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AlMizan asbl
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻧظﻣﺔ

أﺳﺳت اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟﺧﯾرﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ 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
.واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻲﻓ ﺑﻠﺟﯾﻛﺎ
ﻟﻘد ﻛﺎن إﻧﺷﺎء ﻣﻌﮭد ﻟﺗدرﯾس اﻟﻌﻠوم اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 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 اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﮭﺎ .ﻓﺄﻧﺷﺋت ﻟذﻟك “ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ
اﻟﺑﻠﺟﯾﻛﯾﺔ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠوم اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ “ ﻲﻓ ﺷﮭر ﺳﺑﺗﻣﺑر ﻋﺎم 1997
أﺿﺎﻓت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﻌد ذﻟك أﻋﻣﺎﻻ أﺧرى ،ﯾؤدى ﺑﻌﺿﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر وﺑﻌﺿﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻘطﻊ .ﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻟﻧوع اﻷول اﻟدﻋم
اﻟﻣدرﻲﺳ ،وﺗﻌﻠﯾم اﻟﻧﺳﺎء واﻷطﻔﺎل اﻟﻠ ّﻐ ﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ،وﻋﻘد ﻣﺟﺎﻟس ذﻛر ﻟﻠﻧﺳﺎء ،وإﻗﺎﻣﺔ ﺻﻼة اﻟﺟﻣﻌﺔ .أﻣﺎ اﻟﻧوع
اﻟﺛﺎﻲﻧ ﻓﯾﻣﻛن أن ﻧﻣﺛل ﻟﮫ ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ،واﻷﺳﻔﺎر ،واﻷﻋﯾﺎد اﻟدﯾﻧﯾﺔ ،وﺗﻧظﯾم رﺣﻼت اﻟﺣﺞ واﻟﻌﻣرة ،واﻹﻓطﺎر اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻲﻓ
رﻣﺿﺎن ،واﻟﻣﺣﺎﺿرات وﺣوار اﻷدﯾﺎن
ﻋرﻓت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌد اﺧﺗﯾﺎر طﺎﺋﻔﺔ ﺟدﯾدة ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻹدارة ﺷؤوﻧﮭﺎ ﻲﻓ ﺷﮭر ﯾوﻟﯾوز ﻣن ﻋﺎم .2013
ﻓﻛﺎن ﻣن أھم ھذه اﻹﺻﻼﺣﺎت أن ﺗ ُرك اﻟﻌﻣل اﻹﻧﺳﺎﻲﻧ واﻟﺧﯾري ،ﺣﯾث ﺣﺻر ھدف اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻲﻓ ﻣﯾدان اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻘط،
و ُو ﺿﻌت ﻗواﻧﯾن ﺟدﯾدة ﺗم ّ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎھﺎ إدﺧﺎل ﺗﻌدﯾﻼت ﻛﺛﯾرة
ﻣﻧﮭﺎ ﺗﻐﯾﯾر اﺳم اﻟﻣﻧظﻣﺔ
ﻟﻘد ﻻح ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾن أن ﯾظﮭر أﺛر ھذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻲﻓ اﻧﺗﻘﺎء اﺳم ﺟدﯾد ﯾﻼﺋم أھداف اﻟﻣﻧظﻣﺔ ،وﺗﻧدرج ﺗﺣﺗﮫ ﺟﻣﯾﻊ أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ
ﻟﻠﻌﺷرﯾن ﺳﻧﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ .ﺗﻘﺻد ھذه اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة إﻰﻟ ﺗﻌدﯾل ﻣﻘﺎﺻد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ،وإظﮭﺎر رﻏﺑﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻟﺟدد ﻲﻓ ﺗﺟدﯾد ﻗ ّو ة
اﻟﻣﻧظﻣﺔ.ﻣن أﺟل ذﻟك أﺻﺑﺣت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﺎم  2015من شهر أغسطس تحمل اسام جديدا“ :امليزان  :األكادميية اإلسالمية
بربوكسل “ أكادميية بروكسل اإلسالمية

3.

