
GŁÓWNE ZADANIA'DLA
poLITYK'
ZAGFłANICZNEJ
ŃIEPODLEGŁEJ POLSKl:

p'opozycja
i.  Przystąpić formalnie  do regio-

nalnej współpracy ngodów pięcio-
kąta.

2.   Formalnie   uznać   niepodleg-
tość Litv`ry oraz  udzielić \moralriego
i pol itycznego wsparcja niepodleg-
łościowym '   dążeniom      narodów

8;:Pir##knr2;:ydó:°z%ś.Estonii
3.  Otworz`ó ambasadę w Wilnie

o[az  konsulaty  generalne  w  Miń-
skij, .Kiiowie,  LwowLe.,  Rydzę i Talli-
n'e.

4.   Wystąpić   Z   RWPG   i   Uk{adu
Warszawskiego.

5.    Wynegocjować    z    Moskwą

:koł%dk   :ow#śąn!:   #[Zs#kL;:
póżniej  r`iż  do końca -1991  roku.

6. Zawrzeć z suwer`ćnnymi państ-
wami_ regic>nu Trójmorza _układy w
sprawie    ceł    1    handlu,    turystyki
i   transportu   oraz   o   rozszerzeniu
współpraoy gospogarczej ,  handlo-
wej,  naukowej, techniczne} i  kultu-
ralnel.

7. Zai nicjować proces ujedriol ica-
nia   ustawodawstwa   tak,   by   do-
pasować je do no/m europe]st(.rch.

8.   Zainicjować   prace   przygotor
wawcze  do  utworzenia  i  umiejsco-
wienia  w   Bratystawie  ponadriaro-
dowych stru ktur Wspól noty:

-     Fiady     Ba'łtycko-Adriatyokiej

jako       organu       koordynującego
współpracę

- Pariamentu  Baftycko-Ad riatyc-
kiego nawzór Parlamentu Europej-
skiego.

9.         Zainte resować        pań stwa
nordy_ckie oriz kraje pięciokąta bu-
dową  autostrady,  łączącej  Szcze-
cin  z  Biieką, przez  Bratystawę i  Bu-
dapeszt.  Zainicjować  budowę  linH
kolejowej dla su perszybkich pocią-
gów,    biegnącej    od    Krajów    Bał-
tyckich przez Warszawę i Pragę do
Frankfurtu nad Mene`m.

M.t(OZAt(

Szczegóme    serdecznie    witam
kandydata na prezydenta,  Kornela
Morawieckiego  -   powiedzial   do
uczestników   'i    gości    I    Zfazdu
PaHii Wolności rektor Politocł`ni.
ki Wroclawskiej profesor Andrzej
Msznieweki`    Dodal,    że    Pariia
Wolnośęi    będzie    zayvsze    mile
widziana  na  terenio-  Pol-itochniki
Wroclawskiej,   przynajm"ej   tak
dlugo jak długo on będzie rekto-
rem.

Trzydniowym  obfadom  Z|azdu
przewodniczyl_             prof. F]omuld
Kukiilowicz,      Del®gaci      ocenili
dotychczasową  dzlalalność   PW
i n@kreślili cele iiad których Jeali-
zacją czuwać majq  nowo \^/ybra-
ne wtadze.

(o Zjeździe PW piszemy
na` str.2 i 6)
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AFERA ALKOHOLOWA
Uśzczuplenjebud`żetupaństwaztytułuimportuisprzedaży
alkoholu -2 biliony 296 mj_liardów złotych

Wpływy do budżetu z tytdłu impomi i sprzedaży alkoholu
571 mjliardów złotych

.,Ujemneskutkidlabudżetupaństwa(persa]do)

1  bilion 724 miliardy zlotych



I Zjazd Partii Wolności
|,iaz:t:::#::n°ńi:&dabwYłu:jęwwodbnj:::c:
uczestnlczylo 182 delegatow i kil kudziesięciu
gości.   Z  zagranicy  przybyli   m.in.   politolog
płot.  Leopold  Łabędż,  pisarz  rosyjski  \Madi:
m\ir    Bukowski,    emigracyjny   opozycjonista
czeski AJeksander Tomski oraz działacze nie-
podległościowi Litwy, Łołwy,  Ukrair`y,  Gruzji,
Azerbejdżariu,   Kazachstanu   i   Uzbokistanu.
Ucz®stników powitat i.ektor4lekt Politech niki
Wrochawski®j prot. Andtzej Wiszni®wski.

Przewodnlczącym    Partii   Wolności   zośtat
wybrany  Komol  Morawiecki.  Prz)rięto  Statut
i  wybrano wladze  (program  zostanie dopra-
oowany w ciągu miesiąoa) Postanowiono, że
PW nle będzie się rejestrować do ozasu zmia-
ny obecmje obowiązującoj ustawy. Do PW nie
będą   przyjmowani    byli    członkowle    pariii
komun`istycznych      (Szczególne      ptzypadki
rozpatrywane  będą  przoz  Zarząd   Główny).
Zdecydowano,  żo  PW  nio  poprze  żadnego
kandydata do  urzędu  prozydenta,  ponieważ
żaden z  nich  nió  gwarantuje  realizacji  oelów

PW.  Decyzję o ewentualnym udziale w w wy-
boraoh pozostawiono oztonkom PW.

Wladimir   Bukowski   skrytykował   pQ|itykę
Gorbaozowa,  o  której  powjedział,  żo  za 2L€

±tęLde°n%;Fwdaodzt8,Pn;a`:8Ł°śews#.Wiśj;ak%rę-
zbrodniarzy    wojemych     sprzed     45  '  lat,
a  Gorbaczowowi  przyznaje  Nagrodę  Nobla".
Bukowski   zaproponował,   by  w  następnym
roku przyznać ją Husajnowi. "Nawet ci ludzie,
z którymi  wspólnie walcz}łem znaleźlj  się`po
drugiej  stronie  ba`rykady,  jak  Michnik,  któty
pisze,   żo   stacjonowanie  wojsk   sowieckich
w  Polsoo stabilizuj'e sytuację" -dodał.  Ziazd
przyznał Bukowskiemu hcmorowe członkows-
two.  Jerzy  Przystawa  i  Marian   Gołgbiewski
OMN)  zarzucili  obecnemu  rządowi  podtrzy-
mywanie      postkomunistycznych      struktur
i   uktadów   Leopold   Łabędź    stwierdził,   żo
żaclen   z   obecnych   kandydatów   na   urząd
prezydonta nie nadaje się na to stanow-(sko,
poparłby    hatomiast   kandydature    Kornela
Morawieckiego.

