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خلفية عن تاكي�شيما
تبلغ  �شيماني.  بمحافظة  �أوكينو�شيما  بلدة  من  جزء  وهي  �ليابان  بحر  في  تاكي�شيما  تقع 
هما جزيرة  من جزيرتين  رئي�شي  ب�شكل  تتكون  وهي  مربع  كيلومتر   0.21 �لكلية  م�شاحتها 
مكونتان  وعرتان  �إنهما جزيرتان  )�أوجيما(.  ني�شيجيما  وجزيرة  )ميجيما(  هيغا�شيجيما 

من �شخور بركانية بهما قليل من �لحياة �لنباتية ومياه �ل�شرب.
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المحتويات

ال  ب�شكل  �ليابانية  �الأر��شي  �أ�شيل من  تاكي�شيما جزء  �إن 
على  وبناًء  �لتاريخية  �لحقائق  �شوء  في  �لجدل،  يقبل 

�لقانون �لدولي.

�إلى  ي�شتند  ال  ب�شكل  تاكي�شيما  تحتل  كوريا  جمهورية  �إن 
�إجر�ء تتخذه جمهورية كوريا ب�شاأن  �لقانون �لدولي. و�أي 
تاكي�شيما بناًء على مثل هذ� �الحتالل غير �لقانوني لي�س 

له مبرر قانوني.

ب�شاأن  للنز�ع  ت�شوية  الإيجاد  �ل�شعي  �ليابان  �شتو��شل 
�ل�شيادة على �أر��شي تاكي�شيما ��شتناد� �إلى �لقانون �لدولي 

بطريقة �شلمية وهادئة.

موقف اليابان الثابت حيال السيادة 
على أراضي تاكيشيما

الجزء األول: جذور قضية تاكيشيما

 1951 �شبتمبر  في  �لموقعة  لل�شالم  فر�ن�شي�شكو  �شان  معاهدة  تن�س 
على �أن "�ليابان تعترف با�شتقالل كوريا وتتنازل عن �أي حق �أو لقب �أو 
�دعاء على كوريا بما في ذلك جزر كويلبارت وبورت هاميلتون ود�جليت"
قامت  �لتي  �لمعاهدة  من  �لجزء  هذ�  بمحتويات  علمت  بعدما   
ب�شياغتها �لواليات �لمتحدة و�لمملكة �لمتحدة في يوليو 1951، �أر�شلت 
�لواليات  خارجية  وزير  �أت�شي�شون،  ج.  دين  �إلى  خطابًا  كوريا  جمهورية 
�لمتحدة عن طريق �شفيرها لدى �لواليات �لمتحدة يو ت�شان يانغ. وفي 
"تتنازل" في  "تطلب حكومتي ��شتبد�ل �لكلمة  �لخطاب، كتب �ل�شفير: 
�لفقرة )�أ( من �لمادة 2 بـ "توؤكد �أنها تنازلت في 9 �أغ�شط�س 1945 عن 
�أي حق �أو لقب �أو �دعاء على كوريا و�لجزر �لتي كانت جزًء� من كوريا قبل 
ود�جليت  هاميلتون  وبورت  كويلبارت  جزر  فيها  بما  �ليابان  �إلى  �شمها 
ودوكدو وبار�نغدو". �أي بكلمات �أخرى، طلبت جمهورية كوريا �أن ت�شاف 

تاكي�شيما �إلى قائمة �لمناطق �لتي تنازلت �ليابان عن �ل�شيطرة عليها.
في �أغ�شط�س من �لعام نف�شه، ردت �لواليات �لمتحدة على �ل�شفير يانغ   
بر�شالة من دين ر��شك، م�شاعد وزير خارجيتها ل�شوؤون �ل�شرق �الأق�شى. 

وجاء في هذ� �لرد �أن "�لواليات �لمتحدة ال ت�شعر باأن �لمعاهدة )�أي   
قبول  �أن  نظرية  تتبنى  �أن  ينبغي  لل�شالم(  فر�ن�شي�شكو  �شان  معاهدة 
�ليابان باإعالن بوت�شد�م في 9 �أغ�شط�س 1945 ينطوي على تنازل ر�شمي 
�أو نهائي عن �شيادة �ليابان على �لمناطق �لتي تناولها �الإعالن. وبالن�شبة 
ا بتاكي�شيما �أو �شخور ليانكورت، فهذ�  لجزيرة دوكدو، �لتي تعرف �أي�شً

كوريا  من  كجزء  قط  يعامل  لم  عادًة  �لماأهول  غير  �ل�شخري  �لتكوين 
ح�شب معلوماتنا، وكانت منذ حو�لي عام 1905 تحت �ل�شلطة �لق�شائية 
للمكتب �لفرعي لمحافظة �شيماني �ليابانية في جزر �أوكي. وال يبدو �أن 

كوريا قد �دعت ملكيتها للجزيرة في �أي وقت م�شى". 

