הצעה:
השמצת המדינה
תגרור פיטורים מיידיים
בעקבות המאמד שפירסם מרצהבבן־גורוןובו קראלהחרים אתישראל ,מציע השר
" itלשקוללהעביד חוק שלפיו עובדי מדינה שחזבטאו נגדה יפוטרו״

$DN2$שוכבת $DN2$.לרשימה הארוכה של
כבת.
םונפלד
nn
הצטרפו אתמול שרי ממשלה שחל־
$TS1$שחלקם $TS1$לרעה במונח ״חופשאקדמי״ :״הוא טוען
שהוא עושה את זה במסגרת חופש אק־
$TS1$אקדמי$TS1$,
$DN2$שחלקם $DN2$אן? קוראים לפטר את ד״רגורדון
קם
 <.הסערה שחולל ד״ר ניב גור-
$DN2$אקדמי $DN2$,אולם חופש זה אינויכול לאפשר
דמי,
בן־גוריון.
מאוניברסיטת
דח בעקבות המאמר שפירסמ
לחתור נגד מדינתך ,בדיוק כמו שהוא
הרשקוביץ (הבית
שר המדעדניאל
נזיימס׳׳ ובו כינה את
ב״לוסאנג׳לס
לאויב״.
$TS1$שוכבת $TS1$.היהודי) ,איש אקדמיה בעצמו ופרופסור
ישראל׳׳מדינתאפרטהייד׳׳ ,אינה שו־
לא מתיר למסור מידע
1H11111n1m1n1tM1r1n1mm1u1mm1mmH111f11m1Hf11n1H11i11H11u1H

המגנים

למתמטיקה,

עם זאת
פיטורים

תקוים אקדחי
mm

*w

אומר כי

מדגיש

של

mim

mam

ניב גורדה הוא לא
קידם ההיסטוריון ד״ראילן

המרצה
פפה

^m

■■

^m

mm

הראשון

^u

שמשמיץ

wt

mm

/mm

אתישראל.

מאוניברסיטת חיפה

להעביר חוקשלפיו״עובדים
ציבורהמקבלים את
ויתבטאו נגד

חרם שיזם איגוד

גם שר

בר־אילן
המיצים הבריטי על אוניברסיטאות
בר־אילן וחיפה .הרקע לחרם על
ואילו על אוניברסיטת
היה החסות שהיא נותנת למכללת אריאל בשומרון
לכאורה,לפפה שהגן על עבודה שבה נטען כי ב־1948
התנכלות,
חיפה בשל

אלכסנדרוני ערכו טבח בתושבי
חיילי חטיבת
במקרה אדורבינואר השנה מחו מרצים נגד מינויה שלאל״מ
בפרקליטות הצבאית,למרצה למשפט
בינלאומי
ברוך ,ראשהמחלקהלרין
בינלאומי באוניברסיטת תל אביב בעקבות פרסום ב״הארץ״שלפיו היא הכ־
$TS1$הכשירה$TS1$
משפטית את
שירה
שירה$DN2$
צה׳׳ל במבצע עופרת יצוקה .המחאה נדחתה.
פעולות
הכפר טנטורה.
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$DN2$דברים $DN2$מסוגזה״,
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המדינה יפוטרו״.

(ליכוד)
התחבורה ישראל כץ

יצא נגד הדברים :״זה דבר חמור שמרצה

שעובד באוניברסיטה ישראלית מנצל
את

מעמדולקרואלעולםלהחרים

את

רדון כי״הטלת

בינלאומי על יש־
$TS1$ישראל$TS1$
חרם

ראל
$DN2$ישראל$DN2$
ישראל״ .עוד הדגיש השר כי׳׳לא p/7
עוד טוען גורדון במאמרו כי ״לפלש־
$TS1$״לפלשתינים$TS1$
שעובד במוסד רשמי של המדינה קורא
$DN2$״לפלשתינים $DN2$אין מדינה ולא זכויות אנושיות
תינים
להסתה״ .כץ אף קרא לפתוח נגד ר״ר
בסיסיות ,בניגוד חריף לכלהיהודים״.
גורדון בצעדים ״משמעתיים מיידיים
אוניברסיטת בן־גוריון גינתה
נשיאת
שיביאולהרחקתו״.
תשקול
כי
הדברים
את
באחד
שפורסם
במאמר המדובר
אמצעי
והודיעה
העי־
$TS1$העיתונים$TS1$