Idziemy nieprzetartym szlakiem
Pnz3śbzy::śomżyy:rat,aJż,aaBYać;Z,U*:fk{rF3Lżdł;
publicznej. które ohcomy pemć w Polsce, w
Europio, w świecie. Gdzio jest więc ten  kieru-
nek życia,  kiorunek trwania i  rozwoju?

(...)  Gospodarcze  1  militame nie  nadążanie
za Zaohodem spowodwało, że w połowie lat
osiemdziesiątych     Sowiecl     przystąpili     do
"pierestrojki". Z pewnością zamierzali wzmo-

onić system  przez czgściową adaptację me-
chanizmów  rynku  i  demokraoji.  Trzeba  przy-
znać,  że  manowr  prowadzony jost z  rozma-
chem -w całym imperium, z dopuszczeniem
do  udziału  autontycznych  ruchów  i  sił  spo-
łecznych, z zakwestionowaniem samej istoty
systemu.   Jak   na   razie   udało \im   się  tylko
uzyskać  przychylność  zaohodnlch  rządów  i
opinii  publicznej.  Gdzio  są  granice  zmian?

gw!#:d#as`zę8';:=5:zde!mnt:riun%?53td,8i;
odpowiedzioć na te pytania, łącznio z kiorow-
nictwem  na  Kremlu,  armii  i  KGB.  Ale  ohyba
wciąż lstniojo zdol ność systemu do kontrakc-
ji, tym  bardziej  żo  umęczone,  gtodno  Społe-
czeństwo  sowieokie  ma  dość  wszystkjego.
Poprzednio trzy wiolkie  refomy -leninowski
NEP,  odwilż  Chruszozowa i  chińskie  "otwar-
cie"    w    latach    1978-1989   skońozyv   slę
"powrotem   do  'żródeł".    L®cz   nawet   stan

wojemy w cał)m Związku Sowiockim będzle
w   stanio   co   naj`^ryżej   przodłużyć   agonię

systemu.  Ludzie  1  narody  poczuli  już  smak
wolności, już  nio  ustąpią.

Dotychczas Polska przodowała w procesis
wyzwalania  się.  To  tutaj  narodziła  się  "Soli-
damość"  -  najpotężniejsze  ideowe  zaprze-
czenie       komunizmu.       Niestety,        ugoda
z  komunistami  potocznio zwana  kontraktem
"okrągłego stotu " pozwoliła im zacł`ować ma-

fijno  powiązania,  a  nawot  często  wzmocnić
uprzywilejowanie ekonom iczne. Ludzie zubo-
żeni    i   wyczerpani    przez   r!ieudolno   rządy
czują    §ię    oszukani,    pozbawieni    nadziei.
Nastroje    buntu    przoplatają   się    z   apatią
i  rozpaozą.  Aż  żal  mówić  o  zmarnowanym
ozasio, koniecznych a możliwych do przopro-
wadzenia przemian politycznych i gospodar
czych., Ci, ldórzy mieli prowadzić naród drogą
domokraoji, drepczą w miejscu. Teraz, sztu-
cznio  podzieiiii  się  na  gwio  porsonainio  po-
różniono  trakoje  i  kontrolując  Środki  maso-
wego   przekazu   stwarzają   pozory   wyboru:
Wałęsa czy Mazowlecki.  1 tak wszystko pozo-
stanie w  ramach jednego zasadniczo wspól-
nego    układu    władzy.    Na    to    zaś,    żeby
ostatecznio   zerwać   ze   starym   systemem
trzeba ten  '`okrągłostołowy"  układ  pozbawić
wbdzy.  Czy uda się to osiągr`ąć wałką poli-
tyczną,   metodami   domokratycznymi,   czy
czoka nas wybuch społoozny?

(Fragm®nt  wystąpienla
Komela  Moraw]ecklego)

Czy i gdzie sprawa znana
wszystkim pod nazwą  .
"SCHNAPSGATE" znaj dzie
swój epilog? Najwyższa lzba
Kontroli zakończyła już prace
kontrolne nad importem
alkoholu w 1989 r. i 1 półroczu
1990. Gazeta Wyborcza dnia
13.11.br. (nr 264) fakt ten
opublikowała, zaznaczaj ąc
i.ównocześnie, i ż
sprawozdanie NIK-u nie
zostanie uj awnione. Dlaczego?.
Kogo kompromituje? Komu
z kół decyzyjnych zależy na
tym, aby bulwersująca
społeczeństwo afera nie
została publicznie
wjaśniona? Jalrie luki
pra"e umo'żliwiły ten
proceder i kto jest za to
odporiedzialny? Ile budżet
i)aństwa stracił na imporcie
dużych ilości alkoholu? A kto
zyskał?
Jednakże sprawa ta za
przyczyną osób, którym
nieobojętne są losy naszej
gospodarki nie będzie, jak
chciałoby riele osób,
zatuszowana. Uzyskaliśmy
pełną dokumentacj ę
o wynikach kontroli i nie
omieszkamy ~j ej szczegółowo
przedstarić naszym i nie ty]ko
naszym Czytehikom ;
udostępniliśmy całość

posiadanych materiałów
prasie, radiu i telewizji. Mamy
nadzieję, że skutecznie uda
nam się uniemożliwić   \            .
odłożenie tej sprawy ad acta.
Zacznijmy od początku:

aw"##g:#gkT(;:zpn:aR!)',Ye°s'zn®ąg:bK#s'ky(°śża::eecę*!)',.#'o=zimT®Ó:nDo':°ag:i§:iĄfg#YSEkdł?Pd°':r);n#J:U;j:zuig:yn|ia)ig:&ża)Wpjme:##k;
Wrocław),   Maciej   Kaszowski   (Kstowice),   Paweł  Kieruzal   Q^/roohaw),  Andrzoj   Kołodziej   OMocław),  Romuald   Kukołowicz   (Warszawa),
Romuald Lazarowicz  (\^/rocław), Mateusz Morawiecki  Wrocław) , Krzysztof Ochel  (Kraków) , Mariusz Sokotowski  (Brzog) , Janusz-Szymański
(Gdańsk) , Vwodzimierz Tralewski  (Sopot) , Krzysztof Wolf Warszawa) ,  Edward Wóltański  (Lubin) , Andrzej Zawisza  OMooraw).

