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هوامش

قبل  65عامًا ،شكلت المجر إحدى نقاط المواجهة بين السوفييت والغرب ،في مشهد تكرّر مرات عدة .يومها تدخلت
موسكو بدباباتها إلجهاض الثورة الوليدة

الثورة المجهضة
انتفاضة  1956دائمًا في ذاكرة المجريين (أرباد كوروتش /األناضول)

ّ
عطل العدوان الثالثي انتفاضة المجر؟
هل
موسكو ـ رامي القليوبي

بعد مرور  65عامًا على اندالعها
في مثل هذا اليوم من عام ،1956
ال تـ ـ ـ ــزال انـ ـتـ ـف ــاض ــة امل ـ ـجـ ــر ضــد
الـحـكــومــة املــوال ـيــة لــات ـحــاد السوفييتي
والتي قمعتها موسكو ،حدثًا مفصليًا في
تاريخ أوروبــا الشرقية ومسيرة «الحرب
الباردة» بني الكتلتني الشرقية والغربية،
ألنـهــا أثـبـتــت حينها اس ـت ـعــداد الكرملني
الستخدام القوة العسكرية للحفاظ على
األنظمة الشيوعية لبلدان حلف وارســو.
كما دفع تزامن انتفاضة املجر مع أحداث
ال ـ ـعـ ــدوان ال ـث ــاث ــي ع ـلــى م ـصــر إلـ ــى ربــط
املؤرخني الحدثني ،وتناولهما في سياق
أوسع للمواجهة السوفييتية الغربية في
تلك الحقبة التاريخية.
وال ــاف ــت أن انـتـفــاضــة امل ـجــر وق ـعــت بعد
أشـ ـه ــر م ـ ـعـ ــدودة م ــن امل ــؤت ـم ــر ال ـع ـشــريــن
ل ـل ـح ــزب ال ـش ـي ــوع ــي ال ـســوف ـي ـي ـتــي ،األول
الذي نظم بعد وفاة الديكتاتور جوزيف
س ـت ــال ــن عـ ــام  ،1953وق ـ ــدم ف ـي ــه الــزع ـيــم
السوفييتي الجديد نيكيتا خروتشوف
تقريرًا ندد فيه بعبادة الفرد ونتائجها
وجــرائــم سـتــالــن وديـكـتــاتــوريـتــه ،بينما
تـ ـع ــال ــت فـ ــي املـ ـج ــر األصـ ـ ـ ـ ــوات امل ـط ــال ـب ــة

بـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــرات ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاسـ ــات ال ـح ـك ــوم ــة
وتشكيلتها.
القمع السوفييتي

فـ ــي  23أكـ ـت ــوب ــر /ت ـش ــري ــن األول ،1956
اح ـت ـشــد ح ــوال ــى  200أل ــف مـتـظــاهــر أم ــام
مـبـنــى ال ـبــرملــان امل ـج ــري وأس ـق ـطــوا تمثال
س ـت ــال ــن .وت ـش ـك ـلــت م ـج ـمــوعــات مـسـلـحــة
ضمت حوالي  20ألف فرد بينهم معتقلون
سـيــاسـيــون ســاب ـقــون ج ــرى تـهــريـبـهــم من
السجون .وليلة  24أكتوبر /تشرين األول،
دخلت القوات السوفييتية إلى بودابست
فــانــدلـعــت مــواج ـهــات مـسـلـحــة ف ــي محيط
مبنى البرملان ،إذ كان املتمردون يطالبون
بانسحاب ال ـقــوات السوفييتية وتشكيل
ح ـكــومــة م ـت ـع ــددة األحـ ـ ـ ــزاب .وب ـح ـل ــول 30
أكتوبر /تشرين األول ،جرى سحب القوات
السوفييتية إلــى مــواقــع املرابطة الدائمة،
م ــع إعـ ــان ال ـكــرم ـلــن اس ـت ـع ــداده ملـنــاقـشــة
وضع القوات السوفييتية التي تتواجد في
أراضي الدول األعضاء في حلف وارسو.
لـكــن فــي  31أك ـتــوبــر /تـشــريــن األول بعد
تفاقم أزمــة قناة الـســويــس ،اتخذ الحزب
الـ ـشـ ـي ــوع ــي الـ ـس ــوفـ ـيـ ـيـ ـت ــي ق ـ ـ ـ ـ ــرارًا ب ـق ـمــع
انـتـفــاضــة امل ـجــر ب ـقــوة ال ـس ــاح ،م ــا جعل
 3آالف دبــابــة سوفييتية إضــافـيــة تعبر

