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زوار كوكب األرض؟
تحرك أميركي لتقديم أجوبة حول األطباق الطائرة

ناصر السهلي

أصــبــح   ،2020 ــام  ــ عـ نـــهـــايـــة  مـــنـــذ 
ــدة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــل الـــــــــــواليـــــــــــات املـ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ تــ
األمــيــركــيــة مــع ظــاهــرة »األطــبــاق 
الـــرســـمـــي.  اإلطـــــــار  فــــي   ،)ufo( ــرة«  ــائــ ــطــ الــ
ــاقــــض ذلـــــك الـــتـــكـــتـــَم ونـــســـج الــقــصــص  ونــ
 رفــض 

ّ
ــادا طـــوال عــقــود، فــي ظـــل الــلــذيــن سـ

السلطات التعليق على أحاديث أدلى بها 
مئات مــن األشــخــاص عــن رؤيتهم أطباقًا 

ق في سماء مدنهم.
ّ
طائرة تحل

ــايـــدن، على  بـ الــرئــيــس جـــو  وتــعــمــل إدارة 
تــشــريــع يــقــضــي بــتــوفــيــر أجـــوبـــة واضــحــة 
عــلــى األســئــلــة املتعلقة بــظــاهــرة األجــســام 
الــطــائــرة غــيــر املـــعـــروفـــة، وذلــــك اســتــجــابــة 
ملــطــالــب أعــضــاء فــي لــجــان األمـــن والــدفــاع 
بـــالـــكـــونـــغـــرس، وأّيــــــــده مـــســـؤولـــو أجـــهـــزة 

االستخبارات التابعة لوزارة الدفاع.
الــعــام املــاضــي، عمل جــهــاز االســتــخــبــارات 
اإلدارة،  العسكرية األميركية، بتوجيه من 
وسُيقدم  الــطــائــرة،  األجــســام  تحليل  على 
تــقــريــرًا إلــــى الــكــونــغــرس عـــن عــمــلــه خــال 
أميركيني   خبراء 

ّ
أن علمًا  الــجــاري.  الشهر 

دقــقــوا خـــال الــســنــوات األخـــيـــرة فــي نحو 
الــــســــنــــوات  خــــــــال  وقـــــعـــــت  حــــــادثــــــة   120
الــــعــــشــــريــــن األخـــــــيـــــــرة. وكـــــانـــــت صــحــيــفــة 
ــام، عن  ــ »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« نــقــلــت، قــبــل أيـ
اطلعوا  األميركية  الحكومة  مسؤولني في 
املــقــرر صـــدوره في  التقرير  على مضمون 
زال  مــا  ـــه 

ّ
إن قولهم  الــجــاري،  الشهر  نهاية 

يصعب تفسير معظم الظواهر التي رآها 
الـــطـــيـــارون الــعــســكــريــون األمــيــركــيــون في 
الرئيس  إلدارة  وسبق  األخــيــرة.  السنوات 
األمــيــركــي الــســابــق دونــالــد تــرامــب اتــخــاذ 
قرار بالشروع في البحث عن أجوبة لهذه 
ــاهـــدات  ــرة، بـــعـــدمـــا تـــوســـعـــت املـــشـ ــاهــ ــظــ الــ
ــائـــرة، الـــتـــي بـــدأت  الــعــيــنــيــة لـــأطـــبـــاق الـــطـ
فـــي إطــــاق الــعــنــان لــلــخــيــال الــبــشــري عــام 
أواًل  سجلتها  لقطات  عبر  تحديدًا،   1942
ثم  واألســـود،  باألبيض  كاميرات  عدسات 
رصدتها أيضًا عدسات أخرى أكثر تطورًا. 
ت 

ّ
امللتقطة ظل الــصــور واألفـــام   آالف 

ّ
لــكــن

على مّر الزمن بتقنيات منخفضة الجودة 
املشككني  دفــع  مــا  اهـــتـــزازات،  وتصاحبها 
فــي وجـــود األطــبــاق الــطــائــرة إلــى وصفها 
ها »مجرد تهيؤات النعكاسات ضوئية 

ّ
بأن

وظواهر طبيعية في األجواء«.
األميركيني  شــهــادات  تــجــاوزت  لسنوات، 
مجرد مشاهدتهم هذه األطباق، وأطلقت 
الــــعــــنــــان ملـــخـــيـــلـــتـــهـــم فـــــي الــــحــــديــــث عــن 
مــخــلــوقــات غــريــبــة، وخــطــفــهــا أشــخــاصــًا 
ـــجـــري تـــجـــارب عــلــى بــعــضــهــم. ووصـــف 

