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القرار التركي باالشتراك في الحرب الكورية 6594-6591
الباحثان
م.د .آالء حمزة شناوة

م.د .عالء جابر موسى

جامعة بغداد  -كمية التربية ابن رشد لمعموم االنسانية
الممخص :
يسمط ىذا البحث الضوء عمى عممية صنع القرار والموقف الرسمي في تركيا ,السيما تمك الخاصة بإرسال

القوات التركية إلى الحرب في كوريا التي حدثت عام  ,0991اذ تأثرت السياسة الخارجية التركية في وقتيا
بالمتغيرات التي اعقبت الحرب العالمية الثانية ,فقد ارتفع مدى مدركات المخاطر فييا مما أدى إلى انضماميا إلى
األمم المتحدة وارسال قواتيا إلى كوريا لغرض دعم الواليات المتحدة بغية نيل عضويتيا في منظمة حمف الشمال
األطمسي (الناتو).
ان قرار إرسال القوات التركية لممشاركة في الحرب الكورية قد أكد ونفذ عن طريق بعض القادة السياسيين
الذين يسيطرون عمى الحزب الديمقراطي الحاكم آنذاك  ,وبعد جدل كبير في المجمس الوطني الكبير التركي حول

شرعية القرار الذي تركزت النقاشات فيو حول النتائج السياسية لذلك القرار ,تم انتقاد قادة الحزب الحاكم بدالً من
انتقاد قرارىم ,وفي المرحمة التي تمت الحرب الباردة ,أعفيت تركيا من أعبائيا وتعددت خياراتيا في السياسة

الخارجية كحد أدنى نتيجة لمشاركتيا في الحرب الكورية  .قسم البحث الى مقدمة واربعة محاور وخاتمة.

المقدمة :
ييدف ىذا البحث إلى توضيح ردود فعل السياسة الخارجية التركية في قرار إرسال قواتيا

الى كوريا ,كونيا تعد التجربة االولى لتركيا بعد تأسيس الجميورية عام  ,0991وال سيما انيا
جاءت اثر متغير كبير تمثل في البداية االولى لمحرب الباردة التي قادت العالم إلى نظام ثنائي

القطب المتمثل باالتحاد السوفيتي والواليات المتحدة االمريكية ,ومما عزز ذلك ان تركيا كانت
خارج ىذه الحرب التي في الواقع قد ُشنت ضد االتحاد السوفيتي ,اذ امتنعت تركيا عن اتخاذ أية
إجراءات الستفزاز جارىا خالل الحرب الباردة ,فضال عن ذلك انيا لم تنشر قواتيا في الخارج ولم

تكن قد شاركت في أي عمميات لمسالم  ,وليس لتقميل التوترات مع جارتيا الشيوعية فحسب ,بل

لمتركيز عمى مشاكميا الخاصة بيا ,اذ ان ىناك عوامل عدة أدت إلى تقييد السياسات الخارجية
التركية تقع في مقدمتيا الصراعات الداخمية والن ازعات مع اليونان حول قبرص والخالفات حول
بحر إيجة  ,اال ان قيام القادة السياسيين من الحزب الديمقراطي بتقرير الدخول إلى الحرب الكورية

بعد شيرين من تسمميم لمسمطة ,كان ذلك جديدًا بالنسبة لمدولة التركية التي لم ترسل جيوشيا
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خارج البالد منذ تأسيس الجميورية ولم تكن قد دخمت في تجربة عسكرية  ,بل انيا التزمت جانب

الحياد اثناء الحرب العالمية الثانية ,اال انيا اعمنت دخوليا الحرب في اواخرىا .
اوالا  /تركيا في أعقاب الحرب العالمية الثانية :

أصبح عصمت إينونو ( ,)0رئيساً لمبالد بعد وفاة مصطفى كمال أتاتورك ( ,)9وكان ناجحاً

في تجنب تركيا الدخول في الحرب العالمية الثانية ( )0999-0919وذلك باتباع سياسة الحياد

( ,)1ولم يستمر الحال عمى وضعو فقد اقدمت تركيا عمى تغيير سياستيا الحيادية ,وأعمنت

الحرب عمى ألمانيا في الثالث والعشرون من شباط (( ,)9( 0999لكي ال تُستبعد من الغرب
ولكي ال تكون وحيدة في الترتيب الجديد لمدول الذي سيتم وضعو بعد الحرب )) حسب ما وصفو
بستان اوغمو في كتابو ( ,)9اال انيا بعد انتياء الحرب العالمية الثانية كانت المشكمة األكبر التي

