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Abstract: 

 
This study highlights the absorption of Arabic words in all areas of 

Hebrew speech، Especially In the military field، because the army 

have a great importance within Israeli society. 
The Arabic language had a mutual influence and Continuous effect 

on the Hebrew language throughout the ages and in all it stages، 
from the Old Testament to the present day. The influence of Arabic 

on the Hebrew language general because of continued 

communication between these two languages، they have daily contact 

in many fields of life. As a result، a great deal of mutual linguistic 

influence is observed in each language.  

 This study shows that the impact of Arabic words is noted in all 

linguistic fields. Especially The lexical aspect، Borrowings in Israeli 

military language can be classified into several linguistic groups، But 

the lexical borrowings Is the most important among them. 

In this study we explained how to enrich the Israeli military 

dictionary by borrowing Arabic words، and we also discussed all the 

morphological and morphophonological and Semantic processes in 

loan words and loan expressions. Some of the borrowings from 

Arabic language undergo morphological and morphophonological 

changes in the Israeli military Daily speech and some of them 

undergo semantic changes، all These changes are classified into 

groups، and According to them we divided the types of borrowing 

from Arabic language to the Israeli military dictionary، Into two: 

directly by (borrowing words)، and indirectly by (borrowing 

meanings). 
Key words: The Influence of Arabic Language، Israeli Military Language، 
Borrowing Words، Morphological Changes، Morphophonological Changes 

Semantic Changes. 
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ي لغة الجيش ال  تأثي  
 
 ارسايييي اللغة العربية ف

 

 2ياد قاسم الورديأزينة 

 

 الملخص
ة من الناحية الفكرية والدينية عىل مدى قرون طويلة  ،لقد كانت للغة العربية مكانة كبير

ن األمم والشعوبستمرار التواصل ا أدىوقد  ن اللغات ودوام ال  ،بير نتقال اإىل حتكاك بير
ي بعضها،  ،رخرىاللغات األ  إىلالكثير من الكلمات العربية من و 

ن
فالثقافات تتأثر وتؤثر ف

ي تصلها من ثقافات تأثير والمعارف تتجاوز عير الزمن مختلف ال
ي زمن  أرخرىات الت 

ن
سواء ف

ن الثقافاتالسلم. وتعد اللغة هي األداة  الحرب أو  ،األمثل للتعبير عن هذا التأثر بير
ي . 
ن البشر وتنمية النشاط اإلنسانن  ولتحقيق التواصل بير

ية عامة وعىل لغة الجيش  تأثير يسلط بحثنا هذا الضوء عىل  اللغة العربية عىل اللغة العير
 تنصهر فيه جوانب ارساييىلي بصورة رخاصة. ولل  ألاإل 

ً
ن المجال العسكري يعد مجاال

ي الحياةمتعدد
ن
لغوية و أيديولوجية و أجتماعية ونفسية وسياسية وأقتصادية وقانونية  ،ة ف

ها  لذل  حرصت العديد من دول العالم عىل وضع معاجم رخاصة بالمجال  ،وتقنية وغير
ي هذا  إارساييلوكانت  ،العسكري وحاولت توسيع مجال أستخدام مصطلحاته

ن
سباقة ف

ة دارخ من  أكي  . فالجيش يمثل ارساييىلي ل المجتمع اإل المجال لما للجيش من أهمية كبير
ي الجيش اإل  ،ارساييىلي نصف المجتمع اإل 

ن
 هي واجب إلزايي عىل  ارساييىلي حيث أن الخدمة ف

مرأةإارساييىلي كل مواطن  ي  ، رجل كان أو أم
ا بخدمة الحتياط الت 

ً
وكل مواطن ملزم أيض

ن الجيش اإل  ،تستغرق مدة شهر من كل سنة  ارساييىلي و يتمير
ً
بكون جنوده يخدمون  أيضا

  ،بيوتهم باستمرار  إىلويعودون  ،بالقرب من منازلهم
ً
ونتيجة لذل  كان هناك تدارخال

ن الحياة المدنية والجيش اإل   بير
ً
سم "جيش ا ا حت  أنهم يطلقون عليهارساييىلي جوهريا
ي بحثنا هذا ،الشعب"

ن
ي سنتطرق لها ف

 .األمر الذي ترتب عليه الكثير من اآلثار اللغوية الت 

 .جيش الشعب، اللغة العربية تأثير  ،لغة الجيش اإلارساييىلي : لكلمات المفتاحيةا
 

 المقدمة: 
ي جميع ية عىل مر العصور وعىل مختلف األ ا متبادل ومستمرا عىل اللغة العير تأثير ن اللغة العربية كان لها إ

ن
صعدة وف

ي   ن هذا التأثير أونرى  ،منذ العهد القديم حت  يومنا هذا  ،مراحلها 
ن
حد مجالت الحياة وهو لغة الجيش الذي أكان جليا ف

ي أيعد 
ن
ية عامة بسبب استمرار  تأثير ويسلط بحثنا هذا الضوء عىل  ،إارساييلهم مجال حيويا ف اللغة العربية عىل اللغة العير

ن والتدارخل اللغوي الكبير بينهما  ن اللغتير ن هاتير لما للجيش من  ،رخاصة بصورة ارساييىلي وعىل لغة الجيش اإل  ،التواصل بير
ة دارخل المجتمع اإل  ة من جوانب الحياة دارخل ارساييىلي اهمية كبير . فالمجال العسكري يعد مجال تنصهر فيه جوانب كثير

ي الشعب" و،فهو بالنسبة لهم "جيش الشعب" إارساييل
ي الجيش والجيش يبتن

فالخدمة بالجيش عندهم  ،"الشعب يبتن
ي تحد

ن
ي تكوين شخصية الفرد وف

ن
لذل  فان الجيش هو من اهم العوامل المؤثرة ي  ،يد مواقفه دارخل المجتمعتساهم ف

ي 
ن
 .إارساييلتكوين المجتمع والدولة ف

اض من رخلال ارساييىلي غناء المعجم العسكري اإل إلقد تم تناول الموضوع عىل المستوى المعجمي وكيفية  كلمات   اقي 
ي عامة والمعجم العسكري بصورة رخاصةات اللغوية العربية تأثير وتناولنا ايضا أشكال ال ،عربية وما  ،عىل المعجم العير
ها من الناحية الرصفية والدللية  ،ارساييىلي لغة الجيش اإل  إىلدرخول مفردات اللغة العربية  أسبابهي  وما هي طرق تغيير

اضوتناولنا ايضا انواع ال ،ارساييىلي المعجم العسكري اإل  إىلودرخولها  ،والصوتية ي تمت بواسط قي 
نة الكثير من الت  ها عير

ة اضأي ):المصطلحات العربية دارخل المعجم العسكري سواء كان لل  بطرق مباارسر ام  ،(loanwords-الكلمات  اقي 
ة اضأي ):بطرق غير مباارسر جمة ال اقي  ( والذي يشمل الي  اضالمعتن اض( والloan translationية )قي   loanالمعنوي ) قي 

shift ) 
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 :بحثنا هذا دراسةيتضمن  :هيكلية البحث

  وأبرز رخصايصها . ارساييىلي نبذة عن لغة الجيش اإل 
ية .  تأثير أشكال   اللغة العربية عىل اللغة العير
 . ارساييىلي اللغة العربية عىل لغة الجيش اإل  تأثير  أسباب

اضمفهوم ال  اللغوي.  قي 
اضأنواع ال ي لغة الجيش اإل  قي 

ن
اض )الارساييىلي اللغوي من العربية ف (.  قي   المباارسر وغير المباارسر

 النتايج والتوصيات. 
 المراجع . 

 
 :منهجية البحث

ي 
ن
ي التحليىلي لعرض جميع الظواهر اللغوية المستخدمة ف

ي دراستنا هذه عىل المنهج الوصفن
ن
اضنعتمد ف نة  اقي  وعير

ات الرصفية ارساييىلي الكلمات العربية الدارخلة ضمن نطاق الجيش اإل  ي أجريت  وتحليل جميع التغيير
والصوتية والدللية الت 

ي من رخلال أمثلة من دارخل القاموس العسكري واللغة المحكية للجيش اإل 
 . ارساييىلي عليها وعرضها بشكل تطبيف 

 
 :أهمية البحث

ي أعطاء لمحة عامة عن جميع صيغ 
ن
اضتسهم هذه الدراسة من الناحية النظرية، ف نة المصطلحات العربية  اقي  وعير

ية. ارساييىلي المستخدمة دارخل الجيش اإل  ها من الناحية المورفولوجية، والصوتية، والدللية بما يلايم القواعد العير  وتغيير
ي تجسيد أنواع ال

ن
اضأما من الناحية العملية فتتجىل أهميتها ف من العربية من رخلال عرض أمثلة من المصطلحات  قي 

ي 
ن
 .ارساييىلي الخطاب اليويي للجيش اإل المستخدمة ف

 
 :أهداف البحث

ضة من العربية والمستخدمة من قبل الجيش  ي هذه الدراسة نسىع لعرض ملخص لوصف آلية تشكيل الكلمات المقي 
ن
ف
، وعرض ارساييىلي اإل  اضهذا ال أسباب بشكل يويي وأنواعه من الناحية المورفولوجية والدللية وعىل المستوى  قي 

ي مستويات اللغة، وإثبات وجود طرق جديدة مستخدمة دارخل الجيش اإل 
 
 ارساييىلي المعجمي بصورة رخاصة عن باف

 
ً
ية، وأيضا ي اللغة العير

ن
معايير جديدة لتحديد هذه  إضافةللمفردات العربية عىل الرغم من قدم وجود هذه الحالة ف

ن مجموعة من النمالج المتنوعة من لغة الجيش اإل ا ية ارساييىلي لظاهرة، مستخدمير  المأرخولة من المعاجم العسكرية العير
 العامية والفصىح. 

