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GIỚI THIỆU TÁC PHẨM 

 

Một trong những sự kiện quốc tế nổi bật nhất trong năm 2017 là việc ngày 

6/12/2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức công nhận Jerusalem là 

thủ đô của Israel đồng thời công bố kế hoạch di chuyển sứ quán Mỹ từ Tel Aviv 

tới Jerusalem.  

 

Đây cũng là tuyên bố “gây sốc” nhất trong năm khi nó tác động mạnh đến 

cục diện địa chính trị khu vực, có thể khơi mào các cuộc chiến tranh, xung đột 

và bạo lực tại Trung Đông. Trên thực tế, chủ quyền của Jerusalem lâu nay là vấn 

đề hết sức nhạy cảm và là tâm điểm của cuộc xung đột Israel- Palestine. Israel 

coi thành phố này là thủ đô không thể chia cắt của mình, trong khi người 

Palestine muốn khu vực Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước tương lai của 

họ. Điều này cũng đã được quy định rõ trong các Nghị quyết của HĐBA LHQ. 

 

Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump vì thế đã đi ngược lại các 

nghị quyết quốc tế và đảo ngược lại chính sách của các đời Tổng thống Mỹ 

trước đây, những người cho rằng quy chế Jerusalem cần được thông qua bởi một 

thỏa thuận cuối cùng giữa người dân Israel và Palestine. Chính vì thế, việc Tổng 

thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel ngay lập tức 

đã vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ của dư luận quốc tế, đặc biệt là các quốc 

gia Arab và Thế giới Hồi giáo. 

 

 Với quyết định vừa nêu, chính quyền Mỹ được cho là sẽ đánh mất vai trò 

trung gian hòa giải đối với tiến trình Hòa bình Trung Đông. Giới phân tích cho 

rằng hành động của Mỹ cũng sẽ dẫn đến nguy cơ khủng bố, chiến tranh ở Trung 

Đông; cuốn các cường quốc vào vòng xoáy tranh chấp quyền lực và lợi ích ở 

khu vực.  

 Cập nhật những diễn biến mới nhất về sự kiện này cũng như giúp thính 

giả cả nước có thêm góc nhìn đa chiều về những tính toán chính trị ở Trung 

Đông, những tác động của nó đối với tình hình quốc tế, Ban Thời sự, Đài TNVN 

thực hiện chương trình phát thanh tổng hợp “Jerusalem: Lửa xung đột đốt cháy 

Trung Đông”. Chương trình được phát sóng ngày 08/12/2017 và nhận được 

phản hồi tích cực của quý thính giả cả nước. 

 

          Ban Thời sự, Đài TNVN xin trân trọng giới thiệu chương trình phát thanh 

tổng hợp “Jerusalem: Lửa xung đột đốt cháy Trung Đông”. 
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 Đài Tiếng nói Việt Nam.  

       4.  Phan Ngọc Thạch 

 Sinh năm: 1979 
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JERUSALEM - LỬA XUNG ĐỘT ĐỐT CHÁY  

TRUNG ĐÔNG 

 

 # Dẫn Hệ: Thưa quí vị và các bạn. Dư luận khu vực Trung Đông đang 

dậy sóng để phản ứng tuyên bố của Tổng thống Mỹ chính thức công nhận 

Jerusalem là thủ đô của Israel. Đây là điều mà chưa một Tổng thống Mỹ nào 

từng làm kể từ khi Israel lập quốc tới nay, bởi sự phức tạp và nhạy cảm của vấn 

đề. Tại sao Jerusalem lại trở thành tâm điểm tranh giành của nhiều nước lớn 

như vậy?  

Tác động của sự kiện này đối với hòa bình, ổn định khu vực và địa 

chính trị quốc tế ra sao? BTV Đài TNVN sẽ thông tin cụ thể cùng quí vị: 

 

-----------------------------*----------------------------- 

 

 # P.Hoa: Các BTV Phương Hoa, Thanh Huyền, Ngọc Thạch và Phạm 

Huân xin kính chào quí vị và các bạn. Việc Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm chính 

thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, đảo ngược chính sách suốt 7 

thập kỷ qua, đang khiến dư luận khu vực Trung Đông dậy sóng.  

