Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và sứ mệnh ngoại giao ở Đông Nam Á
Thứ ba, 24 Tháng 8 2021 09:48

Theo bài đăng trên tờ Global Times ngày 22/8, chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ
Kamala Harris là một phần trong các chiến dịch ngoại giao tăng cường của Washington
tập trung vào khu vực Đông Nam Á.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đến sân bay
Căn cứ Paya Lebar ở Singapore ngày 22/8. (Nguồn: AFP)

Ngày 22/8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã có mặt tại Singapore để bắt đầu chuyến
công du
Đông Nam Á với 2 điểm dừng chân là Singapore và
Việt Nam, đánh dấu chuyến thăm của quan chức cấp cao nhất trong chính quyền của Tổng
thống Joe Biden tới khu vực này.

Đáng chú ý, bà Harris cũng là Phó Tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm Việt Nam.

Những tháng gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ
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Wendy Sherman và Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield đều đã đến thăm
khu vực này.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đã tham gia hàng loạt sự kiện cấp bộ trưởng
liên quan đến ASEAN hồi đầu tháng Tám.

Các hoạt động cấp cao này phản ánh nỗ lực của chính quyền Tổng thống Biden nhằm khôi
phục quan hệ với các nước Đông Nam Á.

Một số ý kiến cho rằng, trọng tâm ngoại giao của Mỹ trong nửa đầu năm nay là châu Âu, còn
Đông Nam Á sẽ chiếm trọn chương trình nghị sự của nửa cuối năm 2021.

Nhiệm vụ khó khăn nhưng khả thi

Theo hãng tin AP, việc Taliban lên nắm quyền kiểm soát tại Afghanistan đã tạo ra một sự cấp
bách mới cho chuyến công du Đông Nam Á của bà Harris.

Với 2 điểm dừng chân tại Singapore và Việt Nam, chuyến công du lần này sẽ tạo ra một diễn
đàn để bà Harris khẳng định vai trò tích cực và trực tiếp hơn trong các vấn đề đối ngoại.

Nữ Phó Tổng thống Mỹ cũng sẽ có cơ hội khẳng định những điều mà bà và Tổng thống Biden
coi là những giá trị cốt lõi của cường quốc số 1 thế giới, chẳng hạn như nhân quyền.

Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh có nhiều lo ngại đang dấy lên xung quanh tương lai
của những phụ nữ và bé gái tại Afghanistan sau khi Taliban quay trở lại nắm quyền.

Với một thời gian dài trong sự nghiệp hoạt động trên cương vị luật sư và cựu thượng nghị sĩ, bà
Harris hầu như chưa từng được thử thách trong lĩnh vực ngoại giao và chính sách đối ngoại.
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Tuy nhiên, chuyến thăm lần này của chính trị gia 56 tuổi chính là cơ hội tốt để bà Harris truyền
tải thông điệp về chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cũng như tái khẳng định cam kết
mạnh mẽ của Mỹ đối với khu vực Đông Nam Á.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris (trái) và Thủ tướng Singapore
Lý Hiển Long trong cuộc họp báo tại Istana vào ngày 23/8.
(Ảnh: Kevin Lim)

Mục tiêu thực sự

Có 2 mục tiêu chính trong chuyến thăm của bà Harris lần này.

Về bề nổi, chuyến thăm này nhằm mục đích khôi phục quan hệ đồng minh và đối tác của Mỹ
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với các quốc gia Đông Nam Á, đồng thời thúc đẩy mục tiêu về một Ấn Độ Dương-Thái Bình
Dương tự do và rộng mở.

Tuy vậy, cốt lõi của hoạt động ngoại giao này vẫn là củng cố thêm sự hiện diện của Mỹ tại khu
vực.

Hãng tin AP cho hay, trong bối cảnh Bắc Kinh đang hành xử rất hung hăng tại khu vực Biển
Đông, chuyến thăm Việt Nam và Singapore chính là mấu chốt trong các mục tiêu ngoại giao và
quân sự của Washington tại khu vực.

Đối với Mỹ, chuyến công du lần này của bà Harris sẽ giúp củng cố chiến lược Ấn Độ
Dương-Thái Bình Dương tại Đông Nam Á để khởi động cuộc cạnh tranh với Trung Quốc.

Dù vậy, vấn đề chính ở đây là nhiều quốc gia Đông Nam Á nhìn chung coi Ấn Độ Dương-Thái
Bình Dương là một khái niệm địa lý , hơn là một cuộc đối đầu địa chính trị.

Các nước trong khu vực này coi việc duy trì sự cân bằng tinh tế giữa các cường quốc trong khi
củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong hợp tác khu vực chính là chính sách trường kỳ của
họ.

Vì vậy, nữ Phó Tổng thống Mỹ đầu tiên được cho là phải tận dụng cơ hội trong chuyến công du
khu vực này để nhắc lại và gửi đi tín hiệu tích cực về cam kết của Mỹ đối với các bạn bè và đối
tác.

Theo Thế giới và Việt Nam.
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