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 رؤى عالمية

اتجاهات أمنية:
رسائل إيرانية “عنيفة” في العراق.. والجواسيس يغزون صناعة الترفيه

العدد 9، 9 نوفمبر 2021

- “رؤى عامليــة” تصــدر عــن “املســتقبل لألبحــاث والدراســات املتقدمــة”، وتهــدف إىل عــرض أبــرز مــا يُنــر يف مراكــز الفكــر واملجــات ودور النــر الغربيــة، 
مــن أفــكار غــر تقليديــة واتجاهــات صاعــدة يف مختلــف املجــاالت السياســية واألمنيــة والعســكرية واالقتصاديــة واالجتامعيــة والتكنولوجيــة.

- اآلراء الواردة يف اإلصدار تعرب عن كُتّابها، وال تعرب بالرضورة عن آراء “املستقبل لألبحاث والدراسات املتقدمة”.

1- تصاعد العنف اإليراني في العراق:
ــة املتخصصــة  ــور«، الباحث ــن لول تتحــدث »كاثري
ــن  ــادر ع ــر الص ــي، يف التقري ــأن العراق يف الش
 ،)1(ISW معهــد دراســات الحــرب« األمريــي«
عــن احتــاالت أن يزيــد وكالء إيــران يف العراق 
اإلكــراه  وأشــكال  للعنــف  اســتخدامهم  مــن 
يف  والدولــة  السياســيني  املعارضــني  ضــد  املختلفــة 
األشــهر املقبلــة، وذلــك عقــب خســارتهم يف االنتخابــات الربملانيــة 

ــر 2021. ــدت يف أكتوب ــي ُعق ــة الت العراقي

ــل  ــهم، رج ــق منافس ــران، حق ــارة وكاء إي ــل خس ــي مقاب فف
ــن  ــة. ولك ــب دراماتيكي ــدر، مكاس ــدى الص ــيعي مقت ــن الش الدي
ــا  ــن عليه ــة يُهيِم ــون لحكوم ــن ُمرتاح ــادة اإليراني ــدو أن الق يب
الصــدر تحــت رئاســة مصطفــى الكاظمــي لواليــة ثانيــة، ووصــف 
مســؤولون إيرانيــون فــوز الصــدر بأنــه »انتصــار لإلســامين 

ــة«. ــا »ناجح ــة بأنه ــات العراقي ــوا االنتخاب ــيعة«، ووصف الش

تاريخيــاً، كانــت طهــران قــادرة عــى إخضــاع الصــدر إلرادتهــا 
عنــد الــرضورة، وتعتقــد – حاليــاً- أن مزيجــاً مــن الضغــط اإليــراين 
ــا  ــدة، رمب ــات املتح ــة للوالي ــة املُعادي ــدر املتأصل ــول الص ــع مي م
تكــون كافيــة لتعزيــز أهــداف إيــران االســراتيجية األساســية؛ 

ــاظ  ــن العــراق، والحف ــة م ــوات األمريكي ــة يف إخــراج الق واملتمثل
ــاك. عــى وجودهــا ونفوذهــا هن

ويشــر خطــاب القيــادة اإليرانيــة إىل أنهــا غــر مســتعدة 
لزعزعــة اســتقرار العــراق - بشــكل كبــر- بســبب نتائــج االنتخابات 
وحدهــا؛ فطهــران تعــرف جيــداً أن تركيبــة الحكومــات العراقيــة ال 
ح  تتحــّدد أبــداً مــن خــال نتائــج االنتخابــات فقــط، وأنــه مــن املُرجَّ

أن يكــون لوكائهــا رأٌي مؤثــر يف عمليــة تشــكيل الحكومــة.

تســتعرض “رؤى عامليــة”، يف عددهــا الـــ 9، العديــد مــن القضايــا واملوضوعــات الدوليــة واإلقليميــة التــي ســلطت مراكــز 
الفكــر واملجــالت ودور النــر الغربيــة الضــوء عليهــا، ومــن بينهــا احتــاالت تصعيــد العنــف عــن طريــق الــوكالء اإليرانيــني 
يف العــراق بعــد خســارتهم يف االنتخابــات الربملانيــة األخــرة، وكذلــك الحديــث عــن خطــأ فرضيــة “خفــوت القــوة الروســية” 
وتراجعهــا كمصــدر تهديــد بالنســبة للواليــات املتحــدة األمريكيــة، وتنــاول مســألة ظهــور “ترامــب جديــد” يف فرنســا وهــو 
ــي املتطــرف “إريــك زمــور”، فضــالً عــن الجــدل النظــري حــول مســألة “الحــد األدىن لألجــور”،  ــروايئ اليمين الكاتــب وال