وي�شير هذ� �إلى �أنه في حين ن�شت معاهدة �شان فر�ن�شي�شكو لل�شالم   
ود�جليت"  هاميلتون  وبورت  كويلبارت  جزر  فيها  بما  "كوريا،  على 
بو�شفها �لمناطق �لتي يجب على �ليابان �أن تتنازل عن �أي حق �أو لقب 
هذه  من  مق�شود  ب�شكل  ��شتثنيت  تاكي�شيما  فاإن  عليها،  �دعاء  �أو 
فر�ن�شي�شكو  �شان  معاهدة  �أن  �لو��شح  من  فاإنه  وبالتالي،  �لقائمة. 
لل�شالم �لتي �أبرمت ال�شتعادة �لنظام �لدولي، توؤكد �أن تاكي�شيما جزء 

من �الأر��شي �ليابانية.

معاهدة �شان فر�ن�شي�شكو لل�شالم هي معاهدة �شالم تم توقيعها بين 
في �لثانية.  �لعالمية  �لحرب  �نتهاء  بعد  �لتحالف  وقو�ت   �ليابان 

8 �شبتمبر 1951، عقد موؤتمر �شالم في �شان فر�ن�شي�شكو بالواليات 
�أخرى.  دولة  و48  �ليابان  من  كل  �لمعاهدة  على  ووقعت   �لمتحدة، 
�ليابان  ��شتعادت   ،1952 �أبريل   28 في  �لمعاهدة  �شريان  بدء  ومع 

�شيادتها.

معاهدة �شان فر�ن�شي�شكو لل�شالم
م�شطلحات مهمة

رف�س �دعاء�ت جمهورية كوريا: ر�شالة �أغ�شط�س 1951 من م�شاعد وزير �لخارجية �الأمريكي ل�شوؤون �ل�شرق �الأق�شى �آنذ�ك، دين 
ر��شك. )ن�شخة( 

معاملة تاكي�شيما 
في معاهدة �شان فران�شي�شكو لل�شالم

تاكي�شيما

 لم تعامل قط كجزء من كوريا

كانت تحت �ل�شلطة �لق�شائية للمكتب �لفرعي لمحافظة �شيماني �ليابانية في جزر �أوكي.

ال يبدو �أن كوريا قد �دعت ملكيتها 

للجزيرة في �أي وقت م�شى. 
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الجزء األول: جذور قضية تاكيشيما

في يناير 1952، �أ�شدر رئي�س جمهورية كوريا، �شينغمان ري، �إعالًنا 
متعلًقا بال�شيادة �لبحرية، وبهذ� �الإعالن �أقام ما �شمي "خط �شينغمان 
ري". كان تحديد هذ� �لخط �لذي ي�شم تاكي�شيما وم�شاحة و��شعة من 
عماًل  �لبحري،  �ل�شيد  �إد�رة  حق  فيها  تمار�س  منطقة  بو�شفها  �لمياه 
�ل�شلطات  �حتجزت  �لوقت،  ذلك  ومنذ  �لدولي.  �لقانون  ينتهك  �أحادًيا 
�لكورية عدًد� كبيًر� من �شفن �ل�شيد �ليابانية �لتي عبرت هذ� �لخط، ما 
�أدى �إلى وقوع خ�شائر ب�شرية في �شفوف �لمدنيين �ليابانيين. وفي يوليو 
)هيئة  �لم�شتركة  �الأمريكية  �ليابانية  �للجنة  �تفقت  نف�شه،  �لعام  من 
تعيين  على  و�الأمريكية(  �ليابانية  �لحكومتين  بين  تجمع  ��شت�شارية 
تاكي�شيما موقًعا لتدريبات �لق�شف �لتي تجريها �لقو�ت �الأمريكية. وهذ� 
يدل بو�شوح على �أن �لواليات �لمتحدة عاملت تاكي�شيما ر�شمًيا كجزء من 
�ليابان مع بدء �شريان  �إلى  �ل�شيادة  �ليابانية، حتى بعد عودة  �الأر��شي 

معاهدة �شان فر�ن�شي�شكو لل�شالم.

