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ملخص:
على  التاأثري  لتقييم  منهجية  مقاربة  الورقة  هذه  تعر�س 

البيئة من حيث ت�سهيل عملية التفاو�س، واأخذ القرار، واإدارة 

لأهمية  نظرا  امل�ستدامة.  تنميته  ل�سمان  الف�ساء اجلغرايف، 

هذه الدرا�سات مت اختيار خماطر ال�سيول التي تعر�ست لها 

2011 كاأمنوذج، نظرا ملا لها  2009 و  مدينة جدة يف عامي 

من نتائج وخيمة على النظام البيئي بجميع مكوناته، وتعدد 

متغريات اخلطر الذي يهدده، وتعقيد عملية اإدارته.

اجلغرايف،  املجال  ادارة  البيئي،  التاأثري    : الدالة  الكلمات 

النمذجة، املخاطر الطبيعية، خماطر ال�سيول.

1.مقدمة
�ستينات  بداية  يف  البيئة  على  الأثر  تقييم  مفهوم  ظهر 

املتوقع  الأثر  عن  الدرا�سات  جممل  و�سمل  الع�سرين،  القرن 

املبا�سر اأو غري املبا�سر لأي تدخل على البيئة وفق روؤية قائمة 

لأي  البيئي  التقييم  درا�سة  تتناول  والتنبوؤ.  التخطيط  على 

م�سروع حتديد الآثار البيئية املحتملة اأو الناجمة عنه، وبيان 

الإجراءات املنا�سبة للت�سدي للآثار ال�سلبية واحلد منها قدر 

الإمكان، وحتقيق املردودات الإيجابية على البيئة مبا يتوافق 

للأر�ساد  العامة  )الرئا�سة  املفعول  وال�سارية  املعايري  مع 

وحماية البيئة، 2001(.

 تتطلب عملية التقييم البيئي حتديد جميع العنا�سر التي 

البيانات  تنظيم  حيث  من  بنيته  ومعرفة  بت�سنيفه  ت�سمح 

واقرتاح  احللول  وتقدمي  وتغرياته،  الآثار  وتنبوؤ  الأ�سا�سية، 

عملية  وتت�سمن   .  )Poutrel et al., 1977(التو�سيات

التقييم جانبني اأ�سا�سني: يتمثل اأولهما يف التخطيط التفاعلي 

التخطيط  وثانيهما يف  اإداري،  واآخر  تقني بحت،  بني جانب 

الت�ساركي الذي يتداخل فيه جزء تقني و�سق اإداري. وي�سمل 

للم�سروع.  والتنبوؤ  والتف�سري  الدرا�سة  تتم  التقني  اجلانب 
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Abstract:
This paper presents a systematic ap-

proach to assess the impact on (the) 
environment in terms of facilitating 
the negotiation process, the decision 
making and management of the geo-
graphical area for its sustainable devel-
opment. Given the importance of these 
studies, the flood risks suffered by the 
city of Jeddah in 2009 and 2011 were 
chosen as a case study, in view of its 
catastrophic consequences on the eco-
system in all its components, the multi-
plicity of risk variables that threatens it, 
and the complexity of its management 
process.
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القرار  �سياغة  عملية  على  فريكز  الإداري،  اجلانب  اأما 

بطريقة �سليمة، مع املراقبة امليدانية املتوا�سلة للتاأثري البيئي 

للم�سروع. وتعتمد درا�سة التاأثري على عدة ثلثة و�سائل، هي: 

حتديد الآثار، وو�سع ال�سرتاتيجيات، وتقييم املتغريات.

