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 أي بديل طاقي يف املستقبل؟،السيارة الكهربائية
The Electric Car: A Future Energy Alternative?*
قدمت فرنسا خطتها املستقبلية "املناخ" التي تقوم عىل
َّ ،2017  يوليو/ يف متوز:ملخص
 حصة، بنسبة الثلث، إضافة إىل خفض،2022 مبادئ إنهاء إنتاج الكهرباء من الفحم قبل عام
 والحظر الكامل عىل بيع البنزين أو الديزل يف السيارات،الطاقة النووية يف إمدادات الكهرباء
امللوثة من
تدريجا جميع املركبات
املرجح أن ُيلغي
 وإدخال نظام مكافأة من،2040 بحلول عام
ِّ
ً
ّ
 واتبعت بلدان أوروبية أخرى الطريق نفسها لتعزيز انتشار السيارات الكهربائية (وال س َّيام.التداول
 هل متثل السيارات الكهربائية العصا السحرية: يظل السؤال، ومع ذلك.) وهولندا، وأملانيا،الرنويج
لتحقيق أهداف الحد من انبعاثات غازات الدفيئة كام جرى رسمها ملكافحة التغري املناخي؟ يعرض
 ويسترشف العوائق واملحفزات،بيري بونور يف هذه الدراسة وضع السيارات الكهربائية حال ًّيا
.املتعلقة بانتشارها يف املستقبل
، أوروبـا، التغير املناخـي، غـازات االحتبـاس الحـراري، السـيارات الكهربائيـة:كلمات مفتاحية
.طاقـة املسـتقبل
Abstract: In July 2017, France presented its future climate plan which is based on
ceasing the use of coal to produce electricity by 2022, reducing the country's nuclear
usage by one third, banning all petrol and diesel vehicles in the country by 2040, and
introducing incentives for new low emission vehicles to phase out polluting vehicles.
Other European countries are following suit and promoting the spread of electric vehicles
(Norway, Germany and Netherlands in particular). Yet is this the panacea for achieving
greenhouse gas reduction in the battle against climate change? In this article, Pierre
Bonnaure assesses the forces driving the spread of electric cars and its impediments.
Keywords: Electric vehicles, Greenhouse gas, Climate change, Europe, Future Energy.

* Pierre Bonnaure, "Voiture électrique, parcours chaotique,"
pp. 17-26.
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تقديم :حامسة سياسية عالية للسيارة الكهربائية
يف الوقت الذي كان ينبغي لسلبيات البطاريات ومشكالت شحنها أن تحرص السيارة الكهربائية ضمن حدود
أسواق متخصصة (أساطيل الرشكات ،أو بوصفها السيارة الثانية لألرسة لالستخدام الحرضي الحرصي) ،يبدو أن
اإلرادة السياسية لكثري من الحكومات (انظر اإلطار  ،1أدناه) ،ولعدد متزايد من املدن الكبريةَ ،تعِدها مبستقبل
التغي املناخي)؛ ويتعلق أمر املدن الكربى
مرشق .أ ّما الحكومات ،فيتعلق أمرها برهانٍ بيئي عاملي (مكافحة ُّ
بشؤون الصحة العامة (القضاء عىل التل ّوث والضوضاء) يف املقام األول ،والتخفيف من اكتظاظ وسط املدينة.
اإلطار ()1
مبادرات عمومية ملصلحة السيارات الكهربائية
يجمع "التحالف الدويل للمركبات ذات االنبعاثات الصفرية"  ZEV Allianceتسع دول أمريكية وأربع دول أوروبية (أملانيا
والرنويج وهولندا واململكة املتحدة) ،التزمت تعميم استخدام  100يف املئة من املركبات النظيفة بحلول عام .2050
يف فرنسا ،قدَّم وزير االنتقال اإليكولوجي والتضامن ،نيكوال هولو ،يف متوز /يوليو  ،2017خطة "املناخ" الحكومية ،التي تهدف
إىل إنهاء تسويق السيارات التي تعمل بالبنزين أو بالديزل بحلول عام ُ .2040وأعلنت الخطة عن إنشاء مكافأة لالنتقال،
ومساعدة لرشاء سيارات أنظف ،يف انتظار اشتداد عود قطاع السيارات الكهربائية.
