Sir Richard Branson

”“Business as usual is wrecking our planet

الســير ريتشارد برانسون

«يــؤدي نموذج مزاولة األعمال المعتاد إلــى تدمير كوكبنا»

to show me An Inconvenient Truth and his poignant
and elegant reduction of these issues really struck
a chord w ith me as an interested non- exper t.
Tim Flannery’s book, The Weather Makers, also had
a pronounced effect on me.
How did a man whose primary business included
trains and airplanes (bearing in mind fossil
fuel consumption) become so interested in
?raising awareness of climate change
As a big buyer of fuel for our transport businesses
- I a m ver y awa re of t he d a m age t hat oi l a nd
it’s g reenhouse ga s em issions is doing to t he
environment and the climate system in particular.
At Vi rg i n we h ave b een i nvest i ng t he prof it s
from our transport businesses into the research
and development of sustainable fuels and other
sources of renewable energy.
T he Z aye d F utu re Ene rg y P r i z e fo c u se s on
businesses (small and large) that have made
s i g n i f ic a nt c ont r ib ut ion s to c le a n e ne rg y
initiatives. Why do you think businesses need
to roll up their sleeves and get involved with
?clean energy
Business as usual is wrecking our planet. Resources
are being used up. Air, sea and land are heavily
– p ol lut e d. I b e l ie ve t h at t o d ay 's b u s i n e s s e s
regardless of their size – must be prepared to do
good in societies around the globe. I am cautiously
opt i m i st ic t h at we c a n m a ke t he world a fa r
better, safer and cleaner place – but business and
enterprise must sit at the heart of this process.

Sir Richard Branson, Founder, Virgin Group on the NBC News’ ‘Today’ Show.

Founder and Chairman, of Virgin Group and new
Zayed Future Energy Prize Jury member tells
Shawati’ where his drive, ambition and energy
come from.
You have always focused on innovation- one has
only to look at two examples, for instance Virgin
Comics/Animation and the Virgin Health Bank. Is
?innovation the key to the future, in your opinion
Innovation has a huge part to play in the future. Being
an entrepreneur isn’t about selling things – it’s about
finding innovative ways to improve people’s lives.
So, as we know, Virgin Galactic (which will operate
the f irst commercial space f lights) is well under
way. You’ve said before that there’s a possibility
of the second port (after the USA) being located in
?Abu Dhabi. Is that still possible
We are ver y excited by the cur rent test programme
for Virgin Galactic and are very close to achieving our
dream of operating the world’s first commercial space
tourism business. We have plans to develop commercial
satellite f lights and to look at international f lights
from many locations in the years to come, including
Abu Dhabi.
You have said in the past that you used to be a global
warming sceptic. What changed your mind? Was it
?(as has been reported) a conversation with Al Gore
Yes. It started with a phone-call from Al Gore. He wanted

مؤســس «مجموعــة فيرجيــن» وعضــو لجنة تحكيم جائــزة زايد
لطاقــة المســتقبل يكشــف لمجلــة شــؤاطئ عــن المنبــع الــذي
يســتقي منــه اندفاعــه وطموحاتــه وطاقتــه.
لطالمــا ركــزت علــى االبتــكار ،وهــذا مــا يتجلــى بوضــوح فــي مثاليــن هما
فيرجيــن كوميكــس /أنيميشــن ،وبنــك فيرجيــن للصحــة .فهــل يشــكل
ً
مفتاحــا للمســتقبل؟
االبتــكار فــي رأيــك
ً
ً
أعتقــد أن االبتــكار ســيلعب دورا هائــا فــي المســتقبل .فريــادة األعمــال

ال تقتصــر علــى بيــع الســلع وحســب ،بــل إنهــا تتمحــور حول إيجاد الســبل
المبتكــرة لتحســين حيــاة النــاس.

