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مجاالت مثل الطاقة والبيئة والصحة واملوارد
تحديات مستعجلة يف
ّ  تواجه الدول العربية:ملخص
 والتأثريات، ونضوب احتياطيات املياه الجوفية،النمو السكاين الرسيع
 وذلك بسبب،املائية
ّ
 وتحتاج هذه. ومنها الندرة الشديدة للمياه،التغي املناخي يف العامل العريب
التي يسببها
ّ
، مثل تكنولوجيا النانو،الدول إىل مواجهة هذه التحديات من خالل اعتامد تكنولوجيات جديدة
 وتطبيقاتهام، نعرض تكنولوجيا النانو واملواد النانوية، يف هذه الدراسة.والتكنولوجيا الحيوية
 وكيف تساعد هذه التكنولوجيا يف حلّ مشكالت عديدة تخص،املحتملة يف املجاالت املختلفة
أيضا عند الفرص املختلفة التي تتيحها املواد
ً  وتقف الدراسة.جوانب الحياة يف العامل العريب
ٍ
 وتحويل اقتصاد العامل،حياتية متعددة
مناح
النانوية وأنظمة النانو من خالل دورها يف تحسني
ٍ
.العريب إىل مجتمع قائم عىل املعرفة
. العامل العريب، املجتمع القائم عىل املعرفة، املواد النانوية، تكنولوجيا النانو:كلامت مفتاحية
Abstract: Arab countries face many immediate challenges in fields such as energy,
environment, health, and water resources due to rapid population growth, the depletion
of groundwater reserves, and climate change's impacts on severe water scarcity in the
Arab world. To face these challenges, Arab countries need to adopt new technologies
such as Nanotechnology and Biotechnology. This paper will present the concept of
nanotechnology and Nanomaterials and their potential applications in different fields
and explain how nanotechnology helps solve a huge number of problems prevalent in
the Arab world. The paper will also identify different opportunities in Nanomaterials and
Nano systems that improve every aspect of life and transform the economy in the Arab
world into a knowledge-based society.
Keywords: Nanotechnology, Nanomaterials, Knowledge-based Society, Arab world.
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مقدمة
يظل ّ
يشهد عدد س ّكان العامل ارتفا ًعا مستم ًّرا من شأنه أن ّ
مطر ًدا يف املستقبل(((؛ ما سينتج زيادة مه ّمة،
خالل العقود املقبلة ،يف الطلب العاملي عىل الطاقة ،التي ّ
تتأت اليوم يف جز ٍء كبري منها من مصاد َر غري
متج ّددة يف املستقبل((( .ويرتبط إنتاج هذا النوع من الطاقة بانبعاثات الغازات الدفيئة التي تؤ ّثر يف
البيئة عىل نح ٍو مبارش(((.
وبدورها ،شهدت الدول العربية تط ّورات اجتامعية واقتصادية رسيعة يف السنوات األخرية ،بحيث
زاد الطلب عىل الطاقة؛ ما أحدث فجوة واسعة يف الوصول إىل طاق ٍة تكون قليلة التكلفة ،وموثوقة،
ومستدامة .وإضاف ًة إىل ذلك ،تشكو إمدادات املياه العذبة يف الدول العربية من تناقص مستمر ،و ُيتو َّقع
نقصا يف اإلمداد باملياه العذبة .وقد تر ّكزت الحلول
أن تعاين العديد من البلدان ،بحلول عام ً ،2025
أساسا يف تنقية املياه وتحليتها بغية تلبية الطلب عىل هذا
واملبادرات امل ّتخذة ملعالجة هذه املشكلة ً
املورد يف املستقبل(((.
التغيات املتسارعة التي تشهدها اقتصادات العامل ،والزيادة يف نسبة الشيخوخة يف الرتكيبة
وبسبب ّ
الدميوغرافية يف العامل ،والطبقة الوسطى الناشئة ،تفاقم العبء عىل أنظمة الرعاية الصحية الوطنية
امللحة عىل العالج الطبي الفوري .ويواجه نظام الرعاية الصحية
يف العديد من البلدان ،ومنت املطالب ّ
يف الدول العربية العديد من التح ّديات؛ إذ يزيد الطلب عىل رعاي ٍة صحي ٍة أفضل ّ
وأقل تكلفةُ .يضاف
إىل ذلك أنّ األوبئة زادت خالل العقود القليلة املاضية بسبب العوملة والسفر ومن ّو املدن ونقص املوارد
تحد
الطبيعية؛ ما يعني أنّ سياسة االستثامر املستدام باتت رضور ًة اليوم بغية إعداد وبناء قدرة صحية ُّ
من تفيش األوبئة الناشئة التي قد تؤ ّدي إىل الجوائح .فعىل سبيل املثال انترشت جائحة فريوس كورونا
املستجد (كوفيد )19-برسعة بلغت مع ّد ًل يفوق ّأي فريوسات معروفة يف السابق ،فكانت تلك مفاجأة
ألجمت البلدان يف أنحاء العامل وجعلتها بال استعدادات تكفل مواجهتها .وتقول بعض الدراسات الحديثة
إنّ الدول العربية مسؤولة عن  5يف املئة تقري ًبا من إجاميل الحاالت ،وعن ّ
أقل من  3يف املئة من الوفيات
ويحد من القدرة عىل تقديم
العاملية بسبب هذه الجائحة ،وهو ما يثقل كاهل األنظمة الصحية بش ّدة ُّ
خدمات الرعاية الصحية(((.
1 Cf. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Population
Prospects 2019, Vol. II: Demographic Profiles (New York: United Nations, 2019).
2 Cf. International Energy Agency, World Energy Outlook 2021 (Paris: International Energy Agency, 2021).
3 Cf. United Nations, United Nations Environment Programme, Emissions Gap Report 2020 (Nairobi: United
Nations Environment Programme, 2020).
ُ 4ينظر :األمم املتحدة ،برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،حوكمة املياه يف املنطقة العربية :إدارة الندرة وتأمني املستقبل (نيويورك :برنامج
األمم املتحدة اإلمنايئ.)2014 ،
5 Hasan Falah Hasan, "Legal and Health Response to COVID-19 in the Arab Countries," Risk Management and
Healthcare Policy, vol. 14 (2021), pp. 1141-1154.
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ويف املقابل ،شهدت البرشية خالل القرنني املاضيني العديد من الثورات التكنولوجية يف مجاالت الصناعة،
والزراعة ،والعلوم الطبية ،وتكنولوجيا املعلومات .وألنّ هندسة املواد واملنتجات كانت أكرب من حجم
"النانومرت"((( ،فقد عانت العدي َد من القيود التي ح ّدت من تط ّورها .لذلك ،فتكنولوجيا النانو هي الكشف
الخاص بالقرن الحادي والعرشين ،وإحدى أهم التكنولوجيات يف عامل اليوم ،مقارن ًة
العلمي /الصناعي
ّ
بالقفزات املهمة التي شهدها تاريخ البرشية حتى اآلن؛ إذ ُيتو َّقع أن يكون لها دو ٌر مهم يف اقتصاد العامل
ً
مستقبل ،ويف ولوجنا عرص ثورة كبرية ال ّ
تقل أهميتها عن اخرتاع السيارات وأجهزة الكمبيوتر الشخصية(((.
وإذا كان انتشار تكنولوجيات اليوم ُيع ّد ّ
مؤشًا عىل رسعة التغري الذي عرفه االقتصاد وق ّوته ،فإنّ تكنولوجيا النانو
ُ
املقابل لـ "االقتصاد البرتويل"
ستؤ ّدي إىل تح ّولٍ منوذجي أكرث أهمية قري ًبا .وإنّ القول بأنّ تط ّور "اقتصاد النانو" هو
َ
الزمني للتح ّول االقتصادي للدول.
الجدول
لَهو فكرة الفتة؛ إذ ستح ّدد ابتكارات تكنولوجيا النانو األساسية املرتقبة
َّ

