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كيف يتسّرب البالستيك إلى غذائنا؟
سيلفيو غريكو

عزالدين عناية *

ت�سربها �إىل البحار واملياه ومن َث َّم �إىل
يُقدّ ُم هذا الكتاب �إ�سهام ًا يف غاية الإفادة ب�ش�أن ح�ضور البال�ستيك يف عاملنا .فهو ُيعر�ض تاريخ ال َلدائن وتكوينها ،ثم ي�ستعر�ض ّ
الإن�سان ،لي�صل بنا �إىل الإ�شكاليات املتعلّقة مبعاجلة البال�ستيك والتخلّ�ص منه .والكتاب هو من ت�أليف اخلبري الإيطايل يف الأحياء البحرية� ،سيلفيو غريكو ،الأ�ستاذ يف
علوم التغذية ،وقد �صدرت له العديد من امل�ؤلفات حول احلياة البحرية والبيئة.
كيف وزّع الكاتب بحثه؟ يف الق�سم الأول ،جند ب�سطة تاريخية عن البال�ستيك؛ ويف الق�سم الثاين يتناول الكاتب البال�ستيك والبيئة البحرية؛ ويف الق�سم الثالث :الطرق
عر َ
�ض جملة من احللول.
التي ي�صل بها البال�ستيك �إىل الغذاء الب�شري؛ ويف الق�سم الأخريَ :

ب�سطة تاريخية
يعود الظهور الأ ّو ُل لهذه املواد اال�صطناعية ،التي بتنا نطلق
عليها البال�ستيك ،والتي مل تكن موجودة يف الطبيعة� ،إىل
�أواخر القرن التا�سع ع�شر .فقد ظهرت مادة البارك�سني �إىل
الوجود �سنة  ،1856ن�سبة �إىل العامل الإجنليزي �أليك�سندر
بارك�س ،التي ُت� َع� ّد �أ ّول ن��وع م��ن البال�ستيك امل ُ�خ� َّل��ق .وعلى
هذا النحو بد�أ امل�سا ُر الطوي ُل لت�صنيع مادّة جديدة مل ي�شهد
التاريخ لها مثي ً
ال من قبل �إذ مل ُيكت�شف البال�ستيك م�صادَف ًة
ّ
التاريخي جمل ٌة من الظروف املعي�شية
و� ّإنا مهّدت لظهوره
املت�شابِكة ،و�سل�سل ٌة من الأحداث.
ال�صناعي هذا امل�س ّمى
وكما يبني الكتاب مل يعرف القامو�س
ّ
«البال�ستيك» � ّإل يف عام  1925ل ُي�شري حرف ًّيا �إىل فئة جتارية
مل��ادّة مُ�ص َّنعة ذات �أ�شكال ع�دّة ،جرى ت�شكيلها خالل طورها
البال�ستيكي .وللتو�ضيح ُي�شري م�صطلَح «البال�ستيك» يف
حقيقة الأمر �إىل مواد عدّة مثل ال�سليولويد ،والبولي�سرتين،
والبويل فينيل ،وهي جمموعة من ال ّلدائن تنتمي �إىل عائلة
ال�ب�لا��س�ت�ي��ك ،وه ��و م��ا ي�شبه �إىل ح � ّد م��ا م �� �س��اواة احل��دي��د
بالفوالذ ،وبالنحا�س ،وبال ّر�صا�ص ،وتعريف ك ّل هذه املعادن
كما لو �أ ّنها املعدن نف�سه.
