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Chính sách Ngoại giao Trung Quốc từ Năm 2012 

Khía cạnh Truyền Thông và Tính Minh Bạch 

 

 

Tóm tắt:  

Thành công của Trung Quốc trong phát triển kinh tế từ năm 1978 đi kèm với sự gia 
tăng vai trò địa chính trị của quốc gia này. Trong những năm gần đây, vai trò này càng 
được nổi bật bởi những lầm tưởng ngày càng lớn của Mỹ và các đồng minh về tính 
bền vững của hệ thống và tầm nhìn của Trung Quốc. Trung Quốc chưa bao giờ có thể 
gây ảnh hưởng và giới thiệu giá trị và tầm nhìn của họ như hiện nay.  Họ đã tạo ra một 
loạt cách giải thích về chính sách ngoại giao thể hiện tầm nhìn này theo cách cố gắng 
tránh các chuẩn mực song vẫn khẳng định những lợi ích hợp pháp của Trung Quốc. 
Tuy nhiên, trong năm năm qua, nhiều thách thức cho Trung Quốc đã xuất hiện và sẽ 
tiếp tục định hình rõ nét hình ảnh và vai trò toàn cầu của Trung Quốc trong tương lai.  

 

Ở một mức độ nào đó, chiến lược chính sách đối ngoại mà Trung Quốc theo đuổi từ năm 
2012 đến năm 2013 khi Tập Cận Bình (Xi Jinping) nắm quyền có thể được đặc tả như một nỗ 
lực giải quyết một vấn đề ngoại giao trọng tâm hóc búa nổi lên từ trước đó dưới thời đại của 
Hồ Cẩm Đào (Hu Jintao): Làm thế nào để chuyển tải tới thế giới bên ngoài những ý định của 
Trung Quốc theo cách tránh bị hiểu là hung hăng nhưng sát với mong muốn đóng vai trò 
trong khu vực và toàn cầu với vị thế ngoại giao đặc thù và những mục tiêu đi kèm.  

 

Sự tiến hoá vị thế đối ngoại của Trung Quốc. 

Từ năm 1978, Trung Quốc đã bước ra khỏi chủ nghĩa biệt lập tương đối, hướng tới tăng 
cường vai trò trung tâm và trỗi dậy của mình. Tuy nhiên, động thái đó của Trung Quốc trong 
suốt thời kỳ này có thể được nhận định rõ nhất thông qua câu nói của Đặng Tiểu Bình (Deng 
Xiaoping), rằng Trung Quốc cần ‘bình tĩnh quan sát; bảo vệ vị thế; bình tĩnh ứng phó; giấu 
mình chờ thời; giữ vị trí thấp; quyết không đi đầu’. Bên cạnh đó là kháng cự không ngừng đối 
với chủ nghĩa bá quyền, tránh xung đột cường quốc, và, từ những năm 1990, ủng hộ thế giới 
đa cực. 
 

Trong những năm 2000, có ba vấn đề quan trọng cần được nhận biết. Thứ nhất, sau khi Trung 
Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2001, quốc gia này đã bước vào 
“một giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ và thần tốc, tăng cường mở cửa với nền kinh tế toàn cầu. 
Trong giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2012, nền kinh tế Trung Quốc đã tăng gấp bốn lần, 
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mặc cho sự tác động của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và giảm quy mô thị trường 
xuất khẩu giữa Trung Quốc – Hoa Kỳ - Châu Âu, và đã gây ra một cuộc tái thẩm định và điều 
chỉnh lại mô hình phát triển Trung Quốc. Đến năm 2012, Trung Quốc chính thức trở thành 
nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sau Hoa Kỳ. Sự tăng trưởng kinh tế như vậy cho thấy, bất kể 
tầm nhìn nội bộ ra sao, Trung Quốc đã là một nhân tố nổi bật và đáng chú ý hơn nhiều đối với 
bên ngoài. Sự giàu có và sức mạnh về thương mại đã làm tăng cường sức ảnh hưởng của quốc 
gia này đối với các vấn đề khác nhau, từ môi trường đến tự do thương mại hay không phổ 
biến vũ khí hạt nhân. Trên thực tế, với vai trò là đối tác thương mại lớn nhất của hơn 100 
quốc gia trong giai đoạn này thì việc Trung Quốc có thêm ảnh hưởng địa chính trị là điều tất 
yếu. Trung Quốc được biết đến là một cường quốc giàu có. Tất cả dường như đang đặt câu 
hỏi, họ định làm gì với sức mạnh đó. 
 

Vấn đề thứ nhì và cũng liên quan tới vấn đề trên: Đó là việc Hoa Kỳ và nhiều quốc gia gia 
tăng yêu cầu Trung Quốc làm rõ tầm nhìn quốc tế. Một ví dụ nổi tiếng nhất là sự kiện xảy ra 
vào năm 2005, khi đó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Robert Zoellick tuyên bố: “Bây giờ chúng ta cần 
khuyến khích Trung Quốc trở thành một bên có trách nhiệm trong hệ thống quốc tế. Là bên 
có trách nhiệm, Trung Quốc sẽ không chỉ là thành viên – họ sẽ làm việc cùng chúng ta để duy 
trì hệ thống quốc tế mà nhờ đó họ đã có thể thành công.” Yêu cầu này sau đó đã được đưa ra 
ở những nơi khác trên thế giới. 
 

