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املقدمة

إذ ال خيلو  تنظيم داعش اإلرهايب،  أولوية  العاين«1، أي: حترير األسرى  تُعد قضية »فك 
التنظيم يف التعويل  خطاب من خطاابت قياداته من اإلشارة إىل حمورية تلك القضية. إذ استمر 
على إسرتاتيجية »هدم األسوار« منذ أيب مصعب الزرقاوي الذي أسَّس مجاعة »التوحيـد واجلهاد« 
اليت كانت النواة األوىل لتأسيس تنظيم داعش، إىل أيب احلسن القريشي القائد احلايل لتنظيم داعش 

اإلرهايب.

الشامي  أنس  قيام أيب  2004 مع  تلك اإلسرتاتيجية يف عام  تطبيق  التنظيم يف  بدأ  وقد 
ا أتت مثارها يف عام 2013 مع جناحه يف  مبحاولة استهداف سجن أبو غريب يف العراق، غري أنَّ
اقتحام عدد من السجون العراقية وإطالق سراح حنو )600( داعشي ممَّن انتقلوا إىل سوراي وعزَّزوا 

من نشاط التنظيم على الساحتي العراقية والسورية.

عن  فضاًل  الرئيسة،  معاقله  وفقدانه  داعش،  تنظيم  علی  العسكري  الضغط  تصاعد  ومع 
القبض على عدد كبري من عناصره يف سوراي والعراق، تصاعد اخلطاب الداعشي احملفز على حترير 
األسرى، وبرز ذلك يف خطاب أيب بكر البغدادي يف أيلول/سبتمب 2019، والذي جاء حتت 
عنوان »وقل اعملوا«، إذ طالب أنصاره ابهلجوم على السجون إلطالق سراح أتباعه، وإنقاذ مقاتليه 
وعائالهتم احملتجزين، متوعداً بـ«الثأر« هلم. كما دعا إىل استهداف رجال األمن واحملققي والقضاة 

يف السجون اليت يقبع با عناصر التنظيم.

ومع تغيري القيادة املركزية للتنظيم بعد مقتل البغدادي، وتعيي أيب إبراهيم القريشي، استمر 
التنظيم يف أتكيد حمورية تلك القضية ابلنسبة له، إذ أكَّد املتحدث الرمسي ابسم التنظيم أبو محزة 
القريشي يف كل خطاابته ضرورة حترير أسرى التنظيم. فقد طالب القريشي يف خطابه الثاين الذي 
العناصر   ،2020 الثاين/يناير  يف كانون  أمثاهلا«  وللكافرين  عليهم  هللا  »دمر  عنوان  حتت  جاء 

1. قضيَّة فكِّ العاين مأخوذة من حديٍث مرويٍّ عن رسول هللا -صلَّى هللا عليه وآله وسلَّم- أنَّه قال: ))فكُّوا العاين يعين 
األسري...((. يُنظر: شرح الباري شرح صحيح البخاري: 6/193، ح: 2881. )احملّرِر(.

هدم األسوار: إستراتيجية داعش لالنبعاث الجديد
علي نجات *

*   كاتب وابحث متخصص يف شؤون الشرق األوسط واحلركات اإلسالمية.
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يف خطابه  أيضاً  أكَّد  لتحريرهم. كما  أنصاره  دعا  ابلثبات، كما  السجون  القابعة يف  الداعشية 
الثالث الذي جاء حتت عنوان »وسيعلم الكفار ملن ُعقىب الدار« يف أاير/مايو 2020، على أنَّ 
التنظيم يبذل أقصى اجلهود لإلفراج عن معتقليه يف كل مكان. ويف خطابه الرابع واألخري الذي جاء 
حتت عنوان »فاقصص القصص لعلهم يتفكرون« يف تشرين األول/ أكتوبر 2020، دعا عناصره 

إىل حترير أسرى التنظيم ابلقوة عن طريق اقتحام السجون احملتجزين فيها.

وتقوم إسرتاتيجية »هدم األسوار« على عدِّ هدف »فك العاين، أي: إطالق سراح املعتقلي، 
من أبرز األهداف اليت يسعى إليها تنظيم داعش. فقد أكَّدت افتتاحية العدد 246 من صحيفة 
التنظيم ما زالت تضع قضية  قيادة  أنَّ  املركزي يف داعش  اليت تصدر عن ديوان اإلعالم  »النبأ« 
األسرى على رأس قائمة أولوايهتا، وأنَّ والة األمر ما زالوا يوصون إخوانم بتقدمي هذه القضية على 
ما عداها. وشدَّدت على أنَّ »الواجب األخص على جنود الدولة اإلسالمية أن جيعلوا هذا األمر 

مههم الدائم الذي ال يغفلون عنه«.

كما شدَّد قادة داعش بعد مقتل أيب إبراهيم القريشي على إسرتاتيجية هدم األسوار. فقد 
حرَّض تنظيم داعش يف عهد أيب احلسن القريشي القائد احلايل للتنظيم على مهامجة السجون يف 
السعودية، وجاء يف افتتاحية مطوَّلة نشرها التنظيم يف جريدته الرمسية »النبأ« يف بداية شهر متوز/

يوليو 2022، أنَّ »على املسلمي يف بالد احلرمي أن يدركوا أنَّ إخوانم يف سجون آل سلول 
يسنتصرونم ليفكوا قيدهم، وحيرروهم من عذاابت األسر«.

وعموماً، اشتدت حتركات تنظيم داعش اإلرهايب إلطالق سراح املعتقلي يف السنوات الثالث 
املاضية. فمع فشل بعض هذه العمليات واخلطط، إال أنَّ بعضها، کاهلجوم على سجن ننغرهار يف 
أفغانستان )آب/أغسطس 2020(، وسجن كاجنباي يف الكونغو الدميقراطية )تشرين األول/أكتوبر 
2020( وسجن الصناعة مبحافظة احلسكة السورية )كانون الثاين/يناير 2022(، وسجن كوجي 
يف العاصمة النيجريية أبوجا )متوز/يوليو 2022(، كان انجحاً وأدَّى إىل هروب بعض املعتقلي.

تسلِّط هذه الورقة التحليلية الضوَء على أمهية إسرتاتيجية هدم األسوار يف إعادة بناء دولة 
اخلالفة، وهو ما فرض ثالثة أسئلة أساسية تسعى إىل اإلجابة عليها: أواًل: ما أسباب تركيز القيادة 
املركزية لتنظيم داعش على إسرتاتيجية هدم األسوار؟ واثنياً: هل مقاتلو داعش قادرون على تنفيذ 
عمليات انجحة يف املستقبل؟ واثلثاً: ما أثر جناح العمليات وإطالق سراح األسرى على مستقبل 

تنظيم داعش؟



5

هدم األسوار: إسرتاتيجية داعش لالنبعاث اجلديد

داعش وإسرتاتيجية هدم األسوار يف العراق

إسرتاتيجية هدم األسوار واقتحام السجون يف العراق ممتدَّة منذ بدء أتسيس أيب مصعب 
الزرقاوي مجاعته يف العراق، حتت مسمى مجاعة »التوحيـد واجلهاد« اليت كانت النواة األوىل لتأسيس 
بـ«أيب أنس  العملية األوىل بقيادة األردين عمر يوسف مجعة، املكّن  تنظيم »داعش«. إذ كانت 
أيلول/  التكفريين يف  أبو غريب« وهتريب عدد من  السيطرة على »سجن  الشامي«، يف حماولته 
سبتمب 2004. ويف أاير/ مايو 2011، نفَّذ تنظيم القاعدة يف بالد الرافدين عملية هجوم مكثف 
استمر لستِّ ساعات  العراق،  البصرة جنوب  الرائسية يف  القصور  الثقيلة على سجن  ابألسلحة 
متصلة، لتهريب )250( من القيادات القاعدية، متكَّنت عبها قوات األمن العراقية، من قتل )11( 
املخطط  بغداد«،  بـ«وايل  املعروف  البطاوي  بينهم حذيفة  البارزين،  »القاعدة«  تنظيم  من  قيادايً 

الفعلي للهجوم، بعد سيطرهتم على أسلحة قوات األمن داخل السجن.

