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ِشطـــة:  الجبهــــة النَّ
تداعيـات المواجهـة السيبرانيـة بيـن إيـران وإسرائيـل

ا��ــ�اء. أ��ـــ� بــن ��ــي اìي��نـــــــي

باحث � الشؤون العسكر�ة واألمني�ة 

با�عهد الدو� للدراسات اإليراني�ة «رصانة»

ملخـــــــص

ً�ا، 
َّ

��ة �ؤخ تنامى ا��ـــتخ�ام ا��ـــيب�اني في ا��ج�م ��º ا��îشآÏ ا���َّ
 Ïا��ـــيب�اني¿ة بين إي�ان �ن ج�ة، وإ��ائي¿� وا���ي� Ïب· تب¿�ُدل ا��ج��Æوأ
 �ن ا���اج��ت ا� ���
ة ا�تق�ي�ية. وبين 

ً
ا��ت��ة �ن ش����بي ا�ب�ي�، ب��

�رات إ��ائي¿� ا������ة �ن ا���ي�ت 
ُ

�����ت إي�ان في ا��ج�ل ا��يب�اني، وق
ا��ت��ة األ��
�ية، ي�ت�م ا��Áاع في ا��ج�ل ا�فت�اضي؛ �ُيÁِب· ���ة ��ٍب 
�رات اآلخ�، في ت�Áُ�ٍ� ُينِبئ ب�زدي�د وتي�ة ا�ت�Áُدم 

ُ
 ��ٍف �ن ق

ّ
�

ُ
غي� ��ئي¿ة، �نْي¿� �

 ا�تÁ ي� 
ّ

اإل��ت�وني، �جزٍء �ن إ�ـــت�اتيجية ا���اج�ة بين ا�ج�نبين. وفي ظ�
ا��تب¿�دل بيـــن ا�ج�نبين ��º ��ـــ�ح ا� ��ي�Ï اإلق�ي�ية في �ـــ�ر
� وا� �اق 
 Ïيزا� �

ِّ
¢ ُي�ف

ّ
و�بن¿�ن وغي���، رب�� تتزاي� وتي�ة ا��Áاع اإل��ت�وني، خ�Æً�Á أن

� �ن  ُّÁم ا��خ�ل في ��اج�ٍة �ب�ش�ة، وإ�¦�ني¿ة ا�تن�� :�� َّ��ة ����فين، أ َّ���ُ
 �ن ا�ت¦��يف ا��نخفضة ��ث� ت�Ã ا��ج��ت.

ً
ا���ؤو�ية، فض�
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مقدمـــة
بعد  خصوًصا  للحدود،  عابرٍة  وإم�اني�ات  دراٍت 

ُ
ق من  السيبراني  الُبعد  ره 

ِّ
ُيوف ما  إيران  أدركت 

اكتوائها بن�ار الهجوم الذي استهدف م�شآتها النوو�ة (عام ٢٠١٠م)*، والمواجهة التي حدثت 

ات اإللكتروني�ة للتأثير  مع المعارضة التي انتهجت أساليب جديدة، من خ�ل استخدام المنصَّ

لت�سيق  تو�تر  ة  منصَّ (استخدام  الحكومة  على  للضغط  للمعارضة  ا�ن�شار  دائرة  وتوسيع 

معترك  في  الدخول  إيران  رت  قرَّ وبالتالي   ،(
ً

مثا� ٢٠٠٩م،  عام   الخضراء  ا�نتفاضة  فعاليات 

السجال السيبراني؛ للحصول على المعرفة وامت�ك قدرٍة تقني�ة تستطيع من خ�لها حماية 

الطرف  من  إسرائي�ل   
َّ

أن كما  وخارجًيا.  داخلًيا  لها  المناوئين  وتهديد  ا�ختراق،  من  م�شآتها 

 
ً

قادرة تجعلها  إلكتروني�ة  إم�اني�ات  تمتلك  األمر�كية،  المتحدة  الو�يات  من  بدعٍم  المقابل 

على تحجيم الطموحات اإليراني�ة في امت�ك األسلحة ذات الطبيعة الرادعة والهجومية.

ل  وتحوُّ وإسرائي�ل،  إيران  بين  السيبراني�ة الحرب  ر  تطوُّ إلى  الدراسات  بعض  أشارت  وقد 

الرغم  على  إذ  األساسية،  المدني�ة  التحتي�ة  الب�ي�ة  ن  ليتضمَّ الجانبين؛  بين  الصراع  مسرح 

الب�ي�ة   
ّ

ضد اإليراني�ة  السيبراني�ة  الهجمات  مع  التعاُمل  من  اآلن  ى 
ّ
حت نت 

َّ
تمك إسرائي�ل   

ّ
أن من 

مع  للخطر،   
ً

ُعرضة أكثر  تصبح  قد  ها 
َّ
لكن كبيرة،  ألضرار  ض  تتعرَّ أن  دون  المدني�ة  التحتي�ة 

تن�اُول  عن   
ً

فض� هذا  ا، 
ً

تعقيد أكثر  دراٍت 
ُ

ق إيران  واك�ساب  السيبراني  ح 
ُّ
ال�سل سباق  تساُرع 

برامج  السيبراني واعتمادها على  المجال  إيران في  درات 
ُ

ق التي طرأت على  للتغييرات  تقار�ر 

 أخرى 
ٌ

فة؛ بغرض التأثير على خصومها، وتحقيق فوائد أخرى من خ�لها، ودراسات
ُ
قليلة الت�ل

ما  وهو  السيبراني،  المجال  في  اإليراني�ة  الوطني�ة  درات 
ُ

الق لحشد  إيران  اتجاه  إلى  قت  تطرَّ

ة  ة وأولو�َّ ِسع وستكون له تأثيرات ُمهمَّ
َّ
 نطاق الصراع في المجال السيبراني سوف ي�

َّ
ين�ذر بأن

المقبلة. المرحلة  خ�ل 

 
ّ

ظل في  وإســرائــيــ�ل)،  ــران  (إي البلدين  ل��  السيبراني  األثــر  لبي�ان  البحث  هــذا  يسعى 

اإليراني�ة،  المسألة  حول  دولًيا  واستقطاًبا  متن�امًيا،  ًرا 
ُ

توت تشهد  التي  الحالية  الدولية  الب�ئ�ة 

السيبراني�ة  الحرب  فعالية  ومدى  رات، 
ُّ
التوت هذه  صاحبت  التي  اإللكتروني�ة  وا�ستهدافات 

تن�اُول  خ�ل  من  وذلك  الطرفين،   �� لها  يحشد  التي  التقليدية  للحرب  بديل  حربيٍّ  كُبعٍد 

 من إيران وإسرائي�ل في المجال السيبراني، وا�ستهدافات المتب�ادلة بين الجانبين 
ٍّ

ل
ُ
قدرات �

ات المواجهة في هذا المجال. َرص وتحديَّ
ُ
والتصعيد المتب�ادل خ�ل الفترة األخيرة، وف

أّواًل: المجال السيبراني في إيران: الُقدرات واألهداف
�ة  دراٍت للحـــرب اإللكتروني�ة وا�ســـتط�عية لتحيي�د القـــدرات التقنيَّ

ُ
ســـعت إيران لبنـــ�اء ق

العاليـــة لمنافســـيها فـــي المنطقة، ولمعارضـــي النظام فـــي الداخل والخارج، با�ســـتفادة 

درات 
ُ

لفـــة والتي ُيمكن الحصـــول عليها، واســـتعمال تلك الق
ُ
مـــن الثورة التقنيـــ�ة قليلة ال�

ة 
َّ

ــران إســـتراتيجية تـــمَّ التجهيـــز لها منـــذ ِعد ت إـي
َّ
ـــس والتخر�ـــب. وقـــد تبن فـــي التجسُّ

ســـي وفق رؤ�ـــٍة وأهداٍف  ســـنوات، وتـــمَّ بن�اؤها وإعـــداد هي�لتهـــا وتطو�رها في إطاٍر مؤسَّ
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ا مـــدى اهتمام 
ً

خبـــة الحاكمة. يقول أحـــد الخبراء فـــي مجال التقنيـــ�ة واصف
ُّ
وضعتهـــا الن

 علمـــي- على هـــذا الكوكب 
ّ

 -علـــى حد
ٌ

ــران بالقـــدرات الســـيبراني�ة: «� يوجـــد دولـــة إـي

ـــدرات في المجـــال الســـيبراني مثل 
ُ

ـــت على مســـتوى القيـــادة الُعليـــا بتطو�ـــر الق اهتمَّ

ــران، بما فـــي ذلك الو�يـــات المتحـــدة األمر�كية». إـي

ســـة الحرس الثـــوري وقّوات الباســـيج التابعة لها،  وفق هذه اإلســـتراتيجية، تقود مؤسَّ

ها ت�تمي إليها بشـــ�ٍل مباشـــر 
َّ
ا أن ات والفصائـــل الرقمية التـــي إمَّ مجاميـــع مـــن الميل�شـــيَّ

طِلق عليه 
ُ
ـــس منـــذ العـــام ٢٠٠٥م، وأ ـــا افتراضًيا تأسَّ

ً
لوا كيان

ِّ
أو تديـــن لهـــا بالو�ء، ل�شـــ�

 أحـــد األذُرع الرقميـــة التي يســـتخدُمها 
ُّ

ــران اإللكترونـــي»، الذي ُيَعـــد  فضاء إـي
ُ

«ج�ـــش

النظام لشـــنِّ هجمـــاٍت إلكتروني�ة على المعارضـــة ومناهضي النظام فـــي العالم، أو الدول 

ا أمـــام البرنامج النووي اإليرانـــي وتطو�ر الصوار�خ البال�ســـتي�ة، 
ً

 عائق
ُ

الكبرى التـــي تقف

ــران في هـــذا المجال  أو فـــي المجـــا�ت ا�ســـتخبار�ة وجمـــع المعلومـــات، حيث رأت إـي

ا ونِشـــًطا للمواجهة مع الو�يـــات المتحدة األمر�كيـــة، وحلفائها، ومعارضي 
ً

ـــا جديد
ً
ميدان

النظـــام في الداخـــل والخارج.

