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امللخص:
تبحــث هــذه الدراســة يف عين ـ�ة مــن خطــب صوتي ـ�ة ومرئي ـ�ة لقــادة داعــش (أبــو بكــر
ُ
البغ ــدادي ،أب ــو محم ــد العدن ــاين ،أب ــو احلس ــن املهاج ــر) وال ــي نش ــرت ب ــن ع ــايم
 ،2019-2014بهــدف التعــرف علــى األســاليب اللغويــة الــي تمزيهــم عــن غريهــم
مـــن قيـــادات التنظيمـــات األخـــرى ،حيـــث تكشـــف دراســـة األســـاليب اللغويـــة
توجه ــات ق ــادة داع ــش ،والهوي ــة اللغوي ــة ل ــكل واح ــد منه ــم ،وم ــدى التش ــابه أو
االخت ــاف القائ ــم فيم ــا بينه ــم ،وذل ــك م ــن أج ــل التوص ــل إىل فه ــم أعم ــق لل ــرؤى
والتص ــورات والتوجه ــات املتطرف ــة ال ــي حيمله ــا ق ــادة التنظي ــم.
ً
تم ــت دراس ــة التوجه ــات اخلاص ــة ب ــكل قائ ــد وأيض ــا زواي ــا الق ــول يف اللغ ــة وزواي ــا
ً
النظ ــر يف املي ــول املش ــركة فيم ــا بينه ــم ،واس ــتعرضت الدراس ــة أيض ــا تصنيف ــات
ّ
لغويـــة للقـــادة مـــن أجـــل قيـــاس مـــدى حضـــور لهجـــة العنـــف ولهجـــة احلـــدة يف
1

2

اخلط ــاب ،ونس ــبة الصف ــات اإلجيابيــ�ة و الصف ــات الس ــلبي�ة املس ــتعملة ،وال ــدول
ُ
ال ــي ذك ــرت يف اخلط ــب.
كم ــا أظه ــرت الدراس ــة التش ــابه واالخت ــاف اللغ ــوي ب ــن الق ــادة ،حي ــث ت ــم رص ــد
الكلمــات املشــركة واملختلفــة بينهــم واملفــردات الــي تمـ َّـز بهــا كل قائــد ،واملفــردات
الـــي تعـــود لنفـــس اجلـــذر ،والكلمـــات املتسلســـلة املتكـــررة ،واآليـــات القرآنيـــ�ة
املشـــركة ،وهـــي االســـراتيجية الـــي بفضلهـــا أمكننـــ�ا البلـــوغ إىل اخلصائـــص
اجلوهري ــة للغ ــة املس ــتعملة م ــن ط ــرف كل قائ ــد عل ــى ح ــدة ،عل ــى أس ــاس أنه ــا
تم ــزه.
وبالت ــايل تم ــت تغذي ــة قاع ــدة البي�ان ــات بتوجه ــات وهوي ــة القائ ــد اللغوي ــة ،وه ــو
م ــا سيس ــمح بت�أكي ــد اقـــراب وتشـــابه النص ــوص مجهول ــة الهوي ــة ،أو تب�اعده ــا
واختالفهــا مــع لغــة أحــد قــادة التنظيــم ،مــن خــال برمجيــات الــذكاء االصطناعــي
اخلاص ــة بمرك ــز “ اعت ــدال ”.
/ 1الصفات اإلجيابي�ة :كلمات حتمل معىن املدح والثن�اء والقوة والسيطرة.
/ 2الصفات السلبي�ة :كلمات حتمل معىن الذم واإلستصغار واإلقصاء.
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املقدمة:
ُيعت ــر اخلط ــاب الص ــادر ع ــن قي ــادات تنظي ــم داع ــش بمثاب ــة الزن ــاد يف الس ــاح
الن ــاري ،حي ــث يس ــتمد م ــن خالل ــه أف ــراد التنظي ــم التوجيه ــات والدع ــم للقي ــام
بالعملي ــات اإلرهابي ـ�ة ،فيت ــم حتري ــض وجتني ـ�د األش ــخاص ض ــد ال ــدول واملنظم ــات
م ــن خ ــال اللغ ــة ُ
المس ــتخدمة باخلط ــاب ،فيظه ــر هن ــا ب ــأن الس ــاح الم ــادي ق ــد ال
يك ــون الطريق ــة الوحي ــدة للتجني ـ�د والتحري ــض ،وإنم ــا باس ــتخدام اللغ ــة -كس ــاح
غـــر مـــادي -لتصـــل اىل أكـــر شـــرحية ممكنـــه للتأثـــر عليهـــم وخدمـــة أجنـــدة
التطـــرف ،لتبـــ�دو أهميـــة األدوار واملهـــام األمنيـــ�ة الـــي تضطلـــع بهـــا احلكومـــات
وال ــدول واملؤسس ــات م ــن أج ــل محارب ــة ومواجه ــة كل أش ــكال التط ــرف واإلره ــاب.
وتمث ــل واح ــدة م ــن أه ــم ه ــذه امله ــام ال ــي تق ــوم به ــا اجله ــات واملؤسس ــات املعني ـ�ة
بمحاربـــة التطـــرف واإلرهـــاب ،يف محاربـــة أصـــول وجـــذور اخلطـــاب املتطـــرف
َُْ
املتســـبب الرئيـــس والفعلـــي يف كل األعمـــال اإلجراميـــة الـــي تنتهـــك حتـــت إمـــرة
هــؤالء ،عــن طريــق محاولتهــا تفكيــك آليــات واســراتيجيات اخلطــب املتطرفــة ،مــع
حتدي ــد ومعرف ــة م ــدى تأثريه ــا ،وحتلي ــل محتواه ــا وخصائصه ــا احليوي ــة واللغوي ــة.
فتحليـــل اخلصائـــص اللغويـــة يكشـــف معـــاين األلفـــاظ املســـتخدمة ويســـاهم
يف الكش ــف ع ــن توجه ــات ومي ــول املتح ــدث ألي م ــن اجله ــات أو املنظم ــات ال ــي
ً
ينت ــي اليه ــا أو يعاديه ــا ،ويس ــاهم أيض ــا يف الكش ــف ع ــن الهوي ــة اللغوي ــة ال ــي
يتم ــز به ــا كل ش ــخص ،ع ــر قي ــاس اس ــتخدام املف ــردات والرتاكي ــب اللغوي ــة.
وتكمن أهمية هذه الدراسة يف:
• التحليــل اللغــوي خلطــب كل قائــد مــن قــادة داعــش علــى حــدة ،ومــدى
تأث ــر األح ــداث والس ــياقات ال ــي رافق ــت خروجه ــا ونش ــرها ،س ــواء م ــن
قب ــل اخلطب ــة أو بعده ــا.
•رصــد األلفــاظ واملفــردات لــكل خطــاب مــن أجــل تكويــن قاعــدة بي�انــات
تابعـــة للمركـــز العالـــي ملكافحـــة الفكـــر املتطـــرف «اعتـــدال» ،لكـــي
تس ــاعد عل ــى حتدي ــد هوي ــة القائ ــد م ــن خ ــال لغ ــة اخلط ــاب وتوجه ــه.
التحليل املعجيم خلطاب داعش  -مقاربة إحصائي�ة

2

•معرف ــة املحت ــوى املنش ــور ال ــذي حيم ــل توجه ــات التنظيم ــات املتطرف ــة
م ــن خ ــال الرص ــد اللغ ــوي للخط ــب املنش ــورة عل ــى وس ــائل التواص ــل
االجتماعـــي أو املواقـــع اإلخباريـــة لكشـــف توجـــه املحتـــوى الفكـــري
املت ــداول بنس ــبة دق ــة عالي ــة.
• كشـــف الغطـــاء عـــن طبيعـــة الزعمـــاء واألفـــراد مجهـــويل الهويـــة
الذي ــن يقوم ــون بنش ــر املحت ــوى الداع ــي ،ع ــن طري ــق مقارن ــة لغته ــم
وأســـاليبهم التعبرييـــة مـــع تلـــك الـــي يتـــم اســـتعمالها لـــدى القـــادة
الذي ــن ش ــكلوا عينــ�ة البح ــث ،م ــن أج ــل إضافته ــا كتغذي ــة معلوماتيــ�ة
راجعـــة لقاعـــدة البي�انـــات اخلاصـــة بمركـــز “اعتـــدال”.
أسئلة البحث وفرضياته:

توجــه حبثن ـ�ا أســئلة مركزيــة ،نراهــن علــى اإلجابــة عنهــا مــن خــال فرضيتــن ً
نفيــا
أو ً
إجيابــا .أمــا األســئلة فيمكــن صياغتهــا كالتــايل:
•هــل يمكــن كشــف القصديــة اخلطابي ـ�ة لقــادة داعــش ،باعتمــاد دراســة
مكونـــات خطبهـــم اللغويـــة فقـــط؟ وهـــل بمقدورنـــا أن نرصـــد اآلثـــار
الس ــياقية عل ــى معج ــم ه ــذا اخلط ــاب؟
•هل من إمكاني�ة منهجية لضبط توجه املتحدث ،وهويت�ه اللغوية؟
•أيمكــن القــول أن التشــارك األيديولــويج لقيــادات داعــش ،هــو بالضــرورة
تعب ــر ع ــن هوي ــة لغوي ــة مش ــركة وع ــن توافق ــات يف التوجه ــات؟ أم أن
ـكل هويت ـ�ه اللغويــة اخلاصــة الــي تمــزه عــن اآلخريــن؟
لـ ٍ
•ه ــل م ــن ح ــدود للتمايــز والتجان ــس يف املعج ــم الداع ــي؟ وكي ــف يمك ــن
ضب ــط ح ــدوده و ثوابت ـ�ه ،ومتغريات ــه؟
وس ــوف نراه ــن يف دراس ــتن�ا ه ــذه عل ــى التحق ــق م ــن فرضي ــة وج ــود هوي ــة خاص ــة
ب ــكل ط ــرف تتحق ــق ع ــر التش ــابه املعج ــي لق ــادة داع ــش (أب ــو بك ــر البغ ــدادي ،أب ــو
محم ــد العدن ــاين ،أب ــو احلس ــن املهاج ــر) ،حبي ــث يك ــون م ــن املمك ــن اس ــتخالصها
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ح ــى دون املعرف ــة املس ــبقة بأس ــماء أصحابه ــا.
كم ــا ن ــود التحق ــق م ــن فرضي ــة وج ــود قاس ــم مش ــرك خل ــف ه ــذا التماي ــز أو م ــا
يمك ــن دعوت ــه بالهوي ــة اللغوي ــة املعجمي ــة األساس ــية لتنظي ــم داع ــش ،وه ــذا م ــا
سنس ــعى إىل إثب�ات ــه ع ــر آلي ــات حتلي ــل معج ــي وإحص ــايئ ص ــارم؟
عين�ة الدراسة:
ت ــم أخ ــد عين ـ�ة م ــن مجموع ــة خط ــب لق ــادة داع ــش م ــن مرص ــد التط ــرف يف مرك ــز
“اعت ــدال” وتتك ــون م ــن اثن ــي عش ــرة خطب ــة مس ــموعة أو مرئيــ�ة ،ت ــم حتويله ــا إىل
ن ــص مق ــروء بواس ــطة برمجي ــات قس ــم الوس ــائط الرقمي ــة ،وتنقس ــم إىل نوع ــن:
خطــب قصــرة خاصــة بصــاة اجلمعــة ،وخطــب طويلــة وجميعهــا خمــس لـــ (أبــو
بكــر البغــدادي) وأربــع لـ(أبــو محمــد العدنــاين) وثــاث لـ(أبــو احلســن املهاجــر) .وتــم
نش ــرها يف س ــياقات سياس ــية وأمني ـ�ة عام ــة ،وه ــي إم ــا مرتبط ــة بالش ــأن العال ــي أو
خاص ــة ،أي مرتبط ــة بظ ــروف تنظي ــم داع ــش اإلره ــايب نفس ــه ،ويب ــن ج ــدول ()1
أدن ــاه تفاصي ــل العين ـ�ة.
عدد الكلمات من دون
اقتب�اسات

جدول ( :)1اخلطب والكلمات
عدد الكلمات مع
االقتب�اسات

التاريخ

اسم اخلطبة

ً
أبو بكر البغدادي ( قائد تنظيم داعش سابقا)
يوليو  2014خطبة املوصل يف جامع النور
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املنهجية:

