
 

 تواصل بال إتصال!..هل يمكن للفيزياء أن تكون أكثر غرابة؟

  مـنذ نـشأتـها، قـبل مـا يـقارب قـرن مـن الـزمـان، حـققت مـيكانـيكا الـكم نـجاح مـنقطع الـنظير فـأجهـزة 
الــجوال والــحاســب اآللــي وغــيرهــا دالالت عــلى نــجاحــها الــكبير. و عــلى الــرغــم مــن نــجاحــها لــم تــتوقــف 

قـط عـن إدهـاشـنا بـنتائـجها الـتي تـبدو فـي كـثير مـن األحـيان مـناقـضة ملـا يُـعتقد غـالـبا يـجب أن يـكون. 

ومــا زالــت مــواضــيعها محــط جــدل كــبير فــي الــدوريــات الــعلمية. فــميكانــيكا الــكم نــجحت فــي تــفسير 
تجـربـة الـشق املـزدوج بـالـقول الـغريـب اإلزدواجـية الـجسيمية املـوجـية لـإللـيكترون ،أي أن اإللـيكترون لـه 

خـــواص األجـــسام واملـــوجـــات عـــلى حـــد ســـواء. و أكـــثر غـــرابـــة مـــن هـــذا مـــعضلة قـــطة شـــرودنجـــر الـــذي 

يــقول فــي تجــربــته الــذهــنية بــأن الــقطة  ليســت حــية أو مــيتة و إنــما فــي حــالــة مــزدوجــة مــن الــحياة و 
املـوت. فـي هـذا املـقالـة نسـتعرض بـشكل مبسـط ورقـة عـلمية تسـّلط الـضوء عـلى أحـد الـنتائـج الـغريـبة 
املـكتشفة حـديـثا فـي مـيكانـيكا الـكم. كـان الـفيزيـائـييون مـن قـبل يـعتقدون أن اي تـواصـل بـني طـرفـني 

يســتلزم وجــود كــيان فــيزيــائــي يــنتقل بــني الــطرفــني إليــصال الــرســالــة. ولــكن هــذا املــعتقد تــم نــقضه مــن 

قــبل حــاتــم صــالــح وزمــالؤه مــن مــديــنة املــلك عــبدالــعزيــز لــلعلوم و الــتقنية و جــامــعة تــكساس اي انــد ام 
 Protocol for Direct Counterfactual Quantum“ حــــــــــــــــــيــث قــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــوا فــــــــــــــــــي ورقــــــــــــــــــتــهــم

”Communication املـــنشورة فـــي Physical Review Letters بـــروتـــوكـــول لـــتواصـــل مـــباشـــر 
كـمي ال جـسيمي. بـروتـوكـول يـتيح الـتواصـل بـني طـرفـني بـحيث ال يسـتلزم مـرور أي كـيان فـيزيـائـي عـبر 

قـــناة اإلتـــصال . أكـــثر مـــا يـــميز هـــذه الـــورقـــة هـــي جـــمال و عـــمق الـــفكرة مـــع بـــساطـــة الـــريـــاضـــيات و 
املــفاهــيم الــفيزيــائــية املســتخدمــة. يــعتمد الــبروتــوكــول املــطروح فــي الــورقــة عــلى كــل مــن مجــزئــات حــزم 
ضــــــوئــــــية و مــــــرآيــــــا و كــــــواشــــــف ، بــــــحيث يــــــكون هــــــناك قــــــناة إتــــــصال بــــــني كــــــل مــــــن ألــــــيس(Alice) و 
بـوب(Bob) .املـعتاد هـو عـبور كـيان فـيزيـائـي مـن خـالل هـذه الـقناة هـذا الـكيان هـو مـن يـنقل املـعلومـة 
بـني طـرفـي اإلتـصال. أمـا طـريـقة عـمل الـبروتـوكـول هـي أن ألـيس تـرسـل جـسيم ضـوء (فـوتـون) و تـقوم 

هـي أيـضا بـإسـتقبالـه مـن خـالل كـاشـفني مـتواجـديـن لـديـها ويـقوم بـوب فـقط بـاإلخـتيار إمـا أن يـسمح 

لــلجسيم بــاملــرور مــن خــالل قــناة اإلتــصال أو ال. فــإن أضــاء الــكاشــف األول عــلمت ألــيس أن رســالــة 

بـوب هـي إغـالق املـنفذ (إشـارة 0) وإن أضـاء الـكاشـف الـثانـي عـلمت أن رسـالـة بـوب هـي فـتح املـنفذ 
(إشـارة 1) مـع الـتأكـيد أن جـسيم الـضوء لـم يـعبر قـناة اإلتـصال . أمـا كـيف انـتقلت الـرسـالـة مـن بـوب 

إلى أليس فهو ما لم تقم الورقة بشرحه ولم تقدم حل له. وبقي سؤاال مفتوح حتى هذه اللحظة.