درات الســـيبراني�ة اإليراني�ة، قدراٍت بشـــر�ة مدربـــة في مجا�ت 
ُ

ـــن منظومة الق تتضمَّ

تقنيـــ�ة المعلومـــات وا�ختـــراق اإللكترونـــي، وفـــق تنظيـــٍم إداري يصل إلى المســـتو�ات 

�ة بالحرب الســـيبراني�ة، على  الُعليا مـــن الدولة، للتنظيم واإلشـــراف على الجهـــات المعنيَّ

اآلتي: النحو 

١. المجلـــس األعلـــى للســـايبر: وتـــمَّ تشـــكيله بأمٍر مـــن المرشـــد اإليراني علـــي خامنئي، 

م في عضو�ت�ه المســـؤولين في الجهات الحكومية الرئ�ســـة، برئاســـة 
ُ

عـــام ٢٠١٢م، و�ض

ـــى المجلس اإلشـــراف علـــى جميع الجهـــات التي لهـــا ع�قة 
َّ
رئ�ـــس الجمهور�ـــة، و�تول

د السياســـات ومجـــا�ت العمل.
ِّ

بالســـايبر، وُ�حد

 أيِّ 
ّ

ـــ�ة ضد ف لحماية الم�شـــآت الوطنيَّ
ُ

تهـــا دفاعية، تهـــد ٢. قيـــادة دفاع الســـايبر: وُمهمَّ

حة 
َّ
 فرًعا من أفـــُرع القّوات المســـل

ُّ
َبـــُع الدفـــاع المدني الـــذي ُيَعـــد

ْ
�

َ
هجـــوٍم إلكترونـــي، وت

. ني�ة ا ير إل ا

َبـــُع 
ْ
٣. الج�ـــش اإللكترونـــي اإليرانـــي: و�هتـــمُّ بالجانـــب الهجومـــي مـــن الســـايبر، وَ��

م خبـــراٍت عالية في مجـــال تقني�ة 
ُ

لقيـــادة الحرس الثـــوري/ القـــّوات اإللكترونيـــ�ة، و�ض

المعلومـــات والهاكـــرز المحترفين (لمهاجمة وســـائل اإلعـــ�م، ومصالح الـــدول الغربي�ة 

 من الوحـــدات الفني�ة.
ٌ

والمعاديـــة، والمعارضيـــن، وجمـــع المعلومات)، و�ســـانده عـــدد

٤. دعـــم منت�ديات القرصنـــة المعلوماتيـــ�ة: وتعمل الكثيـــر من المجموعـــات اإللكتروني�ة 

ة النظـــام اإليرانـــي، الذي احتضـــن جميع القراصنـــة الموجودين فـــي الفضاء 
َّ
تحـــت مظل

ـــن ي�تمـــون إلـــى تنظيمـــاٍت موالية له  ـــد آخر�ـــن مـــن خارجها ممَّ
َّ
الرقمـــي اإليرانـــي، وجن

في ســـور�ا ولبنـــ�ان واليمـــن، وعمد إلى تشـــكيل شـــبكة كيانـــاٍت رقمية لتحقيـــق غاياته 
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السياســـية فـــي المنطقـــة، عـــن طر�ـــق ممارســـة التهديـــدات، الهجمـــات اإللكترونيـــ�ة 

ح الشـــ�ل 
ِّ

ـــس اإللكتروني، وا�حتي�ال الرقمي لبســـط نفوذه في المنطقة. و�وض والتجسُّ

ـــدرات اإليرانيـــ�ة في مجال الســـايبر.
ُ

رقـــم (١) هرمية تشـــكيل الق

�رات اإلي�اني¿ة في �ج�ل ا���يب�
ُ

ش¦� رق� (١): ا��ي¦� ا�تنظي�ي ��ق

ا���ش� األ��º ��ج���ر
ة

ا��ج�Õ األ��º ����يب�

(برئاسة رئ�س الجمهور�ة، وعضو�ة المسؤولين في الجهات الحكومية الرئ�سة)

ا�جÓش اإل��ت�وني 

(ال�شاطات الهجومية +

دعم الكيانات اإللكتروني�ة الخارجية)

قي�دة دف�ع ا���يب�

(البسيج الرقمية+

 الشرطة الرقمية)

�ج��ي¨ ا�ق�Æنة ا��ق�ية، 

خ�ي� ا�ق�اÆنة

م الرقمي)
ُّ

ة القيادة والتحك (منصَّ

أبــــ�ز ا��نت¿�يــــ�ت ا��ق�يــــة اإلي�انيـــة:

 •Ashiyana Forum منت�دى أشيانه أو العش 

 •Shabgard Forum منت�دى شب �ارد 

 منت�دى فر�ق (Ajax) األمني.• 

 •VBIran.ir منت�دى 

 •Persian Tools Forum منت�دى األدوات الفارسية 

 •Iran Hackers Sabotage Team فر�ق التخر�ب اإليراني 

 •Mortal Combat مجموعة مورتال كومبات 

 •IT Security Team فر�ق أمن تقني�ة المعلومات 

 •Emperor Team مجموعة اإلمبراطور 

 •Cutting Sward of Justice مجموعة سيف العدل البت�ار 

 •Rocket Kitten مجموعة روكيت كيتن 

ا���Áر: إعـــداد الباحـــــث
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ارتفعـت  إذ  السـيبراني�ة،  دراتهـا 
ُ

ق لتطو�ـر  ميزان�تهـا  مـن  كبيـًرا  جـزًءا  ران  إـي صـت  خصَّ وقـد 

١٢٠٠٪، و�قـول  ب�سـبة  األعـوام (٢٠١٣ -٢٠١٧م)  اإليرانـي خـ�ل  السـيبراني  األمـن  ميزانيـ�ة 

ر أمـن  السـايبر  ونائـب رئ�س جامعـة جورج واشـنطن فرانك تشـيلوبو، فـي العام  عـن ذلـك مدـي

دراٍت لمهاجمة 
ُ

صـت خ�ل السـنوات األخيرة الكثير من األموال لبنـ�اء ق ران خصَّ  إـي
َّ

٢٠١٧م، «إن

ميزانيـ�ة  تضاعفـت  روحانـي،  حسـن  الرئ�ـس  ُحكـم  وتحـت  الحواسـيب،  واختـراق  الشـب�ات 

بـرى الخمـس، وكذلـك 
ُ

ران واحـدة مـن القـوى السـيبراني�ة الك ة؛ وجعـل هـذا إـي السـايبر ١٢ مـرَّ
ران عمليـات السـايبر  فـي إسـتراتيجيتها وعقيدتهـا العسـكر�ة»(١). دمجـت إـي

السـايبر،  مجـال  فـي  اإليرانيـ�ة  الوطنيـ�ة  القـدرات  لحشـد  الراميـة  ران  إـي جهـود  نـت  وتضمَّ

مسـؤولية  وإخـ�ء  الهجمـات  مصـادر  بشـأن  والتضليـل  النظـام،  أهـداف  لخدمـة  واسـتغ�لها 

 الطرف عن 
ّ

النظـام عنهـا، وتـرك المجـال مفتوًحـا أمـام قراصنـة المعلومـات اإليرانييـن، وغـض

مزاولتهـم القرصنـة المعلوماتيـ�ة بصـورٍة انفرادية، أو ضمـن مجاميع القرصنة التـي عملت وراء 

ة؛ األمر الذي أسـهم في عدم وجود  أسـماء رمز�ة، أو مسـتعارة، أو تحت أسـماء شـر�ات مختصَّ

د�ئـل أكيـدة لـدى مراكز الدراسـات الغربيـ�ة حول طبيعـة ا�ئت��فات والسياسـات المشـتركة؛ 

ران بمنـأى عـن ا�تهامـات المباشـرة باإلعـداد أو تنفيـذ هجماٍت  وجعـل اإلدارة الحكوميـة فـي إـي

معلوماتيـ�ة علـى مواقـع للـدول المناهضـة لسياسـاتها، ومـع ذلـك لم ينجـح النظـام اإليراني في 

ـبهات التـي تحوم حولـه، خصوًصا بعـد أن ت�اثرت ِفـَرق ومجاميع القرصنـة الرقمية، 
ُ

إخفـاء الش

ر  مـع تشـكيل الميل�شـيات الرقميـة، وتجنيـ�د الـو��ء الرقمييـن فـي المنطقـة العربيـ�ة، وتطـوُّ

ـة الجهـات المسـاهمة فيهـا(٢). د ُهو�َّ
ُّ

مسـتوى الهجمـات، وتعـد

ـدرات اإليرانيـ�ة فـي مجـال السـايبر، دون المبالغـة فـي توصيـف 
ُ

ر مـدى فعاليـة الق ولتصـوُّ

ى اآلن 
ّ
ـدرات اإليراني�ة الحالية لـم تِصل حت

ُ
 الق

َّ
ـح أن

ِّ
وض

ُ
ـرات الفني�ة ت

ِّ
 المؤش

َّ
ـدرات، فـإن

ُ
تلـك الق

ـرات التقر�ر السـنوي لشـركة 
ِّ

؛ وهو ما ظهر في مؤش
ً

ـدرات اإللكتروني�ة الصي�ي�ة مث�
ُ

ـوازي الق
ُ

لت

ـدرات اإليرانيـ�ة الحاليـة مـا 
ُ

 الق
َّ

ـة فـي هـذا المجـال، والتـي أوضحـت أن (Mandiant) الُمختصَّ

سـات الحكوميـة، فـي حين  دة، وهـي قطاعـات الطاقـة والمؤسَّ
َّ

زالـت تسـتهدف قطاعـات محـد

 نسـبة 
َّ

ـا. باإلضافـة إلـى أن
ً

ـدرات الصي�يـ�ة أكثـر مـن ٣٣ قطاًعـا مختلف
ُ

بالمقارنـة تسـتهدف الق

إم�انيـ�ة الكشـف عـن ا�ختراق اإليرانـي من جانب الجهة المسـتهدفة تصل إلـى ٧٥٪، في حين 

ة اك�شـاف ا�ختـراق اإليراني ٢٨
َّ

ـط مـد ـل نسـبة ٣٣٪ بال�سـبة للصيـن. وأخيـًرا يصـل متوسِّ
ِّ
مث

ُ
ت

ـز جهودهـا 
ِّ

رك
ُ

ران ت  إـي
َّ

 أن
َّ

ـدرات الصي�يـ�ة(٣)، إ�
ُ

يوًمـا، فـي حيـن يصـل إلـى ٢٤٣ يوًمـا بال�سـبة للق

درة 
ُ

دراتهـا، وتشـير ال�شـاطات الهجوميـة اإليراني�ة في مجال السـايبر علـى تن�امي ق
ُ

لتحسـين ق

إيران فـي هـذا المجال. 