ح ــدود املـجــر ،بعد حـصــول موسكو على
ت ــأي ـي ــد ح ـل ـفــائ ـهــا فـ ــي أوروب ـ ـ ـ ــا ال ـشــرق ـيــة
والصني .وفي  4نوفمبر /تشرين الثاني،
بـ ـ ــدأت ع ـم ـل ـيــة اج ـت ـي ــاح ب ــودابـ ـس ــت ال ـتــي
استمرت بضعة أيام وأسفرت عن سقوط
آالف القتلى ،وانتهاء انتفاضة املجر.
السوفييتية «غير الناعمة»

وف ـي ـم ــا تـ ـن ــدرج أح ـ ـ ــداث ان ـت ـف ــاض ــة امل ـجــر
ضمن املواجهة السوفييتية غير املباشرة
م ــع الـ ـغ ــرب ف ــي ال ـت ـن ــاف ــس ع ـل ــى م ـنــاطــق
النفوذ ،يجمع املؤرخون اليوم على أنه ال
يجوز فصلها عن سياق األزمــات األخرى
الـتــي شهدها العالم خــال الفترة ذاتـهــا،
وفي مقدمها العدوان الثالثي الذي شنته
بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مصر
ردًا عـلــى ق ـيــام الــرئ ـيــس امل ـص ــري حينها
جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس.
وف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،يـلـفــت كـبـيــر الـبــاحـثــن
ب ـم ـع ـه ــد ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات الـ ـس ــافـ ـي ــة ال ـت ــاب ــع
ألكــادي ـم ـيــة ال ـع ـل ــوم ال ــروس ـي ــة ،ألـكـسـنــدر
ستيكالني ،إلى أن املوقف السوفييتي من
انـتـفــاضــة امل ـجــر تـغـيــر مــع ت ـط ــورات أزمــة
قناة الـســويــس ،ويـعــزو حــزم موسكو في
قمع االنتفاضة إلى محاولة خروتشوف
إثبات للرأيني الداخلي والدولي أن مواقف

باختصار
 3آالف دبابة
سوفييتية نفذت
عملية اجتياح
بودابست التي
استمرت أيامًا
وأسفرت عن سقوط
آالف القتلى
■■■
أزمة قناة السويس
شكلت حجة لتبني
موقف حازم،
واستخدام القوة في
املجر وإظهار قوة
االتحاد السوفييتي
■■■
تدخل موسكو في
األزمتني املتزامنتني
عام  1956منع سقوط
النظام الشيوعي في
املجر ،وأظهر أنها ال
تزال قوة فاعلة في
الشرق األوسط

ب ـ ـ ــاده لـ ــم ت ـص ـب ــح «ن ــاعـ ـم ــة» ب ـع ــد وفـ ــاة
ستالني.
مثل اإلمبرياليين

ي ـقــول سـتـيـكــالــن الـ ــذي أل ــف ع ــدة كـتــب عن
التاريخ املجري ،أحدها «الثورة املجهضة:
األزمـ ـ ـ ـ ــة املـ ـج ــري ــة ع ـ ــام  1956وسـ ـي ــاس ــات
م ــوسـ ـك ــو» ،لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد»« :واج ـ ــه
االتـ ـح ــاد الـســوفـيـيـتــي أزم ـت ــن خــارجـيـتــن
بالغتني في الوقت ذاتهُ ،
ويالحظ تحول في
موقف خروتشوف من انتفاضة املجر قبل
ً
ال ـع ــدوان ال ـثــاثــي وب ـع ــده» .وي ـشــرح قــائــا:
ً
«ظهر أوال توجه لتسوية أزمة املجر سلميًا
ّ
انـطــاقــا مــن مـبــدأ أن اإلمـبــريــالـيــن يحلون
قـضــايــاهــم بــال ـقــوة ،بينما نـفـعــل نـحــن ذلــك
سـلـمـيــا» .لـكــن بـعــد ورود أن ـبــاء عــن تــراجــع
مصر تحت وط ــأة ع ــدوان ثــاث دول ،شعر
خ ــروت ـش ــوف ب ــأن هــزي ـمــة م ـصــر املـتـحــالـفــة
مــع موسكو فــي ذلــك الــوقــت ،والـتــي تتزامن
مــع تغيير الـحـكــومــة فــي املـجــر سيعتبرها
العالم والــداخــل السوفييتي بمثابة تراجع
في نفود البالد بعد وفاة ستالني ،ما يعني
أن أزمــة قناة السويس شكلت حجة لتبني
مــوقــف حـ ــازم ،واس ـت ـخ ــدام ال ـق ــوة ف ــي املـجــر
وإظهار قوة االتحاد السوفييتي».
وبعد قمع انتفاضة املجر ،قرر خروتشوف
تأكيد قوة مواقف بالده في الشرق األوسط،
ووجه رسالة شديدة اللهجة إلى بريطانيا
وفرنسا ملح فيها بقدرة بالده النووية على
تدمير البلدين ،مــا أدى إلــى وقــف الـعــدوان
على مصر وحفاظها على سيادتها على قناة
السويس .ويخلص ستيكالني إلى أن «تدخل
موسكو في األزمتني املتزامنتني عام 1956
منع سقوط النظام الشيوعي في املجر ،وأظهر
أنها ال تزال قوة فاعلة في الشرق األوسط».

