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مقدمة

الُكرديــة  إيــران واألحــزاب  بــن  د  واملتجــدِّ الصــراع احملتــدم  إطــار  فــي 
القــوات اإليرانيــة سلســلًة مــن الهجمــات علــى  ت  املعارضــة لهــا، شــنَّ
أو  اليسارية-الشــتراكية  هــات  التوجُّ ذات  اجلماعــات  هــذه  مواقــع 
لــًة فــي أحــزاب »كوملــه« و»PJAK« و»احلــزب الدميقراطــي  القوميــة، ممثَّ
هــا جــاءت علــى خلفيــة  رت طهــران هــذه الهجمــات بأنَّ الكردســتاني«. وبــرَّ
قيــام تلــك اجلماعــات باســتهداف القــّوات اإليرانيــة، علــى الشــريط 
اإليرانيــة  القــّوات  بــن  املواجهــات  أنَّ  ورغــم  العــراق.  مــع  احلــدودي 
ة،  حة ليســت باجلديــدة، وتعــود لســنوات عــدَّ واجلماعــات الُكرديــة املســلَّ
واســتهدافاتها  اجلماعــات  لهــذه  األخيــرة  كات  التحــرُّ أنَّ  يبــدو  لكــن 

رة للمناطــق احلدوديــة، باتــت ُتثيــر قلــق النظــام اإليرانــي. املتكــرِّ

ظهــر هــذا القلــق مــن خــال التهديــدات والتحذيــرات، التــي أطلقهــا 
املســؤولون اإليرانيــون، والتــي ترمــي فــي مجملهــا إلــى شــْرعنة أي 
ــد رئيــس  تصعيــد قــد تقــوم بــه إيــران ضــّد هــذه اجلماعــات. وأكَّ
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باقــري،  محمــد  اإليرانيــة  املســلَّحة  للقــّوات  ــة  العامَّ األركان  هيئــة 
ــد  أكَّ كمــا  الُكرديــة،  اجلماعــات  لنشــاطات  إيــران  مواجهــة  علــى 
عــزَم اجليــش واحلــرس الثــوري إعطــاء أولويــة ملواجهــة نشــاط تلــك 
اجلماعــات. وأوضــح باقــري فــي 19 ســبتمبر 2021م، أنَّ القــّوات 
املســلَّحة اإليرانيــة بقيــادة احلــرس الثــوري ســوف تقضــي علــى وجــود 
اجلماعــات اإلرهابيــة، مضيًفــا أنَّــه »علــى العــراق وحكومــة إقليــم 
كردســتان أالَّ يســمحا للجماعــات املعاديــة للثــورة أن تّتِخــذ مــن العــراق 

ُمنطلًَقــا لتنفيــذ الهجمــات ضــّد ايــران«.

أّواًل: هجمات عسكرية متواصلة

كان احلــرس الثــوري قــد شــنَّ هجمــات باملدفعيــة والطائــرات املســيَّرة، 
فــي 09 ســبتمبر 2021م، ضــّد عــدد مــن املواقــع التابعــة لألحــزاب 
الُكرديــة اإليرانيــة داخــل األراضــي العراقيــة، حيــث قصــف ناحيــة 
ســيدكان مبنطقــة بالكايتــي التابعــة حملافظــة أربيــل، وقضــاء جومــان 
التابــع لنفــس احملافظــة، والتــي تتواجــد فيهــا عناصــر ُكرديــة مســلَّحة، 
ــة، فــإنَّ القصــف  ــة العراقي ــه شــبكة »رووداو« الكردي وحســب مــا نقلت

اإليرانــي لــم يُوِقــع خســائر بشــرية بــن املدنيــن.
رة جتاه املناطق الُكردية صورة )1(: إطالق طائرات إيرانية مسيَّ

https://cutt.us/FhKjD ،املصدر: وكالة سبوتنيك
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دت فــي 22 ســبتمبر 2021م أعمــال القصــف، مــن ِقبَــل  كمــا جتــدَّ
ــوري،  ــة للحــرس الث ي ــّوات البرِّ ــع للق ــّر حمــزة ســيِّد الشــهداء التاب مق
واســتهدف أربعــة مقــاّر تابعــة لألكــراد بالقذائــف، باإلضافــة إلــى عــدد 

مــن الطائــرات املســيَّرة.

ــد  ــد أرجمن ــد مجي ــزة ســيِّد الشــهداء« العمي ــّر »حم ــب مق وأشــار نائ
فــر، إلــى اســتهداف جميــع املواقــع ومراكــز القيــادة ومخــازن الذخيــرة، 
التــي متتلكهــا اجلماعــات الُكرديــة، مبيًِّنــا »أنَّ هــذه اجلماعــات كانــت 
ــا قــد  موجــودة علــى مســافة قصيــرة مــن احلــدود اإليرانيــة؛ لذلــك ُكنَّ

هنــا التحذيــرات الازمــة«. وجَّ

ثانًيا: ردود الفعل

تصريحــات رئيــس هيئــة األركان املشــتركة محمــد باقــري، ُقوِبلــت 
بــردود فعــل، ســواًء مــن املســؤولن العراقيــن، أو مــن ِقبَــل الناشــطن 
البرملــان  فــي  والدفــاع  األمــن  رفــض عضــو جلنــة  األكــراد، حيــث 
العراقــي عبــد اخلالــق العــزاوي مــا ورد فــي تصريحــات باقــري، ونفــى 
وجــود تنســيق مــع احلكومــة العراقيــة فــي أعمــال القصــف، التــي تقــوم 
بهــا قــّوات احلــرس الثــوري للمناطــق الُكرديــة فــي العــراق، معتبــًرا أنَّ 
ى  تلــك التصريحــات ال ميكــن أن تُؤَخــذ علــى محمــل اجلــد، وال تتعــدَّ

كونهــا تصريحــات إعاميــة.