ما من ّ
�شك � ّأن امل��واد البال�ستيك ّية قد باتت تدخل يف �ش ّتى
القطاعات ،الطبية وغري الطبية ،يف الأ ْو َ
راك اال�صطناعية،
�دم ��ة ،واحل��وا��س�ي��ب،
وم�ف��ا��ص��ل ال��رك�ب��ة ،والأ� �س �ط��وان��ات امل � َ
والأق� ��را�� �ِ�ص ال���ص�ل�ب� ِة امل �ح �م��ول��ة ،ويف ��س��ائ��ر الأدوات ال�ت��ي
ن�ستخدمها يف منازلنا تقري ًبا .وال�س�ؤال املطروح ملاذا ُي�شكل
البال�ستيك م�شكلة مع �أ ّننا نتعامل معه؟ من ناحية خا�صية
البال�ستيك فهو ُي�شبِه الأمل��ا���س �إىل ح � ّد م��ا؛ لأ ّن ��ه يبقى يف
الطبيعة �إىل ما ال نهاية .فك ّل البال�ستيك الذي �أَنتجه العامل
حتى اليوم ال ي��زال م��وج��وداً يف رك��ن ما من �أرك ��ان الأر���ض.
فهو ال َي ْفنى ب��ل يتفتّتُ فقط �إىل ُج� َزي�ئ��ات �صغرية ثابتة.
ويف منظور الإن�سان ال��ذي عا�ش يف مطلع القرن الع�شرين،
كان م�صطلح البال�ستيك ُي�شري فقط �إىل العملية ال�صناعية
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لإنتاج مادّة ميكن ت�شكي ُلها وتطوي ُعها .و�أما اليوم ف ُي�ستخدَم
بوج ٍه عا ٍّم �إىل �آالف املوا ّد غري
م�صطلَح البال�ستيك للإ�شارة ْ
الطبيعية املُ�ص ّنعة .ويتع ّلق الأم ��ر يف احلقيقة مبجموع ٍة
وا�سع ٍة من املوا ّد التي ُيطلِق عليها الف ّنيون وامل�ص ِّنعون �أ�سما ًء
أ�سا�سي لها.
حمدّد ًة ُت ّيز املر ّكب
الكيميائي ال ّ
ّ
ّ
يبي �سيلفيو غريكو � ّأن الإن�سان لطاملا ا�ستخد َم البوليمرات
ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ا� �س �ت �خ��دا ًم��ا وا� �س � ًع ��ا يف ح �ي��ات��ه ،ف �ق��د ا��س�ت�ط��ا َع
ا�ستعمالهَا منذ فجر التاريخ .فالعِظام ،وق��رون احليوانات،
والعاج ،والأ�صداف ،واخل�شب ،والألياف النباتية ،والأظفار،
واملطاط ،واحلرير ،و َو َب��ر احليوان هي بوليمرات طبيعية.
ورغم وجود البوليمرات الطبيعية �إال � ّأن ث ّمة م�شكل ًة تتع ّلق
بتوافرها .فقد ت�صبح هذه املواد ن��ادرة� ،أو مو�سم ّية� ،أو غري
متو ّفرة ب�صورة دائمة ،وهي حتتاج �إىل عملية معا َ
جلة طويلة
�أحيا ًنا .ولذلك �ضمن ه��ذا ال�سياق العام �ش ّكل البال�ستيك
مادة ثورية يف تاريخ الب�شر.
والالفت لالهتمام ح ّقا � ّأن البال�ستيك قد ْاع ُتم َد يف �إنتاجه
على �أحد م�شت ّقات البرتول .فلم ت�صبح �آبار البرتول م�صدراً
الداخلي
كبرياً للرثوة �إال بعد اخ�تراع حم ّركات االح�تراق
ّ
يف عام  ،1853قبل ذاك التاريخ كان الذهب الأ�سود يدخل يف
ا�ستعماالت جدا قليلة.
ُ
الباحث �أننا بعد �أكرث من خم�سة مليارات عام تعاقبت
يربز
فيها ثالثة ع�صور ،وه ْيمنت فيها ه ْيمن ًة تا ّمة ُ
ثالث خامات
طبيعية (امل�ع��ادن والنبات واحل�ي��وان( ،ن�شهد حلول الع�صر
الرابع الذي تهيمن فيه خامة ا�صطناعية جديدة .ومل يكن
أمريكي احلا�صل
الكيميائي ال
من قبيل امل�صادفة �أن َو َ�صف
َّ
َّ
على جائزة نوبل يف عام  1974بول جون فلوري البال�ستيك
ب�أ ّنه اخلامة التي ن�سيت الطبيع ُة ت�صنيعها.
