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تظاهر التنسيق المشترك 
اعتــادت طهــران وأنقــرة عــى التنســيق فيــا بينهــا يف 
ــود  ــهد وج ــي تش ــطية الت ــرق أوس ــة ال ــارح العملياتي املس
ــح لكليهــا كــا هــي الحــال يف الســاحتني  قواتهــا أو مصال
العراقيــة والســورية، مبــا يحــول يف املحصلــة مــن دون أن 
يقــف البلــدان وجهــاً لوجــه أو خــروج األمــور عــن الســيطرة، 
وتحولهــا إىل مواجهــة بينهــا قــد متتــد إىل مواجهــة عســكرية 
شــاملة ال يريدهــا كالهــا. وبالنظــر إىل إقليــم كردســتان 
ــم  ــاً يف اإلقلي ــكرياً قدمي ــوداً عس ــن وج ــإن للبلدي ــراق، ف الع
ــع  ــات التوس ــات ومروع ــرايف ومخطط ــوار الجغ ــم الج بحك
الجيوســيايس، عــالوة عــى أن املكــون الكــردي ميثــل مهــدداً 
اســراتيجياً لهــا. وميكــن رصــد مؤرشيــن عــى وجــود مثــل 

ــايل:  ــا كالت ــرك، وه ــيق املش ــذا التنس ه

1- تبــادل أدوار: ياُلحــظ يف التصعيــد األخــر أن عمليــة أشــبه 
ــق  ــا يتعل ــا في ــران وتركي ــني إي ــد جــرت ب ــأدوار ق ــادل ل بتب
بشــال العــراق. فقــد اعتــادت تركيــا خــالل الســنوات األخــرة 
ــات عســكرية  ــذ عملي ــة وتنفي ــاح الحــدود العراقي عــى اجتي
بريــة داخــل إقليــم كردســتان العــراق ونــر قــوات لهــا، وبناء 
ــال  ــزب الع ــاط ح ــة نش ــة ملحارب ــكرية متفرق ــد عس قواع
ــات  ــرة بالهج ــذه امل ــت ه ــا اكتف ــر أن تركي ــتاين، غ الكردس

الجويــة ضــد شــال العــراق.

ويف املقابــل، لّوحــت إيــران بشــن عمليــة بريــة، وحشــدت 
وحــدات مدرعــة وقــوات خاصــة يف املناطــق الكرديــة بهــدف 
“منــع تســلل إرهابيــني” حســبا أعلــن قائــد القــوات الربيــة 
يف الحــرس الثــوري اإليــراين محمــد باكبــور، باإلضافــة إىل 
ــد فيلــق  ــد قائ ــة عــن تهدي ــه وســائل إعــالم أمريكي مــا ذكرت
ــالل  ــاآين، خ ــاعيل ق ــراين، إس ــوري اإلي ــرس الث ــدس بالح الق
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كّثفــت إيــران وتركيــا هجماتهمــا علــى مواقــع كرديــة فــي شــمال العــراق بصــورة متزامنــة تقريبــًا، إذ أعلنــت 
ــر 2022، بــدء عمليتهــا العســكرية “المخلــب – الســيف”  ــر ضربــات جويــة مكثفــة، فــي 20 نوفمب ــا عب تركي
فــي شــمالي العــراق وســوريا الســتهداف مواقــع حــزب العمــال الكردســتاني وتحييدهــا، فيمــا كّثفــت فــي 
الفتــرة نفســها إيــران هجماتهــا المتواصلــة بالصواريــخ والطائــرات المســّيرة ضــد مواقــع تقــول إنهــا ألحــزاب 
ــة علــى  ــه الدعــم للتظاهــرات الجاري ــة تتخــذ مــن شــمال العــراق مــالذًا لهــا، وتقــدم مــن خالل ــة إيراني كردي
ــة فــي شــمال العــراق  ــة والتركي ــات اإليراني ــن العملي ــذ ســبتمبر 2022. وطــرح هــذا التزامــن بي أراضيهــا من

تســاؤاًل حــول وجــود تنســيق بيــن البلديــن.

