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قضايا
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Monday 19 April 2021

يتصاعد الســجال في تركيا بشــأن مشروع قناة إســطنبول المائية بين الحكومة والمعارضة .تقف هذه المقالة على األجواء
التركية الداخلية بشأن جدواها والحاجة إليها ،في ظل وجود مضيق البوسفور ،وتأثيراتها على اتفاقية مونترو

سجال تركي ساخن بين الحكومة والمعارضة

قناة إسطنبول واتفاقية مونترو
عمر كوش

تـعـيــش تــرك ـيــا ،ف ــي أيــام ـنــا ه ــذه،
ع ـ ـلـ ــى وق ـ ـ ـ ــع ارت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدادات الـ ـبـ ـي ــان
ال ـ ـ ــذي أص ـ ـ ـ ــدره  104ضـ ـب ــاط مــن
كـبــار ضـبــاط الـبـحــريــة الـتــركـيــة املتقاعدين،
م ـن ـت ـصــف ل ـي ـلــة الـ ــرابـ ــع م ــن إب ــري ــل/ن ـي ـس ــان
ال ـ ـجـ ــاري ،واعـ ـت ــرض ــوا ف ـي ــه ع ـل ــى س ـيــاســات
ال ـح ـكــومــة ال ـتــرك ـيــة ومـســاعـيـهــا ح ـي ــال عــدد
م ــن ال ـق ـضــايــا ،خ ـصــوصــا املـتـعـلـقــة بتنفيذ
م ـشــروع قـنــاة إسـطـنـبــول املــائـيــة لـلــربــط بني
البحر األسود وبحر إيجه ،والتي اعتبروها
م ـح ــاول ــة ل ـل ـخ ــروج م ــن ات ـفــاق ـيــة «م ــون ـت ــرو»
الخاصة بحركة السفن عبر املضائق
الدولية،
ّ
التركية ،واملوقعة عام .1936
اعتراضات البيان

