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السيارات الكهربائية في قلب «الثورة الصناعية الخضراء»
لندن ـ العربي الجديد

أص ـب ـحــت ال ـس ـي ــارات الـكـهــربــائـيــة
أح ـ ــد امل ـ ـحـ ــاور امل ـه ـم ــة ف ــي تـنـفـيــذ
خ ـط ــط الـ ـع ــدي ــد مـ ــن دول ال ـع ــال ــم
للتخلص مــن الـتـلــوث وتـحــويــل املجتمعات
نحو االقتصاد األخـضــر .ولــم تعد الشركات
وحــدهــا الـتــي تهتم بـهــذه الـقـصــة حـيــث بــات
ك ـث ـيــر م ــن حـ ـك ــوم ــات الـ ـ ــدول الـ ـكـ ـب ــرى تـضــع

ضـمــن خططها تـســريــع بــرامـجـهــا للتخلص
مــن الـسـيــارات امللوثة للبيئة واالت ـجــاه نحو
الـطــاقــة امل ـت ـجــددة فــي قـطــاعــاتـهــا الصناعية
املختلفة.
وف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،أعـ ـل ــن رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء
البريطاني ،بــوريــس جــونـســون ،مــؤخـرًا ،عن
خطة بقيمة  12مليار جنيه إسترليني (15.9
مـلـيــار دوالر) لتعزيز الـصـنــاعــات الـخـضــراء
وم ـعــال ـجــة ت ـغ ـيــر املـ ـن ــاخ ،ف ــي م ـخ ـطــط يـقــول

جديد السيارات
زيادة مبيعات سيارات الركاب في الصين

واصـلــت مبيعات سـيــارات الــركــاب فــي الصني التوسع فــي أكتوبر/تشرين األول
املــاضــي ،إذ أدى التعافي االقتصادي وســوق التصدير ،والـلــذان جــاءا أفضل من
املتوقع ،إلى استقرار ثقة املستهلكني .وذكــرت جمعية سيارات الركاب الصينية
أن مبيعات التجزئة لسيارات الــركــاب في الصني ،بما في ذلــك سـيــارات السيدان
واملركبات الرياضية والشاحنات الصغيرة واملركبات متعددة األغــراض ،ارتفعت
بنسبة  8في املائة على أساس سنوي إلى  1.99مليون وحدة في الشهر املاضي.
وقالت الجمعية إن املبيعات في أكتوبر ارتفعت بنسبة  4.1في املائة على أساس
شهري بفضل عروض املبيعات املحلية الفعالة ومعنويات السوق اإليجابية.
هبوط نشاط السفر بالسيارات في أميركا

