
التعمية الكمومية(*) 

بحث الرياضياتيون منذ أجيال عن منظومة يكون من شأنها أن تتيح لشخصني تبادل الرسائل 
في سرية مطلقة. واليوم تتضافر قدرات ميكانيك الكم مع علم التعمية إلنجاز تقدم عظيم في 

هذا االتجاه. 
<H .Ch. بينيت> ـ <G. براسار> ـ <K .A. إيكرت> 

  
شـرح <A .E. پـو> فـي أقـصوصـته الـقديـمة "الـبقة الـذهـبية" املـنشورة عـام 1843، مـبادئ كسـر 
الــكود code وتجــرأ قــائــال: "إن الــعقل البشــري قــادر عــلى كســر (اســتخراج املُــعمى مــن) أي شــفرة 
يـمكن أن يـخترعـها اإلبـداع البشـري." وفـي أثـناء قـرن ونـصف قـرن بـعده كـان الـتنافـس بـني املـكوِّديـن 
(صـانـعي الـكودات) وكـاسـري الـكودات قـد بـلغ مـن الـتنازع والـتعقيد درجـة كـان يـمكن أن يـطرب لـها 
پـو. وقـد تـم، عـام 1918، اخـتراع شـفرة ال يـمكن كسـرهـا، عـلى الـرغـم مـن أن الـبرهـان عـلى ذلـك لـم 
يـــحصل إال فـــي األربـــعينات مـــن هـــذا الـــقرن. لـــكن هـــذه الـــشفرة كـــانـــت صـــعبة بـــعض الـــشيء عـــلى 
املـمارسـة الـعملية ألنـها كـانـت تـقتضي أن يتفق املـرسـل واملسـتقبل سـلفاً عـلى مـفتاح مـا ـ مخـزون 
كـبير مـن األرقـام الـعشوائـية بـعضها يُسـتهلك لـدى اسـتخدامـه فـي كـل رسـالـة سـريـة يـتم إرسـالـها. ثـم 
تـم، فـي السـبعينات، تـطويـر شـفرات سهـلة الـتداول وذات مـفاتـيح قـصيرة يـمكن إعـادة اسـتخدامـها، 
أو دون مـفتاح سـري الـبتة، لـكنها مـازالـت حـتى الـيوم حـبيسة الـريـاضـيات، فـلم تُكسـر ولـم يُـبرهـن 

على أنها مأمونة. 
  

لـقد تـّم حـديـثا تـطويـر غـير مـتوقـع ـ بـاسـتخدام مـيكانـيك الـكم ـ لتحقيق إنـجازات مـهمة فـي الـتعمية 
ال يـمكن إجـراؤهـا بـالـريـاضـيات وحـدهـا. إن وسـائـط الـتعمية الـكمومـية تسـتخدم بـشكل نـموذجـي 
فــوتــونــات ضــوئــية إفــراديــة وتســتغل مــبدأ االرتــياب لــهايــزنــبرگ(1) الــذي بــموجــبه يحــدث، عــمومــا، 
اضـطراب فـي املـنظومـة الـكمومـية عـندمـا تُجـرى عـليها عـملية قـياس، األمـر الـذي يؤدي إلـى مـعلومـة 
نـاقـصة بـخصوص حـالـة املـنظومـة قـبل إخـضاعـها لـعملية الـقياس، فـاالسـتراق عـلى قـناة اتـصاالت 
كــمومــية يســبب إذًا اضــطرابــا ال مــناص مــنه، مــما يــنبه مســتخدمــيها الشــرعــيني. أي إن الــتعمية 
الـكمومـية تسـتغل هـذا املـفعول كـي تـتيح لـشخصني، لـم يـتقابـال قـط ولـم يـتبادال أي مـفاتـيح سـريـة 
مـــن قـــبل، أن يـــتصال فـــيما بـــينهما بســـريـــة مـــطلقة تـــحت ســـمع الـــخصم وبـــصره. كـــما أن الـــتعمية 
الــكمومــية تــساعــد عــلى تحقيق أهــداف لــلتعمية أبــعد غــورا وأهــداف ذات أهــمية فــي عــالــم مــا بــعد 
الحــــرب الــــباردة، كــــأن تــــتيح لــــخصمني ال يثق أي مــــنهما بــــاآلخــــر أن يــــتفقا عــــلى قــــرارات واحــــدة 

مستمدة من اتصاالت شخصية ال يُخشى ذيوع سريتها إال في الحدود الدنيا. 
  

لــقد نــشأ فــن الــتعمية مــنذ 2500 عــام عــلى األقــل وأدى دورا مــهما فــي الــتاريــخ مــنذ ذاك. وربــما 
كـانـت مـذكـرة زيـمرمـان Zimmermann Note واحـدة مـن أشهـر الـنصوص املـعّماة، وقـد عـملت عـلى 
جــرِّ الــواليــات املتحــدة إلــى الحــرب الــعاملــية األولــى. فــعندمــا ُكسِــــر هــذا الــنص املــعّمى عــام 1917 
تـبني األمـريـكيون أن أملـانـيا حـاولـت أن تُـغري املـكسيك بـاالنـضمام إلـى مـجهودهـا الحـربـي واعـدة 

هذه الدولة بأراض من الواليات املتحدة. 
  

 .O .J> ڤــرنــام> (مــن شــركــة الــهاتــف والــبرق األمــريــكية) واملــيجور .S .G> وفــي تــلك الــفترة طــوّر
مـوربـوگـن> (مـن سـالح اإلشـارة فـي الـجيش األمـريـكي) أول تـعمية غـير قـابـلة للكسـر فـعال تـسمى 



شـــفرة ڤـــرنـــام Vernam cipher [انـــظر مـــا هـــو مؤطـــر فـــي الـــصفحة 138]. كـــانـــت إحـــدى الـــصفات 
املـــميزة لهـــذه الـــتعمية حـــاجـــتها إلـــى مـــفتاح ذي طـــول يـــساوي طـــول الـــنص املـــرســـل وال يُســـتخدم 
 one-time pad بـعدئـذ أبـدا لـنقل رسـالـة أخـرى. (تُعرف شـفرة ڤـرنـام أيـضا بـاسـم ِسجـلِّ املـرة الـواحـدة
املســتمد مــن عــملية تــقديــم املــفتاح إلــى الــجواســيس عــلى شــكل سجــل مــنضد األوراق تُــنتزع كــل 
صـفحة مـنه بـعد اسـتخدامـها مـرة واحـدة ثـم تـتلف بـعدئـذ بـعنايـة.) لـكن اكـتشاف شـفرة ڤـرنـام لـم يُـثر 
أي نـشاط آنـذاك، وذلـك عـلى األرجـح ألن عـدم إمـكانـية كسـر هـذه الـشفرة لـم يـكن قـد تـأكـد نـهائـيا إال 
بعد حني، وألنها تتطلب الكثير من املفاتيح، األمر الذي جعلها غير عملية في االستخدام العام. 

  
وبســـبب هـــذه املحـــدوديـــة، اســـتمر الـــجيش والـــدبـــلومـــاســـيون فـــي االعـــتماد عـــلى شـــفرات أضـــعف 
تسـتخدم مـفاتـيح أقـصر. وبـذلـك كـان الحـلفاء، فـي الحـرب الـعاملـية الـثانـية، قـادريـن عـلى قـراءة أكـثر 
الــرســائــل الســريــة الــتي كــان األملــان والــيابــانــيون يــرســلونــها. وعــلى الــرغــم مــن إمــكانــية كســر هــذه 
الـشفرات فـإن حـلها لـم يـكن أمـرا يـسيرا. وفـعال، كـان املـجهود الـكبير املـطلوب السـتخراج الـشفرات 

املتزايدة التعقيد واحدا من العوامل التي حرَّضت على تطوير الحواسيب اإللكترونية. 
  

وقــد تــزايــد االهــتمام األكــاديــمي بــعلم الــتعمية واســتخراج املــعمَّى فــي أواســط الســبعينات عــندمــا 
اكــــتشف . <W. ديــــفي> و<E .M. هــــيلمان> و <C .R. مــــيركــــل>، الــــذيــــن كــــانــــوا فــــي جــــامــــعة 
ســتانــفورد آنــذاك، مــبدأ الــتعمية بــمفتاح عــمومــي public-key cryptography  PKC . وبــعد ذلــك 
بــــقليل، عــــام 1977، ابــــتكر <L .R ريڤســــت> و <A. شــــامــــير> و <M .L. أدملــــان>، فــــي معهــــد 
 The Mathematics of" :مـــاســـاتـــشوســـتس لـــلتقانـــة آنـــذاك، تـــنفيذا  عـــمليا لهـــذه الـــطريـــقة [انـــظر
 Public- Key  Cryptography  "  by  Martin  E.  Hellman;  Scientific  American,

 .[August, 1979
  
 تـختلف عـن كـل مـا سـبقها مـن طـرائق الـتعمية (PKC) إن مـنظومـات الـتعمية بـمفتاح عـمومـي

