חומותינו ...הוד־מעלתו הקיסר נסצא ב-
פונטנבלו !״
כך מגיבים העיתונים הרגילים בכל
מקום ,נאשר מישטר אחד מתמוטט וחבורה
של מנצחים תופסת את מקומו .מצבם
של העיתונאים אז רגיש במיוחד .הכל
זוכרים מה כתבו אתמול .אם ידבקו בדע
תם ,יעוררו על עצמם את חמת השליטים
החדשים .אם ישנו את דעתם לפתע ,יעו
ררו על עצמם את בוז הבריות .פיתרון
הבדוק הוא להשתנות לאט־לאט ,אך במ
הירות הדרושה להשתלב במישטר החדש.

ככד חכרה יש כמה שבשבות־ירוח,
כתגדנים המעידים על המתרחש.
הם מתאימים את עצמם לשינוי
עוד לפני שהוא הל .הם מריחים
מה עומד להתרחש.
ברפובליקה של ויימאר החלו אנשים
מסוג זה לתקוף את השילטון ברגע שחשו
כי הוא עומד להתמוטט .הם שיבחו את
האדונים החדשים זמן־מה לפני שהגיעו
לשילטון .וכאשר אירעה המהפכה ,העמידו
את כישרונותיהם לרשותם .הם הסתגלו
לסיגנון החדש ,לסמלים החדשים.

זה לקח ז-׳ז ,א ד תוך שנים מע
טות לא נותר כשום ע^דת־מפתה
ככדי־תיקשורת כלשהו אדם שהש
מיע ריעות נוגדות .כעלי־המצפון
נדמו .הטוכים כיותר נאסרו ונעל
מו .אחרים היגרו .רכים־רכים יש־
כו בכית ,גידלו פרחים ושתקו.
קראו לזה ״הגירה פנימית׳ /הגירה
הכיתה.
בעיתונות וברדיו פעלה בעיקר הצנזורה
הפנימית של הפחדנות והקארייריזם .כימ־
עט שלא היה צורך באמצעי־דיכוי.
לתהליך כולו נמצא שם שנלקח מעולם
הטכניקה  :״גלייך־שאלטונג״ .פירושו המי
לולי )כמדומני( — חיבור כל המיתקנים
לזרם אחיד ושווה .אפשר להשוות את
התהליך לפקודה הצבאית ״לימידשור !״.

הסמן הימני עומד כמקומו ,וכל
העומדים כשורה מפנים את פניהם
ימינה ,אליו ,וזזים קדימה ולאהוד
כתנועות קטנות ,עד שהשורה כו
לה ישרה כסרגל.

בית־הספר היה תמיד מיבצר הלאומנות,
ולמורים היה קל להסתגל למצב החדש.
באחד הימים ,על־פי פקודת שר־החינוך
החדש ,החלו מברכים את הכיתות בבירכת
המישטר החדש .סיפרי־הלימוד הוחלפו
בהדרגה ,כי המישטר החדש ייחס —
בצדק — חשיבות מיוחדת לאילוף הדור
הצעיר ,חיילי־המחר .ימי־זיכרון .ימי־גבד
רה ,ימי־שואה ,ימי־הג לזכר קרב פלוני
או מרד פלמוני ,רדפו זה את זה .כל יום
כזה מילא את בתי־הספר בגלים של שסי-
פת־מוח — אף שהמושג עצמו לא היה
עדיין קיים אז.

כעיני הילדים ,היה הכל טיכעי.

איש רא תתגעגע
ך • פרשה כולה היתה סאד בלתי־הי־
י  1רואית .מעטים היו בה הגיבורים,
אנשי־המצפון שקמו ונאבקו .על שמותיהם
נקראים כיום רחובות ברחבי גרמניה.

אך צורת הנפילה שד הרכוב■
ליקה הוויימארית לא היתה יוצאת־
דופן כהיסטוריה .התהליך חוזר על
עצמו ככל מקום ,שכו מתמוטט
מישטר כלא־קרכ.
כך נפל ,״המישטר הישן״ בה״א הידיעה,
המישטר המלוכני של לואי ה־ 16בצרפת.
בספרים ובסרטים נראים אירועי המהפכה
הצרפתית כמאורעות דרמאתיים עטורי-
הוד .למעשה לא היו מאורעותיה הראשו
נים אלא התכתשויות עלובות למדי.
כך נפלה הדמוקרטיה קצדת־הימים ,ש
קמה ברוסיה במהפכת פברואר  .1917כך
נפלה הדמוקרטיה האיטלקית ,במאורע
טראגי־קומי שזבה בשם המצלצל ״המיצ־
עד על רומא״ .כך נפלו הדמוקרטיה הפו
לנית תחת מגפו של ה,,מרשל״ יחף פיל־
סודסקי ,שעשה רושם בל-יימחה על דור
שלם של צעירים יהודיים שגדלו בפולין
של אז• .וכך נפלו ,כעבור דור ,המישטרים
שקמו במיזרח אירופה אחרי מילחמת־העו־
לם השנייה .ייתכן כי הפחדנות של ראשי
השילטון השפיעה לא פחות מאשר נוכחות
הגייסות הסובייטיים.
דבר אחד בטוח  :כאשר מישטר דמו
קרטי נופל כך ,אין לו תקומה .דרושים
כוחות חדשים ,כדי להקים מחדש את
הדמוקרטיה .הרפובליקה הוויימארית לא
קמה אחרי שנפלו מפיליה בדם ואש.

כאשר התפזרו תימרות־העשן,
לא התגעגע איש אל ויימאד .היה
צורך כהתחלה הדשה.

