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السدتخمص

شيجت الفتخة التي اعقبت الحخب العالسية الثانية حخبا ججيجة وغيخ تقميجية
تسثمت في الحخب الباردة التي نذبت بيغ الػاليات الستحجة االمخيكية واالتحاد
الدػفيتي ،وكان مغ اوجو تمظ الحخب التدابق عمى مشاشق الشفػذ في العالع
والديصخة عمييا ،لحلظ كانت الحخب الكػرية  9991-9991ميجانا مغ مياديغ ىحا
الرخاع.
بقجر تعمق االمخ بالحخب الكػرية فان البحث يتقرى مػقف العخاق مغ ىحه
الحخب وكيفية تعاممو معيا ،وتحجيجا مغ خالل مشطسة االمع الستحجة التي اخحت
عمى عاتقيا ايجاد حمػل ليحه القزية ،وكسا ىػ معمػم فان العخاق آنحاك كان يديخ
في فمظ الدياسة البخيصانية والتي بجورىا تتبع الدياسة االمخيكية التي ضيخت كقػػ
عطسى بعج الحخب العالسية الثانية ،لحلظ فان العخاق ومغ خالل وفجه في مشطسة
االمع الستحجة قج ايج كافة الق اخرات االمخيكية التي تجيغ االتحاد الدػفيتي ومغ بعجىا
الريغ الذعبية كػنيسا ساعجا كػريا الذسالية ،مسا اوجج معارضة داخمية تجاه ىحه
السػاقف وتحجيجا في مجمذ الشػاب العخاقي الحؼ عارض بعس نػابو ىحه الدياسة
وعجوىا خخوجا عغ الرف العخبي.
فزال عغ ان حكػمة العخاق امتشعت عغ ارسال قػات عدكخية الى كػريا
الجشػبية تشفيحا لقخار مجمذ االمغ بتذكيل قػة عدكخية لحساية كػريا الجشػبية التي
عجىا السجمذ دولة معتجػ عمييا بدبب الزغػط االمخيكية.
الكمسات االفتتاحية :العراق – كؾريا -الريؽ -االمؼ الستحدة
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Iraq's Attitude Towards the Korean War 1950-1953
Dr. Bashar Fathi Jassim Al - Egeidi
Lecturer/ Department of Political and Strategic Studies / Regional
Studies Center / Mosul University

Abstract
The period following World War II witnessed a new and
unconventional event which is the Cold War that broke out
between the United States and the Soviet Union. One of the
aspects of this war was the battle for and control of the areas of
influence in the world. The 1950-1953 Korean War was one of
the fields of that conflict.
As far as the Korean War is concerned, the research
tackles Iraq's attitude toward this war and how it deals with it,
specifically through the United Nations Organization, which
has undertaken to find solutions to this issue. As is well
known, Iraq was in the orbit of British politics, that was in turn
following the United States' policy which has emerged as a
superpower after the World War II. So Iraq and through its
delegation to the United Nations supported all American
resolutions condemning the Soviet Union and then the People's
Republic of China as they helped North Korea, which created
internal opposition to these positions, especially inside Iraqi
council of representatives, where part of its deputies opposed
this policy and considered it a departure from the Arab ranks.
In addition, Iraq has refrained from sending military
troops to South Korea in implementation of the UN Security
Council resolution to form a military force to protect South
Korea, which the council counted as an aggrieved state under
pressure from the United States.
Keywords: Iraq, Korea, China, United Nations
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مقدمة:

شيجت الحقبة التي تمت الحخب العالسية الثانية ( )9999-9919حخبا مغ
نػع اخخ ،اال وىي الحخب الباردة التي كان قصباىا الػاليات الستحجة االمخيكية
واالتحاد الدػفيتي ،ىحه الحخب والتي اترفت بالتدابق عمى التدمح والحرػل
عمى مشاشق مغ اجل التػسع والديصخة ،فكانت الحخب في شبو الجديخة الكػرية
( )9991-9991صػرة مغ صػر ىحا الرخاع والتشافذ.
لع يكغ العخاق ببعيج عغ ىحه االحجاث والتصػرات التي اعقبت الحخب
العالسية الثانية ،وندعى مغ خالل ىحه الجراسة والسعشػنة (مػقف العخاق مغ الحخب
الكػرية  )9991-9991الى التعخف عمى الكيفية التي تعامل بيا العخاق تجاه ىحه
القزية ،واضيار الجػانب االيجابية والدمبية في الدياسة الخارجية العخاقية خالل
السجة قيج البحث ،حسل االول عشػان (ماىية السذكمة الكػرية) وفيو شخح مػجد
لكيفية تصػر االوضاع في شبو الجديخة الكػرية وكيفية تبشي كل مغ الػاليات
الستحجة االمخيكية واالتحاد الدػفيتي لصخف مغ اشخاف الرخاع في شبو ىحه
الجديخة ،كسا تصخق السحػر الثاني والسعشػن (انجالع الحخب االىمية بيغ شصخؼ
كػريا) الى انجالع ىحه الحخب واآلراء التي قيمت في مغ ىػ البادغ في اشعال فتيل
ىحه الحخب ،اما السحػر الثالث وىػ السيع والسعشػن (مػقف العخاق مغ الحخب
الكػرية) فتصخق الى مػقف العخاق الخسسي مغ ىحه الحخب ،اذ ان مػقفو بجا اكثخ
وضػحا مغ خالل مشطسة االمع الستحجة ،ىحا السػقف الحؼ اتدع بتبعية القخار
الدياسي الخارجي العخاقي لمجول الغخبية وتحجيجا بخيصانيا ومغ بعجىا الػاليات
الستحجة االمخيكية ،وسشخػ مغ خالل ىحا السحػر كيف ان العخاق قج صػت لسعطع
الق اخرات التي قجميا الجانب االمخيكي.
كسا ان العخاق لع يخسل قػات لمسذاركة في الحخب الكػرية حدب ما دعا اليو
مجمذ االمغ الجولي آنحاك ،اذ نجج السػقف الدياسي العخاقي تجاه ىحه القزية
مقتر اخ فقط عمى مػقفو خالل مشاقذة ىحه القزية في اروقة مشطسة االمع الستحجة
ومجمذ االمغ تحجيجا ،السيسا وان العخاق مغ الجول السؤسدة لسشطسة االمع
الستحجة ،وىحا ما سشججه بيغ ثشايا البحث.
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اوال :ماىية السذكمة الكؾرية

شيج العالع في اعقاب الحخب العالسية الثانية سمدمة مغ االحجاث والتصػرات

التي انعكدت في مجسميا عمى الػضع الدياسي الحؼ كان سائجا آنحاك ،ولعل مغ
ابخز ارىاصات الحخب العالسية الثانية ىي ما اشمق عميو بالحخب الباردة التي مثل

قصبييا االتحاد الدػفيتي بػصفو قائجا لمسعدكخ الذخقي ،والػاليات الستحجة
االمخيكية بػصفيا حامية لمسعدكخ الخأسسالي

التػجيات االشتخاكية الدػفيتية.

