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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية 
ُ
ف للوظائ عام بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 ] البيئةالطاقة المتجددة كمدخل للحفاظ عىل     [

[ سلطان خالد ابو النرص: الباحث ] 

م  9201 – 8201  [ جمهورية اليمن–جامعة صنعاء –هندسة البيئة – دكتوراة  ] 

 ] sultan.abunasir3@gmail.com[ 

 

 للدراسة الملخص

ي التدفئة والطبخ واإلنارة، إال أن
ز
 يعتمدون عىل النار ف

ً
ي المجتمعات ازداد استهالك الطاقة، إذ كان البرسر قديما

ز
 ممع التقدم والتحضز ف

ي مجاالت أخرى كتشغيل 
ز
اآلالت والمركبات وما نتج عنها من غازات سامة، وتوسع استخدام الطاقة القديمة ومع ازدياد استعمالها ف

استخدام الفحم الحجري والغاز، أدى ذلك إىل تزايد حدوث مخلفات سامة، ومع اكتشاف اإلنسان للمخاطر الناجمة عن هذه 

ها، شجع الدول إىل البحث عن سبل أخرى للحفاظ عىل البيئة  الغازات كثقب األوزون وارتفاع الحرارة واألمطار الحمضية وغي 

 والحد من توسع الثقب. 

ومن هنا جاء العمل عىل انتاج طاقات بديلة نظيفة ال ينتج عنها مخاطر تضز بالبيئة واالنسان، وأن تكون مصادر دائمة ال تنفذ 

ي تعتير مصدر طاقة متجدد، ف ي 
 والت 
ً
ايد للطاقة، فالشمس مثال ز ديد من متاحة لالستخدام بواسطة الع مقارنة مع االستهالك المي 

ها.  ز المياه وغي  ة كاإلنارة وتسخي  ي مجاالت كثي 
ز
 األجيال ويمكن استخدامها ف

ي الوقت الحاىلي من وقود أحفوري غي  متجدد، حيث إن الغالبية العظىم من الطلب العالىمي 
ز
تتكون معظم مصادرنا األولية للطاقة ف

از الطبيغي والفحم الحجري، هنا ظهرت الحاجة الملحة الستبدال هذه المصادر بمصادر عىل الطاقة مزود من النفط الخام والغ

 نظيفة للتقليل من استخدام لمصادر الغي  نظيفة. 

 الطاقة المتجددة، البيئة، الطاقة البديلة.  مصطلحات البحث: 

Summary 

With the progress and urbanization of societies, energy consumption increased, as old people relied on fire for heating, 

cooking and lighting, but with increasing use in other areas such as operating machinery and vehicles and the resulting 

toxic gases, and the expansion of the use of old energy using coal and gas, this led To the increasing occurrence of toxic 

waste, and with the discovery by humans of the risks posed by these gases, such as the ozone hole, high temperature, acid 

rain, etc., he encouraged countries to look for other ways to preserve the environment and limit the expansion of the hole. 

Hence the work to produce clean alternative energies that do not result in risks that harm the environment and people, and 

that they are permanent sources that are not implemented compared to the increasing consumption of energy, for example 

the sun, which is a renewable energy source, is available for use by many generations and can be used in many areas such 

as lighting Water heating, etc. 

mailto:sultan.abunasir3@gmail.com
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية 
ُ
ف للوظائ عام بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

Most of our primary energy sources currently consist of non-renewable fossil fuels, since the vast majority of the global 

energy demand is supplied from crude oil, natural gas and coal. Here, the urgent need to replace these sources with clean 

sources to reduce the use of non-clean sources. 

Keywords: Renewable Energy, Environment, Alternative Energy. 

 

 المقدمة

 من الطاقة اإلشعاعية 
ً
ي الطبيعة، المشتقة جوهريا

ز
ي ال تنضب ف

إن مصادر الطاقة المتجددة هي بشكل أساسي تلك المصادر الت 

ي تصل إىل األرض. 
 للشمس الت 

ضحة، ي  الواتتضمن هذه المصادر محطات الكهرومائية، ومحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، باإلضافة إىل بعض األمثلة غ

اق والوقود الحيوي مثل اإليثانول المشتق من محاصيل الحبوب. كما وهناك مصادر كالطاقة  مثل النفايات المتجددة القابلة لالحي 

ة  ي قرسر
ز
 من الطاقة الحرارية المخزنة ف

ً
ة جدا ز يتم اشتقاقهما من الكميات الكبي  ج درجات المحيط اللتي 

الجيوحرارية وطاقة تدرُّ

ز رغم أنم من الواضح أن هذه األنواع من الطاقة ليست مستدامة بشكل تام األرض وال ز متجددتي  ز تصنفان كطاقتي  محيطات، واللتي 

