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בנשק? המצויירת
 יהונתן באוניברסיטה, דיקן־הסטודנטים

 והיה אינפורמציה ״קיבלתי :טוען גלי,
פר הרבה לי אין אם־כי כך, על לי ידוע

הס בידו שהיו הפרטים מעט אבל טים.״
 סטודנטים של הפגנה לבטל כדי פיקו,

 לתקוף עמדו שאותה באוניברסיטה, ערבים
בנשק־חם.

 המחתרת מן לצאת המתאים המועד את
הקיצו הסטודנטים קבוצת לעצמה בחרה
 העשירי ביום־השנה שבועיים, לפני ניים

ששת־הימים. למילחמת
 יום־ה־ לציון ערבים סטודנטים הפגנת

 מיד- על להתקיים אמורה שהייתה שנה׳
 כוחות במהירות. בוטלה הקמפוס, שאת

ה והקמפום לאוניברסיטה, נכנסו מישטרה
 לא האלימות איומי ״אומנם, געש. חיפאי

ההפג באיסור שלנו העיקרי השיקול היו
ל תרמו הם ״אך גלי, הדיקן מודה נה,״

האוניברסיטה.״ הנהלת הכרעת
ה להרגעת הועיל לא ההפגנה ביטול

 אומלל, ראשון יום אותו של בערבו רוחות.
 מעונות ליד עז נפץ בקול חזיז התפוצץ

 — ■נעצרו בפיצוץ כחשודים _ הסטודנטים.
 'מראשי' שניים — אחדים"לאחר־מכן ימים
 מחול'-ד עסאם הערבים; הסטודנטים ועד

■ עזמי. בשארה

המיכתב
היה שלא

 ההפגנה׳ לביטול להביא ניסיונות ך•
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 וחברי- היפה עיריית של נמרצת פעילות
ה אצודת׳ יושב־דאש הליכוד. מטעם כנסת

 המזוהה מרון, יהושוע החיפאית, סטודנטים
 מיברק שהגיע לי ״ידוע : מודה הליכוד, עם

 חיפה. עיריית. מועצת של סגורה מישיבה
כי, אם זה, ׳בעניין האוניברסיטה להנהלת

 את להביע מהסס אינו החיפאית, דנטים
הסטו החד־משמעיות. הפוליטיות דיעותיו

 הקיצוני, הימין איש הוא גבה־הקומה דנט
החרות. בתנועת חבר היותו על גאה והוא

 בקמפוס שלו האלימה הקאריירה את
 שנתיים, לפני שפי שימחה החל החיפאי,
 פיזר שאותה ערבים סטודנטים באסיפת
 אף הזדמנות באותה זרנוק־מים. בעזרת

 הערבים. של טיבם על דעתו את הביע
הסטודנ לאחד בפירוש אז אמרתי ״נכון,

 זה טוב שערבי חושב שאני הערבים טים
 אחרי היה זה ״אבל מודה, הוא מת,״ ערבי

 חושב אני מזה, חוץ מצידו. פרובוקציה
עלי.״ חושבים שהם שהם מה בדיוק עליהם

 צוות עם מפגישתו הופתע שפי שימחה
 לפי לחלוטין, גלוי־לב היה אך הזה, העולם
 אותי,״ לאתר הצלחתם כבר ״אם דבריו.

 כי האמת, כל את לספר מוכן ״אני אמר,
 אני ,להיפך בפעולותי. מתבייש לא אני
שעשיתי.״ מה על גאה

הסטו של הכוונה על שמעתי ״כאשר
 העשירי ביום־השנה להפגין הערבים דנטים

 ״ניגשתי סיפר, ששת־הימים,״ למילחמת
 הסטודנטים. אגודת יו״ר מרון, ליהושוע
 תהיה שאם חד־משמעי באופן לו והסברתי