واجيتيا في سياستيا الخارجية ىي العزلة (.) 6

قدم وزير خارجية االتحاد السوفيتي مولوتوف ( ,)7في التاسع من آذار  ,0999إخطا اًر

إلى حكومتو طالباً فيو شجب معاىدة (الصداقة وعدم االعتداء عمى تركيا) التي وقعت عام

 ,)8(0999واتخذ بدالً عن ذلك خطوة أخرى أكثر حزماً تمثمت بجممة من المطالب ارسمت الى

الحكومة التركية ىي :

 -1تعديل الحدود التركية -السوفيتية التي تم رسميا في معاىدة موسكو الموقعة في السادس
عشر من آذار  ,0990لصالح االتحاد السوفيتي.

 -2تشكيل خط دفاع تركي -سوفيتي عمى المضايق التركية وتأسيس قواعد بحرية سوفيتية عمى
مضايق البحر االسود (.)9

 -3تعديل اتفاقية مونترو لعام  0916والتي تقضي بإدارة المضايق عمى أساس االتفاق من حيث
المبدأ (.)01

رفضت أنقرة بشكل مباشر المطمبين األوليين كما ّبينت في المطمب الثالث أن أي تغيير
يط أر عمى اتفاقية مونترو يتطمب موافقة الدول األعضاء فييا ,إال أن ذلك لم يغير من رأي االتحاد
السوفيتي الذي شن حممة سياسية اعالمية ضد تركيا حول األراضي الخاصة بمحافظتين من شرق
األخيرة (كارس وأردىان) (.)00

سمم السفير االمريكي في انقرة رسالة الى الحكومة التركية في الثاني من تشرين الثاني

 ,0999جواباً تدعم فيو بشدة موقف تركيا في ضرورة إدارتيا المفردة لممضايق,كما أوضحت في
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ردىا ,أن أي تيديد أو ىجوم عمى المضايق سيترتب عميو الرد من قبل مجمس األمن التابع لألمم
ّ
المتحدة (.)09
باتت تركيا منذ نياية الحرب تواجو مشكمتين اقتصاديتين خطيرتين ,اوليا عودة الوضع

الطبيعي لتضخم أسعار الصادرات الذي سببتو الحرب العالمية  ,والثاني ضرورة االستعداد

ماسة إلى التصنيع فيو ( ,)01فطالبت تركيا الكونغرس األمريكي
العسكري الذي ىي بحاجة ّ
بشموليا في خطة مارشال ( ,) 09إال أن طمبيا رفض من قبل االخير نتيجة لتمقييا الدعم مسبقاً
ولم تكن قد انيكت كباقي دول غرب أوروبا ,بسبب عدم مشاركتيا في الحرب ,اال انيا كررت

مطالبيا بالدعم حتى حصمت عميو في النياية (.)09
ثاني ا  /الحرب الكورية :

تقع كوريا او ما تسمى بشبو القارة الكورية بالقرب من جنوب شرق الصين ,يحدىا من

الشمال الغربي نير يالو الذي يفصميا عن الصين  ,ومن الشمال الشرقي نير تومين الذي يفصميا
عن روسيا ,ومن الغرب البحر االصفر ,ومن الجنوب بحر الصين ومضيق كوريا ,ومن الشرق

بحر اليابان( ,)06كانت محط اىتمام الصين واليابان وروسيا حتى النصف الثاني من القرن

التاسع عشر ,مما أدى بيذه الدول إلى الصراع عمى احتالليا الى ان احتمت من قبل اليابان عام
 0901وحتى السابع من تشرين الثاني  , )07(0999أما بالنسبة لمواليات المتحدة فقد كان
اىتماميا يتركز في استقالل كوريا لدعم مصالحيا في المحيط اليادي ( ,)08في الوقت الذي
كانت تأمل فيو كوريا باالستقالل عمى أساس مبادئ الرئيس األميركي ويمسون (.)09

عكست المحادثات التي جرت في مؤتمر القاىرة عام  ,0991رغبة الدول الثالث (الواليات

المتحدة  ,بريطانيا  ,الصين) في استقالل كوريا حين تسنح الفرصة ( ,)91كما اتفق الحمفاء في
مؤتمر يالطا عام  ,0999عمى أن طرد القوات اليابانية من كوريا سيتم عن طريق الواليات

