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قناة إسطنبول
ف ي�  50سؤال
اليوم ،بلغ حجم التجارة البحرية العالمية  30تريليون دوالر .ما يقرب من  54ألف
مالي� أ
سفينة تجارية من  150دولة مختلفة تقوم بهذه العملية بحمل ي ن
الطنان من
ي�ايد عدد الناقالت ال�ت
البضائع كل يوم .مع التقدم المحرز ف ي� قطاع الطاقة ،ت ز
ي
أ
تحمل الوقود والمواد الخطرة يوما بعد يوم .لذا أصبحت المخاطر المنية والبيئية
أهم مشكلة ف ي� البلدان اليوم.

ابح� ف� مضيق البوسفور أ
ال ثك�
وبالتال ،سيكون جميع مواطنينا بدون شك ب
أك� الر ي ن ي
ي
آماناً وهدو ًءا و ث
أك� طبيعة .سيضيف ش
م�وع قناة إسطنبول قيمة لالقتصاد ،وسيخلق
فرص عمل جديدة ويعزز مكانة إسطنبول كمركز تجاري
تماما مثل المشاريع المماثلة ف ي� العالم .وستواصل تركيا مبادراتها
بحري تاريخيً ،
القوية ش
للم�وعات ف ي� جميع القطاعات.

ال شك أن هذه التطورات ف ي� التجارة البحرية الدولية تدفع البلدان للبحث عن طرق
بحرية جديدة وأرسع و ث
أك� أمانًا .أصبحت القنوات تساهم ف ي� االقتصادات الوطنية
ت
ال� تمتلكها من
وتسهل شبكات التجارة العالمية،
ي
وبالتال تمكن هذه القنوات الدولة ي
أك� اندماجا ف
اس�اتيجية وكما لتصبح ث
الحصول عىل أهمية ت
�
الدول.
النظام
ي
ي

كما أود ف ي� هذه المناسبة أن أذكَر بالجهود البذولة من قبل  7جامعات ،بما ف ي� ذلك
ال�ق أ
جامعة البوسفور وجامعة إسطنبول التقنية وجامعة ش
الوسط التقنية وما ال
يقل عن  200أكاديمي ومختص عملوا من أجل هذا ش
الم�وع وكما تم إعداد تقارير
مفصلة ف ي�  33فرع علمي.

إذا أخذنا ي ن
بع� إالعتبار أن  ٪25من النقل البحري العالمي سيتحقق ف ي� حوض البحر
أ
البيض المتوسط وحيث تقع فيه تركيا ال يمكن الحديث عن أن تركيا يغ� مبالية
بهذه التطورات .تركيا تقوم ببناء طرق التجارة البديلة ،كما فعلته العديد من الدول
الما� وال تزال تقوم به حالياً وبهذه الطريقة تخفف المخاطر أ
ف� ض
المنية ،وتساهم
ي
ي
ف
ف ي� رفع اقتصادها ،وإندماجها ي� نظام التجارة الدولية وتستفيد استفادة كاملة من
أ
الهمية ت
االس�اتيجية لجغرافيتها.

إن الفلسفة الرئيسية لهذه أ
الرض ،حيث ش
دائما
ع�ات الحضارات المتجذرة ،كانت ً
أ
النظرة التقدمية .وقد ذهبت جمهورية تركيا أيضا إىل المام يوماُ بعد يوم مع وجهة
ت
الحال بعد خوض حرب إالستقالل وتأسيس
ال� أتت إىل يومنا ي
النظر هذه .تركيا ي
ت
الدول
ال� تستحقها عىل المستوى
ي
الجمهورية تعمل من أجل الوصول إىل المرتبة ي
وتضع الطوب فوق الطوب وتكدح وتسعى لتحقيق حلم الجميع من خالل رؤية
الكث� من إالنجازات إىل يومنا هذا .سوف تكون قناة إسطنبول
 2023وقد أنجزت ي
ت
ال� اُتخذت كمنتج لهذه القيم وجزء ال يتجزأ من مصالح بلدنا.
إحدى الخطوات ي
قناة إسطنبول هي نتاج فكرة تفهم العالم اليوم وتكشف عن االحتياجات وف ًقا
لذلك ،ولكنها تتعامل أيضاً مع عالم المستقبل من منظور رؤية مستقبلية .ألن
يز
بالستثمار ف ي� البنية التحتية والفوقية
ترك� تركيا عىل إنشاء أنظمة حالية والقيام إ
�ض
فقط للإحتياجات اليومية الحا ة سيكون أيضا مخالفاً للمسار التقدمى لتاريخها .إذاً
ت
ال� هي بالتأكيد حاجة اليوم ،ولكنها ستكون
قناة اسطنبول هي إحدى المشاريع ،ي
جرسا نحو المستقبل.
ً
أيضا ً

ف
ض
سيق� ش
م�وع قناة سطنبول عىل جميع المخاطر
هنا بالضبط ي� هذه المرحلة؛ أ ي
البحرية ف ي� اسطنبول وسيوفر المن عىل الحياة والممتلكات ،كما سيوفر  10000فرصة
عمل جديدة وسيجلب إستثمارات بقيمة  11مليار دوالر مليار سنوياً إىل بلدنا.
ت
ال� تشكل خطراً عىل
بواسط قناة إسطنبول ستكون جميع عمليات تنقالت السفن ي
مضيق البوسفور ث
أك� أماناً ،وسيتم حماية البنية التاريخية للبوسفور ،وستتم الوقاية
من الحوادث ،وسيتم تخفيف ب ئ
الع� عىل الخطوط البحرية داخل المدينة ،وسيتم
توف� السالمة البحرية .مع نقل حركة السفن التجارية إىل قناة اسطنبول ،سيصبح
ي
مضيق البوسفور مركزا مهما للعديد من الملتقيات و أ
النشطة المختلفة ف ي� مجاالت
ً ً
الرياضة والثقافة والفنون.

أ
ت
ال� تتبادر
آمل أن تجدو إجابات شاملة وتقنية وعلمية وموضوعية عن أجميع السئلة ي
ت
ت
ن
ال� لم يفكروا فيها
إىل ذهون الرأي العام
الوط� و ي
الدول وح� عن إجابات السئلة ي
ي
بعد بما يخص قناة إسطنبول.
ال�فسور الدكتور /فخر الدين ألطون
ب
رئيس إدارة إالتصال بالجمهورية تال�كية
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1

ما هو الهدف من ش
م�وع
قناة إسطنبول؟
ت
ال� تسبب خطورة ف ي� مضيق
هناك المنعطفات الحادة ي
البوسفور والتيارات القوية وكذلك حركة المرور البحرية
ت
وال� تلتقي بشكل عمودي مع خط عبور السفن.
داخل المدينة ي

إن أضيق منعطف ف ي� مضيق البوسفور
بعرض  698تم�اً وهذا ما يصعب قابلية
السفن ف ي� المناورة.

يمر سنوياً تقريباً  43000سفينة
من مضيق البوسفور.
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تع� منه  43000سفينة سنوياً
مضيق البوسفور الذي ب
هو ب ئ
ت
ما� طبيعي وأضيق مكان فبه بعرض  698م�اً إن
مع� ي
ف
وك� أحجام السفن نتيجة التطورات
إالزدياد ي� عدد السفن ب
التكنولوجبة وخصوصاً إزدياد عدد السفن العابرة المحملة
بالمحروقات ومثيلتها المحملة بالمواد الخطرة إنما يشكل
ضغطاً وتهديداً عىل إسطنبول.
ت
ال� تسبب خطورة ف ي� مضيق
هناك المنعطفات الحادة ي
البوسفور والتيارات القوية وكذلك حركة المرور البحرية داخل
ت
ال� تلتقي بشكل عمودي مع خط عبور السفن.هناك
المدينة و ي
أ
ت
ضف� البوسفور .هذا
الالف من السكان الذين يعيشون عىل ي
ين
المالي� من سكان
البوسفور هو مكان لعبور وتجارة وعيش
ث
إسطنبول .إن مضيق البوسفور يصبح أك� خطورة مع إزدياد
كثافة عدد السفن العابرة فيه سنوياً.
لقد إزداد عدد السفن العابرة سنوياً إىل  40ألف
سفينة بعد أن كان  4-3أالف سفينة قبل مئة عام.