 

لــنبدأ أوال بــاســتعرض مبســط ملــقياس الــتداخــل. يــحتوي مــقياس الــتداخــل الــبسيط مــن مجــزئــني حــزم 
  .(D) و كاشفني (SW) و منفذ (MR)و مرآتني (BS)ضوئية

  

عــندمــا تــرســل ألــيس شــعاع مــكون مــن فــوتــون واحــد مــن الــجهة اليســرى فــإن الــفوتــون إمــا أن يــنفذ او 
يـنعكس و عـندمـا ال يـكون هـناك قـياس لـلحالـة فـإن مـيكانـيكا الـكم تـحتم عـلينا بـقول ان الـحالـة تـكون 

مزدوجة بني النفاذ و اإلنعكاس و يكون معاملي النفاذ و اإلنعكاس هما R و T حيث  أن  

 

 إذا بهذا تكون حالة الفوتون بعد مجزئ الحزم الضوئية األول هو كالتالي 

 
 حــيث انــتقلت الــحالــة مــن كــونــها فــوتــون مــوجــود فــي الــجهة اليســرى قــبل الــتفاعــل مــع مجــزئ الحــزم 
الـضوئـية الـى حـالـة مـزدوجـة مـن نـفاذ و إنـعكاس بـعد الـتفاعـل. وعـندمـا يـرسـل بـوب فـوتـون مـن الـجهة 

اليمنى يكون الناتج أيضا إما نفاذ أو إنعكاس بحيث يكون تطّور الحالة الفيزيائية كالتالي  
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تأثير زينو الكمي  

يــنص تــأثــير زيــنو الــكمي عــلى أن  الــقياس املــتكرر لــحالــة مــعينة يــمنع الــحالــة مــن الــتطور أي بــمعنى 

عــلى ضــوء مــثالــنا الــسابــق عــندمــا يــكون هــناك مــنفذ مــغلق فــي الــذراع الــيمنى مــن مــقياس الــتداخــل 
يمنع الفوتون من املرور فإن حالة الفوتون تتطور كالتالي  

بروتوكول اتصال كمي مباشر شبه ال جسيمي

اآلن نــــقوم بــــتكويــــن بــــروتــــوكــــول اتــــصال شــــبه ال جــــسيمي بــــني ألــــيس و بــــوب ،بــــإســــتخدام تــــأثــــير زيــــنو 
الـــكمي، ويـــكون مـــكّون مـــن عـــدد N مـــن املجـــزئـــات الـــضوئـــية كـــما هـــو مـــوضـــح أدنـــاه. حـــيث أن زاويـــة 

       الــجيب ملــعامــل  الــنفاذ هــي  
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اآلن هــــناك حــــالــــتني إمــــا أن يــــبقي  بــــوب املــــنافــــذ جــــميعها مــــفتوحــــة بــــحيث يــــسمح لــــلفوتــــون الــــعبور أو 
يـغلقها وال يـسمح لـلفوتـون بـالـعبور. فـي الـحالـة األولـي يـكون تـطور الـحالـة بـعد املجـزئ األول و الـثانـي 

بإستخدام املتطابقتني األولى و الثانية هو كالتالي 

وبعد عدد n من املجزئات تكون الحالة هي 
  

  وبــــعد املجــــزئ األخــــير N تــــكون الــــحالــــة الــــنهائــــية هــــي     

وهــو مــا يــدل عــلى أن الــفوتــون فــي الــذراع الــيمنى مــن مــقياس الــتداخــل مــما يــجعل الــكاشــف الــثانــي 
(D2) يضيء. 

فـي الـحالـة األخـرى عـندمـا يـغلق بـوب جـميع املـنافـذ بـحيث ال يـسمح لـلفوتـون بـالـعبور فـإن الـحالـة بـعد 

املجزئ األول و الثاني، وبإستخدام املتطابقتني األولى والثالة، تتطور كالتالي 

اذ بعد عدد n من املجزئات تكون الحالة هي 

 

وبعد املجزئ األخير N, حيث أن N>>1 تكون الحالة النهائية هي   

وذلــــــك يــــــدل عــــــلى أن الــــــفوتــــــون فــــــي الــــــذراع اليســــــرى مــــــن مــــــقياس الــــــتداخــــــل مــــــما يــــــجعل الــــــكاشــــــف 
األول(D1) يـــضيء. نســـتنتج مـــن هـــذا أنـــه عـــند إبـــقاء املـــنافـــذ مـــفتوحـــة (إشـــارة 0) يـــضيء الـــكاشـــف 

الثاني و عند إغالقها (إشارة ١) يضيء الكاشف األول.