 
 : أأرزز صااياهاارسايييي نبذة عن لغة الجيش ال 
ن عن اللغة العامة لغة لات  ية كإحدى لغات التخصص: أي إنهاارساييلتعد اللغة العسكرية اإل  بأنها تهتم طابع رخاص تتمير

ي محض، يغلب عىل 
 ما يكون تقتن

ً
ي المتخصص وغالبا

ي لها علاقة بالمجال العمىلي المهتن
بحقل من الحقول المعرفية الت 

ي األصل لكنها تستعمل علم المصطلحات
ن
(،  (Terminology هذه اللغة المصطلحات النادرة الستعمال، وهي طبيعية ف

ي تنتمي  إىل(. وتجدر اإلشارة Phraseologyوعلم التعابير المسكوكة) 
أن علم المصطلحات هو مجموعة من الكلمات الت 

ي تستعمل للخطاب لسيما  إىل
ن . أما علم التعابير المسكوكة فهو مجموعة من العبارات الت  فن أو علم أو أدب معير

ي (BENAMEUR ،1997—2020) الصطلاحي والمجازي منها
ن
ن ف ن المختصير ن المستخدمير . وتنشأ هذه المصطلحية بير

 
ً
، وأحيانا ن ي معير

ن األشخاص الذين يكونون عىل  مجال علمي أو مهتن  بير
ً
تصال بهم ولل  لخلق حالة تواصلية اتنشأ أيضا

ن بحيث تكون غير مفهومة لمن هم رخارج هذا المجال. مما ل ش  فيه أن الجزء  أرختصاصية مناسبة لمجال معير
ي مصطلحاتها المختلفة، ولكن المصطلحات وحدها ل تشكل لغة إل تحمل كل األس

ن
ي كل لغات التخصص يتمثل ف

ن
اسي ف

 العامة.  اللغة من مستمدة لغة تخصصية رخصايص رصفية ونحوية
ي لغات التخصص، بأنها تحتوي عىل موضوعات  إلن

 
فاللغة العسكرية هي إحدى لغات التخصص، لكنها تمتاز عن باف

ن  كة بير
 لل .  إىل مجالت متنوعة مثل العسكرية والطبية والتقنية والفنية وما مشي 

أن اللغة العسكرية هي لغة ديناميكية ومتجددة، ألن كل حرب تخلق مجموعة جديدة من الكلمات والعبارات ورخاصة 
ي مجال الصناعة العسكرية واألدوات واألسلحة الجديدة

ن
ي رافقتها تطورات ف

ين الت   إىلوالمتطورة. ف حروب القرن العشر
جانب هذه التطورات الصناعية، تظهر دايما أسماء ومصطلحات جديدة، ونتيجة لذل  تتطور اللغة العسكرية ويتجدد 
ي كل مرة، ويمكننا 

ن
المعجم العسكري من رخلال استيعابه لهذه األسماء حيث تتكون مصطلحات للمنتجات الجديدة ف
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 لينضب لخلق كلمات وعبارات جديدة تعكس ال إلنالقول 
ً
ن  تأثير أن الوحدات العسكرية كانت ومازالت معينا المتبادل بير

ي والمجتمع العسكري اإل 
  .(2015)الوردي،  ارساييىلي المجتمع المدنن

ي جميع لغات العالم تقسيم المصطلحات العسكرية 
ن
ن  إىلمن المعتاد ف ن لغويتير ن أو طبقتير عسكرية اللغة ال - :قسمير

ي يستخدمها الجيش من الرتب العليا  :الرسمية
 إىلالرتب الدنن وبالعكس. فهذه الطبقة اللغوية تهدف  إىلوهي اللغة الت 

ن   لغة المستشارين المختصير
ً
افًيا يصف العمليات والتقنيات واإلجراءات العسكرية، وتعتير أيضا أن تكون مصطلًحا إحي 

ها من القنوات اإلعلامية، وتشمل   الذين يستخدمون المعدات العسكرية،  لغة التصالت اللاسلكية وغير
ً
وهي أيضا

ي نظام األبجدية الدوىلي والرموز العسكرية الدولية األ 
ن
 .رخرىكذل  الرموز الموجودة ف

ن الجنود، ي بعض األحيان اما الطبقة الثانية من اللغة العسكرية العامية )لغة الجنود(: وهي لغة الكلام اليويي بير
 ففن

لتستطيع المصطلحات العسكرية الرسمية تلبية جميع أحتياجات الجنود، لذل  كان عليهم أنشاء مصطلحات رخاصة 
بهم شاملة لجميع مجالت الحياة، وهي متكونة من كلمات وعبارات وألقاب ومخترصات تعير عن جميع السلوكيات 

ية مثل السخرية والفكاهة والغضب وغير لل . مما  ، Rottman ،2017)ظهور اللغة العامية العسكرية  إىل أدىالبشر
ن بكونها متجددة بمرور الوقت (10صفحة  ي عادة ما تكون مناسبة للظروف الغير الرسمية، وهذه اللغة تتمير

، والت 
ة العمر.  اتها قصير  ما تكون تعبير

ً
 ومنتجة بطبيعتها، وغالبا

ي ارساييىلي كان عىل الجيش اإل  إحتياجاته المختلفة، كتحديد أسماء العمليات، والتدريبات،  بمرور الوقت إنشاء لغة تلتر
 أنه جيش لو تسلسلات هرمية رخاصة به ) رسمية 

ً
والمواقع القتالية، واألسلحة والتسليح، وتسلسل القيادة، ورخصوصا

ي الجيش، أو للجنود ال إىل أدىوغير رسمية(، مما 
ن
 ف
ً
ي اشتقاق العديد من األلقاب للجنود الذين درخلوا حديثا

ن
ذين كانوا ف

ه وتخص أفراده، وتسد  لذل  كان عليه أنشاء منتصف الخدمة، وألقاب رخاصة بالضباط الكبار.  ن مصطلحات تمير
  احتياجاته العملياتية،

ً
 .(27(، صفحة 2005، )החיים של הלקסיקון، רוזנטל)وأحتياجاته اليومية أيضا

ن وعلماء المصطلح ي اللغة  لقد تعامل العديد من المعجميير
ن
ي درخلت مجال اللغة ف

ية مع اللغة العسكرية الت  العير
 ومخترصات لات طابع  المنطوقة عىل نطاق واسع،

ً
 تراكيبا

ً
ولم يشتقوا الكلمات والعبارات فحسب، بل إشتقوا أيضا

ية، فمنها: الشتقاق ي اللغة العير
ن
كيب ،والنحت ،رخاص بها، حيث تعددت وسايل وضع المصطلح العسكري ف  ،والي 

اضوال والكناية، والمجاز، ة،والستعار  نة، وإستعارة المعتن من اللغات األ  رخرىمن اللغات األ  قي   .رخرىالذي يشمل: العير
ة الرختصارات والمخترصات، وإستخدام ارساييىلي ونتيجة لذل  تكونت لدى الجيش اإل  ن بالشية، وكي   لغة رخاصة تتمير

ي اللغة الع
ن
ية العامة، ورخصايص األوزان والجذور بطريقة معينة غير مألوفة ف  إىلعديدة، يمكننا تقسيمها  أرخرىير

 هي لغة مهمة ومنتجة ارساييىلي وهنا نستطيع القول أن لغة الجيش اإل  اجتماعية(. -رخصايص )لغوية( ورخصايص )لغوية 
ية تأثير وكان لها   عىل اللغة العير

ً
ي. ويقترص موضوع بحثنا هذا عىل جانب    رخاصا ي إثراء المعجم العير

ن
 ف
ً
ا ككل، ودور كبير

، أل وهو ال
ً
اضواحد من الجوانب المذكورة آنفا ي تمت بها رخرىمن اللغات األ  قي 

. ويسلط الضوء عىل جميع الطرق الت 

ي عن طريق ال اضعملية رخلق المصطلحات العسكرية دارخل المعجم العير اضقورخاصة ال قي  من اللغة العربية،  ي 
ي تمت بها إستعارة المعتن من اللغات األ 

 ومن العربية عىل وجه الخصوص .  رخرىوالمجالت الت 
 

يةتأثي  أشكال ال  :ات اللغوية العربية عي اللغة العير
 
ً
ا ن الجمود والنتعاش رخلال مراحل إحيايها، ولكنها شهدت إنتعاشا كبير ية بير ي الندلس،لقد تذبذب حال اللغة العير
ن
ي  ف

ن
 ف

، ونهلوا الثقافة عىل يهود األندلس أقبل عندما لهم، توفر الذي والحرية التسامح ظل مناخ
ً
 شديدا