لقد إزداد عدد السفن العابرة سنوياً إىل  40ألف سفينة بعد
أن كان  4-3أالف سفينة قبل مئة عام.

فلقد إزداد عدد السفن العابرة حيث كانت قبل مئة عام تت�واح
ين
ب�  4-3االف سفينة وحيث وصل حالياً إىل  50-45ألف سفينة
الكب�ة هي  14.5ساعة .ومدة
ومدة إالنتطار التقريبية للسفن ي
النتظار قد تصل ف� بعض أ
الحيان إىل  4-3أيام .ولهذا فإن
إ
ي
التخطيط إلنشاء ممر عبور بديل عن مضيق البوسفور أصبح أمراً
�ض ورياً .فبواسطة قناة إسطنبول سيتم التغلب عىل
ت
ت
ال�
ال� تقل يومياً  500ألف مواطن و ي
مصاعب عبور السفن ي
تتضارب بشكل عامودي مع السفن العابرة لهذا المضيق.
لذا فإن الهدف من قناة إسطنبول هو:
الحفاظ عىل النسيج التاريخي لمدينة إسطنبول
ين
وتأم� سالمته.
تخفيض ب ئ
الع� المروري من كاهل مدينة إسطنبول.
ين
تأم� السالمة المرورية لمدينة إسطنبول.

ين
س� السف.
تأم� ي
ئ
دول جديد ومساحة سكنية حديث
تشكيل ممر ي
ما� ي
وبعمران أفقي.
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2

أين هو بالضبط
موقع قناة إسطنبول؟

إن قسم  6149تم�اً تقريباً من قناة إسطنبول يقع ف ي� حدود ناحية
ت
3189م�اً ف ي� حدود ناحية أوجيالر .و 6061تم�اً
كوجوك جكمجة .و
ف
شه� .وما تبقى  27383م�اًت
تقريباً ي� حدود ناحية بشاك ي
تقريباً ف ي� حدود ناحية ارناووط كوي.
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3

كيف تم تحديد خط ش
م�وع قناة
إسطنبول؟

لقد تم العمل عىل خمسة خطوط مختلفة بديلة لتحديد خط
ف
التأث�ات البيئية والمصادر
قناة إسطنبول .وتم البحث ي� ي
تأث�اتها عىل
المائية و تال�ابية السطحية وشبكاتها .وكذلك ي
بالضافة إىل مقايسة تكلفة ومدة
العنارص الثقافية والطبيعية .إ
أ
ن
إالنشاء ي ن
بع� إالعتبار أبعاد
ب� هذه الخطوط .وكما تم الخذ ي
أك� ناقلة
ب

بحث علمي

لقد تم العمل عىل خطوط مختلفة بديلة
لتحديد خط قناة إسطنبول .وتم البحث �ف
ي
التأث�ات البيئية والمصادر المائية ت
وال�ابية
ي
تأث�اتها عىل
السطحية وشبكاتها .وكذلك ي
العنارص الثقافية والطبيعية.

ب� ي ن
موجودة ف ي� البحار ليتم المقايسة ي ن
ب� هذه الممرات.
لقد تم تحديد أن أنسب خط مرور لهذه القناة هوالخط الذي
سازل دره
يبدأ من ي
بح�ة كوجوك جكمجة ومروراً بسد ي
إىل ش� ق ي� تركوس.

5
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4

ما هي مقاطع وأبعاد
ش
م�وع قناة إسطنبول؟

سوف يكون طول قناة إسطنبول هو تقريباً  45كم .وعرض
قاعها  275تم�اً وعمقها  20.75تم�.

5

ما هي الوحدات والمنشآت
ت
ال� يخطط لها داخل
ي
ش
م�وع قناة إسطنبول
بالضافة إىل القناة ذاتها؟
إ

بالضافة إىل قناة إسطنبول قإنه يخطط بداخل ش
الم�وع
إ
ن
ً
للستجمام ومركزا للدعم
لمينائ� وميناء لليختات وساحة إ
ي
ت
اللوجسي� .هذه إالضافات ستكون لها قيمة إقتصادية إضافية
ي
وستحسن وتطور البيئة الطبيعية ف ي� المنطقة.

2
1

الميناء
ميناء لليختات
)*(ساحة ل إلستجمام
ت
اللوجيس�
مركز للدعم
ي

مجموع طول القناة

 45كم

عمق
القناة:
20.75
تم�

عرض القاع 275 :تم�

6

ت
ال�
كم هي االعوام ي
سسيتغرقها مشورع
قناة إسطنبول؟

التحض� قبل إالنشاء 1.5
بعد مرحلة المناقصة ستأخذ مرحلة
ي
عام تقريباً .ويخمن إنشاء القناة ف ي� مدة زمنية قدرها 5.5
سنوات .ويخطط إنهاء ش
الم�وع بالكامل خالل  7سنوات.

7

ت
ال� ال تقل عن الحجم الذي يحتاجه الفرد الواحد مما يحتاجه الناس ي ن
لتأم�
)*( ساحة الإستجمام :تعرف بأنها المساحة ي
الخ�اء وحدائق أ
ال� تتضمن المساحات ض
ت
اللعاب مما يحتاجه المجتمع وحدائق االطفال وساحات التجول والرحالت والتسلية ومساحات
راحتهم وتسليتهم .وهي مجموع المساحة ي
.الضفاف .كذلك مدن المعارض وحدائق الحيونات وعلم النبات والحدائق المتوزعة وحيث ستكون هذه المساحات يغ� قابلة للسكن العمر ن يا�
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7

ما هي تكلفة إنشاء قناة
إسطنبول؟

تخمن تكلفة إنشاء قناة إسطنبول بـ  75مليار يل�ة تركية.

مليار

8

هل سيكون هناك أية
إضافات ض�يبية
عىل مواطنينا من جراء
إنشاء قناة إسطنبول؟

�ض
لن ت ي ش
ي� عىل
يأ� م�وع قناة إسطنبول بأي حمل ف ب ي
المواطن .حيث يخطط إلنشاء ش
الم�وع ي� خضم التعاون
ين
ب� القطاع العام والقطاع الخاص.

9

ما الذي يمكن الحديث عنه
حول تكلفة قناة إسطنبول
والفائدة المرجوة منها؟

أ
إن هذا ش
أهال إسطنبول
الم�وع هو لجل أمن ي
ومن أجل مصالح بلدنا .وهذا ال يمكن قياسه بأي مبلغ
الم�وع فإن حجم التجارة الدولية ال�ت
مال .فبعد نهاية ش
ي
ي
أ
سنحصل عليها وكذلك زيادة الهمية إال ت
س�اتيجية لبلدنا ال
يمكن قياسها بأية قيمة
مالية.
إن ش
م�وع قناة إسطنبول سيتم تنفيذه بإستعمال مصادر
ف
و� مكانها .وبفضل القيمة
الدولة بشكل فعال وإنتجي ي
المضافة للمراكز اللوجيستية والمو نئ
ا� والمناطق الصناعية
ومراكز أ
البحاث سوف تضفي قيمة إقتصادية ال يمكن
أ
مقايستها بتكاليف إالنشاء .وبالنسبة للنماط
التمويلية فهنالك حلول مختلفة وبديلة.

الم�وع ي ز
بدخول هذا ش
ح� التنفيذ
ت
ال�
فإن حجم التجارة الدولية أي
سنحصل عليها وكذلك زيادة الهمية
ال ت
س�اتيجية لبلدنا ال يمكن قياسها بأية
إ
قيمة مالية.

