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منذ بداية األلفية الثالثة ،بدأت أهمية "العلوم النانوية" ( )Nanosciencesو"التكنولوجيا النانوية"
( )Nanotechnologiesتربز كث ًريا؛ بوصفها إحدى املخرجات الرئيسة لنُظم االبتكار الوطنية والرشكات
املبتكرة يف اقتصاد جديد قائم عىل املعرفة ،وعىل األصول غري امللموسة ،حتى أنّها أضحت أحد مقاييس
املقارنة بني البلدان من حيث اندماجها يف هذا النمط االقتصادي الناشئ .لذا ،يجري رصف استثامرات
مهمة فيها .ويف املقابل ،ناد ًرا ما يجري تعريفها تعري ًفا دقي ًقا ،والخوض يف رهاناتها الحقيقية ومخاطرها
ثم ،تأيت أهمية هذا الكتاب الذي يتناول املخاطر املحيطة بـ "النانو" التي
الحالية واملستقبلية .ومن ّ
أصبح لها وجود ملموس يف حياتنا اليومية ،والتي من األكيد أنّ استخداماتها ورهاناتها ومخاطرها ستزداد
يف املستقبل ازديا ًدا كب ًريا.
إنّ هذه الجوانب الخفية لـ "تكنولوجيا النانو" هي تحدي ًدا ما تتناوله فرانسولني مارانو يف هذا الكتاب،
بصفتها خبري ًة يف مجال الصحة العامة ومخاطر اآلثار البيئية والصحية "النانوية" عىل الصحة والبيئة(((.
املهم أن نبدأ
وقبل الخوض يف صميم هذه املخاطر والرهانات املرتبطة بـ "النانو" من منظور الكاتبة ،من ّ
بتعريف هذه التكنولوجيا عىل نح ٍو مر ّكز نسب ًّيا.
"الصغر املتناهي" هي العبارة املفتاحية لفهم تكنولوجيا النانو .و"املواد النانوية" ()Nanomatériaux
عنرص يراوح حجمه بني
مصنوعة من جزيئات متناهية يف الصغرُ .
فج َزيء النانو املتناهي يف الصغر هو ٌ
نانومرت واح ٍد و 100نانومرت .والنانومرت هو جز ٌء من مليار املرت (أي إنه أصغر مليار م ّرة من املرت ،و 50مر ًة
ّ
أقل من سمك شعرة اإلنسان) .وتسمى التقنيات املستخدمة ملعالجة هذه العنارص املتناهية يف الصغر
"تكنولوجيا النانو" ( ،)Nanotechnologiesوتنتج منها "املواد النانوية" .وتنقسم "الجسيامت النانوية"
( )Nanoparticulesإىل قسمني :الجسيامت النانوية "الطبيعية" ،من قبيل الجسيامت التي تصدر عن
االنفجارات الربكانية ،أو التي تنشأ تلقائ ًيا يف الغالف الجوي ،والجسيامت النانوية "املص ّنعة" التي يجري
إنتاجها صناع ًيا؛ من أجل تطبيقات مختلفة .وقد كان ينبغي انتظار عام  ،1981مع اخرتاع "مجهر املسح
النفقي"((( الذي ينقل "ذرو ًة" ( )Tipعىل سطح املادة ،ويخلق تيا ًرا كهربائ ًيا بني الذروة والذرة؛ ليك
ميكن متثيل هذا السطح وتنظيمه(((.
 1فرانسولني مارانو أستاذة فخرية يف علم األحياء وعلم السموم يف جامعة باريس  -ديدرو .عضو املجلس األعىل للصحة العامة ،ورئيسة
الجمعية الفرنسية للصحة والبيئة.
 2جرى اخرتاع "مجهر املسح النفقي" ( )Scanning tunneling microscopeعىل يد باحث َْي من رشكة "آي يب إم" ()IBM؛ هام جريد
بينيغ وهايرنيخ روهرير .وقد حازا جائزة نوبل للفيزياء عن هذا االخرتاع يف عام .1986
 3سيكون ذلك ممكنًا أيضً ا مع اخرتاع مجهر آخر يف عام 1985؛ هو "مجهر القوة الذرية" ( )Atomic Force Microscopeالذي يكتشف
الجاذبية املس ّلطة عىل ذروة الذرات.
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وتجدر اإلشارة إىل أنّ الذرات متتلك ،يف املقياس النانوي ،خصائص مميز ًة؛ ذلك أنّها تتحرك ،وتجذب
بعضها ،وتص ّد بعضها أيضً ا ،وهي تنتظم يف خطوط ومكعبات وصحائف ومجاالت؛ تب ًعا لدرجة الحرارة
فهم أفضل للنظام الشميس،
واملحيط الذي توجد فيه .ويف الحصيلة ،مثلام ساعد تلسكوب غاليليو عىل ٍ
أتاح مجهر املسح النفقي اكتشاف عامل النانو وخصائصه.