األمـن  مجـال  فـي  المنطقـة  دول  ببعـض   
ً

مقارنـة ران  إـي ـدرة 
ُ

ق  (١) رقـم  الجـدول  و�وضـح 

 تن�امـي 
ّ

السـيبراني، حسـب تصنيـف ا�تحـاد الدولـي ل�تصـا�ت (ITU) لعـام ٢٠١٨م، فـي ظـل

السـيبراني�ة(٤). التهديـدات 
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 جـ�ول رق� (١): تÁنيـف ب ـض ا�ـ�ول ا��خــت�رة في �جــ�ل األ�ن ا��يب�انــي

ا�öتÓب ��ìًي� ا��و�ة ا�÷��ُ��

2
الو�يات ا�تحدة 

األمر�كية
1

13
ا�ملكة العربي�ة 

السعودية
2

20 تركيا 3

23 مصر  4

39 إسرائي�ل (5*) 5

60 إيران 6

107 العراق 7

Source: International Telecommunication Union (ITU) Global Cybersecurity Index (GCI) ٢٠١٨, https://bit.ly/٣f٥HWz٧

 إســـرائي�ُل إيران من بين الدول األكثر نشـــاًطا في المجال السيبراني، 
ُّ

ُعد
َ
من ناحيٍة أخرى، ت

 
َّ

حســـب تأكيد رئ�س الهيئ�ة الوطني�ة الســـيبراني�ة اإلســـرائيلية يغال أونا، الذي أشـــار إلى أن

«اإليرانيون يعملون باســـتمرار منذ زمٍن طو�ل في شـــنِّ هجماٍت واسعة النطاق، بما في ذلك 

مة إلحداث أضرار كبيرة في األنظمة،  هجمات لجمع المعلومات ا�ستخبار�ة والعمليات الُمصمَّ

براء غربيون 
ُ

ة». وفي ذات السياق، رصد خ ذت هجماٍت مدمرِّ
َّ

وإيران من الدول الق�ئل التي نف

 شركة «مايكروسوفت» في 
ُ

 فعلية في ال�شاط السيبراني اإليراني، وبحسب مسٍح أجرته
ً

ز�ادة

مارس ٢٠١٩م، تمَّ توثيق هجوم مجاميع سيبراني�ة إيراني�ة خ�ل عامي ٢٠١٧م و٢٠١٨م، على آ�ف 

ر بمئات الم�يين 
َّ

قد
ُ

ب في أضرار كبيرة ت ا تسبَّ األشخاص، وأكثر من٢٠٠ شركة حول العالم؛ ممَّ
من الدو�رات(٦).
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اجلبهة النَِّشطة: تداعيات املواجهة السيبرانية بني إيران وإسرائيل

درات السيبراني�ة ا�ستخبار�ة، ا�ستي��ء على معلوماٍت 
ُ

كما تستطيع إيران من خ�ل الق

ات  رها لتطو�ـــر صناعاتها المختلفة، وســـعت إلى ذلك فعلًيا من خ�ل عمليَّ
ِّ

ســـخ
ُ

ـــ�ة قد ت فنيَّ

ة دول(٧). 
َّ

استهداٍف إلكتروني لمراكز أبحاث في عدد من الجامعات، في ِعد

ثانًيا: أهداف وُقدرات إسرائيل السيبرانية
درات 

ُ
ق في ذلك على الق رة في مجال الحرب السيبراني�ة، وتتفوَّ دراٍت متطوِّ

ُ
تمتلك إسرائي�ل ق

ت 
َّ

 إسـرائي�ل واحدة من الدول الكبرى في مجال السـايبر في العالم(٨). وقد امتد
ّ

َعد
ُ

اإليراني�ة، إذ ت

الجهـود اإلسـرائيلية فـي مجـال السـايبر منذ إنشـاء وحدة ا�سـتخبارات العسـكر�ة (٨٢٠٠) 

ات ا�سـتهداف اإللكتروني، التي تمَّ تأس�ُسـها منذ  التي �ان منوٌط بها جمع المعلومات، وعمليَّ

خبٍة من مهندسـي الكمبيوتر اإلسـرائيليين، ل�شمل جميع مجا�ت السايبر، 
ُ
١٩٤٨م، على يد ن

ت، وجمع المعلومات، ومراقبة ال�شـاطات المعادية على شـبكة  الهجومية والدفاعية، والتنصُّ

ضت لها العديد من الم�شآت في  اإلنترنت(٩). وبعد سلسلة من الهجمات السيبرانّي�ة التي تعرَّ

صة قادرة على الدفاع  إسـرائي�ل، قامت إسـرائي�ل في عام ٢٠١٥م، بإنشـاء وحدة سـيبراني�ة متخصِّ

ا بمجال  السـايبر  �أحد أبرز مجا�ت 
ً

والهجوم اإللكتروني، األمر الذي عكس اهتماًما مضاعف

األمن لدى إسرائي�ل، ت� ذلك إنشاء «الهيئ�ة القومية للحرب اإللكتروني�ة» في عام ٢٠١١م، و�ان 

درات التخطيط للدفاع 
ُ

الهدف منها ت�سـيق العمليات السـيبراني�ة المدني�ة والعسكر�ة، ورفع ق

والهجوم في المجال السيبراني(١٠).

َبُع 
ْ
�

َ
ى بـ«ُسلطة الدفاع السيبراني الوطني القومي» في عام ٢٠١٦م، وت  وقد تمَّ تأس�س ما ُيسمَّ

 مكتب رئ�س الحكومة اإلسرائيلي، ووظيفتها إدارة جميع الجهود الدفاعية والعم�ني�ة 
ً

مباشـــرة

ب الحاجة على المستوى القومي؛ األمر 
َّ
في الفضاء الســـيبراني وتشغيلها وتنفيذها كما تتطل

 الدفاعي الكامل والدائم على الهجمات الســـيبراني�ة، وصياغة وتقدير للوضع 
ّ

الذي ي�يح الرد

سات ذات ا�ختصاص،  الحالي، وجمع المعلومات ا�ستخبار�ة وتدقيقها، والعمل مع المؤسَّ

ى 
ّ
ق منها بالبنى التحتي�ة الحيو�ة، حت

َّ
ة، وباألخّص ما يتعل

َّ
سات �اف والعمل على تحصين المؤسَّ

في حالة عدم وجود حرب أو خطر ُمحِدق.

 وقد طالبت وثيقة «إستراتيجية الج�ش اإلسرائيلي» الم�شورة عام ٢٠١٥م بتوفير «دفاع» 

ات دفاعية 
َّ

متوازن في جميع الظروف، وفي جميع مجا�ت القتال بما فيها السايبر، وتوفير معد

شير إلى استخدام السايبر في التأثير على الرأي العام وتحصيل 
ُ

ت�ئم أّي هجمات معادية، كما ت

ّص 
ُ

ق اإلع�مي بعد الحرب. وفيما يخ الشرعية الدولية والدعم القانوني، والمحافظة على التفوُّ

الجانب الهجومي، فقد طالبت الوثيقة بتوفير إم�اني�ات للقيام بهجماٍت إلكتروني�ة استب�اقية، 

و�طغى الجانب الهجومي على الدفاعي في العقيدة العسكر�ة اإلسرائيلية، ولذلك يمكن فهم 

 سواء؛ فهو ُمهمٌّ لجمع 
ٍّ

لم والحرب على حد السايبر كس�ٍح تستخدمه إسرائي�ل في وقت السِّ

ق بعض األهداف خ�ل العمليات العسكرّ�ة. بما يت��ءم مع مرتكزات 
ِّ

المعلومات، كما ُيحق

العقيدة األمني�ة اإلسرائيلية؛ الردع، والحسم، واإلنذار، والدفاع(١١).
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ثالًثا: االستهدافات اإللكترونية المتبادلة بين إيران وإسرائيل
ة م�شآت تابعة لمصلحة المياه اإلسرائيلية 

َّ
ضت ِعد خ�ل يومي ٢٤-٢٥ من أبر�ل ٢٠٢٠م، تعرَّ

ـه تـمَّ التعامل مع الحادث مـن ِقَبـل وحدة 
َّ
لهجوٍم إلكتروني، وبحسـب الروايـة اإلسـرائيلية فإن

ن تقر�ر الحادث المرفوع من رئ�س مصلحة المياه إلى رئ�س  السـايبر اإلسـرائيلية، حيث تضمَّ

