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 יותר, הרבה חריפים דברים אמרו ואחריו

 הסוערות מחיאות־הכפיים את הנגבי צבר
 המטבע של השני הצד את אולם ביותר.

דקות. כמה כעבור גילה
 הנגבי, של בקירבתו שעמד עיתונאי

 אחרי פרטית בשיחה שקוע שהיה בשעה
 בעתיד כי אומר אותו שמע ההפגנה, סיום

 בידיים. נשק לקחת וחבריו הוא יהססו לא
 הפוליטית הפעילות היה השיחה נושא

באו הערביים הסטודנטים של המוגברת
 להמשיך,״ להם ניתן לא ״אנחנו ניברסיטות.

 דרך בכל נגדם ״נשתמש הנגבי. אמר
 בנשק!״ גם נחוצה, שתהיה

 אביו, של מישפחתו שם את נושא תנגבי
 מישפחתה שם את הנושאת לאמו, בניגוד
 מבעלה. שנפרדה מאז הנישואין, מלפני

 באופן בנשק, ישתמש בעתיד כי אמר הוא
 כמה חוקי־המדינה, את כתואם נשמע שלא
 למאבק לאוהדיו שקרא אחרי בילבד דקות

 שעה באותה חוקי־המדינה״. ״קיום על
 הברק, אותו הנגבי של בעיניו ניצנץ

הנרגשים. נאומיה בעת אמו מעיני המבזיק

 תיאור כנראה, להם, היה פייצל. אני אם
בטו להיות רצו הם אבל שלי, חיצוני

 מדובר. במה בכלל ידעתי לא אני חים.
 שהספקתי לפני ועוד אני, שזה אישרתי
 התנפלו הם רוצים, הם מה אותם לשאול

 ובראש.״ בפנים אותי והיכו עלי
 כי סיפר שחאדי, יוסוף אחר, סטודנט

 מראש הוזהר הוא אך חיפשו, אותו גם
גם הערביים הסטודנטים להימלט. והצליח

 שהם הערביים, הסטודנטים ואגודת קמפוס
באוניבר רישמית המוכרים גופים אינם

לבטלו. האגודה ביקשה סיטה,
 ביטול צו הוציא שבית־המישפט למרות

 הצדדים, שני במעמד דיון לקיום עד זמני,
 ביום סיפוקם. על הימין אנשי באו לא

 בקמפוס הופיעו אחרי־הצהריים החמישי
 יש, תנועת אנשי 200כ־ האוניברסיטה

קיומו את האוסר זמני צו להשיג והצליחו

 !״״בוז קרא בהפגנה מהנואמים אחד
הפרו האוניברסיטה, ממרצי אחד לעבר
להו אמור שהיד, סולטמן, מיכאל פסור

 קודמת להפגנה בהתייחסו בסימפוסיון. פיע
המפ התקיפו שבה יש, תנועת אנשי של

 סולטמן הישווה ערביים, סטודנטים גינים
 — יוגנט״ ל״היטלר התנועה חברי את

ב שהשתוללו ההיטלרי, הנוער כנופיות
השנייה. מילחמת־העולם ערב גרמניה

 המסורת לפי
הפאשיסטית

ה ^ בשר נוספת חוליה היתה זו כגנ
 מסביב אלימים אירועים של שרת * י

הישרא בחברה ״התמורות על לסימפוסיון
 סימפוסיון ששת־הימים״. מילחמת מאז לית

 חיפה באוניברסיטת להתקיים אמור היה זה
 למיל־ שנים 13 מלאת לציון ביוני, 5ב־ עוד

פרו בו להרצות עמדו ששת־הימים. חמת
 מהחוץ. ואורחים מהאוניברסיטה פסורים
 סטודנטים היו ויוזמיו הסימפוסיון מארגני
 הסטודנטים ועד עם יחד קמפוס מתנועת

חיפה. באוניברסיטת הערביים

 שנה סטודנט פייצל, ג׳אבילי קיבל
 סיפר פייצל מנצרת. לכלכלה ג׳

 ערביים סטודנטים של
זו. ברשימה הופיע

באוני הסטודנטים אגודת ראש יושב־הימין איש
אייל, (״פוקה״) עודד חיפה, ברסיטת

 י״ש. תנועת חברי לעזרת התגייס . הימין, אנשי עם המזוהה
לסימפוסיון. צו־ביטול שהוציא לבית־המישפט, הפנייה את יזם הוא