بهـذا إنـتهينا مـن الـقيام  بـإنـشاء بـروتـوكـول إتـصال كـمي مـباشـر  شـبه ال جـسيمي بـني الـيس و بـوب 
وانتهينا من الخطوة األولى نحو إنشاء بروتوكول ال جسيمي. 



 

بروتوكول اتصال كمي مباشر ال جسيمي

اآلن ننتقل الى بروتوكول إتصال كمي مباشر ال جسيمي كما هو موضح في الصورة أدناه.



 

 خــالل هــذا الــبروتــوكــول الــفوتــون يــمر خــالل M دورة كــبرى و لــكل دورة كــبرى هــناك N دورة صــغرى  
حيث أن زاويتي الجيب ملعاملي النفاذ للمجزء الخارجي والداخلي هما

 

اآلن الحالة التي تبني الفوتون في كل من الذراع اليمنى و الوسطى و اليسرى هي:
 

نـعلم مـن خـالل الـبروتـوكـول الـسابـق أنـه اذا قـام بـوب بـالـسماح لـلفوتـون بـالـعبور فـإن حـالـة الـفوتـون فـي 

الذراع الوسطى تتطور كالتالي  

اآلن لــنأخــذ الــحالــة عــندمــا تــقوم الــيس بــارســال فــوتــون مــن الــجهة اليســرى وعــند ســماح بــوب لــلفوتــون 
بالعبور. بعد عدد m من الدورات الخارجية فإن  تطور الحالة يكون كالتالي. 

  

 

اذا بعد الدورة النهائية  M، تكون الحالة النهائية  هي 
مما يجعل الكاشف األول يضيء. 

عـندمـا يـضيء الـكاشـف األول ذلـك يـدل عـلى أن الـفوتـون فـي الـذراع اليسـرى ويـؤكـد عـلى ان الـفوتـون 

لم يعبر قناة اإلتصال بحيث لو عبر الفوتون ألضاء الكاشف الثالث. 
  

اآلن بعد تذكر املتطابقة التي سبق اشتقاقها في البروتوكول األول عند إغالق املنافذ وهي  
  

نـــنتقل الـــى الـــحالـــة األخـــرى وهـــي عـــندمـــا يـــقوم بـــوب بـــإغـــالق جـــميع املـــنافـــذ بـــحيث ال يـــسمح لـــلفوتـــون 
باملرور. بعد عدد m من الدورات الكبرى تكون الحالة هي   



 

اذا بعد آخر دورة  M، تكون الحالة النهائية هي 

 مـما يـدل عـلى أن الـفوتـون فـي الـذراع الـوسـطى بـحيث يـضيء الـكاشـف الـثانـي. ونـحن مـتأكـدون انـه 
لم يمر الفوتون عبر قناة اإلتصال حيث أن بوب ال يسمح للفوتون بالعبور. 

  

تلخيصا ملا سبق 

١) عــــندمــــا يــــسمح بــــوب لــــلفوتــــون بــــاملــــرور (إشــــارة 0) فــــأن الــــكاشــــف األول يــــضيء. مــــما يــــؤكــــد أن    
الفوتون لم يعبر خالل قناة اإلتصال بحيث أنه لو عبر ألضاء الكاشف الثالث.

٢) عـندمـا ال يـسمح بـوب لـلفوتـون بـاملـرور(إشـارة ١) فـإن الـكاشـف الـثانـي يـضيء ومـا يـؤكـد عـدم عـبور 
الفوتون من خالل قناة اإلتصال عو عدم سماح بوب للفوتون باملرور.

وبهــــذا يــــكتمل الــــبروتــــوكــــول و تهــــدم  مــــيكانــــيكا الــــكم عــــلى يــــدي حــــاتــــم صــــالــــح و زمــــالؤه أحــــد أقــــوى 
اإلعـــتقادات الـــتي كـــنا نـــعتبرهـــا ذاتـــية اإلثـــبات. يـــقول د. محـــمد الـــعمري ،أحـــد املـــشاركـــني فـــي كـــتابـــة 
الـورقـة، مـعلقا عـلى الـنتيجة أنـها  مـحيرة لـلعقل و غـير بـديـهية . ربـما يـعتقد الـبعض أنـها مجـرّد كـالم 
نــظري اليــمكن تــطبيقه فــي الــواقــع، ولــكن د جــيان وي بــان وومــجوعــته الــشهيرة مــن الــجامــعة الــصينية 

لـــلعلوم و الـــتقنية قـــامـــوا بـــتطبيق عـــملي لـــلبروتـــوكـــول املـــقترح وعـــرضـــوا نـــتائـــجهم فـــي مـــؤتـــمر الـــليزر و 
الــبصريــات اإللــيكترونــية و قــامــوا بــرفــع الــورقــة الــعلمية عــلى مــوقــع  arXiv [2]  و لــم تنشــر بــعد فــي 

دورية علمية.
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