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" هذه لحظة تاريخية للبشرية" قالها بان كيمون سكرتير االمم المتحدة للرائد والطيار بيرنارد بيكارد من خالل
المؤتمر المرئي عبر االنترنت وقبل ساعات قليلة من وصول الطائرة "سوالر امبالس" الي أبوظبي .وقد اجابه برنارد " :إن
هبوط الطائرة هو البداية لما هو قادم" .في يوليو  25وبالتحديد في الساعة  00:05بتوقيت جرينتش أتمت الطائرة سوالر امبالس
الوحيدة من نوعها رحلتها حول العالم لتقطع مسافة  40,000كيلومتر معتمدة فقط علي الطاقة الشمسية إلدارة محركاتها .كان
جسم الطائرة يحمل علم االتحاد االوروبي بينما اعلن رئيس البرلمان االوروبي في مؤتمر صحفي عُقد في  14يوليو الماضي
تعهُد االتحاد االوروبي انتقال استخدام الطاقة .
" فلنضع الشمس في قلب التقدم المتوهج!" هذه هي رسالة السوالر امبالس .لقد اعتمدت الحضارة التكنولوجية لمدة قرنين من
الزمان علي الوقود اإلحفوري ،ولكن اآلن أصبح اإلنسان عنده القدرة والعلم ليجعل الطاقة الشمسية مركز للتطور .وإذا كان
تحديد موقع الشمس في مركز النظام الشمسي "الثورة الكويرنيكية" كان تصحيحا لغلطة واقعية علمية ،فإن "الثورة الشمسية"
للتكنولوجيا يجب ان تعمل علي تصحيح الخطأ البيئي .هذه الغلطة الناتجة من استمرار حرق الفحم والزيت والغاز لتوفير ثمانية
بالمائة من الطاقة المستخدمة عالمياً ،بينما يتم تقبل الضرر الذي ينتج عن هذا الحرق للبشر وللبيئة.
اننا ال ننكر فضل مصادر الطاقة األحفورية للبشرية علي مدار القرن الماضي والذي شهد زيادة في عدد السكان منهم شريحة
تعيش عيشة مرفهة .ونحن اآلن نعلم جيداً أن الوقود اإلحفوري له تبعات سيئة علي البيئة مثل اضطراب المناخ وزيادة التلوث
من جهة ،و من جهة أخري التبعات االجتماعية مثل الخالفات القائمة علي الوقود اإلحفوري والفقر الذي يودي بدوره الي
الهجرة الجماعية الناتجة عن التغير المناخي .هذه األضرار البيئية واإلجتماعية تؤدي الي وجوب إستخدام الحضارة المدنية
الشمسية ك "طاقة حتمية" .وهذا هو عنوان الكتاب األخير ل هيرمان شير( )2010-1944السياسي البرجماتي والبصير
والذي كان له دور اكبر من اي شخص آخر في اإلهتمام بالطاقة الشمسية .وقد وهب نفسه في الثمانينات لدراسة ثورة الطاقة،
ولكنه من المحتمل انه لم يتوقع مشهد  26يوليو  :طائرة مهيبة ذات جناحين كأجنحة الطائرة الجامبو تستخدم طاقة مُستمدة من
مائتان متر مربع من األلواح الشمسية تهبط بهمهمة بسيطة في أبوظبي وعلي بعد كيلومترات قليلة من المركز الرئسي العالمي
للوكالة الدولية للطاقة المتجددة () ،IRENAهذه المؤسسة التي تصورها ودعا اليها "شير" وأخيراً تم تأسيسها سنة .2009
ً
وخاصة في
وهناك برامج للتوعية مثل برنامج مستقبل نظيف " "Futureiscleanوالتي تهدف الطائرة الشمسية لدعمه
المدارس،هناك أيضا ً مئات من المبادرات التي تهدف لتوعية الناس بتوفير الطاقة واالنتقال الي الطاقة المتجددة .وهناك أمثلة
من القادة الذين يدعمون برامج التوعية مثل :كوفي عنان و ميخائيل جورباتشوف و وأخيم شتاينر ( )UNEPو سير ريتشارد
برانسون .مبادرين لبرامج التوعية ومتابعة مهمة ال"سوالر امبالس" لتوصيل الرسالة بجانب تحديث الطاقة.
بالفعلكانت تكنولوجيا الطاقة الشمسية معروفة منذ سنين ولكن اإلبداع يظهر في تجميعها معا ً لعمل شئ كان يبدوا مستحيال منذ
زمن قليل .وهذا إنجاز للعالم ،إنها ليست التكنولوجيا التي تنقصنا لعملية انتقال الطاقة ولكن الذي ينقصنا هو المبادرة السياسية
والتعاون ،وينقصنا أيضا ً اإلرادة الحقيقية لنقود االهتمامات الراسخة للهدف المشترك و ينقصنا الوعي الفردي والجماعي لهذا
اإلنجاز .ولكي ُن ْيقِذ هذا الوعي لدي الشعوب ،يمكن ان نستخدم األمثلة والصور والتي يمكن أن يكون تأثيرها أكبر من الرسوم
البيانية واالحصائيات .لنصل الي القلوب والعقول ،يجب ان تستخدم القصص والحكايات بدالً من عرض الحسابات.
عرض من اتجاه
بعض الصور يمكن ان تصبح رموز وقوة دافعة عصرية .مثال علي ذلك انه منذ السبعينات وصورة االرض ُت َ
القمر كالكرة الرخامية زرقاء شاحبة تسبح في الظالم واآلن أصبح هذا العرض يدل علي السطحية .لكي تكتشف الكرة األرضية
إكتشافا ً حقيقياً ،هل يحتاج االنسان ألن يهبط علي القمر؟ ما هي قيمة وتكلفة الرموز؟ كم تكلف سعر المتر لبناء برج ايفل؟ هناك
من يقول ان التكلفة الناتجة من ال "سوالر إمبالس" هي ثالثة آالف دوالر لكل كيلومتر .ربما لم يدرك ان الدوالرات تأتي
وتذهب ولكن هناك األحالم التي تأتي وتتحقق وتبقي دائما ً معنا.
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