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تن�ص معاهدة �سان فران�سي�سكو لل�سالم الموقعة في �سبتمبر
على �أن "اليابان تعترف با�ستقالل كوريا وتتنازل عن �أي حق �أو لقب �أو
ادعاء على كوريا بما في ذلك جزر كويلبارت وبورت هاميلتون وداجليت"
بعدما علمت بمحتويات هذا الجزء من المعاهدة التي قامت
ب�صياغتها الواليات المتحدة والمملكة المتحدة في يوليو � ،1951أر�سلت
جمهورية كوريا خطاب ًا �إلى دين ج� .أت�شي�سون ،وزير خارجية الواليات
المتحدة عن طريق �سفيرها لدى الواليات المتحدة يو ت�شان يانغ .وفي
الخطاب ،كتب ال�سفير" :تطلب حكومتي ا�ستبدال الكلمة "تتنازل" في
الفقرة (�أ) من المادة  2بـ "ت�ؤكد �أنها تنازلت في � 9أغ�سط�س  1945عن
�أي حق �أو لقب �أو ادعاء على كوريا والجزر التي كانت جز ًءا من كوريا قبل
�ضمها �إلى اليابان بما فيها جزر كويلبارت وبورت هاميلتون وداجليت
ودوكدو وبارانغدو"� .أي بكلمات �أخرى ،طلبت جمهورية كوريا �أن ت�ضاف
تاكي�شيما �إلى قائمة المناطق التي تنازلت اليابان عن ال�سيطرة عليها.
في �أغ�سط�س من العام نف�سه ،ردت الواليات المتحدة على ال�سفير يانغ
بر�سالة من دين را�سك ،م�ساعد وزير خارجيتها ل�ش�ؤون ال�شرق الأق�صى.
1951

وجاء في هذا الرد �أن "الواليات المتحدة ال ت�شعر ب�أن المعاهدة (�أي
معاهدة �سان فران�سي�سكو لل�سالم) ينبغي �أن تتبنى نظرية �أن قبول
اليابان ب�إعالن بوت�سدام في � 9أغ�سط�س  1945ينطوي على تنازل ر�سمي
�أو نهائي عن �سيادة اليابان على المناطق التي تناولها الإعالن .وبالن�سبة
لجزيرة دوكدو ،التي تعرف � ً
أي�ضا بتاكي�شيما �أو �صخور ليانكورت ،فهذا

التكوين ال�صخري غير الم�أهول عاد ًة لم يعامل قط كجزء من كوريا
ح�سب معلوماتنا ،وكانت منذ حوالي عام  1905تحت ال�سلطة الق�ضائية
للمكتب الفرعي لمحافظة �شيماني اليابانية في جزر �أوكي .وال يبدو �أن
كوريا قد ادعت ملكيتها للجزيرة في �أي وقت م�ضى".
وي�شير هذا �إلى �أنه في حين ن�صت معاهدة �سان فران�سي�سكو لل�سالم
على "كوريا ،بما فيها جزر كويلبارت وبورت هاميلتون وداجليت"
بو�صفها المناطق التي يجب على اليابان �أن تتنازل عن �أي حق �أو لقب
�أو ادعاء عليها ،ف�إن تاكي�شيما ا�ستثنيت ب�شكل مق�صود من هذه
القائمة .وبالتالي ،ف�إنه من الوا�ضح �أن معاهدة �سان فران�سي�سكو
لل�سالم التي �أبرمت ال�ستعادة النظام الدولي ،ت�ؤكد �أن تاكي�شيما جزء
من الأرا�ضي اليابانية.
م�صطلحات مهمة

معاهدة �سان فران�سي�سكو لل�سالم
معاهدة �سان فران�سي�سكو لل�سالم هي معاهدة �سالم تم توقيعها بين
اليابان وقوات التحالف بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية .في
� 8سبتمبر  ،1951عقد م�ؤتمر �سالم في �سان فران�سي�سكو بالواليات
المتحدة ،ووقعت على المعاهدة كل من اليابان و 48دولة �أخرى.
ومع بدء �سريان المعاهدة في � 28أبريل  ،1952ا�ستعادت اليابان
�سيادتها.
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لم تعامل قط كجزء من كوريا





كانت تحت ال�سلطة الق�ضائية للمكتب الفرعي لمحافظة �شيماني اليابانية في جزر �أوكي.
ال يبدو �أن كوريا قد ادعت ملكيتها