7
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10

ت
ال� سوف تمر من مضيق البوسفور
فما هو عدد السفن ي
ي� السنوات القادمة؟

ف� الثالثينيات من القرن ض
ت
ال�
الما� كان العدد
ي
التقري� للسفن ي
بي
ي
ف
و� عام  2019كان هذا العدد
مرت من مضيق البوسفور  3000ي
ف
43000
سفينة �.عام  2050يخمن أن يكون هذا العدد  78000ف ي�
ي
ين
ح� سيكون ف ي� عام  86000 2070سفينة .إذا نظرنا إىل عدد السفن
ت
ال� تمر من مضيق البوسفور نجد أن لديها كثافة مرورية بقدر
ي

25.000
2070

86.000

2050

78.000

اليوم

43.000
3.000

إستيعابية المرور آ
المن السنوي

25.000

المرور الموجود حالياً

43.000

1936

ت
ال� تمر من قناة بناما وثالثة أضعاف ما يمر من
أربعة أضعاف ي
قناة السويس.

ح� أن إستيعابية المرور آ
ف� ي ن
المن لمضيق البوسفور سنويا
ي
هو  25000سفينة ً.
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11

ت
ال� تحدث ف ي� مضيق البوسفور
هل تؤثر الحوادث ي
عىل السالمة والبيئة؟
كث�ة ف ي� مضيق البوسفور .فقد كانت ناقالت المحروقات والمواد الخطرة تشكل خطراً
لقد وقعت حوادث ي
آ
آ
ض
كب�ة
عىل مدينة إسطنبول من
الما� لحد الن .حيث منذ عام  1960ولحد الن وقعت ستة حوادث ي
ي
وترسب  108طن من النفط إىل المضيق ولقي  73شخصاً حتفهم .ف ي� وقتنا الحا�ض فإن متوسط عدد
ت
ال� تحدث سنوياً هي  8حوادث.
الحوادث ي

12

من ناحية تصادم السفن مع بعضها أو
إصطدامها باليابسة أيهما ث
أك� آماناً مضيق
البوسفور أم قناة إسطنبول؟

إن ث
أك� نقطة إنعطاف حادة ف ي� مضيق البوسفور  80درجة وأضيق
نقطة منعطف هي  698تم�اً .حسب المعطيات خالل السنوات
الماضية فإن متوسط المدة الزمنية إلنتظار عبور السفينة الواحدة
هو  14.5ساعة لكل عبور .وتصل هذه المدة ف� بعض أ
الحيان
ي
إىل  4-3أيام .ف� الثالثينيات من القرن ض
الما� كانت السفن ذات
ي
ي

من ناحية سيناريوهات
الإصطدام
باليابسة

من ناحية
سيناريوهات
التصادم

ث
أك� أماناً
بضعف�ن
ي

ث
أك� أماناً
بـ  13ضعفاً

2
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المقايسة ي ن
ب� نتائج قناة إسطنبول
ين
وب� مضيق البوسفور تظهر
أن قناة
إسطنبول ث
أك� أماناً من
مضيق البوسفور.

ت
ت
ال� تشكل المرور ف ي� المضيق ف ي� ي ن
تع�ه
ح� ب
العرض  50م�اً هي ي
آ
الن سفن عرضها  350تم�اً .هذا ما يقلل من قابلية
السفن ف� المناورة ويزيد بشكل جدي أخطار وقوع الحوادث� .ف
ي
ي
الثالثينيات من القرن ض
ت
ال� مرت
الما� كان العدد
التقري� للسفن ي
بي
في
من مضيق البوسفور  3000و� عام  2019كان هذا العدد
 43000سفينة .ف� عام  2050ييخمن أن يكون هذا العدد � 78000ف
أ ي
ي
ين
الرقام
ح� سيكون ف ي� عام  86000 2070سفينة .ف ي� ظل هذه
ف
ث
فإن قناة إسطنبول ي� أشد الظروف هي أك� أماناً بـ  13ضعفاً
من مضيق البوسفور ف� سيناريوهات التصادم .ث
وأك� أماناً
ي
ين
بضعق� من مضيق ابوسفور حسب سيناريوهات االصطدام
باليابسة.

9
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ت
ال� تم إتخاذها إلزالة خطر وقوع
ما هي الخطوات فالوقائية ي
حاالت الحوادث ي� قناة إسطنبول؟

سبعة مساحات لربط السفن ف ي� الظروف الطارئة.

 30سفينة ساحبة جاهزة لتقدم خدماتها بشكل مستمر.

14
التجاه
تغي� إ
ي
كل  12ساعة

15

تم تحديد سبعة مساحات لربط السفن عىل طول القناة الظروف
ين
ومساحت� ي ن
ين
وساحت� إلرساء السفن.
إثن� للسفينة الساحبة
العاجلة
ف
بالضافة أنه سيكون هناك  30سفينة ساحبة ي� أهبة إالستعداد تقدم
إ
خدماتها عىل طول القناة.

هل سيكون العبور من قناة إسطنبول
ين
بإتجاه�؟
بإتجاه واحد أم

نتيجة العمل بمحاكاة قناة إسطنبول وكيفية تحديد مبادئ التشغيل فمثلما هي الحال ف ي�
.مضيق البوسفور فإنه قرر تشغيل قناة إسطنبول عىل مبدأ إالتجاه الواحد
) 12ساعة بإتجاه الشمال و  12ساعة بإتجاه الجنوب(

ت
ال� بإمكانها المرور من قناة إسطنبول من
ما هي نسبة تالسفن ي
ال� تمر حالياً من مضيق البووسفور؟
عدد السفن ي

ت
ال� تمر من مضيق البوسفور يمكن لها أن تمر من قناة إسطنبول.
 % 99من السفن ي
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ت
ال� سيكون بإمكانها العبور
ما هي أنماط السفن ي
من قناة إسطنبول بعد إنتهاء ش
الم�وع؟
ت
ال� سيكون بإمكانها العبور من قناة إسطنبول:
تم تحديد السفن ي
ئ
ت
ت
ما�  17تم�اً.
أصناف السفن الناقلة وبطول أقصاه  275م�اً وبعرض  48م�اً وبقوة سحب ي
ئ
ت
ت
ما�  16تم�اً.
أصناف سفن الحاويات بطول أقصاه  350م�اً وبعرض  49م�اً وبقوة سحب ي

17

هل ت
س�جح السفن مقابل أجور مادية العبور
من قناة إسطنبول ف� ي ن
تع� من مضيق
ح� أنها ب
ي
ن
مجا�؟
البوسفور بشكل ي

ت
ال� تمر حالياً من مضيق البوسفورتدفع رسوماً محددة
أالسفن ي
الصحةبالضافة إىل رسوم
لجل المنارة البحرية ورسوم إالنقاذ و
إ

120
ألف دوالر

متوسط المدة الزمنية للسفن
الراغبة ف ي� عبور مضيق
البوسفور هي  14.5ساعة.

14.5
ساعة

ت
ال� يفوق طولها 200
الناقالت ي
تم�اً تقدر خسارتها اليومية من
إيجاراها بـ  120ألف دوالر.