ً
منهجي ــا إىل تقس ــيم الدراس ــة إىل قس ــمني ،هم ــا :قس ــم (حتلي ــل اخلط ــاب)،
عمدن ــا
و(الهوي ــة اللغوي ــة) معتمدي ــن مس ــلكيات حب ــث مختلف ــة ل ــكل قس ــم عل ــى ح ــدة،
به ــدف الوص ــول إىل النتــ�اجئ األساس ــية املرج ــوة.
ً
سياقيا:
القسم األول حتليل اخلطاب
أ  -عالقة اخلطاب باألحداث سواء اليت وقعت قبله أو بعده.
ب  -حتليل اخلطاب ً
كميا.
ت ــم العم ــل عل ــى رص ــد (الكلم ــات الدال ــة عل ــى احل ــدة والعن ــف وال ــدول والصف ــات
اإلجيابيـــ�ة و الســـلبي�ة واجلماعـــات واملنظمـــات املســـتخدمة يف اخلطـــب) لـــدى
البغـــدادي واملهاجـــر والعدنـــاين ،لكشـــف توجهاتهـــم وميولهـــم بوجـــه عـــام ،مـــن
خ ــال حتلي ــل اخلط ــب ً
لغوي ــا وقي ــاس م ــدى اس ــتخدام ه ــذه ال ــدالالت اللغوي ــة.
القسم الثاين الهوية اللغوية:
فينص ــب رهان ــه عل ــى التحق ــق م ــن فرضي ــة وج ــود هوي ــة لغوي ــة م ــن خ ــال قي ــاس
أه ــم اخلصائ ــص والس ــمات ال ــي م ــزت خط ــب ق ــادة داع ــش ،بإعتم ــاد مقارب ــة
معلوماتيــ�ة تق ــوم عل ــى أس ــاس إس ــتخدام لغ ــة ( )Rوم ــن ث ــم حس ــاب تك ــرار ه ــذه
اخلصائ ــص يف اخلط ــب باس ــتخدام لغ ــي ( )Rو ( )Pythonوه ــذه اخلصائ ــص ه ــي:
أ  .الكلمات املتشابهة:
ت ــم عم ــل ج ــدول يش ــمل جمي ــع الكلم ــات املس ــتخدمة يف كل خطب ــة ،م ــع اس ــتبعاد
مجموع ــة م ــن الكلم ــات اخلاوي ــة ال ــي تش ــمل ح ــروف اجل ــر ،وإن وأخواته ــا وغريه ــا
ً
م ــن الرواب ــط اللغوي ــة واملنطقي ــة ،لك ــي يك ــون قي ــاس التش ــابه اللغ ــوي دقيق ــا وم ــن
ث ــم مقارن ــة اخلط ــب بعضه ــا البع ــض.
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ب .الكلمات الفريدة:

ت ــم حتلي ــل اخلط ــب ً
لغوي ــا م ــن أج ــل معرف ــة الش ــخصيات ال ــي تس ــتخدم مف ــردات
ً
مم ــزة وخاص ــة ،ل ــم تس ــتخدم م ــن أح ــد غ ــره ،ومعرف ــة الش ــخصيات األك ــر تف ــردا
ع ــن البقي ــة ،حي ــث ت ــم ح ــذف الكلم ــات اخلاوي ــة ،ورص ــد الكلم ــات ال ــي ظه ــرت
ُ
ل ــدى متح ــدث بعينـ ـ�ه ،ول ــم تظه ــر عن ــد اآلخري ــن س ــواء ذك ــرت م ــرة واح ــدة ،أو
تك ــررت ع ــدة م ــرات.
جـ .جذور الكلمات العنيفة:
تـــم رصـــد الكلمـــات الدالـــة علـــى العنـــف يف جميـــع اخلطـــب ومـــن ثـــم إرجـــاع
الكلمـــات العنيفـــة إىل جذورهـــا لكـــي يتـــم قيـــاس التشـــابه واالختـــاف اللغـــوي
بـــن جميـــع املتحدثـــن ،باإلضافـــة إىل إحصـــاء اجلـــذور املشـــركة بـــن جميـــع
ّ
املتحدث ــن حي ــث تفيدن ــا اجل ــذور يف معرف ــة الكلم ــات ال ــي يش ــكل منه ــا املتح ــدث
خطاب ــه ،وللوق ــوف عل ــى بالغ ــة املتح ــدث وم ــدى قدرت ــه وامتالك ــه لناصي ــة اللغ ــة
واحلدي ــث وممكن ــات الق ــول ،ت ــم اس ــتنت�اج خاصيت ــن م ــن اخلصائ ــص اللغوي ــة
عن ــد احتس ــاب نس ــبة اجل ــذور:
اخلاصيـــة األوىل :اســـتخدام اجلـــذر لـــدى املتحـــدث بكافـــة التصريفـــات اللغويـــة
ّ
ّ
يب ــن م ــدى تمكن ــه اللغ ــوي ،فقي ــاس التمك ــن اللغ ــوي يعتم ــد هن ــا عل ــى مق ــدار
وحجـــم التصريفـــات اللغويـــة مثـــال:
اجلذر :قتل
التصريفات اللغوية :مقاتل ،قاتلوا ،يقتل ،قتال  ...إلخ
اخلاصي ــة الثانيــ�ة :التن ـ ّـوع يف اجل ــذور ،فتك ــرار اجل ــذور يف اخلط ــب ي ــدل عل ــى أن
ً
ً
املتح ــدث يمل ــك ع ــددا مح ــدودا غ ــر من ـ ّـوع م ــن اجل ــذور ،وال يق ــوم س ــوى بإع ــادة

تدويره ــا يف حديثــ�ه ،فتك ــرار املتح ــدث جل ــذر (قت ــل) يف حديثــ�ه وإهمال ــه اجل ــذور
ّ
األخ ــرى املرادف ــة ل ــه ،يع ــي أن املتح ــدث يرك ــز عل ــى اجل ــذر (قت ــل) إليص ــال رس ــالة
م ــا ،أو م ــن جه ــة أخ ــرى ه ــو ال يمل ــك الق ــدرة عل ــى التن ــوع اللغ ــوي.
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د.الكلمات املتسلسلة (:)N grams

ه ــي الكلم ــات ال ــي ت ــأيت بش ــكل تسلس ــلي ومتت�اب ــع ،وت ــم اس ــتخراج س ــبعة أن ــواع

مـــن الكلمـــات املتسلســـلة)7grams,6 grams, 5 grams, 4 grams, 3 grams, 2 grams, 1 gram( :

تــم اســتخراجها لكــي يتــم احتســابها والرتاتيــب املتت�ابعــة الشــائعة الــي يســتخدمها
كل متح ــدث ،م ــع مقارنته ــا باملتحدث ــن اآلخري ــن ،ف ــكل متح ــدث يتم ــز باس ــتخدام
عب ــارات متت�ابع ــة معين ـ�ة بش ــكل دائ ــم ،وق ــد ت ــم اس ــتعمال طريقت ــن للقي ــام به ــذا
األم ــر:
األوىل :إبق ــاء الكلم ــات اخلاوي ــة يف الن ــص م ــن خ ــال املحافظ ــة عل ــى (الطريق ــة
النحويـــة) اخلاصـــة بـــكل متحـــدث ،مثـــال« :وعـــرب افريقيـــة وغريهـــا مـــن
الوالي ــات» .فتظه ــر خصائ ــص اللغ ــة النحوي ــة ل ــدى املتح ــدث عن ــد اس ــتخدامه
ألفع ــال اجل ــر ملحوق ــة بالصف ــات ،أو اس ــتخدام ظ ــرف الزم ــان م ــع األفع ــال ،إذ ال
ً
جي ــب إهم ــال التسلس ــل اللغ ــوي للط ــرق النحوي ــة املتك ــررة ،وجديــر بالذك ــر أيض ــا
أن إبق ــاء الكلم ــات اخلاوي ــة يف الن ــص كان الحتس ــاب الكلم ــات املتسلس ــلة عام ــة،
بـــدون النظـــر للتقســـيمات النحويـــة اخلاصـــة حبـــروف اجلـــر وظـــروف الزمـــان
وغريهـــا لـــكل .N gram

الثانيــ�ة :إزال ــة الكلم ــات اخلاوي ــة يف الن ــص وإبق ــاء املف ــردات واأللف ــاظ اخلاص ــة

بـــكل متحـــدث ،مثـــال« :وعـــرب افريقيـــة وغريهـــا الواليـــات» ،وبهـــذه الطريقـــة
يت ــم الرتك ــز عل ــى تسلس ــل املف ــردات فق ــط بالرغ ــم م ــن أن املع ــى النح ــوي يبق ــى
ً
مفق ــودا.
ه .اآليات القرآني�ة:
من خالل اآليات القرآني�ة تم اآليت:
ً
أول :رصـــد جميـــع اآليـــات القرآنيـــ�ة يف اخلطـــب إلحصـــاء اآليـــات املســـتخدمة،
وم ــدى تك ــرار اس ــتخدامها ب ــن جمي ــع املتحدث ــن ،باإلضاف ــة إىل معرف ــة اآلي ــات
والس ــور املش ــركة ب ــن املتحدث ــن ،وم ــن ث ــم إجي ــاد العالق ــة ب ــن اختيــ�ار اآلي ــات
القرآني ــ�ة واخلط ــب املذك ــورة فيه ــا.
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ً
ثاني�ا :معامل االرتب�اط ()Correlation Coefficient

اس ــتخدام معام ــل االرتبــ�اط ملعرف ــة م ــا إذا كان ــت هن ــاك عالق ــة ب ــن ع ــدد كلم ــات
الن ــص (ط ــول الن ــص) ،وع ــدد كلم ــات اآلي ــات القرآنيــ�ة باإلضاف ــة اىل م ــدى ق ــوة
العالق ــة إن وج ــدت ،حي ــث تفيدن ــا ه ــذه الطريق ــة يف معرف ــة م ــا إذا كان املتح ــدث
يســـتدل باآليـــات القرآنيـــ�ة بكـــرة إلظهـــار اجلانـــب الديـــي وبالتـــايل ُيصبـــح مـــن
الس ــهل التأث ــر عل ــى املتلق ــي.
ً
ثالثا :القيمة احلرجة ()Critical Value

اســـتخدام القيمـــة احلرجـــة للتأكـــد ممـــا إذا كان ثمـــة عالقـــة طرديـــة بـــن عـــدد

كلمـــات النـــص (طـــول النـــص) ،وعـــدد كلمـــات اآليـــات القرآنيـــ�ة.
و .املقياس املتبع:
تــ�م اســ�تخدام املقاييــ�س اإلحصائيــ��ة( (�Jaccard Similarity, Jaccard Distance, Cor

 )relation Coefficientلتحديـــد مـــدى التشـــابه واالخت ــاف بـــن خطـــب البغـــدادي
والعدنـــاين واملهاجـــر .حيـــث تـــم األخـــذ يف عـــن االعتبـــ�ار طـــول النـــص يف جميـــع

املقاييـــس املســـتخدمة.

ً
مقيـــاس ( :)Jaccard Similarityيعتـــر واحـــدا مـــن الطـــرق اإلحصائيـــ�ة املشـــهورة
لتحدي ــد نس ــبة التش ــابه اللغ ــوي ب ــن خط ــب كل ش ــخص وآخ ــر ،بن ـ ً�اء عل ــى قي ــاس
الكلم ــات املش ــركة وغ ــر املش ــركة يف النص ــن ،ويت ــم حس ــابه م ــن خ ــال القان ــون
الت ــايل:
حيث أن:
 :Aهو النص األول
 :Bهو النص الثاين
مقي ــاس ( :)Jaccard Distanceأح ــد أه ــم اآللي ــات اإلحصائي ـ�ة املش ــهورة املس ــتخدمة
يف حتدي ــد نس ــبة االخت ــاف اللغ ــوي ،ب ــن خط ــب كل ش ــخص وآخ ــر ،بنـ ـ ً�اء عل ــى
قي ــاس الكلم ــات املش ــركة وغ ــر املش ــركة يف النص ــن ،ويت ــم حس ــابه م ــن خ ــال
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القان ــون الت ــايل:
حيث أن:
 :Aهو النص األول
 :Bهو النص الثاين
متوســط نســبة الكلمــات لــكل مــن (الكلمــات الفريــدة واجلــذور العنيفــة ،الكلمــات
احل ــادة ،الكلم ــات العنيف ــة ،الصف ــات الس ــلبي�ة واإلجيابيـ ـ�ة ،ال ــدول واملنظم ــات،
واالقتب�اس ــات ،حي ــث يت ــم حس ــاب النس ــبة ع ــن طري ــق املعادل ــة التالي ــة:

مع ــدل الكلم ــات ل ــكل متح ــدث بس ــبب وج ــود أك ــر م ــن خطب ــة ل ــكل قائ ــد ع ــن
طريـــق املعادلـــة التاليـــة:

معامل االرتب�اط ()Correlation Coefficient
ُ
تس ــتخدم ه ــذه الطريق ــة ملعرف ــة م ــا إذا كان ــت هن ــاك عالق ــة طردي ــة أو عكس ــية
ب ــن ع ــدد كلم ــات الن ــص (ط ــول الن ــص) وع ــدد كلم ــات اآلي ــات القرآنيــ�ة:

حيث أن :
 :Xهي عدد كلمات النص (طول النص)
 :yهي عدد كلمات اآليات القرآني�ة
 :nهي العين�ة املستخدمة( 12خطبة)
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ومــن أجــل اختــاذ القــرار حــول مــا إذا كانــت هنــاك عالقــة طرديــة بــن عــدد كلمــات
النــص (طــول النــص) ،وعــدد كلمــات اآليــات القرآني ـ�ة اتبعنــا اخلطــوات التاليــة:
 - 1الفرضية:
أ  -الفرضي ــة الصفري ــة :تعت ــر أن ــه ال يوج ــد عالق ــة ب ــن (ط ــول الن ــص) ،وع ــدد
كلم ــات اآلي ــات القرآنيــ�ة
ب  -الفرضي ــة البديل ــة :تق ــوم عل ــى مب ــدأ وج ــود عالق ــة ب ــن ط ــول الن ــص وع ــدد
كلم ــات اآلي ــات القرآنيــ�ة .
 - 2إجياد قيمة . R

 - 3حس ــاب القيم ــة احلرج ــة :حي ــث يت ــم رف ــض الفرضي ــة الصفري ــة إذا كان ــت R

أك ــر م ــن القيم ــة احلرج ــة.
 - 4خالصات النتيجة.