ويف أملانيا ،سبق أن أعلن املجلس االتحادي موقفه يف عام  2016ملصلحة وقف إنتاج سيارات الديزل وبيعها بحلول عام ،2030
بيد أن الرشكات ا ُملصنِّعة جادلت بأن االنخفاض يف مبيعات سيارات الديزل أسفر عن تزايد انبعاثات ثاين أكسيد الكربون ،املرة
األوىل يف أملانيا منذ أواخر تسعينيات القرن املايض .ويف آب /أغسطس  ،2017قدَّمت الحكومة خطة إلنقاذ قطاع الديزل ،بنا ًء
عىل وعود الرشكات ا ُملصنِّعة بإحداث تحسينات كبرية يف نظافة هذا النوع من املحركات والح ِّد من تلويثه البيئة.
(متنازع عليه) يحظر بيع السيارات ذات املحرك الحراري بحلول
ويف هولندا ،ص َّوتت الغرفة الدنيا يف الربملان ملصلحة قانون
ٍ
عام  ،2025من أجل البدء يف إزالتها من الطرق الهولندية بحلول عام .2030
ويف الرنويج ،وضعت الحكومة سياسة استباقية ،قامئة عىل  400ألف سيارة كهربائية ،مع االعتامد عىل مجموعة واسعة من الحوافز*؛
حتى إن الربملان كان يحلم بحظر املركبات الحرارية بحلول عام  .2025لكن يف حني بيعت  100ألف سيارة كهربائية ،بدأت الفاتورة تزعج
املسؤولني املنتخَ بني وجز ًءا من الساكنة؛ حيث ميكن أن يختفي نظام الحوافز يف وقت قريب ،ملصلحة وسائل النقل العمومي.
ويف اململكة املتحدة ،يسعى مرشوع "قانون السيارات اآللية والكهربائية"  Automated and Electric Vehicles Billلفرض
إنشاء محطات الشحن الكهربايئ يف جميع محطات خدمة الطريق الرسيعة ،ويف املحطات الحرضية والطرقية الرئيسة ،لكن
جدول زمن ًيا .وزايدت إسكتلندا عىل ذلك ،وحدَّدت موعدًا نهائ ًّيا يف عام  .2032وأدخلت لندن ً
ً
رسم
من دون أن يحدِّد لذلك
عىل املركبات املل ِّوثة  Toxic chargeللح ِّد من وصولها إىل وسط املدينة.
أ ّما يف سويرسا ،فاعتمد كانتون جنيف "إسرتاتيجية  2030للتن ُّقل" التي تنص عىل إعفاء من رضيبة املركبات  Vignetteملدة
ست سنوات بالنسبة إىل السيارات الكهربائية ،والشحن املجاين من محطات "مؤسسة وقوف السيارات" ،وامتيازات رضيبية
لرتكيب محطات شحن يف املنازل .ويف املقابل ،مل تكن الكانتونات الحدودية ،كانتون تيسينو والكانتونات الناطقة باألملانية،
متح ِّمسة لحظر محركات الديزل.
ويف الواليات املتحدةُ ،تنَح إعانات تراوح بني  1500و 11000دوالر ،بحسب كل والية ،ملشرتي السيارات ذات االنبعاثات
املنخفضة من ثاين أكسيد الكربون.

* تتمثل الحوافز املقدَّمة يف الرنويج للسيارة الكهربائية يف :اإلعفاء من الرضيبة عىل القيمة املضافة ،ورضيبة َم ْركبات مخ َّفضة ،واستخدام
الطرق الرسيعة والع َّبارات مجانًا ،والسامح باستخدام املمرات املخصصة لسيارات األجرة أو الحافالت ،وأولوية استخدام أماكن وقوف
السيارات  ...إلخ .ويف املقابلُ ،فرضت عىل املركبات التي تعمل مبحرك حراري رضائب تجعلها أكرب تكلفة بنسبة  1.5إىل  3مرات ،مقارنة مبا
هو سائد يف باقي دول أوروبا.
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أول :تحفُّظات املهنيني
ً
يشعر صانعو املركبات واملع َّدات بالقلق من أن خطوط إنتاجهم من املنتجات التي تعمل باملحركات
الحرارية ومك ِّونات التوصيل سوف تصبح متقادمة يف غضون جيل أو جيلني ،عىل نحو يه ِّدد توظيف
ماليني العامل األوروبيني واملقاوالت من الباطن((( .ويف الوقت نفسه ،يسعى هؤالء لتحديد مناطقهم
الخاصة يف األسواق الواعدة للمركبات الكهربائية ،ومن ثم ازدهار العروض التجارية الخاصة بها (انظر
اإلطار  ،)2والتصاميم املبتكرة لسيارات جديدة  Concept-carواقعية بدرجات متفاوتة .وألن املص ِّنعني
غري مقتنعني عىل اإلطالق بالخطط السياسية ،فهم يط ّورون ،مبوازاة ذلك ،صيغة تسوية معقولة ،تتمثَّل
يف املركبة الهجينة القابلة إلعادة الشحن ،عىل نحو يتيح القيادة يف وسط املدينة باالعتامد كل ًّيا عىل
الكهرباء ،مع استمرار القابلية لالستخدام يف الوضع الحراري أو املختلط لقطع املسافات الطويلة.