ً
 من العربية إقباال

ي  وتواصل تأليف لغة العربية اللغة وأرختاروا ينابيعها العذبة،
، ففن ية من سباتها اللغة تنهض لم األندلس وتعبير  العير

، عرصها بلغت بل فحسب، ي  مرحلة إىل ووصلت والفلسفية، ةدبيواأل  والنحوية اللغوية وأزدهرت الدراسات الذهتر

ي  رخاصة النضوج
ن
 عىل العربية تأثير  وظهر قرطبة، ف

ً
ية والفلسفية ةدبياأل  النتاجات مختلف جليا  أن اليهود لدرجة العير

ية لكن العربية باللغة النصوص كتابة عىل درجوا  " "عربيةיהודית ערבית" عليه أسممربعة بما أطلق  بأحرف عير

 .(2015)حسن،  اليهود"
ية،  تأثير يرجع  ي شهدت تذبذبات عىل مراحلها المختلفة حت   إىل، إلنالعربية عىل اللغة العير

ية الت  بداية نشأة اللغة العير
، حيث بدأت تأرخذ من العربية ملامح تطورها واشكالها اللغوية واأل  ي العرص الندلسي

ن
ي دبيإستقرت ف

ن
ة، فقد تأثر اليهود ف
ي قواعد اللغة من رصف ودللة 

ن
فوا الكتب اللغوية عىل غرار المؤلفات العربية ف

ّ
، وال

ً
ا  وني 

ً
ي شعرا الندلس باألدب العرنر

ي 
ن
ي وأوزانه وأغراضه وأستخدموا القواف  لعمود الشعر العرنر

ً
ي وفقا -11, 2006)الجريري،  وعروض، ونظموا الشعر العير

ية رخالصة حالها كحال اللغات األ . لم تك(25  لغة عير
ً
ية، وعىل إمتداد عصورها، أبدا ، فهي منذ عرص رخرىن اللغة العير

ه  –המקרא ) ن المقرا( )والمقرا هو التوراة، نص، تلاوة، وهو كناية عن الكتاب المقدس بجميع أسفاره أو قسم منه لتميير
واألكدية واآلرامية والفارسية واليونانية والرومانية وإقترصت  عن التلمود(، كانت لغة قد أستوعبت كلمات من اآلشورية 

ي المقام األول، فقد كانت معظمها حول تفسير أسفار العهد القديم 
ن
كتابات اليهود قبل اإلسلام عىل الكتابات الدينية ف
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ن اليهود ية بجهد كبير عىل وضع أبحاث مقارنة ب والتلمود ونظم القصايد الدينية، لذل  عمل اللغويير ن العير ن اللغتير ير
ي 
ن
ن ف ن اللغتير كان بخصايص لغوية عديدة وتل  الخصايص سهلت من عملية المقارنة بير والعربية، فاللغتان ساميتان وتشي 
ية عن طريق الحتكاك، لل   غة العربية فضل كبير عىل اللغة العير

ّ
ي ظواهر لغوية عديدة، فكان لل

ن
أبواب مختلفة وف

اف األدباء اليهود  ي علم اللغة والنحو عن إدراك ووعي بحسب إعي 
ن
، فقد كان أتباع اليهود للعرب ف ن القدماء والمحدثير

نت علماء اللغة اليهود من بث روح 
ّ
ي مك

ية هي الت  ن العربية والعير واضح ولم يكن محض صدفة، فالقرابة اللغوية بير
ية ي لغتهم العير

ن
 .(2014)جعفر،  الحياة ف

 ا
َ
ي الندلس أبان

ن
ي ظل اإلسلام وبدأ اليهود بمساعدة علماء  ازدهار زدهرت الحركة الفكرية اليهودية ف

ن
الحركة الفكرية ف

ية وتراثهم األ  ن لهم، يهتمون بأحياء لغتهم العير ي المسلمير ي العناية بلغة القرآن  دنر
ن
ن ف ي لل  رخطوات المسلمير

ن
ن ف متبعير

ي القرن الرابع الهجري
ن
  وآدابه. فقد ظهر ف

ً
 ضخما

ً
ف معجما

ّ
العالم اللغوي اليهودي أبو سليمان داوود إبراهيم الذي أل

يهوا بن قريش وأبو زكريا  جامع اللفاظ(. كما ظهر بعده نحاة ولغويون منهم، :ومعناه بالعربية :האגרון أسماه األجرون)
ية عىل يحتر بن داود المشهور بيهودا حيوج، وهو أول من نظم علم الرصف، والنحو اليهودي ي اللغة العير

ن
، والشتقاق ف

ي القرن السادس الهجري ظهر العالم اللغوي 
ن
ية، وف ، ويعد يهودا حيوج واضع أسس قواعد اللغة العير ي النحو العرنر

ية  غة العير
ّ
ية ولغوييها عىل الطلاق، ومن هذه النهضة لل ، إمام نحاة العير ي اليهودي أبو الوليد مروان أبن جناح القرطتر

ية عىل أوزان البحور العربية، كما نظم بعضهم الشعر أدبية تفجرت نهض ى، فبدأ اليهود يكتبون الشعر بالعير ة كير
بالعربية، ومن هؤلء الشعراء أشتهر موس بن عزرا، وإبراهيم بن عزرا، والشاعر سليمان بن جرول، والشاعر أبو عمرو 

ون ممن تبنوا أسس اللغة العرب هم كثير ية يوسف بن حسيداي، وغير ، ية تأثروا بها وأحيوا من رخلالها لغتهم العير )القوصي
 . (155-150، الصفحات ص2001

ي  تأثير ونتيجة لذل  كله نجد 
ن
ية مع العربية ف ي تشابه اللغة العير

ن
، ف  حت  وقتنا الحارصن

ً
اللغة العربية ملحوظا

 مرتبة كالعربية ب
ً
ون حرفا ن وعشر ية من أثنير ، كلمن، نظامهاالبجدي، حيث تتكون العير أبجديتها: )أبجد، هوز، حطي

سعفص، قرشت( وتحتوي عىل أحرف أطباق، وأحرف حلقية وشفوية ولسانية وحنكية وحروف صفير وتتقابل الحروف 
ي أحيانا تتشابه باللفظ فقط وأحيانا باللفظ والمعتن 

ية مع العربية بنفس المخارج للكثير من الكلمات الت  )كمال،  العير
يضا مع القواعد العربية كالضماير وأدوات الستفهام وأسماء الشارة والسم الموصول وأدوات الربط، . وتتشابه ا(1982

، والنظمة النحوية كالفعال وأوزانها وترصيفها، وأقسام الكلمة،  ي قواعد العدد، والنظمة الصوتية كالحركات والنير
ن
 ف
ً
وأيضا

   . والجمل وأنواعها وأقسامها وغير لل وترصيف السم،
 :ارسايييي اللغة العربية عي لغة الجيش ال  تأثي   أسباب

والتأثر، ويأرخذ بعضها من بعض إلا ما حدث بينهما إتصال من حرب أو  تأثير كما هو معروف، إن جميع اللغات تتبادل ال
ي تشمل 

تجارة أو غير لل . وهناك عوامل عديدة لوجود مايسم بظاهرة الرصاع اللغوي، منها عوامل رخارجية الت 
م باللغات الجنبية العوامل الدينية والعسكرية والقتصادية والسياسية والعلمية والجتماعية، ومنها دارخلية تشمل التعلي

ي عرصنا الحديث هو التقدم العلمي لبعض الدول الذي جعلها 
ن
وسوق العمل والعلام. ويمكننا القول إن العامل البرز ف

 .  (2006)الدبيان،  تصدر لغتها ومصطلحاتها الصناعية والتقنية
 كما 

ً
 وحديثا

ً
ة، قديما  كثير

ً
ضت معظم الشعوب من اللغة العربية ألفاظا   إقي 

ً
ضت من هذه الشعوب أيضا  إن العربية إقي 

ة .
ّ
 هناك عد

َّ
ن العربية والشعوب األ  تأثير لتبادل ال أسبابويمكننا القول هنا إن سياسية  أسباب، منها رخرىوالتأثر بير

ي اللغة يؤدي  )أحتلال عسكري(،
ن
ن ف ن مختلفير ن مجتمعير ي تحدث بير

 –أرخذ وعطاء  إىلفالرصاعات السياسية والحروب الت 
ي اللغة أي أن هناك  –يق هذه الرصاعات عن طر 

ن
ن الدولة الغالبة والمغلوبة. وهناك سبب آرخر هو التقارب  تأثير ف وتأثر بير

ي له 
ن اللغات هو تبادل أجتماعي إنسانن ( فعملية التبادل بير ي )الجتماعي

ن
ي أرخذ   تأثير الجغراف

ي اللغات سواء الدولة الت 
ن
كبير ف

ن ال .(6/20/2011)الموسوي،  منها أْم المأرخول إليها اضالكير عىل تبادل ال تأثير حيث كان لهذين العاملير ية  قي  ن العير بير
ية عىل وجه الخصوص، وهناك أيضا  اضال إىلأدت  أرخرى أسبابواالعربية العير ن اللغة العربية واللغة  قي  المتبادل بير

ية منها  ن من حيث أن كلا – لغوية أسبابالعير ي  السامية اللغات اللغتير
ن
اللغوي والقواعدي كما لكرنا  البناء وتتشابهان ف

