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امللخص:
تبحـــث هـــذه الدراســـة يف عينـــ�ة مـــن خطـــب صوتيـــ�ة ومرئيـــ�ة لقـــادة داعـــش )أبـــو بكـــر 
البغـــدادي، أبـــو محمـــد العدنـــاين، أبـــو احلســـن املهاجـــر( والـــي ُنشـــرت بـــن عـــايم  
2014-2019، بهـــدف التعـــرف علـــى األســـاليب اللغويـــة الـــي تمزيهـــم عـــن غريهـــم 
ــة  ــاليب اللغويـ ــة األسـ ــف دراسـ ــث تكشـ ــرى، حيـ ــات األخـ ــادات التنظيمـ ــن قيـ مـ
توجهـــات قـــادة داعـــش، والهويـــة اللغويـــة لـــكل واحـــد منهـــم، ومـــدى التشـــابه أو 
االختـــاف القائـــم فيمـــا بينهـــم، وذلـــك مـــن أجـــل التوصـــل إىل فهـــم أعمـــق للـــرؤى 

والتصـــورات والتوجهـــات املتطرفـــة الـــي حيملهـــا قـــادة التنظيـــم. 
ـــا  ـــة وزواي ـــول يف اللغ ـــا الق ـــا زواي ـــد وأيًض ـــكل قائ ـــة ب ـــات اخلاص ـــة التوجه ـــت دراس تم
النظـــر يف امليـــول املشـــرتكة فيمـــا بينهـــم، واســـتعرضت الدراســـة أيًضـــا تصنيفـــات 
ــّدة يف  ــة احلـ ــة العنـــف ولهجـ ــور لهجـ ــاس مـــدى حضـ ــل قيـ ــن أجـ ــادة مـ ــة للقـ لغويـ
اخلطـــاب، ونســـبة الصفـــات اإلجيابيـــ�ة و الصفـــات الســـلبي�ة املســـتعملة، والـــدول 

الـــي ُذكـــرت يف اخلطـــب. 
ـــد  ـــم رص ـــث ت ـــادة، حي ـــن الق ـــوي ب ـــاف اللغ ـــابه واالخت ـــة التش ـــرت الدراس ـــا أظه كم
الكلمـــات املشـــرتكة واملختلفـــة بينهـــم واملفـــردات الـــي تمـــزيَّ بهـــا كل قائـــد، واملفـــردات 
الـــي تعـــود لنفـــس اجلـــذر، والكلمـــات املتسلســـلة املتكـــررة، واآليـــات القرآنيـــ�ة 
املشـــرتكة، وهـــي االســـرتاتيجية الـــي بفضلهـــا أمكننـــ�ا البلـــوغ إىل اخلصائـــص 
اجلوهريـــة للغـــة املســـتعملة مـــن طـــرف كل قائـــد علـــى حـــدة، علـــى أســـاس أنهـــا 

تمـــزيه. 
وبالتـــايل تمـــت تغذيـــة قاعـــدة البي�انـــات بتوجهـــات وهويـــة القائـــد اللغويـــة، وهـــو 
ــا  ــة الهويـــة، أو تب�اعدهـ ــابه النصـــوص مجهولـ ــا سيســـمح بت�أكيـــد اقـــرتاب وتشـ مـ
واختافهـــا مـــع لغـــة أحـــد قـــادة التنظيـــم، مـــن خـــال برمجيـــات الـــذكاء االصطناعـــي 

اخلاصـــة بمركـــز “ اعتـــدال ”.
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1 /الصفات اإلجيابي�ة: كلمات حتمل معىن املدح والثن�اء والقوة والسيطرة.
2 /الصفات السلبي�ة: كلمات حتمل معىن الذم واإلستصغار واإلقصاء.
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املقدمة:
ُيعتـــر اخلطـــاب الصـــادر عـــن قيـــادات تنظيـــم داعـــش بمثابـــة الزنـــاد يف الســـاح 
ــام  ــراد التنظيـــم التوجيهـــات والدعـــم للقيـ النـــاري، حيـــث يســـتمد مـــن خالـــه أفـ
ـــات  ـــدول واملنظم ـــد ال ـــخاص ض ـــ�د األش ـــض وجتني ـــم حتري ـــ�ة، فيت ـــات اإلرهابي بالعملي
ـــد ال  ـــادي ق ـــاح الم ـــأن الس ـــا ب ـــاب، فيظهـــر هن ـــتخدمة باخلط ـــة الُمس ـــال اللغ ـــن خ م
ـــ�د والتحريـــض، وإنمـــا باســـتخدام اللغـــة -كســـاح  يكـــون الطريقـــة الوحيـــدة للتجني
غـــري مـــادي- لتصـــل اىل أكـــر شـــرحية ممكنـــه للتأثـــري عليهـــم وخدمـــة أجنـــدة 
ــات  ــا احلكومـ ــع بهـ ــي تضطلـ ــ�ة الـ ــام األمنيـ ــة األدوار واملهـ ــ�دو أهميـ ــرف، لتبـ التطـ
ـــاب. ـــرف واإلره ـــكال التط ـــة كل أش ـــة ومواجه ـــل محارب ـــن أج ـــات م ـــدول واملؤسس وال

ـــ�ة  ـــات املعني ـــات واملؤسس ـــا اجله ـــوم به ـــي تق ـــام ال ـــذه امله ـــم ه ـــن أه ـــدة م ـــل واح وتمث
بمحاربـــة التطـــرف واإلرهـــاب، يف محاربـــة أصـــول وجـــذور اخلطـــاب املتطـــرف 
ــرة  ــت إمـ ــك حتـ ــي ُتْنَتهـ ــة الـ ــال اإلجراميـ ــي يف كل األعمـ ــس والفعلـ ــبب الرئيـ املتسـ
هـــؤالء، عـــن طريـــق محاولتهـــا تفكيـــك آليـــات واســـرتاتيجيات اخلطـــب املتطرفـــة، مـــع 
ـــة.  ـــة واللغوي ـــا احليوي ـــا وخصائصه ـــل محتواه ـــا، وحتلي ـــدى تأثريه ـــة م ـــد ومعرف حتدي
فتحليـــل اخلصائـــص اللغويـــة يكشـــف معـــاين األلفـــاظ املســـتخدمة ويســـاهم 
يف الكشـــف عـــن توجهـــات وميـــول املتحـــدث ألي مـــن اجلهـــات أو املنظمـــات الـــي 
ينتـــيم اليهـــا أو يعاديهـــا، ويســـاهم أيًضـــا يف الكشـــف عـــن الهويـــة اللغويـــة الـــي 

يتمـــزي بهـــا كل شـــخص، عـــر قيـــاس اســـتخدام املفـــردات والرتاكيـــب اللغويـــة.
وتكمن أهمية هذه الدراسة يف:

 التحليـــل اللغـــوي خلطـــب كل قائـــد مـــن قـــادة داعـــش علـــى حـــدة، ومـــدى 	 
ـــن  ـــواء م ـــرها، س ـــا ونش ـــت خروجه ـــي رافق ـــياقات ال ـــداث والس ـــري األح تأث

ـــا. ـــة أو بعده ـــل اخلطب قب

رصـــد األلفـــاظ واملفـــردات لـــكل خطـــاب مـــن أجـــل تكويـــن قاعـــدة بي�انـــات 	 
تابعـــة للمركـــز العالـــيم ملكافحـــة الفكـــر املتطـــرف »اعتـــدال«، لكـــي 
تســـاعد علـــى حتديـــد هويـــة القائـــد مـــن خـــال لغـــة اخلطـــاب وتوجهـــه. 
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معرفـــة املحتـــوى املنشـــور الـــذي حيمـــل توجهـــات التنظيمـــات املتطرفـــة 	 
مـــن خـــال الرصـــد اللغـــوي للخطـــب املنشـــورة علـــى وســـائل التواصـــل 
االجتماعـــي أو املواقـــع اإلخباريـــة لكشـــف توجـــه املحتـــوى الفكـــري 

املتـــداول بنســـبة دقـــة عاليـــة.

الهويـــة 	  الزعمـــاء واألفـــراد مجهـــويل  الغطـــاء عـــن طبيعـــة    كشـــف 
الذيـــن يقومـــون بنشـــر املحتـــوى الداعـــيش، عـــن طريـــق مقارنـــة لغتهـــم 
وأســـاليبهم التعبرييـــة مـــع تلـــك الـــي يتـــم اســـتعمالها لـــدى القـــادة 
الذيـــن شـــكلوا عينـــ�ة البحـــث، مـــن أجـــل إضافتهـــا كتغذيـــة معلوماتيـــ�ة 

ــدال”. ــز “اعتـ ــة بمركـ ــات اخلاصـ ــدة البي�انـ ــة لقاعـ راجعـ

أسئلة البحث وفرضياته:
ـــا  توجـــه حبثنـــ�ا أســـئلة مركزيـــة، نراهـــن علـــى اإلجابـــة عنهـــا مـــن خـــال فرضيتـــن نفًي

ـــا. أمـــا األســـئلة فيمكـــن صياغتهـــا كالتـــايل:   أو إجياًب
هـــل يمكـــن كشـــف القصديـــة اخلطابيـــ�ة لقـــادة داعـــش، باعتمـــاد دراســـة 	 

مكونـــات خطبهـــم اللغويـــة فقـــط؟ وهـــل بمقدورنـــا أن نرصـــد اآلثـــار 
الســـياقية علـــى معجـــم هـــذا اخلطـــاب؟

هل من إمكاني�ة منهجية لضبط توجه املتحدث، وهويت�ه اللغوية؟ 	 

أيمكـــن القـــول أن التشـــارك األيديولـــويج لقيـــادات داعـــش، هـــو بالضـــرورة 	 
ـــات؟ أم أن  ـــات يف التوجه ـــن توافق ـــرتكة وع ـــة مش ـــة لغوي ـــن هوي ـــري ع تعب

لـــكٍل هويتـــ�ه اللغويـــة اخلاصـــة الـــي تمـــزيه عـــن اآلخريـــن؟ 

هـــل مـــن حـــدود للتمايـــز والتجانـــس يف املعجـــم الداعـــيش؟ وكيـــف يمكـــن 	 
ضبـــط حـــدوده و ثوابتـــ�ه، ومتغرياتـــه؟

وســـوف نراهـــن يف دراســـتن�ا هـــذه علـــى التحقـــق مـــن فرضيـــة وجـــود هويـــة خاصـــة 
ـــو  ـــدادي، أب ـــر البغ ـــو بك ـــش )أب ـــادة داع ـــيم لق ـــابه املعج ـــر التش ـــق ع ـــرف تتحق ـــكل ط ب
محمـــد العدنـــاين، أبـــو احلســـن املهاجـــر(، حبيـــث يكـــون مـــن املمكـــن اســـتخاصها 
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حـــى دون املعرفـــة املســـبقة بأســـماء أصحابهـــا.
ــز أو مـــا  كمـــا نـــود التحقـــق مـــن فرضيـــة وجـــود قاســـم مشـــرتك خلـــف هـــذا التماـي
يمكـــن دعوتـــه بالهويـــة اللغويـــة املعجميـــة األساســـية لتنظيـــم داعـــش، وهـــذا مـــا 

سنســـعى إىل إثب�اتـــه عـــر آليـــات حتليـــل معجـــيم وإحصـــايئ صـــارم؟ 
عين�ة الدراسة:

ـــز  ـــرف يف مرك ـــد التط ـــن مرص ـــش م ـــادة داع ـــب لق ـــة خط ـــن مجموع ـــ�ة م ـــد عين ـــم أخ ت
ـــا إىل  ـــم حتويله ـــ�ة، ت ـــموعة أو مرئي ـــة مس ـــرة خطب ـــي عش ـــن اثن ـــون م ـــدال” وتتك “اعت
نـــص مقـــروء بواســـطة برمجيـــات قســـم الوســـائط الرقميـــة، وتنقســـم إىل نوعـــن: 
ـــو  خطـــب قصـــرية خاصـــة بصـــاة اجلمعـــة، وخطـــب طويلـــة وجميعهـــا خمـــس لــــ )أب
بكـــر البغـــدادي( وأربـــع لـ)أبـــو محمـــد العدنـــاين( وثـــاث لـ)أبـــو احلســـن املهاجـــر(. وتـــم 
ـــيم أو  ـــأن العال ـــة بالش ـــا مرتبط ـــي إم ـــ�ة عامـــة، وه نشـــرها يف ســـياقات سياســـية وأمني
ـــدول )1(  ـــن ج ـــه، ويب ـــايب نفس ـــش اإلره ـــم داع ـــروف تنظي ـــة بظ ـــة، أي مرتبط خاص

ـــ�ة. ـــل العين ـــاه تفاصي أدن

عدد الكلمات من دون 
اقتب�اسات

عدد الكلمات مع 
اسم اخلطبةالتاريخاالقتب�اسات

أبو بكر البغدادي ) قائد تنظيم داعش سابًقا(
خطبة املوصل يف جامع النوريوليو 72510622014

فرتبصو إنا معكم مرتبصونديسمر 144020312015
هذا ما وعدنا هللا ورسولةمارس 222728952016
وبشر الصابرين أغسطس 335351362018
يف ضيافة أمري املؤمننأبريل 85610692019

أبو محمد العدناين ) املتحدث الرسيم باسم تنظيم داعش سابًقا(
 هذا وعد هللايونيو 243331142014

 قل موتوا بغيظكمين�اير 6417372015
 يا قومنا أجيبوا داعي هللايونيو 294932552015
 قل للذين كفروا ستغلبونأكتوبر 2963302015

أبو احلسن املهاجر )املتحدث الرسيم باسم تنظيم داعش سابًقا (
فاصر إنَّ وعد هللا حقأبريل 298136912017
فبهداهم اقتدهأبريل 331949492018
صدق هللا فصدقه مارس 352448092019

جدول )1(: اخلطب والكلمات 
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املنهجية:
ـــاب(،  ـــل اخلط ـــم )حتلي ـــا: قس ـــمن، هم ـــة إىل قس ـــيم الدراس ـــا إىل تقس ـــا منهجًي عمدن
ـــدة،  ـــى ح ـــم عل ـــكل قس ـــة ل ـــث مختلف ـــلكيات حب ـــن مس ـــة( معتمدي ـــة اللغوي و)الهوي

ـــوة.  ـــية املرج ـــ�اجئ األساس ـــول إىل النت ـــدف الوص به

القسم األول حتليل اخلطاب سياقًيا:
أ - عاقة اخلطاب باألحداث سواء الي وقعت قبله أو بعده.