 فـي أن الـفرقـاء الـذيـن يـرغـبون فـي الـتراسـل ال يـحتاجـون إلـى اتـفاق مسـبق عـلى مـفتاح سـري. كـانـت
 تــقضي بــأن تــختار املســتخدمــة، الــتي ســنسميها ألــيس، بــطريــقة عــشوائــية PKC فــكرة املــنظومــة
 زوجـني مـن الـتحويـالت مـتعاكسـني تـبادلـيا ـ يسـتخدمـان إلجـراء الـتعمية وفـكها.عـندئـذ تُـذيـع ألـيس
 الـــتعليمات الـــالزمـــة إلجـــراء الـــتعمية، ولـــيس لـــفكها. يســـتطيع عـــندئـــذ املســـتخدم اآلخـــر، بـــوب، أن
 يســتعمل خــوارزمــية ألــيس فــي الــتعمية الــعمومــية إلعــداد رســالــة ال يســتطيع فــكها ســوى ألــيس؛
 وعـلى غـرار ذلـك يسـتطيع أي شـخص، بـمن فـيهم ألـيس، أن يسـتخدم خـوارزمـية بـوب فـي الـتعمية
 الـعمومـية إلعـداد رسـالـة ال يسـتطيع سـواه فـكها. وبـذلـك يسـتطيع كـل مـن بـوب وألـيس أن يـتحادثـا
 ســـرا عـــلى الـــرغـــم مـــن أنـــهما ال يشـــتركـــان فـــي أي ســـر يـــبدآن بـــه. إن مـــنظومـــات الـــتعمية بـــمفتاح
 عـمومـي تـالئـم خـصوصـا الـبريـد اإللـكترونـي والـصفقات الـتجاريـة، الـتي تحـدث غـالـبا بـني الـفرقـاء
 .الذين، بخالف الدبلوماسيني والجواسيس، لم يسبق لهم أن خطَّطوا للتراسل بسرية

  
 إن تــجاهــل هــذه املــزيــة نــاجــم عــن كــون مــنظومــات املــفتاح الــعمومــي لــم يُــبرهــن عــلى أنــها

 مـأمـونـة. والـواقـع أن شـامـير اسـتطاع، عـام 1982، أن يكسـر مـنظومـة قـديـمة مـن هـذه املـنظومـات،
 وربـما يحق لـپو أن يـبتسم فـي قـبره إذا عـلم .knapsack هـي املـعروفـة بـاسـم شـفرة حـقيبة الظهـر
 أن هـناك طـريـقة اسـتخراج مـاهـرة تسـتطيع، عـلى الـرغـم مـن أنـها لـم تـكن قـد اكـتُشفت بـعد، أن تكسـر
 .أيا من هذه الشفرات في غضون بضع دقائق



  

 !
ــد ويـــقيس ومـــضات ضـــوئـــية مســـتقطبة ضـــعيفة جـــدا، ويـــوفـــر طـــريـــقة مـــأمـــونـــة لـــنقل  جـــهاز كـــمومـــي يـــولّـِ

املعلومات [انظر التفاصيل في الصفحتني 142 و143]. إن كل ومضة تضم ُعْشر فوتون وسطيا. 
  

ولـقد ظهـر، قـبل عـدة سـنوات مـن اكـتشاف الـتعمية بـاملـفتاح الـعمومـي، تـطور مـدهـش آخـر: تـوحـيد 
الــتعمية مــع مــيكانــيك الــكم. فــفي عــام 1970 تــقريــبا كــتب <J .S ڤــيسنر> فــي جــامــعة كــولــومــبيا 
آنـــذاك، مـــقالـــة عـــنوانـــها "الـــتكويـــد املـــتزاوج" Conjugate Coding، يشـــرح فـــيها كـــيفية اســـتخدام 
مــيكانــيك الــكم، مــبدئــيا عــلى األقــل، لــلقيام بــمهمتني كــانــتا مســتحيلتني مــن وجــهة نــظر الــفيزيــاء 
الـتقليديـة. كـانـت املـهمة األولـى إيـجاد طـريـقة لـصنع أوراق نـقديـة يسـتحيل فـيزيـائـيا تـزويـرهـا. أمـا 
األخـــرى فـــكانـــت مخـــططا لـــضم رســـالـــتني تـــقليديـــتني فـــي عـــملية نـــقل كـــمومـــية واحـــدة يســـتطيع 
املسـتقِبل أن يسـتخرج واحـدة مـنهما، ال كـليهما مـعا. لـكن املجـلة رفـضت، لـسوء الحـظ، نشـر مـقالـة 
ڤـيسنر املـرسـلة إلـيها، وظـلت غـير مـنشورة حـتى عـام 1983. وفـي أثـناء ذلـك، فـي عـام 1979، كـان 
اثــنان مــنا (بــينيت وبــراســار) قــد عــلما بــأفــكار فــيسنر وبــدآ يــفكران بــكيفية جــمعها مــع الــتعمية 
بـاملـفتاح الـعمومـي. وسـرعـان مـا أدركـنا أن بـاإلمـكان اسـتخدامـها كـبديـل عـن املـنظومـة PKC: أي إن 
املـتراسـلنْي، الـلذيـن لـم يشـتركـا فـي سـرٍّ مسـبق، يسـتطيعان الـتراسُـــل بسـريـة مـطلقة ثـبتت سـالمـتها 

بالبرهان، ما لم يتبني أن باإلمكان انتهاك القوانني الفيزيائية املسلَّم بها. 
  

لـقد طـورنـا أوائـل مخـططاتـنا الـتعمويـة الـكمومـية بـني عـامـي 1982 و 1984، وكـانـت غـير عـملية 
تـمامـا، لـكن عـمليات التحسـني لهـذه املخـططات فـي غـضون الـسنوات الـتالـية تُـوِّجـت عـام 1989 
فــي بــناء نــموذج مــختبري عــامــل فــي مــركــز أبــحاث تــومــاس واطــسون بــالشــركــة IBM. ثــم كــان أن 

ساعد <J. سمولني> (املوجود حاليا في جامعة 
  

 .F> كــالــيفورنــيا بــلوس أنجــلوس) فــي بــناء الــتجهيزات اإللــكترونــية والــضوئــية، وأســهم كــل مــن
بـيسيت> و <L. سـلڤاي> (مـن جـامـعة مـونـتريـال) فـي كـتابـة الـبرنـامـج الـحاسـوبـي. وفـي الـوقـت 
نــفسه تــقريــبا، كــانــت األفــكار الــنظريــة لـ <D. دويــتش> (مــن جــامــعة أكــسفورد) قــد قــادت أحــدنــا 
(إيـكرت) إلـى اسـتلهام مـنظومـة تـعمويـة مـختلفة قـليال ومسـتندة إلـى عـالقـات تـرابـط كـمومـية. وفـي 



 .M> أوائـــل عـــام 1991 انـــطلقت تـــجارب لـــتنفيذ مـــنظومـــة إيـــكرت الـــتعمويـــة، مـــبنية عـــلى أفـــكار
پـاملـا> (مـن جـامـعة پـالـرمـو)، قـام بـها . <J. راريـتي> و <P. تـاپسـتر> مـن وكـالـة بـحوث الـدفـاع 

البريطانية. 
  

شفرة ِتشه كيڤارا 
عـــندمـــا ألـــقى الـــجيش الـــبولـــيڤي الـــقبض عـــلى الـــقائـــد الـــثوري <كـــيڤارا> عـــام 1967 
ر رســـائـــله ويـــنقلها إلـــى الـــرئـــيس الـــكوبـــي  وأعـــدمـــه وجـــد مـــعه ورقـــة تـــبني كـــيف يـــحضِّ
كـاسـترو. كـان كـيڤارا يسـتخدم شـفرة ڤـرنـام الـتي ال تُكسـر والـتي تـعود إلـى عـام 1918. 
كــانــت الــرســائــل (بــالــلغة اإلســبانــية) تُــترجــم أوال إلــى أعــداد عشــريــة ذات رقــم أو رقــمني 

بقاعدة معينة كما يلي: 

 !
وكــان مــن شــأن هــذه الــطريــقة بحــد ذاتــها أال تــضمن مــبدئــيا أي حــمايــة. وكــانــت أرقــام 
الــــرســــالــــة تُــــنظّّّم مــــعا بــــشكل مجــــموعــــات مــــناســــبة مــــن خــــمسة أرقــــام. وتــــصبح هــــذه 
املجـموعـات عـلى الـورقـة السـطَر األول مـن كـل ثـالثـة أسـطر مـتوالـية. كـان السـطر األوسـط 

هو املفتاح: متوالية أرقام عشوائية ال يعرفها إال كيڤارا وكاسترو. 
ثـم تـضاف أرقـام الـرسـالـة إلـى أرقـام املـفتاح (دون تـعلية خـانـات) لـينتج مـن ذلـك الـنص 
املــعّمى الــذي يــتألــف مــنه الســطر الــسفلي مــن كــل مجــموعــة مــن ثــالثــة أســطر. وبســبب 
جــــمع أرقــــام املــــفتاح الــــعشوائــــية يــــكوِّن هــــذا الــــنص املــــعمى نــــفسه مــــتوالــــية عشــــريــــة 



عـــشوائـــية ال تحـــمل أي مـــعلومـــة عـــن الـــرســـالـــة األصـــلية إال إلـــى الـــشخص الـــذي يـــعرف 
املـــفتاح. ثـــم يُـــرسَـــــل الـــنص املـــعمى إلـــى كـــوبـــا بـــقناة غـــير مـــأمـــونـــة، كـــأمـــواج الـــراديـــو 
الــقصيرة. وفــي كــوبــا يــجب عــلى عــناصــر مــكتب كــاســترو لــلتعمية أن يــطرحــوا أرقــام 
املـفتاح الـعشوائـية نـفسها، مـعيديـن بـناء املـتوالـية الـعدديـة الـتي فـي السـطر الـعلوي، 
وبـــذلـــك يـــكونـــون قـــد صـــعدوا الـــترجـــمة بـــاالتـــجاه املـــعاكـــس إلـــى حـــروف الـــرســـالـــة. لـــقد 
اسـتخدم عـدة جـواسـيس ودبـلومـاسـيني شـفرة ڤـرنـام عـلى مـدى الـقرن العشـريـن. فـبدال 
مـن أن يـتألـف املـفتاح مـن أرقـام عشـريـة، يـمكن أن يـصنع مـن سـلسلة طـويـلة عـشوائـية 
مؤلـفة مـن رقـمي الـتعداد الـثنائـي: 0 و1 كـما أن عـمليات الجـمع والـطرح يـجب أن تـتم 
فـــي آلـــة تـــعمل بهـــذا الـــتعداد، ال بـــاســـتخدام الـــتعداد العشـــري يـــدويـــا. لـــكن مـــازال مـــن 
الــــواجــــب أن يُحــــمل املــــفتاح بــــالــــيد مــــن املــــكان الــــذي أنشئ فــــيه إلــــى األمــــكنة الــــتي 
سيُســتخدم فــيها، ويــجب االحــتفاظ بــه بــكل حــرص أثــناء كــل مــراحــل تســليمه واخــتزانــه 

للحيلولة دون وقوعه في يد أي خصم. 

