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مجتمع وإقتصاد

مجتمع وإقتصاد
يضع العلماء جهودهم من
أجل محاولة رصد جزيئات المادة
المظلمة وفهم مكوناتها

ّ
ّ
عظمة نظرية النسبية
العامة ...ومشكالتها!

علوم

ُّ
ّ
تعد ّ
النسبية
نظرية
العامة التي ّ
طورها
ألبرت أيشنتاين من
أشهر النظريات
ّ
العلمية في
التاريخ ،وهي تقدم
ّ
فيزيائية
منظومة
ّ
ورياضية متكاملة
لتحليل وفهم ّ
قوة
الجاذبية وخصائص
الكتلة وتأثيراتها.
لكن ،وعلى الرغم
ّ
جمالية هذه
من
النظرية وتناسقها
الهندسي الفظيع،
ال تزال عاجزة عن
تفسير ظواهر
ّ
ّ
أساسية
كونية

عمر ديب
ذهـبــت جــائــزة نــوبــل للفيزياء ،التي
أع ـل ـن ــت ع ـن ـهــا األك ــاديـ ـم ـ ّـي ــة امل ـل ـكـ ّـيــة
ال ـس ــوي ـ ّ
ـدي ــة ل ـل ـع ـلــوم هـ ــذا األسـ ـب ــوع،
إل ــى ثــاثــة عـلـمــاء أجـ ــروا اخ ـت ـبــارات
ّ
ف ـي ــزي ــائ ـ ّـي ــة ح ــاس ـم ــة ،وت ـم ــك ـن ــوا مــن
رصــد املــوجــات الثقالية أو موجات
ال ـجــاذبـ ّـيــة ،ال ـتــي تـنـتــج ع ــن الـحــركــة
املتسارعة للكتل الضخمة ،وتسبب
ت ـمـ ّـوجــات ف ــي بـنـيــة ال ـف ـضــاء نفسه.
ّ
في الواقع ،لم تشكل هوية الفائزين
ب ـج ــائ ــزة ن ــوب ــل ل ـل ـف ـيــزيــاء مـفــاجـئــة،
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا ب ـ ـعـ ــد أن أث ـ ـب ـ ـتـ ــت هـ ــذه
االخ ـت ـب ــارات صـ ّـحــة إحـ ــدى تـنـبــؤات
ّ
ّ
النسبية العامة التي وضعها
نظرية
ألبرت أينشتاين قبل  100عام.

ّ
ّ
نوبل لمن أثبتوا دقة توقعات
أينشتاين

أثبت العديد
خالل العقود املاضيةّ ،
م ــن ال ـظ ــواه ــر ال ـت ــي ت ـتــوق ـع ـهــا هــذه
الـنـظــريــة ،وبــاتــت حـســابــاتـهــا جــزءًا
م ــن بــدي ـه ـيــات ال ـع ـلــم ال ـح ــدي ــث ،مــن
أن ـظ ـمــة ق ـي ــاس امل ــواق ــع ال ـجـغــراف ـيــة،
إل ـ ــى م ـس ــأل ــة انـ ـحـ ـن ــاء ال ـ ـضـ ــوء عـنــد
م ـ ـ ـ ــروره أم ـ ـ ــام الـ ـكـ ـت ــل الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة فــي
الـفـضــاء الـتــي تــؤخــذ بــاالعـتـبــار في
ّ
الكونية وحساباتها،
كل املشاهدات
ّ
وغ ـي ــره ــا م ــن الـ ـت ــوقـ ـع ــات الــدق ـي ـقــة.
ّ
إل أن م ـس ــأل ــة م ــوج ــات ال ـج ــاذ ّب ـ ّـي ــة
ّ
بقيت عصية على االختبار لدقتها

