
 ביותר הידועות המישפחות לאחת בן הוא
 בעלת היא מישפחתו המערבית. בגדה
 בעבר שהיה מנדלבאום, שבשער הבית

 המישפחה ביקשה ׳67 אחרי גבול. נקודת
 את לידיה להשיב הישראלים מהשילטונות

 ד״ר של אביו על־ידי שנבנה הבית,
 עד עומד הבית בשלילה. ונענתה בראמקי,

 לרחוב המובילה הדרך על בשיממונו, היום
הנביא. שמואל
 האוניברסיטה בוגר הוא בראמקי ד״ר

 אוניברסיטת ובוגר בביירות, האמריקאית
במונטריאול. מק־גייל
 הכימיה לימודי את סיים 1962 בשנת

 ביר־ לאוניברסיטת והגיע במונטריאול
 מונה הוא מיכללה. עדיין שהיתה זית,
 כשהפכה לכימיה. הפקולטה כדיקן מייד

 כסגן־נשיא. מונה לאוניברסיטה, המיכללה
 חנא הד״ר ביר-זית, אוניברסיטת כשנשיא

 מונד. לביירות, 1973 בשנת גורש נאצר,
 הוא אולם בפועל, כנשיא בראקמי ד״ר

 היום עד הוא נאצר ״ד״ר :להדגיש מבקש
 בפעילות וממשיך ביר־זית של הנשיא

 באיסוף עוסק הוא האוניברסיטה, למען
 ליחסי־הציבור האחראי כעת והוא תרומות

המ האיש הוא בעולם. האוניברסיטה של
פתי למען העולמית דעת־הקהל את גייס
מחדש. האוניברסיטה חת

 מעט לי ספר כראמקי, ד״ר •
כיר־זית. אוניברסיטת על

כ־ ,1953 בשנת נוסדה האוניברסיטה

אי! עורך ביטחוניתבדיקה
 לסטודנ מישמר־הגבול

 אחוזי ־ 40ש־ האוניברסיטה, מביר־זית.
אשו על־ידי נוסדה נשים, הם מתלמידיה

 יותו מאוחר בשלב פרטי. תיכון בית־ספר
 לק■ סטודנטים שהכינה למיכללה, הפכה
 בוג בין אוניברסיטאיים. לימודים ראת
הערבי בעולם מאוד ידועים אנשים ריח

 ובחרס חססוחטיס נציגי
 בדי □,הסטודנט על־׳די

 כעירות לאונן
 מגוחך סטחויאלית.

ס אזתט למות ! ב

הכספיים יהטקורווז זש
 בעיקר הערבי, בעולם תומכים לנו יש

 איגוד גם ומכוויית. מסעודיה אנשי״עסקים
 יש בנו. תומך הכלל־ערבי האוניברסיטות

ומארצות־הב־ מאירופה מעטה עזרה גם

קוו באזדחוות שי
האוניברסיטה של בפועל הנשיא

ל צה״ל חיילי מעניקים
 בראמקי, ר ד״ סטודנטים.

בביר־זית הפעילות כי טוען,

 סוגרים אם הגדה. רחבי בכל המתרחשת מהפעילות שונה אינה
 בחרו לטענתו האוניברסיטות. יתר את לסגור יש ביר־זית, את

אשיף. של פעילות בה שקיימת ומכחיש כשעיר־לעזאזל, בביר־זית

המעו בית־הספר זה היה בזמנו, מאוד.
 מייסדת פלסטין. ערביי של הראשון רב

נא נאדיר, אשה, היתה היתד, בית־הספר
 לנשים. חינוך מאוד מעודדים אנו צר.
נשים. הן שלנו מהסטודנטים אחוזים 40כ־

 ביר- לאוניברסיטת יש האם י•
 האקדמי העולם עם קשרים זית

ז כישראל
רשמיים. לא קשרים

ץ עצמך ולך •

 באו אנשים כאשר אבל הרבה, לא
איתם. נפגשתי תמיד לביר־זית,

 באוני■ אי־פעם ביקרת האם *
ץ כירושלים העברית כרסיטה

 או להרצות באתי אילו להרצאות. לא
 לרשמי, הופך הדבר היה בהרצאה להשתתף

רוצה. איני ובזאת
ץ לא מדוע *

 יחסים מאפשר אינו המזל, לרוע המצב,
 אנחנו האוניברסיטות. שתי בין נורמליים

זו בדרך הישראליים. כמו חופשיים לא

 עדיין הוא הנשיא כי מדגיש הוא בראמקי. גבי לדוקטורמקומי מעצר
הושדאלבעז השילטווות על־ידי שגורש נאצר, חנה ד״ר

 ועל הישראלי הכיבוש על מוחים אנו
בני־חורין. לא שאנו העובדה

 מרצים ככיר־זית הירצו האם +
? ישראליים

 ישראליים, מרצים של פניות לנו היו
 בין להבדיל יש אולם לסרב. נאלצנו אך

 — ישראליים ויהודים ישראליים ערבים
 אצלנו, מרצים עדיין ישראליים ערבים

כמורים. ועובדים  לפנייה סירבת עצמך אתה •
ישראלי? יהודי מרצה של

 יכול זה אישרתי, שאילו נאמר בואי
 היהודי. למרצה מאוד קשה להיות היה
 כל הרי נורמלי. במצב חיים אנו אין

למילואים. והולך נשק נושא יהודי מרצה
 עומדת האוניברסיטה האין •
הפוליטיקה? מעל

 באופן האוניברסיטה את לקיים ניסינו
חופ איננו אפשרי. בלתי זה אך כזה,

ובכ־ צבאי. מישטר תחת חיים אנו שיים.

 אשי־ך בין להבזיר יש
 פלסטינית. פעילות 111

 פודפלסטיניס, אנו
אנטי־ישואייס לא

 יקרה שלא לערוב יכולה את האם לל,
 להפוך יכול אקדמי ויכוח כל 1 אסון
זאת? למנוע יכולה את חמורה. בעיה
 איתי להיפגש סירבת מדוע •

? לראיון
 הדברים היו לא האחרון השבוע במשך

 שאסור לי אמר המושל קלים. כל־כך
 שלי. המרצים כולל איש, עם לדבר לי

 את לעשות רוצה שאיני כמובן, אמרתי,
 לדחות נאלצתי לכן גרועים. יותר הדברים

 כיצד יודע איני האמת, למען אותך.
 יכול הוא הזה. לראיון המושל יתייחס
 אני אך מאוד. רעה בעין זה את לראות

האוניברסיטה :באוזנייך להדגיש חייב
 יוצאים שהסטודנטים לכך אחראית אינה

!לרחוב
 שהגיש הסעיפים צ2 כמיסמך •

 שמואל סגן־אלוף הצבאי, המושל
 ציין הוא לכית־המישפט, פניאל,

 כותרת כי מתסיס גורם אתה כי
:.<■!- מד^ז זית.—כיו ״אוניברסיטת :היתה ■שעב״ ״אל לעיתון ראיונך


