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�صبتمبر 2010: �صفينة �صيد �صينية ت�صطدم عمًدا ب�صفينة 
دوريات تابعة لحر�س ال�صواحل الياباني قبالة جزر �صينكاكو. 

)ت�صجيل: حر�س ال�صواحل الياباني(

23 اأبريل 2013: �صفن دوريات تابعة لحر�س ال�صواحل الياباني 

)يمين( في حالة تاأهب وهي تراقب �صفينة تابعة لإدارة الدولة 
للمحيطات )اأمام/ ي�صار( دخلت المياه الإقليمية اليابانية. 

)�صورة: �صركة اأ�صاهي �صينبون/اأر�صيف �صور وكالة جيجي الإخبارية(

اأعيدت الحقوق الإدارية لجميع الجزر الواقعة في المنطقة 
�صمن الخطوط الم�صتقيمة على الخريطة اإلى اليابان عام 

1972 وفًقا لتفاقية اإعادة اأوكيناوا. وتقع جزر �صينكاكو �صمن 

هذه المنطقة.
�صفن دوريات تابعة لحر�س ال�صواحل الياباني في حالة تاأهب وهي 

تراقب �صفن تابعة لخفر ال�صواحل ال�صيني )بالخلف( )ال�صورة: خفر 
ال�صواحل الياباني( 

مايو
اأجرت اللجنة القت�صادية لآ�صيا 

وال�صرق الأق�صى التابعة لالأمم المتحدة 
)ECAFE( م�صًحا على الموارد المعدنية 

ال�صاحلية. 
 اأ�صار التقرير اإلى احتمال وجود مخزون 

نفطي في بحر ال�صين ال�صرقي.

1969

�سبتمبر
زادت اختراقات ال�صفن التابعة لإدارة الدولة للمحيطات في 

ال�صين وغيرها للمياه الإقليمية اليابانية بعد نقل ملكية 
الجزر اإلى الحكومة اليابانية. وجرت مظاهرات مناوئة 
لليابان في ال�صين. ووقع اختراق لالأجواء اليابانية في 

دي�صمبر لأول مرة في التاريخ.

2012

يونيو
دخول �صفن البحرية ال�صينية المياه اليابانية في 

المنطقة المتاخمة لجزر �صينكاكو لأول مرة.
�أغ�سط�س

تم العثور على ما يقرب من 200 اإلى 300 �صفينة 
�صيد �صينية في المياه الإقليمية المحيطة بجزر 

ا �صفن تابعة لخفر  �صينكاكو، وبعد ذلك اخترقت اأي�صً
ال�صواحل ال�صيني وغيره، المياه الإقليمية.

2016

بداأت محافظة اأوكيناوا اإجراء 
م�صح على جزر �صينكاكو. في 

ذلك الوقت، تاأكدت اليابان 
بعناية من اأن جزر �صينكاكو غير 

ماأهولة وغير خا�صعة ل�صيطرة 
اأي دولة اأخرى.

1885

1895
يناير 

تم �صم جزر �صينكاكو اإلى محافظة 
اأوكيناوا بقرار من مجل�س الوزراء. 
ثم خ�صعت الجزر لإدارة محافظة 

اأوكيناوا.

1951
�سبتمبر

توقيع معاهدة �صان فران�صي�صكو لل�صالم
بقيت جزر �صينكاكو جزًءا من الأرا�صي اليابانية
مار�صت الوليات المتحدة حقوقها الإدارية على 

الجزر باعتبارها جزًءا من جزر نان�صيي �صوتو 
اليابانية. )المادة 3(

2013
�أكتوبر

حددت ال�صين "منطقة الدفاع الجوي فوق بحر 
ال�صين ال�صرقي" التي تحدد "اإجراءات الطوارئ 

الدفاعية" للقوات الم�صلحة ال�صينية.

2021
فبر�ير

بدء تطبيق ال�صين لـ "قانون ال�صرطة 
البحرية". وهو قانون يحتوي على اأحكام 

اإ�صكالية من منظور التوافق مع القانون 
الدولي.

1992
�صنت ال�صين "قانون البحار الإقليمية 

والمناطق المتاخمة". ون�س القانون 
�صراحًة ولأول مرة على ادعاء ل اأ�صا�س 
له باأن جزر �صينكاكو هي اأرا�س �صينية 
)علًما باأنه لم تكن هناك اأي اإ�صارة اإلى 

الجزر في اإعالن 1958 حول البحار 
الإقليمية لل�صين(.

دي�سمبر
اخترقت �صفينتان تابعتان لإدارة 

الدولة للمحيطات في ال�صين المياه 
الإقليمية لليابان حول جزر �صينكاكو.

2008

2010
�سبتمبر

وقع حادث ا�صطدام قارب �صيد �صيني. في 
اأعقاب هذا الحادث، اخترقت �صفن تابعة 
لمكتب م�صايد الأ�صماك ال�صيني، وغيره 

المياه المحيطة بجزر �صينكاكو ب�صكٍل اأكثر 
تكراًرا من ذي قبل.

يونيو
توقيع اتفاقية اإعادة اأوكيناوا

يت�صمن مح�صر التفاقية اإ�صارة اإلى المنطقة 
التي ت�صم جزر �صينكاكو كجزء من الأرا�صي 

التي تتم اإعادتها اإلى اليابان.
ادعت تايوان )في يونيو( وال�صين )في 

دي�صمبر( "ال�صيادة على اأرا�صي" الجزر 
ر�صمًيا لأول مرة في التاريخ.

1971

م�صنع معالجة �صمك البنيت الذي كان يديره تات�صو�صيرو كوغا.
)�صورة: ال�صيدة هاناكو كوغا / �صركة اأ�صاهي �صينبون(

مايو
بعث قن�صل جمهورية ال�صين في 

ناغا�صاكي ر�صالة تقدير ت�صير اإلى 
اأن ال�صين كانت تعترف بكون جزر 

�صينكاكو جزًءا من اأوكيناوا في 
اليابان.

1920

ر�صالة تقدير من قن�صل جمهورية ال�صين في ناغا�صاكي بتاريخ 
مايو 1920، وت�صم و�صفًا يعد دلياًل اإ�صافًيا على اأن ال�صين 

كانت تعترف بجزر �صينكاكو كجزء من محافظة اأوكيناوا 
اليابانية.

