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يفاقثلا لاجملا يف نواعتلا رصاوأ معدو تاقالعلا زيزعت فدهب سيراب يف يبرعلا ملاعلا دهعم عم نواعت ةيقافتا يبرعلا ركفلا ةسّسؤم تعّقو
لالخ كلذو ،راوحلاو حاتفنالا نأش نم ءالعإلاو يبرعلا ثارتلا زاربإو ةفاقثلاو ركفلا اياضقب كرتشملا نيتسّسؤملا مامتها ىلع ءانب يفرعملا لدابتلاو
وأ راكتبالا" ناونع تحت يبرعلا ركفلا ةسّسؤم هتردصأ يذلا ةيفاقثلا ةيمنتلل رشاعلا يبرعلا ريرقتلا ةشقانمل سيرابب هّرقم يف دهعملا اهفاضتسا ةودن
يبرعلا ملاعلا دهعم سيئرو لصيفلا دلاخ نب ناطلس ريمألا يكلملا ّومسلا بحاص روضحب ،"هقافآو هتايّدحتو هعقاو :يبرعلا يملعلا ثحبلا .راثدنالا

.غنال كاج ديسلا يلاعم سيراب يف

اّنم ًاناميإ نيتيفاقثلا نيتسّسؤملا نيب نواعتلا تاقالع رّطؤُت ةيقافّتالا" ّنإ طيوَعلا يرنه روتكدلا ذاتسألا يبرعلا ركفلا ةسّسؤمل ّماعلا ريدملا لاقو
يبرعلا ملاعلا دهعم" ّنأ ىلع ًادّدشم ،"ةدحاو فادهأو ةكرتشم ميق اهنيب عمجت يتلا تاسّسؤملا نيب ةّصاخو ،ةّماع ةروصب هاودجو نواعتلا ةرورضب
."برغلاو اّبوروأ نيبو هنيب ،اهلالخ نمو ،اسنرفو يبرعلا ملاعلا نيب يراضحلاو يفاقثلاو يركفلا لعافتلاو لدابتلاو لصاوتلل ًايجذومن ًارسج لّثمي

ةسّسؤم عم نواعت ةّيقافتا عّقون نأ انل فرشو ءادعسو نوروخف نحن" غنال كاج ديسلا يلاعم سيراب يف يبرعلا ملاعلا دهعم سيئر لاق ،هتهج نم
.ةكرتشملا تاّيلاعفلا نم ًاديزم لبقتسملا يف دهعملا فيضتسي نأ يف هلمأ نع ًابرعم ،"ةودنلا هذه ةفاضتسال نورّثأتم نحن امك ،يبرعلا ركفلا

داشأ امك ،"ةّقدو فغشب لمعلا ىلع روضحلاو ةودنلا يف نيثّدحتملاو ةيفاقثلا ةيمنتلل رشاعلا يبرعلا ريرقتلا باّتك ةردق"ـب هباجعإ نع ًاضيأ غنال رّبعو
."يفاقثلاو يونعملا مهحومطو اهب نوعّتمتي يتلا ةيركفلا ةمارصلا"ـب

سيراب يف يبرعلا ملاعلا دهعم عم نواعت ةيقافتا عّقوت يبرعلا ركفلا ةسّسؤم



يبرعلا ركفلا ةسّسؤم عم يبرعلا ملاعلا دهعم ةكارش" ّنإ ةيبيحرتلا هتملك يف ينارهزلا بجعم روتكدلا ذاتسألا دهعملل ّماعلا ريدملا لاق ،هرودب
."لبقتسملا يف لمع ةطراخل ةيادب ريونتلاو رونلا ةنيدم بلق يف ىقتلملا اذه نوكي" نأ يف ًالمآ ،" ةبّيط ةردابم

