
نافذة على اليابان

الخم�سينات  في  التلوث  م�ساكل  على  التغلب  اليابان  ا�ستطاعت 
وال�ستينيات من القرن الما�سي ف�ساًل عن الأزمات النفطية التي 
وقعت في فترة ال�سبعينيات لت�سبح دولة �سديقة للبيئة. وا�ستطاعت 
اليابان في ال�سنوات الأخيرة اأن تخطو خطوات كبيرة في تطوير 
تكنولوجيا �سديقة للبيئة قادرة على المناف�سة حتى بالمقايي�س 
العالمية من خالل تحقيق التوازن بين النمو القت�سادي والحفاظ 

على البيئة.

الطاقة المتجددة

من بين م�صادر الطاقة الجديدة التي حظيت باالهتمام في اليابان في الوقت الحالي 
هي م�صادر الطاقة المتجددة التي باتت تنت�صر ب�صرعة مثل الطاقة ال�صم�صية وطاقة 
الرياح والطاقة الحرارية االأر�صية وطاقة الكتلة الحيوية. في ال�صنة المالية 2011، تم 
توليد 19.45 مليون كيلو وات من م�صادر الطاقة المتجددة في اليابان، من بينها 4.8 
مليون كيلو وات تزودها مولدات الطاقة ال�صم�صية. ومن اأف�صل محطات الطاقة ال�صم�صية 
في البالد محطتا الطاقة ال�صم�صية العمالقتين اللتان د�صنتا في عام 2011 في مدينة 

كاوا�صاكي بمحافظة كاناغاوا.

تنبئ الطاقة الحرارية االأر�صية كذلك بم�صتقبل واعد من بين م�صادر الطاقة 
المتجددة. فباعتبار اليابان اأحد اأكثر دول العالم ن�صاًطا بركانًيا، حيث ت�صنف في 
المركز الثالث من حيث حجم موارد الطاقة االأر�صية بعد اندوني�صيا والواليات المتحدة 
مبا�صرًة. بداأت اليابان با�صتغالل هذه الطاقة ب�صكل جّدي في عام 1966 وذلك عندما 
تم بناء محطة مات�صوكاوا لتوليد الطاقة الحرارية االأر�صية في محافظة ايواتى. في 
الوقت الراهن، تعد محطة هات�صوبارو لتوليد طاقة الحرارة االأر�صية اأكبر محطة للطاقة 
الحرارية االأر�صية في اليابان من حيث الطاقة االإنتاجية التابعة ل�صركة كيو�صو للطاقة 
الكهربائية. تولد هذه المحطة ما مجموعه 112000 كيلووات من الطاقة، وهي واحدة 
من اأكبر محطات توليد الطاقة الحرارية االأر�صية في العالم. يخطط منتجع الينابيع 
التي تعر�صت الأ�صرار هائلة في  اأون�صين في مدينة فوكو�صيما،  ت�صوت�صيو  ال�صاخنة 
اقت�صادها االإقليمي نتيجة زلزال �صرق اليابان الكبير الذي �صرب اليابان واأدى اإلى 
حادث نووي الإقامة من�صاأة للطاقة الحرارية االأر�صية من اأجل اال�صتفادة من الطاقة غير 
الم�صتغلة من ينابيعها ال�صاخنة . اأ�صبحت اإمكانية جني الطاقة الحرارية االأر�صية كو�صيلة 

لتعزيز اإحياء المنطقة واأ�صبحت م�صدًرا لالأمل بالن�صبة لل�صكان المحليين. 

حفظ الطاقة

بداأ قطاع الم�صانع اليابانية باتخاذ تدابير جذرية لتوفير الطاقة بعد اأن عانى  من اأزمتي 
نفط. تحقق اليابان االآن اأعلى معدل كفاءة في ا�صتخدام الطاقة في العالم. اأ�صبح حجم 
االقت�صاد الياباني االآن �صعفي الحجم الذي كان عليه في عام 1973، ومع ذلك لم يطراأ 
تغيير على ا�صتهالك الطاقة في قطاع ال�صناعة تقريًبا، محقًقا تقدًما هائاًل في تحقيق 

عمليات اأكثر كفاءة.
يقوم حالًيا م�صغلو محطات الطاقة الحرارية التي تولد اأكثر من 60٪ من الطاقة 
الم�صتخدمة في اليابان باالإنتاج الجزئي للطاقة المولدة بالدائرة المدمجة والتي 
ت�صتخدم الغاز الطبيعي. تعمل هذه التكنولوجيا على اإعادة ا�صتخدام الطاقة التي كانت 

تهدر في ال�صابق من اأجل توليد الكهرباء ب�صكل اأف�صل، وتحقيق حفظ رائع للطاقة.
البيئية مثل   ال�صيارات  اليابان حول  ا، ت�صتمر البحوث في  اأي�صً النقل  في قطاع 
ال�صيارات الهجينة وال�صيارات الهجينة ذات قاب�س ال�صحن وال�صيارات الكهربائية. ومن 