)متحف يائياما، مدينة اإي�صيغاكي، اأوكيناوا، اليابان(

بد�أت �ل�سين زعم وت�سعيد �دعاء�ت ال �أ�سا�س لها �إز�ء جزر �سينكاكو

الت�سل�سل الزمني للأحداث الرئي�سية
- تمار�س اليابان �سيطرة فعالة على جزر �سينكاكو ى مدى اأكثر من 120 عاًما

 -  بداأت ال�سين ادعاء ال�سيادة على جزر �سينكاكو و�سعدت من اإ�سرارها على ذلك 
منذ ال�سبعينيات من القرن الع�سرين

الجزء

 جزرسيادة اليابان على جزر سينكاكواألول
كو سينكا
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 كانت جزر �صينكاكو دائًما جزًءا من الأرا�صي اليابانية، من منظور التاريخ 
والقانون الدولي على ال�صواء. وقد اأجرت الحكومة اليابانية م�صوحات على جزر 

�صينكاكو منذ عام 1885 بوا�صطة محافظة اأوكيناوا وو�صائل اأخرى. 
ومن خالل هذه الم�صوحات، تم التاأكد من اأن جزر �صينكاكو لي�صت فقط غير 
ا خالية من اأي اآثار الخ�صوع ل�صيطرة مملكة ت�صينغ )ال�صين  ماأهولة واإنما اأي�صً
حالًيا( اأو اأي دولة اأخرى. وا�صتناًدا اإلى هذا التحقيق المتاأني، اأ�صدرت الحكومة 
اليابانية قراًرا من مجل�س الوزراء في 14 يناير 1895 لإقامة اأعمدة على الجزيرة 
و�صمها ر�صمًيا اإلى الأرا�صي اليابانية. وكان هذا اأ�صلوًبا مقبوًل لكت�صاب ال�صيادة 

على اأرا�س وفًقا للقانون الدولي.
في عام 1896، ح�صل رجل اأعمال ياباني ا�صمه تات�صو�صيرو كوغا على ترخي�س 
من الحكومة اليابانية لتنمية الجزر، وانتقل العديد من اليابانيين للعي�س هناك. 

وقام الم�صتوطنون باإدارة اأعمال �صنع �صمك البنيت المجفف وجمع ري�س الطيور 
واأن�صطة اأخرى. وتجاوز تعداد �صكان الجزر 200 ن�صمة في اأحد الأوقات، وقامت 
التراخي�س  واإ�صدار  الأرا�صي  اإدارية مثل م�صوحات  اإجراءات  بتطبيق  الحكومة 

لإدارة اأعمال على الجزر.
 حتى اإبان فترة الإدارة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية، انخرط اليابانيون 
في اأن�صطة على الجزر مثل الأبحاث الأكاديمية وال�صيد البحري والدوريات الأمنية. 
وبالن�صبة لالأبحاث الأكاديمية، اأجري عدد من الدرا�صات الميدانية المف�صلة عن 
البيئة بما في ذلك النظام البيئي الخا�س بالنباتات والحيوانات، وذلك على نحو 
م�صتمر من قبل الحكومة اليابانية ومحافظة اأوكيناوا وباحثين جامعيين، وكان من 

بينها اأول بحث اأكاديمي �صامل اأجرته جامعة ريوكيو عام 1953.

 بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، تم تحديد الأرا�صي اليابانية قانونًيا من خالل 
معاهدة �صان فران�صي�صكو لل�صالم التي دخلت حيز التنفيذ عام 1952. ووفًقا لهذه 
المعاهدة، لم يتم ت�صمين جزر �صينكاكو �صمن الأرا�صي التي تتنازل عنها اليابان، 
وو�صعت تحت اإدارة الوليات المتحدة بو�صفها جزًءا من جزر نان�صيي �صوتو اليابانية.

 ويمكن التاأكد من حقيقة اأن جزر �صينكاكو كانت جزًءا من جزر نان�صيي �صوتو 
بالنظر اإلى ميثاق حكومة جزر ريوكيو لعام 1952، التي تن�س بو�صوح على خطوط 
الطول والعر�س للجزر. وكذلك، بعد توقيع اتفاقية اإعادة جزر اأمامي، ن�س اإعالن 
على  ر�صمي  وب�صكل  1953 مجدًدا  دي�صمبر   25 بتاريخ   27 رقم  المدنية  الإدارة 
تعريف جزر �صينكاكو كجزء من جزر نان�صيي �صوتو. ومع ذلك، لم يكن هناك اأي 
اعترا�س على الإطالق من قبل ال�صين في ذلك الوقت ول ادعاء باأن جزر �صينكاكو 

"جزء من تايوان".
في عام 1972، �صدرت اتفاقية اإعادة اأوكيناوا المبرمة بين اليابان والوليات 
المتحدة بخ�صو�س جزر ريوكيو وجزر دايتو. و�صملت هذه التفاقية جزر �صينكاكو 
بو�صفها جزًءا من المنطقة التي تعاد حقوق اإدارتها اإلى اليابان. وهذه الحقائق 
اأدلة قاطعة على اأن جزر �صينكاكو هي جزء من الأرا�صي اليابانية. وقد تم التعامل 
معها دائًما كاأرا�س يابانية في اإطار نظام ما بعد الحرب وفي ظل القانون الدولي.

فيها جزر  بما  اأوكيناوا  على  الإدارية  الحقوق  اأعيدت  1972، عندما  عام  منذ   
�صينكاكو اإلى اليابان، قامت الحكومة اليابانية بدوريات واإجراءات اأمنية في البحار 
المحيطة بجزر �صينكاكو وح�صلت �صرائب عقارية على المناطق الخا�صعة للملكية 
مدينة  و�صعت  منا�صب.  باأ�صلوب  للدولة  المملوكة  المناطق  واأدارت  الخا�صة، 
يناير   14 يوم  يحدد  مر�صوًما  اإدارتها،  تحت  �صينكاكو  جزر  تقع  التي  اإي�صيجاكي، 
باعتباره "يوم تنمية وا�صت�صالح جزر �صينكاكو" وتقام احتفالت تذكارية احتفال 
بهذا اليوم منذ عام 2011. في يونيو 2020، اأقر مجل�س مدينة اإي�صيجاكي م�صروع 

قانون لتغيير ا�صم جزر �صينكاكو من "تونو�صيرو" اإلى "تونو�صيرو �صانكاكو".
بالإ�صافة اإلى ذلك، افتتحت الحكومة "المتحف الوطني لالإقليم وال�صيادة" في 
يناير 2018 من اأجل ن�صر معلومات دقيقة عن جزر �صينكاكو داخل اليابان وخارجها 
الدولي.  المجتمع  ودعم  فهم  وك�صب  المنا�صبة  وبالطريقة  المنا�صب  الوقت  في 
وبالإ�صافة اإلى نقل وتو�صيع المتحف في يناير 2020 واإقامة المعار�س المتخ�ص�صة 
والمعار�س المتنقلة الخا�صة به، ن�صعى جاهدين لن�صر المعلومات ب�صكٍل ن�صط وفعال 
المعلومات في  المثقفين والخبراء ون�صر  المختلفة مثل تعريف  من خالل الجهود 

الموؤتمرات الدولية.