حاول -يف نيسان/ أبريل 2011- عدد من قيادات تنظيم »القاعدة« الفرار من داخل 
سجن »تسفريات الرصافة« يف بغداد، عن طريق حفر نفق بطول )52( مرتاً، لكن قوات السجن 
عملية  تنفيذ   ،2011 الثاين/يناير  يف كانون  وسبقها  اهلروب،  حماولة  قبل  ضبطهم  من  متكنت 
هروب لعدد كبري من قيادات التنظيم من سجن البصرة، مل تتمكن التحقيقات األمنية من كشف 

مالبساهتا2.

يعرف  ملا  2012 خطاابً  البغدادي يف 22 متوز/يوليو  بكر  أبو  داعش  تنظيم  زعيم  وجَّه 
القريب إلخالء  املنظور  بـ«جملس شورى اجملاهدين« دعاهم فيه إىل »هدم األسوار« على املدى 
القيادات على وجه اخلصوص املعتقلي يف السجون العراقية، يف خطوة متهيدية منه إىل أتسيس أرض 
التمكي املوعودة يف أدبيات التنظيم، على األكثر مل تؤخذ هذه التوجيهات على حممل اجلد آنذاك، 
أو تنال اهتماماً واسعاً؛ للتحصي الكبري يف السجون العراقية أواًل، وملرور أشهر عديدة دون حصول 

هجوم يذكر على أي منها، وال حىت ورود األمر يف التقارير االستخبارية الرمسية لألجهزة األمنية.

وقد أشارت بعض اآلراء األمنية آنذاك إىل أنَّ هذه التوجيهات قد تكون متويهاً للغطاء على 
عمليات أخرى مغايرة، حينها كان التنظيم اإلرهايب يعرف ابسم »دولة العراق اإلسالمية« إبشراف 

2 .عمرو فاروق، »الّدواعش وعقيدة اقتحام الّسجون«، جريدة النهار، 31 كانون الثاين /يناير 2022، على الرابط: 
https://www.annahar.com/arabic/section/140-%D8%B1%D8%A3%D9%
8A/31012022094429770.



6

مركز البيان للدراسات والتخطيط

أحد قياديي التنظيم املكن بـ«أيب أنس« على حد زعمهم، وبعد عام كامل وحتديداً يف 22 متوز/
يوليو 2013 استطاع التنظيم اقتحام »سجن أبو غريب«، غرب العاصمة العراقية بغداد و«سجن 
بعناصر  التاجي«، مشال العاصمة وهتريب حنو )600( معتقل بينهم قيادات يف تنظيم، مستعيناً 
انتحارية وصواريخ و)12( سيارة ملغومة، ممَّا أدَّى إىل مقتل )120( من حراس السجن. وقد 
شكَّلت هذه العملية يف حينه منعطفاً خطرياً يف صعود نشاط التنظيم، ال سيَّما أنَّ معظم َمن أُْطِلق 

سراحهم كانوا من القيادات الكبرية ومن طبقة »األمراء« الشرعيي والعسكريي3.

احلدود  قرب  السورية  »الباغوز«  معاقله يف  آخر  التنظيم  وبعد خسارة   2019 العام  ويف 
الغربية للعراق، أصدر تنظيم داعش تسجياًل صوتياً حتت عنوان »قل اعملوا« قبل مقتل أيب بکر 
البغدادي أبشهر، عب مؤسسة الفرقان اإلعالمية يف خطاب موجَّه ألعضاء التنظيم بعد االنكسار 
الذي حلق بم، تضمَّن التسجيل هدم األسوار حتت عنوان »فّك العاين«، القاصد بتحرير سجنائه 
وفكُّوا  األسوار  دكُّوا  السجون..  »السجون  فيها:  جاء  والسورية،  العراقية  السجون  يف  املعتقلي 
العاين اي جنود اخلالفة، أيها األخوة واألخوات ابذلوا قصارى جهدكم؛ لتحرير اجلدران اليت تقيُّدهم 

وهدمها«.. يف إشارة واضحة ممتزجة ابلتأكيد على هذا السياق.

يواجه تنظيم داعش يف العراق حتدايً خطرياً يتمثَّل يف االفتقار إىل املوارد البشرية والعسكرية 
الكافية الحتالل مناطق حساسة، فقد تقلَّص عدد مقاتلي داعش يف السنوات األربع املاضية نتيجة 
القتال احملتدم أو زجهم يف السجون، خصوصاً أنَّ قوات األمن واالستخبارات العراقية جنحت يف 
اعتقال عديد من كبار قادة داعش يف العامي املاضيي، فعلى سبيل املثال: يف النصف األخري فقط 
من عام 2020، أجرى جهاز مكافحة اإلرهاب أكثر من( 150( عملية، أُْلقَي فيها القبض على 
)250( من كبار قادة داعش وقتل (50 )آخرين، ويف األشهر األوىل من العام 2021، نفذت 
وحدة مكافحة اإلرهاب العراقية )110 )عمليات، اْعُتِقل فيها حوايل)100 )داعشي يف مناطق 
متفرقة من العراق وقتل )34( شخصاً، من بينهم أبو ايسر العيساوي انئب خليفة التنظيم ووايل 
العراق، فيما أُلقي القبض على كثري من قادهتم مبن فيهم وايل الفلوجة أبو علي اجلميلي، وعاشور 
النعيمي مسؤول وحدة اإلعدامات يف والية الفلوجة سابقاً وامللقب بعاشور الذابح، ونر السويد 

امللقب بنمر بغداد4.
3. حسي علي األطرقجي، »إسرتاتيجية »هدم األسوار« للبغدادي«، الرتا عراق، 29 كانون الثاين/يناير 2022، علی الرابط: 

https://ultrairaq.ultrasawt.com
4. علي جنات، »العراق وإمکانيات تصدر داعش املشهد مرة أخری«، مرکز البيان للدراسات والتخطيط، سلسلة إصدارات، 

آب/أغسطس 2021، ص 15.
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لذا حياول داعش يف العراق تنظيم هجمات ضد سجون عراقية رئيسة، من أجل سد النقص 
داعش  قوات  نظمت   ،2019 عام  البغدادي يف  بكر  أيب  رسالة  فبعد  املقاتلة،  بقواهتا  احلاصل 
عمليات عديدة إلطالق سراح السجناء يف عام 2019، فكانت تنوي استغالل االحتجاجات 
الشعبية لشن عملية كبرية ملهامجة السجون، مبا يف ذلك سجن احلوت يف الناصرية وإجالء اآلالف 
من أعضائه، كما أعلنت شرطة نينوى يف تشرين الثاين/نوفمب 2019، عن إفشال حماولة لتهريب 
عناصر داعش من سجن املوصل، ومل تتوقف جهود داعش إىل هذا احلد، بل حاولوا يف كانون 

الثاين/يناير 2021، مرتي شن هجمات على سجين الكرخ وأربيل املركزيي. 