الغخبي االوربي الحؼ يعارض

كان ىشالظ مياديغ عجة لمرخاع بيغ الدػفييت واالمخيكان مغ خالل الحخب

الباردة ،وكانت الحخب الكػرية ( )9991-9991صػرة مغ صػر ىحا الرخاع،
وقبل الجخػل في تفاصيل ىحا الرخاع والطخوف التي ادت الى الشداع السدمح ال بج

مغ التعخف عمى السػقع الجغخافي لكػريا حتى يتدشى لشا رسع صػرة عغ مجخيات

االحجاث وتصػراتيا ،اذ تقع كػريا في مػقع استخاتيجي عشج نقصة التقاء في مشصقة
شسال شخق آسيا ،حيث تقع بيغ اليابان والذخق األقرى مغ روسيا والريغ ،وتبمغ
كيمػمتخ مخبعا)(.)9
ا
مداحة شبو الجديخة الكػرية  111ميالا مخبعا (191
ان الستتبع لتاريخ شبو الجديخة الكػرية مغ الشاحية الدياسية يجج انيا كانت
ساحة لمرخاع مشح القجم ،اذ ان مػقعيا الجغخافي السيع ووقػعيا بالقخب مغ
امبخاشػريات ودول كانت آنحاك تدعى لمديصخة واالستحػاذ عمى السشاشق القخيبة

مشيا والسحاذية ليا جعميا مصسعا ميسا لتمظ الجول ،ففي التاريخ الحجيث احتمت
اليابان شبو الجديخة الكػرية في عام  ،9991وبحلظ اصبحت شبو الجديخة الكػرية
جدءا ال يتج أد مغ االمبخاشػرية اليابانية بعج ان اجبخت اليابان حكػمة كػريا عمى

التػقيع عمى بخوتػكػل سيصخت بسػجبو اليابان عمى االمػر الدياسية والجبمػماسية
والسالية والعدكخية لمحكػمة التي كانت قائسة في شبو الجديخة الكػرية(.)1

وخالل الحخب العالسية الثانية ( )9999-9919واثشاء السحادثات التي اجخاىا

قادة دول الحمفاء في القاىخة عام  9991والتي تتعمق بإنذاء مشطسة االمع الستحجة
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والشطخ في مريخ الجول والسشاشق التي كان يديصخ عمييا الحمفاء ،اعمشت كل مغ
الػاليات الستحجة االمخيكية وبخيصانيا عغ رغبتيا في استقالل كػريا حيغ ما تدسح

الفخصة لحلظ ،كسا اتفقت ىحه الجول في مؤتسخ مالصا الحؼ عقج في عام 9999

عمى ان مدالة شخد القػات اليابانية مغ كػريا ستتػاله الػاليات الستحجة االمخيكية

واالتحاد الدػفيتي ،وخالل مؤتسخ بػتدجام في عام  9999اكجت الػاليات الستحجة

عمى ضخورة تصبيق الق اخرات التي اتفق عمييا سابقا والستعمقة باستقالل كػريا(.)1

ان دول الحمفاء وبعج ضيػر بػادر انييار السانيا اليتمخية خالل مجخيات

الحخب العالسية الثانية وضعت في حداباتيا الديصخة عمى كػريا وشخد اليابانييغ
مشيا ،لحلظ وفي اجتساع مػسكػ الحؼ عقج في كانػن االول  9999قخر وزراء
خارجية الجول السشترخة في الحخب العالسية الثانية االتفاق عمى ق اخرات تتعمق

بسريخ كػريا كػنيا كانت تحت االحتالل الياباني ،ابخزىا:

 -9اقامة حكػمة ديسقخاشية في كػريا.

 -1يداعج في تشفيح ىحه السيسة لجشة مذتخكة تسثل قيادة الػاليات الستحجة في
الجشػب والقيادة الدػفييتية في الذسال.

 -1وضع كػريا تحت وصاية بخيصانيا والػاليات الستحجة واالتحاد الدػفيتي
والريغ

()9

لسجة اقراىا خسذ سشػات(.)9

ان ما اتفق عميو مغ مقخرات خالل مؤتسخ مػسكػ يزع القارغ امام ترػر

بان ىحه الجول كانت متفقة فيسا بيشيا عمى ان تجعل كػريا ساحة وميجانا لمتشافذ

والديصخة ،ال سيسا وانيا حجدت فتخة الػصاية بخسذ سشػات ،اؼ تشتيي في العام

 9991وىػ نفذ العام الحؼ انصمقت فيو الحخب االىمية في كػريا.

بشاء عمى التػصيات والسقخرات التي اقخىا مؤتسخ مػسكػ اتفق الصخفان

االمخيكي والدػفيتي عمى تقديع شبو الجديخة الكػرية الى مشصقتي احتالل يفرل

بيشيسا خط العخض  ،18تكػن لمقػات الدػفيتية الديصخة عمى شسالو ،والػاليات
الستحجة الديصخة عمى جشػبو ،فبجأت كل مشيسا العسل عمى تقػية مخكده في السشصقة
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التي سيصخ عمييا في شبو الجديخة الكػرية ،فأقامت الػاليات الستحجة في  9اب

 9998اول حكػمة في جشػب خط العخض  18بخئاسة سشجسان رؼ Sungman

 ،Riوتع االعتخاف بيا مغ قبل الػاليات الستحجة االمخيكية ومشطسة االمع الستحجة
عمى انيا السسثل الذخعي لذبو الجديخة الكػرية( .)6وكان سشجسان قج درس في
جامعات الػاليات الستحجة االمخيكية وكان لو رغبة شجيجة في الحرػل عمى الجعع

االمخيكي لالرتقاء بكػريا ،فاستجعي الى كػريا في  96تذخيغ االول ،9998

فأوعد قائج القػات االمخيكية في اليابان الجشخال مارك آرثخ ( )Mark Arthurالى

القائج العدكخؼ االمخيكي في كػريا الجشػبية الجشخال ىػدج ( )Hodgeالى تقجيع
الجعع لحكػمة سشجسان(.)7

اما في الصخف الذسالي الحؼ سيصخ عميو االتحاد الدػفيتي فقج اجخوا

انتخابات تذخيعية في تذخيغ الثاني  9996اسفخت عغ فػز اليدارييغ السػاليغ ليع

والحيغ شكمػا حكػمة بخئاسة كيع ال سػنج ) )Kim L Sungوقامػا بجعسيا وتقجيع

العػن الدياسي والعدكخؼ ،فزال عغ تقجيع الخبخات الالزمة مغ اجل تحقيق
االصالحات في السجال الدراعي( .)8كسا ان الحكػمة التي تذكمت بخئاسة سػنج
استسجت دستػرىا مغ دستػر االتحاد الدػفيتي ،واصبحت عاصستيا بيػنج يانج(.)9

ان ما تقجم يذيخ الى الجور الحؼ مارسو قصبا الحخب الباردة تجاه كػريا ،اذ

ان كل شخف حاول جاىجا دعع تغمغمو ونفػذه مغ خالل االتيان بحكػمات تشفح

مصالبيع وتصمعاتيع ،ومع تصػر االحجاث وتدارعيا حاولت الػاليات الستحجة

االمخيكية اضفاء صفة الذخعية عمى ترخفاتيا في كػريا مغ خالل تأثيخىا الكبيخ
في مشطسة االمع الستحجة ،اذ انيا سعت الى العسل عمى ايجاد حكػمة تسثل شخفي

الشداع في كػريا بعج التخمز مغ الديصخة اليابانية عمييا ،ومغ ىحا السشصمق وخالل

الجورة التي عقجتيا الجسعية العامة لألمع الستحجة في  11ايمػل  9997ادرجت

الػاليات الستحجة االمخيكية في ججول اعسال الجسعية اقتخاحا يفزي الى تذكيل
لجشة دولية تقػم باإلشخاف عمى انتخابات في عسػم شبو الجديخة الكػرية ،وبالفعل
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تع اقخار ىحا السذخوع خالل الجمدة التي عقجتيا الجسعية العام بتاريخ  99تذخيغ

الثاني  ،9997وتذكمت المجشة الجولية السؤقتة لألمع الستحجة (Temporary
)  Commission of United Nationsميستيا االشخاف عمى انتخابات تجخؼ

في جسيع ارجاء كػريا لتذكيل حكػمة كػرية مػحجة مدتقمة(.)91

عقجت المجشة اولى اجتساعاتيا في  91كانػن االول  9998في سيئػل ،اال

انيا مشعت مغ مسارسة اؼ نذاط ليا في كػريا الذسالية بدبب معارضة االتحاد

الدػفيتي(.)99

كل تمظ التصػرات والتجخالت االمخيكية والدػفيتية في الذأن الكػرؼ دفع

االمػر الى الترعيج والسػاجية السدمحة التي انجلعت في  19حديخان مغ العام

 ،9991اذ شيج ىحا التاريخ بجاية لمحخب االىمية بيغ شصخؼ كػريا الجشػبية ،وىي
حخب باإلنابة وقف خمفيا االمخيكان والدػفييت ،اال ان الخاسخ االكبخ فييا كان

الذعب الكػرؼ الحؼ اعصى الكثيخ مغ الخدائخ البذخية واالقترادية ،وقج اشمق
بعس السؤرخيغ والكتاب عمى ىحه الحخب بالحخب العالسية الثالثة.