ولغياب الوسائل املالئمة لرصدها.
وم ــع ت ـطـ ّـور التكنولوجيا والـعـلــوم
الحديثةّ ،
طور الفريق العلمي الذي
ق ـ ــاده الـ ـف ــائ ــزون ف ــي ج ــائ ــزة نــوبــل،
ريـنـيــر واس وبـ ــاري بــاريــش وكـيــب
ث ــورن ،تقنيات حــديـثــة تستند إلــى
مــاكـيـنــات الي ــزر عـمــاقــة تـمـتـ ّـد على
كيلومترات عــدة ،وتقيس في
طــول
ّ
شـكــل فــائــق ال ــدق ــة ت ــداخ ــل املــوجــات
الـضــوئـ ّيــة ال ــواف ــدة ،وال ـتــي ال يكمن
ّ
أن ت ـتــأثــر إل بـتـغـيــر بـنـيــة الـفـضــاء
الـ ــذي تـمـشــي ف ـي ــه .وب ــال ـت ــال ــي ،عند
حـ ـص ــول أي ت ـ ـفـ ــارق بـ ــن امل ــوج ــات
املتماثلة بني الضوئني ،يمكن رصد
ال ـت ـمــوجــات ال ـت ــي ح ـص ـلــت ف ــي هــذا
املـ ـك ــان ،أو «ال ــزمـ ـك ــان» ك ـمــا يـسـ ّـمــى
عند أخذ الزمان كبعد إضافي رابع
ّ
املكانية الثالثة.
جانب األبعاد
إلــى
ّ
ولفهم دقة هذا االختبار يكفي القول
ّ
إن الـ ـف ــارق ف ــي امل ــوج ــات الـضــوئـ ّـيــة
ّ
املـتــأثــرة بـمــوجــات الـجــاذبــيــة اآلتـيــة
مــن الـفـضــاء يـكــاد ال يبلغ ج ــزءًا من
قطر ّ
ذرة واحدة!
وب ـ ــالـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــل ،وف ـ ـ ـ ــي إنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاز عـ ـلـ ـم ــيّ
تـ ــاري ـ ـخـ ــي ،رص ـ ـ ــد هـ ـ ـ ــؤالء ال ـع ـل ـم ــاء
مـ ــوجـ ــات الـ ـج ــاذب ـ ّـي ــة ال ـن ــاج ـم ــة عــن
ت ـ ـصـ ــادم ث ـق ـب ــن أس ـ ــودي ـ ــن هــائ ـلــن
ودوران ـ ـه ـ ـمـ ــا حـ ــول ن ـف ـس ـي ـه ـمــا قـبــل
انــدمــاجـهـمــا فــي ثـقــب أس ــود واح ــد.
ّ
الشك
هذا االختبار أثبتّ ،بما يقطع
ـن ،صـ ّ ّـحــة تــوق ـعــات النسبية
بــالـيـقـ ّ
ً
ومدى دقة توقعاتها املستندة أصال

إل ـ ــى ن ـ ـمـ ــاذج ري ــاض ـ ّـي ــة وه ـن ــدس ـ ّـي ــة
لـ ـلـ ـفـ ـض ــاء وت ـ ـح ـ ــدي ـ ـدًا فـ ـ ــي م ـس ــأل ــة
م ــوج ــات الـ ـج ــاذب ـ ّـي ــة .إذًا ،س ـي ـكــون
مـسـتـغــربــا ل ــو ذه ـب ــت ج ــائ ــزة نــوبــل
ّ
صحة
لغير هــذا الفريق الــذي أثبت
ّ
 100عام من تاريخ الفيزياء النظرية
ّ
املبنية على أسس النسبية العامة،
ّ
ّ
ومعلمها األول ألبرت أينشتاين.

مسائل شائكة

ّ
ّ
ّ
ّ
العامة الوسيلة
النسبية
نظرية
تعد
ّ
النظرية لدراسة حركة الكتل الكبيرة
في الـكــون ،مثل حركة املـجـ ّـرات التي
ّ
تتشكل مــن مئات مليارات النجوم،
ّ
وتـتـحــرك فــي شكل تــوسـعـ ّـي ،بحيث