تنظيم داعش، يف 21 أاير/ مايو 2022، من خمطط  الدويل ضد  التحالف  کما حذَّر 
املهام املشرتكة يف عملية  العراقية. وقال رئيس أركان قوة  السجون  لتنفيذه مبهامجة  يسعى داعش 
»العزم الصلب« بقيادة التحالف الدويل، براندون ابركر،5 يف تصريح متلفز، إن »داعش سيستمر 
يف التخطيط لشن هجمات جديدة على السجون، لكن أعداد عناصر التنظيم يف تراجع وما زالت 

ترتاجع أكثر فأكثر«6.

داعش وإسرتاتيجية هدم األسوار يف أفغانستان

شكَّل هجوم تنظيم داعش على سجن ننغرهار بوالية جالل آابد يف أفغانستان، يف مطلع 
آب/أغسطس 2020، خطوة أتسيسية على مسار إعادة إحياء إسرتاتيجية »هدم األسوار« أو 
»فّك العاين« اليت عمل الزعيم السابق للتنظيم أبو بكر البغدادي على ترسيخ ركائزها، قبل أن يُقتل 
يف غارة أمريكية على بلدة ابريشا يف ريف إدلب الشمايل يف تشرين األول/ أكتوبر عام 2019. 
فبعد خسارة داعش آخر معاقله يف »الباغوز« السورية، أصدر التنظيم تسجياًل صوتياً حتت عنوان 
اإلعالمية يف خطاب  الفرقان  مؤسسة  عب  البغدادي أبشهر،  بکر  أيب  مقتل  قبل  اعملوا«  »قل 
موّجه ألعضاء التنظيم بعد االنكسار الذي حلق بم، تضمَّن التسجيل هدم األسوار حتت عنوان 
العراقية والسورية، لکن االستجابة  »فّك العاين«، القاصد بتحرير سجنائه املعتقلي يف السجون 
كانت يف رقعة جغرافية خمتلفة متاماً عن الرقعة املقصودة »العراق والشام«، إذ كانت االستجابة يف 
سجن »ننغرهار« مبدينة جالل آابد األفغانية، فر أثناء تنفيذ هذه العملية قرابة )500( معتقل من 

السجن.
Brandon Parke .5

6. ليث الكاتب، »التحالف حيذر من خمطط داعشي ملهامجة سجون العراق«، العي اإلخبارية، 21 أاير/ مايو 2022، علی 
https://al-ain.com/article/coalition-isis-threatens-iraq-prisons.  :الرابط
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مقاتلي  من  مقاتاًل   )11( اشرتاك  ننغرهار، سوى  اقتحام سجن  تنفيذ خطة  يتطلَّب  ومل 
التنظيم، ُقِسموا على ثالث جمموعات، فضاًل عن االنتحاري مفجر العربة املفخخة. وقد عملت 
على  اخلراساين،  سعد  ومولوي  الطاجيكي  وحامد  البنجايب  علي  أيب  من  املؤلفة  األوىل  اجملموعة 
أتمي التغطية النارية لوصول السيارة املفخخة اليت قادها االنتحاري أبو رواحة اهلندي، إىل بوابة 
السجن، ومن مث عزل منطقة اهلجوم ومنع قوات الشرطة األفغانية من االقرتاب منها. وجاء دور 
املفخخة، حيث عمل عناصرها )قاري  السيارة  اليت أحدثها تفجري  الصدمة  الثانية بعد  اجملموعة 
أبو  والدكتور  الطاجيكي  وإدريس  الطاجيكي  وإمساعيل  الطاجيكي  عمر  وأبو  اخلراساين  أسامة 
حيان اهلندي( على تدمري أسوار السجن ابلعبوات الناسفة، متهيداً القتحامه واالشتباك مع حاميته 
لساعات عديدة، قبل أن يتمكنوا من استهداف أبراجه اخللفية وقتل مجيع من فيها، وهو ما أاتح 
املناسبة  الطرق  إىل  للهروب وأرشدوهم  للمعتقلي  الطريق  فتحوا  الزانزين، حيث  إىل  الوصول  هلم 
يف اخلارج. ويف غضون ذلك، كانت اجملموعة الثالثة املؤلفة من عنصرين )أبو دعاء اهلندي وخيب 
الكابلي(، تعمل على إشغال القاعدة األمريكية يف املدينة، بدف منعها من تقدمي أي دعم حلامية 

السجن أثناء تعرضها للهجوم. 

ننغرهار.  هم مدنيون وسجناء يف هجوم على سجن  قُتل ما ال يقل عن )29( شخصاً 
أُْلِقي  إنَّه  وقال  الفرار.  )1300( سجي حاولوا  أكثر من  أفغاين كبري أبنَّ  أمين  وصرَّح مسؤول 
القبض على معظمهم أو استسلموا بعد حماصرهتم، لكن »270 ما زالوا هاربي«. وقال املسؤول 
إنَّ معظم اهلاربي ينتمون إىل ما ُيسمَّى والية خراسان التابعة لتنظيم داعش. وأكَّد عطاهللا خوجياين 
عند  ملغومة  بتفجري سيارة  بدأ  اهلجوم  أنَّ  آابد  ننغرهار وعاصمتها جالل  املتحدث ابسم والية 
بوابة مدخل السجن، مث فتح عدد من املهامجي النار على قوات األمن، وهو ما أسفر عن فرار 
)1793( من السجناء )قُِبَض على أكثر من 1025 بعد حماوالهتم اهلرب(، وهو ما جعل اهلجوم 

حيظى ابهتمام إعالمي على املستويي الدويل واإلقليمي7. 

7. »فرار العشرات من عناصر داعش إثر اهلجوم على سجن أبفغانستان«، ميدل إيست اونالين، 4 آب/أغسطس 2020، 
https://2u.pw/NNFfU :علی الرابط
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داعش وإسرتاتيجية هدم األسوار يف سوریة

2019، شّق  ربيع عام  الباغوز  تنظيم »داعش« يف معركة  منذ هزمية  انقطاع طويل  بعد 
صوت انفجار سيارة مفخخة، يوم اخلميس املوافق 20 كانون الثاين/يناير 2022، هدوء ليل 
مدينة احلسكة اخلاضعة لسيطرة »قوات سوراي الدميوقراطية«، معلناً عن منعطف جديد يف مسار 
استعادة التنظيم قدراته القتالية وأساليبه التكتيكية، يف تنفيذ هجمات نوعية قد تشكل دلياًل جديداً 
إىل صحة ما يقال حول خطر التنظيم، وإمكان عودته إىل تصدر املشهد بعدما أفل جنمه طوال 

األعوام الثالثة املاضية.