الطرق   : منها  عّدة،  طرق  بتطبيق  الآثار  حتديد  ويتم 

والآثار   ،)Ad-hoc methods( باملو�سوع  املتعلقة 

وامل�سفوفات   ،)Check-list impacts( املرجعية 

وتركيب   ،  )Networks(وال�سبكات  ،)Matrices(

اخلرائط )Overlays(، والنماذج  .)Models(وبالنظر 

ملا ي�سهده كوكب الأر�س من تغريات مناخية ومنو دميوغرايف 

مت�سارع، م�سحوب بتو�سع عمراين كبري، تزايدت احتمالت 

حدوث املخاطر الطبيعية. ف�سهدت مناطق عديدة من العامل 

يف ال�سنوات الأخرية ت�سجيل في�سانات مدمرة، كما هو حال 

اململكة العربية ال�سعودية املنتمية لإقليم املناخ اجلاف. ومن 

املناطق التي كانت �سحية لهذه الكوارث، مدينة جدة الواقعة 

الغربية  املنطقة  يف  الأحمر  للبحر  ال�سرقي  ال�ساحل  على 

للمدينة  ال�سرقي  اجلنوب  منطقة  تعر�ست  فقد  للمملكة، 

كانت  واملمتلكات،  الأرواح  يف  اأ�سرارا  اأحلقت  �سيول  اإىل 

وبيئية.  و�سحية  واقت�سادية،  ونف�سية،  اجتماعية،  اآثارا   لها 

وح�سل ذلك يف نوفمرب 2009 )ال�سكل 1: ال�سورتني 4-3(، 

ويناير2011  )ال�سكل 1: ال�سورتني 2-1(.

)Daoudi, 2015( سكل 1. �سيول جدة 2009 - 2011    ح�سب�

املجلة  يف  للن�سر  مقبول  لبحث  وتتمة  الإطار،  هذا  يف 

البيئة  وعلم  اجلغرافيا،  ال�ستوائية،  للجيولوجيا  الدولية 

 International journal of( ببلجيكا   ت�سدر  التي 

    tropical geology, geography and ecology)
النظام  على  ال�سيول  اأثر  تناول  يتم   ،((Daoudi, 2015
ومدى  الأ�سكال،  املتعددة  خماطره  لإبراز  للمدينة،  البيئي 

تعقد عملية اإدارتها يف ظروف طارئة وكارثية.

2.تعدد المعايير لدعم اتخاذ القرار
عدة  معايري  على  البيئي  الأثر  تقييم  عملية  تعتمد 

اأربعة  على  البيئية  للحلول  املنا�سب  القرار  باتخاذ  ت�سمح 

م�ستويات، هي:

للإ�سكالية  ن�ساطات  من  ي�سمله  وما  القرار  مو�سوع  اأول: 

الأ�سلية.

ثانيا: حتليل النتائج واعداد املعايري.

ثالثا: منذجة القرار وطرق ت�سغيلية.

رابعا: اجراءات التحقيق واإعداد الت�سخي�س.
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اأن   )Typology( الت�سنيفية  النمذجة  هذه  �ساأن  ومن 

ت�ساعد يف اتخاذ القرار على اأربعة م�ستويات، هي:

• اختيار اأف�سل الجراءات.
• فرزها وفقا لقّيمها الذاتية.

• ترتيبها ح�سب اأهميتها.
• و�سفها وعر�س نتائجها ب�سكل منهجي ور�سمي.

متعدد  طاقم  على  ناحية  من  القرار  اتخاذ  ويرتكز 

التخ�س�سات، ي�سم: مقرر، ومتدخل، ومعني بنتائج القرار، 

وجهات و�سيطة فاعلة. ويعتمد من ناحية اأخرى على منذجة 

التنظيم،  ومتغريات  العمل،  اأهداف  تت�سمن:  متغريات 

كما  الدرا�سة  يف  الأ�سا�سية  والعوامل  امليدانية،  واملعلومات 

يظهر يف ال�سكل )2(.

�سكل 2. تق�سيم مراحل �سنع القرار:  

  Simon, 1983 اأ : ح�سب

ب : ح�سب Jacquet-Lagrèze, 1981 )مع التعديل(

وي�سبق اتخاذ القرار ما ي�سمى بعملية التفاو�س بني طاقم 

على  التاأثري  تقييم  بدرا�سات  واملعني  التخ�س�سات  متعدد 

البيئة. فتمر العملية عرب مراحل عدة، هي: ت�ساور، تفاو�س، 

مواجهة، اتفاق، حوار ومناق�سة كما يظهر يف ال�سكل )3(.
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)Bellenger, 1984 سكل 3. الأنواع الرئي�سة للتفاو�س )ح�سب�

3.مقاربة منهجية: مخاطر السيول أنموذجا 
الأو�سط  الغربي  اجلزء  يف  الواقعة  جدة  مدينة  تعترب 