Thưa quý vị và các bạn! Jerusalem trong tiếng Semite cổ có nghĩa là 

"Thành phố của Hòa bình" nhưng trong suốt quá trình lịch sử tồn tại, Jerusalem 

đã chứng kiến biết bao cuộc xung đột đẫm máu nhằm tranh giành nó. Với quyết 

định của Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm công nhận Jerusalem là thủ đô Israel, 

một lần nữa vùng đất này lại trở thành tâm điểm của những bất ổn. Phần đầu 

chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những mốc lịch sử 

khiến Jerusalem trở thành “điểm nóng” của khu vực Trung Đông: 

 
Băng V1 8-12 Lich su Jerusalem  

(Nhạc nền) 

 

Là một trong những thành phố cổ nhất thế giới, Jerusalem nằm trên đỉnh 

của một cao nguyên ở dãy núi Judaean giữa Địa Trung Hải và Biển Chết. Trong 

suốt lịch sử tồn tại, Jerusalem đã bị tàn phá ít nhất 2 lần, bao vây 23 lần, tấn 

công 52 lần, chiếm đóng và tái chiếm 44 lần. Jerusalem được xem là “vùng đất 

thánh” đối với 3 tôn giáo lớn là Hồi giáo, Do Thái và Cơ đốc, và là nơi mang ý 

nghĩa đặc biệt với các tín đồ theo 3 tôn giáo này. 

Với người Do Thái, Bức tường Phía Tây ở Jerusalem được xem là linh 

thiêng nhất luôn có nhiều người đến cầu nguyện. Trong khi đó, thánh đường Al-

Aqsa là nơi linh thiêng với đạo Hồi. Với người Cơ đốc giáo, Jerusalem là nơi có 

Nhà thờ Mộ Thánh, nhiều tín đồ  tin rằng Chúa Giêsu bị đóng đinh và được 

chôn cất ở đây. 

Do lịch sử lâu đời và gắn liền với sự linh thiêng của các tôn giáo nên 

Jerusalem cũng là nơi diễn ra các cuộc xung đột và tranh chấp từ nhiều năm nay, 

đặc biệt là giữa Israel và Palestine. 

Năm 1947, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ra Nghị quyết 181 về việc 

cắt 53% lãnh thổ Palestine để thành lập Nhà nước Israel và quốc gia này đã ra 
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đời thực sự vào năm sau đó. Nhưng nghị quyết 181 cũng nêu rõ thành phố 

Jerusalem đặt dưới sự quản lý quốc tế, không thuộc lãnh thổ Israel.  

Tháng 6-1967, Israel xâm chiếm một loạt lãnh thổ Ả Rập, rồi sáp nhập 

trái phép khu Đông Jerusalem vào lãnh thổ của họ, đồng thời tự xưng đó là thủ 

đô của riêng Israel từ năm 1980. 

Sau cuộc chiến tranh ấy, Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết số 242 khẳng định 

lại Jerusalem không thuộc chủ quyền của Israel.  

Cho đến nay, Israel vẫn tuyên bố Jerusalem là thủ đô không thể chia tách 

của nước này. Trong khi đó, người Palestine cũng muốn coi Đông Jerusalem là 

thủ đô của nhà nước trong tương lai. 

(Vuốt nhạc) 

 

 # P.Hoa: Vừa rồi là những thông tin tổng hợp về lịch sử vùng đất 

Jerusalem và những nguyên nhân khiến vùng đất này trở thành điểm nóng tại 

Trung Đông. Thưa quý vị, Trung Đông dường như đã có 1 đêm không ngủ sau 

quyết định gây tranh cãi của Tổng thống Trump. Sự giận dữ xuất hiện khắp nơi, 

các cuộc biểu tình phản đối Mỹ xảy ra từ Giooc-đa-ni đến Thổ Nhĩ Kỳ: 