تثبت هذه االختبارات ّ
صحة إحدى
ّ
تنبؤات ّ
النسبية التي
نظرية
وضعت قبل  100عام
تـ ـتـ ـب ــاع ــد تـ ــدري ـ ـجـ ـ ّـيـ ــا عـ ـ ــن ب ـع ـض ـهــا
البعض ،وذلــك منذ مليارات السنني
اليوم.
حتى ّ
ّ
ل ـكــن تــوق ـعــات الـنـسـبـ ّـيــة عـلــى حــركــة
امل ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ّـرات ال ت ـ ـع ـ ـطـ ــي اإلجـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــات
الـصـحـيـحــة ع ــن ال ـحــركــة امل ــرص ــودة
واملقاسة .لذلك ،كان ال ّ
بد للعلماء من
ّ
نظرية كي تتطابق
إدخـ ّـال تعديالت
التوقعات مع املشاهدات .وأتت هذه

التعديالت مــن خــال نظرية «امل ـ ّ
ـادة
املظلمة» التي نحتاج إلــى وجودها
ل ـي ـح ـص ــل الـ ـتـ ـط ــاب ــق ب ـ ــن ال ـن ـظ ــري
ّ ّ
والـعـمـلــي .إل أن هــذا التعديل ليس
ب ـس ـي ـطــا ع ـل ــى اإلطـ ـ ـ ــاق ،كـ ــون كـمـيــة
امل ـ ـ ــادة امل ـظ ـل ـمــة امل ـط ـل ــوب وج ــوده ــا
للحصول على النتائج الصحيحة
تـبـلــغ أض ـع ــاف امل ـ ــادة ال ـ ّعــاديــة الـتــي
نعرفها فــي الـكــون .أي أنـنــا نفترض
وجـ ــود كـمـيــة هــائ ـلــة م ــن امل ـ ــادة غير
امل ــرئـ ـي ــة وغـ ـيـ ــر مـ ـع ــروف ــة ال ـت ـك ــوي ــن
ّ
والهوية ،وبنسبة تصل إلى  %80من
كتلة الكون!
ه ــذه الـفــرضـ ّـيــة قــد ت ــؤدي فــي نهاية
املـ ـ ـط ـ ــاف إل ـ ـ ــى اح ـ ـت ـ ـمـ ــال م ـ ــن اثـ ـن ــن:
ّإمـ ــا ال ـت ـثـ ّـبــت م ــن وجـ ــود ه ــذه املـ ـ ّ
ـادة
املظلمة ،وتحقيق نصر إضافي غير
مـسـبــوق لـنـظـ ّ
ـريــة الـنـسـبـيــة الـعــامــة،
ّ
لـجـهــة تـمــكـنـهــا م ــن إضـ ــاءة الـطــريــق
ال ـب ـح ـثــي أم ـ ــام اك ـت ـش ــاف ــات ج ــدي ــدة.
ّ
أو ع ــدم الـتـمــكــن مــن تـقــديــم إثـبــاتــات
ّ
ع ـم ـلـ ّـيــة اخ ـت ـب ــاري ــة أو اسـتـنـتــاجــات
نـ ـظ ـ ّ
ـري ــة جـ ــديـ ــدة داعـ ـ ـم ـ ــة ،مـ ــا يـعـيــد
ّ
الـشـكــوك ح ــول دق ــة نـظــريــة النسبية
ف ــي دراس ـ ــة حــركــة امل ـ ـجـ ـ ّـرات ،وتــالـيــا
ّ
كمالية الـجــانــب الـنـظــري منها،
إلــى
مــا يستدعي استكمالها بملحقات
ّ
ّ
إضافية.
نظرية
ّ
كـ ــذلـ ــك ،احـ ـت ــاج ــت م ـس ــأل ــة ال ـت ــوس ــع
ّ
للكون وفــي شكل متسارع،
املستمر
ّ
ّ
بـعـكــس ال ـت ــوق ــع الـطـبـيـعــي بـتـبــاطــؤ
ّ
توسعه تحت تأثير الـجــاذبـ ّـيــة ،إلى
إدخـ ــال مـفـهــوم ال ـطــاقــة املـظـلـمــة إلــى
جانب امل ــادة املظلمة .وهــذا مــا ّ
تنبه
إل ـي ــه أي ـن ـش ـتــايــن نـفـســه ع ـبــر إدخ ــال
ثابت فيزيائي دقيق أسماه «الثابت
الكوني»ّ ،
وتم تحديد قيمته ّلتتطابق
س ــرع ــة ت ـ ّ
ـوس ــع ال ـك ــون امل ـتــوق ـعــة مع
املشاهدات دون وجــود تفسيرات أو
ّ
طبيعية لقيمته هذه.
أسباب
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تقرير