لضفب هماسقأ فلتخمب لحن ةّيلخك لمعي وهو ،يبرعلا ملاعلاو اسنرف يف تاكارشلا نم ةعومجم دقع يراضحلا زكرملا اذه" ّنأ ىلإ ينارهزلا تفلو
نم ةعومجم مّظني امك ،انتاعمتجمو انتراضحو انتغلو ةيبرعلا ةفاقثلاب ةّصاخلا تاراشتسالاب قّلعتي ام ّلك يف ىلوألا ّدعت ةصّصختم ةيعون ةبتكم
ةغللا زكرم" ّنأ ًافيضم ،"سيراب يف ةثادح رثكألا ضراعملا نم ّدعي يذلا ةيفلألا ندم ضرعم اهرخآ ًايونس نيَريبك نيَضرعمو ةفلتخملا ضراعملا

."هسيسأت ذنم صخش فلأ 30 نم رثكأل تامدخ مّدقو ةيملاعو ةيبوروأ تافصاومب ةيميلعت بتك ةعومجم ىلع لمعي ةيبرعلا يذلا ةيبرعلا ةراضحلاو

يّنبت يف" ّنأ ةيحاتتفالا هتملك يف طيوعلا يرنه روسفوربلا يبرعلا ركفلا ةسّسؤمل ّماعلا ريدملا ّدكأ ،ةيفاقثلا ةيمنتلل رشاعلا يبرعلا ريرقتلا نعو
ّلك يف اههجاوت يتلا ىربكلا تايّدحتلا ةهباجمل اهلّهؤيس ام ،اهمسر يتلا قيرطلا ةطيرخو ،اهغاص يتلا تايصوتلاو ىؤرلاو تاحارتقالا ةيبرعلا لودلا

نم اهريغو ايجولونكتلل ةميلسلا تاقيبطتلاو ،فّرطتلاو ةلاطبلاو رقفلاو ،يويحلا عّونتلاو ،يخانملا رّيغتلاو ،ةئيبلاو ،ةّماعلا ةّحصلاب قّلعتي ام
ةلماشلا ةيمنتلا ديعص ىلع هدشنت امو ةيبرعلا تاعمتجملا هيلإ جاتحت ام قيقحت فده يف ّبصت دوهجلا هذه" ّنأ ىلإ ًاريشم ،"تاّفلملاو تاعاطقلا

".ةمادتسملاو

ملاعلا يف ثاحبألاو تاساردلا زكارمو يلاعلا ميلعتلا تاسّسؤم نيب ةكارشلا تاقالع قثوأ ةماقإ ىلإ ةّحلم ةوعد قلطأ ريرقتلا" ّنأ طيوعلا ركذو
."راشتنالا دالب يف برعلا ءاملعلاو ةرجاهملا ةيبرعلا تاءافكلا عم نواعت تاكبش ءانب ىلإ ةفاضإلاب ،ىرخألا ملاعلا لود يف اهتاريظنو ،يبرعلا

لجأ نم لب ،ليوهتلا وأ ةراثإلا ةيغب ال مداص ناونع رايتخا تدّمعت يبرعلا ركفلا ةسّسؤم" ّنأ ىلإ طيوعلا تفل ،"راثدنالا وأ راكتبالا" ناونعلا لوحو
ةيلوؤسملا"ـب اهفصو امب عالطضالا نع فّلختلا "ةّبغم" نم ًارّذحم ،"هليصأتو راكتبالا جهن يّنبتو ،هريوطتو يملعلا ثحبلا معد ىلع زيفحتلا
."ةيعامجلا

ةيميلقإلا تائيهلاو تامّظنملاو ،ثاحبألا زكارمو تاعماجلاو ،ًادارفأو تاموكح ،ّصاخلاو يمسرلا نيَعاطقلا يبرعلا ركفلا ةسّسؤمل ّماعلا ريدملا اعدو
،"تايجيتارتساو ططخ يف اهغاص يتلا تايصوتلا ةمجرتو ،تاسايس ىلإ ريرقتلا اهمسر يتلا ىؤرلا ليوحت" ىلإ مالعإلا لئاسوو تاكرشلاو ،ةيلودلاو
."اهونطاوم اهّقحتسيو ةيبرعلا لودلا اهيلإ جاتحت يتلا ةمادتسملاو ةلماشلا ةيمنتلا قيقحتل ةكرتشملا دوهجلا رفاضتت" نأ يف هلمأ نع ًابرعم