ي  سواء العرب لليهود الم  اللغة هي  العربية اللغة كانت – ثقافية أسبابمسبقا، و 
ن
ن  ف ي الدول أو فلسطير

ن
 رخرىاأل  العربية ف

ي 
، إىل منها هاجروا الت  ن  - العرب اليهود نقلها العربية الكلمات الكثير من أن هناك ال منها هجرتهم من الرغم وعىل فلسطير

ي  الرسمية اللغة هي  العربية فاللغة -تاريخية أرخرى أسبابو  المغرب.  وي  هود العراق يهود ورخصوًصا
ن
، ف ن  المر فلسطير

ي  استعمالها عىل إبن يهودا، أجير  الذي
ن
ية، وأكسب اليهود الذين اللغة إحياء ف ي  ولدوا العير

ن
ن  ف  ملايمة جديدة هوية فلسطير

 .(٢٠١٨)زوب  ع ,علاء عبد الدايم , رشيد,عىلي محمد،  للمكان
ي 
ن
ية كلغة رسمية ف ن  إارساييل، وبما أن 1948حت  عام  إارساييللم تكن اللغة العير قامت عىل أساس الهجرة، وكان ينتشر بير

من  صول مختلفة وكل منهم يتكلم بلغته الم، لذل  فهي مازالت تحوي الكثير
ُ
سكانها الكثير من اليهود المنحدرين من أ

ي جاءت مع المهاجرين من بلدانهم الصلية، ويمكننا القول هنا أن
 عىلتأثير  كي  األ  الثلاث اللغات الكلمات الدرخيلة الت 

ً
 ا
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ية اللغة ية األيديشية، :هي  الحديثة العير ن ية بصورة عامة تأثير والعربية. وكان للعربية  اإلنكلير  عىل اللغة العير
ً
 جدا

ً
 واضحا

ً
ا

: لل  ال أسبابوعىل لغة الجيش بصورة رخاصة، وسنلخص هنا أهم    تأثير
ي تنطوي دارخل هذه الهرمية  لها تشكيل هريي قايم بحد لاته، وجميع السلوكيات واارساييىلي إن لغة الجيش اإل 

لعمليات الت 
ن جندي وضابط، ويتغير  ي للجيش بير

تنعكس من رخلال اللغة، حيث يختلف المستوى اللغوي بحسب التدرج الوظيفن
بحسب لل  مستوى إستخدام الكلمات وتتنوع أساليب الخطاب، وهذا ماجعل لغة الجيش لغة متنامية ومتجددة 

 ليجاد مصطلحات جديدة
ً
ي جميع نواحي الحياة، فهم يستخدمون   تسىع دوما

ن
وبديلة للتعبير عن أحتياجات الجيش ف

كلمات وتعابير ومخترصات والقاب رخاصة بهم للتعبير عن جميع أنواع السلوكيات النسانية، كالتحايا والغضب 
ها، لذل  كان الجيش كل يوم بحاجة  د النقص كلمات جديدة لس  إىلوالسخرية والستهزاء والسب والشتايم وغير

ي إغناء القاموس العسكري . 
ن
ي التعويض عن هذا النقص، وكذل  ف

ن
 ف
ً
ا  كبير

ً
ي لغته، وكانت للكلمات العربية دورا

ن
 الحاصل ف

ة، فكانت نتيجة طبيعية درخول مفردات درخيلة حملها ارساييىلي إن الجيش اإل   يحوي جنود مهاجرين من بلدان عربية كثير
ي لغتهم المحكية بشكل مستمر، ما 

ن
م وإستخدموها فيما بينهم ف

ُ
ي قاموس  إىل أدىهؤلء الفراد من بلدانهم األ

ن
ترسيخها ف

ت  ي وبعضها تغير ي عىل شكلها العرنر
دللتها، ومن ثم إنطلقت من لغة الجيش المصطلحات العسكرية. فبعضها بف 

. ارساييىلي لغة الشارع اإل  إىلالمحكية  ية الرسمي  من قاموس اللغة العير
ً
 ، وأصبحت بعد لل  جزءا

ة  ي العديد من الظواهر اللغوية من النواحي الرصفية والدللية والنحوية، وكي 
ن
ية ف تتشابه اللغة العربية مع اللغة العير

ن الجنود  ، الحتكاك بير ي ي الكثير من الحيان  أدىمن أصل عرنر
ن
اض إىلف جذور من اللغة العربية المتشابهة بالصل  اقي 

ي الوزان، وأحيانا  إىلوأرخضاعها 
ن
ية، لذل  فأننا أحيانا نجد التشابة بالجذور وأحيانا ف ي طريقة  أرخرىأوزان عير

ن
نجده ف

كيب وهكذا.   الي 
ا مفهوم اال  :اللغوي قيا
اضيمثل ال وة اللغوية، فجميع اللغات تتبادل ال قي   إحدى وسايل تنمية الي 

ّ
 تأثير اللغوي ظاهرة لغوية معروفة، وهي تعد

ي تنقصه، وتل  
 حاجته من المفردات والعبارات الت 

ْ
ي سد

ن
ن بعضها بألفاظ البعض اآلرخر وأساليبه ف فيما بينها، ويستعير

ْروَ 
َ
 من هذه اللغات. ولغ

ً
ي أن هذا الدافع هو السبب الشايع ألي حالة  اللفاظ تصبح فيما بعد جزءا

ن
اضف لغوي، وهو  اقي 

ي أغلب الحالت. 
ن
 أمر ينطبق عىل جميع اللغات ف

اضوال اضهو جزء من ال :المعجمي  قي  ي لغة المورد، أما  قي 
ن
اللغوي، وهو عملية أرخذ دوال من اللغة المصدر، وأدرخالها ف

نة بها، بل  تكون مصحوبة بمداليلها الصلية، وأما أن تكون ضة غير مصحوبة بالمداليل الصلية المقي 
الدوال المقي 

 عىل أنه
ً
ضة(. ويمكن تعريفه أيضا ي اللغة المورد )المقي 

ن
ارخذ لغة المورد وحدات معجمية من  :تعط دللت جديدة ف
 هو أرخرىلغة المصدر، وبعبارة 

ً
وأحيانا يكون هذا  أجنبية عنها .  أرخرىلغة  إىلنقل وحدات معجمية من لغة ما  :أيضا

اضال ي لغتها، ومنه مايكون بذرخيا اأو  قي 
ن
ضة لسد الخانات الفارغة ف غة المقي 

ّ
 فتلجأ اليه الجماعة المستعملة لل

ً
وريا رصن

ف، وهذا النوع من ال  من أنواع الي 
ً
اضنوعا  عفويا، كنتيجة لمواقف العجاب بأنماط  قي 

ً
ي الغالب إحداثا

ن
يحدثه األفراد ف

،  ية أجنبيةحضارية وثقاف  . (90، صفحة 2017)القليصي
 كلما أزداد 

ً
ن يوجد بينهما تقارب أو أتصال متبادل. وتزداد التدارخلات اللغوية حدة ن أي لغتير تظهر التدارخلات اللغوية بير

، وقد تؤثر هذه الظاهرة عىل جميع مستويات اللغة ن ن اللغتير ن هاتير ،  :التقارب والتصال بير ، والدلىلي ي
، والصون  المعجمي

ي والنحوي. ولكن يعد مستوى الوحدات المعجمية هو األ 
ن
ي التدارخلات اللغوية. فرغم أن لكل لغة  كي  والرصف

ن
 ف
ً
رواجا

 
ً
 تل  المفردات تساعده  رخرىإدرخال مفردات من معاجم اللغات األ  إىلمعجمها الخاص، لكّن الفرد قد يضطر أحيانا

ّ
ألن

 إلا تعلق األمر بالمصطلحات العلمية والتقنية. من هنا ينشأ مايعرف  عىل تحقيق الوظيفة
ً
التبليغية بشكل أفضل، رخاصة

اضبال ي حديثهم عن "المعّرب" و"الدرخيل" و"الغريب" قي 
ن
)كيال، آلار  اللغوي، الذي أشار إليه النحويون القدماء ف

ي في  (2011
ن
ها من اللغات نمت وتطورت ف ية كغير اضات تاريخية معينة بفضل ال، ول ش  أن العير اللغوي، حيث  قي 

ي مجالت معينة من رخلال إستيعاب مفردات من لغات 
ن
 . أرخرىعوضت إفتقار معاجمها اللغوية لمفردات ف

ا أنواع اال ي لغة الجيش ال  قيا
 
 :ارسايييي اللغوي من العربية ف

، ال ي المعجم الكبير
ن
اضعّرف) ديوان اللغة العربية( ف لغة  إىلعىل إنه نقل كلمة أجنبية من لغتها األصلية :اللغوي قي 

  أرخرى
ً
ي اللغة المنقول إليها، وأحيانا

ن
وفق الضوابط اإلملايية أو الرصفية أو الصوتية، حت  تستقيم مع النطق السليم ف

ية ب
ّ
م ترجمته، أو دمج كلمة محل

ٌ
ي األشياء  أرخرىبأرخذ المعتن اللغوي فقط ث

اع وتبتنّ ي الكشف والرخي 
ّ
أجنبية. ويؤد

وضع أسماء لها، وتعتمد كّل لغة من اللغات عىل أساليب وطرق مختلفة للاستجابة لهذا الطلب  إىلواألفكار الجديدة 
ي عىل ألفاظ اللغة األساسية ووفق نظمها الرصفية أو عن طريق ال