   Băng V1 8-12 Tổng hợp dư luận Jerusalem 

(Tiếng động nền) 

# Trong suốt ngày hôm qua, người dân Palestine ở tất các thành phố như 

Gaza, Bờ Tây, Bét-li-hem, Ramanla, Nablus đã xuống đường biểu tình trong sự 

giận giữ để phản đối quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và 

chuyển giao Đại sứ quán tới Jerusalem của Tổng thống Mỹ. Các cuộc đụng độ 

giữa lực lượng an ninh Israel và người biểu tình đã xảy ra. Theo các nguồn tin 

khu vực, hơn 100 người Palestine đã bị thương do ngạt khí hơi cay và đạn cao 

su của lực lượng an ninh Israel.  

Tại Gaza, hai phong trào lớn của Palestine là Fatah và Hamas khẳng định 

từ chối và lên án quyết định của ông Donald Trump. Cùng thời gian này, các phe 

phái vũ trang của Phong trào Giải phóng Dân tộc Palestine (Fatah) đã kêu gọi 

các chiến binh tham gia kháng chiến chống Israel tại các thị trấn và làng mạc 

của Palestine bằng mọi cách hợp pháp và đặc biệt là có vũ trang. Lực lượng này 

khẳng định sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ Jerusalem - thủ đô vĩnh cửu của 

Palestine.  

Phong trào Héc-bô-la ở Li-băng cũng cho rằng, việc Mỹ công nhận 

Jerusalem là thủ đô của Israel đã tạo ra một cuộc xâm lược chưa từng thấy 

chống lại Palestine và nhấn mạnh kháng chiến là cách duy nhất để khôi phục các 

quyền bị mất. Thủ đô Cairo cũng đã chứng kiến cuộc biểu tình đầu tiên của các 

bạn trẻ Ai Cập thể hiện tình đoàn kết với nhân dân Palestine và phản đối quyết 

định  của Tổng thống Mỹ về Jerusalem. Tại thủ đô Tui-nít, hàng ngàn người Tu-

di-ni cũng đã xuống đường tại một số thành phố để bác bỏ quyết định của Tổng 

thống Mỹ và hô vang các khẩu hiệu ủng hộ đoàn kết với Palestine. 

Trong khi đó, ngay sau bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump 

công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, Tổng thống Palétxtin Ma-mút Áp-bát 

khẳng định, đây là hành động rút khỏi tiến trình đàm phán hòa bình Trung Đông 

của Mỹ. Tiếp đó, một loạt các quốc gia Arập và Hồi giáo như Palétxtin, Gioóc-
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đa-ni, Ai Cập, Arập Xê-út, Iran, Xyri, Ca-ta và Thổ Nhĩ Kỳ... cũng đã đưa ra các 

phản ứng mạnh mẽ về quyết định của Tổng thống Mỹ - coi đây là sự châm ngòi 

cho sự bất ổn của khu vực. Liên hợp quốc và các quốc gia châu Âu cũng đã lên 

tiếng không ủng hộ quyết định “đơn phương” từ phía Mỹ. Thủ tướng Đức An-

giê-la Méc-ken cho rằng, vấn đề Giêruxalem cần được đưa ra đàm phán trong 

khuôn khổ giải pháp hai nhà nước. Còn Tổng thống Pháp Em-ma-nu-en 

Macrông thì cho rằng, đây là quyết định “đáng tiếc”, đi ngược lại luật pháp quốc 

tế và các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc:  

Băng: “Quy chế của Jerusalem là một vấn đề an ninh quốc tế liên quan 

đến tất cả cộng đồng quốc tế, và quy chế này phải được xác định giữa người 

Israel và người Palestine trong khuôn khổ các cuộc đàm phán dưới sự bảo trợ 

của Liên hiệp quốc”. 

Nhưng trái ngược phản ứng của hầu hết các quốc gia trên thế giới, Thủ 

tướng Ixraen Ben-gia-min Nê-ta-ni-i-a-hu đã hoan nghênh tuyên bố của Tổng 

thống Đô-nan Trăm là “cột mốc lịch sử” và thúc giục các nước khác hành động 

tương tự. Nhiều người dân Ixraen cũng đã xuống đường ăn mừng niềm vui này. 