ب - حتليل اخلطاب كمًيا.
ـــات  ـــدول والصف ـــف وال ـــدة والعن ـــى احل ـــة عل ـــات الدال ـــد )الكلم ـــى رص ـــل عل ـــم العم ت
اإلجيابيـــ�ة و الســـلبي�ة واجلماعـــات واملنظمـــات املســـتخدمة يف اخلطـــب( لـــدى 
البغـــدادي واملهاجـــر والعدنـــاين، لكشـــف توجهاتهـــم وميولهـــم بوجـــه عـــام، مـــن 
خـــال حتليـــل اخلطـــب لغوًيـــا وقيـــاس مـــدى اســـتخدام هـــذه الـــدالالت اللغويـــة. 

القسم الثاين الهوية اللغوية: 
ـــاس   ـــال قي ـــن خ ـــة م ـــة لغوي ـــود هوي ـــة وج ـــن فرضي ـــق م ـــى التحق ـــه عل ـــب رهان فينص
أهـــم اخلصائـــص والســـمات الـــي مـــزيت خطـــب قـــادة داعـــش، بإعتمـــاد مقاربـــة 
ـــذه  ـــرار ه ـــاب تك ـــم حس ـــن ث ـــة )R( وم ـــتخدام لغ ـــاس إس ـــى أس ـــوم عل ـــ�ة تق معلوماتي
اخلصائـــص يف اخلطـــب باســـتخدام لغـــي )R( و )Python( وهـــذه اخلصائـــص هـــي: 

أ . الكلمات املتشابهة:
ـــتبعاد  ـــع اس ـــة، م ـــتخدمة يف كل خطب ـــات املس ـــع الكلم ـــمل جمي ـــدول يش ـــل ج ـــم عم  ت
ـــا  ـــا وغريه ـــر، وإن وأخواته ـــروف اجل ـــمل ح ـــي تش ـــة ال ـــات اخلاوي ـــن الكلم ـــة م مجموع
ـــن  ـــا وم ـــوي دقيًق ـــابه اللغ ـــاس التش ـــون قي ـــي يك ـــة، لك ـــة واملنطقي ـــط اللغوي ـــن الرواب م

ـــض.  ـــا البع ـــب بعضه ـــة اخلط ـــم مقارن ث
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ب. الكلمات الفريدة:
ـــردات  ـــتخدم مف ـــي تس ـــخصيات ال ـــة الش ـــل معرف ـــن أج ـــا م ـــب لغوًي ـــل اخلط ـــم حتلي ت
ـــرًدا  ـــر تف ـــخصيات األك ـــة الش ـــريه، ومعرف ـــد غ ـــن أح ـــتخدم م ـــم تس ـــة، ل ـــزية وخاص مم
عـــن البقيـــة، حيـــث تـــم حـــذف الكلمـــات اخلاويـــة، ورصـــد الكلمـــات الـــي ظهـــرت 
ــر عنـــد اآلخريـــن ســـواء ُذكـــرت مـــرة واحـــدة، أو  ــ�ه، ولـــم تظهـ لـــدى متحـــدث بعينـ

ـــرات. ـــدة م ـــررت ع تك
جـ. جذور الكلمات العنيفة:

تـــم رصـــد الكلمـــات الدالـــة علـــى العنـــف يف جميـــع اخلطـــب ومـــن ثـــم إرجـــاع 
ــوي  ــاف اللغـ ــابه واالختـ ــاس التشـ ــم قيـ ــي يتـ ــا لكـ ــة  إىل جذورهـ ــات العنيفـ الكلمـ
بـــن جميـــع املتحدثـــن،  باإلضافـــة إىل إحصـــاء اجلـــذور املشـــرتكة بـــن جميـــع 
ـــدث  ـــا املتح ـــّكل منه ـــي يش ـــات ال ـــة الكلم ـــذور يف معرف ـــا اجل ـــث تفيدن ـــن حي املتحدث
ـــة  ـــة اللغ ـــه لناصي ـــه وامتاك ـــدى قدرت ـــدث وم ـــة املتح ـــى باغ ـــوف عل ـــه، وللوق خطاب
واحلديـــث وممكنـــات القـــول، تـــم اســـتنت�اج خاصيتـــن مـــن اخلصائـــص اللغويـــة 

عنـــد احتســـاب نســـبة اجلـــذور:
ــة  ــات اللغويـ ــة التصريفـ ــذر لـــدى املتحـــدث بكافـ ــتخدام اجلـ ــة األوىل: اسـ اخلاصيـ
ــا علـــى مقـــدار  يبـــّن مـــدى تمّكنـــه اللغـــوي، فقيـــاس التمكـــن اللغـــوي يعتمـــد هنـ

ــال: ــة مثـ ــات اللغويـ ــم التصريفـ وحجـ
اجلذر: قتل

التصريفات اللغوية: مقاتل، قاتلوا، يقتل، قتال ... إلخ
اخلاصيـــة الثانيـــ�ة: التنـــّوع يف اجلـــذور، فتكـــرار اجلـــذور يف اخلطـــب يـــدل علـــى أن 
املتحـــدث يملـــك عـــدًدا محـــدوًدا غـــري منـــّوع مـــن اجلـــذور، وال يقـــوم ســـوى بإعـــادة 
تدويرهـــا يف حديثـــ�ه، فتكـــرار املتحـــدث جلـــذر )قتـــل( يف حديثـــ�ه وإهمالـــه اجلـــذور 
ـــالة  ـــال رس ـــل( إليص ـــذر )قت ـــى اجل ـــز عل ـــدث يرّك ـــي أن املتح ـــه، يع ـــة ل ـــرى املرادف األخ

مـــا، أو مـــن جهـــة أخـــرى هـــو ال يملـــك القـــدرة علـــى التنـــوع اللغـــوي.
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:)N grams( د.الكلمات املتسلسلة
ـــواع  ـــبعة أن ـــتخراج س ـــم اس ـــع، وت ـــلي ومتت�اب ـــكل تسلس ـــأيت بش ـــي ت ـــات ال ـــي الكلم  ه

)7grams,6 grams, 5 grams, 4 grams, 3 grams, 2 grams, 1 gram( :ــلة ــات املتسلسـ ــن الكلمـ مـ
تـــم اســـتخراجها لكـــي يتـــم احتســـابها والرتاتيـــب املتت�ابعـــة الشـــائعة الـــي يســـتخدمها 
ـــتخدام  ـــزي باس ـــدث يتم ـــكل متح ـــن، ف ـــن اآلخري ـــا باملتحدث ـــع مقارنته ـــدث،  م كل متح
ـــذا  ـــام به ـــن للقي ـــتعمال طريقت ـــم اس ـــد ت ـــم، وق ـــكل دائ ـــ�ة بش ـــة معين ـــارات متت�ابع عب

ـــر:  األم
األوىل:  إبقـــاء الكلمـــات اخلاويـــة يف النـــص مـــن خـــال املحافظـــة علـــى )الطريقـــة 
مـــن  وغريهـــا  افريقيـــة  »وعـــرب  مثـــال:  متحـــدث،  بـــكل  اخلاصـــة  النحويـــة( 
الواليـــات«. فتظهـــر خصائـــص اللغـــة النحويـــة لـــدى املتحـــدث عنـــد اســـتخدامه 
ألفعـــال اجلـــر ملحوقـــة بالصفـــات، أو اســـتخدام ظـــرف الزمـــان مـــع األفعـــال، إذ ال 
ــر بالذكـــر أيًضـــا  جيـــب إهمـــال التسلســـل اللغـــوي للطـــرق النحويـــة املتكـــررة، وجدـي
ـــة،  ـــلة عام ـــات املتسلس ـــاب الكلم ـــص كان الحتس ـــة يف الن ـــات اخلاوي ـــاء الكلم أن إبق
بـــدون النظـــر للتقســـيمات النحويـــة اخلاصـــة حبـــروف اجلـــر وظـــروف الزمـــان 

.N gram ــكل ــا لـ وغريهـ
الثانيـــ�ة:  إزالـــة الكلمـــات اخلاويـــة يف النـــص وإبقـــاء املفـــردات واأللفـــاظ اخلاصـــة 
ــة  ــذه الطريقـ ــات«، وبهـ ــا الواليـ ــة وغريهـ ــرب افريقيـ ــال: »وعـ ــدث، مثـ ــكل متحـ بـ
يتـــم الرتكـــزي علـــى تسلســـل املفـــردات فقـــط بالرغـــم مـــن أن املعـــىن النحـــوي يبقـــى 

مفقـــوًدا.
ه. اآليات القرآني�ة: 

من خال اآليات القرآني�ة  تم اآليت:
أوًل: رصـــد جميـــع اآليـــات القرآنيـــ�ة يف اخلطـــب إلحصـــاء اآليـــات املســـتخدمة، 
ومـــدى تكـــرار  اســـتخدامها بـــن جميـــع املتحدثـــن، باإلضافـــة إىل معرفـــة اآليـــات 
والســـور املشـــرتكة بـــن املتحدثـــن،  ومـــن ثـــم إجيـــاد العاقـــة بـــن اختيـــ�ار اآليـــات 

ــا. ــ�ة واخلطـــب املذكـــورة فيهـ القرآنيـ
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)Correlation Coefficient( ثانًي�ا: معامل االرتب�اط
ـــات  ـــدد كلم ـــن ع ـــة ب ـــاك عاق ـــت هن ـــا إذا كان ـــة م ـــ�اط ملعرف ـــل االرتب ـــتخدام معام اس
ـــوة  ـــدى ق ـــة اىل م ـــ�ة باإلضاف ـــات القرآني ـــات اآلي ـــدد كلم ـــص(،  وع ـــول الن ـــص )ط الن
العاقـــة إن وجـــدت، حيـــث تفيدنـــا هـــذه الطريقـــة يف معرفـــة مـــا إذا كان املتحـــدث 
ــن  ــح مـ ــايل ُيصبـ ــار اجلانـــب الديـــي وبالتـ ــرة إلظهـ ــ�ة بكـ ــات القرآنيـ ــتدل باآليـ يسـ

الســـهل التأثـــري علـــى املتلقـــي.   
)Critical Value(  ثالًثا: القيمة احلرجة

ــدد  ــن عـ ــة بـ ــة طرديـ ــة عاقـ ــا إذا كان ثمـ ــد ممـ ــة للتأكـ ــة احلرجـ ــتخدام القيمـ اسـ
كلمـــات النـــص )طـــول النـــص(، وعـــدد كلمـــات اآليـــات القرآنيـــ�ة. 

و. املقياس املتبع:
Jaccard Similarity, Jaccard Distance, Cor� )تـــم اســـتخدام املقاييـــس اإلحصائيـــ�ة 

ــابه واالختـــاف بـــن خطـــب البغـــدادي  relation Coefficient( لتحديـــد مـــدى التشـ

ــع  ــص يف جميـ ــول النـ ــ�ار طـ ــن االعتبـ ــذ يف عـ ــم األخـ ــث تـ ــر. حيـ ــاين واملهاجـ والعدنـ
ــتخدمة. ــس املسـ املقاييـ

مقيـــاس )Jaccard Similarity(: يعتـــر واحـــًدا مـــن الطـــرق اإلحصائيـــ�ة املشـــهورة 
ـــاس  ـــى قي ـــ�اًء عل ـــر، بن ـــخص وآخ ـــب كل ش ـــن خط ـــوي ب ـــابه اللغ ـــبة التش ـــد نس لتحدي
ـــون  ـــال القان ـــن خ ـــابه م ـــم حس ـــن، ويت ـــرتكة يف النص ـــري املش ـــرتكة وغ ـــات املش الكلم

التـــايل:

حيث أن: 
A: هو النص األول
B: هو النص الثاين

ـــتخدمة  ـــهورة املس ـــ�ة املش ـــات اإلحصائي ـــم اآللي ـــد أه ـــاس )Jaccard Distance(: أح مقي
ــ�اًء علـــى  ــر، بنـ يف حتديـــد نســـبة االختـــاف اللغـــوي، بـــن خطـــب كل شـــخص وآخـ
قيـــاس الكلمـــات املشـــرتكة وغـــري املشـــرتكة يف النصـــن، ويتـــم حســـابه مـــن خـــال 
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القانـــون التـــايل:

حيث أن: 
A: هو النص األول
B: هو النص الثاين

متوســـط نســـبة الكلمـــات لـــكل مـــن )الكلمـــات الفريـــدة واجلـــذور العنيفـــة، الكلمـــات 
ــ�ة، الـــدول واملنظمـــات،  احلـــادة، الكلمـــات العنيفـــة، الصفـــات الســـلبي�ة واإلجيابيـ

ـــة:  ـــة التالي ـــق املعادل ـــن طري ـــبة ع ـــاب النس ـــم حس ـــث يت ـــات، حي واالقتب�اس

معـــدل الكلمـــات لـــكل متحـــدث بســـبب وجـــود أكـــر مـــن خطبـــة لـــكل قائـــد عـــن 
ــة:  ــة التاليـ طريـــق املعادلـ

)Correlation Coefficient(  معامل االرتب�اط
ُتســـتخدم هـــذه الطريقـــة ملعرفـــة مـــا إذا كانـــت هنـــاك عاقـــة طرديـــة أو عكســـية 