من خالل املقاييس السابقة تم:
 .1مقارنة اخلصائص اللغوية بني خطب املتحدث نفسه :الرسم البي�اين1
ً
تم ــت مقارن ــة خط ــب البغ ــدادي وخط ــب العدن ــاين وخط ــب املهاج ــر كل منه ــا عل ــى
ح ــدة ،م ــن أج ــل كش ــف التش ــابه واالخت ــاف القائ ــم ب ــن خط ــب املتح ــدث م ــن
جه ــة ،وحتدي ــد اخلصائ ــص اللغوي ــة للمتح ــدث نفس ــه م ــن جه ــة ثانيــ�ة.
 .2مقارنة اخلصائص اللغوية بني خطب املتحدثني :الرسم البي�اين2
(أ) جميــع خطــب البغــدادي مــع جميــع خطــب العدنــاين ،وجميــع خطــب البغــدادي
مــع جميــع خطــب املهاجــر
(ب) جميع خطب العدناين مع جميع خطب املهاجر
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املقارنة بني خطب املتحدث نفسه:
رسم بي�اين ()1
هذا وعد
هللا
قل موتوا العدناين
بغيظكم
ياقومنا
أجيبو داعي
هللا

قل للذين
كفروا
ستغلبون

فبهداهم
اقتده
املهاجر

فاصرب إن
وعد هللا حق

صدق هللا
فصدقه

خطبة املوصل
يف جامع النور
فرتبصوا
إنا معكم
مرتبصون

البغدادي

هذا ما وعدنا
هللا ورسوله

يف ضيافة
أمري املؤمنني

وبشر
الصابرين
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املقارنة بني املتحدثني:

رسم بي�اين ()2

عناصر معلوماتي�ة لتحليل اخلطاب الداعيش:
أ .رصد عالقة اخلطب باألحداث:
بنــ ً�اء عل ــى البي�ان ــات املرص ــودة لدينــ�ا ،ت ــم البح ــث ع ــن وس ــيلة لرب ــط الس ــياقات
والظـــروف الـــي حدثـــت قبـــل وبعـــد الظهـــور علـــى منصـــات اخلطـــب ،وقـــد
خلص ــت ه ــذه الق ــراءة املرتبط ــة بدراس ــة أس ــباب اإلص ــدار ودوافع ــه وأهداف ــه إىل
محاولــة تأكيــد طبيعــة العالقــة املرتبطــة بــن اخلطــاب وهــذه املحــددات املرتبطــة
بالس ــياق الزم ــاين وامل ــكاين .كم ــا أن خالص ــات ه ــذه العالق ــة س ــتجيب عل ــى ث ــاث
تس ــاؤالت أساس ــية :لم ــاذا ج ــاء ه ــذا اخلط ــاب يف ه ــذا الوق ــت؟ م ــا عالق ــة فك ــرة
اخلط ــاب بالظ ــروف اخلارجي ــة؟ وم ــا م ــدى تأث ــر أف ــراد التنظي ــم باخلط ــاب؟
أما عن نت�اجئها ،فهي التالية:
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األحداث اليت تزامنت مع ظهور اخلطب:
رسم توضييح ()3
Jun 14

  
    

Apr 17

    
    

Apr 18

  

Jun 15

Jul 14

Jan 15

   

    
 

Mar 16

Dec 15

Oct 15

    °±

®  ¬«
    ¬ ¯

   
    

Aug 18

Mar 19

Apr 19
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 ©¨
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يتب ــن يف الرس ــم التوضي ــي ( )3للخ ــط الزم ــي لألح ــداث ب ــأن خط ــب العدن ــاين
تزامنــت مــع نهضــة وانتصــارات داعــش ،بينمــا تزامنــت خطــب املهاجــر مــع هزائــم
وس ــقوط التنظي ــم .
ب .حتليل اخلطاب (اجلزء الكيم):
يهت ــم ه ــذا اجل ــزء م ــن التحلي ــل بإحص ــاء جمي ــع اخلط ــب ل ــكل ش ــخص عل ــى ح ــدة،
ملعرفــة امليــول والتوجهــات واألســاليب اخلطابيـ�ة لــدى كل مــن البغــدادي والعدنــاين
واملهاج ــر ،ويف ه ــذا اجل ــزء ت ــم إحص ــاء س ــبع نق ــاط عل ــى أساس ــها تتض ــح توجه ــات
املتحـــدث وهـــي :الكلمـــات احلـــادة والكلمـــات العنيفـــة والصفـــات اإلجيابيـــ�ة
والصف ــات الس ــلبي�ة وال ــدول ،باإلضاف ــة إىل الش ــخصيات واملنظم ــات املذك ــورة يف
خط ــب البغ ــدادي و املهاج ــر والعدن ــاين .
ونظـ ًـرا لوجــود اختالفــات يف طــول النصــوص بــن كل متحــدث وآخــر ،تــم احتســاب
النســب املئويــة للكلمــات احلــادة والصفــات اإلجيابيـ�ة والصفــات الســلبي�ة والــدول
والش ــخصيات واملنظم ــات ل ــكل خطب ــة ،وم ــن ث ــم إجي ــاد املع ــدل للنس ــب املئوي ــة
ل ــكل خطي ــب عل ــى ح ــدة .وأخ ـ ً
ـرا ت ــم حس ــاب مع ــدل ظه ــور الكلم ــات العنيف ــة
املس ــتخدمة يف خط ــب ق ــادة داع ــش يف الف ــرات الزمنيــ�ة بالعينــ�ة املدروس ــة من ــذ
ع ــام  2014إىل ع ــام .2019
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جـ .أبرز الدول املذكورة يف اخلطب:
ت ــم رص ــد جمي ــع ال ــدول املذك ــورة يف اخلط ــب م ــع حتدي ــد ال ــدول ال ــي ت ــم الرتك ــز
ً
عليهــا يف خطــب الزعمــاء جميعهــم ،وأيضــا الــدول الــي تفــرد كل متحــدث بذكرهــا،
وبع ــد تمي ــز النع ــت املس ــبوق أو امللح ــوق لل ــدول ،ت ــم معرف ــة وتعي ــن ال ــدول ال ــي
ينت ــي إليه ــا والء املتح ــدث ،وال ــدول ال ــي لديه ــا ع ــداء صري ــح م ــع تنظي ــم داع ــش،
وحت ــدد الدراس ــة بع ــد ذل ــك املواق ــف األساس ــية ال ــي ص ــرح به ــا أعض ــاء التنظي ــم
فيمــا خيــص اململكــة العربي ـ�ة الســعودية ،مــع حتليــل الصياغــة الــي تــم مــن خاللهــا
ذك ــر حكوم ــة وش ــعب اململك ــة يف خطبه ــم ،وق ــد ت ــم حص ــر الكلم ــات ال ــي خت ــص
ً
اململك ــة وأيض ــا التوجه ــات العام ــة ال ــي حتك ــم رؤيته ــم له ــا ،واملبنيــ�ة عل ــى ع ــداوة
ش ــديدة.
 .1النســـب املئويـــة للكلمـــات احلـــادة والـــدول والصفـــات اإلجيابيـــ�ة والصفـــات
السلبي�ةوالشـــخصيات/التنظيمات:
تـــم حســـاب جميـــع النســـب املئويـــة للكلمـــات احلـــادة والشـــخصيات والـــدول
واجلماعــات ،والصفــات اإلجيابي ـ�ة والصفــات الســلبي�ة املذكــورة يف كل خطــاب مــن
خط ــب البغ ــدادي واملهاج ــر والعدن ــاين ،وم ــن ث ــم حس ــاب مع ــدل النس ــب املئوي ــة
ب ــن مجم ــوع النص ــوص ل ــكل خطي ــب.
رسم بي�اين ()4
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ّ
يوض ــح الرس ــم البي ـ�اين ( )4النس ــب املئوي ــة ل ــكل تصني ــف ،وق ــد تب ــن بع ــد القي ــام
بالعمليــات احلســابي�ة أن جميــع املتحدثــن يتشــابهون يف ذكــر جميــع التصنيفــات،
وظه ــر أن اس ــتخدام الكلم ــات احل ــادة كان ــت نس ــبها عالي ــة يف جمي ــع التصنيف ــات،
كمـــا كانـــت الكلمـــات احلـــادة يف خطـــب املهاجـــر هـــي الـــي حصلـــت علـــى أعلـــى
النس ــب ب ــن املتحدث ــن وه ــي  ،25.21%وم ــن بع ــده البغ ــدادي بنس ــبة
 ،19.20%ثـــم العدنـــاين بنســـبة  ،13%أمـــا الشـــخصيات واملنظمـــات فقـــد تـــم
رصدهـــا بـــن جميـــع املتحدثـــن وكانـــت أعلـــى نســـبة لذكرهـــا لـــدى البغـــدادي
بنس ــبة  ،6.91%وم ــن بع ــده العدن ــاين بنس ــبة  ،5.83%واملهاج ــر بنس ــبة ،5.49%
أم ــا ال ــدول ُفرص ــد ل ــدى املهاج ــر أعل ــى نس ــبة لذك ــر ال ــدول بنس ــبة  ،2.67%وم ــن
ً
وأخـــرا الصفـــات
ثـــم العدنـــاين  ،2.26%ويتبعـــه البغـــدادي بنســـبة ،2.20%
ّ
اإلجيابي ـ�ة فقــد تبــن أن لــدى العدنــاين أعلــى نســبة مــن الصفــات اإلجيابي ـ�ة بنســبة
 ،2.30%ومــن ثــم البغــدادي بنســبة  ،2.05%وذكــر املهاجــر القليــل مــن الصفــات
اإلجيابي ـ�ة بنســبة  ،0.85%أمــا الصفــات الســلبي�ة فــكان العدنــاين أعلــى مــن وظــف
صف ــات س ــلبي�ة بنس ــبة  ،3.29%وم ــن بع ــده البغ ــدادي بنس ــبة  ،1.82%املهاج ــر
بنس ــبة .1.35%
.2مقارنـــة مســـتوى الكلمـــات العنيفـــة لـــكل مـــن البغـــدادي والعدنـــاين واملهاجـــر
للفـــرة الزمنيـــ�ة مـــن .2019 – 2014
رسم بي�اين ()5
نسبة الكلمات العنيفة

