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لقاء
مع ألاستاذة خولت طالب الابراهيمي
خىلت والب ؤلابشاهُمي أظخارة الخّلُم الّالي بلعم اللغت الّشبُت وآدابها ولُت
اللغت الّشبُت وآدابها حامّت الجضاةش  0أبى اللاظم ظّذ هللا مىز العبُّىاث مً اللشن
اإلااض ي.
مخخففت في الذساظاث اللغىٍت واللعاهُت وتهخم ِلى وحه الخفىؿ باللماًا
اإلاخّللت باللغت والهىٍت والثلافت في البلذان ما بّذ اليىلىهُالُت في بّذها ألاهتروبىلىجي
الخاسٍخي واللعاوي مً خالٌ اإلاماسظاث اللغىٍت والثلافُت .وهي مذًشة مخبر اللعاهُاث
وِلم الاحخماُ اللغىي وحّلُمُت اللغاث مىز .0222
بلقاسم بن زهين  :بّذ هدى زالزحن ظىت مً أوشوخخً خىٌ
الجضاةشٍحن ولغاتهم ،هُف ًمىً جلُُم ما خذر مً جىىس في اإلاماسظت
اللغىٍت في الجضاةش ِلى ئزش الخدىالث الحاـلت وؤلاـالخاث التي باؼشتها
الحيىماث اإلاخّاكبت ؟
ّ
خولت طالب إلابراهيمي  :لِغ لي أن ّ
وأسجل
أكُم بلذس ما أالخَ
ّ
وأِلل .ال جىحذ في الّالم ّوله ولُّت ال حؽهذ ّ
وأخاوٌ أن ّ
جىىساث
أفعش
و ّ
جدىالث بفّل ِىامل ِذة ومإزشاث ِذًذة هي في الحلُلت هفعها التي
حؽغل ظحروسة املجخمْ وـحروسجه لُىاهب الخىىساث التي جدفل في
مخخلف املجاالث الحُاجُت .في اإلالابل ما أظخىُْ جلُُمه -ئن لم أكل
ًيبغي أن أفّل -هى جلُُم مجمىُ ؤلاحشاءاث (أها ال أجدذر ًِ
ئـالخاث ّ
ألنها لِعذ هزلً بل هي كشاساث ظُاظُت أملتها المشوسة
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ظىاء مً أحل الحفاً ِلى الخىاصهاث الذاخلُت للعلىت أو اجخزث
جدذ وكْ ٌشوف كاهشة مشجبىت بأمً ألامت ووخذتها لخفادي الفخىت).
فّال للذ جم اجخار مجمىِت مً اللشاساث التي ّ
هشظذ الىاكْ اللغىي
والخىىُ ِلى الشغم مً ّ
ّ
ّ
أن العلىت لم
بالخّذد
والثلافي الجضاةشي اإلاىبىُ
ّ
جخخل ًِ وابّها ألاخادي وزلافتها العُاظُت ألاخادًت التي جىبّها مىز
وؽأتها في خمم الىفاح الخدشسي .ودلُلي في رلً هى الىُفُت التي ـُغ
بها في الىفىؿ ألاظاظُت الاِتراف بالبّذ ألاماصَغي واللغت ألاماصَغُت ئر
حّلً ًِ سظمُتها ولىً في هفغ الىكذ جمْ كُىدا مإظعاجُت مُّىت
هزا مً حهت ومً حهت أخشي اإلاالبعاث التي وبّذ ئوؽاء أوادًمُت
اللغت ألاماصَغُت التي ال جضاٌ الُىم غحر فاِلتً .مىً أًما أن هدعاءٌ
ًِ غُاب أي ظُاظت واضحت للغاث في البالد مىز الاظخلالٌ ظىاء
باليعبت للمىٍىمت التربىٍت أو الخّلُم الّالي مثلما هأظف لّذم وحىد
ئظتراجُجُت واضحت لدشجُْ الترحمت والخألُف الّلمي الجاد في مخخلف
اللغاث اإلاعخّملت في البالد .لم جيؽأ أًت وسؼت ِلمُت حادة باليعبت ليل
ّ
جخق اظخّماٌ اللغت الّشبُت في ِملها الاحخماعي ولشوسة
اللماًا التي