أولً  :تكنولوجيا النانو :صورة تركيبية عامة
تُع َّرف تكنولوجيا النانو بأنّها استخدام املادة ومعالج ُتها مبقياس يس ّمى "مقياس النانومرت" ،يراوح بني 1
و 100نانومرت .ومصدر كلمة "نانو" يوناين وتعني "القزم" أو الصغري .و ّمثة تعريفات مختلفة لتكنولوجيا
نخص بالذكر من بينها أنّ هذه التكنولوجيا تعني هندسة األجهزة التي ال يتجاوز حجمها بضعة
النانو ّ
(((
ثم إنها تعني "تطوير البحث والتكنولوجيا
نانومرتات (من  1إىل  100نانومرت) وتطويرها واستخدامها ؛ ّ
عىل املستوى الذ ّري أو الجزيئي أو املاكروجزيئي مبقياس طولٍ يراوح بني  1و 100نانومرت تقري ًبا ،بغية
فهم أسايس للظواهر واملواد عىل املستوى النانوي ،وإنشاء البنى واألجهزة واألنظمة التي تحتوي
توفري ٍ
الفرع من
عىل خصائص ووظائف جديدة بسبب حجمها الصغري واملتوسط واستخدامها [ ...وهي]
ُ
(((
الهندسة الذي يتعامل مع أشياء أصغر من  100نانومرت (مع التح ّكم خاصة يف الجزيئات املنفردة)" .
تتغي الطاقة والخصائص الفيزيائية للامدة ،بحيث ُيدرس الحجم الصغري للامدة النانوية
يف مستوى النانوّ ،
من منظار التأثريات الكمومية ،ولذلك نجد أنّ املواد النانوية تتميز بأنّ نسبة السطح إىل الحجم لديها
خصائص مختلفة عن املادة نفسها
تزيد مقارن ًة باملواد الكبرية .ونتيج ًة لذلك ،ستكون ملواد مثل املعادن
ُ
يف شكلها الكبري ،فعىل سبيل املثال ،تُع ّد الفضة غري سا ّمة ،يف حني أنّ الفضة النانوية نشطة ج ًدا وميكن
خصائص أخرى ،مثل التوصيل الكهربايئ،
وتتغي عىل املستوى النانوي
أن تقتل الفريوسات والبكترييا.
ُ
ّ
والقوة ،ودرجة االنصهار ،واللون .بل إنّ املعدن نفسه ميكنه أن يصري إ ّما شبه موصل أو عازلً.
 6النانومرت وحدة لقياس األطوال القصرية جدًّا ،مقدارها  10-9مرت ،أي إنّ املليمرت الواحد يحتوي مليون نانو.
7 Challa Kumar, "Communicating New Perspectives Through Nanotechnology Reviews," Nanotechnology
Reviews, vol. 1 (2012), pp. 3-4.
8 "What is Nanotechnology?" National Nanotechnology Initiative, accessed on 11/10/2021, at: https://bit.ly/3FuTuZV
9 "Nanotechnology," Nanodic, accessed on 11/10/2021, at: https://bit.ly/3rjOdzk
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يُع َّرف النانومرت بأنّه  1يف املليار من املرت ( 0.000000001م) .مثلام هو موضّ ح يف الشكل ( .)1ويف هذا
تترصف املواد بصورة مختلفة ،فتو ّفر لنا تطبيقات مختلفة وتسمح ببناء مواد وأجهزة أكرث ذكا ًء
املستوىّ ،
ّ
وأخف وزنًا ،أو أشكالٍ ومنتجات .ونتيج ًة لذلك ،تتم ّتع هذه الجسيامت بخصائص فريدة تختلف عن
املواد الكبرية الحجم؛ إذ ُّ
تكف قواعد الفيزياء والكيمياء عن كونها صالحة يف هذا املقياس ،فتكتسب كل
ً
وتوصيل وتفاعلية .ولنذكر عىل سبيل
خصائص فريدة والفتة ،بحيث قد يصري بعض املواد أكرث ق ّوة
املواد
َ
املثال أنّ الكربون ،الذي نعرفه يف صورة غرافيت ،ليس قو ًيا ،يف حني أنّ أنابيب الكربون النانوية أقوى
بعرش م ّرات من الفوالذ .أ ّما النحاس الذي هو مادة معتمة ،فيصري ش ّفا ًفا ،ويتح ّول البالتني إىل عامل
مح ّفز عىل الرغم من كونه مادة خاملة؛ وينتهي األملنيوم ،وهو مادة متينة ،إىل مادة قابلة لالحرتاق؛
وتصري عوازل السيليكون موصالت .أ ّما الذهب ذو اللون األصفر والصلب والخامل يف درجة حرارة الغرفة
ً
ثم إنّه
ويف مقياس املايكرو ،فيصري عند املقياس النانوي أحمر اللون،
وسائل يف درجة حرارة الغرفة أيضً اّ ،
خصائص تحفيزية غري اعتيادية ال تحصل عىل املستوى املاكرو.
يكتسب
َ
الشكل ()1
مقارنة بني األشياء واملقاييس عىل املستوى النانوي
اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ

اﻟﺸﻌﺮ

ﺣﺒﻮب اﻟﻠﻘﺎح
اﻟﺒﻜﺘريﻳﺎ

ﺧﻼﻳﺎ اﻟﺪم

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﺎﻧﻮ

اﻟﺤﻤﺾ اﻟﻨﻮوي

اﻟﻜﺮﺑﻮن 60

ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺎﻳﻜﺮو

اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ

اﻟﻔريوس

ﻋﺎدم اﻻﺣﱰاق

اﻟﺬ ّرة

املصدر:
Firoz Akhter, Asma Akhter & Saheem Ahmad, "Toxicity of Protein and DNA-AGEs in Neurodegenerative
Diseases (NDDs) with Decisive Approaches to Stop the Deadly Consequences," in: Kavindra Kumar Kesari
(ed.), Perspectives in Environmental Toxicology (Cham: Springer International Publishing, 2017), pp. 99-124.
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تكنولوجيا النانو هي حقل علمي جديد حديث النشأة ،فقد ذكر الفيزيايئ ريتشارد فاينامن
( )Richard Feynmanأل ّول م ّرة عبارة تكنولوجيا النانو يف محارضته يف عام  ،1959التي أصبح عنوانها
ثيم ًة يف عامل الفيزياءّ " :مثة مجال واسع عىل املستوى األدىن" "،"There's Plenty of Room at the Bottom
حيث تح َّدث عن إمكانية التوليف الناتج من املعالجة املبارشة للذ ّرات( .((1واس ُتخدم مصطلح
تكنولوجيا النانو أل ّول م ّرة عىل يد نوريو تانيغوتيش ( )Norio Taniguchiعام  .1974لك ّنه استمر
ثم أ ّدى اخرتاع مجهر املسح النفقي
ً
مصطلحا نظر ًّيا إىل ح ّد بعيد ح ّتى مثانينيات القرن املايضّ ،
( )Scanning Tunneling Microscope, STMإىل أ ّول معالجة مبارشة للذ ّرات منفردة .وحصل
االبتكار األكرب عام  ،1989حينام استخدمت رشكة ( )IBMآل ًة شبيهة لرسم شعار الرشكة عرب ترتيب 35
ذرة زينون ( )Xeعىل دعامة من كريستال النيكل امل ّربد(.((1
تفتح اليوم تكنولوجيا النانو آفا ًقا جديدة عىل مستويات ع ّدة؛ إذ ُت ِّكننا من التعامل مع املادة عىل املستوى
الجزيئي ،وهندسة املواد ذ ّر ًة ذ ّر ًة وجز ْيئًا جز ْيئًا ،وتتيح أيضً ا إمكانية تصميم مواد ذات بنى نانوية متتلك
خصائص إلكرتونية وبرصية ومغناطيسية ومح ّفزة جديدة ،بفضل دقة حجمها وضآلته ومساحة سطحها
العالية؛ وهو ما يعني أنّ استخدام تكنولوجيا النانو يفتح إمكانات هائلة نحو التطوير املستقبيل(.((1
الخاص عىل ح ّد سواء يف كل
وهكذا ،اجتذب التط ّور الرسيع لهذه التقنية اهتامم الحكومات والقطاع
ّ
فرص متويلٍ واستثامر هائلة يف كل
أنحاء العامل ،وال س ّيام الدول األكرث تق ّد ًما تكنولوج ًّيا؛ فانطلقت بذلك ُ
القطاعات .و ُيتو ّقع أن تبلغ سوق تكنولوجيا النانو عتبة الرتيليون دوالر يف املستقبل القريب( .((1ويوضّ ح
الشكل ( )2حجم الزيادة يف االستثامر الحكومي يف تكنولوجيا النانو يف أهم بلدان العامل يف عام .2011
توضّ ح األرقام الواردة يف الشكل ( )2أنّ الحكومات تُبدي اهتام ًما بالغًا بالفوائد االقتصادية املحتملة
لتكنولوجيا النانو؛ ففي األعوام التسعة والعرشين املاضية استطاعت هذه التكنولوجيا مساعدة العديد
من املجتمعات املتق ّدمة يف تحقيق أهدافها ،وذلك عرب تحسني الكفاءات والنم ّو يف قطاعات اقتصادية
كالطب ،والطاقة ،والتصنيع .وأ ّدى التمويل الواسع واملبادرات الهائلة التي اعتمدتها العديد
مختلفة،
ّ
من البلدان إىل من ٍو هائلٍ يف عدد املنشورات العلمية يف مجال تكنولوجيا النانو .ويوضّ ح الشكل ( )3عدد
املنشورات ذات الصلة يف أكرب خمس دول عىل مستوى العامل ،بني عامي  1990و.2010
"10 Cf. Eric Drexler, "There's Plenty of Room at the Bottom (Richard Feynman, Pasadena, 29 December 1959),
Metamodern: The Trajectory of Technology, 29/12/2009, accessed on 11/10/2021, at: https://bit.ly/3FraKix
11 Stephen Shankland, "IBM's 35 Atoms and the Rise of Nanotech," CNET, 28/9/2009, accessed on 14/6/2021, at:
https://cnet.co/3rm6nQX
12 U.R. Kortshagen et al., "Generation and Growth of Nanoparticles in Low-pressure Plasmas," Pure and Applied
Chemistry, vol. 71 (1999), pp. 1871-1877.
13 Anne Clunan & Kirsten Rodine-Hardy, Nanotechnology in a Globalized World: Strategic Assessments of an
Emerging Technology (Monterey, CA: Naval Postgraduate School, 2014).
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الشكل ()2
املخصصة لتكنولوجيا النانو يف بعض دول العامل الرائدة
امليزانيات ّ
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2010
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$1,500
$1,000
$500
$0

ﻛ
ﻨﺪا
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ﻨﺪا

ﻜﺔ ا

ﳌﺘﺤ
ﺪة

ﺑﻴﺔ

ﳼ
ﻟﺮو
ا

ﺠﻨﻮ

ﺎ اﻟ

ﻮرﻳ

ﳌﻤﻠ

ا

ﻛ

ا
ﺼني
ﻟ

ﻧﺴﺎ
ﻓﺮ

أﳌ
ﺎﻧﻴﺎ

ﺤﺎد
اﻻﺗّ

اﻟﻴﺎ
ﺑﺎن

ﻻﻳﺎ
اﻟﻮ
تا
ﳌﺘﺤ
ﺪة
ﻛﻴﺔ
ﻣري
اﻷ

املصدر:
Anne Clunan & Kirsten Rodine-Hardy, Nanotechnology in a Globalized World: Strategic Assessments of
an Emerging Technology (Monterey, CA: Naval Postgraduate School, 2014).