 م(2011عىل المدى الطويل.)إيفانز،

ي معايي  صالحية 
ز
وعات آلية التنمية النظيفة، إال أنها لم تعرف ف عىل الرغم من كون التنمية المستدامة أحد األهداف ألي من مرسر

 لتعريف وإقرار معايي  التنمية المستدامة الخاصة م
َ
وعات آلية التنمية النظيفة، حيث تركت للدول المضيفة كل عىل حد رسر

ي الوصول إىل بعض 
ز
وعات آلية التنمية النظيفة يجب ان تساعد الدول النامية ف ي بلدانهم، إن مرسر

ز
وعات آلية التنمية النظيفة ف بمرسر

 م2006ماعية وأهداف التنمية المستدامة. )الخياط،من أهدافها االقتصادية واالجت

 مفهوم الطاقة المتجددة: 

ي ودوري، وتتمثل بالطاقة 
ي الطبيعة عىل نحو تلقائ 

ز
ي يتكرر وجودها ف

ي نحصل عليها من خالل تيارات الطاقة الت 
هي تلك الت 

ي   م(2008وساحل،الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة الكتلة الحيوية، والطاقة المائية. )طالتر

 مصادر الطاقة المتجددة: 

:)فروحات، ي
 م(2012تتمثل مصادر الطاقة المتجددة باآلئ 

ي تعقد عليها اآلمال  -
ز المصادر البديلة للنفط الت  الطاقة الشمسية: يعتير استخدام الشمس كمصدر للطاقة هو من بي 

 لدى  
ً
 واسعا

ً
ز المياه الالمستقبلية لكونم طاقة نظيفة ال تنضب، ف ي تلق  اهتماما ي تسخي 

ز
لية كثي  من الدول، حيث تستخدم ف ز ميز

 وبرك السباحة والتدفئة. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية 
ُ
ف للوظائ عام بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
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ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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ز
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ز
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ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف
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ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف
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ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
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الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز
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  أمن البيئة: الحد من تلوث الهواء، وحماية طبقة االوزون من التآكل، الحد من ارتفاع الحرارة وتغي  المناخ، الحد من انتشار

 ر الحمضية. األمطا

  .ز فرص عمل جديدة : حيث تعمل عىل تأمي   األمن االجتماغي

 

 الخطوط اإلرشادية العامة إلنشاء خطوط األساس: 

وعات ألية التنمية النظيفة:)الخياط، توفر اتفاقيات مراكش الخطوط اإلرشادية التالية  م(2006ألنشطة مرسر

  ي
ز
ز يأخذ ف وع معي  ورة تعريف خط األساس بناء عىل مرسر االعتبار النواحي الوطنية ذات الصلة والسياسات القطاعية ضز

 والحاالت، كمثال إعادة هيكلة المحفزات القطاعية. 

  .وعات ذات النطاق الصغي  يجب أن يتجانس مع إجراءات مبسطة مطورة لكل نشاط ي حالة أنشطة المرسر
ز
 خط األساس ف

  ،اضات، والمنهجيات، والعوامل ومصادر البيانات، والعناض األساسية المضافة بشفافية يجب اختيار األساليب، واالفي 

ي االعتبار. 
ز
 وبطريقة متحفظة ألخذ عدم الموثوقية ف

  كنتيجة ، ية المستقبلية بحسب مصادرها عن المستوى الحاىلي
قد يتضمن خط األساس سيناريو يتوقع ارتفاع االنبعاثات البرسر

ي البلد المضيف. 
ز
 لحاالت محددة ف

 كاء الم ز عىل رسر وع، االنبعاثات يتعي  ي تكون أكير مالئمة لنشاط المرسر
ز األساليب التالية والت   من بي 

ً
وع أن يختاروا واحدا رسر

الفعلية أو التاريخية المتحققة القابلة للتطبيق، االنبعاثات من تكنولوجيا ذات جاذبية اقتصادية لإلجراء المطلوب، متوسط 

ي 
ز
وعات مماثلة تم تنفيذها ف   االنبعاثات ألنشطة مرسر

ً
ي ظروف مماثلة اجتماعيا، اقتصاديا، بيئيا

ز
الخمس سنوات الماضية، ف

 .
ً
 وتكنولوجيا

 

كي   عىل الطاقة المتجددة: 
 أسباب الير

:)الفهداوي، ي دفعت الدول إىل االهتمام بالطاقة المتجددة، وهي
 م(2016هناك جملة من األسباب الت 