جىىٍش وشق جذسَعها لىعش الفىسة الىمىُت التي حُّم جشكُتها ئلى
ّ
مفف اللغاث اإلاشهت الاظخّماٌ  .لم ّ
حسخش الذولت ؤلامياهُاث الالصمت
ّ
للنهىك باللغت ألاماصَغُت ّ
لحل مخخلف اإلاؽاول اإلاخّللت بشظمها ولبي
مّاًحر جىمُىها الفىحي واإلاعجمي والىدىي لدعهُل حّلمها وحّلُمها في
ول مىاوم الىوً .أؼّش ّ
ووأن العلىت سضخذ وهشظذ ولّا ظشِان
ّ
ما ِملذ ِلى ِشكلت ول ؤلاحشاءاث التي لم جخخزها ئال بّذ المغي
ّ
مثلما بِىاه أِاله .لىا أن هدعاءٌ ًِ هىاًا هزه العلىت التي جبيذ بؽأن
الخّذدًت العُاظت التي ٌهشث بّذ أخذار أهخىبش  2877هفغ العلىن
ّ
جخفشف بغحر رلً وهدً
اإلاىبىُ باملخادِت واإلاماولت .هل ًمىً لها أن
لم وؽهذ أي حغُحر في وبُّت الحىم والحىهمت مىز الاظخلالٌ.
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ّ
أما ئرا أسدث أن أكىٌ ولمت ًِ الىاكْ اإلاِّؾ فاهه ال ّبذ مً ؤلاكشاس
ّ
أن الفاِلحن الاحخماُِحن املخخلفحن واملجخمْ بففت ِامت أٌهشوا ملذسة
الخّذد بل ّ
والخدىٌ خُث كبلىا ّ
ّ
ّ
للخىىس
جبىىه وحّاملىا مّه بزواء
ِالُت
ومشوهت وكذ بشص رلً بشوصا واضحا أزىاء معحراث الحشان في ظىت .0228
ئن ما ًمىً الخأهُذ ِلُه بلىة هى كابلُت املجخمْ ِلى الخىُف مْ
ّ
والخدىالث وِبلشٍخه في ئًجاد الحلىٌ إلاا ًىاحهه مً مؽاول
ألاولاُ
ِىٍفت مشجبىت بدعُحر خُاجه الُىمُت .في الحلُلت هجذه كذ ِمل ِلى
بىاء خالٌ الّؽشٍخحن ألاخحرجحن مً اللشن اإلااض ي اظتراجُجُاث مىاهمت
لجمىد العلىت وهي ّولها مبادساث ّ
ًشد بها ِلى كشاساث ًشاها ّ
حّعفُت في
ّ
ّ
خله في جلشٍش مفحره ومفحر أوالدهً .ىفي أن هزهش للخمثُل
ّ
الخاـت في ٌشوف مإظعاجُت وكاهىهُت
الاظتراجُجُاث ئوؽاء اإلاذاسط
ـّبت وما اهخىف الّملُت مً مالبعاث لغىٍت ّ
حشاء بّن الاخخُاساث
اإلاخّللت بلغاث الخذسَغ في جلً اإلاذاسط .للذ ججاوص املجخمْ ها هىا
ّ
ـالخُاث الذولت ولم ًىً لهزه ألاخحرة ئال أن جلبل ألامش الىاكْ وأن
ّ
جىشط الىلْ بخلم الغىاء اللاهىوي اإلاىاظب وي جدفَ ماء الىحه.
بلقاسم بن زهين  :هل ما صاٌ الحذًث ًِ "الفشاُ اللغىي" في
الجضاةش را مّنى ،أم آن ألاوان للحذًث ًِ "الخّاٌؾ اللغىي" ؟
خولت طالب إلابراهيمي  :أِخلذ أن الفشاُ والخّاٌؾ مىحىدان
بففت مخالصمت في خُاة ول مجخمْ بؽشي وهما هضِخان حؽغالن
املجخمّاث البؽشٍت مىز ألاصٌ .فخاسة ٌغلب الخّاٌؾ لفترة جاسة ٌغلب
الفشاُ ِىذما حغزًه ِىامل حؽىج مُّىت .أها ملخىّت أن الفشاُ هى
ّ
مدشن الحُاة فال ًيبغي أن هخاف مىه اللهم ئال ئرا وـل ئلى حجم يهذد
بها ألامً والاظخلشاس الفشدي والجماعي .أجفىس ّ
أن ظحروسة املجخمّاث
لِعذ خىُت وال هادةت هذوء النهش اإلاثاليّ .
