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 אחיה בעכו. המיסיון של סנטה טרה ספר

 בחרה עצמה היא בטכניון. לומד הבכור
באוניברסיטה. ללמוד שנים ארבע לפני

 נוסעת היתד! הראשונות השנים בשלוש
 כשאביה וחזרה, לחיפה מעכו יום יום

 ליד המאוחרות הלילה בשעות לה ממתין
 לבדה תלך שלא כדי האוטובוסים, תחנת
העתיקה. העיר בסימטאות גלילה
 במעונות להתגורר עברה שנה לפני

 אביה מימן הראשונה בשנה הסטודנטים.
 בעבודות עבדה אחר־כך ואילו לימודיה את

לימודיה. את בעצמה לממן כדי שונות

 הוא ערבים בחורים לגבי והמצב רות.
 במעונות דיור ביקשתי גרוע. יותר עוד

 חלוקת של הקריטריונים לפי הסטודנטים.
 אמרה הוועדה אבל חדר. לי הגיע החדרים

המ את קיבלו כבר המיעוטים שבני לי
 להם. שהוקצב מה לפי במעונות להם גיע
 גם החדרים את שמחלקים לי התברר אז
הלאום.״ פי על

 הודה של בחייה האמיתי המיפנה
 ששת־הימים, מילחמת אחרי התחולל

שהת ממישפחתה חלק עם נפגשה כאשר
 רמאללה. ליד סאנה, דיר בכפר גורר

שייכת ״שיאני סיפרה, הרגשתי,״ ״פתאום

 פועל־בניין משפרעם, 26ה־ בן הינדוואי עלי טוען\י¥שאד!1
שתקום בטוח ״אני ראשונה. שנה מיזחזנות הלומד

 את אעזוב לא כשתקום גם אבל פלסטינית, במדינה לחיות רוצה ואני פלסטינית, עדינה
פליט.״ להיות רוצה לא אני כאן. שלי החובות את למלא אשאר אני בשפרעם. שלי הבית

 לפסי־ סטנדנט מנצרת, ,25ה־ בן זועבי עומאר מגדיר "0 ! 1111|¥1 11*1
ו מדינה להקמת אש״ף שמציע הפיתרונות את כולוגיה, ■ 11111/1 \
 לשבת לא טעם ואין כנציגו, באש״ף בחר הפלסטיני העם ״אבל דמוקרטית. חילונית

פלסטינית. במדינה לחיות רוצה היה הוא מדינת־ישראל.״ בקיום שיכירו אחרי איתם,

 היד,ודי- במרכז כמרכזית עובדת היא כיום
בחיפה. בבית־גפן ערבי

עכ הפלסטינית זהותי את גיליתי ״לא
 תמיד עמה ״חייתי הודה, אומרת שיו,״

 אבל ההתחלה. היתד. מתי יודעת איני ואפילו
 התחלתי באוניברסיטה ללמוד כשהתחלתי

וה הסגורה החברה בין השוני את קראות
ה העיר סימטאות בתור חייתי בה קטנה

 החברה חלקי שאר לבין בעכו עתיקה
 הבנתי פתאום היהודית. — הישראלית

 ערביי חיים בר. הצורה בין פער שקיים
 בני־ צריכים איד האידיאל לבין ישראל

- לחיות. אדם
 כה, עד חייתי בתוכן העובדות כל ״את

 בי נוצרה אחר. באור לריאות התחלתי
 תקופה היתר, חברתי. קיפוח של תחושה

 בחיפה. בהן להתגורר דירות שחיפשנו
ש כששמעו בעיתון. מודעות לפי הלכנו
די לנו להשכיר רצו ליא ערביות אנחנו
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 תמיד אליהם שהתייחסתי האלה לאנשים
 שאני הרגשתי מארציות־ערב. ערבים כיאל
 ומהסבתא. מהדודות מהדודים, מהם, חלק

 הוכיתי לעזה, טיולים כשעשינו אחר-כך,
 זד. הפליטים. מחנות את כשראיתי בהלם
 בצורה שחיים אנשים שיש לחשוב זוועה
 ריק שהיה פליטים במחנה ביקרנו כזאת.
ה בפעם לפליטים הפכו ותושביו לגמרי
 רק יום-הכיפורים מילחמת בחייהם. שנייה

הפלסטיני. ללאום שייכותי את הדגישה
יהו עם שיחותי מתוך מרגישה, ״אני

 מה לגבי עצום ידע חוסר שיש דים,
 יהודים ישראל. ערביי בקרב שמתרחש

 ישראל ערביי של הזדהותם את רואים
ל רוצים ואינם כבגידה, הפלסטינים עם

שיי אני עם. אותו בעצם אנחנו כי הביו
 אבל עכשיו. מתגוררת אני בו למקום כת
 שאני ואמצא פלסטינית מדינה תקום אם