ولـــكي نشـــرح كـــيفية عـــمل هـــذه املـــنظومـــات ال بـــد مـــن أن نشـــرح بـــتفصيل أكـــثر بـــعض جـــوانـــب 
ريـاضـيات الـتعمية الـتقليديـة، ال سـيما دور املـفتاح. فـفي أوائـل عهـد الـتعمية كـانـت سـالمـة الـشفرة 
تســتند إلــى الســريــة فــي كــامــل عــملية الــتعمية وفــكها. أمــا فــي أيــامــنا هــذه فــالــعمليات مــعروفــة 
عــمومــا، لــكن املــفتاح يــظل ســرا. ويُســتخدم املــفتاح فــي الــشفرات الــحالــية لــضبط عــمليات الــتعمية 
ها ولــجعلها خــاصــة بــاملســتثمر نــفسه، وذلــك بــطريــقة تــجعل الــخصم ـ الــذي اعــترض الــنص  وفــكِّ
املـعمى ويـعرف طـريـقة تـعميته الـعامـة، مـن دون أن يـعرف املـفتاح ـ عـاجـزا عـن اسـتنتاج أي شـيء 
مــفيد مــن مــضمون الــرســالــة األصــلية. وعــلى هــذا يــمكن بــث الــرســالــة املــعماة عــلى قــناة مــعروفــة، 
كـــقناة إذاعـــية، أو نشـــرهـــا مـــطبوعـــًة فـــي إحـــدى الـــصحف. لـــكن املـــفتاح يـــجب أن يُـــرســـل فـــي قـــناة 
خــاصــة مــأمــونــة جــدا، فــي لــقاءات ســريــة مــثال أو بــوســاطــة مــراســل مــوثــوق. وعــلى الــرغــم مــن أن 
تــوزيــع املــفتاح عــلى قــنوات خــاصــة مــكلِّف، فــإنــه يــتيح ســريــة االتــصال عــبر قــنوات عــمومــية غــير 

مكلفة. 
  

 .E .C> وأخـــيرا فـــإن ســـالمـــة الـــنص املـــعّمى تـــعتمد عـــلى طـــول املـــفتاح. وفـــي األربـــعينات بـــرهـــن
شــانــون>، مــن مــختبرات بــل آنــذاك، فــي نشــرتــني عــلميتني المــعتني عــلى مــا يــلي: إذا كــان املــفتاح 
أقـصر مـن الـرسـالـة املـعماة، يـمكن لـخصم ضـليع بـشكل كـاف أن يسـتقي مـن الـنص املـعمى بـعض 
املــعلومــات عــن الــرســالــة. ويحــدث تســرب املــعلومــات هــذا مــهما كــانــت الــعملية الــتعمويــة مــعقدة. 
وبـخالف ذلـك يـمكن لـلرسـالـة أن تـظل خـفية تـمامـا ـ وفـي كـل الـظروف ـ عـلى املـتنصت، وذلـك بـفضل 
مـنظومـات تـعمويـة كـشفرة ڤـرنـام الـتي يـساوي طـول مـفتاحـها طـول الـرسـالـة وال يُسـتعمل إال مـرة 

واحدة وهو عشوائي تماما. 
  

إن ضـمانـة شـفرة ڤـرنـام مـرتـبطة بـضمانـة سـريـة تـوزيـع املـفتاح واخـتزانـه؛ إال أنـها، بسـبب صـعوبـة 
الــتزويــد بــمفتاح جــديــد لــكل رســالــة، غــير عــملية لــالســتخدامــات الــتجاريــة الــعامــة، عــلى الــرغــم مــن 
شـيوع اسـتخدامـها فـي االتـصاالت الـدبـلومـاسـية كـتلك الـتي تـتبادلـها كـل مـن مـوسـكو وواشـنطن 
عــبر الخــط الــساخــن. أمــا الــشفرة األكــثر شــيوعــا عــلى الــصعيد الــتجاري، املــعروفــة بــاســم مــعيار 
تـعمية الـبيانـات (املـعطيات) Data Encryption Standard، فـتعتمد عـلى مـفتاح سـري ذي 56 بـتّة 
ـــط مـشكلة سـالمـة  bit يـتكرر اسـتخدامـه فـي عـدة تـعميات عـلى فـترة زمـنية مـا. وهـذه الـطريـقة تُبسّـِ

توزيع املفتاح واختزانه، لكنها ال تحلها بتمامها. 



  
تـبقى فـي هـذا املـوضـوع مـسألـة أسـاسـية: يـمكن مـبدئـيا مـراقـبة أي قـناة خـصوصـية تـقليديـة مـن 
دون املــــساس بــــها ومــــن دون أن يــــعلم املــــرســــل أو املســــتقبل أن هــــناك مــــن يــــتنصت. فــــمثال يــــمكن 
لــلمفتاح الــذي يــنقله حــامــل الــرســالــة املــوثــوق أن يُــقرأ عــلى الــطريق بــإجــراء مــسح ذي مــقدرة مــيز 
(فـصل) عـالـية بـاألشـعة الـسينية، أو بـتقنية أخـرى تـصويـريـة مـتطورة، مـن دون عـلم حـامـل الـرسـالـة؛ 
ألن الــفيزيــاء الــتقليديــة ـ نــظريــة األجــسام والــظواهــر املــحسوســة (الــعيانــية)، كــالــوثــائق الــورقــية 
واألشــرطــة املــغنطيسية واإلشــارات الــراديــويــة ـ تُــتيح عــمومــا قــياس كــل الــخصائــص الــفيزيــائــية 
لــلجسم مــن دون أن تســبب اضــطرابــا لهــذه الــخصائــص. وبــما أن كــل املــعلومــات، بــما فــيها مــفتاح 
الـتعمية، مـكوّدة بـخصائـص فـيزيـائـية لـلجسم أو لـإلشـارة يـمكن قـياسـها، فـإن الـنظريـة الـتقليديـة 
تـترك الـباب مـفتوحـا أمـام إمـكانـية تـنصت ال تُسـبب أي اضـطراب، ألنـها تـتيح مـبدئـيا لـلمتنصت أن 

يقيس الخصائص الفيزيائية من دون أن يسبب لها اضطرابا. 
  

لـكن الـحال ليسـت هـكذا فـي الـنظريـة الـكمومـية الـتي تُـشكل قـاعـدة الـتعمية الـكمومـية. إذ يُـعتقد أن 
هــذه الــنظريــة تــتحكم فــي كــل األجــسام، صــغيرهــا وكــبيرهــا، لــكن نــتائــجها أكــثر شهــرة فــي مــجال 
 subatomic املـنظومـات املـكرويـة (الـصغريـة)، مـثل سـلوك الـذرات املـفردة والـجسيمات دون الـذريـة
particles. فــعملية الــقياس جــزء ال يــنفصل عــن املــنظومــة الــذريــة فــي مــيكانــيك الــكم، وهــي ليســت 
مجـرد عـملية خـارجـية خـامـلة (غـير فـاعـلة) passive كـما فـي الـفيزيـاء الـتقليديـة. وعـلى هـذا يـمكن 
تـصميم قـناة كـمومـية ـ قـناة تحـمل إشـارة مـعتمدة عـلى ظـواهـر كـمومـية ـ بـطريـقة تـجعل أي عـملية 
مــراقــبة لهــذه الــقناة تســبب لــإلشــارة اضــطرابــا حــتميا يُــشعر بهــذه املــراقــبة. فــتبعا ملــيكانــيك الــكم، 
ينجــم هــذا املــفعول عــن وجــود أزواج مــن الــخصائــص الــفيزيــائــية، تــتمم كــل خــاصــية الــخاصــية 
األخـرى، أي إن قـياس إحـدى الـخاصـيتني يسـبب اضـطرابـا فـي الـخاصـية األخـرى. وهـذه املـقولـة، 
املــعروفــة بــاســم مــبدأ االرتــياب لــهايــزنــبرگ Heisenberg's uncertainty principle، ال تــتناول فــقط 

محدوديات تقنية معينة واحدة من تقنيات القياس، بل تتناولها كلها. 
  