الشكل ()3
املنشورات املتع ّلقة بتكنولوجيا النانو بحسب ترتيب الدول الخمس األوىل املنتجة
25,000

اﻟﺼني
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣريﻛﻴﺔ
اﻟﻴﺎﺑﺎن
أﳌﺎﻧﻴﺎ
ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

20,000

10,000

ﻋﺪد اﳌﻨﺸﻮرات

15,000

5,000
0

0

201

8
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2

200

0

200

200

8

6

199

4

199

199

2

199

0
199

اﻟﺴﻨﺔ

املصدر:
"Assessing the Early Impacts of Nanotechnology in China," Nanowerk, 5/12/2012, accessed on 11/10/2021,
at: https://bit.ly/3nsWW18

الكتـاب السادس 2021 -

80

تاسارد

وانعكس هذا االهتامم واالستثامر أيضً ا يف العديد من براءات اخرتاع تكنولوجيات النانو املودعة من
بلدان مختلفة عىل مستوى العامل؛ كام هو موضّ ح يف الجدول (.)1
الجدول ()1
توزيع براءات االخرتاع يف تكنولوجيا النانو بحسب الدول ()2012
الرتتيب العاملي

البلد

مكتب الواليات املتحدة لرباءات
االخرتاع والعالمات التجارية
()USPTO

مكتب براءات االخرتاع األورويب
()EPO

1

الواليات املتحدة األمريكية

15695

849

2

اليابان

3513

942

3

كوريا الجنوبية

1320

237

4

تايوان

1055

24

5

أملانيا

969

353

6

فرنسا

625

138

7

الصني

49

87

8

اململكة املتحدة

475

65

9

هولندا

407

89

10

كندا

390

39

املصدر:
"Top Patenting Countries in Nanotechnology," Statnano, accessed on 11/10/2021, at: https://bit.ly/3A4P4Ie

ميكننا التأكيد ،إ ًذا ،أنّ التط ّلعات املستقبلية لتكنولوجيا النانو واعدة ،ومن شأنها أن تؤ ّدي إىل سوقٍ
قوامها تريليون دوالر ،مثلام تتو ّقع العديد من ّ
املنظامت املالية واالقتصادية الرئيسة يف العامل .وف ًقا ملا
ستتوسع لتشمل أسوا ًقا
ورد يف الشكل ( ،)4سرت ّكز السوق املستقبلية عىل املواد واألجهزة النانوية ،لكنها
َّ
أخرى تشمل استخدام مواد نانوية يف منتجات أخرى.
تحمل الرؤى املستقبلية لتكنولوجيا النانو املزيد من الوعود ،وتفتح ً
سبل جديدة لتأث ٍري أهم يف حياة
اإلنسان؛ إذ ميكن أن يؤ ّدي التقارب بني مجاالت البحث يف تكنولوجيا النانو ،والتكنولوجيا الحيوية،
َ
فهم ّ
وظائف جديدة تعتمد عىل ذكا ٍء عايل
أدق لجسم اإلنسان ،وسيستخدم
وتكنولوجيا املعلومات ،إىل ٍ
املستوى يعمل عن طريق تحفيز العقل البرشي ،وتصميم منتجات ذكية وف ّعالة ملحاربة األمراض ّ
وحل
العديد من املشكالت(.((1
14 "Nanotechnology Activities in Space-What NASA is Working On," AzoNano, 12/4/2005, accessed on
11/10/2021, at: https://bit.ly/3I8C3jC

دوعس دلاخ

81

ا قافآو رضاحلاو يضاملا :يبرعلا ملاعلا يف ونانلا ايجولونكت

الشكل ()4
تو ّقعات أسواق تكنولوجيا النانو وفرص االستثامر

اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀ ّﻤﻦ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻨﺎﻧﻮ
Roco & Bainbridge

 3ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت دوﻻر أﻣرييك
ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم 2020

 1ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣرييك
ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم 2015

~  259ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر أﻣرييك

Deutsche Bank

~  120ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر أﻣرييك
~  40ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر أﻣرييك

Lux Research
Mith. Res. Inst.
National Science
Foundation

ﻛﻞ  3ﺳﻨﻮات
اﳌﻌﺪّ ل اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺰﻳﺎدة  25ﰲ اﳌﺌﺔ؛ ﻳﺘﻀﺎﻋﻒ ﺗﻘﺮﻳ ًﺒﺎ ّ
اﻟﺴﻨﺔ

املصدر:
Sujit Bhattacharya et al., Knowledge Creation and Innovation in Nanotechnology, CSIR-National Institute
of Science, Technology and Development Studies (New Delhi: 2012), p. 17.

تغي هذه التكنولوجيا ّ
كل يشء من حولنا ،من الطب وأجهزة الكمبيوتر إىل املباين والسيارات
و ُيتو ّقع أن ّ
ثم من شأن التح ّكم يف املواد والبنى انطال ًقا من الذ ّرات واملك ّونات الجزيئية
واملالبس التي نرتديهاّ .
وبنائها أن يؤ ّدي ،من خالل الربط بني الخصائص والوظائف الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية وتحت
رشوط تح ّك ٍم جيدة ،إىل االستخدام التقني للمواد والوظائف يف نطاقها األ ّويل .ذلك أنه سيكون يف إمكان
تكنولوجيا النانو أن تسمح لنا ،وأل ّول م ّرة يف التاريخ ،بتصميم موادنا بنا ًء عىل االستخدام والحاجة
املقصودة منها .و ُيحتمل تب ًعا لذلك أن ّ
تحل تكنولوجيا النانو العديد من املشكالت يف حياة البرشية،
منها عالج الرسطان ،وندرة املياه ،واالحتباس الحراري ،والشيخوخة .ومتثّل تكنولوجيا النانو أيضً ا فرصة
استثامرية كبرية تستند إىل بيانات معطاة ،وتتيح للمنتجات االستجابة لكل مناحي حياتنا.
من جه ٍة أخرى ،أ ّدى ّ
تفش األمراض املعدية يف اآلونة األخرية إىل ارتفاع مع ّدل الوفيات عىل امتداد
منطقة جغرافية كبرية ،وهو ما أسفر عن آثار صحية واقتصادية واجتامعية وسياسية عان ْتها البرشية
بر ّمتها .وتشري الدراسات الحديثة إىل أنّ الجوائح زادت خالل العقود القليلة املاضية بفِعل العوملة،
والسفر ،ومن ّو املدن ،ونقص املوارد الطبيعية .ولذلك تبدو سياسة االستثامر املستدام رضورية لبناء
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قدر ٍ
ات صحية عىل التعامل مع انتشار األوبئة الناشئة املفضية إىل الجوائح( .((1ومع الرسعة التي
يعرفها انتشار جائحة كورونا ،تربز الحاجة إىل توحيد جهود الباحثني يف جميع أنحاء العامل ملكافحة
ّ
التفش املستم ّر للفريوس ،واستكشاف طرائقَ مبتكرة ملحارصته ومنع انتشاره .فقابليته العالية للعدوى
واالنتشار استتبعت تداب َري شملت العامل ك ّله ،مثل إغالق املطاعم ومراكز التس ّوق واملدارس ،وفرض
الحجر الصحي والقيود املفروضة عىل السفر؛ ما ش َّكل تح ّد ًيا بالغ الخطورة عىل نظام الرعاية الصحية،
ً
فضل عن عواقب اجتامعية واقتصادية عديدة.
ونحن نعرف أنّ املذيبات القامئة عىل تكنولوجيا النانو ف ّعالة يف منع مس ّببات األمراض املختلفة ،مبا يف
ذلك البكترييا والفريوسات األخرى؛ ولذا استأثرت هذه التكنولوجيا باهتامم العلامء بقصد املساعدة يف
التخفيف من آثار كوفيد .19-واس ُتخدمت االسرتاتيجيات القامئة عىل هذه التكنولوجيا للتخفيف من
وحساسة ،ومط ّهر ٍ
ات ف ّعالة ،والعالج باستخدام
الوباء عرب تطوير اختبارات
ٍ
تشخيص رسيع ٍة ودقيقة ّ
ٍ
لقاحات ترتكز عىل الحمض النووي الريبوزي ( .)RNAفتكنولوجيا النانو تسمح بتوصيل املواد النانوية
إىل الخاليا بصفة ف ّعالة ج ًدا؛ لضآلة حجمها مقارن ًة بحجم الفريوس نفسه ،وميكن أن يكون لها خصائص
وظيفية يف مكافحته .وعالوة عىل ذلك ،فإن نسبة السطح العالية إىل الحجم املصغر مت ِّكن املادة النانوية
ٍ
اكتشاف رسيع ودقيق للفريوسات(.((1
موص ًل ف ّع ًال لألدوية والتعديالت الجينية ،ولديها قدر ُة
من أن تكون ّ
تطبيقات محتملة أخرى للمواد النانوية من الخصائص غري العادية للجسيامت النانوية التي
وقد تنشأ
ٌ
ّ
ومحسنة ،تُستخدم يف العديد من التطبيقات،
يقل حجمها عن  100نانومرت؛ ما ينتج منه مواد جديدة
َّ
مثل املح ّفزات الجديدة للمعالجة البيئية ،وتحسني العمر االفرتايض لألغذية والتعبئة والتغليف ،وأجهزة
جديدة لتوصيل األدوية .وتجدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل األنابيب النانوية الكربونية ،حيث ميكن ُّ
لف
الغرافيت يف أسطوانة يبلغ قطرها  1نانومرت تقري ًبا؛ وتتميز هذه األنابيب بصالبتها وخفتها يف آنٍ واحد،
وميكن استخدامها يف العديد من التطبيقات ،مثل أجهزة االستشعار ،وخاليا الوقود ،وأجهزة الكمبيوتر،
واألجهزة اإللكرتونية األخرى .وميكن استخدام األغشية النانوية يف تنقية املياه والهواء ،ويف ّ
حل إحدى
إلحاحا لدى البرشية ،وهي املتعلقة بالحصول عىل مياه آمنة ونظيفة وبأسعار معقولة.
أش ّد املشكالت
ً
تحل ّ
تجدر اإلشارة إىل أنّ اإللكرتونيات النانوية سوف ّ
محل اإللكرتونيات الدقيقة .وستكون لها تطبيقات
ال حرص لها ،مثل الحرب املقاوم للتزييف ،وأجهزة االستشعار الحيوية الجديدة ،واإللكرتونيات الكمومية،
والضوئيات.
15 Camille Achonu, Audrey Laporte & Michael A. Gardam, "The Financial Impact of Controlling a Respiratory
Virus Outbreak in a Teaching Hospital: Lessons Learned from SARS," Canadian Journal of Public Health/ Revue
canadienne de sante publique, vol. 96, no. 1 (2005), pp. 52-54.
16 Ramya Dwivedi, "The Role of Nanotechnology in the Fight against COVID-19," News Medical, 15/3/2021,
accessed on 11/10/2021, at: https://bit.ly/3qwL4Nw
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ثان ًيا :تاريخ تكنولوجيا النانو يف العامل العريب وواقعها الراهن
 .1تاريخ تكنولوجيا النانو يف العامل العريب

