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ر عارفيهم في الغرب،                        د العرب أحد اآب سعين، فق برحيل مكسيم رودنسون امس عن عمر قارب الت
  .وواحدًا من عمالقة االستشراق في القرن العشرين

ة              . لكن رودنسون لم يكن مستشرقًا عادياً      سه بكلم م   "مستعرب "منذ بداياته فضل ان يعّرف عن نف ، ث
ل ان يعطي ادوارد سعيد           آان على االرجح اول من اخضع االست       شراق الكالسيكي للتحليل النقدي، قب

شراق           رواجه الى هذا النقد في آتابه الشهير الذي استثنى رودنسون، بين قلة استثناهم، من تهمة االست
  .االستعماري

ستعمر       بهة الم ه ش ق علي سون ال يمكن بحال من االحوال ان تنطب ه  . والحق ان رودن ان يعّرف د آ وق
رون، ف صفة    الناش ه، ب ي لكتب الف الخلف ى الغ ف عل صة للمؤل ذة المخص د "ي النب ل ض المناض
ل               ". االستعمار ولعل هذا الوعي السياسي الذي دفعه لالنتماء الى الحزب الشيوعي ثم الخروج منه، قب

سي   ى ن دة، حت ى ح ًا عل سون عالم ل رودن ا جع و م سطينية، ه ضية الفل دفاع عن الق ي ال ه ف ان يوّظف
ستطيع ان                   الكثير من قراء     الم ي ات، ع ه الجامع آتبه انهم بازاء عالم من الطراز الذي لم تعد تخّرج من

يتدبر امره في نحو ثالثين لغة حية او ميتة، وان يكتب المئات من المقاالت المتخصصة في مواضيع               
سحر    صاد وال رب او الطب واالقت د الع ر عن بخ، او صورة القم ة عن الط ائق العربي ل الوث ة مث دقيق

  ...نصرية الخوالع
شأته ذ ن سون من ان رودن امعي آ الم الج ي الع دة ف ى ح ل . عل م ين ا، ول ى البكالوري م يحصل عل و ل فه

ار                    (٥٥الدآتوراه اال في عمر الـ        ورة اي ر ث سية اث شهادات الفرن ر في نظام ال ، )١٩٦٨وبفضل تغيي
".الدآترة"ولكن بعدما اشرف على تدريب الكثير من الباحثين الذين سبقوه الى 

ام          اريس ع يا، وترعرع في جو          ١٩١٥ولد مكسيم رودنسون في ب ديثًا من روس اءا ح دين ج  من وال
ادت  . عائلي بروليتاري غلب عليه الفكر االشتراآي ومن ثم الشيوعي، فمحا آثار االنتماء اليهودي             وآ
ة،                    ى المدرسة الثانوي دخول ال واضطر  هذه االصول المتواضعة ان تطيح شغفه بالعلم، فلم يكتب له ال

ة حاجب   اآرًا بوظيف ل ب ى العم ات    . ال ي المكتب ه ف اول ان يروي ان يح ذي آ ي، ال ضوله العلم ن ف لك
ذي                     شرقية ال المحيطة بقصر اللوفر، عاد واخرجه من هذه الحال، فتقدم الى امتحان مدرسة اللغات ال

ة ع                          ة الترآي ى شهادة في اللغ ه، فحصل عل ا، ونجح في ازة البكالوري  ١٩٣٥ام ،لم يكن مشروطًا بحي
شهادة في       ة والمشرقية، ف وفي العام التالي على شهادات في اللغة العربية الفصحى واللهجتين المغربي

ه الجامعي     د مصدر رزق ا بع ي م صبح ف ي سوف ت شية الت ة الحب وبتخرجه في مدرسة اللغات  . اللغ
رًا اال            رر اخي ا، فق ه آله رى التي ستطبع حيات ارات الكب ات جاهزًا للخي شرقية، ب ى الحزب    ال اء ال نتم

ل    دة االه ه عقي د العتناق د رفض مدي شيوعي بع سون    . ال د رودن ب المجّن رب، طل دالع الح د ان وعن
  .االلتحاق بالجيش الفرنسي في الشرق، فكان لبنان مسرحًا الول لقاء له بالعالم العربي

ان، حيث دّرس ال                 ّضل المكوث في لبن سية في   وبعد تسريحه من الجيش ابان الهزيمة الفرنسية، ف فرن
ق اسم                  (مدرسة تابعة لجمعية المقاصد في صيدا        ى االمر فتطل دة في صيدا تفطن ال ليت البلدية الجدي

شيوعيين العرب،       ). رودنسون على احد شوارع المدينة     اءات مع ال ه اول لق وفي لبنان ايضًا، آانت ل
  يمة في بلدان الشرقوحين آلفته دائرة اآلثار مهمة اقتناء الكتب القد. وصادق منهم انطون تابت
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سطين ومصر   ي فل ة ف شيوعية العربي اط ال ع االوس صاالته م يع ات فراته لتوس ن س تفاد م االوسط، اس
ه                    . والعراق ًا في آتاب ا الحق االت التي جمعه ورة المق سية  "وآانت هذه التجربة األساسية في بل المارآ

المي الم االس م     "والع ه، اذ ل ر حيات ى آخ ه حت ي ذهن ة ف ت حّي ا ظل ام  ، آم ستذآر ام ادرًا ان ي ن ن يك
  .اصدقائه من اليساريين العرب اناشيد الحزب الشيوعي اللبناني والسوري