بـــن عـــدد كلمـــات النـــص )طـــول النـــص( وعـــدد كلمـــات اآليـــات القرآنيـــ�ة:
  

حيث أن : 
X: هي عدد كلمات النص )طول النص(

y:  هي عدد كلمات اآليات القرآني�ة
n:  هي العين�ة املستخدمة)12 خطبة(
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ومـــن أجـــل اختـــاذ القـــرار حـــول مـــا إذا كانـــت هنـــاك عاقـــة طرديـــة بـــن عـــدد كلمـــات 
النـــص )طـــول النـــص(،  وعـــدد كلمـــات اآليـــات القرآنيـــ�ة اتبعنـــا اخلطـــوات التاليـــة:

1 - الفرضية:   
أ - الفرضيـــة الصفريـــة: تعتـــر أنـــه ال يوجـــد عاقـــة بـــن )طـــول النـــص(، وعـــدد 

كلمـــات اآليـــات القرآنيـــ�ة 
ـــدد  ـــص وع ـــول الن ـــن ط ـــة ب ـــود عاق ـــدأ وج ـــى مب ـــوم عل ـــة: تق ـــة البديل ب - الفرضي

ـــ�ة .  ـــات القرآني ـــات اآلي كلم
. R 2 - إجياد قيمة

 R ـــت ـــة إذا كان ـــة الصفري ـــض الفرضي ـــم رف ـــث يت ـــة: حي ـــة احلرج ـــاب القيم 3 - حس
ـــة. ـــة احلرج ـــن القيم ـــر م أك

4 - خالصات النتيجة.
 من خال املقاييس السابقة تم:

1. مقارنة اخلصائص اللغوية بن خطب املتحدث نفسه: الرسم البي�اين1
ـــى  ـــا عل ـــر كًل منه ـــب املهاج ـــاين وخط ـــب العدن ـــدادي وخط ـــب البغ ـــة خط ـــت مقارن تم
حـــدة، مـــن أجـــل كشـــف التشـــابه واالختـــاف القائـــم بـــن خطـــب املتحـــدث مـــن 

جهـــة، وحتديـــد اخلصائـــص اللغويـــة للمتحـــدث نفســـه مـــن جهـــة ثانيـــ�ة. 
2. مقارنة اخلصائص اللغوية بن خطب املتحدثن: الرسم البي�اين2

)أ( جميـــع خطـــب البغـــدادي مـــع جميـــع خطـــب العدنـــاين، وجميـــع خطـــب البغـــدادي 
مـــع جميـــع خطـــب املهاجـــر

)ب( جميع خطب العدناين مع جميع خطب املهاجر
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املقارنة بن خطب املتحدث نفسه: 

العدناين

البغدادي

املهاجر

هذا وعد 
هللا

خطبة املوصل 
يف جامع النور

فبهداهم 
اقتده قل موتوا 

بغيظكم
ياقومنا 

أجيبو داعي 
هللا

صدق هللا 
فصدقه

قل للذين 
كفروا 

ستغلبون

يف ضيافة 
أمري املؤمنن

وبشر 
الصابرين هذا ما وعدنا 

هللا ورسوله

فرتبصوا 
إنا معكم 
مرتبصون

فاصر  إن 
وعد هللا حق

    رسم بي�اين )1(
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املقارنة بن املتحدثن: 

عناصر معلوماتي�ة لتحليل اخلطاب الداعيش:
أ. رصد عاقة اخلطب باألحداث:

بنـــ�اًء علـــى البي�انـــات املرصـــودة لدينـــ�ا، تـــم البحـــث عـــن وســـيلة لربـــط الســـياقات 
والظـــروف الـــي حدثـــت قبـــل وبعـــد الظهـــور علـــى منصـــات اخلطـــب،  وقـــد 
ـــة أســـباب اإلصـــدار  ودوافعـــه وأهدافـــه إىل  ـــراءة املرتبطـــة بدراس ـــت هـــذه الق خلص
محاولـــة تأكيـــد طبيعـــة العاقـــة املرتبطـــة بـــن اخلطـــاب وهـــذه املحـــددات املرتبطـــة 
ـــاث  ـــى ث ـــتجيب عل ـــة س ـــذه العاق ـــات ه ـــا أن خاص ـــكاين. كم ـــاين وامل ـــياق الزم بالس
تســـاؤالت أساســـية: لمـــاذا جـــاء هـــذا اخلطـــاب يف هـــذا الوقـــت؟ مـــا عاقـــة فكـــرة 

اخلطـــاب بالظـــروف اخلارجيـــة؟ ومـــا مـــدى تأثـــر أفـــراد التنظيـــم باخلطـــاب؟ 
أما عن نت�اجئها، فهي التالية:

رسم بي�اين )2(
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األحداث الي تزامنت مع ظهور اخلطب:

Jun 14Jul 14Jan 15Jun 15

Apr 17Mar 16Dec 15Oct 15

Apr 18 Aug 18Mar 19Apr 19
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يتبـــن يف الرســـم التوضيـــي )3( للخـــط الزمـــي لألحـــداث بـــأن خطـــب العدنـــاين 
تزامنـــت مـــع نهضـــة وانتصـــارات داعـــش، بينمـــا تزامنـــت خطـــب املهاجـــر مـــع هزائـــم 

ـــم . ـــقوط التنظي وس
ب. حتليل اخلطاب )اجلزء الكيم(: 

ـــدة،  ـــى ح ـــخص عل ـــكل ش ـــب ل ـــع اخلط ـــاء جمي ـــل بإحص ـــن التحلي ـــزء م ـــذا اجل ـــم ه يهت
ملعرفـــة امليـــول والتوجهـــات واألســـاليب اخلطابيـــ�ة لـــدى كل  مـــن البغـــدادي والعدنـــاين 
ـــات  ـــح توجه ـــها تتض ـــى أساس ـــاط عل ـــبع نق ـــاء س ـــم إحص ـــزء ت ـــذا اجل ـــر، ويف ه واملهاج
اإلجيابيـــ�ة  والصفـــات  العنيفـــة  والكلمـــات  احلـــادة  الكلمـــات  وهـــي:  املتحـــدث 
والصفـــات الســـلبي�ة والـــدول، باإلضافـــة إىل الشـــخصيات واملنظمـــات املذكـــورة يف 

خطـــب البغـــدادي و املهاجـــر والعدنـــاين .
ونظـــًرا لوجـــود اختافـــات يف طـــول النصـــوص بـــن كل متحـــدث وآخـــر، تـــم احتســـاب 
النســـب املئويـــة للكلمـــات احلـــادة والصفـــات اإلجيابيـــ�ة والصفـــات الســـلبي�ة والـــدول 
والشـــخصيات واملنظمـــات لـــكل خطبـــة، ومـــن ثـــم إجيـــاد املعـــدل للنســـب املئويـــة 
ــرًيا تـــم حســـاب معـــدل ظهـــور الكلمـــات العنيفـــة  لـــكل خطيـــب علـــى حـــدة. وأخـ
املســـتخدمة يف خطـــب قـــادة داعـــش يف الفـــرتات الزمنيـــ�ة بالعينـــ�ة املدروســـة منـــذ 

عـــام 2014 إىل عـــام 2019.

رسم توضيي )3(
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جـ. أبرز الدول املذكورة يف اخلطب:
تـــم رصـــد جميـــع الـــدول املذكـــورة يف اخلطـــب مـــع حتديـــد الـــدول الـــي تـــم الرتكـــزي 
عليهـــا يف خطـــب الزعمـــاء جميعهـــم،  وأيًضـــا الـــدول الـــي تفـــرد كل متحـــدث بذكرهـــا، 
ـــي  ـــدول ال ـــن ال ـــة وتعي ـــم معرف ـــدول، ت ـــوق لل ـــبوق أو امللح ـــت املس ـــزي النع ـــد تمي وبع
ـــش،   ـــم داع ـــع تنظي ـــح م ـــداء  صري ـــا ع ـــي لديه ـــدول ال ـــدث، وال ـــا والء املتح ـــيم إليه ينت
وحتـــدد الدراســـة بعـــد ذلـــك املواقـــف األساســـية الـــي صـــرح بهـــا أعضـــاء التنظيـــم 
فيمـــا خيـــص اململكـــة العربيـــ�ة الســـعودية، مـــع حتليـــل الصياغـــة الـــي تـــم مـــن خالهـــا 
ذكـــر حكومـــة وشـــعب اململكـــة يف خطبهـــم، وقـــد تـــم حصـــر الكلمـــات الـــي ختـــص 
ـــداوة  ـــى ع ـــ�ة عل ـــا، واملبني ـــم له ـــم رؤيته ـــي حتك ـــة ال ـــات العام ـــا التوجه ـــة وأيًض اململك

ـــديدة. ش
1. النســـب املئويـــة للكلمـــات احلـــادة والـــدول والصفـــات اإلجيابيـــ�ة والصفـــات 

لتنظيمات:  لشـــخصيات/ا لسلبي�ةوا ا
ــدول  ــخصيات والـ ـــادة  والشـ ــات احل ــة للكلمـ ــب املئويـ ــع النسـ ــاب جميـ ــم حسـ تـ
واجلماعـــات، والصفـــات اإلجيابيـــ�ة والصفـــات الســـلبي�ة املذكـــورة يف كل خطـــاب مـــن 
خطـــب البغـــدادي واملهاجـــر والعدنـــاين، ومـــن ثـــم حســـاب معـــدل النســـب املئويـــة 

بـــن مجمـــوع النصـــوص لـــكل خطيـــب.
رسم بي�اين )4(
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ـــ�اين )4( النســـب املئويـــة لـــكل تصنيـــف، وقـــد تبـــّن بعـــد القيـــام  يوضـــح الرســـم البي
بالعمليـــات احلســـابي�ة أن جميـــع املتحدثـــن يتشـــابهون يف ذكـــر جميـــع التصنيفـــات، 
ـــات،  ـــع التصنيف ـــة يف جمي ـــبها عالي ـــت نس ـــادة كان ـــات احل ـــتخدام الكلم ـــر أن اس وظه
ــى  ــى أعلـ ــت علـ ــي حصلـ ــي الـ ــر هـ ــب املهاجـ ــادة يف خطـ ــات احلـ ــت الكلمـ ــا كانـ كمـ

ـــبة   ـــدادي بنس ـــده البغ ـــن بع ـــي %25.21،  وم ـــن  وه ـــن املتحدث ـــب ب النس
 %19.20، ثـــم العدنـــاين بنســـبة %13، أمـــا الشـــخصيات واملنظمـــات فقـــد تـــم 
ــدادي  ــدى البغـ ــا  لـ ــبة لذكرهـ ــى نسـ ــت أعلـ ــن وكانـ ــع املتحدثـ ــن جميـ ــا بـ رصدهـ
ـــبة  5.49%،  ـــر بنس ـــبة  %5.83، واملهاج ـــاين بنس ـــده العدن ـــن بع ـــبة %6.91،  وم بنس
ـــن  ـــبة %2.67، وم ـــدول بنس ـــر ال ـــبة لذك ـــى نس ـــر أعل ـــدى املهاج ـــد ل ـــدول فُرص ـــا ال أم
ثـــم العدنـــاين %2.26، ويتبعـــه البغـــدادي بنســـبة  %2.20، وأخـــرًيا الصفـــات 
اإلجيابيـــ�ة فقـــد تبـــّن أن لـــدى العدنـــاين أعلـــى نســـبة مـــن الصفـــات اإلجيابيـــ�ة بنســـبة 
%2.30، ومـــن ثـــم البغـــدادي بنســـبة  %2.05، وذكـــر املهاجـــر القليـــل مـــن الصفـــات 
اإلجيابيـــ�ة بنســـبة %0.85، أمـــا الصفـــات الســـلبي�ة فـــكان العدنـــاين أعلـــى مـــن وظـــف 
صفـــات ســـلبي�ة بنســـبة %3.29،  ومـــن بعـــده البغـــدادي بنســـبة  %1.82، املهاجـــر  

ـــبة 1.35%. بنس
ــر  ــاين واملهاجـ ــدادي والعدنـ ــن البغـ ــكل مـ ــة لـ ــات العنيفـ ــتوى الكلمـ ــة مسـ 2.مقارنـ

للفـــرتة الزمنيـــ�ة مـــن 2014 – 2019.
رسم بي�اين )5(

فة
عني

ت ال
لما

الك
بة 

س
ن

تاريخ اخلطاب



16التحليل املعجيم خلطاب داعش - مقاربة إحصائي�ة

ــم  ــابق باسـ ــاين املتحـــدث، الرســـيم السـ ــبة العنـــف يف حديـــث العدنـ ــّن أن نسـ يتبـ
تنظيـــم داعـــش متذبـــذب حســـب موضـــوع اخلطـــب. ولكـــن ُيســـجل تواجـــد 
العنـــف يف جميـــع خطبـــه املعاصـــرة إبـــان ســـيطرة داعـــش، ويف نفـــس هـــذه الفـــرتة 
ارتفعـــت نســـبة العنـــف يف خطـــب البغـــدادي واســـتمرت علـــى نفـــس املســـتوى يف 
خطبـــه الـــي مثلـــت العينـــ�ة، ويف الفـــرتة الـــي تزامنـــت مـــع انهزامـــات داعـــش فقـــد 
ـــدث  ـــو املتح ـــر وه ـــدادي واملهاج ـــن البغ ـــف ب ـــوي العني ـــتوى اللغ ـــابه يف املس ـــر تش ظه
الرســـيم الســـابق لتنظيـــم داعـــش،  وتـــم ماحظـــة أن نســـب العنـــف يف مفـــردات 
ـــدادي،  ـــردات البغ ـــف يف مف ـــبة العن ـــن نس ـــيط م ـــكل بس ـــى بش ـــاين أعل ـــر والعدن املهاج
وذلـــك يعـــود الختـــاف املنصـــب بـــن البغـــدادي )قائـــد داعـــش ســـابًقا( واملهاجـــر 
ـــر   ـــاين  واملهاج ـــزم العدن ـــابًقا(، فيل ـــش س ـــم داع ـــميان باس ـــان الرس والعدناين)املتحدث
بـــأن يظهـــرا بمظهـــر العنيـــف بمـــا أنهمـــا املتحدثـــان الرســـميان لتنظيـــم داعـــش، بينمـــا 
ـــه. ـــام مناصري ـــزه أم ـــى مرك ـــاظ عل ـــش للحف ـــد داع ـــدادي قائ ـــدى البغ ـــف ل ـــل العن يق
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نت�اجئ التحليل السيايق والكيم للخطاب الداعيش:
ــي 	  ــداث الـ ــن األحـ ــة بـ ــود عاقـ ــا إىل وجـ ــبق خُلصنـ ــا سـ ــى مـ ــا علـ عطًفـ