ئن اللغاث التي جخىاحذ بفّل
ِىامل الخاسٍخ والجغشافُا في معاخت جشابُت مُّىت جىذسج في ِالكاث
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مدؽابىت جخأسجح بحن الخّاٌؾ جاسة والفشاُ جاسة أخشي .لىا أن هالخَ ما
ًجشي في بّن البلذان في الّالم.
أظخدمش في هزا الؽأن لخفعحر وبُّت هزه الّالكاث مفهىم
العىق اللغىي التي بىاها اإلافىش الفشوس ي بُاس بىسدًى
) (Bourdieu, 1982فلذ أوضح ّ
أن ليل لغت مىكّا في املجخمْ ّ
ًدذد
مياهتها الشمضٍت فُه .ئر جىدس ي كُمت (احخماُِت واكخفادًت وظُاظُت
مشجبىت بىٍشة اإلاخيلمحن لها وما ٌّخلذون مً "فاةذة" ِىذ اظخّمالها) في
هزا العىق ججّلها في مىكف اللىة والهُمىت أو بالّىغ ججزلها في مشجبت
المُّف اإلاهُمً ِلُه .ال حعدىذ هزه اللُمت ئلى خفاةق لغىٍت
مدمت خُث ّ
أن ول لغت جمخلً مً الخفاةق الزاجُت ما ًجّلها مً
هزا اإلاىٍىس جماهي مخخلف اللغاث ألاخشي .ال هدً ها هىا ّ
هخدذر ًِ
ّ
جخغحر ّ
جخذخل لخدذًذ جلً اللُمت التي ّ
بخغحر هزه
ِىامل غحر لغىٍت
الّىامل ِبر الفتراث الخاسٍخُت التي ّ
ًمش بها املجخمْ .لىا أن هالخَ ما
وكْ للغت الّشبُت أزىاء الفترة الاظخّماسٍت مما اظخذعى اجخار مجمىِت
مً ؤلاحشاءاث لدعترحْ مياهتها مً حذًذ بّذ الاظخلالٌ .مثلما ًمىً
أًما أن هدعاءٌ بمىلىُِت ًِ اإلاالبعاث التي حّلذ اللغت ألاماصَغُت
حّاوي مً التهمِؾ إلاذة كشون في اإلاىىلت اإلاغاسبُتِ .لى ـُّذ أخش لىا
أن هخابْ الجذاٌ اللاةم في العاخت الّلمُت الّاإلاُت ًِ هُمىت اللغت
الاهجلحزًت التي ٌّخلذ الىثحر أنها اللغت ألاولى في الّالم .أخُل في هزا
الفذد ئلى ما ِشله الّالم الفشوس ي لىَغ حان وافي Louis-Jean 1
 Calvetمً وشوخاث خاـت بهُيلت ألاظىاق اللغىٍت ِبر الخاسٍخ في
املجخمّاث البؽشٍت املخخلفت.
ً 1مىً هىا ؤلاؼاسة هىا بؽيل خاؿ ئلى هخاباجه الخالُت :
Essais de linguistique, la langue est-elle une invention des linguistes Le marché aux
langues. Les effets linguistiques de la mondialisation, 2002 Plon?,0222. Plon ; Pour une
écologie des langues du monde, 1999, Plon ; La Méditerranée, mer de nos langues, Paris :
CNRS éditions, 2016.