اإلطار ()2
تط ّور أسطول السيارات الكهربائية يف العامل*
ما زالت سوق السيارات الكهربائية جنين ًّية ،عىل الرغم من أن األسطول العاملي للسيارات الكهربائية املحض
 Battery Electric Vehicles, BEVواملركبات الكهربائية الهجينة  Plug-in Hybrid Electric Vehicles, PHEVتضاعف
حجمها تقري ًبا بني عا َمي  2015و ،2016ليصل إىل َ
مليون سيارة 1.2 :مليون سيارة كهربائية ،و 800ألف سيارة هجينة.

من بني  750ألف سيارة كهربائية محض أو هجينة ،بيعت يف عام  2016يف جميع أنحاء العامل ،أخذت الصني حصة األسد
بنسبة  45يف املئة من املبيعات (ما يقرب من  340ألف سيارة) ،وأخذت الواليات املتحدة ما يزيد ً
قليل عىل  20يف املئة
من املبيعات ،مع بيع  160ألف سيارة .و ُيباع نحو  95يف املئة من السيارات الكهربائية والهجينة يف  10دول فقط :الصني،
والواليات املتحدة ،واليابان ،وكندا ،وست دول أوروبية (الرنويج ،وهولندا ،وبريطانيا ،وفرنسا ،وأملانيا ،والسويد) .ومع
 1تتوقع "جمعية مصنِّعي السيارات األملانية"  VDAأنَّ من شأن إيقاف إنتاج محركات البنزين أو الديزل يف عام  2030أن يدمر
 13يف املئة من الناتج املحيل اإلجاميل و 600ألف فرصة عمل يف أملانيا كلها ،أي  10يف املئة من العاملة الصناعية.
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ذلك ،مل تتجاوز حصة السيارات الكهربائية يف إجاميل مبيعات السيارات  1يف املئة فقط يف ستة من هذه البلدان يف عام
حصتها  6.4يف املئة؛ والسويد بنسبة
 :2016الرنويج التي تتمتع بحصة سوقية كبرية تبلغ  29يف املئة ،وهولندا التي تبلغ ّ
 3.4يف املئة؛ والصني ،وبريطانيا ،وفرنسا.
* Véronique Lamblin, "Panorama des véhicules routiers électriques," Futuribles, no. 423 (Mars-Avril 2018), pp. 28-29.

تُظهر معارض السيارات األخرية أن كث ًريا من مص ِّنعي السيارات ما زالوا يتابعون عىل الرغم من ذلك تطوير السيارات
التجمعات الحرضية ذات
الحرارية املحض ،عىل نحو أنظف وأكرث اقتصا ًدا عىل الدوام .فهم مقتنعون بالفعل بأن ُّ
(((
اضحا
الكثافة السكانية العالية هي التي ت ِّربر الخيار الكهربايئ والبنية التحتية املكلفة ذات الصلة  ،بينام يبدو و ً
أن الوصول إىل مناطق شاسعة ،عىل املستوى العاملي ،سيظل ممك ًنا للمركبات الحرارية فحسب ،ولفرتة طويلة.
اإلطار ()3
املشهد العام التجاري للسيارات الكهربائية املحض
عمر بطارية أقل من أو يساوي 150
كيلومرتًا (متوسطسعر هذه املجموعة:
 27000يورو)
Citroën C-Zéro (1); Ford Focus
;)Electric; Mitsubishi i-Miev (2
Peugeot iOn; Smart Fortwo
Electric Drive (3); Volkswagen
!e-UP
عمر بطارية بني  200و 400كيلومرت
(متوسط السعر 38000 :يورو)
BMW i3s (4); Hyundai Ioniq
Electric; Mercedes Classe B
250-e ; Nissan Leaf 40 (5) ; Opel
;)Ampera-e; Renault ZOE 40 (6
Volkswagen e-Golf (7).
عمر بطارية أكرب من  500كيلومرت
(النطاق السعري :من  75000إىل
 150000يورو)
مناذج مختلفة من منوذج .)8( Tesla 100

ُ 2أجريت اختبارات قوافل الشاحنات الكهربائية التي تعمل بواسطة البنتوغرافات يف أجزاء من الطرق الرسيعة املج َّهزة بأسالك القطار
الكهربايئ .ومن الواضح أن هذه الصيغة مالمئة ،فحسب ،لعدد محدود من املحاور الطرقية ذات حركة املرور العالية باستمرار.
