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Bertrand Piccard & André Borschberg in Abu Dhabi undertaking preparation flights for the first ever Round-The-World Solar Flight January 2015. © Solar Impulse.
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أحيانًا
ال يســع المــرء إال أن يتســاءل لمــاذا ال تعمــل أي مــن 
طائــرات اليــوم بالطاقــة الشمســية. ففــي نهاية األمر، 
هــذا المــورد الالمتناهــي يــزود المنــازل والســيارات 
والمصانع  بالطاقة، ويمكن أن يكون بدياًل عن الكميات الكبيرة من وقود 

الطائــرات الســام الــذي تحرقــه محــركات الطائــرات كل ســاعة.

بالنســبة إلــى بيرتــران پـــيكار، رئيــس مشــروع الطائــرة التــي تعمــل بالطاقــة 
الشمسية سوَلر إمـپـلس، الطائرات الكهربائية هي طيران المستقبل. فهذه 
الطائــرات تعمــل بمحــركات كهربائيــة تزودهــا بالطاقــة خاليــا شمســية، أو 
خاليــا وقــود، أو الطاقــة المنقولــة الســلكًيا، أو بطاريــات، بداًل من محركات 

االحتــراق الداخلــي الملوثة للهواء.

»أنــا متأكــد أنــه فــي غضــون 10 ســنوات ســنرى الطائــرات الكهربائيــة تنقــل 
50 راكًبا في رحالت قصيرة إلى متوسطة المسافات«؛ يقول پـيكار، وهو 
طيار سويسري شارك في تجريب أول منطاد دار حول العالم بال توقف.

البداية الكبرى
بمــا أنــه قــاد العديــد مــن الرحالت الجوية التي تعمل بالطاقة الشمســية مع 
شــريكه المؤســس لســولر إمـپـــلس الطيــار أندريــه بورشــبيرغ، يعلــم پـــيكار 
من خبرته المباشرة أن تحقيق رؤيته ممكن. فقد حطم الفريق أول رقم 
قياسي له عام 2010، عندما طارا بسولر إمـپـلس مدة 26 ساعة متتالية، 
وقــد بلــغ أقصــى ارتفــاع لهمــا 8700 متــر، وكانــت هــذه أطــول وأعلــى رحلة 

مأهولــة تعمــل بالطاقة الشمســية فــي ذلك الوقت.

كان هــذا اإلنجــاز قفــزة هائلــة مــن رحلــة مــاورو ســوَلر راَيــزر عــام 1979، 
حيــث تمكنــت أول طائــرة مأهولــة  فــي العالــم تعمــل بالطاقــة الشمســية 
أن تطيــر خمــس دقائــق فقــط، بارتفــاع أقصــاه 12 متــًرا، بعــد شــحٍن مــدة 

ثــالث ســاعات.

حطمــت ســولر إمـپـــلس رقمهــا القياســي فــي الرحــالت الشمســية ســلًفا؛ 
ففــي عــام 2012، أكملــت الطائــرة أول رحلــة لهــا عابــرة للقــارات، فــي رحلــة 

اســتغرقت 19 ســاعة مــن إســبانيا إلــى المغــرب، وبعــد ذلــك بعــام، َعَبــرت 
الواليــات المتحــدة، فوضعــت مــن جديــد عــدة أرقــاٍم قياســية عالميــة 

للمســافات فــي مجــال الطيــران الشمســي.

فــي عــام 2014، كشــف الفريــق نســخة محســنة مــن الطائــرة، مصنوعــة 
مــن أليــاف الكربــون الخفيفــة الــوزن ويبلــغ وزنهــا وزن ســيارة واحــدة. تــم 
دمــج حوالــي 17,000 خليــة شمســية لتزويــد المحــركات الكهربائية بوقود 
نظيف، كما ُأضيفت بطاريات ليثيوم لتخزين الوقود الستخدامها الحًقا، 

بحيــث تســمح للطائــرة بالطيــران ليــاًل ونهــاًرا.

Sometimes, one can’t help but wonder why none 
of today’s airplanes are powered by solar energy. 
After all, this infinite resource powers homes, cars 

and factories - and could substitute the large quantities 
of toxic jet fuel burnt in aircraft engines every hour.