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بلقاسم بن زهين  :هثر الحذًث في العىىاث ألاخحرة ًِ مياهت اللغت
الّشبُت في الجضاةش والظُما في اإلاىٍىمت التربىٍت .هل هزا حّبحر ًِ
خفىـُاث الحالت الثلافُت الجضاةشٍت ـ خاـت ئرا ما كاسها رلً بذوٌ
ِشبُت أخشي ؟
ّ
خاـت ئرا ججاوصها
خولت طالب إلابراهيمي  :ال أِخلذ رلً،
اإلاالبعاث اإلاىلىُِت وغحر اإلاىلىُِت التي جىبْ املجخمّاث ما بّذ
اليىلىهُالُت ئر جمثل الجضاةش مثاال مدىسٍا لها هٍشا لىبُّت اإلاماسظت
الاظخّماسٍت الاظدُىاهُت التي فشلذ ِلى الؽّب الجضاةشي وُلت كشن
وٍضٍذ أن هىان اخخالفا هبحرا بحن الذوٌ الّشبُت .أوضح وشحي بمالخٍت
ما ًجشي في اإلاىٍىماث الخّلُمُت في الّالم الّشبي معدىذة لخلاسٍش ألامم
اإلاخدذة وخاـت منها جلاسٍش الخىمُت البؽشٍت التي جيؽش ول ظىت .ئن ما
ًلفذ الاهدباه هى لّف جدفُل هزه ألاهٍمت .لىا أن هدعاءٌ ًِ
أجفىس حادة ّ
ّ
أن العُاظاث
ألاظباب التي جلف وساء هزا الىلْ اإلاضسي.
التربىٍت واللغىٍت التي ّ
جم جىبُلها مىز الىفف الثاوي مً اللشن اإلااض ي
اإلاّخمذة ِلى الحفَ والخللحن والتي ال حّمل ِلى جىىٍش الىٍشة ئلى اللغت
الّشبُت اإلاثللت بشحىت مً الخفىساث املحافٍت والىمىُت هي الّىامل
الشةِعُت التي جمىْ هزه الذوٌ مً النهىك بؽّىبها هدى الشقي اإلايؽىد
ّ
واإلاغُبت في ول الفماء
في ٌل الحشٍت والذًملشاوُت الغاةبت
الجُىظُاس ي الّشبيً .يبغي أن هخشج مً هزه الىلاؼاث الّلُمت خىٌ
ّ
لنهخم بتركُت
كذسة اللغت ِلى اهدعاح ِالم اإلافاهُم وؤلاهخاج الّلمي
اللغت ًِ وشٍم الخّلُم الّفشي والترحمت الجادة منها وإليها .ولىً
هُف ًمىً ملجخمّاث ال صالذ حِّؾ الاظدبذاد الذًني والعُاس ي
والاحخماعي والاكخفادي أن حغحر ؼِئا في ولّها ؟
بلقاسم بن زهين  :هل حّخلذًً أن ما ًدذر في الجضاةش أخذر وُِا
ابعخمُا ) (Une conscience épistémiqueبدعب ملىلت صمُلىا
الهىاسي ِذي لذي هخبت الجامُّحن والباخثحن ،بمّنى أهه دفْ
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املخخفحن في الّلىم ؤلاوعاهُت الاحخماُِت ئلى لشوسة ئًالء اهخمام أهبر
باملجاالث التي جخق العلىواجاالهخخابُت والالتزام واللُم واإلاؽاسهت
العُاظُت للجضاةشٍحن؟(ًمىً هىا الخزهحر بما كام به مخبرهم مً
وؽاواث).
خولت طالب إلابراهيمي  :في الحلُلت لِعذ هزه مهمت مخبري الزي
يهخم بلماًا اللغاث والبدث في اإلاعاةل اللغىٍت الّلمُت ولىً ًٍل
ظإالً خفُفا وبّاً .يبغي أن يهخم املخخفىن في ِلىم الاوعان
واملجخمْ بيل هزه اللماًا ئر هدً بداحت ماظت ئلى مّشفت ما ٌؽغل
املجخمْ واللُام بخدشٍاث مُذاهُت ـاسمت ودكُلت مثلما هى الؽأن في
املجخمّاث اإلاخلذمت .في ِلمي ِلى ألاكل باليعبت للمإظعاث التي
أِشفها ًمىلْ بّن الباخثحن بهزه اإلاهمت ولىً ِلى ـُّذ مدذود .ال
ًضاٌ مجخمّىا غحر مذسوط باللذس اليافي.