البال�ستيك وتلويث البيئة البحرية
ال���س��ؤال الرئي�س ال ��ذي يطرحه امل ��ؤل��ف وه��و كيف يتح ّولُ
مزيج من املل ّوثاتِ التي تت�س ّل ُل �إىل الكائنات
البال�ستيك �إىل ٍ
البحرية لِت�ص َل يف نهاية املطاف �إىل موائِد َنا؟
ير النفايات البال�ستيك ّية على �سطح املياه،
ال يقت�صر ت��أث� ُ

ترت�س ُب هذه املخ َّلفات يف القاع �ضمن ما ُيعرف بالركام
فقد َّ
�صحيح � ّأن الأك�ي��ا�� َ�س البال�ستيك ّية قد تطفو
البال�ستيكي.
ٌ
ع�ل��ى ال���س�ط��حّ � ،إل � ّأن �أغ��را� �ض �اً �أخ� ��رى غ�ير ق��اب�ل��ة للط ْف ِو
تغو�ص وت�ضي ُع متا ًما .وهناك نفايات �أخ��رى خفيفة الوزن
ُ
ومنخف�ضة الكثافة ،ق��د تتك ّت ُل �أج��زا�ؤه��ا ال�صغرية نتيجة
مم��ا ُيثقِل من كتلتها،
لتع ُّلقِ الكائنات احلية الدقيقة بها ّ
وي�ؤدّي يف النهاية �إىل �أن َتغو�ص هي �أي�ضاً.
وكما ّ
جر�س الإن ��ذار للعامل،
يبي الكتابَ ،د َّق ت�شارلز م��ور
َ
بال�ستيكي يف �شمال
ع��ام  ،2001بعد اكت�شافه �أ ّول جت� ّم� ٍ�ع
ّ
املحيط الهادي ،وهي عبارة عن جزيرة عظمى من القمامة
البال�ستيكية .و َت��زن �أك�بر كتلة حطام عائمة 188ط ًّنا ،وقد
ك��ان��ت يف امل��ا��ض��ي ج ��زءا م��ن ح��و���ض �أح ��د امل��وان��ئ اليابانية،
اِنف�صلت عنه بفعل موجات الت�سونامي عام .2011
وق��د �� َ�س�ع��تْ بع�ض ال��درا��س��ات �إىل حم��ا َول��ة تقدير الكميات
امليكروبال�ستيك ّية العائمة على ْ
�سط ِح املحيطات و�إىل معرفة
ُ
التقديرات الكلية �أرقاماً ترتاو ُح بني
�أحجامها .حيث َتطرح
 6.600طنّ و  35.000طنّ من ا ُ
جل َزيئات التي يق ّل حج ُمهَا عن
 5مليمرتات .و ُت�شري البيانات �إىل �أن  233.400طنّ على الأق ّل
من الأج�سام البال�ستيك ّية الكبرية ت�سبح هائمة يف املحيطات
مقارنة بـ  35.500طنّ من ا ُ
جل َ�سيمات امليكروبال�ستيك ّية.
ُن�شري �إىل � ّأن الألياف التي تتح َّر ُر من املن�سوجات اال�صطناعية
للج َ�سيمات
�أث�ن��اء عملية الغ�سيل ُت� َع� ّد �أح��د امل�صادر الهامة ُ
امليكروبال�ستيك ّية .فقد ينتج عن دورة غ�سيلٍ واحد ٍة لقطعة
ثياب واحدة من هذه النوعية كميات قد ت�صل �إىل  1900من
الألياف امليكروبال�ستيك ّية.