، كالشتقاق المبتن
ّ
ح اضالمعجمي الُملم يكون الذي  قي 

ي حت  تستقيم مع طبيعة 
ي والصون 

ي واإلملان 
ن
ة مع بعض التحوير أو التعديل الرصف بأرخذ الكلمة من اللغة المانحة مباارسر

ِضة
اض اللغوي،  اللغة المقي  اض. وال(2020)القي  ها، ول تكاد تخلو لغة   قي 

ّ
ي اللغات كل

ن
كما بينا مسبقا، هو ظاهرة عاّمة ف
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لة،
ّ
ي  من بعض األلفاظ الُمدرخ

ن
ي لغتها األصلية، والميل العام ف

ن
ض ألفاظا معّينة تستعملها ف وكّل جماعة لغوية تقي 

اضال ي األسماء دون األفعال، ويتّم بعد لل   قي 
ن
لة. اأن يكون ف

ّ
 شتقاق األفعال والصفات من األسماء الُمدرخ

اضكما هو معروف ل يقوم التدارخل اللغوي عىل  ظها وتركيبها فحسب، بل يلجأ بنفس لف أرخرىالمفردات من لغة  اقي 
 
ً
ي ثم يخضعه  أكي  أساليب  إىلالكاتب أو المتكلم أحيانا  قد يستعير المتكلم أو الكاتب اللفظ األجنتر

ً
. فمثال

ً
 وتركيبا

ً
تعقيدا

ي مفردات قايمة، أو 
للترصيف بحسب قواعد لغة الهدف )المنقول إليها(، كما يمكنه إستحداث مفردات أو توسيع معانن

ي لغة المصدر )المنقول منها( بصورة حرفية، أو ترجمة أل
ن
عتماد البنية النحوية للغة ا فاظ وتعابير شايعة ولات دللة ف

ي تقود عىل األغلب 
ها من الظواهر الت   .(2011)كيال، آلار النحراف عن قواعد اللغة المعيارية  إىلالمصدر، وغير

اضيمكننا تقسيم أنواع ال ي لغة الجيش اإل  قي 
ن
ن  إىل ارساييىلي من العربية ف  :قسمير

ا   :مباارس   اقيا
( 
ً
اضويمكننا تسميته أيضا (، وهو  اقي  اضمعجمي  اللفظ المتبتن من لغة loan wordاللفاظ ) اقي 

ً
، أرخرى(، وهو أيضا

 "الكلمة المستعارة" :إىلاأللمانية، فبحسبها تنقسم هذه اللفاظ  وهي تسمية إتخذت من الدراسات المعجمية
[Lehnwort ي تكون مستعارة بالفعل من لغة أجنبية، ولكن لم يعد ُينظر إليها عىل أنها أجنبية، ألنها تكيفت مع

[ وهي الت 
ة بعملية تسم ) ي يسم بال  "الكلمة األجنبية" adaptationالنظمة الصوتية والرصفية للغة المستعير

(، والنوع الثانن
[Fremdwort وهي ،] أي إنها تحتفظ بشكلها األصىلي من اللغة الُمقرضة. ولكن هذا ، ي الكلمة المستعارة بشكلها الجنتر

( ي
ن يكون تزامتن ة معينة Synchronic) التميير ي في 

ن
ن ف  היצירה דרכי، ניר)بطبيعته، أي أنه يعتمد عىل إحساس المتحدثير

 .(1993، זמנינו-בת בעברית המילונית
ي المصطلحية 

ن
اض الكثير من المثلة عىل هذا النوع من الارساييىلي العسكرية للجيش اإل ونجد ف ي الكثير قي 

ن
، حيث تمت ف

اضالمعجم العسكري عن طريق  إىلكلمة   إضافةمن الحيان عملية  ي بلفظها  اقي  الكلمة العربية من المعجم العرنر
ي المصطلح العسكري: 

ن
، كما هو الحال ف ي  ومعناها العرنر

י ي الجيش عىل الشخص الذي يستغل مركزه وليعمل بينما يعمل الرخرون :()أفندي ֵאֶפְנדִּ
ن
לקסיקון ) وهي تسمية تطلق ف

 .(20، صفحة 1993، הסלנג העברי והצבאי
'ֶבל ) ي التدريبات العسكرية  :جبل(גַּ

ن
ي تلة تستخدم كنمولج ف

 ، صفحة1993 ،)לקסיקון הסלנג העברי והצבאיوتعتن
37) . 

 النوع 
ً
ي من الونجد أيضا

اضالثانن اضالمعجمي المباارسر والذي يتم ب قي  نتها بأرخضاعها لعدة  اقي  الكلمات العربية وعير
ية  ات رصفية، أي أن الكلمات تكّيفت بأستخدام إضافات بحسب الوزان العير  تكون هذه التغيير

ً
ات فاحيانا تغيير

ي المصطلحات العسكرية: 
ن
 ومقاييسها وإشتقاقاتها وترصيفاتها، وهذا مانجده ف

ي المصطلحية العسكرية اإل  الكلمة العربية:)فلافليم( ( פלאפליםفلافلפלאפל )
ن
ية كتسمية ارساييلفلافل تستخدم ف

ن الشكل المرسوم عىل رتبهم. من الناحية الرصفية  إىلللضباط الكبار من رتبة رايد  رتبة عقيد، ولل  لوجود شبه بينها وبير
ي هذا المصطلح تمت 

ن
ي الياء والميم )  يم  إضافةنرى أن ف

ن
ي تستخدم للجمع  ִּים-الخاتمة حرف

ي اللغة ( الت 
ن
المذكر ف

 " ية، أما من الناحية الدللية فنجد أن هناك تغيير مجازي طرأ عىل الكلمة العربية فلافل فحولها من "المجال الدلىلي العير
 مجال الرتب العسكرية.  إىلالذي كانت عليه أي مجال الطعام 

 تمت عملية إشتقاق مصطلح عسكري آرخر وهو 
ً
فلافل وأكس( وهي تسمية : )פלאפל ואיקסومن هذا المصطلح أيضا

ال (   . (136 ، صفحة2015 ،שירת בפזמניק המילון הצבאי הלא רשמי ،)רוזנטלتطلق عىل الرتبة العسكرية ) جين
ي مصطلح آرخر وهو 

ن
'ֶבל )ونرى ف ي المصطلحية العسكرية اإل גַּ

ن
نته ارساييلجبمل( الذي وضحنا معناه مسبقا ف ية أنه تمت عير

ات رصفية مثل أشتقاق صيغة جمع منه، فنتج المصطلح العسكري ) إضافةب 'ְבָלאֹות تغيير  (جبلايوت:بمعتن تلال גַּ
ي الواو والتاء ) وت  إضافةب

ن
أضيفت  أرخرىوعىل أثر هذا الشتقاق أيضا أشتقت صيغة  (ֹות-رخاتمة الجمع للمؤنت حرف

'בְ المعجم العسكري كمفرد مؤنث له بنفس المعتن وهي ) إىل ، وأشتق منه (أي تلة للتدريبات العسكرية  :جبلاءا ָלָאהגַּ
 مصطلح عسكري آرخر وهو الفعل الرباعي ) 

ً
'ְבֵלאַּ أيضا ي منطقة التلال( גַּ

ن
: بمعتن تدرب تدريبات مستمرة ومتتالية ف جبىل 

 . (31 ، صفحة2015 ،שירת בפזמניק המילון הצבאי הלא רשמי ،)רוזנטל
ي مصطلح آرخر وهو: 

ن
: شخص ينتمي  (حزباللونחיזבאללון )ونجد ف )רוזנטל, הלקסיקון של  منظمة حزب هللا إىلبمعتن
ية الواو والنون ) ون إضافة، إنه تمت (29, עמ' 2005החיים,  الكلمة العربية )حزب هللا(،  إىل( ון -رخاتمة التصغير العير

ي تفيد معتن אי-األلف والياء ) أي الخاتمة إضافةومن نفس الكلمة العربية أشتق مصطلح عسكري آرخرعن طريق 
( الت 

ي  חיזבאללאיصاحب الصفة او المهنة فنتج المصطلح العسكري )
بلان  ن  تسمية للجندي المنتمي  :حير

ً
حزب  إىلوهي أيضا

 الخاتمة نون وراء) نر
ً
ي ֶנר-هللا(، وأضيفت أيضا

ن
 معتن صاحب الصفة والمهنة ورخاصة ف

ً
( وهذه الخاتمة تعطي أيضا

ي حزب هللا( חיזבאללוֶנר ية، فتكّون المصطلح العسكري )اييلارس العامية اإل 
ن
 تسمية للجندي ف

ً
: وهي أيضا بلونير ن حير

 . (61، صفحة 2015، רשמי הלא הצבאי המילון בפזמניק שירת، רוזנטל)
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ي المصطلحية العسكرية أحيانا يتم إستخدام الخاتمة الياء واأللف) يا
ن
 أن ف