في الىكذ راجه ال ًمىً جىمُت هزا الىعي ؤلابعدُمي في ٌل مذسظت
غحر مىفخدت ِلى الخفىحر الىلذي وحامّت ّ
مذحىت ئلى خذ ّ
هبل ول
الىاكاث الخالكت للبدث فيها.
ّ
ال ٌعّني ها هىا ئال أن أالخَ ِذم اهترار العلىت بخىىٍش البدث
في الّلىم الاوعاهُت والاحخماُِت وهي حّخلذ مخىئت أن الاهخمام
باملجاالث الاكخفادًت الخىىىلىحُت هي التي جممً الشقي والخىىس
مخىاظُت أن الاوعان هى مدشن الخىىس .ئهً حؽحر ئلى الىذواث التي
ؼاسن مخبري في جىٍُمها في خمم الحشان للذ واهذ مداولت إلِادة
الىلاػ والاهخمام خىٌ ما ًجشي في العاخت الاحخماُِت في سخاب
الجامّت التي غُبذ لعىىاث مً رلً بفّل اللمْ العُاس ي وؤلاداسي.
بلقاسم بن زهين  :مً خالٌ الاكتراخاث والىذواث الّذًذة بؽأن
الخشوج مً الىلْ الاحخماعي والعُاس ي الزي حِّؽه الجضاةش ،هل
حّخلذًً أنها باجذ مً دون حذوي بعبب ِذم اهترار العلىت لشأي
الىخبت اإلاثلفت ؟
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خولت طالب إلابراهيمي ً :يخابني ظإاٌ وأها أخاوٌ أن أسد ًِ هزا
العإاٌ بالمبي وهى هل ِىذها وبلت ظُاظُت في بلذها ًمىنها ان
حؽيل بذًال را كُمت وكىة خُث حعخىُْ أن جىاحه جلً العلىت
الفماء ؟ أكفذ وبلت ّ
بأجم مّنى اليلمت ! مؽيلخىا في هخبدىا !فهل ًدم
لىا أن جدذر ِنها باإلافشد ال ! هي هخب غحر مخجاوعت لم حعخىْ أن جشقى
ئلى مفف ؤلاهخلُجاهدعُا الىوىُت ولزلً أظباب مىلىُِت مّشوفت ال
ٌعْ اإلالام ها هىا لّشلها .هفغ اإلاالخٍت جيسحب ِلى ما ّ
وعمُه
الىخبت اإلاثلفت التي لم حعخىْ أن جفل ئلى بىاء كاِذة إلاؽشوُ جىافلي
جىاحه به مىاوساث العلىت.
لف ئلى هزه اإلاالخٍت الّالكت غحر العىٍت التي بىتها مْ العلىت
فهي جىٍش داةما هدىها وال تهخم بففت حادة بشبي ِالكت مخِىت مْ فئاث
املجخمْ  .ال ًمىً في سأَي أن ًشقى الّمل العُاس ي في بلذها ئال ِىذما
جخخلى هزه الىبلت ًِ هزه اإلاماسظاث وحّمل ِلى ججىُذ الؽّب خىٌ
الىماٌ مً أحل ئزباث الذًملشاوُت بيل أدواتها العُاظُت اإلابيُت ِلى
الّذالت الاحخماُِت والخىصَْ الّلالوي للثرواث.
في الىكذ هفعه ًيبغي ؤلاكشاس بالبىن الؽاظْ اإلاىحىد بحن الؽّب
والعلىت واوّذام الثلت باليعبت إلاا ًمىً أن ّ
جلذمه مً ئحشاءاث
وإـالخاث ختى ولى واهذ "مّلىلت".
بلقاسم بن زهين  :في مىحت الحشان هزه هثر الحذًث ًِ الهىٍت
والثىابذ الىوىُت واإلاشحُّاث الذًيُت وهى ما ًبذو مفاحئا للبّن
خاـت وأن هىان جىحها ألدلجت الحشان هما ًٍهش في بّن اإلاىاكف
العُاظُت وفي مىفاث الخىاـل الاحخماعي  ،مما خلم خالت مً الدؽىج
في الجضاةش اوّىعذ في وظاةل ؤلاِالم وختى في بّن ألاوظاه الثلافُت.