W sktad   Zarządu GIÓwnego  wchodzą także przewodniczący 10 regionów, którzy dołączą po  wyboraoh r®gk]nalnych. Jak dotąd odbyły

S|:e°gno®(#gpj:Znnążn:Usłg:#,).%bńaftn=#;ĘLełaa:rgk:jueewżcyz:j!r,ea%jj::kYY;rko°g:LS)ia#ei;,a::;=::jze(pgodzzń:ńYŁadn:etrKt3:Łez::jK;E:&Zaew|:
Krzysztof Komaś  (Kraków) ,Jarosław Krotliński  Wroohaw) ,  Marek Fąudnicki  (Wrocław), Wojci®ch Stando  O^/rocław).
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N,#,::zoani:zbśj::ng;'iopnTr::oww::#a-
sie  importu  aJkoholu  w   1989  r.   i   1  kwartalo
1990r.  Wyniki  kontroli  zostały przedstawjone
Sejmowi   w   lipcu   br.   i   zrefćrowane   przez
Prezesa   NIK-u   na   plenamym   posiedzoniu
Sejmu.   Jednakże   z   uwagi   na   krótki   ozas
kontrQli  i  nie,zwykle  dużą  liozbę  podmiotów
uczestniczących  w  imporcie  i  obroole  spro-
wadzanym    alkoholem,    wynikj    badań    nie
mogty  wÓwczas  w  pełni  unaocznić  rozmia-
iów tego zjawska.  W związku z odmiennym
w stosunku do materiałów NIK-u  i interpreto-
wanie'm   wyników   kontroli   przez   instytucje
odpowiedzialne  za  realizację  ustawy  o  wy-
chowaniu   w   trzeźwości   i   przeciwdziataniu
alkoholizmowi   oraz    powstał)m    niejasnoś-
ciom,' Sejm  FIP zleoff kompleksowe zbadanie
sprawy przez NIK i powołał Sejmową Komisję
Nadzwyczajną.    F}ealizując   zlocenie   Sejmu
NIK poszerzył zakres badań,  uściślił przyczy-
ny zjawiska, j®go rozmiar oraz skutki  i  ustalit
osoby odpowledziale za aferę. Wyniki kontro-
li w pełni  potwierdziv wcześniejsze ustalenia `
NIK-u  (czerwiec  1990), pozwc)liv równocześ-
nie na dokładniejsz,e spreęyzowanie rqzmiaru
zjawiska,     poznanie    wielu     mechanizmów
i   bezprawnych   działań,   mających   na   celu
osiągnięcie  korzyści   majątkowych  kosztem
skarbu  państwa.  W wyn'Lku  kontroll  w  Minis-
terstwie Finansów Nlł( wyszacował wysokość
uszczupleń   biidżetu   państwa   z   tytuhi   nio

pobieranią  w   1989   r.   podatku   od   obrotu
wysokoprocentowym alkoholem sprowadza-

%ywmcópw7ezn°as>°b!kfć%Cznaćw%TL,ibf8ór#
ZloTYCH  (bez wyrobów winiarskich  i  piwa,
w  stosunku  do  któfych  strat  nie  można było
obliczyć  ze  względu  na  stosowanie  stawek ,\

procentowych   od   con   Hmownych).   Straty
wynikłe  z  nje  zapłaconych  lub  nie  przekaza--

::,::n:e:,bsuodż;::,APR°gst*óWzŁron8,;33on:.:
NIK   nie   ob®jmują   znacznycb   strat,   jakie

poniósł  budżet  z  tytułu  stosowania  w  skla-
dach celnych tar)Ą/ handlowei przy odbiorze
alkoholu  przez osoby prywatne.  Dodajmy do`
tego  straty  poniesione  pfzez  rodzimy  prze-
mysł spirytusowy:  w  kontrolowanych  gorzel-
niach   rolniczych   wyniosły   one   łącznie   ok.
44,5  MILIAF]DA Z).

Do  finansów  jeszcze   pow_rócjmy,   a  teraz

przyjrzyjmy    się    funkcjonowaniu    instytucji
organizujących    życie    gospodarcze    kraju.
Okazało się, że żaden z zainteresowanych re-
sortów  nle  miał pełnej  informacji  o wielkości
i  strukturze  importu  alkoholii,  jego  obrócie  i
skutkach dla budżetu  państwa.  (Czy to tylko
bałagan?)  Sprawozdania  Gtównego  Urzędu
Ceł  byłx  niedoktadne   i  tylko  w  niewielkim
stopniu  o`dzwiercjed,lały  faktyczne  rozmiary

tego irnportu. `Opioszałość i  nieskutoczne Te-

gulaoje   prawne   dawały  ogromno   polo  do  `
popisu   dla   błyskotliwyoh   importerów.    Na
przykład,    gdy    Minister    Finansów    wydał
(30.12.1989 r.)  rozporządzonlo w sprawie ob-
k)żenia   podatkiem   obrotowym   nlektórych
towarów  sprowadzanych   przez  osoby  fizy-
czne  lub  nadesłano  z  zagranicy  (stawka na
spirytus i wyroby spirytusowe wynosiła 800%
wartości celnej powiększonei o cło) rozporzą-
dzenie to nie miało zastosowania do obcokra-
jowców.  Nio stosowano go  rówpież do krajo-
wych osób fizycznychjodbierających alkohol
ze składów celnych. Nadal także -na skutek
nieprawidłowoj  interpretacji  przepisów  -  nie

