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مجتمع وإقتصاد

ّ
سباق لكشف أسرار المادة المضادة
علوم

تعمل ستة فرق ّ
بحثية
بشكل دؤوب ،وبما يشبه
السبق العلمي ،على سبر
أغوار وأسرار المادة المضادة
 anti-matterالتي ّ
تتكون
مواز تمامًا للمادة
بشكل ٍ
العادية المألوفة في كوننا،
باستثناء أن كل جزيء منها
ّ
الكهربائية
يحمل الشحنة
ّ
المعاكسة لجزيء المادة
المماثل

ّ
املعجالت الحالية ،مما سيعطي وفرًا
ف ــي ال ـجــزي ـئــات وامل ـع ـلــومــات الـنــاتـجــة
منها.

ّ
تاريخية
لمحة

عمر ديب
تـ ـتـ ـم ــرك ــز ف ـ ـ ــرق بـ ـحـ ـث ـ ّـي ــة ف ـ ــي «املـ ــركـ ــز
األوروب ــي لألبحاث الـنـ ّ
ـوويــة» ،CERN
الذي توجد مختبراته ومراكز أبحاثه
ّ
ومعجالت الجزيئات الضخمة األكبر
ف ــي ال ـع ــال ــم ال ـتــاب ـعــة ل ــه ت ـحــت مــديـنــة
ّ
السويسرية في شبكة متداخلة
جنيف
مــن األنـفــاق .ورغــم تمركزها على بعد
ّ
بحثية
مئات األمـتــار فقط فــي منشأة
ّ ّ
واحـ ـ ـ ــدة ،إل أن ل ـك ــل م ــن ه ـ ــذه ال ـف ــرق
أدواتـ ـ ـ ـ ــه ومـ ـق ــارب ــات ــه وطـ ــرقـ ــه ل ــرص ــد
ودراس ـ ـ ــة املـ ـ ــادة املـ ـض ــادة بــاالس ـت ـنــاد
ّ
فيزيائية مختلفةّ ،
مما
إلى خصائص
ّ
ّ
عمليًا مستقلة عــن بعضها
يجعلها
وتدخل في حالة تنافس وتـعــاون في
آن م ــن أج ــل اس ـت ـك ـشــاف م ــا خ ـفــي عن
ال ـع ـلــم ح ـتــى الـ ـي ــوم حـ ــول هـ ــذه املـ ــادة
املضادة الغامضة.

إنتاج ّ
المادة المضادة

فــي مـخـتـبــرات  CERNيــوجــد الجهاز
الوحيد فــي العالم الـقــادر على إنتاج
ج ــزيـ ـئ ــات ال ـ ـبـ ــروتـ ــون-امل ـ ـضـ ــاد ،وه ــو
مثيل ال ـبــروتــون ال ـعــادي املــوجــود في
نـ ــواة ال ـ ـ ـ ّ
ـذرات ول ــه ن ـفــس وزنـ ّــه وكــافــة
ّ
خـصـ ًـائـصــه ال ـف ـيــزيــائــيــة ل ـكــنــه يحمل
ً
شحنة ( )1-بدال من الشحنة اإليجابية
الـتــي يحملها الـبــروتــون .ويـتــم إنتاج
هذه الجزيئات في ّ
معجل دائري يبلغ
مـحـيـطــه  182م ـت ـرًا ،ث ــم ي ـجــري إط ــاق
الـبــروتــونــات امل ـضــادة بسرعة الضوء
لـتـتـبــاطــأ تــدري ـجـ ّـيــا ق ـبــل اص ـطــدام ـهــا

ّ
ّ
ّ
مهمة شاقة
عملية البحث عن االختالف أو الالتماثل بينهما

ّ
املادة املحيطة وفنائها معها
بمكو ًنات ً
مطلقة كمية من الطاقة .في هذه الفترة
ّ
ّ
البحثية
الزمنية القصيرة ،على الفرق
رصـ ــد ك ــل خ ـص ــائ ــص امل ـ ـ ــادة املـظـلـمــة
بمساعدة ّ أجهزة استشعار وكاشفات
فائقة الــدقــة ،وحواسيب عمالقة تقوم
بتسجيل كل الدفق املعلوماتي ليقوم
ّ
ال ـبــاح ـثــون بــدراس ـت ـهــا ،ك ــل م ــن زاوي ــة
بـ ـحـ ـث ــه .وخـ ـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات امل ــاض ـي ــة
حصلت تـطــورات مهمة ،حيث أصبح
ال ـع ـل ـمــاء ق ــادري ــن ع ـلــى م ـعــرفــة وفـهــم
خ ـص ــائ ــص ال ـ ـ ـ ـ ّ
ـذرة امل ـ ـضـ ــادة األص ـغ ــر
وهي الهيدروجني املضاد بعد جهود
ّ
استمرت لعقود.