هُف ًمىً جفعحر ما ًدذر؟
خولت طالب إلابراهيمي  :لإلحابت ًِ حعاؤلً ًيبغي أن وّىد ئلى ما
كلخه ِىذ ؤلاحابت ًِ العإاٌ العابم مباؼشة.
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هذف ول هزه اإلاىاوساث هى بالزاث هلل الىلاػ ئلى ظاخت ألادلجت
الّلُمت وي ال هخىشق للمعاةل ألاظاظُت التي حؽغل الىاط مىز
الاظخلالٌ وأهمها حغُحر وبُّت الحىم والحىهمت التي ًىالب بها
الؽّب .جىاوإ بّن ألاحضاء مً الىخب وبّن الذواةش ؤلاِالمُت
واضح ولىح الؽمغ وٍىذسج في هفغ اإلاماسظاث التي وـفتها أِاله.
بلقاسم بن زهين  :باخخفاس إلاارا أخز الحشان هزا اإلاىحى بالىٍش ئلى
الخىلّاث وآلاماٌ التي واهذ مّللت ِلُه ؟
خولت طالب إلابراهيمي  :أِخلذ أهىا هىالب الحشان بما ال ًلذس
ِلُه ! اظخىاِذ الحشهت الؽّبُت أن جمىْ واسزت الّهذة الخامعت وهزا
في ّ
خذ راجه مىعب ٍُِم .في هفغ الىكذ ّ
ٌل الخدشن كاةما بّذ
اإلاىعب ّ
ألن الؽّب ؼّش أهه ٌعخىُْ أن ّ
ًفّذ اإلاىالب ئلى معخىي
أخش مخّلم بىبُّت الحىم والذًملشاوُت والّذالت الاحخماُِت والخىصَْ
الّادٌ لثرواث البالد وميافدت ول أؼياٌ الفعاد .وول رلً مؽشوُ
ولىً لّف الحشان وِذم هجاخه في كلب مىاصًٍ اللىة ّ
حذا ّ
مشده في
اِخلادي وبُّخه ألاظاظُت التي جىم أهثر ئلى الاهخفالت منها ئلى الخدشن
أجفىس ّ
ّ
أن اإلابادساث الّذًذة التي وؽهذها مىز بذاًت
اإلاىٍم  .مْ رلً
العىت اإلاالُت ( )0202وِلى الشغم مما ّ
ظببخه الجاةدت مً الّشكلت
كلذ اإلابادساث الّذًذة لخىٍُم الففىف باليعبت ملخخلف الفئاث
الاحخماُِت واإلاهىُت ججّلني أومً ّ
أن الىماٌ ال ًضاٌ كاةما سغم اللمْ
ّ
الزي حعلىه العلىت بُذ مً خذًذ لخلىٍن سوح الخمشد التي لم جخمذ
لمً أوظاه الؽّب .لم هفل بّذ ئلى معخىي مً الخدشن دكُم
ٌعخىُْ أن ًضِضُ الىٍام في كىاِذه اإلاخِىت خاـت وأن الؽّب ًدخاج
ئلى آلُاث ووظاةي جىٍُمُت مً ؼأنها أن جذِم الخدشن وهي بالزاث جلً
التي ِملذ العلىت ِلى جفشَغها مً ول فاِلُت ًِ وشٍم اإلاىاوساث
الضبىهُت والشؼىة العُاظُت الاحخماُِت.
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بلقاسم بن زهين  :في هزا العُاق أًما ،مً خالٌ مخابّخً للحشان
وللؽّاساث اإلاشفىِت ،هُف جلُمحن حّامل الجضاةشٍحن مْ اللغاث
اإلاخّذدة التي اظخّملذ في اإلاعحراث وفي مىاكْ الخىاـل الاحخماعي ؟
خولت طالب إلابراهيمي  :أوسد ّ
للشد ًِ ظإالً هزا ما هخبىاه في
ؤلاِالن ًِ الُىمحن الذساظُحن الزًً هٍمىاهما في بذاًت ـُف 0228
في حامّخىا لّشك كشاءة ِلىم الاوعان واملجخمْ للحشان.
