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Phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas ngày 17/9 tuyên bố sẵn sàng bàn giao khu vực Dải Gaza
cho chính phủ đoàn kết của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.

Đây là động thái mới nhất nhằm hòa giải với phong trào Fatah, chấm dứt hận thù kéo dài hàng
thập kỷ qua giữa hai phong trào chính trị chủ chốt của Palestine, hướng tới xây dựng một
Palestine đoàn kết.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. (Ảnh: AP)

Động thái hướng tới sự thống nhất và hòa giải giữa Hamas và Fatah đạt được sau các cuộc đàm
phán mới đây nhất tại Cairo, Ai Cập. Phong trào Hamas cũng thông báo đã nhất trí giải thể “Hội
đồng hành chính” kiểm soát Dải Gaza và sẵn sàng cho phép chính phủ tổ chức các cuộc bầu
cử mới cũng như tham gia đàm phán với Fatah. Phong trào Hamas cho biết điều này xuất phát
từ mong muốn của phong trào về đoàn kết dân tộc, cũng như đáp lại những nỗ lực của Ai Cập
nhằm chấm dứt sự chia rẽ giữa các phe phái Palestine.

1/3

Palestine: Hamas và Fatah hướng tới hòa giải sau một thập kỷ đối đầu
Thứ hai, 18 Tháng 9 2017 15:12

“Phong trào Hamas đã có một quyết định dũng cảm, nghiêm túc khi giải thể hội đồng hành
chính ở Gaza”, người phát ngôn phong trào Hamas, ông Fawzi Barhoum cho biết. “Việc còn lại
là phong trào Fatah và Tổng thống chính quyền Palestine sẽ làm như thế nào với quyết định
này. Chúng tôi tin rằng, Tổng thống và phong trào Fatah sẽ có bước đi phù hợp với những nỗ
lực của Ai Cập và cùng hướng tới mục tiêu một Palestine đoàn kết như mong muốn của ngươi
dân. Từ đó Palestine có thể mạnh mẽ đối mặt với tất cả mọi thức thức, trong đó có cả sự chiếm
đóng cũng như định cư của Ixraen”.

Phong trào Fatah do Tổng thống Abbas đứng đầu hoan nghênh việc Hamas chấp nhận các
điều kiện quan trọng nhằm chấm dứt sự chia rẽ về chính trị và lãnh thổ kéo dài suốt một thập
kỷ qua tại Palestine.

Thành viên Ủy ban trung ương Fatah, ông Abbas Zaki cho biết: “Chúng tôi hoan nghênh thỏa
thuận này, vì chúng tôi không muốn tạo cơ hội cho bất cứ thành phần Arab nào hay bên quốc tế
nào chỉ vào chúng tôi mà nói rằng, chúng tôi là trở ngại cho sự chấp nhận của người dân
Palestine và các quyết định đối với tất cả các khía cạnh vì sự chia rẽ phe phái. Chúng tôi hy
vọng có thể trở thành bài học cho thế giới. Palestine cần bộ máy lãnh đạo có trách nhiệm và
hòa hợp với người dân”.

Sau cuộc chiến giữa hai phe vào năm 2007, Hamas kiểm soát Dải Gaza, trong khi Fatah kiểm
soát Bờ Tây. Nhiều nỗ lực hòa giải giữa hai phe phái chính của Palestine đã thất bại.

Kể từ tháng 3/2009, Ai Cập đã đứng ra làm trung gian trong cuộc đàm phán hòa giải giữa hai
phong trào chính trị chủ chốt của Palestine. Thỏa thuận hòa giải được chính quyền Ai Cập
soạn thảo năm 2009 và được cả Hamas và Fatah thông qua vào tháng 5/2011, sau các cuộc
biểu tình của người dân Palestine nhằm khôi phục sự thống nhất giữa các phe phái chính trị
Palestine.

Gần đây, phái đoàn đại diện của chính quyền Tổng thống Abbas và thủ lĩnh phong trào Hamas
đã tới Cairo để tham gia cuộc đàm phán về hòa giải dân tộc Palestinee.

Ai Cập hoan nghênh những bước đi mới của phong trào Hồi giáo Hamas và phong trào Fatah
của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas nhằm xây dựng sự đoàn kết Palestine, coi đây là
kết quả của những nỗ lực của Cai-rô trong việc chấm dứt hận thù kéo dài hàng thập kỷ qua giữa
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hai phong trào chính trị chủ chốt của Palestine. Ai Cập khẳng định sẽ tiếp tục các nỗ lực của
mình và tiếp xúc với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và tất cả lực lượng Palestine theo
hướng phục vụ lợi ích cộng đồng người Palestine.

Theo Thùy Linh (VOV-Trung tâm Tin)
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