المتحدة واالتحاد السوفيتي ( ,)90وبعدىا وفي مؤتمر بوتسدام عام  ,)99( 0999أشارت الواليات
المتحدة إلى مؤتمر القاىرة وأكدت عمى وجوب تطبيق قرار استقالل كوريا (.)91
استسممت اليابان في الخامس عشر من آب  ,0999امام دول الحمفاء في الحرب العالمية

الثانية  ,وبعد استسالم ما يقارب المميون جندي من قواتيا في الصين ومنشوريا ,طمبت و ازرة
الدفاع األميركية من االتحاد السوفيتي السيطرة عمى القوات اليابانية المتمركزة في كوريا (,)99
غير انيا لم تكن واثقة من التزام االتحاد السوفيتي باقتراحيا  ,فقامت برسم الخط الفاصل بين

قواتيا والقوات السوفيتية عند خط العرض  ,)99( 18وكان تقسيم قطاعات تحريرىا ىو في أن
تكون كوريا من خط العرض  18شماالً تحت سيطرة االتحاد السوفيتي ,أما جنوبو فيكون تحت
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سيطرتيا  ,وقبل االتحاد السوفيتي ىذا التقسيم مع القميل من التساؤالت لدعم موقفيم في التفاوض
بشأن أوروبا الشرقية  ,وفقا ليذا التقسيم دخمت القوات السوفيتية إلى شمال كوريا في الثاني عشر

من آب  ,0999بينما دخمت القوات األميركية جنوبيا في الثامن من ايمول من العام نفسو (,)96
ومن دون استشارة الكوريين تقاسمت القوتان العظميتان شبو جزيرة كوريا لتتحول إلى منطقتي
احتالل واضعين األساس لحرب أىمية ال مناص منيا  ,ومنذ ذلك الحين انقسم الشعب الكوري

بشكل فعمي وممموس حتى يومنا ىذا .
أ مام اختالف وجيات النظر بين الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي جرت االنتخابات العامة
في كوريا الجنوبية في السابع عشر من تموز  ,0998بعد موافقة األمم المتحدة ,وتم تأسيس

الجميورية الكورية في الجنوب وعاصمتيا سيؤول ,تبعيا تسميم السمطة  ,واعترفت األمم المتحدة
بتمك الجميورية كونيا الحكومة القانونية الوحيدة لكوريا ,أما في الشمال وبالتحديد في التاسع من

ايمول من العام نفسو  ,تسممت جميورية كوريا الديمقراطية الشعبية وعاصمتيا بيونغ يانغ السمطة

من االتحاد السوفيتي الذي يدعميا ,وبذلك نشأت حكومتان تتمحور سياستيما حول األيدولوجيات
الخاصة بالقوتيين الكبرى (.)97
انسحبت كل من القوات األمريكية والسوفيتية من جنوب و شمال كوريا قبل ان يتم االتفاق
عمى المبادئ االساسية لتوحيد القسمين,وبقي فييا ما يقارب  911مستشار عسكري أميركي وىيئة

من األمم المتحدة لمعمل عمى توحيد الكوريتين ,بيد أن تمك الغاية لم تُنجز عمى اإلطالق(.)98

بعد السياسات الوحدوية في أوروبا (حمف الناتو) ,توجو االتحاد السوفيتي نحو الشرق,

ومسمّماً إياىا منشوريا ,داح اًر بذلك
عاقداً اتفاقية امدىا ثالثون عاماً مع الصين في عام ُ ,0999

القوميين الصينيين  ,كما ساند االتحاد السوفيتي الشيوعيين في كوريا الشمالية ,فكانت النتيجة أن

عدت كوريا الشمالية خط العرض  18في الخامس والعشرون من حزيران  ,0991لغرض
ت ّ
اجتياح الجنوب وتوحيد البالد بشكل كامل  ,ومن اليوم نفسو ,وافقت األمم المتحدة عمى قرار
تحديد ذلك الفعل بكونو خرقاً لعمميات السالم مطالبة سمطات القوات المعتدية بوقف االعتداء

والتراجع إلى ما وراء خط العرض المذكور آنفاً ( ,)99وقد جددت األمم المتحدة قرارىا في السابع