�سم الجزر اإلى الأرا�سي اليابانية وخ�سوعها لل�سيطرة اليابانية 
كجزء من اأوكيناوا في ظل اأطر قانونية دولية

جزر �سينكاكو بو�سفها اأرا�سي يابانية على مر التاريخ وفي 
ظل القانون الدولي

 بحث اأجرته جامعة ريوكيو عام 1971. عثر الباحثون على 
كورواآ�صي –اأهودوري )طيور القطر�س �صوداء الأقدام( على جزيرة 

كيتاكوجيما.
)�صورة: ال�صيد كازوهارو �صينجو(

 عالمة اإدارية اأقيمت على تل خلف "قرية كوغا" �صابًقا على 
ال�صاحل ال�صمالي ال�صرقي لأووؤت�صوريجيما. ولم يكن هناك اأي 

اعترا�س من قبل ال�صين عندما و�صع العمود عام 1969.
)�صورة: يو�صيما نيئيرو(

 �صهادة ت�صجيل اأرا�صي جزيرة اأووؤت�صوري )الثالثينيات من القرن 
الع�صرين(. وهذا يدل على اأن الحكومة اليابانية كانت تمار�س اإجراءات 

اإدارية على جزر �صينكاكو قبل فترة الحرب.
 عا�س العديد من الم�صتوطنين اليابانيين على جزر �صينكاكو، واأن�صاأوا 

قرية اأطلقوا عليها ا�صم "قرية كوغا".
)�صورة: ال�صيدة هاناكو كوغا/ �صركة اأ�صاهي �صينبون(

من�صور ر�صمي يعلن ميثاق حكومة جزر ريوكيو عام 1952.
الحقوق الإدارية الخا�صة بجميع الجزر الواقعة في المنطقة �صمن الخطوط الم�صتقيمة 

على الخريطة اأعيدت اإلى اليابان عام 1972 تما�صًيا مع اتفاقية اإعادة اأوكيناوا. وتقع 
جزر �صينكاكو �صمن هذه المنطقة.

الجزء

 جزرتاريخ جزر سينكاكوالثاني
كو سينكا

 جزر �صينكاكو
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 �صلطات ريوكيو تتخذ اإجراءات �صد الختراقات غير 
القانونية للمياه قبالة جزر �صينكاكو. )�صورة: كينجي هيغا(

 "تقرير اللجنة القت�صادية لالأمم المتحدة لآ�صيا 
وال�صرق الأق�صى" )مايو 1969( اأ�صار اإلى احتمال وجود 
مخزون نفطي في بحر ال�صين ال�صرقي. ورغم ا�صتخدام 

ال�صم "�صينكاكو"، لم يكن هناك اأي اعترا�س من قبل 
ال�صين وتايوان.

 مقال في �صحيفة الأخبار 
المركزية اليومية بتايوان بتاريخ 13 
اأغ�صط�س 1970. وهو ي�صف الجزر 

على اأنها "مجموعة جزر �صينكاكو" 
ولي�س با�صم "دياويوتاي".

بداأت ال�سين وتايوان ادعاء ال�سيادة على الجزر بعد اكت�ساف مخزون 
نفطي محتمل في بحر ال�سين ال�سرقي

 في �صيف عام 1968، اتخذت �صلطات ريوكيو اإجراءات �صد الختراق غير 
القانوني لأفراد تايوانيين اإلى المياه قبالة جزر �صينكاكو. وبطلب من الحكومة 
اليابانية، توا�صلت الوليات المتحدة مع ال�صلطات التايوانية ب�صاأن هذه الختراقات، 
وردت تايوان باأنها �صتبذل جهوًدا حتى ل يتكرر هذا الحدث مرة اأخرى، بدون اأن 

تدعي اأن جزر �صينكاكو جزء من تايوان.
 في خريف عام 1968، اأجرى خبراء من اليابان وتايوان وجمهورية كوريا م�صًحا 
اأكاديمًيا في بحر ال�صين ال�صرقي، بالتعاون مع اللجنة القت�صادية لالأمم المتحدة 
لآ�صيا وال�صرق الأق�صى )ECAFE(. واأ�صار البحث اإلى احتمال وجود مخزون نفطي 

في بحر ال�صين ال�صرقي، ما جذب الأنظار اإلى جزر �صينكاكو.
في مايو 1969، ذكر تقرير اللجنة القت�صادية لالأمم المتحدة لآ�صيا وال�صرق 
الأق�صى اأن: "الجزء الأكثر احتماًل اأن يوجد به نفط وغاز في المنطقة هو ما 

ي�صمل م�صاحة 200 األف كم مربع معظمها في �صمال �صرق تايوان. وهناك احتمال 
كبير اأن يحتوي المنحدر القاري بين تايوان واليابان على اأكبر مخزون نفطي في 
العالم". ووو�صفت  خريطة موجودة �صمن التقرير الجزر بو�صوح باأنها "جزر 

�صينكاكو".
بعد اإعالن نتائج الدرا�صة، بداأت ال�صين وتايوان ادعاء ال�صيادة على الجزر 
لأول مرة. ولم يكن اأي من البلدين قد ادعى ملكية جزر �صينكاكو على الإطالق قبل 

هذا الحدث.
 في اأغ�صط�س 1970، بداأت تايوان التعبير عن اهتمامها بجزر �صينكاكو، ما قاد
 اإلى ت�صعيد الدعاءات التي ل اأ�صا�س لها حيال الجزر من قبل كل من تايوان وال�صين.

