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يوليو / �أغ�سط�س 2013م

يمكن اأن ي�شير الزائر في مدينة ليدن اله�لندية، فيبهره جمال الطبيعة، 
خ�شرة وزه�ر وجداول مياه، وج�ش�ر، ومبان تقليدية اأنيقة، واأنا�ص يبدو 
اأنه���م ل يعرف�ن هم�م الحياة، من ف���رط الب�شر وال�شعادة البادية عليهم، 
لك���ن م���ن يدقق النظ���ر، ويفت�ص قلي���اًل، يلم�ص مظاهر الحتف���ال بعالقة 
وطيدة بين جامعة هذه المدينة وبين الدرا�شات العربية، بداأت قبل اأكثر 
م���ن 400 �شن���ة، وجعلت من ليدن قبلة علماء ال�شت�شراق في الغرب، وه� 
احتفال عربي لكن بنكهة ه�لندية، ي�شتمر عاماً باأكمله بل واأكثر، وي�شمل 
الجامع���ة والمدار�ص والأ�ش�اق والحدائق والمتاحف والمباني الحك�مية 
م المحا�شرات والمعار����ص والكتب والحفالت والج�لت،  والخا�ش���ة، يقدِّ

والنباتات والماأك�لت، فهل يمكن اأن تخطئه العين؟

قبل المقابلة
ت�سغل البروفي�سورة بيت���را �سب�ستين حاليًا كر�سي الدرا�سات 
العربي���ة في جامعة ليدن، وهو الكر�سي الذي تاأ�س�ض ر�سميًا 
في ع���ام 1613م، الذي تحتف���ل الجامعة ه���ذا العام بمرور 
اأربع���ة قرون عل���ى اإن�سائه، وت���درك هذه العاِلم���ة الهولندية 
ِعَظ���م هذه الم�سوؤولي���ة، ولذلك فاإنها �سع���ت من خالل هذه 
المنا�سب���ة اإل���ى تحقيق كثير م���ن الأهداف، لع���ل من اأهمها 
اإع���ادة التفكي���ر في ال���دور الذي يق���وم به ق�س���م الدرا�سات 
العربية في جامعة لي���دن، وكذلك ال�سعي اإلى ن�سر المعرفة 
المتعمق���ة بالعالم العربي بين المواطنين، اأما الهدف الذي 
ت�س���ارك فيه راأي اأول م���ن تقلَّد هذا المن�س���ب، وهو العاِلم 
توما����ض ف���ان اإربنيو�ض، ال���ذي ي�ستحق التاأم���ل طوياًل، فهو 
الرغبة في التعرف اإلى الذات الهولندية، من خالل الطالع 

على روؤية مختلفة تمامًا للعالم، وهي الروؤية العربية.

الكلم���ة التي األقته���ا �سب�ستين في حفل افتت���اح برنامج هذه 
المنا�سب���ة، ف���ي �سه���ر فبراي���ر 2013م، الت���ي كان���ت تحمل 
عن���وان: )الحكم���ة عن���د الع���رب – 400 عام م���ن التفاعل 
الثقافي الم�سترك(، تفي����ض عمقًا وتاأماًل، والبرنامج الذي 

ت�س���رف على تنفيذه يحتاج اإلى جهد كبي���ر، وميزانية اأكبر، 
لذلك كان من ال�س���روري الجلو�ض معها، ومناق�ستها في كل 

ذلك.

وكعادت���ي و�سل���ت قب���ل الموع���د ب�ساع���ة، وق���ررت اأن اأبقى 
قريب���ًا من الجامعة، فعب���رت الج�سر، لأج���د حديقة نباتات 
)هورتو�ض(، ولوحات ت�سير اإلى وجود معر�ض للنباتات التي 
تنم���و في العالم العربي داخل الحديقة، وهو المعر�ض الذي 
ي�ستمر م���ن ال�ساد�ض والع�سرين من ماي���و وحتى اأول اأكتوبر 
2013م، فاعتبرته���ا بداية رائعة للتعرف اإلى مالمح احتفال 

المدينة باللغة العربية، بطريقة ربما تكون مبتكرة.

اأرامك� في حديقة )ه�رت��ص(
بع���د دفع ر�س���م الدخول يح�سل الزائر عل���ى كتيب اأنيق فيه 
�س���ور المخطوطات العربية عن النخيل والرمان واليا�سمين 
والبرتقال والتي���ن وال�سفرجل وغيرها كثير، مع �سرح باللغة 
الإنجليزي���ة اأو الهولندية، ومكان وج���ود هذه النباتات داخل 
الحديقة، وعلى الغالف الخلفي للكتيب، تظهر �سارة جامعة 
ليدن وعالمة �سركة اأرامك���و، لتوثيق التعاون بين الجانبين 

في اإقامة هذا المعر�ض.