ً
جميعــا ،تحقــق «فيرجيــن غاالكتيــك» التــي ستســير أولــى
كمــا نعلــم
ً
ً
الرحــات التجاريــة إلــى الفضــاء تقدمــا ملحوظــا .ســبق وأشــرت إلــى
احتماليــة أن يكــون المقــر الثانــي بعــد الواليــات المتحــدة فــي أبوظبــي.
ً
مطروحــا؟
فهــل مــا زال هــذا الخيــار

نعمــل بحمــاس كبير علــى البرنامــج التجريبي الحالي لمشــروع «فيرجين
غاالكتيــك» ،وقــد أصبحنــا علــى وشــك تحقيــق حلمنــا بتشــغيل أولــى
أعمــال ســياحة الفضــاء التجاريــة علــى مســتوى العالــم .ولدينــا اليــوم
خطــط لتطويــر الرحــات الفضائيــة التجارية ونتطلع فــي غضون األعوام
المقبلــة إلــى إطــاق الرحــات الدوليــة مــن العديــد مــن المواقع ،بمــا فيها
أبوظبــي.
ســبق وقلت أنك كنت فيما مضى من بين المشــككين بظاهرة االحتباس
الحــراري العالمــي .فمــا الــذي دفعــك إلــى تغييــر رأيــك؟ وهــل يعــزى ذلك
(كمــا تناقلــت وســائل اإلعــام) إلــى حديث أجريته مــع آل غور؟

هــذا صحيــح .فقــد بــدأ األمــر باتصــال هاتفــي تلقيتــه مــن آل غــور حيــث
أبلغنــي برغبتــه أن يرينــي فيلــم «الحقيقــة المزعجــة» ،وجــاءت طريقــه
ً
معــا لهــذه المشــاكل لتضــرب علــى الوتــر
طرحــه الحــادة والراقيــة بــآن
الحســاس عنــدي كإنســان مهتــم دون خبرة .أضف إلى ذلــك أن كتاب تيم

From what you’ve said and done in the past,
it’s clear that you believe prizes like the Zayed
Future Energ y Prize - and indeed, your own
Virgin Earth Challenge- encourage technical
advances that benef it mankind. W hy do you
?think competitions like these work so well
Changing the world is hard. Changing the world
for the better is even harder! Prizes are a great
way to get a lot of people working towards the
same goa l and come up w ith some innovat ive
solutions to many of the world’s problems. Take
t he Virg in Ea r t h Cha l lenge for exa mple. It is
extremely important that we reduce greenhouse
gases emissions into the atmosphere, and this
is still ver y much the biggest thing we need to
do, but it’s becoming increasingly apparent that
scalable and sustainable ways of removing some
of the greenhouse gases already in the atmosphere
will be needed as well. This is what the Virgin
Earth Challenge looks to incentivise.
High schools are a category of the Zayed Energy
Prize. How important is it, in your opinion,
to “catch them young”- to raise awareness of
?environmental issues among young people
Do you have any views on how to capture the
attention of young people and retain their
?interest in these issues
Young people around the world are show ing a
huge amount of leadership in making the world
a better place. Sometimes I think that they often
put us older generations to shame in their boldness

Al Gore, Chairman and Founder, Climate Reality, and Sir Richard Branson, Founder and
Chairman, Virgin Group and member of The Climate Group’s International Leadership Council
launching the Virgin Earth Challenge.

علــي.
فالنيــري الــذي حمــل عنــوان «ص ّنــاع المنــاخ» كان لــه تأثيــر كبيــر
ّ
ً
(نظرا الستهالكها
كيف إلنسان تضمنت أنشطة أعماله الرئيسية القطارات والطائرات
للوقــود األحفــوري) أن يتحــول إلى شــخص مهتم بتعزيــز الوعي بالتغيــر المناخي؟
ً
نظــرا لشــرائنا كميــات كبيــرة مــن الوقــود لشــركاتنا العاملــة فــي مجــال النقــل ،أدرك
ً
تمامــا الضــرر الناجــم عــن النفــط وانبعاثات الغــازات الدفيئــة التي يتســبب بها على
البيئــة والنظــام المناخــي علــى وجــه الخصوص .ونحن فــي «فيرجيــن» ،نعمل منذ
زمــن علــى اســتثمار األربــاح التــي نحققهــا مــن خدمــات النقــل فــي مجــاالت بحوث
وتطويــر الوقــود المســتدام والمصــادر األخــرى للطاقــة المتجددة.
تركــز جائــزة زايــد لطاقة المســتقبل على الشــركات الصغيــرة والكبيــرة التي تقدم
مســاهمات متميــزة لمبــادرات الطاقــة النظيفة .لمــاذا برأيك يتعين على الشــركات
ّ
تشــمر عــن ســواعدها وتنخــرط بقوة فــي مجال الطاقــة النظيفة؟
أن

