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הביטחון ווויוותי בשליטת ואוניברסיטה
)7 מעמוד (המשך
 ממושקף, הוא עצמאית. לאוניברסיטה יהפוך

 דיעותיו ואת הומור, חוש בעל לעיתים
 נושא שעל להכריז יכול הוא מסתיר. איננו

לשכ לנסות — דרכו ידבר. לא — מסויים
כת פירסום כי לשכנע ניסה אותי גם נע.
 שיד לרגשות לגרום ועלול מיותר, זו בה
מהסטודנטים. הלק בין .!ה

 אקצין מוגדר אחרים פרופסורים על־ידי
ה כאהד שימש וערמומי.״ זקן כ״שועל
 נראה מאז, האצ״ל. של הבכירים מפקדים

 כאשר לעיתים, דיעותיו. את שינה שלא
ו מתבלבל הוא צה״ל, את מזכיר הוא

 כך, על לו מעירים כאשר ,אצ״ל׳. אומר
אמרתי?״ כך באמת ״מה, תמה: הוא

 הד״ר את לשיחה אליו הזמין כי צין
במע כבר היה זאת, שהכחיש בזמן סדן.
 סדן את הזמיו בו מכתבו, צילום רכת

 לו לומר לא העדפתי גיל מסיבות לפגישה.
זאת.

 פלירי עבר
ביגוזזונית והוזאנזה

 טען עצמו, את תיקן יותר אוחר
ו פגישות המון לו יש זוכר: שאיננו 1̂

לזכור. לו קשה
ד,צ־ בוטרוס, דאוד פרשת את כשהעליתי

בעוכניע — רפגזע

ה * ך, * ת ע  התערבות על פרופסור, ד
ן ו נ ג מנ ^ו , אקדמיים?״ בנוהלים מסויים ,
הש על לענות מחליט אקצין הפרופסור

עקרוני: באופן אלה
 ידוע, לערבים יהודים בין שהמצב ״מכיוון

המתקב את היטב לבדוק שיש סבור אני
 סכנה בהם אין האם לאוניברסיטה, לים

 כניסת של מיוחד עידוד בעד אני ביטחונית.
 באוניברסיטאות ההוראה לסגל בני־מיעוטים

 ביטחוני, סיכון בכך ויש במידה בישראל.
ממליץ.״ הייתי לא

 בילו האלו עוזרי־ההוראה הרי ״אבל
 שנים אובע בסטודנטים באוניברסיטה כאן

ל לפתע הופכים הם מדוע — כן לפני
מסוכנים?״
א אפשרויות ״למורה אקצין: פרופסור

 יש הבנין. בתוך לסטודנט מאשר חרות
 מקובלות לא בשעות יותר רחבה גישה לו

 עוזר־הוראה הספריה. כגון שונים, למקומות
מ בידיו מפקידים אנשים. על אחראי הוא

 מסויי־ דברים לרעה לנצל עלול הוא שהו.
 בודקים היינו שלא כאילו ממש זה מים.

 קבלתו לפני אדם, של בריאותו מצב את
 יקרה לא שכאן כך פועל אני לעבודה.

 מ־ אוניברסיטה של בקפטריה שקרה מה
סויימת.״
אק־ הפרופסור הכחיש הראיון, במהלך

 אוגינוסימח

ת ד ע ■?3ו - מ
רש עדיין׳ היא חיפה של האוניברסיטה

 חיפה, של האוניברסיטאי המכון רק מית,
בקרוב. עצמאותה את לקבל ועומדת
תקו באותה שנים. שש לפני נוסדה היא

 נוספת באוניברסיטה הצורך על חלקו פה
 ראש של צעד שזהו ידעו הכל אך בחיפה,

 להקים שנועד ז״ל, חושי אבא דאז, העיר
לטכניון. בנוסף אקדמי מוסד בחיפה

תל 500מ־ פחות בחיפה למדו בתחילה
 — נוספים מצטרפים החלו אט־אט מידים.
לאו להתקבל הצליחו שלא כאלו בעיקר