عرف العامل العريب تكنولوجيا النانو قبل زمنٍ طويل؛ فقد ُعرث عىل مواد نانوية يف التاريخ اإلسالمي
يف (القرنني التاسع والثاين عرش) ،فالزخارف ذات الربيق الذهبي عىل الخزف املصقول تتك ّون بالفعل
نانوي ُصنع من جزيئات نانوية انطال ًقا من معدن
تركيب
من طبقة نانوية متناهية الصغر ،قوامها
ٌّ
ٌ
ّ
فض؛ ما يشري إىل مستوى تقني عالٍ ج ًّدا .واحتوت العديد من مواد الصقل الخزيف املتأللئة "الالمعة"
املستخدمة يف العامل اإلسالمي عىل الفضّ ة أو النحاس ،أو جسيامت نانوية معدنية أخرى( .((1وإضافة
إىل ذلك ،تأ ّثرت الحضارة اإلسالمية بالتقنيات العثامنية يف القرنني الثالث عرش والثامن عرش املستخدمة
إلنتاج شفرات سيف "دمشق" التي تحتوي عىل أنابيب نانوية كربونية وأسالك نانوية من السمنتيت
(كربيد الحديد )Fe3C؛ وهي تركيبة فائقة من الفوالذ الكربوين متنحها الق ّوة واملرونة والقدرة عىل
الحفاظ عىل حافة حا ّدة(.((1
 .2واقع تكنولوجيا النانو يف العامل العريب

تزايد عدد الس ّكان يف العامل العريب ليبلغ  437مليون نسمة عام 2020؛ ومن شأنه أن يستم ّر يف التزايد،
وف ًقا لشعبة الس ّكان يف األمم املتحدة ،ليبلغ  520مليون نسمة يف عام  ،2030و 672مليون نسمة يف عام
 .((1(2050وتعاين نسبة كبرية من هؤالء الس ّكان محدودية املوارد الطبيعية ،ويحصل الفرد منهم عىل
نصيب من الناتج ّ
املحل اإلجاميل هو من بني ّ
األقل عىل مستوى العامل .يواجه العامل العريب بسبب ذلك
تح ّديات كبرية يف مجاالت املياه والطاقة والغذاء ،وتعرف الدول العربية فوق ذلك ك ّله تغيريات كبرية يف
بنيتها االجتامعية والبنية املعلوماتية ،بد ًءا من الربيع العريب ،وانتها ًء بثالث حروب كربى .تعيق ّ
كل هذه
التح ّديات والتغيريات التنمي َة ،وتزيد من الفقر واألمراض ،ويصعب عىل الحكومات ،وهي تواجه ّ
كل
ذلك ،اعتامد اسرتاتيجيات طويلة املدى لتطوير العلوم والتكنولوجيا؛ فإنفاق الدول العربية عىل العلوم
والتكنولوجيا ّ
يظل متد ّن ًيا ج ًدا مقارن ًة مبستوياته العاملية وح ّتى مبستوياته يف البلدان النامية األخرى.
ذلك أنّ نسبة إجاميل استثامر الدول العربية يف البحث والتطوير قد بلغت  0.59يف عام  ،2018بعي ًدا ّ
كل
17 Daniel Crespo et al., "Metallic and Nonmetallic Shine in Luster: An Elastic Ion Backscattering Study," Journal
of Applied Physics, vol. 101 (2007), p. 103518.
18 Marianne Reibold et al., "Materials: Carbon Nanotubes in an Ancient Damascus Sabre," Nature, vol. 444,
no. 7117 (November 2006), p. 286.
19 United Nations, United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World
Population Prospects 2019, pp. 213-1204.
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البعد عن املتوسط العاملي لإلنفاق عىل البحث والتطوير الذي بلغ يف العام نفسه نسبة  1.79يف املئة(.((2
يف حني مل تتجاوز املنشورات العلمية للمنطقة العربية نسبة  3.64يف املئة من املنشورات العاملية(.((2
وقد أدركت بعض الدول العربية هذه الحقيقة ،فاعتمدت استثامرات كربى يف مرشوعات
ضخمة مثل مؤسسة قطر ( ،)Qatar Foundation, QFوواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا
( ،)Qatar Science & Technology Park, QSTPوجامعة امللك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا
( )King Abdullah University of Science and Technology, KAUSTيف اململكة العربية
السعودية ،ومعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا يف اإلمارات العربية املتحدة ،ومرشوعات أخرى يف دول
عربية غريهاُ ،ص ّممت لإلرساع يف بناء القدرات العلمية يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا ذات األهمية

امللحة ،وبناء مجتمع قائم عىل املعرفة .وهكذا شهدت املنطقة العربية يف السنوات األخرية تط ّو ًرا
ّ
كب ًريا يف مجال تكنولوجيا النانو؛ إذ أطلقت العديد من الدول العربية العديد من املبادرات الرائدة يف
أبحاث هذا املجال ،بقصد بناء قدراتها العلمية وترسيع املبادرات البحثية ،مواكب ًة للتط ّورات يف مجال

وخصصت العديد من الدول الغنية بالنفط ،مثل قطر والسعودية واإلمارات ،متويالت
تكنولوجيا النانوّ .

والطب والغذاء
مه ّمة إلنشاء مبادرات تكنولوجيا النانو ودعمها ،يف مجاالت الطاقة واملياه والبيئة
ّ
ثم استقطبت هذه الدول باحثني دوليني عرب حوافز سخية ،وتعاونت مع أكرب
والصناعات املحلية(ّ .((2
املؤسسات الوطنية الخاصة بتكنولوجيا النانو يف
مراكز البحث والجامعات الدوليةُ ،وأنشئت العديد من ّ
السعودية ومرص واألردن واإلمارات وسلطنة عامن ،وأطلقت جامعة الدول العربية مبادرة النانو العربية
الرئيسة يف  13-12كانون الثاين /يناير  ،2010و ُلحظت آثار هذه التط ّورات واملبادرات التي عرفها مجال
تكنولوجيا النانو يف العامل العريب ،وهو تأثري ميكن أن نلحظه يف عدد املنشورات وبراءات االخرتاع التي

أعقبت إطالق مبادرات هذه التكنولوجيا .وميثّل الجدول ( )2زيادة عدد املنشورات يف مجال تكنولوجيا
النانو يف العامل العريب مثلام يورده بسام الفييل وآخرون ،إذ تُظهر املقارنة بني عامي  2007و 2013تق ّد ًما
ملموسا يف هذا املجال(.((2
ً

20 UNESCO, UNESCO Science Report: The Race against Time for Smarter Development (Paris: UNESCO,
2021), p. 34.
21 Ibid.
22 Bassam Alfeeli et al., "Current Status of Nanotechnology in Arab Gulf States," in: Institute of Electrical
and Electronics Engineers, Nanotechnology Council, 12th IEEE Conference on Nanotechnology (IEEE-NANO),
20-23 August 2012, International Convention Centre, Birmingham, UK. Piscataway, NJ: IEEE, 2012.
23 Bassam Alfeeli et al., "A Review of Nanotechnology Development in the Arab World," Nanotechnology
Reviews, vol. 2, no. 3 (2013), pp. 359-377.
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الجدول ()2
موجز عن حالة تكنولوجيا النانو يف الدول العربية
الدولة

عدد املؤسسات
عدد السكان
عدد املنشورات األكادميية
التي تجري أبحاث
باملاليني
املتعقلة بتكنولوجيا النانو
تكنولوجيا النانو

عدد املنشورات
العدد اإلجاميل
األكادميية املتعقلة
للمنشورات
بتكنولوجيا النانو
األكادميية
من أصل مليون

2008-2013 2007-2002
السعودية

26.5

11

44

1398

1442

56

تونس

10.7

8

139

418

557

52

اإلمارات

5.3

5

37

190

227

43

الكويت

2.6

2

27

58

85

33

األردن

6.5

2

44

143

187

29

مرص

83.6

4

385

1634

2019

24

عامن

3

2

13

49

62

21

قطر

1.9

2

1

20

21

11

املغرب

32.3

1

45

142

187

6

املصدر:
Bassam Alfeeli et al., "A Review of Nanotechnology Development in the Arab World," Nanotechnology Reviews,
vol. 2, no. 3 (2013), pp. 359-377.

بيد أنّ هذه الجهود ّ
تظل مع ذلك غري كافية ،نظ ًرا إىل األهمية القصوى التي يكتسيها مجال تكنولوجيا
النانو يف الحارض ويف املستقبلّ ،
وتظل جدوى استخدامها ملواجهة تح ّديات املنطقة مل تتح ّقق بعدُ عىل نح ٍو
كامل لدى العديد من صانعي القرار االسرتاتيجيني يف العامل العريب(((2؛ فعىل عكس الثورات الصناعية الكربى
األخرى ،ال تقترص تكنولوجيا النانو عىل بل ٍد أو منطقة مع ّينة ،بل من املمكن أن تكون لها آثار هائلة بالنسبة
إىل البلدان النامية ومن بينها البلدان العربية وعىل نطاقات واسعة؛ إذ ميكن إجراء أبحاث تكنولوجيا النانو
باستخدام أدوات بسيطة ومواد مح ّلية ،ولذا ُينظر إليها أحيانًا بأنّها "تكنولوجيا الفقراء"(.((2
24 "Nanotechnology could Help Arab Region," Science X, 21/2/2010, accessed on 30/10/2015, at: https://bit.ly/3fp38mn
25 Cf. Guillermo Foladori & Noela Invernizzi, "Nanotechnology for the Poor?" PLoS Medicine, vol. 2, no. 8
(2005), p. e280; Guillaume Gruère, Clare Narrod & Linda Abbott, "Agricultural, Food, and Water Nanotechnologies
;)for the Poor," IFPRI Discussion Paper, no. 1064, International Food Policy Research Institute (February 2011
"Nanotechnology for Developing Countries," NanoWerk, 13/7/2017, accessed on 14/6/2021, at: https://bit.ly/3I7X7Xf
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إنّ تكنولوجيا النانو ميكنها أن تق ّدم فرص ًة للدول العربية لتصري رائدة يف هذا املجال؛ إذ إنّها متلك املوارد
الطبيعية والرثوة والعلامء املد ّربني القادرين عىل استخدام هذه التكنولوجيا للحسم يف العديد من
التح ّديات التي تواجه هذه الدول؛ رشيطة توافر الرؤية املستقبلية لها.