خُث كلىا ":أبشص الؽّب في ول هزه اإلاىاُِذ ظىاء ًىم الجمّت أو في
الخٍاهشاث ألاخشي الفئىٍت التي ججشي في ألاًام ألاخشي مً ألاظبىُ مْ
ئؼاسة خاـت لخجىُذ الىلبت الزًً أبهشوا الجمُْ بما كذمىه مً وعي
ّ
بدغ مبذُ الفذ لالهدباه
ظُاس ي و مىاوني ،سوخا خالكت مؽفىِت
ّ
ٌعخغل ول وظاةل الخىاـل الحذًثت وول ؤلامياهُاث اللغىٍت والثلافُت
التي ًضخش بها مجخمّىا في مضج عجُب بحن الّمم الثلافي الجضاةشي الزي
ًشبىىا بخاسٍخىا اللشٍب والبُّذ واإلاٍاهش الثلافُت الحذًثت التي جذسحىا
في صخم الّىإلات اإلاّاـشة .جمأل ؼىاسِىا أهاصٍج اإلاخٍاهشًٍ بؽّاساث
اإلاخىىِت في لغاتها وممامُنها وحغىي حذسان مذهىا هخاباث عجُبت في
ّ
وجتزًً بالالفخاث اإلاخىافعت في ؤلابذاُ والابخياس وباألغاوي
حؽىُلها
اإلاىادًت ولها للخغُحر في ّ
حى مً الحماط الشاقي واإلالتزم الزي ًىم ًِ
خغ مىاوني لم وؽهذ له مثُال في الخاسٍخ" الحذًث للجضاةش .وهزا جأهُذ
إلاا كلخه في ّسدي ًِ العإاٌ ألاوٌ أِاله.
بلقاسم بن زهين  :باليعبت لفىشة "الىىفمبرًت -البادًِعت" التي
أخزث خحزا هبحرا في ظُاق الحشان ،هل ًمىً اِخباس رلً حّبحرا ًِ
جدىٌ حذًذ لذي فئت مً الجضاةشٍحن في مىٍىسهم للهىٍت وإلاشحّخيهم
العُاظُت والثلافُت أم أن ألامش ال ٌّذو أن ًيىن مؽشوِا ظُاظُا
ًخبىاه بّن العُاظُحن في خمم ظُاق ظُاس ي حذًذ ؟
ّ
خولت طالب إلابراهيمي  :ما هي ئال مداولت الخخىاء الحشان مً كبل
فئت لم جىً لها اإلابادسة في الخدشن ّ
ولىنها أسادث أن جشهبه لخدلم
23

لقاء

مياظب خاـت بها مً حهت و إلفؽاٌ سوح الخمشد التي بذأث جأخز حجما
ًخُف والة الاظخلشاس واإلافالح مً حهت أخشيّ .
ئن الخدالف بحن الخُاس
ؤلاظالمىي والخُاس الىوني املحافَ ّ
مىشط في العاخت العُاظُت في
الجضاةش مىز الاظخلالٌ ّ
لعذ الىشٍم أمام ول اللىي الخلذمُت مهما وان
جىحهها  .جشٍذ هزه الفئت كلب ألاوساق لخمىذ جمىكّا حذًذا لهزا
الخدالف وهي جذسي ّ
أن الؽّب ال ًضاٌ مدؽبثا ببّن اللُم التي ّ
جىخذه
في بىجلت زلافُت كىٍت واهذ الشدُ الىاقي له أمام ّ
اإلاذ اليىلىهُالي وُلت
الفترة الاظخّماسٍت .ال أِخلذ أهىا وؽهذ مُالد مؽشوُ ظُاس ي حذًذ.
