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Ngày 12/5, kênh truyền hình 12 của Israel cho hay, nội các an ninh nước này đã phê
chuẩn việc leo thang tấn công quân sự tại Dải Gaza.

Căng thẳng tiếp tục leo thang giữa người Palestine
và Israel trong những ngày qua.
(Ảnh minh họa. Nguồn: Washington Institute)

Theo đó, Israel được cho là sẽ tiếp tục tấn công các biểu tượng cho sự kiểm soát của Hamas tại
Gaza, trong đó có tòa nhà của cơ quan tài chính thuộc phong trào này.

Quyết định của nội các Israel đồng nghĩa với khả năng cuộc xung đột với Hamas sẽ kéo dài
thêm vài ngày nữa.

Theo Bộ Y tế tại Gaza, ít nhất 53 người đã thiệt mạng tại khu vực này. Trong khi đó, các quan
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chức y tế cho hay 6 người đã thiệt mạng tại Israel.

Trong bối cảnh đó, cùng ngày, Đặc phái viên Trung Quốc về Trung Đông Địch Tuyển bày tỏ
"quan ngại sâu sắc", đồng thời kêu gọi tất cả các bên kiềm chế nhằm tránh gây thêm thương
vong.

Theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trong cuộc họp với các phái viên Arab cũng
như trưởng đại diện Liên đoàn Arab (AL) tại Trung Quốc, ông Địch Tuyển cho biết, Bắc Kinh sẽ
tiếp tục thúc giục Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đưa ra hành động trong vấn đề
Đông Jerusalem sớm nhất có thể.

Ở châu Âu, sau cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Đức Heiko Maas, Ngoại trưởng Italy Luigi Di
Maio cho hay, hai nước mong muốn bạo lực giữa Israel và các tay súng Palestine lập tức chấm
dứt, đồng thời mạnh mẽ kêu gọi tất cả các bên lập tức đưa ra các biện pháp nhằm giảm leo
thang và kiềm chế tối đa.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov và Phó Chủ tịch phong trào Hamas
Mousa Abu Marzouq đã có cuộc điện đàm thảo luận về sự leo thang gần đây giữa Israel và
Palestine.

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố: “Ông Abu Marzouq đã nêu những đánh giá và cân nhắc liên quan
đến tình trạng đối đầu quân sự căng thẳng giữa Israel và Palestine, tập trung vào bản chất bất
hợp pháp các hành động của Israel chống lại người dân Palestine tại khu vực Sheikh Jarrah ở
Đông Jerusalem, cũng như không thể cho phép nã pháo vào các khu dân cư trong khu vực Dải
Gaza”.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, Moscow đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chấm dứt bạo lực và
các cuộc tấn công nhằm vào dân thường.

Bộ này nêu rõ: “Ông Abu Marzouq, thay mặt ban lãnh đạo Hamas, đảm bảo phong trào này sẵn
sàng ngừng mọi hành động quân sự chống lại Israel trên cơ sở có đi có lại, hiểu rằng cộng đồng
quốc tế sẽ gây áp lực cần thiết đối với Israel để ngăn chặn các hành động quân sự trong khu
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nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Đông Jerusalem và các biện pháp bất hợp pháp chống lại người dân
Arab tại đây”.

Cũng trong ngày 12/5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng, nhóm Bộ tứ cho tiến trình hòa
bình Trung Đông (gồm Nga, Mỹ, LHQ và Liên minh châu Âu) cần nhóm họp khẩn cấp về việc
giải quyết xung đột leo thang giữa Israel và Palestine nhằm chấm dứt căng thẳng.

Phát biểu họp báo tại Moscow sau khi thảo luận với Ngoại trưởng Nga, Tổng Thư ký LHQ
Antonio Guterres khẳng định, LHQ hoàn toàn cam kết "hồi sinh" công việc của nhóm Bộ tứ
Trung Đông.

Ông Guterres nhấn mạnh, cần tìm cách giảm leo thang xung đột giữa Israel và Palestine. Theo
ông, việc nối lại tiến trình hòa bình là vô cùng cấp bách vì đây là cách duy nhất để giải quyết
tình hình.

Ông Guterres cũng cho biết, các bên tham gia đàm phán cần bám sát giải pháp hai nhà nước,
điều sẽ mang lại sự hòa hợp và hòa bình giữa hai bên trong cuộc xung đột.

Theo Thế giới và Việt Nam.
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