  ي الجو تؤدي إىل ارتفاع
ز
ي أكسيد الكربون ف

 درجات الحرارة، أما زيادة انبعاث غاز الميثان تزيد من األمطار الحمضية. زيادة نسبة ثائز

  ي أكسيد الكربون ازداد بنسبة
ز الماضية، وثائز ز مئوية خالل السنوات السبعي  مما  %20ارتفاع درجات الحرارة بمقدار درجتي 

 واط.  6أدى إىل سخونة األرض بمقدار 

  ي مناطق أخرى، كما أدى تزايد إىل زيادة األمط %7أدت زيادة الميثان بمعدل
ز
ي بعض مناطق الكرة األرضية وانحباسها ف

ز
ار ف

ي مما أدى إىل انغمار بعض 10إىل ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار  %15سقوط األمطار بنسبة 
سم خالل القرن الماضز

ي مناطق اخرى. 
ز
ي الصالحة للزراعة وذوبان الثلوج واختفاء الغابات ف

 األراضز
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ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  ي يؤدي تراكم نواتجها من مخلفاٍت تزايد اإلشعاع و
ي تنتج عن المفاعالت النووية المنتجة للطاقة، والت 

المخلفات النووية، والت 

ة عىل حياة المخلوقات جعلتها غي  مرغوب بها.   خطي 

  الحاض  والمستقبل: 
 
  نظم الطاقة ف

 
 إدماج الطاقة المتجددة ف

ي نظ
ز
 وبنجاح ف

ً
:)سوكونا وآخرون،تم ادماج مصادر للطاقة المتجددة فعليا ي

 م(2011م اإلمداد بالطاقة عىل النحو اآلئ 

  ة ابطة عير القارات إىل النظم الصغي 
ة والمي  ي كل أنواع نظم الطاقة الكهربائية من الشبكات الكبي 

ز
يمكن إدماج الطاقة المتجددة ف

ي المنفردة. 
 القائمة بمفردها والمبائز

  ت الضوئية الشمسية ومركزات الطاقة الشمسية ويمكن أن تكون طاقة الرياح وطاقة أشباه الموصالCSP  بدون تخزين، أكير صعوبة

ي دمجها مقارنة بالطاقة الكهرومائية، والطاقة الحيوية، ومركزات الطاقة الشمسية
ز
ذات التخزين، والطاقة الحرارية األرضية  CSP ف

 القابلة للتوزي    ع. 

  أحد الحلول لخفض المخاطر وتكاليف إدماج الطاقة المتجددة. تعتير حافظة التكنولوجيات التكميلية للطاقة المتجددة 

  يمكن لنظم تدفئة المدن أن تستخدم مدخالت طاقة متجددة حرارية منخفضة الحرارة مثل الطاقة الحرارية من المصادر الشمسية

 ومن الطاقة الحرارية األرضية، أو الكتلة األحيائية. 

  تواجه نمو الطاقة
 المتجددة والبديلة:  التحديات والعوائق التر

:)حسن، ي تعيق انتشار الطاقة المتجددة ما يىلي
 م(2018من العوائق الت 

يعية واضحة تسي  عليها الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة وأهدافها، مما جعل تحقيق انتشار  -1 عدم وجود سياسات ترسر

ي 
ي الخطوات الت 

ز
 تدع نمو وانتشار قطاع الطاقات المتجددة والبديلة.  الطاقة المتجددة والبديلة نوع من عدم التنظيم والوضوح ف

ي الدول العربية والنامية، حيث تحتاج  -2
ز
ز تكنولوجيات الطاقة المتجددة ف ي تلزم لتوطي 

ي والت  ي العالم العرئر
ز
ة فنية ف عدم وجود خير

 إىل إجراءات نقل معرفة تصنيع معدات وتكنولوجيات الطاقة المتجددة والبديلة. 

ز تكلفة تسعي  بيع الطاقة ومتوسط انتاجها، وتذبذب أسعار الوقود مع دعم الدول للوقود،  وجود عائق اقتصادي -3 ي الفرق بي 
ز
يظهر ف

 مما يحد من انتشار ونمو الطاقة البديلة، وارتفاع تكلفة مشاري    ع الطاقة المتجددة مع تزايد النفقات االستثمارية. 