ل ان               ١٩٤٧بعد عودته الى فرنسا عام       ة، قب رة المخطوطات العربي  عمل في المكتبة الوطنية، في دائ
ة للدراسات العل                 شية في المدرسة التطبيقي ام     يخلف استاذه مارسيل آوهين في تعليم الحب ا ع  ١٩٥٥.ي

شرق االوسط في                    ١٩٧١ و، ١٩٥٩وبين   ة لل ا التاريخي اء محاضرات في االتنوغرافي ضًا الق  تولى اي
وم              الدائرة السادسة من هذه المدرسة، وهي الدائرة التي ستصبح الحقًا مدرسة الدراسات العليا في العل

سي        اع الفرن م االجتم د االآتف           . االجتماعية، واجهة عل ا بع ه فضل في م وفيرًا       لكن شية، ت يم الحب اء بتعل
  .للوقت المخصص للبحث

ام   ت ع ة آان ه العلمي اآورة اعمال ول١٩٤٩ب ة ح ن    مقال ة بف ة المتعلق ات العربي ن المخطوط دد م  ع
ة                . الطبخ وقد ظل لنحو اربعة عقود ينسج االبحاث في مجاالت مشابهة ومتخصصة جدًا، فحّصل ثقاف

ا ّل نظيره ر   . ق ة المواضيع االآث ن مقارب ه م م يمنع ي المتخصص ل ي البحث العلم شغاله ف اال ان ان
ام         شموًال في آتب موجهة الى الجمهور المثقف العريض        ، وآان ابرزها سيرة النبي محمد الصادرة ع

  ".المارآسية والعالم االسالمي"، باالضافة الى مجموعة مقاالته في "االسالم والرأسمالية" و١٩٦١،
ان  -ولم يتأخر في مقاربة الصراع العربي     االسرائيلي في زمن آان من الصعب جدًا فيه مقاومة طغي

سا       صهيونية في فرن ذي خصصته               وجاءت   . الدعاية ال دد الخاص ال ساهماته في الع ى م ة  "اول االزمن
ذه     ١٩٦٧ االسرائيلي، عشية حرب ،       -، مجلة جان بول سارتر، للصراع العربي        "الحديثة  وحملت ه

م المراجع حول            "اسرائيل، فعل آولونيالي؟  "المساهمة الطويلة عنوان     ، وشكلت هذه وال تزال احد اه
صهيوني     ام ا   . تشّكل المشروع ال ه       وفي الع رة في آتاب سون الك اد رودن الي، اع رفض   "لت اسرائيل وال

م في صراعهم مع اسرائيل          " العربي اء العرب حقه الذي آان المحاولة األولى من آاتب فرنسي اليف
  .وشرح مواقفهم من الصهيونية منذ ظهورها

ى آ                 اتب  لكن مشارآة رودنسون في النقاش حول فلسطين آانت ايضًا مناسبة ليتعرف فيها العرب عل
ين                   . من اصل يهودي يناهض اسرائيل     ز ب ى التميي ر من ساعد عل ذلك اآث ولعل رودنسون قد يكون ب

ين                            ا يمكن تب دي من اسرائيل، آم ه النق ًا في موقف اليهودية والصهيونية، وال سيما انه لم يتراجع يوم
راً            ًا مثي شكلة يه       : "ذلك من المقاالت التي جمعها في آتاب حمل عنوان ة؟ شعب يهودي ام م ا   "ودي ، آم

سطينية    "آان من الذين احتضنوا تجربة       ام ،      " مجلة الدراسات الفل سية ع صادرة بالفرن  فكتب   ١٩٨١ال
تظم     به من شكل ش ا ب ة فيه ى االطالل رص عل ددها االول وح ي ع   .ف

امعيين                     ى الج سبة ال سون بالن زل حضور رودن لكن انحيازه الى الحق الفلسطيني، على اهميته، ال يخت
ى اطروحتهم او عضوًا في             والمثقفين العرب  شرفًا عل  الذين مروا في باريس، والكثير منهم عرفوه م

  .اللجنة التي مثلوا امامها لنيل الدآتوراه
ذآرًا         " المارآسيين الميكانيكيين "ومثلما آان حذرًا ممن يسميهم       ة، م د العشوائي باالمبريالي ومن التندي
ى    ...)سية او السوفياتية الخباالميرآية او الفرن(على الدوام بانه يجب وصفها   صًا عل ضًا حري ، آان اي

سفارات              . عدم التملق امام العرب    ه قصد ال اة، وال ان ه   . فلم ُيعرف عنه يومًا انه صادق الطغ م ان وااله
ى    سبقة عل ة الم ام االيجابي ي اطالق االحك الء، ف ًا أم زم انوا طالب واء أآ ع اصدقائه، س اون م م يته ل

اد       فظل ينتق . الحضارة العربية  زم االنتق نُح            . د العرب حيث يل م ي سيين، ل ه الفرن وبخالف بعض زمالئ
الى اعطاء االسالم مرتبة اسمى من غيره من االديان، بل قاربه بالعقالنية نفسها التي قارب بها النظم           

  .االيديولوجية االخرى



  
  
  
٢٥/٥/٢٠٠٤ 

ك آانت الخصا      ة، تل ى العناصر المادي اة ال ة المعط دي واالولوي ة والحس النق ي ادخلت العقالني ل الت
ه             ه من م اخرجت شيوعي ث سون الحزب ال يًال              . مكسيم رودن ك هي خصوصًا الخصال التي جبلت ج تل

اريخ                        ى ت ر النظرة ال آامًال من الباحثين العرب آتب لهم ان يعايشوا رجًال آان له اآبر االثر في تغيي
  .العرب وحاضرهم
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