وجاء بيان الضباط املتقاعدين األتــراك على
وقع النقاشات والسجاالت الساخنة ما بني
الحكومة واملعارضة ،التي أحدثها مشروع
قناة إسطنبول املائية ،إذ يقود رئيس بلدية
إسطنبول الـكـبــرى ،أكــرم إمــام أوغـلــو ،ومعه
ح ــزب الـشـعــب ال ـج ـم ـهــوري ،حـمـلــة مـعــارضــة
العتبارات بيئية واقتصادية
ملشروع القناة،
ٍّ
ّ
وسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،لـ ـك ــن املـ ــوق ـ ـعـ ــن عـ ـل ــى ال ـب ـي ــان
ا ّع ـتــرضــوا عـلــى م ـشــروع الـقـنــاة باعتبارهم
أنــه ّ
يمس باتفاقية «مونترو» التي «تحمي
ح ـق ــوق ال ـش ـعــب ال ـتــركــي بــأف ـضــل ش ـك ــل ،من
خالل السيطرة التركية على املضائق بشكل
كـ ــامـ ــل» ،بــوص ـف ـهــا «ات ـف ــاق ـي ــة ت ـم ـنــع دخ ــول
تــرك ـيــا ف ــي ّ
أي ح ــرب ال تــريــدهــا إل ــى جــانــب
أح ــد األطـ ـ ــراف امل ـت ـح ــاربــن ،إذ أت ــاح ــت لـهــا،
َ
في أثناء الحرب العاملية الثانية ،أن تحمي
حيادها» .لذلك طالبوا ،في بيانهم ،بضرورة
«تـجـ ُّـنــب ّ
أي ك ــام أو ن ـشــاط يـمـكــن أن يكون
سببًا َليضع هذه االتفاقية على الطاولة ،أو
أن تكون موضع نقاش ،وهي االتفاقية التي
ّ
تحتل ،لهذا السبب أو لغيره ،موقعًا ّ
مهمًا في
ّ
مصير تركيا وبقائها» .وذهب موقعو البيان
ّ
مجرد
إلــى اعتبار اتفاقية مونترو «ليست
اتـفــاقـيــة تـحـكــم م ــرور الـسـفــن عـبــر املـضــائــق
التركية ،بل انتصار دبلوماسي كبير ،أعاد
إلى تركيا سيادتها على مضائقها البحرية
االسـتــراتـيـجـيــة» ،وبفضلها «أص ـبــح البحر
األسود بحرًا للسالم».
ولم يتوقف البيان عند التحذير من االنسحاب
مــن اتفاقية «مــونـتــرو» ،بــل امتد إلــى قضايا
داخلية عدة متعلقة بإدارة الدولة وسياسات
الحكومة وقـيــم الجمهورية والعلمانية ،إذ
دان املــوق ـعــون عـلــى الـبـيــان «اب ـت ـعــاد ال ـقــوات
البحرية التركية عن هــذه القيم ،وعــن النهج
امل ـعــاصــر ال ــذي رس ـمــه مــؤســس الـجـمـهــوريــة
التركية الحديثة ،مصطفى كمال أتــاتــورك»،
ّ
وعبروا عن حزنهم النتشار «بعض األخبار
والـ ـص ــور» ال ـخــاصــة ب ــال ـق ــوات ال ـب ـحــريــة في
وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،ف ــي إح ــال ــةٍ
إل ــى ان ـت ـشــار صـ ــورة ع ـلــى م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االجتماعي لضابط في البحرية التركية في
م ـكــان ع ـب ــادة ،مــرتــديــا عـمــامــة وع ـب ــاءة فــوق
ّ
لباسه العسكري ،مع أن وزارة الدفاع التركية
أعلنت فتح تحقيق في هــذا املــوضــوع .ودعا
البيان إلى ضرورة «أن يعمل الجيش التركي
ّ
بجد من أجل املحافظة على املواد األساسية
للدستور ،التي ال يمكن تغييرها وال يمكن
اقتراح تغييرها» ،في إشارة إلى معارضتهم
الدعوى التي أطلقها الرئيس التركي ،رجب
ط ـيــب أردوغ ـ ـ ـ ــان ،م ــن أج ــل تـغـيـيــر الــدس ـتــور
التركي املعمول به منذ .1982
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ت ـض ـ ّـم ــن بـ ـي ــان ال ـض ـب ــاط
ّ ّ
األتــراك املتقاعدين نقاطًا عدة ،إال أن تركيزه
ك ــان مـنـصـبــا عـلــى جـمـلــة م ــن االع ـت ــراض ــات،
طــاولــت ،على وجــه الخصوص ،مــا اعتبروه
محاولة الـخــروج مــن اتفاقية «مــونـتــرو»؛ إذ
اسـتـنــد مــوقـعــو الـبـيــان فــي ذل ــك إل ــى الـجــدال
الـ ـ ــذي أثـ ــارتـ ــه واقـ ـع ــة انـ ـسـ ـح ــاب ت ــرك ـي ــا مــن
اتفاقية «إسطنبول» لحماية املرأة من العنف
بمرسوم رئــاســي ،وإمكانية أن تنسحب من
اتفاقيات ومعاهدات دولية أخرى ،خصوصًا
بعد التصريحات التي أطلقها رئيس البرملان
ّ
وتحدث فيها عن
التركي ،مصطفى شنطوب،
إمـكــانـيــة خ ــروج تــركـيــا مــن اتـفــاقـيــات دولـيــة
ً
أخ ــرى ،بـمــا فيها اتـفــاقـيــة «مــونـتــرو» مـثــاال،
بموجب الصالحيات التي يمنحها الدستور
ال ـتــركــي لـلــرئـيــس ل ـل ـخــروج م ــن االت ـفــاق ـيــات
الدولية.
ردود الفعل

ويدخل بيان الضباط األتراك املتقاعدين في
سـيــاق االسـتـقـطــاب السياسي ال ــذي تشهده
تركيا ،وما يستتبعه من سجال وتنافس ما
بني حــزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه
ح ــزب ال ـحــركــة ال ـقــوم ـيــة م ــن ج ـهــة ،وأحـ ــزاب
وقــوى املعارضة من جهة أخــرى .لذلك ،أثار
ـاالت واسـ ـع ــة عـلــى
ـات وس ـ ـجـ ـ ٍ
ال ـب ـي ــان ن ـق ــاش ـ ٍ
مختلف املـسـتــويــات ،الــرسـمـيــة والسياسية
وال ـش ـع ـب ـيــة ،وص ـ ــدرت ردود ف ـع ــل عـ ــدة مــن
مسؤولني فــي الحكومة وأح ــزاب املعارضة،
إذ فتحت النيابة العامة في العاصمة أنقرة
تحقيقًا «مع املوقعني على البيان ،ومن يقف
وراء إع ــداده» ،وجــرى توقيف عشرة ضباط
من املوقعني على البيان على ذمة التحقيق،

