افتتاح "صوت سيسمور" ال) ٢٨-أكتوبر  – ٢٠١٨مارس (٢٠١٩
نقدم لكم بكل سرور ملخص نشاط سيسمور خﻼل فصل الخريف الدراسي لعام  ٢٠١٨بين شهري أكتوبر
 ٢٠١٨ومارس  .٢٠١٩وقد اشتمل نشاط المركز على مؤتمر ،محاضرات عامة وورش عمل )ورشتي
عمل خاصتان للباحثين الناشئين( باﻹضافة إلى مشاركة ثﻼثة باحثين من مركز سيسمور وجامعة دوشيشا
في مؤتمر دولي عقد في القاهرة.
تنوعت نشاطات المركز في مواضيعها التي تضمنت دراسات الديانات في القدم بما فيها دراسات العهد
القديم وثقافات الشرق اﻷوسط القديمة كمحتوى وكجزء من علم اﻵثار .وتضمنت أيضا ً اليهودية والمسيحية
في أواخر العصر القديم والعصر الحديث ،واﻹسﻼم من منظور تاريخي وخاصة في الوضع السياسي
والثقافي الحالي بمحاضرات عن المملكة السعودية وإيران.
وقد تم عقد ورشتي عمل بنجاح باهر في ديسمبر من هذا الفصل الدراسي بعد تشجيع باحثي المركز
الناشئين ﻹنشاء ورش عمل جديدة واﻻشتراك فيها .يرجى الرجوع إلى محتوى هذه الطبعة ) (٢٨لﻼطﻼع
على تفاصيل هذه النشاطات .باﻹضافة إلى ورش العمل ،عقدنا ندوتين باشتراك عدد من البحاثين الزائرين
من الخارج الذين تمكنوا من التواصل والتعامل مع باحثي اليابان .وفي شهر أكتوبر ،عقدنا ندوة عن
مخطوطات البحر الميت ومخطوطات تاريخية يهودية-مسيحية أخرى باشتراك اﻷستاذ الدكتور إمانويل
طوڤ الذي تم دعوته عبر التعاون المستمر بين سيسمور وكلية العلوم اﻹنسانية بالجامعة العبرية في القدس.
أما ندوة شهر نوفمبر ،فقد تطرقت لشخصية العالم المسيحي ميستر إكهرت وأعماله وعقدت الندوة داخل
إطار عﻼقة تعاون جديدة بين جامعة دوشيشا وجامعة توبنغن بمشاركة الباحث الزائر اﻷستاذ الدكتور
يوهانس براكتندورف.
واحتفا ًء بتقاعد اﻷستاذ الدكتور هيروشي إشيكاوا أحد الزمﻼء الباحثون اﻷكثر نشاطا ً في سيسمور في مجال
الدراسات اليهودية ،عقد طﻼبه السابقون ورشة عمل على شرفه حيث أن عددا ً كبيرا ً منهم زمﻼء باحثين
حاليا ً في سيسمور أيضاً .وفي خﻼل الفصل الدراسي ذاته ،عقدنا ندوة أخرى عن ناجي المحرقة كما ُمثلوا
في فيلم عرضته وناقشته اﻷستاذ رينه دوداي .وفي ندوة عامة عقدت في شهر فبراير وواصلت نقاش
موضوع السنة وهو "المحرمات الغذائية والقيود الدينية المفروضة في المسيحية واليهودية والبوذية"،
وسعدنا بحضور جمهور كبير هنالك.
وقد تم إصدار نشرة جزئية عن نشاطات العام الدراسي في المجلد ال ١٤-لمجلة مركز دراسات اﻷديان
التوحيدية ) (JISMORوالمجلد ال ١٠-لعالم اﻷديان التوحيدية ) (WMRكبرى دوريات المركز .كما أن
عدد من المحاضرات والبحوث اللواتي عرضن خﻼل فصل الخريف الدراسي سيصدرن في المجلدين
التاليين ل  JISMORو .WMRكما تمكنا من إصدار طبعة خاصة ﻷعمال المؤتمر الدولي الثالث الذي
عقد في القدس في شهر أغسطس لعام .٢٠١٨
اشترك أربعة باحثون في مشروع تحت تنظيم المؤسسة اليابانية تمكنوا من خﻼله اﻻشتراك في دورة تعليمية
في الوﻻيات المتحدة لدراسة حاضر وتاريخ المجتمعات اليهودية في سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس ،وكان
ذلك نشاطا ً ختاميا ً لسنة المركز الدراسية .تحتوي هذه الطبعة على تقرير مفصل لنشاط مركز سيسمور
للبحوث لنصف السنة الدراسية.
أدا تاغر كوهن