،ريرقتلا ضرعب ىلوألا لمعلا ةسلج ةزمح نيعم روتكدلا ذاتسألا نانبل يف ةيملعلا ثوحبلل ينطولا سلجملل ّماعلا نيمألاو ريرقتلا قّسنم ّلهتساو
ةلماشلا ةيمنتلا قيقحتل اهجاتنإ ةداعإو اهرامثتساو ةفرعملا لّثمت يف نيَنمزُم روصقو لشف ىلإ تامزأ نم ةيبرعلا نادلبلا هب ّرمت ام" ازع ثيح
."ةمادتسملاو

،يلاعلا ميلعتلا رامضم يف ًاصوصخ يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا تالاجم يف زربألا ةيلودلا تالّوحتلا ىلإ قّرطتي ريرقتلا" ّنأ ةزمح ركذو
ىلع يفرعملا هرثأو يبرعلا يمقرلا ىوتحملا ًاضيأ لوانتي" هّنأ ًافيضم ،"يملعلا ثحبلل ةيقالخألا ئدابملا ةعرشو ،ةيملعلا ةهازنلاو ،عارتخالا تاءاربو
."يلودلاو يبرعلا نييوتسملا

ةانق صيصخت ىلإ ًايعاد ،"ريبعتلا ةيرحو ةيميداكألا تايرحلا بايغ ّلظ يف يبرعلا نطولا يف يملعلا ثحبلاب ءاقترالا ةيناكمإ" لوح ةزمح لءاستو
."ضيرعلا روهمجلا لوانتم يف نوكت ةطّسبم ةقيرطب مهثاحبأ جئاتن رشن ىلع نيثحابلا عيجشتو يملعلا ثحبلل ةينويزفلت



ةضهانملا تاهّجوتلا نم مغرلا ىلع ،ّماعلاو ّصاخلا نيَديعصلا ىلع راودأ نم اهب طانُي امب موقت يك ةأرملل ةرزاؤملا دوهجلا" ىلإ ةزمح تفلو
."ايجولونكتلاو مولعلا لوقح يف اهتكراشمل

يبرعلا ركفلا ةسّسؤم" ّنأ ربتعا يذلا ،ركاسع سرطب ريفسلا سيراب يف ةيبرعلا لودلا ةعماج ةثعب سيئر اهيف ثّدحت يتلا ةسلجلا ةزمح رادأ اهدعبو
ةمادتسملا ةيمنتلاب اهطابترا ىدمو ةيملعلا ثاحبألاو ميلعتلا عقاول ًاقّمعم َايعوضوم ًاصيخشت ةيفاقثلا ةيمنتلل رشاعلا يبرعلا ريرقتلا يف تمّدق
تاقالعلا يف ةعباتتملا تالّوحتلا اهزربأ ؛ةيبرعلا لودلا اههجاوت يتلا ةطغاضلا تايّدحتلا عم نمازتي ريرقتلا رودص" ّنأ ىلإ ًاتفال ،"ةفرعملا عمتجم ءانبو
."ةّدع تاونسل داس يذلا يعامتجالا دقعلا راسكنا دعب يبرعلا لبقتسملل ةكرتشملاو ةحضاولا ىؤرلا بايغو ،يميلقإلا ماظنلا عّدصتو ،ةيلودلا