מצ שבגלל כאלו וכן אחרות, ניברסיטאות
 לחיות לעצמם להרשות יכלו לא הכלכלי בם

יל הקרובה בשנה בירושלים. או בתל־אביב
סטודנטים. 3500ל־ קרוב במוסד מדו

 כפי חוץ, כלפי האוניברסיטה של התדמית
 היא אותה, לצייר מנסה המוסד שהנהלת

 רמת־הלי־ פועלית־עממית. אוניברסיטה של
 כל בין ביותר הנמוכה היא בה מודים

 הדבר בולט במיוחד האקדמיים. המוסדות
 הבדיחה אופיינית לטכניון. השכנות בגלל

 לסטודנט אומרים לפיה בטכניון׳ הנפוצה
ה עד — ורחוק גבוה תגיע ״אתה חלש:

 פי־ על שוכנת (האוניברסיטה אוניברסיטה.״
הכרמל). סגת

נחש העממית רמתה מסיבת רק לא אך
 חושי אבא רמת שעל האוניברסיטה בת

 סטודנטים 350כ־ בה לומדים פועלי. למקום
 אוניברסיטה בכל מאשר יותר — ערביים
הנו הלימודים שנת בתחילת בארץ. אחרת
ב חדשות, מעטפות המוסד הוציא כחית

 יחסי־הציבור איש ואנגלית. ערבית עברית,
 לכל כזו מעטפה שלח האוניברסיטה של

ב להתחשבות כהוכחה בחיפה, עיתונאי
ערביים. סטודנטים

רצי לעניינים הדברים שכשמגיעים אלא
 שהיש־ נראה בערבית, ממעטפות יותר ניים
מס אינם ערבי סטודנט של האקדמיים גיו

פיקים.
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 המליץ עליו שתלמידו, לשמוע נדחס סדן,

 שרו־ על־ידי נדרש עוזר־הוראה, של למינוי
למינוי. בתמורה פעולה לשתף תי־הבטחון

 עניינים להביא מוכן ״אינני אקצין: היר
 הציבור, לידיעת האוניברסיטה של פנימיים

 אדם התקבל מדוע הנימוקים עיתון. לאף
ל חייבים לא, ומדוע האוניברסיטה לסגל

האוניברסיטה. בתחום הישאר
האו לסגל אדם לקבלת ״הקריטוריונים

 הראשון שניים: להיות יכולים ניברסיטה
 כולל וזה — אדמיניסטרטיבי השני אקדמי,
פעי לשתף יכולתו בריאותו, מצב אופיו,

 מנגנון?), אחרים? (איזה אחרים עם לה
פלילי.״ עבר לו אין אם וכן

 התזכיר עניין את זכר לא הפרופסור
 הדעת, על מתקבל לא בכלל סדן. ד״ר של

 לדאוד בקשר התקיימה שהפגישה טען,
 יתכן כי אישר, זאת עם יחד בוטרוס.

 מסו־ אדם של התאמתו לגבי ספקות שהיו
ביטחונית. מבחינה יים

ארגזגני ןזשד

 על סדן הד״ר את החתים אם ר**
 של לקבלתו בקשר מסויים, מיסמך י

לאוניברסיטה? דאוד
 80ל־ מעל לנו ״יש אקצין: פרופסור

 את לזכור יכול לא אני עוזרי־הוראה.
 מהם.״ אחד כל קבלת של התהליכים

ל ההוראה, עוזרי כל לגבי נהוג האם
 התחייבות על עליהם הממליצים את החתים

 זכיתי לא זו שאלה על טובה? להתנהגות
עניינית. תשובה מהפרופסור לקבל

שלא עוזרי־הוראה אקצין: ״פרופסור
מסי שבידי, המידע לפי — כאן התקבלו

 לאוניברסיטאות התקבלו — ביטחוניות בות
 ותל־אביב.״ ירושלים של

 שהם מוכיח זה ״אז אקצין: פרופסור
 כי ביטהונוית, מסיבות לא התקבלו לא
 למשל.״ תקציב כמו אחרות, מסיבות אם

א בחיפה שכאן להוכיח גם יכול ״זה
 שכאן או בואתיקאן, מאשר יותר דוקים
ב לו שאין השפעה למנגנון יש בחיפה

 אחרת.״ אוניברסיטה
לי...״ אקצין: פרופ׳  ״או
 ״כשאתה אקצין: פרופסור שאלה, ״עוד

מת אתה הביטחונית׳, ,הבחינה על מדבר
 חשד מספיק או בית־משפט, להרשעת כוון
 אלמוני?״ כפר מלשין של

 חשד להיות יכול ״זה אקצין: פרופסור
בלבד.״
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