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Từ việc bán đảo Crimée thuộc về Nga, đụng độ đẫm máu tại Donets, miền đông 

Ukraina đều có bàn tay tham gia của Nga, đến việc Trung Quốc đang giương oai ở 

biển Đông và biển Hoa Đông, đồng thời gây hấn với các nước đang có vùng biển 

tranh chấp. Tổng thống Mỹ Obama bị chỉ trích thiếu năng động trong chính sách 

đối ngoại liên quan tới các sự kiện trên. Báo Le Monde phân tích vấn đề này thông 

qua bài xã luận « Giáo sư Obama và những khác biệt của mình ». 

Tổng thống Obama chọn Viện quân sự West Point nổi tiếng để đáp trả những chỉ trích gần đây từ đảng 

đối lập và thậm chí ngay trong đảng của mình cho rằng ông không tỏ ra năng động can thiệp vào các 

chính biến gần đây trên thế giới. Họ cho rằng vì thế mà cả Nga và Trung Quốc đang hưởng lợi. 

Tác giả bài xã luận phân tích hình ảnh Tổng thống Mỹ trên hai khía cạnh. Thứ nhất, hành động như 

một giáo sư, Tổng thống Mỹ đang rút ra những bài học trong quá khứ. Cuộc chiến tranh tại Irak đã gây 

ra chấn động lớn mà Trung Đông vẫn đang phải trả giá. Hay cuộc chiến tại Afghanistan không mang 

lại thắng lợi mà cũng chẳng thất bại. Thậm chí, cuộc can thiệp vào Libya vừa qua cũng để lại những 

kết quả mơ hồ. Tổng thống Obama cân nhắc những hạn chế của một cuộc can thiệp quân sự. Ông nhận 

xét : « Từ Thế chiến thứ 2, một số sai lầm lớn nhất của chúng ta không phải do chúng ta kiềm chế, mà 

do chúng ta quá nóng vội lao vào những cuộc phiêu lưu quân sự mà không nghĩ tới hậu quả ». 

Thứ hai, Tổng thống Obama hành động theo phong cách riêng của mình, đó là kiềm chế. Ông đã từng 

nhận định rằng : « Hoa Kỳ là một quốc gia cần thiết » cho sự bình ổn cân bằng chiến lược. Tác giả bài 

xã luận đặt câu hỏi liệu chủ nghĩa can thiệp mới của Mátxcơva tới các nước láng giềng và hoạt động 

tích cực của Trung Quốc tại Thái Bình Dương có đe dọa cân bằng chiến lược này không ? Ông Obama 

đang đưa ra hình ảnh trốn chạy khỏi những khó khăn mà ông đang phải đối đầu. Nhưng, trong vấn đề 

ngoại giao, phong cách cũng đáng được tính đến như hành động. 



Trang « Quốc tế » của Le Monde phân tích rõ hơn chính sách ngoại giao của Mỹ trong bài : « Ông 

Obama bảo vệ chủ nghĩa can thiệp thận trọng ». Tổng thống Mỹ đã công bố những điểm chính trong 

chính sách đối ngoại của mình, cũng như những điều kiện để Hoa Kỳ can thiệp quân sự. Thứ nhất, khi 

lợi ích quốc gia bị đe dọa. Hoa Kỳ sẽ không do dự đánh trả kẻ thù, thậm chí đơn phương chiến đấu nếu 

cần thiết. Thứ hai, nếu lợi ích quốc gia không bị ảnh hưởng, ngay cả khi cuộc khủng hoảng đó làm 

lung lay tâm trí của người Mỹ, và nếu cần phải can thiệp quân sự, thì nước Mỹ sẽ không đơn phương 

thực hiện mà phải có sự tham gia của các quốc gia khác. Trong cuộc chiến chống khủng bố, thay vì đi 

xâm chiếm các quốc gia chứa chấp lực lượng này như người tiền nhiệm đã làm, ông Obama đề xuất ký 

hợp định đối tác với các quốc gia phải đối đầu với chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan thông qua quỹ đối tác 

chống khủng bố, với ngân sách lên tới 5 tỉ đô la (khoảng 3,7 tỉ euro). 