عبّارة تبحر عبر مضيق البوسفور في إسطنبول ( 2019/12/26فرانس برس)

واس ـ ـتـ ــدعـ ــاء أرب ـ ـعـ ــة آخـ ــريـ ــن م ـن ـه ــم ل ـ ــإدالء
بــإفــاداتـهــم أم ــام الـقـضــاء مــن دون توقيفهم،
مراعاة لكبر سنهم ووضعهم الصحي.
وتمحورت ردود فعل الداعمني للبيان حول
إدخاله ضمن حرية التعبير ،واعتبار ّأن ّ
رد
ّ
فعل املعترضني عليه مبالغ فيه ،ألن الضباط
املوقعني على البيان لم يرتكبوا جريمة ،بل
ّ
عبروا عن آرائهم مثل بقية املواطنني .في حني
ّ
تمحور رد فعل املسؤولني في حزب العدالة
والـتـنـمـيــة (ال ـحــاكــم) وحـلـيـفــه ح ــزب الحركة
القومية ،حــول ربــط البيان بفكرة االنـقــاب،
ّ
والـتــركـيــز على أن التعبير عــن ال ــرأي شــيء،
وبيان يدعو إلى انقالب شيء آخر ،إذ رفض
الــرئ ـيــس أردوغـ ـ ــان «ق ـب ــول ب ـيــان ال ـج ـنــراالت
ّ
املتقاعدين ضمن حرية التعبير ،ألن حرية
ً
ال ـت ـع ـب ـي ــر ال ت ـت ـض ـمــن جـ ـم ــا ف ـي ـه ــا ت ـهــديــد
ّ
للسلطة املنتخبة» ،وأكد عدم وجود أي نيةٍ
لديه في الوقت الــراهــن للخروج من اتفاقية
ّ
«مونترو» ،معتبرًا أن «معارضي مشروع قناة
إسطنبول هم أعــداء ألتــاتــورك والجمهورية
ّ
ـان فــي منتصف
ال ـتــرك ـيــة» ،وأن «إصـ ــدار ب ـيـ ٍ
الليل هو سلوك يعبر عن نوايا سيئة»؛ كونه
يعيد إلــى األذهــان االنقالبات العسكرية في
تركيا ،وتدخل الجيش في الحياة السياسية
وفي شؤون الدولة .أما رئيس حزب الحركة
القومية ،دولــت بهجلي ،املتحالف مع حزب
العدالة والتنمية (الحاكم) ،فطالب بتجريد
ال ـض ـبــاط املــوق ـعــن ع ـلــى ال ـب ـيــان م ــن رتـبـهــم
الـعـسـكــريــة ،وقـطــع روات ـب ـهــم ،بــاإلضــافــة إلــى
ح ــرم ــان ـه ــم مـ ــن ح ـق ــوق ـه ــم ال ـت ـق ــاع ــدي ــة .كـمــا
أصدرت وزارة الدفاع التركية بيانًا ،اعتبرت
فيه بيان الضباط املتقاعدين «ليست له أي
فائدة سوى اإلضــرار بالديمقراطية ودوافــع
الـجـيــش الـتــركــي ومـعـنــويــاتــه» ،وأضــافــت أن
«ن ـظ ــام ال ـعــدالــة ال ـتــركــي سـيـتـخــذ الـخـطــوات
الالزمة».
وفــي طــرف املـعــارضــة ،وصـفــت رئيسة حزب
ال ـجـ ّـيــد ،م ـي ــرال أك ـش ـنــر ،ال ـب ـيــان بـ ـ «ال ـغ ـبــي»،
ّ
مـعـتـبــرة أن «م ـثــل ه ــذه ال ـب ـيــانــات ،ف ــي وقــت
ّ
مـ ـت ــأخ ــر م ـ ــن ال ـ ـل ـ ـيـ ــل ،تـ ــذكـ ــرنـ ــي بـ ــاملـ ــذكـ ــرات
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـسـ ـبـ ـب ــت فـ ـ ــي انـ ـقـ ـط ــاع
الديمقراطية» .ورأى زعيم حزب الديمقراطية
ّ
والـتـقـ ّـدم ،علي باباجان ،أن «صفحات العار

