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 مقدمة

 

استطاعت الرواية المغاربية المكتوبة بالعربية الوقوف على 

وحضورها ونضجھا الفنّي، قدميھا في فترة وجيزة، مؤّكدة وعيھا 

بل وفتحت آفاقا جديدة وغير مسبوقة في تناولھا لموضوعات 

عذراء ضمن بيئة ومناخ مختلفين عن مثيليھما في المشرق. 

يُضاف إلى ذلك، خصوصيات الرواية المغاربية من حيث 

األسلوب والمواضيع، ما جعلھا تتبّوأ مكانة مميّزة في األدب 

 دب العالمي.العربي المعاصر، بل واأل

تعتمد أيّة دراسة في تناولھا لظاهرة أدبية ما أو لجنس أدبي، 

أو شعريا أو غيره؛ ولھذا  سواء كان هذا المتن سرديا ،ن  على مت

فستحتاج أيّة دراسة عن الرواية إلى متن روائي تقوم عليه وتنبني. 

ومن هنا فالبدّ أليّة دراسة معاصرة عن الرواية المغاربية أن تكون 

ملّمة باإلنتاج الروائي المغاربي حتّى تكون هذه الدراسة 

عدد الروايات العربية  -من جھة أخرى  -موضوعية. لكّن 

لمغاربية المتزايد عاما بعد عام، يجعل من الصعوبة بمكان ألّي ا

اإللمام بجميع عناوين هذه الروايات الجديدة  -مھما كان  -دارس 

 ناهيك عن قراءتھا أو دراستھا. ،الصادرة

ة البيبليوغرافية للرواية لمن هنا تأتي أهمية هذه السلس

الرواية  المغاربية، حيث كان الھدف من هذا العمل هو أرشفة

المغاربية وترتيبھا بحسب سنة الصدور األولى وإلى غاية سنة 

بالنظر إلى الفراغ الكبير الذي ما زال يعرفه هذا المجال  2015

على صعيد الجامعات المغاربية والعربية بحيث ما زال من 

الصعوبة بمكان معرفة ما يصدر في هذا القطر المغاربي من 

ه السلسلة البيبليوغرافية لتحاول نصوص روائية جديدة. فجاءت هذ

سّد هذه الثغرة التي بدأت تكبر وتتّسع نتيجة التراكم الكمي الكبير 
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الذي شھدته الرواية المغاربية ابتداء من األلفية الثالثة؛ وبالتّالي 

تمكين الدارسين والباحثين من االّطالع على جميع الروايات 

ن وإلى غاية سنة المغاربية الصادرة من بداية القرن العشري

، بھدف تقديم دراساتھم عن الرواية المغاربية بنوع من 2015

الدقة والتحديد والتخصيص، بدل اعتمادهم على التقريب والتعميم 

والتّخمين في تتبّع صيرورة الرواية المغاربية في أقطارها الخمسة 

لجھلھم بعدد الروايات الصادرة وعدد الروائيين والروائيات إلى 

 .2015غاية 

سلسلة بيبليوغرافيا الرواية تناول هذا الجزء الثالث من 

إلى غاية  بالفھرسة الرواية التونسية والليبية والموريتانية المغاربية

ة البيبليوغرافية بأجزائھا الثالثة ل؛ وبذلك تكون السلس2015سنة 

ولقد قد قامت بأرشفة كاملة للروايات المغاربية بأقطارها الخمسة. 

قمت بجعل فھارس الرواية التونسية والليبية والموريتانية في كتاب 

واحد كإجراء شكلي فقط فرض نفسه بإلحاح، حيث إّن عدد 

الروايات الليبية والموريتانية قليل جدا إلى درجة استحالة جعلھا 

في كتاب على حدة؛ وأخّص بالذكر الرواية الموريتانية التي ال 

، بينما وصل ( رواية فقط35والثالثين )الخمس يتجاوز عددها 

 .( رواية195مائة وخمس وتسعين )عدد الروايات الليبية إلى 

وقد قّسمت الكتاب إلى ثالثة أقسام بحسب األقطار المغاربية 

موريتانيا(، ثّم قّسمت كّل قسم  -ليبيا  –الثالثة للروايات )تونس 

تون الروائية إلى فصلين اعتمدت في الفصل األّول على ترتيب الم

ترتيبا تاريخيا، من حيث أّول سنة للنشر مصحوبة بعنوان الرواية، 

 عدد صفحاتھا.ثّم  والمدينة النشر دارثّم مؤلّفھا وتاريخ نشرها و

بينما جاء الفصل الثاني من الكتاب متضّمنا جميع الروائيين 

 )ذكورا وإناثا( مرتّبين ترتيبا ألفبائيا مع جميع رواياتھم المدّونة

في هذا الفھرس مرتّبة ترتيبا تاريخيا بحسب سنة الصدور األولى. 

كّل هذا تسھيال للدارسين والباحثين وطلبة الجامعات، للعودة إلى 
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روائي معيّن حيث سيجدون جميع رواياته مرتّبة بتاريخ الصدور 

األول. ومن هنا فإّن أيّة دراسة أكاديمية جادة عن صيرورة الرواية 

ّد لھا من االعتماد على هذا الفھرس والذي ستجده المغاربية، الب

 خير عون لھا.

