
البحوث والدراسات 

9 يوليو 2020

الحرب اإللكترونية بين طهران وتل أبيب
وتبعاتها اإلقليمية



في أعقاب التفجير الذي وقع بمنشأة “نطنز” النووية )2 يوليو 2020(؛ قال رئيس منظمة الدفاع المدني 
اإليراني، غالم رضا جاللي، إن طهران ال تستبعد عماًل تخريبيًا أو هجومًا سيبرانيًا من قبل أمريكا، وذلك 
زرع  خالل  من  تم  والذي  عامًا،   12 قبل  وقع  الذي  األمريكي-اإلسرائيلي  اإللكتروني  للهجوم  تكرار  في 
فيروس إلكتروني )ُأطلق عليه اسم “ستكسنت”( في حواسيب المنشأة وتسبب بتدمير قسم كبير 

من أجهزة الطرد المركزي.

الهجمات “االنتقامية” ضد العمليات
 اإللكترونية اإليرانية
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وعلى الرغم من ترجح وقوع التفجير نتيجة عبوة ناسفة ُزرعت داخل المنشأة من قبل منظمة محلية؛ 
إال أن تزامنه مع زيارة المبعوث األميركي الخاص بإيران، براين هوك، إلى تل أبيب، وتصريحاته حول الخيار 
العسكري المفتوح ضد طهران، وحديث مضيفيه اإلسرائيليين حول منع إيران من الحصول على سالح 

نووي؛ قد عزز إمكانية وقوف مصادر خارجية خلف ذلك الهجوم.

وتأتي تلك العملية ضمن تصعيد عسكري تشهده المنطقة، ويتم خوض جزء كبير منه عبر الفضاء 
اإللكتروني، حيث كشف جهاز “األمن اإللكتروني الوطني” اإلسرائيلي عن إحباط هجوم إلكتروني ضخم 

ضد منظومة المياه في إسرائيل.

وفي رد مباشر على تلك العملية؛ شنت تل أبيب هجومًا “انتقاميًا” إلكتروني استهدف ميناء “الشهيد 
رجائي”، وهو مركز مهم لالقتصاد والشحن جنوب إيران، وأسفر عن وقوع انسداد هائل في القنوات 

وغمر الطرق المؤدية للميناء بالمياه.

وعلى مدى األيام الماضية شهدت إيران عددًا متزايدًا في الهجمات الغامضة التي ألحقت دمارًا بمواقع 
حساسة، حيث اندلعت حرائق عدة في منشآت نووية، ومصافي تكرير النفط، ومحطات طاقة، ومصانع 
وشركات كبرى، أبرزها انفجار في منشأة إلنتاج الوقود السائل للصواريخ البالستية في منطقة “خوجير” 
 26( الكهربائي  التيار  انقطاع  للطاقة في شيراز تسبب في  لتوليد  قرب طهران، وحريق في محطة 
يونيو 2020(، وانفجار في عيادة طبية بطهران أدى إلى مقتل 19 شخصًا )30 يونيو(، واندالع حريق 
ضخم في “شيراز” )3 يوليو(، وانفجار بمحطة لتوليد الطاقة في األهواز، وتسرب غاز الكلور في محطة 

قارون للبتروكيماويات في منطقة “ماشهر” )4 يوليو(.

المسؤولين  القبيل، وتجنب  المسؤولية عن عمليات من هذا  “إسرائيل”  تبني  الرغم من عدم  وعلى 
اإليرانيين توجيه اللوم إلسرائيل بشكل مباشر؛ إال أن مصادر استخباراتية غربية ترى أن الحرب اإللكترونية 
باقري  اللواء محمد  اإليراني  األركــان  برئيس  األحــداث  تلك  بالفعل، حيث دفعت  بدأت  قد  البلدين  بين 
للذهاب إلى دمشق وتوقيع اتفاقية مع وزير دفاع النظام السوري، العماد علي أيوب )8 يوليو(، شملت 
التعاون العسكري واألمني، و”دعم وتقوية أنظمة الدفاع الجوي في سوريا”، وذلك في أعقاب سلسلة 
الزور أو في  من الضربات الجوية التي استهدفت القوات اإليرانية المنتشرة في سوريا، سواء في دير 

بعض مناطق حمص والبادية السورية، أو وسط البالد.