ةردقلا نودقفيف ملاعلا نيبو مهنيب ةوجفلا عسّتت نأو ،اهب قاحللا نع نوزجعيف َبرعلا ةعبارلا ةيعانصلا ُةروثلا توفت" نأ ةيناكمإ لوح ركاسع لءاستو
ةروثلا رصعب قاحللا ىلع ةيبرعلا انتاعمتجم اهتنّوك يتلا فراعملا ةردق لوح تالؤاست نطبتسي ريرقتلا ناونع" ّنأ قايسلا اذه يف ًافيضم ،"اهمدر ىلع
."راكتبالاو عادبإلا قافآ ىلإ يّقلتلاو عابتتسالا رئاود نم جورخلا ةيفيكو ،ةيناسنإلاو ةيفاقثلاو ةيملعلا هتازجنمب ةعبارلا ةيعانصلا

نيب نواعتلا زيزعتو ،يلاعلا ميلعتلا ىوتسم عفرو ،راكتبالاو ايجولونكتلاو يملعلا ثحبلا عيراشم معدل تانزاوملا نيمأت ةرورض" ىلع ركاسع دّدشو
ىلإ هسفن تقولا يف ًايعاد ،"اهنم ةرجاهملا نم ديفتستو اهناطوأ يف ةيبرعلا لوقعلا ىلع ظفاحت ةئيب ريفوتو ،ةيميلعتلاو ةيملعلا تاسّسؤملا
نم ّدحلاو ،رقفلا ةبراحمو ،تايّرحلا مارتحاو ،ديشرلا مكحلا بناج ىلإ ،ةمادتسملا ةيمنتلل ةدعاق نالّكشي نيذللا يعامتجالاو ينمألا رارقتسالا قيقحت"
."ةأرملا نيكمتو ،ةينطولا تاورثلا عيزوت يف ةلادعلاو ،ةلاطبلا

ريضحتلاب ةعماجلل ةّماعلا ةنامألا فيلكت" ّنأ سيراب يف ةيبرعلا لودلا ةعماج ةثعب سيئر ىأر دقف ،ىلوألا ةيبرعلا ةيفاقثلا ةّمقلاب قّلعتي ام يف اّمأ
يبرعلا ركفلا ةسّسؤمل ناك هّنأ ىلإ ًاتفال ،"ةيضقلا ةروطخل ًادومحم ًاكاردإو تايوتسملا ىلعأ ىلع ةفاقثلا ةيضقب ًايسايس ًامازتلا سكعي ةّمقلل
.اهداقعنا ىلإ ةوعدلا يف "لّوألا لضفلا" لصيفلا دلاخ ريمألا يكلملا ّومسلا بحاص اهسيئرو

يبرعلا بابشلا جامدإو مهنيب ام يف نواعتلل برعلا ءاملعلا زيفحت" ىلإ يريهزلا ديمحلادبع روتكدلا ذاتسألا ةيطسوتم-وروألا ةعماجلا سيئر اعدو
."ةغمدألا ةرجه نم يناعي ةيبرعلا قطانملا نم ريثكلا" ّنّأ ىلإ ًاتفال ،"لوقعلا ةرجه عنمل ةيملعلا ثوحبلا يف

يف ةيملعلا ةيسامولبدلل سيئرلا رودلا" ىلع ًادّدشم ،"يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا دوهجل ًاريبك ًايّدحت لّكشت ةمكوحلا" ّنأ يريهزلا ىأرو
."يثحبلا لاجملا يف ةكرتشملا دوهجلا زيزعتو ةيملعلا ةربخلا ميدقت

لودلا اههجاوت يتلا تايّدحتلا ةبراقم ّبصت فیك نّیبی ریرقتلا" ّنأ هتلخادم يف نابهر يودب روتكدلا ةدحّتملا ممألا ىدل يراشتسالا ركذ ،هتهج نم
قّلعتت حاون ىلع هزيكرتب مسّتي امك ،2030 ماعل ةمادتسملا ةیمنتلا ةطخ هتمسر يذلا راطإلا يف ،راكتبالاو ایجولونكتلاو ملعلا ىلإ دانتسالاب ،ةيبرعلا
اهتاقیبطتب ةناعتسالاو ةیملعلا ةفرعملا ىلإ عوجرلا" ةرورض ىلع ًادّدشم ،"داصتقالاو عمتجملاو ةئیبلا يأ ةثالثلا ةمادتسملا ةیمنتلا تانّوكمب
."ةمادتسم ندملا لعجو ةقاطلاو ةفیظنلا هایملا نیمأتو ثراوكلا رطاخم نم ّدحلاو خانملا رّیغت راثآ ةهجاومل