تحتفل جامعة ليدن اله�لندية بمرور 400 عام على تاأ�شي�ص كر�شي الدرا�شات العربية، وه� 
احتفال ل يقت�شر على نخبة من المتخ�ش�شين، بل ي�شعى لمخاطبة كل �شكان المدينة، عن 
طري���ق اإخ���راج العرب من المخط�طات الأثرية المحف�ظة ف���ي مكتبة الجامعة، ليم�ش�ا في 
طرقات المدينة، ويكتب�ا ال�شعر على جدرانها، وياأكل�ا وي�شرب�ا مع اله�لنديين، الذين بق�ا 
عندهم كل هذه القرون. بعد زيارة لمدينة ليدن، وحديث م�شتفي�ص مع البروفي�ش�رة بيترا 
�شب�شتي���ن، التي ت�شغ���ل هذا الكر�شي منذ عام 2009م، والذي �شبقه���ا عليه عباقرة ال�شت�شراق 
الأوروب���ي، ي�شتعر�ص اأ�شامة اأمين مقتطفات من تاري���خ كر�شي الدرا�شات العربية بالجامعة، 
واأهداف تاأ�شي�شه، وبع�ص ج�انب الحتفال بهذه المنا�شبة، كما ي�شير اإلى بع�ص ال�شخ�شيات 
اله�لندية والعربية التي لعبت دوراً مهماً في تاريخ هذه العالقة وحا�شرها، قبل اأن يعر�ص 

لدور كر�شي الدرا�شات العربية في الم�شتقبل.

غالف الكتيِّب 
الذي اأ�شدرته 
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ويبدو اأن الغربيين ل ي�ستطيعون التفكير في ال�سرق، دون اأن 
ي�ستح�سروا عالم األف ليلة وليلة، ولكن ل باأ�ض، مادام الأمر 
يقت�س���ر على الأل���وان الزاهي���ة، ونافورة المي���اه الرخامية، 
والفواني����ض، والر�سوم الهند�سية الممي���زة للعمارة العربية، 

ثم زهر اليا�سمين الذي ي�ستقبل الزائر بعبيره ال�ساحر.

م���ن يتاأمل �سور حفل افتتاح ه���ذا المعر�ض، ي�ساهد مزيجا 
م���ن ال�سرق والغرب، ممثل���و اأرامكو بمالمحه���م ال�سعودية، 
وب�سرتهم القمحية و�سعرهم الأ�سود، اإلى جانب الهولنديين 
ب�سعرهم الأ�سقر وب�سرتهم التي ل تترك عليها اأ�سعة ال�سم�ض 
اأي اأث���ر، فواكه ال�سرق في اأي���دي الغربيين، ولكن ما يجعلها 
األ���ف ليل���ة وليلة هولندي���ة بح���ق، اأن ت�ساحب ه���ذه اللوحة 

ال�سرقية، مو�سيقى غربية تعزفها فتاة على جيتار.

بع���د مغادرة قاعة ال�ستقب���ال المغطاة، اأو م���ا يعرف با�سم 
)الحديقة ال�ستوية(، يخرج الزائر اإلى الحديقة المفتوحة، 
لي�ساه���د مختل���ف النباتات والأ�سج���ار ذات العالقة بالعالم 

العرب���ي، وبجانب كل واحدة منه���ا لوحة على �سكل كف فيها 
ا�س���م النبات باأكثر من لغة، واأحيان���ًا تكون هناك لوحة فيها 

�سور من مخطوطة، تذكر معلومات عن هذا النبات.

ال���زوار من مختل���ف الأعمار والجن�سيات ينظ���رون ويقراأون 
ويلتقط���ون ال�سور، واآخرون ف�سل���وا الجلو�ض اأو ال�سطجاع 
بجان���ب بع�ض ه���ذه النبات���ات والأ�سجار، ولك���ن الغريب اأن 
الجميع يف�س���ل ال�سمت والتاأمل، واإذا تحدث���وا كان هم�سًا، 
حت���ى الأطف���ال ال�سغار، يفتحون الكتي���ب المخ�س�ض لهم، 
وي�سي���رون ح�سب الخريط���ة المر�سومة، لأنه���م اإذا انتبهوا، 
واأجاب���وا ع���ن الأ�سئل���ة ال���واردة ف���ي ال�سفح���ة الأخي���رة، 
يح�سلون عل���ى )دبلوم( �سرفي في عل���م النباتات العربية، 
تمنحه اإدارة الحديقة بالتعاون مع جامعة ليدن، وهي فكرة 
طريف���ة، ت�سهم ف���ي اأن يبقى هذا المعر����ض عالقًا في ذهن 

الطفل طول العمر.

