במדינה

המועצה הישראלית
למען שלום ישראלי״פלסטיני

)המשך מעמוד (6
עה כה מרחיקת־לכת היתה עומדת
לדיון העם• אר הציבור הישראלי היה
השבוע אדיש לגמרי ,כאילו זה אינו
נוגע לו .הכנסת הפכה מזמן לחותמת-
גומי ,בתוספת כמה חריגים רודפי־
פירסום ,ורמת־הדיון בממשלה היא
פרימיטיבית.
הדוקטור פאוסט ידע ,לפחות ,מה
הוא עושה .ישראל עלולה למכור את
נישמתה בהיסודהדעת.

ערב עיון

יחסים מרחביים

לזכר לוחם־השלום הפלסטיני ד״ר עיצאם
סרטאווי במלאת שנתיים להירצחו.
בתכנית:

• טכס הענקת פרסי ״קרן סרטאווי״
לעידוד היצירה והמחקר בסוגיות־יסוד של
העם הפלסטיני ,ובנושא הדיאלוג הישראלי־
פלסטיני.

• ח״ב מתי פלד:
המעגל הישראלי־פלסטיני ,אתמול,
היום ומחר

• עו״דבאמלדאהר:
האם דרושה תנועת ״שלום עכשיו״ ערבית?

• רב־שיח:
״תודעה יהודית״ ו״תודעה פלסטינית״ בישראל
בהשתתפות :אורי אבנרי  -יושב־ראש
ד״ר נזיר יונס ,עאדל מנאע ,בועז עברון,
ד״ר מאיר פעיל.
האירוע יתקיים ביום ג׳ 16 ,באפריל ,בשעה ,20.00
באולם מס׳  ,70בסמינר הקיבוצים ,דרך חיפה , 149
תל־אביב.

הציבור מוזמן!
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נורות אדומות
ההפיכה בסודאן צריבה
לשמש אזהרה לבל :אם לא
יימצא מיתרון ,תבוא המהפכה
האיסלאמית הקנאית
אץ מזל לשליטים העוזרים ליש
ראל.
בשנה האחרונה עשה ג׳עפר אל־
נומיירי ,השליט הוותיק של סודאן,
מעשה טוב לישראל .הוא השתתף
במיבצע ציוני מובהק ,ונתן בחשאי את
ידו לעליית יהודי אתיופיה .הפטפטנות
חסרת־המעצורים ,שהיא אחת ממכות־
המדינה בישראל ,חשפה פרשה זו.
אין לדעת אם גילוי זה תרם משהו
לחיסול מישטרו .בסודאן יש כוח רב
לדת .היא היתה ערש המרידה הערבית-
דתית החשובה הראשונה נגד שילטון
המערב — המרד הגדול של מוחמר
אחמד אל־מהדי האגדתי ,נגד הבריטים,
בסוף המאה שעברה.
נומיירי כהה־העור היה בראשיתו
שליט מתקדם ביותר .הוא הצטיין
בחוכמה ובסובלנות .הוא הביא עימו
רוח של פשרה וניסה לשים קץ
למאבקים הגדולים בארצו בדיר של
הבנה הדדית .הוא פתר את הבעיה
הגדולה ביותר של סודאן :הניגוד
התהומי בין הרוב הערבי־מוסלמי בצפון
והמיעוט הכושי ,נוצרי והאלילי בדרום.
אולם קרה לו מה שקורה לשליטים
רבים המאריכים בשילטון .הסובלנות
שלו נמוגה .הוא כונן במדינה מישטר
של חוק מוסלמי ,שפר לנילוס כמויות
עצומות של אלכוהול ,דן נואפים
למלקות ולסקילה ,כרת ידיים של
גנבים ועשה מעשים דומים ,שקוממו
נגדו את דעת־הקהל בעולם .הוא הרגיז
את המתקדמים ,מבלי לפייס את
הקנאים הדתיים .הוא קומם מחדש
נגדו את הדרום הכושי ,ומילחמת־האז־
רחים התפתחה שוב .הכלכלה התמו
טטה ,ולבסוף לא היה מנוס מן ההפיכה,
שבוצעה השבוע.על־ידי הצבא.
כתובת על הקיר .עם הישמע
הקולות הראשונים של הפיכה בארץ־
הנילוס ,נדלקו האורות האדומים
בעולם כולו .כל בר־דעת במרחב חושש
בכל רגע מפני פרוץ מהפכה איס־
לאמית בכל אחת מארצות־ערב .החשש
שמא ישתלטו הקנאים הדתיים על
ארץ ערבית כלשהי ,בנוסח המהפכה
של האיית־אללה חומייני באיראן ,מפ
חיד את הכל.
רוח רעה מהלכת בעולם הערבי —
הרוח הרעה של המהפכה האיסלאמית
הקנאית.
כאשר התרומם הערפל והתגלה
המצב החדש בחרטום ,נשמו הכל
לרווחה .ההפיכה גרמה רק לשינוי
קוסמטי .במקום נומיירי בא גנרל
מיושב ,שעורר אמון .מועמר קד׳אפי
המטורף ,אויבו הפרטי של נומיירי ,לא
השתלט .הברית המסורתית בין שתי
הארצות של עמק־היאור ,סודאן ומצ
ריים ,נשארה על כנה.
מי שחושב כי כל המוסלמים הם
דתיים קנאיים וחוזרים בתשובה ,הופ
תע לשמוע על הפגנות בחרטום שבהן
צעקו השבוע המפגינים :״רוצים בירה!"
יתכן שהיתה זאת אזהרה אחרונה
לעולם :אם לא יימצא פיתרון מהיר
לבעיות המרחב ,ובראשן לסיכסוך ה־
ישראלי־ערבי ,תפרוץ מהפכה איסלא־
מית אמיתית באחת הארצות הערביות,
ותשתלט כאש על כולן .הכתובת נר
שמה גם על הקיר בירושלים.