ثالثًا :رؤية مستقبلية لتكنولوجيا النانو يف العامل العريب
عد العامل العريب من أرسع االقتصادات من ًّوا عىل مستوى العامل؛ وإذا عرفنا أنّ إجاميل الناتج ّ
املحل يف
ُي ُّ
جامعة الدول العربية ُق ِّدر بأكرث من  2.3تريليون دوالر يف عام  ،2011فإنّ ذلك يجعلها ثامن أكرب اقتصا ٍد
يف العامل(((2؛ ما يعني أنّ تكنولوجيا النانو يف العامل العريب ميكنها أن تعمل عىل تعزيز االقتصاد ،والتقليص
من البطالة عرب خلق وظائف جديدةّ ،
وحل معضلة املاء الصالح للرشب واملشكالت البيئية.
وتتع ّدد مجاالت تطبيقات تكنولوجيا النانو التي ينبغي أن تشملها الرؤى املستقبلية للبلدان العربية،
والتي نستعرض هنا أه ّمها:
 .1تطبيقات تكنولوجيا النانو يف مجال الطاقة

يتم توليد ج ّلها عن طريق حرق الوقود األحفوري ،مثل
يستمر يف الزيادة الطلب العاملي عىل الطاقة ،التي ّ
التغي املناخي ومحدودية املوارد املتع ّلقة برتاجع احتياطيات النفط
النفط والفحم والغاز .ويتزايد القلق بشأن ّ
يف كل أنحاء العامل ،وقد برزت نتيج ًة لذلك الحاجة إىل استكشاف بدائل القتصاد الطاقة القائم عىل النفط.
وتتأ ّثر الدول العربية باعتامدها عىل الوقود األحفوري ،وبنقص املعرفة والقدرات لديها يف مجال كفاءة
الطاقة والطاقة املتج ّددة .إضاف ًة إىل ذلك ،تواجه الدول العربية العديد من التح ّديات مثل الحروب،
ثم تأيت
وعدم االستقرار السيايس ،والنزوح والهجرة؛ ما يضيف تح ّد ًيا آخر إىل الس ّكان واملوارد .ومن ّ
أهمية املقاربات الجديدة واملبتكرة لزيادة كفاءة الطاقة والبحث عن مصدر بديل و"نظيف" ملواجهة
هذه التح ّديات .وتشمل هذه املقاربات استخدام مصادر الطاقة املتج ّددة املستدامة مثل الطاقة
الشمسية وطاقة الرياح ،وهذا هو ّ
الحل البديل لتلبية الطلب عىل الطاقة مع الح ّد األدىن من التأثري يف
البيئة .وإىل جانب هذا ،فتحت التط ّورات األخرية يف تكنولوجيا النانو أبوا ًبا جديدة لتقنيات أكرث كفاءة
وفاعلية من حيث التكلفة واالستدامةً ،
فضل عن أنّها تُع ّد صديق ًة للبيئة وقادرة عىل تقليص االعتامد
عىل الطاقة التقليدية .ذلك أنه ميكن أن يؤ ّدي بناء خلية كهروضوئية جديدة ومنخفضة التكلفة مبواد
أفضل إىل توليد الكهرباء من ضوء الشمس بكفاءات عالية؛ وميكن بناء بطاريات جديدة ذات أدا ٍء أفضل
وكثافة أعىل من الطاقة ،مثل بطاريات ليثيوم إيون ( )Lithium-ionاملتن ّقلةّ ،
وبطاريات إيون الكربيت
( ،)Lithium-sulfur-ionالتي تُستخدم يف السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة (.)Hybrid Cars
26 Vijay Mahajan, "Understanding the Arab Consumer," Harvard Business Review, vol. 91, no. 5 (May 2013),
accessed on 11/10/2021, at: https://bit.ly/3GypjlM
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الشكل ()5
تطبيقات تكنولوجيا النانو يف قطاع الطاقة
اﳌﺒﺎين اﻟﺨﴬاء
ﻧﺎﻗﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ
اﳌﻮارد

ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺠ ّﻮ ،اﻟﺒﺤﺮ ،اﻟﱪّ
اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم

اﻟﻜﻔﺎءة،
إﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ

اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ،
اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ

اﻟﻨﻘﻞ،
اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ

اﻻﻟﺘﻘﺎط،
اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ

ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪّ دة
اﻟﻜﻬﺮوﺣﺮارﻳّﺎت
اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺸﻤﴘ

اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﻟﺤﺮاري
ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﺸﺤﻦ
اﺣﺘﺠﺎز اﻟﻜﺮﺑﻮن

املصدر:
"C.J. Brinker & D. Ginger, "Nanotechnology for Sustainability: Energy Conversion, Storage, and Conservation,
in: Mihail C. Roco, Mark C. Hersam & Chad A. Mirkin (eds.), Nanotechnology Research Directions for
Societal Needs in 2020: Retrospective and Outlook (Dordrecht: Springer Netherlands, 2011), pp. 261-303.

الشكل ()6
مواد اآليروجل الداخلة يف تقليص استهالك الطاقة

)ب(

)أ(

املصدر:
Lauren S. White et al., "Shortened Aerogel Fabrication Times Using an Ethanol–water Azeotrope as a
Gelation and Drying Solvent," Journal of Materials Chemistry, no. 2 (2015), pp. 762-772.
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وميكن أيضً ا أن تو ّفر تكنولوجيا النانو طرائق جديدة للحفاظ عىل الطاقة ومواد عزل تو ّفر الطاقة بصورة
أفضل( ،((2وتحسني كفاءتها من خالل التطبيقات املوضّ حة يف الشكل (.)5
عىل سبيل املثالُ ،ع َّد العزل الحراري أحد العوامل الرئيسة يف تقليص استهالك الحرارة والطاقة يف املباين؛
إذ تُق ِّلص العديد من مواد العزل من استهالك الطاقة وفقدان الحرارة فيها مثل السليلوز ،والصوف
الزجاجي ( ،)Glass Woolوالبوليسرتين ،ورغوة اليوريثني ( ،)Urethane Foamوهذه املواد يف معظمها
ُينظر إليها عىل أنّها ّ
أقل فاعلية وأكرث تكلفة .كام تُع ّد أنواع آيروجل السيليكا ( )Silica Aerogelsمواد
مزيج فريد من الخصائص ،و ُيستخدم
خفيفة ومسامية ج ًدا ،وقدرتُها عىل العزل الحراري عالية بسبب ٍ
هذا الهالم الهوايئ يف تطبيقات متنوعة ،مثل تطبيقات العزل الحراري والعزل الصويت للمكان ،ويستخ َدم
ٍ
ودعامات للعوامل املح ّفزة.
ماص ًة يف املعالجة البيئية للمل ّوثات
أيضً ا مواد ّ
وتجدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أنّني (الباحث) وآخرين( ،((2وبدعم من الصندوق القطري لرعاية
توصلنا إىل ٍ
كشف جديد يف تصنيع اآليروجل من خالل أنواع قوية ج ًّدا
البحث العلمي ( ،)QNRFقد ّ
من الهالم الهوايئ ،ويوضّ ح الشكل ( )6اآليروجل املر ّكبة التي حصلنا عليها.
ثم ط ّورنا أيضً ا طرائق تصنيع بديلة تُن َتج بها أجزاء بحسب الطلب ،تجري تقوي ُتها من الناحية امليكانيكية
ّ
عن طريق تعزيز املناطق املستهدفة بالبوليمر ،ويجري تصنيع هذه األجزاء املص ّنعة بحسب الطلب
َ
عوازل ألجزاء مختارة من مح ّركات االحرتاق الداخيل ،وللوقاية السلبية من الحرائق
ل ُتستخدم بوصفها
خاصة بالظروف الجليدية .وط ّورنا
التي تلحق األجزاء الهيكلية يف املباين ،ولصناعة أحذية خفيفة الوزن ّ
أيضً ا تدابري لها مردودية من حيث التكلفة وقابل ّية التطوير لتصنيع هذه األنواع من اآليروجل ذات الشكل
املخصص( .((2وميكن أن يقود هذا البحث إىل تصنيع مواد مو ِّفرة للطاقة ،تُستخدم يف املنطقة العربية
ّ
خاصة يف الدول العربية التي ترتفع فيها درجة الحرارة مثل دول الخليج.
لغرض تقليص استهالك الطاقةّ ،
 .2تقنية النانو يف العلوم الطبية

كشف ّ
تفش فريوس كورونا (كوفيد )19-عام  2020عن مواطن الضعف يف النظم الصحية يف العامل العريب،
(((3
ٌ
منخفض ج ًدا  ،ونظام الرعاية الصحية يواجه عد ًدا من التح ّديات،
حيث االستثامر يف الصحة العامة
‐27 Zhong Lin Wang & Wenzhuo Wu, "Nanotechnology‐Enabled Energy Harvesting for Self‐Powered Micro
Nanosystems," Angewandte Chemie International Edition, vol. 47, no. 51 (2012), pp. 11700-11721.
28 Lauren S. White et al., "Shortened Aerogel Fabrication Times Using an Ethanol–water Azeotrope as a Gelation
and Drying Solvent," Journal of Materials Chemistry, no. 2 (2015), pp. 762-772.
29 Ibid.
"30 Tamara Kharroub et al., "The Coronavirus Pandemic and the Arab World: Impact, Politics, and Mitigation,
Arab Center Washington DC, 24/3/2020, accessed on 11/10/2021, at: https://bit.ly/3reGNx2
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منها نقص القوى العاملة يف مجال الصحة العا ّمة ،ومحدودية املوارد ،وضعف البيانات الصحية ،وعدم
كفاية الدعم املايل( .((3و تجعل هذه التح ّديات العاملَ العريب عرض ًة ّ
لتفش األمراض وأزمات الصحة العامة.
الشكل ()7
الطب
تطبيقات تكنولوجيا النانو يف مجال ّ

ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ

ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻨﺎﻧﻮ

ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺑﺤﺜﻴﺔ

ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻷدوﻳﺔ

اﺧﺘﺒﺎرات اﻷدوﻳﺔ

اﻟﻜﺸﻒ

ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺠﻴﻨﺎت

ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ

اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ

املصدر:
Eyob Zere Asbu, Maysoun Dimachkie Masri & Amer A. Kaissi, "Health Status and Health Systems
Financing in the MENA Region: Roadmap to Universal Health Coverage," Global Health Research and
Policy, vol. 2 (2017), p. 25.