�شعار الإ�شالم على مبنى البلدية
ت�ساألني البروفي�س���ورة �سب�ستين عما اإذا كنت قد زرت مبنى 
البلدية في و�سط ليدن، وتنبهني اإلى اأن هناك قبابًا �سغيرة 
تعلو هذا المبنى، وت�سرح لي اأن هولندا كانت خا�سعة لحكم 
اآل هاب�سبورج في اإ�سبانيا في القرن ال�ساد�ض ع�سر، وتعر�ض 
�س���كان هولندا البروت�ستانت للظلم وال�سطهاد من الإ�سبان 
الكاثولي���ك، وكان معروفًا اأن الأقلي���ات الم�سيحية واليهودية 
تلقى معامل���ة طيبة من الحكام الم�سلمي���ن، باعتبارهم من 
اأه���ل الذمة، لذلك تمن���ى �سكان ليدن اآن���ذاك اأن يكون من 
يحكمه���م م�سلمًا، بدًل م���ن المحتل الم�سيح���ي الكاثوليكي، 
ورفع���ت المدينة �سع���ار الإ�سالم على مبن���ى البلدية، تعبيرًا 

عن ذلك، وبقي هذا ال�سعار حتى اليوم.

ل�حات ور�ش�مات من 
معر�ص النباتات
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الأ�شتاذ نبيل الدبل، المدير 
التنفيذي ل�شركة اأرامك� فيما وراء 
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باول كي�شلر، مدير ه�رت��ص، 
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يوليو / �أغ�سط�س 2013م اأربعة قرون من الدرا�شات العربية في جامعة ليدن

ف���ي الحقيقة ل يبداأ تاري���خ اللغة العربية ف���ي جامعة ليدن 
في ع���ام 1613م، بل قبل ذلك، وتحدي���دًا في عام 1599م، 
حي���ن �سدر ق���رار الجامع���ة بالموافقة عل���ى تاأ�سي�ض كر�سي 
الدرا�س���ات العربية، وت�سير �سب�ستي���ن اإلى اأن الالفت للنظر 
ف���ي هذا الق���رار اأنه �سدر بعد 24 عامًا م���ن ن�ساأة الجامعة، 
ف���ي وقت كانت المدينة تعاني من الجوع والفقر والأمرا�ض، 
الت���ي ق�ست على ثلث �سكانها، وكانت الجامعة نف�سها تكافح 
م���ن اأجل البقاء، و�ساءت الأق���دار اأن يلقى اأول مر�سح ل�سغل 

هذه الوظيفة حتفه، قبل اأن يبداأ في عمله.

وتو�سح الأ�ستاذة الهولندي���ة اأن درا�سة اللغة العربية اآنذاك 
كان���ت اأم���رًا ع�سي���رًا، وكان ع���دد العارفين بها ف���ي القارة 
الأوروبية باأكملها قليل، فا�سطر توما�ض اإربنيو�ض اإلى ال�سفر 
اإل���ى اإنجلترا وفرن�س���ا واإيطاليا واألمانيا، بن���اًء على ن�سيحة 
يوزي���ف يو�ستو����ض �سخاليج���ر، اأ�ست���اذ الدرا�س���ات اللغوي���ة 
الكال�سيكي���ة ف���ي جامعة ليدن منذ ع���ام 1593م، بحثًا عن 
العارفين بالعلوم العربية، وا�ستغرق الأمر ع�سر �سنوات، قبل 
اأن يع���ود اإربنيو�ض اإل���ى جامعة ليدن، ويتول���ى في 9 فبراير 

1613م، كر�سي الدرا�سات العربية.

لماذا اللغة العربية؟
قب���ل ال���رد على ه���ذا ال�س���وؤال، لب���د من الإ�س���ارة اإل���ى اأن 
البروفي�س���ورة �سب�ستي���ن لي�س���ت عالم���ة ف���ي اللغ���ة العربية 
فح�س���ب، بل هي عالمة تاريخ اأي�سًا، ولعل من الدقة اأكثر اأن 
اأ�سير اإلى اأن علم التاريخ هو الذي قادها للدرا�سات العربية، 
وق���د �سددت اأكثر م���ن مرة في حديثها عل���ى اأنها تعتقد باأن 
فهمن���ا للتاري���خ ينطل���ق م���ن روؤيتن���ا للعال���م، واأن )التاريخ 

�سيا�سة(.