ُ
ت

ها »ذات 
ّ
بعض األميركيني املخلوقات بأن

تملك  نــحــيــلــة  ــابــــع  وأصــ طــويــلــة  رؤوس 
اختراعات  من  تقدمًا  أكثر  أدوات فحص 
البشر«. وشّكل ذلك مادة دسمة لتصوير 
الروايات  نقلت  كثيرة  أفــام ومسلسات 
لم تقتصر  الظاهرة، والتي  الشعبية عن 
ــات املــتــحــدة األمـــيـــركـــيـــة، بل  عــلــى الــــواليــ
وصلت إلى االتحاد السوفييتي، بحسب 
مـــا يـــّدعـــي مــطــلــعــون عــلــى وثـــائـــق ســريــة 
ــبــــارات »كـــــي جــــي بـــي«  ــتــــخــ لـــجـــهـــاز االســ

ــران  ــ الـــســـابـــق، كــمــا شــمــلــت الـــبـــرازيـــل وإيـ
ودواًل أوروبية عدة، خصوصًا بريطانيا، 
وتـــحـــديـــدًا فـــي مــطــلــع الــثــمــانــيــنــيــات من 
الـــقـــرن الــعــشــريــن، فــــوق قـــاعـــدة عسكرية 
ــهــا احــتــوت أسلحة 

ّ
أمــيــركــيــة ُيــعــتــقــد بــأن

نــوويــة، وأيــضــًا فــي أوج الــحــرب الــبــاردة 
ــدة واالتـــــــحـــــــاد  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ بـــــــني الـــــــــواليـــــــــات املــ
الــســوفــيــيــتــي، واالســتــنــفــار الــغــربــي بعد 

الغزو السوفييتي ألفغانستان.
ه منذ عام 1957 جمعت في الدول 

ّ
يذكر أن

االسكندينافية 15 ألف شهادة عن األطباق 
الــطــائــرة واملــخــلــوقــات الــفــضــائــيــة، بينها 
لرجال وأطــفــال في السويد. كما أصــدرت 
 ،2009 عــام  فــي  الدنماركية  الــدفــاع  وزارة 
تــقــريــرًا عـــن ظـــواهـــر لـــم تــحــدد مــاهــيــتــهــا، 
زوارًا  تستقبل  ال  »األرض   

ّ
إن قالت  ها 

ّ
لكن

 قصص وجود 
ّ
من الــخــارج«.  والــافــت أن

مـــخـــلـــوقـــات فـــضـــائـــيـــة، ال تـــتـــوقـــف عــنــد 
العصور  فــي  للظواهر  مؤيديها  تسجيل 
إلــى آالف السنني عبر  الحديثة، بل تعود 
ــهــا 

ّ
ــروى أن ــ ــ ربــطــهــا بـــحـــضـــارات قـــديـــمـــة، ُي

وبينها  خارجية،  مساعدة  على  حصلت 
ــا الــجــنــوبــيــة،  ــيـــركـ ــا فــــي أمـ ــايــ ــارة املــ حــــضــ
وحضارات ما بني النهرين، التي صّورت 

رســوم  على  ومركباتها  فضائية  كائنات 
عــلــى الـــجـــدران، ورســـومـــات ضــخــمــة على 

رى إاّل من السماء.
ُ
األرض ال ت

واعــتــاد األمــيــركــيــون، أصــحــاب الــروايــات 
السردية األكبر عن الظاهرة، الخلط بني 
وجـــود »املــنــطــقــة 51« الــصــحــراويــة التي 
يستخدمها الجيش األميركي في تجارب 
عتاده الحربي، وظواهر األطباق الطائرة. 
 الشهادات السابقة لم تكن تؤخذ 

ّ
 كل

ّ
لكن

ــر الــرســمــيــة، رغــم  جـــديـــًا مـــن قــبــل الــــدوائــ
تـــصـــويـــر لـــقـــطـــات لـــظـــواهـــر غـــريـــبـــة فـــوق 
العاصمة واشنطن مطلع الخمسينيات، 
وقرب  منشآت عسكرية حساسة،  وفــوق 
حامات للطائرات وبوارج حربية أجرت 
ــي املـــحـــيـــط الـــــهـــــادئ، قــبــالــة  مـــــنـــــاورات فــ
األخيرة،  األعـــوام  وفــي  املكسيك.  سواحل 
حربية  طائرات  صّورتها  مقاطع  ُسربت 
ألجــســام لــم تــرصــدهــا الــــــرادارات. وأظــهــر 
دائرية  غالبيتها  معينة  أشكااًل  بعضها 
تــثــيــر فـــي حــركــتــهــا وســرعــتــهــا طــيــاريــن 
مــتــمــرســني، وأيــضــًا عــلــمــاء فــيــزيــاء أبـــدوا 
ــلـــمـــنـــاورات الــتــي  ذهـــولـــهـــم ودهـــشـــتـــهـــم لـ
تــنــفــذهــا األطـــــبـــــاق، ســــــواء عـــلـــى صــعــيــد 
الفائقة في االختفاء جــوًا أو في  السرعة 

ها 
ّ
إن القول  إلــى  البعض  املحيط، ما دفــع 

»أطباق ال تعرف حركتها الجاذبية«.

