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يترقب األتراك منذ فبراير/ شباط 2017 حلم والدة أطول جسر معلّق في العالم، ويبدو أن سرعة التنفيذ ستعلن عن المولود 
في مارس/ آذار 2022، أي قبل عام من الموعد المحدد

جناق قلعة 1915
تركيا تبني أطول جسر معلق في العالم

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

يــنــظــر كـــل مـــن يــعــيــش فـــي تركيا 
وتحدياتها،  نهضتها  يراقب  أو 
بــتــفــاؤل وأمــــل كــبــيــريــن بـــأن عــام 
2023 الــــذي يــتــرافــق مـــع الـــذكـــرى املــئــويــة 
ــيـــس الــــجــــمــــهــــوريــــة الــــتــــي أعــلــنــهــا  ــتـــأسـ لـ
عــــــام 1923،  أتــــــاتــــــورك  كــــمــــال  مـــصـــطـــفـــى 
سيشهد تأسيس الجمهورية الثانية التي 
ستكون مختلفة بالكامل عن الجمهورية 
األولـــــى الـــتـــي يــــرى بــعــضــهــم أنـــهـــا أعــلــنــت 

تحت ضغوط األمر الواقع.
الحلم األكبر املنتظر عام 2023 هو دخول 
بعدما  الكبار،  العشر  الـــدول  نــادي  تركيا 
دخلت مجموعة الدول العشرين وحضرت 
لـــلـــمـــرة األولـــــــى قـــمـــة »املــــالــــيــــة واألســـــــواق 
واالقـــتـــصـــاد الـــعـــاملـــي« فـــي واشــنــطــن عــام 
2008. وتحاول تركيا من خالل مشاريعها، 
تحقيق إنجازات كبيرة على طريق حلمها 
الناتج  أرقـــام  على صعيد  ســواء  املنشود 
اإلجمالي أو عائدات السياحة والتصدير، 
أو حــتــى تـــدشـــن مــنــشــآت ال ســـابـــق لها 
تــعــتــبــر األهــــم فـــي الــعــالــم، وبــيــنــهــا أنــفــاق 
»أوراسيا« التي تربط الشطرين اآلسيوي 
ببعضهما  إسطنبول  ملدينة  ــــي  واألوروبـ
تــحــت قـــاع مضيق الــبــوســفــور، أو مــمــرات 
مائية مثل قناة إسطنبول، أو جسور مثل 
د ذكرى املعركة 

ّ
جناق قلعة 1915 الذي يخل

الشهيرة خالل الحرب العاملية األولى.
ــة، ســـألـــت »الـــعـــربـــي  ــابــ ــدعــ عـــلـــى ســبــيــل الــ
الــــــــجــــــــديــــــــد« مــــــــديــــــــر مــــــــركــــــــز األبــــــــحــــــــاث 
االستراتيجية في إسطنبول، محمد كامل 
ديميريل، عن احتمال اختصار متر واحد 
من املسافة بن البرجن اللذين سيربطان 
جسر جناق قلعة 1915 بطول 2023 مترًا، 
فـــرد   ،2022 ــام  ــ عـ ســـيـــدشـــن  املــــشــــروع  ألن 
ــــراج مــدروســة  ضــاحــكــا: »املــســافــة بــن األبـ
ــئـــويـــة تــأســيــس  بــــدقــــة لــتــخــلــيــد ذكـــــــرى مـ

الجمهورية. 
ــان مـــن املــتــوقــع أن يــفــتــتــح الــجــســر عــام  وكــ
ــبـــرم مـــع الــشــركــة  2023، بــحــســب الــعــقــد املـ
 ســرعــة الــعــمــل على 

ّ
الــكــوريــة املــنــفــذة، لــكــن

ــدار الـــســـاعـــة ســتــســمــح بــافــتــتــاحــه عــلــى  ــ مــ
األرجح في مارس/ آذار 2022، خالل مراسم 

االحتفال بذكرى معركة جناق قلعة«.