في دي�صمبر 1970، ن�صرت وكالة �صينهوا الإخبارية وهي وكالة الأنباء ال�صينية 
التابعة للدولة مقاًل يت�صمن ادعاءات ال�صين التي ل اأ�صا�س لها بال�صيادة على جزر 

�صينكاكو. ثم اأعلنت وزارة الخارجية التايوانية ر�صمًيا ال�صيادة على جزر �صينكاكو 
في يونيو 1971. و�صدرت ادعاءات مماثلة من قبل وزارة الخارجية ال�صينية في 

دي�صمبر 1971. 
 في اأعقاب ذلك، قامت ال�صين وتايوان، لي�س فقط بتغيير قوانينهما والتق�صيم 
والوثائق  والخرائط  المدر�صية  الكتب  بتغيير  ا  اأي�صً واإنما  لأقاليمهما،  الإداري 
لم  اأنهما  اإل  �صينكاكو.  بال�صيادة على جزر  ادعاءاتهما  لتتما�صى مع  الجغرافية 
تتمكنا من تغيير حقيقة اأن اأًيا منهما لم تّدع ال�صيادة على الجزر في اأي وقت على 
مر التاريخ حتى اأوائل �صبعينيات القرن الع�صرين. وعلى هذا الأ�صا�س، ل توجد اأية 

ق�صايا تتعلق بال�صيادة الإقليمية يتعين حلها فيما يخ�س جزر �صينكاكو.
خالل محادثات قمة يابانية �صينية ترمي اإلى تطبيع العالقات الدبلوما�صية 

اإلى جزر  اإنالي  ال�صيني جو  الوزراء  رئي�س  1972، تطرق  البلدين في عام  بين 
�صينكاكو في حديثه مع رئي�س الوزراء الياباني كاكوئي تاناكا، قائاًل "اإنها �صارت 
م�صكلة ب�صبب النفط الموجود هناك. ولو لم يكن هناك نفط لما كانت تثار اأي 
م�صكلة ب�صاأنها ل من قبل تايوان ول من قبل الوليات المتحدة". ومن هذا يت�صح 
اأن الدعاءات ال�صينية من جانب اأحادي ل ت�صتند اإلى القانون الدولي اأو التاريخ 

واإنما على احتمال وجود مخزون نفطي.
 كما تعمل ال�صين موؤخًرا على التاأكيد على اأنه ل توجد عالقة جغرافًيا بين 
اليابان وجزر �صينكاكو ب�صبب الخندق العميق الذي ي�صمى حو�س اأوكيناوا الموجود 
بين جزر �صينكاكو وجزر اأوكيناوا. اإل اإنه، فمن الوا�صح من اأرا�صي كل بلد اأن 

ت�صاري�س قاع البحر ل عالقة لها بالحقوق الإقليمية. 

مجموعة اأطل�س العالم التي ن�صرت عام 1958 من قبل دار ن�صر �صينية للخرائط، و"خريطة 
مقاطعات ال�صين" التي ن�صرها المكتب الوطني للم�صاحة ور�صم الخرائط عام 1969، ي�صار اإلى 

جزر �صينكاكو هنا تحت ا�صم "مجموعة جزر �صينكاكو" وتظهر كجزء من اأوكيناوا.

الجزء

االعتراضات الصينيةالثالث

كتاب مدر�صي من عام 1970 ي�صمي الجزر "مجموعة جزر �صينكاكو". 
والخط الحدودي يمتد ب�صكل م�صتقيم اإلى ال�صمال.

كتاب مدر�صي من عام 1971 وقد غير ا�صم الجزر اإلى "جزر 
دياويوتاي".  وينحني الخط الحدودي اإلى ال�صمال ال�صرقي.

1970 1971

1969 1958 

جزيرة اأووؤت�صوري مجموعة جزر �صينكاكو

 جزر
كو سينكا
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ا �صينية منذ القدم. وتدعي الحكومة   تزعم ال�صين اأن جزر �صينكاكو كانت اأر�صً
ال�صينية وال�صلطات التايوانية اأن ال�صين كانت اأول من اكت�صف جزر �صينكاكو في 
التاريخ، لأن هناك و�صًفا لجزر �صينكاكو في وثائق وخرائط �صينية قديمة، واأن 
جزر �صينكاكو تقع بالقرب من ال�صين جغرافًيا. اإل اأنه من غير الوا�صح ما اإذا 
 كانت ال�صين قد اكت�صفت الجزر حًقا قبل الدول الأخرى. على اأي حال، مجرد 

اكت�صاف جزيرة اأو القرب منها جغرافًيا ل يعتبر اأ�صا�ًصا �صالًحا لل�صيادة عليها.
في ظل القانون الدولي، يعتبر ال�صتعرا�س الم�صتمر وال�صلمي لل�صيادة مع نية   
وا�صحة لمتالك الأرا�صي �صرورًيا لكت�صاب الحق على تلك الأرا�صي. اإل اأنه ل 
يوجد اأي دليل من قبل ال�صين على اأنها مار�صت مثل هذه ال�صيطرة الفعلية على 

جزر �صينكاكو في اأي وقت من الأوقات.

الحقيقة

ا �سينية  "دياويو و�لجزر �لتابعة لها كانت �أر�سً
مقد�سة منذ �لقدم".

 ادعاء
ال أساس له

 ل يمكن اعتبار اأي من "الوثائق القديمة" التي ت�صير اإليها ال�صين اأ�ص�ًصا ت�صتند 
 اإليها ال�صيادة على جزر �صينكاكو. على �صبيل المثال، تزعم ال�صين اأنها اأظهرت 
�صيادتها على جزر �صينكاكو من خالل حقيقة اأن خريطة �صمن "موجز مر�صوم 
 لالأمن البحري" )ت�صوهاي توبيان( من القرن ال�صاد�س ع�صر تت�صمن الجزر التي 
ا الجزر القريبة من  تدعي ال�صين اأنها جزر �صينكاكو. اإل اأن الخريطة تت�صمن اأي�صً
تايوان التي لم يكن قد تم �صمها اإلى ال�صين في ذلك الوقت. وهذا يدل على اأن هذه 

"الوثيقة القديمة" ل تقدم اأي برهان على الدعاء ال�صيني.

بجزر  دائًما  ال�صين  اعترفت  الع�صرين،  القرن  من  ال�صبعينيات  اأوائل  حتى   
�صينكاكو كجزء من محافظة اأوكيناوا اليابانية.

على �صبيل المثال، بعث قن�صل جمهورية ال�صين في ناغا�صاكي ر�صالة يعبر   
فيها عن المتنان للمواطنين اليابانيين الذين اأنقذوا بع�س ال�صيادين ال�صينيين 
من اإقليم فوجيان الذين كانت الأمواج قد جرفتهم اإلى مقربة من جزر �صينكاكو 
باأنه  1919. وت�صف الر�صالة بو�صوح الموقع الذي ر�صا فيه ال�صيادون  في عام 

"جزر �صينكاكو، منطقة يائياما، محافظة اأوكيناوا، اإمبراطورية اليابان".

