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مـــع وجـــــود مــــوديــــات أكـــثـــر أنــاقــة 
ــة لـــاخـــتـــيـــار مــــن بــيــنــهــا،  ــيـ ــافـ وإضـ
أصــبــحــت الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة 
أن  الحديثة  اإلحـــصـــاءات  تظهر  كما  شــائــعــة، 
عدد األشخاص الذين يشترون ويستخدمون 
هــذه املــركــبــات آخــذ فــي الــتــزايــد، ورغـــم ذلــك ال 
يزال الكثيرون غير مستعدين لاستغناء عن 
في  بالوقود  تعمل  التي  التقليدية  الــطــرازات 

ظل خشيتهم من سلبيات محتملة.
وفــي ظــل مــا يمر بــه الكثيرون مــن حيرة قبل 
حــســم قـــرار الـــشـــراء، تــتــزايــد الــتــســاؤالت حــول 
الكهربائية،  الــســيــارات  وسلبيات  إيجابيات 

وهو ما يمكن أن يجيب عنه هذا التقرير.
وقــبــل الــبــدء فــي تحديد اإليــجــابــيــات، ينبغي 
التطرق أواًل إلى األسباب التي قد تحول دون 

اإلقــبــال على شــراء ســيــارة كهربائية، ويراها 
البعض عيوبًا ال يمكن تفاديها.

ــاب  ــبــ األســ أحــــــد  ــمــــن: وهــــــو  ــثــ الــ ارتـــــفـــــاع  أواًل 
الـــرئـــيـــســـيـــة الــــتــــي تـــجـــعـــل الــــنــــاس ال يــــزالــــون 
ــيــــارة كــهــربــائــيــة،  ــأن شــــــراء ســ ــشـ مـــتـــردديـــن بـ
مــقــارنــة بــســعــر الــســيــارة الــتــقــلــيــديــة. فالكثير 
من السيارات الكهربائية باهظة الثمن، وهو 
مــا يرجعه موقع »فــوكــس 2 مــوف« األميركي 
إلــى استخدم هذه  السيارات،  في  املتخصص 
النوعية من املركبات بطاريات »ليثيوم أيون« 
ــرع، وتـــدوم  ــ والـــتـــي يــتــم شــحــنــهــا بـــصـــورة أسـ
لوقت أطول، لكنها في املقابل تكلف ما يقرب 

من ثلث التكلفة اإلجمالية للسيارة.
كــمــا أن الــســوق الــجــديــد بــخــيــارات مــحــدودة، 
حيث ال يزال العرض محدودًا وهو ما يجعل 
الثمن  بــاهــظــة  الكهربائية  الــســيــارات  أســعــار 
إلــى حــد مــا. والعيب الثاني فــي شــراء سيارة 

كهربائية، يتمثل في القلق من قدرة السيارة 
على قطع املسافات الطويلة، وأنك لن تتمكن 
من السفر إلى وجهتك دون شحن سيارتك أو 
أنك لن تتمكن من شحن سيارتك عندما تصل 
ــر مـــن شــأنــه  ــو عــامــل مــقــيــد آخـ إلـــى هـــنـــاك، وهـ
أن يــردع الكثير مــن الــنــاس عــن شــراء وقيادة 

سيارة كهربائية خالصة.
ــعـــي الــــســــيــــارات  ــانـ ــلــــى الــــرغــــم مــــن أن صـ وعــ
ــورون بـــاســـتـــمـــرار طـــرقـــًا جــــديــــدة لــجــعــل  ــطــ يــ
أطــول  وقــتــًا  تستغرق  الكهربائية  الــســيــارات 
في العمل، إال أنها ال تزال تتمتع بنطاق أقل 

من السيارات التقليدية.
وإذا كنت تخطط لرحلة طويلة، فقد تكون هذه 
مشكلة، فغالبا ما تكون السيارات الكهربائية 
مــجــديــة للتنقل داخــــل املــــدن، ولــكــن الــرحــات 
الطويلة قد تتطلب التحضير لتحديد املكان 
الــــذي يــمــكــن لــلــســائــق إعــــادة شــحــن الــبــطــاريــة 
فيه، وهي مشكلة أيضًا نظرًا لوجود محطات 