يدخل بيان الضباط
األتراك المتقاعدين
في سياق االستقطاب
السياسي الذي
تشهده تركيا
عكست ردود الفعل
الرسمية حيال بيان
الضباط رفضًا صارمًا
ّ
لتدخل العسكر في
الحياة السياسية
والمدنية

فــي تــاريـخـنــا مليئة بــالـتــدخــات العسكرية
ّ ّ
غير ّ
املبررة في السياسة ،يجب أال يذكرونا
بتلك الذكريات املؤملة».
أما حزب الشعب الجمهوري املعارض وقوى
ّ
معارضة أخ ــرى ،فــرأت أن البيان هــو تعبير
عــن وج ـهــة نـظــر لـلـضـبــاط املـتـقــاعــديــن حــول
الـقـضــايــا ال ـتــي ي ـجــري تــداول ـهــا فــي وســائــل
اإلعالم ،ويتماشى مع املادة  25من الدستور
التركي ،التي تكفل حرية الرأي للجميع ،بمن
فيهم الضباط املـتـقــاعــدون .وبالتالي ،ليس
فيه أي دع ــوة إلــى الـقـيــام بــانـقــاب عسكري.
وع ـل ــى هـ ــذا األسـ ـ ــاس ،وصـ ــف رئ ـي ــس حــزب
الـشـعــب ال ـج ـم ـهــوري ،ك ـ ّمــال كـلـجــدار أوغ ـلــو،
رد ف ـعــل ال ـح ـكــوم ــة ،ب ــأن ــه «أجـ ـن ــدة زائـ ـف ــة ال
جـ ــدوى م ـن ـهــا» .فـيـمــا اع ـت ـبــر ال ـنــاطــق بــاســم
ّ
الحزب ،فائق أوزتــراك ،أن «محاولة أردوغان

موقف معارض
ترفض أحزاب المعارضة التركية مشروع قناة إسطنبول ،ووصفها
رئيس بلدية إسطنبول ،أكرم إمام أوغلو ،بأنها «مشروع كارثي سيتسبب
في مجزرة بيئية» ،وأنها ستُحدث تغيرات في التوازن البيئي ،وتهدد
النظام البيئي والمناطق األثرية حولها ،على الرغم من أن الحكومة
التركية تجادل بأن القناة ستقلل من االنبعاثات والمخلفات التي قد تضر
بالمناطق األثرية والتراثية المحيطة بها .كما أن معارضي المشروع
يرون أن أعمال الحفر ستستغرق مدة طويلة ،وتؤدي إلى فقدان
موارد المياه العذبة.

ال ـظ ـه ــور بـمـظـهــر ض ـحـ َّـيــة م ـح ــاول ــة ان ـقــاب
ج ــدي ــدة ل ــن ت ـمـ ّـر عـلــى أحـ ــد ،وه ــي مسرحية
قــد سـبــق عــرضـهــا .وإن كــانــوا يــريــدون عــدم
حدوث انقالبات ،فعليهم تطهير الجيش من
الضباط الذين يرتدون ّ
ّ
الجبة الدينية».
قناة إسطنبول واتفاقية «مونترو»

