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Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres khẳng định bất kỳ giải pháp nào đối với cuộc xung
đột ở Syria cần đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia Trung Đông này, bao gồm cả
Cao nguyên Golan bị chiếm đóng.

Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu
Federica Mogherini (trái) phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh
Liên đoàn Arab (AL) lần thứ 30 ở Tunis, Tunisia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh của Liên đoàn Arab (AL) vừa khai mạc tại thủ đô Tunis của
Tunisia ngày 31/3, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres khẳng định bất kỳ giải pháp
nào đối với cuộc
xung đột ở
Syria
cần
đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia Trung Đông này, bao gồm cả
Cao nguyên Golan
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bị chiếm đóng.

Về vấn đề Palestine, Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh giải pháp hai nhà nước đối với
Israel và Palestine là "bắt buộc."

Trong phát biểu của mình tại hội nghị, đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của
Liên minh châu Âu (EU), bà Federica Mogherini, nhấn mạnh việc phớt lờ các nghị quyết của
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Cao nguyên Golan "không phải là một giải pháp."

Bà cũng nêu rõ giải pháp hai nước nước đối với Israel và Palestine là "giải pháp duy nhất có thể
thực hiện được và thực tế."

Theo bà Mogherini, cộng đồng quốc tế có trách nhiệm ngăn chặn nguy cơ giải pháp hai nhà
nước đổ vỡ đến mức không thể cứu vãn.

Bà nói: "Bất cứ kế hoạch nào trong tương lai sẽ đều phải công nhận các giới hạn đã được quốc
tế nhất trí, bao gồm các đường biên giới năm 1967 và quy chế của Jerusalem là thủ đô tương
lai của hai nhà nước."

Về phần mình, Quốc vương Saudi Arabia Salman nhấn mạnh "tuyệt đối bác bỏ" bất cứ biện
pháp nào ảnh hưởng đến chủ quyền của Syria đối với Cao nguyên Golan.

Quốc vương Salman cũng tái khẳng định quan điểm của Saudi Arabia ủng hộ việc thành lập
một Nhà nước Palestine tại Bờ Tây và Dải Gaza, với thủ đô là Đông Jerusalem.

Tổng thống nước chủ nhà Tunisia Caid Essebsi kêu gọi hội nghị cần phát đi thông điệp về tầm
quan trọng của việc thiết lập một nhà nước Palestine.
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Ông Essebsi nhấn mạnh sự ổn định khu vực và quốc tế cần được duy trì thông qua "một giải
pháp công bằng và toàn diện bao gồm các quyền của người dân Palestine, cũng như dẫn tới
thành lập một nhà nước Palestine với Jerusalem là thủ đô."

Các phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây ký một
sắc lệnh công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan, gần 4 tháng sau khi Mỹ
công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel./.

Bích Liên (Theo VietnamPlus).
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