  

(Nhạc cắt) 

 

      # P.Hoa: Thưa quí vị và các bạn. Luật pháp quốc tế đặt thành phố 

Jerusalem dưới quy chế “vùng đất bị chiếm đóng” kể từ sau cuộc chiến Arập 

năm 1967. Palestin muốn Đông Jerusalem là thủ đô của mình trong tương lai. 

Trong khi đó, Ixraen đang kiểm soát hoàn toàn thành phố Jerusalem, bao gồm 

cả Đông Jerusalem. Chính vì thế, Jerusalem vẫn đang là tâm điểm xung đột và 

tranh giành giữa các nước tại khu vực Trung Đông. Với tuyên bố mới nhất của 

Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm, cuộc xung đột giữa Israel và Palestine cũng như 

tiến trình hòa bình Trung Đông chắc chắn sẽ còn chưa thể có hồi kết.  

Bây giờ, chúng tôi kết nối với phóng viên Ngọc Thạch, thường trú tại Ai 

cập và Phạm Huân, thường trú tại Mỹ để tiếp tục tìm hiểu các diễn biến liên 

quan đến sự kiện này. 

 

           # P.Hoa: Thưa anh Ngọc Thạch, với những diễn biến phức tạp sau quyết 

định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerrusalem là thủ đô của 

Isarel, anh có thể dự báo về tình hình khu vực cũng như tiến trình hòa bình 

Trung Đông những ngày tới đây? Liệu tuyên bố của Tổng thống Mỹ có kích hoạt 

một giai đoạn xung đột, bạo lực mới tại khu vực như nhiều người đã dự đoán? 

        

            -Ngọc Thạch: Các nhà nghiên cứu và phân tích khu vực cho rằng khó 

lường hết hậu quả nghiêm trọng của tuyên bố này. Bởi khu vực Trung Đông vẫn 

luôn là tâm điểm nóng trên thế giới với các cuộc xung đột, giao tranh phe phái, 

sắc tộc, tôn giáo cũng như tâm điểm của các vụ tấn công khủng bố. Palestine 

cho rằng quyết định này của Tổng thống Mỹ sẽ chôn vùi “thỏa thuận thế kỷ” của 

ông Donald Trump. Như vậy có thể nói các nỗ lực của cộng đồng quốc tế đối 

với tiến trình hòa bình Trung Đông, cũng như của chính quyền Mỹ trong suốt 

hàng thập kỷ qua đã đổ vỡ. 
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 Các nhà phân tích cũng nhận định, quyết định của Tổng thống Mỹ sẽ gây 

căng thẳng trong khu vực, gây ra sự tức giận của tất cả người Hồi giáo, người Ả-

rập và thúc đẩy chia rẽ, hận thù trên toàn thế giới. Nhiều chuyên gia cho rằng 

khó lường được hậu quả nghiêm trọng của nó khi đụng chạm tới vấn đề nhạy 

cảm nhất đó là tôn giáo với khoảng 1,5 tỷ người Hồi giáo trên toàn thế giới. Có 

thể người Hồi giáo trên toàn thế giới sẽ khởi xướng một làn sóng rất lớn chống 

lại người Mỹ, cũng như các lợi ích của Mỹ ở nước ngoài.  

 Đối với khu vực Trung Đông, quan hệ và niềm tin của các nước đồng 

minh Ả-rập với Mỹ chắc chắn sẽ giảm sút. Đó là chưa kể vấn đề vượt tầm kiểm 

soát của các nhà lãnh đạo Ả-rập. Theo các nhà phân tích, tình hình khu vực vốn 

đang nóng sẽ càng nóng và phức tạp hơn với những diễn biến khó lường, nhất là 

ở Xi-ri, Yemen, Iraq nơi mà Mỹ có sự hiện diện quân sự cũng như can dự vào 

cuộc chiến ở đây./. 