وأخــراً اســتعراض عالقــة عمليــات التجســس وأجهــزة االســتخبارات مــع األعــال الرتفيهيــة الفنيــة.
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ولكــن، ميكــن لطهــران أن توافــق عــى »التصعيــد العنيــف« 
مــن ِقبــل وكائهــا، إذا مــا حاولــت الحكومــة العراقيــة الجديــدة 
إقصــاء النفــوذ اإليــراين. وســيكون التحــول يف الخطــاب اإليــراين 
ــوء  ــو الض ــة ه ــكيل الحكوم ــة تش ــة عملي ــو إدان ــمي نح الرس
ــف، ســواء تجــاه نفــوذ الصــدر، أو  األخــرض ملامرســة هــذا العن
ــام،  ــكل ع ــة. وبش ــة املقبل ــمعة الحكوم ــويه س ــل تش ــن أج م
تتطلــع إيــران إىل تعزيــز نفوذهــا يف هــذه الحكومــة، قبــل 
ــح  ــات املتحــدة، لتصب ــع الوالي ــة م اســتئناف املفاوضــات النووي

ــة. ــى الطاول ــا ع ــن أوراق قوته م

ــح أن تأمــر إيــران باســتئناف  وبالتــوازي مــع ذلــك، مــن املُرجَّ
ــرض  ــك لف ــراق، وذل ــة يف الع ــوات األمريكي ــى الق ــامت ع الهج
انســحاب كامــل لجميــع هــذه القــوات، مبــا يف ذلك املستشــارين. 
وجديــر بالذكــر أنــه مــن املُخطَّــط أن تنســحب القــوات القتاليــة 
ــول  ــراق بحل ــن الع ــارية( م ــوات االستش ــس الق ــة )ولي األمريكي

31 ديســمرب 2021.

وكذلــك نجــد أن حملــة داعــش الجديــدة قــد تثــر الــراع 
الطائفــي يف العــراق ُمجــدداً، فقــد دعــا فــرع »داعش-خراســان«، 
ــامل، إىل مهاجمــة املســاجد  ــع أنحــاء الع ــم يف جمي ــا التنظي خاي
ــة  ــذه املوج ــدأت ه ــان«. وب ــداد إىل خراس ــن بغ ــيعية »م الش
بالفعــل يف 15 أكتوبــر 2021 بالهجــوم عــى مســجد شــيعي 
ــى  ــش ع ــوم داع ــح هج ــد يصب ــتان. وق ــار يف أفغانس يف قنده
ــوكاء  ــراق، فرصــة ل ــزي يف الع أي مســجد أو هــدف شــيعي رم
ــم  ــد دع ــال حش ــن خ ــم، م ــم ونفوذه ــز دوره ــران، لتعزي إي
ــنيّة  ــات الُس ــة الجامع ــط ملهاجم ــا التخطي ــراق، ورمب ــيعة الع ش

ــاك. هن

2- »وهم« تراجع القوة الروسية:
يف مقالهــا التحلييل املنشــور 
 Foreign عــى موقــع مجلــة
ــن  ــاول كل م Affairs)2(، يتن
ــا  ــان« و»أندري ــكل كوف ماي
ــان  ــور«، الباحث ــدال- تايل كين
املتخصصــان يف الشــأن الــرويس، تحليــل الفرضيــة املنتــرة داخل 
مراكــز ُصنــع القــرار األمريــي منــذ فــرتة، وهــي أن روســيا صارت 
مجــرد قــوة مرتاجعــة وضعيفــة. ويؤكــد الباحثــان أن »الخفــوت 

الــرويس« هــو »محــض أســطورة«.