ويــمكن تطبيق مــبدأ االرتــياب لــتصميم قــناة نــقل مــأمــونــة تــمامــا تــعتمد عــلى خــصائــص الــضوء 
الــكمومــية. وأصــغر وحــدة، أو كــّم، مــن وحــدات الــضوء هــي الــفوتــون، الــذي يــمكن أن يــعتبر مــجاال 
(حــقال) كهــربــائــيا مهــتزا يــحتل حــيزا صــغيرا جــدا. ويــسمى مــنحى االهــتزاز اســتقطاب الــفوتــون. 
ويــتألــف الــضوء عــادة مــن فــوتــونــات يــمكن لــها أن تتخــذ مــناحــي اســتقطاب شــتى. ولــكن إذا مــر 
ـــح مُــقطِّب polarizing، كــاملــرشّــــحات املســتعملة فــي الــنظارات الــشمسية، فــال يــمر  الــضوء عــبر مــرشّـِ
عــبر املــرشــح ســوى الــفوتــونــات الــتي لــها اســتقطاب مــعني. واالســتقطاب الــعابــر يتعلق بــتوجــيه 
املـــرشـــح. فـــفي الـــنظارات الـــشمسية تـــكون املـــرشـــحات مـــوجّـــــهة بـــحيث تـــنقل الـــضوء املســـتقطب 
عـــموديًـــا، ألن مـــثل هـــذا الـــضوء املســـتقطب يـــنعكس مـــن مـــعظم الســـطوح األفـــقية بـــدرجـــة أقـــل مـــن 
الـــتوهـــج. لـــكننا إذا أدرنـــا هـــذا املـــرشـــح بـــزاويـــة تـــساوي 90 درجـــة فـــإنـــه لـــن يـــنقل ســـوى الـــضوء 

املستقطب أفقيا فيزيد من شدة التوهج بدال من أن يُنقصها. 
  



 !
ضوء غير مستقطب يدخل في املرشح الذي يمتص بعضه ويقطِّب الباقي في منحى عمودي. يمتص 

املرشح الثاني ـ املائل بزاوية ما، q ـ قسطا من الضوء املستقطب ويمرر باقيه معطيا إياه منحى 
استقطابيا آخر. 

  
إن بـــناء قـــناة كـــمومـــية يســـتدعـــي مـــرشـــحا مـــقطبا، أو أداة أخـــرى يســـتخدمـــها املـــرسِـــــل لـــتحضير 
فـوتـونـات ذات اسـتقطابـات مـختارة، وطـريـقة يـطبقها املسـتقِبل ملـعرفـة اسـتقطاب الـفوتـونـات. وهـذه 
الـــعملية الـــثانـــية يـــمكن أن تـــتم بـــاســـتخدام مـــرشـــح اســـتقطابـــي آخـــر مـــن شـــأنـــه أن يـــمتص بـــعض 
الـفوتـونـات الـواردة إلـيه. لـكن هـذه املـهمة يـمكن تـنفيذهـا بـأحـسن شـكل بـوسـاطـة بـلورة مـضاعَــفَةِ 
االنـكسار (الـكلسيت مـثال). تـقسم الـفوتـونـات الـواردة، بحسـب مـنحى اسـتقطابـها، إلـى حـزمـتني مـن 

دون أن تمتص أيا منهما [انظر الشكل في الصفحة التالية]. 
  

إن الــفوتــون الــذي يــصادف بــلورة كــلسيت يــتصرف بــإحــدى طــريــقتني حســب مــنحى اســتقطابــه 
بـالنسـبة لـلبلورة. إذ يـمكن لـه أن يـعبرهـا عـلى اسـتقامـة وروده ويـبرز بـاسـتقطاب مـتعامـد مـع مـحور 
الـبلورة الـضوئـي، أو أن يـزاح خـط سـيره ويـبرز بـاسـتقطاب مـواز لهـذا املـحور. ولـو كـان الـفوتـون 
مســتقطبا ســلفا فــي أحــد هــذيــن املــنحيني، قــبل وروده إلــى املــرشــح، فــإن اســتقطابــه ال يُــعانــي أي 
تــغيير بــعد بــروزه، بــل يســتمر فــي خــط ســيره الــسالــف أو مُــزاحــا عــنه، عــلى الــترتــيب. أمــا إذا كــان 
الـــفوتـــون الـــوارد مســـتقطبا فـــي مـــنحى وســـٍط بـــني املـــنحيني، الـــعمودي واألفـــقي، فـــإن الـــفوتـــون 
سـيمتلك احـتمال سـلوك كـل مـن املـساريـن، املسـتقيم أو املـزاح، وسـيعاد اسـتقطابـه فـي هـذا املـنحى 
أو ذاك، بحســب املــسار الــذي يســلكه، نــاســيًا مــنحى اســتقطابــه الــسالــف. كــما أن الســلوك األكــثر 
عــشوائــية يحــدث عــندمــا يــصنع مــنحى االســتقطاب الــوارد زاويــة تــساوي 45 أو 135 درجــة مــع 
مـحور الـبلورة الـضوئـي. فهـذه الـفوتـونـات يـتساوى حـظها فـي سـلوك املـسار املسـتقيم مـع حـظها 
في سلوك املسار املُزاح، فال تُفشي شيئا بخصوص استقطابها السالف وتنسى كل شيء عنه. 

  
هـب اآلن أن بـوب أُخْــِبر سـلفا أن هـناك فـوتـونـا مـعينا مسـتقطبا فـي أحـد املـنحيني "االسـتقامـيني": 
الـعمودي (90 درجـة) أو األفـقي (الـدرجـة صـفر) دون أن يُـذكـر لـه أيـهما. عـندئـذ يسـتطيع أن يـعرف 
ـف مــن بــلورة كــلسيت بــاتــجاه  بــثقة مــنحى االســتقطاب، وذلــك بــأن يــعترض الــفوتــون بــجهاز مؤلّـَ
عـــمودي وبـــمكشافـــني، هـــما مـــثال مـــضاعِــــفان فـــوتـــونـــيان photomultipliers، يســـتطيعان كـــشف 
ــــه بـــلورة الـــكلسيت الـــفوتـــون إمـــا إلـــى املـــكشاف الـــعلوي إذا كـــان  فـــوتـــونـــات فـــرادى. عـــندئـــذ تـــوجّـِ
مسـتقطبا أفـقيا وإمـا إلـى املـكشاف الـسفلي إذا كـان مسـتقطبا عـموديـا. لـكن هـذه األجهـزة ال تُجـدي 
فـي الـتمييز إذا كـان اسـتقطاب الـفوتـون الـوارد عـليها قـطريـا (أي بـ 45 أو 135 درجـة)، لـكن يـمكن 



ر 45 درجـة عـن الـتوجـيه األصـلي.  تـمييز هـذه الـفوتـونـات بـثقة بـوسـاطـة جـهاز مـماثـل كـان قـد دوِّ
لـكن هـذا الـجهاز غـير مجـد بـدوره لـلتمييز بـني اسـتقطاب عـمودي واسـتقطاب أفـقي. وبـموجـب مـبدأ 
االرتــياب، فــإن هــذه املحــدوديــة ال تنطبق فــقط عــلى تــجهيزات الــكشف املشــروحــة هــنا بــل عــلى أي 
جـــهاز مـــكشاف مـــهما كـــان نـــوعـــه. فـــاالســـتقطابـــان، االســـتقامـــي (الـــعمودي أو األفـــقي) والـــقطري، 
خاصيتان متتامتان، بمعنى أن قياس إحدى الخاصيتني يجعل قياس األخرى عشوائيا حتما. 

  

 !
يمكن استخدام بلورة الكلسيت للتمييز بني الفوتونات املستقطبة أُفقيا والفوتونات املستقطبة عموديا. 
فالفوتونات املستقطبة أفقيا تعبُر البلورة على استقامة ورودها في حني أن املستقطبة عموديا تنحرف 

مرتني وتخرج من البلورة ُمزاحة. وعندما تدخل في البلورة فوتونات مستقطبة قطريا فإنها تخرج 
مستقطبة عموديا أو أفقيا وبشكل عشوائي، وتكون إما مزاحة عن خط سيرها األصلي أو غير مزاحة 

بحسب منحى استقطابها لدى الخروج، على الترتيب. 
  

نســتطيع اآلن أن نشــرح املخــطط الــبسيط لــعملية تــوزيــع املــفتاح الــكمومــي، وهــو املخــطط الــذي 
اقــترحــه اثــنان مــنا (بــينيت وبــراســار) عــام 1984، وســميناه "BB84" (لســبب واضــح). إن هــدف 
هــذا املخــطط هــو أن يــتبادل بــوب وألــيس مــفتاحــا ســريــا عــشوائــيا يســتطيعان مــن ثــم اســتخدامــه، 
كــما فــي شــفرة فــرنــام، لــنقل رســائــل ســريــة ذات مــعنى عــند الــلزوم. فــاملخــطط BB84، كــسواه مــن 



مخـططات تـوزيـع املـفتاح الـكمومـي، يسـتخدم قـناة كـمومـية يـرسـل عـبرهـا بـوب وألـيس فـوتـونـات 
مســتَْقطَبة إضــافــة إلــى قــناة تــقليديــة عــمومــية يــنقالن عــبرهــا رســائــل عــاديــة. إن املــتنصت، الــذي 
ســنسميه حــواء، حــر فــي أن يــحاول قــياس الــفوتــونــات (تحــديــد  اســتقطابــها) الــتي تســلك الــقناة 
الـــكمومـــية، لـــكن حـــواء، كـــما ذكـــرنـــا ســـابـــقاً، ال تســـتطيع عـــمومـــا أن تـــفعل ذلـــك مـــن دون أن تســـبب 
اضـطرابـا فـي تـلك الـفوتـونـات. إنـها سـتعرف كـل مـحتويـات الـرسـائـل املـنقولـة عـبر الـقناة الـعلنية، 
ولـكن هـب فـي الـوقـت الـحاضـر أنـها ال يـمكن أن تسـبب اضـطرابـا، وال أن تـغيِّر هـذه الـرسـائـل حـتى 

لو أرادت ذلك. 
  

