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ويُعــد هــذا اإلجــراء مــن قبــل ألبانيــا، هــو األول مــن نوعــه 
ــبب  ــرى بس ــع أخ ــية م ــات الدبلوماس ــع العالق ــة تقط لدول

ــروين. ــوم إلك هج

دالالت متعددة: 
يُشــر الهجــوم الســيرباين، الــذي تورطــت إيــران يف شــّنه ضــد 
ــات  ــرة والوالي ــب األخ ــن جان ــل م ــك رد الفع ــا، وكذل ألباني
املتحــدة إىل عــدد مــن الــدالالت، والتــي ميكــن اإلشــارة إليهــا 

عــى النحــو التــايل:

1-مواصلــة التهديــدات اإليرانيــة أللبانيــا: أشــارت التحقيقات 
ــا إىل أن  ــدة وبريطاني ــات املتح ــا والوالي ــا ألباني ــي أجرته الت
ــون وراء  ــة يقف ــة اإليراني ــن للحكوم ــيربانين تابع ــة س قراصن
ــة  ــة للحكوم ــة اإللكروني ــتهدفت البواب ــي اس ــات الت الهج
ــات  ــل الخدم ــددت بش ــايض، وه ــو امل ــة، يف 15 يولي األلباني

ــالد. ــة يف الب العام

ــام،  ــة أي ــك الهجــات بثالث ــن تل ــالن ع ــب اإلع ــد أعق وق
تعــرض ألبانيــا لهجــوم إلكــروين جديــد اســتهدف أحــد 

األنظمــة الحدوديــة التابعــة لــوزارة الداخليــة األلبانيــة، 
ــوم يف  ــّنت الهج ــي ش ــها الت ــات نفس ــذه الجه ــت بتنفي قام
ــاين عــن إغــالق الســلطات نظــام  ــو. وأســفر الهجــوم الث يولي
إدارة املعلومــات الشــامل الــذي يســجل دخــول وخــروج 
األفــراد عنــد املعابــر الحدوديــة واملوانــئ البحريــة والجويــة. 
ويــؤرش تكــرار تلــك الحــوادث، بفــرة زمنيــة قصــرة، إىل 
تعمــد طهــران إحــداث أكــرب رضر ممكــن يف الخدمــات التــي 

ــن. ــة للمواطن ــة األلباني ــا الحكوم تقدمه

وتهــدف إيــران مــن خــالل توجيــه الهجــات الســيربانية 
ــن  ــارص م ــتضافتها عن ــى اس ــرة ع ــة األخ ــا، إىل معاقب أللباني
منظمــة “مجاهــدي خلــق” اإليرانيــة املعارضــة، إذ تســتضيف 
ــة  ــن املنظم ــر م ــن 3 آالف عن ــر م ــذ 2013، أك ــا، من ألباني
ــاء  ــم بالقــرب مــن دوريــس، املين ــة املعارضــة يف مخي اإليراني

ــا. الرئيــي يف ألباني

وتعــرض إيــران عــى وجــود عنــارص “مجاهــدي خلــق” يف 
ألبانيــا، وتــرى أن ذلــك يشــكل تهديــداً ألمنهــا القومــي، ومــن 
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قــال رئيــس الــوزراء األلبانــي، إيــدي رامــا، في 7 ســبتمبر 2022، إن بالده قررت قطع عالقاتها الدبلوماســية 
مــع إيــران، وأمــرت بمغــادرة الدبلوماســيين وموظفــي الســفارة اإليرانييــن فــي غضــون 24 ســاعة، بعــد 
ــأن مجموعــات مرتبطــة بطهــران دبــرت ورعــت  تحقيــق فــي هجــوم إلكترونــي قــّدم دليــاًل ال لبــس فيــه ب
الهجــوم، الــذي هــدد بمحــو األنظمــة الرقميــة واختــراق ســجالت الدولــة وســرقة المراســالت اإللكترونيــة 

الحكوميــة علــى اإلنترنــت، وإثــارة الفوضــى واالنفــالت األمنــي فــي البــالد. 