فقـــد جـــاءت إدارة الرئيـــس األمريـــي جـــو بايـــدن إىل 
الســـلطة مـــع أولويـــة واضحـــة يف السياســـة الخارجيـــة، وهـــي 
مواجهـــة الصـــن، وظهـــر هـــذا األمـــر يف تريحـــات إدارة بايـــدن، 
ووثائـــق األمـــن القومـــي، والحمـــات الدبلوماســـية املتتابعـــة. 
ـــك، احتلـــت »املســـألة الروســـية« مقعـــداً  وعـــى النقيـــض مـــن ذل
ــكو  ــدت موسـ ــا حشـ ــة إال عندمـ ــد إىل الواجهـ ــاً، ومل تعـ خلفيـ
قواتهـــا عـــى الحـــدود األوكرانيـــة يف أبريـــل 2021. ولكـــن 
ـــن أن  ـــدن ليعل ـــس باي ـــاد الرئي ـــايض، ع ـــو امل ـــهر يولي ـــول ش بحل
روســـيا هـــي قـــوة »تجلـــس عـــى رأس اقتصـــاد لديـــه أســـلحة 

نوويـــة وآبـــار نفـــط وال يشء آخـــر«.

وبايـــدن ليـــس أول زعيـــم أمريـــي يفكـــر عـــى هـــذا 
املنـــوال. فمنـــذ نهايـــة الحـــرب البـــاردة، اّدعـــى السياســـيون 
ـــة باتـــت  ـــام روســـيا كقـــوة عاملي ـــون بشـــكل دوري أن أي األمريكي
معـــدودة. ويف عـــام 2014، وصـــف جـــون ماكـــن، الســـيناتور 
ــا  ــيا بأنهـ ــة، روسـ ــا األمريكيـ ــة أريزونـ ــن واليـ ــوري عـ الجمهـ
»محطـــة وقـــود تتنّكـــر يف شـــكل دولـــة«. ويف العـــام نفســـه، 
ـــا، أن روســـيا مجـــرد  ـــاراك أوبام ـــذاك، ب ـــي آن ـــس األمري رأى الرئي

»قـــوة إقليميـــة«.

 وبعـــد ذلـــك بوقـــت قصـــر، نجحـــت روســـيا يف التدخـــل 
يف الحـــرب الســـورية، بـــل وتدخلـــت يف االنتخابـــات الرئاســـية 
ـــية  ـــة السياس ـــها يف األزم ـــت نفس ـــام 2016، وأدخل ـــة لع األمريكي
يف فنزويـــا، ثـــم الحـــرب األهليـــة يف ليبيـــا. ومـــع ذلـــك، مـــا 
ـــة يف  ـــكو قامئ ـــن موس ـــابقة ع ـــة الس ـــورات األمريكي ـــت التص زال

ـــرار. ـــع الق ـــة ُصن أروق

ــة  ــات الخاطئـ ــن االفراضـ ــدداً مـ ــال عـ ــذا املقـ ــل هـ ويُحلِـّ
حـــول مســـألة خفـــوت القـــوة الروســـية، فيعتـــرب الباحثـــان أن 
االقتصـــاد الـــرويس مهـــام كان راكـــداً، ال يـــزال أكـــرب وأكـــر مرونـــة 
ـــم االقتصـــاد  ـــر مســـألة تقيي ـــا تظه ـــرون. وهن ـــده الكث ـــام يعتق م
ـــذي  ـــج املحـــي اإلجـــاميل، وال ـــق حســـاب النات ـــرويس عـــن طري ال
ـــون  ـــو 1.5 تريلي ـــوق- نح ـــرف يف الس ـــعار ال ـــق أس ـــغ – وف يبل
ـــوة  ـــادل الق ـــا يُع ـــج مب ـــذا النات ـــاب ه ـــد احتس ـــن عن دوالر. ولك
الرائيـــة، ســـنجده يرتفـــع إىل نحـــو 4.1 تريليـــون دوالر، مـــا 
ـــرب  ـــادس أك ـــا وس ـــاد يف أوروب ـــرب اقتص ـــاين أك ـــيا ث ـــيجعل روس س
اقتصـــاد يف العـــامل. ومـــع الوضـــع يف االعتبـــار أن أيـــاً مـــن 
ـــاد  ـــوة االقتص ـــدى ق ـــار م ـــاً يف إظه ـــاً متام ـــس دقيق ـــن لي املقياس
الـــرويس، أو تحديـــد حجـــم قوتهـــا الجيوسياســـية أو نفوذهـــا 