شحن محدودة للسيارات الكهربائية.
والــعــيــب الــثــالــث يــرتــبــط أيــضــا بــالــقــدرة على 
بامللل غالبًا  فــإذا كنت تشعر  السيارة،  شحن 
عند إفراغ بطاريات هاتفك، فتخيل املدة التي 
هاتفك.  مــن  أكبر  بطارية  لشحن  ستنتظرها 
دقيقتني  من  االنتظار  على  الناس  اعتاد  فقد 
إلى ثاث دقائق مللء خزان وقود السيارة، لكن 
يمكن أن تستغرق معظم السيارات الكهربائية 
بالكامل،  شحنها  يتم  أن  قبل  ســاعــات  بضع 
الـــوقـــت هـــو أثــمــن شـــيء بالنسبة  ونـــظـــرًا ألن 
الكهربائية  السيارة  هــذه  عيب  فــإن  للبعض، 

يمثل الكثير لهم.
كما أن من أبرز عيوب امتاك سيارة كهربائية 
عــدم وجــود محطات شحن كافية، فقد يكون 
مــن الــصــعــب تــحــديــد مــوقــع محطة شــحــن في 

مواقع بعيدة أو في رحلة برية طويلة. ورغم 
أنه توجد محطات شحن السيارات الكهربائية 
فــي مــواقــف الــســيــارات وعلى جــوانــب الطريق 
فــي بعض املناطق، لكن هــذا ليس هــو الحال 
فــي معظم املــدن فــي معظم دول العالم، حيث 
ال يــزال هناك عــدد قليل مــن محطات الشحن 
أحد  ال  بينما  الكهربائية،  للسيارات  املتاحة 
يـــريـــد أن يــعــلــق فـــي مـــكـــان مــعــني بــعــد تــوقــف 

سيارته بسبب بطارية فارغة.

ثالث إيجابيات على رأسها الصيانة 
وفي مقابل أسباب عدم شراء سيارة كهربائية 
بالنسبة للبعض، فإن هناك أسبابًا في املقابل 

قد تكون محفزة للشراء لدى آخرين. 
السيارات  تحظر  لن  أن حكومتك  املؤكد  فمن 
هذا  بينما  القادمة،  السنوات  في  الكهربائية 
محتمل بالنسبة للمركبات العاملة بالوقود، 
ــار إجــــــراءات تــقــلــيــل االنــبــعــاثــات حــول  فـــي إطــ
الــعــالــم، خــاصــة فــي الــــدول األوروبــــيــــة. ووفــق 

بيانات صـــادرة عــن وكــالــة البيئة األوروبــيــة، 
نهاية يونيو/حزيران املاضي، فإن واحدة من 
بني كل تسع سيارات جديدة بيعت في أوروبا 
الــعــام املــاضــي 2020 كــانــت إمـــا كــهــربــائــيــة أو 
مبيعات  تسجيل  مع  الهجني  بالوقود  تعمل 
قــفــزة على  االنــبــعــاثــات  الــســيــارات منخفضة 
الرغم من تضرر مجمل مبيعات السيارات من 

جائحة فيروسي كورونا.
وأظــهــرت دراســة حديثة أجرتها شركة »كيه.