płaciv .podatku przedsiębioTst\^/a sprowadza-
jące alkohol do sprzedaży w kraju za waluty
obco.  Osoby  zagraniczne  z  reguły  uchylały
się  od  płacenia,  t`m  bardziej,  że  zgłoszenie
tego obowiązku  spoozywało  na importerach
po    dokonaniu    sprz®daży    alkoholu.    Tón
ni®skuteczny sposób  regulaoji  nle zabezpie-
czat  płatności   podatkowych`.   Msła  efektyw-
ność    ustaleń     prawnych    w    ograniczaniu
importu  alkoholu  spowodowana  byta  m.in.
stosowaniem przy każdorazęwej zmianie cła_
na ogół  10 dniowego okresu karencji  pomię-
dzy   datą   podpisania   i   ogłośzenia  ,zmiany
a datą-jej wejścia w życie. Aż nadto czasu  na

przywóz  "po  starych  cenach...".  Stosowanie
dwutygodniowego    vacatio    legis    nie    ma
charakteru  obligatorrinogo,  ze  względu   na
wagę problemu  i  rodzaj towaru - możria go
było skrócić do 34 dni boz narażenia się na
zarzut zaskakiwania ludności zm ianam i przo-

pisów.

została  decyzja  zakazu  przywozu  do  Polski
Śpirytusu  i  wyrobów  spirytusowoyh,  lecz  nie
dotyozył on między innymi ginu i jałowoówki.
Na    Zachodzie    asortyment    tego    rodzaju
wódek jost szeroki, więc zaczęto sprowadzać
alkohol   prodiłkowany  w   opaciu   o  jałowiec
oraz inne... o zapachu jałowcówki.

Najwyżśza  lzba Kontroli  stwierdziła  niepra-
widłowe  działanie   Ministerstwa  Współpracy
Gospodarozej    z    Zagranicą    i    Głownego
Urzędu' Ceł,  które  przyczyniły  się  do  wwozu
ogromnyoh  ilości  alkoholu  i  spirytusu  przez-
naczonych  na  cele  konsumpcyjne,  częścio-

:.```,.:::,ć

wo bez płacenia należnych  budżetowi
tków.   Mimo  sygnałów  Świadczącycti  o /nio-

prawidtowych stawkach celnych, MWGzZ nie
podejmowałó   skutecznych   działań   ograni-
czających wwóz alkoholu do Polski. Do 4 paż-
dziernika  1989 r.  Minister WGzZ w ogóle  nie

podnosir  ceł   na   alkohol   w   niehandlowym

obrocie  towarowym  z  zagranioą   Odóry  de
faoto był handlo`^ry), a pod`^n72szona od 5.10.
stawka celna nie korelowata ze zmianami cx)n
detalioznych.`

Główny   Urząd   Cel   nle   znał   rozmiarów
importu alkoholu i w ubiegłym roku  nle.infor-
mował  Mlnlsterstwa  Finanśow  oraz  ZWGzZ
ó    niokorzystnych    zjaw'iskach    związanych
z  importem.  Me  przeciwdziatano też  prakty-
c®  stosowanej  w  składach  cx3Inych,  umożli-
wiającej ominięcie barier stawianych przy irr`-

porcie  alkoholu.  GUC odpowiada za  niopra-
widłowe   wykonywanio    obowiązków    przez
urzędy   cx}lne.   Niedoktadne   i   nieterminowe
intormowane przez  urzędy celne  izb  skarbo-
wych    o    licznych    przypadkach    przywozu
dużyoh ilośoi wódek utrudniato dochodzenie

podatkowe. Ministerstwo Finansów bezpods-
tawnjedopuściłodoniopobieraniapódatków
od      osób      fizyoznych,      sprówadzających
w  ubiegłym  roku  alkohoL,  kierując  się  przy
tym` mylącym pojęciem "obrót niehandlowy",
mimo,.iż`import ten naLeżało zaliozyć do dzia-
łalnośoi  handlowej.  Ministerstwo  to  wprowa-
dziło  również  nieskuteczny przepis podatko-

clach oraż handel nimi ograniczył możliwości
sprżedaży \^/yrobów krajowych i spowodował

poważ no uszczu plenie wpływów bud żetowy-
ch.   Wprowadzane   zmiany   i    ograniczenia
w  przepisach   prowokow'ały  importerów   do
omjjania niewygodnych  postanowień, często
przez    dokonywanle    przestępstw    celnych
i   podatkowych   (sprzyjaw   temu   niespójne,
umoż liwiające szeroką i nterpretaą}ę przepisy
oraz tol©rancyjna postawa organów adminis-
tracyjnych  powołanych  do  ich   przestrzćg`a-
nia).

Masowyimportalkoholupowodowałznacz-
ny wypływ z kraju Środków dewizowych.

Kierując importowane atkohole do sprzeda-
ży  detalicznej  na targowiska,  nie  często  nie

przeprowadzano badań  ich  przydatnoścj  do
spożycia  (któż  jost  w  stanie  obliczyć  straty
wywołane   zwolnieniami  z   pracy  z   powod`i
t;horób        konsumentów,       spożywających
alkohol zawierający środki odu rzające?).

Przedstawione fakty to tyLko część  llczące-

go  kilkadziesiąt stron  sprawozdania  Najwyż-
szej   lzby   Kontroli.   Zasygnalizowaliśmy  naj-
ważniejsze  aspelq/  afery zwanej  "Schnaps-

gate",  szczegóły,  łącznie  z  podaniem  nazw
zamleszanych  firm  i  osób   pryv\/ątnych,   bę-
dzierny publikować w najbliższych numerach,

opr.ac.(bw)
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PALESTYNA - KRAJ NIECHCIANY
Część  111

6. Arabowie wobec Palestyny.
Zakońozenio wojny nie rozwiązało proble-

mii.  Kontlikt o  Pdestynę żarzy się do dzisiąj,
to   przygasając,   to  wybuchając  jaskrawym
ogniem.  Wbrew  pozorom  zwycięstwo  syjo-
nistów   ni®   zospoliło   szorogów   arabskich.
Partykularrie        interesy        poszczególnyoh
państw    1'  ruchów   osłabiły   wspólny   front
antyizraelski.