ارتفاع عدد السياح بنسبة  %13.2في 2017
شهد قطاع السياحة تحسنًا ملحوظًا
فــي ع ــام  ،2017إذ سـ ّـجــل أعـلــى نسبة
سـ ّـيــاح وافــديــن مـنــذ  7س ـنــوات ،وبلغ
عــددهــم حـتــى تـمـ ّـوز  2017نـحــو 1.29
مـلـيــون زائ ــر ،مـحــقـقــا ارت ـفــاعــا بنسبة
 %13.2عــن الـعــام الـســابــق ،ومنعكسًا
بالتالي زي ــادة فــي اإلنـفــاق السياحي
بنسبة  ،%6بحسب مــا يشير تقرير
صـ ــادر ع ــن ق ـســم ال ـب ـحــوث ف ــي «ب ـلــوم
ب ـن ــك» حـ ــول «االنـ ـتـ ـع ــاش ف ــي ال ـق ـطــاع
السياحي في لبنان».
ورغــم أن هــذا االنـتـعــاش لــم يصل إلى
امل ـس ـتــويــات ال ـتــي شـهــدهــا ع ــام 2010
ال ــذي سـ ّـجــل دخ ــول نـحــو  1.5مليون
ّ
زائر إلى لبنان ،إل أنه املستوى األعلى
ّ
السورية ،وما تبعها
منذ بدء الحرب
من فرض قيود على شركات الطيران
وحـظــر دول الـتـعــاون الخليجي على
رعــايــاهــا الـسـفــر إل ــى لـبـنــان .فبحسب
األرق ــام الـصــادرة عن وزارة السياحة،
انـخـفــض ع ــدد الـسـ ّـيــاح فــي  2011إلــى
ً
 1.1مليون زائــر ،وصــوال إلى  891ألفًا
ّ
ّ
فــي  .2013فيما ُسـ ّـجــل التحسن األول
ّ
السياح
في عام  2014مع ارتفاع عدد
بنسبة  %0.68ودخــول نحو  897ألفًا
ب ـح ـلــول ش ـهــر آب ،ف ــي ح ــن انـخـفــض
اإلنـ ـف ــاق ال ـس ـيــاحــي بـنـسـبــة ّ .%6أم ــا
االنـ ـتـ ـع ــاش األكـ ـث ــر وض ــوح ــا فـسـ ّـجــل
في  2015الــذي شهد ارتفاعًا في عدد
ً
الـ ـس ـ ّـي ــاح ب ـن ـس ـبــة  ،%16.57م ـسـ ّـجــا
دخــول نحو مليون زائ ــر ،ومصحوبًا
بــزيــادة فــي اإلنـفــاق السياحي بنسبة
 ،%7وارت ـف ــع ع ــدد ال ـس ـيــاح ف ــي 2016

ً
ب ـن ـس ـبــة  ،%8.8م ـس ـج ــا دخـ ـ ــول 1.1
مـ ـلـ ـي ــون زائـ ـ ـ ـ ــر ،م ـ ــع ت ـ ــراج ـ ــع اإلن ـ ـفـ ــاق
السياحي بنسبة .%14

