng thng Obama trc
i Hi ng Liên Hp Quc cp n vn Trung ông nhiu hn Châu Á – Thái Bình Dng không có ngha là M t nhiên không con quan
tâm ên Châu Á.
Lp lun th hai cung không thuyt phc. Bt chp nhng áp lc t ngân sách quc phòng ca M, Lu Nm Góc vn ang tip tc chuyn nhng
hê thông v khí quan trng vào khu vc Châu Á – Thái Bình Dng. Hi u tháng 10 va qua, quan chc M thông báo M s trin khai
máy bay do thám không ngi lái (Global Hawk UAVs) ti Nht Bn vào u nm 2014. Và n nm 2017, Thy quân lc chin M s bt u a
máy bay tàng hình (F-35Bs) ti Nht, ánh du s trin khai máy bay chiên âu liên hp lân u tiên ngoài lãnh th M. Mt khác, Thy
quân lc chin M cng ang xây dng môt c s n trú quân s mi và hin i o Palawan ca Philippines giám sát Bin ông. ng bng trên
o s c nâng cp phù hp vi chin lc không vn ca M (và có thê la c máy bay chin u). Nói cách khác, Philippines là bc mi nht
trong chin lc cua My nhm tng cng s hin din luân phiên ca Thy quân lc chin M ti Châu Á – Thái Bình Dng, làm cn tr áng k
cac kê hoach quân s ca Trung Quc.
Cui cùng, các nc ng minh ca M sn sàng ganh vac nhiêu hn ê h tr cho chin lc xoay trc ca M. Trong ó, Uc là mt ví d in hình.
Th tng Abbott va công b quyt nh cua chinh phu chia s chi phí tài chính nhm tng cng s hin din ca Thy quân lc chin M min
Bc nc Uc. ng thi, vic ông t thái ng h Th tng Nht Bn Shinzo Abe (mt ng minh chin lc Châu Á khác ca M) ti các hi ngh thng
inh, bao gm c vic tha nhn rng Tokyo cn óng mt vai trò ch ng hn trong an ninh khu vc, ã khin ông bi nhiêu y kiên chi trich
Bc Kinh .
Tt nhiên, iu này không có ngha là Uc và các nc ng minh, i tác ca M ông Nam Á gi s chuyên hng chng li Trung Quc. Nhng
các nc này u có li ích then chôt trong vic duy trì s hin din ca M ti khu vc và nhn thc sâu sc v thi iêm cân ong vai tro ca
mình. Tóm li, Trung Quc khó có th lam suy yêu v trí ca M ông Nam Á./.
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