السفن الساحبة والسفن الدليلة.
ت
ال� تمر من مضيق البوسفور تنتظر
هذا إ
بالضافة فأن السفن ي
مدة زمنية متوسطة  14.5ساعة .أما الناقالت ذات الحموالت
و� بعض أ
ف
الحيان يكون
الخطرة فإنها تنتظر متوسطياً  30ساعة .ي
هذا إالنتظار لـ  4-3أيام .وحسب معطيات عام  2017فإن السفن
ال� تنتظر هذه ت
ت
الف�ات الزمنية تتسبب ف ي� خسارة مادية تصل إىل
ي
ال� يفوق طولها  200م�اًت
مالي� الدوالرات .حيث أن الناقالت ت
ين
ي
تكون خسارتها اليومية من إيجاراها تصل إىل  120ألف دوالر .وإذا
ت
أخذنا ي ن
ال�
بع� إالعتبار تكلفة إنتظار هذه السفن فإن السفن ي
أك�.
ستع� من قناة إسطنبول ستكون لها الفائدة بشكل ب
ب

11
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هل سيتم ي ن
تأم� عبور السفن من قناة
إسطنبول بشكل آمن؟

تم القيام بتجربة محاكاة العبور
المائية وتحركات السفن ف ي� أفضل
المخت�ات العالمية.
ب
تم أ
الخذ ي ن
بع� إالعتبار ف ي� هذه
التجارب التطورات الصناعية
المتعلقة بالسفن وكذلك تطورات
ت
بالضافة إىل
القطاع
اللوجيس� إ
ي
نئ
أحجام موا� الدول الجارة عىل
البحر أ
السود وكذلك معطيات
وكما تم أ
الخذ ي ن
بع� (OECD).
إالعتبار حركة مرور السفن من
مضيق البوسفور خالل  13سنة
الماضية .وكما تم العمل مع
أوئل ش
ال�كات العالمية ف ي� مجال
عرض المرور البحري وهي
 (Transport Businessش�كة
)Solutions&MTBS, Martime
كما أنه سيكون هناك  7مساحات
لربط السفن ف ي� أوقات الطوارئ
ين
ين
ين
وساحت� إلرساء
ساحبت�
وسفينت�
السفن .كما سيقدم  30سفينة ساحبة
الخدمة عىل طول قناة إسطنبول.

بحث علمي

تم أيضاً أ
الخذ ي ن
العتبار
بع� إ
التغ�ات الطارئة ف ي� مرور السفن
ي
من خالل مضيق البوسفور خالل 13
سنة الماضية.

سيكون ف ي� قناة إسطنبول
7مساحات أمنة لربط السفن
ين
ين
ين
وساحت� إلرساء
ساحبت�
وسفينت�
السفن ف ي� الحاالت الطارئة.

13
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هل قناة إسطنبول
ش
كم�وع من ناحية
الفكرة والهندسة
ش
محل؟
م�وع ي

م�وع قناة إسطنبول بأكمله ش
ش
محل وقومي.
م�وع ي

20
بحث علمي

كم هم عدد العلماء
ين
والمختص� الذين
التحض�
عملو ف ي�
ي
ش
لم�وع قناة
إسطنبول؟
التحض� ش
لقد عمل ف ي�
لم�وع
ي
قناة إسطنبول  204أكاديمي
ومختص من
جامعات مختلفة.

21

هل تم أ
الخذ بآراء
ت
ومق�حات الشعب
ف� إطار ش
م�وع قناة
ي
إسطنبول؟

تم عقد إجتماع مشاركة الشعب ف ي� إجتماع
التأث�ات البيئية
بتاريخ  2018/3/27والذي أقيم ) (ÇEDتقييم ي
ف� المركز ف
الثقا� التابع ن
للمب� الجديد لبلدية أرناووط كوي.
ي
ي
آ
وقد تم تقييم جميع الراء و إالنتقادات
بالتأث�ات البيئية .وتم الوصول إىل نتيجة بصياغة
المتعلقة ي
أراء  57مؤسسة عامة وخاصة.
أ
العمال المتعلقة بتقييم
التأث�ات البيئية
) (ÇEDي

تم عقد الإجتماع بمشاركة الهامة ف� المركز ف
الثقا� التابع ن
للمب� الحديث
ي
ي
لبلدية أرناووط كوي.

 57مؤسسة
تم الوصول إىل تيجة بضياغة
آراء  57مؤسسة عامة وخاصة.
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هل سيكون ش
لم�وع لقناة إسطنبول مساهمة
لتوف� فرص عمل؟
ي
هل تم تسجيل
ش
م�وع قناة
إسطنبول ف ي� مخطط
العمار؟
إ

لقد تم تسجيل ش
م�وع قناة إسطنبول
ف ي� مخطط إالعمار .فلقد تم رسد القناة
كطريق ئ ف
ئ
البي�
أي
ما� ي� مخطط التنسيق ي
ورو� بمقياس 100000/1
للقسم ال ب ي
من مدينة إسطنبول والذي تمت
التصديق عليه بتاريخ .2019/12/23
ف
و� خضم مذكرة التفاهم تستمر
ي
وزارة البيئة والتخطيط العمر نا� �ف
ي ي
المخططات العمرانية ذات المقاييس
أ
الصغر.

توف�  10000فرصة عمل خالل مرحلة ش
م�وع قناة إسطنبول
سيتم ي
ف
ش
التحض� و إالنشاء للم�وع .أما
و� مرحلة
ي
والمنشآت المدمجة ي
نئ
ف ي� مرحلة التشغيل (الموا� ،المراكز اللوجيستية ،ميناء
توف�  10000فرصة عمل.
اليختات..،إلخ) فإنه من المنتظر ي

والنشاءات
التحض� إ
ي

 10000شخص

+

التشغيل

 10000شخص

15
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هل سيتم من خالل ش
الخالل بإتفاقية
م�وع
قناة إسطنبول إ
(مون�و) والتفاقيات الدولية أ
الخري ت
ت
وال� تركيا طرف فيها؟
إ
ي

إن مسؤولية تركيا وكذلك حقوقها المتولدة من
إتفاقية(مون�و) والتفاقيات الدولية أ
ت
الخرى وما يتعلق
إ
ين
تتغ� من جراء دخول قناة
بقوان� مضيق البوسفور لن ي
إسطنبول ي ز
ح� التنفيذ .وكما أن بلدنا لن يتأثر من جراء
أ
وال�ية إالخرى.
إالتفاقيات الموقعة والخاصة بالمور المائية ب

إن إتفاقية ت
(مون�و) من ناحية المبدأ ومن خالل تسجيل
أ
سيادة بلدنا تنسق كيفية مرور السفن إىل البحر السود
والمدة الزمنية إلنتظار وبقاء تلك السفن .أما قناة إسطنبول
لتع� بطريقة أأمن
فهي تعطي إ
المكانية الطوعية للسفن ب
ث
وأك� سهولة.
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ما هي أ
العمال التقنية
ت
ال� تقام ف ي�
ي
خضم ش
م�وع قناة
إسطنبول؟

م�وع قناة إسطنبول القيام أ
يتم ف ي� خضم ش
بالعمال
الجيولوجية والجيولوجية المائية وأعمال النماذج
الهيدروليكية والهيدروديناميكية وكذلك نماذح الموج
وتحاليل الزالزل والتسونامي وبحوث إنزالق ت
ال�بة وجودة
المياه ورسعة ت
ال�سب وتحليل مرور السفن ومحاكاة المالحة
ئ
التأث�ات
البي� وبحث ي
ومخطط إدارة النقل وتقييم ي
التأث� ي
إالجتماعية وكذلك حماية المناطق الثقافية والتاريخية.
أ
العمال الجيولوجية
والجيولوجية المائية

الزالزل

الهيدروليك

المواصالت

نموذج الموجة

تحليل الزالزل والتسونام

بحوث نماذج الموج

26

ت
يأ�  1.2مليون
هل سوف ف ي
إضا� إىل مدينة
إنسان ي
إسطنبول بعد ش
م�وع
قناة إسطنبول؟ هل
سيتم تأسيس مناطق
سكانية جديدة حول قناة
إسطنبول؟

إن ش
م�وع قناة إسطنبول سيؤمن شهيقاً جديداً من ناحية المرور
والمنتجعات إالجتماعية والمساحات ض
الخ�اء .حيث سيتم إنشاء
ذكيت� وفق العمارة أ
الفقية .عدد السكان المحتمل توتجده �ف
مدينت� ي ن
ين
ي
هذه المنطقة هو  500000نسمة.
ف� هذه المنطقة السكنية الجديدة ستكون أ
الحياء بأدوار
يقليلة (عىل أ
ال ثك�  5-4أدوار) .حيث العمارة أ
الفقية
ت
ال� ستقدم لهذه المساكن
والكثافة السكانية القليلة والخدمات ي
من المحال التجارية والمؤسسات العامة والمنتجعات الشاطئية
والمساحات إالجتماعية والساحات ض
الخ�اء والساحات الرياضية
وساحات الجامعات ومنطقة التطوير التكنولوجي والساحة السياحية
والساحة إالقتصادية -السياحية وساحة السياحية العالجية وساحة
ت
المؤتمرات والمعارض وكذلك ساحات الدعم
اللوجيس�.
ي
وبسبب هذه المنطقة السكنية الجديدة فإنه ال يخمن أن يزداد عدد
سكان مدينة إسطنبول .ويتم تقييم بأن هؤالء الذين يرغبون ف ي� العيش
بهذه المنطقة الجديدة هم ف� أ
الساس من سكان مدينة إسطنبول.
ي