تفسيرات غامضة ألوباما 
بالنسبة إلى األجهزة األميركية الرسمية، 
ال تــتــعــلــق مــتــابــعــة الـــظـــاهـــرة وفــحــصــهــا 
وتــقــديــم أجــوبــة عليها، بــإشــبــاع رغــبــات 
إلى  استنادًا  ربما  تــرى،  فهي  الجمهور. 
تــقــاريــر مــوجــودة منذ أكــثــر مــن 70 سنة 
األمــر يتعلق باألمن   

ّ
أن أدراج سرية،  في 

القومي للباد. وما منح ظاهرة األطباق 
الرئيس  تلميح  الجدية،  بعض  الطائرة 
ــا، خــال  ــامـ األمــيــركــي األســبــق بــــاراك أوبـ
ديسمبر/كانون  فــي  تلفزيونية  مقابلة 
تــســجــيــل  تـــســـريـــب  بـــعـــد  املــــاضــــي،  األول 
ملـــشـــاهـــد غـــامـــضـــة فــــي الــــجــــو صـــورتـــهـــا 
ــائــــرات حــربــيــة أمـــيـــركـــيـــة، إلــــى مــعــرفــة  طــ
 األطـــبـــاق 

ّ
واشـــنـــطـــن بــمــا يــحــصــل، وبــــــأن

ــيـــؤات ملــصــوريــهــا  ــهـ لــيــســت تـــخـــيـــات وتـ
ومشاهديها، وبينهم لنيويوركيني فوق 
قبل عامني.  الــنــهــار  فــي وضــح  مدينتهم 
وقال أوباما: »آسف ال يمكنني التصريح 
عن ذلك«. فرّد الصحافي ستيفن كولبرت: 
»هذا جواب بنعم، فلو لم يكن ثمة شيء 
لقلَت ال يوجد شيء«. وأعقب ذلك تحّدث 
أوبــامــا فــي مــقــابــات أخـــرى عــن اطــاعــه، 
ــامـــي 2009  ــرة رئـــاســـتـــه بــــني عـ ــتـ ــــال فـ خـ
و2016، عــلــى تــقــاريــر ســريــة عـــن أطــبــاق 

طائرة »لم نستطع تفسيرها«.

تساؤالت 
بعد استبعاد المؤامرة

الذين  طــوال سنوات وعــقــود، أطلق أولئك 
يـــصـــدقـــون نــظــريــة وجـــــود أطـــبـــاق طــائــرة 
الــعــنــان  ومــخــلــوقــات غــريــبــة عـــن األرض، 
ــرة. فــفــي أمـــيـــركـــا، اعــتــبــرت  ــؤامــ لــنــظــريــة املــ
تعاون بني  بمثابة »مختبر   »51 »املنطقة 
العسكرية  الفضائية والبرامج  املخلوقات 
تشير  أن  آخـــرون  فيما خشي  األميركية«، 
ـــــــي أو  ــدم تـــقـــنـــي روسـ ــ ــقـ ــ األطـــــبـــــاق إلــــــى »تـ
 تــســجــيــل الـــــروس أنفسهم 

ّ
صــيــنــي«. لــكــن

ظواهر غريبة نسف هذه النظرية.
الشعبية  الثقافة  هــالــة   

ّ
أن يــبــدو  عــمــومــًا، 

أدت  أخـــرى،  مخلوقات  بــوجــود  املحيطة 
ــاق  ــبــ ــم األطــ ــلــ ــا يـــســـمـــى »عــ ــ ــهــــور مـ إلــــــى ظــ
ــل  ــ ــــواصـ ــتـ ــ ــــى وســـــــائـــــــل الـ ــلـ ــ الـــــــطـــــــائـــــــرة« عـ
كــورونــا.  جائحة  فترة  خــال  االجتماعي 
 برنامج »60 دقيقة« الشهير على 