إنــه سيخلق أو يدعم مــا يصل إلــى  250ألف
وظيفة .وبينما يسعى إلى إنعاش االقتصاد
م ــن ت ــداع ـي ــات جــائ ـحــة ك ــورون ــا وبــري ـك ـســت،
ي ـه ــدف ج ــون ـس ــون إلـ ــى اسـ ـتـ ـخ ــدام خ ـط ـتــه ل ـ
«ث ـ ــورة صـنــاعـيــة خ ـض ــراء» ل ـلــوفــاء بتعهده
باالستثمار في املناطق الصناعية السابقة
التي صوتت له في انتخابات العام املاضي.
وبموجب املقترحات واسعة النطاق ،سيتم
حظر مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل
بــالـبـنــزيــن وال ــدي ــزل اع ـت ـبــارًا م ــن ع ــام ،2030
وستدعم الحكومة االستثمار في السيارات
ال ـك ـهــربــائ ـيــة وال ـه ـي ــدروج ــن وط ــاق ــة ال ــري ــاح
والطاقة النووية ،وتدابير لجعل املنازل أكثر
كفاءة في استخدام الطاقة.
وخطة جونسون ذات النقاط العشر لـ «ثورة
صناعية خـضــراء» ومنها تكثيف استخدام
السيارات الكهربائية وإنهاء بيع السيارات
الـ ـج ــدي ــدة ال ـت ــي ت ـع ـمــل بــال ـب ـنــزيــن وال ــدي ــزل
بحلول عام  ،2030مع السماح ببيع السيارات
الهجني حتى عام  .2035وتسريع االنتقال إلى
السيارات الكهربائية.
وبحسب بلومبيرغ ،قال جونسون في بيان
صـ ــادر ع ــن مـكـتـبــه« :ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن هــذا
العام قد اتخذ مسارًا مختلفًا تمامًا عن ذلك
الــذي توقعناه ،إال أنني لم أغفل عن خططنا
الطموحة لالرتقاء بمستوى أعلى في جميع
أنحاء البالد .ستخلق خطتي املكونة من عشر
نقاط مئات اآلالف من الوظائف الخضراء».
ومـ ــن املـ ـق ــرر أن تـسـتـضـيــف بــري ـطــان ـيــا قـمــة
« »COP26العاملية بـشــأن تغير املـنــاخ العام
املقبل فــي اسكتلندا ،وقــد التزمت باقتصاد
ـال مــن ال ـكــربــون بـحـلــول ع ــام  .2050كذلك
خـ ٍ
ي ـع ـت ــزم رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـت ــزام ــه
بـمـعــالـجــة تـغـيــر امل ـنــاخ لـلـمـســاعــدة فــي بـنــاء
شــراكــة قوية مــع الرئيس األميركي املنتخب
جو بايدن.
واتجاه لندن إلى اإللغاء التدريجي ملبيعات
سيارات الديزل والغاز بحلول عام  ،2030أي
قبل  10سـنــوات مما كــان مـقــررًا فــي السابق،
ي ـض ــع بــري ـطــان ـيــا ف ــي امل ـق ــدم ــة أم ـ ــام فــرنـســا
وإسـبــانـيــا ،الـلـتــن لديهما خـطــط مستهدفة
فــي  2040لتحقيق هــذا الـهــدف ،ونفس األمــر

المستقبل للسيارات الكهربائية ()Getty

بريطانيا تنهي بيع
«سيارات البنزين» في عام
2030
ي ـت ـمــاشــى م ــع أي ــرلـ ـن ــدا وه ــولـ ـن ــدا .وال ــدول ــة
الوحيدة التي لديها هدف أكثر طموحًا لهذا
الحظر هي النرويج؛ بتاريخ .2025
ومــن املقرر أن تنضم شركة « »Tesla Incإلى
شــركــة « ،»Uber Technologies Incوشــركــة
« »Southern Utilityالـعـمــاقــة وغ ـيــرهــا من
الـشــركــات العاملية للضغط مــن أجــل اعتماد

ال ـس ـيــارة الـكـهــربــائـيــة بنسبة  %100بحلول
ع ــام  .2030وش ـك ـلــت أك ـث ــر م ــن ع ـشــريــن من
شركات شحن املركبات الكهربائية وموردي
الـبـطــاريــات ومصنعي املــركـبــات الكهربائية
جمعية االنـبـعــاثــات الـصـفــريــة ،والـتــي تدعو
إل ــى سـيــاســات تـســرع الـتـحــول إل ــى املــركـبــات
الكهربائية ،وفـقــا لبيان صــدر يــوم الثالثاء
امل ــاض ــي .وهـ ــي ل ـي ـســت ال ـج ـم ـع ـيــة ال ــوح ـي ــدة
التي تــم تشكيلها لالستفادة مــن مقترحات
الرئيس املنتخب جو بايدن املؤيدة للمناخ،
إذ تـتـعــاون أيـضــا شــركــات كـبــرى فــي الطاقة
النظيفة بالواليات املتحدة مع أكبر مجموعة
تجارية لطاقة الرياح إلنشاء جمعية الطاقة
النظيفة األميركية.