إنّ من شأن العمل عىل املتناهي يف الصغر إىل حدود دامئًا متناهية أن يزيد خصائص املادة أو يح ّولها .ومن
ثم ،تربز أوىل الفوائد التي ميكن أن تجلبها املواد النانوية ،وال سيام عىل مستوى البحوث الطبية .ويف اآلن
ّ
نفسه ،مل تف َتأ هذه املواد النانوية تجذب إليها االستثامرات الصناعية املتش ّوفة إىل مصادر جديدة من
أجل تحقيق الربح .لذا ،أضحت املواد النانوية ،من دون علمنا ،جز ًءا من حياتنا يف العديد من مجاالتها
عىل نح ٍو متزايد يف أغلب األحيان؛ مبا يف ذلك ما هو موجود منها يف النفايات التي تعود عربها إىل
الطبيعة ،من جهة أنّ املواد النانوية تنتهي يف نهاية املطاف إىل مقالب القاممة ،أو املحارق ،أو محطات
معالجة مياه الرصف الصحي ،وهو أم ٌر يحدث من دون أن تكون مخاطرها – إىل حدود اليوم – معروف ًة
نسبي .فوف ًقا ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،تضاعف عدد املنتوجات
عىل نح ٍو كاملٍ أو حتى
ٍّ
ٍ
التي تحتوي جزيئات نانوي ًة خمس َة
أضعاف خالل الفرتة  .(((2011-2006وتق ّدر السوق العاملية للمواد
النانوية ،يف عام  ،2012بنحو  11مليون طن ،بقيمة تبلغ نحو  20مليار يورو((( .ومنذ عام ،2005
يقوم "مرشوع التكنولوجيا النانوية الناشئة" ( )Project on Emerging Nanotechnologiesبجرد
منتوجا شملتها الدراسة
املنتوجات املس ّوقة التي تحوي مواد نانوي ًة ،والتي تعرف تزاي ًدا مستم ًرا .فمن 54
ً
منتوجا يف عام  ،2013تنتجها  622رشك ًة يف  32دول ًة((( .وتأيت يف
يف عام  ،2005جرى االنتقال إىل 1814
ً
مقدمة الفئات التي تشملها هذه املنتوجات ،منتوجات الصحة؛ مبا فيها مواد التجميل والكرميات ،وهي
ثم تأيت بعد ذلك منتوجات مخصصة للبيت وللحديقة (أتاحت
منتوجات يف اتصال مبارش مع املستهلكّ .
ثم املنتوجات املوجهة
املواد النانوية أن تجعل بعض أنواع الزجاج ذاتي َة التنظيف ،عىل سبيل املثال)ّ ،
إىل صناعة السيارات (أتاحت املواد النانوية أن تجعل املواد املستخدمة يف السيارات أكرث خ ّف ًة
ومقاومة) ،تليها املنتوجات النانوية املوجودة يف املواد الغذائية واملرشوبات (بخاصة بعض املضافات
ثم املنتوجات اإللكرتونية ومنتوجات الكمبيوتر (يكتيس التصغري  Miniaturisationدو ًما ،يف
الغذائية)ّ ،
(((
هذين املجالني ،أهمي ًة قصوى) .
4 Nanomaterials in Waste Streams: Current Knowledge on Risks and Impacts (Paris: OECD Publishing, 2016), accessed
on 26/3/2017, at: http://bit.ly/1WHDav7
5 Ibid.
6 Marina E. Vance et al., “Nanotechnology in the real world: Redeveloping the nanomaterial consumer products
inventory,” Beilstein Journal of Nanotechnoly, vol. 6 (2015), pp. 1769 - 1780.
7 Ibid.
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ميثّل هذا االنتشار الواسع للمواد النانوية اليوم تهدي ًدا خطِ ًرا ،وال سيام أنّ الحجم املتناهي يف الصغر لهذه
خصائص مميز ًة (القوة ،واملرونة ،وااللتصاق ،والتوصيل ...إلخ)،
الجزيئات مينح املواد املشتملة عليها
َ
ً
وفضل عن ذلك ،تجعل هذه الخاصية املم ّيزة املوا َّد
إضاف ًة إىل أنه يجعلها شديدة التفاعل مع بيئتها.