بــــي.إم.جــــي« لـــاســـتـــشـــارات، أن االنـــتـــقـــال إلــى 
مع  تــدريــجــًا،  الكهربائية سيحدث  الــســيــارات 
مــن  24% و%37  بــــني  حـــصـــة  ــى  ــ إلـ ــا  ــهـ وصـــولـ
الــســوق الــعــاملــيــة بــحــلــول عـــام 2030، وفـــق ما 

نقلت وكالة بلومبيرغ األميركية أخيرًا.
يــكــون محفزًا لشراء  قــد  الـــذي  الــثــانــي  السبب 
ــو انــــخــــفــــاض كــلــفــة  ــ ــة، هــ ــيــ ــائــ ــربــ ــهــ ــارة كــ ــ ــيــ ــ ســ
صيانتها، فهي ال تحتاج إلى زيت، وبالتالي 
متكرر  الـــزيـــوت بشكل  تغيير  إلـــى  تــحــتــاج  ال 
املكونات  استبدال  أن  كما  بأجزائها،  للعناية 
. كــمــا أن هـــذه الــنــوعــيــة من 

ً
فيها يــكــون قــلــيــا

ــبـــات فــعــالــة مـــن حــيــث كــلــفــة الــتــشــغــيــل،  ــركـ املـ
فــالــكــهــربــاء أرخــــص مـــن الــبــنــزيــن أو الـــديـــزل، 
السيارات  وتعمل  أسعارهما.  تتقلب  اللذين 
الــكــهــربــائــيــة أيــضــًا بـــهـــدوء، وهـــو مـــا يفضله 
الــبــعــض تــجــنــبــًا لــلــضــوضــاء، كــمــا أن بعض 
الـــشـــركـــات املــصــنــعــة تـــقـــوم بــتــركــيــب مـــولـــدات 
صـــوت فــيــهــا، مــا يجعل املــركــبــات األخــــرى أو 
املشاة على دراية بوجودها. وتتميز السيارات 
يمكنها  حــيــث  أيــضــًا،  بــالــتــســارع  الكهربائية 
االنـــتـــقـــال مـــن الــصــفــر إلــــى الــســرعــة الــقــصــوى 
في وقت وجيز، باعتبار أن هذه النوعية من 
املركبات ال تحتاج إلى تبديل التروس مثلما 

هو الحال في السيارات التقليدية.

ثمن باهظ 
للسيارات الكهربائية

)Getty( سيارة فيات الكهربائية بأحد المعارض في مدينة تورينو اإليطالية
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المشترون قلقون من 
قدرة السيارة على قطع 

المسافات الطويلة

السيارة الكهربائية أقل 
كلفة في التشغيل بالنظر 

إلى تقلبات أسعار النفط

السيارات الرباضية 
تحتاج إلى تحكم دقيق 

في القيادة

نيويورك ـ العربي الجديد

والعشرين  الحادي  القرن  سيارات  أصبحت 
أكثر أمانًا وأسهل في القيادة، بفضل إدخال 
العديد من املساعدات التقنية للسائق، والتي 
تعمل عــلــى اســتــعــادة الــســيــطــرة فــي مــواقــف 
الــقــيــادة الــحــرجــة، حــتــى أن أغــلــب الــســيــارات 
أضـــحـــت يــســيــرة لــلــكــثــيــريــن بــســبــب مــيــزات 
األمان التي تتحدث عنها الشركات املنتجة، 
ومـــع ذلـــك فـــإن هــنــاك الــعــديــد مـــن الــســيــارات 
الــريــاضــيــة تــحــتــاج إلـــى تحكم دقــيــق، ولــهــذا 

السبب ال ينبغي أن يقودها الهواة.
ووفـــق تصنيف ملــوقــع »هـــوت كـــارز« العاملي 
رياضية  فإن هناك 10 سيارات  املتخصص، 
يــنــبــغــي أن يــتــمــتــع قـــائـــدهـــا بـــقـــدر كــبــيــر من 
املهارات والتحكم في األداء على هذا الترتيب:
تــقــريــر  ــعــــدى  مــ 1: وفــــــق  ــــي  بـ مــــاكــــاريــــن   -1
ــتــــرام  ــدم احــ ــ مــــوقــــع »هـــــــوت كـــــــارز »حــــــــاول عــ
قـــدرات مــاكــاريــن بــي 1، وستجد نفسك في 
حــوض لألسف، مع فــاتــورة إصــاح فلكية«، 
موضحني أن ماكارين سريعة بشكل مرعب، 

