ﻣدوﻧﺔ  ESاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ  -دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢١
أرض اﻟﻧﺎر واﻟﺟﻠﯾد!
ﺗﻣﺗﻠك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﻠدان واﻟﻣﻧﺎطق واﻟﺷرﻛﺎت أھداﻓﺎ ﻣن ﻧوع ﻣﺎ ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺟددة  ،وﺗﺗﻧوع ھذه اﻷھداف ﻣﺎ
ﺑﯾن  ٪٢٥ﺑﺣﻠول ﻋﺎم  ٢٠٢٥و ١٠٠ ٪ﺑﺣﻠول ﻋﺎم ٢٠٥٠
إذن َھْل ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﻷﻣﺔ ﺑﺄﻛﻣﻠﮭﺎ أن ﯾﻛون ﻟدﯾﮭﺎ )أن ﺗﺣّﻘق(  ٪١٠٠ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺟددة؟
ھﻧﺎك دوﻟﺔ واﺣدة ﺗﻧﺗﺞ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب  ٪١٠٠ﻣن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮭﺎ ﻣن اﻟﻛﮭرﺑﺎء ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺟددة ﻣﻧذ ﺑﻌض اﻟوﻗت٠

ا

ﻣﺎ ھﻲ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺟددة
اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺟددة ھﻲ ﺑﺑﺳﺎطﺔ طﺎﻗﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﺟدﯾدھﺎ
ﺑﺳرﻋﺔ .اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺣرارﯾﺔ اﻟﺟوﻓﯾﺔ  ،واﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ
)ﺗﺳﺗﻘﺑل اﻷرض ﻛﻣﯾﺔ ھﺎﺋﻠﺔ ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ( ،
واﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ )اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ(  ،واﻟرﯾﺎح  ،ﻛﻠﮭﺎ
أﺷﻛﺎل ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺟددة  -ﻷﻧﮭﺎ ﻟن ﺗﻧﻔذ ﻓﻲ أي وﻗت
ﻗرﯾب.

ﻗﺻﺔ ﻧﺟﺎح أﯾﺳﻠﻧدا!
ﺗﻌﺗﺑر أﯾﺳﻠﻧدا اﻟﺟزﯾرة اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻋﺷر اﻷﻛﺑر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم وﺛﺎﻧﻲ أﻛﺑر
ﺟزﯾرة ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﺑﻌد ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ اﻟﻌظﻣﻰ /اﻟَﻣْﻣَﻠﻛﺔ اﻟُﻣﱠﺗِﺣدة.
ﺗﺷﺗﮭر اﻟﺟزﯾرة ﺑﻣﻧﺎظرھﺎ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺳﺎﺣرة  ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﻣن
اﻟﺑراﻛﯾن واﻟﯾﻧﺎﺑﯾﻊ اﻟﺳﺎﺧﻧﺔ واﻟﺷﻼﻻت و ﺣﻘول اﻟﺣﻣم واﻷﻧﮭﺎر
اﻟﺟﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺿﺧﻣﺔ .وﻣن ھﻧﺎ أطﻠق ﻋﻠﯾﮭﺎ اﺳم "أرض اﻟﻧﺎر
واﻟﺟﻠﯾد"!
آﯾﺳﻠﻧدا ﻟﯾﺳت ﻓﻘط ﻣوﻗﻊ ﺗﺻوﯾر ﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ''Game of Throne

'ﺻراع اﻟﻌروش' ؛ إﻧﮭﺎ دوﻟﺔ راﺋدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺣرارﯾﺔ
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األرضية حيث يعتمد فيها إنتاج الكهرباء بشكل أساسي على الطاقة المتجددة .أيسلندا هي موطن ألكثر من
مئتي بركان والعديد من الينابيع الساخنة  ،وبالتالي فهي تمتلك مصدرً ا وفيرً ا للمياه الجوفية الساخنة التي
يسهل الوصول إليها.
يتم تحويل هذه المياه إلى طاقة لتوليد الطاقة وتطبيقات االستخدام المباشر .يتم تسخير الطاقة المائية من خالل
األنهار الجليدية والشالالت! وف ًقا لهيئة الطاقة الوطنية في أيسلندا  ،فإنّ إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية يأتي
من موارد الطاقة المتجددة  ،أي الطاقة المائية بنسبة ( )٪ ٧٥.٥أو الطاقة الحرارية األرضية بنسبة
(.)٪٢٤.٥

است ِْخالص جوهري  /رئيسي
ْ
تحتفل أيسلندا بنجاحها وتنشر معرفتها وتلهم بلدانا َ اُخرى .منذ بداية العقد الماضي وهي تعمل بالتعاون مع
برنامج األمم المتحدة للبيئة ( )UNEPعلى إطالق ثورة طاقة مماثلة في شرق إفريقيا .ساهمت أيسلندا بك ّل
شيء (بالكثير) بدءاً بتمويل مشاريع االستكشاف إلى تدريب مُهندسي الطاقة الحرارية األرضية المستقبلييّن.
باِمكاننا جميعًا أن نلعب دورً ا في إلهام اآلخرين  ،ب ُخ ُ
طوات تبدأ من المنزل والمدرسة والشركة والبلدية والبلدة
والمدينة والمقاطعة والبلد .باِمكاننا جميعًا أن نكون نجوما ً مشرقة في سماء كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ،
ونلهم بقية العالم .إنشر المعرفة  ،كن أفضل بنسبة واحد بالمئة كل يوم وقم بزيادة الوعي إلحداث فرق!
بقلم إيلي توما ، PE ، PMP ، CEM
مدير حلول العمالء في علوم الطاقة
تاريخ النشر :ديسمبر ٢٠٢١
صورة شالل أيسلندا لروبرت باي  ،متوفرة على موقع unsplash.com
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