المعركة قبل الجسر
قبل  املعركة  أهمية  ديميريل عند  يتوقف 
تركيا  »لــم تحاول  ويقول:  الجسر،  أهمية 
دخــــول مــعــركــة جــنــاق قــلــعــة، لــكــن االتــفــاق 
بــن فــرنــســا وبــريــطــانــيــا لــالســتــيــالء على 
ــا،  ــرًا واقـــعـ ــ إســـطـــنـــبـــول جـــعـــل خـــوضـــهـــا أمــ
عــلــمــا أن بــريــطــانــيــا حــيــنــهــا نـــظـــرت إلـــى 
لقمة  باعتبارها  املضائق  على  السيطرة 
حرب  أضعفت  بعدما  خصوصا  سائغة، 
البلقان القوات التركية. ودفع ذلك السفن 
اإلنــكــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة إلــــى شـــن هــجــوم 
واســـــع بــلــغ ذروتــــــه فـــي 18 مــــــارس/ آذار 
التركي  الجيش  وأجبر  فشل،  لكنه   .1915
بعد املعركة قوات التحالف على الخروج 
ــرة غــالــيــبــولــي نــهــايــة عــام  ــزيـ مـــن شــبــه جـ
ــد األتــــراك اســـم محمد 

ّ
1915. والــيــوم يــخــل

النصر، علما أن  الــذي لعب دورًا في  علي 
انــضــم إلى  أتــاتــورك  مــؤســس الجمهورية 
القوات التي خاضت املعركة برتبة نقيب«. 

هوامش

جسر جناق قلعة يرتكز على أبراج أعلى من إيفل )علي أتماكة/ األناضول(

وتشير األرقـــام إلــى مقتل 56 ألــف جندي 
تــركــي فــي املــعــركــة، و21 ألــفــا آخــريــن بعد 
ألفا   11 وفــقــدان  املستشفيات،  إلــى  نقلهم 
وجــــرح 97 ألـــفـــا، وبـــقـــاء 64 ألــفــا فـــي حــال 
املـــرض بــعــد الــحــرب، مــا يعني أن أضـــرار 
املعركة شملت 250 ألف جندي من األتراك، 
بــيــنــمــا ســـقـــط 55 ألـــــف جـــنـــدي مــــن قــــوات 

التحالف.

خالل 6 دقائق
وفي شأن مشروع جسر جناق قلعة 1915 
املـــرتـــقـــب، يــوضــح ديــمــيــريــل أنــــه ســيــكــون 
العالم، وسيتخطى  األطــول من نوعه في 
جسر »أكــاشــي كــايــكــو« فــي الــيــابــان الــذي 
اللقب حاليا بطول 1991مترًا.  يحمل هذا 
وهو سيربط بن ضفتي بحر مرمرة من 
مــنــطــقــة شــكــركــايــا بــقــضــاء البــاســكــي في 
الــشــطــر اآلســـيـــوي إلســطــنــبــول، ومــنــطــقــة 
الشطر  فــي  غاليبولي  بقضاء  سوتلوجا 
األوروبي. وسيرتكز الجسر على قاعدتن 
بطول 333 مترًا في كل ضفة، بينما يبلغ 
ارتـــفـــاع أبـــراجـــه 318 مـــتـــرًا، أي أعــلــى من 
ارتفاع برج إيفل البالغ 300 متر، في حن 

تمتد املسافة بن قاعدتيه 2023 مترًا.
وعـــــن ســـرعـــة تــنــفــيــذ الـــجـــســـر وتـــوقـــعـــات 
افتتاحه قبل عام من املوعد املحدد، يشير 
ــام الــحــكــومــي  ــمـ ــتـ ديــمــيــريــل إلــــى أن »االهـ