رشيقة في الزوايا، وتتطلب تحكمًا دقيقًا.
2 ـ كاترهام 7: توفر هذه السيارة واحدة من 
أنقى تجارب القيادة التي يمكن أن تحصل 
عليها، حيث إنــهــا مــجــرد عــظــام وال توجد 
مثبت،  أمامي  ومحرك  للسائق،  مساعدات 
ــل راحـــــة،  ــائــ ودفــــــع خـــلـــفـــي، وال تـــوجـــد وســ
وبالنسبة للسائق غير املدرب، قد يتعرض 
ملأزق خاصة أنها تحظى بقوة لدى الخروج 
من الزوايا حتى في أقل طرازات هذه الفئة 

قوة.
الـــســـيـــارة  ــذه  ــ هــ تـــعـــد   :S1 إلــــيــــز لــــوتــــس   -3
ــــوزن ذات املــحــرك  مـــن الــــطــــرازات خــفــيــفــة الــ
القيادة  فــي  إلــى تحكم  املــتــوســط، وتحتاج 
خاصة بالنسبة للسائقني املبتدئني، الذين 
يــحــتــاج األمــــر مــنــهــم بــعــض الـــوقـــت إلتــقــان 

قيادتها بتوازن.
4- رينو كليو V6: مع سيارة صغيرة الحجم 
ــأة بـــمـــحـــرك V6 فــي  ــبـ ــعـ وخــفــيــفــة الـــــــوزن ومـ
املنتصف، فإن رينو كليو V6 ليست مناسبة 
لألشخاص الذين يعانون من رد فعل بطيء. 
مشكلة  تكمن  هيلكات:  تشالنجر  دودج   -5
ــراز فـــي أنـــه يــتــمــتــع بــقــدر كــبــيــر من  هـــذا الـــطـ

الـــوزن، مما يجعل  الــقــوة، ولكنه أيضا ثقيل 
الــتــعــامــل مــعــه يــبــدو وكـــأنـــه قــــارب يــمــر عبر 
الزوايا، ولكنها سفينة صاروخية بمجرد أن 
يتم تقويم عجلة القيادة وتذهب في دواسة 

الوقود الكاملة.
ــن األفـــضـــل االســتــمــتــاع بــهــا عــنــدمــا يتم  ومــ
إطــــــاق الـــعـــنـــان لــجــمــيــع األحـــصـــنـــة الــبــالــغ 
عددها 707 أحصنة، حيث يمكن أن تتسارع 
 في غضون 3.7 ثوان.

ً
من الصفر إلى 60 ميا

6- شيلبي كوبرا: تتمتع هذه السيارة بالقوة 
املقدمة، ما يجعل  الكبيرة ومحرك ثقيل في 
تـــوزيـــع وزنـــهـــا فـــي حــالــة مـــن الــفــوضــى لــدى 

القيادة غير الدقيقة.

7- دودج فايبر: تحظى دودج فايبر بمحرك 
ــة وقــــــوة فــــي االنــــطــــاق مــا  ــدمـ ــقـ كــبــيــر فــــي املـ
يجعلها آلة وحشية ال ترحم، لذا تحتاج إلى 
الترويض  مــهــارة وقـــدرة على  أكــثــر  سائقني 

لكونها من أسرع السيارات على الطرق.
8- هــونــدا NSX: تــحــتــاج هـــذه الــســيــارة إلــى 
تحكم دقيق لاستمتاع بالقيادة، إذ تحتوي 
على هيكل صلب بدون توجيه كهربائي، مما 
يعني أن كــل جــزء مــن ردود الفعل تشعر به 

بمجرد دخولك السيارة.
الـــســـيـــارات ذات  مـــن  تــعــد   :MR2 تــويــوتــا  -9
تــم تركيب  الــتــي  الخلفية  بــالــعــجــات  الــدفــع 
الخلف، وهي معرضة بشكل  في  محركاتها 
خطير لــانــزالق املــفــرط، ويحدث هــذا عندما 

تدخل الزوايا بسرعة كبيرة.
10- بــورش 911 توربو: هــذه السيارة خفيفة 
الوزن وتحظى بمحرك تربو قوي، ما يجعلها 
بـــحـــاجـــة إلـــــى ســــائــــق مـــتـــمـــرس خـــلـــف عــجــلــة 
ــذا املــســتــوى من  الـــقـــيـــادة. وعــنــدمــا تــمــتــلــك هــ

املهارة، فأنت مع تجربة قيادة ال مثيل لها.