ثانيا :اندالع الحرب االىمية بيؽ شظري كؾريا

ان تدارع االحجاث والترعيج الحؼ كان جاريا بيغ الجيات التي تبشت

السػضػع الكػرؼ آنحاك ،كانت ال تتخك مجاال لمذظ بان الحخب قادمة ال محالة،
اذ اختمف السؤرخػن في تحجيج ىػية الجية التي بجأت بالعجوان ،فيشالظ اراء تذيخ
الى ان كػريا الذسالية وبجعع مغ االتحاد الدػفيتي بجأت العجوان عمى كػريا

الجشػبية ،ولعل االصالحات التي قام بيا االتحاد الدػفيتي في كػريا الذسالية والتي
في مقجمتيا االصالحات الدراعية وما انعكذ مغ خالل تمظ االصالحات عمى

تقػية مخكد كػريا الذسالي االقترادؼ دفعيا إلعالن الحخب عمى كػريا الجشػبية

في  19حديخان  ،9991واشار مرجر اخخ الى انو في حديخان  9991غدت
قػات كػريا الذسالية وبتذجيع مغ سػفييتي كػريا الجشػبية االمخ الحؼ دفع

االمخيكان الى التجخل في االزمة الكػرية(.)91
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في حيغ ذكخت مرادر اخخػ الى ان الجير الكػرؼ الذسالي عشجما احتل

سيئػل وجج في و ازرة الجفاع الكػرية الجشػبية وثائق ميسة تؤكج ان كػريا الجشػبية

وبسداعجة امخيكية ىي السحخك ليحه الحخب ،اذ اشارت وثيقة تحسل الخقع 19

الرادرة بتاريخ  19حديخان  – 9991اؼ قبل الحخب بأربعة ايام – الى امخ
اليجػم مع خارشة لمعسميات االستخاتيجية التي وضعت قبل بجء العجوان بعام لغدو

كػريا الذسالية بعسمية بخية تخافقيا عسميات اندال عمى الذاشئ الذخقي عشج مجيشة

ألدان وعمى الذاشئ الغخبي عشج مجيشة أنتذػن ،واشار مرجر اخخ الى شيادة
وزيخ داخمية كػريا الجشػبي آنحاك والحؼ صخح بان مبعػث وزيخ الخارجية

االمخيكي جػن فػستخ داالس ( )J.F.Dullesاعصى الزػء االخزخ لميجػم

قائال " :انيا المحطة السالئسة ،ىاجسػا الذسال مع دعاية معاكدة تقػل ان الذسال
ىػ الحؼ بجأ اليجػم ،وستقجم الػاليات الستحجة

االمخيكية شكػػ ضج كػريا

الذسالية وستتيسيا بانيا ىاجست كػريا الجشػبية وستجبخ ىيئة االمع الستحجة عمى

الترخف بذكل يجعل كل شيء يجخؼ عمى ما يخام"(.)91

بغس الشطخ عغ الجية التي ابتجأت بالحخب ،فإنيا انجلعت في  19حديخان

 ،9991وعمى اثخىا قامت الػاليات الستحجة االمخيكية ولجشة االمع الستحجة الخاصة
بكػريا بإخصار االمع الستحجة بان قػات كػريا الذسالية قج ىاجست جسيػرية كػريا،

فاج تسع مجمذ االمغ عمى اثخ تمظ االحجاث في ذلظ اليػم واعمغ ان ىحا اليجػم
ىػ انتياك لمدالم ،ودعا السجمذ الى وقف القتال واندحاب قػات كػريا الذسالية

الى خط عخض  ،18وشمب السجمذ مداعجة الجول االعزاء في تشفيح ىحا

القخار(.)99

اوصى مجمذ االمغ الجولي في  17حديخان  9991الجول االعزاء بإمجاد

كػريا الجشػبية بسا يمدميا مغ معػنة لخد اليجػم العدكخؼ واستعادة الدالم واالمغ

الجولييغ ،وفي  7تسػز مغ العام نفدو قخر مجمذ االمغ الجولي دعػة الجول
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االعزاء الى امجاد القػات العدكخية ليتييأ ليا ان تكػن تحت قيادة عدكخية
مػحجة ،فأرسمت ستة عذخ دولة

()99

قػات عدكخية عالوة عمى ذلظ قامت خسذ

دول اخخػ بتييئة وحجات شبية ،كحلظ وضعت كػريا الجشػبية كل قػاتيا تحت
قيادة االمع الستحجة(.)96

ىشا يجب ان نذيخ الى نقصة ميسة ىي ان مػضػع الحخب الكػرية مثل

صػرة مغ صػر الرخاع والحخب الباردة بيغ الدػفييت واالمخيكان داخل اروقة

مجمذ االمغ مثميا رئيذ ىحه السشطسة الديج تخيجفي لي

()97

و الجانب الدػفيتي

في ىحه السشطسة ،اذ ان لي اسيع بذكل كبيخ في دعع مػقف الػاليات الستحجة

االمخيكية وتأييجه الحخب ضج كػريا الذسالية ،وسساحو بان تكػن العسميات
العدكخية بقيادة الػاليات الستحجة االمخيكية تحت غصاء االمع الستحجة ،عمى الخغع
مغ ان السػضػع اقخه مجمذ االمغ بغياب مسثل االتحاد الدػفيتي مسا عج خصأ
كبي اخ اتاح الفخصة لمػاليات الستحجة لسداعجة كػريا الجشػبية ،ومغ ثع غدو كػريا

الذسالية التي انقحىا بالسقابل التجخل العدكخؼ الريشي ،وىشالظ مغ السرادر ما
تذيخ الى ان االتحاد الدػفيتي بغيابو عغ السجمذ اراد تػريط الػاليات الستحجة في

حخب ال يكػن فييا االنترار سيال(.)98

ان مػقف مشطسة االمع الستحجة لع يكغ حياديا بدبب التأثيخ االمخيكي

السباشخ ،ووقػف الػاليات الستحجة الى جانب كػريا الجشػبية ،كسا ان السجمذ لع
يأخح بشطخ االعتبار االسباب والسدببات التي ادت الى نذػء ىحه الحخب ،ال سيسا

وان الػاليات الستحجة كانت شخفا مباش اخ في الحخب ان لع تكغ ىي السدببة ليا

اصال ،مع االخح بعيغ االعتبار امتشاع الػفج الدػفييتي عغ حزػر جمدات مجمذ

االمغ –كسا ذكخنا سابقا -الستعمقة بالقزية الكػرية ،ىحا االمتشاع الحؼ استسخ حتى
 99اب .)99(9991
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ثالثا :مؾقف العراق مؽ الحرب الكؾرية

ان السػقف العخاقي مغ ىحه الحخب يكاد يقترخ عمى اآلراء والسػاقف مغ

الق اخرات التي اصجرىا مجمذ االمغ تجاه القزية الكػرية ،ال سيسا وان الدياسة

الخارجية العخاقية آنحاك كانت مشدجسة مع ما تخاه بخيصانيا ومغ خمفيا الػاليات

الستحجة االمخيكية ،لحلظ فإنشا سشخػ مغ خالل ىحا العشػان شبيعة السػاقف العخاقية

مغ ىحه القزية.

