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أسست المنظمة اإلسالمیة األوروبیة لألعمال الخیریة واإلنسانیة يف الیوم التاسع من شھر

نوفمبر عام خمسة وتسعین وتسعمائة وألف 1955

 كان لھذه المنظمة منذ تأسیسھا مقصد اجتماعي، سعت إىل تحقیقھ عن طریق سد ّ حاجات المسلمین الدینیة والثقافیة

 .واالجتماعیة والتربویة يف بلجیكا

 لقد كان إنشاء معھد لتدریس العلوم اإلسالمیة أول يشء عنیت بھ المنظمة يف أول عھدھا. وقد كان القصد من وراء ذلك تكوین

 فئة من المسلمین تكون قادرة عىل خلق مشاریع تناسب الحاجات اليت سبقت اإلشارة إلیھا. فأنشئت لذلك “ األكادیمیة األوروبیة

البلجیكیة  للثقافة والعلوم اإلسالمیة “ يف شھر سبتمبر عام 1997

 أضافت المنظمة بعد ذلك أعماال أخرى، یؤدى بعضھا بشكل مستمر وبعضھا بشكل منقطع. من أمثلة النوع األول الدعم

 المدريس، وتعلیم النساء واألطفال اللّغ ة العربیة والتربیة الدینیة، وعقد مجالس ذكر للنساء، وإقامة صالة الجمعة. أما النوع

 الثاين فیمكن أن نمثل لھ باألنشطة التربویة، واألسفار، واألعیاد الدینیة، وتنظیم رحالت الحج والعمرة، واإلفطار الجماعي يف

رمضان، والمحاضرات وحوار األدیان

 عرفت المنظمة مجموعة من اإلصالحات بعد اختیار طائفة جدیدة من المسؤولین إلدارة شؤونھا يف شھر یولیوز من عام 2013.

 فكان من أھم ھذه اإلصالحات أن تُرك العمل اإلنساين والخیري، حیث حصر ھدف المنظمة االجتماعي يف میدان التعلیم فقط،

 وُو ضعت قوانین جدیدة تم ّ بمقتضاھا إدخال تعدیالت كثیرة

منھا تغییر اسم المنظمة

 لقد الح للمسؤولین أن یظھر أثر ھذه التعدیالت يف انتقاء اسم جدید یالئم أھداف المنظمة، وتندرج تحتھ جمیع أعمالھا

 للعشرین سنة القادمة. تقصد ھذه التسمیة الجدیدة إىل تعدیل مقاصد المنظمة، وإظھار رغبة المسؤولین الجدد يف تجدید قّو ة

 المنظمة.من أجل ذلك أصبحت المنظمة عام 2015 من شهر أغسطس تحمل اسام جديدا: “امليزان : األكادميية اإلسالمية

بربوكسل “ أكادميية بروكسل اإلسالمية
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ما سبب اختيار اسم “امليزان” ؟

-     أّوال : مفهوم قرآين : لقد أخذت كلمة “امليزان” من القرآن )من سورة الرحمن, اآلية التاسعة( حيث 

يطلب الله من اإلنسان أن يقيم الوزن بالقسط وأالّ يُخرس امليزان

-    ثانيا : مفهوم علمي : ترتبط كلمة “امليزان” يف الثقافة اإلسالمية ارتباطا وثيقا بعلم املنطق، إذ هي م 

أسامئه التي ُعرف بها. ونحن نعلم أيضا أن لعلم امليزان صلة بأصول الفقه، وأن جّل العلوم اإلسالمية ترجع إليه 

-   ثالثا : مفهوم رمزي : لهذا املفهوم داللة رمزية تومئ إىل االعتدال والعدالة 

-  رابعا : مفهوم واقعي : لعل هذا االسم هو األصلح ملعهد يقصد إىل تكوين ناس قادرين عىل اإلبداع 

والتفكري، خاصة يف واقع كرثت فيه املذاهب الفكرية وتشعبت فيه املراجع العلمية 

ما مصري األكادميية ؟

 ولهذا كله، حفظت لها هذه الرتبة، إذ ال زالت متثل أهم فروع منظمة امليزان، وفيها تُنظم كّل 1995.

 الّندوات واملحارضات والّدروس تحت ظل األكادميية اإلسالمية بربوكسل

رؤيتنا

-   تعليم العلوم اإلسالمية بأسلوب يقوم عىل النقد والدقة العلمية 

 -   املشاركة يف تعليم من سيعمل يف اإلدارة التنفيذية )اإلدارة الوسطى( العلوم اإلسالمية بطريقة أكادميية

األخالقية، وتراعي رضورة التعايش يف جّو من االحرتام والدفاع عن حق الكرامة واالختالف املذهبي والعقائدي

-  العمل عىل تسهيل حياة أفضل، أساسها السلم العام

الرسالة واألهداف

 تهيئة الطالب للتمكن من علوم اآللة لفهم اإلسالم فهام ينبني عىل قراءة تراعي الواقع، وتعتمد منهجا كامال يجمع بني  

الرصامة العلمية واليقظة الدينية، وتوفّق بني الحداثة والرتاث

األهداف

-   تهيئة الطالب يف مجال الفكر والدين والثقافة حتى ال تذوب هويته يف الواقع البلجييك األوروب 
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-   تشجيع املناظرات التي تستلزم االستدالل وتُراعي آداب االختالف 

-   احرتام االختالف الديني والثقايف الذي مييز املجتمع البلجييك 

-   نرش أخالق املسؤولية االجتامعية 

-   تقوية الوعي بالتحّديات التي يضعها القرن الحادي والعرشون 

-   تشجيع روح النقد واإلصالح 

-   االهتامم الكبري بعلم األخالق وعلم الجامل 

-   تشجيع الحوار بني األديان والثقافات 

ألهداف

-   تعليم 

-  صارم يستجيب للرشوط األكادميية 

  -  يشمل مجاالت معرفية مختلفة. الالهوت، واألخالق، والفلسفة، والتاريخ، والفقه، وعلوم اللسان، وعلم املناهج، وعلم العمران 