عشر سيارات ليست للهواة

جيلي تكشف عن طراز كهربائي

كشفت شركة جيلي الصينية عن سيارتها Starburst الكهربائية، لتلفت األنظار 
يربط  كما  بالكامل،  الــســيــارة  عــرض  عبر  يمتد  باملقدمة  ليد  مــن خــال شريط 
شريط ضوئي املصابيح الخلفية بعرض السيارة بالكامل أيضا. وباإلضافة إلى 
ذلك، فإن إضاءة مبيت العجات يتغير لونها، مما يعني أنه يمكن عرض حاالت 
مفهوما  السيارة  تقدم  كما  البطارية.  شحن  أو  القيادة  أثناء  للسيارة  مختلفة 
الجانب  على  متقابل  فتحها بشكل  يتم  والــتــي  األبــــواب،  مــا يخص  فــي  جــديــدا 

وألعلى، لتسهيل عملية الدخول والخروج من السيارة.

Civic هوندا تجري تعديالت على

قررت شركة هوندا اليابانية، أن تعيد لطراز Civic طابعه الشبابي املميز، حيث 
»مــوتــور1«  وفــق موقع  وقـــوة،  أكثر عصرية  يبدو  أدخــلــت عليه تعديات جعلته 
ــاءت املــركــبــة بهيكل بــطــول 4 أمــتــار و53  املتخصص فــي أخــبــار الــســيــارات. وجـ
سنتيمترا، عرضه 180 سم، وارتفاعه 141 سم، واملسافة بني محوري العجات 
ولــم تغب روح  التصميم.  فــريــدة  ريــاضــيــة  فيه 273 ســم، كما جــهــزت بعجات 
قــيــادة جديدة  أيــضــا، إذ حصلت على واجــهــة  السيارة  العصرية عــن قمرة هــذه 
كليا مزينة بالكروم، ومثبت عليها شاشتان، شاشة ملسية في املنتصف للتحكم 
السائق  الكاميرات، وأخرى قبالة  املولتيميديا وأنظمة املاحة ورؤية من  بأنظمة 

تعمل كلوحة عدادات رقمية.

 Rapid سكودا تطرح نسخًا جديدة من

نــظــرا لــلــرواج الكبير الـــذي القــتــه ســيــارات Rapid فــي الــســنــوات األخــيــرة، قــررت 
سكودا التشيكية طرح نسخ معدلة جديدة من هذه السيارات الجتذاب شريحة 
أكبر من املشترين. وذكر موقع »موتور1« أن التعديات ستمنح السيارة مامح 
وتعديات  األمتعة،  صندوق  مؤخرة  على  صغير  هوائي  جناح  منها  رياضية، 
في شكل وألوان الواجهتني األمامية والخلفية، فضا عن حصولها على عجات 
رياضية بمقاس 16 إنشا. وداخليا ستختلف النسخ الجديدة، إذ ستحصل على 
مقاعد رياضية مزينة بالجلد وبتطريزات خاصة، وستضاف بعض التعديات 

على واجهة القيادة وبعض العناصر الداخلية للقمرة.

جديد السيارات

بالنسبة  ال يبدو قرار شراء سيارة كهربائية سيكون سهًال 
من  النوعية  لهذه  إيجابيات  هناك  فمثلما  للكثيرين، 
ما  البعض،  بها  اليقبل  قد  عيوب  أيضا  يوجد  المركبات 
في  المغريات  كانت  مهما  عنها،  للعزوف  يدفعهم 

جانب اإليجابيات
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