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يجتاح العالم. وبالرغم من (COVID-19) تم تأجيل هذا العدد لمدة شهرين، ثم تم نشره بينما ال يزال وباء فيروس الكورونا 

لحياة األكاديمية. ابرفع القيود المفروضة بسبب الفيروس بشكل تدريجي، إال أنه من المستحيل التنبؤ بمستقبل أن بدأت اليابان 

بما أن تم تعليق جميع األنشطة فقط  ٢٠٢٠ويناير  ٢٠١٩أكتوبر  جريت ما بينبرز العدد الحالي أنشطة سيسمور التي أُ ي

في وقتنا الحالي عقد بعض المركز  يحاولأواخر شهر فبراير. ولذلك وإلغاء الندوات، وورش العمل والمحاضرات العامة من 

  ورش العمل عبر اإلنترنت، ونتطلع لنشر تفاصيل هذه األنشطة في العدد القادم من صوت سيسمور. 

ن من الواليات المتحدة وإسرائيل ون زائرومن إجراء ندوات عدة أقامها باحثالسابقة  ولقد تمكن المركز خالل الفترة   

من قبل الباحثين الزمالء بسيسمور ضمن المواضيع التالية  اباإلضافة إلى العديد من ورش العمل من بينها ثالث تم تنظيمه

 . اليهودية من العصور الوسطى إلى العصر الحديث؛ وأخيرا٢. تاريخ الشرق األدنى القديم وعلم اآلثار والمعتقدات الدينية؛ ١

فمن العادة تكون ورش العمل مغلقة للعامة مفتوحة للجمهور (هذه عمل السيا. وكانت ورشة . األقليات اإلسالمية في شرق آ٣

فقط). وقد تمكن المركز في نفس الفترة عقد العديد من المحاضرات المفتوحة والتي جلبت  ومخصصة لصالح زمالء سيسمور

 :أجراهما المركز بالتعاون مع جمعيتين أكاديميتينكبير نسبياً، باإلضافة إلى محاضرة عامة وورشة عمل عدد من الجمهور 

ي، الديانات التوحيدية في سياقها االجتماع األنشطةكل  معهد التوراة الياباني، والجمعية اليابانية للدراسات اليهودية. درست

  والثقافي، والسياسي في جميع أنحاء العالم مع تقديم تفسير واسع النطاق. 

قد كانتا في منتصف شهر يناير وقد عقدتا لذكرى الزميل الراحل األستاذ الدكتور سمير أما آخر محاضرة وورشة ف  

. وقد قام األستاذ الدكتور جونيا شينوه المدير السابق لسيسمور ٢٠١٩، الذي وافته المنية في أبريل من عام عبد الحميد نوح

  لحميد نوح. واألستاذ الدكتور ناكانيشي هيساي بنعي األستاذ الدكتور سمير عبد ا

لمجلة  ١١لمجلة جيسمور السنوية والعدد رقم  ١٥تضمنت أنشطة هذا الفصل الدراسي نشر وطباعة العدد رقم   

  األديان التوحيدية العالمية. مجلدات هذا العام الدراسي القادمة في طور التحرير. 

لهذا  عةالمتوقعلى تقديم بعض األنشطة  نظراً ألن الوباء ال يزال يعطل حياة الكثير منا، نأمل في أن نكون قادرين  

  نتمنى لكم دوام الصحة والسالمة. العام الدراسي عبر اإلنترنت. 
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