استهدف  مرکزاً  داعش هجوماً  تنظيم  2022، شنَّ  الثاين/يناير  كانون   20 عشية  ففي 
سجن الصناعة الذي يقع على أطراف حي غويران جنوب مدينة احلسكة مشال شرق سورية ِضمن 
مناطق سيطرة قوات سوراي الدميقراطية وهذه أول مرَّة تتعرض فيه السجون أو مراكز االحتجاز اليت 
حتوي عناصر من تنظيم داعش هلجوم، يف حي اقتصرت احلاالت السابقة على االستعصاء فقط؛ 

واليت بلغ عددها يف سجن الصناعة )11 )مرة على األقل بي عاَمي 2020 و20218.

اهلجوم بدء بتفجري التنظيم سيارة مفخخة كانت متوجهة إىل بوابة السجن الرئيسة بعد أن 
اعرتضها احلاجز املؤدي إىل البوابة معلنا بدء اهلجوم، ليقوم حنو )100( عنصراً من التنظيم ابهلجوم 
من حماور عديدة على السجن بدف خلق الفوضى، ومتكن مقاتلو التنظيم من إحداث خرق عند 
البوابة الرئيسة للسجن، بعد أن فجَّر انتحاري آخر نفسه بدراجة انرية على البوابة الرئيسة للسجن، 

ما ساعد بتسهيل مرور مقاتلي التنظيم إىل داخله.

ابلتزامن مع بدء اهلجوم، بدأ آالف من السجناء استعصاء داخل السجن، إذ متكن سجناء 
بعض املهاجع من خلع األبواب وكسر األقفال، كما جنح السجناء يف أحد كتل السجن الثالث 
من اخلروج إىل الساحة، ومع فقدان حراسة السجن السيطرة متكن عديد من سجناء التنظيم من 

اخلروج خارج السجن واهلروب جنوابً إىل حي الزهور املالصق للسجن.

مقاتلي التنظيم يف اللحظات األوىل للهجوم، قاموا بتفجري وإحراق صهاريج نفط يف شركة 
سادكوب قرب السجن، بدف خلق سحب دخانية يف املنطقة ملنع طريان التحالف الدويل من 

8. أنس الشواخ، »اختبار داعش خلطة هدم األسوار: اهلجوم على سجن احلسكة نوذجًا«، تقدير موقف، جسور للدراسات، 
كانون الثاين/يناير 2022، ص 4.
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التدخل يف املعركة، وهذا ما تسبب إبطالة أمد املعركة، وانقسمت خالاي التنظيم يف اهلجوم على 
ثالث حماور قتالية، األول يف حميط السجن وداخله، والثانية يف حي غويران الشرقي املتاخم للسجن، 
واجلبهة الثالثة يف حي الزهور، وَوْفق مصادر خاصة فإنَّ »العملية نفَّذهتا جمموعات اتبعة لكتيبة 
العادايت، وقادة العملية أبو املقداد العراقي قائد الكتيبة والعسكري العام للتنظيم يف مناطق شرق 

الفرات«9.

ويف اليوم األول للهجوم، متكَّن مقاتلو التنظيم من أسر وقتل العشرات من حراس وموظفي 
السجن واالستيالء على أسلحتهم، واستخدم التنظيم هؤالء األسرى يف عمليات التفاوض يف أايم 
املعركة، حيث أطلق عديد منهم مقابل احلصول على الطعام والشراب ملقاتليه احملاصرين يف السجن، 
فضاًل عن عالج املصابي منهم، أمَّا قسم من األسرى فقام مقاتلو التنظيم إبعدامهم ميدانياً خاصة 

يف اليومي األخريين للهجوم.

اهلجوم، متكنت  والثاين من  اليومي األول  اليت بدت مرتبكة ف  الدميقراطية  قوات سوراي 
من استعادة توازنا يف اليوم الثالث، إذ بدأت بتطويق بؤرة االشتباك وتقليصها لتقتصر على داخل 
السجن وحميطه القريب، وبدأت مبحاولة تسليم مقاتلي التنظيم املوجودين داخل السجن ألنفسهم 
واملصابي  السن  من كبار  معتقل   )1000( قرابة  األوىل  الدفعة  يف  استسلم  إِذ  قتال،  دون  من 
آخر  أمَّا  واخلامس،  الرابع  اليوم  يف  نفسه  اآلخر  بعض  سلَّم  فيما  التنظيم،  مقاتلي  من  واملعاقي 
املستسلمي كان جمموعة قتالية اختذت من قبو السجن مكان هلا وحتصنت داخله طيلة فرتة اهلجوم 

واستسلمت يف 29 كانون الثاين/يناير آخر أايم العملية.

استمرت  اليت  املعركة  انتهاء  الدميقراطية  قوات سوراي  أعلنت  الثاين/يناير،  26 كانون  ويف 
سبعة أايم يف مدينة احلسكة يف عملية ُعدَّت األكثر دموية واألكثر تعقيداً للجماعة اإلرهابية يف 

سوراي منذ سقوط »خالفتها« يف آذار/مارس 201910.

9. Mohammed Hassan, Samer al-Ahmed, “A closer look at the ISIS attack on 
Syria’s al-Sina Prison”,   February 14, 2022, https://www.mei.edu/publications/
closer-look-isis-attack-syrias-al-sina-prison
10. Ido Levy, “Battle for al-Sinaa Prison: The Enduring Islamic State Threat in 
Syria”, Jan 31, 2022, https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/battle-
al-sinaa-prison-enduring-islamic-state-threat-syria
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القتلى  عدد  بلغ  فقد  للهجوم،  النهائية  احلصيلة  عن  الدميقراطية  سوراي  قوات  بيان  وَوْفق 
املقاتلي، فضاًل عن مقتل  )117( من قوات »قسد«، )77( من حامية السجن و)40( من 
أربعة مدنيي، يف حي بلغ عدد قتلى التنظيم من املهامجي والسجناء قرابة )374( شخصاً. كما 
أسفرت العملية عن نزوح )45( ألف مدين من سكان املنطقة خوفاً من عودة داعش َوْفق تقديرات 

منظمة األمم املتحدة.

کما تضاربت املعلومات الواردة حول عدد عناصر التنظيم الفارين من السجن نتيجة العملية 
والفوضى املرافقة هلا، فمنها من قال إنَّ عدد الفارين جتاوز )200( عنصر، وآخرين قالوا إنَّ عدد 
الذين متكنوا من الفرار ال يتجاوز )30( عنصراً، بينهم قياديي مهمي يف التنظيم كانوا معتقلي 

داخل السجن.

وَوْفق بعض املصادر فإنَّ مقاتلي التنظيم قاموا بنقل الفارين بسيارات مدنية ميلكونا وأخرى 
استولوا عليها عند دخول حي غويران على دفعات، من حميط السجن إىل منطقة السبع صكور يف 
ريف احلسكة اجلنويب، ومن مَثَّ عب طرق فرعية بي منطقيت الشدادي واهلول إىل ابدية توميي يف ريف 
ديرالزور مث إىل ابدية الروضة على احلدود السورية العراقية، اليت تشهد وجود ونشاط خلالاي التنظيم. 
كما أضافت املصادر أنَّ )4( من بي الفارين هم قادة مهمي يف التنظيم عرف منهم، أبو دجانة 
العراقي أحد القادة العسكريي يف التنظيم، وأبو محزة شرقية قيادي سوري من ريف حمافظة ديرالزور 
وينتمي لعشرية الشعيطات، وَوْفق املعلومات فإنَّ قسماً من الفارين ُهرِّبوا عب نر الفرات ومناطق 

سيطرة النظام السوري إىل البادية السورية بي مدينيت محص وديرالزور، إذ يوجد التنظيم هناك11.

