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 קול קורא

 הכנס השנתי העשירי ללימודי המפרץ הפרסי בישראל

 "מיעוטים דתיים ואתניים במרחב המפרץ הפרסי"

 2018באפריל  16יום שני, 

 מרכז עזרי לחקר איראן והמפרץ הפרסי

 אוניברסיטת חיפה

בקשים הכנס השנתי יעסוק במגוון המיעוטים הדתיים והאתניים במרחב המפרץ הפרסי בעבר ובהווה. אנו מ

הרצאות שיעסקו בשלל המיעוטים הקיימים בחברות ומדינות המפרץ הפרסי משני צדדיו. לדוגמא, קהילות 

ים של נוצרים, בהאים, יהודים )איראן, תימן(, שיעים )כווית, בחריין(, בלוצ'ים, אפגנים, אזרים, כורדים, סונ

אנו מעוניינים בהרצאות שיעסקו בהיסטוריה באיראן, עובדים זרים, אפריקאים במפרץ, איראנים בדובאי, וכו'. 

של היווצרות הקהילות אלו לצד דיונים עכשוויים במורכבות הקיום והיחסים של קבוצת המיעוט אל מול הרוב, 

 המדינה, או מיעוטים אחרים. 

ההרצאות יכולות להתייחס להיבטים פוליטיים, כלכלים, חברתיים, תרבותיים ואחרים של הקהילות. נרצה 

ון, למשל, כיצד משפיעה הטכנולוגיה והרשתות החברתיות על המיעוט? כיצד השינויים במדינת הלאום, לבח

במרחב המזרח תיכוני ואף ברמה הבינלאומית השפיעו על אותם מיעוטים? כיצד האינטראקציה בין הקהילות 

 י?        השונות השפיעה על עיצוב החברה, הכלכלה והפוליטיקה של המדינות במרחב המפרץ הפרס

אנו מזמינים חוקרים מכל תחומי העניין העוסקים בנושאים אלו ואחרים להגיש הצעות להרצאה או פאנל עבור 

הכנס. תלמידי מחקר בשלבים מתקדמים וכן בעלי עניין מחוץ לעולם האקדמי )דיפלומטים, עיתונאים, אנשי 

ת כאן את תוכנית הכנסים הקודמים וחלק עסקים, וכיו"ב( מוזמנים גם הם להגיש את הצעותיהם. ניתן לראו

 http://gulfc.haifa.ac.ilמההרצאות: 

מילים(  500שם מרצה, שיוך אקדמי וכותר הרצאה )כולן בעברית ובאנגלית(, מלווים בתקציר ההרצאה )עד 

בעברית( יש לשלוח בדואר אלקטרוני אל מרכז עזרי  bio-noteוקורות חיים )נוסח מקוצר או 

(drab@univ.haifa.ac.il עד לתאריך )בפברואר,  15. הודעות קבלה תשלחנה עד לתאריך 2018בפברואר,  1

2018 . 

מציגי הרצאות נבחרות, המבוססות על מחקר חדשני, יתבקשו לשלוח מאמריהם לקובץ מאמרים מיוחד 

 (. http://www.ktav.co.il/book.asp?BookID=2743לקובץ המאמרים הקודם, ראו: )

 בברכה,

 י הכנס,מרכז

 ד"ר סולי שאהוור, ד"ר ערן סגל
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