Vấn đề thứ ba là đã có những động thái bên trong Trung Quốc bắt đầu làm rõ tầm nhìn này 
một cách chi tiết. Đã có hai bước quan trọng của quá trình này. Thứ nhất là hình thành quan 
niệm ‘trỗi dậy hoà bình’ vào năm 2005. Thuyết này gắn liền với học giả nhiều ảnh hưởng 
Trịnh Tất Nhiên (Zheng Bijian) của Trung Quốc, cũng là phát ngôn viên tiêu biểu của học 
thuyết này. Học thuyết này ít nhất chứa đựng sự công nhận rằng người Trung Quốc hiểu quốc 
gia của mình đang trỗi dậy đến một vị trí chưa từng có trong lịch sử hiện đại và cần có sự 
công nhận về điều này từ cả trong và ngoài Trung Quốc. Một cụm từ cụ thể hơn, mang nghĩa 
“lợi ích cốt lõi” được Uỷ viên Quốc vụ viện Đới Bỉnh Quốc (Dai Bingguo) sử dụng vào năm 
2009. Các lợi ích bao gồm “duy trì hệ thống nền tảng và bảo vệ nhà nước; tiếp theo là [bảo 
vệ] chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ; và thứ ba là [ủng hộ] tiếp tục sự phát triển ổn 
định nền kinh tế và xã hội.” 
 

Vào thời điểm Tập Cận Bình (Xi Jinping) lên nắm quyền, tầm quan trọng gắn liền với việc 
làm thế nào để Trung Quốc có thể truyền đạt tốt hơn tình hình chính sách đối ngoại của mình 
đã trở nên rất rõ ràng. Kể từ năm 2012, đã xuất hiện một số nhân tố thúc đẩy đóng góp cho 
vấn đề này. 
 

Đầu tiên là mệnh lệnh phải tạo ra một cách diễn tả hợp lí cho cả đối nội và đối ngoại về sự 
mới trỗi dậy về kinh tế của Trung Quốc có nghĩa là gì. Sự trỗi dậy hoà bình đã phần nào trả 
lời được câu hỏi này, nhưng nó cũng luôn nhận được phản ứng bằng câu hỏi “trỗi dậy hoà 
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bình để làm gì?” Đã có một nhu cầu đòi hỏi thêm thông tin cho câu hỏi rằng nếu khu vực hay 
thế giới sắp xếp bao quanh Trung Quốc nhiều hơn thì sẽ ra sao, và tầm nhìn của Trung Quốc 
có thể là gì. Trong một cuộc họp Bộ Chính trị đầu thời kì của Tập, nhiều báo cáo cho rằng 
giới lãnh đạo đã nhận ra sự cần thiết của việc “kể một câu chuyện về Trung Quốc”. Điều này 
có nghĩa cần tạo ra một câu chuyện toàn diện, tổng thể để đạt được mục tiêu này. 
 

Như là một phần của câu chuyện, đã có một nhận thức rõ ràng về nhu cầu cần phải chấp nhận 
rằng Trung Quốc về lẽ tự nhiên có vai trò toàn cầu theo những cách riêng mà các cường quốc 
khác có thể không có. Các vấn đề trong nước của Trung Quốc như tìm động lực tăng trưởng 
mới, tranh cãi về vấn đề môi trường, theo đuổi sự bền vững, đổi mới và các mục tiêu quan 
trọng khác… đều mang những hệ quả có tính toàn cầu. Sự giảm tốc của nền kinh tế và nhu 
cầu hàng hoá của Trung Quốc từ năm 2013 đã tác động đến Úc và các đối tác thương mại 
khác ở châu Mỹ Latinh hay châu Phi. Sự hỗ trợ của Trung Quốc cho chiến dịch cắt giảm khí 
thải carbon đã góp phần vào thành công của Hội nghị Biến đổi Khí hậu Paris năm 2015. Sự 
hợp tác của họ với Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu nhằm đưa ra thoả thuận về việc không phổ 
biến vũ khí hạt nhân với Iran cũng được cho là đóng góp to lớn cho thành công của nỗ lực. Từ 
năm 2012, mối liên hệ trực tiếp giữa giải pháp đối với các thách thức trong nước và quá trình 
hợp tác với thế giới bên ngoài trở nên rõ ràng hơn khi Trung Quốc dịch chuyển về trạng thái 
kinh tế bình thường mới. Với lý do này, các tài liệu về “Trung Hoa Mộng” từ năm 2013 đã 
chỉ ra một mối liên kết ngầm – đó là giấc mơ của Trung Quốc về cách họ có thể phát triển với 
sự tham gia của thế giới bên ngoài và hưởng lợi từ phát triển đó. Bên trong và bên ngoài được 
gắn kết chặt chẽ, điều này đã được chấp thuận và đưa vào các cuộc thảo luận nội bộ của 
Trung Quốc. 
 

Trong bối cảnh đó, người ta đã hiểu rõ Trung Quốc đang nắm một vai trò trên thế giới, và vai 
trò này dựa trên sự bình đẳng. Năm nguyên tắc chung sống hoà bình, một dấu ấn trong chiến 
lược ngoại giao của Trung Quốc từ những năm 1950, củng cố phương thức mà Trung Quốc sẽ 
làm việc với quốc gia khác như một bên liên quan và là một quốc gia coi trọng các giá trị của 
một hệ thống thương mại và an ninh có tính toàn cầu, dựa trên luật pháp và có thể dự báo. 
Song hệ thống này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không can thiệp vào chủ quyền của 
nhau, trong đó có sự nhận thức sâu sắc về quyền mỗi quốc gia được phát biểu rõ ràng và bảo 
vệ lợi ích cốt lõi của họ. Cách diễn đạt phổ biến hơn về điều này là đấu tranh cho hiện đại hoá 
toàn diện trên nguyên tắc “cùng có lợi” như là một kết quả của những mục tiêu trăm năm từ 
năm 2021 trở đi, khi Trung Quốc trở thành quốc gia có thu nhập trung bình, điều sẽ khôi phục 
hoàn toàn địa vị và vị trí trung tâm của họ trong các vấn đề khu vực cũng như toàn cầu. 
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Ba câu chuyện lớn trong kỷ nguyên của Tập Cận Bình  

Đáng chú ý nhất, kể từ năm 2003 có ba “câu chuyện lớn” có ý nghĩa quan trọng mà qua đó 
chính sách ngoại giao của Trung Quốc đã được bộc lộ. Những câu chuyện này liên quan đến 
những vùng quan trọng xoay quanh nền Cộng hòa nhân dân ở thế kỉ 21: Hoa Kỳ là vùng đầu 
tiên, vùng thứ hai là EU và Sáng kiến Vành đai và Con đường là vùng thứ ba. Chúng cũng 
giải thích rõ ràng tầm nhìn của Trung Quốc về vị trí của mình và cách họ muốn được hội nhập 
với thế giới, trong đó trọng tâm là khái niệm về sự tôn trọng lẫn nhau và tuân thủ nguyên tắc 
bình đẳng. 
 