For Bertrand Piccard, chairman of the solar-powered 
aircraft project Solar Impulse, electric aircraft are the 
future of aviation. Such planes would run on electric 
motors powered by solar cells, fuel cells, power beaming 
or batteries, instead of air-polluting internal combustion 
engines. 

“I’m sure that within 10 years we’ll see electric airplanes 
transporting 50 passengers on short to medium haul 
flights,” says Piccard, a Swiss aeronaut who co-piloted 
the first balloon to circle the world non-stop.

STARTING BIG
Having led several solar-powered flights with Solar 
Impulse cofounder and pilot André Borschberg, Piccard 
knows first-hand that his vision is possible. The team 
broke their first record in 2010, when they flew Solar 
Impulse for 26 consecutive hours, reaching a maximum 
altitude of 8,700 metres, the longest and highest manned 
solar-powered flight at the time. 

The achievement was a huge leap from Mauro Solar 
Riser’s flight back in 1979. The world’s first manned solar-
powered aircraft managed to fly for just five minutes at 

a maximum altitude of 12 metres, after charging up for 
three hours.

Solar Impulse has already broken its own record for 
solar flights. In 2012, the aircraft completed its first 
intercontinental flight, a 19-hour trip from Spain to 
Morocco, and a year later, it went on a cross-US flight 
where once again it set several world-distance records 
in solar aviation.

In 2014, the team revealed an improved version of the 
aircraft, made of lightweight carbon fibre and weighing as 
much as one car. Some 17,000 solar cells were integrated 
to supply the electric motors with clean fuel, while 
lithium batteries were added to store fuel for later use, 
allowing the aircraft to fly day and night.

CIRCLING THE GLOBE
With this extraordinary machine in hand and after 13 
years of planning, the pilots went on to realise their 
dream: the first-ever round-the-world solar flight. 
Taking off from Abu Dhabi in March 2015 and landing 
back in July 2016, the adventure covered 43,041 kilometres 
[26,744 miles], traversing two oceans, three seas and four 
continents, without a single drop of fossil fuel.

“This is not only a first in the history of aviation; it’s 
before all a first in the history of energy,” said Piccard. 
“But it’s not enough. The same clean technologies used 
on Solar Impulse could be implemented on the ground 

Bertrand Piccard taking a selfie during the last flight of the first round-the-world solar 
flight. © Solar Impulse.

Solar Impulse 2 first test flight to Abu Dhabi in February 2015. © Solar Impulse.
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الدوران حول األرض
مــع وجــود هــذه اآللــة الخارقــة فــي متنــاول اليــد، وبعــد 13 ســنة مــن 
التخطيــط، مضــى الطيــاران لتحقيــق حلمهمــا: أول رحلــة مــن نوعهــا حــول 
العالم بالطاقة الشمســية. أقلعا من أبوظبي في مارس 2015 وهبطا مرة 
أخــرى فــي يوليــو 2016، فــي مغامــرة قطعــت 43041 كيلومتــًرا ]26744 
ميــاًل[، وعبــرت محيطيــن وثالثــة بحــار وأربــع قــارات، مــن دون قطــرة 

واحــدة مــن الوقــود األحفــوري.

قــال پـــيكار: »هــذه ليســت أول مــرة فقــط فــي تاريخ الطيــران، بل إنها قبل 
كل شــيء األولــى فــي تاريــخ الطاقــة. لكــن هــذا ال يكفــي. يمكــن تطبيــق 
التكنولوجيــات النظيفــة نفســها التــي ُتســتخدم فــي ســوَلر إمبلــس علــى 
األرض فــي حياتنــا اليوميــة لخفــض انبعاثــات غــاز ثانــي أوكســيد الكربــون 

إلــى النصــف وبطريقــة مربحــة«.