17
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هل سيتأثر سكان المنطقة بشكل
سل� من جراء ش
م�وع قناة
بي
إسطنبول؟

ئ
البي� حول ش
م�وع قناة إسطنبول فلن يتأثر
لقد تم القيام بأعمال تقييم ي
التأث� ي
أ
سل� بأي شكل كان ولن يظلموا بأي حال من الحوال.
سكان المنطقة بشكل ب ي

28

هل سيتم إخراج  2مليار تم�
مكعب من المقالع؟ هل سيكون
ت
ال�اب المستخرج يكفي ئ
لمل
ين
لخمس�
إستيعاب مدينة إسطنبول
عام لرمي المقالع؟

ت
ال� ستنتج عن حفر قناة إسطنبول هي  1.17مليار تم� مكعب .وقد تم
إن كمية المقالع ي
تحديد المناطق ت
ال� سوف يتم فيها رمي هذه المقالع حيث أن هذه المناطق هي خارج
ي
المناطق المخصصة لرمي المقالع ف ي� إسطنبول وليس لها عالقة بالساحات المخصصة
لرمي المقالع المستخرجة من المناطق أ
الخرى.

ت
ال� ستنتج عن
إن كمية المقالع ي
حفر قناة إسطنبول هي  1.17مليار
تم� مكعب وسوف يتم تخزين هذه
الكميات من المقالع ف ي� ساحات
حيادية ال عالقة لها بساحات رمي
المقالع الموجودة حالياً.
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أين سيتم رمي المقالع المستخرجة من منطقة حفر ش
م�وع
قناة إسطنبول؟

القسم أ
ال بك� المسنخرج من الحفر سيتم إستخدامه
لدعم السواحل وسوف يتم رميه أيضاً لطمر الساحل
من طرف البحر أ
السود حيث سيتم ي ن
تأم� مناطق خدمية.
كما أن هذه المقالع سوف تستخدم ف ي� عملية الطمر من
أ
بالضافة إىل دعم
من مخرج القناة عىل البحر السود إ

30

تأث�
الغر� وكما ستستخدم هذه المقالع لتخفيف ي
الساحل أ ب ي
بح�ة تركوس وسد الترسيب بشكل
البحر السود عىل ي
ف
ق
ئ
ت
ش
ال� ستتم ي� القسم ال� ي� ستكون
ي
نها�  .عملية الطمر ي
ت
مهمة جداً ي ن
اللوجيس�
لتأم� جميع شبكة مواصالت المركز
ي
ت
كب� والذي سيكون له
وال� تحتاجه مدينة إسطنبول بشكل ي
ي
القتصادية.
أك� أيضاً من الناحية إ
مساهمة ب

هل سيكون إلستخراج
مقالع قناة إسطنبول
تأث�اً عىل الحركة
ي
ف
المرورية ي� المدينة؟

تأث� لحفر ونقل المقالع المتولدة من قناة
لن يكون هناك ي
ف
أك� حجم
إسطنبول عىل حركة المرور ي� المدينة .إن ب
أ
للحفر ف ي� القناة هو الفسم المطل عىل البحر السود
جمال  45كم
والذي يمتد لـ  17كم من أصل الطول إ
ال ي
للقناة .حيث أن هذه المقالع سوف يتم نقلها
ت
ال� سيتم إنشاؤه داخل القناة نفسها
خالل ممر الطرق ي
أ
ليتم نقله إىل المنطقة المحددة إلفراغه ف ي� البحر السود.
لذا فإن طرق المدينة الداخلية وكذلك الطرق الدائرية لن
تتأثر بحركة نقل المقالع.

تأث� لمقالع قناة إسطنبول عىل حركة مرور المدينة.
لن يكون هناك ي

لن يتم إستعمال الطرق الداخلية وكذلك الطرق الدائرية.

19
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الدول ت ي(� إي إم) والطريق دي 100
هل سيتم إغالق الطريق
ي
(إي )5-مع البدء ف� تنفيذ ش
م�وع قناة إسطنبول؟
ي

الدول
) (E5-والطريق ) (TEMلن يتم إغالق الطريق
ي
أ
أثناء العمل ف ي� ش
م�وع قناة إسطنبول .حيث سيتم الخذ
التداب� الالزمة المتعلقة بتأسيس روابط الطرق
بجميع
ي
ال�ية والحديدية وكذلك الجسور أ
والنفاق الالزمة لعدم
ب

عرقلة حركة المرور.إن المشاريع المتعلقة بمررات
يز
التجه� والتنسيق له من قبل
التنقالت المذكورة فلقد تم
التفاقيات الالزمة بهذا
المؤسسات العامة وتم التوصل إىل إ
الخصوص.
الدول
) (E5-والطريق ) (TEMلن يتم إغالق الطريق
ي
أثناء العمل ف� ش
م�وع قناة إسطنبول.
ي

32

هل ت ز
س�يد قناة إسطنبول
من مخاطر الزالزل؟

ت
ال� تحدث ف ي� الطبقات البنائية
الزالزل تنتج من التحركات ي
الق�ة أ
المتواجدة ف ي� ش
الرضية .فال يمكن إلنشاءات عمقها
 20.75تم�اً أن تؤثر ف� الكتل أ
الرضية الممتدة بسماكة مئات
ي
،الكيلوم�ات .فهذه النشاءات ال تختلف عن إنشاء( تم�و أ
ت
النفاق
إ
الدوار أ
)الجسور ومراكز التسوق ذات أ
الرضية العميقة...إلخ
س� قناة
كما أنه ال يوجد أي خط فعال للزالزل يقع عىل خط ي
إسطنبول .فخط صدع أ
الناضول يمر من مسافة  11كم من
خط القناة ويمر خط صدع جينارجيك من مسافة 30كم من مجرى
القناة .إن قناة إسطنبول من حيث حجم الحفر والطمر ومن حيث
حجم المياه داخل القناة ال يمكن أن تؤثر عىل أية حركة ت ز
إه�ازية.

بحث علمي

بالضافة إىل ذلك فإنه ف ي� تحليل وضعية الزالزل
إ
ف
ت
تم التمعن ي� ف�ة تكرار الزالزل خالل  2475عام
أك� زلزال يمكن أن
وتم حساب تسارع زلزال ب
يحدث وعىل إثر ذلك تم العمل عىل تصميم
قناة إسطنبول.
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هل بقناة إسطنبول سوف يتم حرص  8مليون من أهل
إسطنبول ف ي� جزيرة؟ كيف يمكن أن تؤمن سالمة هؤالء
ين
المواطن� ف ي� حالة وقوع زلزال؟

ف ي� حال الزلزال فإن أول عمل يقام به هو إخراج
الناس من أماكنهم ونقلهم إىل أقرب ساحة تجمع .هذا
يتم التخطيط له ف ي� كل حي .فخروج  8مليون إنسان
مع وقوع الزلزال وتوجههم إىل غرب خط كوجوك
للغاثة
جكمجة -دوروسو ليس من المخطط الموضوع إ
ف
منا� للعقل وللعلم .بالعكس فإن
أثناء الزلزال .وهذا ي
الناس بعد الزلزال يجب عليهم ان ال يستعملوا سياراتهم

الخاصة ألنه يجب ترك الطرق العامة الرئيسية لتحركات
النقاذ .ألنه البد من من تقليل الحركة المرورية لفتح
فرق إ
�ض
والسعاف وهذا وري جدا للحفاظ
النقاذ إ
المجال لفرق إ
عىل النفس والممتلكات .إن مفهوم «الجزيرة» يراد منه خلق
ن
ين
المواطن� من حقهم بالهروب من الزلزال
يع� حرمان
فهم ي
وهذا الفهم
ت
يأ� من نية سيئة.
إنما ي
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التداب� الالزمة ف� منطقة ش
م�وع قناة إسطنبول
هل تم أخذ
ي
ت ي
تأث�ات مخاطر تميع ال�بة نتيجة الزالزل؟
من ي

ت
بتميعال�بة عىل
لقد تم القيام بجميع التحاليل المتعلقة
التداب� الالزمة
جميع مسار القناة .لقد تم أخذ جميع
ي
بفضل التكنولوجية المتاحة ف ي� عرصنا ضد إحتمالحدوث
التميع وتم ي ن
تأم� الوضعية الخالية من المخاطر.