ما سبب اختيار اسم “امليزان” ؟
 أ ّوال  :مفهوم قرآين  :لقد أخذت كلمة “امليزان” من القرآن (من سورة الرحمن ,اآلية التاسعة) حيثيطلب 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 مجل العلوم اإلسالمية ترجع إليه
أسامئه التي ُعرف بها .ونحن نعلم أيضا أن لعلم امليزان صلة بأصول الفقه ،وأن ّ
 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 اإلبداعوالتفكري ،خاصة يف واقع كرثت فيه املذاهب الفكرية وتشعبت فيه املراجع العلمية

ما مصري األكادميية ؟
كل .1995
ولهذا كله ،حفظت لها هذه الرتبة ،إذ ال زالت متثل أهم فروع منظمة امليزان ،وفيها ت ُنظم ّ
ال ّندوات واملحارضات وال ّدروس 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 أكادمييةاألخالقية ،وتراعي رضورة التعايش يف ج ّو من االحرتام والدفاع عن حق الكرامة واالختالف املذهبي والعقائدي
 العمل عىل تسهيل حياة أفضل ،أساسها السلم العامالرسالة 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 األوروب4.

-

تشجيع املناظرات التي تستلزم االستدالل وتُراعي آداب االختالف
احرتام االختالف الديني والثقايف الذي مييز املجتمع البلجييك
نرش أخالق املسؤولية االجتامعية
تقوية الوعي بالتح ّديات التي يضعها القرن الحادي والعرشون
تشجيع روح النقد واإلصالح
االهتامم الكبري بعلم األخالق وعلم الجامل
تشجيع الحوار بني األديان والثقافات

ألهداف
 تعليم 1صارم يستجيب للرشوط األكادميية 2يشمل مجاالت معرفية مختلفة .الالهوت ،واألخالق ،والفلسفة ،والتاريخ ،والفقه ،وعلوم اللسان ،وعلم املناهج ،وعلم العمران 3واقعي يراعي خصائص وحاجات مجتمعنا التاريخية والجغرافية4 -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 والتدبراملتوسط :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 املدينتهتم 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
5.

قيمنا
ميكن تلخيص القيم األخالقية التي تتبناها املنظمة عىل النحو التايل:
 االستقاللهو الركن الذي يقوم عليه رصح املنظمة ،وذلك ما ميزها عن باقي املنظامت منذ أن أسست عام  ،1995ألجل 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
تسي 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
 التوازنإن 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
 االنضباطال ريب أن الرصامة املنهجية من لوازم العمل األكادميي .فتعني علينا إذن أن نظهر قدرتنا عىل التنظيم والدقة
 التواضعملا كانت هذه الفضيلة أساس كل نجاح وكان غيابها أساس كل فشل لكونه يهدي إىل الكرب ،تحرص منظمتنا عىل أن يكون التواضع
نرب الطالب الذين يرت ّددون إلينا عىل التواضع وعىل رضورة
من أهم ما تعتني به وتهدف إىل تحقيقه .من أجل ذلك ّ
أن يكونوا يف خدمة الناس ال يف خدمة مصالحهم

تخص أعاملنا
ّ
 البالغني جميعهم  :تعرض األكادميية اإلسالمية البلجيكية تعليام أكادمييا يتخذ شكل دروس تلقى يف وحدات زمنية متسلسلةكذلك تنظم األكادميية ندوات ،ومحارضات ،ولقاءات علمية ملناقشة كتاب ،ومناظرات علمية ،ودروسا لتعليم اللّغة العربية.
 النساء فقط  :تلقى لل ّنساء دروس متهيدية يف الرتبية الدينية واللغة العربية وقراءة القرآن .وينظم لهن معمل للطبخ.تخصص األكادميية لألطفال الذين بلغوا من العمر العام الرابع ومل يجاوزوا السادس عرش مقدمة عن الثقافة اإلسالمية
 األطفال ّ :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 عريب .يستفيد من هذه األعاملاألطفال الذين بلغت أعامرهم العام الخامس ومل تتجاوز الخامس عرش .وتقصد هذه األنشطة إىل أن يتعلم األطفال القيم األخالقية
اإلسالمية يف ظروف من االسمتاع وترويح ال ّنفس عن طريق الرياضة البدنية ،والتدريبات الفنية ،وإقامة معامل الكتشاف أرسار
الطبيعة ،والتجول ،و نحو ذلك
 بدأت املنظمة عام  2015من شهر سبتمرب مرشوعا تجريبيا لالنغامس اللّغوي العريب يعتمد منهج منتسوري الرتبوي6.
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