JOFąDANIA:      Polityka     jordańskiej     mo-
narcm Haszymjdów-ma szczogóln e znacze-
nie,   gdyż   po  _wojnie   to   właśnie   państwo
zajęto  drugą  pod  względem  w.elkości  część
Palestyny. W Jordanii osiedliła się większość
uciekinierów   spod   wtadzy   lzraola.   Wysiłki
króla  Abdullaha  zmie'rzały do  podpórządko-
wania    sobie     oałości     ziem     brytyjskiego
mandatu sprzed  1921  roku.

Po   rozkładzie   lmperium   Osmańskiego,
Wielka    Brytania    zajęta    terony    Palestyny
i  Jordanii,   Franqa  zagarnęła  Syrię  i   Liban.
W ten sposób rozległa prowincja ottomańska
-Wielka Syria, obejmująca te kraje -rozpad-
la  się  na trzy,  a  po  wyodrębnieniu  Transjor-
danii  (w  1921  r.) na cztery organizmy.

Wladcy  Haszymidzcy  -  Abdullah   i  jego
syn   Hussoin   -   uważali   się   za   dziedziców
Welkiej   Syrii,  a  w  szozególności  jej   brytyj-
skiej części.  Dlategc) sprzeciwiali się ut`^/orze-
niu  państwa  palestyńskiego.   Używali  tytułu
"króla  Jordanii  i   Palestyny",  podkreślali,   że

oba krajg stanowią jedność.  _
Jordańska  aneksja  Zachodniego  Brzegu

Jordanu    tiak    od    1948    roku    nazywa   się
Samarę i Judeę) nie spotkała się z uznaniem
imych  państwr  arab§kich,  m`ających  własne
plany  w związku  z  terytorium  palestyńskim.
Król  Hussein  zezwalał  oddziałom  OWP  tra-
ktować  ziemię jordańską jako  bazę  przeciw
lzJaolowi,    widział   w    fedainach    forpocztę
swoich  wojsk.  Gdy  urośli  w  silę,  a  Ał-Fatah
zapragnęła  przejąć  rządy  w  Ammanie,  bez
skrupuhów     zmasakfował      Palestyńczyków
w  1970  i   1971   roku.  OWP  musiata  opuścić
królesłwo.

Jordania tylko łaz podjęła próbę zaatako-
wania   kraela.   W   1967   roku   wraz   z.Syrią
i  Egipt.em  poczyniła zaawansowane  przygo-'
towania  do  agresji.  Prewoncyjny  atak  armii
izraelskiej,   znany  jako   .Wojna' sześciodnio-
wa", rozwiał jakiekowek złudzenia, Jo,rdania
poniosła  klęskę,  utraciła €isjordanię  i  Jero-
zolimę.  Po  1967 r. i rozprawie z  Palestyńozy-
kami,    Hussein    unika    zadrażnień    w    sto-
sunkach  z  lzraolom.  Jordania  do  niedawna
uważała Zachodni Brzeg za swoje terytorium
pod  okupacją,   nie  traciła   nadziei   na  jego
odzysJ{anie.      Od      wojny      sześciodniow`ej
Hussein  prowadzi  wobec  Palestyny  podwój-
ną   grę.   Na   forum   arabskim   popiera   (od
1974r.)  inicjatywę  zbudowania  niezależnego
państwa        palestyńskiego,        jednocześnie
współpracui'e  z  lzraelem  w  wielu  dziedzina-
ch,   również   w  zwalczaniu   terrorystów.   Na
Zachodnim  Brzegu w powszóchnym  obiegu
j®st waluta jordańska,  mieszkańcy tych ziem
mają pełną swobodę w przekraczaniu grani-
cy w obie strony, dowolną ilość razy.  lzrael i

Jordania  prowadzą  wspólne  prace  eksploa-
tacyjne  nad  Morzem  Martwym,  razem  regu-

lują     bieg     Jordanił.     Palestyńscy    fedaini
z  OWP  mogą  mówić  o  wielkim  pechu,  jeśli
wpadną w  ręce  Joi.dańczków  -  przoważnie
są   zabijani   na   miejscu.    Mlmo   niedawnej.
deklaracji  Hussoina o zrzeczeniu się praw do
Zachodniego    Brzegu,    w   Ammanio'   nadal
działa Ministsrstwo.Ziem  Utraconych.  Popar-
cie dla OWP oraz owa deklaracja są, jak się
wydaje,   propagandowym   "prez®ntem"   dla
reszty   świata   arabskiego.    Trudno    ocenić
szczerość tego podarunku, ni.e należy wyklu-
czać,    że    opcją    preferowaną   jest  `raczej
odzyskanie  tub  podwójna  kontrola  Zachod-
niego  Brzegu  po rokowaniach z lzraelem.

EGIPT:      Od      porażki      armii     egipskiej
w   wojnie    1948-1949    roku    do    1979   Kair
znajdował    się    w    stanie    permanentnego
kon"ktu  z  lzraelem.  Jednak w  przeciwieńst-
wie do  innych państw,  Egipt nigdy nie zgłas-
zał żadnych  pretensji do ziemi palestyńskiej.
Zajętą  w   1948   roku   strefę   Gazy  traktował
zawsze   jako   terytorium   okupowane.   Spór
zaognił  się  po  obaleniu   króla,   kiedy  rządy
w  Kairze  objął  Gamal   el-Naser   (1955  rok).
Nowo,              socjalistyczno-naojonalistyczne
władze      Egiptu      przedstawiły      Bliskiemu
Wschodowi  i  Śwjatu  własną  wizję  rozwiąza-
nia  problemu   Palestyny.   Naser  był  główną
postacią   dwudziestowiecznej   ideologii   pa-
narabskiej.  Dążyt do  odbudowania jednego,
potężnego  państ\^/a  bądż  tederaoji  AJabów,
Palestyna  miała  być  częścią tego  t\h/oru,  nle
samodzielnym    organlzmem,    lecz   jednym

fm:{ee;,uu#:ź:ęE:#e:kł:#łkeóp:janot:eng,g
znalazła  wielu  zwolenników,  może  z  wyjąt:
kjem  Syrii,  która  rLawet  utworzyta z  Egiptem
Z]ednoczoną   Flepublikę  ,Arabską  -  zalążek
przyszłej jedriości.