وأخيرًا
طفح من سيرة خراب
ٌ

رشا عمران

ليس في إنشاء جمعية خاصة بترويج ّ
تعدد الزوجات
في مدينة إعــزاز السورية مفاجأة ضخمة ،فاملدينة
التي تتمتع حاليا بحكم ذاتــي تقع تحت سيطرة ما
يسمى «الجيش الوطني» الذي يتبع ،تمويال وتجهيزا
وأوامر ،لتركيا ،وفيها ّ
مقر الحكومة السورية املؤقتة.
وجميعنا يـعــرف الـتــوجــه العقائدي للجيش الوطني
وال ـح ـكــومــة املــؤق ـتــة ،إض ــاف ــة إل ــى أن س ـكــان املــديـنــة،
املتدينني أصال ،يعتبرون ّ
تعدد الزوجات أمرا شرعيا،
ٌ
ليس فقط ال حرج فيه ،بل هو تقليد للسلف الصالح
يجب اتباعه من دون نقاش .ويقول «ناشطون» في
قلب املدينة إن الوضع االجتماعي يجعل من مسألة
الجمعية جــزءا مــن السياق التي تسير عليه الحياة
هـنــاك ،إذ يقال إن امل ــدارس تــم استبدالها بالجوامع،
يكفي أن يحفظ الولد الـقــرآن الكريم ،فالتعليم أشبه
بــالـكـفــر .أم ــا مصير الـبـنــات مـنــذ الـبـلــوغ فـهــو التهيؤ
ّ
للزواج .يقول أحد نشطاء املدينة « :البنت ملا تبلغ بيدللوا
عليها كــرمــال يــزوجــوهــا ،يعني يلبسوها لـبــس ما
بيليق بعمرها وطفولتها ،مكياج وقصص ما بيقبلها
عـقــل طـفـلــة .وبتصير ت ــروح حـفــات كــرمــال يجيها
عــريــس ،نـســاء بعمر  ،15بخجل ق ــول ن ـســاء ،ألنهن
ّ
طـفــات عملوهن نـســاء ،مطلقات وعـنــدهــن أطـفــال».

هكذا ستكون جمعية ّ
لتعدد الزوجات ضمن مناخ عام
كالذي يسود في ٌ إعــزاز أمــرا عاديا ،فمجتمع املدينة
تهيمن فيه ذكورية وتسلط عسكري ديني بال أي أفق
أو مستقبل أو مصير واضح ً للمدينة ،وهو ما يجعل
من أطفالها ونسائها عرضة لالنتهاكات اإلنسانية
األك ـثــر ضـ ــراوة .وم ــا يـفــاجــئ فــي ذل ــك كـلــه أن إع ــزاز
تمتلئ باملنظمات والجمعيات املدنية التي ُيفترض أن
مهمتها التنمية البشرية واإلجتماعية ،وتمكني املرأة
وتـعــزيــز الــوعــي املجتمعي ،وتــأهـيــل ال ـكــوادر الــازمــة
واإلدارة املحلية املستقلة،
إلدارة تجربة الحكم
الذاتي ٌ
ٌ
جمعيات ممولة من اإلتحاد األوروبي
وهي في أغلبها
واملجتمع الــدولــي عموما ،وال ــذي ُيفترض أن تمويله
امل ـن ـظ ـمــات ب ـهــدف إن ـش ــاء مـجـتـمــع م ــدن ــي ،وتـحـســن
ظروف عيش سكان املدينة ،وإعــادة التأهيل النفسي
ّ
للمتضررين م ّــن الـحــرب .ومــع ذلــك ،كأن
واملجتمعي
ّ
فاعلية تلك الجمعيات معطلة ،أو كأنها مجرد هياكل
وظيفية منشأة لغاية واحدة ،تبييض صفحة املجتمع
الدولي الذي سمح للوضع السوري أن ينحدر إلى هذا
املستوى إنسانيا وأخالقيا.
ورب ـم ــا م ــا ي ـفــاجــئ أي ـض ــا دور ال ـح ـكــومــة ال ـســوريــة
املؤقتة التي اتخذت من إعــزاز ّ
مقرا لها .وعلى الرغم
من أنــه بــات من النوافل الكالم عن ارتهان املعارضة
ألجندات خارجية ،سيما «االئتالف» وكل ما
السورية
ٍ