 كما ي�صير �صجل لجتماع داخلي حول معاهدة ال�صالم مع اليابان عقدته وزارة 
الخارجية ال�صينية في عام 1950 اإلى جزر �صينكاكو با�صم "جزر �صينكاكو". حتى 

اأن ا�صم جزر �صينكاكو ورد �صمن المناق�صات المتعلقة باأوكيناوا.
هذا اإلى جانب اأنه، منذ الخم�صينيات من القرن الع�صرين، ا�صتخدمت القوات   
الأمريكية جزًءا من جزر �صينكاكو )جزيرة تاي�صو وجزيرة كوبا( كموقع لتدريبات 
الق�صف واإطالق النار خالل فترة خ�صوع الجزر لإدارة الوليات المتحدة، ولكن ل 
يوجد اأي �صجل باأن ال�صين اعتر�صت ولو مرة واحدة على ذلك اأثناء تلك الفترة. 
اإ�صافة اإلى ذلك، وفي عام 1953، ت�صمن مقال في جريدة ال�صعب اليومية، التابعة 
ا �صريًحا باأن جزر �صينكاكو هي جزء من جزر  للحزب ال�صيوعي ال�صيني، ن�صً
ريوكيو. وهذا يدل بو�صوح على اأن ال�صين اعتبرت جزر �صينكاكو اأرا�صي يابانية 

في ذلك الوقت.

مقال في جريدة ال�صعب بتاريخ 8 يناير 1953 تحت عنوان "معركة ال�صعب في 
�صبع  تتكون من  ريوكيو  اأن جزر  الأمريكي"، ذكر  الحتالل  ريوكيو �صد  جزر 

مجموعات من الجزر من بينها جزر �صينكاكو. �صجل اجتماع داخلي عقدته وزارة الخارجية ال�صينية في عام 1950. ي�صتخدم ا�صم "جزر �صينكاكو" في 
�صياق مت�صل باأوكيناوا في اليابان. )�صورة: وكالة جيجي(

جزر �صينكاكو

بما في ذلك جزر �صينكاكو

ر�صالة تقدير بتاريخ مايو 1920 من قن�صل جمهورية ال�صين في ناغا�صاكي. لقد كانت ال�صين 
تعترف بجزر �صينكاكو كاأرا�س يابانية )متحف يائياما، مدينة اإي�صيغاكي، اأوكيناوا، اليابان(.

 الجزر القريبة من تايوان التي
الجزر التي قيل اإنها جزر �صينكاكولم يكن قد تم �صمها اآنذاك

"موجز مر�صوم لالأمن البحري" 
)ت�صو هاي تو بيان(

الجزء

الرابع
االدعاءات الصينية والتايوانية 

 جزرالتي ال أساس لها بشأن الجزر 
كو سينكا



 ادعاء
ال أساس له

"بمقت�سى "معاهدة �سيمونو�سيكي" لعام 1895، تم �لتنازل عن جزر 
�سينكاكو لليابان بو�سفها جزًء� من تايو�ن".
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"بمقت�سى "معاهدة �سيمونو�سيكي" لعام 1895، تم �لتنازل عن 
جزر �سينكاكو لليابان بو�سفها جزًء� من تايو�ن".

 ادعاء
ال أساس له

 لم تكن جزر �صينكاكو تحت �صيطرة ال�صين في عام 1895. ولم يكن ممكًنا 
لل�صين اأن تتنازل عن منطقة ل تخ�صع ل�صيطرتها.

 رغم اأن معاهدة �صيمونو�صيكي ل تو�صح الحدود الجغرافية لجزيرة فورمو�صا 
و"الجزر القريبة اأو التابعة لفورمو�صا" التي تنازلت عنها اأ�صرة ت�صينغ في ال�صين 
لليابان، فاإنه من الوا�صح من �صجالت المفاو�صات اأن جزر �صينكاكو لم تكن �صمن 

جزيرة فورمو�صا و"الجزر القريبة اأو التابعة لها".

 حتى قبل الحرب ال�صينية اليابانية، ومن عام 1885 عندما بداأت اليابان لأول 

مرة اإجراء تحريات ب�صاأن جزر �صينكاكو، قامت اليابان با�صتعدادات ل�صم جزر 
�صينكاكو ر�صمًيا اإلى الأرا�صي اليابانية بعد التاأكد المتاأني من عدم خ�صوع الجزر 
ل�صيطرة اأي دولة بما في ذلك اأ�صرة ت�صينغ في ال�صين. وبعد قرار مجل�س الوزراء 
في يناير 1895، الذي �صدر قبل اإبرام معاهدة �صيمونو�صيكي، �صمت الحكومة 
اليابانية جزر �صينكاكو اإلى محافظة اأوكيناوا وتعاملت مع الجزر با�صتمرار كجزء 
من محافظة اأوكيناوا. هذه الجزر لم تخ�صع قط لل�صلطة الق�صائية للحاكم العام 
لتايوان التي تم التنازل عنها لليابان بعد الحرب ال�صينية اليابانية. وكما �صبق 
الذكر فاإن ال�صين كانت تعترف بجزر �صينكاكو كجزء من اأوكيناوا، ولم تعتبرها 

جزًءا من تايوان.

الحقيقة

)Aflo :17 اأبريل 1895: توقيع معاهدة �صيمونو�صيكي )�صورة

 بعد الحرب العالمية الثانية وحتى اأوائل �صبعينيات القرن الع�صرين، لم تعبر 
"الجزر  ولو مرة واحدة عن ادعائهما لجزر �صينكاكو بو�صفها  وتايوان  ال�صين 

التابعة لفورمو�صا" التي اأعيدت بمقت�صى اإعالن القاهرة واإعالن بوت�صدام.

 اإ�صافة اإلى ذلك، ل يوجد اأي ن�س بخ�صو�س نقل ال�صيادة على جزر �صينكاكو 
في اإعالن القاهرة واإعالن بوت�صدام. هذا اإلى جانب اأنهما كانا وثيقتين �صيا�صيتين 
اأو�صحتا �صيا�صة قوات التحالف الأ�صا�صية للت�صوية بعد الحرب. اأما تقرير الو�صع 

النهائي لالأرا�صي نتيجة الحروب فيكون على اأ�صا�س اتفاقيات دولية مثل معاهدات 
ال�صالم، ولي�س على اأ�صا�س وثائق �صيا�صية مثل هذين الإعالنين.

 بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، كانت معاهدة �صان فران�صي�صكو لل�صالم هي 
التي تعاملت ب�صكل قانوني مع الأرا�صي اليابانية. والتفا�صيل حول معاملة جزر 

�صينكاكو في ظل معاهدة �صان فران�صي�صكو مذكورة في الجزء الثاني.

الحقيقة

 ادعاء
 "�أعيدت جزر �سينكاكو �إلى �ل�سين بو�سفها جزًر� تابعة ال أساس له

 لتايو�ن، ��ستناًد� �إلى �إعالن �لقاهرة لعام 1943 و�إعالن 
بوت�سد�م لعام 1945".

موؤتمر القاهرة )�صورة: �صحيفة يوميئوري �صينبون( موؤتمر بوت�صدام )�صورة: �صحيفة ماينيت�صي �صينبون(

الجزء

الرابع
االدعاءات الصينية والتايوانية 

 جزرالتي ال أساس لها بشأن الجزر 
كو سينكا
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 ادعاء
 "موقف �لحكومة �ليابانية وتوجهها ب�ساأن جزر �سينكاكوال أساس له

 ي�سكالن تحدًيا خطيًر � للنظام �لدولي لما بعد �لحرب و�أهد�ف 
ومبادئ ميثاق �الأمم �لمتحدة".

 منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، التزمت اليابان با�صتمرار بمبادئ الحرية 
في  م�صاهمات عظيمة  الحقيقة قدمت  في  وهي  القانون،  وحكم  والديمقراطية 
عن  نف�صها  ال�صين  اأعربت  وقد  الدولي.  المجتمع  في  والرخاء  ال�صالم  تحقيق 
تقييمها الإيجابي للم�صاهمة اليابانية في ال�صالم وال�صتقرار العالميين من خالل 
الو�صائل ال�صلمية في فترة ما بعد الحرب، �صمن البيان الياباني ال�صيني الم�صترك 
الذي وقعه زعيما البلدين عام 2008. و�صتوا�صل اليابان اتباع هذا الم�صار بو�صفها 

دولة �صالم.

 �صتتم�صك اليابان دائًما بموقفها حيال جزر �صينكاكو، محترمًة النظام الدولي 
بما يتما�صى مع معاهدة �صان فران�صي�صكو لل�صالم، ووفًقا لمبداأ "حكم القانون" 

القائم على ميثاق الأمم المتحدة.

الحقيقة

الق�صية  "تنحية  اإلى  اأحادي  ب�صكل  ت�صير  �صينية  لت�صريحات  �صجالت  هناك   
جانًبا". على �صبيل المثال، في محادثات قمة جرت عام 1972، قال رئي�س الوزراء جو: 
نناق�صها  اأن  الجيد  من  لي�س  المرة.  هذه  �صينكاكو  جزر  عن  اأتحدث  اأن  اأريد   "ل 
الآن. لقد �صارت م�صكلة ب�صبب النفط الموجود هناك. ولو لم يكن هناك نفط لما 
كانت تثار اأي م�صكلة ب�صاأنها ل من قبل تايوان ول من قبل الوليات المتحدة". وفي عام 
1978، قال نائب رئي�س الوزراء دينغ في موؤتمر �صحفي: "حتى اإذا تمت تنحية الق�صية 

جانًبا ب�صكل موؤقت، فال اأعتقد اأنني �صاأمانع ذلك". اإل اأنه ل توجد اأ�صاًل ق�صية لتتم 
"تنحيتها جانًبا" ب�صاأن جزر �صينكاكو، ومن الوا�صح اأن اليابان لم توافق قط على 
التنحية جانًبا. ول يعقل اأن تكون هناك ق�صية �صيادة على اأرا�س على اأ�صا�س ادعاءات 

اأحادية من قبل ال�صين، واأن توافق اليابان على "تنحية مثل هذه الق�صية جانًبا".

الإقليمية  المياه  قانون  ال�صين  �صن  مثل  اأخرى،  حقائق  اأن  جانب  اإلى  هذا   
والمناطق المتاخمة عام 1992، الذي ادعى اأن جزر �صينكاكو هي اأرا�س �صينية، 
والمحاولت المتكررة ل�صتخدام"القوة" اأو القهر لتغيير الو�صع القائم باإر�صال 
�صفن تابعة لإدارة الدولة للمحيطات في ال�صين اإلى المياه الإقليمية حول جزر 
على  اتفقتا  الدولتين  باأن  ال�صين  ادعاء  مع  تتنافى   ،2008 عام  منذ  �صينكاكو 

"تنحية الق�صية جانًبا".

الحقيقة

 ادعاء
"في عام 1972 عندما تم تطبيع �لعالقات �لدبلوما�سية بين ال أساس له

 �ليابان و�ل�سين، وعند �إبر�م �لمعاهدة �لثنائية لل�سالم 
و�ل�سد�قة عام 1978، و�فقت �ليابان على تنحية ق�سية جزر 

�سينكاكو  جانًبا".

الوزراء  الو�صط( مع نائب رئي�س  تاكيوؤو فوكودا )يمين  الوزراء  1978: رئي�س  اأكتوبر 
دينغ �صياوبينغ )ي�صار الو�صط( في قاعة دار ال�صيافة الر�صمية، طوكيو )�صورة: وكالة 

جيجي(

�صبتمبر 1972: رئي�س الوزراء كاكوئي تاناكا )ي�صار( مع رئي�س الوزراء جو اإنالي اأثناء 
اأول محادثات قمة في بكين بال�صين )�صورة: وكالة جيجي(