 

 -P.Hoa: Về phía Mỹ, thưa anh Phạm Huân, theo anh, tuyên bố mới nhất 

của Tổng thống Donald Trump sẽ định hình chính sách về Trung Đông của Mỹ 

theo hướng nào thời gian tới ? 

 

 - Phạm Huân: Việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và di dời 

Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv về khu vực này của Tổng thống Trump đang vấp 

phải sự phản đối mạnh mẽ của dư luận cả trong nước lẫn cộng đồng quốc tế. 

Việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel được xem là hành động đi ngược 

lại chính sách Trung Đông kéo dài nhiều thập kỷ qua của chính quyền Mỹ và có 

nguy cơ đẩy mâu thuẫn Palestine-Israel vào vòng xoáy bạo lực mới. Ông Trump 

cũng là tổng thống Mỹ đầu tiên công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel kể từ 

khi Nhà nước Do Thái được thành lập năm 1948.  

Quyết định trên của ông Trump được cho là không dựa trên bất cứ một tính 

toán ngoại giao nào mà chỉ đơn thuần là thực hiện cam kết trong chiến dịch 

tranh cử Tổng thống năm ngoái. Việc ông Trump công nhận Jerusalem là thủ đô 

của Israel có thể sẽ được xem là bằng chứng cho thấy Mỹ thay đổi chính sách 

Trung Đông, từ bỏ lập trường trung lập, công khai ủng hộ Nhà nước Do Thái. 

Chính vì thế, quyết định trên có thể sẽ đặt dấu chấm hết cho tiến trình hòa bình 

Trung Đông, vốn được các chính quyền Mỹ trước đó và nhiều nước khác như 

Liên minh châu Âu, cộng đồng Hồi giáo, thế giới Ả rập ủng hộ.  

Ngay sau khi giới chức Mỹ công bố về kế hoạch của Tổng thống Trump, 

lãnh đạo các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc, Liên đoàn Arập, Liên minh 

châu Âu, các nước Ả rập… đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ. Theo giới lãnh đạo 

khu vực, kể cả một số quốc gia đồng minh thân cận của Mỹ thì quyết định của 

Tổng thống Trump sẽ hủy hoại tiến trình đàm phán hòa bình, đẩy căng thẳng 

khu vực leo thang và là sự khiêu khích nghiêm trọng đối với người Hồi giáo trên 

toàn thế giới.  

Một số ý kiến ủng hộ trong chính quyền Mỹ cho rằng quyết định trên chỉ là 

sự thừa nhận về lịch sử và hiện tại, không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến đường 

biên giới quốc gia của hai nhà nước tương lai. Tuy nhiên, hầu hết quan điểm của 
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giới chức và chuyên gia Mỹ đều nhận định các cuộc phản đối tại khu vực sẽ 

bùng phát, đẩy nhân viên ngoại giao và quân đội Mỹ vào nguy hiểm cũng như 

tạo điều kiện cho các nhóm vũ trang cực đoan phát triển, tuyên truyền chống 

Mỹ. Không chỉ vậy, quyết định đi ngược với quan điểm của cộng đồng quốc tế 

cũng sẽ khiến nước Mỹ và chính quyền Tổng thống Trump đứng trước nguy cơ 

bị cô lập nhiều hơn. Quy chế của Jerusalem từ lâu đã là vấn đề nhạy cảm, là 

trung tâm xung đột giữa Israel và Palestine. Nếu nói rộng hơn, đây còn là cuộc 

xung đột của thế giới Hồi giáo. Israel tuyên bố cả thành phố này là thủ đô không 

thể chia cắt của mình, trong khi người Palestine muốn khu vực Đông Jerusalem 

là thủ đô của nhà nước tương lai. 

 

 # Hoa : Cám ơn anh Phạm Huân và anh Ngọc Thạch với những thông tin 

và phân tích vừa rồi ! 