يسـتخدم بـوب وألـيس الـقناة الـعمومـية لـلمناقـشة وملـقارنـة اإلشـارات املـرسـلة عـبر الـقناة الـكمومـية 
الخـتبارهـا بهـدف اكـتشاف الـتنصت. فـإذا شـعرا بـعدم وجـود مـتنصت فـإنـهما يسـتطيعان أن يسـربـا 
مــن بــيانــاتــهما قســطا مــن املــعلومــات الــتي يــعلمان أنــها مشــتركــة وعــشوائــية وســريــة، مــهما كــانــت 
تــقنية حــواء املــتطورة واملــقدرة الــحاســوبــية الــتي تــحت تــصرفــها [انــظر مــا هــو مؤطــر فــي هــذه 

الصفحة]. ويعمل مخطط توزيع املفتاح كما يلي: 
  

ـد ألــيس، ومــن ثــم تــرســل إلــى بــوب، قــافــلة فــوتــونــات ذات اســتقطابــات مــختارة عــشوائــيا  أوال، تــولّـِ
بـــزوايـــا اســـتقطاب تـــساوي 0، 45، 90 أو 135 درجـــة. يســـتقبل بـــوب هـــذه الـــفوتـــونـــات ويـــقرر 

عشوائيا من أجل كل فوتون، أن يقيس أيا من االستقطابني: االستقامي أو القطري. 
  

ثـانـيا، يـعلن بـوب عـن طـريق الـقناة الـعمومـية، ولـكل فـوتـون، نـوَع الـقياس الـذي أجـراه (اسـتقامـيًّا أم 
قــطريــا)، ولــكن مــن دون أن يــعلن نــتيجة الــقياس (مــا إذا كــانــت عــلى ســبيل املــثال: 0، 45، 90 أو 
135 درجـة). وتـخبره ألـيس، عـن طـريق الـقناة الـعمومـية ولـكل فـوتـون، عـن الـفوتـون الـذي أصـاب 
فـي قـياسـه. وعـندئـذ يُـسقط بـوب وألـيس كـل الـحاالت الـتي أخـطأهـا بـوب، أي الـحاالت الـتي فشـلت 
مـكشافـاتـه فـي تـسجيل فـوتـونـها (إن املـكشافـات املـوجـودة الـيوم ليسـت مـثالـية مـئة فـي املـئة). فـإذا 
لـم يـكن هـناك أي مـتنصت عـلى الـقناة الـكمومـية يـكون مـن شـأن االسـتقطابـات املسـتبقاة أن تؤلـف 

معلومة سرية مشتركة بني أليس وبوب. 
  

بــعدئــذ يــقوم بــوب وألــيس بــاخــتبار يهــدف إلــى اكــتشاف الــتنصت وذلــك، مــثال، بــأن يــقارنــا، عــبر 
الــقناة الــعمومــية ويُــسقطا بــعضا مــن بــيانــاتــهما االســتقطابــية بــاخــتيار عــشوائــي، فــإذا تــبني مــن 
اخــتبار املــقارنــة أن هــناك مــن يــتنصت، عــندئــذ يــلجأ بــوب وألــيس إلــى نــبذ كــل بــيانــاتــهما وإعــادة 
الـعملية بـاسـتخدام قـافـلة جـديـدة مـن الـفوتـونـات. أمـا فـي عـكس ذلـك فـإنـهما يـتبنيان االسـتقطابـات 
املسـتبقاة، الـتي لـم يسـبق لـها قـط أن ذُكـرت عـلى الـقناة الـعمومـية مـثل بـتات سـريـة مشـتركـة يـعني 
فـيها االسـتقطاب األفـقي أو ذو الـ 45 درجـة (عـلى حـد سـواء) الـرقـم 0 فـي طـريـقة الـعد الـثنائـي، 
ويـــعني فـــيها االســـتقطاب الـــعمودي أو ذو الـ 135 درجـــة (عـــلى حـــد ســـواء) الـــرقـــم 1 فـــي الـــعد 

الثنائي. 
  



 !
  

وبسـبب مـبدأ االرتـياب ال تسـتطيع حـواء أن تـقيس كـال االسـتقطابـني االسـتقامـي والـقطري لـلفوتـون 
الــواحــد. فــإذا أَجْـــرت، مــن أجــل فــوتــون مــعني، الــقياس الــخاطئ تــكون، حــتى لــو أعــادت إلــى بــوب 
فـوتـونـا مـتفقا مـع نـتيجة قـياسـها، قـد سـببت ـ بـشكل ال يـمكن تـداركـه ـ عـشوائـية فـي االسـتقطاب 
الـذي أرسـلته ألـيس أصـال. فـتكون الـحصيلة أنـها تسـبب أخـطاء فـي ربـع عـدد الـبتات مـن بـيانـات 

بوب التي عانت التنصت. 
  

إن املـقارنـة املـباشـرة لـلبتات املـختارة الخـتبار األخـطاء، كـما شـرحـناهـا سـابـقا، ليسـت عـملية مجـديـة 
جـدا: إذ يـجب الـتضحية بـعدد كـبير جـدا مـن الـبتات فـي سـبيل الـتأكـد بـثقة مـعقولـة مـن أن بـيانـات 
ألـيس وبـوب مـتطابـقة، ال سـيما إذا كـان الـتنصت غـير مـتواتـر كـثيرا، أي نـاجـما عـن بـضعة أخـطاء 
فــقط. وهــناك فــكرة أحــسن بــكثير تــقضي بــأن يــقارن بــوب وألــيس "املــماثــلة" parity ـ زوجــية أو 
فـــرديـــة ـ فـــي مجـــموعـــة جـــزئـــية عـــشوائـــية متفق عـــليها عـــلنا وتـــحوي قـــرابـــة نـــصف الـــبتات مـــن 
بــيانــاتــهما. يــمكن مــثال أللــيس أن تــقول لــبوب: "لــقد فــحصُت فــي بــيانــاتــي الــبتة الــتي رُتْــبتها 1 
والـتي رتـبتها 3 والـتي رتـبتها 9.. والـبتة 996 والـبتة 999 مـن بـتاتـي األلـف فـوجـدت أنـها تـحوي 
عـددا زوجـيا (شـفعيا) مـن الـ 1." عـندئـذ يـُعّد بـوب مـا لـديـه مـن مـكررات الـ 1 فـي تـلك الـرتـب نـفسها. 
فــإذا وجــد عــددا فــرديــا يســتنتج فــورا أن بــيانــاتــه تــختلف عــن بــيانــات ألــيس. ويــمكن الــبرهــان، فــي 



حـال اخـتالف بـيانـات ألـيس عـن بـيانـات بـوب، عـلى أن مـقارنـة املـماثـلة فـي مجـموعـة جـزئـية مـختارة 
عـشوائـيا تـكشف هـذا الـواقـع بـاحـتمال يـساوي 1/2 مـهما كـان عـدد األخـطاء ومـواضـعها (رتـبها). 
فــيكفي أن يــتكرر االخــتبار 20 مــرة، عــلى 20 مجــموعــة جــزئــية عــشوائــية مــتخالــفة، لــكي يهــبط 

احتمال وجود خطأ غير مكشوف إلى أقل من واحد في املليون. 
  

لـقد أُجـريـت تـعديـالت عـلى املخـطط BB84 فـي سـبيل الـحصول عـلى جـهاز تـعمية كـمومـية عـامـل 
لـدى الشـركـة IBM [انـظر الـشكل فـي هـذه الـصفحة والـصفحة املـقابـلة]. كـانـت الـتعديـالت ضـروريـة 
لـلتعامـل مـع املـشكالت الـعملية، كـالـضجيج فـي املـكشافـات وواقـع أن الـنموذج املـختبري يسـتعمل 

ومضات ضوئية بدال من فوتونات إفرادية. 
  

إن الـقناة الـكمومـية، الـتي تـعمل تـجهيزات ألـيس املـرسِـــلة فـي أحـد طـرفـيها وتـعمل تـجهيزات بـوب 
املسـتقِبلة فـي طـرفـها اآلخـر، مـوجـودة ضـمن صـندوق مـوصـد. وفـي أثـناء الـعمل تُـضبط املـنظومـة 

بحاسوب شخصي ينطوي على برامج مفصلة تمثل كال من أليس وبوب، وحواء إذا أُريد. 
  

إن الـطرف األيسـر مـن جـهاز إرسـال ألـيس يـتألـف مـن ديـود (صـمام ثـنائـي) هـو مـنبع ضـوء أخـضر 
ــن حـــزمـــة ضـــوئـــية، تشـــبه ســـلكا مســـتقيما، فـــوتـــونـــاتـــها  وعـــدســـة وثـــقب صـــغير ومـــرشـــحات تؤمّـِ
مســـتقطبة أفـــقيا. ثـــم تـــعترضـــها عـــناصـــر كهـــرضـــوئـــية، اســـمها خـــاليـــا پـــوكـــلز Pockels، وظـــيفتها 
تــحويــل االســتقطاب األفــقي األصــلي إلــى واحــد مــن االســتقطابــات األربــعة املــعتمدة تــحت تــصرف 
ألــيس. ولهــذه الــخاليــا مــفعول ال يــختلف عــن مــفعول تــدويــر املــرشــح املــقطب ليتخــذ أحــد األوضــاع 

األربعة، لكن تنفيذ العملية بهذه الخاليا يكون أسرع بكثير. 
  