وانطالق���ًا م���ن ه���ذه النظ���رة يمك���ن اأن ن�س���وق المب���ررات 
المختلفة لإن�س���اء كر�سي الدرا�سات العربي���ة، ح�سب روؤيتنا 
لع على محا�س���رة البروفي�س���ورة �سب�ستين  للعال���م، وم���ن يطَّ
ف���ي افتتاح برنامج الحتف���ال، يرى اأنها عر�س���ت كثيرًا من 
الحتم���الت التي تتوافق مع مختلف الروؤى، فذكرت الفوائد 
التجاري���ة المرج���وة من وراء ذل���ك، باعتب���ار اأن الدرا�سات 
العربية اأ�سهمت في فه���م الهولنديين لالإ�سالم والم�سلمين، 

وخا�سة في الهند ال�سرقية الهولندية )اإندوني�سيا(.

كم���ا ت�سير البروفي�سورة �سب�ستين ف���ي محا�سرتها اإلى اأن 
�سخاليج���ر، هو م���ن يعود اإلي���ه الف�سل ف���ي تاأ�سي�ض ق�سم 
الدرا�سات العربية بها، الذي قدم كثيرًا من المخطوطات 
ال�سرقية اإلى مكتبة الجامع���ة، كان يكن احترامًا وتقديرًا 
كبيرين ل���الأدب العربي، ويرى اأنه م���ن غير الممكن فهم 
المي���راث الب�سري، بدون ه���ذا الأدب العربي، وهي نظرة 

فيه���ا كثير م���ن رحاب���ة الأف���ق، واإيم���ان ب�سمولي���ة الفكر 
الإن�ساني. 

كذل���ك تتفق مع اإربنيو�ض في اأن هذه الدرا�سات ت�ساعد على 
الطالع على الم�سادر العربية، ولعل من الفوائد المبا�سرة 
لذل���ك، اأن���ه كان يق���وم بترجم���ة المرا�س���الت الدبلوما�سية 
والتجاري���ة الواردة اإلى الدول���ة الهولندية، واإر�سال الترجمة 
الهولندية فق���ط للدوائر الحكومية، مع الحتفاظ بالر�سائل 
الأ�سلية ف���ي مكتبة الجامع���ة، حيث مازال���ت موجودة حتى 

اليوم.

وهناك دافع اآخ���ر لبد من ذكره وهو ما اأ�سار اإليه اإربنيو�ض 
قبل اأربعة قرون، وهو اأن كثيرين ممن ينتقدون الإ�سالم ومن 
الذي���ن ل يتورعون عن تاأليف الكتب للنيل من ر�سوله -�سلى 
اهلل عليه و�سلم-، يفعلون ذلك دون معرفة بهذا الدين، وهي 

المعرفة التي ل تتحقق بدون الدرا�سات العربية.

اأما الفائدة الحقة التي ذكرها اإربنيو�ض –ح�سب �سب�ستين-، 
فه���ي اأن تعل���م اللغ���ة العربي���ة يتي���ح للط���الب اأن ينهلوا من 
الحكمة العربي���ة، التي ل تقت�سر على علوم الطب والفل�سفة 
والريا�سي���ات والجغرافي���ا والتاريخ وال�سعر، ب���ل اأن يمتلكوا 

مدينة ليدن
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الروؤية المتعمق���ة ل�سبر اأغوار ح�سارة، تمثل نموذجًا ناجحًا 
ل يمك���ن تجاهله، ويو�س���ح العالم الهولن���دي اأنها )ح�سارة 
تدمن الحروف والدرا�سة(، م�سيفًا بقوله اإن )اللغة العربية 
تمتل���ك من الكت���ب المهمة في مختلف ف���روع المعرفة، اأكثر 

من غيرها على الإطالق(.

علماء واإنجازات
عل����ى الرغ����م من اأن اإربنيو�ض لم يبق ف����ي وظيفته اإل اأحد ع�سر 
عام����ًا، وم����ات وهو في الأربعين م����ن عمره، اإل اأن����ه ا�ستطاع اأن 
����خ مكانة الدرا�س����ات العربية في جامعة لي����دن، فقد ن�سر  ير�سِّ
كتاب����ًا عن قواع����د اللغة العربية، بقي مرجع����ًا مهمًا حتى القرن 
التا�س����ع ع�سر، كما اأ�سدر كتبًا تحت����وي على المادة العلمية التي 
كان ي�ستخدمها في تدري�ض طالبه، وكان من بين هوؤلء الطالب 
ياك����وب خوليو�ض، الذي خل����ف اإربنيو�ض في كر�س����ي الدرا�سات 
العربية، الذي حر�ض على اإكمال ما بداأه اأ�ستاذه، وجعل جامعة 

ليدن مركزًا مهمًا لدرا�سات ال�سرق الأو�سط في اأوروبا.