Pana[abizm  znądował się w  naturalnym
konflikcie  z  srionizmem. r oba  ruchy  dążyły
do   zbudowania   państwa   na   t)m   samym
terenie      w     imię     prz®ciwstawnych      racji.
Pierwszy  uderzyt  lzrael  w  1956  roku  wraz  z
Anglią   i   Francją.   Potączone  wojska  zajęw
Gazę,    Synaj    i    rejon    Kanału    Sueskiego.
Dopiei.o  po interwencji  ONZ (głównie ZSSF` i
USA),  lzraelczycy,  Francużi  i  Anglicy opuścili
tereny Egiptu.

Następny      cios      przygo!ował      Naser,
zjednoc2ona    armia    Ai'abów    (Egipt,    SyTia
i  Jordania)  miara  zgładzić  lzrael  i  otworzyć
drogę     do     upragnionej    jedności.     Wojna
sześciodniowa    1967   roku    ostudziła   zapał

!;:°:ś!';ŁP;3s?:Ca:b:ś!:e:a::zrr:a;gi,:Z:'!Sp§o:n;o::°gn;:
Sueskim, armia egipska poszła w rozsypkę.

.Ocl tego czasu,  a szczególnie  po objęciu
władzy przez Anwara el-Sadata,  Egipt porzu-
cit niedawne dążenia na rzecz uporządkowa-
nia  własnych   spraw.   Pierwszą  z   nich   było
odzyskanie  Synaju;  nie chodziło już  o  Pales-
tynę    ani    zjednoczone   państwo   arabskie.
Kolejne  dwie  wojny  -  tzw.   'Wyniszczająca"
1967-70  oraz   "Yom   Kippur"   1974   r.   -  to
wynik takiej polityki,.  lzrael tradycyjnie trium-
fowat,  a  Sadat  rozumiejąc  daremność wysił-
ków mjlitarnych,  podjął rokowania i podpisał
traktat  pokojowy  w  Camp  Dav.id   (1979),  cx)
obróciło przeciw Egiptowi cały Świat arabskl,
na prezydenta  zaś sprowadzlto  Śmierć  z  rąk
muzułmańskich  fanatyków.  W  układzie  tym
odzyskał   Synaj;    Gaza   -   częśó   Palestyny

zajęta przez Egipt w 194849 roku` a utraco.
na  w   1967  -  nie  stanowiła  nawet  tematu
pertraktacji.

Po  1967 roku  i  odejściu  od  panarabizmu,
Egipt   wśpierał   finansowo   i   organizacyinio
OWP. Jej walka o utworzenie państwa pales-
tyńsklego, nie do zaakceptowania wcześniej,
stała   się   teraz   środkiem   nacisku   na   lzrael
w staraniaoh o qdzyskanie Synaju.  Obecnio,
w  erze  pokoju  z  Camp  David,  Egipt  odoina
się  Qd  jakiegokolwiek  gtębszego  zaangażo-
wańia  w   problemy  palestyńskie,   ogranloza

:!%aij:sd#}seki#gr#tłziybmoi:;m:,°S#:%
OWP.

SYFllA:  Syria od  uzyskania niepodległości
uważa się za sukcesorkę

Well<iej     Syrii.     Koncepcj_a     ponownego
zjednoczenia Palestyny,  Libanu  i Syrli, zacią`
żyła na politycć  Damaszku  w stopniu  niepo-,
równywalnie  większym  od   podobnych   am-
bicji  Ammanu.   Z  tych   planów  kurtuazyjnie
wyłącza   się   Jordanię   w   granicach  \sprzed
1948  roku,  jako  2aprzyjażnione  państ\^ro  ar-
abskie.   Dla  reżimu  w   Damaszku   Palestyna
jest  po  prostu  południową  prowincją,  integ-
ralną   częścią    należnego    Syrii   terytorium.
ldeologia   pansyryjska   osiągnęta   szcz}ft   w
1974  roku,  kiedy  prezydent  Hafez  al-Assa
wraz    z   Egiptem,    pragnącym    odzyskani
Synaju,  najechał lzrael.  Klęska w wojnie Yo
K]ppur,  jak   i   wcześniejsza  porażka  w   196
rokL  (utr-ata  Golanu),  n'ie  ostudziły  apetytów'
Damaszku.    W   ,1975   roku    armią   syryjska
wkroczyła do  Libanu.

Marzenia   o    "Wielkiej   Syrii"   tączyły   się
w i'akiś sposób z ideami  panarabskimi, toteż
Damaszek  do  wojriy  Yom  Kippur  współpra-
cował Ściślez Kairem.  Obu stolicom  nie zale-
żało    bynajmniej    na    budQwie    prawdziwie
niepodległej   Palestyny',  toteż   pomoc  syryj-
ska  dla  OWP,  przed   Oak  i  po)  1974  rokierr`,
miała  na  celu  przejęcie  kontroli  nad  organi-
zacją  j  wprzęgnięcie  jej  w  plany  imperialne
Hafoza  al-Assada,  co  okresowo   nawet  się
'udaw-ało.

W   1983   r.   Syria   rozgromiła   w   Libanie
wierne  Arafatowi  oddziaty  Al~Fatah.  Poparła'
jednocze'Śnie       s®cesjonistów      pod       przy-
wództwom  Abu-Mussy.  Tak  ukazała  światu
swój  prawdziwy  stosunek  do  sprawy  pales-
tyńskiej.    Linia   polityczna   przyi'ęta   w   1983
roku, trwa do dzlsiaj, mimo zapoczątkowanej
w  1989 r.  normalizacji stosunków z OWP.  Na
forum  międzynarodowym  i  międzyarabskim
Syria  popiera,   oczywiście,   prawa   Palestyń-
czyków   do    samostanowienia   i  własnego
państwa.