بحث علمي

تم القيام بجميع التحاليل المتعلقة بتميع
ت
ال�بة عىل جميع مسار القناة.

التداب� الالزمة بفضل
تم أخذ جميع
ي
ف
التكنولوجية المتاحة ي� عرصنا.
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ما هي أ
العمال ت
ال� تم القيام بها بخصوص إحتمال
حدوث تسونامي ف ي� بحر مرمرة والبحر السود �ف
إ
ي
ي
خضم ش
م�وع قناة إسطنبول؟

بهدف تقييم مخاطر وقوع تسونامي ف� بحر مرمرة والبحر أ
السود تم
ي
العمل عىل محاكاة نموذجية خاصة بالتسونامي .ووجد بأنه ف ي� حال
لل�بة مع التحركات أ
حدوث إنزالق ت
الرضية بنفس الوقت وإحتمال
أك� إرتفاع للموج سيكون:
حدوث تسونامي فإن ب

ف ي� مدخل بحر مرمرة  117سم
ف� مدخل البحر أ
السود لن يتعدى مرتبة  68سم
ي
أ
تعت� قيم محدودة.
وهذه الرقام ب

23
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هل يوجد ف� مسار ش
م�وع قناة إسطنبول أية منطقة قابلة
ت ي
إلنهيار ال�بة؟

إستناداً لخرائط مؤسسة البحث ن
التق� للمعادن بمقياس
ي
 25000/1فإنه تم التقييم بعدم وجود أية خطر فعال

37

أو أي منطقة إنزالق جديدة يمكن أن تؤثرعىل خطورة
إلنهيار ت
ال�بة فبها ف ي� مسار قناة إسطنبول وما يحيطها.

الدعاء الذي يقول بأن ش
م�وع قناة إسطنبول سوف
هل إ
يجفف مصادر مياه ش
ال�ب لمدينة إسطنبول وأنه سيضع
مدينة إسطنبول أمام العطش وجهاً لوجه هو إدعاء صحيح؟

الدعاء القائل بأن ش
م�وع قناة إسطنبول سوف
إن إ
يضع مدينة إسطنبول وجهاً لوجه أمام العطش إنما
هو إدعاء يغ� صحيح .إن إستهالك إسطنبول للمياه
سنوياً هو  1مليار و  60مليون تم� مكعب.
لبح�ة تركوس هو  133.9مليون
إن إ
النتاج السنوي ي
البح�ة
النتاجية لهذه
تم� مكعب .ومع قناة إسطنبول فإن إ
ي
سوف ينخفض سنوياً  2.7مليون تم� مكعب .وهذا
تأث�ه إنما لقليل جداً عىل مدينة إسطنبول وفقط ما يقابل
ي
أ
صازل درة السنوي
النتاج الخاص بسد
 2.5باللف .أما إ
ي
هو  49مليون تم� مكعب .إن  61بالمئة من هذا السد سيبقى
داخل ش
م�وع قناة إسطنبول .وسوق يتم الحفاظ عىل نسبة
النتاجية لهذا السد
 39منه المتبقية .ومع قناة إسطنبول فإن إ
.سوف تنخفض بقيمة  19مليون تم� مكعب بالسنة
النتاجية فإن الفرق هو  30مليون تم� مكعب
.ومن ناحية إ
وتأث� هذا الفقدان عىل عموم إسطنبول نسبنه هي 2.8
ي

أ
تأث� قناة إسطنبول عىل إحتياطي
تقريباً .وبهذه الرقام فإن ي
ف
.المياه ف ي� المدينة هو ي� حدود %3
النتهاء من ش
م�وع سد مالن الذي
بالضافة إىل أنه بعد إ
إ
سينقل مدينة إسطنبول نحو المستقبل حيث سيوفر للمدينة
 1.1مليار تم� مكعب من الماء سنوياً .وهذه القيمة تشكل 34
ت
ال� سوف تفقد من جراء ش
م�وع قناة إسطنبول.
ضعفاً للكمية ي
ش
الحتياطية للمدينة
س�فع من قيمه المياه إ
فم�وع سد مالن ي
إىل ضعفيها .وكما أن المؤسسة العامة للمياه تقوم بوضع
حمزل و يب�ينججي وكرة مندرة لرفع مستوى
خطط لسدود
ي
النتهاء من هذه
الحتياطي لمدينة إسطنبول وعندما يتم إ
إ
كب� من المياه
إحتياطي
عىل
الحصول
سيتم
فإنه
المشاريع
ي
يفوق ما سيتم قفدانه من جراء ش
م�وع قناة إسطنبول .دولتنا
كما كانت ف� ض
الما� هي ف ي� الحا�ض أيضاً تخطط لمدينة
ي
ي
إسطنبول وتسعى ي ن
لتأم� ضمان
إحتياجات المدينة من المياه.
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ض
دولتنا كما كانت ف� ض
الحا� أيضاً تخطط لمدينة إسطنبول
الما� هي ف ي�
ي
ي
وتسعى ي ن
لتأم� ضمان إحتياجات المدينة من المياه.
%3
أ
تأث�ها
عىل ضوء هذه الرقام فإن ي
عىل إحتياطي مدينة إسطنبول
من المياه هو بمستوى %3
إستهالكالمياه
الستهالك
التقري� لمدينة
إ
بي
إسطنبول للمياه سنوياً هو
ت
 60مليون م� مكعب
صازل درة
سد ي
النتاجية الحالية لسد
إ
صازل درة سنوياً عي
ي
 49مليون تم� مكعب
مصادرالمياه
المؤسسة العامة للمياه تقوم
حمزل و
بوضع خطط لسدود
ي
يب�ينججي وكرة مندرة وعندما
النتهاء من هذه المشاريع
يتم إ
فإنه سيتم الحصول عىل
كب� من المياه يفوق ما
إحتياطي ي
سيتم قفدانه من جراء ش
م�وع
قناة إسطنبول

إستهالكالمياه

سوف تحصل عىل
مليار تم� مكعب 1.1
من المياه

سد مالن
سيتم ي ن
تأم�  1.1مليار تم� مكعب
من المياه لمدينة إسطنبول بعد
النتهاء من ش
م�وع سد مالن
إ

بح�ةتركوس
ي
لبح�ة
إ
النتاجية الحاية ي
تركوس هي 133.9
مليون تم� مكعب سنوياً
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39

مع العمل بإنشاء قناة
إسطنبول
هل ستترسب مياه
بح�ة
مالحة إىل ي
تركوس (دوروصو)؟

ما هي عاقبة سد
سازل درة؟
ي

بح�ة تركوس هو أعىل من مستوى
إن مستوى مياه ي
قناة إسطنبول .ومن يغ� الممكن أن تتوجه المياه المالحة
البح�ة .وبنتيجة أبحاث المحاكاة المائية
من القناة بإتجاه
ي
أ
والعمال الهيدروجيولوجية ي ن
تب� بإنه ال يمكن أن تتأثر
بح�ة تركوس أو أية منطقة أخرى أ
بالمالح.
ي
ونظراً للفارق ف ي� المستويات فإنه ال ينتظر أن يكون هناك
بالضافة فإنه
ترسب أو إنتفاخات ف ي� المياه الباطنية .وهذا إ
بح�ة تركوس وكذلك المياه الجوفية من مياه
لك ال تتأثر ي
ي
البحر سيتم تغليف الجدران الداخلية لقناة إسطنبول
ق
وا� خاص وسيكون ف ي� االوجه الداخلية للقناة ستائر
بغطاء ي
خاصة وعنارص مضادة للترسبات مع جدران مرنة قابلة
للتمدد.