ج أيُّ 
ُ

ة هجمات إلكتروني�ة، ولم ي�ت
َّ

ضت لِعد  م�شـآت المياه تعرَّ
َّ

قسـم السـايبر في تل أب�ب، أن

�ة لألنظمة الرئ�سة،  أضرار جراء ذلك، وتمَّ توجيه العاملين في المشـروع بتغيير ال�لمات السـرِّ

 الهجـوم 
َّ

وفصـل بعـض األنظمـة عـن ا�تصـال باإلنترنـت، وأشـار الجانـب اإلسـرائيلي إلـى أن

جة من الصرف 
َ
م في توز�ع المياه الُمعال

َّ
ف لتعطيل أجهزة الحواسيب التي تتحك

ُ
كان يهد

ات ال�لور�ن والمواد الكيميائي�ة الُمسـتعَملة في عملية المعالجة(١٢)، وحسـب 
َّ

حي، ومضخ الصِّ

 الهجوم تمَّ من خ�ل استخدام اإليرانيين 
َّ

ما نشرته صحيفة «فوكس نيوز» األمر�كية، فإن

 اإليرانيين قاموا بهجماٍت استهدفت م�شآت في شمال إسرائي�ل وجنوبها، 
َّ

خوادم أمر�كية، وأن

د تعطيل لعمليات  ف للسيطرة على أنظمة ال�شغيل أّم مجرَّ
ُ

ولم ُيعَرف هل كان الهجوم يهد

 إيران سعت 
َّ

شير إلى أن
ُ

ا معلوماٍت ت
ً

 صحيفة (Financial Times) نشرت �حق
َّ

 أن
َّ

(١٣)، إ� ّ
الضخ

من خ�ل ا�سـتهداف اإللكتروني إلى تسـميم اإلسرائيليين عن طر�ق ز�ادة نسبة مادة الكلور 

في المياه(١٤).

 
َّ

في التحلي�ت اإلسرائيلية ألبعاد الحادث، يرى عضو الشاباك السابق أر�ك بر�بنج، أن

ا من 
ً

ل نوًعا جديد
ِّ
مث

ُ
 هذه الحادثـــة ت

َّ
�ة جديدة، وأن هجمات إيران تشـــير إلى بداية حقبٍة أمنيَّ

ل إلى حرٍب عالمية مع تداعياٍت خطيرة على الب�ي�ة  الحرب بين إيران وإسرائي�ل، وربما تتحوَّ

التحتي�ة للم�شآت المستهدفة.كما أشار الرئ�س السابق لشعبة ا�ستخبارات العسكر�ة 

 التصعيد في مجال هجمات الســـايبر يشير إلى انضمام 
َّ

اإلســـرائيلية عاموس يدلين، إلى أن

�ة(١٥)، كما رأت  �ة والبحر�ة والجوِّ  إلى الحروب البرِّ
ً

الســـايبر كُبعٍد حربي جديد، إضافة

ا للخّط األحمر(١٦).
ً
ا كبيًرا من جانب اإليرانيين، وتجاُوز

ً
إســـرائي�ل في هذا الهجوم تصعيد

ا، قامت إســـرائي�ل بت�ار�خ ١٨ مايو ٢٠٢٠م، ب�نفيذ هجوٍم إلكتروني   يب�دو انتقاميًّ
ٍّ

وفـــي رد

ب في تعطيل   على مضيق هرمز، تســـبَّ
ّ

اســـتهدف مين�اء «الشـــهيد رجائي» اإليراني، الُمِطل

 بعض وســـائل 
ُ

ته
َّ

ية إلـــى المين�اء، وهو ما عد
ِّ

ات والطرق المؤد الحركة الم�حية عبر الممرَّ

اإلع�م اإلســـرائيلية انتقاًما لمحاولة الهجوم اإللكتروني اإليراني على أنظمـــة توز�ع المياه 

في مناطق ر�فية إسرائيلية، وقد قال مسؤول حكومي أمر�كي - لم يذكر اسمه - لصحيفة 

ة» واألضرار التي لحقت بالمين�اء اإليراني 
َّ

 الهجوم كان «عالي الدق
َّ

«واشنطن بوست»: إن

مة 
َّ

ا وصفته الرواية اإليراني�ة، التي جاءت على لسان المدير العام لمنظ ِ مَّ
ً

�انت أكثر خطورة

 
َّ

الموانـــئ والم�حة البحر�ة اإليراني�ة محمد راســـتاد، لوكالة األنبـــ�اء اإليرانيـــ�ة «إيلنا» بأن

ل 
ُّ
مة، واســـتطاع فقط ال�سل

َّ
ة بالمنظ الهجوم اإللكتروني لم يخترق أجهزة الكمبيوتر الخاصَّ
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َّ

 تقار�ر إســـرائيلية أشارت إلى أن
َّ

إلى عدٍد من أنظمة ال�شـــغيل الخاّصة وتدميرها(١٧)، غير أن

درته على 
ُ

عي إيران ق
ّ

ى «الحصن الرقمي» الـــذي تد نظام الحماية الســـيبراني اإليراني الُمســـمَّ

، وتّم اختراقه مراًرا وتكراًرا(١٨).
ً

ا� ن فعَّ
ُ

ة، لم يك
َّ
ه تّم تطو�ره في دولة مســـتقل

ّ
الحماية، وأن

 
َّ

ق رئ�س معهد أبحاث األمن القومي اإلســـرائيلي عاموس يدليـــن، بقوله «يب�دو أن
َّ
وقد عل

 «إسرائي�ل 
َّ

 شبكة المياه والصرف»، وأضاف أن
ّ

 إســـرائيلي على الهجوم اإليراني ضد
ٌّ

هذا رد

ه من األفضل إبقاء الب�ي�ة التحتي�ة المدني�ة خارج دائرة الحرب»(١٩)، وقد أشار 
ّ
ح بذلك أن

ِّ
توض

 البرمجيات الخب�ث�ة 
َّ

براء لموقع «واي نت» التابع لصحيفة «يدعوت أحرونوت»، أن
ُ

أحد الخ

ت من إحدى وحدات السايبر الهجومية التابعة للحرس الثوري،  التي استخدمها اإليرانيون تمَّ

ة لوســـائل   بضرب الب�يـــ�ة التحتي�ة المدني�ة إليران وتســـر�ب القصَّ
ّ

رت الرد  إســـرائي�ل قرَّ
َّ

وأن

اإلع�م الدولية(٢٠).

ولم تُكن تلك الهجمات المتب�ادلة األولى من نوعها بين إيران من جانب، وبين الو�يات 

ة هجمات 
َّ

المتحدة وإســـرائي�ل من جانٍب آخر، فخ�ل الســـنوات العشر الماضية حدثت ِعد

 أخرى لها مصالح مع الو�يات 
ً

ا دو�
ً

إلكتروني�ة تمَّ الكشف عن عدٍد منها، والتي طالت أيض

دراٍت يمكن استخدامها 
ُ

المتحدة األمر�كية. حيث رأت إيران في استخدام مجال السايبر ق

ة  ة (Meta Compliance) البر�طاني�ة الُمختصَّ
َّ
ل�نتقام والتهديد، بحسب ما أشارت إليه مجل

 لعدٍد من الهجمات السيبراني�ة بين 
ً

ح الجدول رقم (٢) تسلُس�
ِّ

في أمن المعلومات(٢١)، و�وض

س في 
ُ
ت إلى احتدام التن�اف

َّ
إيران وخصومها (الو�يات المتحدة وحلفائها وإسرائي�ل)، والتي أد

اإللكتروني. الفضاء 

ج�ول رق� (٢): أب�ز ا��ج��ت اإل��ت�وني¿ة بين إي�ان وا���ي�ت ا��ت��ة وإ��ائي¿�(٢٢)

ب¿ة ��º ا��ج�م
ِّ
�بي ة ا��ج�م واآلث�ر اöìت ا�ت�ر
خ ا�ûث وا�ùة اì�ؤو�ة �ن¢ م

تعطيل ا�دمة � برنامج التواُصل ا�جتماعي 

ا على ان�شار مناصري ا�ظاهرات ا�عارضة 
ًّ

رد

ا�ضراء»،  بـ«ا�ركة  ا�شـــهورة  إيران،   �

ت ا�مهور�ة اإليراني�ة
َّ
وال� هز

أغسطس 

٢٠٠٩م

 «�مهاجمة صفحة «تو�

من ِقَبل مجموعة تدعى 

«ا��ش السي�ا� اإليرا�»

١
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ب¿ة ��º ا��ج�م
ِّ
�بي ة ا��ج�م واآلث�ر اöìت ا�ت�ر
خ ا�ûث وا�ùة اì�ؤو�ة �ن¢ م