“مجاهــدي خلــق”!: دالالت الهجــوم اإليرانــي الســيبراني ضــد ألبانيــا, العــدد 1637، 15 ســبتمبر 2022، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث 
والدراســات المتقدمــة.
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ثــم تكــرر توجيــه تهديداتهــا لترانــا، والتــي وصلــت إىل حــد 
حــث وكالــة أنبــاء فــارس، التابعــة للحــرس الثــوري، الحكومــة 
ــق”  ــة “مجاهــدي خل ــرّات حرك ــة بوضــع قصــف مق اإليراني
ــى  ــتية، ع ــخ البالس ــّرة والصواري ــرات املس ــا، بالطائ يف ألباني
جــدول األعــال، وذلــك بغيــة أن تقــوم األخــرة بطــرد عنــارص 

الحركــة مــن أراضيهــا.

2-تعقــب طهــران مجاهــدي خلــق: تواصــل طهــران تعقــب 
عنــارص منظمــة مجاهــدي خلــق، إذ متــت اإلشــارة إىل إرجــاء 
الحركــة، يف يوليــو 2022، اجتاعــاً كان مخصصــاً للدعــوة إىل 
تغيــر النظــام يف إيــران، بنــاء عــى توصيــات مــن الحكومــة 

األلبانيــة، ألســباب أمنيــة.

وكشــفت الرشطــة األلبانيــة، يف أكتوبــر 2019، عــن خليــة 
ــط  ــت تخط ــراين كان ــوري اإلي ــرس الث ــة بالح ــة مرتبط إرهابي
لتنفيــذ هجــات ضــد عنــارص املنظمــة يف دول البلقــان، بينا 
ــار  ــراق مط ــران، باخ ــة إلي ــيربانية تابع ــة س ــت مجموع قام

ــا يف 2021. تران

ومل يقتــر األمــر عــى مهاجمــة أعضــاء املنظمــة يف 
ــا،  ــوم أوروب ــاردة لعم ــدت املط ــا امت ــان، وإمن ــا والبلق ألباني
حيــث تــم الكشــف، يف 30 يونيــو 2018، عــن توقــف اثنــن 
كانــا يخططــان الســتهداف التجمــع الســنوي الكبــر للمجلــس 
الوطنــي للمقاومــة اإليرانيــة، وهــو تحالــف املعارضــة اإليــراين 
الــذي يضــم حركــة مجاهــدي خلــق، يف بلــدة فيلبانــت قــرب 

باريــس.

ــاين، يف 2018،  ــاء األمل ــرى االدع ــك، أج ــة إىل ذل وباإلضاف
تحقيقــات مــع عــّدة أشــخاص يتبعــون الحــرس الثــوري 
بعمليــات تجســس عــى  القيــام  اإليــراين، عــى خلفيــة 
أهــداف ُمحتملــة يف أملانيــا، لتصفيــة معارضــن إيرانيــن، وهو 
مــا يُشــر إىل اســتمرار النظــام اإليــراين يف عمليــات مطــاردة 

ــكان. ــة يف كل م ــارص الحرك ــب عن وتعق

3-فــرض واشــنطن عقوبــات عــى إيــران: ســارعت الواليــات 
املتحــدة وحلــف الناتــو وبريطانيــا إىل إعــالن موقــف داعــم 
ــة  ــة يف مواجه ــة األلباني ــا الحكوم ــي اتخذته ــراءات الت لإلج
التهديــدات الســيربانية اإليرانيــة ضدهــا، إذ توعدت واشــنطن 
مبعاقبــة إيــران عــى الهجــوم الســيرباين عــى ألبانيــا، وقامــت 
بفــرض عقوبــات عــى وزارة املخابــرات واألمــن اإليرانيــة 
ــد  ــل البن ــددت بتفعي ــا ه ــب، ك ــاعيل خطي ــا، إس ووزيره
ــاع  ــي بالدف ــذي يق ــو ال ــف النات ــاق حل ــن ميث ــس م الخام

ــداء.  ــن أي “عضــو” يتعــرض العت ع

ويحمــل هــذا املوقــف مــن قبــل واشــنطن رســالة تحذيــر 
إليــران مفادهــا أنهــا لــن تتجاهــل الهجــات الســيربانية التــي 
ــاً مــن حلفائهــا، وأن  تقــوم بهــا األخــرة ضــد واشــنطن أو أي