Ý chính cuối cùng trong chính sách ngoại giao của Tổng thống Obama là nước Mỹ sẽ phải làm gương 

trong một số lĩnh vực. Làm sao đòi hỏi được các quốc gia gây ô nhiễm khác phải cố gắng trong khi các 

nhà lãnh đạo chính trị Mỹ lại phủ nhận thực tế biến đổi khí hậu ? Làm sao có thể yêu cầu Trung Quốc 

giải quyết các tranh chấp ngoài khơi theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển trong khi Thượng 

viện Mỹ từ chối phê chuẩn ? Tổng thống Obama khẳng định, dân Mỹ là những người đặc biệt, không 

phải bởi khả năng thách thức các chuẩn mực quốc tế, mà chính là khả năng áp dụng chúng thông qua 

các hành động thực tế của mình. Đó chính là lý do khiến Tổng thống Mỹ khẳng định lần nữa quyết tâm 

đóng cửa nhà tù Guantanamo, vì « giá trị của nước Mỹ và các truyền thống pháp lý không cho phép 

việc giam giữ vô thời hạn những cá nhân bên ngoài lãnh thổ quốc gia ». 

Tổng thống Putin phô trương chiến lược Âu-Á 

Trái ngược với chính sách đối ngoại hạn chế của Tổng thống Mỹ, Tổng thống Nga không ngừng tăng 

cường mức ảnh hưởng của Nga tới các nước láng giềng. Sự kiện Tổng thống Nga khai mạc « Liên hiệp 

kinh tế Âu-Á » ngày hôm qua tại Astana, thủ đô nước Kazakhstan, là tâm điểm của báo chí Pháp trong 

số ra ngày hôm nay. 

Tờ Les Echos đưa tin : « Nga, Belarus và Kazakhstan tạo thị trường duy nhất với 170 triệu dân ». Các 

lĩnh vực được chú trọng trong hiệp ước bao gồm năng lượng, nông nghiệp, công nghiệp và giao thông. 

Các nhà lãnh đạo nhất trí cần phải đảm bảo tự do trao đổi sản phẩm, vốn, người lao động và dịch vụ. 

Họ dựa theo mô hình của Liên Hiệp Châu Âu nhưng tránh các sai lầm của tổ chức này. 

Dưới tựa đề : « Tổng thống Putin phô trương chiến lược Âu-Á », tờ Le Monde phân tích, đằng sau hình 

ảnh thống nhất, mỗi nhà lãnh đạo đều có ý đồ riêng. Tổng thống Nga không khỏi thất vọng vì Ukraina, 

quốc gia trọng điểm với 45 triệu dân, không tham gia vào Liên hiệp. Nước Belarus lọc dầu của Nga 

trước khi tái xuất khẩu sang nước láng giềng phía đông và phải trả 4 tỉ đô la thuế xuất khẩu. Belarus 

muốn lấy lại khoản tiền này sau khi ký hiệp ước. 

Trong khi đó, với nguồn dầu mỏ dồi dào, Kazakhstan theo đuổi một mục tiêu duy nhất là tham gia vào 

hệ thống đường ống dẫn dầu của Nga để mở rộng lượng khách hàng, trong đó có cả khách hàng Châu 

Âu. Như vậy, quốc gia này sẽ giảm bớt phụ thuộc vào Trung Quốc. Ngoài ra, số lượng người gốc Nga 

sống tại quốc gia này khá lớn. Họ tỏ ra rất nhiệt tình với việc sáp nhập bán đảo Crimée vào Nga. Khẩu 

hiệu « hỗ trợ dân tộc Nga » do Kremlin đề xướng cũng khiến giới lãnh đạo Kazakhstan lo ngại. 

Trong bài : « Vladimir Putin tổ chức Liên hiệp kinh tế Âu-Á », báo La Croix nhận xét việc ký kết Liên 

hiệp này nhằm gián tiếp gửi thông điệp tới Bruxelles và 28 nước thành viên của Liên Hiệp Châu Âu. 

Một đại sứ phương Tây có mặt tại buổi lễ đánh giá : « Việc này có lợi cho Trung Quốc tranh thủ được 

thị trường chung nằm sát sườn này. Và điều này lại bất lợi cho Liên Hiệp Châu Âu vì mất ảnh hưởng 

tới ba quốc gia trên ». 