 אנטי־ציו־ סיסמאות יושמעו שבה הפגנה
 גאים, כישראלים בריגשותינו הפוגעות ניות

 אלימות להפעיל ואני, חכרי נהסס, לא
ההפגנה. את ולפזר

ה של הברי־כנסת אל פניתי ״במקביל,
 ביטול למען שיפעלו כדי בחיפה ליכוד

 פעלו אומנם שהם חושב ואני ההפגנה,
 לפני משבוע יותר היה זה כל. זה. בכיוון
 גם והתחלתי להפגנה, המתוכנן המועד
׳שלי. הקבוצה את לארגן

 רובם חברים, של רב למיספר ״פניתי
 והחלטנו חיפה, באוניברסיטת סטודנטים

מ הפגנות של במיקרים דרכי־פעולה על
 אחד, דבר ברור שיהיה אבל הזה. הסוג

 חברי סטודנטים של בילעדית קבוצה לא זו
 ציוניים סטודנטים בקבוצה יש הליכוד.

ושוניות, מגוונות פוליטיות השקפות' בעלי

 אומנם, בעיתונות. כך על הידיעות את
 אותה ונפעיל מאלימות, חוששים לא אנחנו

 אפשר אבל בכך, צורך יהיה אם היסוס ללא
אבנים. או מקלות עם גם להסתדר יהיה

 הוא להדגיש, רוצה שאני נוסף ״דבר
 המפורסם, המיכתב את שלחתי אני שלא
 במכונת־אמת כך על להיבדק מוכן ואני

 שלח מי יודע לא אני אחרת. דרך בכל או
 מישהו היה שזה מאמין ואינני המיכתב, את

 ה־ על דבר לי ידוע לא שלי. מהקבוצה
מיכתב.״

שטרתית ויזה מי
אחד לכיוון

ם ך• עיי  הסערה שפרצה ליפני שבו
הו הערבים, הסטודנטים הפגנת סביב

 של שאיפתם על ידיעות, בעיתונות פיעו
 חופש־ יתר לקבל חיפה מישטרת אנשי

 ״עויינים בפיהם שכונו גורמים נגד פעולה
ומסוכנים״.

נעצ ימים, שלושה בתוך שעבר, בשבוע
ה בקמפוס ערבים סטודנטים שישה רו

 הידיעה, בין קשר קיים האומנם חיפאי.
 המישטרה של האינטנסיבית הפעילות לבין

 טוען: פרנקל ניצב־מישנה י באוניברסיטה
 לפעול כדי מיוחדת ויזה צריך לא ״אני

 החוק יופר שבו מקום בכל באוניברסיטה.
 הייתי אם במהירות• תפעל המישטרה —

 סטודנטים מצד לאלימות כוונות על שומע
 אני זה. בכיוון גם פועל הייתי יהודים,

 עם מלא בתיאום שפעלתי להדגיש, רוצה
 מהמיקרים ובחלק האוניברסיטה, הנהלת

הדיקן.״ של רשמיות תלונות סמך על אף
 עסאם הערבים, הסטודנטים ועד ראשי

 על־ מבתיהם נלקחו עזמי, ובשארה מחול
 ״השוטרים ההפגנה. לפני יעוד שוטרים ידי

 עלינו ״ואיימו עסאם, סיפר אותנו,״ לקחו
 חקרו הם ההפגנה. את לקיים נעז שלא

 ירפו ■שלא לנו והבהירו רב, זמן אותנו
■ניצב־ של בפיו צרות.״ נעשה אם מאיתנו

,24ה־ בן שפי שימחההמנהיג
 ללימודי החוג תלמיד

 מודה חיפה, באוניברסיטת המזרח־התיכון
 קיצונית־ קבוצה מארגן שהוא בעובדה

 את ״לבלום״ כדי באוניברסיטה ימנית
בה. הלומדים הערבים הסטודנטים השפעת

בקמפוס נגונתסעו
ה נשיא במדוייק.״ לי ידוע אינו תוכנו

מכחי רפאלי,״והדיקן:, אליעזר אוניברסיטה
מעולם',״" דברים י היו ״לא תוקף. בכל שים י •!׳ ״״״ .,י, ען.ט