ظهـــرت قبـــل وبعـــد إصـــدار اخلطـــب، لـــكل مـــن )البغـــدادي والعدنـــاين 
واملهاجـــر(، وتـــم رصـــد أســـباب ظهـــور اخلطـــب يف ذلـــك الوقـــت بالتحديـــد، 
والـــذي اقـــرتن يف الواقـــع بمحاولـــة توجيـــه رســـائل للمتعاطفـــن، عقـــب 
الهزائـــم املتت�اليـــة الـــي تعـــرض إليهـــا و خســـارته مـــع التنظيـــم ألجـــزاء 
ـــت  ـــل، فحمل ـــن قب ـــا م ـــيطر عليه ـــي كان يس ـــا ال ـــن اجلغرافي ـــًدا م ـــرية ج كب
ـــايل  ـــم احل ـــة وضعه ـــع مماثل ـــر م ـــى الص ـــم عل ـــائل حلثه ـــب رس ـــك اخلط تل
ــدوث  ــات حـ ــان بممكنـ ــم إىل اإليمـ ــة، ودفعهـ ــول والصحابـ ــر الرسـ بعصـ
املعجـــزات والكرامـــات و دعـــوة التابعـــن إىل مـــا يصفونـــه بــــ “اجلهـــاد”، 

مـــن خـــال تقديـــم الدعـــم املعنـــوي وشـــحذ الهمـــم. 

كمـــا خلصنـــا إىل جتـــاوب واســـتجابة أفـــراد التنظيـــم للرســـائل الـــي بعثتهـــا 	 
تلـــك اخلطـــب، حيـــث تبعتهـــا مجموعـــة أحـــداث عنيفـــة كالتفجـــري 

والقتـــل واالختطـــاف الـــي تبن�اهـــا تنظيـــم داعـــش.

تبـــن بـــأن جميـــع التصنيفـــات قـــد اشـــرتك فيهـــا جميـــع املتحدثـــن 	 
)الكلمـــات احلـــادة، الكلمـــات العنيفـــة، الصفـــات اإلجيابيـــ�ة، الصفـــات 

الســـلبي�ة، الـــدول، و الشـــخصيات واملنظمـــات( .

ظهـــور أعلـــى نســـبة الســـتخدام الكلمـــات احلـــادة والكلمـــات العنيفـــة 	 
ـــة  ـــه مرحل ـــود ملعاصرت ـــك يع ـــر(  وذل ـــدث )املهاج ـــدى املتح ـــدول ل ـــر ال وذك
ـــت  ـــك ارتفع ـــه، ولذل ـــات ضعف ـــم وحلظ ـــا التنظي ـــرض له ـــي تع ـــم ال الهزائ
ـــن  ـــم م ـــراد التنظي ـــا أف ـــّرض فيه ـــي ح ـــه ال ـــف يف خطب ـــدة والعن ـــبة احل نس

ـــم.       ـــى هزيمته ـــاعدت عل ـــببت أو س ـــي تس ـــدول ال ـــة ال ـــل مواجه أج

أمـــا اســـتخدام الصفـــات اإلجيابيـــ�ة أو الســـلبي�ة، فارتفـــع ظهورهـــا لـــدى 	 
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خطـــب )العدنـــاين( بســـبب قدرتـــه اخلطابيـــ�ة، وتزامـــن ظهـــوره مـــع 
مرحلـــة انتصـــارات داعـــش واســـتي�ائهم علـــى عـــدد مـــن املناطـــق، 
بــــ “دولـــة اخلافـــة”،  باإلضافـــة إىل  وإعانهـــم قيـــام مـــا يصفونهـــم 
امتاكهـــم اإلمكانـــات الكافيـــة للمواجهـــة، مـــا يعـــي أن الـــروح احلماســـية 
التنظيـــم كانـــت مرتفعـــة حينهـــا، فلـــم يكونـــوا حباجـــة  أفـــراد  عنـــد 

الســـتخدام كلمـــات مباشـــرة. 

تبـــن أيًضـــا أن ارتفـــاع اســـتخدام األســـلوب الباغـــي لــــ )العدنـــاين( 	 
واخنفـــاض نســـب العنـــف واحلـــدة لديـــه كان متماشـــًيا مـــع ســـيطرة 
داعـــش حينهـــا، بينمـــا اخنفضـــت الصفـــات اإلجيابيـــ�ة والســـلبي�ة مقابـــل 
ارتفـــاع نســـبة الكلمـــات احلـــادة والعنيفـــة لـــدى )املهاجـــر( بســـبب 
ــا  احتي�اجـــه الســـتخدام األســـلوب املباشـــر ملخاطبـــة أفـــراد التنظيـــم لمـ

ــائر. ــم وخسـ ــن هزائـ ــم مـ حلقهـ

)البغـــدادي( 	  لـــدى  واملنظمـــات  الشـــخصيات  ذكـــر  نســـبة  ارتفـــاع 
التنظيمـــات  وقـــادة  الـــدول  لرؤســـاء  محاكاتـــه  بســـبب  يكـــون  قـــد 

لهـــم.  ا  ْنـــدًّ بذلـــك  نفســـه  وجعـــل  السياســـية  والشـــخصيات 

ـــن أن 	  ـــدى املتحدث ـــب ل ـــة يف اخلط ـــات العنيف ـــب الكلم ـــن نس ـــتنتج م نس
ــات  ــة بنســـب الكلمـ ــاين( مقارنـ ــر والعدنـ ــدى )املهاجـ ــبة لـ ــاع النسـ ارتفـ
ــا دور الرجـــل  العنيفـــة لـــدى )البغـــدادي(، بســـبب جتســـيدهما ولعبهمـ
ــر  ــا ظهـ ــه )املتحـــدث الرســـيم(، فيمـ ــي للعنـــف بمقتـــى منصبـ الداعـ
)البغـــدادي( بمظهـــر مـــن يضـــع اخلطـــوط العريضـــة دون الدخـــول 
ـــر يف الواقـــع بمحاولتـــه الظهـــور بمظهـــر املهـــادن  يف التفاصيـــل، ُيفسَّ
واملحنـــك، الـــذي جتـــوز يف حقـــه كل صفـــات وخصائـــص القائـــد مـــع 

ــام واألدوار. ــع املهـ ــى تنويـ ــرص علـ احلـ
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نت�اجئ التحقق من فرضية وجود هوية لغوية مشرتكة:  
1 - املقارنة بن خطب املتحدث نفسه:

تمـــت املقارنـــة بـــن خطـــب كل متحـــدث مـــن خـــال جـــذور الكلمـــات العنيفـــة 
والكلمـــات الفريـــدة الـــي تمـــزي بهـــا كل منهـــم عـــن اآلخـــر، باإلضافـــة إىل الكلمـــات 

 .)N grams( املتسلســـلة 

أ. جذور الكلمات العنيفة: 
جدول رقم ) 2 (

النسبة املئويةعدد التصريفات اللغويةعدد اجلذوراملتحدثون
%2514.17 91 البغدادي
%992.32 46 العدناين 

%3435.01 111 املهاجر

مـــن اجلـــدول رقـــم )2( تتبـــّن بعـــض اخلصائـــص اللغويـــة لهويـــة كل متحـــدث، مـــا 
ـــارة إىل  ـــدر اإلش ـــا جت ـــدة، وهن ـــى ح ـــم عل ـــكل منه ـــات ل ـــدة بي�ان ـــ�اء قاع ـــى بن ـــاعد عل يس
ـــتخدام  ـــبة الس ـــى نس ـــك أعل ـــذي يمل ـــاث ال ـــخصيات الث ـــن الش ـــن ب ـــر( م أن )املهاج
اجلـــذور العنيفـــة والـــي تشـــرتك فيهـــا جميـــع خطبـــه، فمثـــًا اســـتخدم يف خطبـــه 
أشـــكال لغويـــة متعـــددة مـــن جـــذر )قتـــل( مثـــل »قتالنـــا ، القتـــال، املقاتلـــون، 
ــى،  ــوا، القتلـ ــم، قتلـ ــل، قتاكـ ــل، ليقتـ ــك، يقاتـ ــل، قتالـ ــل، قتـ ــل، قاتـ ــل، القتـ يقاتـ
ـــأن  ـــن ب ـــا يتب ـــة«، وهن ـــون، قتل ـــل، يقاتل ـــل، نقات ـــل، مقات ـــل، يقت ـــى، فتقت ـــة، قتل القتل
)املهاجـــر( لديـــه قـــدرة علـــى اســـتخدام هـــذا اجلـــذر جبميـــع تصريفاتـــه اللغويـــة، 
ـــذر يف  ـــس اجل ـــتخدام نف ـــد اس ـــه يعي ـــث أن ـــايل، حبي ـــوي الع ـــه اللغ ـــى تمكن ـــدل عل ـــا ي م

خطبـــه بتصريفاتـــه املختلفـــة.
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ب. الكلمات الفريدة:
رسم بي�اين )6(

ــدة يف  ــات الفريـ ــبة الكلمـ ــط نسـ ــح أن متوسـ ــ�اين)6( يتضـ ــم البيـ ــال الرسـ ــن خـ مـ
ـــبي�ل املثـــال:  ـــر. علـــى س خطـــب )البغـــدادي( %45.30،  لـــم يـــأت بهـــا متحـــدث آخ
»يزهوهـــا، تتشـــدق، تضجـــون، تكابـــده، تكالـــب، كمنـــوا، مجابهتهـــا، يشـــجيها، 
يســـتنهض، يهولنكـــم، ناجـــزوا، جأشـــهم«، كمـــا أن متوســـط نســـبة الكلمـــات 
الفريـــدة يف جميـــع خطـــب )العدنـــاين( %50.797، علـــى ســـبي�ل املثـــال: »التشـــرذم، 
التن�ديـــد، كمـــدا، التأهـــب، ســـجال، يرزحـــون، ســـجال، يـــذود، جغائفـــه، نكســـات، 
ـــط  ـــا أن متوس ـــائكم«. كم ـــب، أش ـــه، ترتع ـــه، زوبع ـــت، املرجئ ـــه، أطرف ـــه، غبط الدع
ــبي�ل  ــى سـ ــر( %51.948، علـ ــب )املهاجـ ــع خطـ ــدة يف جميـ ــات الفريـ ــبة الكلمـ نسـ
املثـــال: »الهذرمـــه، اســـتخذا، األخـــرق، الباعمـــه، القهقـــرى، املســـددون، املكبلـــه، 
الرعديـــد،  اجلبابـــره،  البغـــاث،  األفـــذاذ،  يصطلـــم،  دهاقنـــة،  تن�اغـــن،  بارجـــه، 
ينكـــص، انشـــبوا«، حيـــث تـــم الرتكـــزي علـــى الكلمـــات الفريـــدة املذكـــورة مـــرة واحـــدة 
لـــكل خطيـــب  ألهميتهـــا يف حتديـــد الهويـــة اللغويـــة للمتحـــدث. ويتضـــح أن متوســـط 
نســـبة الكلمـــات الفريـــدة لــــ )املهاجـــر والعدنـــاين( متقاربـــة جـــدًا، وهـــذا يـــدل علـــى 
ـــب  ـــر يف خط ـــم ُتذك ـــي ل ـــدة ال ـــات الفري ـــن الكلم ـــدد م ـــى ع ـــتخدما أعل ـــد اس ـــا  ق أنهم

غريهـــم مـــن املتحدثـــن .
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:N-grams  جـ . الكلمات املتسلسلة
تـــم رصـــد الكلمـــات املتسلســـلة جلميـــع اخلطـــب لـــكل مـــن البغـــدادي والعدنـــاين 

ــر.  واملهاجـ
                                   رسم بي�اين )7(                                                 رسم بي�اين )8(                                   

ظهرت النت�اجئ عند إبقاء الكلمات اخلاوية كالتايل: 
ــبي�ل«،  ــو »يف سـ ــد وهـ ــرتكت يف )grams 2( واحـ ــدادي( اشـ ــب) البغـ ــّن أن خطـ تبـ
ـــل« وال  ــن قب ــو »مـ ــد وهـ ــه يف )grams 2( واحـ ــرتكت ُخَطبـ ــاين( اشـ ــه )العدنـ ومثلـ
يوجـــد يف أي مـــن خطبهمـــا )grams 3( أو )grams 4(. بينمـــا ُوجـــد لـــدى )املهاجـــر (

عـــدد grams 2( 46( »يف كل، يف جميـــع، بـــن ظهـــراين، اخلافـــة بفضـــل«،  وُوجـــد 
ــة بفضـــل هللا«،   ــة يف، اخلافـ ــود اخلافـ ــدد grams 3( 8( »جنـ ــر( عـ ــدى )املهاجـ لـ
وُوجـــد لـــدى )املهاجـــر( عـــدد 2 )grams 4( »اخلافـــة يف العـــراق والشـــام، أهـــل 