ـــدويل. ال

وبـــرف النظـــر عـــن التصـــورات األمريكيـــة عـــن حجـــم 
ــر  ــرة النظـ ــل األخـ ــيا، تظـ ــكرية لروسـ ــوة العسـ ــور القـ وتطـ
ــلحة  ــا األسـ ــال تكنولوجيـ ــدة يف مجـ ــات املتحـ ــايس للواليـ األسـ
ـــا.  ـــدي يف أوروب ـــش تقلي ـــوى جي ـــك أق ـــا متتل ـــام أنه ـــة، ك النووي
ــه ميكـــن للرئيـــس الـــرويس، فادميـــر بوتـــن،  ــر إىل أنـ وبالنظـ
أن يظـــل يف منصبـــه بشـــكل قانـــوين حتـــى عـــام 2036، فمـــن 
ــة  ــة الخارجيـ ــية للسياسـ ــز األساسـ ــتمر الركائـ ــع أن تسـ املتوقـ
الروســـية كـــام هـــي لفـــرة طويلـــة مـــن الزمـــن، ورمبـــا حتـــى 

بعـــد رحيـــل بوتـــن.
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 رؤى عالمية

3- ظهور »ترامب جديد« في فرنسا:
تتطــرق »بينديكــت برنــر«، بروفيســور العلــوم 
مقالهــا  يف  هارفــارد،  جامعــة  يف  السياســية 
 ،)3(Project Syndicate املنشــور عــى موقــع
عــن وصــول »الرتامبيــة« إىل فرنســا، مــن خــالل 
ظهــور ترامــب جديــد هنــاك يُدعــى »إريــك 

ــرف. ــي متط ــي ميين ــب وروايئ فرن ــو كات ــور«، وه زم

وطبقــاً الســتطاعات الــرأي، يبــدو أن هــذا الكاتــب اليمينــي، 
إذا مــا قــرر الرشــح يف انتخابــات الرئاســة القادمــة )2022(، 
ســيحصل عــى نســبة 17% مــن األصــوات، وهــذا يضعــه يف 
املركــز الثــاين، ُمتقدمــاً عــى »ماريــن لوبــان« مــن حــزب »الجبهــة 

ــرف. ــي املتط ــة« اليمين الوطني

ــن  ــادي والعري ــرن الح ــل الق ــذ أوائ ــور« من ــتهر »زم واش
 Le  ــة ــوين الشــهر وعمــوده املنتظــم يف صحيف ــوره التلفزي بظه
ــي  ــاً، والت ــة الرئيســية حالي ــه اإلعامي Figaro املُحافظــة، ومنصت
قّدمتــه كاعــب مهــم عــى الســاحة السياســية الفرنســية، هــي 
ــا  ــرة يدعمه ــة مؤث ــاة تلفزيوني ــد قن ــي تع ــاة CNews؛ والت قن
ملجموعــة  الرئيــي  املالــك  بولوريــه«،  »فنســنت  املليارديــر 
»فيفنــدي« اإلعاميــة. وعــى الرغــم مــن تواضــع شــعبية برامــج 
قنــاة CNews يف الســابق، فإنهــا ضاعفــت جمهورهــا خــال 
ــن  ــة ب ــة الثاني ــا يف املرتب ــا جعله ــة، م ــع املاضي ــنوات األرب الس
ــاعة. ــدار 24 س ــى م ــل ع ــة فرنســية تعم ــوات إخباري ــع قن أرب

ويجمــع منــوذج عمــل هــذه القنــاة بــن التغطيــة اإلخباريــة 
القضايــا  ــط  تُبسِّ التــي  املوضوعيــة والتعليقــات واملناقشــات 
ــاح  ــة. ومفت ــف متطرف ــز مبواق ــا تتمي ــاً م ــي غالب ــدة، والت املعق
ــم  ــاة CNews، هــو أنه ــكل مــن »زمــور« وقن النجــاح األخــر ل
ــاً  ــن متطرف ــاده: »ك ــب مف ــد ترام ــن دونال ــاً م ــتوعبوا درس اس
واســتفزازياً«. فعــى ســبيل املثــال، كانــت أحــدث الضجــات 
اإلعاميــة التــي أحدثهــا »زمــور« هــي الدعــوة إىل حظــر األســامء 

ــد«. ــم »محم ــل اس ــا مث ــة« يف فرنس »األجنبي

وركّــز »زمــور« خطابــه عــى القضايــا املركزيــة يف فكــر 
ــل  ــرة والفش ــام والهج ــي اإلس ــي، وه ــرف الفرن ــن املتط اليم
ــد  التعليمــي واالنحــدار املزعــوم للحضــارة الفرنســية. وهــو يري
أن تكــون هــذه املوضوعــات محــور النقــاش يف االنتخابــات 