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ثان ًيا :ربح كل يشء أو خسارة كل يشء
تحمس الطبقة السياسية للسيارات واملركبات ذات "االنبعاثات الصفرية" غري آبه بالعقبات
يبدو أن ُّ
الخطرة التي تنتصب أمام تعميم هذا النمط من االنزياح للنموذج الطاقي.
 .1أي نجاعة طاقية وإيكولوجية؟

ليست حصيلة السيارة الكهربائية منذ منشئها إىل اليوم مرشقة بالقدر الذي ير َّوج له .فمن جهةُ ،يصدِر
وتبي
إنتاجها ما يقرب من ضعف كمية ثاين أكسيد الكربون التي ُيصدرها إنتاج مركبة حرارية مشابهةَّ ،
أنها تتط َّلب ما يقرب من ضِ ع َفي الطاقة .ومن جهة أخرى ،تستهلك السيارة الكهربائية عند استخدامها
طاقة كهربائية لديها بصمتها الكربونية يف املصدر ،و ُيف َقد جزء من هذه الطاقة عىل الطريق (خسائر
عىل خط الكهرباء ،خسائر املح ِّوالت الكهربائية) .والح ًقا ،يتب َّدد جزء من الكهرباء املخ َّزنة يف البطارية
يف أثناء عملية الشحن /التفريغ ،إضافة إىل التفريغ الذايت لدى التو ُّقف((( .وباختصار ،تصدق عىل ذلك
مقولة ألفونس آلياس :إن االمتياز األسايس للسيارة الكهربائية هو طرد التل ّوث من املدينة إىل الريف.
اإلطار ()4
الحصيلة اإليكولوجية املقارنة للمركبات الحرارية والكهربائية
ال ُيصدر املحرك الكهربايئ ثاين أكسيد الكربون أي جسيامت عند استخدامه ،وهذا أمر مثايل يف املدينة ،لكن الحصيلة هي
أقل إرضا ًء بكثري إذا ما أخذنا يف الحسبان حساب األرضار "من البداية إىل النهاية".
يف املقام األول ،تتأ َّثر الحصيلة الطاقية الكاملة للسيارة الكهربائية بالخسارات عىل شبكة الكهرباء (نحو  8يف املئة) ،وبأداء
الوحدة اإللكرتونية إلدارة التيار عىل منت املركبة (نحو  90يف املئة) ،وبنجاعة دورة شحن البطارية /تفريغها (نحو  90يف املئة)،
وبنجاعة املحرك الكهربايئ ( 90يف املئة) .ومعنى هذا أن إجاميل النجاعة ،من محطة توليد الطاقة الكهربائية إىل املركبة ،يبلغ
نسبة  65يف املئة .ويبقى أن نأخذ يف الحسبان أداء محطة توليد الطاقة الكهربائية ،كونها تستمد طاقتها من الفحم أو النفط
أو الغاز أو اليورانيوم أو الشمس أو الرياح.
ويف املقام الثاين ،تتأثر بصمة الكربون للسيارة الكهربائية عىل نحو جدِّي باستخراج الليثيوم والكوبالت واألتربة النادرة،
ُّ
والتحكم يف الطاقة"  ،Ademeيستلزم تصنيع سيارة كهربائية ضِ عف مام يستلزمه
وتكريرها .ووف ًقا لدراسة "وكالة البيئة
تصنيع سيارة حرارية ،وتنبعث منه  6.6أطنان مكافئ ثاين أكسيد الكربون ،مبا يف ذلك ما يقرب من النصف من أجل
البطاريات ،يف مقابل  3.8أطنان ملركبة حرارية*.
* Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise des énergie), "Les potentiels du véhicule électrique," Les Avis
de l'Ademe (Avril 2016), accessed on 8/1/2018, at: https://goo.gl/oc48KB
خصوصا يف أنواع معينة من البطاريات ،مثل "معدن بوليمر الليثيوم"  LMPالذي ُيج ِّهز سيارة "بلوكار"
 3هذا التفريغ الذايت واضح
ً
 Bluecarلرشكة "بولوري"  ،Bolloréوسيارة "إي-ميهاري"  e-Mehariلرشكة "سيرتوين"  .Citroënوميكن أن تصل نسبة فقدان الطاقة إىل
 50يف املئة خالل  24ساعة!
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تتألف البطارية من عنارص نادرة و /أو مل ِّوثة؛ ومن الرضوري أن تخضع البطارية املستعملة لسياسة
إعادة التدوير ،مل يجر بعد إرساء األدوات الصناعية الخاصة بها .كذلكُ ،ي َعد استخراج الليثيوم والكادميوم
واملواد اإلسرتاتيجية األخرى مصد ًرا ًّ
مهم لألرضار البيئية واالجتامعية للبلدان املنتجة((( ،وهو ما يعود إىل
تصدير البلدان الغربية أرضارها إىل البلدان األفقر.