ــام«.  ــنة يف الشـ السـ
وبعـــد حتليـــل النتـــ�اجئ اتّضـــح قّلـــة تنـــّوع )n grams( لــــ )البغـــدادي(، ومـــن املمكـــن 
ــب  ــت خبطـ ــي أحاطـ ــداث الـ ــاف األحـ ــن واختـ ــاف الزمـ ــأن اختـ ــك بـ ــري ذلـ تفسـ
 )n grams( والـــي أدت إىل  إختـــاف نوعيـــة اخلطـــب قـــد أّثـــرت علـــى )البغـــدادي(
املشـــرتكة بـــن ُخطبـــه وبالتـــايل قـــد أثـــرت علـــى الطريقـــة النحويـــة لعبـــارات 
ونـــوع اخلطـــب كان  زمـــن  أن  أمـــا )العدنـــاين( رغـــم  املتسلســـلة.  )البغـــدادي( 
 )n grams( متشـــابًها إال أن اختـــاف وتنـــّوع طريقتـــة النحويـــة أدى إىل عـــدم رصـــد
ـــوع  ـــث التن ـــن حي ـــدد )n grams( م ـــى ع ـــر( أعل ـــدى )املهاج ـــد ل ـــا ُوج ـــه،  بينم ـــن خطب ب
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والـــي تـــم رصـــد ظهورهـــا يف ُخطبـــه، وربمـــا يعـــود ذلـــك لتشـــابه نوعيـــة اخلطـــب 
الـــي تشـــرتك جميعهـــا بالدعـــوة إىل اجلهـــاد وبـــث الـــروح احلماســـية للحفـــاظ 
علـــى دولـــة اخلافـــة، وبالتـــايل رصـــد اخلطـــب املشـــرتكة الـــي حتتـــوي علـــى نفـــس 
الكلمـــات املتت�ابعـــة )املتسلســـلة(، وربمـــا كان ذلـــك بســـبب اســـتخدام )املهاجـــر (

للطـــرق النحويـــة نفســـها بـــن ُخطبـــه.
وظهرت النت�اجئ عند إزالة الكلمات اخلاوية كالتايل:

 لـــم تظهـــر يف خطـــب )البغـــدادي، العدنـــاين ( )n grams(، بينمـــا ظهـــر لـــدى )املهاجـــر(  
ــة«.  ــود اخلافـ ــل، جنـ ــة بفضـ ــركن، اخلافـ ــراين املشـ ــدد grams 2( 26( » ظهـ عـ
ــة  ــام، اخلافـ ــراق والشـ ــة العـ ــدد grams 3(4( »اخلافـ ــر( عـ ــدى )املهاجـ ــر لـ وظهـ

بفضـــل هللا، أهـــل الســـنة الشـــام«. 

3 /  البغدادي: 1 - خطبه املوصل، 2 -  فرتبصوا إنا معكم مرتبصون، 3 - هذا ما وعدنا هللا، 4 -  يف ضيافة 
أمري املومنن، 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 - فاصر إن وعد هللا حق.

3
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تـــم رصـــد )n grams( بـــن كل خطبتـــن لـــكل متحـــدث، وتـــم ترمـــزي عناويـــن اخلطـــب 
باســـتخدام األرقـــام    .  

          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 grams( لـــكل مـــن لــــ )البغـــدادي، العدنـــاين، املهاجـــر(، تبـــّن أن 
بعًضـــا مـــن خطـــب) البغـــدادي( اشـــرتكت فيمـــا بينهـــا يف عبـــارات متسلســـلة )2 
ـــارات  ـــرتكت يف عب ـــد اش ـــم«، وق ـــزاب اهزمه ـــت، األح ـــؤالء الطواغي ـــي »ه grams( وه

متسلســـلة )grams 3( وهـــي »اهزمهـــم وانصرنـــا عليهـــم«، وقـــد اشـــرتكت يف عبـــارات 
ـــارات  ـــرتكت يف عب ـــد اش ـــدا«، وق ـــم رش ـــن أمره ـــم م ـــي »له ـــلة )grams 4( وه متسلس

متسلســـلة )grams5( وهـــي »هلل يورثهـــا مـــن يشـــاء مـــن«.
 أمـــا )العدنـــاين( تبـــّن أن بعـــض ُخَطبـــه اشـــرتكت فيمـــا بينهـــا يف )grams 2( »علمـــاء 
 )grams 3( الســـاطن، بـــن ظهرانيكـــم«، وقـــد اشـــرتكت يف عبـــارات متسلســـلة
ـــلة  ـــارات متسلس ـــرتكت يف عب ـــد اش ـــا«، وق ـــم م ـــد رأيت ـــد، وق ـــد موح ـــي »كل مجاه وه
)grams 4( وهـــي »األمـــر مـــن قبـــل ومـــن«، بينمـــا تبـــن أن بعـــض خطـــب )املهاجـــر( 
قـــد اشـــرتكت فيمـــا بينهـــا يف )grams 2( »وأذنابهـــم املرتديـــن، مشـــارف املـــوت، 
ـــاد  ـــوع قي ـــلة )grams 3( »ط ـــارات متسلس ـــه عب ـــن خطب ـــر ب ـــرم«، وظه ـــك احل وتنته
ـــوم  ـــ�ا الي ـــوا أنن ـــلة )grams 4( »اعلم ـــارات متسلس ـــرتكت يف عب ـــد اش ـــة«، وق الرافض
ــلة )5  ــارات متسلسـ ــرتكت يف عبـ ــد اشـ ــن«، وقـ ــم مـ ــب وأذنابهـ ــم الصليـ ــر، أمـ نمـ

grams( »وعـــرب افريقيـــة وغريهـــا مـــن الواليـــات«.

يتبـــن مـــن خـــال النتـــ�اجئ اشـــرتاك بعـــض خطـــب )البغـــدادي( يف العبـــارات 
ــه، وكذلـــك  ــلوب اللغـــوي بـــن خطبـ ــتمرار األسـ ــذا يـــدل علـــى اسـ ــلة وهـ املتسلسـ
العبـــارات املتسلســـلة لــــ )العدنـــاين( بـــن خطبـــه والعبـــارات املتسلســـلة لـ)املهاجـــر( 
ـــى  ـــدل عل ـــذا ي ـــر( وه ـــلة كان لــــ )املهاج ـــارات املتسلس ـــور للعب ـــى ظه ـــا، إال أن أعل أيًض

ثبـــ�ات أســـلوبه اللغـــوي بـــن خطبـــه.
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ظهرت النت�اجئ عند إزالة الكلمات اخلاوية كالتايل:
بعـــد حتليـــل )n grams( لـــكل من)البغـــدادي، العدنـــاين، املهاجـــر(، تبـــّن أن بعـــض 
 )grams 2( اشـــرتكت فيمـــا بينهـــا يف عبـــارات متسلســـلة )مـــن خطـــب )البغـــدادي
ــرتكت  ــد اشـ ــا«، وقـ ــم وأنصرنـ ــا، أهزمهـ ــا ومخرًجـ ــب، فرًجـ ــف الصليـ ــي »حتالـ وهـ
يف عبـــارات متسلســـلة )grams 3( وهـــي » هللا يورثهـــا مـــن شـــاء، نصـــرة ديـــن 
 )grams 2( تبـــّن أن بعـــض ُخَطبـــه اشـــرتكت فيمـــا بينهـــا يف )هللا«، أمـــا )العدنـــاين
»علمـــاء الســـاطن، مجاهـــد موحـــد، وجزاهـــم االســـام«، واشـــرتكت يف عبـــارات 
ـــا  ـــن هللا«، فيم ـــرة دي ـــامية، لنص ـــة االس ـــود الدول ـــي »جن ـــلة )grams 3( وه متسلس
ـــزة  ـــوت، أجه ـــانق امل ـــرتكت يف )grams 2( »مش ـــر( اش ـــب )املهاج ـــض خط ـــن أن بع تب
ــة  ــود اخلافـ ــلة )grams 3( »جنـ ــارات متسلسـ ــرتكت يف عبـ ــد اشـ ــال«، وقـ االتصـ
 )grams 4(  ـــلة ـــارات متسلس ـــرتكت يف عب ـــ�ة«، واش ـــرب الصليبي ـــدة احل ـــراق، ش الع

»زوًرا وبهتاًنـــا أهـــل الســـنة«. 
العبـــارات  يف  خطب)البغـــدادي(  بعـــض  اشـــرتاك  النتـــ�اجئ  خـــال  مـــن  يتبـــن 
املتسلســـلة، وهـــذا يـــدل علـــى اســـتمرار األســـلوب اللغـــوي بـــن خطبـــه، وكذلـــك 
ـــر(  ـــلة لـ)ملهاج ـــارات املتسلس ـــه والعب ـــن خطب ـــاين( ب ـــلة لـ)العدن ـــارات املتسلس العب
أيًضـــا، ولكـــن يتبـــن بـــأن أعلـــى ظهـــور للعبـــارات املتسلســـلة لـ)املهاجـــر( وهـــذا يـــدل 

علـــى ثبـــ�ات أســـلوبه اللغـــوي بـــن خطبـــه . 
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2. املقارنة بن خطب املتحدثن :
تمـــت املقارنـــة بـــن املتحدثـــن الثاثـــة: )البغـــدادي، العدنـــاين، املهاجـــر(، مـــن 
خـــال إجيـــاد نســـبة تشـــابه الكلمـــات املشـــرتكة ونســـبة اختـــاف الكلمـــات املشـــرتكة 
 N( العنيفـــة املتشـــابهة والكلمـــات املتسلســـلة الكلمـــات  باإلضافـــة إىل جـــذور 

 .)grams

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

بعـــد العمـــل علـــى اخلطـــب حبـــذف االقتب�اســـات واألحاديـــث الشـــريفة واآليـــات 
القرآنيـــ�ة والكلمـــات اخلاويـــة، تـــم رصـــد الكلمـــات املتشـــابهة بـــن املتحدثـــن 
خطـــب  جميـــع  بـــن  التشـــابه  نســـبة  أن   )Jaccard Similarity( نتـــ�اجئ  وأظهـــرت 
)البغـــدادي والعدنـــاين(  54.6%، حيـــث وجـــد 624 كلمـــة مشـــرتكة. ونســـبة 
التشـــابه بـــن خطـــب )العدنـــاين واملهاجـــر( 47.6%، حيـــث وجـــد 585 كلمـــة 
ــر والبغـــدادي( %66.4،  ــابه بـــن خطـــب )املهاجـ ــبة التشـ ــا، ونسـ مشـــرتكة بينهمـ
ـــري يف  ـــابه كب ـــود تش ـــتنتج وج ـــايل نس ـــا، وبالت ـــرتكة بينهم ـــة مش ـــد 948 كلم ـــث وج حي
الكلمـــات املختـــارة بـــن جميـــع القـــادة، نظـــًرا لتشـــابه التوجهـــات بينهـــم، ولكـــن ظهـــر 

ــابه. ــبة تشـ ــى نسـ ــم أعلـ ــر( لديهـ ــدادي واملهاجـ أن )البغـ
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 :)Jaccard Distance( ب. نسبة اختاف الكلمات املشرتكة
رسم بي�اين )10(

نســـبة  كالتـــايل:   )Jaccard Distance( نتـــ�اجئ  ظهـــرت   )10( البيـــ�اين  الرســـم  مـــن 
ـــاف  ـــبة االخت ـــاين( 45.4%، ونس ـــدادي والعدن ـــب )البغ ـــع خط ـــن جمي ـــاف ب االخت
بـــن خطـــب )العدنـــاين واملهاجـــر( 52.4%. ونســـبة االختـــاف بـــن خطـــب )املهاجـــر 
والبغـــدادي( 33.6%. وبالتـــايل نســـتنتج أن )العدنـــاين واملهاجـــر( لديهمـــا أعلـــى 
نســـبة اختـــاف يف الكلمـــات املســـتخدمة ، ويعـــود ذلـــك إىل اختـــاف اخلصائـــص 

اللغويـــة بينهمـــا مثـــل املفـــردات واأللفـــاظ الـــي يتمـــزّي بهـــا كل منهمـــا.
جــ. جذور الكلمات العنيفة املتشابهة:

رسم بي�اين )11(
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ــبة  ــاب نسـ ــا حسـ ــم بهـ ــي تـ ــة الـ ــن الطريقـ ــ�اين )11( تتبـ ــم البيـ ــال الرسـ ــن خـ مـ
ـــ�ار  ـــن االعتب ـــذ بع ـــع األخ ـــن، م ـــن املتحدث ـــط ب ـــة فق ـــات العنيف ـــذور الكلم ـــابه ج تش
ـــوع  ـــاين( بمجم ـــدادي والعدن ـــن )البغ ـــرتكة ب ـــذور املش ـــاد اجل ـــم إجي ـــص،  وت ـــول الن ط
Jaccard Similari�( ـــتخدام ـــابه باس ـــاس التش ـــم قي ـــن، وت ـــن النص ـــرة ب 208 م ـــرار  تك

ـــة  ـــذور العنيف ـــن اجل ـــابه ب ـــبة1.97 %  تش ـــاك نس ـــ�اجئ أن هن ـــرت النت ـــث أظه ty(، حي

للمتحدثـــن، أمـــا )املهاجـــر والبغـــدادي( فقـــد تـــم رصـــد 42 جـــذر مشـــرتك، بمجمـــوع 
تكـــرار 419 مـــرة بـــن النصـــن، وكانـــت نســـبة التشـــابه بـــن اجلـــذور العنيفـــة 
ـــرتك  ـــذر مش ـــد 25 ج ـــم رص ـــر( ت ـــاين واملهاج ـــا )العدن ـــي 3.22%،  بينم ـــن ه للمتحدث
بينهمـــا بمجمـــوع تكـــرار 253 مـــرة بـــن النصـــن، ونســـبه التشـــابه بينهمـــا كانـــت 
ـــن  ـــن املتحدث ـــابه ب ـــب التش ـــع نس ـــن أن جمي ـــم م ـــاين(، وبالرغ ـــق الث 2.23% )امللح
ـــرتكة  ـــة املش ـــذور العنيف ـــى اجل ـــزي عل ـــبب الرتك ـــة بس ـــر ضئيل ـــة تعت ـــذور العنيف يف اجل