 יש תנועת חברי הופיעו שנקבע במועד
 הסימפוסיון, להיערך צריך היה שבו באולם
 יוזמים שהם תוך האירוע, את ופוצצו
 מתנועות־השלום. הסטודנטים עם תיגרה

 השלישי ליום האירוע נדחה מכך כתוצאה
שעבר. בשבוע

 בחיפה, יש תנועת אנשי הגיעו הפעם גם
 זוכים שהם תוך עזר, אבי מנהיגם בראשות

מירוש הסטודנטים מחבריהם לתיגבורת
הער והסטודנטים קמפוס חברי אולם לים.
 דאגו הם למכה. תרופה הקדימו ביים

ער צעירים של תגבורת להביא מראש
 באי על שיגנו כדי הגליל, מכפרי ביים

 הגיע למקום הימין. חבורות מפני הכינוס
 מפקד בראשות שוטרים, של גדול כוןז גם

תורג׳מן. אברהם תת־ניצב המרחב,
 המחנות שני את תורג׳מן ראה כאשר

תוכל לא ״המישטרה כי הודיע הנערכים,

 בעיק- הכינוס.״ של הגנתו את להבטיח
הסימפוסיון. שוב נדחה זו הודעה בות

 הימין אנשי כי העידו ערביים סטודנטים
 רשימד׳ להם ״היתה בכך. הסתפקו לא

 שכנרא,. ערביים, סטודנטים של שחורה
 ג׳א- סיפר הכינוס,״ כמארגני על-ידם זוהו
 לכלכלה ג׳ שנה סטודנט פייצל, בילי

 טרייה. חבורה מתנוססת אפו שעל מנצרת,
וחיפ האוניברסיטה, בשטח הסתובבו ״הם
 ברשימה. שמופיעים האנשים את שו

אותי ושאלו אלי ניגשו מהם ״כמה
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באו חבורה
 רשימה־שחורה הכינו הימין אנשי כי

פייצל ג׳אבילי אותם. להכות יש אשר

האוני של אנשי־הביטחון את מאשימים
 מחפים שהם בכך השוטרים ואת ברסיטה

 עין ומעלימים המשתוללים, הימין אנשי על
לטע ערביים. סטודנטים מכים הם כאשר
 עליהם, מגינים שאינם בלבד זו לא נתם,
 עצמם על להגן מנסים הם שכאשר אלא
הבי אנשי אותם עוצרים התוקפים, מפני
ההתפרעות. יוזמי הם היו כאילו טחון,

 הסימפוסיון לקיום החדש המועד
 הפעם שעבר. בשבוע החמישי ליום נועד

להב כדי מייוחדים, אמצעי־ביטחון ננקטו
 חיפשו יש אנשי אולם קיומו. את טיח

 לביטול להביא דרך זאת, בכל ומצאו,
 את ניצלו הם כך לשם הפעם. גם הכנס

 חיפה, באוניברסיטת אגודת-הסטודנטים
 כשבראשם הימין, אנשי על-ידי הנשלטת

אייל. (״פוקה״) עודד האגודה, יושב־ראש
 פרקליטי מיהרו החמישי היום בבוקר
בחיפה,. המחוזי לבית־המישפט האגודה

 נציגי במעמד ניתן הצו הסימפוסיון. של
 הבקשה בנימוקי בלבד. אגודת־חסטודנטים

 הגוף היא כי האגודה, טענה הצו למתן
 על־ המוכר הסטודנטים, של היחידי היציג

 הסימפום־ ולכן האוניברסיטה, הנהלת ידי
ובאישו באירגונה רק להתקיים יוכל יון

 תנועת על-ידי אורגן שהכנס מכיוון רה.
קבוצת בראש שהגיע הנגבי, צחי וביניהם

 אחדי־צה- באותו מירושלים. סטודנטים
 נגד בנשק ישתמש כי הנגבי, איים דיים

הערביים. הסטודנטים
הסיס הושמעו שקיימו, ההפגנה במהלך

 אנשי נגד גם המופנות השיגרתיות, מות
 !״,הביתה ״אש״ף :הישראלי מחנה־השלום

 של ו״סוכנים אש״ף!״ תומכי ״יסזלקו
 ידאגו כי הודיעו הפגנה משתתפי ערפאת!״
 הסימפוס־ עריכת את בעתיד גם ״לפוצץ״