وفــي طــرف الــقناة الــكمومــية اآلخــر تــضم تــجهيزات بــوب املســتقبلة خــاليــا پــوكــلز، تــماثــل مــا عــند 
ألـــيس، فـــتتيح لـــه أن يـــختار نـــوع االســـتقطاب الـــذي يـــريـــد قـــياســـه، مـــن دون حـــاجـــة إلـــى تـــدويـــر 
مـكشافـاتـه. وبـعد أن تـخترق الحـزمـة هـذه الـخاليـا لـدى بـوب تـتفرع، بـوسـاطـة مـوشـور (مـنشور) 
مـصنوع مـن الـكلسيت، إلـى حـزمـتني يـكون اسـتقطابـاهـما مـتعامـديـن وتـتجه كـل حـزمـة مـنهما نـحو 

مضاعف فوتوني خاص بها وظيفته كشف كل فوتون فرد. 
  

كـانـت تـجهيزات اإلرسـال تـبعد عـن تـجهيزات االسـتقبال، فـي الـنموذج املـختبري املسـتخدم، مـسافـة 
30 سـنتيمتر ـ لسـبب رئـيسي هـو الـرغـبة فـي أن تـتسع مـنضدة الـعمل لهـذه الـتجهيزات كـلها ـ لـكن 
لـيس هـناك مـا يـمنع مـبدئـيا هـذه الـتقنية مـن أن تُسـتخدم ملـسافـات أكـبر بـكثير. فـالـنقل الـكمومـي 
يـمكن أن يُـرسَـــل عـبر عـدة كـيلومـترات فـي لـيف ضـوئـي مـثال. وإذا لـم يؤبـه لـلتكالـيف واملـشقة يـكون 
مـن شـأن الـنقل الـكمومـي أنـه يـمكن إرسـالـه عـبر مـسافـات طـويـلة فـي أنـابـيب مسـتقيمة مـفرغـة مـن 
دون مـفاقـيد تـذكـر. لـكن يـجب عـلى تـوزع املـفتاح كـمومـيا أن يـنافـس الـتقنيات الـتقليديـة الـتي هـي 

اآلن أرخص بكثير في عمليات اإلرسال ملسافات طويلة وقد تكون ذات سرية كافية. 
  

تــذكــر أن املخــطط BB84 يــكوّد كــل بــتة بــفوتــون مســتقطب واحــد. فــي حــني أن الــنموذج املــختبري 
املـذكـور يـكوّد كـل بـتة بـومـضة flash ضـوئـية خـافـتة. وهـذا يـضيف هـما جـديـدا فـي مـعالـجة محـذور 
الـتنصت: فـإذا اقـتطعت حـواء جـزءا مـن الحـزمـة، بـوسـاطـة مـرآة نـصف شـفافـة مـثال، سـتكون عـندئـذ 
قـادرة عـلى تـفريـع كـل ومـضة إلـى ومـضتني لـهما شـدة أضـعف، فـتقرأ هـي إحـداهـما وتـدع األخـرى 



تــمر إلــى بــوب بــاســتقطاب لــم يــضطرب. وإذا كــان الجــزء الــذي حــرفــته حــواء لــنفسها صــغيرا جــدا 
فـإن بـوب لـن يـشعر بـالـتنصت الـذي طـرأ عـلى إشـارتـه، أو قـد يـعزوه إلـى ضـياع طـبيعي فـي الـقناة. 
ويـمكن تـفادي هـذا الـتعدي بـإنـقاص مـعدل نـقل الـبيانـات، بـأن تـرسـل ألـيس ومـضات خـافـتة جـدا، 
أي بـضوء شـدتـه أقـل مـن فـوتـون واحـد وسـطيا فـي الـومـضة الـواحـدة. وهـذه الـومـضات الـخافـتة 

جدا يمكن الحصول عليها بمرشح يحذف تقريبا كل شدة الومضة الساطعة. 
  

 !
يــمكن لــلمنظومــة الــكمومــية أن تــوزع املــعلومــات بســريــة تــامــة. يــنتج املــرســل ومــضات خــافــتة مــن ضــوء 
أخــضر. وبــفضل الــثقب والــعدســة واملــرشــاحــات يــتحول ضــوء الــومــضة إلــى حــزمــة ضــيقة ذات اســتقطاب 
أفـقي. وتُغيِّر خـليتا پـوكـلز مـنحى االسـتقطاب فـتجعله بـإحـدى الـزوايـا: 0، 45، 90 أو 135 درجـة. فـتسير 
الـومـضات املسـتقطبة مـن املُرسِـــل وتـصل اتـفاقـا إلـى املُسْـــتقبِِل. وهـناك، بـعد أن تـعبر خـلية پـوكـلز املُسـتقبِِلة. 
تـبرز إمـا مسـتقطبة بـالـزاويـة 45 درجـة أو ال تـبرز بـتاتـا. وبـفضل هـذه الـخاليـا يـتاح للُمسـتقِبل أن يـختار 
بـني قـياس اسـتقطاب اسـتقامـي (أفـقي أو عـمودي) وبـني قـياس اسـتقطاب قـطري. فـفي حـالـة االسـتقامـي 
يـتوجـه الـفوتـون املسـتقطب أفـقيا نـحو املـضاعـف الـفوتـونـي األيـمن، ويـتوجـه الـفوتـون املسـتقطب عـموديـا 

نحو املضاعف الفوتوني األيسر. 
  

عــندمــا تُســتخدم ومــضات ذات شــدة ضــعيفة يــنقص، بــاملــعدل نــفسه طــبعا، حــظ بــوب فــي كــشف 
الـفوتـون فـي كـل ومـضة، لـكن حـظ بـوب وحـواء كـليهما، فـي اكـتشاف فـوتـونـات الـومـضة الـواحـدة، 
يــتناقــص كــثيرا وبــما يــتناســب مــع مــربــع شــدة الــضوء. ويــولــد الــجهاز الــعملي شــدات قــريــبة مــن 
ُعشْـــر فـوتـون فـي كـل ومـضة. ومـن جـهة أخـرى، إذا كـانـت ومـضات ألـيس أسـطع بـكثير (ألـف فـوتـون 
فـي الـومـضة الـواحـدة مـثال) يـصبح تـفريـع الحـزمـة أسهـل بـكثير. وتسـتطيع حـواء عـندئـذ، بـاقـتطاع 
جـزء صـغير مـن الشـدة، أن تـحصل، مـن كـل ومـضة، عـلى مـا يـكفي مـن الـفوتـونـات إلجـراء قـياسـات 
االسـتقطابـني: االسـتقامـي والـقطري، فـتعنيِّ مـنحى االسـتقطاب مـن دون غـموض. أي، بـتعبير آخـر، 
كـلما كـانـت ومـضات ألـيس أسـطع أصـبحت أكـثر شـبها بـاإلشـارات الـتقليديـة، مـما يـتيح لـلمتنصت 

الحصول على كامل املعلومات من دون أن يسبب اضطرابا يُذكر. 
  

وهــناك مــشكلة عــملية أخــرى تــنبع مــن أن املــكشافــات املــتوافــرة تــولــد أحــيانــا اســتجابــة كهــربــائــية 
حـتى لـو لـم يُـصبْها أي فـوتـون. فـمثل هـذه "الـطرقـات الـزائـفة" وسـواهـا مـن الـعيوب فـي الـتجهيزات 
تـقود إلـى أخـطاء حـتى لـو لـم يـحصل أي تـنصت، وهـذا مـا يُـصعِّب عـلى ألـيس وبـوب أن يسـتبعدا 
بــيانــاتــهما كــلما وجــدا خــطأ فــيها، كــما يحــدث فــي املخــطط املــثالــي BB84. فــإذا عــثر بــوب وألــيس 
عــلى عــدد صــغير مــن األخــطاء يــجب عــليهما الــتفكير بــطريــقة لــتصحيحها ولــلمتابــعة. ومــن جــهة 
أخـرى، إذا وجـدا عـددا كـبيرا يـدل عـلى تـنصت مـحسوس يـجب عـليهما أن يـسقطا بـيانـاتـهما ويـبدآ 

من جديد. 
  



وهـناك تـقنيات مـتنوعـة كـي يـصحح بـوب وألـيس عـددا صـغيرا مـن األخـطاء فـي مـحادثـة عـمومـية، 
كـاسـتخدام كـود تـصحيح لـألخـطاء. لـكن هـذه الـتقنيات تـنطوي عـلى تسـريـب مـعلومـات إلـى حـواء 
الـــتي ربـــما كـــانـــت تســـترق الـــسمع إلـــى املـــحادثـــة الـــعمومـــية. وعـــلى هـــذا، وبـــعد الـــنقل الـــكمومـــي 
ومـحادثـة تـصحيح األخـطاء، يجـد بـوب وألـيس نـفسيهما مـع مـا يـمكن أن يُـظن مـفتاحـا غـير نـقي، 
أي مجـموعـة مشـتركـة مـن الـبيانـات بـعضها فـقط سـري. ويـمكن أن تتسـرب إلـى حـواء مـعلومـات عـن 
هــذا املــفتاح فــي عــدة مــراحــل. فــقد تســتقي مــعلومــات مــن تــفريــع بــعض الــومــضات، ومــن قــياس 
ســواهــا مــباشــرة (إنــها ال يــمكن أن تــفعل ذلــك مــرارا أكــثر مــن الــالزم، حــيث إنــها تســبب أخــطاء فــي 
بـيانـات بـوب)، ومـن اإلنـصات إلـى املـناقـشة الـعمومـية بـني ألـيس وبـوب. لـكن ألـيس وبـوب، لـحسن 
الحــظ بســبب مــعرفــتهما شــداِت الــومــضات الــضوئــية وعــدَد األخــطاء الــتي وجــداهــا وصــححاهــا، 

يمكنهما أن يقدرا كمية املعلومات التي ربما كانت قد تسربت إلى حواء عبر هذه الطرق كلها. 
  