ّ
تو ّزع ّ
السياح

استحوذ ّ
السياح الوافدون من أوروبا
ّ
الحصة األكـبــر مــن إجمالي عدد
على
ّ
السياح الوافدين إلى لبنان في ،2017
ً
مسجال نسبة  %33.92أي مــا يعادل
نحو  436.6ألــف زائ ــر ،وهــو املستوى
ّ
السياح
األعلى منذ  8سنوات .يليهم
العرب بنسبة ّ ،%30.47
ثم األميركيون
ّ
فالسياح من أفريقيا
بنسبة ،%18.47
بنسبة  ،%5.74ومــن ثــم مــن أوسيانا
بنسبة .%4.22
ّ
السياح األوروب ـيــون زيــارة
يستهدف
ّ
ّ
املتاحف واملواقع التاريخية واألثرية،
ّ
وي ـشــكــل الـفــرنـسـيــون ال ـحـ ّـصــة األكـبــر
ب ـن ـس ـبــة ( %9.22م ـ ــا ي ـ ـعـ ــادل 118.7
أل ـ ــف زائـ ـ ـ ــر) ب ــارتـ ـف ــاع ب ـل ــغ  %17عــن
السنة املــاضـيــة ،يليهم األمل ــان بنسبة
 71( %5.52ألف زائر) بارتفاع بنسبة
 %15.28عـ ــن الـ ـسـ ـن ــة الـ ـس ــابـ ـق ــة ،ثــم
الـبــريـطــانـيــون بـنـسـبــة 48.5( %5.52
أل ــف زائ ــر) بــارتـفــاع بـلــغ  %13.66عن
ّ
السياح
السنة املــاضـيــة .كــذلــك سـ ّـجــل
الـ ـس ــوي ــدي ــون نـ ـمـ ـوًا س ـن ــوي ــا بـنـسـبــة
( %14.91نحو  28.8ألف زائر) ،وكذلك
اإليطاليون بنسبة  22.4( %13.55ألف
زائ ــر) ،واألت ــراك بنسبة 19.4( %23.5
ألف زائر).
ووصـ ـ ـ ــل عـ ـ ــدد ال ـ ـسـ ـ ّـيـ ــاح ال ـ ـعـ ــرب إل ــى
امل ـس ـتــوى األع ـلــى مـنــذ سـبــع س ـنــوات،

ّ
وسجلت
ببلوغهم نـحــو  392.2أل ـفــا.
الـ ـ ــزيـ ـ ــادات الـ ـسـ ـن ـ ّ
ـوي ــة األك ـ ـبـ ــر بـيـنـهــم
مل ـ ــواطـ ـ ـن ـ ــي دول مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
ّ
الخليحي (بــاسـتـثـنــاء اإلم ـ ــارات) ،إل
أن ه ــذا ال ـت ـعــافــي الـطـفـيــف ف ــي أع ــداد
ّ
السياح العرب لم يصل إلــى املستوى
ّ
املسجل في  ،2010إذ ال يزال املصريون
والـ ـع ــراقـ ـي ــون الـ ـ ـف ـ ــارون م ــن األزم ـ ــات
ّ
ّ
ّ
الحصة
األمنية فــي بــادهــم يشكلون
األكبر من املنفقني السياحيني العرب
ًّ
وي ـ ـت ـ ـجـ ــاوزون ك ـ ـ ــا مـ ــن ال ـس ـع ــودي ــن
والـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــن .وف ـ ــي ت ـف ـص ـي ــل ل ـه ــذه
الــزيــادات ،ارتـفــع عــدد السعوديني من
 23.7ألف زائر العام املاضي إلى 47.7
ألف زائــر في  ،2017مقارنة مع 132.9
ألــف زائ ــر فــي  ،2010فيما ارتـفــع عدد
ال ـكــوي ـت ـيــن م ــن  15.5أل ـف ــا ف ــي 2016
إلــى  31.4ألـفــا زائ ــر فــي  ،2017مقارنة
مــع  75.3ألــف زائ ــر فــي  .2010وارتـفــع
ّ
السياح األردنيني بنسبة %8.71
عدد
ووص ــل عــدد الــوافــديــن إلــى  62.8ألف
زائ ـ ـ ــر ،م ـق ــارن ــة م ــع  188.5أل ـ ــف زائ ــر
ف ــي  ،2010فـيـمــا وص ــل ع ــدد الـسـ ّـيــاح
الـعــراقـيــن إلــى  588ألـفــا بــارتـفــاع بلغ
 %4.87عن السنة السابقة ،مقارنة مع
 82.6ألف زائر في .2010
ّأم ـ ـ ـ ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ـ ــى ال ـ ــواف ـ ــدي ـ ــن مــن
األم ـيــرك ـيــن ،وأغـلـبـهــم م ــن املـغـتــربــن
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــن ف ـ ــي تـ ـل ــك ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد ،ف ـقــد
اسـ ـتـ ـح ــوذ األمـ ـي ــرك ـ ّـي ــون ع ـل ــى نـسـبــة
 ،%10.09أي ما يعادل  129.8ألف زائر،
مسجلني نموًا سنويًا بنسبة ،%16.6
ي ـل ـي ـهــم الـ ـ ــوافـ ـ ــدون مـ ــن كـ ـن ــدا بـنـسـبــة

