פרופסור ברוס בואנו דה מסקיטה
ברוס בואנו דה מסקיטה נולד בשנת  1946בארצות הברית ,בן להורים יהודים יוצאי הולנד ובלגיה שהיגרו בשנת  1940מאירופה לארצות הברית.
בשנת  1971סיים את לימודיו לתואר דוקטור במדעי המדינה באוניברסיטת מישיגן ,ומיד החל בקריירה אקדמית כמרצה .בשנת  1981מונה
לפרופסור מן המניין באוניברסיטת רוצ'סטר ,ובשנת  1986עבר לאוניברסיטת סטנפורד.
משנת  2001הוא משמש כפרופסור במחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת ניו–יורק ,ובין השנים  2015-2006כיהן בה כראש מרכז אלכסנדר
המילטון לכלכלה פוליטית .במהלך השנים היה פרופ' בואנו דה מסקיטה מרצה אורח באוניברסיטאות מובילות בארצות הברית ,בהן ייל ,קורנל,
אוניברסיטת קליפורניה ,ברקלי ועוד.
התרומה האקדמית העיקרית והחשובה של פרופ' בואנו דה מסקיטה היא ביישומי תורת החשיבה הרציונלית בחקר היחסים הבינלאומיים ,ובעיקר
במצבי משבר ומלחמה .הוא פיתח תחום מחקר חדשני שנעזר בשיטות מתמטיות ,המבוססות על יישומים של תורת המשחקים ,על מנת לחקור
סוגיות ביחסים בינלאומיים כדי להסביר ,לנבא ,ולחזות אירועים מדיניים ופוליטיים .השפעתה של עבודתו פורצת הדרך ניכרת לא רק בשדה
המחקר התיאורטי אלא גם בתחומי העשייה ,כאשר מקבלי החלטות במדינות ,גופים ממשלתיים וארגונים לא ממשלתיים שונים נעזרו ונעזרים
בשירותיו.
פרופ' בואנו דה מסקיטה נחשב על ידי רבים לאחד מגדולי החוקרים בתחום היחסים הבינלאומיים של תקופתנו ,ובוודאי לאחד המקוריים שבהם.
הוא זכה לאורך השנים בפרסים ואותות רבים ,נמנה באופן קבוע על רשימות החוקרים המשפיעים והחשובים ביותר בימינו ,ומאמריו מתפרסמים
תדיר בכתבי עת מדעיים ופופולאריים מובילים.
הוא חבר באקדמיה האמריקאית למדעים ,באגודה האמריקאית למדעי המדינה ,באגודה לחקר יחסים בינלאומיים ,באגודה ללימודי שלום ועוד.
פרופ' בואנו דה מסקיטה כתב והיה שותף לכתיבתם של יותר מ– 19ספרים ו– 140מאמרים.

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

לברוס בואנו דה מסקיטה
את התואר

דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד
בהוקרה על מצוינות מחקרית המעמידה אותו בשורה הראשונה של אנשי מדע בעולם כולו; על
היותו אחד מגדולי החוקרים בתחום היחסים הבינלאומיים בכלל וחקר סכסוכים ,מלחמה ושלום
בפרט; על יצירתיות וחשיבה שמחוץ לקופסה אשר בזכותן פיתח תחום מחקר חדשני;
ועל השפעתו הרבה ויוצאת הדופן הן בשדה המחקר האקדמי והן בשדה המעש.
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