،"يلاحلا انرصع يف يلاعلا ميلعتلا جهانم ريوطت يف ًاساسأ ّدعي يوبرتلا راكتبالا" ّنأ ىلإ قوداص ناّسح روتكدلا ذاتسألا ULCO ةعماج سيئر تفلو
زيزعتو يعامتجالاو يداصتقالا طيحملا ىلع حاتفنالا بناج ىلإ ،ةيجولونكتلا تانضاحلاو يملعلا ثحبلا تاراسم يف ةيرذج تالّوحت ءارجإ" ىلإ ًايعاد
."ثوحبلا زكارمو تاعماجلا نيب ًاصوصخ ،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا ريوطت فدهب تاكارشلا نم ديزملا دقعو عارتخالا تاءارب رود



يثحبلا نواعتلا" ناونع تحت ةيناثلا لمعلا ةسلج هترادإ لالخ اليام فيزوج روتكدلا ذاتسألا ةيلودلا تاقالعلاو يسايسلا عامتجالا ملع ذاتسأ دّدشو
ينهذلا عقاولا ىلإ ةيومنتلا ةفاقثلا موهفم ةمجرتو يبرعلا ملاعلا يف يرييغتلا طمنلاب لوبقلا ةرورض" ىلع ،"ةيبرعلا راكتبالا ةموظنم قافآو
ططخ ىلإ ةيركفلاو ةيفاقثلا ميهافملا ليوحتو ،ةثيدحلا ايجولونكتلا ةبكاومل ةقيقح ىلإ يملعلا ثحبلا لوح ةيؤرلا هذه لقن" ىلإ ًايعاد ،"يفرعملا

."ةيجولونكتو ةيملع ةسايس ةغايصل تايجيتارتساو

يف نوثّدحتملا اهيلع باجأ ،ةفلتخملا راكتبالا تالاجمو يعانطصالا ءاكذلا لالخ نم رّوطتلا ةريسمب قاحتلالا لبس لوح ةّدع ةلئسأ اليام حرطو
ينطولا سلجملا ىدل ايجولونكتلاو مولعلا نوؤش يف راشتسملاو ريرقتلا يف كراشملا قّسنملا رّذح دقف ،هصاصتخاو هلاجم يف ّلك ،ةسلجلا
ىلإ انرظن ام اذإ ةيثراك بتارم غلب ةيبرعلا نادلبلا يف راكتبالاو ايجولونكتلاو مولعلا تاموظنم ءادأ" ّنأ نم يرزب رمع روتكدلا نانبل يف ةّيملعلا ثوحبلل

ىلع بجي امك قفنت ال ةيبرعلا لودلا" ّنأ ىلإ ًاريشم ،"ةلبقملا تاونسلا اهحرطت يتلا ةميسجلا تايّدحتلاو ،يلاحلا دقعلا لالخ اهنم ديدعلاب ّلح ام
."ةيئيبو ةيعامتجاو ةيداصتقا تالضعم نم اههباجي ام عم بسانتي امبو ،ةدئارلا لامعألا تاسّسؤمو راكتبالا تارّشؤمو ريوطتلاو ثحبلا ةطشنأ

،ةرصاق تتأ راكتبالاو ايجولونكتلاو مولعلا تالاجم يف اهتاردق ءانبل ةيبرعلا لودلا نم ددع اهاّنبت يتلا ةيومنتلا تاسايسلاو ىؤرلا" ّنأ يرزب فاضأو
مل اهضعب ّنأ امك ،عيمجلل حلصي دحاو سايق وأ "One size fits all" ةلوقم تّنبت ةيلود تامّظنم اهجّورت قئاثو نم تيقتسا جذامن ىلإ اهدانتسال
."ةمادتسملاو ةلماشلا ةيمنتلا فادهأب ٍفاك وحن ىلع طبتري