الجزء

الرابع
االدعاءات الصينية والتايوانية 

 جزرالتي ال أساس لها بشأن الجزر 
كو سينكا

البيان الياباني ال�صيني الم�صترك
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 في ال�صنوات الأخيرة، �صعدت ال�صين من اأن�صطتها البحرية في البحار القريبة 
منها، مدفوعة بنموها القت�صادي وقدراتها الع�صكرية المتنامية. في بحر ال�صين 
الجنوبي على �صبيل المثال، اأحكمت ال�صين �صيطرتها على جزر بارا�صيل كنتيجة 
مبا�صرة لنزاع ع�صكري مع جنوب فيتنام في عام 1974. ثم في عام 1988، احتلت 
ال�صين �صعاب جون�صون الجنوبية في جزر �صبراتلي التي كانت تحت �صيطرة فيتنام. 
وفي عام 1995، احتلت ال�صين �صعاب مي�صت�صيف في جزر �صبراتلي التي كانت تحت 
"خط  بـ  2009، ادعت ال�صين ر�صمًيا ما ي�صمى  اآنذاك. في عام  الفلبين  �صيطرة 
القطاعات الت�صعة" مدعية حقها في م�صاحة وا�صعة من بحر ال�صين الجنوبي، وذلك 
لأول مرة وبدون اأي اأ�ص�س قانونية. وتوا�صل ال�صين منذ ذلك الحين محاولة تغيير 
الو�صع القائم في بحر ال�صين الجنوبي ب�صكل اأحادي عن طريق القوة اأو القهر، حتى 
"منطقة  ت�صمى  اإدارية جديدة  مناطق  اإن�صاء  ال�صين عن  اأعلنت   ،2020 عام  في 
البحرية  الأرا�صي  ع�صكرة  من  المزيد  على  وعملت  �صي�صا"  و"منطقة  نان�صا" 
الم�صت�صلحة وما اإلى ذلك، وا�صتمرت في وعززت المحاولت اأحادية الجانب لتغيير 
ا  اأي�صً الو�صع الراهن التي تتعار�س مع �صيادة القانون والنفتاح. كما كانت هناك 
اإجراءات تزيد من التوترات في المنطقة، مثل التدريبات الع�صكرية المتكررة واإطالق 
ال�صواريخ. وقد اأعرب المجتمع الدولي، بما في ذلك اليابان، عن قلقه ال�صديد اإزاء 

المحاولت الأحادية الجانب لتغيير الو�صع الراهن واإ�صفاء الواقعية عليه.
يمكن النظر اإلى الو�صع المحيط بجزر �صينكاكو في بحر ال�صين ال�صرقي كاأحد   
الأمثلة على الأن�صطة البحرية ال�صينية المت�صاعدة في منطقة اآ�صيا والمحيط الهادئ.
 في عام 1992، �صنت ال�صين "قانون المياه الإقليمية والمناطق المتاخمة"، وهو 

اأول تعريف بقانون باأنه، اإ�صافة اإلى جزر بارا�صيل وجزر �صبراتلي في بحر ال�صين 
اأن  ا �صمن الأرا�صي ال�صينية. والحقيقة هي  اأي�صً الجنوبي، تندرج جزر �صينكاكو 
"بيان حول البحار الإقليمية لل�صين" ال�صادر عام 1958 لم يت�صمن اإي اإ�صارة اإلى 

جزر �صينكاكو، ثم حدث تغيير وا�صح في موقف ال�صين.
في  للمحيطات  الدولة  لإدارة  تابعتان  �صفينتان  اخترقت   ،2008 دي�صمبر  في   
وا�صتخدمت  مفاجئ.  ب�صكل  �صينكاكو  جزر  حول  لليابان  الإقليمية  المياه  ال�صين 
الدبلوما�صية  والقنوات  الياباني  ال�صواحل  حر�س  دوريات  �صفن  اليابانية  الحكومة 
للتعامل مع الموقف باأ�صلوب حازم. ولم تكن الواقعة عماًل مخالفا للقانون الدولي 
ا اإ�صارة اإلى اأن ال�صين اأخذت تتحدى الو�صع القائم با�صتخدام  فح�صب، بل كانت اأي�صً

القوة والقهر.
 اإ�صافة اإلى ذلك، وفي �صبتمبر 2010، ا�صطدمت �صفينة �صيد �صينية عمًدا ب�صفن 
جزر  قرب  اليابانية  الإقليمية  المياه  في  الياباني  ال�صواحل  لحر�س  تابعة  دوريات 
�صينكاكو. وفي اأغ�صط�س 2012، نزل عدد من الن�صطاء المدنيين من هونغ كونغ على 
اأر�س جزر �صينكاكو ب�صكل غير قانوني. في �صبتمبر 2012، وكذريعة لنقل اليابان 
ملكية 3 جزر من جزر �صينكاكو )جزيرة اأووؤت�صوري، كيتاكوجيما، ميناميكوجيما( في 
ال�صواحل  لخفر  التابعة  ال�صفن  دخلت  الدولة،  اإلى  المدنيين  من  المدني  القانون 
اأيام  با�صتثناء  يومي  ب�صكل  المتاخمة  المنطقة  الحين،  ذلك  منذ  وغيره  ال�صيني 

الطق�س العا�صف، واخترقت المياه الإقليمية ب�صكل متكرر عدة مرات في ال�صهر.
بالإ�صافة اإلى ذلك، في يونيو 2016، دخلت �صفن البحرية ال�صينية المنطقة   
المتاخمة بالقرب من جزر �صينكاكو لأول مرة. في اأغ�صط�س من نف�س العام، تم العثور 

الأن�سطة البحرية لل�سين في منطقة اآ�سيا والمحيط الهادئ 
ورد الفعل الياباني

1958

1992

مقارنة بين بيان البحار الإقليمية لل�صين لعام 1958 )اأعلى( وقانون البحار الإقليمية والمناطق المتاخمة لعام 
1992 )اأ�صفل(. فجاأة ظهرت اإ�صارة اإلى جزر �صينكاكو في الوثيقة التي بالأ�صفل. تو�صع النفوذ ال�صيني في بحر ال�صين ال�صرقي وبحر ال�صين الجنوبي

خط النقاط الت�صع

على ما يقرب من 200 اإلى 300 �صفينة �صيد �صينية في المياه الإقليمية المحيطة 
ا �صفن تابعة لخفر ال�صواحل ال�صيني وغيره،  بجزر �صينكاكو، وبعد ذلك اخترقت اأي�صً
المياه الإقليمية المحيطة بجزر �صينكاكو. ارتفع عدد ال�صفن التابعة لخفر ال�صواحل 
 9 اإلى   5 الأيام الأربعة من  المياه الإقليمية خالل  ال�صيني وغيره، والتي اخترقت 
لخفر  التابعة  ال�صفن  عدد  و�صل  اأغ�صط�س،   8 يوم  وفي  �صفينة،   28 اإلى  اأغ�صط�س 
ال�صواحل ال�صيني وغيره، والتي اخترقت المنطقة المتاخمة في نف�س الوقت، اإلى 15 