م خوليو�ض 300 مخطوطة جديدة اإل���ى مكتبة الجامعة،  ق���دَّ
منها مخطوطات مهمة للغاية في الريا�سيات، ح�سل عليها 
في اإ�سطنبول بع���د انهيار الدولة العثمانية، واأ�سبح الطالب 
ياأتون م���ن كافة اأنح���اء اأوروبا لدرا�سة ه���ذه المخطوطات، 
كما األَّف خوليو�ض قامو�سًا للغة العربية، ظل مرجعًا اأ�سا�سيًا 
لقرنين م���ن الزم���ان. وتعاقب على ه���ذا الكر�س���ي اأ�ساتذة 
كبار، اأ�سه���م كل واحد منهم في ا�ستم���رار المكانة المميزة 
لجامع���ة لي���دن، ومن بين ه���وؤلء راينه���ارد دوزي، وتيودور 

يونبول، ومي�سائيل يان دو خويه.

وتو�س���ح �سب�ستي���ن اأن بع�ض المخطوط���ات العربية لي�ض لها 
وج���ود اإل في مكتبة لي���دن، واأن بع�ض اأمهات الكتب العربية 
خرج���ت اإلى النور من هنا، مثل )تاري���خ الطبري(، وكذلك 

)فت���وح البل���دان( للبالذري، الأم���ر الذي يب���رر توافد كبار 
علماء ال�ست�سراق على جامعة ليدن.

وت���رى اأن الأ�ساتذة الذين �سغلوا كر�س���ي الدرا�سات العربية 
منذ اإربنيو�ض، لم يقت�سر دورهم اأبدًا على العمل الأكاديمي 
فح�س���ب، بل كان���وا دومًا م�ساركي���ن بن�ساط ف���ي النقا�سات 
الدائرة حول الم�سلمين وحول العالم العربي، بل اإن بع�سهم 
كان منغم�س���ًا ب�سدة في ال�سيا�س���ة ال�ستعمارية لهولندا، كما 
فعل الم�ست�سرق ال�سهير كر�ستيان �سنوك هورخرونيه، الذي 

اأعلن اإ�سالمه، واأقام في مكة �ستة اأ�سهر.

وت���رى اأن���ه اآن الأوان لإعادة النظ���ر في اأولوي���ات الكر�سي، 
بحيث ت�سبح متوافق���ة مع المتغيرات التي جرت خالل هذه 
الق���رون الأربعة الما�سية، وت���رى اأن الق�سية ل تقت�سر على 
تعلي���م اللغ���ة العربية للط���الب، لأن الجامع���ة لي�ست معهدا 
لتعلي���م اللغ���ات الأجنبية، ب���ل ينبغي اأن ت�سع���ى لفهم العالم 

العربي وثقافته، وتن�سر المعرفة عنهما.

�شع�بة اللغة العربية على اله�لنديين
تتفه���م �سب�ستين �سع���ور الدار����ض الهولن���دي ب�سعوبة اللغة 
العربي���ة، وُتع���د اأن فهم اأب�س���ط الجمل العربي���ة يحتاج اإلى 
معرفة كثير من الخلفيات، م���ن التاريخ والعادات والتقاليد 
د �سعوبات  وال�سعائ���ر الدينية والنظرة ال�سامل���ة للعالم وُتَعدِّ
اأخ���رى من بينه���ا اأنه ل توجد اأي عالقة بي���ن اأ�سول اللغتين 
العربية والهولندي���ة، ولذلك فاإن الدار�ض م�سطر اإلى حفظ 
كل كلم���ة جدي���دة، ول ي�ستطيع اأن ي�ستنت���ج معناها، كما هو 
الح���ال بين بع����ض اللغ���ات الأوروبية، حيث يوج���د كثير من 
المفردات المت�سابهة، ع���الوة على م�سكلة اللهجات العربية 
الكثيرة والمتباينة، الت���ي يجد العرب اأنف�سهم م�سكالت في 

فهمها، فما بالك بغير العربي.

