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رشيد جرموني

تكريم :في وداع أيقونة السوسيولوجيا
المغربية فاطمة المرنيسي
(((

فــي  30تشرين الـثــانــي /نوفمبر  ،2015رحلت عنا إلــى دار البقاء عالِمة االجـتـمــاع والــروائـيــة
والمفكرة المغربية والعالمية فاطمة المرنيسي عن عمر ناهز  75سنة .ولإلشارة ،فإن الباحثة
مــن مــوالـيــد مــديـنــة فــاس (عــاصـمــة الـمـغــرب الـعـلـمـيــة) ،وتــربــت فــي بـيــت مـحــافــظ ،حـيــث سـهــر أبــوهــا على
تعلميها القرآن الكريم .واستفادت من العمل النوعي الذي قامت به الحركة الوطنيةً ،
ممثل في تشييد
تدرس فيها اللغة العربية والقرآن ،وذلك في رد فعل على االستعمار الفرنسي الذي كان
مدارس خاصة َّ
يقوم بتدريس الثقافة واللغة الفرنسيتين.
ن ـظـ ًـرا إل ــى ط ـمــوح ه ــذه الـبــاحـثــة الـمـتــألـقــة والــذك ـيــة ،فــإنـهــا انــدفـعــت إل ــى االل ـت ـحــاق بــال ـمــدارس الـفــرنـسـيــة
فــي مــرحـلــة الـثــانــوي ،لـتـحـصــل عـلــى شـهــادة الـبـكــالــوريــا ،وتـلـتـحــق بـعــد ذلــك بـجــامـعــة مـحـمــد الـخــامــس -
كــأول جامعة عصرية فــي الـمـغــرب .قــررت بعد ذلــك الــذهــاب إلــى فرنسا لتكمل مـشــوارهــا العلمي في
السوسيولوجيا في جامعة السوربون .ولم يتوقف بها المسار العلمي في فرنسا ،بل شدت الرحال إلى
الواليات المتحدة األميركية لتنجز هناك بحثها كي تنال شهادة الدكتوراه من جامعة برانديز .ثم عادت
إلى المغرب لتشغل مهمة التدريس والبحث العلمي في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،ومن ثم في
المعهد الجامعي للبحث العلمي.
كثيرا من المؤلفات باللغتين الفرنسية واإلنكليزية((( ،وتُرجمت المؤلفات هذه
تركت الباحثة المرنيسي ً
إلى لغات عدة ،وهو ما منحها صفة العالمية بكل ما تحمله هذه الصفة من معنى؛ إذ ساهمت كتبها
وأفـكــارهــا فــي تصحيح تـصــورات اآلخــر/الـغــرب عــن اإلســام والمسلمين وعــن طبيعة الثقافة اإلسالمية
وخـصــوصـيـتـهــا الـتــي شـ ّـوهـتـهــا أو بــالـغــت فــي تـقــديــرهــا بـعــض الـكـتــابــات االسـتـشــراقـيــة ،وهــي بـعـمـلـهــا هــذا
قــدمــت خــدمــة جـلـيـلــة إل ــى ال ـعــرب والـمـسـلـمـيــن مــن حـيــث ال يـ ــدرون .وكــانــت تـقــف عـلــى مـســافــة نـقــديــة
* أستاذ في علم االجتماع ،جامعة موالي إسماعيل في المغرب.
تكريما لروح فاطمة المرنيسي ،فقيدة علم االجتماع المغربي .والورقة مجرد تمهيد لعمل الحق أكثر عمقًا في
((( كتبت هذه الورقة
ً
تناول مجمل الطروحات النظرية والتطبيقية التي راكمتها في مؤلفاتها الغزيرة.
((( انظر الئحة المراجع في ختام الورقة.
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بحسها النقدي والـحـ ِـذر
وإبستيمولوجية بين فــخ التبخيس والتقديح ومطب التمجيد والتبجيل؛ فهي ّ
واعتبارا لمكانتها المتميزة ،نالت الكثير من
قدمت قراءة موضوعية للذات ولآلخر وللحظة التاريخية.
ً
الجوائز العالمية ،منها الجائزة اإلسبانية المرموقة «أميرة أستورياس» سنة  ،2003وجائزة «ايراسموس»
من هولندا ،سنة 2004(((.
جـمـعــت ال ـمــرن ـي ـســي ب ـيــن حــرف ـت ـيــن قـلـمــا اجـتـمـعـتــا ف ــي ب ــاح ــث :حــرفــة ع ــالِ ــم االج ـت ـم ــاع وح ــرف ــة ال ــروائ ــي
المرهف والمتملك ناصية اللغة والقادر على تطويعها للتعبير عن أدق التفصيالت التي ربما تغيب
ـاصــا مــن السوسيولوجيا امتزجت
ـت نـ ً
عــن نـظــرة عــالِــم االجـتـمــاع فــي بعض األحـيــان .وقــد مــارسـ ْ
ـوعــا خـ ً
فيها األطر النظرية الواضحة والمعطيات الميدانية المدققة ،مع قوة التعبير اللغوي األخاذ والجميل
والذي يسحر القارئ ويجعله يتابع النص من دون ملل أو كلل ،وكأنه يقرأ رواية من روايات «ألف
ليلة وليلة».
كانت الفقيدة ً
مثال يحتذى في رسم نموذج لعالِم االجتماع المتنور والمؤمن بأهمية النضال الفكري
والـعـلـمــي مــن أجــل بـنــاء مجتمع عــربــي وإســامــي عــادل ومـتـحــرر ومـتـصــالــح مــع ذاتــه ومــع نـســائــه؛ فهي
شكلت بكتاباتها الجريئة والمتمردة على جميع التابوهات والمسلكيات العتيقة ،خطوة على درب
دفــع النقاش إلــى أقـصــاه فــي الــواقــع العربي المثقل بترسبات تاريخية عميقة ضــاربــة فــي الــزمــن؛ ذلك
أنـهــا ُتـ َـعــد مــن أولــى المثقفات الـلــواتــي دشـ ّـن مـيــاد ثقافة جــديــدة فــي الـســاحــة العربية واإلســامـيــة ،عبر
وخصوصا ما تمخض عن هذه الكتابات في بحثها لنيل شهادة الدكتوراه
كتاباتها المتنوعة والمتعددة،
ً
(«الـجـنــس كـهـنــدســة اجـتـمــاعـيــة :بـيــن الـنــص والــواقــع» ( ، ))1975ومــؤ َّلـفـهــا المتميز الـحــريــم الـسـيــاســي
وكـتــابـهــا هــل أنـتــم مـحـصـنــون ضــد ال ـحــريــم ،مــن ث ــورات فـكــريــة بـكــل مــا تـحـمـلــه هــذه الـكـلـمــة مــن معنى
ـارا تـثــويــريــة حــول الـعــاقــة بين
وثـقــل .فـفــي الـمــؤ َّلــف األول  -عـلــى سـبـيــل الـحـصــر  -نـجــدهــا تـطــرح أف ـكـ ً
الــرجــل وال ـمــرأة فــي الــواقــع الـعــربــي واالس ــام ــي؛ إذ تـنــاقــش أس ـبــاب وج ــود الـهـيـمـنــة الــذكــوريــة والـحــط
مــن قـيـمــة الـمــرأة والـنـظــر إلـيـهــا بــاعـتـبــارهــا «رم ـ ًـزا لـلـفــوضــى الـجـنـسـيــة» والـمـتـسـبـبــة فــي الـفـتـنــة االجـتـمــاعـيــة.
وت ـبـ ّـيــن الـبــاحـثــة أي ـ ًـض ــا ،مــن خ ــال مـنـهــج جــدلــي وح ـفــر تــاري ـخــي ،كـيــف كــانــت ال ـم ــرأة فــي مــرحـلــة قـبــل
اإلســام تتمتع بمجموعة من االمتيازات ،وهو الشيء الذي يخافه الحس المشترك ،وكيف تطورت
بـعــد ذلــك عــاقــة الــرجــل بــالـمــرأة ووصـلــت إلــى مــرحـلــة جــديــدة أصـبــح فـيـهــا الــرجــل هــو الـمـهـمـيــن على
الشؤون األسرية.
إن هــذا التحليل الجريء في السبعينيات من القرن الماضي ّ
شكل صدمة للنخب التقليدية والرسمية
والماسكة بزمام األمور ،فدفع المخزن ،ممثَّال في الدولة آنذاك ،إلى منع كتبها من التداول ،والتضييق
على نشاطها الفكري واإلشعاعي في رحــاب الجامعة وفي معهد السوسيولوجيا الــذي ُأغلق في تلك
الفترة .ولعل الدليل الــذي يمكن استحضاره في هــذا السياق هو الحملة الرعناء التي ش ّنها على هذه
السباق إلــى التأسيس لثقافة االعـتــراف والتقدير ،وكــان من األولــى أن يهتم بها بلدها المغرب ثم
((( مــن المفارقات أن الغرب هو ّ
الوطن العربي كله.
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تاعجارم
يسينرملا ةمطاف ةيبرغملا ايجولويسوسلا ةنوقيأ عادو يف :ميركت