وأ ةيساسألا ىنبلا ءانب ةداعإل ءاوس ،دراوملا صيصخت يف نزاوتلا قيقحتو ،ةينطولا تاداصتقالا نمض راكتبالا جيورتل تاردقلا ءانب" ىلإ يرزب اعدو
،ّماعلاو ّصاخلا نيعاطقلا تاسسؤمو تاعماجلا نيب نواعتلا زيزعتو ،ةيساردلا جهانملا ريوطتو ميلعتلا ةدوج نيسحت ةرورض" ىلع ًادّدشم ،"اهديدجت
."تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت اهنمض نمو ةّفاك تالاجملا يف ريوطتلاو ثحبلا ةطشنأ معدو

مولعلا ضوخ ىلع اهتردقو ةأرملا ّقحب اهناميإ" نع يريصاعب رحس ةريفسلا وكسنويلا ىدل ةمئادلا نانبل ةبودنم ترّبع ،مولعلا يف ةأرملا رود نعو
فصن ىلع لاوحألا نسحأ يف لصحن اننأل انتاعمتجمل ةريطخو ةلصاوتم ةراسخ وه يملعلا ثحبلا جراخ اهءاقب" نأ ىلع ةدّدشم ،"يملعلا ثحبلاو
."انتايح ّسمي ام ّلك يف هنم ةّوجرملا دئاوفلا فصنو يملعلا راكتبالا فصنو يملعلا جاتنإلا

ءاسنلا اهيف نوكت ةديدج راودأ راهظإ بّلطتي لب ،نهراودأو ءاسنلا نع ةيطمنلا روصلا كيكفتب أدبي نأ نم ّدب ال ةينهذلا رييغت" ّنأ يريصاعب تأرو
ّماعلا يبرعلا دهشملا" ّنأ ىلإ هسفن تقولا يف ةتفال ،"ةفرعملا تاعمتجم ءانبو ةيمنتلا يف نهتكراشم ةيّمهأ نمو ةيملعلا نهتاردق نم تاقثاو
ةيمنتلا فادهأ بلق يف نيسنجلا نيب ةاواسملا عضوو ،ةأرملا نيكمتل ةيملاعلا دوهجلا عم ًايشامت نيريخألا نيدقعلا يف ظوحلم لكشب رّيغت
."ايجولونكتلا هتثدحأ يذلا حاتفنالا ببسب رّيغت امك ،ثانإلا ميلعت ىلع زيكرتلاو ،ةمادتسملا

ايجولونكتلاو مولعلا ةساردب ًاديازتم ًامامتها رهظت اهّنأ ًاصوصخ ،ةأرملا مامأ رثكأ ةحوتفم تتاب ةيبرعلا تاعماجلاو سرادملا"ّنأ ىلإ يريصاعب تراشأو
%32 نيرحبلاو %49 تيوكلا يف تغلب ةسدنهلا يف تاجّرختملا ةبسن ّنأ ركذ يذلا 2015 ماعل وكسينويلا ريرقتب ةدهشتسم ،"تايضايرلاو ةسدنهلاو
.%25 تارامإلاو

ريوطتلاو يملعلا ثحبلا تاّدجتسم ةبكاومب قّلعتي ام يف ًاعيرس رمألا كرادتن مل اذإ نمزلا جراخ برعك حبصن نأ نم اهفوخ" نع يريصاعب ترّبعو
نحنف ،يملعلا ثحبلل ةيولوأ ءاطعإ نود نمو انتقاط فصنب كلذ لعفن نأ اننكمي ال ،ضوهنلا قيقحت ىلإ حمطن انك اذإ" ةلئاق تمتخو ،"يجولونكتلا