 -  °39'05 بني خطي طول    - ال�سعودية  العربية  اململكة  من 

15'39° �سرقا وبني دائرتي عر�س 20'21° - 40'21° �سمال - 

اأمنوذجا ملخاطر ال�سيول.  من الناحية الت�ساري�سية، تت�سكل 

ال�سهول  ووحدة  اجلبال  ملمح  طبوغرافيتني:  وحدتني  من 

بينها  حتوي  الأخرية  هذه  املتباعدة.  التلل  بع�س  تف�سلها 

يتجه  كثيفة  موؤقتة  مائية  �سبكة  تخرتقها  منب�سطة،  اأرا�سي 

معظمها نحو البحر الأحمر. اأما الظاهرات اجليومورفولوجية 

ال�ستقرار  حالة  من  اأ�سا�سا  ناجتة  فهي  للمنطقة  املميزة 

والتي  الإقليمية،  اجليولوجيا  م�ستوى  على  ال�ستقرار  وعدم 

الأحمر  البحر  وانخفا�س من�سوب  ارتفاع  مع  كانت متزامنة 

يف ع�سر البل�ستو�سني)Brown et al., 1989( . تعترب 

جبال احلجاز وع�سري م�سدرا لللبا الربكانية التي تتما�سى 

األ�سنتها املخروطية مع خطوط النك�سارات وجماري الأودية 

القدمية، وقد حددت م�سارات ال�سبكة الهيدروغرافية واجتاه 

وال�سقوق  والفوا�سل  النك�سارات  ومعظم  فيها،  املياه  حركة 

تاأخذ الجتاهات املوازية للبحر الأحمر اأو املتعامدة عليه.

ال�سرقي  املحيط  يف  ي�سب  الهيدرولوجية،  الناحية  من 

 688 م�ساحة  تغطي  مائيا،  حو�سا  ع�سر  �ستة  جدة  ملدينة 

كمAl Saud, 2010( 2( مع وجود ثلث قنوات �سممت 

لت�سريف مياه ال�سيول:

•  القناه ال�سمالية لت�سريف وادي الع�سل ومريخ.
الع�سر،  قو�س،  اأودية كل من  لت�سريف  القناة اجلنوبية   •

مثوب، غليل واخلمرة.

مريخ،  كراع،  من  كل  اأودية  لت�سريف  ال�سرقية  القناة   •
غيا، اأم حبلني، دغبج وبرميان.

بكمية   2009 نوفمرب  يف  �سيول  جدة  مدينة  اإقليم  و�سهد 

مم،   75.9 و�سلت   2011 يناير  ويف  مم   70 قدرت  هطول 

تتعد مدة  اإذ مل  املتو�سط املتحرك خلم�س �سنوات،  جتاوزت 

�سقوط كل منهما �ست �ساعات )ال�سكل 4(. وت�سبب ذلك يف 

هلك ع�سرات الأ�سخا�س وانهيار بع�س املباين والطرقات، 

واإخلء  العائلت،  مئات  وت�سريد  ال�سيارات،  اآلف  وخراب 

خلل  منها  القريبة  والأحياء  املت�سررة  املناطق  يف  املنازل 

الأزمة جتنبا للأمطار املحتملة يف وقت لحق، وتدمري املزارع 

النف�سية،  ال�سطرابات  ظهور  اإىل  بالإ�سافة   ،)5 )ال�سكل 

قدرت  فقد  الكارثة.  عا�سوا  الذين  الأطفال  عند  خا�سة 

3 مليار دولر، مما ا�ستدعى الأمر  اخل�سائر املادية بحوايل 

دولر  مليار   5.1 اإىل  و�سلت  للمت�سررين  تعوي�سات  تقدمي 

.)Momani & Fadil, 2010(

د. حممد العبا�س داودي مقاربة منهجية لتقييم التأثير على البيئة: مخاطر السيول أنموذجا
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)Daoudi, 2015 سكل 4. الرتاكم ال�سنوي للأمطار يف حمطة جدة : 1970-2014 )ح�سب�

)Momani & Fadil, 2010 سكل 5. اآثار �سيول 2009 مبدينة جدة : اأ : قبل  ب : بعد     )ح�سب�

1.3. متغيرات الكارثة
اإىل  جدة  مدينة  �سهدتها  التي  ال�سيول  كارثة  �سبب  يعود 

تفاعل جملة من العوامل الفيزيائية والب�سرية، منها:

ات�ساع  وعدم  املرتفعة،  الهيدروغرافية  ال�سبكة  كثافة 

�سدة  منابعها،  انحدار  �سدة  مع  التدفق  لكميات  املجاري 

وعدم  ق�سرية،  فرتات  يف  املطري  الهطول  معدلت  وارتفاع 

الكميات  ل�ستيعاب  منا�سبة  مائية  وم�سارات  قنوات  توافر 

التو�سع  اإىل  بالإ�سافة  املائية،  للمن�ساآت  املتدفقة، مع اهمال 

العمراين للمدينة على اأ�سرة الأودية )ال�سكل 6 - اجلدول 1( 

املت�سارع.  ال�سكاين  النمو  متينة لحتواء  بنية حتتية  وانعدام 

علوة على ذلك ارتفاع من�سوب املياه اجلوفية نتيجة لت�سرب 

ارتفاع  مع  الأمطار  ومياه  والري،  ال�سحي،  ال�سرف  مياه 

م�ستوى مياه البحر.

جدول 1. التو�سع العمراين ملدينة جدة اعتماد على املرئيات 

)Daoudi, 2015 الف�سائية )ح�سب

امل�ساحة )هكتار(ال�سنة

19666200

19729500

199068500

2010100000
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�سكل 6. التو�سع العمراين وم�ستويات اخلطر ملدينة جدة )ح�سب Daoudi, 2015  مع التعديل(

2.3. نمذجة احتمالية حدوث الخطر
اإعداد  ال�سيول،  حدوث  بعد  مبا�سرة  العملية  هذه  ت�سمل 

مايلي:

املياه،  )ارتفاع  ال�سيول  تدفق  حول  اح�سائي  تقرير   •
املياه،  م�ستوى  ارتفاع  و�سرعة  ال�سيول،  ومدة  وال�سرعة، 

وفرتات الرجوع لل�سيول( عن طريق معرفة املخاطر املرتبطة 

املخاطر،  بني  املزج  على  تتوقف  التي  الطبيعية  بالظاهرة 

واحتمالية حدوثها، مع جتاوز حدودها الطبيعية.

الطريقة  باختيار  للفي�سانات  هيدرودينامكية  منذجة   •
فمنها  املجال.  هذا  يف  النماذج  لتعدد  نظرا  لذلك  املنا�سبة 

الأحادية البعد، ومتعددة الأبعاد.

2.3. نمذجة تعرض الوسط للخطر
ال�سكل  النمذجة كما هو ملخ�س يف  النوع من  ي�سمل هذا 

)7( العنا�سر الآتية:

اأول: حتديد املعر�س للخطر

من  للخطر  املعر�سة  العنا�سر  جميع  حتديد  يف  يتمثل 

ب�سكل  امل�سادر  املتعددة  البيانات  قواعد  بني  الدمج  خلل 

دقيق و�سحيح، واإعداد خرائط لذلك ح�سب مقيا�س منهجية 

الدرا�سة، يتبع ذلك بزيارات ميدانية لتتمة بع�س النقائ�س 

يف البيانات والتحقق من الوثائق اخلرائطية املنجزة. 

ثانيا: الآثار الجتماعية

العائلية،  وتركيبتهم  ال�سكان،  الإجتماعية  الآثار  تخ�س 

بناء  لها،  تعر�سوا  التي  النف�سية  والآثار  الأ�سلية،  وثقافتهم 

على ثلثة عوامل رئي�سية ينبغي اأخذها بعني العتبار، وهي: 

موؤ�سرات الفي�سانات )FI(، والأ�سخا�س اخلا�سعني للخطر 

 ،)AC( وقدرة تكيف املجتمع ،)V(  ومدى تعر�سهم لذلك

الريا�سية  املعادلة  يف  الثلثة  العوامل  هذه  بني  اجلمع  ويتم 

التالية:

SI = 0.5FI + 0.25V + 0.25AC
الجتماعية  الآثار  موؤ�سر  تقييم  اإىل  العملية  هذه  وتهدف 

)SI( مبختلف م�ستوياته: " املرتفع، واملتو�سط، واملنخف�س" 

.)Dewals et al., 2011(

ثالثا: الأ�سرار القت�سادية

يعتمد تقييم الأ�سرار القت�سادية على معرفة العلقة بني 

اخل�سائر الناجمة لنوع معني من املمتلكات، ب�سبب الفي�سانات 

وموؤ�سرات ال�سيول، ول�سيما اأعماق املياه، و�سرعتها، ومدتها 

وملوثاتها تبعا للوحدة املجالية الأ�سا�سية املعتمدة يف مقيا�س 

البحث.