Không thể phủ nhận mối quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ vẫn luôn được coi là quan 
trọng và phức tạp nhất. Trong hầu hết các lĩnh vực, đây là mấu chốt mà Trung Quốc quan tâm 
nhất. Điều này không chỉ đơn thuần là chuyện Trung Quốc và Hoa Kỳ mỗi năm có khoảng 
600 tỷ $ thương mại song phương. Nó liên quan đến mối quan hệ hữu cơ phức tạp giữa nền 
kinh tế nội địa hai nước, và các cách thức mà cỗ máy quân sự Hoa Kỳ tiếp xúc tới mọi góc 
cạnh của Trung Quốc qua việc triển khai quân lính Hoa Kỳ ở Hàn Quốc và Nhật Bản, cũng 
như việc các đồng minh hiệp ước của Hoa Kỳ trải dài từ Australia và New Zealand đi qua 
Malaysia vào Phillipines, Hàn Quốc và Nhật Bản. Quyền lực tuyệt đối của Hoa Kỳ, bởi vậy 
mà vây quanh Trung Quốc, làm dấy lên nỗi lo sợ bị phong toả vào những năm 2000, khi các 
nhà phân tích Trung Hoa băn khoăn khi nào thì đất nước, với tư cách là nền kinh tế mới nổi vĩ 
đại nhất, mới có được không gian chiến lược xung quanh lớn hơn không bị ngăn cản bởi năng 
lực sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ. 
 

Vào đầu những năm 2000, Chủ tịch Trung Quốc khi đó là Giang Trạch Dân (Jiang Zemin) 
cho rằng hai thập kỷ tiếp theo sẽ là những “cơ hội chiến lược” khi Hoa Kỳ bị phân tán bởi 
những vấn đề và trách nhiệm ở Trung Đông và nhiều nơi khác trên thế giới, do đó sẽ không 
thể tập trung riêng vào quan hệ với Trung Quốc. Khi còn là Ngoại trưởng, bà Hilary Clinton 
đã từng phát biểu rằng Hoa Kỳ là cường quốc không thể thiếu. Tuy nhiên đây là một lý do 
khó khăn để Trung Quốc có thể giải thích được toàn bộ ý nghĩa mối quan hệ giữa hai nước. 
Cả hai đất nước này không phải là đồng minh tự nhiên bởi vì sự khác biệt về bản chất hệ 
thống chính trị, nhưng cũng không phải là kẻ thù. Câu chuyện về một cuộc Chiến tranh lạnh 
mới đã bị loại bỏ. Như một nhà quan sát Hoa Kỳ đã từng nói, cả Trung Quốc và Hoa Kỳ 
không phải bạn bè cũng không phải kè thù. Thay vào đó hai quốc gia này “vừa là bạn vừa là 
thù”. Mối quan hệ giữa hai quốc gia này phức tạp và có nhiều sắc thái hơn cuộc cạnh tranh 
chiến lược mà Hoa Kỳ đã trải nghiệm với Liên Xô vài thập kỉ trước khi đất nước này có tiềm 
lực quân sự đứng thứ hai trên thế giới. 
 

Trong những năm 2000, người Trung Quốc đã nghiên cứu kỹ mô hình của những kỷ nguyên 
cạnh tranh trước đó giữa các cường quốc mới nổi và các cường quốc đã thống trị lâu năm. 
Một vài người đã chú ý đến những tuyên bố bi quan của các học giả như John Mearsheimer - 
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người dự đoán rằng một cường quốc mới nổi sẽ không thể tránh được định mệnh xung đột với 
một cường quốc đã thống trị lâu năm. Đó là bẫy Thucydide, đặt theo tên nhà sử học Hi Lạp, 
người viết về sự xung đột giữa Sparta và Athens và nỗ lực kiềm chế lẫn nhau về sức mạnh. 
Rất nhiều tính toán nhằm phá vỡ quy luật lịch sử này. Khi nhiều ý kiến về việc lập ra Nhóm 2 
nước (G2) gồm Mĩ và Trung Quốc như là 2 cường quốc của thời kì hiện đại nhằm giải quyết 
khủng hoảng tài chính năm 2008, lãnh đạo Trung Quốc đã không đồng ý với lí do Trung 
Quốc vẫn là quốc gia đang phát triển, ưu tiên của họ là những thách thức nội địa và giải pháp 
cho điều đó chứ không phải là tìm kiếm vai trò toàn cầu rộng lớn hơn.  
 

Kể từ năm 2013 cho tới nay, quan hệ giữa Mỹ - Trung đã được phía Trung Quốc định dạng 
qua ngôn ngữ của một mô hình mới về quan hệ giữa các cường quốc chủ chốt. Đây là đề xuất 
được đưa ra bởi ông Tập khi công du tới Sunnyland, California để đàm phán với ông Obama 
vào năm đó. Ông phát biểu tại cuộc họp báo rằng cả hai quốc gia cần xây dựng “một kiểu 
quan hệ mới giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ để có thể tránh đi vào vết xe đổ của mâu thuẫn và 
xung đột giữa các cường quốc chủ chốt”. Điều ấn tượng về công thức này là sự cố chấp của 
nó về tính bình đẳng và sự ngang hàng giữa nền kinh tế lớn nhất và thứ hai trên thế giới. Ông 
Tập Cận Bình tiếp tục củng cố thêm bằng tuyên bố: “Trung Quốc và Hoa Kỳ là những quốc 
gia vĩ đại, dân tộc Trung Hoa và Hoa Kỳ cũng là những dân tộc vĩ đại.” 
 