1953، تعر�شت �شفينة دوريات يابانية تابعة لوكالة �الأمان  في يوليو 
�لبحري )حر�س �ل�شو�حل �لياباني حالًيا( الإطالق نار من قبل �ل�شلطات 
قانوني  غير  ب�شيد  يقومون  كوريين  طالبت  قد  كانت  بعدما  �لكورية، 

بمغادرة تاكي�شيما.

في يونيو 1954، �أعلنت وز�رة �ل�شوؤون �لد�خلية في جمهورية كوريا �أن   
وفي  تاكي�شيما.  �إلى  د�ئمة  كتيبة  �أر�شل  �لبالد  في  �ل�شو�حل  حر�س 
�أغ�شط�س من �لعام نف�شه، تعر�شت �شفينة تابعة لوكالة �الأمان �لبحري 
�لجزر.  من  نار  الإطالق  تاكي�شيما  قرب  بدورية  تقوم  كانت  �ليابانية 
في  كوريا  جمهورية  من  �أمنية  عنا�شر  تمركز  �لو�قعة  هذه  و�أكدت 

تاكي�شيما.
كوريا  جمهورية  قبل  من  لتاكي�شيما  �لقانوني  غير  �الحتالل  وي�شتمر   
حتى �ليوم، مع تمركز عنا�شر �أمنية، وبناء من�شاآت لالإقامة و�لمر�قبة، 
على  �أخرى  و�أبنية  �ل�شفن  لر�شو  ومر�فق  وميناء  منارة  �إلى  باالإ�شافة 

�لجزر.

�إن �حتالل جمهورية كوريا لتاكي�شيما غير قانوني ولي�س له �أي �أ�شا�س 
�إجر�ء تتخذه جمهورية  في �لقانون �لدولي. وال يوجد مبرر قانوني الأي 
كوريا حيال تاكي�شيما في ظل �حتاللها غير �لقانوني. هذ� �الحتالل غير 
وقد  تاكي�شيما.  على  �ليابان  �شيادة  �شوء  في  قبوله،  يمكن  ال  �لقانوني 
باإنهاء  مطالبًة  وتكر�ًر�،  مر�ًر�  قوية  باحتجاجات  �ليابان  تقدمت 

�الحتالل.

قدمت  كوريا،  جمهورية  قبل  من  ري"  �شينغمان  "خط  تحديد  منذ 
�ليابان �حتجاجات قوية �شد كل �إجر�ء �تخذته جمهورية كوريا، بما في 
ذلك �دعاء �ل�شيادة على تاكي�شيما، و�ل�شيد حول �لجزر، و�إطالق �لنار 
على �شفن �لدوريات، وبناء من�شاآت على �لجزر. من �أجل ت�شوية �لنز�ع 
بطريقة �شلمية، �قترحت �ليابان على جمهورية كوريا �إحالة �لق�شية �إلى 
محكمة �لعدل �لدولية في �شبتمبر 1954. �إال �أن جمهورية كوريا رف�شت 
�لتالي. وعندما عقدت محادثات على م�شتوى  �ل�شهر  �القتر�ح في  هذ� 
�إحالة  �أخرى  مرة  �ليابان  �قترحت   ،1962 مار�س  في  �لخارجية  وزر�ء 
�لق�شية �إلى �لمحكمة، ولكن �القتر�ح قوبل برف�س جمهورية كوريا. وفي 
�لق�شية  باإحالة  ثالًثا  �قتر�ًحا  كوريا  جمهورية  رف�شت   ،2012 �أغ�شط�س 

�إلى �لمحكمة.

�إال  �إن لمحكمة �لعدل �لدولية نظاًما ال ي�شمح بالبدء في �الإجر�ء�ت 
عندما يو�فق كال طرفي �لنز�ع على �إحالة �لق�شية للمحكمة. وبالتالي، 
ال  فاإنه  �أحادي،  ب�شكل  �لمحكمة  �إلى  �لق�شية  �ليابان  �أحالت  �إذ�  حتى 
يتوجب على جمهورية كوريا �ال�شتجابة، ولن تبد�أ �لمحكمة �إجر�ء�تها �إال 

�إذ� و�فقت جمهورية كوريا ب�شكل طوعي.

فان  �ل�شفير  لتقرير  وفًقا  �لمتحدة،  �لواليات  �أن  �إلى  �الإ�شارة  ويجب 
ا  �أر�شً تاكي�شيما  �عتبرت   ،1954 عام  كوريا  جمهورية  ز�ر  �لذي  فليت 
يابانية، ولكنها �تخذت موقًفا مفاده �أن من �لمنا�شب �إحالة �لنز�ع �إلى 
محكمة �لعدل �لدولية. و�أفاد �ل�شفير فليت باأن �لواليات �لمتحدة �أبلغت 

جمهورية كوريا بهذ� �القتر�ح.