وأشارت مصادر غربية مطلعة إلى أن طهران وتل أبيب تتبادالن الهجمات النوعية في الفضاء اإللكتروني 
د الجيش اإللكتروني اإليراني نشاطه اإللكتروني في الفترة الماضية بدرجة  منذ ثالثة أشهر، حيث صعَّ
خطيرة، وشنَّ هجمات ضد مواقع إسرائيلية بهدف إلحاق أضرار بقطاعات الخدمات األساسية، مؤكدة أن: 
“قدرات إيران اإللكترونية تطورت بسرعة، وهي اليوم قادرة على تنفيذ هجمات تجسسية وتخريبية ضد 
خصومها في الداخل والخارج”، فضاًل عن تحول العمليات السيبرانية الهجومية إلى أداة أساسية في 
الحروب التي تشنها إيران في الخارج، بهدف جمع المعلومات، وشن العمليات ضد األعداء المحتملين 

دون الخوف من خطر الهجوم العسكري التقليدي. 
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وكان موقع “ستراتفور” االستخباراتي )18 يونيو 2020( قد حذر من تنامي قدرات طهران في الحروب 
السيبرانية، مؤكدًا أن الجيش اإللكتروني اإليراني يتجه نحو شن عمليات تهدف إلى إلحاق الضرر المادي 
وإسرائيل  العربية  الدول  ضد  المخاطر  تنامي  ذلك  على  وسيترتب  السيبرانية،  الهجمات  باستخدام 

والواليات المتحدة والشركات الغربية التي تعمل في المنطقة.

إلى  والوصول  والسجالت  البيانات  حذف  على  تركز  كانت  السابقة  اإليرانية  الهجمات  أن  التقرير  ورأى 
إلحاق أضرار مادية، وتعطيل إمدادات  أبريل قد نجح في  إال أن هجوم  معلومات الجهات المستهدفة؛ 
المياه اإلسرائيلية، محذرًا من أنه إذا استمرت هجمات إيران على المنشآت الحيوية وتعطيلها، فسوف 
الــردع  مما يهدد  للحفاظ على مستوى معين من  باألمر نفسه  القيام  األخــرى على  الــدول  يجبر ذلك 

بمخاطر تصعيد الحرب اإللكترونية في المنقطة. 

مخاوف غربية من تحالف إيراني-روسي-صيني “سيبراني”

الروس والصينيين الستهداف  اإليراني مع  اإللكتروني  الجيش  إمكانية تحالف  حذر خبراء غربيون من 
مواقع حيوية أمريكية وأوروبية في الفضاء اإللكتروني، حيث قام كيان إلكتروني إيراني يدعى “أخيل” 

بمهاجمة حسابات الحكومة البريطانية وصناعة الدفاع األسترالية.

كما تم رصد محاوالت للكيان نفسه )“أخيل”( لتوسيع أنشطة القرصنة التي تستهدف البنى التحتية 
األمريكية الحرجة، بالتعاون مع القراصنة الروس الذين يستخدمون برامج “الفدية”، حيث حاول “أخيل 
توفر  أمريكية،  دفاعية  تصنيع  بشركة  الخاصة  البيانات  من  تيرابايت   3.5 نحو  بيع  الماضية  األيام  في 
والتطوير ألنظمة  البحث  البرية، وخدمات  الحرب  والغواصات، وتحديثات ألنظمة  السفن  لتصنيع  حلوالً 

رادار الطائرات العسكرية.