أهــداف مشــتركة: هــل مــن تنســيق إيرانــي – تركــي فــي اســتهداف األكــراد فــي العــراق؟, العــدد 1705، 8 ديســمبر 2022، أبوظبــي: 
المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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زيارتــه إىل بغــداد، يف 18 نوفمــرب 2022، بشــن عمليــة بريــة 
يف شــال العــراق إذا مل يتــم نــزع ســالح الجاعــات الكرديــة 
ــي  ــش العراق ــوات الجي ــز ق ــتان ومل تتمرك ــة يف كردس اإليراني

عــى الحــدود بــني إيــران وكردســتان.

2- تنســيق ســابق: يالحــظ أنــه كان هنــاك تنســيق بــني 
ــة  ــا يف عملي ــابقة ك ــكرية س ــات عس ــالل عملي ــن خ البلدي
“مخلــب النــر 1”، التــي نفذتهــا تركيــا يف شــال العــراق يف 
يونيــو 2020؛ إذ تــم خاللهــا تنفيــذ قصــف جــوي ومدفعــي 
ــع عســكرية  ــة ومواق ــاط حدودي ــريك مشــرك لنق ــراين – ت إي
ــتان  ــم كردس ــتاين داخــل إقلي ــال الكردس ــة لحــزب الع تابع

ــم.  ــطة يف اإلقلي ــة الناش ــة اإليراني ــزاب الكردي واألح

وقبــل ذلــك يف يونيــو 2007 قصفــت قــوات إيرانيــة 
وتركيــة مــن أراضيهــا بشــكل متزامــن مخابــئ لحــزب العال 
الكردســتاين، فيــا يبــدو بتنســيق بينهــا، وذلــك عــى الرغــم 
مــن أن هــذا التنســيق ليــس الســمة الدامئــة ملســار العالقــة 
بــني إيــران وتركيــا داخــل كردســتان العــراق، والتــي شــهدت 
عــدة مظاهــر لتعــارض املصالــح واالشــتباك مــن أبرزهــا 
ــران ملواقــع عســكرية  ــة إلي ــة موالي اســتهداف فصائــل عراقي
ــا ميكــن تفســره عــى  ــراق، وهــو م ــة يف كردســتان الع تركي

ــع اآلخــر. ــاً متعارضــاً م ــني مروع ــكال الدولت أســاس أن ل

أهداف مشتركة للدولتين
قــد متثــل العمليــة اإلرهابيــة التــي شــهدتها مدينــة إســطنبول 
تعــم  التــي  والتظاهــرات   ،2022 نوفمــرب   13 يف  الركيــة 
املحافظــات اإليرانيــة احتجاجــاً عــى مقتــل الفتــاة اإليرانيــة 
ــة، مهســا أمينــي، يف 13 ســبتمرب 2022،  ذات األصــول الكردي
ــا إىل  ــران وتركي ــن إي ــت كالً م ــي دفع ــارشة الت ــباب املب األس
شــال  يف  األكــراد  ضــد  العســكرية  عملياتهــا  تصعيــد 
ــال  ــزب الع ــة لح ــلطات الركي ــام الس ــاً باته ــراق، ارتباط الع
الكردســتاين بالوقــوف وراء عمليــة إســطنبول، وباتهــام النظــام 
ــودة يف  ــة املوج ــة اإليراني ــزاب الكردي ــارص األح ــراين لعن اإلي
إقليــم كردســتان العــراق بدعــم االحتجاجــات يف املحافظــات 
اإليرانيــة وإمدادهــا بالســالح، خاصــة يف محافظــة كردســتان 
اإليرانيــة. ولكــن عــى الجانــب اآلخــر، فــإن اســتهداف نشــاط 
وجــود حــزب العــال الكردســتاين يف شــال العــراق تحكمــه 
أهــداف اســراتيجية أبعــد مــن هــذه الحــوادث اآلنيــة، 
تشــرك فيهــا إيــران وتركيــا، وهــو مــا ميكــن إجالــه يف التــايل:

ــة  ــة دون إقام ــل الحيلول ــة: متث ــة كردي ــة دول ــع إقام 1- من
ــا  ــن تركي ــكل م ــراتيجياً ل ــاً اس ــتقلة هدف ــة مس ــة كردي دول
لــكال  الداخــي  الدميوجــرايف  بالتكويــن  ارتباطــاً  وإيــران 
ــكان كال  ــن س ــربة م ــبة معت ــراد نس ــل األك ــني؛ إذ ميث الدولت

الدولتــني، يتمتعــون بارتباطــات قوميــة وأيديولوجيــة مشــركة 
ــت  ــك كثف ــراق، ولذل ــوريا والع ــن س ــم يف كل م ــع أقرانه م
الدولتــان عملهــا مجتمعتــني أو بشــكل منفــرد للحيلولة دون 
نجــاح األكــراد يف أي دولــة مجــاورة مــن إقامــة دويلــة كردية، 
خاصــة بعــد االضطرابــات التــي يشــهدها إقليــم الــرق 
ــرز العمــل الجاعــي املشــرك  ــذ عــام 2011. وب األوســط من
ألنقــرة وطهــران يف هــذا اإلطــار مــع تنظيــم إقليــم كردســتان 
ــراق يف ســبتمرب 2017،  ــن الع ــراق اســتفتاًء لالســتقالل ع الع
ــنوات  ــد س ــرك بع ــل املش ــى العم ــن ع ــرب البلدي ــذي أج وال

ــات. ــادل االتهام ــس وتب ــن التناف م

فقــد شــهدت هــذه الفــرة زيــارات متبادلــة بــني مســؤويل 
البلديــن وتعزيــزاً للتعــاون األمنــي واالســتخباري بينهــا، مــا 
دفــع املرشــد األعــى للثــورة اإلســالمية يف إيــران عــي خامنئــي 
ــس  ــتقباله الرئي ــاء اس ــر 2017، أثن ــح، يف 4 أكتوب إىل الترصي
ــران  ــا وإي ــى تركي ــه ع ــان، بأن ــب أردوغ ــب طي ــريك، رج ال
القيــام بــأي إجــراء ممكــن ملواجهــة اســتقالل كردســتان 
ــن  ــذاك، حس ــراين آن ــره اإلي ــان ونظ ــن أردوغ ــراق، وأعل الع
ــا  ــران وتركي ــراق وإي ــني الع ــة ب ــة ثالثي ــاء آلي ــاين، إنش روح
ملواجهــة هــذا األمــر. ومــن ثــم فــإن التنســيق الراهــن بــني 
البلديــن يف اســتهداف إقليــم كردســتان ال يبــدو بعيــداً عــن 

ــا. ــدف االســراتيجي لكليه ــذا اله ه

ــتاين: يُنظــر إىل  ــال الكردس 2- تكثيــف الضغــط عــى الع
ــردي األم  ــم الك ــه التنظي ــى أن حــزب العــال الكردســتاين ع
الــذي انبثقــت عنــه مختلــف التنظيــات الكرديــة عــى 
اختــالف انتاءاتهــا الوطنيــة، ولذلــك يشــكل اســتهداف 
مواقعــه األساســية ومواقــع الوحــدات والقــوات والتنظيــات 
ــأيت  ــا ي ــن هن ــا، وم ــران وتركي ــاً مشــركاً إلي ــه هدف ــة ل التابع
ــال  ــزب يف ش ــع الح ــى مواق ــرك ع ــط املش ــف الضغ تكثي
ــوريا،  ــال س ــة يف ش ــات الركي ــة إىل الرضب ــراق، باإلضاف الع