הרו את שהלהיטה המאורעות שרשרת
מיס־ במיכתב החילה החיפאי בקמפוס חות

 מיכתב היום, .,עד היטב המוסתר תורי,
 לאווירת החוט קצה ־ בנראה, מצוי, שבו

חיפה. באוניברסיטת עתה המורגשת הטרור
 מספר ההפגנה,״ מועד לפני אחדים ״ימים

 מרון, יהושוע הסטודנטים, אגודת יו״ר
ש נאמר במיכתב מיכתב־איום. ״קיבלתי

 יהודים סטודנטים של קבוצה מתארגנת
למטרו המתאימים הכלים שבידה ציונים,

 יתירו שלא כתבו הם ברורות. שהן תיה.
 אנטי־ציונייות הפגנות עריכת אופן בשום
 את לפזר כדי בכוח ויפעלו הקמפוס, בשטח

 שאנשי מצויין במיכתב הללו. ההפגנות
 בידיהם החוק את לקחת יהססו לא הקבוצה

 -את שקיבלתי אחרי ההפגנה. את ולדכא
והמ לדיקן, תוכנו את העברתי המיכתב, יי

ההפגנה.״ את לאשר שלא לצתי
נמצ שברשותם לציין טרחו המאיימים

 הלם למטרות מיוחד גז ומגינים, אלות אים
 ו־ ■נפצים וכן מישטרתי, בשימוש הנמצא
 בהרכב בקיאות מגלה מרון יהושוע חזיזים.
רצי חבר׳ה ״אלה הקבוצה. של האנושי

 יחידות יוצאי ״שרובם מספר, הוא ניים,״
 אותם ■ומניע שמאחד יומה בצבא, נבחרות

 הפעילות נוכח שלהם התיסכול הרגשת הוא י
 בעיקר בקמפוס. הערבים הסטודנטים של
 הערבים שהסטודנטים זה על מתרעמים הם

 מהססים ואינם במעונות שומרים אינם
ערביות.״ לאומניות סיסמאות להשמיע

מות  אלי
ס ללא סו הי

ש י אי די בי לודאי, קרוב נמצא, ש
הת את האופף למיסתזרין המפתח | ין

 בשם 25 בן סטודנט הוא הקבוצה, ארגנות
 המיז־ ללימודי החוג תלמיד שפי, שימחה

ה תושב חיפה, באוניברסיטת רח־התיכון
 מיסתורית, קבוצה של מנהיגה הוא עיר.

 עדיין האיום מיכתב לבין בינה שהקשר
צרכו. כל ברור אינו

באגודת־הסטו־ בעבר פעיל שהיה שפי,

 מוכנים לא אנחנו :אחד דבר אותם שמאחד
 שום הערבים מהסטודנטים לשמוע יותר

ציוניות. אנטי- סיסמאות
ה הסטודנטים את להעמיד הזמן ״הגיע

 פוגעים לא אנחנו הנכון. במקומם ערבים
 מקום, בשום ובפומבי בגלוי בריגשותיהם

 כאלה תופעות נסבול שאנו סיבה ואין
 שיתכנסו הקמפוס. מידשאות על מצידם

וסיס קריאות יפריחו ישוחחו, בחדרים,
 לא שזה רק איכפת. לא לנו — מאות
 בריגשותיו יפגע לא ושזה ברחובות, יהיה
הזו. במדינה גאה ציוני ישראלי שום של

 אני שלגו, הקבוצה של הפעילות ״לגבי
 צוברים לא אנחנו דברים. כמה להגיד חייב
 וחזיזים. נפצים לנו אין חם, או קר נשק

 הנשק על שטויות. הם האלה הדיבורים כל
ש שלי, מאמא הראשונה בפעם שמעתי
ששמעה אחרי נשק לי יש אם אותי שאלה