وشهدت األشهر الثالثة الماضية تصاعدًا في الحرب السيبرانية بين تل أبيب، وطهران التي استهدفت 
2020(، ما دفع باألجهزة األمنية اإلسرائيلية إلى رفع حالة التأهب  منشآت مياه إسرائيلية )24 أبريل 
في المنشآت الحساسة والبنى التحتية الوطنية، وشن عملية انتقامية على الموانئ اإليرانية )9 مايو 
2020(، تسببت بارتباك في حركة الممرات المائية والطرق المؤدية إلى ميناء “بندر عباس”، وتعطيل 
عمل الميناء اإلستراتيجي في مضيق هرمز، وإعطاب الحواسيب المسؤولة عن المالحة في المنطقة 

وإخراجها عن الخدمة. 

أن  راستاد،  محمد  اإليرانية،  البحرية  والمالحة  الموانئ  لمنظمة  العام  المدير  تأكيد  من  الرغم  وعلى 
الهجوم اإللكتروني لم يخترق الحواسيب الخاصة بالميناء، واقتصار تأثيره على التسلل إلى عدد من 
أنظمة التشغيل الخاصة وتدميرها، إال إن مسؤوالً أمنيًا في المنطقة أكد أن الهجوم كان “عالي الدقة”، 

وأن األضرار التي لحقت بالميناء اإليراني كانت أكثر خطورة مما وصفته الرواية الرسمية اإليرانية.

وتعرضت مئات الشركات اإلسرائيلية لهجوم انتقامي “سيبراني” )21 مايو 2020( تمثل في قرصنة 
مواقعها إلكترونية وشاشات حواسيبها وسرقة بياناتها، وبث مقاطع فيديو تظهر “تل أبيب” تحترق، 

ونشر تهديدات مختلفة باللغة العبرية.

www.strategy-watch.com 4

9 يوليو 2020البحوث والدراسات



ودفعت تلك التطورات بوزير الخارجية مايك بومبيو إلى زيارة عاجلة لتل أبيب بهدف مناقشة الهجمات 
المهاجمين قد استولوا على خوادم حصلت  الحمر، خاصة وأن  باعتبارها تجاوزًا للخطوط  اإللكترونية 
إمكانية استعانة طهران  القلق في واشنطن من  المتحدة، حيث يسود  الواليات  إسرائيل عليها من 

بتقنيات صينية متطورة الستهداف البنية التحتية في الواليات المتحدة األمريكية.

وكانت االستخبارات األمريكية قد حذرت من إمكانية تشكل تحالف روسي-إيراني سيبراني في أعقاب 
المهندس  مهدي  أبو  بصحبة  لموسكو،   الفياض  فالح  الشعبي،  الحشد  في  البارز  المسؤول  زيــارة 
نيكوالي  القومي  األمن  مستشار   مثل؛  المستوى  رفيعي  بمسؤولين  ولقائهما   ،)2019 سبتمبر   3(
سيرجي  الخارجية  ــر  وزي ونائب  الفرينتيف  أليكساندر  الــســوري  للشأن  بوتين  ومبعوث  باتروشيف 
وقدم  اإلسرائيلية،  والصواريخ  للطائرات  التصدي  على  قادرة  جوي  دفاع  منظومات  وطلب  فيرشينن، 
القادة العسكريون الروس خطة مفصلة لتركيب شبكة دفاع جوي للحشد الشعبي، مع وجود قيمة 
مضافة على البيع وهي دخول الخبراء الروس إلى القواعد التي سُترّكب بها الدفاعات الجوية، وتعزيز 
قدرات الحشد الشعبي في جمع المعلومات االستخبارية، وتمكينه من شن عدة هجمات إلكترونية في 

آن واحد، إلرباك القوات األمريكية وحلفائها في المنطقة وتصعيب مهمة الرد على العمليات.

تحضيرات غربية للمزيد من الهجمات السيبرانية

“كيو  طــرازي؛  المسيرة من  استطالعها  تزويد طائرات  على  األخيرة  اآلونة  األمريكية في  القوات  تعمل 
آر-11بي” و”آر كيو-7 شادو” بأجهزة حرب إلكترونية لمواجهة منظومات التقنيات التي نشرتها روسيا 

وإيران.