فقـــط، إال أن نســـبة التشـــابه بـــن )املهاجـــر والبغـــدادي( هـــي النســـبة األعلـــى.
:N-grams  د. الكلمات املتسلسلة

ومـــن خـــال املقارنـــة بـــن جميـــع خطـــب البغـــدادي والعدنـــاين واملهاجـــر بواســـطة 
ــ�اجئ التاليـــة: اســـتخدام )n grams(، تـــم التوصـــل إىل النتـ

. )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: 
يتبـــن مـــن خـــال الرســـم البيـــ�اين)12( أن أعلـــى نســـبة تشـــابه يف )grams 2( ظهـــرت 
بـــن )البغـــدادي واملهاجـــر(، علـــى ســـبي�ل املثـــال »إخـــوان الشـــياطن، الدعـــوة 
ــران، بالقضـــاء علـــى، ســـاعة  النجديـــة، املجاهديـــن املســـتضعفن، املجـــوس إـي
ـــابه يف  ـــبة تش ـــى نس ـــد أن أعل ـــا ُوج ـــم«،  وأيًض ـــم إياك ـــم، فإياك ـــال عدوه ـــم، صي احلس
)grams 3( ظهـــر بـــن )البغـــدادي واملهاجـــر(. علـــى ســـبي�ل املثـــال »الرجـــال والنســـاء 
والولـــدان، الصليـــب وحكومـــات الـــردة، القنطـــرة الـــي تعـــر، فـــا خـــري يف، ألحفـــاد 
ـــح  ـــك اتض ـــة«، كذل ـــردة والعمال ـــات ال ـــم كل، وحكوم ـــدوا له ـــردة واخلنازيـــر، واقع الق
أن أعلـــى تشـــابه يف )grams 4( وجـــد بـــن )البغـــدادي واملهاجـــر(، علـــى ســـبي�ل املثـــال 
»الصليـــب وحكومـــات الـــردة، فـــا خـــري يف عيـــش، كفيـــل بـــأن يمـــزي بـــه، واقعـــدوا 
 )grams 5 , 6 , 7 ( ـــابه يف ـــى تش ـــح أن أعل ـــك اتض ـــى ذل ـــاوة عل ـــد«، ع ـــم كل مرص له
ـــأن يمـــزي بـــه املســـلم،  وجـــد بـــن )البغـــدادي واملهاجـــر(. علـــى ســـبي�ل املثـــال »كفيـــل ب
ـــن  ـــان واليم ـــام وخرس ـــراق والش ـــاف يف الع ـــه، اخل ـــدرة علي ـــل الق ـــاب قب ـــن ت ـــة م توب
ــر(  ــدادي واملهاجـ ــن )البغـ ــة بـ ــاليب اللغويـ ــى أن األسـ ــدل علـ ــذا يـ ــرق«،  وهـ وشـ
متشـــابهة اىل حـــد كبـــري، ومـــن املاحـــظ أنـــه بالرغـــم مـــن وجـــود تشـــابه بـــن )العدنـــاين 
ــابه بـــن  ــلة إال أن التشـ ــارات املتسلسـ ــاين والبغـــدادي( يف العبـ ــر ( و)العدنـ واملهاجـ

)العدنـــاين واملهاجـــر(  يظهـــر األقـــل بـــن املتحدثـــن.

ظهرت النت�اجئ عند إزالة الكلمات اخلاوية كالتايل:
ـــد  ـــابه يف )grams 2( وج ـــبة تش ـــى نس ـــ�اين )13( أن أعل ـــم البي ـــال الرس ـــن خ ـــن م يتب
بـــن )البغـــدادي واملهاجـــر(. علـــى ســـبي�ل املثـــال » فســـطاط اإليمـــان، القـــردة 
واخلنازيـــر، مقاتـــًا مناكًفـــا، وطـــئ احلـــى، غبـــار الـــذل، الصـــدام املباشـــر، وحـــل 
 )grams 3( الكـــرب، وســـيف ينصـــر «، وأيًضـــا ُوجـــد أن أعلـــى نســـبة تشـــابه يف
ـــردة واخلنازيـــر،  ـــاد الق ـــال »ألحف ـــبي�ل املث ـــى س ـــر(. عل ـــدادي واملهاج ـــن )البغ ـــر ب ظه
ـــا إســـامًيا، اردتـــم موعـــد هللا«، كذلـــك اتضـــح أن  الصليـــب وحكومـــات الـــردة، حتالًف
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أعلـــى نســـبة تشـــابه يف )grams 4( وجـــد بـــن )البغـــدادي واملهاجـــر(، علـــى ســـبي�ل 
ــاوة  ــا«، عـ ــون أيهـ ــا مرتبصـ ــوا إنـ ــراق، فرتبصـ ــة العـ ــة اخلافـ ــرب دولـ ــال »حلـ املثـ
علـــى ذلـــك اتضـــح أن أعلـــى نســـبة تشـــابه يف )grams 6 ,5( وجـــد بـــن )البغـــدادي 
ـــة  ـــام، اخلاف ـــراق والش ـــة الع ـــة اخلاف ـــرب دول ـــال »حل ـــبي�ل املث ـــى س ـــر(، عل واملهاج
ـــري  ـــابه كب ـــود تش ـــتنتج وج ـــايل نس ـــرق«، وبالت ـــن وش ـــان واليم ـــام وخرس ـــراق والش الع
ــوي بـــن  ــابه اللغـ ــا التشـ ــر(، بينمـ ــدادي واملهاجـ ــة بـــن )البغـ ــاليب اللغويـ يف األسـ

)العدنـــاين واملهاجـــر( هـــو األقـــل بـــن املتحدثـــن. 

ه. اآليات القرآني�ة:
تـــم رصـــد اآليـــات القرآنيـــ�ة املذكـــورة يف اخلطـــب لـــكل من)البغـــدادي، العدنـــاين، 
املهاجـــر(، للقيـــام بثـــ�اث إجـــراءات مختلفـــة عليهـــا، وهـــي: معرفـــة اآليـــات األكـــر 
ـــا إذا  ـــاد م ـــب، وإجي ـــراًرا  يف اخلط ـــر تك ـــات األك ـــتخدام اآلي ـــبب اس ـــة س ـــراًرا،  معرف تك
كان هنالـــك عاقـــة بـــن ذكـــر اآليـــة واخلطـــب، باإلضافـــة إىل إجيـــاد طبيعـــة العاقـــة 

ـــات. ـــات يف اآلي ـــدد الكلم ـــص وع ـــول الن ـــن ط ـــا ب ـــة مــ القائم
أواًل: إحصـــاء اآليـــات املســـتخدمة يف اخلطـــب ومـــدى تكـــرار اســـتخدامها بـــن جميـــع 

املتحدثـــن. 
جدول )9(

عدد التكراراسم السورةرقم اآلية
2األحزاب22

102
139 3 آل عمران 

160
املنافقون8

4البقرة214
5النور55



31التحليل املعجيم خلطاب داعش - مقاربة إحصائي�ة

ــدول  ــن اجلـ ــا، ومـ ــورة فيهـ ــب املذكـ ــا باخلطـ ــررة وعاقتهـ ــات املتكـ ــد اآليـ ــم رصـ تـ
ـــول  ـــور، يق ـــورة الن ـــن س ـــة 55 م ـــي اآلي ـــا  ه ـــم تكراره ـــة ت ـــر آي ـــح أن أك ـــم )9(يتض رق
ُهْم  ـــاِت َلَيْســـَتْخِلَفنَّ احِلَ ِذيـــَن آَمُنـــوا ِمْنُكـــْم َوَعِمُلـــوا الصَّ ُ الَّ ســـبحانه وتعـــاىل: ﴿َوَعـــَد هللاَّ
ـــِذي اْرَتـــَىٰ  ـــَنَّ َلُهـــْم ِديَنُهـــُم الَّ ْبِلِهـــْم َوَلُيَمكِّ

َ
ِذيـــَن ِمـــْن ق ْرِض َكَمـــا اْســـَتْخَلَف الَّ

َ
يِف اأْل

ـــَر  ـــْن َكَف ـــْيًئ�ا َوَم ـــِرُكوَن يِب َش ـــِي اَل ُيْش ـــا َيْعُبُدوَن ْمًن
َ
ـــْم أ ـــِد َخْوِفِه ـــْن َبْع ـــْم ِم ُه َلنَّ ـــْم َوَلُيَب�دِّ َلُه

ِئـــَك ُهـــُم اْلَفاِســـُقوَن ﴾  وقـــد ظهـــرت هـــذه اآليـــة خمـــس مـــرات يف 
ٰ
وَل

ُ
أ

َ
ِلـــَك ف

ٰ
َبْعـــَد َذ

ـــبب  ـــل بس ـــة املوص ـــت يف خطب ـــث قيل ـــاين(، حي ـــر والعدن ـــدادي و املهاج ـــب )البغ خط
تقـــارب ســـبب نـــزول اآليـــة يف نظـــر )أبـــو بكـــر البغـــدادي(، مـــع وضعيتـــ�ه يف تلـــك 
الظرفيـــة، خاصـــة وأن اآليـــة تشـــري إىل هجـــرة الرســـول صلـــى هللا عليـــه وســـلم 
ــوف  ــدار اخلـ ــف مقـ ــع وصـ ــه، مـ ــه ولتابعيـ ــرب لـ ــاداة العـ ــورة، ومعـ ــ�ة املنـ إىل املدينـ
ـــوف  ـــوض اخل ـــ�ة، لتع ـــة القرآني ـــا اآلي ـــأيت بعده ـــم، لت ـــى قلوبه ـــت عل ـــي نزل ـــة ال والرهب
بالطمأنينـــ�ة والرضـــا والوعـــد بالنصـــر، وقـــد اســـتخدمت يف خطبـــة املوصـــل كونهـــا 
ـــد  ـــق وع ـــى حتق ـــد عل ـــا تأكي ـــدادي( وفيه ـــر البغ ـــو بك ـــم، ) أب ـــد التنظي ـــة لقائ أول خطب
ـــر  ـــذي سينتش ـــام، ال ـــه لإلس ـــتقبل كل ـــده، وأن املس ـــه وح ـــة ل ـــف أن احلاكمي هللا، وكي
ــدة، وأن  ــوب واألفئـ ــتطمنئ القلـ ــم، وسـ ــارات والغنائـ ــتحقق االنتصـ ــيعود، وسـ وسـ
ـــر  ـــرة، فالنص ـــ�ا واآلخ ـــتقرار يف الدني ـــن واالس ـــة واألم ـــيغنمون بالراح ـــش س ـــار داع أنص
ـــا  ـــبب تكراره ـــود س ـــا يع ـــواهم, بينم ـــد س ـــم، وال ألح ـــيكون له ـــدادي( س ـــب) البغ حس
يف خطـــب )هـــذا وعـــد هللا، فاصـــروا إن وعـــد هللا حـــق، وبشـــر الصابريـــن( الحتوائهـــا 
علـــى وعـــود بالفـــوز يف الدنيـــ�ا واآلخـــرة، وبـــث لـــروح احلماســـة يف اجلهـــاد، واحلـــث 

علـــى الصـــر،  حـــى يغنـــم التابعـــن مللـــة داعـــش حســـب رأيـــه. 
ــْم 	  ْبِلُكـ

َ
ــْن ق ــْوا ِمـ ــَن َخَلـ ِذيـ ــُل الَّ ــْم َمَثـ ِتُكـ

ْ
ــا َيأ ـ ــَة َوَلمَّ ـ نَّ ــوا اجْلَ ْن َتْدُخُلـ

َ
ــْبُتْم أ ْم َحِسـ

َ
﴿ أ

ـــوا َمَعـــُه َمـــَى  َمُن
َ
ِذيـــَن آ ُســـوُل َوالَّ ـــوا َحـــىَّ َيُقـــوَل الرَّ اُء َوُزْلِزُل ـــرَّ َســـاُء َوالضَّ

ْ
ـــْتُهُم اْلَبأ َمسَّ

ِريـــٌب﴾ تكـــررت اآليـــة 214 مـــن ســـورة البقـــرة أربـــع 
َ

ِ ق اَل ِإنَّ َنْصـــَر هللاَّ
َ
ِ أ َنْصـــُر هللاَّ

مـــرات لــــ ) البغـــدادي واملهاجـــر( يف اخلطـــب )فرتبصـــوا إنـــا معكـــم مرتبصـــون، 
لرفـــع  إنَّ وعـــد هللا حـــق، صـــدق هللا فصدقـــه(  الصابريـــن، فاصـــر  وبشـــر 
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معنويـــات أفـــراد التنظيـــم املقاتلـــن، مـــع منحهـــم الدعـــم املعنـــوي وامليـــداين، لكـــي 
يصـــروا ويرابطـــوا يف ســـاحة املعركـــة، حيـــث أن اخلطـــب جـــاءت يف ســـياق هزائـــم 
ــن األرايض،   ــرية مـ ــزاء كبـ ــى أجـ ــيطرة علـ ــم السـ ــببها التنظيـ ــد بسـ ــة، فقـ متت�اليـ

باإلضافـــة إىل بـــث التفـــاؤل واألمـــل باملســـتقبل.      
ْؤِمِنـــَن ﴾  تكـــررت اآليـــة 139 	  ْعَلـــْوَن ِإن ُكنُتـــم مُّ

َ
نُتـــُم اأْل

َ
َزُنـــوا َوأ ْ َ

﴿َواَل َتِهُنـــوا َواَل حت
مـــن ســـورة آل عمـــران، يف ثـــاث خطـــب لــــ ) أبـــو بكـــر البغـــدادي وأبـــو محمـــد 
ـــم  ـــن هزائ ـــم م ـــا أصابه ـــى م ـــم  عل ـــراد التنظي ـــادة وأف ـــة للق ـــي تعزي ـــاين(،  وه العدن
أســـقطت عـــدًدا مـــن القتلـــى واجلـــرىح، حيـــث جـــاءت اخلطـــب ) هـــذا وعـــد هللا، 
وبشـــر الصابريـــن( بعـــد هزائـــم متت�اليـــة أحلقـــت الضـــرر بأفـــراد التنظيـــم، و فقـــد 