Không có dấu hiệu nào của sự tôn kính hay bất cứ biểu hiện về tính vượt trội. Cả Trung Quốc 
và Hoa kỳ đều đứng ngang hàng với nhau. Một ngày sau đó, ông Tập cũng phát biểu rằng: 
“Vùng biển Thái Bình Dương rộng lớn có đủ chỗ cho hai quốc gia rộng lớn như Hoa Kỳ và 
Trung Quốc.” Quan điểm được đưa ra sau đó không những trừu tượng mà còn liên quan đến 
lãnh thổ tự nhiên thực tế và sự xác nhận ngang hàng về lợi ích.  
 

Khu vực lợi ích thứ nhì của Trung Quốc là EU, đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc 
sau Hoa Kỳ, với 450 triệu Euro thương mại song phương năm 2015. Cộng đồng kinh tế châu 
Âu (EEC), tiền thân của EU và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa công nhận ngoại giao 
vào năm 1975. Cả hai sau đó là những thực thể rất khác biệt. Năm 1993 đã chứng kiến việc 
EEC trải qua quá trình chuyển hóa thành EU và số thành viên tăng lên từ 9 đến 28 năm 2017. 
EEC cũng đạt được nhiều thành tựu phức tạp hơn, không đơn giản chỉ là một cộng đồng kinh 
tế, với Hiệp ước Maastricht năm 1993 và Hiệp ước Lisbon năm 2009 về xây dựng cầu nối xã 
hội, chính trị và an ninh đối với hoạt động của EU. Với Trung Quốc, năm 1978 đánh dấu một 
thời kì thay đổi lập trường kinh tế và tái điều chỉnh quan hệ đối với thế giới bên ngoài. Dù 
vậy, nền tảng pháp lý của mối quan hệ giữa hai đối tác này vẫn chỉ là “Thỏa thuận và hợp tác 
kinh tế thương mại giữa Cộng đồng kinh tế châu Âu và Cộng hòa dân chủ nhân dân Trung 
Hoa” năm 1985. Thỏa thuận này chỉ đơn thuần giải quyết các vấn đề thuế quan và thương 
mại.  
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Sau năm 1985, đặc biệt sau khi Trung Quốc gia nhập WTO vào năm 2001, sự kết nối giữa EU 
và Trung Quốc trở nên sâu sắc và phức tạp hơn. Điều quan trọng nhất là chuyển giao công 
nghệ từ các công ty Đức và Anh. Do đó, dù bản chất phức tạp cố hữu và sự thật đây là một 
nhóm 28 quốc gia khác nhau và khác biệt trong khi Trung Quốc rõ ràng chỉ là một, EU đã 
đóng góp như một đối tác tri thức khổng lồ cho chính Trung Quốc. Đây chính là địa hạt mà 
đất nước này có tầm quan trọng lớn nhất.  
 

Làm sao để Trung Quốc có thể giải nghĩa được mối quan hệ với đối tác hoàn toàn khác biệt 
và thường xuyên phức tạp này? Quan điểm khác biệt của EU về giá trị và nguyên tắc chính trị 
là một trong toàn bộ những vấn đề mà hai bên gặp khó khăn để hiểu nhau. Vào năm 2003 họ 
nâng tầm kết nối lên thành “mối quan hệ chiến lược toàn diện.” Nhưng qua những vấn đề như 
thất bại của EU trong khoảng 2004-2005 nhằm dỡ bỏ lệnh cấm vận được áp dụng năm 1989 
dưới áp lực của Hoa Kỳ, và từ chối công nhận Trung Quốc có nền kinh tế thị trường một thập 
kỷ sau đó, đã thường xuyên xảy ra căng thẳng và hiểu lầm. Ngôn ngữ nào có thể mô tả mối 
quan hệ phức tạp này?  
 

Tập Cận Bình là nguyên thủ đầu tiên của Trung Quốc có chuyến thăm tới trụ sở của EU tại Bỉ 
năm 2014. Phát biểu tại Đại học Châu Âu ở Bruges trong khuôn khổ chuyến thăm, ông đã 
chia sẻ nhiều về việc làm thế nào mà hai bên có thể trở thành hai nền văn minh đối tác dù có 
nhiều khác biệt. Ông nói: “Chúng ta cần xây dựng cầu nối văn hoá chung thịnh vượng để kết 
nối hai nền văn minh Trung Quốc và EU.” Ý tưởng kết nối này giữa Trung Quốc và EU, ví dụ 
điển hình của hai nền văn minh khác nhau, cũng là sự nối tiếp của triết lý nền tảng của mối 
quan hệ Hoa Kỳ – Trung Quốc như “một kiểu mẫu mới của các cường quốc chính.” Nó rõ 
ràng dựa vào sự bình đẳng và ngang hàng. Ông cũng phát biểu: “Tôi hy vọng rằng sinh viên 
Trung Quốc và châu Âu sẽ nhìn nhận thế giới với sự công bằng, tôn trọng, yêu thương và đối 
xử với các nền văn minh khác với sự trân trọng, bao gồm tinh thần học hỏi lẫn nhau.” Những 
tình cảm tương ứng cũng được thể hiện xuyên suốt buổi diễn văn.  
 