د. حممد العبا�س داودي مقاربة منهجية لتقييم التأثير على البيئة: مخاطر السيول أنموذجا
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رابعا: تقييم الآثار الجتماعية والقت�سادية

ا�ستخدام  والقت�سادية  الجتماعية  الآثار  تقييم  يتطلب 

اخل�سائ�س  بتعيني  ت�سمح  التي  التكميلية  البيانات  م�سادر 

التكلفة  من  العر�س  حتليل  يف  حتديدها  مت  التي  اجلديدة، 

هذه  يقطنون  الذين  الأ�سخا�س  وعدد  للممتلكات،  املقدرة 

وقدرة  الجتماعي،  وال�سعف  احل�سا�سية  ومدى  املمتلكات، 

التكيف للمجتمع املنكوب مع الكوارث التي حلت به.

خام�سا: حتليل احل�سا�سية

الأهمية  بالغ  متغري  اإىل  الإطار  هذا  يف  الإ�سارة  جتدر 

وظهور  ال�سيول  خطر  منذجة  على  يوؤثر  اإذ  توافره،  يجب 

الفي�سانات  اأثر  لتقييم  الرقمية  العملية  يف  ال�سكوك  بع�س 

اأ�سا�سا  يعود  الذي  املياه  م�ستوى  وهو معرفة  األ  البيئة،  على 

هذه  ملثل  دقيقة  لدرا�سة  اللزمة  البيانات  توافر  عدم  اإىل 

املو�سوعات.

�سكل 7. منذجة التاأثري البيئي لل�سيول

4. نحو تصور مستقبلي لتقييم التأثير على البيئة
في هذا اإلطار يمكن صياغة النقاط التالية:

ال�سعور  وتر�سيخ  البيئة،  بق�سايا  الوعي  م�ستوى  رفع   •
عليها وحت�سينها،  للمحافظة  واجلماعية  الفردية  بامل�سوؤولية 

وت�سجيع اجلهود الوطنية التطوعية يف هذا املجال )الرئا�سة 

العامة للأر�ساد وحماية البيئة، 2001(.

التخطيط  من  يتجزاأ  ل  جزءا  البيئي  التخطيط  جعل   •
والزراعية  ال�سناعية  املجالت   جميع  يف  للتنمية  ال�سامل 

وحماية  للأر�ساد  العامة  )الرئا�سة  وغريها  والعمرانية 

البيئة، 2001(.

• اللتزام بالنظام العام للبيئة واللئحة التنفيذية املنجز 
باململكة  البيئة  وحماية  للأر�ساد  العامة  الرئا�سة  قبل  من 

العربية ال�سعودية.

• ت�سكيل هيئة وطنية لإدارة الطوارئ م�سوؤولة عن التح�سري 
للإنقاذ،  جاهزة  برامج  وتطوير  الطبيعية  الكوارث  ملجابهة 

واتخاذ الحتياطات اللزمة ملعاجلة املخاطر والتعامل معها 

قبل وبعد حدوثها.
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و�سع  نظام انذار مبكر يعتمد على التقنيات احلديثة،   •
املرور،  حركة  مثل  ال�سلة،  ذات  الإدارات  مع  مرتبطا  يكون 

الإر�ساد،  وزارة  واملحافظة،  والأمانة،  املدين،  والدفاع 

ب�ستى  ال�سكان  واإبلغ  واخلا�سة  احلكومية  وامل�ست�سفيات 

الن�سية  الر�سائل  راأ�سها  على  املتوافرة،  والو�سائل  الطرق 

)SMS( على اجلوالت.

التاأهب  لتعزيز  القرار  و�سناع  امل�سوؤولني  بني  التعاون   •
وال�ستجابة للتعامل مع الكوارث الطبيعية.

دوره  وتفعيل  املجتمع  فئات  بني  التوعية  برامج  تطوير   •
ملعرفة طريقة التعامل مع الكارثة وقت حدوثها.