ّ
أساسية مبهمة
مسائل

ّ
ل ـكــن ال ـس ــؤال الـبـحـثــي األع ـم ــق ،وهــو
مـ ــن املـ ـس ــائ ــل الـ ـكـ ـب ــرى فـ ــي ال ـف ـي ــزي ــاء
وع ـل ــم ال ـف ـلــك ال ـت ــي م ــا زال ـ ــت بـحــاجــة
إلـ ـ ــى تـ ـفـ ـسـ ـي ــرات ،ي ـب ـق ــى ق ــائ ـم ــا دون
إجــابــات ويـبـقــى هــو ال ـهــدف النهائي
من األبحاث .فوفق نماذج العلم حول
ّ
تشكل املـ ّ
ـادة في اللحظات األولــى من
ّ
ع ـمــر الـ ـك ــون ،ال ت ــوج ــد أيـ ــة أفـضـلــيــة
ّ
لـتـشــكــل املـ ــادة أو املـ ــادة امل ـض ــادة ،ما

ّ
يعني ض ــرورة تشكلهما بكميات أو
ّ
لكن مــا نعرفه حول
نسب متساويةّ .
ّ
الكون يشير إلى أنــه يتشكل بالكامل
من املادة وحدها دون املادة املضادة.
ً
ّ
ول ــو ت ـشــكــل ال ـك ــون ف ـعــا م ــن كـمـ ّـيــات
متساوية مــن امل ــادة وامل ــادة املـضــادة،
ل ـك ــان ــت هـ ــذه املـ ـك ــون ــات ت ـفــاع ـلــت مــع

الجهاز الوحيد في العالم القادر
على إنتاج جزيئات البروتون-المضاد
موجود في مختبرات CERN
بعضها فــي لحظات وأفـنــت بعضها
م ـط ـل ـقــة ك ـم ـي ــات ه ــائ ـل ــة م ــن ال ـط ــاق ــة،
والنتفى وجود املادة واملادة املضادة
في آن .لذلك ،تسود اليوم في علم الفلك
نظرية تقول بضرورة وجود ،ولسبب
مــا غير مـعــروف حتى الـســاعــةّ ،
كمية
ّ
أكبر من املادة في مرحلة تشكل املواد،
ّ
مما أدى إلــى إفناء كل املــادة املضادة
مــع جــزء مــن امل ــادة ،وبقيت امل ــادة هي
ّ
ال ـس ــائ ــدة وح ــده ــا ف ــي الـ ـك ــون .إل أن

ف ـكــرة وجـ ــود م ـ ـ ّ
ـادة أك ـثــر ف ــي املــراحــل
ـاد علمي هو
األول ــى تحتاج إلــى إسـنـ ٍ
غ ـيــر م ــوج ــود فـعـلـ ّـيــا الـ ـي ــوم ،وت ـهــدف
الــدراســات التي يجريها العلماء إلى
إي ـج ــاد ف ـ ــوارق مـعـ ّـيـنــة أو خـصــائــص
مختلفة تعطي تفسيرًا لهذه الفكرة/
ّ
ّ
أهمية البحث
النظرية .لذلك ،ال تكمن
ف ــي ت ـق ــدي ــم أس ـئ ـل ــةٍ حـ ــول خـصــائــص
املادة املظلمة فقط ،بل يرتبط البحث
أي ـض ــا بــأس ـئ ـلــة أس ــاس ـ ّـي ــة حـ ــول فـهــم
ّ
أسباب تشكل الكون غير املتماثل من
املادة وحدها.
ّ
الوجودية املرتبطة
أمــام هذه األسئلة
بهذا البحث ،ال تزال أمام العلم طريق
طــويــل ل ــن يـنـجــزهــا قــري ـبــا .فــالـتـمــاثــل
الـفـظـيــع بــن م ـكــونــات املـ ــادة وضـ ّـدهــا
ّ
االختالف
تجعل من عملية البحث ّعن ّ
أو الالتماثل بينهما مهمة شاقة ،ولو
ً
وجدها العلماء ألحــدث ذلــك ثــورة في
الفيزياء الحديثة .لكن على الرغم من
ّ
البحثية
هذه التحديات تواصل الفرق
ّ
معجالت
عملها ،وهــي ستستفيد من
الـجــزيـئــات ال ـجــديــدة ال ـتــي س ــوف يتم
تـشـغـيـلـهــا ف ــي ن ـهــاي ــة الـ ـع ــام ال ـحــالــي
ب ـق ــدرة إنـتــاجـيــة أقـ ــوى بـمـئــة مـ ـ ّـرة من