خِدم � هذا الهجوم ف�وس إلك�و� تّمت 
ُ

ست
ُ
ا

�ميله على  Virus)، تّم  Stuxnet) تســـميت�ه

وصلة �ز�ن (USB stick) للدخول من خ�له 

لة ل�نامج 
ِّ

إ� أنظمة الكمبيوتر اإليراني�ة ا�شغ

ى إ� تدم� حوا� (١٠٠٠) وحدة 
َّ

اإلنت�اج؛ ما أد

درات 
ُ

 من ق
ّ

ب الهجوم � ا�د �صيب، وتسبَّ

إيران النوو�ة، و�ان هذا الهجوم وتأث�ه القوي 

دراتها � 
ُ

من األسباب ال� دعت إيران لتطو�ر ق

مجال الساي�، باإلضافة إ� مدى تأث� نشاط 

ا�عارض� اإليراني� الذي استمّر لف�ة طو�لة 

ا�ضراء» على  يساند احتجاجات «ا�ركة 

 
ُ

د و�وحِّ ا�جتماعي  التواُصل  وسائل  ات  منصَّ

جهودها؛ ما ســـاعد � تقو�ة ا�ركة، واضطّر 

دراته 
ُ

النظام اإليرا� إ� الســـعي لتحســـ� ق

� هذا ا�جـــال �قاومة مثل هذه التهديدات، 

م � 
ُّ

ـــاذ تدابـــ� تســـمح للنظام بالتحك
ّ

وا�

 � 
ً

وصول الناس للشـــبكة العا�يـــة، خاّصة

أوقات ا�ضطرابات الشعبي�ة، إضافة إ� بدء 

النظام بتطو�ر مشـــروع «إن�نت وط�»، أو 

ا «إن�نت ح�ل»، أو «شبكة 
ً
ما ُيســـ�َّ أحيان

 ،«SHOMA /ا�علومـــات الوطني�ة اإليرانيـــ�ة

ومحاولة تقيي�د استخدام ا�واطن� للشبكة 

«VPN» اضية�ا�ف

نوفم� 

٢٠١٠م

هجوم إلك�و� على م�شآت 

إيران النوو�ة إليقاف إنت�اج 

اليورانيوم كجزء من برنامج 

إيران النووي، من ِقَبل 

الو�يات ا�تحدة األمر�كية 

وإسرائي�ل

٢
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ب¿ة ��º ا��ج�م
ِّ
�بي ة ا��ج�م واآلث�ر اöìت ا�ت�ر
خ ا�ûث وا�ùة اì�ؤو�ة �ن¢ م

سات  استهدفت (٤٧) من أهّم البنوك وا�ؤسَّ

 (Bank of America) :المالية األمر�كية، مثل

بت تلـــك  و (JP Morgan) وغ�هـــا، وتســـبَّ

الهجمات � إعاقة اآل�ف من ُعم�ء البنوك 

دت  من الولوج إ� حساباتهم البنكية، وتكبَّ

سات المالية خسائر كب�ة إلص�ح  تلك ا�ؤسَّ

األضرار ال� ِ�قت باألنظمة اإللك�وني�ة

خ�ل 

األعوام 

-٢٠١١

٢٠١٣م

سلسلة من الهجمات 

اإللك�وني�ة من ِقَبل مجموعة 

من ا��مج� اإليراني�

٣

 مـــن ا�ياه، لو� 
ّ

حاول ا�هاجمون تفر�غ الســـد

 كانت 
ّ

تصاُدف ذلك مع كون بوابة السد

م اإللك�و�؛ نظًرا ألعمال 
ُّ

مفصولة عن التحك

الصيانة � ذلك التوقيت

عام ٢٠١٣م

قامت ا��يا اإللك�وني�ة 

اإليراني�ة بالهجوم على نظام 

 للمياه خارج 
ٍّ

م � سد
ُّ

�ك

مدين�ة نيو�ورك

٤

ا على مطالبة رئ�س ا�جموعة 
ًّ

كان ذلك رد

ــران؛ ما   إـي
ّ

باســـتخدام الســـ�ح النـــووي ضد

ب � تعطيل أنظمة معلومات الشركة  تســـبَّ

وا�ستي��ء على معلوماٍت وبي�اناٍت لعم�ئها

عام ٢٠١٤م

هجوم إلك�و� إيرا� على 

نظام مجموعة شر�ات 

Sands Las Vegas):أمر�كية

(corporation

٥

استهدفت تلك الهجمات أنظمة (١٤٤) من 

األمر�كية،  العلمية  سات  وا�ؤسَّ ا�امعات 

ر بـ (٣١) ت�ا 
ََ

وتّم ا�ستي��ء خ�لها على ما ُيقد

من الوثائق والبي�انات، كما هاجمت ا�جموعة 

خ�ل تلك الف�ة أنظمة (١٧٦) جامعة � (٢١) 

دولة، ومهاجمة أنظمة (٤٧) شـــركة داخل 

وخارج الو�يات ا�تحدة األمر�كية، باإلضافة 

ســـات الرسمية األمر�كية،  إ� عدٍد من ا�ؤسَّ

مة األمم ا�تحدة، وغ�ها
َّ

ومنظ

خ�ل 

األعوام 

-٢٠١٣

٢٠١٧م

نشطت مجموعة إيراني�ة 

� القيام بسلسلة هجمات 

فة على ا�امعات 
َّ
مكث

سات األمر�كية وا�ؤسَّ

٦
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ب¿ة ��º ا��ج�م
ِّ
�بي ة ا��ج�م واآلث�ر اöìت ا�ت�ر
خ ا�ûث وا�ùة اì�ؤو�ة �ن¢ م

الهجوم إلك�ونًيـــ�ا على حواســـيب وأجهزة 

م وإط�ق الصوار�خ اإليراني�ة، باستغ�ل 
ُّ

�ك

ثغـــرة � الشـــبكة اإليرانيـــ�ة الـــ� ُوِصفت 

دة»، وتقـــول 
َّ

بـ«ا�اضعـــة �راســـة مشـــد

 هذا الهجـــوم جاء 
َّ

الصحافة األمر�كيـــة: إن

ا 
ًّ

بموافقة الرئ�س األمر�كي دونالد ترامب، رد

ة  على عملية إسقاط الطائرة األمر�كية ا�س�َّ

ــران بدعوى  Global Hawk الـــ� قامت بها إـي

ا كذلك 
ًّ

ي اإليرا�، ورد انتهاكها ا�جال ا�وِّ

على اســـتهداف إيران لناق�ت نفط � خليج 

 الهجمات 
َّ

ُعمان. وقالت ا�صادر األمر�كية: إن

م � إدارة 
َ

ستخد
ُ

استهدفت أجهزة كمبيوتر ت

عمليات إط�ق الصوار�خ وشـــبكة إيراني�ة 

فة بمراقبة الســـفن ال� تعُ� مضيق هرمز 
َّ
م�ل

س ها شبكة �سُّ
ّ
و�صفها األمر�كيون بأن

عام ٢٠١٩م

هجوم أمر�كي على حواسيب 

م وإط�ق 
ُّ

وأجهزة �ك

الصوار�خ اإليراني�ة

٧

ة م�شـــآت تابعـــة �صلحة ا�ياه 
َّ

ضت عد تعرَّ

ِسب إ� إيران، 
ُ
اإلسرائيلية لهجوم إلك�و� ن

ه تّم التعامل 
ّ
و�سب الرواية اإلســـرائيلية فإن

مع ا�ادث من ِقَبل وحدة الساي� اإلسرائيلية، 

ن التقر�ر عن ا�ادث ا�رفوع من  حيث تضمَّ

رئ�س مصلحة ا�ياه، إ� رئ�س قســـم الساي� 

ة 
َّ

ضت لعد  م�شـــآت ا�ياه تعرَّ
َّ

� تل أب�ب، أن

ج أيُّ أضرار جراء 
ُ

هجمات إلك�وني�ة، ولم ي�ت

ذلك، وتّم تغي� الكلمات السّرِ�ة لألنظمة 

الرئ�سة، وفصل بعض األنظمة عن ا�تصال 

 
َّ

باإلن�نت، وأشار ا�انب اإلســـرائيلي إ� أن

ف لتعطيل أجهزة ا�واسيب 
ُ

الهجوم �ان يهد

ـــم � توز�ـــع ا�يـــاه الُمعاَ�ة من 
َّ

ال� تتحك

وا�واد  ال�لور�ن  ات 
َّ

ومضخ  ، الص�ِّ الصرف 

الكيميائي�ة الُمستعَملة � عملية ا�عا�ة

٢٤ أبر�ل 

٢٠٢٠م

 
ّ

هجوم م�سوب إ� إيران ضد

شبكة ا�ياه اإلسرائيلية
٨
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ب¿ة ��º ا��ج�م
ِّ
�بي ة ا��ج�م واآلث�ر اöìت ا�ت�ر
خ ا�ûث وا�ùة اì�ؤو�ة �ن¢ م

ب الهجوم � تعطيل ا�ركة ا��حية  تســـبَّ

يـــة إ� ا�ين�اء، وهو 
ِّ

ات والطـــرق ا�ؤد ع� ا�مرَّ

ما اعت�ته بعض وســـائل اإلع�م اإلسرائيلية 

انتقاًمـــا �حاولة الهجوم اإللكـــ�و� اإليرا� 

على أنظمة توز�ع ا�ياه � إســـرائي�ل، وقد قال 

مسؤول حكو� أمر�كي - لم يذكر اسمه - 

 الهجوم �ان 
َّ

لصحيفة «واشنطن بوست»: إن

 األضرار ال� �قت با�ين�اء 
ّ

ة» وأن
َّ

«عا� الدق

اإليرا� �انت أك� خطورة مّما وصفته الرواية 

اإليراني�ة، ال� جاءت على لســـان ا�دير العام 

 
َّ

مة ا�وا وا��حة البحر�ـــة اإليراني�ة، أن
َّ

�نظ

الهجوم اإللك�و� لم ��ق أجهزة الكمبيوتر 

ل إ� 
ُّ
ة با�نظمة، واستطاع فقط ال�سل ا�اصَّ

ة وتدم�ها،  عدد من أنظمة ال�شـــغيل ا�اصَّ

 نظام 
َّ

 صحيفة إســـرائيلية أشارت إ� أن
َّ

 أن
َّ

إ�

«ا�صن  الُمس�َّ  اإليرا�  السي�ا�  ا�ماية 

درتـــه على 
ُ

ــران ق عـــي إـي
ّ

الرقـــ�» الـــذي تد

ة، لم 
َّ
ه تّم تطو�ره � دولة مستقل

ّ
ا�ماية، وأن

، وتّم اخ�اقه مراًرا وتكراًرا
ً

ا� ن فعَّ
ُ

يك

٠٩ مايو 

٢٠٢٠م

هجوم إسرائيلي إلك�و� 

استهدف مين�اء «الشهيد 

 على 
ّ

رجا
» اإليرا�، الُمِطل

مضيق هرمز

٩

الغامضة،  الهجمات  من  سلسلة  استهدفت 

ا��شآت النوو�ة اإليراني�ة � «نط	» ومواقع 

عسكر�ة � «بارش�»، يعتقد الكث� من 

ذتها 
َّ

نف هجمـــات ســـي�اني�ة  هـــا 
ّ
أن لـــ� 

ِّ
ا�حل

د أيٌّ من ا�هت� �ديد 
ِّ

إســـرائي�ل، ولم تؤك

ت  ــران أقرَّ ماهيـــة هذه الهجمات، لكن إـي

�ر�بي�ة، وأ�حت التصر�ات  ها عمليات 
َّ
بأن

ها هجمات 
ّ
اإلســـرائيلية واألمر�كيـــة إ� أن

سي�اني�ة لتعطيل برنامج إيران النووي

٣٠ يونيو 

٢٠٢٠م

هجمات على ا��شآت 

النوو�ة اإليراني�ة � «نط	» 