اســتغرقت الرحلــة إجمــااًل 139 يوًمــا، وتوقفــت فــي 17 محطــة فــي نصــف 
الكــرة الشــمالي، بمــا فــي ذلــك ســلطنة عمــان والهنــد والصيــن واليابــان 
وهــاواي والواليــات المتحــدة وإســبانيا ومصــر، قبــل أن تعود إلى أبوظبي، 
حيــث تســتضيف شــركُة مصــدر فريــَق ســوَلر إمـپـــلس لالختبــار والتدريب.

وعلــى أضــواء مســجد الشــيخ زايــد الكبيــر  الســاهرة، هبــط برترانــد حيــث 
أقلــع أندريــه قبــل عــام ونصــف، فــي لحظــة مؤثــرة اســُتقبال فيهــا بالنشــيد 
الوطنــي والعلــم اإلماراتــي. كان ذلــك فــي 24 يوليــو 2016 وكان التوقيــت 
المحلي 04:05، في لحظة فخر تاريخية لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

وقــد قــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، ولــي عهــد 
أبوظبي ونائب القائد األعلى للقوات المسلحة لدولة اإلمارات، في تغريدة 
لــه علــى حســابه فــي تويتــر: »نأمــل أن يســاعد نجــاح ســوَلر إمـپـــلس فــي 
تبليــغ رســالة أبوظبــي عــن الحاجــة إلــى االســتثمار فــي الطاقــة النظيفــة 

وتشــجيع االبتــكار«.

وقــال ســموه: »ستشــجع شــركة مصــدر االبتــكاَر دائًمــا، ووصــول ســوَلر 
إمـپـــلس إلــى أبوظبــي ليــس نهايــة المطــاف. إنهــا بدايــة جديدة نحــو المزيد 

مــن اإلنجــازات«.

وقــد أقــرَّ العديــد مــن القــادة المؤثريــن اآلخريــن بنجــاح إس آي تــو، بمــن 
فيهــم نائــب رئيــس سويســرا، دوريــس لوتــار، وصاحب الســمو األمير ألبرت 
الثاني، أمير موناكو، واألمين العام لألمم المتحدة، بان كي مون، وسعادة 
الدكتــور ســلطان أحمــد الجابــر، وزيــر الدولــة ورئيــس مجلــس إدارة شــركة 
مصــدر. حتــى المشــاهير أمثــال ليونــاردو دي كاپـــريو ِوفاريــل ولَيمــز، وهمــا 
ناشطان مميزان في مجال البيئة، قد ضّما صوتيهما إلى اآلخرين بالتغريد 

عــن هــذا الحدث.

ما هي الخطوة التالية؟
بعد إنجازهما الكبير هذا، يرى الرائدان السويسريان أن إس آي تو مؤهلة 
للمســاهمة فــي الجيــل القــادم مــن الطائــرات الشمســية مــن دون طيــار، ومن 
ثــم فهمــا يخططــان لالســتفادة مــن الخبــرات المكتســبة علــى مــر الســنين 
مــن خــالل إطــالق مشــاريع جديــدة مثــل تطويــر طائــرات مــن دون طيــار 

in our daily life to divide by two the CO2 emissions in a 
profitable way.”

Altogether, the journey took 139 days, making 17 stops 
across the Northern Hemisphere, including in Oman, 
India, China, Japan, Hawaii, the US, Spain and Egypt, 
before returning to Abu Dhabi, where Masdar has been 
hosting the Solar Impulse team for testing and training. 

Under the watchful gaze of the lit-up Sheikh Zayed Grand 
Mosque, Bertrand touched down where André had taken 
off a year and a half ago, an emotional moment when 
they were greeted by the UAE National anthem and flag. 
It was July 26, 2016 and the local time was 4:05 am, a 
proud and historic moment for the UAE.

“We hope the success of Solar Impulse helps to deliver 
Abu Dhabi’s message about the need to invest in clean 
energy and encourage innovation,” His Highness General 
Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince 
of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the 
UAE Armed Forces wrote on his Twitter account. 

“Masdar will always motivate innovation and Solar 
Impulse’s arrival to Abu Dhabi is not the end. It is a new 
beginning towards more achievements,” His Highness 
said. 