ذكخنا فيسا تقجم ان مجمذ االمغ الجولي اصجر ق اخ ار شالب فيو الجول

االعزاء بزخورة ارسال قػات تحت غصاء االمع الستحجة لسدانجة كػريا الجشػبية،

فان العخاق ومعطع الجول العخبية لع تداىع بقػات عدكخية في ىحه الحخب ،ولعل

سبب ذلظ يعػد الى الحطخ الحؼ فخضتو الجول السشتجة لألسمحة والجاعسة
إلسخائيل ،والتي فخضت حط اخ عمى تػريج االسمحة الى الجول العخبية بدبب الحخب

العخبية االسخائيمية في عام  ،)11(9998كحلظ مشع مجمذ االمغ مغ تدويج مشصقة
الذخق االوسط باألسمحة ،مع وجػد اتفاقية بيغ العخاق وبخيصانيا تشز عمى تدويج
العخاق باألسمحة السصمػبة ،اذ تحتع ىحه االتفاقية عمى بخيصانيا وغيخىا مغ الجول

االوربية والتي ليا مشافع ومرالح كبيخة في البالد العخبية عمى ضخورة تقجيع

الدالح الييا ،االمخ الحؼ جعل الجير العخاقي محخوما مغ االسمحة بعج ان صخف
القدع الكبيخ مغ احتياشيو في الحخب مع اسخائيل( .)19اؼ ان العخاق ومعطع الجول
العخبية التي كانت تػرد االسمحة مغ الجول االجشبية لع يكغ لجييا القجرة لمسذاركة

الخارجية في اؼ مشاسبة كانت بدبب اعتسادىا عمى ىحه الجول في تػريج االسمحة

مشيا اوال ،وبدبب عجم قجرتيا عمى اتخاذ ق اخرات تعارض ىحه الجول ،لحلظ فان

العخاق كان في تمظ الفتخة يديخ ضسغ االشار الحؼ رسستو لو بخيصانيا ومغ ثع

الػاليات الستحجة االمخيكية ،فالدياسة الخارجية العخاقية كانت تشدجع وما تخيجه ىحه

الجول.
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وعمى الخغع مغ قيام الػاليات الستحجة االمخيكية وبخيصانيا وفخندا بخفع الحطخ
عغ تػريج االسمحة الى مشصقة الذخق االوسط ،اال انيا قجمت محكخة مذتخكة الى
االقصار العخبية حجدت فيو مػقفيا مغ خالل فخض بعس الذخوط عمى الجول

العخبية ،فزال عسا قامت بو البعثة االستذارية البخيصانية مغ دور في اعادة تشطيع
الجيػش العخبية وتقميز عجدىا ،لحلظ اصبح مغ الرعب ججا ان يقػم العخاق

وغيخه مغ الجول العخبية مغ السذاركة في الحخب الكػرية ولػ بقػات رمدية(.)11

وبحلظ امتشع العخاق عغ ارسال قػات لمسذاركة في ىحه الحخب بسػجب القخار

الحؼ اصجره مجمذ االمغ الجولي لمجول االعزاء في ارسال قػات تعسل تحت
مطمة االمع الستحجة مغ اجل احالل الدالم حدب ما صخحت بو تمظ السشطسة ،اذ

كان مػقف العخاق مغ الحخب الكػرية اكثخ وضػحا في مشطسة االمع الستحجة،

فالعخاق ومغ خالل وجػده في ىحه السشطسة باعتباره مغ الجول السؤسدة ليا كان
شخفا في الترػيت عمى الق اخرات التي اتخحتيا السشطسة فيسا يتعمق بالقزية
الكػرية ،اال ان ما يمحع عمى الية ترػيت العخاق تجاه ىحه الق اخرات انيا كانت

ترب في مرمحة الػاليات الستحجة االمخيكية ،اؼ ان اغمب الق اخرات التي صػت

ليا العخاق في مجمذ االمغ الجولي ترب في مرمحة دعع وجية الشطخ
االمخيكية.

لحلظ اشارت الرحف العخاقية آنحاك الى ان مػقف العخاق تجاه القزية

الكػرية في مشطسة االمع الستحجة يجعػ الى التداؤل عغ الخصة وااللية التي يديخ

عمييا الػفج العخاقي في تمظ السشطسة ،اذ ان العخاق لع يخاعي السػقف العخبي

السذتخك في وقػفيا مػقف الحياد في الترػيت عمى قبػل الريغ الذعبية(.)11

في مشطسة االمع الستحجة ،اذ عارض العخاق ذلظ مسا شخح تداؤالت عغ استقاللية

سياسة العخاق الخارجية عغ الدياسات االجشبية التي تعتبخ مرالحشا الحقيقية

متعارضة دائسا مع مرالحيا(.)19
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واضاف السرجر انو مغ االججر بالعخاق ان يقف مع الجول العخبية مػقفا

مذتخكا تجاه القزايا العالسية السختمفة ال سيسا مع وجػد مرالح مع الجول

الغخبية ،وكان عمى الػفج العخاقي ان يجرك ان الخاؼ العام العخاقي يصمب ان يكػن

العخاق اكثخ حح ار مسا ىػ عميو ،وان ال يؤيج اال ما عميو الحق والقانػن ،وفي

قزية قبػل عزػية الريغ في مشطسة االمع الستحجة فانو مغ مرمحة العخاق
كجولة شخقية اوال وكجولة ليا مصالبيا السذخوعة في تمظ السشطسة ان يؤيج قبػل

الريغ كسا فعمت اليشج التي استصاعت التحخر مغ التأثيخ االمخيكي والبخيصاني

السدتسخ عمييا ،وليذ ىشالظ مغ مرمحة في انكار وجػد الريغ الذعبية بعج ان

استػلت عمى جسيع الريغ تقخيبا ،واصبحت الحكػمة الذخعية لتمظ القارة(.)19
ان التصخق لسػضػع الريغ وقبػليا في مشطسة االمع الستحجة يعج صػرة مغ

صػر الشداع الدػفيتي-االمخيكي الجائخ في كػريا السيسا وان الريغ كانت شخفا
في ىحا الشداع مغ خالل مذاركتيا بقػات سانجت كػريا الذسالية ،لحلظ فالحجيث

عغ ىحا السػضػع يرب في مرمحة السػقف العخاقي مغ الحخب الكػرية.

شكمت الحخب الكػرية اىسية كبيخة في اجتساعات الجسعية العامة لألمع

الستحجة ،وجخت ىشالظ مذاورات عجة ومذاريع شخحت مغ قبل الجول االعزاء في

محاولة مشيا لتجشيب العالع اىػال حخب ججيجة ،وكسا ذكخنا فان مػضػع الريغ
اخح حي اد كبي اخ في مشاقذات الجسعية العامة ومجمذ االمغ الجولي ،وذلظ الن
الريغ كانت شخفا مباش اخ في الحخب الكػرية ،مغ ىحا السشصمق عقج مسثمػ الجول

العخبية في مشطسة االمع الستحجة اجتساعا في شباط  9999قبيل اجتساع المجشة
الدياسية مع مسثمي الكتمة االسيػية

()16

ليدتسعػا الى الديج بشجال راو مسثل اليشج

وىػ يقجم الريغة الشيائية لسذخوع القخار العخبي االسيػؼ ،الحؼ يجعػ الى
التفاوض لعقج الرمح في الذخق االقرى بعج ان تمقى الديج بشجال رسالة مؤداىا

ان الريغ مدتعجة لمبجء في تشفيح وقف اشالق الشار ،كحلظ اكجت الخسالة انو اذا
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ما تست السػافقة عمى مذخوع القخار االمخيكي باتيام الريغ بالعجوان فدشقمب