السيارات الطائرة لم تعد خياًال
تصاعد المنافسة بين الشركات العالمية إلنتاجها
لندن ـ العربي الجديد

انخفض عــدد األمـيــال التي قطعها قــائــدو الـسـيــارات األميركيون  8.6باملائة في
سبتمبر/أيلول املــاضــي ،وهــو مــا يمثل أقــل نــزول شـهــري منذ أن دفـعــت جائحة
فـيــروس كــورونــا ماليني األميركيني للبدء فــي العمل مــن املـنــازل فــي م ــارس/آذار
املــاضــي .وقــالــت اإلدارة االتـحــاديــة للطرق السريعة إن عــدد األمـيــال التي قطعتها
السيارات على الطرق في البالد انخفض  23.4مليار ميل في سبتمبر/أيلول ،لكنه
كان مرتفعا  2.8باملائة في أغسطس/آب .وهذه هي املرة األولى التي يقل فيها مقدار
التراجع في نشاط السفر بالسيارات عن عشرة باملائة منذ فبراير/شباط .وفي
الشهور التسعة األولى من  ،2020قاد األميركيون  355.5مليار ميل ،بانخفاض
 14.5باملائة ،وهو أدنى مستوى في مثل هذه الفترة منذ عام .2000
رفض الركاب الذين ال يرتدون قناعًا للوجه

وافقت وزارة النقل اليابانية ،على تدبير يسمح لسائقي سيارات األجرة في طوكيو
برفض استقبال الركاب الذين ال يرتدون أقنعة للوجه .جاءت هذه الخطوة وسط
زيادة عدد حاالت اإلصابة الجديدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد)19-
في العاصمة اليابانية .طلبت عشر شركات لسيارات األجرة في طوكيو ،من بينها
شركة كبيرة ،من الــوزارة مراجعة القوانني الشهر املاضي .ويحظر على سائقي
سيارات األجــرة في اليابان بشكل أساسي رفض أي راكــب ،إال إذا كان في حالة
سكر شديد أو يتعامل بعنف مع السائقني ،وظروف خاصة أخرى.

ً
ل ــم ت ـعــد الـ ـسـ ـي ــارات ال ـط ــائ ــرة خـ ـي ــاال يـنـتـمــي
لـلـمـسـتـقـبــل ،ب ــل ت ـحــولــت إل ــى واق ـ ــع ،ب ـعــد أن
أع ـل ـن ــت ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـش ــرك ــات ال ـع ــامل ـي ــة عــن
إط ــاق سـيــارات طــائــرة أج ــرة وخــاصــة .ورغــم
تحمس الـشــركــات إلنـتــاج مثل هــذه النوعية
من السيارات إال أن هــذا النوع من السيارات
يواجه تحديات عديدة ،أبرزها ارتفاع التكلفة
ونوعية البطاريات ومراقبة الحركة الجوية
واملــواقــف الخاصة بها وعمليات االستقبال
األرضـ ــي .لكن فــي املـقــابــل ،تتمتع الـسـيــارات
الطائرة بمميزات هائلة قد تدفع نحو مزيد
م ــن الـتـنــافــس عـلـيـهــا ب ــن مـخـتـلــف الـشــركــات
العاملية ،وســط توقعات بإقبال كبير عليها
م ــن ال ـع ـم ــاء ،إذ تـتـمـكــن م ــن تـجـنــب مـتــاعــب
املـ ـط ــارات واالخ ـت ـنــاقــات امل ــروري ــة وتـقـلــل من
تكلفة تشغيل الطيارين ،بل يمكنها الطيران
تلقائيًا دون طـيــار بحسب بـعــض الـشــركــات

التي تجري تجارب متقدمة في هذا االتجاه.
وت ـت ـن ــاف ــس عـ ـش ــرات الـ ـش ــرك ــات م ــن مـخـتـلــف
دول الـ ـع ــال ــم فـ ــي الـ ــوقـ ــت الـ ـح ــال ــي ل ـت ـطــويــر
أجـهــزة الـطـيــران الشخصي ،ودراج ــات نارية
ط ــائ ــرة ،وس ـ ـيـ ــارات أج ـ ــرة ط ــائ ــرة شـخـصـيــة.
وتبحث شركات الطيران ومصانع السيارات
واملستثمرون واملـمــولــون عــن موطئ قــدم في
هــذا الـســوق الــذي مــن املتوقع أن تبلغ قيمته
ن ـح ــو  1.5ت ــري ـل ـي ــون دوالر ف ــي ع ـ ــام ،2040
بـحـســب ت ـقــديــرات ســابـقــة .وف ــي الــوقــت الــذي
ق ــام ــت ف ـيــه ش ــرك ــة « »SkyDriveال ـيــابــان ـيــة،