تاريخ اخلطاب
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ّ
يتبـــن أن نســـبة العنـــف يف حديـــث العدنـــاين املتحـــدث ،الرســـي الســـابق باســـم
تنظيـــم داعـــش متذبـــذب حســـب موضـــوع اخلطـــب .ولكـــن ُيســـجل تواجـــد
العن ــف يف جمي ــع خطب ــه املعاص ــرة إب ــان س ــيطرة داع ــش ،ويف نف ــس ه ــذه الف ــرة
ارتفع ــت نس ــبة العن ــف يف خط ــب البغ ــدادي واس ــتمرت عل ــى نف ــس املس ــتوى يف
خطب ــه ال ــي مثل ــت العينــ�ة ،ويف الف ــرة ال ــي تزامن ــت م ــع انهزام ــات داع ــش فق ــد
ظه ــر تش ــابه يف املس ــتوى اللغ ــوي العني ــف ب ــن البغ ــدادي واملهاج ــر وه ــو املتح ــدث
الرس ــي الس ــابق لتنظي ــم داع ــش ،وت ــم مالحظ ــة أن نس ــب العن ــف يف مف ــردات
املهاج ــر والعدن ــاين أعل ــى بش ــكل بس ــيط م ــن نس ــبة العن ــف يف مف ــردات البغ ــدادي،
ً
وذل ــك يع ــود الخت ــاف املنص ــب ب ــن البغ ــدادي (قائ ــد داع ــش س ــابقا) واملهاج ــر
ً
والعدناين(املتحدث ــان الرس ــميان باس ــم داع ــش س ــابقا) ،فيل ــزم العدن ــاين واملهاج ــر
بــأن يظهــرا بمظهــر العنيــف بمــا أنهمــا املتحدثــان الرســميان لتنظيــم داعــش ،بينمــا
يق ــل العن ــف ل ــدى البغ ــدادي قائ ــد داع ــش للحف ــاظ عل ــى مرك ــزه أم ــام مناصري ــه.
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نت�اجئ التحليل السيايق والكيم للخطاب الداعيش:
ُ
ً
•عطفـــا علـــى مـــا ســـبق خلصنـــا إىل وجـــود عالقـــة بـــن األحـــداث الـــي
ظه ــرت قب ــل وبع ــد إص ــدار اخلط ــب ،ل ــكل م ــن (البغ ــدادي والعدن ــاين
واملهاجــر) ،وتــم رصــد أســباب ظهــور اخلطــب يف ذلــك الوقــت بالتحديــد،
وال ــذي اق ــرن يف الواق ــع بمحاول ــة توجي ــه رس ــائل للمتعاطف ــن ،عق ــب
الهزائ ــم املتت�الي ــة ال ــي تع ــرض إليه ــا و خس ــارته م ــع التنظي ــم ألج ــزاء
ً
كب ــرة ج ــدا م ــن اجلغرافي ــا ال ــي كان يس ــيطر عليه ــا م ــن قب ــل ،فحمل ــت
تل ــك اخلط ــب رس ــائل حلثه ــم عل ــى الص ــر م ــع مماثل ــة وضعه ــم احل ــايل
بعصـــر الرســـول والصحابـــة ،ودفعهـــم إىل اإليمـــان بممكنـــات حـــدوث
املعج ــزات والكرام ــات و دع ــوة التابع ــن إىل م ــا يصفون ــه بـــ “اجله ــاد”،
م ــن خ ــال تقدي ــم الدع ــم املعن ــوي وش ــحذ الهم ــم.
•كم ــا خلصن ــا إىل جت ــاوب واس ــتجابة أف ــراد التنظي ــم للرس ــائل ال ــي بعثته ــا
تلـــك اخلطـــب ،حيـــث تبعتهـــا مجموعـــة أحـــداث عنيفـــة كالتفجـــر
والقت ــل واالختط ــاف ال ــي تبن�اه ــا تنظي ــم داع ــش.
•تبـــن بـــأن جميـــع التصنيفـــات قـــد اشـــرك فيهـــا جميـــع املتحدثـــن
(الكلم ــات احل ــادة ،الكلم ــات العنيف ــة ،الصف ــات اإلجيابيــ�ة ،الصف ــات
الســـلبي�ة ،الـــدول ،و الشـــخصيات واملنظمـــات) .
•ظه ــور أعل ــى نس ــبة الس ــتخدام الكلم ــات احل ــادة والكلم ــات العنيف ــة
وذك ــر ال ــدول ل ــدى املتح ــدث (املهاج ــر) وذل ــك يع ــود ملعاصرت ــه مرحل ــة
الهزائ ــم ال ــي تع ــرض له ــا التنظي ــم وحلظ ــات ضعف ــه ،ولذل ــك ارتفع ــت
نس ــبة احل ــدة والعن ــف يف خطب ــه ال ــي ح ـ ّـرض فيه ــا أف ــراد التنظي ــم م ــن
أج ــل مواجه ــة ال ــدول ال ــي تس ــببت أو س ــاعدت عل ــى هزيمته ــم.
•أم ــا اس ــتخدام الصف ــات اإلجيابيــ�ة أو الس ــلبي�ة ،فارتف ــع ظهوره ــا ل ــدى
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خطـــب (العدنـــاين) بســـبب قدرتـــه اخلطابيـــ�ة ،وتزامـــن ظهـــوره مـــع
مرحلـــة انتصـــارات داعـــش واســـتيلائهم علـــى عـــدد مـــن املناطـــق،
وإعالنهـــم قيـــام مـــا يصفونهـــم بـــ “دولـــة اخلالفـــة” ،باإلضافـــة إىل
امتالكهــم اإلمكانــات الكافيــة للمواجهــة ،مــا يعــي أن الــروح احلماســية
عنـــد أفـــراد التنظيـــم كانـــت مرتفعـــة حينهـــا ،فلـــم يكونـــوا حباجـــة
الســـتخدام كلمـــات مباشـــرة.
ً
•تبـــن أيضـــا أن ارتفـــاع اســـتخدام األســـلوب البالغـــي لـــ (العدنـــاين)
ً
متماشـــيا مـــع ســـيطرة
واخنفـــاض نســـب العنـــف واحلـــدة لديـــه كان
داع ــش حينه ــا ،بينم ــا اخنفض ــت الصف ــات اإلجيابيــ�ة والس ــلبي�ة مقاب ــل
ارتفـــاع نســـبة الكلمـــات احلـــادة والعنيفـــة لـــدى (املهاجـــر) بســـبب
احتي�اج ــه الس ــتخدام األس ــلوب املباش ــر ملخاطب ــة أف ــراد التنظي ــم لم ــا
حلقهـــم مـــن هزائـــم وخســـائر.
•ارتفـــاع نســـبة ذكـــر الشـــخصيات واملنظمـــات لـــدى (البغـــدادي)
قـــد يكـــون بســـبب محاكاتـــه لرؤســـاء الـــدول وقـــادة التنظيمـــات
ْ ًّ
والشـــخصيات السياســـية وجعـــل نفســـه بذلـــك نـــدا لهـــم.
•نس ــتنتج م ــن نس ــب الكلم ــات العنيف ــة يف اخلط ــب ل ــدى املتحدث ــن أن
ارتفـــاع النســـبة لـــدى (املهاجـــر والعدنـــاين) مقارنـــة بنســـب الكلمـــات
العنيف ــة ل ــدى (البغ ــدادي) ،بس ــبب جتس ــيدهما ولعبهم ــا دور الرج ــل
الداعـــي للعنـــف بمقتـــى منصبـــه (املتحـــدث الرســـي) ،فيمـــا ظهـــر
(البغـــدادي) بمظهـــر مـــن يضـــع اخلطـــوط العريضـــة دون الدخـــول
يف التفاصيـــلُ ،ي َّ
فســـر يف الواقـــع بمحاولتـــه الظهـــور بمظهـــر املهـــادن
واملحنـــك ،الـــذي جتـــوز يف حقـــه كل صفـــات وخصائـــص القائـــد مـــع
احلـــرص علـــى تنويـــع املهـــام واألدوار.
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نت�اجئ التحقق من فرضية وجود هوية لغوية مشرتكة:
 - 1املقارنة بني خطب املتحدث نفسه:
تمـــت املقارنـــة بـــن خطـــب كل متحـــدث مـــن خـــال جـــذور الكلمـــات العنيفـــة
والكلم ــات الفري ــدة ال ــي تم ــز به ــا كل منه ــم ع ــن اآلخ ــر ،باإلضاف ــة إىل الكلم ــات
املتسلســـلة (.)N grams
أ .جذور الكلمات العنيفة:
املتحدثون
البغدادي
العدناين
املهاجر

جدول رقم ( ) 2
عدد اجلذور عدد التصريفات اللغوية
251
91
99
46
343
111

النسبة املئوية
4.17%
2.32%
5.01%

ّ
مــن اجلــدول رقــم ( )2تتبــن بعــض اخلصائــص اللغويــة لهويــة كل متحــدث ،مــا
يس ــاعد عل ــى بنــ�اء قاع ــدة بي�ان ــات ل ــكل منه ــم عل ــى ح ــدة ،وهن ــا جت ــدر اإلش ــارة إىل
أن (املهاج ــر) م ــن ب ــن الش ــخصيات الث ــاث ال ــذي يمل ــك أعل ــى نس ــبة الس ــتخدام
ً
اجل ــذور العنيف ــة وال ــي تش ــرك فيه ــا جمي ــع خطب ــه ،فمث ــا اس ــتخدم يف خطب ــه
أشـــكال لغويـــة متعـــددة مـــن جـــذر (قتـــل) مثـــل «قتالنـــا  ،القتـــال ،املقاتلـــون،
يقاتـــل ،القتـــل ،قاتـــل ،قتـــل ،قتالـــك ،يقاتـــل ،ليقتـــل ،قتالكـــم ،قتلـــوا ،القتلـــى،
القتل ــة ،قتل ــى ،فتقت ــل ،يقت ــل ،مقات ــل ،نقات ــل ،يقاتل ــون ،قتل ــة» ،وهن ــا يتب ــن ب ــأن
(املهاج ــر) لدي ــه ق ــدرة عل ــى اس ــتخدام ه ــذا اجل ــذر جبمي ــع تصريفات ــه اللغوي ــة،
م ــا ي ــدل عل ــى تمكن ــه اللغ ــوي الع ــايل ،حبي ــث أن ــه يعي ــد اس ــتخدام نف ــس اجل ــذر يف
خطب ــه بتصريفات ــه املختلف ــة.
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ب .الكلمات الفريدة:
رسم بي�اين ()6

مـــن خـــال الرســـم البيـــ�اين( )6يتضـــح أن متوســـط نســـبة الكلمـــات الفريـــدة يف
خط ــب (البغ ــدادي)  ،45.30%ل ــم ي ــأت به ــا متح ــدث آخ ــر .عل ــى س ــبي�ل املث ــال:
«يزهوهـــا ،تتشـــدق ،تضجـــون ،تكابـــده ،تكالـــب ،كمنـــوا ،مجابهتهـــا ،يشـــجيها،
يســـتنهض ،يهولنكـــم ،ناجـــزوا ،جأشـــهم» ،كمـــا أن متوســـط نســـبة الكلمـــات
الفريــدة يف جميــع خطــب (العدنــاين)  ،50.797%علــى ســبي�ل املثــال« :التشــرذم،
التن�دي ــد ،كم ــدا ،التأه ــب ،س ــجال ،يرزح ــون ،س ــجال ،ي ــذود ،جغائف ــه ،نكس ــات،
الدع ــه ،غبط ــه ،أطرف ــت ،املرجئ ــه ،زوبع ــه ،ترتع ــب ،أش ــائكم» .كم ــا أن متوس ــط
نســـبة الكلمـــات الفريـــدة يف جميـــع خطـــب (املهاجـــر)  ،51.948%علـــى ســـبي�ل
املث ــال« :الهذرم ــه ،اس ــتخذا ،األخ ــرق ،البالعم ــه ،القهق ــرى ،املس ــددون ،املكبل ــه،
بارجـــه ،تن�اغـــن ،دهاقنـــة ،يصطلـــم ،األفـــذاذ ،البغـــاث ،اجلبابـــره ،الرعديـــد،
ينكــص ،انشــبوا» ،حيــث تــم الرتكــز علــى الكلمــات الفريــدة املذكــورة مــرة واحــدة
لــكل خطيــب ألهميتهــا يف حتديــد الهويــة اللغويــة للمتحــدث .ويتضــح أن متوســط
ً
نس ــبة الكلم ــات الفري ــدة لـــ (املهاج ــر والعدن ــاين) متقارب ــة ج ــدا ،وه ــذا ي ــدل عل ــى
ُ
أنهم ــا ق ــد اس ــتخدما أعل ــى ع ــدد م ــن الكلم ــات الفري ــدة ال ــي ل ــم تذك ــر يف خط ــب
غريه ــم م ــن املتحدث ــن .
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جـ  .الكلمات املتسلسلة :N-grams
ت ــم رص ــد الكلم ــات املتسلس ــلة جلمي ــع اخلط ــب ل ــكل م ــن البغ ــدادي والعدن ــاين
واملهاج ــر.
رسم بي�اين ()7

		

رسم بي�اين ()8

ظهرت النت�اجئ عند إبقاء الكلمات اخلاوية كالتايل:
ّ
تبـــن أن خطـــب( البغـــدادي) اشـــركت يف ( )grams 2واحـــد وهـــو «يف ســـبي�ل»،
ُ
ومثلـــه (العدنـــاين) اشـــركت خ َطبـــه يف ( )grams 2واحـــد وهـــو «مـــن قبـــل» وال
يوج ــد يف أي م ــن خطبهم ــا ( )grams 3أو ( .)grams 4بينم ــا ُوج ــد ل ــدى (املهاج ــر )

ع ــدد « )grams 2( 46يف كل ،يف جمي ــع ،ب ــن ظه ــراين ،اخلالف ــة بفض ــل»ُ ،
ووج ــد
لـــدى (املهاجـــر) عـــدد « )grams 3( 8جنـــود اخلالفـــة يف ،اخلالفـــة بفضـــل هللا»،
ُ
ووجـــد لـــدى (املهاجـــر) عـــدد « )grams 4( 2اخلالفـــة يف العـــراق والشـــام ،أهـــل
الســـنة يف الشـــام».

ّ
ّ
وبع ــد حتلي ــل النتــ�اجئ اتض ــح قل ــة تن ـ ّـوع ( )n gramsلـــ (البغ ــدادي) ،وم ــن املمك ــن

تفســـر ذلـــك بـــأن اختـــاف الزمـــن واختـــاف األحـــداث الـــي أحاطـــت خبطـــب
ّ
(البغ ــدادي) وال ــي أدت إىل إخت ــاف نوعي ــة اخلط ــب ق ــد أث ــرت عل ــى ()n grams
ُ
املشـــركة بـــن خطبـــه وبالتـــايل قـــد أثـــرت علـــى الطريقـــة النحويـــة لعبـــارات
(البغـــدادي) املتسلســـلة .أمـــا (العدنـــاين) رغـــم أن زمـــن ونـــوع اخلطـــب كان
متش ـ ً
ـابها إال أن اخت ــاف وتن ـ ّـوع طريقت ــة النحوي ــة أدى إىل ع ــدم رص ــد ()n grams
ب ــن خطب ــه ،بينم ــا ُوج ــد ل ــدى (املهاج ــر) أعل ــى ع ــدد ( )n gramsم ــن حي ــث التن ــوع
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ُ
وال ــي ت ــم رص ــد ظهوره ــا يف خطب ــه ،وربم ــا يع ــود ذل ــك لتش ــابه نوعي ــة اخلط ــب
الـــي تشـــرك جميعهـــا بالدعـــوة إىل اجلهـــاد وبـــث الـــروح احلماســـية للحفـــاظ
عل ــى دول ــة اخلالف ــة ،وبالت ــايل رص ــد اخلط ــب املش ــركة ال ــي حتت ــوي عل ــى نف ــس
الكلم ــات املتت�ابع ــة (املتسلس ــلة) ،وربم ــا كان ذل ــك بس ــبب اس ــتخدام (املهاج ــر )
ُ
للط ــرق النحوي ــة نفس ــها ب ــن خطب ــه.
وظهرت النت�اجئ عند إزالة الكلمات اخلاوية كالتايل:
لــم تظهــر يف خطــب (البغــدادي ،العدنــاين ) ( ،)n gramsبينمــا ظهــر لــدى (املهاجــر)

عـــدد  « )grams 2( 26ظهـــراين املشـــركني ،اخلالفـــة بفضـــل ،جنـــود اخلالفـــة».
وظهـــر لـــدى (املهاجـــر) عـــدد « )grams 3(4اخلالفـــة العـــراق والشـــام ،اخلالفـــة
3

بفض ــل هللا ،أه ــل الس ــنة الش ــام».