وامل�لاح��ظ � ّأن بع�ض احل�ي��وان��ات ال مت� ّي��ز ال��رك��ام ال�ب�ح��ريّ ،
وحت�س ُب ُه طعا ًما .وتبعا لذلك تلت ِه ُم
ويلتب ُِ�س عليها الأم��ر،
َ
ال�سالحف الأك�ي��ا�� َ�س البال�ستيك ّي َة ظ� ّن�اً منها �أ ّن�ه��ا قناديل
ال�ب�ح��ر .وال يقف خطر البال�ستيك عند االل�ت�ه��ام ،ب��ل �إ َّن
ال�ن�ف��اي��ات البال�ستيك ّية ال�ت��ائ�ه��ة يف امل�ح�ي��ط ،ب�ف�ع��ل ت��أث�ير
التيارات البحرية ،قد تلعب دو ًرا مبا�ش ًرا يف نقل �أنوا ٍع دخيل ٍة
�إىل ُن ُظ ٍم بيئية �ساحلية جديدة ال يوجد بها �أعداء طبيعيون
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مما قد ي�ؤدّي �إىل �أ�ضرار بيئ ّي ٍة حمت َملةٍ.
لهاّ ،
توجد اليوم �أية مادة بال�ستيك ّية ُ�ص ِّممت لتدو َم
وللأ�سف ال َ
فرتة حم�دّدة ولتكون �سهلة التح ّلل يف الوقت ذات��ه .ويكفي
�أن نذك َر � ّأن الوقتَ ال�لازم للتح ُّللِ الع�ضويِّ للبال�ستيك يف
الطبيعة قد يرتا َو ُح بني ب�ضعة �أ�شهر و�ألف �سنة .ون�ستطي ُع
ال�ق��و َل � ّإن امل ��اد َة البال�ستيك ّية ق��د حت ّللت ب�شكل كامل حني
تتال�شى ِب ْنيتها البوليمرية متاما� ،أي �أن تتح ّول �إىل ُج َزيئات
ب�سيطة.
رراتٍ حقيق ّية؛ ل ّأن
ومن هذا الباب ت�ستند املخاوف على م�ب ّ
العاملي من البال�ستيك تفوق
ثمة تقديرات ب� ّأن ن�صف الإنتاج
ّ
مما يجعله يغو�ص يف الأعماق .وهناك يف
كثافته كثافة املاءّ ،
القاع قد نعرث بالفعل على اجل��زء الأك�بر من «البال�ستيك
الغائب» عن التقديرات العاملية للنفايات.
ت�س ّر ُب التلوث من املياه �إىل الإن�سان
ُي ّ
بي �سيلفيو غريكو � ّأن خطورة امللوِّثات البال�ستيكية تعود
الزمني ،وقدرتها على الرتاكم ع�ضو ًّيا بداخل
�إىل ثباتها
ّ
الكائنات احلية،واالنتقال منها �إىل بقية العنا�صر يف ال�شبكة
ري ِب ْنية ال ُّنظم البيئية
الغذائية� .إذ ميكن لهذه امللوِّثات تغي ُ
ووظائفها ،وتغيري العمليات الف�سيولوجية للكائنات احل ّية.
تتغي وت�س ِّبب الأم��را���ض ،و�أن
كما ميكن لهذه امللوِّثات �أن َّ
حت� َّد من ق��درة الكائنات على ال�ه��روب من مفرت�سيها ،و�أن
ت�ؤ ِّث َر �سلب ّياً على جناح عمليات التكاثر.
هذا وقد تت�س ّر ُب ا ُ
جل َزيئات البال�ستيك ّية �إىل الكائنات احل ّية،
مما ي ��ؤدّي �إىل �أن تنتقل �إليها
عرب االبتالع �أو اال�ستن�شاقّ ،
ُ
كذلك بقايا امل��واد الكيميائية التي �أ�ضيفت �إىل البال�ستيك
البديهي �إىل الإن�سان الذي
�أثناء الإنتاج ،و�سيكون هذا من
ّ
يتع ّر�ض للتل ّوثِ بهذه ا ُ
جل َزيئات البال�ستيك ّية عرب التغذية
املتو�سط
والتن ّف�س� .أظهرت الدرا�سة � ّأن الفرد قد يبتلع يف
ِّ
حتى خم�سة غ��رام��ات من البال�ستيك �أ�سبوعياً .وق��د عزت
الدرا�سة �أ�سباب هذا الأمر �إىل الزيادة الكبرية يف ا�ستخدام
البال�ستيك ،ويف حمدودية عمليات التدوير التي ال ت�ستطيع
العاملي على البال�ستيك.
