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עמוד 2

בבור

למגזר
במשך שנים פעל פרופ' עליאן אל־קרינאווי
הבדואי ,נשיא מכללת אחווה ,למען
מחקריו
אוכלוסיות חלשות:
באמצעות
פורצי הדרך ,דרך
דחיפתן ללימודים גבוהים
ובתמיכה מוראלית .את הפרי למאמציו
הוא

יראה

מדליק
אורי

בטקס יום

העצמאות,

שם

ישמש

משואה

בינדר//צילום :אדי ישראל

כשאל־קרינאווי נבחר לתפקיד
השנים דגל של רב תרבותיות וקידוםאוכלו־
$TS1$אוכלוסיות$TS1$
יש לא מעט פורצי דרך במגזר הב־
$TS1$הברואי$TS1$
נעשתה
אקדמאי מצליח
מחלקה
$DN2$אוכלוסיות $DN2$בפריפריה ,שמחתילהיות שםולהיבחר
סיות
$DN2הברואי $DN2$בנגב .בהם ניתן למנות בכי־
$TS1$בכידים$TS1$
רואי
זו אמירה משמעותית ופורצת דרך בשל כך
הבדואי
אל־קרינאווי ,נשיא המכללה
למשימה המכובדתהזו״.
$DNבכידים$DN2$בעולם הרפואה ,שופט
דים
שהיה הבדואי הראשון בתפקיד .לאחר מכן
הראשון בישראל ,לא נולד עם כפית זהב
עליאן אל־
$TS1$אלקרינאווי$TS1$,
מצליחים .פרופ׳
ואף אנשי הייטק
מה המשמעות של הבהירה שלך?
נבחר גם פרופ׳ עראף אבו רביע לתפקיד
בפה .כשגדל התנאים הכלכליים בבית לא
״כאשר נבחרתי לתפקיד נשיא מכללת אח־
$TS1$אחווה$TS1$
נאווי $DN2$,נשיא מכללת אחווה ,הוא אחד
קרינאווי,
ללימודי המזרח התיכון .ומאז
ראש המחלקה
הנחישות שלו הביאה אותו
היו טובים אך
$DN2$אחווה $DN2$אמרתי שזה חגלדמוקרטיה .היום ,כשמ־
$TS1$כשמברכים$TS1$
ווה
הבולטים שלהם .רוצים הוכחה? הוא נבחר
כבר אין סופרים את הבדואים שהשתלבו
באקדמיה כדרך חיים .כעובד סו־
$TS1$סוציאלי$TS1$
$DN2$כשמברכים $DN2$אותי על בחירתי למדליק משואה ,לבחירה
ברכים
המשואות בטקס יום
לשמש כאחדממדליקי
מפתח בפקולטות לרפואה ובמח־
$TS1$ובמחלקות$TS1$
בתפקידי
$DN2$סוציאלי $DN2$בחברה הבדואית בנגב עשהחיל ודאג
אני אומר שזו התממשות הדמוקרטיה וכי זה ציאלי
העצמאות,עניין שמבליט את מפעל החייו
$DN2$ובמחלקות $DN2$ההנדסה.
לקות
לשפר את מצבם של רבים .כמו כן ,מאחוריו
הדגל של הרב תרבותיות שלהמכללה .אותי
העשיר והמגוון.
באקדמיה ידועות לכל וכאשר
היריבויות