."لاجملا اذه يف ةأرملا رود ىلإ ةجاحلاب نيترم ريكفتلا فرت ىّتح كلمن ال



ةيجولونكت تارفط يف ىّلجتت ةعبارلا ةيعانصلا ةروثلا" ّنأ نيزلا ارامت ةروتكدلا ةيملعلا ثوحبلل ينطولا سلجملا يف جماربلا ةريدم تدّكأ ،اهتهج نم
يف ةيرهوجلا تالّوحتلا ضرفت" نأ ةعّقوتم ،"لامعألاو جاتنإلا نم ةدّدحم طامنأ ةنميهو disruptive innovationـب فرعي ام وأ ةعزعزم تاراكتباو
."ةّفاك تارّيغتملا هذه يكاحت ةيميداكأ تاهّجوت داصتقالاو ايجولونكتلا ملاع

دق يتلا تامزألا كاردتسال ططخلاو ةيمسرلا تاسايسلاو ةيموكحلا تاّيجيتارتسالا بايغ وه ةيبرعلا لودلا يف ربكألا قئاعلا" ّنأ نم نيزلا ترّذحو
ميقب كّسمتلا عم ،ًايركفو ًايملعو ًايعانص ةجتنم ىلإ ةكلهتسم نم ةيبرعلا تاعمتجملا ليوحتل ططخ عضو" ىلإ تعد اميف ،"تالّوحتلا هذه نع جتنت
."مّدقتلا ةنسنأ ىلع هتردق ناسنإلل ظفحت

نأ عّقوتملا نم هّنأ ىلإ نيزلا تتفل ،Facebook Amazon Google Apple ةبتوبكنعلا ةكبشلا ةقلامع نم ةعبرأ لامعأ مجحب قّلعتي ام يف اّمأ
مجح فعض يواسي رالود رايلم 22 غلابلا Whatsapp قيبطت ءارشل Facebook هعفد يذلا غلبملا نأب ةدهشتسم ،رالود رايلم فالآ ةعبرألا براقي
."نمزلا نم نرق لالخ Peugeot ةكرش هتقّقح يذلا لامعألا

لولحب %40 لّدعمب جاتنإلا ةدايز ىلإ يعانطصالا ءاكذلا يّدؤي نأ نم تاساردلا ضعب هتعّقوت ام" نيب رظنلا يتهجو يف فالتخالا ىلإ نيزلا تتفلو
رّذح امك يرشبلا سنجلا ةياهن ىلإ يعانطصالا ءاكذلل لماكلا ريوطتلا يّدؤي نأ نم نيريثكلا دنع فواخم هيف خّسرتت يذلا تقولا يف ،2035 ماعلا
."غنكوه نفيتس لحارلا يناطيربلا مِلاعلا

ةرجه ىلع هتلخادم يف زّكر دقف ،دحاولادبع بيجن دمحم روتكدلا ذاتسألا ًاقباس ايروس يف يملعلا ثحبلا نوؤشل يلاعلا ميلعتلا ريزو نواعم اّمأ
نويلم 20" ّنأ ىلإ ًاتفال ،ةيبرعلا ةرجهلل "ةمداصلا" ماقرألا ّلظ يف ةيملعلا تاءافكلل ّرمتسملا "فيزنلا"ـب هفصو ام نم رّذح ثيح ،ةيبرعلا تاءافكلا

نولمعي ثيح ةيلامشلا اكريمأو ابوروأ يف نوميقي تاءافكلا باحصأ نم مهنم %4 ،ةيبرعلا ةقطنملا جراخ نورشتنم برعلا نم %5 لداعي ام يأ يبرع
."يملعلا ثحبلاو ميلعتلاو ةّحصلا تاعاطق يف مهتّيبلاغب

ام ريخستو ةرجاهملا تاءافكلا نم ةدافتسالا ةيفيك ىلع زيكرتلا متي ثيح يملاعلا ىوتسملا ىلع ةيلصفم تالّوحت كانه" ّنأ دحاولادبع ربتعاو
."اهنارودو لوقعلا حبر"ـب هفصو يذلا رمألا ،"أشنملا دلب يف ةيمنتلا ططخ معدل ةمّيق دراوم ىلإ اهليوحتو ،يعامتجا لامسأرو تاربخ نم هكلتمت