 / 3البغدادي - 1 :خطبه املوصل - 2 ،فرتبصوا إنا معكم مرتبصون - 3 ،هذا ما وعدنا هللا - 4 ،يف ضيافة
أمري املومنني - 5 ،وبشر الصابرين.
العدناين - 1 :قل موتوا بغيظكم - 2،يا قومنا أجيبوا دعوة الداعي -3 ،هذا وعد هللا - 4 ،قل للذين كفروا.
املهاجر - 1 :صدق هللا فصدقه - 2 ،فبهداهم اقتده - 3 ،فاصرب إن وعد هللا حق.
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تــم رصــد ( )n gramsبــن كل خطبتــن لــكل متحــدث ،وتــم ترمــز عناويــن اخلطــب
باســتخدام األرقــام .

جدول ()3

جدول ()4

جدول ()5

جدول ()6

		

جدول ()7

جدول ()8
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ظهرت النت�اجئ عند إبقاء الكلمات اخلاوية كالتايل:

ّ
بعـــد حتليـــل ( )n gramsلـــكل مـــن لـــ (البغـــدادي ،العدنـــاين ،املهاجـــر) ،تبـــن أن
ً
بعض ــا م ــن خط ــب( البغ ــدادي) اش ــركت فيم ــا بينه ــا يف عب ــارات متسلس ــلة (2
 )gramsوه ــي «ه ــؤالء الطواغي ــت ،األح ــزاب اهزمه ــم» ،وق ــد اش ــركت يف عب ــارات
متسلســلة ( )grams 3وهــي «اهزمهــم وانصرنــا عليهــم» ،وقــد اشــركت يف عبــارات
متسلس ــلة ( )grams 4وه ــي «له ــم م ــن أمره ــم رش ــدا» ،وق ــد اش ــركت يف عب ــارات
متسلس ــلة ( )grams5وه ــي «هلل يورثه ــا م ــن يش ــاء م ــن».
ّ
ُ
أمــا (العدنــاين) تبــن أن بعــض خ َطبــه اشــركت فيمــا بينهــا يف (« )grams 2علمــاء
الس ــاطني ،ب ــن ظهرانيك ــم» ،وق ــد اش ــركت يف عب ــارات متسلس ــلة ()grams 3
وه ــي «كل مجاه ــد موح ــد ،وق ــد رأيت ــم م ــا» ،وق ــد اش ــركت يف عب ــارات متسلس ــلة
( )grams 4وهــي «األمــر مــن قبــل ومــن» ،بينمــا تبــن أن بعــض خطــب (املهاجــر)
قـــد اشـــركت فيمـــا بينهـــا يف (« )grams 2وأذنابهـــم املرتديـــن ،مشـــارف املـــوت،
وتنته ــك احل ــرم» ،وظه ــر ب ــن خطب ــه عب ــارات متسلس ــلة (« )grams 3ط ــوع قي ــاد
الرافض ــة» ،وق ــد اش ــركت يف عب ــارات متسلس ــلة (« )grams 4اعلم ــوا أننــ�ا الي ــوم
نمـــر ،أمـــم الصليـــب وأذنابهـــم مـــن» ،وقـــد اشـــركت يف عبـــارات متسلســـلة (5
« )gramsوع ــرب افريقي ــة وغريه ــا م ــن الوالي ــات».
يتبـــن مـــن خـــال النتـــ�اجئ اشـــراك بعـــض خطـــب (البغـــدادي) يف العبـــارات
املتسلســـلة وهـــذا يـــدل علـــى اســـتمرار األســـلوب اللغـــوي بـــن خطبـــه ،وكذلـــك
العبــارات املتسلســلة لـــ (العدنــاين) بــن خطبــه والعبــارات املتسلســلة لـ(املهاجــر)
ً
أيض ــا ،إال أن أعل ــى ظه ــور للعب ــارات املتسلس ــلة كان لـــ (املهاج ــر) وه ــذا ي ــدل عل ــى
ثبــ�ات أس ــلوبه اللغ ــوي ب ــن خطب ــه.
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ظهرت النت�اجئ عند إزالة الكلمات اخلاوية كالتايل:

ّ
بع ــد حتلي ــل ( )n gramsل ــكل من(البغ ــدادي ،العدن ــاين ،املهاج ــر) ،تب ــن أن بع ــض

م ــن خط ــب (البغ ــدادي) اش ــركت فيم ــا بينه ــا يف عب ــارات متسلس ــلة ()grams 2
ً
وهـــي «حتالـــف الصليـــبً ،
ومخرجـــا ،أهزمهـــم وأنصرنـــا» ،وقـــد اشـــركت
فرجـــا
يف عبـــارات متسلســـلة ( )grams 3وهـــي « هللا يورثهـــا مـــن شـــاء ،نصـــرة ديـــن
ّ
ُ
هللا» ،أم ــا (العدن ــاين) تب ــن أن بع ــض خ َطب ــه اش ــركت فيم ــا بينه ــا يف ()grams 2
«علم ــاء الس ــاطني ،مجاه ــد موح ــد ،وجزاه ــم االس ــام» ،واش ــركت يف عب ــارات
متسلس ــلة ( )grams 3وه ــي «جن ــود الدول ــة االس ــامية ،لنص ــرة دي ــن هللا» ،فيم ــا
تب ــن أن بع ــض خط ــب (املهاج ــر) اش ــركت يف (« )grams 2مش ــانق امل ــوت ،أجه ــزة
االتصـــال» ،وقـــد اشـــركت يف عبـــارات متسلســـلة (« )grams 3جنـــود اخلالفـــة
الع ــراق ،ش ــدة احل ــرب الصليبيــ�ة» ،واش ــركت يف عب ــارات متسلس ــلة ()grams 4
ً
ً
«زورا وبهتان ــا أه ــل الس ــنة».
يتبـــن مـــن خـــال النتـــ�اجئ اشـــراك بعـــض خطب(البغـــدادي) يف العبـــارات
املتسلس ــلة ،وه ــذا ي ــدل عل ــى اس ــتمرار األس ــلوب اللغ ــوي ب ــن خطب ــه ،وكذل ــك
العب ــارات املتسلس ــلة لـ(العدن ــاين) ب ــن خطب ــه والعب ــارات املتسلس ــلة لـ(ملهاج ــر)
ً
أيضــا ،ولكــن يتبــن بــأن أعلــى ظهــور للعبــارات املتسلســلة لـ(املهاجــر) وهــذا يــدل
عل ــى ثبــ�ات أس ــلوبه اللغ ــوي ب ــن خطب ــه .
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 .2املقارنة بني خطب املتحدثني :
تمـــت املقارنـــة بـــن املتحدثـــن الثالثـــة( :البغـــدادي ،العدنـــاين ،املهاجـــر) ،مـــن
خــال إجيــاد نســبة تشــابه الكلمــات املشــركة ونســبة اختــاف الكلمــات املشــركة
باإلضافـــة إىل جـــذور الكلمـــات العنيفـــة املتشـــابهة والكلمـــات املتسلســـلة (N
.)grams

أ .نسبة تشابه الكلمات املشرتكة (:)Jaccard Similarity
رسم بي�اين ()9

بع ــد العم ــل عل ــى اخلط ــب حب ــذف االقتب�اس ــات واألحادي ــث الش ــريفة واآلي ــات
القرآنيـــ�ة والكلمـــات اخلاويـــة ،تـــم رصـــد الكلمـــات املتشـــابهة بـــن املتحدثـــن
وأظهـــرت نتـــ�اجئ ( )Jaccard Similarityأن نســـبة التشـــابه بـــن جميـــع خطـــب
(البغـــدادي والعدنـــاين)  ،%54.6حيـــث وجـــد  624كلمـــة مشـــركة .ونســـبة

التشـــابه بـــن خطـــب (العدنـــاين واملهاجـــر)  ،%47.6حيـــث وجـــد  585كلمـــة
مشـــركة بينهمـــا ،ونســـبة التشـــابه بـــن خطـــب (املهاجـــر والبغـــدادي) ،%66.4
حي ــث وج ــد  948كلم ــة مش ــركة بينهم ــا ،وبالت ــايل نس ــتنتج وج ــود تش ــابه كب ــر يف
الكلمــات املختــارة بــن جميــع القــادة ،نظـ ًـرا لتشــابه التوجهــات بينهــم ،ولكــن ظهــر
أن (البغـــدادي واملهاجـــر) لديهـــم أعلـــى نســـبة تشـــابه.
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ب .نسبة اختالف الكلمات املشرتكة (:)Jaccard Distance
رسم بي�اين ()10

مـــن الرســـم البيـــ�اين ( )10ظهـــرت نتـــ�اجئ ( )Jaccard Distanceكالتـــايل :نســـبة
االخت ــاف ب ــن جمي ــع خط ــب (البغ ــدادي والعدن ــاين)  ،%45.4ونس ــبة االخت ــاف

بــن خطــب (العدنــاين واملهاجــر)  .%52.4ونســبة االختــاف بــن خطــب (املهاجــر
والبغـــدادي)  .%33.6وبالتـــايل نســـتنتج أن (العدنـــاين واملهاجـــر) لديهمـــا أعلـــى
نس ــبة اخت ــاف يف الكلم ــات املس ــتخدمة  ،ويع ــود ذل ــك إىل اخت ــاف اخلصائ ــص
اللغوي ــة بينهم ــا مث ــل املف ــردات واأللف ــاظ ال ــي يتم ـ ّـز به ــا كل منهم ــا.
جــ .جذور الكلمات العنيفة املتشابهة:
رسم بي�اين ()11
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مـــن خـــال الرســـم البيـــ�اين ( )11تتبـــن الطريقـــة الـــي تـــم بهـــا حســـاب نســـبة
تش ــابه ج ــذور الكلم ــات العنيف ــة فق ــط ب ــن املتحدث ــن ،م ــع األخ ــذ بع ــن االعتب ـ�ار
ط ــول الن ــص ،وت ــم إجي ــاد اجل ــذور املش ــركة ب ــن (البغ ــدادي والعدن ــاين) بمجم ــوع
تك ـ�را ر  208م ــرة ب ــن النص ــن ،وت ــم قي ــاس التش ــابه باس ــتخدام (�Jaccard Similari

 ،)tyحي ــث أظه ــرت النت ـ�اجئ أن هن ــاك نس ــبة % 1.97تش ــابه ب ــن اجل ــذور العنيف ــة

للمتحدثــن ،أمــا (املهاجــر والبغــدادي) فقــد تــم رصــد  42جــذر مشــرك ،بمجمــوع
تكـــرار  419مـــرة بـــن النصـــن ،وكانـــت نســـبة التشـــابه بـــن اجلـــذور العنيفـــة
للمتحدث ــن ه ــي  ،%3.22بينم ــا (العدن ــاين واملهاج ــر) ت ــم رص ــد  25ج ــذر مش ــرك
بينهم ــا بمجم ــوع تك ــرار  253م ــرة ب ــن النص ــن ،ونس ــبه التش ــابه بينهم ــا كان ــت
( %2.23امللح ــق الث ــاين) ،وبالرغ ــم م ــن أن جمي ــع نس ــب التش ــابه ب ــن املتحدث ــن
يف اجل ــذور العنيف ــة تعت ــر ضئيل ــة بس ــبب الرتك ــز عل ــى اجل ــذور العنيف ــة املش ــركة
فق ــط ،إال أن نس ــبة التش ــابه ب ــن (املهاج ــر والبغ ــدادي) ه ــي النس ــبة األعل ــى.
د .الكلمات املتسلسلة :N-grams
وم ــن خ ــال املقارن ــة ب ــن جمي ــع خط ــب البغ ــدادي والعدن ــاين واملهاج ــر بواس ــطة
اس ــتخدام ( ،)n gramsتـــم التوصـــل إىل النت ــ�اجئ التالي ــة:

(. )7grams,6 grams, 5 grams, 4 grams, 3 grams, 2 grams, 1 gram
رسم بي�اين ()12

رسم بي�اين ()13
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ظهرت النت�اجئ عند إبقاء الكلمات اخلاوية كالتايل:
يتبــن مــن خــال الرســم البي ـ�اين( )12أن أعلــى نســبة تشــابه يف ( )grams 2ظهــرت
بـــن (البغـــدادي واملهاجـــر) ،علـــى ســـبي�ل املثـــال «إخـــوان الشـــياطني ،الدعـــوة
النجديـــة ،املجاهديـــن املســـتضعفني ،املجـــوس إيـــران ،بالقضـــاء علـــى ،ســـاعة
ً
احلس ــم ،صي ــال عدوه ــم ،فإياك ــم إياك ــم» ،وأيض ــا ُوج ــد أن أعل ــى نس ــبة تش ــابه يف
( )grams 3ظهــر بــن (البغــدادي واملهاجــر) .علــى ســبي�ل املثــال «الرجــال والنســاء
والول ــدان ،الصلي ــب وحكوم ــات ال ــردة ،القنط ــرة ال ــي تع ــر ،ف ــا خ ــر يف ،ألحف ــاد
الق ــردة واخلنازيــر ،واقع ــدوا له ــم كل ،وحكوم ــات ال ــردة والعمال ــة» ،كذل ــك اتض ــح
أن أعلــى تشــابه يف ( )grams 4وجــد بــن (البغــدادي واملهاجــر) ،علــى ســبي�ل املثــال
«الصلي ــب وحكوم ــات ال ــردة ،ف ــا خ ــر يف عي ــش ،كفي ــل ب ــأن يم ــز ب ــه ،واقع ــدوا
له ــم كل مرص ــد» ،ع ــاوة عل ــى ذل ــك اتض ــح أن أعل ــى تش ــابه يف ( )grams 5 , 6 , 7
وجــد بــن (البغــدادي واملهاجــر) .علــى ســبي�ل املثــال «كفيــل بــأن يمــز بــه املســلم،
توب ــة م ــن ت ــاب قب ــل الق ــدرة علي ــه ،اخل ــاف يف الع ــراق والش ــام وخرس ــان واليم ــن
وشـــرق» ،وهـــذا يـــدل علـــى أن األســـاليب اللغويـــة بـــن (البغـــدادي واملهاجـــر)
متشــابهة اىل حــد كبــر ،ومــن املالحــظ أنــه بالرغــم مــن وجــود تشــابه بــن (العدنــاين
واملهاجـــر ) و(العدنـــاين والبغـــدادي) يف العبـــارات املتسلســـلة إال أن التشـــابه بـــن
(العدن ــاين واملهاج ــر) يظه ــر األق ــل ب ــن املتحدث ــن.
ظهرت النت�اجئ عند إزالة الكلمات اخلاوية كالتايل:
يتب ــن م ــن خ ــال الرس ــم البي ـ�اين ( )13أن أعل ــى نس ــبة تش ــابه يف ( )grams 2وج ــد
بـــن (البغـــدادي واملهاجـــر) .علـــى ســـبي�ل املثـــال « فســـطاط اإليمـــان ،القـــردة
ً
ً
واخلنازي ــر ،مقات ــا مناكف ــا ،وط ــئ احل ــى ،غب ــار ال ــذل ،الص ــدام املباش ــر ،وح ــل
ً
الكـــرب ،وســـيف ينصـــر » ،وأيضـــا ُوجـــد أن أعلـــى نســـبة تشـــابه يف ()grams 3
ظه ــر ب ــن (البغ ــدادي واملهاج ــر) .عل ــى س ــبي�ل املث ــال «ألحف ــاد الق ــردة واخلنازيــر،
ً
حتالفــا إسـ ً
ـاميا ،اردتــم موعــد هللا» ،كذلــك اتضــح أن
الصليــب وحكومــات الــردة،
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أعل ــى نس ــبة تش ــابه يف ( )grams 4وج ــد ب ــن (البغ ــدادي واملهاج ــر) ،عل ــى س ــبي�ل
املثـــال «حلـــرب دولـــة اخلالفـــة العـــراق ،فرتبصـــوا إنـــا مرتبصـــون أيهـــا» ،عـــاوة
عل ــى ذل ــك اتض ــح أن أعل ــى نس ــبة تش ــابه يف ( )grams 6 ,5وج ــد ب ــن (البغ ــدادي
واملهاج ــر) ،عل ــى س ــبي�ل املث ــال «حل ــرب دول ــة اخلالف ــة الع ــراق والش ــام ،اخلالف ــة
الع ــراق والش ــام وخرس ــان واليم ــن وش ــرق» ،وبالت ــايل نس ــتنتج وج ــود تش ــابه كب ــر
يف األســـاليب اللغويـــة بـــن (البغـــدادي واملهاجـــر) ،بينمـــا التشـــابه اللغـــوي بـــن
(العدن ــاين واملهاج ــر) ه ــو األق ــل ب ــن املتحدث ــن.
ه .اآليات القرآني�ة:
ت ــم رص ــد اآلي ــات القرآنيـ ـ�ة املذك ــورة يف اخلط ــب ل ــكل من(البغ ــدادي ،العدن ــاين،
املهاج ــر) ،للقي ــام بثــلاث إج ــراءات مختلف ــة عليه ــا ،وه ــي :معرف ــة اآلي ــات األك ــر
ـرارا ،معرف ــة س ــبب اس ــتخدام اآلي ــات األك ــر تك ـ ً
تك ـ ً
ـرارا يف اخلط ــب ،وإجي ــاد م ــا إذا
كان هنال ــك عالق ــة ب ــن ذك ــر اآلي ــة واخلط ــب ،باإلضاف ــة إىل إجي ــاد طبيع ــة العالق ــة
القائم ــة مــ ــا ب ــن ط ــول الن ــص وع ــدد الكلم ــات يف اآلي ــات.
ً
أول :إحص ــاء اآلي ــات املس ــتخدمة يف اخلط ــب وم ــدى تك ــرار اس ــتخدامها ب ــن جمي ــع
املتحدثــن.
جدول ()9
رقم اآلية

اسم السورة

عدد التكرار

22
102
139
160
8
214
55

األحزاب

2

آل عمران
املنافقون
البقرة
النور

3
4
5

التحليل املعجيم خلطاب داعش  -مقاربة إحصائي�ة

30

تـــم رصـــد اآليـــات املتكـــررة وعالقتهـــا باخلطـــب املذكـــورة فيهـــا ،ومـــن اجلـــدول
رق ــم ()9يتض ــح أن أك ــر آي ــة ت ــم تكراره ــا ه ــي اآلي ــة  55م ــن س ــورة الن ــور ،يق ــول
َ َ ْ َ َّ
َ َ َ َّ
للا َّالذيـ َـن َآم ُنــوا م ْن ُكـ ْـم َو َعم ُلــوا َّ
الص َ
ال
ـات ل َي ْســتخ ِلفن ُه ْم
ـ
ِ
ســبحانه وتعــاىل﴿ :وعــد ُ ِ
ِ ِ
ِ
َْ
َ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ ْ ْ َ َ ُ َ ِّ َ َّ
ـن َل ُه ـ ْـم ِد َين ُه ـ ُـم َّال ـ ِـذي ْار َت ـ َ ٰ
ـى
ِف ال ْر ِض كم ــا اس ــتخلف ال ِذي ــن ِم ــن قب ِل ِه ــم وليمك ـ
َ
َ ً
َ ِّ َ َّ
ََ
َ
ُ َ َ ْ ُ َ َ ً
ل ُه ـ ْـم َول ُي َب�دلن ُه ـ ْـم ِم ـ ْـن َب ْع ـ ِـد خ ْو ِف ِه ـ ْـم أ ْمن ــا َي ْع ُبدون ـ ِـي ل ُيش ـ ِـركون ِب ش ـ ْـيئ�ا َو َم ـ ْـن كف ـ َـر
َ ْ َ َٰ َ َ ُ َٰ َ ُ ُ ْ َ
ُ َ
اس ــقون ﴾ وق ــد ظه ــرت ه ــذه اآلي ــة خم ــس م ــرات يف
ف
بع ــد ذ ِل ــك فأول ِئ ــك ه ــم ال ِ
خط ــب (البغ ــدادي و املهاج ــر والعدن ــاين) ،حي ــث قيل ــت يف خطب ــة املوص ــل بس ــبب
تق ــارب س ــبب ن ــزول اآلي ــة يف نظ ــر (أب ــو بك ــر البغ ــدادي) ،م ــع وضعيتــ�ه يف تل ــك
الظرفيـــة ،خاصـــة وأن اآليـــة تشـــر إىل هجـــرة الرســـول صلـــى هللا عليـــه وســـلم
إىل املدينـــ�ة املنـــورة ،ومعـــاداة العـــرب لـــه ولتابعيـــه ،مـــع وصـــف مقـــدار اخلـــوف
والرهب ــة ال ــي نزل ــت عل ــى قلوبه ــم ،لت ــأيت بعده ــا اآلي ــة القرآني ـ�ة ،لتع ــوض اخل ــوف
بالطمأنينــ�ة والرض ــا والوع ــد بالنص ــر ،وق ــد اس ــتخدمت يف خطب ــة املوص ــل كونه ــا
أول خطب ــة لقائ ــد التنظي ــم ( ،أب ــو بك ــر البغ ــدادي) وفيه ــا تأكي ــد عل ــى حتق ــق وع ــد
هللا ،وكي ــف أن احلاكمي ــة ل ــه وح ــده ،وأن املس ــتقبل كل ــه لإلس ــام ،ال ــذي سينتش ــر
وســـيعود ،وســـتحقق االنتصـــارات والغنائـــم ،وســـتطمنئ القلـــوب واألفئـــدة ،وأن
أنص ــار داع ــش س ــيغنمون بالراح ــة واألم ــن واالس ــتقرار يف الدني ـ�ا واآلخ ــرة ،فالنص ــر
حس ــب( البغ ــدادي) س ــيكون له ــم ،وال ألح ــد س ــواهم ,بينم ــا يع ــود س ــبب تكراره ــا
يف خطــب (هــذا وعــد هللا ،فاصــروا إن وعــد هللا حــق ،وبشــر الصابريــن) الحتوائهــا
عل ــى وع ــود بالف ــوز يف الدنيــ�ا واآلخ ــرة ،وب ــث ل ــروح احلماس ــة يف اجله ــاد ،واحل ــث
عل ــى الص ــر ،ح ــى يغن ــم التابع ــن ملل ــة داع ــش حس ــب رأي ــه.
ْ َ َّ َ
َْ َ ُْْ َ ْ َْ ُ ُ
ـــوا م ْ
ـــل َّالذ َ
ـــم َم َث ُ
ـــن َق ْبل ُك ْ
ـــة َو َل َّمـــا َي ْأت ُك ْ
يـــن َخ َل ْ
ـــم
ن
ال
ـــوا
ل
•﴿ أم ح ِســـبتم أن تدخ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َّ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َّ َّ ُ َ ُ ْ ُ َ َّ َ ُ َ َّ ُ ُ َّ
َ
َ ُ
ـول َوال ِذيـ َـن آ َمنــوا َم َعـ ُـه َمــى
مســتهم البأســاء والضــراء وزل ِزلــوا حــى يقــول الرسـ
َ ْ ُ َّ َ َ َّ َ ْ َ َّ
للا َقري ـ ٌ
ـب﴾ تك ــررت اآلي ــة  214م ــن س ــورة البق ــرة أرب ــع
نص ــر ِ
للا أ ل ِإن نص ــر ِ ِ
م ــرات لـــ ( البغ ــدادي واملهاج ــر) يف اخلط ــب (فرتبص ــوا إن ــا معك ــم مرتبص ــون،
َّ
وبشـــر الصابريـــن ،فاصـــر إن وعـــد هللا حـــق ،صـــدق هللا فصدقـــه) لرفـــع
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معنويــات أفــراد التنظيــم املقاتلــن ،مــع منحهــم الدعــم املعنــوي وامليــداين ،لكــي
يص ــروا ويرابط ــوا يف س ــاحة املعرك ــة ،حي ــث أن اخلط ــب ج ــاءت يف س ــياق هزائ ــم
متت�اليـــة ،فقـــد بســـببها التنظيـــم الســـيطرة علـــى أجـــزاء كبـــرة مـــن األرايض،
باإلضاف ــة إىل ب ــث التف ــاؤل واألم ــل باملس ــتقبل.
ْ
َ ُ َْ َ َ ُ ُ
ََ َ ُ
َ َ َُ
َ
﴿ول ت ِهن ــوا َول ْتزن ــوا َوأنت ـ ُـم ال ْعل ـ ْـون ِإن كنت ــم ُّمؤ ِم ِن ــن ﴾ تك ــررت اآلي ــة 139
•
م ــن س ــورة آل عم ــران ،يف ث ــاث خط ــب لـــ ( أب ــو بك ــر البغ ــدادي وأب ــو محم ــد
العدن ــاين) ،وه ــي تعزي ــة للق ــادة وأف ــراد التنظي ــم عل ــى م ــا أصابه ــم م ــن هزائ ــم
ً
أس ــقطت ع ــددا م ــن القتل ــى واجل ــرىح ،حي ــث ج ــاءت اخلط ــب ( ه ــذا وع ــد هللا،
وبشــر الصابريــن) بعــد هزائــم متت�اليــة أحلقــت الضــرر بأفــراد التنظيــم ،و فقــد
عل ــى إثره ــا النف ــوذ والس ــيطرة عل ــى ج ــزء كب ــر م ــن األرايض حينه ــا.
ْ َ ْ ُ ْ ُ ُ َّ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ
ـــن َذا َّالذي َي ْن ُص ُر ُك ْم م ْ
 ي ُذ ْل ُك ْم َف َم ْ
ـــن
﴿إن ينصركم للا فل غا ِلب لكـــم و ِإن
ِ
ِ
• ِ
َ َ َ َّ َ ْ َ َ َ َّ ْ ْ ُ َ
َْ
ـــوكل ال ُمؤ ِمنـــون﴾ تكـــررت اآليـــة  160مـــن ســـورة آل
ى للا فليت
ـــد ِه وعل
بع ِ
ِ
عم ــران لـــ (البغ ــدادي و املهاج ــر) يف ث ــاث خط ــب (وبش ــر الصابري ــن ،خطب ــة
املوصــل ،فاصــر إن وعــد هللا حــق) لتذكريهــم بالنصــر والفــرج الــذي جــاءوا مــن
أجل ــه وأن ــه كل ــه م ــن عن ــد هللا وه ــذا س ــبب كاف أن يتوكل ــوا عل ــى هللا ،وج ــاءت
ً
اآلي ــة حتدي ــدا يف تل ــك اخلط ــب لب ــث روح اإليم ــان واألم ــل يف قلوبه ــم وتذكريه ــم
بفض ــل اجله ــاد.
َُ ُ َ َ
َّ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َّ ْ َ َ ُّ ْ َ ْ َ َ َّ َ َّ ْ َّ ُ
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ل
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ن
م
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ج
ر
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د
م
ال
ل
إ
ـــا
ن
ع
ج
ر
ـــن
ل
ِ
ِ
ِ
•﴿يقولـــون ِ
ِ ِ
ِ
ٰ ِ
َ َ
ْ ْ
ْ َ
َ َ َ َ
َو ِل َر ُســو ِل ِه َو ِلل ُمؤ ِم ِنــن َول ِكـ َّـن ال ُمن ِاف ِقــن ل َي ْعل ُمــون﴾ تكــررت اآليــة  8مــن ســورة
املنافقــن ثــاث مــرات لـــ (البغــدادي و العدنــاين) يف اخلطــب (خطبــة املوصــل،
فرتبصــوا إنــا معكــم مرتبصــون ،هــذا وعــد هللا) حيــث أن ســبب نــزول اآليــة هنــا
هــو قصــة غــزوة املريســيع أو مايعــرف بـــ (غــزوة بــي املصطلــق) موظفــن اآليــة
لمــا خيــدم أهدافهــم ويعــزز مــن قــوة اخلطبــة ،واصفــن أنفســهم وأتب�اعهــم مــن
أف ــراد التنظي ــم باألع ــزاء وم ــن عاداه ــم ب ــاألذالء ،ظه ــر حينئــ�ذ نف ــاق املنافق ــن
وأظهــروا مــا يف نفوســهم حيــث يتبــن أن همــزة الوصــل بــن المــايض واحلاضــر
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ه ــي بس ــبب ظه ــور ع ــداء اإلس ــام الصحي ــح والوس ــطي املعت ــدل للمعتق ــدات
ال ــي حيمله ــا الفك ــر الداع ــي.
َ َ َّ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ َ ُ ُ
ـول ُه َو َص ـ َـد َق َّ ُ
للا
•﴿ ولم ــا رأى المؤ ِمن ــون الح ــزاب قال ــوا ه ــذا م ــا وعدن ــا للا ورس ـ
َّ
ُ
ً
َ َ
َو َر ُســول ُه َو َمــا زاد ُهـ ْـم ِإ ل ايمانــا وتســليما ﴾ تكــررت اآليــة  22مــن ســورة األحــزاب
لـــ (أب ــو بك ــر البغ ــدادي) يف اخلط ــب (وتربص ــوا إن ــا معك ــم مرتبص ــون ،ه ــذا م ــا
وعدنــا هللا ورســوله) فأراد(البغــدادي) خبطابــه هــذا تعزيــز روح اجلهــاد يف أفــراد
التنظي ــم وب ــث الطاق ــة واحليوي ــة ،وهن ــا ق ــد يك ــون س ــبب اختيــ�اره لآلي ــة ه ــو
ً
حتفزييــا ألف ــراد التنظي ــم
تش ــبي�ه ملوقفه ــم بغ ــزوة األح ــزاب ،حي ــث كان اخلط ــاب
وللمس ــلمني أجم ــع حي ــث يدعوه ــم للجه ــاد ومواجه ــة ه ــذا التحال ــف .
َ َ
َّ
َّ َ َّ ُ َ
ُ َّ ُ
َ َ ُ َّ َ ُ
للا َح ــق تق ِات ـ ِـه َول ت ُموت ـ َّـن ِإ ل َوأنت ــم ُّم ْس ـ ِـلمون﴾
﴿ي ــا أ ُّي َه ــا ال ِذي ـ َـن َآمن ــوا اتق ــوا
•
تك ــررت اآلي ــة  102م ــن س ــورة آل عم ــران لـــ (أب ــو بك ــر البغ ــدادي) يف(خطب ــة
املوص ــل يف جام ــع الن ــوري ،وبش ــر الصابري ــن) إليص ــال مع ــى بتكرارهـــا وه ــو
تذكريهـــم باســـتصحاب التقـــوى والزهـــد أثنـــ�اء احليـــاة الدنيـــ�ا ومناصرتهـــم،
واصطح ــاب االستس ــام ألم ــر هللا س ــبحانه باجله ــاد ،ح ــى إذا ج ــاءه امل ــوت كان
ـلما ً
مس ـ ً
تقي ــا .