• مراجعة دورية وم�ستمرة جلميع الأنظمة واخلطط ذات 
ال�سلة باإدارة الكوارث الطبيعية.

• عقد دورات تدريبية للمكونني ولفئات املجتمع الأخرى.
بالتخطيط  املتعلقة  الأنظمة  جميع  ودرا�سة  مراجعة   •
الإقليمي، ول�سيما فيما يتعلق بتحديد النطاق العمراين لكل 

مدينة ملعرفة النق�س يف املخططات وتطبيقاتها.

للمخاطر  تتعر�س  التي  الدول  جتارب  من  ال�ستفادة   •
نف�سها والتعاون معها عند ال�سرورة.

الأمطار يف ف�سول  املعدات وجماري  دور �سيانة  تفعيل   •
الهطول.

وا�ستغلل  الهيدرولوجية  الدرا�سات  باإعداد  الهتمام   •
نتائجها يف اإجناز خمتلف امل�ساريع التنموية.

للحد  القائمة  باملباين  املتعلقة  التدابري  بع�س  اتباع   •
:)SPW, 2014( والتقليل من تعر�سها خلطر ال�سيول منها

- �سمان اأمن الأ�سخا�س عن طريق حتديد اأو اإن�ساء منطقة 

جلوء، وت�سهيل مرور م�سالح النجدة والنقا�س، ومنع طفو 

املخلفات على املاء، والتحقق من مواقع امل�سابح والأحوا�س 

املائية.

- توقيف ت�سرب املياه يف املباين عن طريق تثبيت حواجز 

الرمل،  من  اأكيا�س  وو�سع  وجتهيز  املياه،  ت�سرب  توؤخر 

الغاز،  )الكهرباء،  ال�سبكات  وتغليف  ال�سقوق،  ومعاجلة 

الهاتف، املياه(، غلق منافذ التهوية الواقعة حتت من�سوب 

ال�سيول، وا�ستخدام م�سخات داخلية ل�سخ املياه.

تهيئة  طريق  عن  الطبيعي  الو�سع  اإىل  العودة  ت�سهيل   -

حميط العمارات، وا�ستخدام العزل احلراري للمياه، وو�سع 

اللوحات الكهربائية خارج م�ستوى املياه واإن�ساء �سبكة ف�سل 

للأماكن املغمورة باملياه، واجناز ت�سريف حميطي.

ت�ستمل  والتي  البيئي  بالتقييم  اخلا�سة  الطرائق  تطبيق   •
ونظم  ال�سبكات،  امل�سفوفات،  الفح�س،  قوائم  على: 

املعلومات اجلغرافية والأنظمة اخلبرية.

5. خالصة
�سمح هذا البحث من خلل خماطر ال�سيول التي تعر�ست 

لها مدينة جدة ب�سكل كارثي يف عامي 2009 و 2011 بو�سع 

اأر�سية اأ�س�س ر�سينة لدرا�سة تقييم التاأثري على البيئة، وفق 

منهجية تاأخذ بعني الإعتبار كافة املتغريات واملعايري الواجب 

وتقدمي  منذجتها،  بهدف  الدرا�سات،  هذه  مثل  يف  توافرها 

احللول املمكنة، حماية ملنطقة اخلطر، مع التنبوؤ باحتمالية 

تعر�سها م�ستقبل. وهذا اأمر غري م�ستبعد يف ظل الحتبا�س 

احلراري الذي يت�سبب يف فيا�سانات كارثية يف كافة مناطق 

العامل. 

شكر وتقدير
جزيل ال�سكر مو�سول اإىل كل من �سعادة الأ�ستاذ الدكتور 

بلعبا�س،  الرزاق  عبد  الدكتور  و�سعادة  ال�سريف  عواطف 

على  ال�سعودية  العربية  باململكة  العزيز  عبد  امللك  جامعة 

تف�سلهما بقراءة البحث، وكذا �سعادة الأ�ستاذ الدكتور رابح 

بومعزة، جامعة ال�سلطان قابو�س ب�سلطنة عمان على ت�سويبه 

اللغوي للدرا�سة، عبارات التقدير والمتنان موجهة اأي�سا اإىل 

�سعادة الأ�ستاذ الدكتور حممد جمدي تراب، جامعة دمنهور 

مب�سر على املجهودات التي بذلها لن�سر هذا العمل.  
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