ד"ר אלברט לינקולן
נולד בשנת  1945בארצות הברית ,צאצא ישיר של הנשיא השלישי של ארצות הברית תומאס
ג'פרסון ונצר למשפחתו של הנשיא ה ,16-אברהם לינקולן .בארבעים השנים האחרונות חי
באירופה ,באפריקה ובמזרח התיכון ,ומשמש כמזכיר הכללי של הקהילה הבהאית העולמית
מאז .1994
לינקולן הינו בעל תואר ראשון ( ).B.Aבהצטיינות מאוניברסיטת הרווארד ותואר ד"ר במשפטים
( ).J.Dמאוניברסיטת שיקגו .במסגרת עבודתו המשפטית פעל לינקולן בארבע ארצות (צרפת,
הרפובליקה המרכז אפריקאית ,קמרון וחוף השנהב) ,בשלוש שפות ,ובתחומים משפטיים
שונים החל בזכויות אדם ,קניין רוחני ואוצרות טבע ,ועד דיני נזיקין ומשפט פלילי .במהלך
עבודתו כעורך דין ברפובליקה המרכז אפריקאית הגן לינקולן על אזרחים שנרדפו על רקע דתי
או פוליטי ,וכן על בעלי תפקידים ציבוריים רשמיים שהועמדו לדין בעקבות הפיכה צבאית.
לפני מינויו למזכיר הכללי של הקהילה הבהאית העולמית שימש לינקולן כנציג המיוחד של
הקהילה באפריקה ,וכיהן בתפקידים שונים במועצות הקהילות הבהאיות של מדינות אפריקה,
שם התגורר בין השנים  ,1993-1972כגון :יושב ראש ,סגן יושב ראש ,מזכיר ,גזבר ועוד .כמו
יתר התפקידים שמילא בקהילה הבהאית ,תפקידו הנוכחי כמזכיר הכללי העולמי נעשה בהתנדבות וללא שכר.
תקופת כהונתו הנוכחית בת  16השנים מתאפיינת בהידוק הקשר בין הקהילה הבהאית לבין הרשויות ואזרחי ישראל ,בני כל הדתות והעדות .ציוני
הדרך בפועלו בישראל הם השלמת הגנים הבהאים בחיפה ,שהפכו לאחד מאתרי התיירות הפופולאריים ביותר בארץ; השקת תוכניות לפיתוחם
של שלושה אתרים בהאיים קדושים והיסטוריים בעכו ובגליל המערבי; וצירופם של האתרים הבהאים בחיפה ובעכו לרשימה היוקרתית של אתרי
מורשת עולמית של ארגון החינוך ,המדע והתרבות של האו"ם (אונסק"ו).
חייו ופועלו של לינקולן מתאפיינים באמפתיה ובאהבת אדם .בחתירה לעמדה עקרונית בנושאי שוויון ואחווה אנושית המבוססת על הערכת
השונה ,דרכו היא דרך של שירות צנוע ,הדברות סובלנית ושיתוף פעולה .גישה זו עולה בקנה אחד עם רוחה התרבותית של העיר חיפה ,והודות
לה זכה לינקולן לאמונם של המגזרים השונים באוכלוסיה .אמון זה בא לידי ביטוי בקבלת מגן הסובלנות מ"רוטרי ישראל" בשנת  2004ובתואר
"יקיר בית הגפן" שהוענק לו בשנת  2005ע"י המרכז הערבי יהודי הנודע.
בתפקידו הנוכחי ,משקיע לינקולן מאמצים מתמשכים בפיתוח יחסי שיתוף פעולה בין המרכז הבהאי העולמי ובין אוניברסיטת חיפה .לאורך
השנים נשא הרצאות בפקולטה למשפטים ,בחוג להיסטוריה של המזה"ת ,ובחוג לגיאוגרפיה ולימודי הסביבה .בין היתר ,אירח עשרות ביקורים
של סטודנטים וסגל אקדמי במרכז הבהאי העולמי ,והיה מעורב אישית בייסוד סדרת הרצאות פתוחות לציבור בנושאים הקשורים לדת הבהאית,
המתקיימות מזה עשר שנים .במהלך תקופה זו העניק המרכז הבהאי העולמי מלגות לסטודנטים לתארים מתקדמים ,ופתח את ארכיוניו לטובת
תוכניות מחקר ,אחד מהם הוביל אף לפרסום ספר פורץ דרך בנושא תרומת הקהילה הבהאית לחינוך המודרני באירן.

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

מעניק בזאת

לאלברט לינקולן
את התואר

דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד
בהוקרה על תרומתו הרבה לקהילה בישראל ולעיר חיפה בפרט; על תרומתו לקידום ערכי ההבנה ההדדית ,הדו קיום והפלורליזם
התרבותי ,ערכים שטבועים במהותה של אוניברסיטת חיפה; ועל ידידותו רבת השנים עם אוניברסיטת חיפה ,המתבטאת בשיתוף
פעולה מתמשך בין הקהילה הבהאית בחיפה והאוניברסיטה.
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