وقال���ت اإن جامع���ة ليدن ق���ررت قبل ع���دة �سن���وات اإجراء 
تعدي���الت عل���ى برنام���ج الدرا�س���ة لطالب العربي���ة، بحيث 
ي�سمل �ساع���ات للمحادثة باللغة العربي���ة، عالوة على اإلزام 
الدار�ض بتعلم لهجة عربية على الأقل، ولذلك يتعلم البع�ض 
اللهج���ة الم�سرية والآخرون اللهج���ة المغربية، نظرًا لكثرة 

عدد اأفراد الجالية المغربية في هولندا.

لك���ن الطري���ف اأن واحدًا م���ن اأه���م الأدب���اء الهولنديين هو 
حافظ بوعزة، وهو مغربي جاء اإلى هولندا وهو �سغير ال�سن، 
واأب���دع في اللغة الهولندية، وذكرت �سب�ستين اأنه قام بترجمة 
م�سرحي���ة )عطيل( ل�سك�سبير اإل���ى اللغة الهولندية، وحظيت 
ترجمته بالإعجاب ال�سديد لدى الجمهور الهولندي، لقدرته 
عل���ى اإ�سفاء روح ال�سرق على الن����ض ب�سورة لم يقدر عليها 
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منزل الم�شت�شرق اله�لندي ال�شهير �شن�ك هرخرونيه، الذي زاره الملك �شع�د عام 
دن1935م، واإلى الي�شار �ش�رته بمالب�ص �شرقية في مكة المكرمة عام 1885م
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اأحد قبل���ه، كما اأ�سارت اإلى اأن الأديب رمزي نا�سر، وهو من 
اأب فل�سطين���ي واأم هولندي���ة، ق���د ح�سل على لق���ب )�ساعر 
الوطن( في العام الما�سي، ولم ي�سعر اأي هولندي بغرابة من 

اأن يتمتع �ساعر من اأ�سول مهاجرة بهذه المكانة المرموقة.

وتو�س���ح اأن الوجود العربي في هولندا اأخذ يتغلغل في بع�ض 
الجوانب، حتى لم يع���د الهولنديون ي�سعرون بغرابته، فا�سم 
)نادي���ة( اأ�سبح منت�س���رًا، ول يخطر بب���ال كثيرين اأنه ا�سم 
عرب���ي، وتن���اول ال�ساي مع النعن���اع اأ�سبح تقلي���دًا هولنديًا، 
ل يع���رف كثي���رون اأ�سله المغربي، كم���ا اأن اأحمد اأبو طالب، 

وهو �سيا�سي مغربي الأ�سل، ا�ستطاع اأن يحتل من�سب عمدة 
مدينة روتردام الهولندية، منذ عام 2009م وحتى الآن. 

وعل����ى الرغم م����ن ال�سعوبات التي تحدثت عنه����ا في البداية، 
ف����اإن هناك حوالي 100 طالب حالي����ًا في تخ�س�ض الدرا�سات 
العربية بجامعة ليدن، في مرحلتي البكالوريو�ض والماج�ستير، 
ع����الوة عل����ى اأن هن����اك طالبًا ف����ي مرحل����ة الدكت����وراة، ياأتي 
بع�سه����م من ال����دول العربية لإكمال درا�سات����ه العليا هنا، وهو 

الأمر الذي ت�سجع عليه الجامعة وتدعمه �سب�ستين.

برنامج الحتفال بالمنا�شبة
ب���داأ برنامج الحتفال بمرور 400 �سن���ة على تاأ�سي�ض كر�سي 
الدرا�س���ات العربي���ة بالمحا�سرة التي األقته���ا البروفي�سورة 
�سب�ستي���ن ف���ي فبراير من هذا الع���ام، والتي �سب���ق الإ�سارة 
اإليه���ا، ويبدو اأنها تركت اأثرًا اإيجابيًا كبيرًا، ظهر في تقارير 
الإعالم الهولندي، وفي اهتمام كبار ال�سخ�سيات من رئي�ض 
الجامع���ة اإلى عمدة المدينة وغيرهما بالح�سور، وحر�سهم 

على متابعة اأوجه الن�ساط المختلفة لهذا الحتفال.