إن مـثل هـذا املـفتاح املـشوب عـديـم الجـدوى بحـد ذاتـه. ولـو اسـتُخدم كـمفتاح لـشفرة فـرنـام، مـثال، 
لـتبني أنـه غـير مـأمـون بـتاتـا إذا كـان الجـزء األهـم مـن الـرسـالـة قـد اتفق لـه أن يـتالءم مـع الجـزء الـذي 
يـعرفـه املـتنصت مـن املـفتاح. لـكن اثـنني مـنا (بـينيت وبـراسـار) طـوَّرا، لـحسن الحـظ وبـالـتعاون مـع 
<M .J .روبـــرت> (الـــذي كـــان تـــلميذ بـــراســـار آنـــذاك)، تـــقنية ريـــاضـــياتـــية عُـــرفـــت بـــاســـم تـــضخيم 
الـخصوصـية privacy amplification. بهـذه الـتقنية يسـتطيع بـوب وألـيس، عـبر قـناة عـمومـية، أن 
يـأخـذا مـثل هـذا املـفتاح السـري جـزئـيا وأن يسـتخرجـا مـنه مـفتاحـا عـالـي السـريـة أصـغر مـن ذي قـبل 
وال يــعرف املــتنصت عــنه شــيئا، عــلى األرجــح، حــتى وال بِــتة واحــدة. فــالــفكرة الــرئــيسية لــتضخيم 
الــخصوصــية هــي أن يــختار بــوب وألــيس عــلنا، بــعد أن يحــدث الــتنصت، تــحويــال يــختصر طــول 
املـفتاح ويـطبقاه عـلى مـفتاحـهما املـشوب بـما يـجعل املـعلومـات الجـزئـية املـعروفـة، عـما يـدخـل فـي 

عملية التحويل، ال تكاد تُفْشي شيئا عما يخرج منها. 
  

إذا كـان املـدخـل (الـدخـل) يـتألـف، مـثال، مـن 1000 بـتة ال تـعرف مـنها حـواء سـوى 200 بـتة عـلى 
األكـثر، يسـتطيع بـوب وألـيس أن يُسـرِّبـا فـيما بـينهما عـند املخـرج (الخـرج) قـرابـة 800 بـتة عـالـية 
الســـريـــة. ويـــمكن الـــبرهـــان عـــلى كـــفايـــة تـــقنيات بـــسيطة إلـــى حـــد مـــا، وعـــلى أن ألـــيس وبـــوب ال 
يـحتاجـان حـتى إلـى مـعرفـة جـزء الـبيانـات الـذي ربـما يـمتلكه املـتنصت عـما يـدخـل، كـي يـختارا دالّـة 
(تـحويـال) ال تـعرف حـواء عـن خـرجـها أي مـعلومـات تـقريـبا. فـبصورة خـاصـة يـكفي ألـيس وبـوب أن 
يُــعرِّفــا كــل بــتة مــن الخــرج بــنّديــة (مــماثــلة) مجــموعــة جــزئــية عــشوائــية مــن بِــتات الــدخــل مســتقلة 
ومتفق عـليها عـلنا، أي بـما يشـبه جـدا مـا فـعاله لـلتأكـد بـثقة مـن أن بـيانـاتـهما الـكمومـية الـتمهيديـة 
كــانــت مــتطابــقة (بــاســتثناء أنــهما يــحتفظان اآلن بــالــنديــة ســرا بــدال مــن أن يــقومــا بــعملية املــقارنــة 

علنا). 
  

إن مــسألــة ضــمان ســريــة املــفتاح ليســت محــلولــة تــمامــا بــتوزيــع ســري مــضمون. فتخــزيــن املــفتاح 
نــقطة ضــعيفة أخــرى. إذ يــجب عــلى ألــيس وبــوب، بــعد أن يــتفقا عــلى املــفتاح، أن يخــزنــاه لــحني 
الـحاجـة إلـيه. ولـكن كـلما طـالـت مـدة هـذا التخـزيـن ازداد احـتمال اكـتشافـه لـدى مـن لـيس لـه الحق 
بـه. وعـلى الـرغـم مـن أن مـبادئ الـتقنية الـهندسـية يـمكن أن تـصعِّب اخـتراق املـضمون، فـإن قـوانـني 
الـــفيزيـــاء تـــتيح دومـــا اخـــتراق عـــمليات االحـــتياط. لـــكن املـــدهـــش أن بـــاإلمـــكان تـــصميم املـــنظومـــة 
الــتعمويــة بــما يــمكن أن يــضمن الســريــة عــلى صــعيد تــوزيــع املــفتاح واخــتزانــه وذلــك بــاســتغالل 
عــالقــات الــترابــط الــكمومــية. وتــعتمد املــنظومــة الــتعمويــة عــلى الــتصور الــذي قــدمــه <D. بــوم> 
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يحــدث املــفعول EPR عــندمــا تُــصدر ذرة ذات تــناظــر كــروي فــوتــونــني بــاتــجاهــني مــتعاكســني نــحو 
راصـديـن، ألـيس وبـوب. ويـصدر الـفوتـونـان بـحالـة بـدئـية ذات اسـتقطاب غـير مـعني. ولـكن بسـبب 
تـناظـر الـحالـة الـبدئـية يـجب عـلى اسـتقطابـي الـفوتـونـني، عـندمـا يُـقاسـان، أن يـكون لـهما قـيمتان 
مــتعاكســتان، شــرط أن يــكون الــقياســان مــن نــوع واحــد. أي، مــثال، إذا قــاس كــلٌّ مــن بــوب وألــيس 
اسـتقطابـني اسـتقامـيني يـكون لـكل مـنهما حـظان مـتساويـان فـي أن يسجـل 0 (اسـتقطابـاً أفـقياً) أو 
1 (اســتقطابــاً عــموديًــا) عــلى حــد ســواء لــكن إذا حــصلت ألــيس عــلى 0 فــإن بــوب ســيحصل حــتما 

على 1، والعكس بالعكس. 

إن الــجانــب املــهم والــغريــب فــي املــفعول EPR هــو أن اســتقطاب أي مــن الــفوتــونــني يتحــدد فــور أن 
يــقاس اســتقطاب اآلخــر، ال قــبل ذلــك. وهــذا يحــدث مــهما كــانــت املــسافــة بــني الــفوتــونــني فــي لحــظة 
إجــراء الــقياس. إن الــتفسير "الــتقليدي" لــلمفعول EPR يــناقــض الــحس الــبديــهي بــعض الــشيء. 
والــواقــع، إن كــل تــفسيراتــه الــتقليديــة تســتدعــي فــكرة غــير مــعقولــة، كــفكرة الــفعل اآلنــي املؤثــر عــن 
بـعد. ومـع ذلـك يفسـر الـتشكيل الـريـاضـياتـي ملـيكانـيك الـكم املـفعول EPR بـشكل واضـح، وقـد أكـدت 

هذه التجارب هذه الظاهرة تأكيدا جيدا. 

وبــاســتغالل املــفعول EPR ابــتكر أحــدنــا (إيــكرت) مــنظومــة تــعمويــة تــضمن ســريــة تــوزيــع املــفتاح 
وتخـزيـنه مـعا. فـفي نـسخة مبسـطة مـن هـذه املـنظومـة، شـرحـها <D. مـرمـني> (مـن جـامـعة كـورنـيل) 
تــولــد ألــيس عــددا مــن أزواج املــفعول EPR الــفوتــونــية، فــتحتفظ بــواحــد مــن كــل فــوتــونــني زوجــني 
لـــنفسها وتـــرســـل اآلخـــر إلـــى بـــوب. يـــقيس كـــل مـــنهما بـــعضا مـــن فـــوتـــونـــاتـــه فـــورا الخـــتبار وجـــود 
املـتنصت، لـكنهما يـختزنـان بـقية الـفوتـونـات مـن دون قـياس. ثـم يـقيسان هـذه تـتمة املـوضـوع وهـي 
فـي ويـقارنـان، عـند الـحاجـة إلـى املـفتاح مـباشـرة، بـعض الـفوتـونـات املخـزنـة. فـإذا لـم يُـعبث بهـذه 
الــفوتــونــات أثــناء عــملية التخــزيــن يــحصل بــوب دومــا عــلى 1 فــي حــال حــصول ألــيس عــلى 0، 
والــعكس بــالــعكس، وإذا لــم يجــدا بــينهما أي اخــتالف، عــندئــذ يــقيسان بــقية الــفوتــونــات املخــزنــة 

للحصول على املفتاح املرغوب فيه.  

وعـلى الـرغـم مـن أن هـذا اإلجـراء نـاجـح مـن الـناحـية الـنظريـة، فـإن اسـتخدامـه الـعملي غـير مـمكن؛ 
ألن تخـزيـن الـفوتـونـات عـملية غـير مـمكنة تـقنيا ألكـثر مـن جـزء ضـئيل مـن الـثانـية الـزمـنية. وعـلى 

هذا فإن املفعول EPR ليس ـ في الوقت الحاضر ـ وسيلة عملية لضمان سرية تخزين املفتاح. 

