:"חברה ופוליטיקה במזרח התיכון המשתנה
"כנס לכבוד פרישתו של פרופ' מיכאל אפל לגמלאות
מרכז עזרי – אוניברסיטת חיפה
תחומי מחקר משתתפי הכנס
 תמורות בסכסוכים אזוריים:מושב ראשון
 אוניברסיטת חיפה, מרכז עזרי, ד"ר גלן סגל:יו"ר
 אוניברסיטת חיפה והמכללה האקדמית עמק יזרעאל, מרכז עזרי,ד"ר עידו זלקוביץ
 חוקר במרכז עזרי,ד"ר עידו זלקוביץ' הוא ראש חטיבת לימודי המזרח התיכון במכללה האקדמית עמק יזרעאל
 המכון הישראלי למדיניות חוץ-מדיניות במכון מיתווים-לחקר איראן והמפרץ הפרסי באוניברסיטת חיפה ועמית
 ישראל,ערבי- הסכסוך הישראלי, היסטוריה חברתית ופוליטית פלסטינית: תחומי ההתמחויות שלו הם.אזורית
והמערכת הפוליטית הבין ערבית ותפקידה של מערכת ההשכלה הגבוהה בבניית הזהות הלאומית במזרח
.התיכון
Students and Resistance In Palestine: : האחרון שבהם הוא.ד"ר זלקוביץ' פרסם שני ספרים בתחומים אלו
 ד"ר זלקוביץ כתב מספר רב של מאמרים אקדמיים.)Routledge, 2015( Books, Guns, and Politics
. והוא מרבה להתראיין אודותיהם בתקשורת הישראלית והבינלאומית,ופובליציסטיים בנושאים אלו

 אוניברסיטת חיפה,פרופ' יאיר הירשפלד
Dr. Yair Hirschfeld, senior lecturer emeritus at the Department of Middle Eastern History, University
of Haifa; was worked on modern Iranian history, and on the Israeli-Palestinian conflict; He is a
practitioner in track two diplomacy, in conflict-resolution and an architect of the Oslo Process. He
presently serves as the academic director of the S. Daniel Abraham Center for Strategic Dialogue at
the Netanya Academic College, and as "Brochstein Felllow" in the Conflict Resolution Program, of
the Baker Institute for Public Policy, at Rice University, Houston, Texas. His recent publications
include::
Yair Hirschfeld Track-Two Diplomacy toward an Israeli-Palestinian Solution, 1978-2014; Wodrow
Wilson Center Press, and John Hopkins Univerity Press 2014; a compilation of articles on Designing
a Policy for Gaza, (2015); on The Concept of an Israel-Palestine Confederation; (2016) and on
Enabling Conditions for a Two State Solution (2016).

 אוניברסיטת חיפה, בית הספר למדעי המדינה,פרופ' בני מילר
Benjamin Miller is Professor of International Relations at the School of Political Sciences, The
University of Haifa. Miler’s work in international relations focuses on explaining patterns of
international conflict and cooperation and the sources of war and peace. His current project
focuses on explaining changes in US grand strategy since World War II. Another major project
explains variations in war and peace in the post-Cold War era. Among his publications: When
Opponents Cooperate: Great Power Conflict and Collaboration in World Politics (Ann Arbor,
Michigan: The University of Michigan Press, 2nd ed., 2002); States, Nations and Great Powers: The
Sources of Regional War and Peace (Cambridge: Cambridge University Press—Cambridge Studies in
International Relations, 2007); Regional Peacemaking and Conflict Resolution: A Comparative
Approach (London: Routledge, 2015; co-edited with Carmela Lutmar, and based on Miller’s theory);
and Between International and Regional Security: The Sources of War and Peace (Routledge, 2017-the book is a collection of Miller’s best essays and includes also some new work).

Mr. Miroslav Zafirov, Political Affairs Officer, UNAMI, and PhD Student at the Dept of Middle
Eastern History, the University of Haifa
Miroslav Zafirov is born in 1977. Graduate in Middle Eastern Policy and Hebrew studies, in 2003 he started
his career at the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria. He has eight years of experience in
the Gulf, being twice appointed in the diplomatic missions of his country in Kuwait and Qatar. Since 2010 he
worked at the team of the then Foreign Minister Nickolay Mladenov dealing with the Middle East. He has
formerly served as Charge d’Affairs and Head of Mission at the Embassy of Bulgaria in Doha and as Political
Affairs Officer at the United Nations Assistance Mission in Iraq (UNAMI). Currently he serves as political
advisor and liaison officer at the United Nations Special Coordinator for the Middle East Peace Process
(UNSCO).
Till 2011 Miroslav Zafirov was an associate professor at the New Bulgarian University. Since August 2014 he
assists a local think thank - Sofia Security Forum as its advisor on Middle East. Authored articles on Middle
Easter history and contemporary policy.
Speaks English, Arabic, Russian and Persian languages. Invited to read lectures and participate in events at
King’s College, Fletcher School, New York University in Abu Dhabi, St. Andrew’s College, UK Defense
Academy, Tel Aviv University and Haifa University.

