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  المركز أدا تاغار كوهين ةمقدمة رئيس

، من ضمنها مؤتمرين ٢٠١٩عقد مركز سيسمور سلسلة من األنشطة المتنوعة خالل فصل الربيع للعام 

ُعقد كال منهما على مدار يومين من المحاضرات وورش العمل وبمشاركة باحثين  دوليين واسعي النطاق

 هماضوروقد مأل ح للعامة باللغة اليابانية تينمفتوح محاضرتينمدعوين من الخارج. كما قدم كال المؤتمرين 

ولقد  .YouTubeالعامتان متاحتان للمشاهدة على قناة سيسمور بموقع المحاضرتان  كنيسة كلية اإللهيات.

تاذ األسالحيثية، واألوروبية -م الهنديةوالباحثة في عل أبريل وضم ١٤-١٣انعقد المؤتمر الدولي األول في 

الثقافي التواصل  التي ألقت المحاضرة الرئيسية. وكان الدكتور مارينا زورمان من جامعة لوبليانا (سلوفينيا)

  ر. ؤتممموضوع الاألممي في العالم القديم خاصة في المنطقة المكونة من العراق وسوريا وتركيا اليوم 

 مركز هقشريم بجامعة بن جوريون،أما المؤتمر الدولي الثاني فقد انعقد في شهر مايو بالتعاون مع   

لى الجوانب الثقافية لموقف باحث من إسرائيل، وإنجلترا، والواليات المتحدة، وركز ع ١٢ واستضاف

 األدب الياباني والعبري الحديث تجاه المسيحية. 

ورشة عمل للباحثين الشباب باللغة اإلنجليزية حول مواضيع متعلقة بالهجرة وقد أقام المركز 

 ١١العالمية ودراسات العهد القديم. وسيحتوي العدد القادم من مجلة عالم األديان التوحيدية مجلد رقم 

   على بعض األبحاث الناتجة عن ورشة العمل تلك. ٢٠٢٠في مارس  توقع إصدارهوالم

كما عقد المركز ثالث ندوات باللغة اإلنجليزية قدمها باحثون زائرون حول مواضيع مختلفة، بما 

عاماً من  ٧٠فيها دراسات حول تأثير المحرقة على الجيل الثاني من الناجين، ووضع حقوق اإلنسان بعد 

، ودراسة أكاديمية في كيفية تأثّر الدين بالتطورات ن العالمي لحقوق اإلنسان في القرن العشريناإلعال

  الحضرية التاريخية.

تم  في العهد القديم كما ذكورةوفي شهر يوليو، عقد المركز ندوة تناولت قصة يوسف في مصر الم

مسرحيات  ، وفيتصويرها في مصادر يهودية الحقة، وفي نصوص إسالمية، وفي التعليم الياباني المسيحي

موسيقية بريطانية. كانت الندوة مفتوحة للجمهور واختتمت بعرض موسيقي للترانيم المسيحية. للمزيد من 

  خصات وصور هذا العدد. التفاصيل عن كل هذه األنشطة، يرجى االطالع على مل

 ً وهو عضو قديم  إبريل، ٣٠في  ر سمير عبد الحميد نوح، نحزن على وفاة األستاذ الدكتووختاما

ساهم بشكل كبير في أنشطة المركز من خالل تنظيم المؤتمرات والفعاليات فقد  في مجلس إدارة سيسمور،

   التعازي ألسرته وأصدقائه.  نتقدم بخالص .إصداراتنا العربية األخرى، وكذلك تأسيس وتحرير

 

  

 


