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מאמר
שמטרתןחיסול החב
ך**
אקדמי עם אוניברסיטתאל-קודס
עצמה ,שהיא מרינה״יהודית ודמו־
$TS1$ודמוקרטית"$TS1$.
שפורסם כאן לפעולות
בשבוע שעבר יוחסה לי היהודי במדינה באמצעות יישום קרטית".
$DN2$ודמוקרטית" $DN2$.זאתועוד ,מדינת הלאום והמכללההמלכותית של הנסיך
ניהלנו בה־
$TS1$בהצלחה$TS1$
חסן בעמאן .באחרונה,
השקפתעולם ״מסוכנת זכות שיבהלפלסטינים או מדינה היהודי היא הדבק המאחד,עילת
שאני
ההישגים ,סיבת המסירות ותקוות צלחה
$DN2$בהצלחה $DN2$מאבק למתן אשרות כניסה
ואפלה״ ,ונטען
אחת בין הירדןלים,מעונייןבעיני
מגדל ״דור בור ונבער בכל הנוגע להפיץתעמולה אנטי ציונית ,לא הדורות .יש שותפים רביםלרצון לשתי סטודנטיות מירדן,הלומדות
לדמוקרטיה"(״הדמוקרטיה על פי לתקן
כיום
אצלנו.
לכונן כאן חברת מופת ,ויש מקום
עוולות.
לוי ,״הארץ״
.) 5.02
לוי מכנה את המרכז הבינתחו־
$TS1$הבינתחומי$TS1$
יש שיטענו שאין זה משנה אם לביקורת ,אבל מי שיוצא נגד לח
רייכמן״,גדעון
מדוע? משום שהבעתי הסתייגות
$DN2$הבינתחומי" $DN2$מכללת הקצינים
מי
יהיה כאן חב יהודי אומוסלמי ,הווייתנו אליתפלא אם לא יראו בו
והעשירים",
מארגון
״בצלם״ .מכאן הסיק הכו־
$TS1$הכותב$TS1$
שותףלדבר.
אף שהמוסד לאקיבלמעולם תמי־
$TS1$תמיכה$TS1$
מדינתלאום היאאנכרוניזם ,העיקר
$DNהכותב $DN2$שאנימעוניין בחברה נטולת
תב
שנחיה במשטר״זכויות ארם״ .איש
כה
דוכן ״בצלם״ הוצב
$DN2$תמיכה $DN2$כספית ציבוריתכלשהי ,וכל
במסגרת
לא מונע בישראל
סטודנט שישי בו זוכה
לסיוע כספי.
מהאידיאולוגים ״יום הדמוקרטיה״ שמקיים המרכז
ביקורת עצמית.

אני

בהחלט

תומך בביקורת

עצמית .פרופ׳ אמנון רובינשטיין

ואנוכי פירסמנו בעקבות "עופ־
"$TS1$עופדת$TS1$

"$עופדת $DN2$יצוקה״
דת

דרישה
לוועדת

חקירה

של ״הפוסט ציונות״ לומר
דברם .הבעיה היא

עקרוניתמולם

שמי

שמתייצב

מואשם מיד

ובפגיעה בדמוקרטיה.

את

בהסתה

הבינתחומי ,אבללוי
אנו מלמדים דמוקרטיה.גדולי

פסק שאין

הדור ,בעלי

תוכנית "קרן אור" במדעי

המחשב

מקנהלסטודנטים מרקע סוציו־
$TS1$סוציואקונומי$TS1$

אקונומי
$DN2$סוציואקונומי$DN2$
דעות שונות ,האח־
$TS1$האחראים$TS1$

קשהמלגותמלאות ,ומ־
$TS1$ומשאבים$TS1$

ראים
$DN2$האחראים$DN2$
שאבים
$DN2$ומשאבים $DN2$נוספים מושקעים בתוכנית
לעיצובהעקרונות החוקתיים

מעשית ,קרוב
ממלכתית .בקרת התנהגות צה״ל
לוודאי שמדינה
פוטנציאל
והדמוקרטיים שלישראל ,נמנים לצעיריםבעלי
עם רוב
בשטחים היא חיובית ,אם מטרתה
מוסלמי לא תתפקד אחרת
לערכי לאומיתמהקהילה האתיופית .הס־
$TS1$הסטודנטים$TS1$
עם סגל המרכז .החינוך בו
לשפר את מוסריות הצבאשלנו.
המוסלמיות ,ובכ-
מרוב המדינות
טודנטים
$DN2$הסטודנטים $DN2$שלנו שותפים בעשרות
דמוקרטיה ,חירות ואחריות ,מעודד
דו-לאומיות
הקושי שלי עם״בצלם״ אינו לל ,מדינות
(להבדיל
פרויקטים המסייעים לאנשים
את הסטודנטיםלקדם יזמות אישית
מתאפיינות בד־
$TS1$בדרך$TS1$
קשורלנושאים שהארגון מטפלמרב-לאומיות)
קשיי יום .לכל הסטודנטיםהללו,
לצד מחויבות ואחריות חברתית.
רך
$DN2$בדרך $DN2$כלל בעימותים פנימיים .אבל
לפוליטיקה של ראשיו.
בהם ,אלא
$TS1$המוסד $TS1$ולחוקרי המרכז הבינתחומי ,חייב
המרכז הבינתחומי הוא המו־
מי שמנסהלאכוף את השקפתו בא־
$TS1$באמצעים$TS1$
סד
מעברלכך ,היציאה נגד ״מדינת
התנצלות.
$DN2$המוסד $DN2$היחידבישראל שאימץומלמד לוי
מצעים
$Dבאמצעים $DN2$כוחניים כמו חרמות מטעם היהודים״ היא יציאה נגד ליבת פליטים מדרפור ,וגם היחיד המ־
$TS1$המקיים$TS1$
הכותכ הוא הנשיא והמייסד של המרכז
התפישה
ישראל
של
החוקתית
שמטיף
ומי
זרים,
וגופים
מדינות
שיתוף
של
תוכנית
קיים
$DN2$המקיים$DN2$
הבינתחומיהרצליה
פעולה
מנהיגות