الرئاســية يف الربيــع املقبــل. لذلــك قــّرر منظمــو البــث يف فرنســا 
معاملــة »زمــور« كمرشــح رئــايس محتمــل، بحيــث مُينــح ظهــور 
محــدود عــى شاشــة التليفزيــون بالتســاوي مــع باقــي املرشــحن 

ــن. اآلخري

إن صعــود »زمــور« يُســبِّب – بالفعــل- القلــق لألحــزاب 
ــع  ــية، وتق ــا السياس ــاف أطيافه ــى اخت ــية ع ــية الفرنس السياس
ــون  ــل أن تك ــت تأم ــا كان ــم، ألنه ــان« يف مقدمته ــن لوب »ماري
هــي املُرشــح األســايس املُمثِّــل ألصــوات اليمــن املتطــرف. كذلــك 
ــرب  ــن، ع ــوات الجمهوري ــد أص ــعى لحص ــور« يس ــدو أن »زم يب
ادعائــه أنــه بطــل »الديغوليــة«، حيــث حــرص عــى تنــاول 
شــارل  التاريخــي،  الفرنــي  الرئيــس  تبّناهــا  قضايــا  ثــاث 
ــة،  ــات االجتامعي ــي، والسياس ــتقال الوطن ــي االس ــول، وه ديغ

ــيحية. ــا املس ــرة فرنس وفك

وعــى الرغــم مــن ذلــك، مثــة شــكوك لــدى بعــض املحللــن 
ــس  ــازم مــن 500 رئي ــد ال ــور« عــى حشــد التأيي ــدرة »زم يف ق
الرئاســة  مقعــد  عــى  نفســه  لرشــيح  األقــل،  عــى  بلديــة 
الفرنســية. لكــن ال ميكــن تجاهــل نســبة الـــ 17% مــن الناخبــن 
الفرنســين الذيــن قــد يؤيــدون ترشــيحه، فمــن الواضــح أن 
ــة أمــل مــن  نســبة كبــرة مــن الجمهــور الفرنــي أُصيــب بخيب

ــاد. ــة يف الب ــية الحالي ــة السياس ــلوك النخب س

4- إعادة التفكير في مسألة »الحد األدنى 
لألجور«:

ــة The Economist يف أحــد  تســتعرض مجل
مقاالتهــا التحليليــة)4(، الجــدل النظــري حــول 
ــات  ــور« يف الوالي ــد األدىن لألج ــألة »الح مس
املتحــدة األمريكيــة، وتعــرض وجهــات النظــر 
ــول  ــت ح ــي أُجري ــة الت ــات املختلف والدارس

العــامل يف هــذه املســألة.

ويبــدأ املقــال بالحديــث عــن الفرضيــة الرئيســية التــي 
رّوج لهــا االقتصاديــون لفــرة طويلــة مــن الزمــن، وهــي أن 
»الحــد األدىن لألجــور ضــار«، وأنــه يزيــد البطالــة بــن الشــباب 
والعــامل ذوي املهــارات املنخفضــة. ومــن املفارقــات أن هــؤالء 
االقتصاديــن يبلــغ متوســط   دخلهــم - وفقــاً ملســح أجرتــه 
الجمعيــة االقتصاديــة األمريكيــة )AEA(- نحــو 104 آالف دوالر 

ــنوياً. س
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مـع  املتحـدة  الواليـات  يف  الجمهوريـون  السياسـيون  واتفـق 
الفرضية نفسـها؛ ففي عام 1968، بلغ الحد األدىن الفيدرايل لألجور 
يف الواليـات املتحـدة أعـى مسـتوى لـه منـذ أن تـم تطبيقـه ألول 
مـرة يف عـام 1938. ولكـن خال عقـدي السـبعينيات والثامنينيات 
انخفضـت »القيمـة الحقيقيـة« لـه بنسـبة 44%. ونجـد أن حـوايل 
90% مـن دول العـامل تعمـل بنظـام الحـد األدىن لألجـور، باختاف 
نظـام تطبيقـه يف كل منهـا. لذلـك، أصبـح لـدى االقتصاديـن اآلن 
الكثـر مـن البيانـات، التـي ميكـن مـن خالهـا فهـم كيفيـة تأثـر 

الحـد األدىن لألجـور عـى االقتصـاد يف املامرسـة العمليـة.