Many other influential leaders endorsed the success of Si2, 
including Vice President of Switzerland Doris Leuthard, 
HSH Prince Albert II of Monaco, UN Secretary-General Ban 
Ki-moon, and HE Dr Sultan Ahmed Al Jaber, UAE Minister 
of State and Chairman of Masdar. Even celebrities such 
as Leonardo Di Caprio and Pharrell Williams, both 
outspoken environmental activists, added their voices 
to the achievement by tweeting about it.

WHAT’S NEXT?
Beyond the latest milestone, the two Swiss pioneers 
believe that Si2 is well positioned to contribute to the 
next generation of unmanned solar airplanes, and thus 
they plan to leverage the expertise gained over the years 
by launching new projects such as the development solar 
powered drones. 

“Solar Impulse airplane is not ready for retirement after 

Solar Impulse 2 flying over Switzerland during test flights in 2014. © Solar Impulse.
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تعمــل بالطاقــة الشمســية.

يقــول بوشــبيرغ: »طائــرة ســوَلر إمـپـــلس ليســت مســتعدة للتقاعــد 
مــت لتطيــر مــا مجموعــه 2000  بعــد جولتهــا حــول العالــم. فقــد ُصمِّ
ســاعة. وفي نهاية المهمة، ســنكون قد طرنا فقط 700 ســاعة، ولذا 
يبقى لدينا 1300 ســاعة. لذلك، نفكر في اســتخدام الطائرة إلجراء 
المزيد من التجارب على تقنيات الطاقة الشمسية مع طيار اختبار 

لمعرفــة كيفيــة جعــل الطائــرة مســتقلة تماًما«.

أعلــن المؤسســان أيًضــا عــن إطــالق اللجنــة الدوليــة للتكنولوجيــا 
النظيفة، وهي منظمة غير حكومية ستدعمها في البداية مؤسسة 
سوَلر إمـپـلس. والهدف هو االستمرار في استغالل المشروع بزيادة 
كفاءة استخدام التكنولوجيا وتوفير النصح للشركات والحكومات.

كمــا أكــد پـــيكار، وهــو يخــرج مــن قمــرة القيــادة مــن إس آي تــو فــي 
أبوظبي: »هناك إمكانية كبيرة جًدا في عالم الطيران: قد يستغرق 
تطويــر الطائــرات التــي تعمــل بالطاقــة الشمســية 100 بالمئــة وقًتــا 
أطــول، لكــن ســتتطور الطائــرات الكهربائيــة فــي المســتقبل القريــب. 
ســوَلر إمـپـــلس ليســت ســوى البدايــة، واآلن خذوهــا إلــى أبعــد مــن 

ذلك!«..

this round-the-world mission. It has been designed to fly a total 
of 2,000 hours,” highlighted Borschberg. “By the end of the 
mission, we will have only flown 700 hours, and therefore still 
have 1,300 hours remaining. We are, therefore, considering 
using the plane for further testing on solar technologies with 
a test pilot to learn how to make the plane fully autonomous.” 

The founders also announced the launch of the International 
Committee of Clean Technology, a non-governmental 
organisation that will initially be backed by the Solar Impulse 
Foundation. The goal is to continue the project’s exploits by 
pushing for more efficient use of technology and providing 
guidance to corporations and governments.

As Piccard asserted while exiting the cockpit of Si2 in Abu 
Dhabi: “There is so much potential for the aeronautical 
world: while 100 per cent solar-powered airplanes might 
take longer to materialise, electric airplanes will develop in 
the near future. Solar Impulse is only the beginning, now 
take it further!”. The Solar Impulse 2 aircraft is seen after landing at Al Bateen Airport in Abu Dhabi, completing its world tour flight on July 26, 2016 in the UAE. HE Dr Sultan Al Jaber, Minister of State and 

Chairman of Masdar was present on their arrival. © Getty Images.

Launch of the attempt of the first round-the-world flight in a solar airplane from Abu Dhabi. © Solar Impulse.

Solar Impulse Landing in Abu Dhabi - Finishing the first Round-the-World 
solar flight. © Solar Impulse.

Solar Impulse 2, Bertrand Piccard takes a picture over the Red sea. © Solar Impulse.


