
 הצעירה הישראלית הדמוקורטיה של בהיסטוריה הראשונה בפעם
על להשתלט הביטחוו שירותי הצליחו

חיפה של האוניברסיטה — אקודמי מוסד
תו־ ערבי ישראלי )׳36( ג׳אבר ואד

 החוג את שנה לפני סיים הגליל, שב ^
 חיפה. באוניברסיטת ערבית וספרות לשפה
 כך, כדי עד ביותר. המעולים מן היו ציוניו
 שודרץ, מיכאל הד״ר דאז, שלו החוג שראש
באוניברסיטה. כעוזר־הוראה שיתקבל המליץ

תעו בעיות אילו שיער לא שוורץ הד״ר
זו. המלצתו רר

 שהמוסד לידיעתו הובא רשמית לא בדרך
 הסיבה; יפה. בעין המינוי את רואה איננו

אוהדים שאינם קרובים בכפרו יש לפואד

 מוכיח ״זה ערבית). וספרות (לשפה אביב
 חיפה של שבאוניברסיטה אחד: דבר רק

מ מנגנון־החושך בדיעות יותר מתחשבים
 האיש,״ של האקדמיים בכשרונותיו אשר
ל המקורבים המרצים אחד בחריפות קבע
התלמי לאחד נחשב ג׳אבר ״פואד פרשה.
 זאת ערבית. לשפה החוג של המוצלחים דים

 הבוחנים של דעתם וכן ציוניו, מוכיחים
 ביניהם — הב.א. לבחינת אותו שבחנו

פריד יוחנן ד״ר האיסלם לתרבות המומחה
ממנו.״ התפעלותם את הסתירו שלא — מן

 זאת לעומת אביו הזה. הביקור בעקבות
ו מסירובו, התעלמו השניים פוחד. החל

הבא. לשבוע נוספת, פגישה עימו קבעו
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 התקיימה סדן עם דאוד של ***׳חתו
 כבר בתקיפות. פעל סדן ד״ר שני. ביום

דיקאן גילבוע, עקיבא ד״ר אל נסע למחרת

״משו כתב: גילבוע, לד״ר השני, במיברק
ל מוסרית חובי• אמת. דיבר שהבחור כנע

 ד״ר נוח. יישר בעיתונות. אלו פרשות פוצץ
סדן.״

 ד״ר איחרה. לא המיברקים על התגובה
 חתום מכתב בירושלים, לביתו קיבל, סדן

 הפרו־רקטור אקצין׳ בנימין הפרופסור בידי
 מחיפה שהובא במכתב, האוניברסיטה. של

 נאמר: שליח, על־ידי
 אל למברקיך בקשר הנכבד, סדן ד״ר

ד״ר עם הטלפונית שיחתך רפאלי, מר

ה מבין ביותר הנמוכה הרמה לבעלת נחשבת חיפה של האוניברסיטה
 :לגמרי שונה מסוג בהישג זכתה זאת, עם יחד בישראל. האקדמיים מוסדות

עליו. השתלטו ששירותי־חביטחון בארץ הראשון האקדמי המוסד היא
דמו למיגבלות כפופים אי-האישור או האישור אין חשאי, לשירות כיאה
 הפרו- האוניברסיטה, ראש שהודה כפי בדין. והרשעה משפט של קרטיות
 על־ בלבד מלשין של חשד העלאת מספיקה אקצין, בנימין פרופסור רקטור

המועמד. את לפסול מנת
 אפשרית, היתח לא האקדמי המוסד על שירותי-הביטחון של השתלטותם

 העיקרון את להקריב שהסכימה המוסד, הנהלת מצד שיתוף־הפעולה לולא
ש מרצים :התוצאה זרים. שיקולים למען האקדמי החופש של המקודש

ות״א. ירושלים באוניברסיטאות התקבלו — בחיפה ביטחונית מבחינה נפסלו
 הם העיתונות, וחופש בית־המשפט של אי-תלותו כמו האקדמי, החופש