זה מחזק ומשמחלהיות ביןמדליקי המשואות
ביוםרביעי האחרון צלצלהטלפון שלפרופ׳
עשרות מחקרים פורצי דרך שחשפו בעיות
החל הקרב על תפקיד נשיא המכללה האקדמית
שמורכבות מאב
במשפחותגדולות
קשות
והבחירה בי היא מסר חשוב שמצביע על הפ־
$TS1$הפסיפס$TS1$
ל־קרינאווי .התחושה הראשונית שלו היתה
במשפחות שבהן ההו־
$TS1$ההורים$TS1$
אחד וממספר אמהות,
הישראלית״.
$DN2$הפסיפס $DN2$של החברה
סיפס
ואולם ,הה־
$TS1$ההמשך$TS1$
כי מדובר בשיחה שאינה אמיתית.
אחווה נשמעו
קולותותיהם של כמהבעלי ענ־
$TS1$עניין$TS1$
יין
אל־קרינאווי ,וזאת
$DN2$עניין $DN2$נגד המינוי של פרופסור
$DN2$ההורים $DN2$קרובי משפחה ובשל כךהילדיםסובלים
רים
מה אומרימ בבית?
שך $DN2$היה מפתיע ומרגש .״שמעתי את ההו־
$TS1$ההודעה$TS1$
משך
מתוך חוסר היכרות עםמפעלו האקדמי .הוא
ממומים,
טאלל
אחי
גם
מאוד.
שמחה
מונה
״אשתי
בבחירה
שמדובר
להאמין
קשה
לי
היה
אך
ועור.
דעה
$DN2$
מצדו לא השיב מלחמה ולא תקף את יריביו.
כברת דרך ארוכה וכיום ניתן
היה מאושר מהבחירה בי .מחוץ למשפחה
אמיתית״ ,הוא נזכר .״בשל כך הבעתי הם־
$TS1$הםתייגות$TS1$,
הוא עבר
לאחר שנבחראפילו לא עסק בסוגייה .במקום
$TS1$המכללה $TS1$להאזיןלהרצאותיו כשהוא מדבר באנגלית
אציין שיושב ראש הוועד המנהל של המכל־
גות $DN2$,אבל אז שכנעו אותי כי אין מדובר
תייגות,
זה הוא משמיע את ה״אני מאמין״שלו :״ישלי
שמראה עד כמה הוא אקד־
$TS1$אקדמאי$TS1$
דבר
רהוטה
$DN2$המכללה $DN2$שמואל ברקוביץ׳ דאג לברך אותי והת־
$TS1$והתרגש$TS1$
לה
במתיחה אלא שהבחירה בי אמיתיתלגמרי.
אג׳נדה מסוימת בכך שאני רוצהלהשמיע את
$DN2$אקדמאי$DN2$מוצלח.
מאי
$DN2$והתרגש $DN2$עם כולם כאן מעצם הבחירה.מנכ״לית
רגש
אין לימילים כדי לתאר את מה שאני מר־
$TS1$מרגיש$TS1$.
האוכלוסיותהמוחלשות .התחלתי
הראשונה בעניין הקולות של
האמירה
המכללהד׳׳רזיו חורב אמרה על הבחירה :׳יש
 $DN2$.מבחינתי זה כבודגדול וזה מעיד הרבה
גיש.
המשמעותית
לעזור וביום המ־
לחשוב איך באמת אנייכול
האקדמיה
על שנת המורשתהלאומית .כמי שנושא כל
בעיניים׳״.
ההצלחה הרב תרבותיתבעולם
לי דמעות
ראש