 להשמצת במה להיות לטענתם שנועד יון,
המדינה. אויבי בידי ישראל,

מי לביולוגיה הפרופסור אחר, מרצה
המפגי עם להתווכח ניסה קוסטד״• כאל
מו עצמו את מצא מהרה עד אך נים,
 לעברו שקראו חמומי־מוח, של בים קף

 !״.החוצה ו״אש״ף !״זבל סתם ״אתה
 ענה: מישמר־העמק, קיבוץ חבר קוסטה,

 אני אבל שלכם, מילה לכל מתנגד ״אני
 מותר לי גם להתבטא. זכותכם על אגן

 מה את לי מזכירה שהתנהגותכם לומר
 לשמע !״ 1933 של בגרמניה שהתחולל

 עומדים חמומי־המוח כי היה נראה דבריו,
 ברגע אך עצמם, על השליטה את לאבד

ה מהמעגל הפרופסור חולץ האחרון
משולהב.

 על הנימנה טל, שלמה המפגינים, אחד
 בכל התנהג הנגבי, צחי של כנופייתו

 המסורת למיטב בהתאם ההפגנה מהלך
?ש כי צלם על איים הוא הפאשיסטית.

 כי עצמו על והעיד מצלמתו, את בור
 אני מי יודעים הערבים כל ״בירושלים

 בניגוד הסתיר לא טל ממני״. ומפחדים
 האמיתיים המניעים אחד את לחבריו,
 להרביץ כדי ״באנו לחיפה. באו שלשמם

 להסתיר. מה כאן ״אין אמר, לערבים,״
 לחנך באנו לבינינו. בינם מילחמה זאת

נמ שהם יודעים אנחנו !זבל הם אותם.
 וכשייצ־ האוניברסיטה, בניין בתוך צאים

החשבון!״ את איתם נגמור או
נש אכן ערביים סטודנטים עשרות כמה

 לרחבה לצאת חששו הם בבניין. ארו
ה הכנופיות להם המתינו שם שבחוץ,
 של בראשותו נציגיהם, של .קבוצה ימניות.

ה של הארצית ההתאחדות יושב־ראש
 פנתה מחול, אסאם הערביים׳ סטודנטים

וביק שילד, עוזר האוניברסיטה, לרקטור
הסטודנ להגנתם. צעדים ינקוט כי שה
 גדול כוח על לסמוך מיאנו הערביים טים
 מועד. מבעוד למקום שהובא שוטרים, של

 המיש־ כי יודעים הם מנסיונם לטענתם,
 הגנתם, לשם מגידרה יוצאת אינה טרה
עליה. לסמוך יכולים אינם ולכן

 של בחדרו שהתקיימה התייעצות אחרי
 הסטודנטים בקשת לפי הוזמן, הרקטור,

 אותם שאסף מייוחד, אוטובוס הערביים,
פי האוניברסיטה. של האחורית ביציאה

 תשו־ לעורר מבלי בחשאיות, בוצע נויים
 אנשי המשיכו הראשית בכניסה מת־לב.
החוצה!״. ״אש״ף לצעוק יש תנועת

!■ היימן יוסי

 הנימנה (משמאל) טל שלמה ערא ״זבל! .אתה
 אל הנגבי, צחי של כנופייתו על

להתווכח שניסה (מימין), קוסטה מיכאל לביולוגיה הפרופסור עבר

 המסורת למיטב בהתאם במהלך,ההפגנה התנהג טל המפגינים. עם
 מצלמתו, את ישבור כי צלם על איים הוא הפאשיסטית.

ממנו. מפחדים הערבים כל בירושלים כי עצמו על והעיד