ّ
علمًا أن

محطة »سي بي إس« نشر ثاثة مقاطع 
فيديو ألجــســام طــائــرة صــورهــا طيارون 

حربيون قبالة سواحل فلوريدا.
 األحــــوال، قــد يخّيب التقرير الــذي 

ّ
فــي كــل

يرتقب أن تقدمه االستخبارات العسكرية 
املراهنني  آمــال  الكونغرس  إلــى  األميركية 
على وجود حياة أخرى في كواكب بعيدة 
جعل  أو  وجـــودهـــا،  نــفــى  إذا  األرض،  عـــن 
الــظــاهــرة أكــثــر غــمــوضــًا، فــي وقــت توقعت 
الــتــقــريــر  يـــصـــدر  أن  أن«  أن  »ســــي  شــبــكــة 
 إجــــراء تحقيق 

ّ
مــعــلــومــات شــحــيــحــة. لــكــن

رســمــي يــمــثــل تــحــواًل ســيــاســيــًا كــبــيــرًا في 
الباد، بعد عقود من انتشار ثقافة شعبية 
تؤمن بوجود مخلوقات األطباق الطائرة.

)Getty /مجسم لطبق طائر في لوس أنجليس )توماسو بودي

قد يكون سبب إنشاء وكالة »ناسا« ربط البشرية بفضاء يعلم المعنيون بوجود كائنات فيه. لكّن ما نجحت الوكالة فيه خالل 
العقود السابقة كان فقط إحياء مخيلة حول حياة أخرى تتعزز اآلن

هوامش

نجوى بركات

يغرق  لبنان  أن  الدولي  البنُك  رنا 
ّ
الفائت، حذ األسبوع 

فه ضمن أسوأ عشر أزماٍت 
ّ
في أزمٍة اقتصاديٍة تصن

عامليٍة عرفها العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، 
مرّجحا أنه قد يبلغ »ربما إحــدى أشــّد ثالث أزمــات« 
عرفها العالم في املّدة نفسها، هذا ناهيك عن تدحرج 
مــا تحت خط  إلــى  اللبناني  الشعب  مــن نصف  أكــثــر 
خبٍر  فــي  بالنشوة  الشعور  إلــى  يدعو  مــا  ثّمة  الفقر. 
كهذا، وما ُيدغدغ الكبرياَء اللبنانّي املغرَم دوما بتبّوؤ 
املراتب األولــى، حتى في أكثر األخبار ســوءًا. فنحن، 
ملن ال يعرف، أصحاب أكبر صحن حّمص في العالم، 
الجيش  دخلها  التي  األولـــى  العربية  العاصمة  ونحن 
اإلســرائــيــلــي عـــام 82، ونــحــن مــوضــوع الــبــرقــيــة التي 
تجتاح  »الــجــرذان  األهلية  الــحــرب  العالم خــالل  جالت 
ــرذان على  ــ ــيـــروت: مــقــابــل كـــل مـــواطـــن لــبــنــانــي 5 جـ بـ
األقـــل«، ونــحــن بــالد أجــمــل النساء وأكــثــرهــن تــحــّررا، 
، حتى قيل فينا 

ً
 وحــنــكــة

ً
ونــحــن أكــثــر الــنــاس شــطــارة

إن صفة »لبناني« مهنة وليست جنسية، ونحن بالد 
 منها في اتجاه، 

ٌ
التعّدد وتسع عشرة طائفة يشّد كل

 إلــى الــعــالــم، ونــحــن من 
َ

ونــحــن الــذيــن صــّدرنــا الــحــرف
افتتحنا أولى الحروب األهلية في املنطقة، ونحن أّول 
أكثر  مــن  بــالدهــا، ونحن  ه خــارج 

ُ
أكثرّيت شعب تحيا 

األكثر جشعا  هم  امنا 
ّ
وفسادا، وحك  

ً
مديونية الــدول 

التي انفجر مرفأها وُدّمر  وال إنسانية، ونحن البالد 
بر أكبر ثالث انفجاٍر في 

ُ
 عاصمتها، في ما اعت

ُ
نصف

امها وحكومتها جفن ..
ّ
 لحك

ّ
العام، من دون أن يرف

الــقــائــمــة تــطــول وال ســبــيــل هــنــا لــحــصــرهــا، وهـــي إن 
اتخذت اليوم منحى معاكسا، هابطا ال صاعدا، فهي 
ما زالت تعّبر بصدق عن املكانة التي نشغلها والتي 
تتراجع،  أو  تهبط  أن  كــان،  ومهما  املسموح  غير  مــن 
حة ملزيد من »النجاحات« و»اإلنجازات« في 

