
  ٣١-ال CISMOR VOICE)( صوت سيسمور

  

  المقدمة

  

بينما ال تزال جائحة فيروس الكورونا تهدد حياة الكثير من  (CISMOR VOICE)يصدر هذا العدد من صوت سيسمور 
ع عودة م وبالرغم من أن انتشار الفيروس قد بطء نسبياً خالل فترة الصيفية في اليابان، إال أنه قد بدأ بالزيادةالناس حول العالم. 

كل أنشتطه  إللغاء (CISMOR)وقد اضطر مركز سيسمور  ٢٠٢٠. منذ مارس الناس إلى الحياة شبه طبيعية هذا الخريف
بما في ذلك ثالث مؤتمرات نظمت بمشاركة أساتذة زائرين من الخارج. كان من المقرر أيضاً عقد مؤتمر دولي واسع  المقررة

لهذا العام. ولم يقتصر الخوف من الفيروس على منع السفر بين  أجيله أوالً ثم إلغاؤهالنطاق في شهر مايو والذي كان قد تم ت
شهر ونصف من الحظر االختياري. وقد اتخذ سكان الدول وإنما على دخول اليابان في حالت طوارئ أيضاً استمرت مدتها 

در على ق باإلضافة إال تجنب مغادرة منازلهماليابان كل االحتياطات الممكنة التي نصح بها العلماء والمسؤولون الحكوميون 
   Zoomليصبح عبر اإلنترنت بالكامل خالل المحاضرات المسجلة واستخدام انتقل الجامعي المستطاع. كما أن التدريس 

 بشكل أساسي.  Microsoft Teamsو

 

اإلنترنت. ومع ذلك، ففي شهر مايو  مواجهة التحديات الجديدة المتمثلة في التدريس عبرمر الفصل الدراسي بمحاولة الجميع 
اإلنترنت بداية بورشة عملنا األولى التي عقدت في آخر الشهر  عبر (CISMOR)، أعدنا تشغيل نشاطات سيسمور ٢٠٢٠

العمل  ورشنظمها باحثو المركز. كانت  العمل األخرى منذ شهر مايو ورشالعديد من حلقتا عمل و. كما أننا عقدنا ذاته
أكثر تمركزاً وبالتالي مثيرة جداً لالهتمام. لكن النظام األساسي للتعليم عبر ولكنها بالتأكيد  ،المعتاداإللكترونية أقصر من 

 ً ً لجميع المشاركين  اإلنترنت ليس ثابتا ا ولكن قد أصبحت تلك االضطرابات الشائعة مقبولة في زمنن ،فتنقطع المحاضرة أحيانا
  الحالي. 

  

وورشة )، ٣٠\٥\٢٠٢٠ورشة عمل للباحثين الشباب ( األنشطة التي تمت والتي ذكرت تفاصيلها في هذا العدد أولتتضمن 
 (CISMOR)من إسرائيل وزمالء البحوث بسيسمور ن يعمل دولية تتمحور حول الدراسات اليهودية مع مشاركة باحث

مركز  نظمذلك،  إلى). وباإلضافة ٢٦\٩\٢٠٢٠)، وورشة عمل حول تاريخ وطوائف الشرق األدنى قديماً (٣\٩\٢٠٢٠(
بقيادة زميل البحوث ) وسلسلة محاضرات ١٠\٩\٢٠٢٠( ٢٠#ورشة عمل حول الدراسات اآلشورية (CISMOR) سيسمور 

  ). ١٢\٩\٢٠٢٠الدكتور آبي تاجي حول االقتصاد الدولي (

  

، وندوات، وورش عمل. من محاضرات عامةستستمر أنشطة المركز المنظمة للفصل الدراسي القادم عبر اإلنترنت وستتض
  نتمنى لجميع باحثينا ومشاركينا ومتبعينا الصحة الجيدة وفصل دراسي آمن.

  

  ٢٠٢٠دا تاجار كوهين، أوكتوبر آ

  مدير مركز الدراسات المتعددة التخصصات لألديان التوحيدية

  