ً
ي تفيد معتن )المكان واآللة( ָיה -ونجد أيضا

( الت 
ية  ي اللغة العير

ن
 :الكلمات العربية، إلشتقاق مصطلحات عديدة، منها إىلف

ي منطقة )عوطف عزة(، مشتقة من الكلمة (قسامياָקסאמיָיה )
ن
: وهي تسمية تطلق عىل حاميات توضع لبيوت الطفال ف

ي 
, 2015, רשמי הלא הצבאי המילון בפזמניק שירת ,רוזנטל) العربية )قسام(، وهو صاروخ الرض أرض الفلسطيتن

  (135' עמ
יָיה ) דִּ לַּ ي تقع בַּ

تحت حكم حزب هللا منذ أيام حرب لبنان الثانية  بلديا(: وهي تسمية تطلق عىل القرية اللبنانية الت 
، (26صفحة ، 2015، רשמי הלא הצבאי המילון בפזמניק שירת، רוזנטל)قروي(  –مشتقة من الكلمة العربية )بلدي

ي تم الحديث عنها أنفا.  إضافةمع 
 الخاتمة الت 

ي الصل كانت قد أشتقت من 
ن
ة، وهي ف وهناك مصطلحات عسكرية تكونت وبعد لل  تولدت عنها إشتقاقات كثير

ي الفعل
ن
ي واحد كما نجد ف  :)جذر( عرنر

ן ) ي )طحن( ومنه أيضا تم :( طاحن ָטחַּ فذ مهمات شديدة وقاسية من الجذر العرنر
َ
ي اللغة العسكرية بمعتن ن

ن
وهو فعل ف

، وهي صيغة أمر عسكري لتنفيذ تدريبات قاسية. ومن نفس (لطحون) לטחוןإشتقاق مصطلح عسكري آرخر وهو: 
 المصطلح

ً
ق أيضا

ُ
وتלטחון צעירות ) :الفعل أشت ذ أو أ (لطحون تصعير

َ
ف
َ
: ن َمر بتنفيذ تدريبات قاسية بحق الجنود بمعتن

 .(28، صفحة 2005، החיים של הלקסיקון، רוזנטל)الجدد 
 العديد من المصطلحات المشتقة من  إىل ضافةوباإل 

ً
ي واحد، نجد أن هناك أيضا المصطلحات المشتقة من جذر عرنر

ي المصطلحات
ن
ي واحد كما نلاحظ ف  :)أسم( عرنر

ي ערבי ) ية وهي حرف الياء ) ياء إضافةمن السم )عرب( ب(: عرنر ي العير
ن
وهو مصطلح عسكري يطلق  (،י-رخاتمة الصفة ف

مة بالقواعد ن  العسكرية.  عىل الجنود الذين يترصفون بسلوكيات جريئة غير ملي 
( ب( عربيوتערביות ) ي ي الواو والتاء ) وت إضافة: من السم)عرنر

ن
 صفة ות–رخاتمة التجريد المتكونة من حرف

ً
(، وهي أيضا

  عىل جندي المشاة الغير منضبط .  تطلق
ي مجالت تتطلب معرفة باللغة العربية (عربيستערביסט )

ن
، רוזנטל): وهي تسمية تطلق عىل الجندي الذي يخدم ف

  .(128، صفحة 2015، רשמי הלא הצבאי המילון בפזמניק שירת
ي أو الجندي(عرابوشָעָרבּוש ) الذي يترصف بعدم إنضباط،  : وهو مصطلح يستخدم كشتيمة تطلق عىل العرنر

ن )وش ي الواو والشير
ن
( + الخاتمة حرف ي  من الكلمة)عرنر

ً
ي اللغة العامية וש-والمصطلح تكون أيضا

ن
ي تستخدم للتصغير ف

( الت 
ية   .(285' עמ, 2005, המקיף הסלנג מילון, רוזנטל)العير

ي المعجم العسكري اإل  أرخرىوهناك مجموعة 
ن
ي كانارساييىلي من المصطلحات ف

ي واحد، كما نجد   الت  أصلها من )فعل( عرنر
ي المصطلحات

ن
  :ف

רס ְרס(ومن نفس الفعل تكون المصطلح )( عرس) עַּ ّرس( كتسمية للجندي الذي يترصف بإزدراء אַּ
َ
ي )ع : من الفعل العرنر

 ويحدث ضجة .  ،وعدم إنضباط
ي ערסוואתי )

ي )عّرس( ب :(عرسون  ية إضافةوهو مصطلح تولد من الفعل العرنر ي العير
ن
، ( י-حرف الياء)  رخاتمة الصفة ف

ي الذي يترصف بعدم إنضباط. 
 عىل الجندي العدوانن

ً
 يطلق عىل صاحب صفات "المعرس" وهي كنية تطلق مجازا

 عىل الصفات العدوانية للجنود. ערסיּות )
ً
 تسمية شاملة لجميع صفات "صاحب العرس" وتطلق مجازا

ً
عرسيوت(: أيضا

 إضافة، ونجد أن هذا المصطلح قد تكون ب(129، صفحة 2015، רשמי הלא הצבאי המילון בפזמניק שירת، רוזנטל)
ي الواو والتاء ) وت

ن
ية، المتكونة من حرف ي العير

ن
ي تفيد التجريد ف

( إىل ות ( -الخاتمة الت   .الصفة )عرسي
ي ال
ن
 من أسم الجلالة )رب(، أنه قد تم أشتقاق الكثير من المصطلحات ف

ً
 ، مثل: ارساييىلي قاموس العسكري اإل ونجد أيضا

בק ) ي القتال والخدمة  :( رب רַּ
ن
 عىل الرغبة ف

ً
ي )درخيل رب (: وهي تسمية تطلق مجازا وهي أرختصار من المصطلح العرنر

وهومصطلح يستخدم ككنية للجندي المتحمس للعمل  :(ربكيستרבקיסט )ومنها تم أشتقاق المصطلح  العسكرية،
 إضافةحيث تم أشتقاقه ب ،(158، صفحة 2015، רשמי הלא הצבאי המילון בפזמניק שירת، רוזנטל)والقتال 

ية للدللة عىل صاحب الصفة او المهنة. יסט -الخاتمة )أيست  ي العير
ن
 ( وهي رخاتمة اجنبية تستعمل ف

ק בַּ ، רשמי הלא הצבאי המילון בפזמניק שירת، רוזנטל) أي برغبة وبشوق لتنفيذ العمليات القتالية:)برب  ( ְברַּ
 حرف النسب الباء+ الكلمة العربية )رب (.  إضافة، وهذا المصطلح متكون من (28، صفحة 2015

ֵבק ب ( התרַּ ذ العملية برغبة وحماس :)هي 
َ
ف
َ
ي ن
، 2015، רשמי הלא הצבאי המילון בפזמניק שירת، רוזנטל) ويعتن

 من الكلمة العربية )رب ( .  התפעל(، وهو فعل عىل وزن )(51صفحة 
ً
  أيضا

ק  בַּ ، רוזנטל) وهو مصطلح يطلق عىل الدم الذي يخرج من يد الجنود كنتيجة لعملهم بأجتهاد :)ميتص رب (מיץ רַּ
ية )(96، صفحة 2015، רשמי הלא הצבאי המילון בפזמניק שירת ن الوىل عير ( מיץ، وهذه العبارة مركبة من كلمتير

 الكلمة العربية )رب (. بمعتن عصير مع 
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ק ) בַּ ه برب (: وهو نداء للجنود لتشجيعهم أثناء التدريبיאללה ְברַּ
ّ
 הלא הצבאי המילון בפזמניק שירת، רוזנטל) يل

ن )يا هللا(+ )برب (. (73، صفحة 2015، רשמי ن العربيتير   ، وهي عبارة مركبة من الكلمتير
 عايلة 

ً
ي  أرخرىونرى أيضا

ن
ي ارساييىلي  قاموس الجيش اإل من المصطلحات العسكرية ف  -طول  ) أشتقت من السم العرنر

 المصطلح (טול
ً
  :فمثال

ְכָבר טּול )  يستخدم  (: أكير طولאַּ
ً
وهي تسمية لعقوبة عسكري شديدة )الركض مع حمل السلاح بكلتا اليدين(. وأحيانا

 הצבאי המילון בפזמניק שירת، רוזנטל)طول(: كإرختصار لنفس المصطلح السابق بنفس المفهوم  –טּולالمصطلح )
 أشتق المصطلح  .(69، صفحة 2015، רשמי הלא

ً
مع  ב(-)بطول(: وهو يتكون من حرف النسب )الباء ְבטּולومنه أيضا

 الكلمة العربية )طول(، وهي صيغة أمر عسكري تعطي نفس المفهوم للمصطلحات السابقة . 
ي العراء كعقوبة عسكرية  :( شق بطول) ְבטּול ֶשק

ن
ة طويلة ف  בפזמניק שירת، רוזנטל)وهي كنية لحمل السلاح لفي 

ي ) (172، صفحة 2015، רשמי הלא הצבאי המילון ، السم العير ن سلاح بعد  –נשק ، وهو مصطلح مركب من كلمتير
 ول( . (، مع الكلمة العربية )طשק ارختصارها بحذف الحرف الول وهو النون لتكن بهذه الصورة

ضة من العربية  ي الذي تم به أشتقاق مصطلحات جديدة بواسطة تغيير الكلمات المقي 
ن
ي نفس هذا الجانب الرصف