تحديات عديدة أبرزها
ارتفاع التكلفة وعمليات
االستقبال األرضي

سيارة جوية وبرية تم الكشف عنها في أحد معارض السيارات هذا العام ()Getty

بـتـنـفـيــذ رح ـلــة تـجــريـبـيــة نــاجـحــة ب ــداي ــة هــذا
ال ـعــام ،روج ــت شــركــة «فــولــوكــوبـتــر» األملــانـيــة
ملــركـبـتـهــا «فــولــوس ـي ـتــي» ،م ــؤخ ـرًا ،بوصفها
أول س ـي ــارة أجـ ــرة ط ــائ ــرة تـعـمــل بــالـكـهــربــاء
ومرخصة لألغراض التجارية ،وستعمل هذه
املركبة الحقًا من دون طيار.
ويقول فابيان نيستمان ،نائب رئيس الشؤون
ال ـع ــام ــة ب ـش ــرك ــة ف ــول ــوك ــوب ـت ــر« :إن مــرك ـبــات
فولوسيتي ستستخدم في خدمات مشابهة
لخدمة «أوبــر بــاك» أو أي من خدمات النقل
الفاخرة» ،لكن الفرق أن فولوسيتي ستتسع
لراكب واحد ،مما يعني ارتفاع تكلفة الرحلة
فــي الـبــدايــة .وسـتـكــون تكلفة أول رحـلــة 300
يــورو للتذكرة الــواحــدة ،لكن نيستمان يؤكد
أن ال ـس ـعــر الح ـقــا ل ــن ي ـت ـجــاوز ك ـث ـي ـرًا أس ـعــار
الخدمات املنافسة ،مثل «أوبر بالك».
وي ـق ــول ن ـي ـس ـت ـمــان« :ال ن ــري ــد أن ت ـك ــون هــذه
الـخــدمــة وسيلة ترفيه لــأثــريــاء ،بــل ستكون
جــزءًا مــن رحلة متكاملة متاحة ألي شخص
في املدينة» .كذلك بــدأت شركة أملانية العمل
من أجل إطالق أول «تاكسي طائر» في العالم،
حيث حصلت على املوافقات الالزمة من أجل
تأسيس محطة أرضية لتشغيله ستتخذ من
مدينة أورالنــدو في واليــة فلوريدا األميركية
مـقـرًا لـهــا ،وسـتـبــدأ الـعـمــل فعليًا اعـتـبــارًا من
ع ــام  .2025وبـحـســب الـتـقــريــر ال ــذي نشرته
جريدة «دايلي ميل» البريطانية ،فإن مشروع
التاكسي الطائر تقوم عليه شركة «ليليوم»
املـ ـع ــروف ــة ف ــي أمل ــان ـي ــا والـ ـت ــي ح ـص ـلــت عـلــى
املــواف ـقــات الـحـكــومـيــة األمـيــركـيــة ال ــازم ــة من
أجل البدء بتنفيذ املشروع.
وف ـ ــي خ ـض ــم امل ـن ــاف ـس ــة املـ ـت ــزاي ــدة ف ــي س ــوق
ال ـس ـيــارات ال ـطــائــرة ،أعـلـنــت شــركــة «ب ــال فــي»
الـهــولـنــديــة أن سـيــارتـهــا ال ـطــائــرة «لـيـبــرتــي»
حصلت على املوافقات الالزمة لسيارة طائرة
تسير داخــل طــرقــات دول االتـحــاد األوروب ــي،
والـ ـتـ ـص ــري ــح ال ي ـش ـم ــل اسـ ـتـ ـخ ــدام خــاص ـيــة
التحليق حتى اآلن.