يــؤدي نمــوذج مزاولــة األعمــال المعتــاد إلــى تدميــر كوكبنــا ،إذ يجــري اســتنزاف
المــوارد وتلويــث الهــواء والبحــر والبــر بكثافــة .ولذلــك أعتقــد أن شــركات اليــوم،
بصــرف النظــر عــن حجمهــا ،يتعيــن عليها فعــل الخيــر للمجتمعات حــول العالم .وأنا
ً
مكانــا أفضــل
فــي الوقــت الراهــن متفائــل بحــذر حيــال قدرتنــا علــى جعــل العالــم
ً
أمانــا ونظافــة ،لكن الشــركات ينبغــي عليها أن تأتي في طليعــة هذه الجهود.
وأكثــر
بنــاء علــى مبادراتــك وتصريحاتــك فــي الماضــي ،يتجلــى بوضــوح إيمانــك بــأن
الجوائــز علــى غــرار جائــزة زايــد لطاقــة المســتقبل ،وبالتأكيــد «تحــدي األرض من
فيرجين» الذي أطلقته ،تســهم في تشــجيع االبتكارات التقنية التي تعود بالفائدة
علــى اإلنســانية جمعــاء .لمــاذا برأيــك تتميــز مثل هــذه المســابقات بفائــدة كبيرة؟

ال شــك فــي أن تغييــر العالــم مســألة فــي غايــة الصعوبــة ،لكــن تغييــر العالــم إلــى
األفضــل خطــوة أصعــب بكثيــر .ولذلك تشــكل الجوائز وســيلة رائعة لتحفيــز الكثير
مــن النــاس علــى التفكير بنفــس الهدف المشــترك وبإيجــاد الحلول المبتكــرة للعديد
مــن المشــاكل التــي تواجــه العالــم .ولنأخــذ علــى ســبيل المثــال «تحــدي األرض
مــن فيرجيــن» ،إذ مــن األهميــة القصــوى أن نعمــل علــى تقليــص انبعاثــات الغــازات
الدفيئــة فــي الغــاف الجــوي ،وهــذا األمر ما زال حتــى اليوم من أصعــب الخطوات
التــي يتعيــن علينــا القيــام بهــا ،وقــد بــات مــن الواضــح بشــكل متزايــد أننــا ســنكون
بحاجــة إلــى ســبل مســتدامة وقابلــة للتطويــر إلزالــة بعــض مــن انبعاثــات الغــازات
ً
حاليــا .وهــذا بالضبــط مــا تهــدف مبــادرة
الدفيئــة الموجــودة فــي الغــاف الجــوي
«تحــدي األرض مــن فيرجيــن» إلــى تحفيــزه.
تشــكل المــدارس الثانويــة فئــة فــي جائــزة زايــد لطاقة المســتقبل .برأيــك ،ما مدى
أهمية تعزيز الوعي بالقضايا البيئية بين جيل الشــباب؟ وهل لديك أي أفكار حول
كيفيــة اجتذاب اهتمام الشــباب والحفاظ على هــذا االهتمام بهذه القضايا المهمة؟

