פרופסור דבורה א' ליפשטדט
דבורה ליפשטדט נולדה בניו יורק בשנת  1947וגדלה בבית אורתודוקסי מודרני .בשנת  1966החלה ללמוד באוניברסיטה העברית בירושלים.
כשפרצה מלחמת ששת הימים ,היא נשארה בארץ לשנה נוספת ,ולמדה היסטוריה של עם ישראל.
היא למדה לתואר ראשון במדעי המדינה ובהיסטוריה של ארצות הברית ב– ,CCNYולאחר מכן עברה לאוניברסיטת ברנדייס ,שם סיימה את
לימודיה לתואר מ"א ולתואר ד"ר .משנת  1993היא משמשת פרופסור חבר להיסטוריה יהודית מודרנית ולימודי שואה באוניברסיטת EMORY
באטלנטה.
תשובתה של פרופ' ליפשטדט ,במסגרת מחקריה הראשונים ,לשאלתו של סטודנט" :מה ידעו הורי בתקופת השואה?" הובילה לכתיבת הספר:
"מעבר לאמונה — העיתונות האמריקאית ובוא השואה  ."1945-1933בהמשך ,בהמלצתם של פרופ' יהודה באואר ופרופ' ישראל גוטמן ,היא החלה
לעסוק בנושא הכחשת השואה ,וכתבה את הספר" :הכחשת שואה — המתקפה הגוברת על האמת והזיכרון" .ספר נוסף שלה היה "משפט אייכמן"
אשר יצא לאור בשנת  ,2011יום השנה ה– 50למשפט שהתנהל בירושלים ,ולאחרונה יצא לאור ספרה "שואה :הבנה אמריקאית" .בימים אלה היא
שוקדת על כתיבת הספר" :האשליה האנטישמית — מכתבים לסטודנט מודאג".
בנוסף למחקר ולהוראה ,פרופ' ליפשטדט מפעילה את אתר האינטרנט holocaust denial at trialא) (www.hdot.orgאשר חושף מכחישי שואה ברחבי
העולם.
מאבקיה הציבוריים הבולטים והמשמעותיים של פרופ' ליפשטדט היו כנגד ההיסטוריון הבריטי ,דיוויד אירווניג ,שבשנת  1998הגיש נגדה תביעת
דיבה על שכינתה אותו מכחיש שואה .היא פעלה לחשיפת השקרים והרעיונות הגזעניים של אירווינג ,עד אשר בית המשפט העליון של בריטניה
קבע כי אירווניג הוא אכן מכחיש שואה.
ספרה של פרופ' ליפשטדט" ,היסטוריה במשפט :יומי בבית המשפט עם מכחיש שואה" ,אשר זיכה אותה בפרס הספר הלאומי היהודי לשנת ,2006
והסרט "הכחשה" שיצא אל האקרנים בשנת  ,2016מתבססים על תביעת הדיבה של אירווינג כנגד פרופ' ליפשטדט ,והם זכו להצלחה ולביקורות
אוהדות בעולם.
בין השנים  1999-1996כיהנה פרופ' ליפשטדט כחברה בוועדה המייעצת לחופש הדת מטעם הממשל האמריקאי ,וייעצה למזכירת המדינה ,מדלן
אולברייט ,בנושאים הקשורים לרדיפה על רקע דתי .בשנת  2005היא ייצגה את הבית הלבן ,על פי בקשתו של נשיא ארה"ב ,ג'ורג' .וו .בוש ,בטקס
לציון יום השנה השישים לשחרור מחנה ההשמדה אושוויץ.
פרופ' ליפשטדט מונתה על ידי הנשיאים קלינטון ואובמה להיות חברה במועצה הלאומית לזיכרון השואה .היא משמשת גם כיו"ר הוועד
האמריקאי למאבק בהכחשת שואה ובאנטישמיות שבמסגרת מוזיאון ארה"ב לזכר השואה.

אוניברסיטת חיפה
סנאט אוניברסיטת חיפה בתוקף סמכויותיו המוענקות לו
על–ידי חוקת האוניברסיטה ובהתאם להמלצות הנשיא והוועד המנהל
מעניק בזאת

לדבורה א' ליפשטדט
את התואר

 צילום :אסנת פרלשטיין

דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד
בהוקרה על מפעל חייה ועל מאמציה ההרואיים למאבק בהכחשת השואה ולמיגור התופעה,
באמצעות הכלי המרכזי המשמש את המחקר האקדמי — חשיפת האמת; על פרסומיה האקדמיים
הרבים ועל הרצאותיה ברחבי העולם כנגד האנטישמיות והכחשת השואה; על מסירותה חסרת
הפשרות ומחויבותה לחקר השואה ולשימור זכר השואה; על אמונתה הבלתי ניתנת לערעור
בחשיבותו העליונה של חופש הביטוי; ובהערכה לתפקידה כדמות מפתח בחיי יהדות ארצות
הברית ויהדות העולם.
ניתן בי"ב בסיון תשע"ז 6 ,ביוני 2017
חיפה ,ישראל
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