ــاً.  ــة قريب ــكرية بري ــة عس ــن عملي ــح بش والتلوي

ويالحــظ أن تلــك العمليــة التــي لطاملــا رفضتهــا إيــران يف 
ــق دعــم األهــداف  ــاً مــن منطل ــا حالي الســابق، توافــق عليه
االســراتيجية الركيــة الخاصــة باألكــراد، خاصــة حــزب العــال 
الكردســتاين واألذرع التابعــة لــه، ســواء يف ســوريا واملتمثلــة يف 
ــة  ــراق واملتمثل ــة الشــعب الكــردي، أو يف الع وحــدات حاي
ــة  ــراين وحــزب كومل يف الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين اإلي
الكردســتاين اإليــراين واللذيــن تضغــط إيــران منــذ فــرة 
طويلــة عــى حكومــة إقليــم كردســتان والحكومــة العراقيــة 

ــة لوقــف نشــاطها يف كردســتان العــراق. االتحادي

والــريك  اإليــراين  التصعيــد  يرتبــط  داخليــة:  أهــداف   -3
ــكال  ــة مهمــة ل األخــر يف كردســتان العــراق مبتغــرات داخلي
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هل من تنسيق إيراني – تركي في استهداف األكراد في العراق؟

البلديــن جعلــت هــذا التصعيــد رضوريــاً لكليهــا. وبالنســبة 
إليــران تتواصــل االحتجاجــات ومل يفلــح النظــام يف إخادهــا 
بالوســائل كافــة، خاصــة يف محافظــة كردســتان اإليرانيــة 
ــة  ــزاب الكردي ــران األح ــم طه ــة، وتته ــة الكردي ذات األغلبي
اإليرانيــة الناشــطة يف إقليــم كردســتان العــراق بإشــعال هــذه 
االحتجاجــات وإمــداد املتظاهريــن باألســلحة، ولذلــك تركز يف 
الوقــت الراهــن عــى اســتهداف مقارهــا وقواعدهــا يف شــال 
العــراق، وللضغــط يف الوقــت ذاتــه عــى حكومــة إقليــم 
ــا.  ــداد لطــرد عنارصه ــة يف بغ ــة العراقي كردســتان والحكوم

ويف املقابــل، يظــل امللــف الكــردي هاجســاً أساســياً لــدى 
ــدف  ــم يه ــن ث ــان، وم ــب أردوغ ــب طي ــريك، رج ــس ال الرئي
مــن خــالل التصعيــد ضــد األكــراد يف كل مــن ســوريا والعــراق 
إىل توحيــد الشــعب الــريك ضــد مــا ميكــن تســميته بالخطــر 

ــا، لالســتفادة مــن  ــالد ووحدته الكــردي املهــدد الســتقرار الب
ذلــك يف االنتخابــات املزمــع إجراؤهــا منتصــف عــام 2023.

ويف الختــام، مثّلــت مــا ميكــن تســميتها باملخاطــر الكرديــة 
ــل  ــران للعم ــا وإي ــن تركي ــكل م ــراتيجي ل ــاء اس ــل التق عام
املتزامــن واملنســق الســتهداف إقليــم كردســتان يف شــال 
العــراق، مبــا يحقــق تقويضــاً مأمــوالً لنشــاط حــزب العــال 
ــة يف العــراق،  ــة العامل ــة اإليراني ــرع الكردي الكردســتاين واألف
ــم  ــه يف إقلي ــراق بحكومتي ــى الع ــط ع ــل ضغ ــكل عام ويُش
ــى  ــات ع ــذه التنظي ــاط ه ــف نش ــداد لوق ــتان وبغ كردس
ــران  ــع إي ــط حــدوده الشــالية م ــة إىل ضب ــه، باإلضاف أراضي
وتركيــا، وهــو مــا تحقــق مبدئيــاً مــن خــالل قــرار الحكومــة 
ــاً  ــذي كان مطلب ــط الحــدود، وال ــوات لضب ــر ق ــة بن العراقي

ــراق. ــن الع ــرراً م ــاً متك إيراني
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