ونســتنتج ممــا ســبق أن جميــع اآليــات األكــر تكـ ً
ـرارا ظهــرت يف خطــب (البغــدادي)
وهن ــا دالل ــة عل ــى ك ــرة اقتب�اس ــاته القرآنيـ ـ�ة يف خطب ــه األرب ــع األوىل أم ــا خطبتـ ـ�ه
األخ ــرة ل ــم يك ــن فيه ــا أي اقتب�اس ــات قرآنيــ�ة وهن ــا مؤش ــر عل ــى الضع ــف وق ــرب
النهاي ــة وقل ــة الع ــدد ال ــذي ح ــل بداع ــش ،حي ــث أن رس ــالته األخ ــرة رك ــزت عل ــى
خســـارة تنظيمـــه للباغـــوز ،إذ حـــاول التقليـــل مـــن حجـــم خســـارته مـــن خـــال
تس ــليط الض ــوء عل ــى م ــا حص ــل م ــن هجم ــات يف س ــرالنكا واحتجاج ــات يف اجلزائ ــر
ً
أيض ــا أن اآلي ــات األك ــر تك ـ ً
ـرارا يف خط ــب (أيب احلس ــن املهاج ــر)
والس ــودان ،وتب ــن
جميعه ــا حتت ــوي عل ــى ب ــث روح احلماس ــة واجله ــاد لرف ــع معنوي ــة أف ــراد التنظي ــم.
أم ــا اآلي ــات األك ــر تك ـ ً
ـرارا يف خط ــب (أيب محم ــد العدن ــاين) فجميعه ــا حتت ــوي عل ــى
تعزي ــة ألف ــراد التنظي ــم وتذكريه ــم بالص ــر والف ــرج.
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ً
ثاني�ا  :استخدام معامل االرتب�اط :Correlation Coefficient

آلي ــة معرف ــة م ــا إذا كان ــت هن ــاك عالق ــة ب ــن ط ــول الن ــص وع ــدد كلم ــات اآلي ــات
القرآنيــ�ة جلمي ــع عناص ــر العينــ�ة ،تم ــت باخلط ــوات التالي ــة:
 )1الفرضي ــة الصفري ــة :ال يوج ــد عالق ــة ب ــن ط ــول الن ــص وع ــدد كلم ــات اآلي ــات
القرآنيــ�ة.
الفرضية البديلة :يوجد عالقة بني طول النص وعدد كلمات اآليات القرآني�ة.
 )2إجياد قيمة Rحيث أن :R= Correlation Coefficient
رسم بي�اين ()14

حي ــث وج ــد أن  ، R=.53وه ــذا يع ــي وج ــود عالق ــة طردي ــة متوس ــطة ب ــن ط ــول
الن ــص واآلي ــات القرآني ـ�ة ،ولك ــن ال يمك ــن االعتم ــاد عل ــى قيم ــه  Rفق ــط حي ــث ت ــم

حس ــاب قيم ــه  Critical Valueللتأك ــد م ــن النتيج ــة.
 )3قيمه  ، C.V=.57وبالتايل .R < C.V

 )4نتيجة مقياس العالقة:

بم ــا أن قيم ــه  Rأصغ ــر م ــن قيم ــه  C.Vفه ــذا يع ــي أن ــه ل ــم يت ــم رف ــض الفرضي ــة
الصفريـــة ،وبالتـــايل ال توجـــد عالقـــة بـــن طـــول النـــص وعـــدد كلمـــات اآليـــات
القرآنيـــ�ة.
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بع ــد ذل ــك ت ــم فح ــص البي�ان ــات بعم ــق ،م ــن أج ــل ح ــذف القي ــم املتطرف ــة ،وبعده ــا
ت ــم حس ــاب قيم ــة  Rو  C.Vم ــرة أخ ــرى ،وظه ــرت نف ــس النتيج ــة ،حي ــث أن ط ــول
النــص ليــس لــه عالقــة باآليــات القرآني ـ�ة املقتبســة املســتخدمة ،وبالتــايل نســتنتج

أن املتح ــدث ال يمي ــل لالس ــتدالل باآلي ــات القرآني ـ�ة بك ــرة ،وإنم ــا يمي ــل الس ــتخدام
كلمات ــه للتأث ــر عل ــى املتلق ــي.
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إستنت�اجات حول فرضية الهوية اللغوية:
ظهــرت نت ـ�اجئ الهويــة اللغويــة حبســب املنهجيــة الــي تــم اســتخدامها يف املقارنــات،
وتــم جتزيئهــا إىل قســمني:
القســم األول :عمــل ثالثــة مقاييــس لغويــة خلطــب املتحــدث نفســه ،ومــن خــال
ذلــك اســتنتجنا:
ّ
 - 1تبــن وجــود اجلــذور العنيفــة عنــد جميــع املتحدثــن ،مــع مالحظــة أن (املهاجــر)
لديــه أعلــى نســبة الســتخدام اجلــذور يف خطبــه ،حيــث أن اســتخدام اجلــذر نفســه
يعطـــي داللـــة علـــى التمكـــن اللغـــوي العـــايل لـــدى املتحـــدث مـــن جهـــة ،وعلـــى
محدودي ــة اجل ــذور ال ــي يمتلكه ــا م ــن جه ــة ثانيــ�ة.
 - 2يتضـــح أن جميـــع املتحدثـــن يســـتخدمون كلمـــات فريـــدة يف كل خطبـــة مـــن
ّ
ً
خطبهـــم ،وتبـــن أن (املهاجـــر) هـــو األكـــر تفـــردا يف كلماتـــه املســـتخدمة ،مـــن
ب ــن املتحدث ــن ،ونس ــتنتج أن تف ـ ّـرد الكلم ــات يس ــاهم بتحدي ــد الهوي ــة اللغوي ــة
اخلاص ــة ب ــكل متح ــدث ،فكلم ــا زاد ع ــدد الكلم ــات الفري ــدة ل ــدى املتح ــدث زادت
دقـــة البي�انـــات املدخلـــة يف قاعـــدة البي�انـــات اخلاصـــة بـــكل متحـــدث.
 - 3تظهر عدة نت�اجئ لـ :n-gram

•كلم ــا زادت كلم ــة يف سلس ــلة الـــُ n-gramورص ــد ظهوره ــا ل ــدى املتح ــدث ،كلم ــا

زادت دق ــة بي�ان ــات الهوي ــة اللغوي ــة.
ُ
ً
ّ
•تبــن أيضــا أن مقارنــة خطــب املتحدثــن تظهــر نت ـ�اجئ أعلــى مــن مقارنــة خطــب
كل متحــدث علــى حــدة.
•ظهــرت نتـ�اجئ (الطريقــة النحويــة) و(تسلســل املفــردات) ضعيفــة لـ(البغــدادي
والعدنــاين) عنــد اســتخدام املقارنــة جلميــع خطبهــم.
•يبق ــى ظه ــور الـــ n-gramه ــو األعل ــى بالنس ــبة للمهاج ــر ،س ــواء كان بالطريق ــة
النحويــة أو بتسلســل املفــردات ،أو بمقارنــة جميــع اخلطــب فيمــا بينهــا ،ومقارنــة
اخلط ــب ً
فردي ــا بعضه ــا ببع ــض.