المتوقع اأن يرتبط تطور ال�صيارات الكهربائية باإن�صاء ال�صبكات الذكية في الم�صتقبل.
وباالإ�صافة اإلى ذلك، فاإن العمل يتم بوتيرة مت�صارعة لتطوير المزيد من االأجهزة 
المنزلية الموفرة للطاقة التي تتطلب كميات اأقل من الكهرباء كو�صيلة لمكافحة ظاهرة 
االحتبا�س الحراري في المنزل. من خالل اال�صتفادة من التقنيات الحديثة والرائدة، 
تتوفر االآن اأجهزة تكييف هواء توفر الطاقة من خالل ا�صتخدام اأجهزة الم�صت�صعرات 
التي تحافظ تلقائًيا على درجة حرارة مريحة واأجهزة التلفزيون التي ت�صبط تلقائًيا 

االإ�صاءة الخلفية تبًعا ل�صطوع الغرفة.

توربين غاز ي�ستخدم في توليد الطاقة المدورة )ت�صوير كاواموتو �صييا(.

محطة طاقة �سم�سية عمالقة في مدينة كاوا�ساكي )ت�صوير اأوكوت�صي تادا�صي(.

تنتج محطة توليد الطاقة الحرارية هات�سوبارو التابعة ل�سركة كيو�سو للطاقة 
الكهربائية كمية من الكهرباء تفوق اأي محطة طاقة حرارية اأر�سية اأخرى في 

اليابان )ت�صوير اأوكوبو كيزو(.

إدارة النفايات وتدويرها

في �صتينيات القرن الما�صي، �صهدت اليابان نمًوا اقت�صادًيا �صريًعا وبداية لحقبة من 
االإنتاج ال�صخم واال�صتهالك الهائل والتخل�س من النفايات الهائلة التي �صاحبت هذا 
النمو. وبداأ العديد من اليابانيين اليوم يدركون تماًما اأهمية الحد من النفايات والتخل�س 
منها بطريقة منا�صبة. واأدخلت معظم البلديات اأنظمة جمع قمامة في �صالل مهمالت 
م�صنفة بحيث يقوم ال�صكان بف�صل النفايات اإلى نفايات قابلة للحرق ونفايات غير قابلة 
للحرق ونفايات �صائبة وما اإلى ذلك بحيث يتم تخ�صي�س يوم محدد لجمع كل فئة من 
القمامة على حدة. بينما يتم جمع الورق والزجاجات والعلب البال�صتيكية والزجاجية 

على اأنها مواد قابلة الإعادة التدوير.
على �صبيل المثال، يتم حرق النفايات في محطة الحرق كيتا في طوكيو على درجة حرارة 
تفوق 800 مئوية لمنع ت�صكل مادة الديوك�صين الخطرة. وباالإ�صافة اإلى ذلك، يتم ا�صتخدام 

الطاقة الحرارية المتولدة في محرقة المحطة ب�صكل فعال لتوليد الطاقة والحرارة.
وعالوة على ذلك، اأ�صدرت الحكومة اليابانية في عام 2001 قانوًنا يلزم باإعادة 
تدوير االلكترونيات القديمة. يتم تفكيك الغ�صاالت واأجهزة التلفزيون ومكيفات الهواء 
والثالجات واأجهزة الكمبيوتر في محطات اإعادة تدوير االأجهزة الكهربائية المنزلية 
ويتم جمع الموارد االأر�صية النادرة اأو المواد االأخرى ذات القيمة. وبهذه الطريقة، يتم 

تدوير االأجهزة ب�صكل تام.

بناء المدن البيئية

في اإطار برنامج مبادرة “مدينة الم�صتقبل”، اختارت االأمانة العامة لمجل�س ال�صعب في 
اليابان 11 منطقة �صيتم فيها بذل الجهود لمعالجة الم�صاكل البيئية وتعزيز الوقاية من 
الكوارث والتعامل مع التحديات الناجمة عن �صيخوخة المجتمع، كل ذلك في محاولة 

الإيجاد اأمثلة ناجحة لتكون تدابير م�صادة لكل م�صكلة. 
ت�صمل المناطق المختارة �صتة اأماكن تعر�صت الأ�صرار هائلة خالل زلزال �صرق 
اليابان الكبير في عام 2011 وهي: المنطقة المحيطة بكي�صينوما )مدينة اأوفوناتو ومدينة 
ريكوزينتاكاتا وبلدة �صوميتا في محافظة ايواتى( مدينة كامائي�صي في محافظة ايواتى 
ومدينة ايوانوما في محافظة مياغي وهيغا�صيمات�صو�صيما في محافظة مياغي ومدينة 
مينامي�صوما في محافظة فوكو�صيما وبلدة �صينت�صي في محافظة فوكو�صيما. �صتتم اإعادة 
بناء كل من هذه المناطق ا�صتناًدا اإلى التدابير البيئية من خالل ا�صتخدام م�صادر 

الطاقة المتجددة وال�صبكات الذكية وغيرها من المبادرات.
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محطة توليد طاقة لرياح في مدينة كامائي�سي، محافظة ايواتى، وهي المدينة الم�ستقبلية.
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