ات المناخية مثل الغبار والغيوم ومشاكل المياه  -4 ي تؤدي إىل تعطيل توليد الطاقة المتجددة والبديلة، مما يؤدي إىلالتغي 
 والرياح والت 

ي دعم محاالت القطاع المختلفة والبحث عن تقنيات ذات كفاءة عالية. 
ز
 تردد البعض ف

 وجود معوقات قانونية تختلف باختالف أنظمة الدول من النواحي القانونية.  -5
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية 
ُ
ف للوظائ عام بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 لدعم نمو الطاقة المتجددة والبديلة: السياسات واإلجراءات الفعالة المطلوبة 

:)حسن،  ي تساعد عىل دعم ونمو قطاع الطاقة المتجددة والبديلة، ما يىلي
 م(2018من اإلجراءات والعوامل الت 

ي سياساتها الداخلية بآليات تقديم قروض طويلة األمد أو تقديم تمويالت خاصة بالتقنيات المتعلقة  -1
ز
اتباع الحكومات ف

 تجددة. بمصادر الطاقة الم

ي االقتصاد الذي يقوم عىل وفرة االنتاج ووفرة التمويالت  -2
االهتمام بوضع وتنفيذ الخطط والسياسات دون أية عراقيل وتبتز

 ألسلوب يحقق أفضل العائدات بأقل تكلفة ممكنة. 
ً
 وفقا

ي مجال الطاقة المتجددة والبديلة وبناء القدرات وضمان توفي  فرص ال -3
ز
 عمل. نقل التكنولوجيا الحديثة ف

كات بصورة منهجية ومنظمة للحد من استخدامات الوقود األحفوري والطاقة  -4 ائب البيئية عىل الصناعات والرسر سن الضز

ي قطاع الطاقة المتجددة. 
ز
ز المساهمة ف  النووية الملوثة للبيئة، وتحفي 

ي قطاع الطاقة المتجددة -5
ز
ية وامتيازات تمويلية لخلق الفرص االستثمارية ف ز  والبديلة.  وضع سياسات تحفي 

ي المجتمع وعرض مشاكل التلوث وأهمية ودور استخدام الطاقة المتجددة لحل مشكالت الطاقة.  -6
ز
 الوغي ف

 نرسر

ي من شانها تطوير البحوث وتكنولوجيات لطاقة المتجددة والبديلة.  -7
ي السياسات الت 

 تبيتز

ي عىل الدول العربية والبلدان النامية السغي للحصول عىل تكنولوجيا الطاقة الم -8
ز
 هذا تجددة والبديلة من البلدان المتقدمة ف

 ألمانيا. 
ً
 المجال خصوصا

ورة بحث سبل  -9 ي النواحي المختلفة لنرسر استخدامات الطاقة المتجددة والبديلة وضز
ز
ورة مشاركة القطاع الخاص ف ضز

 . ي ي هذا المجال بالعالم العرئر
ز
 تفعيل دور القطاع الخاص ف

 الخاتمة

ي الوقت الح
ز
، ومع تزايد المشكالت البيئية أصبحت دول العالم ف ي  للنمو والتطور االقتصادي والتكنولوحر

ً
ا  كبي 
ً
اىلي تدىلي اهتماما

ورة البحث عن طرق لتفعيل الطاقة المتجددة للحفاظ عىل  واالقتصادية الناجم عن مصادر الطاقة التقليدية، أدى ذلك إىل ضز

 نتج عنها سوى تدمي  للبيئة، فكان التوجم للتخلص من المشاكل عير البيئة والحد من المشاكل الحاصلة، فالطاقات التقليدية لم ي

ها من الطاقات النظيفة.   الطاقات المتجددة كطاقة الرياح والشمس وطاقة المياه وغي 

ة أن الطاقات المتجددة طاقات ال تنضب وال تنفذ، عىل عكس الطاقة التقليدية، حيث   وما ورد عير دراسات كثي 
ً
ومن المالحظ أيضا

ار السباق نحو النمو ت ي تحقيق النظافة البيئية والحفاظ عليها من خالل تقليل أضز
ز
ساهم الطاقات المتجددة بشكل فعال ف

ي الحفاظ عليها. 
ز
ي عىل البيئة، يساهم ف ، فاستغاللها من طرف االنسان الذي ليس لديم أي تأثي  سلتر ي  االقتصادي والتكنولوحر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية 
ُ
ف للوظائ عام بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 عىل الدول العربية أن
ً
ي الوقت الذي وصل العالم فيم إىل استهالك  لذا فكان لزاما

ز
 أكير الستثمار الطاقات المتجددة، ف

ً
تقدم اهتماما

 بالبيئة ف ي ال تفرز أي 
، بينما الطاقة المتجددة ال تنفذ وال تضز ول والغاز، فالطاقة التقليدية تنفذ وتنت ي

آخر مخزون لم من البي 

ة عند استخدامها.   مواد سامة وخطي 
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