لالأمم  �لرئي�شية  �لق�شائية  �لهيئة  هي  �لدولية  �لعدل  محكمة 
�آر�ء  وتقديم  �لدول  بين  �لنز�عات  ت�شوية  �إلى  وتهدف  �لمتحدة، 
ومنظمات  �الأمن  ومجل�س  �لعامة  �لجمعية  من  بطلب  ��شت�شارية 
من  �لمخولة  �لمتخ�ش�شة  و�لوكاالت  �لمتحدة  لالأمم  تابعة  �أخرى 
قبل �لجمعية �لعامة. وال يحق �إال للدول �أن تكون �أطر�ًفا في دعاوى 
�أمام �لمحكمة. وال يحق لالأفر�د �أو �لمنظمات �لدولية �أو �لمنظمات 

�الأخرى �إحالة ق�شايا �إلى �لمحكمة.

)ICJ( محكمة �لعدل �لدولية
م�شطلحات مهمة

�شيادون يابانيون لدى �إطالق �شر�حهم بعد �أن كانت �شفينة تابعة للبحرية �لكورية 
قد �حتجزتهم عند خط �شينغمان ري وظلو� م�شجونين على مدى �أكثر من �شهرين 

)نوفمبر 1953( )�شورة: �شحيفة يوميئوري �شينبون(
تقرير بعثة فان فليت )ن�شخة(

ق�شر �ل�شالم في الهاي بهولند� �لذي ي�شم محكمة �لعدل 
)ICJ( لدولية�

)�شورة: ANP / �أر�شيف �شور وكالة جيجي �الإخبارية(

ري  �شينغمان  كوريا  جمهورية  رئي�س  �أعلن   ،1952 يناير   18 في 
كوريا  جمهورية  حكومة  وقامت  �لمنطقة،  على  �لبحرية  �ل�شيادة 
ب�شكل �أحادي ومخالف للقانون �لدولي بتحديد خط في بحر �ليابان 

وبحر �ل�شين �ل�شرقي، و�شار يعرف با�شم "خط �شينغمان ري".

خط �شينغمان ري
م�شطلحات مهمة














قبل  من  �أحادي  ب�شكل  ُو�شع 
�نتهاك  في  كوريا  جمهورية 

للقانون �لدولي

تحديد "خط �شينغمان ري" واالحتالل غير القانوني 
لتاكي�شيما من قبل جمهورية كوريا

 (ICJ) اقتراح اإحالة الق�شية اإلى محكمة العدل الدولية

�لواليات �لمتحدة تعتبر �لجزر 
�أر��شي يابانية

�إن موقفنا هو �أنه من �لمنا�شب �أن 
يحال �لنز�ع �إلى محكمة �لعدل 

�لدولية وقد تم تو�شيل هذ� �القتر�ح 
ب�شكل غير ر�شمي �إلى جمهورية 

كوريا.
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 الجزء الثاني:  تاكيشيما، جزء أصيل من 
األراضي اليابانية

في  �شابًقا  تعرف  تاكي�شيما  �الآن  تدعى  �لتي  �لجزر  مجموعة  كانت 
با�شم  �الآن  تعرف  �لتي  �لجزيرة  وكانت  "مات�شو�شيما"،  با�شم  �ليابان 
�أوت�شوريو )وينطق "�أوليونغ" بالكورية( تعرف �شابًقا با�شم "تاكي�شيما" 
�أو "�إي�شوتاكي�شيما". ويت�شح من �لعديد من �لوثائق �لمكتوبة �أن �ليابان 
زمن  منذ  و"مات�شو�شيما"  "تاكي�شيما"  من  كل  بوجود  علم  على  كانت 
طويل. على �شبيل �لمثال، في �لعديد من �لخر�ئط ومن بينها "كاي�شيي 
نيّبون يوت�شي روتيي زينزو )�لخريطة �لكاملة �لمعدلة لالأر��شي و�لطرق 
�ليابانية، �لتي ن�شرت الأول مرة في عام 1779(" �لتي و�شعها �شيكي�شوي 
ناغاكوبو، وهي �أبرز ر�شم خر�ئطي من�شور لليابان، نجد موقعي جزيرة 
�شبه  بين  �لحالي  و�شعهما  في  بدقة  م�شجلين  وتاكي�شيما  �أوت�شوريو 

�لجزيرة �لكورية وجزر �أوكي.