النانوية تتس ّلل إىل الكائنات الحية .ويف حالة البرش ،فإنّها تتس ّلل تحت الجلد ،وتتس ّلل إىل الرئتني أو إىل
الدم .بيد أنّ هذه املخاطر ّ
تظل غري معروفة جي ًدا .فوف ًقا لتقرير منظمة التعاون االقتصادي املذكور آن ًفا،
فإنّه "ينبغي إجراء بحوث عىل نح ٍو عاجل ج ًّدا؛ من أجل تقييم املخاطر املحتملة عىل صحة اإلنسان
والنُظم اإليكولوجية املرتبطة بوجود كميات متزايدة من املواد النانوية املص ّنعة يف النفايات املنزلية،
وهي التي ينتهي بها املطاف مرمي ًة يف البيئة"(((.
ترى مارانو أنّ األثر الصحي املعروف لبعض الجسيامت النانوية منذ أم ٍد بعيد (جزيئات الكربون يف
املناجم ،وجسيامت الديزل ،والجزيئات املعدنية يف أوراش اللحام ،وجزيئات األميانت) ّ
يظل محدو ًدا،
مقارن ًة بالطفرة التي يعرفها هذا الحقل التكنولوجي؛ ولذلك فإنّ أسئل ًة عديد ًة تُطرح اليوم بشأن
التأثريات املحتملة للجزيئات النانوية يف الحارض ويف املستقبل .ومن هنا ،تأيت أهمية هذا الكتاب الذي
ثم ،تطرح مارانو ع ّدة أسئل ٍة
ّ
مهم منه ،ما أصبح ُيعرف بـ "علم السموم النانوي" .ومن ّ
يخص ،يف جزء ّ
بشأن هذه املنتوجات التي تحوي مواد نانوي ًة حني ينتهي عمرها وتُلقى يف النفايات .فام هو مصريها؟
هل ستح ّلل يف بيئتنا الخارجية؟ وهل هي قابلة للتحلل يف البيئة ()Biodégradable؟ أم هل لها آثار
سا ّمة يف البيئة ()Nanotoxique؟ ال أحد ميلك ،ح ًّقا ،جوا ًبا عن هذه األسئلة حتى الوقت الراهن .كام
أنّه ال أحد ميلك الجواب عن هذه األسئلة املتعلقة باستخدام املنتوجات التي تحوي مواد نانوي ًة يف حياتنا
اليومية (مستحرضات التجميل ،واملواد الغذائية ...إلخ) .فهل هي قادرة عىل اخرتاق الجلد البرشي ،أو
حواجز الرئة ،أو األمعاء ،أو املشيمة ،أو حتى الدماغ؟
فصل ً
تخصص املؤلفة يف هذا الشأن ً
كامل للحديث عن املعارف الحالية املتعلقة ٍّ
بكل حاجز من هذه
ّ
الحواجز البيولوجية .وتستخلص الخبرية الطبية أنّ املنتوجات النانوية لنئ كانت فوائدُ ها أكيد ًة من
الناحية النظرية ،فإنّ املوازنة بني مخاطر استخدامها ومنافعه يف العديد من مجاالت الحياة أبعد ما
كاف ٍ
تكون عن م ْنح تقييم ٍ
وواف ،وأنّ أصحاب املصالح الصناعية يف هذا الشأن ليسوا حريصني ،الب ّتة،
نفسه ينطبق عىل
عىل تشجيع البحوث التي تخص "علم السموم النانوي" ( .)Nanotoxicologieواألمر ُ
خاص ،يف عالج الرسطان ،من جهة
التطبيقات الطبية للمنتوجات النانوية؛ إذ نجدها حارض ًة ،عىل نح ٍو ٍّ
قدرتها عىل "تضمني" جزيئات العالج الكيميايئ لتصل بها مبارش ًة إىل الورم .ويف مثل هذه الحاالت ،ميكن
مالحظة فائدة حقيقية؛ ألنّ الجسيامت النانوية تسمح للعالج الكيميايئ  -وهو عدواين ج ًّدا  -مبهاجمة
8 Nanomaterials in Waste Streams.
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الخاليا الرسطانية ،والح ّد من اآلثار الجانبية فحسب (الغثيان ،والتعب ،وفقدان الشعر ...إلخ) .بيد أنّ
مارانو تؤكد أنّنا ما زلنا ،يف هذه الحالة ،يف مراحل جنينية يف ما يتع ّلق مبعرفة تأثريات املواد النانوية يف
الجسم يف األمد البعيد؛ أي إنّه ّمثة افرتاض مفاده أنّها قامت مبهمتها ،لك ّنها بقيت يف الجسم.