تبلورت فكرة املــادة املضادة من خالل
«معادلة ديــراك»  Dirac Equationالتي
وض ـع ـهــا ال ـف ـيــزيــائــي ب ــول دي ـ ــراك عــام
 1926لتوصيف الـجــزيـئــات وتحديدًا
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــات ال ـ ـتـ ــي تـ ـ ـق ـ ــارب س ــرع ــة
الـ ـض ــوء ،وهـ ــي ت ــأخ ــذ ب ـعــن االع ـت ـبــار
ّ
النسبية على معادالت
تأثيرات نظرية
ّ
الكمومية التي سبقتها .وفي
الفيزياء
ال ـح ـل ــول ال ــري ــاض ـ ّـي ــة ل ـه ــذه املـ ـع ــادالت
يوجد احتماالن سلبي وإيجابي مما
دفع ديراك في ذلك الوقت إلى افتراض
وج ـ ــود م ـ ـ ـ ّـادة مـ ـض ــادة لــإل ـك ـتــرونــات
التي كانت تحت الدراسة في معادلته.
وبالفعل ،جرى اكتشاف املادة املضادة
لــإلـكـتــرون ،وه ــي تــدعــى الـبــوزيـتــرون
 Positronفي عام  1932عندما أظهرت
االخ ـ ـت ـ ـب ـ ــارات وجـ ـ ـ ــود مـ ـ ـ ــادة م ـمــاث ـلــة
ت ـمــامــا لــإل ـك ـتــرون ف ــي وزن ـه ــا وكــافــة
خصائصها باستثناء أنـهــا تنحرف
ّ
مغنطيسي
بشكل
معاكس داخل حقل ً
ّ
مما يعني أنها تحمل شحنة معاكسة.
ّأمـ ــا مـســألــة إن ـت ــاج ال ـب ــروت ــون املـضــاد
ً
فانتظرت طويال حتى عام  1982فيما
ّ
تمكن العلماء مــن إنـتــاج ّأول ذرة من
الهيدروجني املضاد عام .1995

ّ
ّ
مستقبلية
تحديات

تـتـنــافــس ال ـف ــرق الـبـحـثـ ّـيــة ف ــي CERN
ع ـل ــى دراسـ ـ ـ ــة اخـ ـتـ ـب ــاراتـ ـه ــا وت ـط ــوي ــر
دراس ـ ـ ــات أخ ـ ــرى م ـثــل دراسـ ـ ــة ت ـســارع
ّ
الجاذبية لــذرات الهيدروجني املضاد
ّ
عبر استعمال تقنيات الــايــزر لحجز
ّ
الذرة املضادة ثم إفالتها دون تأثيرات
كـهــرومـغـنـطـيـسـ ّـيــة ل ـت ـقــوم بــالـسـقــوط
ّ
ّ
الجاذبية ،وهو ما سيفتح
الحر بفعل
ً
ّ
مجاال بحثيًا جديدًا على هذا الصعيد.
كــذلــك ت ـقــوم م ـب ــادرات أخ ــرى بتطوير
اخ ـت ـبــارات ـهــا ال ـخ ــاص ــة م ـثــل «امل ـعـ ّـجــل
الدولي» الذي يجري تطويره بني ّ
عدة
دول فــي مــديـنــة دارم ـش ـتــاد فــي أملانيا
ّ
لكنه لن يدخل الخدمة قبل عــام 2025
إل ــى جــانــب مـشــاريــع مـمــاثـلــة فــي دول
أخرى ،ليتداخل عمل عدة فرق في ّ
عدة
دول إلعطاء إجابات مقنعة عن املسائل
ّ
األساسية الغامضة حتى اآلن.