Cụm từ “Đối tác nền văn minh ” ít nhất đã gói gọn được điểm gì đó chung của hai thế lực rất 
khác biệt nhưng có quan hệ mật thiết. Nó công nhận sự đa đạng cũng như truyền tải thực tế 
rằng giữa EU và Trung Quốc đều có những nét chung về văn minh, văn hóa, lịch sử và truyền 
thống. Nó cũng giải quyết ít nhất lời phàn nàn từ phía Trung Quốc rằng EU thường tỏ vẻ đạo 
đức bề trên, đôi lúc có thái độ giảng giải và hạ cố với Trung Quốc. Đây là một yêu cầu rằng 
nước này phải được coi như là một đối tác bình đẳng.  
 

Và vùng quan hệ cuối cùng gần Trung Quốc nhất về mặt địa lý – được bao bọc bởi Sáng kiến 
Vành đai và Con đường (BRI). Ở khu vực này, Trung Quốc có ảnh hưởng lớn nhất và có 
những mối quan hệ phức tạp bởi các lớp lịch sử, những giai đoạn khác nhau của ảnh hưởng 
văn hóa và cạnh tranh định hướng chiến lược. Với ví dụ một vài nhân tố trong khu vực như 
Nhật Bản, Việt Nam, Malaysia, Bắc và Nam Triều Tiên, Nga, Ấn Độ và Pakistan, Trung 
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Quốc có một câu chuyện lịch sử riêng biệt với các quốc gia trên và cũng thường là những mối 
tương quan xung đột và quan hệ khó khăn. Cần phải rõ ràng về ý định của Trung Quốc trong 
khu vực này, với những tuyên bố từ những cuối những năm 2000 trở lại đây, rằng họ kiên 
quyết và đang hướng tới sự thống trị trong khu vực trong khi nước này ủng hộ sự đa cực và 
chống bá quyền.  
 

Kể từ năm 1978, tình hình hoà bình khu vực và ủng hộ lẫn nhau là điều rất quan trọng đối với 
Trung Quốc sau khi đất nước này tái cơ cấu và mở cửa hội nhập. Bởi vậy, có một câu chuyện 
để có thể kể với các đối tác khu vực về việc họ có thể hợp tác với Trung Quốc thế nào, và có 
thể được hưởng lợi từ nền kinh tế vững trãi hơn và vai trò nổi bật hơn của Trung Quốc là cực 
kì quan trọng. Từ năm 2013, ngôn ngữ của Con đường Tơ lụa mới dần xuất hiện, với việc Tập 
Cận Bình lần đầu tiên sử dụng ngôn ngữ này trong chuyến thăm tới Trung Á cùng năm và sau 
đó là tới Indonesia. Việc liên hệ với Con đường Tơ lụa cổ, con đường đã kết nối giao thương 
giữa đế chế Hán và Đường từ hai đến một thiên niên kỉ trước đã khiến các phe trong khu vực 
hứng thú. Con đường này được xây dựng thành ý tưởng “Một vành đai Một con đường,” mở 
rộng khái niệm ban đầu không chỉ về đường bộ mà cả đường biển. Cuối cùng, ý tưởng này 
được gói gọn trong BRI. Đây chính là chủ đề được thảo luận tại cuộc gặp thượng đỉnh cấp cao 
tại Bắc Kinh vào giữa tháng 5, 2017. 
 

Sáng kiến Vành đai và Con đường có thể là câu chuyện quan trọng nhất đối với chính sách 
ngoại giao dưới thời ông Tập Cận Bình từ năm 2013. Sáng kiến này được đưa ra hướng đến 
nhiều mục tiêu. Đầu tiên là để đương đầu với những lời phê phán về việc Trung Quốc trở 
thành tay chơi kinh tế chủ chốt và một đất nước có sức ảnh hưởng địa chính trị ngày càng 
tăng nhưng lại không giải thích tầm nhìn của nước này về vai trò trong khu vực và quốc tế rõ 
ràng hơn. Thứ hai, là nhằm để tránh khỏi việc xuất hiện theo tính quy chuẩn và mô tả rõ ràng, 
tránh một dạng vị thế ngoại giao bá quyền kiểu Hoa Kỳ. Thứ ba, Trung Quốc cần phải đủ linh 
hoạt để dành không gian thảo luận cho các nước khác. Cuối cùng, Trung Quốc cần tránh khỏi 
cái bẫy bị coi là muốn cạnh tranh trực diện không gian chiến lược, đặc biệt với Hoa Kỳ.   
 

Với những lí do trên, BRI là một sáng kiến hơn là một chính sách được dẫn dắt với sắc lệnh 
ban hành từ Bắc Kinh. Nó tập trung vào hợp tác kinh tế với mục đích chính là ý tưởng các 
nước xung quanh Trung Quốc có thể hưởng lợi từ việc cân nhắc những cách thức mới để tìm 
kiếm những mục tiêu cùng có lợi bằng cách hợp tác nhiều hơn trong nền kinh tế nội địa của 
họ để có cơ hội phát triển ở đây, hoặc tìm kiếm đối tác nước ngoài. Đặc biệt, việc áp dụng 
kiến thức mà Trung Quốc tích lũy qua 40 năm phát triển rất quan trọng. Không quốc gia nào 
xây dựng cơ sở hạ tầng, và đặc biệt là hệ thống đường sắt cao tốc nhiều hơn Trung Quốc. Đây 
là cơ hội để chia sẻ điều này cũng như giúp đỡ một phần nhu cầu rất lớn về cơ sở hạ tầng 
trong khu vực châu Á, điều này khiến BRI thu hút sự quan tâm của các nước láng giềng.  

http://daisukybiendong.wordpress.com



	 8 

Những phát ngôn chủ chốt về BRI nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết nối đường bộ, 
đường sắt và đường biển, Internet, thông tin và kết nối nhân dân. Thêm vào đó, Ngân Hàng 
đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) thành lập vào năm 2014 do Trung Quốc phát động và với 
56 nước thành viên sáng lập bao gồm Anh, Pháp, Úc, Đức và các nền kinh tế phát triển khác 
đã đưa ra một số vốn ban đầu. Các ngân hàng Trung Quốc và Quỹ Con đường Tơ lụa mới 
cũng có liên quan. Những dự án mới đã xuất hiện ở Indonesia và Pakistan. Thậm chí là xa xôi 
như Anh và trong 16 nước Đông Âu mà giờ đã bị tóm gọn trong khối 16p1 [vốn là sáng kiến 
của Trung Quốc, gồm 16 nước Đông Âu cộng với Trung Quốc – Chú thích của BTV] đã có 
những buổi hội thảo và hội đàm về việc làm sao để ăn khớp với BRI. 