-  واقعي يراعي خصائص وحاجات مجتمعنا التاريخية والجغرافية

-  يناسب مستويات الطالب جميعها. املبتدئ واملتوسط واملنتهي 

من املتعلم؟

تقرتح األكادميية تعليام ذا ثالث مراحل، يخص فئات املجتمع التالية :

املبتدئ: املرحلة األوىل

-   مدخل إىل فهم اإلسالم 

 -   مدخل إىل القراءة بالعربية  

-   محارضات 

-   مجالس الذكر والتدبر 

املتوسط: املرحلة الثانية

مدخل إىل العلوم اإلسالمية  

-   ندوات 

 -   مناقشة كتابناقشة كتاب 

-   قراءة كتاب أو مخترص مع رشحه وإجازة املشرتكني 

-   املنتهي: املرحلة الثالث

-   التعليم املستم 

-   أبحاث جامعي 

-   ترجمة ونرش 

 -  انفتاح عىل العامل األكادميي واملجتمع املدين  

 تهتم منظمتنا بتطوير عالقات تعاون وتشاور مع الجامعات واملعاهد اإلسالمية وغري اإلسالمية، واملراكز الثقافية واملساجد .

والجمعيات واملنظامت العامة البلجيكية والدولية

 تساعد منظمتنا بعض املراكز الثقافية يف إلقاء محارضات وتنظيم دروس علمية، إما بإرسال أحد مدريس األكادميية إليها أو بدعوة

أستاذ لنا صلة به ليزورهم

1
2
3
4
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 قيمنا

 ميكن تلخيص القيم األخالقية التي تتبناها املنظمة عىل النحو التايل:

-   االستقالل  

 هو الركن الذي يقوم عليه رصح املنظمة، وذلك ما ميزها عن باقي املنظامت منذ أن أسست عام 1995، ألجل ذلك ال نود التساهل

 فيه بأي شكل من األشكال. وهو استقالل مايل وفكري مطلق, إذ ال تستقبل منظمتنا أي دعم مايل وال تخضع ألي تأثري فكري من

داخل بلجيكا أو من خارجها

 تسرّي املنظمة شؤونها بفضل مشاركة أفرادها املالية وبفضل ما يجود به عليها بعض املحسنني، ومن األجر القليل الذي تكسبه من

 األنشطة التي تقدمها

 وإن كان هذا االستقالل املطلق يعطي املنظمة حرية كاملة يف اختياراتها العلمية والرتبوية، فإنه يقلل من املجاالت التي ميكن

استثامرها

-   التوازن  

 إن االسم الذي تحمله منظمتنا يشري يف أصله إىل هذه القيمة. يقتيض ذلك اعتامد منهج كيل وتحلييل ونقدي و وصفي يقصد إىل

 .الدقة يف االختيارات العلمية وإىل القوة يف االستدالل. يؤول هذا إىل اعتامد تعليم ينتقي من األفكار ما ثبتت صحة  أصولها

-   االنضباط  

ال ريب أن الرصامة املنهجية من لوازم العمل األكادميي. فتعني علينا إذن أن نظهر قدرتنا عىل التنظيم والدقة

-   التواضع 

 ملا كانت هذه الفضيلة أساس كل نجاح وكان غيابها  أساس كل فشل لكونه يهدي إىل الكرب، تحرص منظمتنا عىل أن يكون التواضع

 من أهم ما تعتني به وتهدف إىل تحقيقه.  من أجل  ذلك نرّب الطالب الذين يرتّددون إلينا عىل التواضع وعىل رضورة

أن يكونوا يف خدمة الناس ال يف خدمة مصالحهم

  تخّص أعاملنا

 -   البالغني  جميعهم : تعرض األكادميية اإلسالمية البلجيكية تعليام أكادمييا يتخذ شكل دروس تلقى يف وحدات زمنية متسلسلة

كذلك تنظم األكادميية ندوات، ومحارضات، ولقاءات علمية ملناقشة كتاب، ومناظرات علمية، ودروسا لتعليم اللّغة العربية.

-   النساء فقط : تلقى للّنساء دروس متهيدية يف الرتبية الدينية واللغة العربية وقراءة القرآن. وينظم لهن معمل للطبخ. 

   

-   األطفال : تخّصص األكادميية لألطفال الذين بلغوا من العمر العام الرابع ومل يجاوزوا السادس عرش مقدمة عن الثقافة اإلسالمية

 العربية. أما املنهج املعتمد يف ذلك، فيمزج بني الرتفيه و التعليم، ويقصد إىل تقوية وتنمية الهوية اإلسالمية العربية، وإبعاد

األطفال عن جميع صور األدلجة

 -   أعامل تربوية : تقيم املنظمة أيّام العطل املدرسية، أعامال تربوية ترفيهية لها بُعد ثقايف إسالمي عرب. يستفيد من هذه األعامل

 األطفال الذين بلغت أعامرهم العام الخامس ومل تتجاوز الخامس عرش. وتقصد هذه األنشطة إىل أن يتعلم األطفال القيم األخالقية

 اإلسالمية يف ظروف من االسمتاع وترويح الّنفس عن طريق الرياضة البدنية، والتدريبات الفنية، وإقامة معامل الكتشاف أرسار

  الطبيعة، والتجول، و نحو ذلك

-   بدأت املنظمة عام 2015 من شهر سبتمرب مرشوعا تجريبيا لالنغامس اللّغوي العرب يعتمد منهج منتسوري الرتبوي
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