تخص حيوانات
ويزداد الكتاب أهمي ًة؛ بالنظر إىل أنّ البحوث يف هذا املجال ال تزال تجريبي ًة؛ فهي ّ
املخترب ،ومزارع الخاليا ،وال سيام الخاليا البرشية من األعضاء الحيوية التي تُع ّد أهدا ًفا محتمل ًة .وما
نعرفه اليوم بشأن اآلثار البيولوجية للجزيئات النانوية مازال مج ّزأً؛ وذلك ألنّ املشكلة األساسية تكمن
يف أنّ أثر سموم الجزيئات النانوية ال يظهر ،عىل املستوى املجهري يف أغلب األحيان ،بل عىل املستوى
ثم ،فإنّه يرتتب عىل ذلك أن تؤ ّكد الصناعات التي تستخدم املنتوجات النانوية
النانوي فحسب .ومن ّ
تخص املستوى
سالم َتهاّ ،
تخص املستوى املجهري فحسب (مقياس امليكرومرت) ،وال ّ
ولكن هذه السالمة ّ
النانوي (مقياس النانومرت).
إضاف ًة إىل أنّ املعارف الحالية ال تزال غري كافية إىل ح ّد كبري الستخالص النتائج ،تؤكد مارانو صعوب ًة أخرى
تكمن يف أنّ البحوث بشأن العالقة بني الجسيامت النانوية والصحة ينبغي أن تكون متع ّددة التخصصات،
وأن ترشك علامء املقاييس والكيميائيني وعلامء السموم؛ من أجل بلورة منظور معريف شامل يف ما يتع ّلق
بالخصائص البيولوجية النانوية ،وتحديد اإلسرتاتيجيات التنظيمية الناجعة لحامية البرش والبيئة.
ّ
سيظل الجدل مستم ًّرا بشأن تكنولوجيات النانو واملنتوجات املص ّنعة
ويف انتظار خالصات علمية أكيدة،
التي تحوي مواد نانوي ًة ،وال سيام أنّ بعضهم َي ُع ّد هذه املنتوجات قريب ًة من "الكائنات املعدلة وراث ًيا"
ثم ،تس ّلط مارانو الضوء ،أيضً ا،
( ،)GMOمن حيث قدرتها عىل التداخل مع األحياء واخرتاقها .ومن ّ
عىل بعض الجوانب األخالقية املرتبطة بالحريات الفردية ،من قبيل "رقائق النانو" ()Nanopuces
القادرة عىل تخزين البيانات؛ من خالل قياس وظائف بيولوجية أساسية لإلنسان .فهل من شأن مراقبة
صحتنا أن تسمح مبراقبتنا من دون علمنا؟ إنّ القبول بالنانو اجتامع ًّيا ،سواء كان من خالل خلفية
تقنية أو صحية أو غريها ،ينبغي ّأل ينتج من تقدير منفعي (جلب املصالح مقابل درء املفاسد)؛ وذلك
ألنه يحمل يف طياته أسئل َة خيار ٍ
تخص قدرة التطورات التكنولوجية عىل تغيري
ات مجتمعية جوهرية ّ
اإلنسان يف جوهره.
ً
وتفصيل؟ أو
فهل ينبغي أن يكون موقفنا من النانو يف املستقبل هو الحذر إىل ح ّد الرفض جمل ًة
هل نسمح بتكثريها يف منتوجات مص ّنعة ،من دون معرفة علمية دقيقة بشأن مخاطرها التسميمية
فضل عن إطار أخالقي وقانوين ّ
املحتملةً ،
ينظم استعامالتها؟ من املؤ َّكد أنّ مارانو تساعدنا ،يف هذا
الكتاب ،عىل فهم هذه األسئلة وسواها بشأن التطبيقات العملية املثرية لالهتامم املتع ّلقة بالنانو ،آخذ ًة
يف الحسبان وضع املعارف العلمية الحالية الخاصة بتأثري الجسيامت النانوية يف صحتنا.
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ومن خالل إعادة إبرازها نسبية هذه املعارف ،تح ّبذ مارانو توخي مبدأ الحيطة والحذر يف مقاربة
هذه االستعامالت املتزايدة ،مع إيالء األولية للمنتوجات املص ّنعة التي تحوي مواد نانوي ًة أساسي ًة؛
أي تلك املنتوجات التي من شأنها أن تساهم يف عالج املرض العضال عىل سبيل املثال ،أو يف تصنيع
ألواح خاليا شمسية أكرث نجاع ًة ،وليس تلك املنتوجات التي ميكن االستغناء عنها بسهولة من قبيل
مستحرضات التجميل املحتوية عىل نانو السيليكا ( .)Nano-silicaوتصل مارانو إىل خالصة ُمجملها أنّ
رضوري بشأن هذه اإلشكاالت؛ مبعنى أن يكون املجتمع ك ّله قاد ًرا عىل اإلجابة عن
الحوار املجتمعي
ّ
هذه األسئلة التي تستدعي معيار القانون ،ومعيار األخالق أيضً ا ،وليس املعيار العلمي املحض فحسب.