والعشرين من الشير نفسو  ,بشن عممية عسكرية عمى حكومة كوريا الشمالية ( ,)11الذي قدمو

الرئيس االمريكي ىاري ترومان (. )10

تجاوز عدد قوات كوريا الشمالية مائو وثالثة وثمانين الف مقاتل ,فضال عن ,قوات دفاعية

إضافية منتشرة عمى الجوانب الساحمية ومدعومة من االتحاد السوفيتي ,بينما كان تعداد قوات
كوريا الجنوبية ال يتعدى مائة مقاتل ,وخمسين الف من قوات الشرطة ,وكال القوتين كانت تحت
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سيطرة األمم المتحدة ,ولم تكن القوات األميركية قادرة عمى صد اليجوم األولي ,اذ كان لدييا في

ذلك الوقت أربع فرق في اليابان واثنتين في كوريا ,وعميو كانت قادرة فقط عمى إيقاف اليجوم حول
مدينة بوسون التي تطل عمى الساحل في جنوب شرق كوريا حتى مع وجود التعزيزات البحرية

والجوية (.)19
اعقب ذلك وصول قوات من األمم المتحدة في الخامس عشر من آب  ,0991بزعامة

الواليات المتحدة االمريكية  ,التي شنت ىجمات عمى القوات المعتدية اجبرتيا عمى االنسحاب إلى

ما وراء خط العرض  18وتقدمت إلى عمق كوريا الشمالية بيدف تحرير البالد وتوحيدىا ,حيث

وصمت عمى مقربة من الحدود الصينية (.)11
ثالثا  /الموقف الرسمي التركي ومساهمته في الحرب الكورية :
يعد التغيير من الميزات الرئيسية لسياسة تركيا الخارجية في أعقاب الحرب العالمية الثانية,

والتي جاءت بعد العزلة  ,وكان عمييا تحمل اعباء ىذا التغيير من خالل دراسة قرارىا في دخول
الحرب الكورية ( ,)19ففي الوقت الذي أخذت فيو مبادئ أتاتورك المتجسدة بـِ ( السالم في الداخل

والسالم في العالم ) بالتالشي ,بدأت سياسة (التغريب) تحل محمّيا ( , )19في الوقت نفسو بدأت

فيو تركيا بطمب االنضمام إلى حمف الناتو (.)16

بعد اجراء انتخابات عام  ,0991في تركيا وفوز الحزب الديمقراطي باألغمبية وتسنم عدنان

مندريس ( ,)17رئاسة الحكومة ,وبعد اقل من شيرين نشبت الحرب الكورية باجتياز قوات كوريا
الشمالية خط العرض  18في الخامس والعشرون من حزيران ,0991بغية شن غزو مسمّ ٍح عمى
كوريا الجنوبية ,في ىذه األثناء ,استنكر مجمس األمن اليجوم وعدهُ تيديداً لمسالم العالمي وأوصى

بالرد من طريق إرسال قوات الدول األعضاء في األمم المتحدة لمساندة كوريا الجنوبية ,وكان
األمر يتطمب تشكيل قيادة موحدة لصد االعتداء الشمالي واستعادة السالم في المنطقة (.)18

اجتمع مجمس وزراء الحزب الديمقراطي عمى نحو عاجل في الثامن عشر من تموز

 ,0991في مدينة يالوفا بالقرب من إستانبول ,وتم اتخاذ قرار إرسال قسم من القوات العسكرية

بأمر من كبار قادة الحزب ( ,)19فأصدرت حكومة مندريس ق ار اًر ,بعد أسبوع من االجتماع,
بإرسال لو ٍ
اء من  9911مقاتل بقيادة الجنرال تحسين يازيسي إلى كوريا ,واصبح العدد الكمي
لممقاتمين الذين أرسموا حتى نياية الميمة  990111مقاتل  ,وبيذا كان التغيير واضحاً ألن القوات

كانت في طريقيا إلى خارج الحدود متجيةً نحو حرب لممرة األولى بعد تأسيس الجميورية (, )91

111

العدد  312لسنة 3112 /م  6341 -هـ

مجلة األستاذ

وصرح وزير الخارجية التركي فؤاد كوبرولو(,)90قائالً (( اننا سعداء ان تكون بالدنا ىي الثانية