 %6.40وهو ما يعادل  82.3ألف زائر
مسجلني نموًا بنسة .%14.7

اإلنفاق السياحي

ّ
سجل القطاع السياحي زيادة في اإلنفاق
بنسبة ( %6مروان طحطح)

استحوذ ّاألوروبيون
على الحصة األكبر
ّ
من إجمالي عدد السياح

ارت ـف ــاع اإلن ـف ــاق الـسـيــاحــي ف ــي 2017
بـنـسـبــة  %6ي ـعــود إل ــى ارت ـف ــاع أع ــداد
ّ
السياح الخليجيني ،من دون أن يصل
ّ
إلى املستويات األعلى املسجلة سابقًا.
ف ـف ــي  2009اسـ ـتـ ـح ــوذ ال ـخ ـل ـي ـج ـيــون
ع ـلــى  %51.04م ــن إج ـم ــال ــي اإلن ـف ــاق
السياحي ،فيما ّ
سجلوا  %36.36في
.2016
وبحسب األرقام الصادرة عن «غلوبال
بلو» ،استحوذ السعوديون على نسبة
 %15من اإلنفاق السياحي في النصف
ّ
األول من هذا العام ،يليهم اإلماراتيون
بنسبة  ،%12والكويتيون بنسبة .%7
واسـتـحــوذ الـسـ ّـيــاح األوروب ـي ــون على
 %5م ــن إج ـمــالــي اإلن ـف ــاق الـسـيــاحــي،
يليهم األميركيون بنسبة .%4
ّ
التطور على إجمالي
كما انعكس هذا
عــدد الــوافــديــن إلــى لبنان الــذي ارتفع
خالل العام بنسبة  %9.18ليصل إلى
 2.83مـلـيــون م ـســافــر ،م ـت ـجــاوزًا عــدد
املغادرين بنسبة  ،%4.43وكذلك على
القطاع الفندقي ،حيث حظيت بيروت
بالنسبة األكبر من اإلشغال الفندقي،
مـقــارنــة مــع املـنــاطــق األخـ ــرى .ويشير
مـســح «إرن ـس ــت أن ــد ي ــون ــغ» لــإشـغــال
الفندقي إلى ارتفاع ّ
املعدل في بيروت
من  %57في تموز  2016إلى  %64في
تموز  ،2017مقارنة مع  %74في .2010
(األخبار)