علی أية حال لقد مثَّلت عملية داعش على سجن الصناعة ابحلسكة امتداداً للعمليات اليت 
حكمة يف العراق وأفغانستان، وال ميكن حبال من األحوال وضع ما 

ُ
شنَّها التنظيم على السجون امل

أقدم عليه التنظيم يف خانة املغامرة أو عدِّه جمرَّد حماولة أو تعبرياً عن أيس يستبد بقياداته، بل إنَّ 
العملية مثَّلت أوسع مواجهة خاضها التنظيم منذ هزميته يف الباغوز وأراد عن طريقها ختليص اآلالف 

من سجنائه يف سجون احلسكة واستثمار فرارهم يف إرابك القوى األمنية12.

11. Mohammed Hassan, Samer al-Ahmed, “A closer look at the ISIS attack on 
Syria’s al-Sina Prison”,   February 14, 2022, https://www.mei.edu/publications/
closer-look-isis-attack-syrias-al-sina-prison

12. شورش درويش، »السجون بوصفها إماراٍت انئمة«، نورث برس، 27 كانون الثاين/يناير 2022، علی الرابط:
  https://npasyria.com/94843/
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داعش وإسرتاتيجية هدم األسوار يف دول أخرى

تصاعدت حماوالت تنظيم داعش ملهامجة السجون تصاعداً ملحوظاً يف الفرتة القصرية لقيادة 
اململكة  السجون يف  مهامجة  داعش على  تنظيم  املثال حرَّض  فعلی سبيل  القريشي.  احلسن  أيب 
العربية السعودية. جاء يف افتتاحية مطوَّلة نشرها التنظيم يف جريدته الرمسية »النبأ« اجلمعة املوافق 
1 متوز/يوليو 2022، أنَّ »على املسلمي يف بالد احلرمي أن يدركوا أنَّ إخوانم يف سجون آل 
عمليات  إىل  التنظيم  وأشار  األسر«.  عذاابت  من  وحيرروهم  قيدهم،  ليفكوا  يسنتصرونم  سلول 
سابقة نفذهتا خالاي أمنية اتبعة له يف السعودية قبل سنوات عديدة، فجَّر غبها أحد مقاتليه نفسه 
حبزام انسف أمام أحد السجون السعودية، مشبهاً احلدث ابلعمليات اليت استهدفت سجن »أبو 

غريب« األمريكي يف العراق.

وابلطبع حتريض التنظيم ضد السجون السعودية ال يُعدُّ األول من نوعه، إذ سبق خرج زعيم 
التنظيم األسبق، أبو بكر البغدادي، برسالة صوتية حرَّض فيها مؤيديه على مهامجة السجون يف 
السعودية. جاء هذا الطلب بعد أن أعلنت وزارة الداخلية السعودية يف 6 أاير/ مايو 2014، 
اعتقال فريق مرتبط بداعش من )62( عضواً كان خيطط لشن هجوم يف السعودية. ويف 21 من 
حي  يف  اسرتاحة  األول  جدة،  مبدينة  موقعي  األمن  قوات  دامهت   ،2015 الثاين/يناير  كانون 
املتفجرة وشخصان مسلحان حتصنا  الناسفة والعبوات  لتصنيع األحزمة  بداخلها معمل  احلرازات 
داخل املوقع، وتبادال إطالق النار مع أفراد األمن13. ويف مطلع أاير/مايو 2015، قال املتحدث 
األمين يف وزارة الداخلية السعودية، بسام عطية، إنَّ »عناصر اتبعي لداعش موجودون يف اململكة 

يتلقون أوامرهم من داخل سوراي«.

وبعد أايم قليلة من هذه الرسالة، أطلق تنظيم داعش عملية انجحة يف القارة األفريقية. إذ 
أعلن التنظيم، يف يوم الثالاثء املوافق 5 متوز/يوليو 2022 مسؤوليته عن اقتحام سجن كوجي يف 
العاصمة النيجريية أبوجا، وذلك يف عملية أسفرت عن هروب حنو )440( سجيناً. ونقلت وكالة 
»أعماق« التابعة للتنظيم أنَّ »مقاتلي داعش اقتحموا سجناً للحكومة النيجريية يوم الثالاثء، مبدينة 
كوجي على أطراف العاصمة أبوجا بعد هتدمي أسواره، وجنحوا يف حترير العشرات من األسرى«14. 

13. »تنظيم »الدولة« حيرض على مهامجة السجون السعودية«، عنب بلدي، 1 متوز/يوليو 2022، علی الرابط: 
https://www.enabbaladi.net/archives/586634

14 . »داعش يتبن اقتحام سجن يف العاصمة النيجريية«،الشرق األوسط،  6 متوز/يوليو 2022، علی الرابط: 
https://2u.pw/Wk62W
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وجدير ابلذكر أنَّ إجراءات تنظيم داعش إلطالق سراح األسرى يف القارة السمراء كانت كبرية 
القريشي، متكنت قوات  قيادة أيب هاشم  أنَّه يف فرتة  الدول. حىت  بسبب ضعف األمن يف هذه 
داعش من إطالق سراح مجيع سجناء سجن كاجنباي تقريباً )15( فقد شنَّ مقاتلي تنظيم داعش، 
يف ساعات مبكرة، من صباح يوم الثالاثء املوافق 20 تشرين األول/أكتوبر 2020 هجوماً على 
سجن كاجنباي مبدينة بيين مشال شرق مجهورية الكونعو الدميقراطية، متسببي بتحرير حنو 900 
سجي من النزالء. ونقلت صحيفة »نيويورك اتميز« على موقعها اإللكرتوين تصرحياً لرئيس بلدية 
بيين، موديست ابكواانماها، قال فيه:« مل يتبق سوى )100( سجي من بي أكثر من )1000( 
عقب هجوم متزامن على سجن كاجنباي املركزي واملعسكر احلريب الذي يتوىل الدفاع عنه. وتبن 
تنظيم داعش اهلجوم بوصفه انتصاراً له، وهو ما عدَّته صحيفة »التاميز« البيطانية، دلياًل على أنَّ 
املزعومة مستغاًل نقط  أفريقيا، ويضع نصب عينيه جتديد خالفته  التنظيم يعيد ترتيب صفوفه يف 

الضعف األمين يف بلدان أفريقية، مع هزميته يف الشرق األوسط16.