Wobec    zmniejsze(iia    międzynarodowej
roli   ZSFIS  -  tradycyjnego  sponsora  polityki
syryi`Śkiej    -    i    ograniczenia    przez     Kreml
dostaw  nowoczesr`ej  bi'oni,  należy  się  spo-
dziewać   raczej   prób   rozcjągnięcia   kontroli
nad  większością  OWP oraz  objęcia  "opieką"
ewentualnego   państwa   palestyńskiego,   niż
kolejnego,    otwartego    najazdu    na    lzrael.
Dopólti  Hafez  al-Assad  rządzi  Syrią,  pansy-
ryjskie  mrzonki  będą  czotowym.  choć  skry-
wanym priorytetem w polityce teg® kraju.

T  CZECH
(Część  lvw kolejnym numerze)

TYGODNIK  SOLIDARNÓŚĆ  WALCZĄCA  NR 47-48  (263 .264)



zARys poLITyKl zAGRANICZNET poLsm
NIEPODLEGŁEJ

Miejsce Polski

Prowadzona  w   zgodzio   z  polską   rąoją
stanu  po]ityka zagraniczna wymaga now®go
spojrzenia  na  realia  geopolityczne.  Główną
deteminantą tej polityki jest bowiem geopoli-
tyczn®   położenie   Polski,   które   dotychczas
uważar`e  b)Ao  za  przekloństwo.  Było  przek-
leństwem, kiedyo naszym losi® deoydowano
w  Mnll  wieku  w  Mośkwie,  Berlinie  i  Wedniu,
w      latach      trzydziestych      tego      stulecia
w  Moskwię i  Berlinie,w latach czterdziestych
w    Teheranie     i     Jałciej     a     póżnioj    tylko
w    Moskwie.    Teraz    jednak    znów    mamy
przerwę    na    wolność,    mamy    hi§toryczną
szansę decydowania o własnym losie.

Niech   więc   nowe   spojrzenie   na   mapę
i  obecne  wydarzenia  polityożne  w tej  częśoi
Europy pozwolą nam  dojrzeć wielką szansę,
otwierającą  się  nie  tylko  pfzed   Polską,  aile
także przed wioloma innyml  narodami.

Polska  leży  w  contrum  Europy  i  stanowi
naturalny  pomost  między  krajami  nordycki-
mi     i     śródziemnomorskjmi     oraz     między
Europą Wschodnią  i  Zachodem.  To  położe-
nie  geograficzne  stwarza  warunki  sprzyjają-
ce  rozwojowi  lransportu,  handlu,  łączności,
turystyki.  Polska jest  też  pomost®m  między
Słowjanami  wschodnimi  i  zachodnimi  oraz
pomostem  kulturowym   między  Wschodem
a  Zachodem,  dzięki  czemu  mamy  Śzerokie
możliwości       \^/yohodzenia       z       inicjatywą
wymiany  i  współpracy  zarówno  regionalnej
jak i ogólno-uropejskiej.

Gdy   mówimy   o   nowym   spojrzeniu   na
realia  goopolityczne,  trzeba  odrzucjć  teze,
że   ze   względu    m    polożenle    między
Niemcaml   a   F]osją   musf my  z`A/iązać  się
z jednym  z tycli  państw,  a]l)o  -  uznając
oba za wrogl® - skazać się na lzolac|ę. Po
pierwsz®,   naszym   wschodnim  sąsiadem
nle jest  F]oe|a,  lecz  Blałoruć  1  UkTaina.  Flo
drugie,   na   zachodzle   nlo   są€ladu|®my
z  Niemcaml  Blsmarcka  lub  Hitlera,  locz z
państwem   d®mokrałycznym,   zintegrowa-
riym  z  resztą  Europy Zacl`odnle|  1  So|us-
zom Atlantycklm.  Przez te Niemcy wiedzi®
nasza droga do Europy.

Chcemy wrócić  do  Europy, .ale  uważam,
że   miejśoe   Polski   jest   nie   w   "Europie   od
Atlantyku  do  Uralu"  lub we  "wspólnym euro-
pejskim    domu",    lecz    przede    wszystkim
w  rodzinie  suwereT`nych  i  demokratycznych
nirodó`^/   tej   czgści   Europy   między   Fą.osją
a    Memcami,    którą    można   okroślić   jako
Tró|morze lub Tró|kąt ABC od nazw mórz -
Adriatyckiogo,  Bałłyckiego  i  Czarnego.  ldeą
Europy od Ałlantyku do Uralu jest nowocz®s-
ną wersją dawnej  polityki  mocarstw, \^/ynika-
jącej    z    dąż®nia    do    podpo`Tządkowanja
sobie  mni`ejszych  państw  i  ustalania takjego
porządku  politycznego.  jaki  najlopioj  stużył-
by interesom  mocarstw.  Natomiast wspólny

dom  europejski  jost  pojęciem   co  najmniej
niejasnym   i  demagogicznym  -  Wspólnota

jEUE°uę3J;S:a.Śk:aj:oNw°id#skj:óś#Ęan"ycakj;
i w/eszoie Rosja.

Obecny kierunek  rozwoju  cywilizacji  oraz
interesy gospodarcze i pragnien ie zapownie-
nia   sobie   bezpieczeństwa, `_będą   skłaniać
narody  Europy  do  coraz  Ścjślejszej  współp-
racy i - riastępnio - do  integracji. Z pewnoś-
cią  korzystne  będzio  w  przyszłości  przystą-

EL°r:`:yd°Śr#kGówT:=#śŚ°#ona#:ż%Łkruai?eT
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cego  pomocy ubogiego  krewnego.  Natomi-
ast  inaczej  wyglądatoby  przyjęcio  do  EWG
griiipy kra|Ów, któro dzięki wspótpracy regio-
nalnej osiągną taki stan gospodarki, że będą
miaw ooś do zaoferowania, a ich  przystąpie-
nie wzmocni Wspólnotę.