وللتغ ّلب عىل هذه التح ّديات ،ميكن أن تؤ ّدي تكنولوجيا النانو دو ًرا ً
حاسم يف ّ
حل بعض املشكالت املتع ّلقة
الطب ،وجعله
الطب والصحة؛ إذ ميكنها إضفاء الطابع الشخيص عىل ّ
بالصحة ،وقد تُحدث ثور ًة يف عامل ّ
ّ
أقل تكلفة وأكرث أمانًا( .((3ويف هذا الصدد ،تشمل التط ّورات والتطبيقات الحديثة الخاصة بتكنولوجيا
"الكم" .فعند إضاءة
النانو تعزي َز التصوير الط ّبي والتشخيص باستخدام ب ّلورات نانوية شبه موصلة تس ّمى ّ
هذه املواد باألشعة فوق البنفسجية ،تنبعث منها ألوان زاهية مختلفة ميكن استخدامها لتحديد أنواع
معينة من الخاليا ،والتع ّرف إليها باستخدام تقنيات التصوير مثل التصوير بالرنني املغناطييس ،واألصباغ
التقليدية التي تو ّفر املزيد من املعلومات .وميكن استخدام جسيامت الذهب النانوية للكشف عن مرض
الزهامير والخاليا الرسطانية يف مراحلهام املب ّكرة ،واستهداف الخاليا الرسطانية بحيث ميكن تقديم العالج
31 Debabrata Sikdar, Wenlong Cheng & Malin Premaratne, "Optically Resonant Magneto-electric Cubic
Nanoantennas for Ultra-directional Light Scattering," Journal of Applied Physics, vol. 117, no. 15 (2015), p. 83101.
32 Ralph C. Merkle, "Nanotechnology and Medicine," in: Ronald Klatz, Frances A. Kovarik & Bob Goldman
(eds.), Advances in Anti-Aging Medicine, vol. 1 (New York: Mary Ann Liebert Press, 1996).
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ثم ميكن أن تح ّفز تكنولوجيا النانو أيضً ا من ّو الخاليا العصبية ،مثل
من دون التأثري يف األنسجة الطبيعيةّ .
النخاع الشويك التالف أو خاليا املخّ  ،وذلك عن طريق حقن مادة هالمية نانوية مللء الفراغ بني الخاليا
وتشجيع الخاليا الجديدة عىل النم ّو ،أو استخدام األلياف النانوية لتجديد األعصاب الشوكية التالفةً ،
فضل
عن استخدام معمل ميكروفلويديك عىل رشيحة بهدف مراقبة الخاليا ومعالجتها وتت ُّبع حركة الخاليا
الطب.
أهم تطبيقات تكنولوجيا النانو يف مجال ّ
والجزيئات .ويظهر الشكل ( )7بعض ّ
الطب الشخيص أنّ استخدام الجسيامت النانوية لتوصيل العالج
ومن مزايا تكنولوجيا النانو يف مجال ّ
َ
توصيل األدوية الصلبة بد ّقة إىل أجزا ٍء مع ّينة ومستهدفة يف الجسم ،مثل الورم أو الجزء املصاب
يتيح
باملرض؛ ما يعني أنّ هذه األدوية ميكن أن تعمل بأكرث فاعلية وبآثار جانبية ّ
أقل يف بقية الجسم .وأتاحت
أيضً ا الجسيامت النانوية طريقة جديدة لعالج الرسطانُ ،يحقن بها ٌ
سائل جزيئي نانوي مغناطييس يف
ثم يجري تدمري الورم عن طريق تسخينه من الداخل
الورم مع تطبيق مجال كهرومغناطييس خارجيّ ،
إىل الخارج .ومن شأن تطبيق تكنولوجيا النانو كذلك أن يسمح أيضً ا بصنع أجهزة للجيب؛ إذ يجري
تصغري تكنولوجيا التشخيص والتحليل املختربي الضخم وعايل التكلفة ،ليصري مخت ًربا قامئًا عىل رقاقة من
السيليكون ،وبذلك يصري حلم مخترب املستشفى الكامل يف متناول اليد حقيق ًة فعلية .وقري ًبا ستتم ّكن
الرقائق الحيوية املؤمتتة كل ًّيا (املوضّ حة يف الشكل  )8من الكشف ،برسعة وبتكلفة زهيدة ،عن مس ّببات
األمراض أو الجزيئات الحيوية األخرى ،مثل تلك املرتبطة بأمراض القلب واألوعية الدموية أو غريها من
الطب النانوي أيضً ا ،تُفيد تكنولوجيا اكتشاف األدوية عىل
املشكالت الصحية املنترشة .ويف مجال أبحاث ّ
نح ٍو كبري من هذه األنظمة القامئة عىل تكنولوجيا النانو الحيوية.
ميكن أن تو ّفر هذه التط ّورات وغريها فرص ًة كبرية للعامل العريب للتقليص من كمية األدوية ،والكتشاف
عدد كبري من الرسطانات واألمراض األخرى وعالجها ،ويف الوقت نفسه إنشاء عمليات صحية مستدامة
وأكرث أمانًا ميكنها أن تسهم يف املجتمع واالقتصاد بعامة.
 .3تكنولوجيا النانو يف مجال املوارد املائية والبيئة

يكمن التح ّدي املبارش ،بعد ّ
حل مشكلة الطاقة وإيجاد مصادر طاقة مستدامة ،يف ندرة املياه؛ إذ تفيد
تقارير األمم املتحدة أنّ أكرث من مليار شخص (واحد من ّ
كل ثالثة أشخاص يف العامل) ،مبا يف ذلك بعض
الدول العربية ،ال يحصلون عىل املياه الصالحة للرشب( .((3وتواجه خمس عرشة دولة عربية بالفعل ندر ًة
يف املياه ،مبتوسط توافر ميا ٍه للفرد تحت ّ
خط الفقر املايئ البالغ  1000مرت مك ّعب يف السنة ،يف حني
توجد اثنتا عرشة دولة عربية تحت عتبة  500مرت مك ّعب يف السنة ،وهي العتبة التي ح ّددتها ّ
منظمة
الصحة العاملية للندرة الشديدة ،ح ّتى إنّ سبع دول من بينها ّ
يقل فيها توافر املياه للفرد عن  200مرت
"33 United Nations, Sustainable Development Goals, "Goal 6: Ensure Access to Water and Sanitation for all,
accessed on 11/10/2021, at: https://bit.ly/3KcBIhL
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الشكل ()8
مفهوم املخترب يف الرقاقة
ﻣﻘﺎﻳﻴ

ﺲ اﻟﻨﺎﻧ

ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻣﻮاﺋﻊ
ﺟﺰﻳﺌﻴﺔ

أ
ﺟﻬﺰ
ة ﻛﺸ

ت

ﻬﺰة ا
أﺟ

ﻣﻌﺎﻟ

ﺠﺔ ا

ت

ﻣﺨﺘﱪ ﻋﲆ اﻟﺮﻗﺎﻗﺔ

ﻋﲆ

اﻟﺮ
ﻗﺎﻗﺔ

ﻮء

ﻣ

ﻀﺎدا

ت اﻟﻨ

ﺎﻧ
ﻮ ﻟﻠﻜ

ﺸﻒ

ﺗّﺠﺎه
ﺔ اﻻ

ﺣﺎدﻳ
ﺎﻧﻮ أ

ﻌﺎر ﻧ

ﺳﺘﺸ

ﻒ
اﻟﻀ

ﻹ
ﺷﺎرا

ﻮ ﻣﺘ
ﻌﺪّ دة ا
ﻻ
ﺗ
ّ
ﺠ
ﺎ
ﻫ
ﺎ

ﻋﻦ اﻟ

ﴪﻃﺎن

املصدر:
Duan-Yun. Si et al., "Biomedical Evaluation of Nanomedicines," Asian Journal of Pharmacodynamics and
Pharmacokinetics, vol. 7, no. 2 (2007), pp. 83-97.

التغي املناخي أن تؤ ّدي إىل خفض موارد
مك ّعب يف السنة( .((3وبحلول عام  ،2030فإنّ من شأن آثار ّ
املياه املتج ّددة بنسبة  20يف املئة أخرى ،وزيادة تواتر حاالت الجفاف؛ بسبب انخفاض هطول األمطار،
وزيادة الطلب ّ
ترسب مياه البحر
املحل والزراعي عىل املياه مع ارتفاع درجات الحرارة ،وتوسيع نطاق ّ
إىل طبقات املياه الجوفية الساحلية ،مع ارتفاع مستوى سطح البحر ،واستمرار اإلفراط يف استغالل املياه
الجوفية( .((3لذلك ّ
َ
الدول العربية عىل تنفيذ خطط لإلدارة املتكاملة
يحث برنامج األمم املتحدة للبيئة
ملوارد املياه واعتامد تقنيات جديدة.
قلق كب ٍري بسبب التأثري السا ّم
ويف هذا السياقُ ،يع ّد تل ُّوث املوارد املائية املختلفة باملعادن الثقيلة مصدر ٍ
صحة البرش وأمناط املعيشة األخرى .وقد تح ّول تل ّوث البيئة واملياه إىل قضية مهمة يف السنوات
يف ّ
األخرية؛ بسبب ترصيف األصباغ املل ّونة والسا ّمة يف أنظمة اإلمداد باملياه ،والتي تنبعث من بعض
34 United Nations, United Nations Development Programme, Regional Bureau for Arab States, Water Governance
in the Arab Region: Managing Scarcity and Securing the Future (New York: UNDP, 2013), p. 12.
35 Ibid.
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الصناعات امله ّمة مثل الورق ،والبالستيك ،واملنتجات الصيدالنية( .((3و ُيظهر وجود األصباغ مثل امليثيلني
تبي
األزرق وغريه من الفينوالت واألصباغ الفينولية تأثريات شديدة يف اإلنسان والحيوان والنبات؛ وقد ّ
أنّ وجود هذه األصباغ ميكن أن يؤ ّثر يف طبيعة املاء ومينع نفاذ أشعة الشمس ،ويق ّلل من تفاعالت
التمثيل الضويئ لدى النباتات( .((3وتحتوي املياه القذرة أيضً ا عىل كائنات دقيقة ُممرضة بدرج ٍة عالية؛
لذلك ،ميثّل تطهري املياه ً
أساسا يف معالجة البيئة واملياه.
عامل ً
ملواجهة ّ
كل هذه اإلشكاالت ،التي ستزداد ح ّدتها يف املستقبل ،ميكن أن تو ّفر تكنولوجيا النانو فرص ًة
لحل مشكلة ندرة املياه ،وأيضً ا ّ
ممتازة لتقديم طرائق جديدة ومبتكرة ّ
لحل مشكلة التل ّوث؛ فهي تو ّفر
ً
معي من مياه الرصف.
يصا لتنظيف املياه وإزالة مل ّوث ّ
خص ً
حلول مص ّمم ًة ّ