وتتنافس في الوقت الحالي شركتا “فيرتكس” و”ستراتيجيك أيربورن أوبريشن” للفوز بعقد للبحرية 
ألنواع  ومحاكاة  للتدريب  إلكترونية   حرب  طائرة  توريد  ويتضمن؛  دوالر،  مليون   146 بقيمة  األمريكية 
تنتشر  عدائية  بيئات  في  العمل  على  األمريكيين  الجنود  وتدريب  المتحدة،  الواليات  خارج  التشويش 

فيها أنظمة التشويش ضد العمليات األمريكية في الخارج. 

انسحاب عدد  تقريرًا قبل عدة أشهر حذر فيه من مخاطر  أون الين” قد أصدر  “إنتلجنس  وكان موقع 
من الشركات الفنية األمريكية من المنطقة، وعلى رأسها شركة “آميد” التي كانت تزّود قاعدة “منبج” 
ووكالة  الدفاع،  استخبارات  وكالة  من  األمريكيون  االستخبارات  ضباط  غادر  حيث  األساسية،  بالمعدات 
وشركة  للوجستيات،  ناشيونال”  “فيرست  وشركة  الماضي،  أكتوبر  شهر  منتصف  في  القومي  األمن 
الدفاع  لــوزارة  واالستطالع  والمراقبة  االستخباراتية  المعلومات  جمع  خدمات  تقدم  التي  “أركشورس” 

األمريكية.

في هذه األثناء؛ تعمل القوات البريطانية على تعزيز قدراتها في الحروب اإللكترونية، حيث تقوم في 
االستخباراتية  المهام  لتنفيذ  المخصصة  آر1”  “سينتينيل  طائراتها  عمليات  بتنسيق  األخيرة  اآلونــة 

واالستطالع في العراق وسوريا مع التقنيات المتوفرة لحلف شمال األطلسي “ناتو” في المنقطة. 
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أما في تل أبيب فقد رفعت الوحدات الدفاعية المضادة لهجمات السايبر في الجيش اإلسرائيلي وهيئة 
السايبر القومية مستوى التأهب والجهوزية الحتمال التعرض لهجمات سيبرانية إيرانية.

المحوسبة  المجاالت  في  للعاملين  مشددة  احتياطية  تعليمات  إصدار  االحترازية؛  اإلجــراءات  وتضمنت 
بعدم فتح بيانات أو تحميل ملفات مرسلة من جهات غير معروفة، وعدم التعامل مع بيانات ورسائل 
إلكترونية متعلقة بفيروس “كورونا”، خشية استخدامها ذريعة لهجوم إلكتروني، وعدم اإلفصاح عن 

معلومات شخصية مثل كلمات السر أو تفاصيل الحسابات لمصادر ليست مخولة أو غير معروفة.

للهجمات  أهدافًا  تمثل  العربية  الــدول  من  العديد  فــإن  وإسرائيل؛  المتحدة  الــواليــات  إلــى  وباإلضافة 
السيبرانية اإليرانية، بما في ذلك شركات النفط والغاز والمياه والبنى التحتية، وبخالف واشنطن وتل 
أبيب؛ فإن هذه الدول ال ترغب بمواجهة شاملة مع إيران خاصة وأنها ال تملك اإلمكانيات المتطورة التي 

تتوفر لدى الدول الغربية الفاعلة في المنطقة.
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المرصد اإلستراتيجي
بيت خبرة رائد في تقديم الخدمات المتخصصة للعاملين في المجاالت 

السياسية واألمنية بالمنطقة العربية.

يعمل على تعزيز المفاهيم االحترافية لدى الجيل الجديد من العاملين في 
الشؤون السياسية واألمنية في العالم العربي، ورفد صناع القرار بمعلومات 
نوعية بجودة عالية ومهنية تستند إلى الموضوعية والحياد واالستقاللية، 

بعيدًا عن مؤثرات اإليديولوجيا الطارئة ومعارك االستقطاب اإلقليمي.
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أبحاث ودراسات متخصصة تستند إلى الرصد العلمي 
والميداني ألهم التطورات السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية وتحديات الهوية وإدارة العالقات البينية في 
المنطقة العربية.
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