تظهــر شــريحة الشــباب حــول العالــم قــدرات قياديــة هائلــة علــى صعيد جعــل العالم
ً
ً
أحيانا أنهم ألحقــوا بنا العار نتيجة لجرأتهــم والتزامهم القوي
مكانــا أفضــل .وأعتقــد
تجــاه القضايــا البيئيــة .ومــن األهميــة بمــكان أن نســهم بضمــان الحفــاظ علــى هــذه
ً
قدمــا فــي حياتهــم وأال يضيــع منهــم هــذا الشــعور
الــروح الشــجاعة أثنــاء مضيهــم
الســن ومهمــا كان العمل الــذي تزاولون ،احرصوا
باألمــل والتفــاؤل .فمهمــا تقدم بكم
ّ
ً
ً
دائمــا مــا إذا كان هــذا العمــل يســهم فــي
دومــا علــى القيــام بمــا تؤمنــون ،وتســاءلوا
ً
جعــل العالــم مكانــا أفضــل .ويبــدو أن جميــع المــدارس الثانويــة التــي تــم اختيارهــا
تضــع هــذه الجوانــب فــي صميم فلســفاتها.

 «بنــاء األعمــال ليــس:قلــت فــي إحــدى تغريداتــك علــى موقــع تويتــر
ّ
 بل إنه بمثابة فكرة رائعــة ورؤيتها تتحقق على أرض،الــذرة
كاختــراع
 فمــا هــي أنــواع األفــكار التــي تبحــث عنهــا كعضــو فــي لجنــة.»الواقــع
تحكيــم جائــزة زايــد لطاقة المســتقبل؟

 وســواء.تضــم جائــزة زايــد لطاقــة المســتقبل العديد مــن الفئــات المختلفة
كان المقصود تكريم الشــركات الدولية متعددة الجنســيات أو مجموعة من
 فأنــا أعتــزم البحــث عمّ ــن أدركوا المشــكلة التــي يواجهها،الطــاب الشــباب
 وحتى عندما، واعتقــدوا أن النــاس بإمكانهــم القيــام بالمزيــد لحلهــا،العالــم
 حافظوا،أدركــوا مــدى صعوبــة تحقيــق التقدم الحقيقي علــى أرض الواقــع
 وهؤالء البشر هم الذين.على التزامهم وتمكنوا من الخروج بأفكار ناجحة
ســيمتلكون القدرة على بناء مســتقبل عادل ومشــرق وأكثر اســتدامة لهذا
 لكن، وســنبقى دون شــك مدينين لهم وعاجزين عن وفائهم حقهم،الكوكب
.المبــادرات علــى غــرار جائــزة زايد لطاقة المســتقبل قد تســاعد على ذلك
ً
جانبا
 فهل تالحظ.تتميز فيرجين بطابعها البعيد كل البعد عن الرسمية
مــن التناقــض أثنــاء التعامــل مــع المجتمعات التي تشــكل فيها الرســمية
ً
ً
.معتادا؟ مثل أبوظبي على ســبيل المثال
تقليــدا
والبروتوكــوالت

 ونالحــظ الكثيــر مــن أوجــه االختــاف،تعــد فيرجيــن مجموعــة دوليــة
.علــى صعيــد الثقافــة والبروتوكــوالت فــي البلــدان التــي نعمــل فيهــا
ً
ً
.أساســيا مــن كوننــا عالمــة عالميــة
جــزءا
ونعتقــد أن ذلــك يشــكل
مــن الواضــح أنك إنســان يهــوى خــوض التحديات وعيــش الحياة بكل
 فما هــو مصدر هــذا االندفاع والطمــوح والطاقة؟.مــا فيهــا

ZFEP Selection Committee Member and Author Jonathon Porritt launches Book at Masdar Institute. Present at the event was Dr Fred Moavenzadeh, President, Masdar Institute of Science and
Technology; David Sandalow, Inaugural Fellow, Center on Global Energy Policy, Columbia University and member of the ZFEP Selection Committee and Dr Nawal Al-Hosany, Director, ZFEP .