اليجوء السخيع عمى السعارك في كػريا الى قتال عشيف(.)17

ان ارتباط مػضػع الريغ الذعبية وتسثيميا في مشطسة االمع الستحجة قج نقل

الرخاع الجائخ في الجبية الكػرية الى الرخاع بيغ الكتل السشزػية تحت مطمة

االمع الستحجة بيغ مؤيج ومعارض ليا ،فسع تقجيع الػاليات الستحجة االمخيكية

لسذخوع القخار الحؼ يشز عمى اتيام الريغ الذعبية بالعجوان واشعال فتيل

الحخب ،فان اغمب الجول العخبية عارضت السذخوع والتدمت عجم الترػيت عميو
باستثشاء العخاق الحؼ كان مشدجسا مع القخار االمخيكي ومؤيجا لو في حيغ تع

الترػيت عميو في جمدات مجمذ االمغ ،اال ان بعس الجول اقتخحت تعجيل
القخار بحيث ال يشز عمى ان الريغ رفزت كل الحمػل السصخوحة إلنياء

الحخب ،مسا تخك السجال مفتػحا لتأجيل الترػيت عمى القخار(.)18

لع يقترخ الخفس لمسػقف العخاقي عمى الرحف التي كانت ترجر آنحاك،

بل ان مجمذ الشػاب العخاقي رفس السػقف الخسسي لمحكػمة العخاقية الجاعع
لمػاليات الستحجة االمخيكية ،وقج عبخ بعس الشػاب عغ رفزيع ليحا التػجو مغ

خالل السجاخالت التي القػىا داخل قبة البخلسان .ففي الجمدة التي عقجىا السجمذ

بتاريخ  99شباط  9999وجو نائب العسارة الديج احسج حافع سؤاال الى وكيل وزيخ

الخارجية العخاقي آنحاك دمحم فاضل الجسالي

()19

جاء فيو ":قخأت في الرحف مؤخ اخ

بان مسثل العخاق الجائع في ىيئة االمع الستحجة وافق عمى االقتخاح االمخيكي

القاضي بػصع الريغ بالعجوان مغ دون كل الػفػد العخبية واالسيػية ،فسا ىي

مبخرات تأييج السقتخح االمخيكي؟ وما ىي مبخرات عجم الديخ في ركاب الجول

العخبية في ىحا السزسار؟ وما ىي اسباب خخوج العخاق عمى ىحا االجساع"(.)11

وخالل الجمدة التي عقجىا السجمذ ايزا بتاريخ  19شباط  9999وجو

ذيبان القبان –نائب بغجاد -سؤاال الى نػرؼ الدعيج

()19

رئيذ الػزراء العخاقي (99

ايمػل 91 -9991تسػز  )9991تزسغ :ما ىي االسباب التي دعت مسثل العخاق
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في ىيئة االمع بالتدخع بان يرػت ضج الريغ باعتبارىا دولة معتجية؟ فيل كان

الترػيت بخأيو ام بخأؼ الحكػمة التي يسثميا؟ ِ،لع َلع يحتفع باالمتشاع عغ
الترػيت كسا فعل اكثخية مسثمي الجول العخبية واالسيػية؟ ،فعبخ رئيذ الػزراء
نػرؼ الدعيج عغ رأؼ حكػمتو السدتشج الى تشفيحىا قخار صادر مغ مجمذ االمغ
الجولي واصفا كػريا الذسالية بالجولة السعتجية التي يشبغي ادانة اعساليا التي تيجد

الدالم العالسي ،وعميو يتختب عمى الجول االعزاء في ىيئة االمع الستحجة بسا فييا

العخاق االلتدام بسا ورد في القخار السحكػر(.)11

فكانت اجابة رئيذ الػزراء عمى تمظ االسئمة اجابة دبمػماسية قال فييا" :ان

مجمذ االمغ ومغ اعزائو مسثل الحكػمة السرخية ايج قخار اعتبار كػريا الذسالية

معتجية ،وقج ايجت ىحا القخار اكثخية الجول االعزاء مغ خالل ارسال بخقيات

التأييج لمدكختيخ العام لييئة االمع الستحجة ،ولحلظ فان كل مغ يذتخك او يداعج

الدمصة السعتجية يعتبخ بصبيعة الحال معتجيا"(.)11

شيج العام  9999الكثيخ مغ االحجاث الستعمقة بالحخب الكػرية ،فقج كانت

االمع الستحجة محل سجال وسباق بيغ الدػفييت واالمخيكان ،كل يحاول فخض

ىيسشتو وقػتو مغ خالل التأثيخ عمى اعزاء ىحه السشطسة عغ شخيق مذاريع
الق اخرات التي كان كال الصخفيغ يدعى لتسخيخىا ،لحلظ قجم الدػفييت في شباط

 9999مذخوعا الى ججول اعسال ىحه الجورة يجيغ مغ خاللو الػاليات الستحجة

االمخيكية لدػء تعامميا مع االسخػ الريشييغ والكػرييغ السحتجديغ في جديخة
بػنكان ،وعشج الترػيت عمى مذخوع القخار رفزتو خسدة واربعػن دولة كان مغ
ضسشيا العخاق ،وصػت لرالحو خسذ دول فقط(.)19

ان الستتبع لسجخيات الحخب الكػرية يجج انيا حخب استشداف اتدست السعارك

فييا بعجم الحدع ،مسا جعميا تدتشدف الكثيخ مغ االرواح واالمػال ،فزال عغ وقػع

الكثيخ مغ االسخػ خالليا ،االمخ الحؼ استػجب البحث الججؼ ال يجاد مخخج

ليؤالء االسخػ ،لحلظ وضعت القزية الكػرية عمى راس ججول اعسال مجمذ االمغ
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خالل الجورة التي عقجت في  19شباط  ،9991وكان مػضػع االسخػ في مقجمة

السدائل التي عخضتيا المجشة في ىحا الذأن(.)19

خالل جمدات ىحه الجورة شخحت بعس الػفػد مذاريع لحل ىحه القزية ،اذ

قجمت اليشج مذخوعا في  1حديخان  9991يقزي الى استئشاف السفاوضات بيغ

االشخاف الستشازعة وايجاد حل لسػضػع االسخػ ،تزسغ السذخوع تذكيل لجشة مغ
الدػيج ،سػيدخا ،بػلشجا ،تذيكػسمػفاكيا لتخحيل االسخػ وتقخيخ مريخىع مغ خالل

عقج مؤتسخ يمي التػقيع عمى ىجنة بيغ االشخاف الستشازعة ،فزال عغ سحب

القػات االجشبية خالل شيخيغ والعسل عمى تػحيج شصخؼ شبو الجديخة الكػرية وان
يتع كل ذلظ بإشخاف المجشة الجولية( .)16وعشج الترػيت عمى ىحا السذخوع صػت

العخاق لرالحو دون ان يبجؼ اؼ رأؼ فيو ،وجاء ترػيت العخاق لرالح السذخوع
بشاء عمى تعميسات و ازرة الخارجية العخاقية حدبسا ذكخه تقخيخ بعثو رئيذ الػفج

العخاقي الى و ازرة الخارجية العخاقية في ىيئة االمع الستحجة(.)17

ومع دخػل العام  9991ادركت االشخاف الستشازعة في كػريا ضخورة التػصل

الى حل يشيي ىحا الشداع ،ولعل االختالف بيغ االشخاف الستحالفة في الشطخ الى

ىحه القزية قج عجل في العسل عمى انيائيا ،وكان ابخز صػر الخالف بيغ ىحه

االشخاف ىػ ما حرل بيغ وزيخ الخارجية االمخيكي جػن فػستخ داالس وبيغ

الجانب البخيصاني عشج زيارة داالس الى بخيصانيا ،وقج ذكخ ذلظ رئيذ الػفج العخاقي

في مشطسة االمع الستحجة الديج عػني الخالجؼ خالل تقخيخ سخؼ بعثو الى و ازرة
الخارجية العخاقية ،اذ اشار فيو الى ان الػاليات الستحجة االمخيكية سعت الى فخض