وتزعـم الفرضيـة السـابقة أنـه ميكـن فهـم خطورة الحـد األدىن 
لألجـور من خال أبسـط النـامذج االقتصادية؛ »العـرض والطلب«. 
فـإذا أصبحـت العاملـة أكـر تكلفـة )مـن خـال فـرض حـد أدىن 
لألجـور(، فمـن املحتمـل أن يرغـب أصحـاب العمـل يف توظيـف 
عـدد أقـل منهـا. وتزعـم الفرضيـة أيضـاً أن أجـر العامـل يعتمـد 
باألسـاس عى »قيمـة ما ينتجه«، وبالتايل إذا حـاول صاحب العمل 
دفـع أجـور أقل للعامل، فإن رشكة منافسـة سـوف تصطـاده، وفقاً 
ملبـادئ العـرض والطلب؛ أي أن قوى السـوق تصـل باألجر إىل حده 

بالفعل. املتـوازن 

ويجـادل املقـال بـأن الواقـع العمـي أكر تعقيـداً؛ ألن أسـواق 
العمـل ليسـت تنافسـية متامـاً، وال توجـد مقاييـس موحـدة لـدى 
أصحـاب العمـل يف تقييـم املرتبـات، ورمبـا تقـوم الـركات بدفـع 
مرتبـات أقـل مام يسـتحقه ُعاّملهـا، فاألمر يعتمد عـى املفاوضات 
والقـدرة عـى املسـاومة. لذلـك، فإن الحـد األدىن لألجـور ال يهدف 
إىل تحـدي منطـق السـوق، بـل منع الـركات التي تتمتـع مبوقف 

تفـاويض قـوي مـن الضغـط عـى ُعاّملها.

ففـي ظـل احتـكار سـوق العمـل، يتم تخفيـض األجور بشـكل 
ُمصطنـع، وبالتـايل تعمـل فكـرة الحـد األدىن لألجـور عـى إعـادة 
السـوق إىل نقطـة التـوازن مـرة أخـرى، بحيث تتاقى األجـور التي 
يسـتطيع أصحـاب العمـل دفعهـا مـع األجـور التـي قـد يقبـل بهـا 
الُعـاّمل. فعـى سـبيل املثـال، عندمـا يكـون سـعر العمـل يف بعض 
بعـض  ف  يُكلِـّ لـن  السـاعة،  األمريكيـة 10 دوالرات يف  الواليـات 
العـامل أنفسـهم عنـاء البحـث عـن وظيفـة يروهـا »ُمسـتِغلة«، 
ولكنهـم قـد يسـعون بالفعـل للحصـول عـى الوظيفـة إذا ارتفـع 
األدىن  الحـد  إىل  ارتفـع  إذا  )أي  السـاعة  يف  دوالراً   15 إىل  األجـر 
لألجـور(. وبالتـايل فـإن التطبيـق العمـي للحـد األدىن مـن األجـور 

قـد يحـل مشـكلة البطالـة وال يزيدهـا.

5- العالقة بين عمليات أجهزة االستخبارات 
واألعمال الترفيهية:

الصــادر  كتابهــا  يف 
»النجــوم  بعنــوان:  حديثــاً 
والجواســيس: قصــة عمليــات 
واألعــال  االســتخبارات 
يســتعرض  الرتفيهيــة«)5(، 
أبحــاث  يف  املتخصــص  الربوفيســور  أنــدرو«،  »كريســتوفر 
التجســس، و»جوليــوس جريــن«، املخــرج واملنتــج املرسحــي؛ 
ــه يف  ــة الرتفي ــتخبارات وصناع ــي االس ــني عامل ــل ب ــخ التفاع تاري

ــا  ــاردة وم ــرب الب ــي« إىل الح ــر اإلليزابيث ــذ »الع ــا، من بريطاني
بعدهــا. وأنــه كان هنــاك تقاطع حيــوي بني األعال االســتعراضية 
والتجســس، حيــث أنتــج هــذا التقاطــع بعضــاً مــن أكــر العمــالء 
الرسيــني غــر العاديــني يف التاريــخ، ويف بعــض األحيــان، أدى إىل 