الشكل ()9
صورة امليكروسكوب اإللكرتوين الناقل للمح ّفز الضويئ أكسيد الزنك /الفضة
وتراجع امليثيلني األزرق

)ب(

ﻓﺎﺗﺢ

ﻏﺎﻣﻖ

)(111

)(200

اﻟﻮﻗﺖ )ﺑﺎﻟﺪﻗﻴﻘﺔ(
املصدر:
Khaled Saoud et al., "Synthesis of Supported Silver Nano-spheres on Zinc Oxide Nanorods for Visible
Light Photocatalytic Applications," Materials Research Bulletin, vol. 63 (2015), pp. 134-140.

36 P.A. Pekakis, N.P. Xekoukoulotakis & D. Mantzavinos, "Treatment of Textile Dyehouse Wastewater by
TiO2 Photocatalysis," Water Research, vol. 40 (2006), pp. 1276-1286; Muhammad Abdul Rauf et al., "Removal of
Methylene Blue from Aqueous Solution by Using Gypsum as a Low-Cost Adsorbent," World Academy of Science:
Engineering and Technology, vol. 55 (January 2009).
37 Marc Constapel et al., "Degradation of Reactive Dyes in Wastewater from the Textile Industry by Ozone:
Analysis of the Products by Accurate Masses," Water Research, vol. 43 (2009), pp. 733-743.
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إنّ استعادة املياه من الهواء املحيط باستخدام تكنولوجيات مختلفة تعتمد عىل النانو تُع ّد غري ممكنة التح ّقق
اليوم باستخدام التقنيات الحالية .فتكنولوجيا النانو تُستخدم لتوفري حلول جديدة تعتمد عىل إعادة تدوير
الري أو املياه
مياه الرصف الصحي وتحويلها إىل مورد مستدام إلنتاج املياه النظيفة املستخدمة للرشب أو ّ
الصناعية النق ّية .ففي دراسة حديثة لنا( ((3ط ّورنا مح ّف ًزا ضوئ ًّيا جدي ًدا قوامه أكسيد الزنك /الفضة (Ag/
 )ZnOاس ُتخدم ملعالجة مياه الرصف الصحي لغرض إزالة الصبغة السا ّمة وقتل البكترييا يف املاء ،واخ ُترب
إشعاع شميس مريئ .وقد وجدنا أنّ جسيامت
هذا املح ّفز الضويئ إلزالة لون امليثيلني األزرق يف املاء تحت
ٍ
أكسيد الزنك /الفضة النانوية تزيل لون امليثيلني األزرق من املاء( .((3ويوضّ ح الشكل ( )9الصور املجهرية
التي ُأجريت بوساطة امليكروسكوب اإللكرتوين ( )Transmission Electron Microscopy, TEMعىل
جسيامت أكسيد الزنك /الفضة النانوية التي استخدمناها.
لقد ق ّدمت املواد النانوية ً
حلول ف ّعالة من حيث التكلفة للعديد من املشكالت البيئية ،مثل معالجة
مياه الرصف الصحي والتل ّوث واملعالجة املضا ّدة للبكترييا؛ إذ تحتوي املح ّفزات الجسيمية النانوية عىل
مساحة سطح كبرية وتش ّتت عالٍ وتفاعل قوي مع املواد األخرى( .((4وتو ّفر هذه املوا ُد امليا َه النظيفة من
مصادر املياه املل ّوثة يف التطبيقات الواسعة النطاق واملتن ّقلة ،وتكشف عن املل ّوثات البيئية ّ
وتنظفها.
وميكن أن تو ّفر تكنولوجيا النانو ً
محسنة إلزالة املواد الكيميائية
حلول مبتكرة أخرى ،منها مرشّ حات َّ
جيل جدي ًدا من ّ
واملواد املرسطنة من املاء بكفاءة غري مسبوقة ،وتتيح مرشّ حات النانو هذه ً
محطات
املعالجة لتنقية ك ّميات كبرية من املياه برسعة .وتُستخدم الجسيامت النانوية مح ّفز ٍ
ات للتدمري الكيميايئ
ثم ُيستخدم "الحديد الصفري النانوي" إلزالة املعادن واملر ّكبات العضوية
أو الكيميايئ الضويئ للمل ّوثاتّ ،
من املاء ،وكذلك أغشية الرتشيح النانوي .وقد اس ُتخدم أيضً ا الطني الطبيعي النانوي ،إلزالة املعادن
واأليونات غري العضوية األخرى ،باالعتامد عىل أكاسيد املعادن النانوية .ومتثّل أيضً ا "األنابيب النانوية
ممتصا ج ّي ًدا للمعادن(.((4
الكربونية املؤكسدة والهيدروكسيلية" ًّ
38 Khaled Saoud et al., "Synthesis of Supported Silver Nano-spheres on Zinc Oxide Nanorods for Visible Light
Photocatalytic Applications," Materials Research Bulletin, vol. 63 (2015), pp. 134-140.
39 Ibid.
40 Environmental Protection Agency, USA, Nanotechnology White Paper (Washington, DC: Science Policy
Council, U.S. Environmental Protection Agency, 2007), accessed on 11/10/2021, at: https://bit.ly/3qug5S3; William
Moser (ed.), Advanced Catalysts and Nanostructured Materials: Modern Synthetic Methods (San Diego, CA:
Academic Press, 1996), p. 592; Mika Valden, Xiaofeng Lai & D. Wayne Goodman, "Onset of Catalytic Activity
of Gold Clusters on Titania with the Appearance of Nonmetallic Properties," Science, vol. 281, no. 5383 (1998),
pp. 1647-1650; Jiu Jinting et al., "The Dispersibility and Application of Nanometer Zinc Oxide in Water," Dyeing and
Finishing, no. 1 (2002), pp. 1-2.
41 Sulabha K. Kulkarni, Nanotechnology: Principles and Practices (Cham, Switzerland: Springer International
Publishing; New Delhi: Capital Publishing Company, 2015), pp. 349-354.
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الشكل ()10
الصدأ النانوي ميكنه تنظيف الزرنيخ من املاء الصالح للرشب

املصدر:
Debabrata Sikdar, Wenlong Cheng & Malin Premaratne, "Optically Resonant Magneto-electric Cubic
Nanoantennas for Ultra-directional Light Scattering," Journal of Applied Physics, vol. 117 (2015), p. 83101.

ميكن إ ًذا أن تساعد التط ّورات التكنولوجية النانوية املح ّققة يف معالجة املياه وتحلية املياه يف الدول
العربية ،يف بلوغ مياه رشب نظيفة ،من خالل الكشف الرسيع واألرخص عن الشوائب املوجودة يف املياه
وترشيحها وتنقيتها .فعىل سبيل املثال ،ميكن أن يؤ ّدي استخدام التفاعالت املغناطيسية بني جزيئات
الصدأ النانوية إىل إزالة الزرنيخ أو رباعي كلوريد الكربون من املاء ،وتطوير مواد تحفيز ضويئ لتنظيف
املياه باستخدام طاقة ضوء الشمس ،وتطوير مرشّ حات ذات بنى نانوية قادرة عىل إزالة الفريوس من
وخاصة بتقنيات إزالة األيونات ،وتستخدم أقطاب
املاء ،وتط ّورات جديدة أرخص منخفضة الطاقة
ّ
حساسة قامئة عىل تقنية النانو للكشف عن
األلياف النانوية يف تحلية املياه ،وتطوير مستشعرات ّ
املل ّوثات يف املاء ومراقبتها ،وتطوير أغشية األلياف النانوية إلزالة امللح من املاء ،وتطوير أقطاب مسامية
مصنوعة من مادة نانوية ميكن استخدامها يف التحلية التكثيفية للمياه.
تقدم تكنولوجيا النانوً ،
فضل عن ذلك ،قدرات جديدة ملنع املل ّوثات شديدة الس ّم ّية ،وتوفري مراقبة
ف ّعالة للمل ّوثات أو تأثريها يف البيئة ،وهي قادرة أيضً ا عىل توفري حلول جديدة وأرخص لتنظيف الهواء
والرتبة .وميكنها أن تسهم يف تنقية الهواء وتقليل االنبعاثات الصناعية.