اأربعة قرون من الدرا�شات العربية في جامعة ليدن

مبنى بلدية ليدن وتبدو فيه 
قباب �شغيرة رفعها �شكان المدينة 

احتفاء ب�شعار الإ�شالم، تعبيراً 
عن تقديرهم لح�شن معاملة 

الم�شلمين لأهل الكتاب في الدول 
التي حكم�ها مثل الأندل�ص
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وي�ستمر البرنامج من �سهر فبراير 2013م وحتى �سهر 
مار�����ض 2014م، ب����ل اإن هناك م�سروع����ات من المقرر 
اأن تب����داأ ف����ي الع����ام المقب����ل، وت�ستمر ل�سن����وات. علمًا 
ب����اأن هناك جهات عدي����دة ت�سهم في تموي����ل البرنامج 
ن�س����ر  ودار  المدين����ة،  واإدارة  لي����دن،  جامع����ة  منه����ا 
بري����ل الهولندية ال�سهي����رة باإ�سداراته����ا ذات العالقة 

بالدرا�سات العربية.

م���ن بين الفق���رات الكثي���رة لبرنامج الحتف���ال هناك 
موؤتمر متخ�س�ض عن بداي���ات اللغة العربية، في اإطار 
اللغ���ات ال�سامية، ون���دوة عن �سخ�سي���ات عربية كانت 
مثيرة للجدل، ويعقب الندوة عر�ض كتاب عن ابن حزم 
الأندل�س���ي، وهناك اأي�س���ًا مجموعة م���ن المحا�سرات 
تتن���اول مو�سوع���ات ذات عالقة بالدرا�س���ات العربية، 
مثل الفل�سفة الإ�سالمية، والحتفاء باإ�سدارات جديدة 
ل�س���ور م���ن المخطوط���ات الموج���ودة بمكتب���ة جامعة 

ليدن.

كم���ا ي�سم���ل الحتف���ال اإقامة عدد م���ن المعار����ض في هذه 
الفترة، يتن���اول اأحدها تاريخ الدرا�س���ات العربية بالجامعة 

الهتمام الر�شمي ال�شع�دي
بداأ الهتمام ال�شع�دي الر�شمي بمدينة ليدن منذ قرابة 

ثمانين عاماً، فقد زارها الأمير في�شل بن عبدالعزيز 
)الملك في�شل لحقاً( في 14 اأكت�بر 1926م، وهي الزيارة 

التي �شملت جامعة ليدن، ومبنى البلدية، ومعهد الطب 
ال�شت�ائي، ومعامل م�شت�شفى الجامعة، علماً باأن ه�لندا 

كانت �شمن الدول التي �شملتها اأول ج�لة اأوروبية يق�م بها 
م�ش�ؤول �شع�دي بهذا الم�شت�ى الرفيع.

اأما ولي العهد الأمير �شع�د بن عبدالعزيز )الملك �شع�د 
لحقاً( فقد زارها بتاريخ 13 ي�ني� 1935م، ويبدو اأن 

الحتفال الحالي بمرور 400 عام على تاأ�شي�ص الدرا�شات 
العربية في جامعة ليدن، يقتفي اآثار هذه الزيارة، 

فقد زار حديقة ه�رت��ص، التي يقام فيها الي�م معر�ص 
النباتات العربية، اأو )نباتات من ليالي األف ليلة وليلة( كما 

يطلق�ن عليه، وزار مكتبة الجامعة، التي تح�ي كن�زاً من 
المخط�طات العربية، علماً باأنه يقام حالياً بهذه المنا�شبة 

معر�ص متنقل في مختلف دول العالم ي�شم �ش�را لهذه 
المخط�طات، كما زار الأمير �شع�د الم�شت�شرق اله�لندي 
ال�شهير �شن�ك ه�رخرونيه في بيته، وتناول معه ال�شاي، 
علما باأن ا�شم هذا الم�شت�شرق ه� القا�شم الم�شترك بين 

كثير من اأوجه الن�شاط المقامة بهذه المنا�شبة.

م متحف علم ال�سعوب معر�سًا  طوال القرون الما�سية، ويقدِّ
ع���ن الحج، وذلك في الفترة من 10 �سبتمبر 2013م، وحتى 
31 مار�ض 2014م، وهن���اك جولت في المدينة للتعرف اإلى 

اآثار الوجود العربي في ليدن.

واإل���ى جانب معر�ض النباتات العربية، الذي �سبق الإ�سارة 
اإلي���ه، تخط���ط الجامع���ة لإقام���ة ن�ساط���ات كثي���رة، مثل 
اإقام���ة �سوق ثقافي عرب���ي على هام�ض ال�س���وق الأ�سبوعي 
للخ�س���راوات والفواك���ه في المدينة، بحي���ث يت�سمن هذا 
ال�س���وق الثقافي اإلق���اء الق�سائ���د العربية م���ع ترجمتها، 
العربي���ة  الحكاي���ات  بع����ض  و�س���رد  مو�سيق���ي،  وع���زف 
التقليدية، مع اإتاحة الفر�سة لزوار ال�سوق لتذوق الأطعمة، 

والح�سول على و�سفات اإعداد الطعام العربي.