 

Những thay đổi về hình ảnh toàn cầu của Trung Quốc   

Đâu là định nghĩa của Trung Quốc về bản thân và vai trò của họ với thế giới? Vào thời kì của 
chủ nghĩa cộng sản Mao Trạch Đông, Trung Quốc đã hạn chế liên hệ với thế giới bên ngoài. 
Hầu như không có mối liên hệ thương mại nào, và năm 1966 vào thời điểm khởi đầu của 
Cách mạng Văn hóa chỉ có duy nhất một đại sứ ở nước ngoài – đại sứ Huang Hua ở Ai Cập. 
Từ năm 1978, hình ảnh toàn cầu của đất nước này đã dần thay đối với sự liên hệ chặt chẽ và 
tích cực với thế giới xung quanh. Họ học hỏi về hiện đại hóa công nghiệp và công nghệ, cử 
các đoàn đại biểu tới Mỹ, châu Âu, Úc và Nhật Bản để xem họ đã cải cách ra sao. Nhưng lối 
tư duy của một quốc gia đã phải trải qua rất nhiều đau khổ trong một thế kỷ rưỡi vừa qua vẫn 
tái hiện và tiếp tục tồn tại bất chấp những thay đổi này. Những câu chuyện của thế kỷ nhục 
nhã từ Cuộc chiến Nha phiến lần I trong những năm 1839-1841 đã để lại vết nhơ trong kí ức. 
Christopher Coker từng nói, viễn cảnh của Trung Quốc trong những năm 1990 được định 
hình vởi nỗi bất bình và oán giận, hậu quả của những điều xảy ra trong thế kỷ hổ thẹn đó. 
 

Việc nhận thức Trung Quốc là một nước lớn với sức mạnh tăng lên không ngừng nhưng vẫn 
chất đầy hình ảnh của mình như một nạn nhân bị cách biệt và bị hiểu lầm bởi hình mẫu chính 
trị tồn tại từ thời Hồ Cẩm Đào năm 2002 cho đến nay. Điều này đã tạo ra một bất đồng trong 
nhận thức. Thế giới được chứng kiến một quốc gia mà dường như ngày càng có tiềm năng 
kinh tế và quân sự lớn mạnh, nhưng sử dụng một thứ ngôn ngữ cho thấy một cảm giác nhút 
nhát. Đối với vài người, điều này biểu lộ sự thiếu trung thực. Với họ, Trung Quốc giả vờ yếu 
đuối ngay khi họ mạnh mẽ là một phần của chiến thuật lừa gạt. Đối với những người khác, đất 
nước này cho thấy sự mâu thuẫn trong nội bộ, không chắc chắn và không sẵn sàng đối mặt 
với sự nổi bật và ảnh hưởng mới trong thực tế với những trách nhiệm tiềm tàng kèm theo. Với 
quan điểm này, Trung Quốc mắc kẹt giữa hai thế giới, một thế giới mà ở đó đất nước này vẫn 
đang cố gắng hiện đại hóa và trở lại là một quốc gia mạnh mẽ, và thế giới khác, nơi mà Trung 
Quốc đã đạt được điều này và có thể làm hay nói bất cứ điều gì trước đây không thể. Nhóm 
khác lại phàn nàn rằng Trung Quốc chỉ đơn thuần tập trung vào lợi ích của chính mình, quyền 
lực tối thượng theo chủ nghĩa hiện thực, nhằm đạt được những mục tiêu của mình, và dựa trên 
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các nước khác như Hoa Kỳ trong việc cung cấp kiến trúc an ninh và khả năng dự đoán mà đất 
nước này cần để tiếp tục phát triển cho riêng mình. 
 

Những vấn đề này xuất phát từ việc thế giới bên ngoài đưa ra những tuyên bố về Trung Quốc 
và cách họ tin vào Trung Quốc tự nhìn nhận vào bản thân mình và những động lực nào đằng 
sau cách hành xử của quốc gia này. Trong những cuộc thảo luận, tiếng nói riêng của Trung 
Quốc thường bị nén lại hay đơn giản là im lặng. Tuy nhiên, trong kỷ nguyên của Tập, chúng 
ta chứng kiến một lập trường chủ động hơn của Trung Quốc khi nhìn nhận vai trò của mình 
với thế giới. Một trong những kết quả không ngờ tới là Trung Quốc đã làm dấy lên nhận thức 
rằng, trong khi có một số vấn đề thật sự khời nguồn từ việc Trung Quốc tương đối im lặng 
trước năm 2012, đã có rất nhiều những vấn đề khác xuất phát từ những giả định của thế giới 
bên ngoài về Trung Quốc. Gốc rễ của điều này là thực tế từ lâu, thế giới bên ngoài đã đóng 
khung cái nhìn của họ về Trung Quốc: dựa trên định kiến rằng Trung Quốc yếu đuối về mặt 
địa chính trị, một quốc gia luôn trong tư thế khúm núm. Tuy nhiên gần đây, sự trỗi dậy của 
Trung Quốc ở nhiều lĩnh vực đã buộc thế giới phải thay đổi cách nhìn. Đột nhiên, thế giới cần 
phải có một khuôn khổ mới mà trong đó họ có thể hiểu và giải mã một Trung Quốc mạnh mẽ, 
có sức ảnh hưởng và xuất chúng chứ không còn yếu đuối, kín đáo và hướng nội. 
 