العالِمة المتنورة جهات كثيرة شككت في انتمائها إلى اإلسالم وثقافته ،وهو ما أعاق األجيال المتالحقة
عن متابعة كتبها وأفكارها ومشاريعها التثويرية.
لـهــذا ،فــإن هــذه المناسبة األليمة ُتـ َـعــد بحق فــرصــة للجيل الــرابــع مــن السوسيولوجيين المغاربة بشكل
خــاص ،كــي يسعى إلــى تجسير الفجوة بين الجيل الحالي وجيل مؤسسي السوسيولوجيا المغربية،
وذل ــك ب ـهــدف الـتـعــريــف بــأف ـكــارهــا وتــأمــات ـهــا وروح ـه ــا الـنـقــديــة وال ـح ــرة فــي ت ـنــاول الـقـضــايــا وال ـظــواهــر
االجتماعية.
ال ب ــد م ــن ال ـت ـنــويــه بـمـســألــة نـعـتـقــد أن ـهــا جــوهــريــة ف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،وه ــي أن أع ـم ــال فــاط ـمــة الـمــرنـيـســي
شكلت رافدً ا للحركة النسائية المغربية وللحركة النسائية العالمية ً
أيضا ،لما حملته من رؤى ومواقف
وت ـصــورات حــافـلــة بـحــس ال ـم ـســاواة واإلن ـصــاف لـقـضـيــة ال ـمــرأة الـمـثـقـلــة بــالـجــراح االجـتـمــاعـيــة والـثـقــافـيــة
والسوسيوتاريخية.
ال شــك أننا لــن نكون مبالغين إن نحن دعــونــا ،مــن خــال هــذه المساهمة المتواضعة والمقتضبة ،إلى
تــأسـيــس مــركــز أو مـنـتــدى أو أي شـكــل مــن أشـكــال الـتـجـمــع الـمــؤسـســاتــيُ ،يـعـنــى بــاألبـحــاث والــدراســات
والـمـشــاريــع البحثية النسوية ،ويخصص جــائــزة سنوية لـلــدراســات فــي هــذا الـمــوضــوع ،تخليدً ا السمها
ودفعا لألجيال الجديدة ُقدُ ًما كي تواصل المهمة.
ً
رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته ،وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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