وعـلى الـرغـم مـن أن االتـصاالت السـريـة هـي أكـثر تـطبيقات الـتعمية شهـرة، فـإن هـناك تـطبيقني أكـثر 
أهــمية ـ عــلى األرجــح ـ فــي زمــن الســلم، أحــدهــما االســتيثاق: أي الــتيقن مــن أن الــرســالــة آتــية مــمن 
يُـفترض أنـه أرسـلها وأنـه لـم يـعبث بـها أحـد عـلى الـطريق. واآلخـر مـهمة االحـتفاظ بسـريـة مـعلومـات 

خصوصية أثناء استخدامها للتوصل إلى قرارات علنية. 

فـــي أغـــلب مـــا سجـــله الـــتاريـــخ بهـــذا الـــخصوص كـــانـــت عـــملية االســـتيثاق تتعلق بـــأشـــياء مـــاديـــة 
يــصُعب نــسخها، كــاألخــتام والــتواقــيع. لــكن أمــثال هــذه األدوات ذات ضــمانــة محــدودة، وال يــمكن 



اسـتخدامـها بـتاتـا لـلوثـائق اإللـكترونـية الـرقـمية، كـالـصفقات املـصرفـية، الـتي غـالـبا مـا تُـنقل عـلى 
خطوط اتصاالت غير مضمونة. 

لــكن يــوجــد لــحسن الحــظ تــقنيات ريــاضــياتــية لــالســتيثاق مــن الــرســائــل الــرقــمية. فــفي عــام 1979 
اكــتشف . <N .M. ويــگمان> و<L .J. كــارتــر> (مــن الشــركــة IBM) مخــطط اســتيثاق رقــميا يــقدم 
فـعال ضـمانـة مُـثبتة. إذ إنـه، عـلى غـرار شـفرة فـرنـام، يـتطلب مـن املـرسـل واملسـتقبل أن يـمتلكا، سـلفا، 

مفتاحا سريا مشتركا يُستهلك جزء منه في كل مرة يتم فيها االستيثاق من رسالة. 

إن طـريـقة ويـگمان ـ كـارتـر فـي االسـتيثاق وتـوزيـع املـفتاح الـكمومـي يـمكن أن تؤدي إلـى اسـتفادة 
كـــل مـــنهما مـــن اآلخـــر. فـــمن جـــهة أولـــى تـــضمن الـــتقنية الـــكمومـــية ســـريـــة بِـــتات املـــفتاح الســـري 
املسـتهلكة فـي طـريـقة االسـتيثاق. ومـن جـهة أخـرى يـمكن اسـتخدام طـريـقة ويـگمان ـ كـارتـر لـتنفيذ 
تـوزيـع املـفتاح الـكمومـي بـنجاح حـتى بـوجـود خـصم أقـدر، أي خـصم مـن شـأنـه أن يـعبث بـرسـائـل 

القناة العمومية أو أن يسترق السمع إليها. 

يـمكن أيـضا لـلتعمية الـكمومـية أن تـبرهـن عـلى فـائـدتـها فـي حـمايـة املـعلومـات الـخصوصـية أثـناء 
اسـتخدامـها التـخاذ قـرارات عـلنية. واملـثال الـتقليدي عـلى اتـخاذ قـرار مـكتوم هـو "مـسألـة املـوعـد"، 
حـيث يـبحث شـخصان عـن طـريـقة لتحـديـد مـوعـد إذا كـان، وفـقط إذا كـان، أحـدهـما يسـتلطف اآلخـر، 
ومـن دون إفـشاء أي خـبر آخـر. فـإذا كـانـت ألـيس، مـثال، تسـتلطف بـوب، ولـكن بـوب ال يسـتلطفها، 
يـجب عـندئـذ إلـغاء املـوعـد مـن دون أن يـكتشف بـوب أن ألـيس تسـتلطفه (مـن جـهة أخـرى، ال مـناص 
منطقيا من أن تعلم أليس أن بوب ال يستلطفها، ألن املوعد كان سيظل قائما لو كان يستلطفها.) 

وهــناك عــدة ظــروف أخــرى يتعلق فــيها صــنع قــرار مشــترك، بــني مــنظمات حــكومــية أو بــني أفــراد 
ومـنظمات، بـمعلومـات سـريـة لـيس مـن شـأن الـطرفـني املـتفاوضـني إفـشاؤهـا كـليا. [انـظر: "حـمايـة 
خـصوصـية الـفرد اإللـكترونـية"،مجـلة الـعلوم، الـعدد 6/7 (1995) ، ص 22]. وملـسألـة املـوعـد، أو 
أي قــرار مشــترك مــعتمد عــلى بــيانــات خــصوصــية، حــٌل يــمكن الــحصول عــليه بــجعل ألــيس وبــوب 
يُـفْضيان بـمكنون نـفسيهما إلـى وسـيط مـوثـوق (حـواء مـثال) ويـفوِّضـانـه بـاتـخاذ الـقرار، إال أن لهـذه 
الـطريـقة محـذورا واضـحا: يـجب عـلى كـل مـن ألـيس وبـوب أن يـثقا بـأن حـواء سـتتخذ الـقرار بـشكل 

صحيح بالدرجة األولى ومن ثم دون أن تفشي أبدا البيانات الخصوصية. 

وهـــناك تـــقنيات أخـــرى تـــتيح قـــرارات عـــلنية مـــعتِمدة عـــلى مـــدخـــالت خـــصوصـــية تُــصنع مـــن دون 
وسـيط فـرد. وكـمثال عـلى ذلـك، يـمكن عـقد اتـفاق نـاجـح، بـني عـدة مـساهـمني، لـن يفشـل إال إذا تـآمـر 
مـــعظم املـــساهـــمني عـــلى إفـــساد املخـــرجـــات أو عـــلى إفـــشاء املـــدخـــالت. ومـــن جـــهة أخـــرى، إذا كـــان 
الـطرفـان يـثقان بسـريـة املـنظومـات الـتعمويـة الـعمومـية، يسـتطيعان عـندئـذ اتـخاذ الـقرارات بـشكل 
مــكتوم مــن دون أي وســيط. وفــي عــام 1982 كــان .- <C .C .A. يــاو> مــن أوائــل مــن تحــروا هــذه 

املسألة. 

وقـد بـرهـن . <C. كـريـپو> (مـن دار املـعلمني الـعليا فـي بـاريـس واملـركـز الـوطـني لـلبحوث الـعلمية) 
وتـلميذتـه <H .M. سـكوبـيسڤكا> وبـالـتعاون مـع اثـنني مـنا (بـينيت وبـراسـار)، عـلى أن بـاإلمـكان 
اسـتخدام جـهاز كـمومـي، يشـبه الـذي صـنعناه لـتوزيـع املـفتاح، لـصنع قـرار مشـترك بـشكل مـكتوم 



مـن دون وسـيط ومـن دون افـتراضـات ريـاضـياتـية غـير مـبرهـنة. ويـمكن صـنع قـرار مـكتوم بتطبيق 
مــتكرر لــعملية مــعالــجة مــعلومــات طــريــفة تــسمى الــنقل املُـغفل oblivious transfer، وهــي نــسخة 
أخــرى مــما ابــتكره ڤــيسنر إلرســال رســالــتني بــطريــقة تــتيح للمســتقِبل أن يــقرأ إحــداهــما فــقط، ال 
االثــنتني مــعا. وفــي عــام 1981 نــظَّم <O .M. رابــني> (مــن جــامــعة هــارڤــارد) فــكرة الــنقل املــغفل 
 .J> بــمعزل عــن أعــمال ڤــيسنر الــرائــدة الــتي لــم تُنشــر إال بــعد عشــر ســنوات. ثــم بــرهــن كــريــپو و
كـيليان>، فـي معهـد مـاسـاتـشوسـتس لـلتقانـة آنـذاك، عـلى أن الـنقل املـغفل يـمكن تـطبيقه فـي صـنع 

القرار املكتوم. 

إن مــن إحــدى الــسمات الجــذابــة لــصنع قــرار كــمومــي مــكتوم هــو أنــه، بــخالف تــوزيــع املــفتاح، ذو 
فــائــدة حــتى عــلى مــسافــات قــصيرة. لــكن مــا تــم تــنفيذه مــنها مــازال، لــسوء الحــظ، قــليل الجــدوى 
عـلى صـعيد الـريـاضـيات ويـتطلب عـدة آالف مـن الـفوتـونـات يـجب إرسـالـها واسـتقبالـها لـلتوصـل 
حــتى إلــى قــرارات بــسيطة. وإذا أمــكن تحســني مــردودهــا الــريــاضــياتــي بــشكل كــاف يــصبح صــنع 

القرار املكتوم أهم تطبيق للتعمية الكمومية. 
  

 املؤلفون 
 Ch. H. Bennett - G.Brassard - A. K. Ekert

يـولـون اهـتمامـا كـبيرا بـالـصالت األسـاسـية بـني الـفيزيـاء ونـظريـة الـحساب. بـينيت وبـراسـار كـانـا 
رائـديـن فـي مـضمار الـتعمية الـكمومـية. يـعمل بـينيت مـنذ عـام 1973 بـاحـثا فـي الشـركـة IBM. أمـا 
بـراسـار، فـأصـبح عـام 1979، أسـتاذا فـي عـلم الـحواسـيب فـي جـامـعة مـونـتريـال. أمـا إيـكرت، الـذي 
حــصل عــلى الــدكــتوراه مــن جــامــعة أكــسفورد، فــيعمل فــي كــلية مــيرتــون بــالــجامــعة نــفسها. وهــذه 

ثالث مقالة ينشرها بينيت في مجلة "ساينتفيك أمريكان". 
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