 .2أي أداء اقتصادي؟

يف قطيعة مع قرن من الجهد املك َّرس للتخفيف من السيارات ،تُع ِّوض فجأ ًة الرتكيبة الكهربائية بنسبة
 100يف املئة  40لرتًا من البنزين بـ  400إىل  600كيلوغرام من البطاريات بالنسبة إىل استقاللية السيارة
يف مسار واحد من دون تز ُّود بالطاقة (ينبغي لنا تقسيم هذه األرقام عىل اثنني بالنسبة إىل السيارات
املدينية الصغرية)؛ وهو ما ُيجرب عىل تعزيز نظام التعليق يف السيارة ومحملها ،وما يؤدي من ثم إىل
زيادة وزن السيارة .ويزيد هذا الوزن الزائد بدوره من استهالك الطاقة ومن انبعاثات الجسيامت
الدقيقة من خالل الفرامل واإلطارات والطريق.
البطارية جهاز قابل لالستهالك ،وغال ًبا ما تقترص مدة صالحيتها عىل نحو ألف دورة شحن /تفريغ يف
التعسف يف استخدام إعادة الشحن الرسيع .ولذلك يجب
وضع الشحن البطيء ،أو  500دورة يف حالة ُّ
أخذ استهالك البطارية – أو تأجريها((( – يف الحسبان عند حساب سعر التكلفة لكل كيلومرت ،وهذا مام
يق ِّلل بشدة من امليزة التي تُعزى إىل الشحن الكهربايئ(((.
تفرض التكلفة اإلضافية الكبرية ج ًدا بسبب البطارية متديد استخدام السيارة عىل مسافة مقطوعة يومية
طويلة ،من  50إىل  80كيلوم ًرتا يف اليوم ،و 300يوم يف السنة ،وهذا ما يتالءم مع خدمات مثل الربيد ،لكنها
غري مالمئة للمستخدم العادي الذي ال يقطع يف املتوسط سوى  25.2كيلوم ًرتا يف اليوم ،و 200يوم يف السنة.
يضاف إىل ذلك ،أنه حينام ستبدأ ماليني السيارات الكهربائية يف السري عىل الطرق ،من املرجح أن تقوم
تحصلها من الوقود عىل سعر الكيلواط الساعي ،وهي متثل
الدولة برتحيل الرضائب املتعددة التي مل تعد ِّ
يف فرنسا ً
مثل  63يف املئة من سعر بيع البنزين الخايل من الرصاص ،و 60يف املئة من سعر بيع وقود الديزل.
 .3ماذا عن اإلمدادات؟

إذا أصبح الدفع الكهربايئ للمركبات أكرث انتشا ًرا ،فسيكون من الرضوري مواجهة صعوبات توفري الليثيوم؛
ألن اإلنتاج العاملي غري ٍ
كاف حال ًّيا ،وال سيام أنه موزَّع عىل نحو غري متساو للغاية .فإضافة إىل بوليفيا
 4انظر يف هذا الصدد:
Guillaume Pitron, La Guerre des métaux rares: La face cachée de la transition énergétique et numérique (Paris: Les
Liens qui libèrent, 2018).
 5لحجب مسألة ارتفاع تكلفة البطاريات ،يقدِّم بعض الرشكات املصنِّعة إمكان تأجريها يف إطار مجموعات األميال السنوية الثابتة.
 6عىل سبيل املثال ،يعادل إيجار بطارية سيارة "نيسان ليف"  ،Nissan Leafالذي يبلغ  79يورو شهر ًّيا ،استهالك  55لرتًا من البنزين
شهر ًّيا ،أو  1000كيلومرت ،سواء استخدمنا السيارة الكهربائية أم مل نستخدمها.
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( 9ماليني طن ،أي  40يف املئة من الليثيوم يف العامل) ،توجد احتياطيات أخرى مهمة من الليثيوم يف تشييل
( 7.5مليون طن) ،وبدرجة أقل يف الصني واألرجنتني والواليات املتحدة وأسرتاليا والربتغال والربازيل وزميبابوي.
وميكن البدء يف استغالل هذه االحتياطيات خالل سنوات قليلة ،متى ما أصبح الطلب واألسعار ي ِّربران ذلك.