أسباب تركيز تنظيم داعش على إسرتاتيجية هدم األسوار

هناك عدد من الدوافع األساسية اليت دفعت قادة داعش لتأكيد إسرتاتيجية هدم األسوار 
وحترير األسرى يف دول خمتلفة. فمن أهم أسباب تنظيم داعش ودوافعه لتبين إسرتاتيجية مهامجة 
السجون، حترير األسرى؛ لتعويض النقص يف قوات التنظيم وإعادة البناء. إذ يواجه تنظيم داعش 
يف العراق وسورية وأفغانستان حتًدي خطرياً يتمثل يف االفتقار إىل املوارد البشرية والعسكرية الكافية 
نتيجة  املاضية  األربع  السنوات  يف  داعش  مقاتلي  عدد  تقلص  فقد  حساسة،  مناطق  الحتالل 
القتال احملتدم أو زجهم يف السجون. فعلى سبيل املثال قوات األمن واالستخبارات العراقية جنحت 
يف اعتقال عديد من كبار قادة داعش يف العامي املاضيي، من بينهم أيب ايسر العيساوي انئب 
الفلوجة أيب  فيهم وايل  قادهتم مبن  القبض على كثري من  أُْلِقي  فيما  العراق،  التنظيم ووايل  خليفة 
علي اجلميلي، وعاشور النعيمي مسؤول وحدة اإلعدامات يف والية الفلوجة سابقاً وامللقب بعاشور 
ا  الذابح، ونر السويد امللقب بنمر بغداد. کما أعلنت قوات التحالف بقيادة الوالايت املتحدة أنَّ
ألقت القبض على قيادات ابرزة يف تنظيم داعش، يف سوراي. لذا حياول داعش، تنظيم هجمات 
15. Erikas Mwisi Kambale, “Suspected Islamists free 1,300 prisoners from east 
Congo jail”, October 20, 2020, https://www.reuters.com/article/ozatp-uk-
congo-crime-idAFKBN2751R8-OZATP

16. »فرار مئات السجناء عقب هجوم ضخم على سجن مشايل الكونغو الدميقراطية.. وأصابع االهتام تشري لـ«داعش««، 
/https://stepagency-sy.net/2020/10/20  :ستيب نيوز، 20 تشرين األول/ أكتوبر 2020، علی الرابط
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ضد السجون، من أجل سد النقص احلاصل يف القوات القتالية. خصوصاً أنَّ داعش مل يعد إبمكانه 
الوصول إىل القوات األجنبية؛ ألنَّ الدول اليت تركت حدودها يف عامي 2014 و2015 مفتوحة 
لدخول املقاتلي األجانب إىل العراق وسوراي قد غريت نجها، وال تتسامح مع ذلك ألسباب أمنية 
متعددة. بعبارة أخرى، تنظيم داعش ابت أمام حاجة مِلّحة ملوارد بشرية جديدة؛ نتيجة لرتاجع 
القدرة على جتنيد عناصر على أساس الوالء واخلبة، ولالستنزاف الذي يتعرَّض له إثر العمليات 
سيَّما  ال  السابقي  ابملعتَقلي  صفوفه  رفد  على  العمل  يقتضي  ممَّا  األمنية،  واحلمالت  العسكرية 
األجانب. فتحرير اآلالف من مقاتليه احملتجزين، ما سريفده بعدد كبري من املقاتلي من ذوي اخلبة 
يف خمتلف االختصاصات، خصوصاً أنَّ التنظيم يعاين اآلن من تراجع عمليات جتنيد مقاتلي جدد 
يف مناطق وجوده يف سورية والعراق. وميثِّل اهلروب من السجون أفضل فرصة لداعش الستعادة قوته 
وسالحه. ال سيَّما أنَّ تضم السجون الواقعة يف املناطق الواسعة اليت يسيطر عليها األكراد يف مشال 

سوراي حنو )12( ألف جهادي من حنو مخسي جنسية، َوْفق السلطات الكردية.

أمَّا العامل الثاين الذي يدفع داعش إىل الرتكيز على إسرتاتيجية هدم األسوار فهو حماولة خلق 
احلافز بي مقاتلي التنظيم وداعميه. فاهلجوم على السجون، حىت لو مل يكن انجحاً متاماً، له أتثري 
رمزي كبري. فبعد هجمات تنظيم داعش على السجون، ال سيَّما اهلجوم على سجن الصناعة، كان 
أنصار التنظيم يف غاية احلماسة وعاد احلافز لدى أنصار تنظيم داعش اإلرهايب. کما يريد مقاتلو 
داعش إثبات والئهم ألوامر قادهتم عن طريق مهامجة السجون، وابعتماد إسرتاتيجية هدم األسوار 
تنفيذ  على  قادر  داعش غري  أنَّ  وأعضائهم. ال سيَّما  مؤيديهم  معنوايت  لتعزيز  األسرى،  وحترير 
عمليات واسعة النطاق بسبب بعض النواقص ومنها قلة القوات. لذا، عن طريق تبين إسرتاتيجية 
مهامجة السجون، اليت ال تتطلب قوات كبرية، فضاًل عن حترير القوات واستقطاب مقاتلي جدد، 
ميكن أن يزيد من دافعية قواهتا اليت أضعفت مؤخراً بسبب مقتل قائدها. يف الواقع أنَّ عملية هدم 
األسوار هي استعراض لقوة التنظيم لكي يظهر ملؤيديه أنَّ هذا التنظيم ما يزال إبمكانه االعتماد 
على نفسه وتوفري املعدات والقوة الالزمة لتنفيذ العملية، خصوصاً أنَّ حجم اخلسائر صغرية مقاَرنة 

مع املكاسب للتنظيم17.

17. علي جنات، »يورش به زندان ها؛ راهبد داعش برای ابزسازی خالفت«، )اهلجوم على السجون؛ إسرتاتيجية داعش 
https://rahbordemoaser.ir/fa/ :إلعادة بناء اخلالفة(، راهبد معاصر، 16 آب/ أغسطس 2020، علی الرابط

/news/55051
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والعامل الثالث الذي يشجع داعش على اتباع إسرتاتيجية هدم األسوار هو اكتساب النفوذ 
واستعادة قوة التنظيم. فمن جهة يهدف التنظيم من تلك التحركات إىل استعاده نفوذه مرة أخرى، 
وذلك عن طريق التعويل على عناصره القابعة يف السجون بعد حتريرها، ما يُعيد لألذهان توظيفه 
لتلك اإلسرتاتيجية يف العراق بي عامي 2012 و2013، وجناحه يف حترير أعداد كبرية من عناصره 
من السجون العراقية، وهؤالء هم من َشّكلوا بعد ذلك قوام عملياته الرئيسة يف سوراي والعراق. ومن 
جهة أخری قيادة التنظيم ابتت تشعر بضرورة طمأنة عناصره ومعتَقليه ومناصريه إزاء امتالكه القدرة 
على العودة من جديد واستكمال اخلُطی حنو اخلالفة الثانية واليت بدأها مع إطالق مرحلة غزوات 
االستنزاف منتصف عام 2019. فضاًل عن أنَّ التنظيم يعمل على إعادة التموضع بعد فقدانه 
السيطرة على معاقله الرئيسة، ولذا كان االنتقال اإلسرتاتيجي للتنظيم إىل منطقيت آسيا وإفريقيا ملا 
يتوفَّر يف كل منهما من عوامل حمفزة لإلرهاب والتطرف؛ حيث الصراعات الطائفية، واالنقسامات 
العرقية، والتباينات الدينية. وعليه، يسعى إىل حترير عناصره من السجون واالستثمار فيها من أجل 

بسط سيطرته داخل الساحات اجلديدة اليت انتقل إليها.