Monochrome

ّ
العلمية
االختبارات

ي ـقــوم «م ـص ــادم ال ـه ــادرون ــات» الــذي
ي ـ ـ ـسـ ـ ـ ّـرع ال ـ ـجـ ــزي ـ ـئـ ــات وي ـ ـ ـ ـ ــؤدي إلـ ــى
تصادمها على طاقة مرتفعة تعادل
ت ـل ــك امل ـ ــوج ـ ــودة فـ ــي ق ـل ــب ال ـن ـج ــوم،
باختبار التكوين الجزيئي للمادة،
ّ
وهو في ّ
تطور مستمر .وقد تمكن من
ّ
إثبات نظريات عــدة خاصة باملادة،
وإثـ ـ ـب ـ ــات وجـ ـ ـ ــود ج ــزيـ ـئ ــات مـ ّعـيـنــة
مثل «ب ــوزون هيغز» ،ال ــذي توقعته
نـ ـظ ــري ــات الـ ـفـ ـي ــزي ــاء م ـن ــذ سـتـيـنــات
الـ ـ ـق ـ ــرن امل ـ ــاض ـ ــي ،ل ـت ـف ـس ـي ــر تــرك ـيــب
املـ ـ ـ ــواد األخـ ـ ـ ــرى م ـث ــل الـ ـب ــروت ــون ــات
وااللـ ـكـ ـت ــرون ــات وك ـي ـف ـيــة حـصــولـهــا
على كتلتها.
راه ـ ـن ـ ــا ،يـ ـض ــع الـ ـعـ ـلـ ـم ــاء ج ـه ــوده ــم
مـ ــن أج ـ ــل مـ ـح ــاول ــة رص ـ ــد ج ــزي ـئ ــات
امل ــادة املظلمة فــي هــذه االخـتـبــارات،
وم ـ ـحـ ــاولـ ــة فـ ـه ــم مـ ـك ــون ــاتـ ـه ــا ال ـت ــي
تـخـتـلــف ج ـ ّ
ـذري ــا ع ــن امل ـ ــواد الـعــاديــة
ّ
امل ــرك ـب ــة م ــن م ـج ـمــوعــات مـعـيـنــة من
ّ
ال ـكــوارك أو تلك املنتمية إلــى عائلة
االلـ ـكـ ـت ــرون ــات .ل ـكــن ح ـتــى الـ ـي ــوم ،ال
توجد أي إشــارة أو طريقة للوصول
إلــى الغاية املنشودة ،فمسألة املــادة
ً
املـظـلـمــة ال تـ ــزال ب ـع ـيــدة نـسـبـ ّـيــا عن
اإلثبات املادي والفهم العلمي.
م ــن ه ـنــا ،م ــا زالـ ــت ن ـظـ ّ
ـريــة الـنـسـبـ ّـيــة
الـ ـع ــام ــة ت ـع ـت ـبــر مـ ــن أعـ ـم ــق وأق ـ ــوى
ال ـن ـظ ــري ــات ال ـف ـي ــزي ــائ ـ ّـي ــة ال ـن ـظ ـ ّ
ـري ــة،
ّ
خـصــوصــا ّأن بـعــض تــوقـعــاتـهــا هي
بــال ـغــة ال ــدق ــة ،م ـثــل م ـســألــة مــوجــات
ّ
الـجــاذبـ ّـيــة ،لـكــن الـعــديــد مــن املسائل
ّ
تطرح أسئلة حــول كيفية تطويرها
وتفسير بعض مكامن افتراقها عن
الــواقــع أو عــن االخـتـبــار الــدقـيــق كما
ً
فــي حــالــة املـ ـ ّ
ـادة املـظـلـمــة ،فـضــا عن
ّ
ّ
ال ـحــاجــة امل ـس ـت ـمــرة لـتـطــويــر نـظــريــة
ّ
النظرية الكمومية
أشمل تجمعها مع
الـتــي ال يمكن فهم خصائص املــادة
ّ
وج ــزي ـئ ــات ـه ــا إل م ــن خ ــالـ ـه ــا .ه ــذا
ه ــو عـلــم املـسـتـقـبــل ،وم ـج ــال البحث
ّ
الفيزيائي النظري األساسي لعقود
مستقبلية ّ
ّ
عدة.

(مروان بو حيدر)

بين السماء واألرض
ّ
ّ
ّ
ّ
كلهمْ ،
يلهون ،يغرقون في
ترتفع فيك عربة حديدية مغلقة ،مترًا مترًا ،حتى تعلقك في السماء ،بعيدًا عن صراخ األطفال وهول األمهات ،ونداء بائع «العرانيس» .كأنك مالك يتدلى من عند الخالق .ترى الناس
التفاصيل ،يشترون السعادة من قاطع التذاكر ،قبل أن تنتهي صالحية تذكرتك وتعود بعربتك إلى أرض الواقع.
تغريد الزناتي