ال�شيادة على تاكي�شيما
�أويا  جينكيت�شي  ح�شل  �لملحوظة(،  �إلى  )�نظر   1618 عام  في 
نو-  في منطقة هوكي-  يوناغو  تاجر�ن من  وهما  مور�كاو�،  و�إيت�شيبيي 
�إلى  بالمرور  ترخي�س  على  توّتوري،  عائلة  تحكمها  كانت  �لتي  كوني 
جزيرة �أوت�شوريو )�لتي كانت تدعى �آنذ�ك "تاكي�شيما" في �ليابان( من 
جزيرة  �إلى  �ل�شفر  على  �لعائلتان  عكفت  وبعدها،  �ل�شوغون.  حكومة 

في �أو�ئل �لقرن �لع�شرين، �شار �شيد �أ�شود �لبحر يمار�س ب�شكل كامل 
�الأركان في تاكي�شيما، و�أ�شبحت هناك مناف�شة �شديدة في هذ� �لن�شاط. 
وفي عام 1904، قدم يوز�بورو ناكاي من �شكان جزر �أوكي في محافظة 
�شيماني، �لذي كان ي�شعى لتر�شيخ �أعماله في مجال �شيد �أ�شود �لبحر، 
��شتجيب لطلبه،  له. وقد  تاكي�شيما  بتاأجير  �ليابانية  �لحكومة  �إلى  طلًبا 
وفي عام 1905 �شمت �لحكومة تاكي�شيما �إلى محافظة �شيماني بقر�ر من 

مجل�س �لوزر�ء.

�أعلن  �أخرى،  ر�شمية  وتعليمات  �لوزر�ء  مجل�س  قر�ر  �إلى  ��شتناًد� 
ب�شكل  "تاكي�شيما"  �لجزر  ت�شمية   1905 فبر�ير  في  �شيماني  محافظ 
ر�شمي، م�شيًر� �إلى �أنها �أ�شبحت تحت �ل�شلطة �لق�شائية الأوكينو�شيما. 
و�أفادت �ل�شحف بهذ� �الإجر�ء  �أوكينو�شيما بهذ� �الأمر.  �إد�رة  �أبلغ  كما 

في ذلك �ليوم ون�شر �لخبر على نطاق و��شع.

تاكي�شيما  �أن  على  ين�س  �لذي  �لوزر�ء  مجل�س  قر�ر  �إلى  ��شتناًد� 
�أ�شبحت تخ�شع لل�شلطة �لق�شائية للمكتب �لفرعي لمحافظة �شيماني في 
�أوكينو�شيما، قام محافظ �شيماني بتدوين تاكي�شيما �شمن �شجل �أر��شي 
�لدولة، وو�شع نظاًما لمنح تر�خي�س �شيد �أ�شود �لبحر. وقد ��شتمر �شيد 

�أ�شود �لبحر منذ ذلك �لحين حتى عام 1941.

�أذن  قو�قع  جمع  مثل  باأن�شطة  وقامتا  بالتناوب  �شنة  كل  مرة  �أوت�شوريو 
�لبحر و�شيد �أ�شود �لبحر وقطع �الأ�شجار.

قامت كلتا �لعائلتين ببناء �شفن ذ�ت �شر�ع يحمل �شارة زهرة �لخطمية   
�أوت�شوريو،  جزيرة  حول  و�ل�شيد  �لحاكمة،  �ل�شوغون  عائلة  �شارة  وهي 
و�أهدتا قو�قع �أذن �لبحر لحكومة �ل�شوغون و�آخرين. �أي �أن �لعائلتين كانتا 
تتمتعان بنوع من حق �الحتكار على �لجزيرة بمو�فقة من حكومة �ل�شوغون. 
خالل هذه �لفترة، كان ُيتخذ من تاكي�شيما، �لتي تقع على �لطريق من   
كما  لل�شفن.  ومر�شى  مالحًيا  ميناًء  �أوت�شوريو،  جزيرة  �إلى  �أوكي  جزر 
وفرت م�شائد غنية باأ�شود �لبحر وقو�قع �أذن �لبحر. وهذ� دليل و��شح 
�لقرن  منت�شف  بحلول  تاكي�شيما  على  �شيادتها  �أ�ش�شت  �ليابان  �أن  على 

�ل�شابع ع�شر على �أقل تقدير.

