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ﻣﻘﺪﻣﺔ
يتم ر ُ
بط هذه املمارسة بضرورة
لعل أي حتديد للممارسة الكرونولوجية يقتضي أن َّ
ضبط األحداث وسبكها ضمن خيط ناظم يعتمد ترتيبها ترتيباً زمنياً حمكوماً باملدلول األصلي
للعبارة لدى اإلغريق القدماء .ومبا أن األمر يتعلق بتوطني هذه األحداث وتقدميها بشكل
متعارف عليه ،فلرمبا تبني أن الوقوف عند املادة َّ
املقدمة شرط من شروط البلورة اخلاصة بطريقة
التقدمي .ذلك أن للتعامل مع املادة احلدثية تارخياً معيناً قد خيتلف بدرجات متفاوتة باختالف
وتنوع احلضارات .ولو غضضنا الطرف عن هذا اجلانب الظريف للمسنا أن
املرجعيات اللغوية ُّ
احلدث لفظ متعدد األبعاد سواء بالنسبة للغة العربية أو غريها من اللغات اجملاورة على األقل.
وهكذا فإننا جنده يرمز هنا وهناك إىل اجلدة واحلدوث أو االستحداث ضمن نسق قابل مبدئياً
لالمتداد والتتابع .وجبانب طابع اجلدة واالندماج يف الدميومة ،يالحظ أن لفظ احلدث قد يؤشر
أحياناً إىل االنعطاف التدرجيي كما يرمز أحياناً أخرى إىل القطيعة الفجائية املزعجة للنسق
القائم .ولعل من نافلة القول أن نشري إىل أن هذه املادة مبختلف تالوينها املعنوية قد تصدر عن
الطبيعة كما تصدر عن اإلنسان عرب تدخل األفراد واجلماعات ومن خالل التفاعل اجملتمعي
والعالئق القائمة بني التكتُّالت والدول مث بني كل مكون من هذه املكونات واجملال املباشر أو
احمليط اإلقليمي األوسع .يضاف إىل كل هذا أن احلدث قد ينتج عن اآلخر أو عن جممل القوى
اخلارجية بوجه عام .ومن جهة أخرى ،فاملعروف أن لكل أثر تأثرياً قد يتولَّد عنه أثر آخر أو آثار
عدة ،مما يعين أن األحداث يف مجلتها متضامنة ينري بعضها البعض إالّ يف النادر من األحوال.
كيف تعاملت اإلسطوغرافية املغربية  -باملقارنة مع اإلسطوغرافية العامة  -مع هذه
املادة األساسية بالنسبة لكل منهما ،أي مع احلدث من خمتلف زواياه املشرتكة املشاعة بني
الرصيدين معا؟ الواقع أن غالبية املصادر املغربية قد تبنَّت املقاربة املعمول هبا يف الرتاث العريب
كما وصلنا .ومعلوم أن هذه املقاربة تؤول إىل التعامل مع اخلرب املفيد للحدث على أنه معطى
فريد متفرد يكاد يكون مستقال بنفسه كوعاء معريف ذي محولة خاصة معينة .أما اإلسطوغرافية
العامة كما تطورت بالغرب األورويب قبل أن تنـزح إىل بقية اآلفاق ،فالظاهر أهنا انطلقت هي
األخرى من نفس التصور لتصوغه عرب عدة أمناط متقاربة يبدو أهنا عمت كال من الفرتة
الوسيطية وعصر النهضة مث امتدت إىل ما يعرف بالعصر احلديث .ومع ُّ
تقدم الطفرة اليت عرفتها
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العلوم االجتماعية يف أواسط القرن العشرين ،مل يلبث هذا التصور أن تراجع لفائدة مقاربة
مكو ٌن بسيط من مكونات الزمن املمتد ،وذلك عرب
متوِّثـبَة جديدة تالمس احلدث على أنه ِّ
التخلي عن النظرة اآلخذة مبُرا َدفَته للحظة الضيقة العابرة مع العمل على إدر ِ
اجه ضمن فرتات
فسيحة من شأهنا أن تسمح بإبراز الروافد والتيارات مع الرتكيز على الظواهر والبىن مث على
املتكررات وما إليها من الثوابت واملتغريات .وجيدر التشديد هبذا الصدد على أن اكتساح هذا
التوجه  -وإن كان قد أدى إىل هتميش احلدث وإقصائه كعنصر مستقل قائم بذاته يف املدى
القريب  -مل يتمكن من احليلولة بينه وبني ُّ
عرف منذ متم نفس
التصدر من خالل ما أصبح يُ َ
القرن املذكور بظاهرة “ َع ْوَدة احلدث” أو “انبعاث احلدث” .ولنضف أن مؤدى االنبعاث
املشار إليه هنا يكاد يتلخص يف التعامل مع احلدث كرافد ملسار مرَّكب يتم تفكيكه عرب
التعريج على مكتسبات الزمن املمتد واالستفادة منها منهجيا عند إبراز نقط الظل وإنارهتا قبل
أن يتم مجع الشتات وتسليط األضواء على احلدث كنقطة إياب ومركز التفاف ملختلف نتائج
التحليل.