ـــا.  ـــن األرايض حينه ـــري م ـــزء كب ـــى ج ـــيطرة عل ـــوذ والس ـــا النف ـــى إثره عل
ِذي َيْنُصُرُكْم ِمـــْن 	  الَّ َذا  َمـــْن 

َ
ُذْلُكْم ف َوِإْن خَيْ َا َغاِلَب َلُكـــْم 

َ
ُ ف ﴿ِإْن َيْنُصْرُكُم هللاَّ

ل اْلُمْؤِمُنـــوَن﴾  تكـــررت اآليـــة 160 مـــن ســـورة آل  ْلَيَتـــَوكَّ
َ
ِ ف َوَعَلى هللاَّ َبْعـــِدِه  

عمـــران لــــ )البغـــدادي و املهاجـــر( يف ثـــاث خطـــب )وبشـــر الصابريـــن، خطبـــة 
املوصـــل، فاصـــر إن وعـــد هللا حـــق( لتذكريهـــم بالنصـــر والفـــرج الـــذي جـــاءوا مـــن 
ـــاءت  ـــى هللا، وج ـــوا عل ـــبب كاف أن يتوكل ـــذا س ـــد هللا وه ـــن عن ـــه م ـــه كل ـــه وأن أجل
ـــم  ـــم وتذكريه ـــل يف قلوبه ـــان واألم ـــث روح اإليم ـــب لب ـــك اخلط ـــًدا يف تل ـــة حتدي اآلي

بفضـــل اجلهـــاد.  
ُة 	  ِ اْلِعـــزَّ َذلَّ َوهلِلَّ

َ
َعـــزُّ ِمْنَهـــا اأْل

َ
َجْعَنـــا ِإىَل اْلَمِديَنـــ�ِة َلُيْخِرَجـــنَّ اأْل ﴿َيُقوُلـــوَن َلـــنِئ رَّ

ِكـــنَّ اْلُمَناِفِقـــَن اَل َيْعَلُمـــوَن﴾  تكـــررت اآليـــة 8 مـــن ســـورة 
ٰ
َوِلَرُســـوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنـــَن َوَل

املنافقـــن ثـــاث مـــرات لــــ )البغـــدادي و العدنـــاين( يف اخلطـــب )خطبـــة املوصـــل، 
فرتبصـــوا إنـــا معكـــم مرتبصـــون، هـــذا وعـــد هللا( حيـــث أن ســـبب نـــزول اآليـــة هنـــا 
هـــو قصـــة غـــزوة املريســـيع أو مايعـــرف بــــ )غـــزوة بـــي املصطلـــق( موظفـــن اآليـــة 
لمـــا خيـــدم أهدافهـــم ويعـــزز مـــن قـــوة اخلطبـــة، واصفـــن أنفســـهم وأتب�اعهـــم مـــن 
أفـــراد التنظيـــم باألعـــزاء ومـــن عاداهـــم بـــاألذالء، ظهـــر حينئـــ�ذ نفـــاق املنافقـــن 
وأظهـــروا مـــا يف نفوســـهم حيـــث يتبـــن أن همـــزة الوصـــل بـــن المـــايض واحلاضـــر 
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هـــي بســـبب ظهـــور عـــداء اإلســـام الصحيـــح والوســـطي املعتـــدل للمعتقـــدات 
ـــيش. ـــر الداع ـــا الفك ـــي حيمله ال

 	 ُ  هللاَّ
َ

ـــَدق ـــوُلُه َوَص ُ َوَرُس ـــا هللاَّ ـــا َوَعَدَن ـــَذا َم ـــوا َه اُل
َ

ـــَزاَب ق ْح
َ
ـــوَن اأْل ى اْلُمْؤِمُن

َ
ـــا َرأ ﴿ َوَلمَّ

َوَرُســـوُلُه َوَمـــا َزاَدُهـــْم ِإالَّ ايماًنـــا وتســـليما ﴾ تكـــررت اآليـــة 22 مـــن ســـورة األحـــزاب 
لــــ )أبـــو بكـــر البغـــدادي( يف اخلطـــب )وتربصـــوا إنـــا معكـــم مرتبصـــون، هـــذا مـــا 
وعدنـــا هللا ورســـوله( فأراد)البغـــدادي( خبطابـــه هـــذا تعزيـــز روح اجلهـــاد يف أفـــراد 
التنظيـــم وبـــث الطاقـــة واحليويـــة، وهنـــا قـــد يكـــون ســـبب اختيـــ�اره لآليـــة هـــو 
ـــا ألفـــراد التنظيـــم  تشـــبي�ه ملوقفهـــم بغـــزوة األحـــزاب، حيـــث كان اخلطـــاب حتفزيًي

ـــف . ـــذا التحال ـــة ه ـــاد ومواجه ـــم للجه ـــث يدعوه ـــع حي ـــلمن أجم وللمس
ْســـِلمون﴾ 	  نُتـــم مُّ

َ
َ َحـــقَّ ُتَقاِتـــِه َواَل َتُموُتـــنَّ ِإالَّ َوأ ُقـــوا هللاَّ ِذيـــَن آَمُنـــوا اتَّ َهـــا الَّ يُّ

َ
﴿َيـــا أ

تكـــررت اآليـــة 102 مـــن ســـورة آل عمـــران لــــ )أبـــو بكـــر البغـــدادي( يف)خطبـــة 
ــو  ــا وهـ ــال معـــىن بتكرارهـ ــر الصابريـــن( إليصـ املوصـــل يف جامـــع النـــوري، وبشـ
تذكريهـــم باســـتصحاب التقـــوى والزهـــد أثنـــ�اء احليـــاة الدنيـــ�ا ومناصرتهـــم،  
ـــوت كان  ـــاءه امل ـــى إذا ج ـــاد، ح ـــبحانه باجله ـــر هللا س ـــام ألم ـــاب االستس واصطح

مســـلًما تقًيـــا .   
ونســـتنتج ممـــا ســـبق أن جميـــع اآليـــات األكـــر تكـــراًرا ظهـــرت يف خطـــب )البغـــدادي( 
وهنـــا داللـــة علـــى كـــرة اقتب�اســـاته القرآنيـــ�ة يف خطبـــه األربـــع األوىل أمـــا خطبتـــ�ه 
األخـــرية لـــم يكـــن فيهـــا أي اقتب�اســـات قرآنيـــ�ة وهنـــا مؤشـــر علـــى الضعـــف وقـــرب 
النهايـــة وقلـــة العـــدد الـــذي حـــل بداعـــش، حيـــث أن رســـالته األخـــرية ركـــزت علـــى 
خســـارة تنظيمـــه للباغـــوز، إذ حـــاول التقليـــل مـــن حجـــم خســـارته مـــن خـــال 
ـــر  ـــات يف اجلزائ ـــريالنكا واحتجاج ـــات يف س ـــن هجم ـــل م ـــا حص ـــى م ـــوء عل ـــليط الض تس
ـــر(  ـــن املهاج ـــب )أيب احلس ـــراًرا يف خط ـــر تك ـــات األك ـــا أن اآلي ـــن أيًض ـــودان، وتب والس
ـــم.  ـــراد التنظي ـــة أف ـــع معنوي ـــاد لرف ـــة واجله ـــث روح احلماس ـــى ب ـــوي عل ـــا حتت جميعه
ـــى  ـــوي عل ـــا حتت ـــاين( فجميعه ـــد العدن ـــب )أيب محم ـــراًرا  يف خط ـــر تك ـــات األك ـــا اآلي أم

تعزيـــة ألفـــراد التنظيـــم وتذكريهـــم بالصـــر والفـــرج. 
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 :Correlation Coefficient  ثانًي�ا : استخدام معامل االرتب�اط
ـــات  ـــات اآلي ـــدد كلم ـــص وع ـــول الن ـــن ط ـــة ب ـــاك عاق ـــت هن ـــا إذا كان ـــة م ـــة معرف آلي

ـــة:  ـــوات التالي ـــت باخلط ـــ�ة، تم ـــر العين ـــع عناص ـــ�ة جلمي القرآني
ـــات  ـــات اآلي ـــدد كلم ـــص وع ـــول الن ـــن ط ـــة ب ـــد عاق ـــة: ال يوج ـــة الصفري 1( الفرضي

ـــ�ة. القرآني
الفرضية البديلة: يوجد عاقة بن طول النص وعدد كلمات اآليات القرآني�ة. 

 :R= Correlation Coefficient حيث أنR 2( إجياد قيمة
رسم بي�اين )14(

حيـــث وجـــد أن R=.53 ، وهـــذا يعـــي وجـــود عاقـــة طرديـــة متوســـطة بـــن طـــول 
ـــم  ـــث ت ـــط حي ـــه R فق ـــى قيم ـــاد عل ـــن االعتم ـــن ال يمك ـــ�ة، ولك ـــات القرآني ـــص واآلي الن

حســـاب قيمـــه Critical Value للتأكـــد مـــن النتيجـــة.
.R < C.V وبالتايل ، C.V=.57 3( قيمه

4( نتيجة مقياس العاقة:
بمـــا أن قيمـــه R أصغـــر مـــن قيمـــه C.V فهـــذا يعـــي أنـــه لـــم يتـــم رفـــض الفرضيـــة 
ــات  ــات اآليـ ــدد كلمـ ــص وعـ ــول النـ ــن طـ ــة بـ ــد عاقـ ــايل ال توجـ ــة، وبالتـ الصفريـ

ــ�ة.  القرآنيـ
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ـــا  ـــة،  وبعده ـــم املتطرف ـــذف القي ـــل ح ـــن أج ـــق، م ـــات بعم ـــص البي�ان ـــم فح ـــك ت ـــد ذل بع
ـــول  ـــث أن ط ـــة، حي ـــس النتيج ـــرت نف ـــرى، وظه ـــرة أخ ـــة R و  C.V م ـــاب قيم ـــم حس ت
النـــص ليـــس لـــه عاقـــة باآليـــات القرآنيـــ�ة املقتبســـة املســـتخدمة، وبالتـــايل نســـتنتج 
ـــتخدام  ـــل الس ـــا يمي ـــرة، وإنم ـــ�ة بك ـــات القرآني ـــتدالل باآلي ـــل لاس ـــدث ال يمي أن املتح

ـــي. ـــى املتلق ـــري عل ـــه للتأث كلمات
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إستنت�اجات حول فرضية الهوية اللغوية: 
ظهـــرت نتـــ�اجئ الهويـــة اللغويـــة حبســـب املنهجيـــة الـــي تـــم اســـتخدامها يف املقارنـــات، 

وتـــم جتزيئهـــا إىل قســـمن:
القســـم األول: عمـــل ثاثـــة مقاييـــس لغويـــة خلطـــب املتحـــدث نفســـه، ومـــن خـــال 

ذلـــك اســـتنتجنا:
1 - تبـــّن وجـــود اجلـــذور العنيفـــة عنـــد جميـــع املتحدثـــن، مـــع ماحظـــة أن )املهاجـــر( 
لديـــه أعلـــى نســـبة الســـتخدام اجلـــذور يف خطبـــه، حيـــث أن اســـتخدام اجلـــذر  نفســـه 
ــة، وعلـــى  ــن جهـ ـــدث مـ ــدى املتح ــة علـــى التمكـــن اللغـــوي العـــايل لـ ـــي داللـ يعط

ـــ�ة. ـــة ثاني ـــن جه ـــا م ـــي يمتلكه ـــذور ال ـــة اجل محدودي
ــن  ــة مـ ــدة يف كل خطبـ ــات فريـ ــتخدمون كلمـ ــن يسـ ــع املتحدثـ ــح أن جميـ 2 - يتضـ
خطبهـــم، وتبـــّن أن )املهاجـــر( هـــو األكـــر تفـــرًدا يف كلماتـــه املســـتخدمة، مـــن 
بـــن املتحدثـــن،  ونســـتنتج أن تفـــّرد الكلمـــات يســـاهم بتحديـــد الهويـــة اللغويـــة 
اخلاصـــة بـــكل متحـــدث،  فكلمـــا زاد عـــدد الكلمـــات الفريـــدة لـــدى املتحـــدث زادت 

ــكل متحـــدث. ــة بـ ــات اخلاصـ ــدة البي�انـ ــة يف قاعـ ــات املدخلـ ــة البي�انـ دقـ
:n-gram 3 - تظهر عدة نت�اجئ  لـ

ـــا 	  ـــدث، كلم ـــدى املتح ـــا ل ـــد ظهوره ـــلة الــــn-gram وُرص ـــة يف سلس ـــا زادت كلم كلم
زادت دقـــة بي�انـــات الهويـــة اللغويـــة. 

تبـــّن أيًضـــا أن مقارنـــة خطـــب املتحدثـــن ُتظهـــر نتـــ�اجئ أعلـــى مـــن مقارنـــة خطـــب 	 
كل متحـــدث علـــى حـــدة.

ظهـــرت نتـــ�اجئ )الطريقـــة النحويـــة( و)تسلســـل املفـــردات( ضعيفـــة لـ)البغـــدادي 	 
والعدنـــاين( عنـــد اســـتخدام املقارنـــة جلميـــع خطبهـــم.  