 - 4يتض ــح م ــن خ ــال طريق ــة املقايي ــس الثالث ــة املس ــتخدمة يف الهوي ــة اللغوي ــة
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(اجلـــذور العنيفـــة ،الكلمـــات الفريـــدة )n-gram ،أن خطـــب( املهاجـــر) كانـــت
األعل ــى م ــن حي ــث ظه ــور النتــ�اجئ.
القس ــم الث ــاين :ت ــم اس ــتخدام خمس ــة مقايي ــس لغوي ــة للمقارن ــة ب ــن املتحدث ــن،
ً
واعتم ــادا عليه ــا اس ــتنتجنا:
 - 1أن جميـــع املتحدثـــن لديهـــم كلمـــات مشـــركة بـــن خطبهـــمُ ،
ويســـجل
(البغ ــدادي واملهاج ــر) أعل ــى نس ــبة تش ــابه لغ ــوي يف مقي ــاس الكلم ــات ويف اجل ــذور
العنيفـــة.
 - 2تظهـــر أعلـــى نســـبة اختـــاف بـــن (العدنـــاين واملهاجـــر) يف مجموعـــة مـــن
االختبـــ�ارات اللغويـــة ماعـــدا يف اجلـــذور العنيفـــة.
ً
ُ - 3وج ــد أن هن ــاك ُمش ــركا ب ــن املتحدث ــن يف الـــ  ،n-gramsلك ــن أعل ــى كلم ــات
متسلســـلة مشـــركة كانـــت بـــن (البغـــدادي واملهاجـــر) يف (الطريقـــة النحويـــة)
و(تسلســـل املفـــردات).
 - 4اآليات القرآني�ة:
•ال توج ــد عالق ــة ب ــن ط ــول الن ــص وع ــدد كلم ــات اآلي ــات القرآنيـ ـ�ة ،وبالت ــايل
نس ــتنتج أن املتح ــدث ال يمي ــل لالس ــتدالل باآلي ــات القرآني ـ�ة بك ــرة وإنم ــا يمي ــل
الس ــتخدام كلمات ــه للتأث ــر عل ــى املتلق ــي.
ّ
•يتبـــن أن جميـــع املتحدثـــن قـــد اشـــركوا يف ذكـــر اآليـــة  55مـــن ســـورة النـــور
وال ــي كان ــت األك ــر تك ـ ً
ـرارا بينه ــم.
•تب ــن أن جمي ــع اآلي ــات األك ــر تك ـ ً
ـرارا ظه ــرت جميعه ــا يف خط ــب( البغ ــدادي)،
وه ــذا مؤش ــر عل ــى ك ــرة اقتب�اس ــاته القرآنيــ�ة يف خطب ــه األربع ــة األوىل ،يف ح ــن
ل ــم يس ــتخدم نف ــس النه ــج ،ح ــن دخ ــل التنظي ــم مرحل ــة األزم ــة ،وب ــدأ يتلق ــى
الهزائ ــم ،عل ــى غ ــرار خطبتــ�ه األخ ــرة ال ــي ل ــم يس ــتن�د فيه ــا عل ــى أي آي ــة قرآنيــ�ة.
•اآلي ــات األك ــر تك ـ ً
ـرارا يف خط ــب( أيب احلس ــن املهاج ــر) ،جميعه ــا حتت ــوي عل ــى
بــث روح احلماســة ،ومايصفونــه بـــ “اجلهــاد” ،ورفــع معنويــات أفــراد التنظيــم،
أم ــا اآلي ــات األك ــر تك ـ ً
ـرارا يف خط ــب (أيب محم ــد العدن ــاين) ،فجميعه ــا حتت ــوي
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علـــى تعزيـــة ألفـــراد التنظيـــم ،مـــع تذكريهـــم باقـــراب الفـــرج وحتقيـــق الفـــوز
والنص ــر للمؤمن ــن.
وبالتــايل تمــت تغذيــة قواعــد البي�انــات املوجــودة لقــادة أعضــاء داعــش باخلصائــص
اللغويـــة الـــي يتمـــز بهـــا كل واحـــد منهـــم ،وهـــذا يســـاعد علـــى معرفـــة أســـلوب
خط ــاب أعض ــاء داع ــش ،كل منه ــم عل ــى ح ــدة.
اخلاتمة:
م ــن خ ــال حتلي ــل البي�ان ــات املس ــتخرجة م ــن تصنيف ــات (ح ــدة الكلم ــة ،الكلم ــات
العنيف ــة ،الصف ــات اإلجيابيــ�ة ،الصف ــات الس ــلبي�ة ،ال ــدول) ت ــم قي ــاس توجه ــات
ق ــادة داع ــش ،وعل ــى أس ــاس النتــ�اجئ ت ــم إثبــ�ات الفرضي ــة األوىل ،القائل ــة بوج ــود
تواف ــق ب ــن توجه ــات ق ــادة داع ــش ،وعلي ــه ت ــم إضاف ــة تصنيف ــات كل متح ــدث
لـ ــقاعدة البي�ان ــات اخلاص ــة يف قس ــم الوس ــائط الرقمي ــة التاب ــع ملرك ــز “ اعت ــدال ”.
ومـــن خـــال املفـــردات املســـتخدمة يف اخلطـــب تـــم اعتمـــاد عـــدة معايـــر وهـــي:
(الكلمـــات املتشـــابهة واملختلفـــة ،الكلمـــات الفريـــدة ،الكلمـــات املتسلســـلة،
اجل ــذور العنيف ــة ،اآلي ــات القرآنيــ�ة) ،م ــن أج ــل معرف ــة اخلصائ ــص اللغوي ــة ل ــكل
متحـــدث ،ومعرفـــة التشـــابه احلاصـــل يف اخلصائـــص اللغويـــة بـــن املتحدثـــن،
وبالت ــايل إثبــ�ات الفرضي ــة الثانيــ�ة ،القائل ــة بوج ــود تواف ــق يف اخلصائ ــص اللغوي ــة
ّ
ب ــن ق ــادة داع ــش وإن اختلف ــت النس ــب بينه ــم ،وتب ــن النت ـ�اجئ التش ــابه يف الهوي ــة
اللغوي ــة ب ــن (البغ ــدادي واملهاج ــر) يف جمي ــع املقايي ــس ،أم ــا أق ــل نس ــبة تش ــابه
ُ
فس ــجلت ب ــن (العدن ــاين واملهاج ــر) يف جمي ــع املقايي ــس ،ماع ــدا مقي ــاس اجل ــذور
العنيف ــة.
ً
وأخـــرا اســـتنتجنا أن تشـــابه النصـــوص بـــن (البغـــدادي واملهاجـــر) ربمـــا جيعـــل
عملي ــة حتدي ــد هوي ــة املتح ــدث فيم ــا بينهم ــا أك ــر صعوب ــة ،ويع ــود ذل ــك لتق ــارب
الهوي ــة اللغوي ــة لهم ــا يف العينــ�ة مح ــل الدراس ــة .مم ــا يتي ــح فرص ــة التع ــرف عل ــى
الهوي ــة اللغوي ــة لـــ (العدن ــاين) بش ــكل أوض ــح يف حال ــة وج ــود مقارن ــة بمتح ــدث
مجه ــول الهوي ــة.
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معجم املصطلحات:
grams 2
grams 3
grams 4
grams 5
grams 6
grams 7
Correlation Coefficient
Critical Value
Jaccard Distance
Jaccard Similarity
N grams
Python
R
األحاديث الشريفة
اخلطب
االقتب�اسات
اآليات القرآني�ة
اجلذور
اجلماعات
اجلمل املتداولة
اخلصائص اللغوية
اخلطاب
السور القرآني�ة
الصفات اإلجيابي�ة
الصفات السلبي�ة
الطريقة النحوية
الكلمات اخلاوية
الكلمات الفريدة

سلسلة من كلمتني
سلسلة من ثالث كلمات
سلسلة من أربع كلمات
سلسلة من خمس كلمات
سلسلة من ست كلمات
سلسلة من سبع كلمات
طريقة إحصائي�ة لقياس معامل االرتب�اط بني متغيرين
القيمة احلرجة :نقطة يف توزيع االختب�ار تتم مقارنتها بقيمة االختب�ار اإلحصايئ
من أجل حتديد ما إذا كان سيتم رفض فرضية االختب�ار أم ال
اختب�ار ريايض لتحديد نسبه التشابه بني نصني
اختب�ار ريايض لتحديد نسبه االختالف بني نصني
طريقة الستخراج الكلمات املتسلسلة حبيث يكون بني الكلمة واليت تليها
مسافة
لغة برمجة تم استخدامها إلجراء التطبيقات اإلحصائي�ة وبن�اء الربامج
اإلحصائي�ة
لغة برمجة تم استخدامها إلجراء التطبيقات اإلحصائي�ة وبن�اء الربامج
اإلحصائي�ة
ما ورد عن الرسول صلى هللا عليه وسلم من أقواله
مرئي�ا أو مكتوباً
صوتي�ا أو ً
ً
كل ُ
ماينشر من قبل التنظيم سواء كان
كل ماتم إضافته باخلطاب أو بالنص املكتوب من غري لغة املتحدث ،مثل اآليات
القرآني�ة واألحاديث والشعر وأقوال األئمة والعلماء
اجلمل والفقرات اليت وردت بالقرآن ،ولها عالمات يف بدايتها ونهايتها
اجلذر هو الوحدة املعجمة األولية لكل كلمة ،اليت حتمل املعىن األهم من تلك
الكلمة والداللة ،واليت ال جيوز أن تتجزأ ،ويف اللغة العربي�ة معظم الكلمات لها
أصل ثاليث ،وبعضها لها أصل رباعي وقليل منها لها أصل خمايس
ً
ً
نشاطا مشرتكا ويكونون حتت إشراف تنظيم
فرق تمارس
مجموعة من اجلمل اليت يشرتك األشخاص يف قولها ،وليس لها دالالت لكرثة
تداولها بني الناس
األلفاظ واملفردات والطريقة النحوية اليت يتمزي بها النص
كالم يوجه ملستمعني من أجل توضيح قضية معلقة أو مناقشة مشكلة حالية
املواضيع اليت حتتوي على عدة آيات قرآني�ة
ُ
أوصاف محمودة تطلق بهدف املدحي
ُ
أوصاف مذمومة تطلق بهدف االنتقاص
تسلسل اجلمل العربي�ة و الذي يشتمل على (اسم -فعل -حرف)
مجموعة من احلروف اليت تتكون منها اجلمل العربي�ة والحتمل معىن بنفسها
مثل (من ،على ،إن)
ّ
كلمات ظهرت يف خطبة ملتحدث وتفرد بها ،ولم تظهر لدى متحدثني آخرين
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الكلمات املتسلسلة
الكلمات املتشابهة
الكلمات املستبعدة

املنظمات
املنهجيات
النص
الهوية اللغوية
برمجيات
حتليل اخلطاب
تصنيف
تفريغ النص
توجهات
خطيب
داعش
سحابة كلمات
قاعدة بي�انات
كلمات احلدة
كلمات العنف
ممزيات لغوية
وسائل التواصل
االجتماعي

طريقة الستخراج التعبريات املتسلسلة ،حبيث يكون بني كل كلمة واليت تليها
مسافة
كلمات ظهرت يف خطب متحدثني متعددين واشرتكوا بها
كلمات الحتمل معىن عندما تأيت بمفردها ،ومن ضمنها أفعال اجلر والنصب
وإن وأخواتها وكان وأخواتها وغريها واستبعادها أثن�اء معاجلة البي�انات ،يفيد
بتحسني البحث والنت�اجئ لبقية الكلمات واملفردات ،ما يفيد بمعرفة الطريقة
النحوية للمتحدث أو املتحدث
املنظمة هي شخصية اعتب�ارية لها كيانها وإدارتها املستقلة
الطرق اإلجرائي�ة اليت يتم بها تنظيف وتصنيف وحتليل البي�انات للحصول على
النت�اجئ
صيغة الكالم اليت وضعها املؤلف كما وردت مكتوبة
الطريقة اللغوية اليت يستخدمها الشخص ،واليت تأثر تكوينها بعوامل
اجتماعية وتعليمية وديني�ة
ّ
ّ
عبارة عن وصف لكل ما يقوم به احلاسوب من عمليات متكاملة ،كحل املسائل
ّ
الرياضية واإلحصائي�ة ،باإلضافة إىل إجراء التصحيح الالزم على الصيغة
ّ
التحريرية ،وإجناز العمليات اليت يطلبها املستخدم
استخراج خصائص لغوية من أجل العمل على قياس التوجهات
توزيع البي�انات إىل فئات حسب نوعها وعالقاتها
حتويل اخلطاب املسموع إىل نص مكتوب
امليول واألفكار واملشاعر اليت يتخذها الشخص حول املواقف أو األشخاص
حوله وتنعكس هذه التوجهات يف سلوكياته
املتحدث الذي يلقي كالم ّ
موجه ملستمعني حول قضية معلقة أو مشكلة حالية
مختصر متداول ملسىم (الدولة اإلسالمية يف العراق والشام)
ً
عرض الكلمات األكرث ً
تكرارا بطريقة منسقة ،والكلمات األعلى تكرارا تكون
حبجم أكرب
ُ ّ
مجموعة من املعلومات المنظمة بطريقة تسمح الوصول إليها ،وتعديلها،
وإدارتها بسهولة
كلمات انفعالية مثل القسم واللعن واإلهانة
ً
متعديا حنو اآلخرين
كلمات يكون أذاها
األلفاظ واملفردات والطريقة النحوية اليت يتمزي بها النص
مواقع الويب وأدوات اإلنرتنت اليت تسمح بمشاركة املحتوى والصور ومقاطع
الفيديو والروابط واآلراء بني املستخدمني

التحليل املعجيم خلطاب داعش  -مقاربة إحصائي�ة

40

التحليل املعجيم خلطاب داعش  -مقاربة إحصائي�ة

41