ن
وف

 ان هناك مجموعة ارساييلوتكييفها رصفيا للمصطلحية العسكرية اإل 
ً
من المصطلحات بصورة عبارات  أرخرىية، نجد أيضا

ن إحداهما عربية واأل  ية مثل المصطلحات التالية رخرىتم اشتقاقها من تركيب كلمتير  :عير
ي ראס ננס 

 שירת، רוזנטל) )رأس ننس(: مصطلح يطلق عىل الجندي المسحوبة منه جميع الصلاحيات بشكل نهان 
ية (157، صفحة 2015، רשמי הלא הצבאי המילון בפזמניק . وهو متكون من الكلمة العربية )رأس(، والكلمة العير

 بمعتن قزم( .  -ننس ננס)
ָבָבה ي الجيش ( تلة صبابا) ְתֵלה סַּ

ن
ناية عىل حمل السلاح بصورة سيئة وغير مرغوب فيها ف : وهو مصطلح يطلق كم

ية (176، صفحة 2015، רשמי הלא הצבאי המילון בפזמניק שירת، רוזנטל) . وهي عبارة متكونة من الكلمة العير

ق –تلة תלה )
َ
 (، مع الكلمة العربية )صبابة( .  بمعتن عل

ة برعل ( אללה ברעלי
ّ
 הצבאי המילון בפזמניק שירת، רוזנטל)وهو نداء يستخدم للتشجيع أثناء تدريب الجنود  :)يل

ية (73، صفحة 2015، רשמי הלא ، الوىل عربية )ياهللا(، والثانية هي العبارة العير ن . وهذه العبارة مركبة من عبارتير

 .( أي بحماس-برعل ברעל)
ي تم إدرخالها  إىل ضافةباإل 

ها  إىلجميع ماسبق لكره من المصطلحات العربية الت  ي بعد تغيير القاموس العسكري العير
ات  ات، وهي التغيير ي من التغيير

ضة لنوع ثانن بإضافات رصفية، نجد من جانب آرخر أنه أحيانا تم إرخضاع الكلمات المقي 
 تم نقل الكلمة العربية 

ً
ي عىل الرغم من أن لل  المصطلحية العسك إىلصوتية، فأحيانا ية بلفظها العرنر  إىل أدىرية العير

ي تحتوي عىل 
ي المصطلحات الت 

ن
ية كما نرى ف ي اللغة العير

ن
 ف
ً
أستخدام نظم صوتية وحروف عربية غير موجودة أصال

( مثل ي  :)حرف الجيم العرنر
ة ( ג'יפה

َ
يف ي المصطل :) جم

ن
ي العربية هو )جثة لات رايحة نتنة (، وف

ن
ية توسع معناها ومعتن الكلمة ف حية العسكرية العير

  ستر  
 .(2020–2004, חיילים)لتصبح كمصطلح شامل لكل سر

ע 'בַּ طي العسكري من حرب  גַּ
طة العسكرية  ولل  عىل أثر 1948)جبع(: وهي كنية تطلق إزدراء عىل الشر إرسال الشر

ي الكرمل(، لكن العملية 
ن
ن غزال ف   فشلتأنذاك لحتلال القرى )جبع، وأجاز، وعير

ً
طة سخرية فالصقت هذه الكنية بالشر

ي ي القاموس العسكري العير
ن
 ف
ً
, מילים-רב מילון של העברית השפה בלוג, רוזנטל) بهم وأصبحت بعد لل  مصطلحا

2012). 
 
ً
ي المصطلحية العسكرية  أرخرىوأحيانا

ن
ات صوتية، ولل  لعدم قدرتهم  إىلنرى انه تم إرخضاع الكلمات العربية ف تغيير

،  صواتعىل لفظ بعض األ  ي ي حالة إبدال حرف )الصاد العرنر
ن
 ف
ً
العربية بشكلها الصحيح، وهذا مانجده بشكل واضح مثال

ن  ، بالدال  ס-بالسير ي ي( أوإبدال) حرف الذال العرنر ، بالدالד  –العير ي ي بعض ד -( أوحرف )الضاد العرنر
ن
( كما نجد ف

 :المصطلحات مثل
ي  :(أنتفاداאנתפאדה )

ن
ن بأعمال اإلرهابإارساييلاي )إنتفاضة( ف ة عنف تتمير  . (Kizel, 2016) ، تعرف النتفاضة بأنها في 

ي التدريبات العسكرية  :)أودروب( אּוְדרּוב
ن
ب( وهو نداء يستخدم للحث والتشجيع، وُيسمع ف ي )أرصن من الفعل العرنر

 .(12 ، صفحة1993، לקסיקון הסלנג העברי והצבאי)
ي   العرنر

ن ي حالة أبدال حرف العير
ن
 ف
ً
ي )وأيضا ي المصطلح العسكري  א(–باللف العير

ن
 :كما نجد ف

ي )علاء الدين( وهي تسمية تطلق عىل الجندي الكثير الشكوى، عىل أثر الشخصية  (:ألدينאָלדין ) من السم العرنر
 .(16، صفحة 2015، רשמי הלא הצבאי המילון בפזמניק שירת، רוזנטל) السطورية علاءالدين والمصباح السحري

ي  ي حالة أبدال لفظ حرف الواو العرنر
ن
ي  بالڤاڤ) وكذل  ف ي المصطلحו -العير

ن
 :(، كما ف
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)وحش( وهي تسمية تطلق عىل الجندي العديم الثقافة والنضباط  וַּואְחש ي  שירת, רוזנטל))ڤحش(: من السم العرنر
 . (53' עמ, 2015, רשמי הלא הצבאי המילון בפזמניק
ا   :غي  مباارس   اقيا

 تسميته بال
ً
اضويمكننا أيضا ، وتتم هذة العملية بالعتماد عىل  قي  اضالدلىلي ي من اللغات األ  اقي 

 رخرىالمعانن
ً
، فأحيانا

ي الصل ولكنها كسبت معتن جديد أضيف 
ن
ية ف ، ويمكننا القول هنا أن أرخرىلغة  تأثير معانيها ب إىلتكون الكلمة عير

اضال ، تم وفقهما  قي  ن اضالدلىلي يتضمن ظاهرتير ي  اقي  ي المعجم العسكري العير
ن
ي من اللغة العربية ف

العديد من المعانن
  :وهما

جمة ال اضالي  ي معجم اللغة عىل غرار لغة  :(loan translation)ية قي 
ن
وهي عملية إشتقاق كلمات جديدة وعبارات ف

ي تم الأي بنفس طريقة الشتقاق وبنفس  ،أرخرى
اضالمعتن القايم بتل  اللغة الت   עברית סימנטיקה، ניר)منها  قي 

ي تكونت عىل غرار (17، صفحة 1989، ותקשורת משמעות
، مثال عىل لل  العديد من مصطلحات الجيش الت 

ي المصطلحات
ن
 :العربية، كما نجد ف

ي العايي  :(بسار طريבשר טרי ) ي الخدمة العسكرية عىل غرار المصطلح العرنر
ن
وهي كنية تطلق عىل الجندي الحديث ف

 .(34' עמ(, 2005, )החיים של הלקסיקון, רוזנטל) )لحمة طرية(
ي )عىل (:عل يباشעל יבש )  جاء  تسمية للقتال دون أسلحة حية، عىل غرار المصطلح العرنر

ً
الناشف(. وعىل عكسه أيضا

ي القتال مع أسلحة حية  –על רטוב العسكري )المصطلح 
 .(103' עמ, 2007, נצר)عل راطوڤ( وهو يعتن

ن من يطلق عىل هذا النوع من ال اضومن اللغويير ، وتعد هذه (calque) أسم "النسخ" قي 
ً
  أيضا

ً
 دلليا التقنية إمتدادا

اضللا ي إل ،قي  كيب التعبير ض الي  كيب لهذا المكونة للعنارص حرفية ترجمة قطري عن ولكن األجنبية، اللغة من يقي   الي 
غة الهدف،  (55، صفحة 2007)بو المرقة، 

ُ
ل ي مع الحفاظ عىل البتن الرصفية لم

 يكون هذا النسخ هو نسخ للمعانن
ً
. واحيانا

ي المصطلحات العسكرية
ن
 :كما نجد ف

مسؤلياته عىل غرار العربية )الرأس روش كدول(: وهي كنية للجندي الذي يمتل  نظرة قيادية رخارج حدود ראש גדול )
 نرى المصطلح العسكري )

ً
ة(. وعكسه أيضا ( وهو مصطلح –ראש קטןالكبير ي بالعربية )الرأس الصغير

روش قاطان( وتعتن
 يطلق عىل الجندي قليل الحيلة والمسؤولية. 

יל ) ְזחִּ ي أمر الجيش بالنتقال من مكان  :هزحيل(הִּ
، 2005، המקיף הסלנג וןמיל، רוזנטל)آرخر  إىلوهو مصطلح يعتن

ي )(92صفحة  ي وهو من الفعل العير ية بصيغة فعل جاء عىل غرار المصطلح )زًحف( العرنر ל، وهو بالعير زاحل(  - ָזחַּ
 بمعتن زحف أو مسر عىل بطنه . 