 וארצות- במערב-אירופה דמוקראטית. חברה של ביותר המובהקים מיסודותיה
 רגלם להציב שוטרים ניסו רק כאשר הבאריקאדות על סטודנטים עלו הברית
ש לו, ומחוצה האקדמי בעוכם וטובים, רבים לאותם הקאמפוסים. בשטח

 פגיעה של בטענות זו, כתבה פירסום למנוע על-מנת כבדים לחצים הפעילו
 למוסדות המחלה התפשטות ומניעת פירסומח, :ייאמר המדינה, בביטחון
הבעייה. העלמת מאשר יותר המדינה לביטחון יתרמו אחרים,

הפזו־וקטור
הש על ידו סמך חיפה, של האוניברסיטה

האקדמי. מוסדו על שירותי־הביטחון תלטות

השלטונות. את
 עם אפילו נפגש נסוג, לא שוורץ ד״ר

הארץ. בצפון מנגנון־החושך ראש
 שהאיש למרות שלילית, היתר, התוצאה

 מדוע הגיוני נימוק לתת היה יכול לא
תחי עם המינוי. את יקבל שפואד רצוי לא
 לא כי פואד התבשר הלימודים שנת לת

תקציב. חוסר בגלל מונה
 הנימוק את שוורץ ד״ר גילה זמן לאחר
ה חסידי אינם פואד של קרוביו האמיתי:

בכ המקובלת למנטליות בהתאם שלטונות.
 אדם של מינויו בישראל, הערביים פרים

ה את ולקלס ללעג ישים כזו׳ ממשפחה
 כזה אחד אם בכפר, יגידו ״מה שלטונות.

 פירוש באוניברסיטה? מישרה בעל יהיה
 כח.״ לשילטון שאין הדבר
 פואד. של מינויו נגד הנימוק היה זה

האדמי המנהל הגיב מרצה אותו בפני
 אליעזר חיפה, אוניברסיטת של ניסטרטיבי

 התקבל לא שבגללה הסיבה על רפאלי,
 נימוקים אלה היו הוראה: כעוזר פואד

פואד. של מינויו את שמנעו מאוד כבדים

גנפפר — נזצבויין

 לקבל זכה פואד שכן, כחיפה. ק **
תל של באוניברסיטה אסיסטנט מישרת |

! :

 בימים המתחילה הלימודים שנת לקראת
כ פואד של מועמדותו שוב הוגשה אלו

 ערבית וספרות לשפה בחוג הוראה עוזר
 לו הודיעו שוב זהה. היתד, התוצאה בחיפה.
אסיס להיות ממשיך הוא כרגע, שנדחה.

תל־אביב. של באוניברסיטה טנט

רביסור בא הברשין

 מהגליל, הוא גם ),23( בוטרוס אוד ך*
 וספרות לשפה החוג את הוא אף סיים |

כשנה. לפני החיפאית באוניברסיטה ערביים
 — סדן יוסף הד״ר שלו, המרצים אחד

 — סדן דב פרופסור לשעבר, ח״ב של בנו
 שלו. הוראה כעוזר אותו למנות ביקש

 המינהליים ההליכים כל את השלים סדן ד״ר
 יקבל שדאוד לכל היה וברור הדרושים,

המינוי. את
 לד״ר דאוד פנה השנה, 20.7,־ד שני, ביום

 ביום לכן׳ קודם יום כי לו גילה סדן,
 — נוצרי ערבי הוא — שלו השבתון

מת הוא שם הגלילי, בכפרו לביתו, הגיעו
 עצמם שהציגו אנשים שני הוריו, עם גורר

 של המלשין היה האחד המנגנון.״ כ״אנשי
מחיפה. יהודי השני הכפר׳

שי ולאביו הנדהם לדאוד סיפרו השניים
ל דאוד את למנות התוכנית להם דועה

 יש ושלהם — בחיפה הוראה עוזר תפקיד
 שדאוד תנאי: הציגו הם זה. במינוי יד

המנגנון. עם פעולה ישתף
 את שיסבלו איימו והשניים סירב, דאוד
עולמות שירעיש להם השיב דאוד מינויו.