إلـــى مشاريع  لــالنــتــقــال  تمهيدًا  بــإنــجــازه 
عمالقة أخــرى، ســّرع أعماله القائمة على 
مدار الساعة، والتي ينفذها حوالى 5 آالف 
عــامــل بــيــنــهــم 649 مــهــنــدســا، وتــســتــخــدم 
لـــلـــمـــعـــدات الــثــقــيــلــة«.  فــيــهــا 809 عــــربــــات 
فترة   1915 قلعة  جناق  جسر  وسيقلص 
االنــتــقــال بـــن الــضــفــتــن إلـــى ســـت دقــائــق 
بالسيارة بداًل من ساعة ونصف الساعة 

يستغرقها عبور السفن حاليا.
عــادل  التحتية  والبنى  النقل  وزيــر  وكــان 
 
ّ
قـــرة إســمــاعــيــل أوغـــلـــو، قـــد أكـــد أخـــيـــرًا أن

اكــتــمــل بنسبة  قــلــعــة 1915  جــســر جـــنـــاق 
تركيب كتل سطحه، في حن  كبيرة بعد 
 إال الكتل الخاصة باألجزاء القريبة 

َ
لم يبق

من األبراج. وقال: »سنواصل بذل الجهود 
إلنـــجـــاز دخـــــول الــجــســر الـــخـــدمـــة فـــي 18 
مارس/ آذار 2022. وعند اكتمال املشروع 
ســيــبــلــغ إجــمــالــي الــتــوفــيــر الــســنــوي 737 
مــلــيــون لــيــرة تــركــيــة )85 مــلــيــون دوالر(«. 
ويــعــتــبــر جــســر جــنــاق قــلــعــة 1915 شمال 
غربي تركيا الــذي وضــع حجره األســاس 
كلفته  وتــبــلــغ   2017 آذار  ــارس/  مــ  18 فــي 
أكــثــر مـــن 10 مـــلـــيـــارات لــيــرة تــركــيــة )1.2 
مليار دوالر(، أهم أقسام مشروع الطريق 
السريع الذي يربط بن واليــات تكير داغ 
ــــذي يبلغ  وجـــنـــاق قــلــعــة وبــالــيــكــســيــر، والـ
طــولــه 352 كــيــلــومــتــرًا، ويــضــم 31 جــســرًا 

علويا  ممرًا  و143  للجسور  تقاطعا  و30 
وسفليا و5 أنفاق.

الحزب الحاكم ومشاريع النقل
العدالة  أن وصــل حــزب  منذ  تركيا  وتهتم 
والتنمية إلى السلطة عام 2002 بمشاريع 
الــنــقــل والــبــنــى الــتــحــتــيــة، بــاعــتــبــارهــا ذات 
اجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة بالنسبة  مـــيـــزات 
إلى السكان والسياح والعابرين. ويواصل 
الــحــزب الــعــمــل عــلــى هـــذه املــشــاريــع املهمة 
السلطة من خالل رفع  ملسار إنجازاته في 
شعار »خفض التكاليف والسرعة واألمان« 
 عدد مشاريع األنفاق والجسور في 

ّ
علما أن

الــبــالد لــم يتجاوز 50 عــام 2003، فــي حن 
بلغ 188 اليوم، وأضخمها نفق »أوراسيا« 
الذي دخل الخدمة عام 2016. أما الجسور 
فّيعد أهمها البوسفور الثالث الذي يحمل 
اســـم »يـــــاووز ســلــيــم« الــــذي دشـــن فـــي عــام 
2016 أيضا. ويبقى مشروع قناة إسطنبول 
املمتد بن بحر مرمرة والبحر األسود في 
مــــوازاة الــبــوســفــور، والـــذي وضــع الرئيس 
ــره األســــــاس  ــجــ رجــــــب طـــيـــب أردوغـــــــــــان حــ
تزيد على  بكلفة  املنتظر  مؤخرًا، األضخم 
75 مليار ليرة تركية )7.8 مليارات دوالر(، 
 أردوغان يعتبر هذا الجسر حلمه 

ّ
علما أن

مــنــذ كــــان رئــيــســا لــبــلــديــة إســطــنــبــول في 
تسعينيات القرن العشرين.