�صفينة كحد اأق�صى.
ا اختراق لالأجواء اليابانية من قبل ال�صين. فقد   في دي�صمبر 2012، وقع اأي�صً
اخترقت طائرة حكومية �صينية الأجواء اليابانية فوق جزر �صينكاكو لأول مرة في 
ذلك ال�صهر. وفي نوفمبر 2013، عينت ال�صين الأجواء فوق جزر �صينكاكو "منطقة 
دفاع جوي فوق بحر ال�صين ال�صرقي"، معتبرة هذه المنطقة اأرا�صي �صينية. وتدعي 
الحكومة ال�صينية اأن اأي طائرة تحلق عبر هذه المنطقة يجب عليها اللتزام بالقواعد 
التي تحددها وزارة الدفاع الوطني ال�صينية، وهي توجب على الطائرات التي تحلق 
في الأجواء الدولية التقيد باإجراءاتها المحلية، كما ت�صير للجوء اإلى اتخاذ "اإجراءات 
طوارئ دفاعية" من قبل القوات الم�صلحة ال�صينية في حالة عدم اتباع الطائرة 
للتعليمات. ويعد هذا انتهاًكا بال وجه حق لحرية الطيران في الأجواء الدولية التي هي 
مبداأ عام في القانون الدولي. وبما اأن العديد من م�صارات الطائرات المدنية تمر 
بالأجواء فوق بحر ال�صين ال�صرقي، فاإن الحكومة اليابانية ت�صعر بقلق عميق اإزاء مثل 
هذه الإجراءات، في �صوء اآثارها على النظام والأمان في مجال الطيران المدني. 
واأ�صتراليا  المتحدة  الوليات  بينها  من  والمناطق  الدول  من  العديد  اأعرب  وقد 

وجمهورية كوريا والتحاد الأوروبي عن المخاوف نف�صها.
 بالإ�صافة اإلى ذلك، في يناير 2021، �صنت ال�صين قانون خفر ال�صواحل، الذي 
ين�س على �صلطة ووظائف خفر ال�صواحل. يحتوي هذا القانون على اأحكام اإ�صكالية 
من منظور التوافق مع القانون الدولي، مثل غمو�س المناطق البحرية المعمول بها 
والحق في ا�صتخدام الأ�صلحة. ومن ال�صروري النظر بعين الهتمام لهذا القانون حتى 
ل يقو�س الم�صالح الم�صروعة للبلدان ذات ال�صلة، بما في ذلك اليابان.  في ذات 
بموجب  اليابان  مياه  في  الق�صائية  ال�صلطة  ممار�صة  ال�صين  محاولة  فاإن  الوقت، 
القانون المحلي، �صواء كان بموجب قانون خفر ال�صواحل اأو اأي قانون اآخر، ُيعد انتهاًكا 

ل�صيادة اليابان.
 اأظهرت �صفن خفر ال�صواحل ال�صينية تحرًكا لالقتراب من �صفن ال�صيد اليابانية 
المياه  بالمدفعية  المجهزة  ال�صفن  اخترقت  كما  الإقليمية،  المياه  اختراق  عند 
الإقليمية، وتوا�صل ال�صين باإ�صرار القيام بالمحاولت اأحادية الجانب لتغيير الو�صع 
المتحدة عن  الوليات  واأعربت  "القوة".  �صينكاكو على خلفية  الراهن حول جزر 
التزامها بالدفاع عن اليابان، بما في ذلك تطبيق المادة 5 من معاهدة الأمن اليابانية 
�صاأنها  من  اأحادية  اإجراءات  لأية  معار�صتها  وعن  �صينكاكو،  جزر  على  الأمريكية 
تحديات  مع  وهدوء  بحزم  اليابان  �صتتعامل  الجزر.  لتلك  اليابان  باإدارة  الإ�صرار 
ال�صين المتعلقة بجزر �صينكاكو، وذلك بالتعاون مع الوليات المتحدة والدول الأخرى 
ذات ال�صلة، من اأجل الحفاظ على النظام الدولي القائم على �صيادة القانون، وفًقا 

للقانون الدولي بما في ذلك معاهدة �صان فران�صي�صكو لل�صالم.
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اأعداد ال�صفن التابعة لخفر ال�صواحل ال�صيني وغيره التي دخلت المياه المتاخمة لليابان اأو اخترقت مياهها الإقليمية حول جزر �صينكاكو

معلومات مقدمة من حر�س ال�صواحل الياباني

الياباني  ال�صواحل  لحر�س  التابعة  الدوريات  �صفينة   
"�صوزوكا" وهي تراقب المياه المحيطة بجزيرة اأووؤت�صوري. 
ال�صواحل  لحر�س  تابعة  دوريات  من طائرة  ملتقطة  )�صورة 

الياباني( )�صورة: وكالة جيجي(

الجزء

 جزرالخامس
كو سينكا



اإن جزر �صينكاكو هي اأرا�صي خا�صة باليابان بدون اأدنى �صك من ناحية 
التاريخ والقانون الدولي، وتقوم اليابان في الواقع بحكمها ب�صكل فعلي. 
ول توجد اأية ق�صايا تتعلق بال�صيادة على الأرا�صي يتعين حلها بالن�صبة 
لجزر �صينكاكو. وُتعد اأن�صطة �صفن خفر ال�صواحل ال�صيني التي تفر�س 
بجزر  المحيطة  اليابانية  الإقليمية  المياه  في  الفردية  نظرها  وجهة 
�صينكاكو انتهاًكا للقانون الدولي في المقام الأول، وغير مقبولة على 
الإطالق. وفيما يتعلق بموقف اليابان ومخاوفها ال�صديدة من محاولت 
الراهن، فقد تقدمنا بطلبات  الو�صع  لتغيير  الجانب  اأحادية  ال�صين 
اإلى الجانب ال�صيني من خالل اأعلى الم�صتويات، بما في ذلك رئي�س 
الوزراء ووزير الخارجية، وعملنا على حث الجانب ال�صيني ب�صدة على 
اتخاذ الإجراءات الالزمة. في ظل عزم اليابان على موا�صلة حماية 
ا،  اأي�صً الم�صتقبل  في  الجوي  ومجالها  الإقليمية  ومياهها  اأرا�صيها 
�صتوا�صل حكومة اليابان التعامل بهدوء وحزم، مع التاأكيد والإ�صرار 

على ما يجب الإ�صرار عليه.
جزيرة اأووؤت�صوري، مدينة اإي�صيجاكي، محافظة اأوكيناوا 
)ال�صورة: الأمانة العامة لمجل�س الوزراء(

 لمن يرغب في

 معرفة المزيد:

 موقع وزارة الخارجية
  على الإنترنت 
"جزر �صينكاكو"

 المتحف الوطني 
لالإقليم وال�صيادة
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