במדינה

פ עי ל ו ת נו ה ו ר ח ב ה ב ק ו ר ס

סטודנטים

,.נשימה בתנועה
לבריאות ויציבה־

דיכו■ ב ב ר ־ אי ל ן
כך נערך הניכיון
לארגן אסיפת-מחאה
כאוניכרסימה דתית
אוניברסיטת בר־אילן היא אומנם אוני
ברסיטה דתית ,אך מיספר הסטודנטים ה
יהודים החילוניים בה ,וכן כ־ 300הסטו
דנטים הערביים ,מהווה כימעט מחצית מ
אוכלוסיית הסטודנטים הכוללת בה.
דוגמה למה שמתרחש באוניברסיטה ה
דתית ,הנמצאת בדרך־כלל הרחק מכותרות
או מביקורת עיתונאית ,ניתן למצוא ב
סיפורו של ישראל קליינמן ) ,(26סטודנט
העושה עתה את עבודת המאסטר שלו
לקראת התואר השני בפילוסופיה באוני
ברסיטה זו .ישראל היה בין היוזמים ל
הקמת גוף בשם דו־קיוס בצדק ,שהקיף
סטודנטים ערבים ויהודים בקמפיס של בר־
אילן.
קצץ־הביטהץ מחליט .לטענתו של
ישראל — בחור מגודל־שיער ,מזוקן וחיי
כני — עושים שילטונות האוניברסיטה
הכל על־מנת לדכא את הגוף היהודי־ערבי
ולא לאפשר לו לפעול במיסגרת הקמפוס.
הוא מספר :״הכל ׳התחיל מאירועי יום
השנה ליום־האדמה והמאורעות שהתרחשו
בכפרים הערביים בקה אל־ג׳רביה וג׳ת,
ומהתייחסות המישטרה לאוכלוסיית שני
הכפרים באותו היום.
״הלכו הסטודנטים הערביים באוניברסי
טת בר־אילן ,וביקשו רשות להביא לפני
עמיתיהם היהודים את העובדות הקשורות
במאורעות אלה ,ולפרסם ברבים את דרי
שתם להקמת ועדודחקירה ממלכתית ש
תחקור ותדון במה שקרה .הקמת ועדה
כזאת דרשו גם השרים קול ושם־טוב.
״אבל מה קורה באוניברסיטה ,כאשר
רוצים לארגן אסיפת הסברה נגד דיכוי
אוכלוסיה מסויימת ,לא יהודית ,ובמיקרה
לא בברית־המועצות ז ובכן ,קורים הדברים
הבאים :קצין־הביטחון של האוניברסיטה
פירסם שהאסיפה לא תתקיים ,וכי מי ש 
ייתפס מחלק כרוזים יסולק מהאוניברסיטה.
קומנדו־ דתיים .״במקביל לכך קורה
דבר מעניין .ברחבי הקמפוס מופצות מו
דעות שבהן מתבקשים סטודנטים להתנדב
ל,עבודה מעניינת׳ .למתנדבים מוסבר ש
תפקידם הוא ,לסכל כל ניסיון־להתארגנות
של הסטודנטים הערבים ,אם בכל־זאת יח
ליטו על קיום האסיפה.׳ בקיצור הוחלט,
בגיבוי ההנהלה ,על הקמת קומנדו דתי נגד
הסטודנטים היהודים החילוניים והערבים.
״הסיפור לא נגמר בזה .ההנהלה הציבה
בשערי האוניברסיטה מתנדבים בבגדים
אזרחיים ,המשוטטים בקמפוס תוך קיום
קשר ישיר עם מוקד האבטחה .שממוקם
בבנייני ההנהלה .מול הלחץ האדיר הזה
נואשו סטודנטים רבים ממארגני האסיפה,
והסכימו להתפשר על חלוקת כרוזים בלבד.
אבל אז נכנס גיבור נוסף לתמונה .זהו
דובר האוניברסיטה .הוא הסביר כי למרות
שהאוניברסיטה מייועדת מטיבעה לפעילות
פומבית ,הרי חלוקת כרוזים אסורה ,אלא
במיקרים מוצדקים .מה שיוצא מזה הוא
שלסטודנטים פעילי הליכוד מותר לחלק
כרוזים בקמפוס ,מותר לערוך אסיפות-
הסברה ולארגן הפגנות ,כי הם ,צודקים׳.
הסטודנטים הערבים ,שרוצים למחות על
התנהגות המישטרה ביום השנה ליום־ה־
אדמה אינם צודקים.
״ומי המחליט י הנהלת האוניברסיטה.
שבראשה עומדים אנשים שאינם מסתירים
את דיעותיהם הימניות־לאומניות הקיצו
ניות .הם ,בעצם ,מחליטים שמי שמסכים
איתם צודק .ומי שאינו מסכים אינו צודק.
״מסוכן לכולנו:״ החוג דו־קיום ב
צדק ממשיך את פעילותו ,כימעט במחתרת.
גם מאוניברסיטות אחרות מגיעות תלונות
רבות ,בעיקר מצד סטודנטים ערבים ,על
ניסיונות לדכא אותם או אף לסלק סטו
דנטים ערבים קיצוניים מן האוניברסיטות,
שלא בגלל כישלון בלימודים.
״כך אפשר להבין כרוזים שמופצים,
למשל ,באוניברסיטה העיברית בירושלים,
הקוראים לסטודנט הערבי לקום ,להתנער
וללחום למען הקמת מדינה ריבונית מ
שלו,״ מסביר אחד מראשי ועד הסטודנ
טים הערבים באוניברסיטה העיברית בירו
שלים .״אם המצב יימשך ,עלול להתרחש
מרד מאורגן של כל הסטודנטים הערבים
בכל המוסדות האוניבריסטאייס .זה עלול
להיות מסוכן לכולנו!״
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