הגדולים
תונים
$DN2$העיתונים$DN2$

היא

ביותר בארה״ב

כתב גר

הדרך היחידה להציל אותה״.

ענישה נגד ד״רגורדון.
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הלגיטימיות של ישראל
קבוצות קטנותהוראות נגד

rrwiDDKnלחיסול
מזמןלהיות
המפרנסת אותו.
המדינה
הטיעונים הקיצוניים נגד ישראל נתמכים לא אחת
אחת .המטרה אמורהלהיות מושגת על ידי פעי־
$TS1$פעילות$TS1$
 $DN2$רב־ראשיתלאורך זמן הכוללת הפעלת טרור על ידי מרצים באוניברסיטאות .קבוצות קטנות של
לות
ישלומר בבהירות שההבדלבין הקוראים
לפעילות
פוסט ואנטי ציונים מזינות דעות ועמדות ההופכות
בחו״ל נעשותפעולות המלבות רג־
$TS1$רגשות$TS1$
והרג אזרחים.
מצר מדינות אחרות נגדישראללביןהקיצוניים כמו
שות
נוער הגבעות אינוגדול .שניהם מאמינים שקיום
תעמולה אפקטיבי במיוחד מכיוון שהן מו־
$TS1$מושמעות$TS1$
שות $DN2$שנאה נגד ישראל ומפיצות טיעונים ערכיים לחומר
$DN2$מושמעות $DN2$על ידי
השוללים את זכות קיומה .בלחץ דעת הקהל צצות
מדינת ישראל מותנה אך ורק בקבלת דעתם .אלו
ישראלים .קריאות כשל ד״ר גורדון
שמעות
משפטית
פעולות עממיות של ודם ,מתנהלת
לחרםכלכלי ,אקדמי ותרבותי נגרישראל הן קריאות
פעילות
מונעים מתפיסת אמת מוחלטת של זכויות והאחרים
נגד מפקדי
מאמונה דתית .שניהם מביטים בבת על המערכת הד־
$TS1$הדמוקרטית$TS1$.
הישראלי.אין כאן
הלגיטימיות של המשטר
נגד עצם
צה׳׳ל והיעד גיוס ממשלות כדילהפעיל
עניין במאבק
בינלאומיותולבסוף מעורבות צבאית.
סנקציות
$DN2$הדמוקרטית$DN2$.יכולת הקיוםשלנו מותנית בזכות המאבק
מוקרטית.
לחיסול הכיבוש במסגרת הדמוקרטיה
על דעותינו השונות אך גם בקבלת ההכרעה הדמר
האנטי־ישראלית ניזונה לא שלנו אלא בהכנעת המדינה מבחוץ .ההיגיון של
אין ספקשהתעמולה
גישהזו עשוי גם
להוביללקריאהלהפעלת כוח צבאי
מעט ממשאבים ערביים .אבל ברור שלא רקבעלי
קרטית ואי יציאה מעשיתלסיכולה בין אם בעצמנו
נגדישראל ,באם הסנקציות לא
עניין נרתמים למאבק נגד ישראל אלא גם אנשים
ובין אם בגיוס כוחות זרים.
יועילו .דר גורדון
מדינת היהודים

מושתתת על

חדלה

הצלחה בהכרעה

כבר

צבאית

הגונים הנתפסים

אינטלקטואלית לתמר
רגשית או

נות
ולטיעוניםחד־צדדיים.

הוציא אפוא את עצמו מתוך המערכת
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