الــذي  التصريــح  عِقــب  والُكرديــة،  العراقيــة  الفعــل  ردود  وتوالــت 
أنَّ  آهنكــري،  كاوه  الُكــردي  الناشــط  اعتبــر  إذ  باقــري،  بــه  أدلــى 
ة جتــاه  ر بصــورة مســتِمرَّ هــذه التهديــدات واملطالــب اإليرانيــة تتكــرَّ
احلكومــة العراقيــة ومســؤولي حكومــة كردســتان العــراق، معتبــًرا تلــك 
ــة  ــٌل فــي الشــؤون الداخلي ــا تدخُّ ــة بأنَّه ــب اإليراني ــدات واملطال التهدي

https://cutt.us/TWGcd
https://cutt.us/TWGcd
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ــق بالتصريحــات التــي أوردهــا باقــري بــأالَّ يكــون  للعــراق. وفيمــا يتعلَّ
لتلــك اجلماعــات وســائل إعاميــة ســواًء كانــت قنــوات تلفزيونيــة أو 
ــات إذاعيــة، أوضــح آهنكــري بقولــه إنَّ مــن حــّق اجلماعــات  محطَّ
ــران بأنَّهــا  ــة بهــا، واتَّهــم إي ــة امتــاك وســائل اإلعــام اخلاصَّ الُكردي
متــارس شــتَّى الُطــُرق واألســاليب لوقــف نشــاط وســائل اإلعــام التــي 

متتلُكهــا اجلماعــات املعارضــة.

ثالًثا: تهديدات إيرانية متزايدة

األنشــطة الُكرديــة قــادت األمــن العــام للمجلس األعلــى لألمن القومي 
اإليرانــي علــي شــمخاني لزيــارة العراق، ولقاء رئيــس الوزراء مصطفى 
الكاظمــي، فــي 12 ســبتمبر 2021م. وخــال هــذه الزيــارة اســتخدم 
شــمخاني لغــًة تهديديــة مــع اجلانــب العراقــي، حيــث طالــَب بنــزع 
ســاح اجلماعــات املســلَّحة املعارضــة إليــران، وطردهــا مــن األراضــي 
العراقية بشــكل عاجل. ولتبرير القصف اإليراني للجماعات املســلَّحة 
يــة للحــرس الثــوري  ــد قائــد القــّوات البرِّ داخــل األراضــي العراقيــة، أكَّ
ــور، أنَّ بعــض اجلماعــات املســلَّحة تســتخدم املناطــق  محمــد خــاك ب
كاتهــا، وأنَّ  الواقعــة فــي األجــزاء الشــمالية لكردســتان العــراق لتحرُّ

كات. مســؤولي احلكومــة العراقيــة واإلقليــم لــم يواجهــوا هــذه التحــرُّ

خالصــــة

ــر تزايـُـد وتيــرة   ميكــن القــول إنَّ التصريــح الــذي أدلــى بــه باقــري يفسِّ
ة، والــذي يُظِهــر  املواجهــات بــن الطرفــن وِســجال معاركهمــا املســتِمَرّ
ًدا تعاُظــم اخِلشــية اإليرانيــة مــن تزايُــد هجمــات  علــى الواجهــة مجــدَّ
اجلماعــات الُكرديــة، ومحاولــة إلضفــاء مزيــٍد مــن الشــرعية علــى 

https://cutt.us/cITZg
https://cutt.us/cITZg
https://cutt.us/cITZg
https://cutt.us/cITZg
https://cutt.us/WOVbh
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ــر لغــُة  مواصلــة الهجمــات اإليرانيــة فــي الشــمال العراقــي. كمــا تُفسِّ
التهديــد اإليرانيــة جتــاه واشــنطن مخــاوَف طهــران مــن احتماليــة 
حصــول هــذه اجلماعــات علــى دعــم القــّوات األمريكيــة املتمركــزة فــي 
قاعــدة »احلريــر« األمريكيــة مبنطقــة أربيــل الكردســتانية، وهــو ما برز 
ــع »اجلماعات  علــى لســان باقــري عــن اســتخدام القاعــدة كمركــٍز لتجمُّ
اإلرهابيــة املعاديــة للثــورة«. فضــًا عــن ذلــك، فــإنَّ إيــران تهــُدف 
الســتخدام هــذه الورقــة؛ للضغــط علــى مســؤولي إقليــم كردســتان 
إلخــراج القــّوات األمريكيــة مــن أراضــي اإلقليــم. كمــا تتزايــد املخــاوف 
ــد الشــعبي لنشــاطات اجلماعــات  ــة التأيي ــداد رقع ــن امت ــة م اإليراني
الُكرديــة املســلَّحة، وانعــكاس تأثيــر هــذه النشــاطات علــى اجلماعــات 
الُكرديــة املتواجــدة فــي الداخــل اإليرانــي، وتتعاظــم املخــاوف اإليرانيــة 
كاتهــا خــال فصــل  مــن تزايُــد هجمــات اجلماعــات الكُرديــة وحترُّ
الشــتاء، واالســتفادة مــن املواقــع اجلبليــة التــي تتمركــز فيهــا هــذه 
اجلماعــات. ولتوســيع دائــرة مواجهاتهــا العســكرية مــع اجلماعــات 
ــع أن تعمــل إيــران علــى توثيــق تعاونهــا مــع تركيــا، التــي  الُكرديــة، يُتوقَّ

تخــوض هــي األُخــرى مواجهــات مــع جماعــات ُكرديــة.
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