من هنا أتت صعوبة االختيار بالنسبة هلذه التجربة الرامية إىل وضع أول كرونولوجيا
عامة جململ تاريخ املغرب .واختصارا للطريق ،ميكن أن نعترب أنه كان على نفس هذه التجربة
أن متر من مرحلتني اثنتني على األقل .أما املرحلة األوىل فانطبعت بطابع احلدث مبفهومه
مفصل لوال
التقليدي السائد يف جممل املصادر املغربية .والنتيجة أن املشروع قد آل إىل جرد َّ
أنه انساق بني الفينة واألخرى مع العموميات املتواترة أو سقط يف ُّ
الش ُرك املتولِّدة أساسا عن
ميل املصادر نفسها إىل جتنب املعطيات املزعجة أو ما أصبح ينعت اليوم بالواقع املطموس
أو املسكوت عنه .وأما املرحلة الثانية فاضطرت إىل برجمة عدة أشواط خصص بعضها
لدراسة مشروع املرحلة السابقة وبعضها اآلخر لتوطني مواقع التدخل قبل التوجه حنو إعادة
بناء اهليكلة العامة ومراجعة التحقيب مع تقومي املقاربة املتصلة بالتعامل مع احلدث على
األخص .وهكذا فإن املقاربة احملت َف َظ هبا يف النهاية قد رامت إدماج مجلة من العناصر اليت
اوز التقليدي مع حماولة اإلحياء –
من شأهنا أن تساعد على جتنب اعتماد احلدث مبعناه املتَ َج َ
ولو من بعيد – ببعض العناصر املتصلة مبعناه االنبعاثي املرجح حاليا لدى اهليآت املهتمة.
املطعمة املقصودة هنا قد تراوحت بني املقدمات العامة واملمهدات
وبذلك تكون العناصر ِّ
القطاعية واهلوامش التفسريية من جهة؛ ومن جهة أخرى فإن نفس العناصر قد مشلت بعض
احملتملَة .ولقد أضيف إىل
املعطيات التوضيحية
َّ
كاملشجرات و“املُتَوالِيات” احلدثية والروابط َ
هذه األدوات املتكاملة جمموعة هامة من النصوص املتنوعة اليت مت التخطيط هلا اعتبارا لضرورة
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إنارة احلدث من خمتلف املنطلقات مع إبراز التضامن القائم بينه وبني بقية األحداث اجملاورة
أو املتصلة به من غري إغفال لتفاوت حجم املادة املصدرية حسب احملطات إن مل يكن حسب
الوقائع أحيانا.
ومهما يكن من شيء ،فلعل الواجب األول يقتضي أن نسجل أمهية اجملهودات اليت
بذلت من قبل سائر من تفضل باملشاركة يف إخراج هذه الكرونولوجيا إىل الوجود ،ونقصد
املوسع الذي َّ
أعد املشروع األول وجمموع أعضاء اللجنة اليت تكلفت مبهام
هنا كال من الفريق َّ
املراجعة والتعديل والتحرير النهائي .وإذ يسعدين أن أتوجه بالشكر اخلالص إىل كل فرد من
أفراد اجملموعتني معا ،فإنين أود أن أنوه بروح التعبئة اليت واكبت خمتلف املراحل إىل أن مت إخراج
العمل على الوجه املطلوب .فالشكر جمددا لكل هؤالء الزمالء؛ والشكر من جهة أخرى إىل
الطاقم اإلداري للمعهد برئاسة كاتبه العام ،األستاذ حممد فرحان ،على املواكبة اليقظة والتتبع
املتصل ،وباهلل التوفيق.
حممد القبلي
مدير املعهد امللكي للبحث يف تاريخ املغرب
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