يبقـــى ظهـــور الــــn-gram هـــو األعلـــى بالنســـبة للمهاجـــر، ســـواء كان بالطريقـــة 	 
النحويـــة أو بتسلســـل املفـــردات، أو بمقارنـــة جميـــع اخلطـــب فيمـــا بينهـــا، ومقارنـــة 

ـــض. ـــا ببع ـــا بعضه ـــب فردًي اخلط
ـــة  ـــة اللغوي ـــتخدمة يف الهوي ـــة املس ـــس الثاث ـــة املقايي ـــال طريق ـــن خ ـــح م 4 - يتض
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)اجلـــذور العنيفـــة، الكلمـــات الفريـــدة، n-gram( أن خطـــب) املهاجـــر( كانـــت 
األعلـــى مـــن حيـــث ظهـــور النتـــ�اجئ. 

ـــن،  ـــن املتحدث ـــة ب ـــة للمقارن ـــس لغوي ـــة مقايي ـــتخدام خمس ـــم اس ـــاين: ت ـــم الث القس
واعتمـــاًدا عليهـــا اســـتنتجنا:

وُيســـجل  خطبهـــم،  بـــن  مشـــرتكة  كلمـــات  لديهـــم  املتحدثـــن  جميـــع  أن   -  1
ـــذور  ـــات ويف اجل ـــاس الكلم ـــوي يف مقي ـــابه لغ ـــبة تش ـــى نس ـــر( أعل ـــدادي واملهاج )البغ

العنيفـــة.
2 - تظهـــر أعلـــى نســـبة اختـــاف بـــن )العدنـــاين واملهاجـــر( يف مجموعـــة مـــن 

االختبـــ�ارات اللغويـــة ماعـــدا يف اجلـــذور العنيفـــة.
3 - ُوجـــد أن هنـــاك ُمشـــرتًكا بـــن املتحدثـــن يف الــــ n-grams، لكـــن أعلـــى كلمـــات 
ــة(  ــة النحويـ ــر( يف )الطريقـ ــدادي واملهاجـ ــن )البغـ ــت بـ ــرتكة كانـ ــلة مشـ متسلسـ

ــردات(. ــل املفـ و)تسلسـ
4 - اآليات القرآني�ة:

ال توجـــد عاقـــة بـــن طـــول النـــص وعـــدد كلمـــات اآليـــات القرآنيـــ�ة، وبالتـــايل 	 
ـــل  ـــا يمي ـــرة وإنم ـــ�ة بك ـــات القرآني ـــتدالل باآلي ـــل لاس ـــدث ال يمي ـــتنتج أن املتح نس

الســـتخدام كلماتـــه للتأثـــري علـــى املتلقـــي.
ــور 	  ــورة النـ ــر اآليـــة 55 مـــن سـ ــد اشـــرتكوا يف ذكـ ــع املتحدثـــن قـ ــّن أن جميـ يتبـ

والـــي كانـــت  األكـــر تكـــراًرا بينهـــم.
ـــدادي(، 	  ـــب) البغ ـــا يف خط ـــرت جميعه ـــراًرا ظه ـــر تك ـــات األك ـــع اآلي ـــن أن جمي تب

ـــن  ـــة األوىل، يف ح ـــه األربع ـــ�ة يف خطب ـــاته القرآني ـــرة اقتب�اس ـــى ك ـــر عل ـــذا مؤش وه
ـــى  ـــدأ يتلق ـــة، وب ـــة األزم ـــم مرحل ـــل التنظي ـــن دخ ـــج، ح ـــس النه ـــتخدم نف ـــم يس ل
ـــ�ة.  ـــة قرآني ـــى أي آي ـــا عل ـــتن�د فيه ـــم يس ـــي ل ـــرية ال ـــ�ه األخ ـــرار خطبت ـــى غ ـــم، عل الهزائ

اآليـــات األكـــر تكـــراًرا يف خطـــب) أيب  احلســـن املهاجـــر(، جميعهـــا حتتـــوي علـــى 	 
بـــث روح احلماســـة، ومايصفونـــه بــــ “اجلهـــاد”، ورفـــع معنويـــات أفـــراد التنظيـــم، 
أمـــا اآليـــات األكـــر تكـــراًرا  يف خطـــب )أيب محمـــد العدنـــاين(، فجميعهـــا حتتـــوي 
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ــوز  ــق الفـ ــرج وحتقيـ ــرتاب الفـ ــم باقـ ــع تذكريهـ ــم، مـ ــراد التنظيـ ــة ألفـ ــى تعزيـ علـ
والنصـــر للمؤمنـــن. 

وبالتـــايل تمـــت تغذيـــة قواعـــد البي�انـــات املوجـــودة لقـــادة أعضـــاء داعـــش باخلصائـــص 
ــلوب  ــة أسـ ــى معرفـ ــاعد علـ ــذا يسـ ــم، وهـ ــد منهـ ــا كل واحـ ــزي بهـ ــة الـــي يتمـ اللغويـ

ـــدة. ـــى ح ـــم عل ـــش، كل منه ـــاء داع ـــاب أعض خط
اخلاتمة: 

ـــات  ـــة، الكلم ـــدة الكلم ـــات )ح ـــن تصنيف ـــتخرجة م ـــات املس ـــل البي�ان ـــال حتلي ـــن خ م
العنيفـــة، الصفـــات اإلجيابيـــ�ة، الصفـــات الســـلبي�ة، الـــدول( تـــم قيـــاس توجهـــات 
قـــادة داعـــش، وعلـــى أســـاس النتـــ�اجئ تـــم إثبـــ�ات الفرضيـــة األوىل، القائلـــة بوجـــود 
توافـــق بـــن توجهـــات قـــادة داعـــش، وعليـــه تـــم إضافـــة تصنيفـــات كل متحـــدث 
ـــدال ”. ـــز “ اعت ـــع ملرك ـــة التاب ـــائط الرقمي ـــم الوس ـــة يف قس ـــات اخلاص ـــقاعدة البي�ان لـ

ــي:  ــري وهـ ــدة معايـ ــاد عـ ــم اعتمـ ــتخدمة يف اخلطـــب تـ ــردات املسـ ــن خـــال املفـ  ومـ
املتسلســـلة،  الكلمـــات  الفريـــدة،  الكلمـــات  واملختلفـــة،  املتشـــابهة  )الكلمـــات 
ـــكل  ـــة ل ـــص اللغوي ـــة اخلصائ ـــل معرف ـــن أج ـــ�ة(، م ـــات القرآني ـــة، اآلي ـــذور العنيف اجل
ــن،  ــن املتحدثـ ــة بـ ــص اللغويـ ــل يف اخلصائـ ــابه احلاصـ ــة التشـ ــدث، ومعرفـ متحـ
وبالتـــايل إثبـــ�ات الفرضيـــة الثانيـــ�ة، القائلـــة بوجـــود توافـــق يف اخلصائـــص اللغويـــة 
ـــة  ـــابه يف الهوي ـــ�اجئ التش ـــّن النت ـــم،  وتب ـــب بينه ـــت النس ـــش وإن اختلف ـــادة داع ـــن ق ب
اللغويـــة بـــن )البغـــدادي واملهاجـــر( يف جميـــع املقاييـــس،  أمـــا أقـــل نســـبة تشـــابه 
فُســـجلت بـــن )العدنـــاين واملهاجـــر( يف جميـــع املقاييـــس، ماعـــدا مقيـــاس اجلـــذور 

العنيفـــة. 
ــل  ــا جيعـ ــر( ربمـ ــدادي واملهاجـ ــن )البغـ ــوص بـ ــابه النصـ ــتنتجنا أن تشـ ــرًيا اسـ وأخـ
عمليـــة حتديـــد هويـــة املتحـــدث فيمـــا بينهمـــا أكـــر صعوبـــة، ويعـــود ذلـــك لتقـــارب 
ـــى  ـــرف عل ـــة التع ـــح فرص ـــا يتي ـــة. مم ـــل الدراس ـــ�ة مح ـــا يف العين ـــة لهم ـــة اللغوي الهوي
الهويـــة اللغويـــة لــــ )العدنـــاين( بشـــكل أوضـــح يف حالـــة وجـــود مقارنـــة بمتحـــدث 

مجهـــول الهويـــة.
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معجم املصطلحات:
grams 2سلسلة من كلمتن
grams 3سلسلة من ثاث كلمات
grams 4سلسلة من أربع كلمات
grams 5سلسلة من خمس كلمات
grams 6سلسلة من ست كلمات
grams 7سلسلة من سبع كلمات

Correlation Coefficientطريقة إحصائي�ة لقياس معامل االرتب�اط بن متغيرين
Critical Value 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
Jaccard Distanceاختب�ار ريايض لتحديد نسبه التشابه بن نصن

Jaccard Similarityاختب�ار ريايض لتحديد نسبه االختاف بن نصن
N grams طريقة الستخراج الكلمات املتسلسلة حبيث يكون بن الكلمة والي تليها

مسافة
Python لغة برمجة تم استخدامها إلجراء التطبيقات اإلحصائي�ة وبن�اء الرامج

اإلحصائي�ة 
R لغة برمجة تم استخدامها إلجراء التطبيقات اإلحصائي�ة وبن�اء الرامج

اإلحصائي�ة 
ما ورد عن الرسول صلى هللا عليه وسلم من أقوالهاألحاديث الشريفة

كل ماُينشر من قبل التنظيم سواء كان صوتًي�ا أو مرئًي�ا أو مكتوًبااخلطب
كل ماتم إضافته باخلطاب أو بالنص املكتوب من غري لغة املتحدث، مثل اآليات االقتب�اسات

القرآني�ة واألحاديث والشعر وأقوال األئمة والعلماء
اجلمل والفقرات الي وردت بالقرآن،  ولها عامات يف بدايتها ونهايتهااآليات القرآني�ة 

اجلذر هو الوحدة املعجمة األولية لكل كلمة، الي حتمل املعىن األهم من تلك اجلذور
الكلمة والداللة، والي ال جيوز أن تتجزأ، ويف اللغة العربي�ة معظم الكلمات لها 

أصل ثايث،  وبعضها لها أصل رباعي وقليل منها لها أصل خمايس
فرق تمارس نشاًطا مشرتًكا ويكونون حتت إشراف تنظيماجلماعات

مجموعة من اجلمل الي يشرتك األشخاص يف قولها،  وليس لها دالالت لكرة اجلمل املتداولة
تداولها بن الناس

األلفاظ واملفردات والطريقة النحوية الي يتمزي بها النصاخلصائص اللغوية
كام يوجه ملستمعن من أجل توضيح قضية معلقة أو مناقشة مشكلة حاليةاخلطاب

املواضيع الي حتتوي على عدة آيات قرآني�ةالسور القرآني�ة
أوصاف محمودة ُتطلق بهدف املدحيالصفات اإلجيابي�ة
أوصاف مذمومة ُتطلق بهدف االنتقاصالصفات السلبي�ة
تسلسل اجلمل العربي�ة و الذي يشتمل على )اسم- فعل- حرف(الطريقة النحوية
مجموعة من احلروف الي تتكون منها اجلمل العربي�ة والحتمل معىن بنفسها  الكلمات اخلاوية

مثل )من، على، إن(
كلمات ظهرت يف خطبة ملتحدث وتفّرد بها، ولم تظهر لدى متحدثن آخرينالكلمات الفريدة
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طريقة الستخراج التعبريات املتسلسلة،  حبيث يكون بن كل كلمة والي تليها الكلمات املتسلسلة
مسافة

كلمات ظهرت يف خطب متحدثن متعددين واشرتكوا بهاالكلمات املتشابهة
كلمات الحتمل معىن عندما تأيت بمفردها، ومن ضمنها أفعال اجلر والنصب الكلمات املستبعدة

وإن وأخواتها وكان وأخواتها وغريها واستبعادها أثن�اء معاجلة البي�انات، يفيد 
بتحسن البحث والنت�اجئ لبقية الكلمات واملفردات، ما يفيد بمعرفة الطريقة 

النحوية للمتحدث أو املتحدث
املنظمة هي شخصية اعتب�ارية لها كيانها وإدارتها املستقلةاملنظمات

الطرق اإلجرائي�ة الي يتم بها تنظيف وتصنيف وحتليل البي�انات للحصول على املنهجيات
النت�اجئ

صيغة الكام الي وضعها املؤلف كما وردت مكتوبةالنص
الطريقة اللغوية الي يستخدمها الشخص، والي تأثر تكوينها بعوامل الهوية اللغوية

اجتماعية وتعليمية وديني�ة
عبارة عن وصف لكّل ما يقوم به احلاسوب من عمليات متكاملة، كحّل املسائل برمجيات

الرياضّية واإلحصائي�ة، باإلضافة إىل إجراء التصحيح الازم على الصيغة 
التحريرّية،  وإجناز العمليات الي يطلبها املستخدم

استخراج خصائص لغوية من أجل العمل على قياس التوجهاتحتليل اخلطاب
توزيع البي�انات إىل فئات حسب نوعها وعاقاتهاتصنيف

حتويل اخلطاب املسموع إىل نص مكتوبتفريغ النص
امليول واألفكار واملشاعر الي يتخذها الشخص حول املواقف أو األشخاص توجهات

حوله وتنعكس هذه التوجهات يف سلوكياته
املتحدث الذي يلقي كام مّوجه ملستمعن حول قضية معلقة أو مشكلة حاليةخطيب
مختصر متداول ملسىم )الدولة اإلسامية يف العراق والشام(داعش

عرض الكلمات األكر تكراًرا بطريقة منسقة، والكلمات األعلى تكراًرا تكون سحابة كلمات
حبجم أكر  

مجموعة من املعلومات الُمنّظمة بطريقة تسمح الوصول إليها، وتعديلها، قاعدة بي�انات
وإدارتها بسهولة

كلمات انفعالية مثل القسم واللعن واإلهانةكلمات احلدة
كلمات يكون أذاها متعدًيا حنو اآلخرينكلمات العنف
األلفاظ واملفردات والطريقة النحوية الي يتمزي بها النصممزيات لغوية

وسائل التواصل 
االجتماعي

مواقع الويب وأدوات اإلنرتنت الي تسمح بمشاركة املحتوى والصور ومقاطع 
الفيديو والروابط واآلراء بن املستخدمن
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