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Những sự kiện nổi bật trên thế giới năm 

2017 do hãng tin AFP bình chọn 

 

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN) 

 

Hãng thông tấn AFP của Pháp vừa công bố những sự kiện thế giới nổi bật nhất 

trong năm 2017, trong đó bao gồm các sự kiện chính trị có tầm ảnh hưởng rộng lớn 

toàn thế giới và các thảm họa thiên tai để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. 

 

Việc tỷ phú Donald Trump chính thức trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ và 

đưa ra chính sách "Nước Mỹ trên hết" đã trở thành sự kiện thu hút sự quan tâm 

hàng đầu thế giới trong những ngày đầu của năm 2017. 

 

Theo AFP, những quyết sách ông Donald Trump đi ngược với người tiền nhiệm 

Barack Obama, sau đó là một loạt quyết định như việc Mỹ tuyên bố rút khỏi Hiệp 

định Paris về chống biến đổi khí hậu, rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình 

Dương (TPP), Hiệp định về di trú quốc tế và rút khỏi tổ chức UNESCO đã thu hút sự 

quan tâm của dư luận quốc tế. 

 

Cũng theo hãng thông tấn Pháp, Tổng thống Donald Trump tiếp tục gây ra làn sóng 

phản đối mạnh khi công bố quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, 

đảo ngược chính sách kéo dài nhiều thập kỷ qua của Mỹ tại Trung Đông. 

 

Tại châu Âu, 3 sự kiện nổi bật được AFP bình chọn, đó là việc Anh khởi động tiến 

trình rời khỏi Liên minh châu Âu vào tháng 3/2017, 9 tháng sau khi đa số cử tri Anh 
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bỏ phiếu ủng hộ đưa Anh rời khỏi liên minh này, sự kiện ông Emmanuel Macron trở 

thành Tổng thống trẻ tuổi nhất trong lịch sử Pháp và khu vực tự tri Calalunya của 

Tây Ban Nha tiến hành trưng cầu ý dân về độc lập và sau đó đơn phương tuyên bố 

độc lập bất chấp hành động này được coi là vi phạm Hiến pháp Tây Ban Nha. 

 

Trong năm 2017, theo hãng tin AFP, Trung Đông cũng nổi lên trở thành điểm nóng 

với một loạt sự kiện như Saudi Arabia và các đồng minh Arab cắt đứt quan hệ ngoại 

giao với Qatar. 

 

Đây là cuộc khủng hoảng ngoại giao lớn nhất ở vùng Vịnh trong nhiều năm qua, khi 

các nước Trung Đông cáo buộc Doha hỗ trợ "các phần tử khủng bố" và có mối quan 

hệ quá thân thiết với Iran - đối thủ của Saudi Arabia tại khu vực này. 

 

Thêm vào đó là tình hình chính trị bất ổn ở Liban sau khi Thủ tướng nước này Saad 

Hariri từ chức hôm 4/11 và tình hình chính trị rối ren tại Yemen, trong đó chính 

quyền Riyadh cáo buộc các tay súng Houthi tiếp nhận sự tài trợ của Iran và lực 

lượng Hezbollah ở Liban. 

 

Tại khu vực Nam Mỹ, diễn biến xoay quanh việc thành lập Quốc hội lập hiến 

Venezuela sau bất đồng giữa phe đối lập và chính quyền của Tổng thống Nicolas 

Maduro đã được AFP bình chọn là sự kiện nổi bật ở khu vực này. 

 

Tại châu Á, tình hình trên Bán đảo Triều Tiên liên tục tăng "nhiệt" do các vụ thử tên 

lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng, đặc biệt sau vụ thử hạt nhân thứ 6 và cũng là vụ thử 

có sức công phá mạnh nhất của quốc gia Đông Bắc Á vào tháng 9/2017. 

 

Trước tình hình này, Washington đe dọa "hủy diệt hoàn toàn" Triều Tiên nếu chiến 

tranh xảy ra. Đây là vấn đề được AFP đưa vào nhóm các sự kiện quốc tế lớn trong 

năm 2017. 

 

Liên quan đến vấn đề chống khủng bố, việc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng 

bị đánh bật ra khỏi Iraq sau một loạt chiến dịch kéo dài đến tháng 12/2017 đã đánh 

dấu thắng lợi của cộng động quốc tế nói chung và Chính phủ Iraq nói riêng trong 

cuộc chiến chống khủng bố. 

 

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo các cuộc tấn công khủng bố vẫn là mối đe dọa 

thường trực đối với toàn thế giới. AFP lấy dẫn chứng một loạt vụ tấn công đẫm máu 

tại Ai Cập và châu Âu trong năm 2017. 
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[Mega Story] Nhìn lại thế giới 2017: Mối nguy từ IS vẫn hiện hữu 

 

Theo AFP, năm 2017 cũng đã chứng kiến vô số thảm họa tự nhiên, bao gồm các 

cơn bão có sức tàn phá kỷ lục, các vụ động đất gây thiệt hại lớn về người và vật 

chất và cháy rừng nghiêm trọng. 

 

Năm 2017 cũng là một trong ba năm nóng kỷ lục. Đây đều là hậu quả của tình trạng 

biến đổi khí hậu. Thực trạng này đòi hỏi cộng đồng quốc tế cần nỗ lực hơn nữa 

trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, tuy nhiên Mỹ đi ngược xu thế khi tuyên bố 

rút khỏi Hiệp định Paris - một thỏa thuận mang tính lịch sử về chống biến đổi khí 

hậu.  

 

Một vấn đề nổi cộm khác trong năm qua được AFP bình chọn liên quan đến các vụ 

lùm xùm của ông trùm ngành điện ảnh Hollywood Harvey Weinstein bị phanh phui. 

 

Và chính bê bối này cũng một lần nữa khiến từng ngõ ngách trong đời sống của nền 

công nghiệp điện ảnh hàng đầu thế giới được chý ý, khai thác và phân tích.  

 

Việc Tổng thống kỳ cựu Robert Mugabe phải từ chức sau cuộc binh biến không đổ 

máu tại Zimbabwe cũng được bình chọn là sự kiện lớn của châu Phi trong năm 

2017./. 

 

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/nhung-su-kien-noi-bat-tren-the-gioi-nam-2017-do-hang-tin-

afp-binh-chon/480246.vnp 
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