 رؤيــة عــن،يقــدم كتــاب «العالــم الــذي صنعنــاه» لمؤلفــه جوناثــان بوريــت
 وتدور، من خالل رواية مشــوقة تســردها شــخصية مدرس تاريخ2050 عام

حــول مــا ســيكون عليــه العالــم بعــد أربعــة عقود فــي حــال اتخذنا القــرارات
ً
 يتناول الكتاب،وبناء على أبحاث ميدانية واســعة النطــاق
.المناســبة اليــوم

انعكاســات االبتــكارات التكنولوجيــة وتطور أنماط الحيــاة على تطور العالم
ودفعــه نحــو تطبيــق حلــول الطاقــة المتجــددة والكهربــاء المولــدة بالطاقــة

.عالــم مســتدام نابــض بالحيــاة
 وخلــق،الشمســية فــي مختلــف المجــاالت
ٍ
 تمت االســتعانة،ولتيســير إيصــال األفــكار المبتكــرة التــي يتضمنهــا الكتــاب
 باإلضافة إلى، ورســوم بيانيــة ورســومات يدويــة،بصــور خياليــة للمســتقبل
احتوائــه علــى فهــرس موســع يوفــر الوســائل والنصائــح الالزمــة لإلعــداد

.للمســتقبل المتوقع

«يقــدم هــذا الكتــاب صــورة مشــرقة للمســتقبل علــى الرغــم مــن التحديــات

A new book ‘The World We Made’ by Jonathon Porritt, is
set in 2050 and presents a compelling narrative through the
eyes of a history teacher on how the world could look four
decades on, if we play our cards right. Based on extensive
factual research, the book examines how technological
innovations and lifestyle revolutions transform the world
to place renewable energy and solar-powered electricity at
its core, creating a truly vibrant sustainable world. The
book’s innovative ideas are brought to life with futuristic
photographs, infographics and hand-drawn sketches, while
an extensive index provides the tools and tips needed to
prepare for the future.

.»ضمــن المزيــج المتنــوع لمصــادر الطاقــة

“Por ritt’s book indicates a strong hope for the future,
even as we face escalating energy and resource demand.
We need strong political leadership and will to support
the integration and adoption of sustainable sources of
power.”

 وزيــر دولــة مديــر عــام جائــزة زايــد،معالــي الدكتــور ســلطان أحمــد الجابــر

HE Dr Sultan Al Jaber, UAE Minister of State, Director
General of the ZFEP, and CEO and Chairman of Masdar

 ولتحقيــق هــذه.التــي نواجههــا اليــوم بمــا فيهــا تزايــد الطلــب علــى الطاقــة

 فــإن العالــم يحتــاج إلــى سياســات عالميــة فاعلــة،الطموحــات المســتقبلية
تســهم فــي دعــم الجهــود الرامية إلــى تطبيق ودمج حلــول الطاقــة النظيفة

لطاقــة المســتقبل الرئيــس التنفيــذي ورئيــس مجلــس إدارة مصــدر

،«بصفتــي أحــد أعضــاء لجنــة االختيــار فــي جائــزة زايــد لطاقــة المســتقبل
فإننــي أكــن كل التقديــر لالهتمــام الكبيــر الــذي توليــه القيــادة الحكيمــة فــي
إمــارة أبوظبي لمســألة الطاقة المتجددة والمســتدامة وإدراكها للدور الكبير

 ويعد كتــاب (العالم الذي.واألثــر اإليجابــي لهــا على مســتقبل كوكــب األرض
ً
احتفــاء بجميــع أولئــك المبتكريــن ورجــال األعمــال والمصمميــن
)صنعنــاه

والمهندســين الذيــن قدمــوا الكثيــر فــي ســبيل الوصــول إلــى عالــم أكثــر

) وإنــه لمــن دواعــي ســروري إطــاق كتــاب (العالــم الــذي صنعنــاه.اســتدامة
هنــا فــي معهــد مصدر ومن داخل مدينة مصدر التي تحظى بشــهرة واســعة
ً
»نموذجــا ذو مســتوى عالمــي للتصميم والبناء المســتدام
النطــاق باعتبارهــا

جوناثــان بوريت

“As a member of the Selection Committee of the Zayed
Future Energy Prize, I have great respect for the way Abu
Dhabi’s leadership has recognized the critical significance
of renewable and sustainable energy to the future of our
planet. ‘The World We Made’ is a celebration of all those
innovators, entrepreneurs, designers and engineers who
are so powerfully pointing the way to a more sustainable
world. It is, therefore, a real pleasure to be launching The
World We Made here at the Masdar Institute in Masdar City,
which is widely acknowledged as a world-class example
of s u s t a i n able d e sig n a nd con s t r u c t ion i n t he bu i lt
environment. said Jonathon Porritt.”