ي هو نسخ البتن الرصفية، ويتم بإدرخال بنية رصفية غريبة
ي المصطلحات  إىل والنوع الثانن

ن
اللغة الهدف، مثل مانجد ف

  :العسكرية
ي )محسوبية( وهي تسمية تطلق عىل إدارة شبكة كتايب الجيشמחשובית )  محشوبيت(: عىل غرار المصطلح العرنر

 -מפעול وجاء المصطلح عىل وزن ) ،(94، صفحة 2015، רשמי הלא הצבאי המילון בפזמניק שירת، רוזנטל)
، مع  ي ي الياء والتاء ) إضافةمفعول ( وهو عىل غرار الوزن )مفعول( العرنر

ن
ي -יתالخاتمة حرف

ي تفيد معانن
ية الت  يت( العير

 لها هو تأنيث السماء والصفات كي  عديدة ولكن المعتن األ 
ً
، זמנינו-בת בעברית המילונית היצירה דרכי، ניר) شيوعا

ي للمجهول من وزن )مفع -מפעול، وهذا الوزن )(75، صفحة 1993
ية فوزن المبتن  عن اللغة العير

ً
 -פעלول( يعد غريبا

 .فاعول( -פעולفعل( هو )
ְנֵדס  ي الهندسة العسكرية وتلفظ :)ُمهندس(מּוהַּ

ن
 بوجود نير عىل المقطع قبل الرخير  وهي تسمية تطلق عىل الجندي ف

وهذا الشكل بالنطق هو عىل غرار البنية  .(92، صفحة 2015، רשמי הלא הצבאי המילון בפזמניק שירת، רוזנטל)
ية العامة .  العربية ن معتن كلمة مهندس بالمصطلحية العسكرية عن كلمة مهندس باللغة العير  للكلمة، وهو الذي يميير

ية لتكييف المصطلحات ارساييلكانت قد تبنتها المصطلحية العسكرية اإل   أرخرىطريقة رصفية  إىلويمكننا الشارة هنا 
ية، وهي  ي باألصل، كما نرى  إىل (suffixation)رخاتمة عربية  إضافةالعسكرية بحسب النظمة الرصفية العير مصطلح عير

ي المصطلح العسكري: 
ن
 ف
ً
 مثال

ְחָלאווי  ي لواء )  :)نحلاوي(נַּ
ن
، נוער חלוצי לוחם -كمخترص للكلمات ناحال – נח"לوهو مصطلح يطلق عىل الجندي ف

ي الجيش اإل 
ن
 נח"ל . والمصطلح متكون من دمج المخترص)نحالارساييىلي أي شباب الطليعة المقاتلة(، وهي كتيبة مشاة ف

 .(291' עמ, 2007, נצר) ( عىل غرار المصطلح )فرنساوي( مثلاאווי –مع الخاتمة العربية )آوي 
اضال ي معجم اللغة، أي أنها  إىلوهي عملية تؤدي  :(loan shift)المعنوي  قي 

ن
 ف
ً
تغيير دلىلي فقط لكلمات موجودة أصال

ي اللغة وتعمل عىل توسيعها،
ي منظومة معانن

ن
 ف
ً
ا ط أن دون أن تؤثر عىل المنظومة المعجم تخلق تغيير ية لتل  اللغة، ارسر

 عىل لل  نجد العديد من (50، صفحة 1990، לבלשנות מבוא، ניר) أرخرىلغة  تأثير يكون هذا التغيير ب
ً
. ومثاال

ي الجيش اإل 
ن
ي وجدت ف

 :العربية، كالمصطلحات اللغة تأثير  بارساييىلي المصطلحات الت 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8_%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A6%D7%99_%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8_%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A6%D7%99_%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%9D
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ي القاموس إلنبمعتن ) :(اوزنيمאוזניים )
ن
ي ف

ن
ي العام هو جهاز االسمع لدى النسان، وتغيير معناها ان( ومعناها الحرف العير

ي 
ن
ن ف ن الجنود النظاميير ي الحرب، وسمع هذا المصطلح بير

ن
ي العربية ليصبح كنية لجنود العدو الذين قتلوا ف

ن
 ف

ً
مجازيا

ي لبنان، رخلال حرب لبنان الثانية، وب
ن
ي الكلمة لتصب إىلاللغة العربية أضيف معتن جديد  تأثير التسعينات ف

ن
ح مصطلح ف

ي له مفهومه الخاص به   . (2006, השלם המלחמה מילון, רוזנטל)القاموس العسكري العير
ي من مكان  (: يتصيئاיציאה )

ي الصل هو رحيل أو المسر
ن
ي المجال العسكري آرخر إىلبمعتن )طلعة ( معناها ف

ن
ير  بينما ف

ّ
تغ

ير المعتن أيضا 
ّ
ي اللغة العربية ليصبح ) إطلاق صاروخ أو قذيفة ( وعىل غرار المصطلح )طلعة( باللغة العربية، تغ

ن
معناها ف

ية  ي المصطلحية العسكرية العير
ن
   .(167' עמ, 2005, המקיף הסלנג מילון, רוזנטל)ف

ط أي )ما سقط من الثمار قبل اإلدراك :)نفل( ֶנֶפל
ْ
ق ي العربية هو السم

ن
ي لغة والمعتن ف

ن
الجيش  (، والمصطلح يستخدم ف

ي لتنفجر ارساييىلي اإل 
، وتستخدم مجازا ايضا ككنية للجندي (325' עמ, 1988, בורלא) عىل غرار العربية ككنية للقنبلة الت 

، ويمكننا (112' עמ, 2015, רשמי הלא הצבאי המילון יקבפזמנ שירת, רוזנטל)الفاشل الذي ليصلح لعمل شتر  
ي اللغة العربية أالقول هنا 

ن
ية لتصبح مصطلحا عسكريا بمفهوم جديد.  إىل أدىن المعتن ف ي اللغة العير

ن
  تغيير المعتن ف

ي الجيش للتشجيع وزيادة الحماسة أثناء الهجوم ָעֵליהּום 
ن
 העברי הסלנג לקסיקון))عليُهم(: وهو نداء يستخدم ف

ي )عليهم( من حرف الجر )عىل + (212' עמ, 1993, והצבאי ي اللغة العسكرية مشتق عىل غرار المصطلح العرنر
ن
. وهو ف

ن هم (، وعىل الرغم من وجود المصطلح  ية أضمير الغايبير ي اللغة العير
ن
م، من حرف الجر)עליהם صلا ف ، ( על + הםعليهم

ي أضاف معتن جديد  ي الك إىللكن معناه العرنر
ن
ية ليصبح مصطلحا ف   المعجم العسكري بمفهوم جديد. لمة العير

 
               :الخاتمة

ي أدت  سبابن هناك الكثير من األ أ ورختاما يمكننا القول
 تأثير استمرار  إىلالجغرافية والثقافية والسياسية والجتماعية الت 

. ولقد تأثر اليهود ية منذ عرص ظهور التوراة حت  وقتنا الحارصن ا باللغة العربية منذ بداية  اللغة العربية عىل اللغة العير كثير
، وبالقواعد العربية ي ، وبالنظام األبجدي العرنر

ً
ا  وني 

ً
ي شعرا  باألدب العرنر

ية وحت  وقتنا الحارصن وباألنظمة  ،نشأة اللغة العير
 ة النحوية و...... الخ . وباألنظم ،الصوتية

اضول يقترص ال ي لغة الجيش اإل  قي 
ن
اض عىل ارساييىلي اللغوي ف المفردات المعجمية من اللغة العربية بنفس لفظها  اقي 

اضحيانا تم استحداث مصطلحات عسكرية بأتعقيدا، ف أكي  اساليب لغوية  إىلوتركيبها فحسب، بل يتم اللجوء    اقي 
غة العربية، أو أرخضاعها للترصيف بحسب  ها،تأصواكلمات عربية وتغيير 

ّ
أو توسيع معانيها، أو اعتماد البنية النحوية لل

 قواعد اللغة العربية . 
ي تسميات 

ن
ي الوامر العسكرية، وف

ن
ن الجنود للسخرية والتهكم، وف ي لغة الجيش بير

ن
وان شيوع استخدام الكلمات العربية ف

 من 
ً
ي نوعا

 التسلية والمتعة والخروج عن المألوف . الرتب والعمليات العسكرية يضفن
ي لغة الجيش اإل 

ن
ية جديدة ارساييىلي وبناء عىل ماتوصلنا اليه من نتايج نرى أن ف  هناك تفضيل لعملية اشتقاق كلمات عير

نتها وتغيير  ن هذه الظواهر إدللت جديدة عليها، وعىل الرغم من  إضافةها وقواعدها، و أصواتمن كلمات عربية بعد عير
ية. ويمكننا القول  إىلعىل األغلب  تقود  اضن هناك تفضيل لهذا النوع من الأاإلنحراف عن قواعد اللغة العير ي اللغة  قي 

ن
ف

اضالعسكرية عىل  ي  اقي 
ي .ومع لل  نجد ان هناك الكثير من المصطلحات الت 

ن
ي مع معناها الحرف الكلمة بشكلها العرنر

ي لدورها الكبير  ي لغة الجيش بمرور الزمن بقيت بنفس شكلها ومعناها العرنر
ن
ي الكلمات ف

ن
ي تعويض النقص الحاصل ف

ن
 ف

 والحاجة المستمرة للتجديد. 
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