 לקחנו ״אומים :שוינה הסבר פרנקל מישנה
 להם ■להסביר כדי היה זה אבל אותם,

 ההפגנה, קיום של החוקיים ההיבטים את
 החוק.״ במיסגרת רק שיפעלו לוודא וכדי

 שביתודשבת הפכה שבוטלה ההפגנה
 יהודים סטודנטים השתתפו שבה ספונטנית,

 שבי־ ״את מרצים. של קבוצה וכן וערבים
סתי שיטת נגד כמחאה קיימנו תת־השבת

 טוען האוניברסיטה,״ הנהלת של הפיות מת
 ובעצמו לסוציולוגיה סטודנט וינקלר, איתן
 הקמנו ואף בחיפה,״ תיכון בבית־ספד מורה
 בין הביטוי חופש למען שיילחם ועד

 ה־ שבכל מאד מעניין האוניברסיטה. כתלי
שב מלדווח, העיתונים נמנעו פירסומים

 ■השתתפו ושקטה, קצרה שביתת־שבת אותה
 יהודים.״ סטודנטים וגם מרצים גם

 וב־ החזיז, נזרק יום אותו של בערבו
אשר הוועד, ראשי שני נחשדו הפעלתו

 הדיקן תלונת סמך על — קודם־לכן עוד
 בלתי־ ובהתקהלות בהסגת־גבול נחשדו —

 עסאם טען מאד,״ מעניין ״זה חוקית.
 מסטודנטים מיכתב מקבלים ״הם מחול.

שיופ חזיזים להם שיש שמודיעים יהודים
 הם מתפוצץ, כשהחזיז אבל בקמפוס, עלו

 תלונה סמך על ערבים סטודנטים עוצרים
מפוקפקת.״

 רק נעצרו הערבים הסטודנטים שני
 ■שעמדו לפני ספורות דקות הרביעי, ביום

 היכד. זד, מעצר במסיבת־עיתונאים. להופיע
עיתו בקרב רבה תרעומת ועורר גלים,
 המעצר אופן על שמחו ומרצים, נאים

 ״ביום טוען: פרנקל ניצב־מישנה ועיתויו.
 נעלמו ■הם אבל צו־הבאה, נגדם הוצא שני

 תפסנו רביעי ביום ורק יומיים, למשך
 לכל טובי. תופיק ח״ב של במכוניתו אותם
 להגיד חייב אני טענות, להם שיש אלה

ה ילחופש-ד־,ביטויי, הכבוד כל עם משהו.
 ם־ צדד,באה נגדם שיש שחשודים עובדה

 במסיבת־עיתו־ יופיעו בית־מישפט טעם
 היא המישטרה, של לאפה מתחת נאים

גם־יחד.״ ולמישטרה לבית־המישפט ביזיון
 הופעלה שבהם בעבר, המיקרים ״בכל
 טוען ערבים,״ סטודנטים נגד אלימות

 ״לא מנצרת, סטודנט ג׳ובראן, עבדאללה
 היהודים הסטודנטים את המישטרה עצרה

 שלושה תוך עכשיו, והנה בכוח. שפעלו
 על ערבים סטודנטים שישה נעצרו ימים,
 נראה זה מפוקפקים. וחשדות תלונות סמך

טוב.״ לא מריח וזה מוזר, לי
נר אינם הדברים פרנקל, לניצב־מישנה

 החוק, במיסגרת פועלים ״אנו מוזרים. אים
 מיש־ מידע פי יועיל רישמיות תלונות עיל־פי

אינפור לי תהיה ״ואם אומר, הוא טרתי,״
 יהודים סטודנטים על השני, בכיוון מציה

 אלימות, להפעיל, מאיימים או שמפעילים,
לפעול.״ נהסס לא

 העברת־ קשיי שקיימים מסתבר אולם
 מיש- לבין האוניברסיטה מוסדות בין מידע
 כותבי של שזהותם ולמרות חיפה, טרת

 חיפה. לאוניברסיטת ידועה מיכתב־האיום
 ׳ יל־ ׳המידע עדיין הגיע לא דיבריהם. לפי

 ולכן — מפקדה לטענת *■..! היפה מישטרת.
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