ها هجمات سي�اني�ة 
َّ
ُيشتَب�ه أن

إسرائيلية

١٠

ا��Áــ�ر: مصـــادر متفرقــــة
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وفي إطار جهود إيران للحصول على معلومات اســـتخبار�ة ومواد بحثي�ة، تّم الكشف في 

 ،«Rocket Kitten» أو «Ajax Team» دعى
ُ

مة سيبراني�ة تابعة للحرس الثوري ت
َّ

٢٠١٤م، عن منظ

ز نشاطها في مهاجمة عدٍد من الجهات واألشخاص لغرض جمع المعلومات ا�ستخبار�ة 
َّ

يترك

ا من 
ً
ة مراحل، أهداف

َّ
ه ومنهجي استهدف على عد ة، في تنظيٍم ُموجَّ وســـرقة المعلومات الُمهمَّ

ضمنها، ُعلماء إسرائيليون، وطواقم سفارات، وقادة في حلف الناتو، ومعارضون للنظام، وعدد 

�ا هاجم قراصنة 
ً
ه حديث

ّ
من المصالح األمر�كية، واإلسرائيلية، والمواقع اإلخبار�ة(٢٣)، كما أن

موالون إليران شركة األدو�ة األمر�كية «غيلياد» التي تعمل على تطو�ر أبحاٍث لع�ج فيروس 

ث باســـم إيران لدى األمم المتحدة علي رضا ميور يوسفي، أليِّ صلٍة 
ِّ

كورونا؛ وبرغم نفي المتحد

قة 
ِّ
 هناك تقار�ر ُمشاِبهة تدعم سعي إيران للحصول على األبحاث المتعل

َّ
إليران بالهجمات، فإن

بفيروس كورونا، حيث قام قراصنة إيرانيون وجماعات قرصنة أخرى، بمحاولة الدخول على 

قة بفيروس كورونا(٢٤).
ِّ
ة العالمية لمحاولة سرقة أبحاث متعل مة الصحَّ

َّ
أنظمة منظ

رابًعا: تداعيات ونتائج المواجهة السيبرانية بين إيران وإسرائيل
ض لها الجانبين تتواصل بصفٍة   محاو�ت ا�ختراق عبر الهجمات اإللكتروني�ة التي يتعرَّ

َّ
برغم أن

تها 
َّ

 ِحد
َّ

ا، سواًء من الطرف المهاجم أو الطرف الضحية، غير أن
ً
ة وبش�ٍل غير معلن أحيان مستمرَّ

ن�ة،  ن�ة، و�تمُّ اإلع�ن عنها بطرق غير مباشرة، للردع أو إليصال رسائل معيَّ تزداد في ظروٍف معيَّ

 للحرب الدائرة بين الطرفين 
ٌ

ا، هي ظل  الحرب السـيبراني�ة الدائرة حاليًّ
َّ

حيث يعتبر البعض أن

 هناك ع�قة بين الهجمات اإللكتروني�ة المتب�ادلة بين إيران وإسـرائي�ل، والصراع 
َّ

في سـور�ا، وأن

ما قامت بتكثيف هجماتها اإللكتروني�ة على أهداٍف إسرائيلية   إيران ُربَّ
َّ

الدائر في المنطقة. كما أن

ة لمصلحة إسرائي�ل؛ بما يعطيها اليد الُطولى لتكثيف  بسبب إدراكها ميل ميزان القوى العسكر�َّ

غاراتها على األهداف اإليراني�ة، والميل�شيات المتحالفة مع طهران في سور�ا(٢٥).

ــران وتضغط بجميع األوراق التي لديها لمحاولة إيصال رســـالٍة للعالم  فِمـــن جانبها، تن�اِور إـي

درة 
ُ

 لديها الق
َّ

ها قادرة على الوقوف في وجه أمر�كا وحلفائهـــا، وِمن ضمنهم إســـرائي�ل، وأن
َّ
بأن

ضت ألّية ضغوط. و�أتي من ضمن تلك األوراق  ما تعرَّ
َّ
 على الفعل ُكل

ّ
ل الفعل والرد على تحمُّ

سميهم باألعداء، فكما تمَّ استهداف الم�شآت 
ُ

ك في الفضاء اإللكتروني �ستهداف ما ت التحرُّ

�ا من ِقَبل األمر�كيين واإلســـرائيليين، قامت إيران بعدٍد  النوو�ة، والصوار�خ اإليراني�ة، إلكترونيًّ

 الم�شآت الحيو�ة داخل أمر��ا وإسرائي�ل. 
ّ

من الهجمات اإللكتروني�ة ضد

 طرٍف التأثير على 
ّ

شير الهجمات المتب�ادلة في الفضاء اإللكتروني إلى محاولة ُكل
ُ

كما ت

 إستراتيجية 
َّ

ة المباشـــرة. وبذلك يمكن القول: إن اآلخر، دون الوصول إلى المواجهة العسكر�َّ

ف معها. وهذا عنصٌر مثيٌر   ا�رتب�اط بمصالحها الجيو-سياسية وتتكيَّ
َ

إيران السيبراني�ة وثيقة

ل�هتمام يمّيز إســـتراتيجية إيران اإللكتروني�ة، حيث ت�شط إيران في الفضاء اإللكتروني بعد أيِّ 

ضغوط تتعرض لها. فقد قامت بمهاجمة مصالح الو�يات المتحدة األمر�كية بعد العقوبات 

ا�قتصادية التي فرضتها الو�يات المتحدة األمر�كية، وبعد اســـتهداف قائد فيلق القدس 

قاسم سليماني، كما قامت بمهاجمة إسرائي�ل في أعقاب ا�ستهدافات اإلسرائيلية للقّوات 
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اإليراني�ة والميل�شيات التابعة إليران في سور�ا. وبذلك أصبح استخدام ال�شاط الهجومي في 

 ُمنتِظمة من 
ً

ة  على التصعيد في الفضاء ا�قتصادي والجيو-سياسي آليَّ
ّ

الفضاء اإللكتروني للرد

جانب إيران.

ق باإلنجازات 
َّ
 الميل اإليراني للتب�اهي باإلنجازات بين فترٍة وأخرى، خصوًصا ما يتعل

َّ
كما أن

درة 
ُ

ي الشعور بالر�ادة والق التقني�ة والعسكر�ة وتنفيذ الهجمات في الفضاء السيبراني، ُينمِّ

ي اســـتمرار الحاضنة الشعبي�ة للنظام 
ِّ

ي للخصوم، و�غذ
ِّ

على مقارعة الدول الكبرى، والتصد

يات 
ِّ

في الداخل، والتخفيف من ا�حتقان الداخلي، و�صرف نظر الشـــارع اإليراني عن التحد

ح؛ نظًرا لصعوبة إثب�ات 
َّ
ي إلى نزاٍع ُمسل

ِّ
 ذلك � يؤد

َّ
 مرة، كما أن

ّ
ل

ُ
 أكبر في �

ٍّ
الداخلية، إلى تحد

أصل الهجمات ونسبتها إلى دوٍل بعينها.

دة في مجال ا�ختراق والتخر�ب والحصول على  دراٍت جيَّ
ُ

نت إيران من الوصول إلى ق
َّ

وقد تمك

 
ٌ

بعض المعلومات من خ�ل استهداف األنظمة قليلة الحماية، أو األنظمة التي لها ارتب�اطات

درات 
ُ

ا يســـهل الدخول عن طر�ق غير مباشـــر، وبرغم نواحي القصور في الق ة كبيرة، ممَّ دوليَّ

فة 
َ

م في األنظمة الُمســـتهد
ُّ

 في المقدرة على التحك
ً

اإللكتروني�ة اإليراني�ة �تـــزال متواضعة

ا حث�ث�ة لرفع إم�اني�اتها في هذا 
ً

ل جهود
ُ

ها تب�ذ
َّ
م الصناعي(٢٦)، فإن

ُّ
وتشـــغيلها، أو ما ُيعَرف بالتحك

ا منها لنقطة ضعف الدول في الوقت الحاضر، حيث أصبح النظام اإللكتروني 
ً
المجال؛ إدرا�

ل عصًبا رئ�ًسا لجميع نواحي الحياة فيها، باإلضافة إلى عدم وجود آلية أو تشر�ٍع دول واضح 
ِّ
ُيمث

للجرائم اإللكتروني�ة، ولصعوبة إثب�ات مصدر الهجمات  اإللكتروني�ة، وسهولة اإلن�ار بارت�ابها. 