ــج  ــد للنه ــدة، يف تأكي ــات جدي ــرض عقوب ــيقابل بف ــك س ذل
ــة  ــاه واشــنطن، بفصــل مســار املفاوضــات النووي ــذي تتبن ال
ــة  ــاتها اإلرهابي ــتهداف مارس ــة اس ــن مواصل ــران، ع ــع إي م
والخبيثــة التــي تقــوم بهــا، أو إحــدى أذرعهــا، ضــد مصالــح 

ــا. ــنطن وحلفائه واش

ــادة  ــب ق ــران: رّح ــا وإي ــن ألباني ــداء ب ــن الع ــخ م 4-تاري
ألبانيــا باغتيــال قائــد فيلــق القــدس الســابق، قاســم ســلياين، 
إيــران، عــي  ينايــر 2020. وانتقــد املرشــد األعــى يف  يف 
خامنئــي، ألبانيــا، إذ قــال “هنــاك دولــة أوروبيــة صغــرة 
رشيــرة احتشــد فيهــا األمريكيــون والخونــة للتآمــر ضــد 
ــاب  ــا يف أعق ــة”، وقامــت تران ــة اإلســالمية اإليراني الجمهوري
ذلــك بطــرد اثنــن مــن الدبلوماســين اإليرانيــن عــى خلفيــة 
اتهامــات تتعلــق بالتجســس واإلرضار باألمــن القومــي، يف ثــاين 

ــابه يف 2018. ــر مش ــادث آخ ــد ح ــه، بع ــن نوع ــادث م ح

ومــن جهــة أخــرى، فــإن اســتضافة ألبانيــا عنــارص حركــة 
ــاق  ــالل اتف ــن خ ــم م ــد ت ــذ 2013، ق ــق من ــدي خل مجاه
الحكومــة األلبانيــة مــع الواليــات املتحــدة. ورّصح رئيــس 
الــوزراء األلبــاين، إيــدي رامــا، عقــب تهديــدات خامنئــي، بــأن 
تلــك االســتضافة للحركــة هــي تعبــر عــن “التحالف الراســخ” 

بــن بــالده وواشــنطن.

5-محــارصة أنشــطة إيــران الخبيثــة: يُدلــل رد الفعــل الرسيــع 
والحــازم مــن قبــل الحكومــة األلبانيــة واألمريكيــة عــى رغبــة 
واشــنطن يف الــرد عــى األنشــطة التخريبيــة التــي تقــوم بهــا 
ــارة  ــح هــذه األطــراف. ومتــت اإلش ــن ومصال ــران ضــد أم إي
ــا بحــرق أوراق  ــة يف تران ــام موظفــي الســفارة اإليراني إىل قي
داخــل جــدران الســفارة قبيــل مغادرتهــا، وهــو مــا قــد يُدلــل 
ــع  ــات تجســس وجم ــى وجــود مســتندات خاصــة بعملي ع
بيانــات حساســة، كانــت تقــوم بهــا البعثــة اإليرانيــة يف ترانــا، 
ورغبــت يف إتالفهــا، قبــل وقوعهــا يف إيــدي الرشطــة األلبانيــة 

التــي اقتحمــت الســفارة، بعــد مغــادرة البعثــة.

وبالتزامــن مــع ذلــك، أعلــن االدعــاء األملــاين عــن ضبــط 
أكــرب كميــة مخــدرات يف تاريــخ البــالد، مصدرهــا إيــران، 
ــا  ــب م ــذا إىل جان ــراين، ه ــم إي ــخاص أحده ــال 4 أش واعتق
تقريــر مخابــرايت ســويدي عــن محــاوالت  كشــف عنــه 
إيرانيــة لرسقــة تكنولوجيــات نوويــة الســتخدامها يف برنامجهــا 
يُشــر إىل رغبــة واشــنطن  النوويــة، وهــو مــا  لألســلحة 
ــر  ــران غ ــات إي ــن مارس ــد م ــة يف الح ــراف األوروبي واألط

ــدول. ــك ال ــق تل ــة بح املرشوع

سياقات ضاغطة: 
يتزامــن طــرد الدبلوماســين اإليرانيــن مــن ترانــا، مــع عــدد 



العدد 1637 3|15 سبتمبر 2022

دالالت الهجوم اإليراني السيبراني ضد ألبانيا

ــران، والتــي ميكــن اإلشــارة  مــن الظــروف الضاغطــة عــى إي
إليهــا عــى النحــو التــايل:

