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الدوري  عقدت الييئة االستشارية لمركز الدراسات التخّصصية بين الحوزة والجامعة اجتماعيا
 ف ، وفي بداية االجتماع رّحبعمى قاعة المركز في النجف االشر 2011ول لمعام اال

الشيخ قاسم الياشمي رئيس مجمس إدارة المركز بالسادة الحضور وأعرب عن شكره 
واىتماميم الممحوظ االستشارية ليم عمى مثابرتيم في حضور اجتماعات الييئة  وامتنانو

المتخذه ، وتمّنى عمى باقي االعضاء الذين لم تمكّنيم ظروفيم من  بتفعيل التوصيات
ه جامعاتيم لممركز ووضع االجتماع أن يولوا ذات االىتمام اّلذي تولي لمشاركة فيا

إلى تطوير عممو بما يتناسب ومكانة وأىمية المؤسستين الحوزوية  ىادفةالرؤى ال
والجامعية ، واشار إلى أن المركز والجامعات عمى إتصال مستمر ومنظم لمتنسيق في 

وتقييم عمل المستشارين ونشاطيم ، الفتًا إلى أن  المتبادلو والمشتركة مجال النشاطات
أن عمل المركز ونشاطو يقتصر عمى الجامعات ذات االختصاص  ىناك من يتصور

حيث أن المركز ىو مشروع يقوم عمى التقريب بين الحوزة  الديني والعقائدي فحسب ،
كز وال وبين الجامعات بغض النظر عن اختصاصاتيا ، وقد عمل المر بمفيوميا العام

منذ تاسيسو لمتعريف بما ىية كل من المؤسستين وأىميتيا وتأثيرىا في  يزال بيذا اإلتّجاه
التغيير في المجتمع ، وما الزيارات والندوات التي نّظميا المركز إلى  مجمل عممية

عمى دور  الياشميوأكد  .معاىد إال دليل عمى ذلك النيج الجامعات وال العديد من
بعكس ىذه الصورة عمى أساتذة وطمبة جامعاتيم والتي تمثل فصاًل  ممثمي الجامعات
واشاد رئيس مجمس إدارة المركز  .ة التي افتقدىا المجتمع طويالً الثقاف مّيمًا من فصول

بغداد وممثميا في المركز الدكتور صبيح التميمي في التحضير لعقد  بخطوة جامعة



 في أن يّعم ىذا النشاط كل جامعاتوالجامعة ، معربًا عن أممو  مؤتمر حول الحوزة

.  العراق

برنامج  بعدىا بدأت مناقشة جدول العمل اّلذي تضّمن عدة فقرات في مقدمتيا وضع 
 الستضافة رؤساء جامعات العراق بعدما حصمت موافقة معالي وزير التعميم العالي

السادة  نوالبحث العممي عمى ىذا المقترح وترحيبو بالفكرة ، وطمب الشيخ الياشمي م
بغية  االعضاء تييئة األفكار والمقترحات اليادفة إلى تطوير واتّساع عمل المركز

أبان  عرضيا عمى معالي الوزير اثناء حضوره وتراسو إجتماع ىيئة الرأي اّلذي سيعقد
 كما ناقش المجتمعون بقية الفقرات الواردة في جدول العمل وأبدوا .االستضافة 

 يذكر أن أعضاء الييئة .ىا واتخذوا عّدة توصيات بشأنيا ليمداخالتيم ومالحظاتيم ع

االستشارية لمركز الدراسات التخصصية بين الحوزة والجامعة ىم ممثمو جامعات 
ىكذا مؤسسات ال ينبغي ان  عمى ان العمل في الياشميوأكد ،  المركز العراق في

ية أخالقية ، يؤدي من بمسؤول يكون وظيفيًا أو مكتبيًا ، بل ينبغي أن ينطمق من شعور
عمومًا وشريحة الحوزويين  خالليا ممثل الجامعة رسالة أحوج ما يكون ألييا مجتمعنا

يسعى ، و لإلبداع والتغيير واألكاديميين بوجو خاص داعيًا إلى أن يكون المركز منطمقاً 
تصدر  المركز الى تأسيس وحدة عممية وادارية لتقويم وطباعة الرسائل الجامعية التي

كما  عن الجامعات العراقية بيدف نشر الوعي الجامعي وتشجيع الباحثين عمى الكتابة،
 سيقوم المركز باصدار مجمة عممية رصينة ومتخصصة تتبنى نشر االبحاث والدراسات

وعن ، العممية العممية ذات الفائدة المباشرة لمشروع التقريب بكل مفرداتو واتجاىاتو
الدورية  الشيخ الياشمي اننا نسعى القامة الندوات بعض نشاطات المركز اضاف

العالية والقاء  والمؤتمرات العممية الفصمية والسنوية بمشاركة الباحثين من ذوي الكفاءة
والتبادل بين الطرفين  المحاضرات من قبل اساتذة الحوزة والجامعة مما ُيكّرس التعاون

 .الدوليةوكذلك الحال االشتراك في المؤتمرات االقميمية و

 مركز الدراسات التخصصية بين الحوزة والجامعة ىو مركز مستقل ليس منافسًا او مقاطعا

 او بديال عن أية مؤسسة ثقافية او دينية او أكاديمية، وال يسعى لتيميش أية مؤسسة

 بحثية أخرى، ويعنى بالتوأمة بين المؤسسة الحوزوية والمؤسسة األكاديمية انطالقا من



الثوابت واألىداف والتي من شأنيا ان تخمق اجواءا عممية وبحثية  المشتركات في
ومستويات عالية الكفاءة من الكوادر العممية والثقافية المتطمعة لخدمة بمدىا  جديدة
  .وفكريا متبادال ونشاطات بحثية متميزة الحنيف وتؤدي دورا ثقافيا ودينيا

المعدل ( 1981)لسنة( 55)ية رقمعممية تأسست وفق قانون الجمعيات العمم وىو جمعية
ونظرًا لمدور ،  2009 /23/2والمؤرخ في ( 978/ب ت)اري المرقمالوز بموجب االمر

الحياة،  الريادي والفكري الذي تضطمع بو الحوزة العممية والجامعة في كافة مفاصل
 العممي وبيدف ايجاد صيغة تكامل لييكل العالقة بين نظم الحياة المرتكزة الى المنطق

تجسيد  والمنيج الفكري الذي تمنيج لو وتتبناه الجامعة، وبين ما تتسم بو الحوزة من
 تأسيس)لمبادئ العالقة مع اهلل لتكون محورا ألثر مؤثر، فقد بادرت المؤسسة الى 

، وذلك استشعارًا منيا بضرورة (مركز الدراسات التخصصية بين الحوزة والجامعة
يتمتعان بو من اصالة معرفية ومشتركات عممية، مع بين ىذين الكيانين لما  التوأمة

االعتبار بقاء ىوية الحوزة العممية مصونة ضمن حدودىا واحتفاظ الجامعة  االخذ بنظر
  . الدمج الميني واالداري بينيما بيويتيا دون

 كما اكد رئيس المركز نجاح الزيارات التي قام بيا معظم الجامعات العراقية ماعدا زيارتو
ة كربالء فأنيا لم تكن بالمستوى المطموب وأعز ذلك الى ضعف التنسيق بين لجامع

ووعد بزيارة الجامعة المستنصرية والتكنولوجية في شباط . ممثل جامعة كربالء والمركز
. لمد الجسور بين المركز والجامعات  المقبل

 ممثل الجامعة التكنولوجية
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