אלך אולי הפלסטיני לעם ודרושה חיונית

אוצנו ״[בנה :
משהו. לה לתרום כדי כזאת, למדינה

 עכשיו רק פתאום ,מד. אותי ״שואלים
 הפלסטינית הזהות על לדבר התעוררת

 כד על מדברת אני כך. לא זה שלך?׳
אותי.״ שואלים פתאום שעכשיו מפני רק

 דקה, לוטפי לסטודנט המאורשת הודה,
 אותו שיבמשולש, אל־סיקה ביר מהכפר
 לו להינשא עומדת באוניברסיטה, הבירה
סטו הוא לוטפי גם חודשים. מיספר בעוד
לח חולמים הם סוציאלית. לעבודה דנט
 פעילות יחד שם ולבנות לכפרו יחד זור

הערביים. לכפרים לדוגמא סוציאלית
מת לאיזור, העתיד שצופן מה לגבי
מד ״כשאני מעורבים. רגשות בה נגשים

 לי גורם זה ברחוב, האזרח עם ברת
 מוכנים שלא ״אותי מאכזב פסימית. להיות

שלמרות אומרת שאני ולהבין לשמוע
רוצה אני מדינודישראל אזרחית היותי
ואין שלי הלאומיות את ולממש לחיות

 מצד המדינה. בביטחון פגיעה שום בזה
להי מגיעים שאנחנו לפעמים יש שני,

לש ומצליחים יהודים צעירים עם דברות
 שאני, זה השני. את האחד ולהבין מוע

בחור עם לדבר יכולה ערביה, בחורה
 מקום לי נותן אותי, להבין המוכן יהודי

 להגיע נופל ונדבר נשב שאם לתיקווה
 זה אופטימית. להיות לי גודם זה להבנה.

 אם והערבים היהודים לכל לקרות יכול
 איד היא הבעיה וידברו. ביחד ישבו רק

?״ להתחיל
ם לשפר סי ח  י
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חי באוניברסיטת ערביים סטודנטים 1 1
הסטו מכלל אחוז כעשרה המהווים פה,

 הערבים התלמידים זה. במוסד דנטים
בעי הפועלת משלהם במיסגרת מאורגנים

 עוד אולם סטודנטיאליים. בעניינים קר
ה חשו בטלוויזיה, הודה של הופעתה לפני

שמנ הערביים הסטודנטים בוועד פעילים
צעדיהם. את להצר סים

 •טודנט ,24 בן עבדאללה, ג׳ובראן סיר
 ״הרגשנו נצרת: תושב ג', שנה לכלכלה

המ כגוף באוניברסיטה שלנו שהפעילות
 זה רצויה. אינה ערבים סטודנטים ייצג

הסטודנ מעונות חלוקת בעניין התחיל
בי מקומות. 22 רק הוקצבו לערבים טים.

 לפי במעונות הדיור את שיחלקו קשנו
 לפי ולא חברתיים־כלכליים קריטריונים

 הערבים ולדוקטורים לנו לאומית. חלוקה
בחי לגבי אוריינטציה היתד. באוניברסיטה

שהסטו למרות באוניברסיטה. הכניסה נות
 של בתי־ספר בוגרי הם הערבים דנטים

חיי הם עברית, למדו בהם מדינת־ישראל,
סטו יש בעברית. כניסה בבחינות בים

 הלומדים אחד, לחוג רק שהתקבלו דנטים
 להתקבל ביקשו הם שלישית. שנד. סבר
 בוגר־אר לתואר להגיע כדי נוסף לחוג

האוניבר מנשיא גם ביקשנו ניברסיטה.
 המורים חסרון את בחשבון שיקחו סיטה

ל ויתכננו מסויימים במקצועות הערבים
אלה. למקצועות מורים הכשיר

פני שלנו. העיקריות הבעיות היו ״אלה
 התעלמו והם האוניברסיטה למוסדות נו

 לפניות כלל השיבו ולא שלנו מהבעיות
 לנו שעושים הרגשה אצלנו נוצרה שלנו.
 באוניברסיטה ללמוד לנו שנותנים חסד

 היהודים.״ חשבון על יהודית
להת התחילה באוניברסיטה ״האווירה

הת נגד שהוצאנו כרוז בעקבות חמם
האוניבר נשיא של מסויימות בטאויות
ה תושב ,22 מחול, עסאם סיפר סיטה,״

 השנה תלמיד פקיעין, שליד מחול כפר
ופילוסו לסוציולוגיה בחוגים השלישית

 שאין להרגיש התחלנו זאת ״בעקבות פיה.
 להבליט ניסיון היה שלנו. לוועד היענות

 התחילה מה זמן אחרי בנו. מכירים שלא
ש לערבים, בחינת-כניסה בעניין חקירה
 היתד. לא מראש. לנבחנים הודלף תוכנה