دوعس دلاخ
ا قافآو رضاحلاو يضاملا :يبرعلا ملاعلا يف ونانلا ايجولونكت

95

 .4تطبيقات تكنولوجيا النانو يف الزراعة

يؤ ّدي التزايد الس ّكاين يف العامل العريب ،الذي أرشنا إليه ساب ًقا ،إىل تح ٍّد كبري بالنسبة إىل األمن الغذايئ وتوافر
اإلمدادات الغذائية املح ّلية؛ فالزراعة يف هذه املنطقة تعاين العديد من املشكالت ،مثل محدودية املوارد
والتغي الواضح يف أمناط هطول األمطار
املائية ،ونقص موارد املياه املتج ّددة ،واإلدارة غري الكافية للموارد،
ّ
تغي املناخ .وميكن أن تساعد تكنولوجيا النانو املنطق َة العربية من خالل توفري حلول مبتكرة
الناتجة من ّ
وجديدة ،تعتمد عىل املواد النانوية ملواجهة هذه التح ّديات؛ فهذه التكنولوجيا ميكن أن تؤ ّدي دو ًرا ًّ
مهم
ثم إنّ من شأن
يف اإلنتاج الزراعي ،عرب استخدام املواد النانوية يف وقاية النبات والتسميد وإدارة املياهّ .
استخدام املواد النانوية يف الزراعة أن يساعد َ
الدول العربية يف العديد من املجاالت ،مثل تطوير "الهالم ّيات
املائية" ( )Hydrogelsاملصنوعة من املواد النانوية التي ميكن مزجها مع الرتبة ،وتخزين املياه ومنع
التبخّ ر ،وتطوير مساحيق نانوية ذات مساحة سطحية عالية تُستخدم غذا ًء للرتبة بحيث ميكن امتصاصها،
وتطوير نوع جديد من جزيئات األسمدة لتقليل االستخدام املفرط لألسمدة الخطرة ،وتطوير مواد جديدة
تعتمد عىل مر ّكبات نانوية أساسها هو جزيئات البوليمر النانوية الستخدامها يف أنظمة توصيل املياه.
 .5تطبيقات تكنولوجيا النانو يف صناعات النفط والغاز

ثم إنّ احتياطي
تحظى الدول العربية باحتياطيات نفطية مؤ ّكدة تفوق ّأي منطقة أخرى يف العاملّ ،
النفط العريب هو األرخص من حيث تكاليف التنقيب والتطوير واإلنتاج (تراوح تكلفة اإلنتاج بني  3و5
أهم االحتياطيات املؤ ّكدة من الغاز
دوالرات للربميل) .وتُع ّد الدول العربية من بني الدول التي متتلك ّ
(((4
الطبيعي ،والتي متثّل أكرث من ربع إجاميل احتياطيات الغاز املؤ ّكدة يف العامل .
وهنا أيضً ا ،ميكن أن تُحدث تكنولوجيا النانو ثور ًة يف صناعات النفط والغاز؛ بحيث ميكن استخدامها
لتعزيز تطوير التنقيب واإلنتاج ،وميكن املواد النانوية تحسني التوصيل الحراري ،والفصل ،والتقليص من
ثم تعزيز إنتاج الطاقة الحرارية .وقد اس ُتخدمت املواد النانوية للتع ّرف إىل رواسب
تآكل املواد ،ومن ّ
ثم إن هذه التكنولوجيا ميكنها تحسني رسعة عملية الحفر باستخدام السوائل
الخام ّ
املوجهة لالستكشافّ .
النانوية ،وتقليل األرضار التي تصيب صخور الخ ّزان يف اآلبار؛ فتتيح بذلك استخراج املزيد من النفط.
وميكن استخدام تكنولوجيا النانو عىل نطاق واسع لتعزيز تطوير املوارد الغاز ّية القياسية وغري التقليدية؛
إذ تستطيع تحسني البنية التحتية ،وكفاءة الغاز الطبيعي املسال ()Liquefied Natural Gas, LNG
وجودته ،وكذا تكنولوجيا عمليات معالجة الغاز وتحويله إىل سائل ( )Gas To Liquid, GTLمن خالل
ومنصات تسييل الغاز العامئة ،واإلنتاج ،وإعادة التحويل إىل غازّ ،
وحل
تطوير خطوط األنابيب الفائقة ّ
مشكالت التخزين والنقل .وعالوة عىل ذلك ،ميكن أن تساعد تكنولوجيا النانو يف إنتاج هيدرات امليثان
42 "Basic Facts about Oil and Gas in the Arab World," The National Council on U.S.-Arab Relations, 13/3/2013,
accessed on 11/10/2021, at: https://bit.ly/3GyMjB9
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والغاز واستخدامها يف النقل بالكهرباءً ،
واألهم من ذلك ،ميكن استخدامها
بدل من خطوط أنابيب الغاز.
ّ
الخاص بتحويل الغاز إىل سائل ،واملواد النانوية
لتطوير املح ّفزات النانوية واألغشية النانوية لإلنتاج
ّ
لنقل الغاز الطبيعي املضغوط أو النقل بالكهرباء ملسافات طويلة .وميكن التق ّدم املحتمل ،الذي تعرفه
تكنولوجيا النانو يف صناعات النفط والغاز ،أن يفيد العامل العريب من خالل تحسني أداء مع ّدات الحفر،
بزيادة ق ّوتها ومتانتها يف الظروف القاسية مثل درجات الحرارة العالية والضغط العايلً ،
فضل عن تصميم
مواد نانوية جديدة كارهة للامء أو مح ّبة له يف تطبيقات تد ّفق املياه يف عمليات الحفر ،إضافة إىل تصميم
املنصات البحرية وسفن
مواد نانوية جديدة تكون قوية وخفيفة الوزن تق ّلل من استهالك الطاقة يف ّ
الخاصة بالعمليات
النقل ،وتصميم أجهزة استشعار النانو لدرجات الحرارة والضغط وتقنيات التصوير
ّ
ثم تحسني تكلفة الحفر.
التي تجري يف البيئات القاسية كاآلبار العميقة ،وتوفري البيانات عن بيئة الخ ّزانّ ،
 .6السلع االستهالكية والصناعات واملنتجات

تُستخدم تقنية النانو عىل نطاقٍ واسع يف السلع االستهالكية ،و ّمثة العديد من الصناعات واملنتجات التي
ُأدرجت فيها املواد النانوية ،وتتوافر العديد منها يف السوق اليوم ،ولكن الكثري من الناس ال يدركون ذلك.
وقد احتوت هذه املنتجات عىل وظائف جديدة مل تح َت ِو عليها من قبل؛ فعىل سبيل املثال ،إنّ بعض
املنتجات سهلة التنظيف أو لها خصائص مقاومة للخدش ،وتحتوي مواد أخرى ،مثل السيارات الجديدة،
عىل أنابيب نانوية كربونية ّ
أخف وزنًا وأقوى ،وزجاج جديد يقاوم املاء ،وألبسة مقاومة للبقع أو مقاومة
شمس تحمي بنسبة  100يف املئة من األشعة فوق البنفسجية ،ومنسوجات ذكية
للتجاعيد ،وواقيات
ٍ
و"أجهزة إلكرتونية قابلة لالرتداء" وغريها كثري.
ومثلام ذكرنا آن ًفاُ ،يتو َّقع أن تُحدِث تكنولوجيا النانو ثور ًة تكنولوجية يف كل جوانب حياتنا ،وأن تسهم
كذلك يف خلق مناصب وفرص عمل جديدة من خالل تحسني أداء املواد وخلق منتجات وأجهزة ذكية
لها تأثري إيجايب يف االقتصاد واملجتمع.
وميكن تحقيق ّ
كل هذه الوظائف من خالل التوليف بني وحدات بناء نانوية ذات أحجام وتكوينات
ثم إحداث ثورة يف قطاعات
ثم تجميعها يف بنى أكرب ذات خصائص ووظائف فريدةَّ ،
متح ّكم فيها بد ّقةّ ،
تصنيع املواد .وميكن أن تنتج من هذه الطريقة مواد ّ
وتخفيضات يف
أخف وأقوى وقابلة للربمجة،
ٌ
تكاليف دورة الحياة حيث مع ّدالت الفشل ّ
أقل ،وأجهز ٌة مبتكرة تعتمد عىل مبادئ وهندسات جديدة.

خامتة
تُع َّرف تكنولوجيا النانو بأنّها معالجة املواد عىل نطاق متناهي الصغر؛ عىل مستوى الذ ّرات والجزيئات
ّ
(أقل من  100نانومرت) .ويف هذا املستوى ،ال تكون قواعد الفيزياء والكيمياء املنتظمة قابل ًة للتطبيق،
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وتتغري نتيجة لذلك العديدُ من خصائص هذه املواد لتصري مواد فريدة من نوعها ،بل تُبدي يف بعض األحيان
خصائص مدهشة .تختلف هذه الخصائص الفيزيائية للمواد عن خصائص املادة نفسها يف الظروف العادية.
واملحسنة هذه يف تطبيقات
وكام أبرزنا يف هذه الدراسة ،فإنّه ميكن استخدام خصائص املواد الجديدة
ّ
مختلفة يف العامل العريب ،وتتلخّ ص هذه التطبيقات التي تقوم عليها تكنولوجيا النانو يف إنتاج مواد ذكية
وتغيري وظيفة املواد ،كأنْ تُستبدل عىل سبيل املثال مواد التشحيم والدهانات واملواد البديلة مبواد لها
ثم ميكن
قدرة كبرية عىل املقاومة ولها خصائص كهربائية عالية الجودة مط ّبقة يف قطاعات التصنيعّ .
تكنولوجيا النانو ً
مثل تحسني مجموعة واسعة من الخصائص ،مثل هندسة املواد البالستيكية القابلة
أكياسا
للتح ّلل الحيوي ذات الخصائص الحرارية وامليكانيكية والكهربائية الفائقة ،والتي ميكن أن تصري ً
سهلة التح ّلل بيولوج ًّيا.
وت ّتصل جهود الدول العربية لتحقيق التنمية الصناعية العربية املستدامة وتحقيق التنافسية ،واالنتقال
إىل اقتصاد قائم عىل املعرفة ،باملتط ّلبات والتط ّلعات املنشودة ملواكبة التق ّدم العلمي والتكنولوجي
ثم ،فإنّ عىل هذه الدول أن تستثمر بكثافة يف تكنولوجيا النانو وغريها من مجاالت العلوم
العاملي .ومن ّ
والتكنولوجيا ،لتح ّقق التق ّدم املنشود يف إنتاج املعرفة والتنمية التكنولوجية املرغوبة ،إذا أرادت أن
تتح ّول إىل مجتمعات علمية(.((4

43 "'Nanorust' Cleans Arsenic from Drinking Water," Photonics, Nov. 2006, accessed on 11/10/2021, at:
https://bit.ly/3A1h27u
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