الرتكيز على إسرتاتيجية هدم األسوار هو  تنظيم داعش إىل  الذي يدفع  الرابع  املتغري  وأمَّا 
الدعاية اإلعالمية وإحراج املنافسي. يتطلَّع التنظيم إىل زايدة رصيده الدعائي، وذلك عب تنفيذ 
وعوده املتعلقة بتحرير عناصره وأتباعه، ممَّا من شأنه إرسال رسالة تتعلق بقدرته على محاية أفراده 
وامتثاله لعهوده من جهة، وقدرته على هتديد أمن الدول واجملتمعات من جهة أخرى، ما يعزز من 
صورته اجلهادية مرة أخرى. کما يسعى التنظيم إىل إحراج كل من تنظيم القاعدة ومجاعة طالبان 
ومجاعة نصرة اإلسالم واملسلمي، إذ جلأت إىل التفاوض مع احلكومات لتحرير أسراها، ومن مَثَّ 
يرسل داعش رسالة مفادها أنَّ »ما ُحِصَل عليه ابلصفقات السياسة واملفاوضات، هو قادر على 

حتقيقه ابلقوة والسالح«، ما يعزز شرعيته وأيديولوجيته، ويرسخ صورته، وثباته على نجه.

تداعيات حتریر األسرى على مستقبل تنظيم داعش يف العراق 

به  يقوم  أن  ميكن  ملا  نوذجاً  و«الصناعة«  و«ننغرهار«  »كاجنباي«  اقتحام سجين  مُيثل 
لذا  التنظيم.  العراق حيتجز حنو )12( ألف عنصر من عناصر  أنَّ  العراق، وال سيَّما  التنظيم يف 
أاثرت عملية هجوم تنظيم داعش اإلرهايب على سجن الصناعة يف منطقة غويران يف مدينة احلسكة 
السورية، خماوف الشارع العراقي الذي تساءل حول ما إذا كان داعش قادراً على شن عمليات 
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العراقية  احلدود  اليت جرت يف احلسكة؟ وهل ستشهد  لتلك  العراقية مشابه  الساحة  هجومية يف 
السورية تصاعد يف عمليات التسلل لعناصر داعش ابجتاه العمق العراقي؟ خصوصاً بعد أن كشفت 
جرمية حاوي العظيم وعملية اقتحام سجن الصناعة يف غويران واهلروب منه عن وجود حتدايت مجة 
يف عملية القضاء على فلول داعش الذين أظهروا قدرة فائقة على التكيُّف مع املتغريات والظروف 

األمنية يف العراق وسوراي. وهل ستكرر سيناريو هدم األسوار من جديد يف العراق؟

من  عدد  على  موزعة  سبعة سجون  على  العراق  اإلرهايب يف  داعش  تنظيم  معتقلو  يتوزع 
احملافظات وكما يلي: 1. سجن التاجي املركزي، 2. سجن الكرخ املركزي )غروبر(، 3. سجن 
العدالة )الكاظمية(، 4. سجن الناصرية املركزي )احلوت(، 5. سجن البصرة املركزي، 6. سجن 

اببل اإلصالحي املركزي )الكفل(، 7. سجن الفيصلية مبُحافظة نينوى.

أاثرت واقعة سجن غويران يف حمافظة احلسكة السورية خماوف يف الشارع العراقي من تكرار 
سيناريوهات ما قبل 2014، إِذ اقتحم عناصر التنظيم حينها عدداً من السجون العراقية فاحتي 
اجملال أمام املئات من املقاتلي للفرار. وأطلقت داعش حينها محلة واسعة على السجون العراقية 
أمستها »هدم األسوار«، وجنح مقاتلوها يف اقتحام سجين أبو غريب والتاجي يف هجومي متزامني 
وحترير أكثر من )500( مقاتل، بينهم قادة يف التنظيم. ومكَّن هجوما التاجي وأبو غريب تنظيم 

داعش من تعزيز صفوفه والتمهيد لالستيالء على مساحات شاسعة يف العراق وسوراي.

وقد استنفرت القوات العراقية ورفعت درجة استعدادها القتايل يف املنطقة احلدودية العراقية 
السورية اليت متتد إىل ما يقارب )617( كلم واختذت إجراءات أمنية مشددة على طول الشريط 
احلدودي ملنع أية حالة تسلل إىل األراضي العراقية مع بعد املسافة بي احلدود واحلسكة. وأعادت 
وحدات من اجليش العراقي انفتاحها يف منطقة احلدود العراقية السورية إبسناد مفارز الطائرات املسرية 
من االستخبارات العسكرية، يف وقت زار عدد من املسؤولي وعلى رأسهم القائد العام للقوات 
للقطعات  القتايل  االستعداد  حالة  على  للوقوف  احلدودية  املناطق  الكاظمي  مصطفى  املسلحة 
املاسكة لألرض، يف وقت قامت استخبارات جهاز ُمكافحة اإلرهاب بتفتيش السجون اليت يقبع 
با معتقلي داعش اإلرهايب وحصلت على معلومات مهمة ودقيقة تتعلق خبالاي اإلرهاب اليت حتاول 

خلق موطئ قدم هلا يف العراق ودول املنطقة18.

18 . عماد علّو، »ماذا بعد هجوم احلسكة؟«، صحيفة الزمان، 2 فباير 2022، علی الرابط:
/https://www.azzaman.com
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إنَّ جناح تنظيم داعش يف حترير األسرى له تداعيات عديدة، من بينها إعادة ترتيب صفوفه 
وتعزيز قدراته مبزيد من املقاتلي من ذوي اخلبة، وتنفيذ عمليات نوعيَّة ضد أهداف حيوية عسكرية 
وأمنية وعلى نطاق أوسع يف سورية والعراق، كمحاولة استهداف خمازن األسلحة أو املواد اللوجستية 
الكبرية أو املرافق واملنشآت وغريها، وتفوقه على تنظيم القاعدة، وتعزيز احلافز لقواته وداعميه. يف 
احلقيقة عملية مهامجة السجون من قبل تنظيم داعش هلا أتثري إجيايب على الروح املعنوية لقواهتا حىت 

مع الفشل.

مرة  نشاطه  استعادة  إعادة تشكيل صفوفه بدف  إىل  داعش  تنظيم  القول، يسعى  جممل 
أخرى، ومع الضغط العسكري الذي مورس عليه من قبل القوات األمنية يف مناطق خمتلفة، إال أنَّه ما 
زال قادراً على تنويع إسرتاتيجيته، مستفيداً ممَّا يتمتع به من مرونة وقدرة على التكيف. وعليه، متثل 
إسرتاتيجية »هدم األسوار« مرحلة متهيدية للتنظيم من أجل صحوة جديدة بعد الكمون النسيب19.

اخلامتة

أعلن العراق يف كانون األول/ ديسمب 2017، النصَر النهائي على تنظيم داعش واسرتجاع 
مجيع املدن اليت فرض سيطرته عليها إابن أحداث حزيران/ يونيو 2014. کما أكَّدت قوات سوراي 
الدميوقراطية يف آذار/مارس 2019 القضاء التام على تنظيم داعش اإلرهايب، بعد ستة أشهر من 
إطالقها هجوماً واسعاً بدعم من التحالف الدويل بقيادة أمريكية على آخر جيب للتنظيم يف شرق 
سوراي. ولكن التنظيم اإلرهايب عاد منذ مطلع عام 2020 إىل تنظيم خالايه وشن اهلجمات اليت 

تستهدف أغلبها املدن احلدودية والقوات األمنية. 