وضع الحجر األساس 
لجسر جناق قلعة 

1915 في 18 مارس/ 
آذار 2017 وتتجاوز 

كلفته 1.2 مليار دوالر 

■ ■ ■
كان من املتوقع أن 
يفتتح الجسر عام 
2023، لكّن سرعة 
التنفيذ والعمل على 
مدار الساعة ستقدم 

املوعد إلى مارس/ آذار 
 2022

■ ■ ■
االهتمام الحكومي 

بإنجاز الجسر تمهيدًا 
لالنتقال إلى مشاريع 
عمالقة أخرى سّرع 
أعماله القائمة على 

مدار الساعة

باختصار

نجوى بركات

الجملة  ه. قد تصّح هــذه 
ُ
َوَصفت

َ
ل الفقُر رجــال..  كــان  لو 

الشاب  املــصــري  للمخرج  »ريـــش«،  لفيلم  ثانيًا  عنوانًا 
فيلم  أفضل  بجائزة  أخيرا  فــاز  والــذي  الزهيري،  عمر 
عــربــي روائـــي طــويــل فــي مــهــرجــان الــجــونــة، بعد فــوزه 
ســابــقــا بـــجـــائـــزة أســـبـــوع الـــنـــقـــاد فـــي مـــهـــرجـــان كــان 
السينمائي. وإذ أثيرت حول الفيلم ضّجة لدى عرضه 
في الجونة، مع اإلشارة إلى إساءته لسمعة مصر، كان 
ال بّد من الرّد والقول إنها باألحرى إساءة إلى سمعة 
ر. أجل، فالفقر ال جنسّية محّددة له وال أرض، إنه 

ْ
ق

َ
الف

 
ً
هو هو في كل األمكنة وفي كل اللغات، يــزداد ضراوة

ما  مجتمعات  ظل  في  واالنتشار  التوّسع  إلــى  وينحو 
عادت تعترف إال بسطوة املال. 

ــى الــفــقــر لم  ــل، فـــي »ريـــــش« نــكــتــشــف أّن الــنــظــرة إلـ أجــ
تــعــد تتبع فــولــكــلــورا مــعــّيــنــا فــي رســـم صـــورة الفقير 
زين،  الحيـّ شــغــل  فــي   

ً
وطــريــقــة  

ً
ولــغــة وملبسا  مسلكا 

 حقيقّية في 
ٌ
ة
ّ
الخاص والعام، ففي الفقر، هذي املّرة، قل

 
ٌ
املقتنيات، وعرُي جدراٍن بلون التراب، وطرقاٌت مغبّرة
تكاد ال تعرف أين تقع كما لو كانت ممحّوة وال موقع 

ل 
ّ
ن والتحل

َ
لها على الخريطة. وفي الفقر شيٌء من العف

ة تبّرم، 
ّ
والعيش تحت مستوى الحياة، وفيه صمٌت وقل

وغياب املقدرة على اإلحساس بالصدمة حيال األغرب 
أو االنتفاض ضد األسوأ. إنه العبث مقلوبا على قفاه، 
الساحُر  يحّول  عندما  ا  غّمً ينقلب  القليل  الفرُح  حيث 
ــَد الــطــّيــب الـــذي أراد االحــتــفــال بعيد ميالد  املــدعــّو الــوال
تبحث  املسكينة  األمُّ  ــــروُح  وتـ بــيــضــاء.   

