
Cận Đông : Palestine tuyên bố đoạn tuyệt bang giao 

với Mỹ và Israel 
RFI, 02/02/2020 

 

 
Chủ tịch Palestine, Mahmoud Abbas, trong phiên họp tại Cairô ngày 01/02/2020. Khaled 
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Minh Anh 

Tại phiên họp bất thường cấp bộ trưởng của Liên đoàn Ả Rập ngày 01/02/2020, lãnh đạo 

Nhà nước Palestine, ông Mahmoud Abbas tuyên bố cắt đứt quan hệ với Mỹ và Israel. 

Cuộc họp được tổ chức theo đề nghị của Palestine sau khi tổng thống Donald Trump công 

bố « Kế Hoạch Hòa Bình » cho Cận Đông gây tranh cãi. 

Từ Cairo, thông tín viên đài RFI, Alexandre Buccianti tường thuật : 

« Đối với Mahmoud Abbas, sáng kiến của Mỹ làm cho các thỏa thuận được ký kết trước đây trở 

nên vô hiệu lực. Nhắm thẳng Hoa Kỳ và Israel, ông tuyên bố : ʺChúng tôi không muốn giữ quan 

hệ với các ngài nữa kể cả ở cấp độ an ninhʺ. 

Với Israel, kể từ giờ ông xem nước này như là một thế lực xâm chiếm. Lãnh đạo Palestine nói 

thêm rằng người dân Palestine vẫn sẽ tiếp tục đấu tranh một cách ôn hòa để chống hành động 

chiếm đóng của Israel và cho độc lập. 

Với các bộ trưởng của những nước Ả Rập, ông nói rằng ʺTôi không đòi hỏi quý vị phải chống 

đối Hoa Kỳ mà chỉ cần quý vị ủng hộ người dân Palestineʺ. Và ông đã có được sự ủng hộ bằng 

lời từ tất cả các bộ trưởng. Bản thông cáo chung còn bác bỏ sáng kiến của Mỹ. 

Chỉ có điều hiếm có ai tuyên bố công khai. Thậm chí một vài nước như Các Tiểu Vương Quốc Ả 

Rập, Oman, Koweit và Maroc còn nhận thấy sáng kiến này là tích cực. Theo họ, ʺsáng kiến này 

rất có thể dùng như là điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán mớiʺ ». 

Phát biểu này của lãnh đạo Nhà Nước Palestine ngay lập tức đã bị thủ tướng Israel, Benyamin 

Netanyahu chỉ trích mạnh mẽ. Benny Gantz, đối thủ chính trị của ông Netanyahu, cho rằng 

Mahmoud Abbas tìm cớ chối bỏ hòa bình. 

Trong khi đó, ngoài đường phố tại Israel, nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra, xem sáng kiến của Mỹ 

không phải là một kế hoạch hòa bình mà Washington « bật đèn xanh » cho phép tiếp tục hành 

động chiếm đóng. Cuộc họp hội đồng bộ trưởng dự kiến tổ chức ngày 02/02 tại Jerusalem cho 

tiến trình sáp nhập thung lũng Jourdain đã bị hủy. 

 