مع أجزائه األخرى الخاصة  -الھدف الضمني لھذا الكتاب بينما 

هو خلق لُحمة بين الروائيين  -باألقطار المغاربية المتبقية 

المغاربيين في القطر الواحد أو في األقطار المغاربية الخمسة؛ 

لتھم لالطالع على ما قّدمه مواطنوهم وذلك بجعل هذا الكتاب وسي

اآلخرون في القطر الواحد أو في األقطار المغاربية األخرى. فال 

يصبح الروائي بمعزل عن إخوانه الروائيين، وإنما يسمح له هذا 

 الكتاب باالطالع على ما جادت به قريحة زمالئه اآلخرين.

 لروائي المغاربيلفالفائدة الكبيرة لھذا الفھرس تكمن في إتاحته 

االّطالع على عناوين الروايات )ناهيك عن الدارس والباحث( 

الجديدة وسنة طبعھا بل وعدد صفحاتھا أيضا، إضافة إلى أسماء 

؛ مما يجعله على اتّصال دائم ودور النشر الّتي طبعتھا أصحابھا

بكّل ما يتعلّق بإصدارات الرواية المغاربية وزمالئه الروائيين 

ت سواء في قطره أو في األقطار المغاربية األخرى. والروائيا

وهذا من شأنه أن يخفّف من عزلته األدبية وينقص في الوقت ذاته 

صدارات الروائية الجديدة وأسماء اإلمن أّميته المرتبطة بجھله ب

الروائيين القدامى والجدد. وحينما يلتقي بأحد هؤالء الجدد في 

ما، فإّن اّطالعه على عناوين  ملتقى أو تكريم أو مناسبة ثقافية

روايات اآلخر واّطالع اآلخر على عناوين رواياته يخلق مناخا 

باإلضافة  .مناسبا للتقارب والتواصل بدل االبتعاد والتكبر والجفاء

 -أثناء اختياره لعنوان جديد لروايته  -إلى جعل الروائي المّطلع 

 قته.يجتنب تكرار عناوين الروايات المغاربية التي سب

وقد استبعدت من هذا الفھرس الروايات المكتوبة كلّھا باللغة 

ھا الدارجة والروايات المتسلسلة لألطفال والشباب، على أساس أنّ 
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ما هي أقرب إلى ال تنتمي إلى جنس الرواية بشكل خاص وإنّ 

 قصص األطفال أو المراهقين.

وقد صادفت في بعض األحيان عدم ذكر دار النشر في بعض 

يات الصادرة في طبعاتھا األولى، بالّرغم من تصفحي لمواقع الروا

مكتبات وطنية وأجنبية عديدة ولكن ال تذكر شيئا عن دار النشر 

لبعض الروايات. ولعّل السبب راجع إلى أّن نفقة طبع هذه 

الروايات كانت على حساب المؤلفين أنفسھم وليس على حساب 

ع عملھم فقط )مجرد الدار وإنّما قامت هذه الدور للنشر بطب

مطابع(، ما جعل اسم الدار غير وارد على واجھة الرواية أو على 

الصفحة األولى منھا؛ من هنا أُغفل ذكر الدار في الفھارس 

 والمكتبات؛ فقمت بكتابة عبارة: )دون دار نشر(.

كما استعنت أيّما استعانة بشبكة األنترنت، في البحث عن 

انية أخرى وتاريخ صدورها األول، روايات تونسية وليبية وموريت

حيث استفدت استفادة كبيرة جدا من مواقع كثيرة لمكتبات في 

التحقّق والمقارنة بين كثير من المعلومات الخاصة بالروايات 

وطبعاتھا وعدد صفحاتھا، وسنة صدورها األول ودار النشر. 

دار  ومن بين هذه المواقع الھامة جدا في عملي هذا، أذكر موقع

المكتبة الوطنية المغربية. لقد كان  كتب الوطنية التونسية وموقعال

للشبكة العنكبوتية فضل كبير في تصحيح بعض األخطاء في 

الفھرس والتّحقّق من تاريخ الصدور األّول لبعض الروايات، 

 والبحث عن عدد صفحات الروايات بطبعتھا األولى.

ه شكري الجزيل وتقديري العم يق لجميع وال أنسى أن أُوّجِّ

روائي  300وهم أكثر من  -الروائيين والروائيات المغاربيين 

في هذه السنوات السبع من البحث  - الّذين اتّصلت بھم -وروائية 

سواء عن طريق الھاتف أو البريد اإللكتروني أو عبر مواقعھم  -

الخاصة، والّذين استجابوا لتساؤالتي وسارعوا مشكورين 

يقة الخاصة برواياتھم المنشورة من حيث بتزويدي بالبيانات الدق
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العنوان ودار النشر والسنة وعدد الصفحات، وذلك بالرغم من 

على مدى ما  مسؤوليات بعضھم والتزاماتھم المھنية. وهذا يدلّ 

 يتمتّعون به من حّس حضاري راقي وتواضع معرفي يحسبان لھم. 

 وهللا ولّي التوفيق
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ي إتاحته 
 
ة لهذا الفهرس تكمن ف ي للدارس و الفائدة الكبير

 
للروائ

الع عىل عناوين الروايات الجديدة وسنة طبعها بل 
ّ
ي االط المغارئ 

وعدد صفحاتها أيضا، إضافة إىل أسماء أصحابها؛ مما يجعله عىل 

ق بإصدارات الرواية المغاربية وزمالئه 
ّ
صال دائم بكّل ما يتعل

ّ
ات

ي األقطار المغاربية 
 
ي قطره أو ف

 
الروائيير  والروائيات سواء ف

ي 
 
ف من عزلته األدبية وينقص ف

ّ
األخرى. وهذا من شأنه أن يخف

الوقت ذاته من أّميته المرتبطة بجهله بإصدارات الروائية 

 الجديدة وأسماء الروائيير  القداىم والجدد. 
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