ً
دجـــاجـــة طفله 

واللجوء  بالتبليغ عن فقده،  عن حلوٍل إلعــادة زوجها 
إلى املشعوذين أوال، وإلــى مخفر الشرطة ثانيا، حيث 
ى 

ّ
ســيــعــيــدونــه إلــيــهــا وهـــو فــي هــيــأة غــيــر آدمـــيـــة، مغط

بالشحم األسود، مليئا بالجراح والكدمات، فاقد الحركة 
أو اإلحساس. »كان ضمن مجموعة مشّردين من غير 
إثبات شخصية«، يقول لها الشرطي، فال تتساءل املرأة 
نتساءل نحن ألننا مدركون  يقول، وال  ما  عن صّحة 
سلفا أنهما الخاسران مهما كان، كيفما كان، وأن أي 
مبّرٍر سُيعطى عن سبب اختفاء الزوج وما آل إليه لن 
يغّير شيئا من واقع الحال، وربما تساوى مع أي مبّرر 
النتيجة ستكون هي نفسها: طبقة إضافية  آخــر، ألن 

لقى فوق كل ما يتراكم من خسارات.
ُ
من الخسارة ت

تعود املرأة بزوجها إلى البيت، لتكتشف عن قرب، وبعد 

محاوالٍت عدة لتنظيفه، وتطبيبه، وإطعامه إلعادته إلى 
ــة »اهـــتـــراء« زوجــهــا بــاتــت مــا بعد  الــحــيــاة، كــم أن درجـ
والــروح، صامتا  الجلد  الحياة. فها هو بني يديها، رّث 
ومعتما وباردا كقبر، فيما هي تصفعه على وجهه في 
ق«، قبل أن تتركه يائسة 

ُ
محاولة أخيرة يائسة، أن »انط

منه. في فيلم »ريش«، نحن ما بعد القهر واإلحساس 
القبول،  االنهزام، من  القصوى من  الدرجة  بالظلم، في 
من الالدراما والالتفّجع والالصراخ التي اعتدنا عكسها 
في السينما العربية عموما، وفي السينما املصرية على 
وجه الخصوص. نحن في لغة الصورة التي ال تحتاج 

بعيدة  السينمائية  الـــكـــادرات  لــتــقــول.  كــالمــا  أو  حـــوارا 
قريبة،  لقطاٍت  في  الــوجــوه  ظهر 

ُ
ت عندما  وهــي  وثابتة، 

تفعل لتبرز غياب رّد الفعل، درجة االنفصال، والتدّرب 
غير  ممثلني  اختيار  يكون  وقــد  العيش.  تمارين  على 
أفضل  من  هو  الرئيسة  األدوار  بعض  ألداء  محترفني 
الــخــيــارات الــتــي قـــام بــهــا املـــخـــرج، قــاطــعــا مــع الــصــورة 
أو  ة 

ّ
الحت أوالد  البائسة،  أو املصرية  للمصري  السائدة 

الــفــقــراء الــجــدعــان. املــهــم أن الــوالــديــن لــم يعدما وسيلة 
إلنقاذ عائلتهما املكّونة من أطفاٍل ثالثة وقد رأيناهما 
ف 

ّ
يبذالن كل ما في وسعهما لتأمينهم، إذ ال وقت للتوق

إمكانية  مــن  تــيــأس  واألم حــني  مــواجــهــة مصيبة،  عند 
شفاء زوجها، ستريحه من عذابه وتريحها، ثم تجلس 
لتطعم أطفالها الصاغرين إلى برنامج تلفزيوني يبث 

لنا إيه عالجنة...«.
َ
أغنية فرحة: »بق

فــيــلــم »ريـــــش« غــنــّي بــقــلــيــلــه، مــعــّبــر بــلــغــتــه الــبــصــريــة، 
واضٌح في خياراته الجمالية التي ال تساوم قبح الفقر. 
مــن دون صــورٍة  اه 

ّ
يتلق الشريط ساعتني، ومــن  يــدوم 

ــه ســيــســتــمــتــع بــجــديــده  ــ فــولــكــلــوريــة مــســبــقــة فـــي رأسـ
خفيضة.  بنبرة  األشياء  يقول  الــذي  الهادئ  وبإيقاعه 

أجل هنا، الحزن ترف، وال بّد من الّصراع للبقاء.

»ريش«... لو كان الفقُر رجًال لََوَصْفُته

وأخيرًا

فيلم غنّي بقليله، معبّر بلغته 
البصرية، واضٌح في 

خياراته الجمالية التي ال تساوم
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