وتاكي�شيما  �أوت�شوريو  جزيرة  �عتبرت  قد  �ل�شوغون  حكومة  كانت  لو 
�أر��شي �أجنبية، لكانت قد حظرت �لمرور �إلى تلك �لجزر في عام 1635 
�أمام  �ليابان  باإغالق  ق�شى  �لذي  "�شاكوكو"  مر�شوم  �أ�شدرت  عندما 
�لعالم �لخارجي وحظر �شفر �ليابانيين �إلى �لخارج. �إال �أنها في �لو�قع 

لم تتخذ مثل هذ� �الإجر�ء.
)ملحوظة( �لبع�س يعتقد �أنه كان في عام 1625.

�نخرط �ل�شيادون �ليابانيون بن�شاط في �أعمال �ل�شيد على 
تاكي�شيما وحولها. )�لثالثينيات من �لقرن �لع�شرين(

)�شورة: من مقتنيات �شخ�شية، مقدمة من "غرفة �أر�شيف 
تاكي�شيما" باإد�رة محافظة �شيماني(

�شركة تاكي�شيما لل�شيد �لبحري في حو�لي عام 1909 )�شورة: من 
كاو�كامي،  كينزو  لتاكي�شيما" بقلم  وجغر�فية  تاريخية  "در��شة 

كوكون �شوئين(

�شم تاكي�شيما اإلى محافظة �شيمانيالمعرفة بتاكي�شيما

قرار مجل�س الوزراء ال�شادر في 28 
يناير 1905

(�شورة: المركز الياباني لل�شجالت 
التاريخية االآ�شيوية / من مقتنيات 

االأر�شيف القومي لليابان) الخريطة الكاملة المعدلة لالأرا�شي
والطرق اليابانية (1846)

(مكتبة جامعة ميجي)

ترخي�س �لمرور )ن�شخة(
�شمن "مقتطفات من �شجل �لمرور �إلى تاكي�شيما"

)�شورة مقدمة من متحف محافظة توّتوري(

تاكي�شيما �لحالية
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الجزء الثالث:  اإلجابة عن أسئلة حول 
تاكيشيما

عن �لخر�ئط �لقديمة �لتي تدعي جمهورية كوريا �أنها "دليل"

�أن �لخر�ئط �لكورية �لقديمة �لتي  ت�شر جمهورية كوريا على   
تعود �إلى �لقرن �ل�شاد�س ع�شر تذكر تاكي�شيما تحت ��شم جزيرة 
�أو�شان. ولكن جزيرة �أو�شان �لتي ذكرتها �لخر�ئط �لكورية حتى 

�الآن لي�شت تاكي�شيما في �لو�قع.

عن �لوثائق �لقديمة �لتي تدعي جمهورية كوريا �أنها "دليل"

وفقا للوثائق �لكورية �لقديمة مثل "�شيجونغ �شيلوك جيريجي   
)ملحق جغر�في لل�شجالت �ل�شحيحة للملك �شيجونغ: 1454("، 
تقع جزيرتا �أو�شان و�أوت�شوريو في �لبحر �إلى �ل�شرق من محافظة 
�أولجين. وتدعي جمهورية كوريا �أن جريزة �أو�شان هي تاكي�شيما 

�لحالية. 
ا �أن "�لجزيرة كانت  �إال �أن "�شيجونغ �شيلوك جيريجي" يذكر �أي�شً
كما  �شيال.  ع�شر  في  �أو�شان  �إقليم  تدعى  �الأوقات  من  وقت  في 
وهي  قديمة  �أخرى  وثيقة  وتقول  �أوت�شوريو".  تدعى  كانت 
ومو�شعة  معدلة  )ن�شخة  �شيونغنام  يوجي  دونغوك  "�شينجيونغ 
من �لم�شح �لجغر�في لكوريا: 1531(" �إن بع�س �لنا�س يقولون �إن 
�أو�شان و�أوت�شوريو هما �أ�شاًل نف�س �لجزيرة. �أي �أنه ال يوجد و�شف 

محدد لجزيرة �أو�شان في �أي من هذه �لوثائق.
�إ�شافًة �إلى ذلك، تت�شمن وثائق تاريخية كورية �أخرى �أو�شاًفا   
لجزيرة �أو�شان كمكان ماأهول بال�شكان وتزرع فيه �أ�شجار �لبامبو 
على م�شاحات �شا�شعة. مثل هذ� �لو�شف ال يتو�فق مع �لو�قع في 
وتظهر  �أوت�شوريو.  لجزيرة  م�شابه  �شيء  �إلى  ي�شير  بل  تاكي�شيما، 
هذه �لحقائق �أنه لم يتم �لعثور على �أي دليل يثبت مقولة �لجانب 
�لكوري باأن جزيرة �أو�شان �لمذكورة في �لوثائق �لكورية �لقديمة 

هي تاكي�شيما �لحالية.