ــت  ــادث يف الوق ــذا الح ــأيت ه ــات: ي ــار املفاوض ــر مس 1-تع
ــراين عــى  ــرد اإلي ــه واشــنطن اســتياًء إزاء ال ــدت في ــذي أب ال
املســودة املقرحــة مــن جانــب الوســيط األورويب إلنقــاذ 
ــة،  ــة األمريكي ــر الخارجي ــث رّصح وزي ــووي، حي ــاق الن االتف
ــات إىل  ــاد باملفاوض ــد ع ــراين ق ــرد اإلي ــن، أن ال ــوين بلينك أنت
الــوراء، فيــا يــؤرش عــى اســتمرار إرصار إيــران عــى تقديــم 

ــة. ــة التفاوضي ــة العملي ــذ بداي ــا من ــغ فيه ــب مبال مطال

ــا  ــم لتران ــنطن الداع ــف واش ــل موق ــن أن ينفص وال ميك
ــع  ــة م ــات النووي ــن املفاوض ــة ع ــذه األزم ــران يف ه ــد إي ض
ــات  ــع عقوب ــنطن إىل توقي ــارعة واش ــرس مس ــرة، إذ يف األخ
جديــدة عــى إيــران عــى خلفيــة األزمــة، رغبتهــا يف تكثيــف 
الضغــوط عــى طهــران إلجبارهــا عــى تقديــم تنازالت تســهم 
يف حلحلــة جمــود املفاوضــات، الســيا يف ضــوء إعالنهــا فــرض 
ــوري  ــرس الث ــن بالح ــراد مرتبط ــات وأف ــى كيان ــات ع عقوب
ــكو  ــد موس ــه بتزوي ــنطن ل ــام واش ــة اته ــى خلفي ــراين ع اإلي

ــا. ــرات مســرة ملســاعدتها يف الحــرب يف أوكراني بطائ

ــادة الضغــوط اإلرسائيليــة: عرضــت إرسائيــل مســاعدة  2-زي
ــيربانية  ــات الس ــة الهج ــا يف مواجه ــز دفاعته ــا يف تعزي تران
ــر  ــب وزي ــع نائ ــذي جم ــاء ال ــالل اللق ــك خ ــة، وذل اإليراني

الخارجيــة اإلرسائيــي، عيــدان رول، مــع وزيــر الخارجيــة 
ــن. ــائية يف برل ــية النس ــر الدبلوماس ــة، يف مؤمت األلباني

كــا يكتســب هــذا الحــادث أهميــة عنــد النظــر إىل 
تزامنــه مــع مواصلــة تــل أبيــب اســتهداف الوجــود اإليــراين 
يف ســوريا، إذ قامــت خــالل الفــرة األخــرة بعــّدة هجــات 
ــازن ذخــرة ومســتودعات أســلحة  ضــد مواقــع تضــم مخ
تابعــة إليــران يف ســوريا، كــا كثّفــت مــن قصــف املطــارات 
واملوانــئ الســورية، يف مســعى لقطــع خطــوط اإلمــداد بــن 
ــان، والتــي تســتخدمها يف  ــران وميليشــياتها يف ســوريا ولبن إي
تهريــب األســلحة، وهــو مــا يزيــد مــن الضغــط التــي تتعــرض 

لهــا إيــران.

ويف التقديــر، مــن املُرجــح اســتمرار التصعيــد بــن إيــران 
ــالل  ــر خ ــب آخ ــن جان ــا م ــنطن وحلفائه ــب وواش ــن جان م
ــات،  ــار املفاوض ــر مس ــوء تع ــيا يف ض ــة، الس ــرة القادم الف
وانســداد أُفــق التوصــل إىل اتفــاق يف املــدى القريــب، وحتــى 
يف حــال تــم التوصــل إىل اتفــاق بــن الجانبــن، يبدو أن ســلوك 
إيــران املزعــزع ألمــن واســتقرار الــدول ســوف يتواصــل، وهــو 
مــا يُعنــي اســتمرار السياســات الراميــة إىل احتوائــه، بالتــوازي 
مــع تنفيــذ العمليــات التخريبيــة التــي ســتقوم بهــا إرسائيــل، 
ــل  ــة، يف الداخ ــداف إيراني ــد أه ــي، ض ــر أمري ــوء أخ بض

والخــارج.
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