متكن تنظيم داعش من القيام ابستدارة كبرية عب عمليات التكيف وإعادة اهليكلة. وعلى 
بدأ  والسياسي،  اإلعالمي  اخلطاب  وعلى صعيد  واألمنية  والعسكرية  امليدانية  التكتيكات  صعيد 
العسكرية  التنظيم خسارته  يُفسر  املناطق، لكن على صعيد اخلطاب  َوْفق  أولوايته  ترتيب  إبعادة 
بتواطؤ الدول الكبى واإلقليمية عليه، ويوظِّف ذلك على الصعيد الطائفي أيضاً واإلقليمي، فَوْفقاً 
لكتاب إدارة التوحش تُعدُّ املرحلة احلالية اليت يعيش فيها التنظيم هي مرحلة شوكة النكاية واإلناك 

واليت تتمثل ابلعمل على إناك العدو عن طريق العمليات املتواصلة.

19. Toqa Alnajaar, “Breaking the Walls’: The Islamic State’s strategy for a 
comeback”, November 18, 2020, https://en.ecss.com.eg/1836.
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ويف املرحلة الثانية من صعود تنظيم داعش، يعتمد هذا التنظيم على مسارات جديدة، ملراوغة 
اإلرهابية،  عملياته  تنفيذ  يف  جديداً  داعش نجاً  تنظيم  اتبع  إذ  واالستخباراتية،  األمنية  األجهزة 
والرتكيز علی إسرتاتيجية هدم األسوار. وأييت اعتماد تنظيم داعش اإلرهايب يف اقتحام السجون، من 
قبيل العقيدة الراسخة لديه؛ واليت جاءت حتت عديد من املسميات اليت أطلقها التنظيم يف كتيباته، 
واليت منها »إسرتاتيجية هدم األسوار« أو »فّك العاين« واملعروفة مبا يسمى بـ»حترير األسري«، إذ 
تدور مجيعها حول طرائق هتريب العناصر التكفريية اليت تقبع يف السجون وفقاً ملرجعية شرعية صيغت 

منذ زمن بعيد على أيدي عدد من رموز اجلماعات والتنظيمات اإلرهابية.

إذ حيتاج إىل ختطيط وتصميم  الصعبة،  العمليات  يعد من  املركزية  السجون  فاهلجوم على 
دقيقي ومنظمي، وقوات مدربة، فضاًل عن عمليات مراقبة طويلة ورصد لألوضاع خارج السجن 
وداخله، خصوصاً أنَّه يقع يف منطقة شبه عسكرية، وذلك حىت ميكن حتديد نوعية احلراسة ونوابهتا 
املختلفة واألسلحة املتوفرة، واألهم من ذلك حتديد مكان إقامة العناصر والقيادات البارزة داخل 

السجن، وهو ما يتطلب معلومات أتيت من داخله.

أبو  السابق  السجون يف سياق إسرتاتيجية وضعها زعيمه  اقتحام  التنظيم إىل  وأييت سعي 
بكر البغدادي قبل مقتله بشهور، وعملت قيادة التنظيم يف عهد أيب إبراهيم القريشي وأيب احلسن 
التنظيم  رکَّز  القريشي  إبراهيم  أيب  والية  فرتة  ففي  تطبيقها.  إىل  والسعي  اعتمادها  على  القريشي 
على تطبيق هذه اإلسرتاتيجية واتضح ذلك يف قيامه بعدد من العمليات الكبى اليت استهدفت 
اهلجوم على السجون، أبرزها اهلجوم على سجن »ننغرهار« املركزي شرق أفغانستان وهتريب حوايل 
)300( سجي. كذلك اقتحام سجن »كاجنباي« املركزي يف منطقة »بيين« شرقي الكونغو وفرار 
العام  مطلع  الصناعة يف  لسجن  املوسع  االستهداف  تنفيذه  عن  فضاًل  )900( سجي،  حوايل 
2022 بدف هتريب عناصره القابعة هناك. کما جنحت حماوالت التنظيم ملهامجة السجون يف 
الفرتة القصرية لقيادة أيب احلسن القريشي، ممَّا أدَّى إىل هروب حنو )440( سجيناً من سجن كوجي 

يف العاصمة النيجريية أبوجا.

والعراق حتديداً،  إعادة متركزه جغرافياً يف سوراي  تنظيم داعش من  يتمكن  لن  الغالب،  يف 
ألسباب كثرية ومتعددة، لكن عمليات اهلجوم على السجون واقتحامها، متثل مؤشراً خطرياً إىل 
حالة االستفاقة على خمتلف املستوايت يف تنفيذ اهلجمات املسلحة، ال سيَّما أنَّ التنظيم يعتمد على 
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التكاليف، وحماولة استنزاف خصومه عن طريق  إسرتاتيجية حرب العصاابت، واجلهاد املنخفض 
ذائبه املنفردة، وإعادة بلورة الصورة الذهنية اليت توحي بقوته وقدرة نفوذه على االستمرار واملواجهة، 

وفقاً ملا يُعرف بــ)البوابغندا( اإلعالمية.

ومن املرجَّح أن تُعّزِز عملية حترير األسرى اليت يتبناها التنظيم نشاطه يف الساحتي األفريقية 
واآلسيوية، ما ينعكس على جناحه يف إعادة التموضع يف الساحات اجلديدة اليت انتقل إليها، ومن 

مث تُتيح له تلك العناصر التمدد يف مساحات منافسه خصمه التقليدي تنظيم القاعدة.

ختاماً يبقى تعبري »القنبلة املوقوتة« يف معرض وصف السجون املكتظَّة مبقاتلي داعش ابلغ 
الدقَّة. واجلدير ابلذكر أنَّ استيالء داعش على مناطق يف سورية والعراق عام 2014 قد سبقته 
عمليات يف إطار إسرتاتيجية هدم األسوار اليت حرَّرت مئات اجلهاديي من االعتقال. ومبا أنَّ أكثر 
من )10.000( من عناصر داعش معتقلون حالياً يف السجون العراقية، فمن الضروري هلذا البلد 
اختاذ إجراءات وقائية ملنع تكرار سيناريو سجين أبو غريب والتاجي عام 2013 وسجن الصناعة 

ابحلسكة عام 2022. ومن بي هذه التدابري الوقائية، ميكن ذكر ما يلي:

• زايدة حراس السجون اليت تضم العديد من عناصر داعش.	

• تقوية أبواب مداخل السجون ابلسبائك القوية.	

• توفري معدات متطورة للسجون اليت حتتوي على العديد من عناصر داعش.	

• منع نشوب استعصاء و أعمال شغب يف السجون.	

• احلرص على عدم إفشاء املعلومات من داخل السجون إىل اخلارج.	

• التعرف على خطط أسرى داعش عن طريق عمليات التجسس.	

• اإلسراع يف حماكمة وتنفيذ العقوابت حبق إرهابيي داعش.	

• رفض تسلم أيٍّ من قيادات داعش من األصول غري العراقية.	

• عدم القبول ابستالمه اجلنسيات األخرى من تنظيم داعش.	
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