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Valid Muallem szír külügyminiszter május közepén Manamában bejelentette, hogy Izrael, 
a Törökország bevonásával folyó közvetett béketárgyalásokon kötelezettséget vállalt, 
hogy maradéktalanul kivonul a Golán-fennsíkról. A stratégiai jelentőségű terület 
körülbelül 1800 négyzetkilométer kiterjedésű. Izrael a hatnapos háborúban (1967) 
foglalta el a fennsíkot Szíriától, majd 1973-ban, a Jom kippuri háborúban sikeresen 
tartotta meg. Most azonban az igazságos és átfogó béke megteremtése érdekében arról 
hajlandó lemondani.  
Mivel a fennsíkról Izrael egész területének nagy részét tűz alatt lehet tartani – ahogy azt 
a szíriai hadsereg tette 1948-tól 1964-ig – érthető az ott élő izraeliek aggodalma: "Egy 
kormányfő, aki kész lemondani egy izraeli fennhatóság alatt lévő térségről, hogy azt a 
szíriaiaknak és az irániaknak adja, veszélybe sodorja Izrael állam jövőjét" - hangsúlyozta 
közleményében Malka, a Goláni Zsidó Telepek Tanácsának elnöke.                              V. T. 
                                                                                                             
 
 
Szerbia választások utánSzerbia választások utánSzerbia választások utánSzerbia választások után    
    
Győztek ugyan a Boris Tadić vezette Európa-párti demokraták a  májusi szerbiai 
parlamenti választáson, ám a nacionalisták, ha képesek az együttműködésre, kezükbe 
ragadhatják a kormányzást. Tadics csupán 123 képviselőre számíthat a 250 fős 
törvényhozásban: a Liberális Demokrata Párt (LDP), valamint a hét kisebbségi honatya – 
köztük négy magyar – állna az Európa-párti kormány oldalára. Szerbiában a szocialista 
párt vált a mérleg nyelvévé.  
A választások után pár nappal a szerb radikálisok, nacionalisták és szocialisták 
megállapodtak arról, hogy Belgrádban összefognak, s ezzel előrevetítették országos 
szintű koalíciójuk, kormányuk létrehozását is. A tévéhíradóban elhangzott bejelentés 
szerint Belgrád polgármestere Aleksandar Vučić, a Szerb Radikális Párt jelöltje lesz 
(korábban a települések lakói közvetlenül választották polgármesterüket, a 2006-os 
alkotmánymódosítás óta a helyhatóságok jelölik ki őket, s a belgrádi testületben a három 
pártnak többsége van).  
Mindez nagy valószínűséggel előrevetíti az országos kormányalakítási egyezkedések 
végeredményét is. Ezek után nehezen képzelhető el, hogy a szocialisták az Európa-barát 
demokratákkal, a Boris Tadić elnök nevével fémjelzett erőkkel alakítanak majd kormányt.                                                    

                                                                                             V. T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    


