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  CASE STUDY 13                                                                      13حالة دراسية 

السيارة اهلجني .. سيارة املستقبل  

ـركة جنرال موتورز                        ـة احلديثة أن ترتقي بعوائد شـ ـ ـيارات الكهربائي ـارت كما يراد ألمكن للسـ ـور سـ ـو أن األمـ ـ ل

General Motors      ــق أكل سية سوـية للسيارات   العا  هأن ـــ ــية هالت جعلها تكسـ ـــ ــتويات ـياسـ ـــ إىل مسـ

 هإصرارها GMالضخم الذي حتملته  األنفاقتكون رائدة السوق   الريادة همحاية البيئة. هلكــن الــت رغــم من        

ــري كما ينببي بالنســــــــبة  ذا ا   األمورالكبري الت منتجها اجلديد إال أن  ــيارة الكهربائية.»نتج   تســــــ «  الســــــ

ـن                                         ـاًل مـ ـ ـة إال أن اددًا ـلي ـ ـر الطاـ ـ ـة البيئة هتوفي ـ ـج   محاي ـ ـة ا نت ـ ـة ألهمي ـ ـدات اجملتمعي ـن ا ناشـ ـم مـ هبالرغـ

ــيارات الكهربائية     ـــ ــون بالسـ ـــ ــتهلكغ يرغبـ ـــ ــركة   نهاية التسعينات   هطبقًا لال ،ا سـ ـــ ــتقياذ الذي أجرته الكـ ـــ سـ

% من مالك الســـــــيارات من ميكن أن ميتل  ســـــــيارة كهربائية   ا ســـــــتقبل، 25دية فقد بينت أن أـل من ا يال

ذل  فإن كل ا ســتهلكغ أفادها أنهم ســوت يســتخدمون نفي ا عايري اند ا فاضــلة بغ الســيارات    إىلهإضــافة 

ت إمكانيــة االاتماد الت أداذ الســيارة،     الكهربائية هالتقليدية هـد كان أهم اناصر ا قارنة هو السعر إضافــة إلــ    

   سغ   يكن اجلانق البيئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ضــــــــمن ـائمة ا  ايا العكــــــــر ال  ت  ر الت اال تيار.  

 

ـراً    ـا                     هم  ـ ـر بتكنولوجيـ ـام الكبيـ ـيارات باالهتمـ ـاع السـ ـام صنـ ـة تعتمد الت الطاـة        أ رىــ ـيارات ـويـ إلنتاج سـ

ــي   ا جغ ال  تعتمد الت  ـــــ ــن التـــ ـــــ حمرك الوـود هاحملرك الكهربائي سويًا، هـد مت تقديم سيارة تويوتا ا جيـــ
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فان الســــــيارة اجلديدة  أنداكم. هطبقــــــا لتقديرات تويوتا 1997  اليابان منذ اام  Priusاليهــــــا بريو   أطلق

ـــــ       كيلو مرت للجالون الواسد كم 88دهالر هتســــــتهل  سوالي   20.000ســــــتكون تكلفتها   ــــــا ميكــــــن أن تقطـ

ــا    ـــ ــافة ـدرهـ ـــ ــا           1120مسـ ـــ ــت تويوتـ ـــ ــود. هبالفعل   ـ ـــ ــ هد من الوــ ـــ ــر دهن احلاجة إىل التـ ـــ ــو متـ ـــ  إنتاجكيلـ

تويوتا إىل  اضطرتم 2012الســــــــيارة بكــــــــكل هاســــــــ   اصة   اليابــــــــان هأهرهبا هأمريكا. إال أنــــــــه     ر اام          

ــتدااذ سوالي   ـــ ــيارة  مليون س 2.77اسـ ـــ ــيارة بريو  لوجود  الل   التوجيه همضخات ا يا    أكثرهاـ ـــ من نوع سـ

 بالسيارة.

ــتعادة كل اتأمل    GMكانت جنرال موتورز  األ ناذه  تل   ــتثماراتهســــ الضــــــخمة ال  أنفقتها الت  ااســــ

ــم أاليها  أطلقتإنتاج السيارة الكهربائية ان طريق بي  أاداد كبرية من السيارات الكهربائية ال   ـــــــ  EV1ســـــ

ـيارة، كما ـامت          اهـد ساهلت الكــركة     ـويق السـ ـتهدات الفئات ذات الد ل العالي لتسـ بالرتكي  الت  GMسـ

هســــــوق ا هتمغ بالبيئة. هلكن فقــــــد أصــــــاـ صنــــــاع الســــــيارات  (التأجري + الكــــــركات الناـلةاألساطيل )ســــــوق 

سينهـــــــــا   GMاــــــــــن العمل   هذا اجملــــــــــال هأدركــــــــــت  Hondaوندا سيــــــــــه توـفت ه األملالكهربائية  يبة 

ـرة اوائقها،                 ـ ـيارات الكهربائية هكث ـال السـ ـة جمـ ـ ـركة فورد     أماحمدهدي ختذت طريق أ ر فقد افقد  Fordشـ

ـــــــــــــيارة صبرية تعتمد الت مقعدين فق   أنتجت هذل    العديد من الدهل  ( ين )Thinkاليها  أطلقســـــــــ

   ا ستقبل. األمريكية  أهرهبا. م  إمكانية جتربتها   السوق  يةاإلسكندناف

همب يد من التطور   هذا اجملال فقد أكدت التجارـ أن احملرك األكثر جدهى للم ركات ال  تعمل بطاـة             

ـــــتعال الدا لي هي ا اليا الوـودية ذات االالوـود هال  تقوم باال ـــــد  تق األـل للعوادم، هالتــــــينبعاث شـ ـــــوم بتوليـ ـ

ــ ج    ـــ ــاذ ان طريق مـ ـــ ــاذ   األهكسجغالكهربـ ـــ ــن   GMإاالنبا يدرهجغ همن هنا جـ ـــ ــتتوـ  ان   أنهااـ ـــ  إنتاجسـ

 هتمام ا ســتمر بتطوير السيارات ا جينة.م  تأكيدها الت اال EV1الســيارة الكهربائيــة 

  عرفة ا  يد ان التقدم   صنااة. لالنرتنتإىل رجوا   باإلضافةهبعد ـراذة هذ  التجربة، 

 بي  هتسويق السيارة؟ االستمرار  اتبار اند   اال أ ذها GMما هي العوامل ال  كان الت  -1

 نتقال إىل السيارة ا جغ أفضل أم البقاذ الت السيارة الكهربائية. ه اذا؟هل اال -2

 ؟   GMأي مستوى هصلت التقنية اآلن همباذا تنيح  إىل -3
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