معدلة  )ن�شخة  �شيونغنام  يوجي  دونغوك  "�شينجيونغ  بـ  �لملحقة  �لخريطة  في 
�لثمانية  �الأقاليم  "خريطة  بعنو�ن  لكوريا("  �لجغر�في  �لم�شح  من  ومو�شعة 
لكوريا"، تظهر جزيرة �أو�شان بم�شاحة تعادل تقريًبا م�شاحة جزيرة �أوت�شوريو، 
جزيرة  من  �لغرب  )�إلى  �أوت�شوريو  وجزيرة  �لكورية  �لجزيرة  �شبه  بين  وتقع 
�شورة  في  تر�شم  كانت  �أوت�شوريو  جزيرة  �أن  يعني  �إما  وهذ�  �أوت�شوريو(. 
جزيرتين، �أو يعني �أن �لجزيرة �لتي كان يعتقد �أنها �أو�شان لي�س لها وجود، وال 

يمكن �أن تكون تاكي�شيما، �لتي تقع �إلى �ل�شرق من جزيرة �أوت�شوريو.

�لمعدلة  "�لن�شخة  لكوريا" �شمن  �لثمانية  �الأقاليم  "خريطة 
و�لمو�شعة من �لم�شح �لجغر�في لكوريا" )ن�شخة(

جزيرة 
�أو�شان

جزيرة 
�أوت�شوريو

�س1
كورية  ووثائق  خرائط  في  تاكي�شيما  تظهر  هل 

قديمة؟

ج1
"جزيرة  اأن  كوريا  جمهورية  تدعي  ال. 
اأو�سان" المذكورة في خرائط ووثائق كورية 
لي�س  ولكن  الحالية.  تاكي�سيما  هي  قديمة 

هناك ما يدعم هذا االدعاء.

�س2
هل هناك اأي دليل على اأن كوريا كانت تملك الجزر 
عام  في  لتاكي�شيما  اليابانية  الحكومة  �شم  قبل 

1905؟

ج2
ال، لم يقدم الجانب الكوري اأي دليل على اأنه 

كان يملك جزر تاكي�سيما.

�س3
اليابانية  االأرا�شي  عن  تاكي�شيما  ا�شتبعاد  تم  هل 
 (SCAP) على يد القائد االأعلى لقوات التحالف

بعد الحرب العالمية الثانية؟

ج3
لقوات  االأعلى  فالقائد  ذلك.  يتم  لم  ال، 
قرارات  اتخاذ  �سلطة  له  تكن  لم  التحالف 

ب�ساأن االأرا�سي اليابانية.

تفا�شيل
كما �شبق �لتو�شيح، فاإن جمهورية كوريا تدعي �أن �أو�شان �أو جزيرة �أو�شان �لمذكورة   
في وثائق كورية قديمة هي في �لحقيقة تاكي�شيما �لحالية وبالتالي كانت د�ئًما جزًء� 
من �أر��شيها. �إال �أنه يرجح �أن يكون �أو�شان �لمذكور في �لخر�ئط و�لوثائق �لكورية 
�لقديمة �إما ��شًما �آخر لجزيرة �أوت�شوريو، �أو جزيرة �شغيرة مجاورة لجزيرة �أوت�شوريو 

)جوكدو(، وبالتالي لي�س تاكي�شيما.
بالمر�شوم  �أوت�شوريو  جزيرة  في  والية  �أقامت  �أنها  على  كوريا  جمهورية  ت�شر   
�الإمبر�طوري �لكوري رقم 41 )1900(، وحددت �لمنطقة �لخا�شعة لل�شلطة �لق�شائية 
و�شوكدو  جوكدو  وجزر  كاملة  �أوت�شوريو  "جزيرة  ت�شم  باأنها  �أوت�شو  جزيرة  لوالية 

)�إي�شي- جيما("، و�أن "�شوكدو" هنا ي�شير �إلى دوكدو )�ال�شم �لكوري لتاكي�شيما(.
ت�شير جمهورية كوريا �إلى �أن �شوكدو )�إي�شي- جيما( تحول �إلى دوكدو الأن "�إي�شي"   
"�إي�شي- جيما" يمكن  و�أن  �لكورية  �للهجات  �إحدى  "دوك" في  ا  �أي�شً )دول( ينطق 
ا �أن يكتب "دوكدو" بالرموز �ل�شينية وفًقا للنطق. �إال �أنه، �إذ� كانت "�شوكدو"  �أي�شً
�الأمر  كان  فلو  �لتالية:  �ل�شكوك  �شيثير  ذلك  فاإن  )دوكدو(،  �لحالية  تاكي�شيما  هي 
كذلك لماذ� لم ي�شتخدم ��شم "دوكدو" في ن�س �لمر�شوم �الإمبر�طوري لعام 1900، 
�أو�شان" �لذي  "جزيرة  "�شوكدو"، ولماذ� لم ي�شتخدم ��شم  ولماذ� ��شتخدم �ال�شم 