Współpraca regionalna

Zacznijmy  więo  nasz  powrót  do  Europy
od    przyjaźni    i    wspótpracy    z    sąsiadami,
którzy  zaczynają  jak   my   -  wyzwalają   się
z    okowów    komunizmu     i     zależności    od
Moskwy:  którzy startują z podobnych pozycji
i  mają sobio o wiele więc€j do zaoferowania,
niż     mogą     oferować     Zachodowi.     Mech
główny`m  zadaniem  polskiej   polityki  zagrą-
niczr`®j  będzio  działanie  na  rzecz  wszechst-
ronnoj   współpracy   regionalnej   z   naszymi
sąsiadami na północy, wschodzie i południu,`

#cozr::,ni::#:TnezjnJmsLgpns.p#%,ek:2::
Doświadczenio    historyczne    wskazuje,    że
leży   to   w   żywotnym   interesie   wszystkich
narodów Trójkąta  ABC -  Polaków,  Litwinów,
Białorusinów,           Ukraińców,           Słowal(ów
i Czechów, Austriaków, Węgrów,  Chorwatów
i  Słoweńców,  gdyż  żaden  ż  nich  w pojodyn-
kę  nie  był w  stanle  zapownić  sobie  niepod-
ległości    j    bezpieczeństwa.    W    tej    części
Europy petną suwerenność mogą  zachować
tylko   państwa   związane   z   wszechstronną,
bliską współpracą, glównio w dziedzinio poli-
tycznoj, gospodarczej i wojskowej.

Należy łu    wyraźnl®  podkreślić  współ-
pracę    wo|skową,    gdyż    żad®n    naród
roglonu Trójmorza nl® moż® ®oble poz`^/o-
lić m  noutralność.  1 tak  będzie oo  najmnioj
do  czasu   powstania  prawdziwio  domokra-
tyoznej  Rosji  oraz  jej  rezygnacji  z  odwi.ecz,
nych    dążoń     do    okspans,:ji    terytorialnej
i  marzeń  Wana  Groźnego o trzeoim  Rzymie.
Z wypowiedzi  zbiogtych  na Zachód  generał-
ów  i  z  danych  wywiadów zachodnich wiemy
też,  że  wszystkie  dotychczasowe  sowieckie
plany wojenne  przewidywaw zajęcie  neutral-
nej  Austrii  już  w  pierwszej  fazi.e  wojny.  Jest
to  zrozumiałe,  jeśli  wożmie  się  pod  uwagę
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fakt, że szybkie ruchy wojsk na linii wschód-
zaohód   będą   mogły   odbywać   się   właśnie
przez Węgry i Austrię oraz przez  Polskę.

WspółpTaca wo|Skowa narodów trójką-
ta  ABC  zapewnlłal)y  im  bezplecz®ńst`^/o.
Al®   Polska   i   kTa|®   tego   regionu   mogą
rówrileż `^/ydalnle z`^/iększyć bezpfecz®ńs-
two  calof  Europy  przez  PFtzYSTĄPIENIE
DO        PF`ZYMIEF`ZA        ATIANTYCKIEGO.
Uważam, że dla nas 1 dla N^TO korzystne
byloby     równi®ż    stacjonowanle    wojsk
amerykańskich na toronlo Polskl.

Ze względu na swe położenie geograticz-
ne,   Polska  jest  ogniwem  łączącym   grupę
krajów   istniejąoego   już   pięciokąta  -  cżyfi
Czechosłowapję , Austrlę,  Węg ry, Jugosławię
i \Moohy - z  kraj'ami  bałtyckimi  oraz  Białoru-
sią  i  Ukrainą.  Już  od  kilku  miesięcy  rozwija
się  wspólpraca   krajów  pięciokąta,   niestety
joszczo  boz   Polski.   Flzecznikiem   wtączonia
naszego kraju do tej współpracy jest premier
Węgior,   locz  -  jak  powiodziat  niodawno  -
Polska się  nie zgłosiła.

Przys`ąpienle do plęclokąta uważam za
na|wyższy pńorytet polskiej politykl zagra-
nicznej.   F`ównio  ważne   jost   nawiązywanie
już teraz wszecmstronnej wspótpracy z Biało-
rusią,  Ukrainą,  Litwą, Łotwą i  Estonią.  Polska
byłaby w przyszłości pomostem  do pięcioką-
ta -zwornikietn Wspólnoty Trójmorza.

Mówiąc  o  współpracy  regjonalriej   naro-
dów  Trójmorza  nie  mam  na_ myśli  federacji
lub  konfederacji`   Ne  marzymy  też  o  jakjejś
hegemonii.      Podstawowe     warunki     takiej
wspótpracy to pełno równouprawnJ.enie naro-
dów  i  wzajemne  poszanowanie  nienaruszal-
ności   obocnych  granic.   Granice  te  zostały
narzucone    przez    mocarstwa    bez    zgody
zaintoresowanyoh   narodów,   al®   każda   ich
zmiana     wyrządziłaby     któremuś     z     nich
krzywdę.    Przecież    mówienie    o    powrocie
Lwowa     czy   Wilna    do    Polski    tak    samo
szkodziłoby    wspólnym     intoresom     sąsie-
dzkich narodów, jak  rysowanie  map Wielkiej
Ht\^ry   z    Suwałkami    czy    Welkiej    Ukrainy
z   zachodnią   granicą   przy   Nowym   Sączu.
Granic®  te  jednak  trzeba  szeroko  otworzyć,
byśmy\mogli  się  bez  przeszkód  odwiodzać,
poznawać ludzi J. kraje, by można było rozwl-
jać  transport,  tuq/stykę,   handeł,   prowadzić
wymianę  kulturalną,  naukową  ozy  technicz-
ną.  Niech  te  granice  będą  tak  otwarte  dla
naszych  narodów  jak  granice  krajów  człon-
kowskioh  EWG.

Mlchal  KOZAK

(Frag mont wystąpienia Michała Kozaka m
1 Zeżdzie  Partii Vólnośći)

DZIĘKUJEMY:

Biuro     Solidarności     Walczącej
w   Toronto    Oipiec    1990)    1C00
USD,. Mieczysław   Bona;   Walery
Horowienko,  Edmonton(Camda)
50  USD;  S.Czajkowska  20  USD;
H.Sobjeski 20m.
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