وخطــرة. كارثيــة  إخفاقــات 

ويــرى الكتــاب أن منــط الحيــاة العابــر لفنــاين الرفيــه ال 
ــو  ــذا ه ــيس، وه ــلوب الجواس ــن أس ــاق ع ــى اإلط ــف ع يختل
ســبب كونهــم مناســبن متامــاً للعمــل الــري. فالهويــات الخياليــة 
وتعلــم النصــوص واملهــارات االرتجاليــة هــي أمــور أساســية 
ــب  ــن إىل لع ــخص يف الحالت ــر الش ــث يضط ــن، بحي ــا املهنت لكلت
دور شــخصيات أخــرى عــى املــدى الطويــل. وبالتــايل ليــس مــن 
املســتغرب أن يشــري »مانســفيلد ســميث-كومينغ«، أول رئيــس 
لجهــاز االســتخبارات الخارجيــة الربيطــاين MI6، مابســه التنكريــة 
ــت  ــارح »ويس ــس إىل مس ــورِّد املاب ــذي يُ ــه ال ــر نفس ــن التاج م

ــدن. ــد« يف لن إن

ومــن األمــور املشــركة بــن التجســس والتســلية هــو عنــر 
»الخــداع«. ويتضــح هــذا مــن حالــة »إريــك ماشــويتز«، الكاتــب 
والشــاعر الغنــايئ الــذي عمــل يف هيئــة اإلذاعــة الربيطانيــة 
BBC وتــم ترشــيحه لجائــزة األوســكار يف عــام 1939. وخــال 
ر« لصالــح  الحــرب العامليــة الثانيــة، عمــل »ماشــويتز« كـــ »مــزوِّ
االســتخبارات الربيطانيــة، حيــث صّمــم خريطــة »مــزّورة لخطــط 
أملانيــا النازيــة يف أمريــكا الجنوبيــة، وتــم إرســال هــذه الخريطــة 
للرئيــس األمريــي آنــذاك فرانكلــن روزفلــت«، إلقناعــه والجمهــور 

ــا. ــب بريطاني ــي بــرضورة خــوض الحــرب بجان األمري

ــن  ــد م ــدى العدي ــوس ل ــاك ه ــل هن ــر، ظ ــب آخ ــى جان وع
أجهــزة األمــن واالســتخبارات بــأن بعــض النجــوم واملشــاهر 
ــون كجواســيس. فعــى ســبيل املثــال، كان »جيــه إدغــار  يعمل
هوفــر«، »املديــر ســيئ الســمعة« ملكتــب التحقيقــات الفيــدرايل 
- وفقــاً ملــا وصفــه الكتــاب - يعتقــد أن النجــم »تشــاريل شــابلن« 
هــو شــيوعي بهويــة مزيفــة. كــام شــّك »هوفــر« يف وجــود املزيــد 
ــاً  ــوايل 20 عمي ــد ح ــام بتجني ــوود، فق ــيوعين يف هولي ــن الش م
هنــاك؛ كان أحدهــم املخــرب رقــم T-10، والرئيــس األمريــي 

ــان«. ــد ريغ ــتقبي »رونال املس

وبعــد نهايــة الحــرب البــاردة وانهيــار الشــيوعية، صــارت 
هنــاك رغبــة يف الرويــج لعــامل االســتخبارات والجاسوســية وتلميــع 
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 ،KGB صورتــه. فعــى ســبيل املثــال نظّمــت املخابــرات الروســية

الجــامل، واختــارت »كاتيــا مايوروفــا« أول  مســابقة مللــكات 

»ملكــة جــامل لجهــاز الـــ KGB«. كــام أن املمثــل الشــهر »دانيــال 

كريــج«، الــذي لعــب دور عميــل املخابــرات الربيطانيــة »جيمــس 

بونــد« يف سلســلة مــن األفــام، قــام مبشــاركة امللكــة إليزابيــث يف 

ــدن عــام 2012. ــة يف لن ــاح دورة األلعــاب األوملبي افتت

وكاالت  بــن  العاقــة  أصبحــت  الرقمــي،  العــر  ففــي 
ــب  ــة. فالكات ــر علني ــة، أك ــه والثقاف ــي الرفي ــتخبارات وعامل االس
ــع  ــة م ــات وثيق ــظ عــى عاق ــدرو«، حاف نفســه، »كريســتوفر أن
أجهــزة املخابــرات الربيطانيــة منــذ الثامنينيــات، وكتــب مذكــرات 
ــس  ــم الخام ــده »القس ــل وجّن ــم، ب ــروس مبوافقته ــقن ال للمنش
ــة« MI5 يف عــام 2003  ــرات العســكرية الربيطاني ــة املخاب يف هيئ
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