وعكست ردود الفعل الرسمية حيال البيان
رف ـضــا ص ــارم ــا لـتــدخــل الـعـسـكــر ف ــي الـ ّحـيــاة
السياسية واملدنية ،إذ على الرغم من أنــه ال
يرقى إلى مصاف التهديد بانقالب عسكري،
ّ
فــإنــه يحمل تحذيرًا مــن عسكريني سابقني،
ّ
مــن مغبة االنسحاب مــن اتفاقية «مونترو»
وتنفيذ مشروع قناة إسطنبول املائية.
وق ـ ــد ف ـت ــح م ـ ـشـ ــروع الـ ـقـ ـن ــاة ال ـ ـجـ ــدال ب ـشــأن
ج ــدواه ــا ،وال ـح ــاج ــة إل ـي ـهــا ،ف ــي ظ ــل وج ــود
مضيق البوسفور ،وعما ّإذا كان سيؤثر على
اتـفــاقـيــة «مــون ـتــرو» املــوقـعــة فــي  20يوليو/
تموز ّ 1936في مدينة مونترو السويسرية،
ّ
الـتــي وق ـعــت عليها كــل مــن تــركـيــا واالت ـحــاد
الـســوفـيـيـتــي ال ـســابــق وبــري ـطــان ـيــا وفــرنـســا
واليونان وبلغاريا ورومانيا ويوغسالفيا
السابقة والـيــابــان وأسـتــرالـيــا .وهــي تسمح
لـلـسـفــن ال ـتــاب ـعــة ل ـل ــدول امل ـط ـلــة ع ـلــى الـبـحــر
األســود بحرية املــرور ،والتواجد في حوض
البحر األسود ،أما السفن التابعة لدول خارج
حوض البحر األسودُ ،
فيسمح لها بالتواجد
ثالثة أسابيع.
ّ
وأقرت االتفاقية سيادة تركيا الكاملة على
املضائق املائية االستراتيجية ،وحقها في
البوسفور
تنظيم حركة املالحة في مضائق
ّ
والدردنيل وبحر مرمرة ،باإلضافة إلى أنها
تكفل حرية مرور السفن التجارية في أوقات
السلم والـحــرب ،وسمحت للسفن الحربية
األسود باملرور
التابعة لدول حوض البحر
ّ
من دون ّ
أي تقييد أو تحديد ،لكنها قيدت
ّ
حركة السفن الحربية لـلــدول التي ال تطل
على البحر األســود وفق شــروط معينة ،إذ
سمحت لـهــا بــالـتــواجــد فــي الـبـحــر األس ــود
ّ
ثــاثــة أســاب ـيــع ف ـقــط ،شــريـطــة أال يـتـجــاوز
عددها تسع سفن ،وأن تكون خفيفة الوزن،
ال تتجاوز حمولتها اإلجمالية  15ألف طن.
ووفــق إحـصــاءات وزارة املــواصــات والبنى
ّ
الـتـحـتـيــة ال ـتــرك ـيــة ،فـ ــإن ع ــدد ال ـس ـفــن الـتــي
ع ـب ــرت مـضـيــق ال ـبــوس ـفــور ع ــام  2019بلغ
ّ
 41ألفًا و 112سفينة ،لكن عددها انخفض
خـ ــال  2020إلـ ــى  38ألـ ــف س ـف ـي ـنــة ،بسبب
ت ــأث ـي ــرات ال ـجــائ ـحــة ال ـت ــي سـبـبـهــا ف ـيــروس
ك ــورون ــا ال ـج ــدي ــد .أمـ ــا امل ـت ـ ّ
ـوس ــط ال ـس ـنــوي
لعدد السفن التي تعبر مضيق البوسفور
فيتراوح بني  40و 42ألف سفينة ،مع العلم
ّ
أن طاقة املضيق االستيعابية تبلغ  25ألف
ّ
سفينة سنويًا فقط .لذلك ،فإن أحد األهداف
ال ـتــي تـســوقـهــا الـحـكــومــة الـتــركـيــة مــن أجــل
فـتــح ق ـنــاة إسـطـنـبــول املــائـيــة هــو تخفيض
الضغط على مضيق البوسفور ،لكن الهدف
األكبر رغبتها في تحقيق عوائد مالية أكبر
م ــن ع ـبــور ال ـس ـفــن ،وتـحـقـيــق أرب ـ ــاح كـبـيــرة
ّ
تعوضها عــن األم ــوال الـتــي حرمتها منها
اتـفــاقـيــة مــونـتــرو مــن جبايتها ،إل ــى جانب
ات ـخــاذ تــدابـيــر أكـثــر صــرامــة بـصــدد السفن
الـتــي تشكل خـطــرا عـلــى الـبـيـئــة ،خصوصًا