تدعي جمهورية كوريا �أنه �ال�شم �ل�شابق لتاكي�شيما.
�إ�شافة �إلى ذلك، حتى �إذ� كان "�شوكدو" �لمذكور في �لمر�شوم �الإمبر�طوري هو   
تاكي�شيما، فال يوجد دليل على �أن كوريا مار�شت �شيطرة فعلية على تاكي�شيما في �أي 
وقت خالل �لفترة �لتي �شدر فيها �لمر�شوم �الإمبر�طوري. وبالتالي، يعتقد �أن كوريا 

لم توؤ�ش�س قط �أي �شيادة على تاكي�شيما.

تفا�شيل
�لتحالف  لقو�ت  �الأعلى  �لقائد  تعليمات  مذّكرتي  �أن  كوريا  جمهورية  تدعي   
)SCAPIN( رقم 677 ورقم 1033 ت�شعان تاكي�شيما خارج �الأر��شي �ليابانية. �إال �أن 
كال �لتوجيهين ين�شان �شر�حًة على �أنه "ال �شيء في هذ� �لتوجيه يجوز �أن يف�شر على 
�ل�شغيرة  للجزر  �لنهائي  �لو�شع  بتقرير  مت�شلة  للحلفاء  �شيا�شة  �إلى  �إ�شارة  �أنه 
قبل  من  ذكرها  يرد  لم  حقيقة  وهي  بوت�شد�م".  �إعالن  من   8 �لمادة  في  �لمذكورة 

�لجانب �لكوري.
تن�س �لفقرة 3 من مذكرة تعليمات �لقائد �الأعلى لقو�ت �لتحالف رقم 677 على   
�لرئي�شية  �الأربع  �لجزر  ت�شم  �أنها  على  �ليابان  ف  تعرَّ �لتوجيه،  هذ�  "لغر�س  �أنه 
�أ�شغر  مجاورة  جزيرة  �ألف  ونحو  �شيكوكو(  كيو�شو،  هون�شو،  )هوكايدو،  لليابان 
ا قائمة بالجزر �لم�شتثناة ومن بينها جزيرة �أوت�شوريو وجزيرة  حجًما"، ثم تعطي �أي�شً

ت�شيجو وجزر �إيزو وجزر �أوغا�شاو�ر� وتاكي�شيما.
ا و��شًحا باأنه "ال �شيء في هذ� �لتوجيه  �إال �أن �لفقرة 6 من نف�س �لمذكرة ت�شم ن�شً  
�لنهائي  �لو�شع  بتقرير  مت�شلة  للحلفاء  �شيا�شة  �إلى  �إ�شارة  �أنه  على  يف�شر  �أن  يجوز 
بوت�شد�م،  )�إعالن  بوت�شد�م".  �إعالن  من   8 �لمادة  في  �لمذكورة  �ل�شغيرة  للجزر 
و�شيكوكو  وكيو�شو  وهوكايدو  هون�شو  جزر  على  �ليابان  �شيادة  "�شتقت�شر   :8 �لمادة 

وجزر �شغيرة �شنحددها"( وبالتالي فاإن �لموقف �لكوري ال يمكن �لدفاع عنه.

في خر�ئط كوريا �لتي تعود �إلى �لقرن �لثامن ع�شر، تظهر جزيرة �أو�شان �إلى 
"ديهان  تدعى  خريطة  ُن�شرت   ،1899 عام  وفي  �أوت�شوريو.  جزيرة  من  �ل�شرق 
و�لعر�س،  �لطول  خطوط  مثل  حديثة  مو��شفات  �لخريطة  تت�شمن  جيوندو". 
وتظهر فيها كلمة �أو�شان في موقع قريب من جزيرة �أوت�شوريو. ومن �لمعتقد �أن 
ولي�س  جوكدو،  با�شم  �الآن  تعرف  �لتي  �لجزيرة  �إلى  ي�شير  هنا  �أو�شان  ��شم 

تاكي�شيما �لحالية.

موؤ�ش�شة  مقتنيات  جيوندو" )من  "ديهان 
�لم�شالح �لعامة تويو بونكو(

�أو�شان

جزيرة�أوت�شوريو
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