Thưa quý vị và các bạn! Xung đột giữa người Israel và người Ả Rập - 

Palestine chứa đựng cả ba yếu tố sắc tộc, tôn giáo, lãnh thổ nên rất khó giải 

quyết. Thực tế thì đã có nhiều giải pháp do Liên hợp quốc, các nước lớn có ảnh 

hưởng làm trung gian đưa ra để giải quyết nhưng đều thất bại. Như giải pháp 

hai nhà nước Israel và Palestine sống bên cạnh nhau trong hòa bình được cho 

là khả thi nhất và được cộng đồng quốc tế ủng hộ. Tuy nhiên, giải pháp này 

cũng có nhiều vấn đề gai góc, khó giải quyết liên quan tới đường biên giới, 

quyền quản lý Jerusalem khi mà Israel tuyên bố "Jerusalem sẽ không bao giờ bị 

chia cắt" còn chính quyền Palestine coi Đông Jerusalem là thủ đô của Nhà nước 

Palestine vời đường biên giới năm 1967. 

Thưa quý vị! Mâu thuẫn giữa người Israel và người Palestine như ngọn 

lửa âm ỉ trong suốt nhiều thập kỷ qua. Do đó, việc chính quyền Tổng thống Đô-

nan Trăm tuyên bố công nhận Giê-ru-sa-lem là thủ đô của Israel có thể sẽ thổi 

bùng ngọn lửa xung đột tôn giáo và lãnh thổ giữa Israel và Palestine, giữa Do 

Thái và Hồi giáo. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng, đó cũng có thể chỉ 

là “phép thử” của chính quyền Mỹ hiện nay, khi mà nước này đang có nhiều 

mối lo hơn, trong đó có vấn đề an ninh và khủng bố. 

Dưới góc nhìn phân tích, cũng xin nói thêm rằng quyết định của Tổng 

thống Mỹ Donald Trump chắc chắn sẽ tác động nhất định đến mối quan hệ giữa 

Mỹ và Thế giới Arab. Chúng tôi đã trao đổi với Đại sứ Nguyễn Quang Khai, 

người đã có nhiều năm công tác tại Trung Đông. Đại sứ Nguyễn Quang Khai 

cho rằng, tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tác động rất xấu đến 

mối quan hệ giữa nước Mỹ và Thế giới Arab thời gian tới: 

 

Băng: Đại sứ Nguyễn Quang Khai 

 

Băng: Theo tôi quyết định của Mỹ công nhận Jerrusalem là Thủ đô của 

Israel và chuyển đại sứ quán Mỹ về đây là quyết định đơn phương của Mỹ. Tình 

hình sắp tới tôi cho là hết sức phức tạp tại vùng đất Palectin bị chiếm đóng và 

tại Đông jerusalem và nhiều nước A-rập. Không loại trừ sẽ có các cuộc tấn 

công khủng bố vào các lợi ích của Mỹ. Nói tóm lại tôi cho rằng đây là quyết 

định lợi bất cập hại gây nhiều tổn hại cho chính nước Mỹ. Mỹ sẽ bị cô lập và với 
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quyết định này, Mỹ đang mất đi vai trò là nhà  trung gian hòa giải thúc đẩy các 

cuộc thương lượng hòa bình nhằm tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột Israel – 

Palestine. 

 

# P.Hoa: Thưa quí vị, cũng theo Đại sứ Nguyễn Quang Khai, việc Mỹ công 

nhận Jerusalem là Thủ đô Israel là hành động “lợi bất cập hại”.  Bước đi này 

của Tổng thống Donald Trump chẳng những không thể thúc đẩy hòa bình Trung 

Đông như ông từng tuyên bố, mà còn đẩy nước Mỹ vào một cuộc đối đầu mới 

với các quốc gia Hồi giáo, gây rạn nứt với các đồng minh Arab. Nói cách khác, 

nước Mỹ chắc chắn sẽ chỉ bị cô lập hơn sau quyết định này. Và như thế, mục 

tiêu lấy lòng cử tri Mỹ và phục hồi uy tín trong nước của ông Donald Trump 

xem ra khó có thể thành công./.  

 

- HẾT - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