) המעמד הבינוני (האפנדיה:מושב שני
 אוניברסיטת חיפה, פרופ' גד גילבר:יו"ר
 אוניברסיטת תל אביב,פרופ' חגי ארליך
–  "המזה"ת: ספרו האחרון.אביב- אוניברסיטת תל,פרופ' אמריטוס להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה
."סלאסה מלך המלכים- "הילה: ספרו הבא."המשבר הגדול מאז מוחמד

פרופ' מחמוד יזבק ,אוניברסיטת חיפה
מרצה וחוקר בתחומי ההיסטוריה החברתית של המזה"ת בכלל והפלסטינית בפרט.
תחום התמחות ראשי :חקר הסג'לאת והיסטוריה אורבאנית
מוסמך האוניברסיטה של חיפה ודוקטור מטעם האוניברסיטה העברית
ד"ר יאיר בוימל ,מכללת אורנים
ראש החוגים להיסטוריה (כללית ,ע"י ,מז"ת) במכללה האקדמית לחינוך ,אורנים.
למד את כל תאריו האקדמיים בחוג להיסטוריה של המזה"ת ,באונ .חיפה.
התמחות אקדמית :מדיניות הממסד הישראלי כלפי האזרחים ערבים בישראל.
ספרו "צל כחול לבן" ומאמריו בנושא הוכיחו כי לממסד הישראלי היתה מדיניות סדורה בנושא עיצוב מיקומו המודר
של המיעוט הערבי במדינה היהודית .מדיניות זו כמעט ולא השתנתה עד היום.

מושב שלישי :הכורדים ומיעוטים אחרים
יו"ר :ד"ר סולי שאהוור ,מרכז עזרי ,אוניברסיטת חיפה
פרופ' עופרה בנג'ו ,אוניברסיטת תל אביב
Professor Ofra Bengio, Senior Research Fellow at the Moshe Dayan Center for Middle
Eastern and African Studies. Head of Kurdish Studies Program at the Moshe Dayan
Center. Fields of specialization: contemporary Middle Eastern history, modern and
contemporary politics of Iraq, Turkey and the Kurds. She is also interested in Culture and
literature of Middle Eastern societies. She has translated poetry and prose from Arabic and
Turkish into Hebrew. She was a visiting fellow at Emory, Beijing and Bogazici universities
as well as The Washington Institute. She is frequent commentator in Israeli and world
media.

מר חי-איתן כהן ינרוצ'ק ,מרכז דיין ,אוניברסיטת תל אביב
חי איתן כהן ינרוג'ק הוא חוקר טורקיה המודרנית במרכז משה דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה
באוניברסיטת תל אביב .מר כהן ינרוג'ק הינו עורך של הירחון " "Turkeyscopeוחוקר טורקיה בירחון
 ""Bee Hiveמבית מרכז דיין ,המנתח מגמות ותהליכים במדיה החברתית האזורית .זוכה מלגת
הצטיינות על שם דן דוד לשנת .2015
ד"ר רונן זיידל ,המרכז לחקר עיראק ,אוניברסיטת חיפה ומרכז דיין ,אוניברסיטת תל אביב
רונן זיידל עוסק בחקר עיראק המודרנית לפני ואחרי  2003ומכהן כסגן יו"ר המרכז לחקר עיראק
באוניברסיטת חיפה .הוא מלמד באוניברסיטה העברית ,אוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת תל אביב
שיעורים בנושא ההיסטוריה של עיראק ,גיאופוליטיקה של המזה"ת והסכסוך הערבי-ישראלי .כמה
מפרסומיו פורסמו בשנים האחרונות בערבית בכתבי עת אקדמיים בעיראק.

מר עידן בריר ,אוניברסיטת תל אביב והפורום לחשיבה אזורית
עידן בריר הוא דוקטורנט בבית הספר להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב ,כותב עבודת דוקטורט על דפוסים
של אורבניזציה ושלטון בעיר ּכרּכּוּכ בהנחיית פרופ' אהוד טולידאנו .עבודת המאסטר שלו ,בהנחיית פרופ'
עפרה בנג'ו ,שהוגשה בשנת  ,2009עסקה בהשתנותה ובהבנייתה מחדש של הזהות היזידית בעיראק ובגולה.
עידן הוא גם עמית מחקר בפורום לחשיבה אזורית העוסק בעיראק ,כורדיסטאן והמיעוטים וכן מתרגם ספרות
ושירה מערבית.

מושב רביעי :עיראק
יו"ר :פרופ' אמציה ברעם ,המרכז לחקר עיראק ,אוניברסיטת חיפה
ד"ר נתי אבנרי ,אוניברסיטת בר אילן
תחומי מחקר:
עיראק המודרנית :פוליטיקה ,כלכלה ,עדות ,ומדיניות חוץ
מדיניות ארה"ב ובריה"מ במזה"ת מהמאה העשרים ועד ימינו אנו
התפתחות הציר האירו-ערבי :האיחוד האירופי ומדינות ערב
מר נתנאל רבקין ,אוניברסיטת חיפה
בעל תואר שני בהיסטוריה של המזרח התכון ,כתב תיזה בהנחיית פרופ׳ מיכאל אפל בנושא ״ההתנהלות
הפוליטית של המנהיגות הדתית של הסונים בעיראק.2003-2013 ,״ עבד בעיראק כמתורגמן בשנים 2008-
 ,2009וכעובד משרד הביטחון האמריקאי בשנים  .2010-2011עורך-משנה של כתב העת Inside Iraqi
.Politics

ד"ר נגה אפרתי ,המרכז לחקר עיראק ,אוניברסיטת חיפה ,והאוניברסיטה הפתוחה
ד"ר נוגה אפרתי היא מרצה בכירה במחלקה להיסטוריה ,פילוסופיה ומדעי היהדות באוניברסיטה
הפתוחה .היא מחברת הספר  ,Women in Iraq: Past Meets Presentשיצא לאור בשנת 2012
בהוצאת .Columbia University Press