يات تواجهها إيران، حيث تأتي ا�ســـتهدافات األخيـــرة للبرنامج النووي 
ِّ

لكن هناك تحد

نات التي تعزو  اإليراني، في «نطنز» والم�شآت العسكر�ة في «بارشين»، وما ُيث�ار من التكهُّ

درة إيران الضعيفة 
ُ

 أخرى على ق
ً

ة ط الضوء مرَّ
ِّ
تلك العمليات إلى استهدافاٍت سيبراني�ة، ل�سل

صِبح 
ُ

نسبًي�ا في مجال الحماية اإللكتروني�ة، والدفاعات التي لطالما أنفقت عليها مبالغ كبيرة، لت

ح 
ِّ

 الهجمات اإللكتروني�ة المحدودة على الُبنى التحتي�ة اإلســـرائيلية توض
َّ

�ا. كما أن آمنة إلكترونيًّ

 بقدرة الو�يات المتحدة وإسرائي�ل 
ً

درات الســـيبراني�ة اإليراني�ة، مقارنة
ُ

البون الشاســـع في الق

لة في اســـتهداف م�شآت حيو�ة في الداخل اإليراني، مثل: 
ِّ
رة في هذا المجال، والمتمث المتطوِّ

مهاجمة البرنامج النووي اإليراني، ومين�اء الشهيد رجائي.

تها إيران للحيلولة دون استهدافها 
َّ
وبالنظر إلى إستراتيجية الردع الدفاعية التقليدية، التي تبن

على أراضيها، ونقل المواجهة مع الخصوم خارج الحدود، من خ�ل استثمارها في زرع ميل�شيات 

ضت لها الم�شـــآت   ا�ســـتهدافات الســـيبراني�ة التي تعرَّ
َّ

مواليـــة لها في عدٍد من الدول، فإن

�اُه إيران كإستراتيجية 
ّ
م الذي ت�بن

ِّ
اســـة، يجعل من نظر�ة الردع والدفاع المتقد اإليراني�ة الحسَّ

ا، 
ً
 ممكن

ً
، و�جعل من مهاجمة أهداٍف حيو�ة في الُعمق اإليراني أمرا

ّ
عسكر�ة، في موضع شك

ضت إيران لهجوٍم مباشـــر، لعدم  وتضع مســـتقبل الدفاع اإليراني في خطٍر ُمحِدق، في حال تعرَّ

حة اإليراني�ة على منهجية تن�اسب جميع التهديدات، وهذا ما تخشاه إيران، 
َّ
بن�اء القّوات المسل

 هشاشة منظومتها العسكر�ة.
ّ

ولطالما سعت للحيلولة دون تهديد ُعمقها الدفاعي، في ظل
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 محدوديـة قـدرة إيران التقني�ة في تهديد الشـب�ات المحمية بشـ�ٍل جّيـد، يجعل إيران 
َّ

كمـا أن

ضـة بشـ�ٍل أكبـر ل�سـتهدافات السـيبراني�ة، مثلمـا حـدث عندمـا قامـت الو�يـات المتحدة  معرَّ

ي التابعـة للحـرس الثـوري  ـاِت إحـدى وحـدات الدفـاع الجـوِّ باسـتهداف ثغـرٍة فـي شـبكة برمجيَّ

 عـن إطـ�ق الصوار�ـخ والمقذوفـات. وتسـتطيع إسـرائي�ل بمـا 
ً

اإليرانـي، والتـي �انـت مسـؤولة

ـاه من دعـٍم أمر�كي، 
َّ

ـدراٍت فـي مجـال الحـرب السـيبراني�ة دفاًعـا وهجوًمـا، وما تتلق
ُ

تملكـه مـن ق

نهمـا مـن تحجيـم أّي طموحـات إيرانيـ�ة فـي كسـب 
ِّ

ران تحـت ضغـٍط مسـتمّر، و�مك مـن إبقـاء إـي

ى بهـا 
َّ

ران مـن امتـ�ك أّي إم�انيـ�ات تتعـد ران وإسـرائي�ل، لعـدم تمكيـن إـي سـباق القـّوة بيـن إـي

نات اإلقليميـة، خصوًصا عدم السـماح إليران بالحصول 
ُ
الخطـوط المرسـومة لها في إطـار التواز

 تل أب�ب تخشـى من 
َّ

د إسـرائي�ل. غير أن
ِّ

هد
ُ

ـدرة العسـكر�ة النوو�ـة أو الصاروخيـة التي ت
ُ

علـى الق

ـدرات اإليرانيـ�ة السـيبراني�ة؛ مـا قـد يصبـح مصدر تهديـٍد للب�يـ�ة التحتي�ة اإلسـرائيلية 
ُ

تن�امـي الق

التـي تعتمـد علـى التكنولوجيـا اإللكتروني�ة. 

 الهجمـات 
ّ

 إلكترونيـ�ة رادعـة ضـد
ً

ـى سياسـة
َّ
هـا ت�بن

َّ
أّمـا بال�سـبة إلسـرائي�ل، فمـن الواضـح أن

اإللكترونيـ�ة اإليرانيـ�ة، علـى سـبي�ل المثال اسـتهدافها لمين�اء الشـهيد رجائي، واحتمـال ضلوعها 

 الم�شـآت النوو�ة اإليراني�ة في «نطنز»، إليصال رسـالٍة مفادها 
ّ

في هجماٍت ُرّبما إلكتروني�ة ضد

 الم�شـآت المدني�ة الحيو�ـة ُيمِكن إعاقتها 
َّ

ـدرات اإليراني�ة، وأن
ُ

ق على الق ـدرة إسـرائي�ل تتفـوَّ
ُ

 ق
َّ

أن

ـا أن تصبـح الحـروب السـيبراني�ة بيـن الجانبين، 
ً

واسـتهدافها بسـهولة، لـذا، فمـن الُمحتَمـل أيض

خرى. 
ُ
ناته الرادعـة األ  طرف إلضافـة الـردع اإللكتروني إلـى مكوِّ

ّ
ل

ُ
 محاولـة �

ّ
ـًرا فـي ظـل

ُّ
أكثـر توت

 الحـرب السـيبراني�ة � تـزال فـي 
َّ

رات اإلسـرائيلية إلـى أن لكـن مـع ذلـك، تشـير بعـض التقدـي

 المواجهـة فـي هـذا الميـدان قـد تتصاعـد أكثـر فأكثر فـي المسـتقبل، وقد 
َّ

ـمَّ فـإن
َ
بدايتهـا، وِمـن ث

تطـال مهاجمـة أهـداٍف مدنيـ�ة، كمـا حدث في الهجـوم على شـبكة المياه اإلسـرائيلية بمـا ُيمِكن 

، إلـى اصطـدام قطار�ـن 
ً

ي، مثـ�
ِّ

د حيـاة المدنييـن، وِمـن شـأن هجـوٍم سـيبراني أن يـؤد
ِّ

أن ُيهـد

 أكثـر مـن أيِّ صـاروخ بال�سـتي. 
ً

 يكـون قاتـ�
ْ

بعضهمـا ببعـض، وأن

 المواجهة السـيبراني�ة الراهنة تز�د من تعقيد الب�ئ�ة األمني�ة إلسـرائي�ل، 
َّ

وبطبيعة الحال، فإن

ـة  أهميَّ أيُّ  هنـاك  ول�ـس  اآلن،  ـى 
َّ
حت المعروفـة  الحـرب  قواعـد  عـن  قواعدهـا  تختلـف  حيـث 

رة قـد  ـدرات اإللكترونيـ�ة المتطـوِّ
ُ

 الق
َّ

 عـن أن
ً

للجغرافيـا فـي ب�ئـ�ة الحـرب السـيبراني�ة(٢٧)، فضـ�

ران، مثل: حـزب هللا وحمـاس. وفي هـذا الخصوص يرى  تصـل إلـى الميل�شـيات التـي تدعمها إـي

 بإم�ان أّي دولة شـنُّ حـرٍب إلكتروني�ة 
َّ

ـف كتـاب «داخـل الحـرب اإللكتروني�ة» جفـري �ار، أن
ِّ
مؤل

 معظـم القـّوات العسـكر�ة أصبحـت 
َّ

 النظـر عـن مواردهـا، وذلـك ألن
ّ

علـى دولـة أخـرى بغـض

صـل باإلنترنـت، لذلـك فهـي ل�سـت آمنة؛ وللسـبب ذاتـه بإم�ان 
ّ
ترتبـط بشـب�اٍت حاسـوبي�ة وتت

ـى األفـراد شـنُّ هجمـات وحـرٍب إلكترونيـ�ة (٢٨).
ّ
الجماعـات غيـر الحكوميـة وحت

يـــات المتن�امية، وِمن 
ِّ

 من ضمن التحد
ُّ

َعـــد
ُ

 المخاطر الســـيبراني�ة ت
َّ

ومن الجدير بالذكر أن

دة للب�ئ�ة األمنيـــ�ة العالمية، وا�قتصاد العالمي، وقد تـــمَّ تصنيفها من ضمن 
ِّ

ـــرات المهد
ِّ
المؤث

ا للمنافسة 
ً
 الحرب السيبراني�ة ستكون ميدان

َّ
المخاطر العشرة التي تواجه العالم(٢٩)؛ ما يعني أن
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بين إيران وإســـرائي�ل في المســـتقبل، يدفعهم في ذلك الرغبة في امت�ك هذا النوع من الردع 

يهم ما قاموا به من استثمارات في هذه التقني�ة لسنوات مضت.  
ِّ

والتفوق على اآلخر، و�غذ

خـالصـــة
ا 

ً
�ا جديد ا حربيًّ

ً
رة، أصبحت واقًعـا وُبعد  الب�ئ�ة اإللكتروني�ة المتطوِّ

ّ
 الحـرب السـيبراني�ة فـي ظل

َّ
إن

 الخصوم، وبما � يسـتنزف الجهد، ودون خسـائر 
ّ

ت�ن�افـح مـن خ�لـه الـدول لُصنع تأثيرات ضد

ا، بعكس الحروب التقليدية، التـي عندما تب�دأ � 
ً
ـم في النت�ائج أمًرا ُممكن

ُّ
بشـر�ة، و�جعـل التحك

 الب�ئ�ة اإللكتروني�ة 
َّ

 تلك المعطيات تشير إلى أن
َّ

ُيمكن التحكم ب�ت�ائجها وصعوبة حسمها. لذا فإن

 في السـجا�ت 
ً

 الحـروب السـيبراني�ة سـتكون حاضرة
َّ

ـس، وأن
ُ
 للتن�اف

ً
 خصبـة

ً
أصبحـت ب�ئـ�ة

 إلى 
ُّ

المستقبلية، وستلعب دوًرا في جعل الحروب تتّم في نطاقات تكتيكية محدودة � تمتد

ية تطو�ر إستراتيجياتها في المجال   الكثير من الدول أصبحت تدرك أهمِّ
َّ

حروب شاملة. كما أن

�ة في هذا المجال، األمر الذي يضع التهديدات السيبراني�ة على  درة ردٍع نسبيَّ
ُ

السيبراني لخلق ق

خارطة التهديدات المستقبلية األساسية التي تواجه الدول.