המיקרה. את לו וסיפר הרוח, למדעי המשנה
 לדאוד לומר סדן בפני המליץ גילבוע

 סוכם השניים בין ההצעה. את לקבל לא
 לפני עוד המינוי את לדאוד להעניק שינסו

המנגנון. שליחי שני עם שלו הבאה הפגישה
ה אל הדוקטורים שני נכנסו זה לצורך

 האוניברסיטה, של האדמיניסטרטיבי מנהל
 כאן המקרה. על לו וסיפרו רפאלי אליעזר

אכזבה. להם נכונה
 הפגישה על סדן ד״ר יותר מאוחר סיפר

 רפאלי ״מר רפאלי: עם גילבוע ושל שלו
ה אנשים יש אחרים במוסדות כי טען

 ערבים בין הטובים היחסים על בו מקנאים
 התקשר הוא עימנו שיחה כדי תוך ליהודים.
 לא כי ונענה מסויים׳, ,משרד עם טלפונית
 אנשים שום יישלחו, שלא ובוודאי נשלחו,
 מר הביע זו, שיחד, לאחר דאוד. של לביתו
״ב משקר״. ״הבחור כי דעתו את רפאלי

 את לשטוף רפאלי מר ניסה השיחה משך
 יצאו וגילבוע סדן סדן. אח״כ סיפר מוחי,״

שרומו. בהרגשה רפאלי עם השיחה מן

רהטריר.'" ״עזיפסייגןו

ה קיים רפאלי, עם הפגישה אחר 1ך
ש דאוד, עם נוספת שיחה סדן ד״ר /

 מיברקים: שני ,22.8ב־ שלח, הוא בעקבותיה
 שהבחור ״משוכנע רפאלי: היה הראשון

 להטריד. שיפסיקו לידידיך מסור אמת. דיבר
בעיתו אלו פרשות לפוצץ מוסרית חובה
סדן.״ ד״ר נות■

אשכור״; שר ו1חח
ל הנשוי רפאלי. אליעזר בטכניון, טרטיבי

הרקטור. לגישת מסכים ז״ל, אשכול של בתו

 אליך גילבוע ד״ר של ומיברקו גילבוע,
לשי ללישכתי להיכנס לבקשך הנני —

 באוגוסט 2 א׳, ביום לראותך אשמח חה.
אבק באוגוסט. 7 ו׳, ביום או לפנה״צ,

 235182 המספר לפי מזכירתי אל לטלפן שך
 לשיחתנו. מדוייק מועד לקבוע כדי

פרו־רקטור.״ אקצין׳ בנימין רב, ״בכבוד

ה ע פ ו ת פ ״ א ־ ז \ ־ \ ז \1" \

 תזכיר ערך לפגישה, עצמו הכין דן *ץ
 בין קבע, בו הפרשה, כל את הכולל ^

היתר:
תו על להתריע לעצמי חובה רואה ״אני

 ואשר כולנו, על המאיימת הרת־אסון פעה
 בחברתנו יכירנה לא שמקומה מקווה אני

 העניין למזלנו, בפרט. אקדמי ובמוסד בכלל
 ויש הוכרע, לא עדיין להלן בו שידובר

 אנו חוששים אחרת׳ לטוב. לקוות מקום
 יתקיים, אם זה, עניין ישפוט שהציבור כולנו

!נבלה כמעשה
נאמר: התזכיר בסיכום

 אמת. כדובר לכולנו ידוע בוטרוס מר ן•
 כל שאין ספק מכל למעלה משוכנע אני

בדבריו. שקר רבב
סו־ סוכם כבר אשר — בוטרום מר #