 לא החקירה אבל לחקירה. התנגדות לנו
 עד הגיעה והיא מתאימה בצורה התנהלה

 חברי רק שלנו. הוועד את לפזר לאיום
 שהיו אלה מבין .לחקירה, נקראו הוועד

מהכי אותם הוציאו בבחינה. משגיחים
,לטו בנוסח לחקירה אותם והזמינו תות
 היתלווה <זד. לחקירה...׳ מוזמן הנך בתו
 שירותי־הב^זחון.״ מטעם לחצים מסע

 התארגנות מפני חשש שקיים בנראה
סטודנטי במסגרת הערבים הסטודנטים

 לעשות מנסים מסויימים׳ וגורמים אלית
 כזאת. ססארגנות תהיה שלא כדי הכל

 בשרה על חמישה זה מסוג התערבות
 משפרעם, ,24ה־ בת אבו־רחמה טאגריד

שלי- שינה ואנגלית לפסיכולוגיה סטודנטית

יהודיה סטודנטית 1111111181
ן י ע חיפה באוניברסיטת י י י

 הסטודד שחילקו הכרוז את בחיוך קורעת
 הכריזו ובו באוניברסיטה, הערביים טין!
 שהם נזה בגלל ״זה למרינה. נאמנותם על

הנבירה. שר־החינוך,״ של בהרצאה עשו

 בבית- לאנגלית כמורה עבדה היא שית.
ירקה. הדרוזי בכפר המקיף הספר

 שם מועסקת ״הייתי :טאגריד מספרת
 מינוי אלי שיישלח לי נאמר שעות. לפי

 לי קרא אחד יום ממישרד־החינוו. קבע
 לי שכדאי לי והציע בית־הספר מנהל

 אותו: שאלתי מרצוני. ממיישרתי להתפטר
 הכי- שמיבחיבת לי השיב הוא ז׳ ,מדוע
 אבל מתאימה אומנם אני שלי ׳שורים

 לפטר לו ויעצו הש.ב. אנשי באו למעשה
ב הסטודנטים בוועד פעילותי בגלל אותי

 העניינים את ,לסדר לי הציע הוא חיפה.
מורה.״ להיות ברצוני אם חש.ב. עם שלי׳

ה מסע ת ס  ה
פנן תו מ

הראיו כעקבות גברה מתיחות ך!
מח וכמה הודה עם בטלוויזיה נות | ן

ה הסטודנטים שהתבטאויות נראה בריה.
 הפלסטינית בזהותם בגלוי שהודו ערבים

ה אירגון באש״ף רואים הם כי והצהירו
מז שאינם למרות הפלסטינים, את מייצג
 הדליקו פעולתו, וצורת דרכו עם דהים
 מישהו מסויימים. במוסדות אדום אור

 מהווים הערבים הסטודנטים כי החליט
מפניהם. הציבור את להזהיר ויש סכנה

עו שאנחנו מה שכל יודעים ״אנחנו
״ה מחול. עסאם אמר לגיטימי,״ זד. שים

 על לא פעם אף עלתה לא שלנו פעילות
 בבעיות רק מטפלים אנחנו פוליטיים. פסים

מת והאיומים המתיחות שלגו. החברה
ש ממה פחות נעשה אם אותנו. מיהים
 לא כמו יד,יד. זד. עכשייו עושים אנחנו

 דבר.״ שום לעשות לא
 ועד ביוזמת נערד שבועיים, לפני ואז,

 חבעיד. על רב-שיח הערבים הסטודנטים
 בו סימפוזיון לארגן ״ביקשנו הפלסטינית.

 הסביר הצדדים,״ מכל הדיעות כל ייוצגו
 הקיצוני מהשמאל אנשים ״לקחנו עסאם.

 בן־עמי אברהם ד״ד הקיצוני. ומהימין
בני ואילו השלימה אר׳דישראל את ייצג
 שמעו ברעמי את רק״ה. את ייצג גונן מין
נאו בסוף אבל לו. הפריעו ולא הסוף עד
 של זכותה שלצד כשאמר גונן, של מו

 קיום זכות יש להתקיים מדינת־ישראל
 לשני באיזור מקום ויש פלסטיני לעם גם

 כפיים. במחיאות דבריו את קיבלו העמים,
מסול פירסומים החלו הסימפוזיון אחרי
 לאש״ף. כף מחאנו כאילו בעיתונים פים

 ה- מאחורי מתוכנן משהו שיש הרגשנו
כ אותנו להציג מנסים האלה. פירסומים

 וכקיציוניים.״ אש״ף תומכי
 שר- הגיע הסימפוזיון אחרי ימים יבמה

באוניבר להרצאה ידלין, אהרון החינוך,
 וערבים, יהודים סטודנטים, כמאה סיטה.

הופנו הרצאתו בסוף לו. להקשיב באו
מ״*