Tất cả những điều trên đều được tạo ra bởi hệ quả của cuộc Khủng hoảng Tài chính Toàn cầu, 
các sự kiện như khủng hoảng khu vực EU hay kết quả Donald Trump thiên về lập trường theo 
chủ nghĩa bảo hộ và biệt lập đã được bầu là tổng thống Mỹ. Cũng như quyết định của Anh rời 
khỏi EU qua cuộc trưng cầu dân ý năm 2016, dường như lâu nay, các nền dân chủ vững vàng 
và dễ đoán đang dần bước vào thời kì bất ổn và trải nghiệm thương hiệu của chính mình về 
nền chính trị bất mãn. Vấn đề này chuyển biến từ việc quan ngại Trung Quốc và những thách 
thức của một Trung Quốc phát triển trong tương lai đến việc làm thế nào để Hoa Kỳ, Anh và 
các quốc gia khác có thế giải quyết những vấn đề tồn tại ở chính sân nhà mình - vấn đề bất 
bình đẳng, thất vọng về hệ thống chính trị và yêu cầu cải cách. Vào những năm 2000, Anh, 
EU và các quốc gia khác đã đưa ra các kế hoạch lớn để đặt nền móng cho việc hợp tác với 
Trung Quốc nhằm giải quyết thách thức nội địa của Trung Quốc. Còn từ năm 2010 trở đi, vấn 
đề lại thiên về làm sao để các quốc gia này có thể thiết lập trật tự trong đất nước mình hơn là 
bận rộn chỉ bảo các nước khác cần làm gì để thay đổi. 
 

Với kết quả thắng cử của Donald Trump, và trong suốt cuộc vận động bầu cử ở Hoa Kỳ ông 
đã chống lại kế hoạch hành động giảm tác động của biến đổi khí hậu, và chống lại thỏa thuận 
thương mại tự do mới liên quan tới Hoa Kỳ, thì bất ngờ là Trung Quốc chứ không phải Hoa 
Kỳ đã chiếm lấy vị trí chỉ huy bảo vệ toàn cầu hóa. Tập Cận Bình đã phát biểu lần đầu tiên 
chính trong vai trò này tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos vào tháng 2, 2017. Từ ngữ ông 
sử dụng không hề mơ hồ: “Mọi nỗ lực nhằm cắt giảm dòng chảy của vốn, công nghệ, sản 
phẩm, công nghiệp và con người giữa các nền kinh tế, và tập trung dòng chảy của đại dương 
quay trở lại những hồ nước và nhánh sông biệt lập là không thể.” Những ý kiến này dường 
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như từng được đưa ra bởi một tổng thống Hoa Kỳ. Năm 2017, Trung Quốc đã trở thành quốc 
gia bảo vệ quan trọng nhất hành động chống biến đổi khí hậu, là nước ủng hộ hiệp định 
thương mại tự do mạnh mẽ nhất cũng như là đối tác cam kết nhất đối với những cuộc vận 
động không phổ biến. Như một ví dụ, hãy chứng kiến những việc họ đã làm cùng với các đối 
tác nhằm đưa ra thỏa thuận đóng băng vũ khí hạt nhân với Iran năm 2015. 
 

Ngôn ngữ mà ông Tập sử dụng do đó cơ bản khác với trước đây trong việc kết nối các ý 
tưởng của Trung Quốc về vai trò toàn cầu của mình. Trong năm 2017 này, Trung Quốc đã có 
nhiều không gian hơn bao giờ hết để trình bày tầm nhìn của mình về việc họ muốn hợp tác thế 
nào với thế giới cùng với lượng thính giả đã mở rộng hơn và dễ tiếp thu hơn. Ngôn ngữ mà 
Trung Quốc sử dụng cũng rõ ràng hơn bao giờ hết về cách mà đất nước này nhìn nhận vị trí 
địa chính trị của mình và cách tốt nhất mà thế giới xung quanh có thể gắn kết với Trung 
Quốc. Điều này thể hiện phong cách diễn thuyết ngoại giao đã thay đổi của Trung Quốc và 
cũng là sự công nhận rằng Trung Quốc giờ đây đã nắm giữ một vị trí rất khác trước đó.  

 

Thách thức ở phía trước 

Với tất cả những khía cạnh tích cực, có một số thách thức cho Trung Quốc mới nổi lên trong 
năm năm qua và vẫn sẽ còn tồn tại trong tương lai.  
 