ويف ما يتعلق بتكرير الليثيوم ومعالجته ،تلوح يف األفق ثنائية قطبية صينية  -أمريكية ،سيكون عىل أوروبا
مراعاتها؛ فالصني التي متثل حتى اليوم بني  85و 95يف املئة من اإلنتاج العاملي من األتربة النادرة توشك
أن تصبح مستور ًدا صاف ًيا للمواد املعدنية الحرجة ،بد ًءا بالنيودمييوم والديسربوسيوم ،التي تُستخدم يف
صناعة مغناطيسات توربينات الرياح ومح ِّركات السيارات الكهربائية .وستحتاج أوروبا إىل ضامن تشغيل
املزيد من املناجم يف جميع أنحاء العامل ،بيد أن املستثمرين مل ُتغْرهم بعد هذه االستثامرات.
أ ّما الكوبالت الذي ارتفع الطلب عليه بحدة ،ويعود إنتاج  50يف املئة منه إىل جمهورية الكونغو
الدميقراطية ،فظهر توتّر آخر بشأنه مع االتهام الذي رفعته منظمة العفو الدولية ضد رشكة رينو
الفرنسية للسيارات و 29رشكة أخرى ،بتشجيعها عمل األطفال الكونغوليني يف ظروف مروعة.
 .4ماذا عن البُنى التحتية؟

موحدة من محطات الشحن يف جميع أنحاء
تفرتض إعادة شحن البطاريات بال متاعب وجود شبكة َّ
البالد من شأنها أن تو ّفر إعادة شحن جزئية يف غضون  20دقيقة و /أو إعادة شحن كلية يف غضون
ساعات قليلة ،بينام تتطلب املنافذ املحلية البسيطة من  15إىل  30ساعة.
ال تزال هذه الشبكة من محطات الشحن جنينية وغري مرتابطة .ومتى ما جرى إرساؤها ،فسوف متثِّل طل ًبا عىل
الطاقة مل تأخذه رشكات الطاقة يف حسابها بعد؛ ذلك أن "الشبكات الذكية"  Smart Gridsاملعروفة ال تزال متأخرة.
من شأن الشحن ً
ليل ملاليني من السيارات الكهربائية أن يح ِّول الساعات التي هي خارج الذروة إىل
ساعات ذروة؛ ذلك أن إعادة الشحن ملدة  10ساعات كل ليلة ،يف فرنسا ً
مثل ،بالنسبة إىل  39مليون
سيارة فرنسية أصبحت كهربائية بني عشية وضحاها ،سيتطلب قوة  10مفاعالت نووية ،بينام ينشد دعاة
حامية البيئة إغالق نحو عرشين ُم ً
فاعل(((.
وأخ ًريا ،يجب أن نكون واعني أنه يف حالة نشوب نزاع مس َّلح ،أو عمل تخريبي ،أو هجوم سيرباين ،فإن
التن ُّقل الكهربايئ أكرث هشاشة بكثري من التن ُّقل القائم عىل النفط .فعىل سبيل املثال ،خالل "التعتيم
الكبري"  Black-outالذي تس َّببت فيه زيادة حمولة الشبكات الكهربائية بتأثري "الدومينو" يف عام ،2003
وجد  40مليون أمرييك وكندي أنفسهم يف عتمة الظالم بضعة أيام .ويف حني تم إيقاف املرتو ،أمكن توفري
الخدمات األساسية بواسطة املركبات الحرارية ،مع دعم كبري ألوعية السوائل  Jerrycansولـ "نظام سعة
الحيلة"  .System Dوهكذا فليس من الحكمة الرهان كل ًّيا عىل الكهرباء.
 7أق َّر بهذا التناقض وزير التحول اإليكولوجي والتضامني الفرنيس ،نيكوال هولو الذي أكد أن الخفض بنسبة  50يف املئة من حصة الطاقة
النووية يف اإلنتاج الكهربايئ الوطني يبقى الهدف طويل األجل للحكومة ،لكنه رفض الكشف عن جدول زمني فعيل إلغالق املفاعالت.
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ثالثًا :أسباب األمل
تدفع املنافسة الدولية بالتكنولوجيا إىل األمام برسعة كبرية؛ وهكذا انخفضت تكلفة بطاريات الليثيوم إىل
السبع خالل عرشة أعوام ،وبنسبة  20يف املئة خالل العامني املاضيني((( .ومن املتوقع تحقيق مزيد من
ُّ
التقدم يف تخفيف وزن البطاريات وإطالة عمرها .فعىل سبيل املثال ،أعلنت رشكة توشيبا أنه بحلول عام
 2019ستكون تقنية جديدة لبطارية الليثيوم ،أطلقت عليها اسم "بطارية األيون فائقة الشحن" ،SCIB
قابلة للتداول التجاري ،ومن شأنها مضاعفة الكثافة الطاقية م َّرتني ،وخفض وقت الشحن إىل الربع.