يف الوقت الراهن مواكبة الطلب
ّ
لكن التلوث بالبال�ستيك ال يقف عند حدود الكائنات احلية،
فقد اكت�شف الباحثون � ّأن املل َح يحتوي �أي�ضا على كميات من
البال�ستيك كانت موجودة بالفعل يف املياه التي اُ�ستخلِ�ص
منها .وب�شكل ع��ا ّم حتتوي الأم�ل�اح امل�ستخ َرجة من البحر
على ن�سب �أعلى من البال�ستيك مقارنة بتلك امل�ستخلَ�صة
من البحريات �أو من الأمالح ذات الأ�صل ال�صخري.
ووفقاً لدرا�سة �أكادميية ،ي�ستهلك الإن�سان ما بني 2.2و 3
لرتات من ال�سوائل يوم ّيا .ف�إنْ احت�سب َنا �ضمن هذه الكمية
من ال�سوائل املياه التي ن�شربها من ال�صنبور ،وامل�شروبات
امل�ع�دّة باملياه كالقهوة وال�شاي ،فقد ي�صل ما تبتلعه امل��ر�أة
يوم ّيا م��ن البال�ستيك �إىل ح ��وايلُ 12ج� َزي� ًئ��ا ،وال��رج��ل 16
ُج َزي ًئا.
َت ّر ك ّل الأغذي ِة مبرحلة التعبئة والتغليف قبل و�صولها �إىل

موائدنا ،و ُيع َترب هذا القطاع �أه ّم القطاعات التي تعتمِ ُد على
البال�ستيك .فت�ستهل ُِك �صناعة التعبئة والتغليف وحدها بني
 35و  40باملئة من �إنتاج الراتنجات (ال�صمغ) البال�ستيك ّية.
وي��ذه��ب اجل ��زء الأك �ب�ر م��ن ه ��ذه الكمية �إىل ق�ط��اع تع ِب َئة
امل��واد الغذائ ّية ،ويليه قطاع امل�شروبات .وكما ِا ّت�ض َح ُيع َترب
ُ
ال�سبل ُ�شيوعا لتل ُّوث
ا�ستهالك الأ�سماكِ  ،واملياه املع ّب�أَة �أكرث ُّ
الغذائي.
الإن�سان بالبال�ستيك عرب نظامه
ّ
َ
وي�شري الباحث يف كتابه �إىل � ّأن الأماكن املغلقة ،مثل املنازل
واملكاتب ،حتتوي على كميات دقيقة من البال�ستيك تفوق
ُ
املناطق احل�ضرية
وجد يف الأماكن املفتوحة .وحتتوي
ما ُي َ
كذلك على كميات �أكرب من تلك املوجودة يف ال�ضواحي على
البال�ستيكي
تخوم املدن .حيث اكت�شف العلماء ظاهرة الغبار
ّ
�أي�ضا.
ُ�سبل احل ّد من زحف البال�ستيك
مواجهة
ال ت��زال ال��درا��س��ات العلمية منق�سم ًة ح��ول كيفية َ
م�شكلة البال�ستيك .فمن جانب ث ّمة ٌ
فريق ُيبالغ يف عر�ض
املخاطر الناجمة عنها ،ومن جانب �آخر هناك من يعارِ�ض
التهوي َل الإعال َّمي لها .والواقع � ّأن �أيّ حديث عن �إمكانية
اال�ستغناء متاما ودفعة واح��دة عن البال�ستيك ال يعني يف
مواجهة جادةّ � .إن
نواجه امل�شكلة َ
احلقيقة� ،إال �أ ّننا ال نريد �أن َ
ْ
مادتي
حياة اجلن�س الب�شري على الأر�ض اليوم تعتمد على
ْ
اثنتي هامتني ،وهما ال�صلب والبال�ستيك .وال ي�ستطيع
ي�ستغني عن �إحدى هاتني
ال�صناعي كما هو الآن �أن
نظامنا
َ
ّ
املادتني ب�شكلٍ كاملٍ دفعة واحدة.