بعد الواليات المتحدة في االستجابة لدعوة األمين العام لألمم المتحدة )) (.)99

كان إرسال القوات إلى خارج حدود دولة ما ,بموجب ميثاق األمم المتحدة ,يعد مجرد

ٍ
حرب مخففة لخمق ضغط معين عمى دول أخرى إلخضاعيا إلى االمتثال لبعض
مشاركة في
الق اررات ,وكان ذلك واضحاً أثناء الحرب الباردة ولكن تبين أن عمميات السالم المقررة في الفصل
السابع من ميثاق األمم المتحدة ( ,)91كانت قد أصبحت أكثر قسوة مما كانت عميو وأن الحرب

فعمية وباتت وشيكة ,وىكذا عد إرسال الجيوش أم اًر ذا أولوية في العالقات الدولية كنظام ييدف
إلى منع الحروب ,وىكذا كانت الحال أيضاً مع الحرب الكورية التي خاضت فييا األمم المتحدة

حرباً داخمية من جانب واحد (.)99

تفحص قرار دولة ما في إرسال جيوشيا قد يؤدي بنا لمحصول عمى تفاصيل تتعمق
إن ّ
بسموكيات تمك الدولة في إدراك التغيي ارت والثوابت في سياستيا الخارجية ,وبالضبط كان ذلك حال
القرار التركي بإرسال قسم من قواتيا إلى كوريا ,والذي كان ميماً في الوقت الذي كان فيو حرجاً

ومحفوفاً بالمخاطر.

وعميو ال بد من تفحص ودراسة السياسة الخارجية لمحزب الديمقراطي وحسب برنامجو

الحكومي الذي اكد فيو عمى ضرورة انضمامو إلى المنظمات الغربية وال سيما الى حمف الناتو
المتيرئة وتدعم التنمية الديمقراطية
وذلك لغرض خمق استثمارات من شأنيا أن تعزز البنى التحتية
ّ
المتمثمة بالمساعدات األجنبية وتقوية العالقات مع دول الغرب بما فييا فرنسا وبريطانيا والواليات

المتحدة بشكل كبير لتأمين البالد ( ,)99لذلك انتقد الديمقراطيون حزب الشعب الجميوري,
واصفين إياه بالبطيء وغير المتفاعل في االنضمام إلى المنظمات الغربية ,وانتقدوا زعيمو إينونو

بسبب تردده في خوض غمار الحرب العالمية الثانية ,وال ادل من ذلك قوليم ان (( :الحزب
تصرف بجبن تجاه االتحاد السوفيتي )) (.)96
الجميوري قد ّثبط من عزيمة األتراك و ّ

والراجح ان الحزب الديمقراطي وجد في التغريب أداة لبقائو في السمطة بمساعدة دول الغرب,
مساع لتثبيت جذوره في السمطة إرسال قوات من جيشو إلى كوريا
وعميو ان أول ما قام بو من
ٍ

ألجل االنضمام إلى حمف الناتو مستقبالً ,فضالً عن استرضاء حميفو االستراتيجي الواليات

المتحدة االمريكية ,وبذلك ضمن الحزب الديمقراطي فوزه بجولة أخرى عمى حساب حزب الشعب
الجميوري واالحزاب االخرى (. )97
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إن سياسة الحزب الديمقراطي لم تمنع حزب الشعب الجميوري من دعم السياسة الخارجية

لحكومة الديمقراطيين ,ألن الحزبين متشابيان اذ إن أعضاء األخير ىم في األصل أعضاء
سابقين لدى األول ,ورغم ذلك اعترض حزب الشعب الجميوري عمى لسان زعيمو اينونو عمى

إرسال الجيش إلى حرب كوريا ( .)98إال أن ىذا االعتراض لم يكن شديداً لميل االخير إلى دعم
الواليات المتحدة ولكن بشكل أقل خطورة ,اذ بين اعتراضو عمى التوقيت العاجل لمحكومة في

اتخاذ قرار اإلرسال و شرعيتو ,الذي كان ينبغي أن يمرر عمى المجمس الوطني الكبير لممصادقة