من حيث اإلمدادات ،أطلق االتحاد األورويب رشاكة أوروبية يف مجال االبتكار بشأن املواد الخام ،للتعويض
عن اعتامد أوروبا املفرط عىل  14مادة معدنية حرجة يتم استريادها بنسبة  95يف املئة .فبالنسبة إىل
الليثيوم والكوبالت ،ستساعد إعادة تدوير البطاريات يف التخفيف من مخاطر النقص يف التموين .كام
لقيت بطارية "أيون الصوديوم"  Sodium-ionدعاية كبرية ،وسيكون من شأنها القضاء عىل مشكالت
إمدادات الليثيوم كلها((( .ومن جانب املحركات ،ميكن التغلب عىل النقص يف املواد املعدنية الحرجة من
خالل تطوير محركات ال تحتوي عىل مغناطيس دائم ،بوصفها أكرث فاعلية من تلك املتاحة حال ًّيا؛ األمر
الذي يسري يف املسار الصحيح .ومثة نقطة إيجابية أخرى؛ إذ صار يف اإلمكان إنشاء شبكة متسقة من
محطات الشحن يف أوروبا ،منذ أن جرى وضع املعايري األوروبية.
اإلطار ()5
الرنويج :دولة السيارة الكهربائية*
يعد الرنويج ،البلد الصغري الذي تبلغ ساكنته  5.3ماليني نسمة ،البلد الذي يبيع معظم السيارات الكهربائية يف أوروبا ،والبلد
الوحيد يف العامل الذي تجاوزت فيه حصة املركبات الكهربائية يف السوق  20يف املئة خالل العامني املاضيني.
ويتم يف البالد إعفاء السيارات الكهربائية من رسوم التسجيل التي تبلغ نحو  10آالف يورو ،ومن الرضيبة عىل القيمة املضافة
التي تبلغ  25يف املئةً .
وفضل عن هذا النظام الرضيبي املوايت ،تضاف امتيازات ُعرفية محلية ،مثل املواقف املجانية للسيارات
الكهربائية ،والشحن الكهربايئ املجاين (باستثناء الشحن الرسيع) ،واستخدام الع َّبارات املجانية  ،Ferriesواستخدام املمرات
املخصصة للحافالت ،ونحو ما يقرب من  8300محطة شحن تتيحها مجانًا السلطات العامة.
ويكاد يكون إنتاج الكهرباء يف الرنويج قامئًا حرص ًّيا عىل الطاقة الكهرومائية ،ومن ثم فهو ذو انبعاثات محدودة من غازات
االحتباس الحراري .بيد أن بعض األكادمييني ،مثل أندرس سكونهوفت ،ينظر بعني ناقدة إىل املسألة ،عىل اعتبار أن ثلثي ماليك
السيارات الكهربائية ميلكون سيارة ثانية .ويقدِّر هذا األستاذ يف جامعة تروندهايم للعلوم أن أسطول الرنويج الكهربايئ سمح
باقتصاد  130ألف طن من ثاين أكسيد الكربون يف عام  ،2016يف حني أصدر البلد  53مليون طن من ثاين أكسيد الكربون يف
العام نفسه .وك ّلفت الجهود املبذولة لكهربة التن ُّقل مليا َري يورو من دون أن تخ ِّفض من االزدحام املروري الذي امتد إىل
املم َّرات املخصصة للحافالت.

* Véronique Lamblin, "Panorama des véhicules routiers électriques," Futuribles, no. 423 (Mars-Avril 2018), p. 30.

 8لكنه يف اإلنتاج املتسلسل ،كان ال بد من قرص الكثافة الطاقية يف بطاريات "أيون الليثيوم"  Li-ionعىل  120واط ساعي لكل كيلوغرام،
بدالً من  170إىل  200واط ساعي لكل كيلوغرام تم تحقيقها يف املرحلة التجريبية.
 9ومع ذلك ،فإن الكثافة الطاقية للنظام هي  90واط ساعي لكل كيلوغرام فقط ،وهذا ما يجعله يستهدف باألحرى التطبيقات الثابتة.