سازل درة سيتم إدخاله ف ي� مسار قناة إسطنبول والقسم
سد ي
الذي سيتم فقدانه سيتم إكتسابه عن طريق بناء إنحناء شمالر
الجديد .وسيكون النقص عىل عموم إسطنبول بمقدار %2.8
م�وع سد مالن سوف يتم ي ن
ومع ش
أك� مما
تأم� إحتياطي ب
تحتاجه مدينة إسطنبول من المياه.
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سل� عىل
هل سيكون لمشورع قناة إسطنبول أي ي
تأث� ب ي
المساحات التاريخية لمدينة إسطنبول؟
مزرعة رسنلي أ
الثرية والمناطق التاريخية الغيرقابلة للعمران (ياشاك

لقد تم تجهيز تقرير «التنقيب أ
الثري» لتحديد المناطق
أ
والرث الثقافي ولمعرفة تأثيرات مشروع قناة
الثرية إ
أ
والرث الثقافي
إسطنبول على على هذه المناطق الثرية إ
الثابت في منطقة مشروع القناة.

شهير(

المناطق الغير قابلة للعمران من الماضي وإلى يومنا
الحاضر والتي تعكس القيم أ
الثرية والتاريخية والطبيعية
والثقافية سيتم من مفهوم التوازن بين الحماية -إالستعمال
المحافظة على هذه المناطق وجعلها حدائق محمية.

الدرجة 1و ( 3أوجيالر(
رجيون المنطقة أ
الثرية الغير قابلة للعمران من الدرجة  1و ( 3كوجوك

الساحل أ
الثري الداخلي والخارجي في منطقة كوجوك جكمجة
والمنطقة الغير قابلة للعمران الطبيعية في (أوجيالر ،كوجوك
جكمجة(
بحيرة كوجوك جكمجة ومحيطها والمناطق ذو الدرجة  1و 3
أ
الثرية الغير قابلة للعمران (أوجيالر -بشاك شهير(

) خرابة فيلي بوز المنطقة أ
الثرية الغير قابلة للعمران من الدرجة 1
أرناووط كوي(
سبرادون المنطقة أ
الثرية الغير قابلة من

جكمجة(

مغارات يريم بورغاز المنطقة أ
الثرية الغير
قابلة للعمران من الدرجة ( 1باشاك شهير)

المناطق التاريخية أ
القرب إلى مسار قناة
إسطنبول هي مدينة بثونيا أ
الثرية التاريخية
ومغارات يريم بورغاز .مشروع قناة إسطنبول
لن يؤثر على هاتين المساحتين التاريخيتين بشكل سلبي.
مدينة بثونا أ
الثرية تقع خارج منطقة العمل بقناة إسطنبولمغارات
يريم بورغاز تقع خارج منطقة إنشاء قناة إسطنبول

بحث علمي

مدينة بثونيا أ
الثرية ومغارات يريم بورغاز
لن تتأثر من جراء قناة إسطنبول

وكما أنه في حال العثور على أية أثار تاريخية فسيتم العمل وفق
الصول الثقافية رقم  2863وسوف يتم أضافة هذه أ
قانون حماية أ
الثار
لمكتسبات بلدنا الثقافية .على سبيل المثال عند العمل بمشروع مرمراي
الالف من أ
تم إكساب بلدنا أ
الثار التاريخية التي تم العثور عليها آنذاك.
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ما هي أ
العمال ت
ال�
ف ي
تم القيام بها ي�
خضم ش
م�وع قناة
إسطنبول للحفاظ
عىل حياة أ
الحياء؟

تم العمل خالل ش
الم�وع مع  18مختص وتم
البحث من الناحية النباتية والحيوانية وعىل مدار
ين
المختص� هم عىل الشكل
أربعة فصول وهؤالء
التال:
ي
إثن� ف� مجال أ
ن
ين
النواع النباتية.
أخصائي� ي ي
مختص ف ي� الالفقاريات.
مختص ف ي� علم الزواحف.
مختص ف ي� أنواع الطيور .
مختص� ي ن
ين
إثن� ف ي� علم الثديات.
مختص� ي ن
ين
إثن� ف ي� مجال أسماك المياه الداخلية.
أ
ت
النبا�
لقد تم خالل هذه العمال تقييم الغطاء ي
ن
والحيوا� الطبيعي للمناطق الحساسة ف ي� مسار
ي
قناة إسطنبول .وقد تم رسد أنواع النباتات
والحيونات
المستوطنة والنادرة والوجب الحفاظ عليها �ف
ي
التأث�ات البيئية.
) (ÇEDتقرير تقييم ي

بحث علمي

أ
ن
ت
والحيوا�
النبا�
ي
لقد تم خالل هذه العمال تقييم الغطاء ي
الطبيعي للمناطق الحساسة ف ي� مسار قناة إسطنبول .وقد تم رسد
أنواع النباتات والحيونات المستوطنة والنادرة والوجب الحفاظ
ف
التأث�ات البيئية.
) (ÇEDعليها ي� تقرير تقييم ي
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ما الذي تم العمل به ف� خضم ش
م�وع قناة إسطنبول
ي
للحفاظ عىل طبيعة مدينة إسطنبول؟

لقد تم التدقيق بشكل مفصل ف ي� المناطق الحساسة الواقعة
عىل مسار قناة إسطنبول .وتم تقييم هذه أ
العمال ف ي� تقرير
وتم رسد ت
التأث�ات البيئية
المق�حات المتعلقة ) (ÇEDتقييم ي
بالحماية.

تم وسوف يتم العمل وفق المواد المعنية ف ي� قانون حماية
أ ض
ا� الغابية رقم .6831
الر ي
ف
بح�ة كوجوك جكمجة.
لن يكون هناك إنشاءات ي� سواحل ي

بحث علمي

لقد تم العمل بنماذج المحاكاة التقنية
ف� خضم ش
م�وع قناة إسطنبول وتم إستعمال
ي
بالضافة إىل القياسات
القياسات الموجودة إ
ت
ال� تم الحصول عليها من الميدان
ي
التاث�ات البيئية المحتملة .
بهدف الحصول عىل ي

بسبب مقطع القناة وسوف يتم الحفاظ عىل هذه المنطقة
العالن عن
كمنطقة محمية يغ� قابلة للعمران .وقد تم إ
مخطط.
إعماري وفق مخطط إعمار ناظم بمقياس .100000
لقد تم التخطيط ألعمال القناة بحيث ال تؤثر عىل جودة
بح�ة تركوس.
مياه ي

سيتم المحافظة عىل إستمرارية الحياة الطبيعية المأهولة عىل
أ ض
ت
ا� بشكل مستمر ألجل
ضف� القناة فوسوف يتم مراقبة الر ي
ي
والنشاء والتشغيل.
هذا الغرض ي� جميع أطوار
التحض� إ
ي
سوف تتم الرقابة وفق «خطة عمل الحفاظ عىل التنوع
ف
التأث�ات البيئية
البيولوجي» المشار إليها ي� تقرير تقييم ي
بالضافة لفعاليات الحماية عىل أساس الفصيلة ).(ÇED
إ
لقد تم العمل بنماذج المحاكاة التقنية في خضم مشروع
بالضافة
قناة إسطنبول وتم إستعمال القياسات الموجودة إ
إلى القياسات التي تم الحصول عليها من الميدان بهدف
الحصول على التاثيرات البيئية المحتملة.
إذا نظرنا إلى التلوث المائي التي تسببت به السفن التي مرت
ليومنا هذا من مضيق البوسفوروكذاك الحوادث التي تسببت
بها جعل من أ
الهداف الرئيسية لمشروع قناة إسطنبول هو
الحفاط على طبيعة المدينة وتاريخها وأهم من ذلك هو
الحفاظ على سالمة أ
الرواح والممتلكات.
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هل ستقل
المساحات الغابية
والمساحات
ض
الخ�اء نتيجة
ش
م�وع قناة
إسطنبول؟

سوف يتم إكساب المنطقة  4.67مليون
تم� مربع من المساحات الغابية و  86.5مليون
تم� مربع من المساحات ض
الخ�اء والساحات
الرياضية اي ما مجموعه  91.24مليون تم� مربع

سيتم إكساب المنطقة  4.67مليون تم�
مربع من المساحات الغابية.