عميو كونو السمطة الوحيدة التي تصادق عمى الق اررات بموجب الدستور ( ,)99مع ذلك لم تُشل
العممية وتمت المصادقة عمى القرار في المجمس الوطني الكبير حول إرسال الجيش إلى كوريا كما
سنبينو الحقا .
رابعا  /الجانب القانوني ومشادات المجمس الوطني الكبير :
بموجب دستور عام  0999لتركيا ,كانت السمطة التشريعية أعمى من السمطة التنفيذية ,اذ

ركز الدستور في وحدة القوى ,وأعطى المجمس الوطني الكبير السمطة العميا التي تمثل سيادة

البالد ,مستمدة سمطتيا من الشعب أكثر منيا من الدستور ,كان دستور عام  0999يمثل ُسمّما

رصيناً بين المجمس والرئيس والوزراء ,اذ أعطى لمرئيس ومجمس الوزراء مسؤولية تنفيذ وتطبيق
السياسة الخارجية ,في حين تبقى مسألة تقرير السياسة الخارجية بيد المجمس ( ,)91ووفق ذلك

يتضح أن في قرار ارسال القوات بعض أوجو القصور من الجانب القانوني بموجب الدستور ,وبما

ان ىذا القرار اتخذ عمى أساس ذي أولوية في العالقات الدولية ( القانون الدولي ) كنظام ييدف
إلى منع الحروب  ,بدأت المشادات في المجمس الوطني الكبير تتمحور حول الربط بين القانون

الدولي والدستور التركي.

قدم كل من النائب المستقل كمال تورت اوغمو ,والنائب عثمان بولوكباسي ( ,)90عن الحزب

الوطني طمباً إلى البرلمان بمناقشة قرار إرسال القوات إلى تركيا ,مؤكدين عمى أن المادة  97من
ميثاق األمم المتحدة تسمح باتخاذ مثل ذلك القرار إال أنو غير ممزم ,وأن الميثاق ال يسمح

لمحكومة بتجاوز المجمس الوطني والدستور ,وكما تنص المادة نفسيا عمى أن القرار يكون ممزماً
في حال كان الجيش قد أدى ميام أخرى مشابية ,إال أن قادة الحزب الديمقراطي رفضوا ذلك بشدة

ووجيوا أصابع االتيام إلى االتحاد السوفيتيُ ,محممين إياه مسؤولية شل جيود األمم المتحدة بغية
إبقائيا بعيدة عن إجراءاتو الوحدوية ( , )99وفي الوقت الذي كانت اآلراء المعارضة لمقرار
صحيحة من وجية نظر القانون ,بين الديمقراطيون صحة اعتراضيم وأنيم عمى حق ,إال أنيم
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اكدوا في الوقت نفسو عمى ضرورة المشاركة مع الغرب ودعم الواليات المتحدة بالرغم من غياب

شرعية القرار وان ذلك سيكون ذا أىمية في حال ضمن عضوية تركيا لدى حمف الناتو (.)91

وفي السياق نفسو اتيم حزب الشعب الجميوري المعارض ,الحكومة بخرق المادة  96من

الدستور التركي التي تنص عمى أن ( قرار إعالن الحرب أو المشاركة فييا أو إعالن السالم يعود
إلى المجمس الوطني الكبير حص اًر ) (.)99

برزت ىذه المشادات بعد إرسال القوات إلى كوريا بأربعة شيور ,اذ كانت القوات التركية
في جبيات القتال ,ومما عزز ذلك موقف الحزب الديمقراطي حينما اجابة مندريس عمى المعارضة
بالقول  (( :ا ن القرار اتخذ بموجب مناشدة من مجمس األمن التابع لألمم المتحدة وعميو ال يمكن
أي يكون إعالنا لمحرب وبذلك لم تخرق المادة  96من الدستور)) ( ,)99وبعد مشادات كبيرة تم

التصويت لصالح القرار في المجمس الوطني الكبير الذي كان عدد اعضائو  , 987وىزمت
المعارضة بشكل ساحق ,وكما ياتي:
 100صوت مع القرار .
 19صوت ضد القرار .
 0صوت لم يحضر .
 016نائباً امتنعوا عن التصويت (.)96
بعد مرور عام عمى ىذه األحداث ُسئل مندريس من أحد المراسمين عن تجاوز آراء
المعارضة وارسال القوات إلى كوريا فأجاب قائالً  )) :بما أننا رأينا أن سالمة بالدنا تعتمد عمى
المضي في مخاطر طويمة األمد وابقاء ىذه المبادرة عمى طاولة السياسة الخارجية لم نستطع ترك
الواليات المتحدة تخوض غمار تحرير العالم لوحدىا ,فعضويتنا مع حمف الناتو ما ىي إال نتاج
جيودنا في ذلك المضمار ,واآلن يطمق عمى تركيا اسـ ـ ـ ـم قوة عظمى في محافل العالقات