انبثق عنه ،إال أن ّثمة مــا يثير الحيرة واالسـتـغــراب،
فــال ـح ـكــومــة ال ـتــرك ـيــة ال ـت ــي ت ــدع ــم ال ـج ـكــومــة املــؤق ـتــة
وتسيطر على مدينة إعــزاز تعتمد دستورا علمانيا
في تسيير شؤون الدولة واملجتمع التركيني ،حتى لو
كان الحزب الحاكم اليوم ذا إيديولوجية دينية ،إال أنه
ال يستطيع فرضها على املجتمع التركي ،وال يمكنه
امل ـ ّـس بــال ـحـ ّـريــات ال ـفــرديــة للشعب املـتـعــايــش بشكل
جميل جدا مع اختالفاته .ملاذا إذا يتم السماح للسلطة
ّ
ّ
واملتشددة بالتحكم بحياة املدنيني في
الدينية املسلحة
إعزاز وتسيير شؤون املجتمع ،كما لو أن هذه املدينة
هي عاصمة تنظيم القاعدة أو «داعش»؟
ما هو النموذج الذي تريد الحكومة املؤقتة السورية،

عاقل في المعارضة
أال يرى أي
ٍ
السورية أن ما يتم ترويجه في
يصب سوى في عملية
إعزاز ال
ّ
تبييض صفحة النظام

ومن خلفها تركيا ،تقديمه عن مناطق الحكم الذاتي
واإلدارات املحلية املستقلة؟ ومن يخدم هذا النموذج؟
عاقل في املعارضة الرسمية أن ما يجري
أال يرى أي
ٍ
ّ
في إعــزاز وما يتم ترويجه فيها ال يصب سوى في
عملية تبييض صـفـحــة الـنـظــام ال ـس ــوري ،وإظ ـهــاره
ّ
مجددا بوصفه استبداديا منفتحا وحاميا ّ
للحريات
ّ
ال ـف ــردي ــة م ـقــابــل سـلـطــة اس ـت ـبــداديــة م ـت ـش ــددة تعيد
مواطنيها إلــى عهود االنحطاط؟ اليس هــذا ما سعى
إليه نظام األسد طوال سنوات عشر ماضية؟
أمــا جمعية ّ
تعدد الــزوجــات فليست ســوى طفح عن
سـلـسـلـ ٍـة طــوي ـلـ ٍـة م ــن الـ ـخ ــراب املـجـتـمـعــي ال ـس ــوري.
وال يـعـنــي إش ـهــارهــا س ــوى الـتـبــاهــي ب ـهــذا ال ـخــراب،
ّ
ٌ
مسموح أصــا في قانون األحــوال
فتعدد الــزوجــات
الشخصية ال ـســوري املستمد مــن الـشــريـعــة ،وكــان
ي ـحـ ُـدث كـثـيــرا فــي ســوريــة قـبــل ال ـث ــورة ،وه ــو يـحـ ُـدث
كثيرا ،سيما في املناطق املنكوبة واملخيمات ،بذريعة
حماية األرامل واملطلقات من الفتنة والعوز ،ال بقصد
ّ
تلبية الــرغ ـبــات الجنسية لـلــذكــر املـتـحــكــم (ال سمح
الله) .أما عن حماية األرامل واملطلقات بتمكينهن من
العمل وتأمني مصدر رزق يكفل لهن حياة كريمة،
وااله ـت ـم ــام بـمـسـتـقـبــل أط ـفــال ـهــن ،ف ـهــو سيجعلهن
ّ
قادرات على التحكم بمصيرهن ،و«شرف القبيلة» ال
ٍ
يسمح بهذا االنحراف.
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