Thách thức đầu tiên là nỗi sợ cảm thấy quá tầm với, và/hoặc bị đẩy vào phần còn lại của thế 
giới đang đầy biến động để đảm nhận một trách nhiệm mà đất nước này cảm thấy chưa sẵn 
sàng và hiện tại không muốn đối mặt. Trong bối cảnh Hoa Kỳ dưới thời tổng thống Trump, 
EU đang đương đầu với những thách thức của cuộc khủng hoảng đồng Euro, Brexit và vấn đề 
người tị nạn, biểu hiện ổn định và tính có thể dự đoán của Trung Quốc đã trở nên quan trọng 
hơn bao giờ hết. Nhưng Trung Quốc nhận biết được những thách thức nội địa và sự cần thiết 
phải cải cách bên trong. Tham gia vào các vấn đề từ Trung Đông đến Châu Phi và Mỹ Latinh, 
như cách của Hoa Kỳ hiện nay, rõ ràng không phải là một phần trong tầm nhìn của Trung 
Quốc. Đất nước này không cảm thấy được trang bị hay được cảm thông với ý tưởng rằng họ 
nên biến mình thành một kiểu mẫu đế quốc mới. Trung Quốc cảm giác vai trò của họ thiên về 
đồng thuận nhiều hơn. Nhưng khả năng Trump sẽ rút Hoa Kỳ khỏi các cam kết ở những khu 
vực mà Trung Quốc cần sự ổn định thì Trung Quốc sẽ buộc phải thể hiện quan điểm trong 
một số vấn đề mà chỉ còn có duy nhất Trung Quốc là nước lớn có thể can thiệp. Trung Đông, 
nơi Trung Quốc nhập khẩu một nửa lượng dầu, có thể là một ví dụ điển hình. Tình bất ổn ở 
đây là đặc trưng, cũng là một thứ mà Trung Quốc đang ngày càng phải đối mặt nhiều hơn. 
Bản thân Tập Cận Bình đã có chuyến thăm tới đây vào đầu năm 2016. Trung Quốc cũng sẽ 
buộc phải gia tăng can thiệp ở nhiều khu vực khác. Sự gia tăng tiếp xúc với rủi ro là không 
thể tránh khỏi. 
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Thứ hai, sự thiếu tự tin của Mỹ và đồng minh vào sự ổn định hệ thống của chính họ và rủi ro 
của việc trở nên hướng nội và chủ nghĩa tự cô lập, sẽ bất ngờ làm tăng nhu cầu tìm kiếm một 
hệ thống giá trị và hệ thống vận hành thay thế mà Trung Quốc có thể đem lại. Khái niệm về 
mô hình phát triển kiểu Trung Quốc đã được các nhà phân tích như Joshua Cooper Ramo hay 
nhà chính trị học Daniel Bell giới thiệu từ thập kỉ trước lại ít được biết đến bên trong Trung 
Quốc hơn so với bên ngoài. Đối với nhiều quan chức và học giả Trung Quốc, kinh nghiệm 
người Trung Quốc có là một mô hình độc đáo, một thứ được thiết kế phù hợp với điều kiện 
Trung Quốc, và do đó không dễ dàng gì để sao chép ở nơi khác. Mọi người phải có con 
đường phát triển của riêng mình. Không có khuôn mẫu sẵn để có thể xuất khẩu từ Bắc Kinh. 
Cho dù có như vậy, việc giảm thiểu ảnh hưởng của Hoa Kỳ đã mở ra khoảng trống cho Trung 
Quốc, việc giải thích rõ ràng tầm nhìn của Trung Quốc về trật tự thế giới trở nên cấp thiết 
hơn. Những câu hỏi về việc liệu Trung Quốc là một cường quốc giữ nguyên trạng hiện tại, 
bảo toàn hệ thống thương mại và tài chính toàn cầu dựa trên luật pháp hay là một đất nước 
tìm kiếm thách thức, thay đổi và chuyển hóa đã trở nên ngày càng quan trọng. Không có sự 
thống nhất bên ngoài Trung Quốc về đáp án cho câu hỏi này là gì. 
 

Thứ ba, câu hỏi lớn nhất cũng là câu hỏi tiếp tục gây ra sự kinh ngạc: khi mọi người hỏi, 
Trung Quốc muốn gì? Câu trả lời khá đa dạng, từ những người cảm thấy rằng đất nước này 
muốn thống trị khu vực, tới những người nhận định đất nước này đã thiết kế để đi sâu vào 
một tương lai với tới và có quyền lực toàn cầu. Bản thân các nhà lãnh đạo Trung Quốc cố 
chống lại việc bị miêu tả là ham muốn bất cứ thứ gì trừ lợi ích chung và một thế giới công 
bằng và các bên cùng thắng. Nhưng câu trả lời này dường như quá hiền hoà đối với những 
người muốn chứng kiến người Trung Quốc hiếu chiến hay tham vọng thay thế hòa bình kiểu 
Mỹ với hòa bình kiểu Trung Quốc. 
 

Dường như thách thức lớn nhất từ năm 2013 là nhằm xóa đi sự mơ hồ cả trong và ngoài 
Trung Quốc về mục đích thật sự của đất nước này và đất nước này tận dụng và phát triển 
không gian mới xung quanh nó như thế nào. Một vài người sợ rằng tham vọng muốn Trung 
Quốc cuối cùng sẽ hiện lên như một “quốc gia giàu mạnh”, có thể cám dỗ đất nước này rơi 
vào phiêu lưu và đi quá tầm với. Vì thế mà hành động của Trung Quốc ở biển Hoa Đông và 
Biển Đông bị theo dõi chặt, cũng như hành động của quốc gia này ở Châu Phi, Mỹ Latinh và 
những vùng xa khác. Cả nhân tố Trung Quốc lẫn các quốc gia quan sát, thế giới rộng lớn hơn 
bên ngoài, đều tham gia vào diễn dịch các hành động của Trung Quốc. Không gian cho những 
hiểu nhầm là lớn. Sự mới mẻ của Trung Quốc như một nhân tố toàn cầu, cùng với sự độc đáo 
về chính trị, bản sắc và lịch sử, chỉ làm gia tăng những thách thức này. Thách thức lớn trong 
những năm qua là xóa bỏ sự thiếu rõ ràng và những lĩnh vực có thể gây hiểu nhầm về hành 
động và sự nhận thức của Trung Quốc về vai trò mà đất nước này có thể đảm nhận trên thế 
giới. Đó là một thứ mà cho tới tận bây giờ Trung Quốc đã cố gắng giải quyết. Những câu 
chuyện mới, chiến lược truyền thông mới và không gian mở rộng cho Trung Quốc hoạt động 
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trên thế giới theo cách cho phép sự tham gia của các nước khác đã xác định kỷ nguyên mới kể 
từ năm 2013 trở đi. Đây là những đặc điểm mà dường như chỉ tồn tại cho tới một vài năm tiếp 
theo khi Trung Quốc tiến đến đạt được mục tiêu trăm năm lần thứ nhất vào năm 2021. 
 

Nhóm dịch và hiệu đính cảm ơn TS. Phạm Sỹ Thành đã có sự giúp đỡ giá trị trong quá trình 
hoàn thiện bản dịch.  
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