באוניברסיטת בן־גוריון בנגב .היתה

עמוד 3

"תמיד

אתהיכול

עשים הטובים יצאתי עם הסטודנטים לקרית
מלאכי ,שם פגשנו את האנשיםהאלה.
צמא
הבחירה בו היא
מפגשים מסוג זה אני תמיד חושב איך אנייכול
בשורה משמחתעבורוועבור מדינתישראל״.
לסייעולחולל שינוי תוך הקשבהלאחר״.
אל־קרינאווינולד בנגב ואת רוב שנותיו עשה בעית
עליאן
קנדה
ויתר
אחיו שלמדליק המשואה הנבחר ,טאללאל־
$TS1$אלקרינאווי$TS1$,
יש לך מסר כלשהו לממשלה?
הבדואית רהט .צמאונו להשכלה אפיין אותומילדותו והוריו
דחפו אותוללימודים למרות המצב הכלכלי הקשה בבית .את
קרינאווי,
נשיאת אוניברסיטתבן־גוריון בנגב ,פרופ׳
ההרגשה
״אחרי הבחירה בי התחזקה אצלי
$DN2$אלקרינאווי $DN2$,היה הראשון שקיבל את ההודעה
שבבאר
באוניברסיטת בן־גוריון
הראשון הוא סיים
התואר
ששימש כראשעיריית רהט,
המרגשת.טאלל,
רבקה כרמי ,השוהה בימים אלה בארה״ב במס־
$TS1$במסגרת$TS1$
שאנייכול לשנות את מושג הרב תרבותיות
שבע .את התואר השני בעבודהסוציאלית הוא סיים באוני־
$TS1$באוניברסיטה$TS1$
מברך את אחיו .״אני שמח בשביל המדינה וב־
$TS1$ובשביל$TS1$
$DN2$במסגרת$DN2$שליחות,קיבלה את ההודעה בשמחה גדו־
$TS1$גדולה$TS1$.
גרת
בחברההישראלית .הקריאה שלי לממשלה
$DN2$באוניברסיטה $DN2$העברית ובאוניברסיטת טורונטו שבקנדה השלים
ברסיטה
$DN2$ובשביל $DN2$אחי ,שהגיע בכוחות עצמו לפסגה תוך
שביל
$DN2$גדולה$DN2$.״פרופ׳
$TS1$העדיפרות $TS1$.לה.
אל־קרינאווי היה ראש המחלקהלע־
$TS1$לעבודה$TS1$
היא לשים את נושא החינוך בראש סדר הע־
את הדוקטורט.
שהוא מפלס לו את דרכובציפורניים״ ,הוא
סוציאליתבבן־גוריון והבחירה בוכמדליק
בודה
$DN2$לעבודה$DN2$
לעניות דעתי ,לא משקיעים מספיק
דיפר־ות.
$DNהעדיפרות$DN2$.
הידע הרב שצבר הביא אותו לקבלת מינוי מאוניברסיטת בן
אומר .״זה מכובד מאור שהוועדה רואהלנכון
בחינוך ובהשכלה הגבוהה .זה איום אסטרטגי
משואה היא מחמאהעבורנו ,כמי שאפשרו לו
גוריוןלתפקיד ראש המרכז לחקר החברה הבדואית והתפתחותה.
לבחור אנשים שהגיעו בכוחות עצמםלאן שה־
$TS1$שהגיעו$TS1$.
על עתיד המדינה .ההשקעה בהשכלה הגבוהה לזנק קדימהולתרגם את כישוריו באקדמיה״,
לעבודהסוציאלית של
משנת  2004ועד 2008ניהל את המחלקה
מאז
המדינה
מזוהה
אני
ובאנשי ההוראהזו השקעה בעתיד ובחוםן החב־
$TS1$החברתי$TS1$.
ומתמיד
על
עם
היא אומרת.״בעידן שלו נרשמהעליהגדולה גיעו.
$DN2$שהגיעו$DN2$.
אותו מוסד ובין השנים  2009ל־  2012שימש כדיקן בית הספר
האוכלוםיה
כלפי
הצדק
וחוסר
הקיפוח
אף
מה־
$TS1$מהמגזר$TS1$
והסטודנטיות
הסטודנטים
במספר
$החברתי $DN2$.חשוב לי שאנחנו ,כמכשירי אנשי הוראה,
רתי.
הע־
$TS1$הערבית$TS1$
שהגיעו
סוציאלית באוניברסיטתממוריאל שבקנדה.
עליאן היא סימן
$DN2$הערבית$DN2$בישראל .הבחירה של
רבית
ללימודי תארים מתקדמים.
$DN2$מהמגזר $DN2$הבדואי
מגזר
לעבודה
לא רק נלמד אלא קודם נכשיר את דור העתיד
עליאן
משם הגיע לתפקיד נשיא מכללת אחווה כשמאחוריו רש־
$TS1$רשימה$TS1$
לכך שיש בארץ אנשים שפוייםהמחליטים לא
של אנשי החינוך .רק לאחר מכן נשקיע בדיםי־
$TS1$בדיםיפלינות$TS1$
התפתחאצלנו בצורה משמעותית ועשה קריירה
$DN2$רשימה $DN2$של פרסים מכובדים ומחקרים רבים בתחומי הרב תרבו־
$TS1$תרבותיות$TS1$,
ימה
לפי גחמות ,אלאלפי צדק וכשרון .עם זאת אני
מדהימה של עבודת שטחמובילה בחקר החברה
יפלינות$DN2$שלהם״.
פלינות
אנתרופולוגיה
$DN2$תרבותיות $DN2$,גישותלבריאות הנפש בחברה הבדואית,
תיות,
הבדואית בנגב .הוא ידע למצב את עצמוולה־
$TS1$ולהעמיק$TS1$
חש כי השסע בין החברה היהודיתלבין הערבית
מה מוסר ההשכל בדרך שעברת בחייך עד
גדל,עניין שמנוצל על ידי גורמים קיצוניים
$DN2$ולהעמיק $DN2$במחקר האקדמי .כאשר הציעולו משרה
ועוד.
עמיק
עכשיו?
מעולים בקנדה הוא לא התפתה ונשאר המעונייניםלהרחיבאותו״.
בתנאים
האמנתי שאין דבר העומד בפני
״תמיד
הרצון

כשיש

ושאם

להגיע לכל

אתה

דבק

במטרה

דבר שרק תרצה״.

על

בישראל ,כך
עזב אותנו חשנו אבירה ,אבל
על המינוי שלו כנשיאמכללה.

האמנתי

שאין

דבר

העומד

בפני

הרצון" .אל־קרינאווי

שגם מחויבות הוא הראה.

כשהוא

מצד שני

שמחנו

לידע