لقد اكت�شف َ
العال البال�ستيك يف القرن املا�ضي �سع ًيا �إىل
مواجهة م�شكلة نقْ�ص املوارد الطبيعية ،واليوم وقد بلغ �سكان
َ
الطبيعي � ّأن �أزم َة ندرة
فمن
ن�سمة
مليارات
8
حوايل
العامل
ّ
املواد اخلام قد ا�ستفحلت .ويف الواقع تكمن امل�شكلة احلقيقية

التي ي�س ّببها البال�ستيك للبيئة يف نظام اال�ستخدام الأحاديّ
الذي ُي�ش ّكل هد ًرا عظيما لهذا املورد القابل للتدوير.
ما من �شك � ّأن ثمة تغلغال للمواد الكيميائية يف كافة م�ستويات
ال�شبكة الغذائية البحرية التي نحن جز ٌء �أ�صيل منها .ولن
يت�سنى لنا الإ�سهام يف دورة التو ّقي من �آثار البال�ستيك �إال �إذا
�ص
تع ّلمنا كيف ُنع ّزز اال�ستفادة من البال�ستيك الذي نتخ ّل ُ
منه ،ونتمكنّ من �إعادة تدويره تدويراً ف ّعا ًال َيردُّه مرة ثانية
�إىل ال�سوق كمادة خام ثانوية.
فقد ب��رزت م�شكل ُة املخ ّلفاتِ الفائ�ضة ب�شكل خا�ص بعد �أن
�أغلقت ال�ص ُ
ني �أب��وا َب�ه��ا ع��ام � 2018أم ��ام ا�ستقبال النفايات
الغربية ،وال�س ّيما تلك املك َّو َنة من البال�ستيك .واملالحظ
� ّأن �إمكانيات �إعادة التدوير مل تواكب النم ّو املتزايد للإنتاج
العاملي ملواد البال�ستيك .وقد �أفا َد تقرير «ال�صندوق العاملي
للطبيعة» يف  8يونيو لعام ّ � ،2019أن كمي َة البال�ستيك التي
ُت َ�ص ّب يف البحر املتو�سط �سنوياً تبلغ  570.000طنّ  ،وت�صل
ن�سبتها �إىل  % 4.4من ن�سبة النفايات البال�ستيك ّية العاملية،
املتو�سط ال ي�شغل
واملقدَّرة بـ  13مليون طنّ  ،رغم � ّأن البح َر
ّ
�أكرث من % 0.32من امل�ساحة الإجمالية للمحيطات يف العامل.
على م�ستوى ع��ام ثمة ُت� َه��م متبادلة ب�ين املنتج وامل�ستهلِك
للبال�ستيك� ،أك ��ان على م�ستوى ال ��دول �أو �ضمن النطاق
املجتمعي ،ولع ّل اخلروج من امل�أزق هو يف �إيجاد �صيغة توافقية
ُتق ّل�ص الأ�ضرار للجميع .فال نن�سى � ّأن ملكية معظم م�صانع
املنتجات البال�ستيك ّية َت ْتبع �شركات البرتوكيماويات الكربى
مثل «داو دوبونت» و «�إك�سون موبيل» و»�شال» و «�شيفرون» و
«بي بي» و»�إيني» .و ُتق َّد ُر قيمة ال�سوق العاملية للبال�ستيك يف
عام  2020بنحو  38مليار دوالر.
يختتم امل��ؤل��ف كتابه مبا ي�شبه التحذير �أم��ام ه��ول الإنتاج
البال�ستيكي ،ي��و�ّ��ض��ح � ّأن ج��رع��ة ال�ن�ف��اي��ات ال�ت��ي يجب على
املحيطات ا�ستيعابها �سنويا يف كافة �أرجاء الأر�ض ترتاوح بني
 8و  13مليون طن ،وهي كمية هائلة تثري القلق ح ّقا .و� ّأن
ن�سبة البال�ستيك املعاد تدويره على م�ستوى العامل حمدودة
للغاية وال تزيد عن . %15
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