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ويبدو أن العامل الحاسم يف املوضوع ،وهو الصني ،بقوتها الصناعية والعلمية ،وبسوقها املحلية الضخمة
امللح والحيوي لتطهري حوارضها من التلوث ،تبدو
( 17مليون سيارة حرارية تباع يف العام الواحد) ،وبالوضع ِّ
وشجعت عىل إنشاء
عازمة عىل الرهان عىل السيارة الكهربائية .وتحقي ًقا لهذه الغاية ،جمعت الصني صناع ِّييها َّ
مرشوعات مشرتكة مع املجموعات الغربية .وق َّدم ما ال يقل عن ثالث رشكات صينية يف معرض فرانكفورت
األخري للسيارات الكثري من النامذج الكهربائية والهجينة .وإذا تم تأكيد هذا االلتزام ،فسيكون له تأثري قوة
دفع مهمة يف البلدان األقل تحفي ًزا ،ألن الخطط الصينية تتمتع عمو ًما بسمعة تحقيقها عىل أرض الواقع(.((1

خامتة
يبدو مستقبل السيارة الكهربائية املحض مضمونًا عىل نحو معقول؛ لكن مل تصل تكنولوجيا البطاريات
أو إنجاز البني التحتية إىل درجة النضج املطلوبة الستهالل تح ُّول أسايس إلحداث قطيعة ملصلحة هذا
الصدد ،تواجه صعوبات
النوع من التن ُّقل .وحتى الرنويج نفسها ،التي ُت َعد األكرث تقد ًما يف أوروبا يف هذا َّ
مالية واجتامعية وسياسية كامنة يف عملية اصطناع سوق ضخمة ،ومن ثم فقد بدأت تنحو إىل خفض
طموحاتها .وميكننا أن نلحظ تحديات مامثلة يف الكثري من الواليات األمريكية.
اإلطار ()6
محطات إعادة الشحن*
قابس تقليدي ،إعادة شحن بطارية بسعة  30كيلوواط يف الساعة (مثل تلك التي تم تركيبها
ميكن للشحن املحيل ،باستخدام ٍ
يف سيارات "نيسان ليف"  Nissan Leafوالكثري من منافساتها) خالل  15ساعة ،إذا كانت السيارة مج َّهزة بالشاحن  -املحول
املطلوب .ولشحن أرسع ،يجب توافر محطات شحن عالية القدرة:
 محطة شحن بقدرة  50كيلوواط :تسمح بشحن "كامل" لـ  200كيلومرت يف أقل من ساعة. محطة "شاحن فائق الرسعة" بقدرة  150كيلوواط :تسمح باستعادة  270كيلومرتًا من استقاللية السيارة خالل  30دقيقة؛وهذه الشبكة الخاصة محجوزة ملركبات العالمة التجارية "تسال"  .Teslaمحطة شحن "شادميو"  CHAdeMOبقدرة 150
وستنجز عىل األرجح يف عام 2018؛ وحتى اآلن ،اقترص هذا النموذج
كيلوواط :تم اإلعالن عنها مبدئ ًيا للبدء يف عام ،2017
َ
الياباين عىل  50كيلووط.
موصل واحد معقد.
 محطة شحن "كومبو"  :Comboتقدِّم الشحن البطيء والشحن الرسيع يف آنٍ م ًعا من خالل ِّبيد أنه عىل عكس مضخات البنزين يف محطات الوقود ،وهي التي تسمح مبلء خزان الوقود كل ًّيا يف غضون ثالث دقائق ،فإن
مشكلة محطات الشحن هي طول طوابري االنتظار .والحل األول لهذه املشكلة هو مضاعفة محطات الشحن املتاحة ،وهذا ما
يثري مشكلة جدية يف االستثامر ويف البصمة عىل األرض .أ ّما الحل الثاين ،فهو تحميل تكاليف الشحن وفق املدة ،وليس وفق
الكيلوواط الساعي أو وفق خطة تسعري ثابتة ،وذلك بغرض ترسيع تناوب املركبات.
* Association nationale pour le développement de la mobilité électrique (Avere France), (12 janvier 2017).
 10ستكون إحدى النتائج الجانبية لذلك ،عىل سبيل املثال ،أن الرشكات الفرنسية واألوروبية ستهتم بإنتاج سياراتها الكهربائية يف الصني،
وإعادة جزء منها إىل فرنسا.
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األمل يف إمكان إحالل مركبات كهربائية محل جميع املركبات الحرارية يف فرنسا خالل  20أو  30عا ًما هو رهان أكرث
جرأة ،بقدر ما أن فرتة التجديد الطبيعية ألسطول السيارات متتد من  15إىل  20عا ًما .ومن شأن الصيغة املهجنة
املث َّبتة بالفعل ،التي تتمتع بخربة عرشين عا ًما ،أن تضمن االنتقال بسالسة بفضل صيغة قابلة إلعادة الشحن ،من
دون قلب البنية الصناعية وشبكات الدعم ،ومن دون الحد من تطوير البطاريات وغريها من وسائل تخزين الطاقة.
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