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 ,שלום פרופסור קלפטר
 

הריני פונה אליך בשם הועדה לחופש אקדמי של אגודת לימודי המזה"ת של צפון אמריקה 
MESA)(,  כדי להביע דאגה עמוקה לגבי החלטת הנהלת אוניברסיטת תל אביב לבטל את

אביב להחזיר -קוראת לאוניברסיטת תל MESAהזמנתו של הפעיל הפלסטיני מחמד כנעאנה.  
יה של השתקה והפחדה, ולאשר מחדש את העקרונות על כנה את ההזמנה, למאוס בפוליט

 והנורמות של חופש אקדמי.
 

MESA  כדי לעודד מחקר ולימוד של המזה"ת וצפון אפריקה, והינה הארגון  1966נוסדה בשנת
 International Journal of Middleהמוביל בתחום זה.  האגודה מוציאה לאור את כתב העת 

East Studies   ברים ברחבי העולם.  ח 3,000-ולה כMESA  מחוייבת להבטחת חופש אקדמי
 ולחופש ביטוי, הן במזה"ת והן בהקשר של לימודי מזה"ת בצפון אמריקה ובכלל.

 
מחמד כנעאנה הינו פלסטיני אזרח ישראל ופעיל מרכזי באבנאא אלבלד (בני הכפר), ארגון 

בר בארוע ציבורי לציון יום באפריל הוא הוזמן לד 7-פלסטיני פוליטי בישראל. ביום שני, ה
ידי ארגוני הסטודנטים של -אביב שאורגן על-האדמה הפלסטיני, כחלק מטכס באוניברסיטת תל

 עוודה.-חד"ש ושל אל
במשך השבוע שקדם לארוע זה, גברו הקריאות מצד ארגוני סטודנטים ימניים  כגון הבית 

כנעאנה. בנוסף על קריאתם זו, היו היהודי, אם תרצו, ליכוד, ויש עתיד לבטל את הרצאתו של 
עוודה וב"ארגונים פוליטיים ערביים" אחרים להיות -שקראו לכך שעל סטודנטים פעילים באל

 מושעים מהאוניברסיטה.
ידי הנהלת -מפלגתית וכן על-ידי אגודת הסטודנטים הבלתי-קריאות אלה נשמעו ונדחו על

מי.  האוניברסיטה אף הוציאה הצהרה האוניברסיטה כיוון שהן מהוות הפרה של החופש האקד
המאשרת את זכות הסטודנטים לחופש ביטוי ולעיסוק בפעילות ציבורית במסגרת החוק, ושאינה 

 מאיימת על "הסדר הציבורי, ועל סדר ההוראה, המחקר והעבודה בקמפוס".
קר בתגובה, קואליציית ארגוני הסטודנטים הימניים המתנגדים קיימו הפגנה ביום ראשון בבו

בקמפוס, ואף איימו לנקוט בצעדים נוספים כגון שביתת סטודנטים שתחפוף לכנס המתוכנן 
ותשבשו, אלא אם כן תבוטל הזמנת כנעאנה.  בנקודה זו חזרה בה הנהנלת האוניברסיטה 
מהחלטתה הראשונית והוציאה הכרזה הסותרת את קודמתה: " לאור חששות להפרת הסדר 

לכלול את מחמד כנעאנה בתכנית הוגשה רק לאחרונה, ללא זמן  הציבור, והיות ובקשה מפורשת
 מספיק לשקול את הבקשה, האוניברסיטה אינה מאשרת את השתתפות כנעאנה באירוע".

 
ידי כניעה לדרישותיה של קואליציה קולנית של ארגונים ובודדים שפעלו כדי להפחיד -על

עלול בעתיד לשמש עילה לפעולות סטודנטים אחרים, יצרה אוניברסיטת ת"א תקדים מסוכן, ש
 צנזורה נוספות, דבר שיפריע לביטוי חופשי של רעיונות ודעות בקמפוסים ישראלים.

כדי לעמוד בסטנדארטים הדמוקראטיים שמציבה לעצמה ישראל, עליה לוודא שהאוניברסיטה 
עות היא מקום שבו מוגנות, באופן שוויוני, זכויות הסטודנטים להשמיע בחופשיות מגוון ד

פוליטיות.  לטקטיקות של השתקה, הפחדה, והוצאת דיבה אין מקום בשיח אקדמי ופוליטי 
 MESAכן קורא ארגון -באוניברסיטה, וודאי שאסור שהן יאופשרו ויאושרו על ידה.  על
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לאוניברסיטה להחזיר על כנה את ההזמנה למר כנעאנה, לדחות את פוליטיקת ההשתקה 
 יבותה לעקרונות ולנורמות של חופש אקדמי.וההפחדה, ולאשר מחדש את מחו

 בברכה,
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