ّ
هي املرش

والتهديدات  الشؤم  نذائُر  تــزداد  املقبلة، حيث  املرحلة 
ف 

ّ
بالتوق للكهرباء،  تام  بعتمة مقبلة شاملة وانقطاع 

قفل 
ُ
ي للمستشفيات عن استقبال املرضى، وقد أ

ّ
الكل

الضرورية  املــواد  ر 
ّ
توف لعدم  املختبرات  معظُم  حاليا 

من  الصيدليات  بخلّو  والتحاليل،  الفحوص  إلجـــراء 
نات 

ّ
معظم األدوية الضرورية واألساسية، مثل املسك

ــا مـــن عــالجــات  ــواهـ ـــري وسـ
ّ
وأدويــــــة الــضــغــط والـــســـك

األمــــراض الـــدارجـــة والــكــالســيــكــيــة، بــشــّح مــخــيــٍف في 

ات الوقود 
ّ
البنزين واملازوت، حيث تصبح زيارة محط

إلى زاويــٍة بعيدٍة الستيفاء نذٍر  بالذهاب زحفا  أشبه 
الجنوني ألسعار سلٍع ستزداد بشكل  ما، باالرتفاع 
هذياني، بعد رفع الدعم عنها، بفقد حليب األطفال من 
بنحو 80  قيمتها  اللبنانية  الليرة  األســواق، بخسارة 
باملائة، وبحجز املصارف ودائع الناس وحرمانهم من 

أمواٍل تعبوا لجنيها عمرًا بحاله..
ه؟ 

ّ
هــه؟ هــل ثّمة مــن يستطيع أن ُيقارعنا فــي هــذا كل

فليتقّدم إذًا وسنكون له باملرصاد، وسنثبت بسهولة 
 

ُّ
العالم اجتمعت فيها كل فائقة أن ليس من بقعة في 

اللذين  والــتــكــّدس  بالسرعة  والــكــوارث  املصائب  هــذه 
عــرفــنــاهــمــا مــنــذ 46 عــامــا. أجــــل، فــلــيــتــقــّدم أصــحــاُب 
الــرســامــيــل وتـــّجـــاُر الهيكل بــكــل ثــقــة، ولــتــوضــع على 
ــانـــات، ألن مـــن يــخــتــارنــا حتما  ــا أغــلــى الـــرهـ ــنـ رؤوسـ
 فــي مــاراثــون 

َ
ــل ــ ــف أوائـ

َّ
ــصــن

ُ
ســيــفــوز، فنحن ســـوف ن

التقهقر واالنـــحـــدار واالنــهــيــار والــتــراجــع والــســقــوط، 
وأوائل في أعداد القتلة واللصوص واملجرمني الناجني 
مــن كــل مــحــاســبــٍة وحــكــم عــدالــة، ومــوئــل أكــبــر مافيا 
سياسية عرفتها املنطقة على مدى قــرون. أوائــل في 
 واملــهــانــة والــفــقــر والــجــوع والــبــطــالــة واالنــحــطــاط، 

ّ
ــــذل ال

فيما ما زالــوا يوهموننا بأن مقدرتنا على االحتمال 
تفوق كل التوقعات، وطاقتنا على الحياة وحّب الحياة 
ال تقارن، وأن لبنان مثل طير الفينيق سينفض عنه 

ق من جديد.
ّ
الرماد ليعود ويحل

تركوا   
ّ

الــكــل وبعيدين،  قريبني  ــا، 
ّ
عــن وا 

ّ
انفض الجميع 

ــذام تــغــلــق أبــوابــهــا لــتــغــرق في  ــجـ مــديــنــة الــطــاعــون والـ
عناهم  وال  ماضيها  خاطبهم  ومــا  وعفنها،  دمائها 
مستقبلها. وحدنا، نحن التائهني في شقائنا وندمنا، 
ما زلنا نبحث عن خيوط تربطنا إلى جذوٍر طافيٍة لن 

تلبث أن تقتلعها الرياح.

نشوة االنهيار

وأخيرًا

سوف نُصنَّف أوائَل في 
ماراثون التقهقر واالنحدار 

واالنهيار والتراجع والسقوط
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باختصار

وكالة االستخبارات العسكرية 
األميركية ستعرض على 

الكونغرس هذا الشهر تقريرًا 
يحلل ظاهرة األجسام الطائرة. 

■ ■ ■
أشار أوباما إلى تقارير سرية 
عن أطباق طائرة »لم نستطع 

تفسيرها«

■ ■ ■
هناك ثقافة شعبية تؤمن 
بوجود مخلوقات فضائية 

وأطباق طائرة
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