كما تخطط جامعة ليدن اأي�س���ًا اأن ت�سمل الحتفالت كتابة 
ق�سي���دة باللغة العربية على حائط عام في المدينة، لجذب 
انتباه ال�سكان الهولنديين اإل���ى التنوع الثقافي بين �سكانها، 
واإل���ى جم���ال الخ���ط العربي، وكذل���ك اإلى اجت���ذاب و�سائل 
الإعالم اأي�سا اإلى هذا الح���دث، الذي �سيجري افتتاحه في 
ح�س���ور لفيف من كبار ال�سخ�سيات، على اأن يتم اإدراج هذا 
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لقطة من زيارة الملك �شع�د عام 1935م

لقطة من زيارة الملك في�شل عام 1926م
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كتب �شرقية من مكتبة الجامعة

�شفحة من مخط�طة 
»نباتات األف ليلة وليلة« ل�حة اإعالنية ت��شيحية 

للمعر�ص

الَمعَل���م الجديد ف���ي دليل المدينة، ال���ذي �ستطبعه دار ن�سر 
بريل. 

وهن���اك اأي�سًا جولة مدر�سية لحوالي 100 طالب وطالبة من 
ليدن والمنطقة المحيطة بها، لزيارة معالم الوجود العربي 
ف���ي المدينة منذ القرن ال�ساد�ض ع�س���ر وحتى اليوم، وتكون 
البداية من من���زل اأول �سخ�ض عربي �سكن في المدينة، في 
ع���ام 1596م، وت�سل اإل���ى الم�سجد الجديد ف���ي ليدن، ثم 
تنته���ي بمحا�سرة ف���ي الجامعة اأو بزي���ارة لمكتبة الجامعة، 
لتفق���د المخطوطات العربي���ة النادرة، كم���ا �سي�سدر كتيب 

يحمل تفا�سيل محطات هذه الجولة. 

م�شتقبل العالقة
م���ن الموؤك���د اأن هذه الحتف���الت لن تم���ر دون اأن تترك 
تاأثيره���ا على المواطني���ن، وعلى العالقة بي���ن الجانبين 
الهولندي والعرب���ي، ولذلك ف���اإن البروفي�سورة �سب�ستين 
ق���د و�سعت الخطط من الآن لأهداف طويلة الأجل، تبداأ 

م���ن العام القادم، مثل ال�سعي لزيادة الهتمام بتاريخ 
العلوم الإ�سالمي���ة، وتعزيز التعاون الأكاديمي بين 

جامعة ليدن والجامع���ات العربية، على م�ستوى 
اأع�ساء هيئة التدري�ض، وعلى م�ستوى الدار�سين 

اأي�سًا. 

وت�سدد الأ�ست���اذة الهولندية عل���ى اأن العرب هم 
جي���ران اأوروب���ا، واأن كل التغي���رات الت���ي تحدث 

عندهم، ي�س���ل �سداها اإلى الغرب، واأن الجامعة 
هي الجهة الأقدر عل���ى تحليل التطورات والأحداث، 

انطالق���ًا من المعارف المتراكمة على مر القرون، ومن 
خالل الفهم المتعمق للتاريخ والثقافة، وهو دور ل يمكن اأن 

يقوم به �سخ�ض بمف���رده، ول يمكن ال�ستعا�سة عنه بقراءة 
كت���اب، بل هي عملية �سخمة ي�س���ارك فيها اأ�ساتذة وباحثون 
وطالب، م�ستمرون في درا�سة الما�سي، ومتابعة كل تطورات 
الحا�سر، وا�ست�سراف الم�ستجدات المتوقعة في الم�ستقبل. 

ف���ي كل كلمة تنطق به���ا �سب�ستين يظهر حما����ض �سديد للغة 
العربية، واإدراك عميق باأنها لغة القراآن، الأمر الذي يجعلها 
تحظ���ى بمكان���ة ل ت�ساهيها اأي لغة اأخ���رى، واأنها كانت لغة 
العلم والمعرفة والحكمة لق���رون طويلة، ولعل هذا الحما�ض 
ال�سدي���د لهذه اللغ���ة، عند كل م���ن تولى كر�س���ي الدرا�سات 
العربية، هو الذي اأ�سهم في تمتع جامعة ليدن بهذه ال�سمعة 

والمكانة عن جدارة، منذ اأربعة قرون وحتى اليوم.

اأربعة قرون من الدرا�شات العربية في جامعة ليدن
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