الدولية))

(.)97

بعد انجاز الميمة المكمفة بيا القوات التركية المشاركة في الحرب الكورية  ,كانت المحصمة

النيائية لخسائر القوات التركية كاآلتي:
قتيال.
ً 790
يحا.
 9991جر ً
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مفقودا.
079
ً
اسير (.)98
ً 919ا
كانت مكافأة تركيا في تضحيتيا انضماميا الى حمف الناتو في الخامس عشر من شباط

 ,0999بعد ان عارض عدد من اعضاء الحمف سابقاً ,فضالً عن انضماميا الى مشاريع

االحالف الغربية في المنطقة العربية كحمف بغداد  ,0999وحمف المعاىدة المركزية 0999

(.)99

الخاتمة.
يمكن تقييم قرار تركيا في إرسال قواتيا إلى الحرب الكورية ,عن طريق طرح سؤال  :ىل

كان ذلك القرار السبب الرئيسي في انضماميا إلى حمف الناتو ,أو أنو قد عجل من عممية تحالفيا
معو نظ اًر ألنيا كانت قد أصبحت أكثر مقبولية لدى الغرب ؟ .فيما يخص الشق األول  ,فانو

يوصف كخطوة جذرية في االنضمام إلى حمف الناتو وأن دخول تركيا إلى التحالف كان حتمياً
داع إلرسال الجيش إطالقاً,
عاجالً أم آجالً حتى لو لم تشارك في الحرب  ,ولم يكن ىناك من ٍ
الن الغرب كان يفكر في استخدام القواعد الجوية التركية لإلحاطة بتحركات االتحاد السوفيتي وىذا

شغميم الشاغل ,اما الشق الثاني من السؤال ,فان الغرب كان يخطط لبناء منظومة دفاع في
الشرق األوسط لحماية قواعدىا ورأت في تركيا الدولة المثمى لذلك ,وكانت تركيا موافقة عمى تأدية

ذلك الدور معدة إياه امتداد لحمف لناتو  ,وفي كمتا الحالتين كان عمى تركيا إثبات والئيا لمغرب .

في الواقع كان لمقرار التركي األثر الكبير في عدىا حميفاً يمكن االعتماد عميو وان االنضمام

سينيي عزلة تركيا
إلى حمف الناتو يعد انتصا اًر عظيماً لمحكومة التركية ,وفي جميع األحوال ُ
الدبموماسية والعسكرية التي بدأت في الربع االخير من القرن التاسع عشر  ,وان عممية صنع

القرار ىي االختيار بين البدائل المطروحة ,إال أن ذلك ال ينطبق عمى العالقات الدولية ,أذ قد
تؤدي األخيرة إلى نقاشات وغموض وحاالت مبيمة في اختيار أفضل البدائل ,فميس ىناك ما

يسمى االختيار األمثل ألن األمر متوقف عمى افتراضات وتقييمات كل حسب النتائج ,ويمكن
القول أن نجاح صنع اتخاذ القرار يكمن في دراسة االفتراضات بشكل دقيق وقريب إلى الواقع

والذي سيؤدي حتماً إلى االختيار األمثل.
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Decision making process of sending Turkish troops to
Korean war 1950-1953
Dr.Alaa Jaber Mousa
Dr.Alaa Hamza Dwelee
Abstract
This research highlights the process of decision-making in Turkey, especially
the one concerning sending they Turkish troops to the Korean war in 1950. The
Turkish foreign policy was affected by the changes that followed World War II; the
risk perception increased in a way that led Turkey to join the UN and participate in the
Korean war by sending its troops for the purpose of supporting the United States so as
to gain membership at the North Atlantic Treaty Organization (NATO).
The decision of sending the Turkish troops to the Korean War was confirmed
and implemented by some political leaders who used to control the (DP) which was in
power in Turkey at the time. After a large dispute at the Great National Assembly on
the legality of the decision and its political outcome, the leaders of the DP were
criticized rather than their decision, leading to vote on the decision which then received
a large majority.
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