بلقاسم بن زهين  :باِخباسن باخثت في اللعاهُاث ومهخمت بالخغحراث
الحاـلت في الفترة ألاخحرة ،هل الحذًث في الحالت الجضاةشٍت ًِ
"اظخّماالث سمضٍت للعُاظُت" -بدعب حّبحر ً -Edelmanدُل ئلى أن
زمت ّ
جىحه مً كبل العلىت وبّن ميىهاث الىبلت العُاظُت ئلى حّل
الخاسٍخ واللغت والذًً والهىٍت بؽيل ِام ِىاـش الظخمالت ِىاوف
الؽّب؟
ّ
خولت طالب إلابراهيمي  :أحُب باإلًجاب كىّا وإال ال هفهم ّ
ول
اإلاىاوساث التي كامذ بها العلىت وول اللىي العُاظُت التي جشٍذ أن
جدافَ ِلى الخىاصهاث العاةذة مىز ِؽشاث العىحن لِغ فلي
الظخمالت ِىاوف الؽّب ولىً وهزا أخىش في سأي لخىبُل ـىجه
وجلىٍن سوح اإلالاومت مً أحل حضاةش حذًذة خلُلت مبيُت ِلى كُم
ّ
الحش والذًملشاوُت الحاكت التي
الّذالت والحشٍت والفىش الىلذي
كاِذتها ئسادة الؽّب ّ
العُذة ومدىسها خم الؽّىب في جلشٍش مفحرها
في أًام العلم والحشب ِلى العىاء.

24

لقاء

أهم منشوراث خولت طالب إلابراهيمي
 .1باللغت العربيت
الكتب
والب ؤلابشاهُمي خىلت 0228) ،الىبّت ألاولى 0222 ،الىبّت الثاهُت(.الجسائريون واملسألت
اللغويت ،جشحمت ّ
مدمذ ًدُاجً .الجضاةش :داس الحىمت.
والب ؤلابشاهُمي خىلت .(0222) ،مبادئ في اللساهياث .ظلعلت ولُت ،الجضاةش :داس اللفبت
لليؽش ،الىبّت الثاهُت.

املقاالث والفصول
والب ؤلابشاهُمي خىلت .)2872( ،وشٍلت حّلُم التراهُب الىدىٍت باإلاذاسط اإلاخىظىت
الجضاةشٍت ،مجلت اللساهياث ،الّذد  . 5حامّت الجضاةش  :مّهذ الّلىم اللعاهُت.
والب ؤلابشاهُمي خىلت .)2882( ،بّن اإلاالخٍاث خىٌ ألاـىاث و الحشوف الّشبُت" ،مجلت
أرطوفوهيا .املجلت الّلمُت للجمُّت الجضاةشٍت لألسوىفىهُا ،الّذد الثاوي.
والب ؤلابشاهُمي خىلت .)2882( ،الخدلُل الىص ي وحّلُم اللغت الّشبُت للىباس .مجلت اللغت
وألادب ،الّذد الثامً.
والب ؤلابشاهُمي خىلت .)2888(،حّلُم اللغت الّشبُت للىباس .الخّشٍب واللمُت اللغىٍت
بالجضاةش .ملخىفاث بدث و معاس باخث ،مجلت اللغت وألادب ،الّذد الّاؼش.
والب ؤلابشاهُمي خىلت .)2888(،كشاءة في اللعاهُاث الىفُت "مبادب في اللعاهُاث الىفُت
لجان مِؽاٌ آدام" ،مجلت اللغت و ألادب ،الّذد .20
والب ؤلابشاهُمي خىلت .)2887(،مً الثاهىٍت ئلى الجامّت .بحن لغت الخذسَغ واإلاىكف مً
اإلاّشفت .حامّت جبدث ًِ هفعها! ولبت أم جالمُز؟! .الجامعت اليوم (أِماٌ هذوة) ،جيعُم وجلذًم
غشٍذ حماٌ .وهشان  :ميؽىساث مشهض البدث في ألاهتروبىلىحُا الثلافُت والاحخماُِت.
والب ؤلابشاهُمي خىلت ًِ .(0220) ،الخذاولُت .مجلت التبيين للجاحظيت ،الّذد ، 81
سدمً .2222-0558
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.( حّلُمُت اللغت الّشبُت للىباس وـف واكْ و جدذًذ آفاق0222)،والب ؤلابشاهُمي خىلت
. الّذد الثالث، حامّت الجضاةش:  الجسائر.مجلت لغاث

باللغت الفروسيت
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