حرار عمى الريغ ،اال ان الجانب البخيصاني رفس الفكخة واعتبخىا خصػة خصيخة،

وان الجانب البخيصاني سػف لغ يػافق عمى ىكحا اجخاء الن ىحا العسل سػف
يػسع الحخب في الذخق االقرى ،ويجخ االمع الستحجة الى خرام مع الريغ ال

يسكغ التشبؤ بشيايتو ،وان السرالح البخيصانية في الذخق االقرى ال تدتصيع ان
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تتزخر اكثخ مغ الزخر الحؼ لحق بيا في الدشيغ االخيخة ،وان الخاؼ العام

البخيصاني سػف ال يقبل خصػة كيحه(.)18

ان اختالف االشخاف الستحالفة فيسا بيشيا بدبب االضخار التي لحقت بيا

جخاء ىحه الحخب ،دفع باالمػر الى ضخورة ايجاد تدػية ليا ،ومغ ىحا السشصمق فقج
تع اعالن اليجنة بيغ االشخاف الستشازعة في  17تسػز  9991في قاعجة الدالم في

مشصقة بان مػنجع بيغ الجشخال وليع ىاريدػن والجشخال مارك كالرك مسثميغ عغ
قيادة االمع الستحجة ،والجشخال نام آيل والخئيذ كيع آيل سػنج وقائج متصػعي
الريغ الذعبية الجشخال بيشغ دؼ ىػاؼ مسثميغ عغ الجانب الذيػعي ،وقج جاء في

االتفاق" :ان مذاركة اعزاء االمع الستحجة عدكخيا في كػريا كان مغ اجل مدانجة
الق اخرات االمسية ،وان التػصل الى اتفاقية اليجنة يجب ان ال يعخض الدالم لمخصخ

في اؼ جدء مغ اسيا"( .)19وبحلظ ىجأت االوضاع في كػريا وانتيى فتيل الحخب

التي استسخت زىاء االربع سشػات دون التػصل الى حل جحرؼ يعسل عمى تػحيج

الكػريتيغ المتيغ مازالتا مشفرمتيغ وكل شخف تجعسو نفذ الجية التي كانت سببا
في تمظ الحخب حتى وقتشا الخاىغ.

بعج التػصل الى اتفاقية اليجنة بيغ االشخاف الستشازعة اصيخ الى عقج جمدة

لسجمذ االمغ الجولي لمشطخ في ىحا االتفاق وتصبيقو ،وخالل الجمدات الستعمقة

بيحا السػضػع القى الديج عػني الخالجؼ مسثل العخاق الجائع في مشطسة االمع
الستحجة خصابا جاء فيو" :انو وبعج ثالثة اعػام مغ الحخب فان مغ واجب االمع

الستحجة تاميغ الدالم في كػريا بسػضػعية مصمقة ،وذلظ الن العخاق لع يكغ شخفا
في الرخاع الحؼ كان دائ اخ بدبب الػضع السزصخب الحؼ حرل في الذخق

االوسط نتيجة عجم فيع القػػ الغخبية لسذاكل السشصقة ،مسا دفع العخاق الن يقػم
باالحتفاظ بجيذو داخل الػشغ"(.)91

واضاف قائال " :ان الػفج العخاقي يعتقج انو مغ الزخورؼ بالشدبة لمجول

االعزاء التي لع تقع بإرسال قػات عدكخية الى كػريا لمسذاركة في احالل الدالم
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بان تعسل عمى التػصل الى تدػية ،مغ ناحية اخخػ ان ذلظ ال يعشي بان العخاق

قج تعامل مع السذكمة بحيادية فحدب؛ بل عمى العكذ ،فان مػقف العخاق االن
كان مذابيا لسػقفو عشجما شالب مغ االمع الستحجة العسل عمى الترجؼ

لمعجوان"(.)99

اؼ ان العخاق ومغ خالل الخصاب الحؼ القاه الديج الخالجؼ يذيخ الى انو

امتشع عغ ارسال قػات الى كػريا ألنو لع يكغ يخيج ان يكػن شخفا في صخاع
يزيف الى مشصقة الذخق االوسط مذاكل ججيجة ىي في غشى عشيا ،فزال عغ
االسباب التي ذكخناىا انفا ،كسا ان العخاق لع يكغ يخيج ان يربح شخفا في السذكمة

بل اراد ان يكػن شخفا في حل ىحه السذكمة مغ خالل امتشاعو عغ ارسال قػات

الى كػريا فبإمكانو ان يكػن وسيصا في حل ىحه السذكمة.

خاتسة واستشتاجات:

ان دراسة تاريخ العخاق الدياسي الحجيث تجفعشا الى التعخف عمى ابخز السػاقف

الدياسية العخاقية تجاه االحجاث التي شيجتيا السشصقة والعالع ،فكان مػقف العخاق

مغ الحخب الكػرية صػرة مغ صػر ىحه السػاقف ،وقج خمز البحث الى مجسػعة

مغ الشتائج تسثمت في:

 -9ان الدياسية الخارجية العخاقية وخالل العيج السمكي  9998-9919كانت تديخ
ضسغ فمظ الدياسة الغخبية وتحجيجا بخيصانيا وتمتيا الػاليات الستحجة االمخيكية التي

بخزت كقػة اقترادية وسياسية كبيخة في اعقاب الحخب العالسية الثانية وبجأت تأخح

مكان بخيصانيا وتحل محميا في الديصخة عمى مشاشق الشفػذ وملء الفخاغ.

 -1مثمت الحخب الباردة بيغ الػاليات الستحجة االمخيكية مغ جية واالتحاد الدػفيتي
الدابق مغ جية اخخػ نسػذجا سيئا لمديصخة والتغمغل ،انعكذ برػرة سمبية عمى
السشاشق التي سعت ىحه الجول لمديصخة عمييا ،فكانت الحخب الكػرية صػرة مغ

صػر ىحا الرخاع الحؼ كان الخاسخ االول واالخيخ مشو الذعب الكػرؼ.
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 -1لع يخسل العخاق قػات عدكخية الى شبو الجديخة الكػرية استجابة لقخار مجمذ

االمغ الجولي آنحاك ،اذ ان العخاق لع يكغ يستمظ مغ القػات واالعتجة ما يسكشو مغ

ارساليا الى ىحه السشصقة بدبب الق اخرات التي اتخحتيا الجول الغخبية عمى مشصقة
الذخق االوسط بدبب الرخاع العخبي االسخائيمي ،كحلظ فان بعس اآلراء تحىب الى

ان العخاق لع يكغ يخيج ان يكػن شخفا في ىحا الرخاع وبالتالي يكػن جدءا مغ
السذكمة ،انسا اراد ان يكػن جدءا مغ الحل.

 -9لع يكغ السػقف الدياسي العخاقي الستسثل بالحكػمة العخاقية واضحا بذان
القزية الكػرية ،واقترخ مػقف العخاق تجاه ىحه القزية عمى الجور الحؼ مارسو

في مشطسة االمع الستحجة مغ خالل الترػيت عمى مذاريع الق اخرات التي كانت
تصخحيا الػاليات الستحجة االمخيكية والتي ترب في مجسميا عمى تأييج كػريا

الجشػبية ووضع المػم عمى كػريا الذسالية ومغ ورائيا االتحاد الدػفييتي والريغ
الذعبية عمى اعتبار تبشي الػاليات الستحجة لكػريا الجشػبية ودعسيا ومدانجتيا

سياسيا وعدكخيا.

 -9واجو السػقف العخاقي مغ القزية الكػرية رفزا كبي اخ في مجمذ الشػاب العخاقي
الحؼ اعتبخ ذلظ خخوجا عغ الرف العخبي ،ال سيسا وان اغمب الجول العخبية انحاك

لع تكغ تؤيج الػاليات الستحجة وال بخيصانيا وكانت اغمبيا تتبع السعدكخ االشتخاكي،

لحلظ فقج اشارت الرحف السحمية والعخبية الى وجػب ان يتخمى العخاق عغ دعسو

لمسعدكخ الغخبي وان تشدجع ق اخراتو مع االجساع العخبي.