44

هل ستكون هناك خطورة
من فقدان المياه الجوفية
نتيجة ش
م�وع قناة إسطنبول؟

ت
ال� عمل بها حول المياه الجوفية حيث تم قتح 17
من خالل نماذج المحاكاة ي
ئب�اً للمراقبة عىل طول مسار القناة كان منها  8أبيار تعمل بالمضخات وتم
الجو� وجرت المحاكاة للمياه الجوفية أ
ف
الحصول عىل معطيات المياه
بالبعاد
ي
الثالثية وتم وضع الخطط الهندسية لحماية المياه الجوفية والكفيلة لمنع
الترسبات ف� مقاطع أ
الساسات القابلة للترسب .فموضوع ترسب المياه
ي
الجوفية أمر يغ� وارد.

45

هل سيكون ش
لم�وع قناة
تأث� عىل
إسطنبول أي أي
مساحات عيش السماك؟

تم أ
الخذ ي ن
التغ�ات الفصلية فلقد تم القيام بمحاكاة
بع� إالعتبار ي
وحسابات ت
لف�ة ما قبل وما بعد ش
م�وع قناة إسطنبول .لوحظ
أ
أ
ين
وكسج� المنحل الالزم للحياء
من خالل التحاليل أن نسبة ال
تتغ� ولم تنقص ف� أي تف�ة من تف�ات السنة .وبمع�ن
المائية لم ي
ي
آخر سوف يتم الحفاظ عىل إستمرارية ش�وط عيش الحياة
ال� ف� البحر أ
ت
السود وبحر مرمرة.
الطبيعية ي ي
ف
النشاءات
بالإضافة إىل ذلك تم وضع خطة مراقبة ي� تف�ة إ
والتشغيل بما يخص الحفاظ عىل جودة المياه والتنوع ئ
البي�.
ي
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46

هل لقناة إسطنبول
تأث� عىل المساحات
ي
الزراعية؟

تم وضع الحلول الخاصة حول المساحات الزراعية الواقعة
ف
التأث�ات البيئية
عىل مسار قناة إسطنبول ي� تقرير تقييم ي
ت
ت
ال� سيتم الحصول عليها من حفر )(ÇED
قال�بة الخصبة ي
القناة سيتم إستعمالها لتكوين مساحات خدمية ض
أك�
خ�اء ب
وأوسع.
بالضافة إىل المخطط المعلن لوزارة البيئة والتخطيط
هذا إ
العمر ن يا� بمقياس  100000/1لتنظيم البيئة حيث سيتم إكساب
 4.7مليون تم� مربع
كمساحات غابية و  86.5مليون تم� مربع كمساحات ض
خ�اء
وساحات رياضية أي ما مجموعه  91.2مليون
تم� مربع.

47

هل يؤدي ش
م�وع
قناة إسطنبول إىل
تغ�ات مناخية؟
ي

تم القيام بجميع أ
العمال المتعلقة بالمناخ بما يخص
تغ� ف ي�
محيط قناة إسطنبول .ولن يكون هناك أي ي
النتهاء من ش
م�وع إنشاء القناة.
المناخ بعد إ

48

هل سيسبب ش
م�وع
قناة إسطنبول بزيادة
السيول والفيضانات؟

ت
النبا�
هنالك عوامل ي
كث�ة تؤدي إىل تشكيل السيول .فالمناخ والغطاء ي
التأث�ات الجيولوجية وخواص المنشآت و تال�بة
و
نسانية
والعوامل إال
ي
أ
أ
ف
وتغ� التوازن الطبيعي ي� الحواض المائية وكذلك المطار الغزيرة
ي
المفاجئة.

فإذا أخذنا هذه العوامل ي ن
العتبار فإن قناة إسطنبول
بع� إ
ال تأخذ مكانة ف ي� خارطة تركيا الخاصة بالسيول والفيضانات.
لذا ال ينتظر أن تكون هناك سيول أو فيضانات.

بحث علمي

تغ� ف ي� المناخ بعد
لن يكون هناك أي ي
النتهاء من ش
م�وع إنشاء القناة.
إ
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هل سينتهي التيار
ئ
ين
تجاه�
ال
الما� ذو إ
ي
المتواجدين ف ي� مضيق
البوسفور بعد قناة
إسطنبول وهل سيؤدي
ذلك إىل تلوث بحر
مرمرة؟

لن يزداد التلوث ف ي� بحر مرمرة بعد قناة إسطنبول .وبأبحاث المحاكاة
ت
ال� تم القيام بها تم أخذ قياسات موسمية وتم عمل محاكاة
ي
وقياسات لما قبل ولما بعد قناة إسطنبول.
ت
ت
ال� هي
ال� تم الحصول عليها من الميدان أو ي
سواء من القياسات ي
موجودة تم المحاكاة الهيدروديناميكية النموذجية تم ي ن
تعي� رسعة
تدفق التيارات المائية وتم عكس النتائج المحصول عليها عىل محاكاة
نموذج الجودة االمائية .ومن خالل مالحظة أ
ين
ال
وكسج� المنحل ف ي� الماء
وعبور المواد أ
الخرى إثر هذه المحاكاة لم يتم تثبيت أية سلبيات.
سوف تتم المحافظة عىل إستمرارية الظروف الطبيعية
للحياة ف� بحر مرمرة والبحر أ
السود.
ي

تم التوصل من خالل التحاليل أن نسبة أ
ين
وكسج� المنحل
ال
ف
الكا� للحياة المائية ف ي� أي فصل
لم تنخفض عن المستوى ي
من فصول السنة بسبب القناة.

50

هل ستكون هناك
روائح كريهة
ف ي� بحر مرمرة
بعد إفتتاح قناة
إسطنبول؟

لن تكون هناك روائح كريهة ف ي� بحر مرمرة بعد
إفتتاح قناة إسطنبول .فلقد تم القيام بجميع القياسات
أ
والبحاث العلمية (الهيدروديناميكية وجودة المياه
ورسعة ت
ال�سب) وذلك بنموذجية المحاكاة ولم يتم
الحصول عىل أية نتائج سلبية يمكن أن تقع عىل
الهيدروديناميك تم
بحر مرمرة .ففي نظام القياس
ي
أخذ جميع أنظمة المضائق والمعطيات الموجودة
ت
بع� ي ن
ال� تم الحصول عليها من
السن� والقياسات ي
الميدان ليتم إدخالها إىل المحاكاة النموذجية .هناك
ما� من البحر أ
ئ
السود بإتجاه بحر مرمرة وتيار
تيار ي
أ
ئ
ما� من بحر مرمرة بإتجاه البحر السود .وقد تم
ي
البحث ي ن
ب� الوضع الراهن مع الوضع الذي سيحدث
ف ي� حال إالنتهاء من القناة .لوحظ نتيجة التحاليل أن
القناة لن تتسبب ف� تخفيض نسية أ
ين
وكسج� وأنها
ال
ي
لن تؤثر بسلبية عىل الحياة البحرية.
أ
ئ
هناك تيار ئ
ما� من بحر
ما� من
البحر السود بإتجاه بحر مرمرة وتيار ي
مرمرة بإتجاه يالبحر أ
السود.
سل� عىل بحر مرمرة.
تم تثبيت بأن القناة لن يكون لها ي
تأث� ب ي
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