يف ةيمنتلا حلاصل جراخلا يف ةرشتنملا ةيرشبلا ةيفرعملا اهلوصأ نم ةدافتسالا وأ ةرجهلا نم ّدحلا يف ةيبرعلا نادلبلا حاجن مدع"ـل دحاولادبع فسأو
تمسّتا تابراقملا هذه" ّنأ ًاربتعم ،"نيبرتغملا عم تالّصلا زيزعتل نيرجاهملاب ىنعُت تاسّسؤمو تارازو ءاشنإ نم مغرلا ىلع ،ةيلصألا اهنادلب
نيبرتغملا تارامثتسا ىلع نيلكّتُم ةلاّعف تاسايس يّنبت نود نم نطولا ىلإ ةدوعلا ىلإ تاءافكلا ةيبرعلا لودلا ضعب اعد دقف ،ةيثبعلاو ةيئاوشعلاب
."ةيلاملا مهتاليوحتو

ميلعتلا عيراشم يف نيبرتغملا كارشإ ربع Ecosystem ةرجاهملا تاءافكلل طبارلا يئيبلا ماظنلا ةمدخل ةيمقرلا تاّصنملا ريخست" ىلإ دحاولادبع اعدو
ةدايرل تاردابم ّصاخلا عاطقلاو ةيبرعلا تاموكحلا قالطإ" ةرورض ىلع هسفن تقولا يف ًادّدشم ،"يملعلا ثحبلا طباورو دعب نع ةيّحصلا ةيانعلاو
."ةئشانلا مهتاكرش سيسأت معدل مهعيراشم ليومتو مههيجوتو لامعألا داّور داشرإ ىلإ لامعألا ةاعرو نيّينهملا نيبرتغملا ةوعدو لامعألا

ةزئاجل ّماعلا نيمألا روضحب ّيبرعلا ملاعلا دهعمو لصيف كلملا ةزئاج نيب كرتشم عورشم وهو ،"باتكو باتك 100 عورشم" قالطإ ةودنلا لّلختو
ريراقت ةلسلس نع رخآو ،اهتطشنأو اهجمارب زربأو يبرعلا ركفلا ةسّسؤم نع ريصق يقئاثو مليف ضرعو ،لّيبسلا زيزعلادبع روتكدلا ذاتسألا لصيف كلملا
عقاوم ثارت ءايحإ داعأ يذلا "ةيفلألا ندم" ضرعم روضحلا راز امك ،2008 ماعلا ذنم ًايونس ةسّسؤملا اهتردصأ يتلا ةيبرعلا لودلا يف ةيفاقثلا ةيمنتلا



ةيثالث ةينقتب اهديسجت لالخ نم كلذو ،ةيبيللا ىربكلا ةدبلو ،ةيقارعلا لصوملاو ،ةيروسلا بلحو رمدت ندم نم ّلك يف بورحلا ءاّرج ًارامد تدهش
.داعبألا

ةنجل اهيلإ تعد يتلا تاودنلا نم ةلسلس راطإ يف جردنت امك ،يبد يف "16ركف" رمتؤم تاّيلاعف نمض ريرقتلا قالطإ بقع يتأت ةودنلا هذه ّنأ ركذي
يف يلودلا رابسأ ىدتنمو ،ناّمع يف ناموش ديمحلادبع ةسّسؤمو ،توريب يف )اوكسإلا( ايسآ يبرغل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةدحّتملا ممألا
.مداقلا ربمسيد علطم يملعلا مّدقتلل تيوكلا ةسّسؤم اهدقعت ةودن اهيلتسو ،ةرهاقلا يف ايجولونكتلاو يملعلا ثحبلا ةيميداكأو ،ضايرلا