ّ
س ـف ــن ن ـق ــل ال ـن ـف ــط وم ـش ـت ـق ــات ــه .ويـ ـب ــدو أن
االس ـت ـع ــدادات لـشــق قـنــاة إسـطـنـبــول املائية
قــد بلغت مــراحـلـهــا األخ ـي ــرة ،بحسب إعــان
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي ،أخـ ـيـ ـرًا ،والـ ـ ــذي اعـتـبــرهــا
مــن أكبر مشاريع البنية التحتية ،وأكثرها
استراتيجية في تركيا ،وتقع ضمن املشاريع
ال ـع ـمــاقــة ال ـتــي ت ـهــدف إل ــى زي ـ ــادة إجـمــالــي
الناتج املحلي لـهــا ،إذ تطمح الحكومة إلى
كسب ثمانية مـلـيــارات دوالر سنويًا مقابل
الرسوم التي تدفعها السفن للمرور عبرها،
في ظل عدم خضوعها التفاقية «مونترو».
وتقع القناة في القسم األوروب ــي من مدينة
إسـطـنـبــول ،وتقسمه إل ــى قـسـمــن ،فيصبح
الجزء الشرقي من القسم األوروب ــي جزيرة.
وتــربــط البحر األس ــود فــي الشمال مــع بحر
م ــرم ــرة ف ــي ال ـج ـنــوب ،ب ـطــول  45كـيـلــومـتـرًا،
وعمق  21مـتـرًا ،وبـعــرض حــوالــي  400متر،
وق ـ ــد ي ـص ــل إل ـ ــى أكـ ـث ــر مـ ــن ذل ـ ــك فـ ــي بـعــض
الـنـقــاط ،وت ـقـ ّـدر التكلفة املبدئية للمشروع
بحوالي  15مليار دوالر.
وتــرفــض أح ــزاب املـعــارضــة التركية مشروع
ق ـن ــاة إس ـط ـن ـب ــول ،ووص ـف ـه ــا ر ّئ ـي ــس بـلــديــة
«مشروع
إسطنبول ،أكرم إمام أوغلو ،بأنها
ّ
كارثي سيتسبب في مجزرة بيئية» ،وأنها
ُ
ستحدث تغيرات في التوازن البيئي ،وتهدد
النظام البيئي واملناطق األثرية حولها ،على
ّ
ّ
الــرغــم مــن أن الحكومة التركية تـجــادل بــأن
القناة ستقلل من االنبعاثات واملخلفات التي
قد تضر باملناطق األثرية والتراثية املحيطة
ّ
ّ
ب ـه ــا .ك ـمــا أن م ـعــارضــي املـ ـش ــروع يـ ــرون أن
أعمال الحفر ستستغرق مدة زمنية طويلة،
ً
وتؤدي إلى فقدان موارد املياه ّالعذبة ،فضال
عن إزالــة مستنقعات املياه ،وأنها «املشروع
ال ــرب ـح ــي الـ ـ ــذي ال ح ــاج ــة لـ ــه ،ك ــون ـه ــا تــزيــد
مكاسب الحكومة ،وال تخدم املواطن التركي»
بحسب وص ــف الـنــائــب امل ـع ــارض ،أردوغـ ــان
توبراك.
ّ
والــافــت ،على املستوى السياسي ،أن هناك
مــن يــربــط بــن ع ــودة الـتــوتــر وال ـت ـخــوف من
نشوب حــرب جــديــدة بــن روسـيــا وأوكرانيا
والـحــديــث عــن احـتـمــال إلـغــاء تركيا اتفاقية
«مــون ـتــرو» ،كــونــه سيشكل تـهــديـدًا مباشرًا
لــروسـيــا ،مــن جـهــة التضييق عليها ،وعلى
أسـ ـط ــولـ ـه ــا الـ ـبـ ـح ــري فـ ــي الـ ـبـ ـح ــر األسـ ـ ـ ــود،
ّ
خصوصًا أن الــواليــات املتحدة ودول حلف
شمال األطلسي ،تسعى إلى تعزيز مواقعها
فيه ،بغية تعزيز جهودها لتطويق روسيا.
ّ
غير أن أوســاطــا فــي حــزب العدالة والتنمية
ّ
ت ـجــادل ب ــأن إل ـغــاء االتـفــاقـيــة يـتـعــارض كليًا
مــع سـعــي الــرئ ـيــس أردوغـ ـ ــان إل ــى شــق قناة
إسـطـنـبــول ،إذ لــو ك ــان يـنــوي ذل ــك ملــا توجه
نحو مـشــروع القناة الــذي سيكلف الخزينة
ّ
التركية على األقل  15مليار دوالر .لكن هذه
ّ
ـت
األوس ــاط ال تخفي أن الـبـيــان جــاء فــي وقـ ٍ
يـشــوب الفتور العالقة بــن الـقـيــادة التركية
وإدارة الرئيس األميركي جو بايدن .مع ذلك،
ّ
في ظل التوترات في البحر األسود ،تكتسي
مسألة املضائق ومستقبل اتفاقية «مونترو»
أهـمـيــة كـبـيــرة ،بــاإلضــافــة إل ــى م ـشــروع قناة
إسطنبول ،األمر الذي يضع تركيا في موقف
حيوي وبالغ األهمية.
(كاتب سوري في إسطنبول)