הכוכבים הבטיחו שיהיה
★ מפכ״ל .הוא יגיע וחוק!
הייתי עוה לכו שקצינים
★ בכו כשהוא עזב!
הוא לא בנה את עצמו
★ על ומיסת גוויות!
^ כוכבים הבטיחו לאברהם
 1 1תורגמן את מפכ״לות המישטרה.
כך לפחות חזרה ואמרה ,פעם אחר פעם,
מרים תמיר ,שותפתו לחיים ,גרושתו־
לשעבר ששבה אליו.
תמיר ,שהיא אסטרולוגית ,גרפולו
גית ,כירומנטית וקוראת בקלפים

אסטרולוגיים ,לא חזרה בה ביום
השישי האחרון מהצהרותיה הבומ
בסטיות.
בעוד תורגמן עסוק בפרידה מאנשי
מטה המחוז הדרומי של המישטרה,
והולד הביתה אחרי  34שנות־שירות,
היא עמדה על שלה :״ראיתי ,ואני
עדיין רואה אצל אברהם ,קידום יוצא
מן הכלל בקאריירה האישית שלו .לא
יכולתי בתחזיות ובהערכות המיק־
צועיות שלי לומר בוודאות איזה
תפקיד הוא יקבל .מכיוון שהוא היה
בדרגת ניצב במישטרה ,היה לי ברור
שהוא יהיה המפכ״ל .בריר השם הוא
עדיין צעיר ,מלא כישורים ומרץ ,ואני
בהחלט צודקת לגבי העתיד ולגבי
קידומו .הוא יגיע רחוק .אתם עוד
תשמעו עליו".
ערב סדר־הפסח בא תורגמן הביתה
ופלט אנחת־רווחה .אחרי מתח של כמה
חודשים ,היתה לגביו הודעת ההת
פטרות שלו — בשיאה של פרשה
חדשה שבה היה מעורב — סיום של

פרק סוער בחייו .הוא היה רגוע לח
לוטין.
דווקא תמיר היתה נסערת .היא
היתה נרגשת ומתוחה .היא לא התנגדה
למעשיו של הניצב ,אבל היא פגועה
מהדיר שבה הוא מצא את דרכו החוצה.
היא נאמנה לו ומגינה עליו לאורד

כל־הדרר .כר אפשר לשמןע מדבריה:
״הוא נהג באבירות .היו לו כמה
וכמה אופציות ,אבל הוא מימש את
האופציה של לקום וללכת .אופציה
שהתאימה לתכונת האבירות שלו.״
תורגמן פרש מהמישטרה אחרי
שבדיקה בגלאי־שקר )פוליגרף( הטי
לה ספק במהימנות עדותו במישפטו
של אסף חפץ .באותה עדות הוא נחקר
על יחסו לעיתונאים ,ועל מיקרה
ספציפי שבו היו מעורבים קצין ביחידה
המרכזית בתל־אביב ועיתונאי מעריב
יאיר קוטלר .אז היה תורגמן מפקד
מחוז תל־אביב .ההגנה במישפטו של
חפץ רצתה להוכיח שתורגמן איפשר
לעציר להתראיין אצל העתונאי ,שלא
כמקובל ,כדי שזה יפרסם על הניצב
כתבת־שבח .קצין־המישטרה יעקוב רז
סיפר בעדותו ,שתורגמן הורה לו
לאפשר את קיום הראיון .תורגמן
הכחיש ,אמר שהקצין עשה זאת על
דעת עצמו.
המישטרה הציעה לתורגמן להיבדק

