
The Senate and the Executive Committee of Ben-Gurion University of the Negev
hereby resolve to honor

Prof. Cary Nelson
In tribute to an erudite and visionary man of letters, for his uncompromising dedication to advancing American higher education 
and to defending academic freedom everywhere; with deep respect for a prolific and original literary scholar of the culture and 
theory of the Left, who has expanded and democratized the canon of modern American poetry; to an exemplary academician, 
for his long service as president of the American Association of University Professors and as an advisor to colleagues in Israel 
and the United States; with admiration for a leader and humanist, who has devoted his intellect, energy, experience and time 
to highlighting and righting injustices in higher education and fostering unfettered free dialogue among researchers world-
wide; with profound gratitude to a staunch friend of Israel, for his indomitable opposition to academic boycotts, especially of 
Israel, and for his unflagging efforts to illuminate the Israeli-Palestinian conflict in a fair and balanced manner; and with sincere 
appreciation for his efforts to promote openness, tolerance and cooperation, to make the world a better place for all people,

by conferring upon him the degree of

Doctor Philosophiae Honoris Causa
With all the rights and privileges pertaining thereto

הסנאט והוועד המנהל של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
גמרו אומר לכבד את

פרופ' קארי נלסון
בהוקרה למלומד מבריק ואיש חזון, על מאבקו הבלתי מתפשר לשיפור ההשכלה הגבוהה בארצות הברית ולהגנת החופש האקדמי לכל; 
והתיאוריה של השמאל, שפעל להרחבת המגוון הקאנוני של השירה האמריקאית  לחוקר ספרות בעל מעוף, המעמיק בחקר התרבות 
המודרנית; לאיש אקדמיה מסור שמילא תפקידים חשובים, לרבות כנשיא האגודה האמריקאית של פרופסורים באוניברסיטאות וכיועץ 
לעמיתים בישראל ובארצות הברית; לאות כבוד למנהיג רב-השפעה, הומניסט שהקדיש את כשרונו ומיטב ניסיונו, זמנו ומרצו לתיקון חוסר 
צדק בעולם ההשכלה הגבוהה, לרבות למען קידום דיאלוג רחב וללא מגבלות בין חוקרים ברחבי העולם; בהכרת תודה לידיד נאמן של 
מדינת ישראל, על עמידתו האיתנה כנגד חרם אקדמי בכלל, ועל ישראל בפרט, ועל פועלו הרב להאיר באור מאוזן והגון את הקונפליקט 

הישראלי-פלסטיני; ומתוך הערכה על מאמציו לשמירת הפתיחות והסובלנות למען עולם טוב יותר לכל תושביו,

ולהעניק לו את התואר

דוקטור לפילוסופיה לאות כבוד
על כל הזכויות והכבוד הכרוכים בתואר זה
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