 دول المنطقة لن تكون بمنأى عن التخر�ب اإللكتروني اإليراني، الذي 
َّ

من ناحيٍة أخرى، فإن

فـــاذ وتعطيل الب�ئ�ة 
َّ
يســـعى للبحث عن أيِّ ثغراٍت في أنظمة الحماية، يمكن مـــن خ�لها الن

 ما له ع�قة 
ّ

دراته، ولتحقيق مكاســـب ضد
ُ

اإللكتروني�ة في أّي قطاٍع حيوي؛ �ســـتعراض ق

بالو�يات المتحدة األمر�كية وحلفائها.



• السنة الرابعة • العدد الثان�ي عشر • أكتوبر 842020 مجلة الدراسات اإليرانية

المراجـــع والمصـــادر

(1)  غابي سيبدي، سابي وأفرمسكي، أنشطة إيران في المجال السيبراني: تحديد األنماط وفهم اإلستراتيجية، 
(ترجمة) المعهد الدولي للدراســـات اإليرانية، معهد دراســـات األمن القومي اإلســـرائيلي، (01 مارس 2020م)، 

https://bit.ly/2Vq2X0J .تاريخ االطالع: 25 أغسطس 2020م
(2) حسن مظفر الرزو، مجاميع القرصنة والميليشيات الرقمية اإليرانية، المرجع السابق، ص 144. 

(3) باســـم راشـــد، نمو متصاعـــد للُقدرات اإليرانية فـــي مجال الحـــرب اإللكترونية، المعهد الدولي للدراســـات 
https://bit.ly/32p6GOh ،اإليرانية «رصانة»، (20 أبريل 2016م)، تاريخ االطالع 25 أغسطس 2020م

(4) International Telecommunication Union (ITU), Global Cybersecurity Index (GCI) 2018, Accessed 
on, July 28 2020, accessed on: 25 Aug 2020. https://bit.ly/3f5HWz7 
(5)(*) أشار التقرير إلى أنَّ بعض الدول لم تقدم كامل البيانات المطلوبة، وِمن بينها إسرائيل، وبذلك يمكن تصوُّر 

أنَّ إمكانياتها أعلى في مستوى التصنيف الدولي. 
(6)  غابي سيبدي، سابي وأفرمسكي، أنشطة إيران في المجال السيبراني: تحديد األنماط وفهم اإلستراتيجية، 

المرجع السابق. 
(7) هآرتس، قراصنة موالون إليران يهاجمون شركة طبِّية أمريكية، (ترجمة) المعهد الدولي للدراسات اإليرانية، 

https://bit.ly/35eJJR1 .(09 مايو 2020م)، تاريخ االطالع 10 أغسطس 2020م
(8) صالح النعامي، نضال محمد وتد، قراءات إســـرائيلية للمواجهة الســـيبرانية مع إيران، العربي الجديد، (20

https://bit.ly/2ECWl9a .مايو 2020م)، تاريخ االطالع: 25 أغسطس 2020م
(9) فاطمة حســـان عيتاني، الوحدة اإلســـرائيلية 8200 ودورها في خدمة التكنولوجيا التجّسســـية اإلســـرائيلية، 

مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، أغسطس 2010م)، ص9.   (بيروت:
(10) باســـل رزق، «إســـرائيل» علـــى الجبهـــة اإللكترونّية، موقع متـــراس، (23 يوليـــو 2019م)، تاريخ االطالع: 24

https://bit.ly/3aTVLQt .أغسطس 2020م
المرجع السابق.  (11)

(12) Raved, Ahiya, Cyber-attack targeted Israel’s water supply, internal report claims, Ynet 
News, (April 24 2020), Accessed on: 06 Sep 2020. https://bit.ly/324oLlU  
ذت هجمات سيبرانية ضد منشآت مائية في إسرائيل، )ترجمة( المعهد الدولي للدراسات  (13) واي نت، إيران نفَّ

https://bit.ly/32VJCHa.اإليرانية، (07 مايو 2020م، تاريخ االطالع: 10 أغسطس 2020م
(14) Ynet, Iran tried to poison Israelis by increasing chlorine in water, (June 10 2020), Accessed on: 
06 September, 2020). https://bit.ly/2ZeXPya  
(15) آمال شحادة، حرب بين إسرائيل وإيران ال تِقّل خطورة عن العسكرية، إندبندنت عربية، (20 مايو 2020م، 

https://bit.ly/3jWJZbH .تاريخ االطالع: 06 سبتمبر 2020م
(16) موقع القناة 13 اإلســـرائيلية، إســـرائيل تناقش هجوًما سيبرانًيا إيرانًيّا اســـتهدف منشآت مائية، )ترجمة( 
https://bit. .المعهـــد الدولـــي للدراســـات اإليرانية، 09 مايـــو 2020م، تاريخ االطـــالع: 02 أغســـطس 2020م

ly/2DCMsbI
(17) العربي الجديد، «واشـــنطن بوســـت»: إسرائيل شنَّت هجوًما إلكترونًيا على ميناء إيراني، (19 مايو 2020م)، 

https://bit.ly/320REiY ،تاريخ االطالع: 06 سبتمبر 2020م
(18) موقـــع إســـرائيل ديفينس، الضربة الســـيبرانية تؤكِّد إليـــران: البنية التحتية خّط أحمـــر، صحيفة هآرتس، 
https:// .2020 (ترجمة) المعهد الدولي للدراسات اإليرانية، (20 مايو 2020م)، تاريخ االطالع: 06 أغسطس

bit.ly/3lVzszi
(19) عاموس هارئيل، موانئ إيران تتعرَّض لهجوم ســـيبراني، (ترجمة) المعهد الدولي للدراســـات اإليرانية، (15

https://bit.ly/2R1yrXX .مايو 2020م)، تاريخ االطالع: 10 أغسطس 2020م



85 مجلة الدراسات اإليرانية

اجلبهة النَِّشطة: تداعيات املواجهة السيبرانية بني إيران وإسرائيل

(20) واي نت، إسرائيل تتعرَّض لهجوم سيبراني إيراني واسع، (ترجمة) المعهد الدولي للدراسات اإليرانية، (21
https://bit.ly/2Zlsb1V مايو 2020م)، تاريخ االطالع: 10 أغسطس 2020م.

(21) Strawbridge, Geraldine, Iran’s Cyber Attack Timeline 2009 – 2020, (January 21, 2020), 
Accessed on September 09, 2020. https://bit.ly/3he9rHA  
(22) جيهان لطفي، الحرب السيبرانية والهجمات اإللكترونية األمريكية على صواريخ إيران، (25 يونيو 2019م)، 
المنشاوي، لماذا تتأهب إيران لصدّ  تاريخ االطالع: 08 أكتوبر 2020م. https://bit.ly/2I9vgwj، وراجع: خالد
هجمات«”مادية أو إلكترونية» ضدّ منشـــآتها النفطية؟، إندبندنت عربية، (30 ســـبتمبر 2019م)، تاريخ االطالع: 
08 أكتوبر 2020م. https://bit.ly/34vCIcC، وراجع أيًضا: مركز الفكر اإلســـتراتيجي للدراســـات، التفجيرات 
https://bit.ly/35nDfzB .اإليرانية .. الدوافع والمآالت، (19 يوليو 2020م)، تاريخ االطالع: 06 سبتمبر 2020م
(23) غابي سيبدي، سابي وأفرمسكي، أنشطة إيران في المجال السيبراني: تحديد األنماط وفهم اإلستراتيجية، 

المرجع السابق. 
ية أمريكية، المرجع السابق.  (24) هآرتس، قراصنة موالون إليران يهاجمون شركة طبِّ

(25) صالح النعامي، نضال وتد، قراءات إسرائيلية للمواجهة السيبرانية مع إيران، المرجع السابق. 
(26) Sophie Bushwick, How Iran Can Still Use Cyber and Drone Technology to Attack the U.S., 
Scientific America, (23 Feb 2020), accessed on: 12 Aug 2020. https://bit.ly/3lChPnd 
(27) موقع 180، الحرب الســـيبرانية بين طهران وتل أبيب.. تندلع «رســـمًيا!»، (22 مايو 2020م)، تاريخ االطالع: 

https://bit.ly/2QnXrs0 .24 أغسطس 2020م
الجزيرة نت، (07 يناير  (28) رمـــاح الدلقموني، قد تشـــّل دواًل بأكملها.. الحرب اإللكترونية هل اســـتعر أوارهـــا؟،

https://bit.ly/3bF5wlY ،2020م)، تاريخ االطالع: 09 سبتمبر 2020م
(29)  World Economic Forum Global Risks, The Global Risks Report 2019-2020, (January 2020), 
Accessed on: 7Oct, 2020. https://bit.ly/3iKAo6Q  