 -6قج يعتقج البعس ان العخاق ومدانجتو لمػاليات الستحجة االمخيكية في الترػيت
عمى الق اخرات التي كانت تجيغ كػريا الذسالية ومغ يقف خمفيا كالريغ الذعبية

واالتحاد الدػفييتي ىي حالة سمبية ،متشاسيغ ان ىحه الجول ىي ايزا وقفت
وسانجت السعدكخ االشتخاكي الحؼ مثمو االتحاد الدػفييتي آنحاك ،لحلظ مغ باب

االمانة العمسية نؤكج ان اغمب الجول العخبية مشح ذلظ الػقت ولحج االن تجور في
افالك دول كبخػ تعتقج انيا سػف تعسل عمى ضسان مرالحيا والجفاع عشيا ،اؼ
ان الحكػمة العخاقية ومغ ىحا السشصمق دعست الق اخرات التي عخضتيا الػاليات
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الستحجة االمخيكية في مشطسة االمع الستحجة ،وبالتالي فإنيا كانت تعتقج بان الػاليات
الستحجة ستكػن حامية ليا وتجافع عغ مرالحيا وتدانجىا ضج اؼ اعتجاء خارجي.
ممحق رقؼ ()1

التؾقيع عمى اليدنة عام  1953التي تؾقفت عمى اثرىا الحرب في شبو الجزيرة
الكؾرية /السردر شبكة السعمؾمات الدولية (االنترنت)
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ممحق رقؼ ()2

صؾرة تؾضح تظؾر الحرب الكؾرية خالل الثالثة اعؾام التي جرت فييا

السردر :مؾقع الباحثؾن الدؾريؾن عمى شبكة السعمؾمات الدولية (االنترنت)
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اليؾامش والسرادر
()1

الييئة الكؾرية لإلعالم والثقافة ،حقائق عؽ كؾريا( ،سيئؾل ،)2111-ص .165

()2

شريف حسدي ابؾ ضيف زيد ،الحرب الكؾرية ( ،1953-1951القاىرة ،)2114 -ص

()3

عالء جابر مؾسى وأالء حسزة ششاوة" ،القرار التركي باالشتراك في الحرب الكؾرية -1951

()4

.11

 ،"1953مجمة االستاذ ،العدد ( ،213بغداد ،)2115 -ص .189

بعد احتالل اليابان لمريؽ  1937اشترطت الؾاليات الستحدة االمريكية جالء القؾات
اليابانية عشيا كأساس لعؾدة العالقات بيشيسا ،اال ان اليابان اعمشت الحرب عمى الؾاليات

الستحدة في  7كانؾن االول  1941مسا قظع كل طرق االمداد لمقؾات الريشية التي تقاتل

اليابانييؽ ،في  4كانؾن االول  1944حزر شؾ إيؽ الي ( )chou En Laiالرجل
الثاني بعد الزعيؼ ماوتدي تؾنج (زعيؼ الذيؾعييؽ الريشييؽ) الى مشظقة شانكتج طالبا

مؽ تذيانج كاي شيػ (زعيؼ الريشييؽ الؾطشييؽ) تذكيل حكؾمة ائتالفية تسثل كافة

االتجاىات السذىبية في الريؽ ،لكؽ تذيانج كاي شيػ رفض ىذا العرض ،فقدم شؾ ايؽ

الي في  25كانؾن الثاني  1945مقترحا لعقد مؤتسر يزؼ االتجاىات كافة لتذكيل
حكؾمة ائتالفية اال ان تذانج شيػ اصر عمى الحرؾل عمى ضسانات مؽ الذيؾعييؽ

الريشييؽ بخزؾعيؼ قانؾنيا لدمظتو السدنية والعدكرية ،وقع الظرفان اتفاقا في نياية

شير اغدظس بقي حب ار عمى ورق بدبب استئشاف السعارك بيؽ الذيؾعييؽ والؾطشيؽ

عشد سؾر الريؽ ،كان لدى الؾطشييؽ الريشييؽ ثالثة مالييؽ جشدي مدربيؽ تدريبا
امريكيا ويحسمؾن اسمحة امريكية ،اما الذيؾعيؾن فكان بحؾزتيؼ قؾة ضعيفة ال تتجاوز

نرف عدد الؾطشييؽ ،اال انيؼ حرمؾا عمى كسيات مؽ االسمحة والذخائر التي كان
يستمكيا اليابانيؾن في شسال الريؽ ومشذؾريا ،اال ان الذيؾعيؾن كانؾا يستمكؾن روحا

عالية لمقتال فزال عؽ وجؾد قيادة ناجحة ودعؼ شعبي ليؼ ،لذلػ ما ان حمت نياية

العام  1948اال واصبحت الريؽ تقريبا فيسا يمي نير اليانجدتي شساال في قبزة
الذيؾعييؽ وبعد ذلػ بعام واحد انيارت مقاومة الؾطشييؽ فيسا عدا جزيرة فرمؾ از واقميسي

سيكيانج والتبت في اقرى الذرق ،ففي  22كانؾن االول  1949سقظت العاصسة بكيؽ
بيد الذيؾعييؽ وتؼ اعالن جسيؾرية الريؽ الذعبية في  21ايمؾل  .1949يشغر :فؾزي
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درويش ،الذرق االقرى الريؽ واليابان ( ،1972-1853القاىرة ،)1988-ص ص
.182-177

()5

راشد البراوي ،العالقات الدياسية الدولية والسذكالت الكبرى ،ط( ،1القاىرة ،)1972-ص

()6

صالح حدؽ عبد هللا وعسر صابر عبد هللا" ،مؾقف الؾاليات الستحدة االمريكية مؽ الحرب

.149

الكؾرية  "1953-1951مجمة الدراسات التاريخية والحزارية ،السجمد  ،8العدد نيدان

( ،24تكريت ،)2116-ص .186

()7

ابؾ ضيف زيد ،السردر الدابق ،ص .21

()9

ابؾ ضيف زيد ،السردر الدابق ،ص .17

()8

البراوي ،السردر الدابق ،ص .151

()11

السردر نفدو ،ص ص .18-17

()12

فخرية عمي اميؽ" ،الحرب في شبو الجزيرة الكؾرية  ،"1953-1951مجمة ديالى ،العدد

()13

السردر نفدو ،ص .652

()11

()14

()15

السردر نفدو ،ص .18

( ،38ديالى ،)2119-ص .651

مكتب االمؼ الستحدة لإلعالم ،حقائق اساسية عؽ االمؼ الستحدة( ،االمؼ الستحدة-

 ،)1972ص .32

الدول التي شاركت بقؾات عدكرية في الحرب الكؾرية ىي :بريظانيا ،فرندا ،استراليا،

ىؾلشدا ،كشدا ،الفمبيؽ ،تركيا ،تايالند ،جشؾب افريقيا ،بمجيكا ،لؾكدسبؾرغ ،كؾلؾمبيا،
()16
()17

الحبذة (ارتيريا) ،نيؾزيالندا ،اليؾنان.

