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Ảnh minh họa: Nhiều lãnh đạo Liên Hiệp Châu Âu chúc mừng Joe Biden đắc cử tổng thống thứ 46 

của Hoa Kỳ. John Thys/Reuters 

Tú Anh 

Trong lúc Donald Trump trì hoãn không chấp nhận kết quả kiểm phiếu, hàng loạt lãnh đạo 

trên bốn ngả địa cầu đua nhau chúc mừng Joe Biden, kêu gọi tổng thống đắc cử « hành động 

chung đối phó với các thách thức » trên thế giới. 

Từ NATO đến Liên Hiệp Châu Âu, từ Pháp, Đức, Anh cho đến Ấn Độ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc ở 

Thái Bình Dương, từ Canada cho đến Châu Mỹ Latinh và Trung Cận Đông, lãnh đạo quốc gia và 

các định chế quốc tế đều tỏ ra rất hài lòng và muốn nhanh chóng bắt tay vào việc với nước Mỹ của 

Joe Biden. 

Trong số các phản ứng tiêu biểu, thông điệp chào mừng của tổng thống Pháp Emmanuel Macron 

kêu gọi tổng thống đắc cử cùng nhau hành động trước muôn vàn thách thức. Thủ tướng Đức Angela 

Merkel, sau bốn năm căng thẳng với Donald Trump, nhấn mạnh đến yếu tố « không thể thay thế 

được » trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương để cùng nhau vượt qua những thử thách lớn của thời 

đại. 

Bên cạnh phản ứng của hai đầu tầu và các thành viên khác của Liên Âu, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu 

Ursula von der Leyen và chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Charles Michel khẳng định quyết tâm xây 

dựng đối tác bền vững với Hoa Kỳ. 

Thủ tướng Anh Boris Johnson chúc mừng « thành công lịch sử » của Joe Biden và Kamala Harris. 

Luân Đôn sẵn sàng hợp tác với chính quyền mới trong các vấn đề ưu tiên chung. 

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg không mong ước gì hơn là chào mừng « ủng hộ viên kiên 

cường » của Liên Minh Bắc Đại Tây Dương và « nóng lòng » hợp tác với tổng thống đắc cử. 

Tại Châu Á, cho đến trưa hôm nay, chưa thấy phản ứng của Trung Quốc và Đài Loan. Trong khi đó, 

thủ tướng Nhật Bản cũng như tổng thống Hàn Quốc và thủ tướng Úc, lãnh đạo ba đồng minh then 

chốt của Mỹ trong khu vực gửi thông điệp với nội dung tương tự : « Chúc mừng nhị vị Joe Biden và 

Kamala Harris đắc cử » và mong chờ « củng cố mối quan hệ đồng minh vững bền ». 



Tại Trung Đông, thủ tướng Israel Netanyahu, với giọng thân mật « chúc mừng người bạn từ 40 

năm ». Còn chủ tịch Palestine Mahmoud Abbas kêu gọi Joe Biden « củng cố quan hệ » Mỹ-

Palestine. 

Nguyên trạng 

Cộng đồng quốc tế kỳ vọng vào một lãnh đạo mới tại Hoa Kỳ để sang trang bốn năm quan hệ căng 

thẳng và quyết định tùy tiện của  Donald Trump. 

Vấn đề là liệu Joe Biden sẽ có đem lại  những thay đổi lớn trong chính sách quan hệ quốc tế hay 

không ? Được RFI đặt câu hỏi, giáo sư Bertrand Badie, Đại Học Chính Trị Paris, giải thích : 

« Có những cái không thể xét lại được, đó là những biện pháp gây ấn tượng mạnh như dời Đại sứ 

quán Mỹ ở Tel-Aviv về Jerusalem. Bản thân Joe Biden cũng từng tuyên bố là ông không đặt lại vấn 

đề này. Nếu làm ngược lại sẽ gây ra một loạt căng thẳng mà tổng thống mới không muốn bị vướng 

vào. 

Còn những lãnh vực khác như chính sách đa phương, rút chân ra khỏi Tổ Chức Y Tế Thế Giới, Tổ 

Chức UNESCO, hiệp định hạt nhân với Iran… thì Joe Biden có thể khẳng định sự khác biệt giữa 

ông với Donald Trump. 

Tuy nhiên, nếu có thay đổi thì cũng không thay đổi lớn lắm bởi vì vấn đề định chế. Thêm vào đó, 

còn có yếu tố cá tính của Joe Biden. Ông là một người có tiếng thận trọng, tổng hợp các  quan điểm 

dị đồng. Joe Biden sẽ duy trì nguyên trạng các quyết định của Donald Trump nhưng sẽ tỏ ra thân ái 

hơn, chắc chắn sẽ tỏ ra lịch sự hơn với thủ tướng Angela Merkel cũng như sẽ không nắm áo veste 

của Emmanuel Macron ». 

 