اكتشافات

تخليق أعضاء خنازير أكثر أمانًا لزرعها
في أجساد بشرية

يسعى علماء بوالية ماساتشوستس األميركية لتخليق أعضاء
خنازير آمنة بما يكفي لزرعها في أجساد بشرية ،مستخدمني
تكنولوجيا تعديل وراثــي الستنساخ خنازير صغيرة تخلو من
الفيروسات االرتجاعية الخطيرة.
يمكن أن تساعد هذه الخطوة ،بحسب معدي الدراسة التي نشرتها
دوري ــة (ساينس) العلمية ،فــي تمهيد الطريق أمــام زراعــة أعضاء
خنازير كاملة في أجسام بشرية دون خوف من إصابة املريض
بعدوى من الفيروسات االرتجاعية في الخنازير.
لكن ال تزال هناك بعض املعوقات .فزراعة أعضاء الخنازير يمكن
ً
ً
أن توفر بديال جديدًا إلنقاذ حياة مرضى يعانون فشال في وظائف
األعضاء وال توجد خيارات عملية متاحة للعالج .وحفز عدم كفاية
األعضاء البشرية املتاحة العلماء على دراســة إمكانية االستعانة
بالحيوانات لسد النقص.
والتجربة األخيرة أجراها علماء بشركة إي.جينيسيس في كمبردج
بــواليــة مــاســاتـشــوسـتــس .واسـتـخــدمــوا تكنولوجيا تـعــرف باسم
(س ـ ــي.آر.آي.إس.ب ـ ــي.آر) تعمل كمقص جــزيـئــي يمكن مــن خالله
التخلص من أجزاء غير مرغوب فيها في الجينوم.
وبحسب بيان من إي.جينيسيس تمكن العلماء من تخليق جينات
خ ـنــازيــر ال تـحـتــوي عـلــى ال ـف ـيــروســات االرت ـجــاع ـيــة ال ـتــي تسبب

مشكالت واستخدموا تقنية لالستنساخ إلنتاج أجنة من الخنازير،
ثم زرعوا األجنة داخل إناث خنازير طبيعية ثم وضعت الخنازير
األمهات الخنازير الصغيرة املستنسخة.
وستجري متابعة الخنازير املستنسخة ،التي ولدت دون الفيروسات
االرتجاعية ،ملعرفة آثار العملية على املدى البعيد.
وقال لوهان يانج املؤسس املشارك وكبير املسؤولني العلميني في
إي.جينيسيس في بيان "هذا البحث يمثل تقدمًا هامًا في التعامل
مع املخاوف املتعلقة باألمان حيال انتقال الفيروسات بني األنواع".
ً
ُ
ولطاملا اعتبرت الخنازير مصدرًا قابال لالستخدام في عمليات زرع
األعضاء نظرًا إلى تشابه أعضائها في الحجم مع أعضاء اإلنسان.
ودرس العلماء على وجــه التحديد إمكانية زراع ــة القلب والكلى
والكبد والرئة من الخنازير.

جمجمة قرد وليد تلقي الضوء
على الماضي السحيق للجنس البشري

تلقي جمجمة في حجم الليمونة ،لقرد وليد يدعى أليسي عاش في
غابة بكينيا قبل نحو  13مليون سنة ،الضوء على كيف كان شكل
أسالف اإلنسان وأسالف القردة املعاصرة قبل زمن بعيد.
ً
أع ـلــن الـعـلـمــاء أخ ـي ـرًا اك ـت ـشــاف أك ـثــر الـجـمــاجــم اك ـت ـمــاال لـنــوع
منقرض من القردة ،ما يمكنهم من دراسة الصفات املميزة لها
مثل تجويف املخ والتصميم الداخلي لألذن وتشكيل األسنان

تحت جذور أسنان الرضيع اللبنية.
وتشبه جمجمة ،بخطمها الصغير ،جمجمة قرد الجيبون ،وهو قرد
صغير الحجم يعيش في آسيا .لكن العضو املسؤول عن االتــزان
بأذنه الداخلية مختلف عنه لدى الجيبون ،ويشير إلى أن فصيلة
أليسي كــانــت تتحرك بــن األش ـجــار بـحــرص أكـبــر وكــانــت ذراع ــاه
أقصر من الجيبون الذي يتنقل بني األشجار بسهولة شديدة.
قــد تجيب الجمجمة على ســؤال قديم عــن أصــل التطور الــذي قاد
إلــى ظهور اإلنـســان وال ـقــردة الحديثة مثل الشمبانزي والغوريال
والجيبون ،مــا يشير كما يقول العلماء إلــى أن الجد األعـلــى لهذه
الفصائل عاش في أفريقيا وليس منطقة أوروبا وآسيا.
الحفريات ،التي يرجع تاريخها ألكثر من عشرة ماليني عام والتي
يمكن أن تلقي الضوء على تطور السلف املشترك لإلنسان والقردة،
نــادرة للغاية وعــادة ما تقتصر على فك أو مجموعة أسنان .لذلك
تعد هذه الجمجمة التي عثر عليها غربي بحيرة توركانا في شمال
كينيا بمثابة فتح جديد.
واالس ــم "ألـيـســي" مشتق مــن كلمة "أل ـيــس" وتعني "الـسـلــف" بلغة
توركانا املحلية.
وق ــال فــريــد سـبــور خبير الـحـفــريــات مــن كلية لـنــدن الجامعية إن
ألـيـســي ينتمي لـســالــة جــديــدة تــرتـبــط ب ـشــدة بــالـسـلــف املـشـتــرك
لإلنسان والقردة الحديثة غير أن هذا السلف من املرجح أن يكون
قد عاش قبل ذلك.
(رويترز)