مكتب االمؼ الستحدة ،السردر الدابق ،ص ص .33-32

ولد في  16تسؾز  1896في اوسمؾ في الشرويج ،انزؼ الى عزؾية شباب العسل

الشرويجي عام  ،1911عسل مداعدا ألميؽ حزب العسل  ،1922-1919عسل مدتذارا
قانؾنيا التحاد نقابات العسال الشرويجية خالل الفترة  ،1935-1922تؾلى مشرب وزير

العدل في حكؾمة جؾىان سفؾلد  ،1939-1935انتخب عزؾا في البرلسان الشرويجي

 ،1939انتخب رئيدا لؾفد بالده الى مؤتسر سان فرانديدكؾ لييئة االمؼ الستحدة عام
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 ،1946انتخب كأول اميؽ عام لمجسعية العامة في  2شباط  ،1946استقال مؽ مشربو
في تذريؽ الثاني  .1951يشغر :السؾقع الرسسي لسشغسة االمؼ الستحدة عمى شبكة

()18

السعمؾمات الدولية عمى الرابط" http://www.un.org/ar/hq/dpi/

عدنان الباجة جي ،في عيؽ االعرار ،ط( ،1بيروت ،)2113-ص .54

()19

كسيل داغر ،االمؼ الستحدة في مؾازيؽ القؾى الستحؾلة في الجسعية العامة ،ط( ،1بيروت-

()21

نتيجة لمسغاىرات العارمة التي اجتاحت العراق بدبب معاىدة بؾرتدسؾث سيئة الريت

 ،)1978ص .47

بيؽ العراق وبريظانيا ارادت بريظانيا التحكؼ في طمبات الجيش العراقي مؽ االسمحة

واالحتياجات العدكرية التي كان العراق بأمس الحاجة الييا بدبب اقتراب الحرب بيؽ

العرب واإلسرائيمييؽ ،ففكرت بريظانيا في فرض حغر خاص عمى كل الظمبات الجديدة التي
يحتاجيا الجيش العراقي ،اما الظمبات القديسة والتي كان قد تعاقد عمييا سابقا خالل

االعؾام  ،1948-1946فقد وردتيا الى العراق ولكؽ بدون عتاد ،ولؼ يكؽ بالحدبان ان
بريظانيا ستتؾقف عؽ تجييز الجيش العراقي ،لذلػ فان الجيش العراقي عشدما ذىب الى

فمدظيؽ فانو كان يعاني مؽ نقرا شديدا في العتاد .لالطالع يشغر :حدؽ مرظفى،
مذكرات ممحق عدكري في لشدن قبل حرب فمدظيؽ االولى وفي اثشائيا ،1949-1946

(بغداد ،)1985-ص ص .171-169

()21

تؾفيق حديؽ ،مؾقف العراق مؽ الحرب الكؾرية واساليب الدفاع عؽ السسمكة( ،بغداد-

()22

السردر نفدو ،ص ص .39-38

()23

 ،)1951ص .38

في اجتساع الجسعية العامة لألمؼ الستحدة بتاريخ  1اب  ،1951اعمؽ مشدوب االتحاد

الدؾفييتي ان مشدوب الكؾمشتانغ (الريؽ الؾطشية) ال يسثل الريؽ ،فال يسكشو السذاركة

في اجتساعات السجمس ،فقدم السشدوب الدؾفييتي في  13مؽ الذير نفدو اقت ارحا بان
يؾضع عمى جدول االعسال بشد االعتراف بتسثيل الحكؾمة السركزية لجسيؾرية الريؽ

الذعبية لمريؽ ،فظمب وزير الخارجية الريشي في الذير ذاتو اتخاذ االجراءات
الزرورية مؽ اجل ان يحزر وفد الريؽ الذعبية الدورة الخامدة لمجسعية العامة،

991

د.بشار فتحي جاسم العكيدي

موقف العراق من الحرب الكورية

فذكمت الجسعية العامة لجشة خاصة اخفقت في اتخاذ القرار الذي يؾصي بقبؾل عزؾية

الريؽ .يشغر :داغر ،السردر الدابق ،ص .83

()24

ممحق صحيفة صدى االىالي ،العدد  ،15-313الدبت  23ايمؾل .1951

()26

تزؼ الكتمة االسيؾية كال مؽ :إندونيديا ،افغاندتان ،اليابان ،بؾرما ،الوس ،كسبؾديا،

()25

السردر نفدو.

ماليزيا ،تركيا ،نيبال ،الباكدتان ،اليشد ،ايران ،الفمبيؽ ،تايالند ،سشغافؾرة .يشغر:
مرظفى عبد العزيز ،الترؾيت والقؾى الدياسية في الجسعية العامة لألمؼ الستحدة،

(بيروت ،)1968-ص .231

()27

صحيفة ام القرى ،السسمكة العربية الدعؾدية ،العدد  2 ،1348شباط .1952

()29

ولد دمحم فاضل الجسالي في  21نيدان  1913في الكاعسية بسحمة القظانة ،نذأ في بيئة

()28

السردر نفدو.

ديشية متسدكة بالذعائر الديشية ،درس االبتدائية في مدرسة اىمية انذاىا وجياء

الكاعسية ،بعد تخرجو مشيا عيؽ الجسالي في عام  1918معاون معمؼ في مدرسة
الكاعسية االبتدائية ،اختير ضسؽ البعثة العراقية لمدراسة في بيروت عام  ،1922عاد الى

العراق عام  1929وحرل عمى شيادة الساجدتير في العمؾم التربؾية ،عيؽ وزيرا

لمخارجية عام  ،1946دخل البرلسان كسرشح مدتقل في العام  .1947لالطالع يشغر:
رحيؼ كاعؼ دمحم الياشسي ،دمحم فاضل الجسالي ودوره الدياسي ونيجو التربؾي حتى العام

()31

()31

 ،1958ط( ،1عسان ،)2112-ص ص .41-21

صبري فالح الحسدي ،العالقات العراقية االمريكية في ضؾء مشاقذات مجمس الشؾاب

( ، 1958-1945بغداد ،)2111 -ص ص .264-263

نؾري بؽ سعيد بؽ صالح بؽ طو ،مؽ وجؾه عذيرة القرة غؾل ،ولد في بغداد في 2

كانؾن الثاني  ،1888دخل السدرسة الرشيدية في الثامشة مؽ عسره ،وفي عام 1899

دخل االعدادية العدكرية ببغداد وتخرج مشيا في العام  ،1912سافر عام  1913الى

القدظشظيشية لاللتحاق بالكمية العدكرية ،تزوج في عام  1911مؽ شقيقة جعفر

العدكري ،تظؾع في عام  1926في الجيش العربي تحت قيادة السمػ حديؽ ،شكل في
العام  1931اول وزارة لو في العيد السمكي .لمتفاصيل يشغر :سيف الديؽ الدوري ،نؾري
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باشا الدعيد  51عاما عمى مررعو وسقؾط الشغام السمكي في العراق عام  ،1958ط،1

(بيروت ،)2111 -ص ص .51-13

()32

الحسدي ،السردر الدابق ،ص .264

()34

دار الكتب والؾثائق الؾطشية ،ممفات البالط السمكي ،ىيئة االمؼ الستحدة ومجمس االمؽ

()35

دار الكتب والؾثائق الؾطشية ،ممفات البالط السمكي ،ىيئة االمؼ الستحدة ومجمس االمؽ

()33

السردر نفدو ،ص .265

 ،1951رقؼ السمفة  ، 4663/34وثيقة .38

 ،1952الؾفد العراقي في االمؼ الستحدة ،القزية الكؾرية في المجشة الدياسية االولى،
()36
()37

وزارة الخارجية ،بغداد ،السمفة  ،4663/311ص .1

عبد هللا و عبد هللا ،السردر الدابق ،ص ص .213-212

دار الكتب والؾثائق الؾطشية ،ممفات البالط السمكي ،ىيئة االمؼ الستحدة ومجمس االمؽ،

الؾفد العراقي في االمؼ الستحدة ،القزية الكؾرية في المجشة الدياسية االولى ،ممفة
()38

 ،4661/311ص .4

دار الكتب والؾثائق الؾطشية ،وزارة الخارجية ،الدائرة الدياسية ،شعبة االمؼ الستحدة

والسؤتسرات ،سري ومدتعجل ،رئاسة الديؾان السمكي ،رئاسة مجمس الؾزراء ،السمفة

()39

 ، 4663/311وثيقة  ،19ص .57

عبد هللا وعبد هللا ،السردر الدابق ،ص .216
(40) Official Records of the United Nations،25 August 1953, p. 743.
(41) Ibid.
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