 وأعمــل،أهــوى خــوض التحديــات التــي تضعهــا الحيــاة فــي طريقــي
ً
 أعتقــد أن كل المطلــوب.دائمــا علــى الخــروج مــن مضمــاري المعتــاد
 إلى،هــو إضافــة المزيــد مــن التشــويق إلــى الحيــاة بيــن الحيــن واآلخــر
 فالحياة في نهاية المطاف ليســت.جانــب شــيء مــن المغامرة واإلثــارة
ً
دائمــا إلــى إضفــاء الطابع
 أنا أســعى.عبــارة عــن مجــرد ثــوب نتزيــن بــه
 ســواء كان،ذاتــه مــن المــرح والحمــاس مهمــا كان العمــل الــذي أؤديــه

،ذلــك تســلق قمــة جبل «مون بالن» الــذ يعد أعلى جبال أوروبــا الغربية
أو أســاعد مؤسســة «فيرجيــن يونايــت» علــى تأســيس مركــز برانســون
ً
حاليــا الختبــار تحــدي
 يخطــط نجلــي ســام، وبــدوره.لريــادة األعمــال
» كيلومتــر مــن لنــدن إلــى «قمــة ماترهــورن1000 قطــع مســافة قدرهــا
ً
مشــيا علــى
 وأعتــزم االنضمــام إليهــم،)Strive( »تحــت اســم «كافــح
.األقــدام إلــى ماترهــورن

Sir Richard Branson is best known for his Virgin brand of over 360 companies.

and commitment to cause! It is important to help ensure
they keep this adventurous spirit as they go through their
lives and not loose this sense of hope and optimism. No
matter how old you are or what you’re currently doing,
always make sure you’re working on something you believe
in, and always question whether it’s making the world a
better place. All of the shortlisted High Schools seemed
to have those philosophies at their core.
You’ve tweeted: “Building a business is not rocket
science- it’s having a great idea and seeing it through.”
W hat kinds of ideas will you be looking for as a judge
of the Zayed Future Energy Prize?
There are a lot of different categories in the Zayed Future
Energy prize. Whether it’s recognising a multinational
business, or a group of young students, I’ll be looking
for the ones who rea lised the problem the world wa s
facing, saw that people could be doing more to solve it,
and - even when they realised how truly difficult it would
be to achieve real progress, stuck at it and came through
the other side. It’s those people who are going to build a
more sustainable, fair and bright future for this planet;
we can never truly repay our debt to them, but initiatives
like the Zayed Future Energy Prize can help.
Virgin is a very informal organisation. Do you notice a
contrast when dealing with societies where formality/
protocol is ver y muc h a c u ltu ra l nor m? (l i ke Abu
Dhabi, for example.)
Virgin is an international group and we find many cultural
and protocol differences in the countries we operate in.
We think that this is all part and parcel of being a global
brand.

Sir Richard Branson’s inaugural space flight on the Virgin Galactic will be a family
affair; his two children Holly and Sam will join him.

You are clearly a person who relishes a challenge and
likes to live life to the fullest. Where does this drive,
ambition and energy come from?
I like challenges in life and pushing myself out of my
comfort zone. I just think you need to spice up life every
now and then with a bit of adventure and excitement.
After all, life is not a dress rehearsal! I try to bring the
sa me sense of fu n a nd ent hu sia sm to whatever I a m
doing – whether it is climbing Western Europe's highest
mountain, Mont Blanc or helping Unite establish the
Branson Centre for Entrepreneurialism. My Son, Sam,
is currently planning a testing 1,000km challenge from
London to the summit of the Matterhorn called Strive and
I will be joining them on a hike up to the Matterhorn.