�صورة الغالف� © :شي�سيي كووابارا
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للجزيرة في �أي وقت م�ضى.
رف�ض ادعاءات جمهورية كوريا :ر�سالة �أغ�سط�س  1951من م�ساعد وزير الخارجية الأمريكي ل�ش�ؤون ال�شرق الأق�صى �آنذاك ،دين
را�سك( .ن�سخة)
2

الجزء األول :جذور قضية تاكيشيما

تحديد "خط �سينغمان ري" واالحتالل غير القانوني
لتاكي�شيما من قبل جمهورية كوريا
في يناير � ،1952أ�صدر رئي�س جمهورية كوريا� ،سينغمان ري� ،إعال ًنا
متعل ًقا بال�سيادة البحرية ،وبهذا الإعالن �أقام ما �سمي "خط �سينغمان
ري" .كان تحديد هذا الخط الذي ي�ضم تاكي�شيما وم�ساحة وا�سعة من
المياه بو�صفها منطقة تمار�س فيها حق �إدارة ال�صيد البحري ،عملاً
�أحاد ًيا ينتهك القانون الدولي .ومنذ ذلك الوقت ،احتجزت ال�سلطات
الكورية عددًا كبي ًرا من �سفن ال�صيد اليابانية التي عبرت هذا الخط ،ما
�أدى �إلى وقوع خ�سائر ب�شرية في �صفوف المدنيين اليابانيين .وفي يوليو
من العام نف�سه ،اتفقت اللجنة اليابانية الأمريكية الم�شتركة (هيئة
ا�ست�شارية تجمع بين الحكومتين اليابانية والأمريكية) على تعيين
تاكي�شيما موق ًعا لتدريبات الق�صف التي تجريها القوات الأمريكية .وهذا
يدل بو�ضوح على �أن الواليات المتحدة عاملت تاكي�شيما ر�سم ًيا كجزء من
الأرا�ضي اليابانية ،حتى بعد عودة ال�سيادة �إلى اليابان مع بدء �سريان
معاهدة �سان فران�سي�سكو لل�سالم.
في يوليو  ،1953تعر�ضت �سفينة دوريات يابانية تابعة لوكالة الأمان
البحري (حر�س ال�سواحل الياباني حال ًيا) لإطالق نار من قبل ال�سلطات
الكورية ،بعدما كانت قد طالبت كوريين يقومون ب�صيد غير قانوني
بمغادرة تاكي�شيما.

اقتراح �إحالة الق�ضية �إلى محكمة العدل الدولية ()ICJ
في يونيو � ،1954أعلنت وزارة ال�ش�ؤون الداخلية في جمهورية كوريا �أن
حر�س ال�سواحل في البالد �أر�سل كتيبة دائمة �إلى تاكي�شيما .وفي
�أغ�سط�س من العام نف�سه ،تعر�ضت �سفينة تابعة لوكالة الأمان البحري
اليابانية كانت تقوم بدورية قرب تاكي�شيما لإطالق نار من الجزر.
و�أكدت هذه الواقعة تمركز عنا�صر �أمنية من جمهورية كوريا في
تاكي�شيما.
وي�ستمر االحتالل غير القانوني لتاكي�شيما من قبل جمهورية كوريا
حتى اليوم ،مع تمركز عنا�صر �أمنية ،وبناء من�ش�آت للإقامة والمراقبة،
بالإ�ضافة �إلى منارة وميناء ومرافق لر�سو ال�سفن و�أبنية �أخرى على
الجزر.
�إن احتالل جمهورية كوريا لتاكي�شيما غير قانوني ولي�س له �أي �أ�سا�س
في القانون الدولي .وال يوجد مبرر قانوني لأي �إجراء تتخذه جمهورية
كوريا حيال تاكي�شيما في ظل احتاللها غير القانوني .هذا االحتالل غير
القانوني ال يمكن قبوله ،في �ضوء �سيادة اليابان على تاكي�شيما .وقد
تقدمت اليابان باحتجاجات قوية مرا ًرا وتكرا ًرا ،مطالب ًة ب�إنهاء
االحتالل.

منذ تحديد "خط �سينغمان ري" من قبل جمهورية كوريا ،قدمت
اليابان احتجاجات قوية �ضد كل �إجراء اتخذته جمهورية كوريا ،بما في
ذلك ادعاء ال�سيادة على تاكي�شيما ،وال�صيد حول الجزر ،و�إطالق النار
على �سفن الدوريات ،وبناء من�ش�آت على الجزر .من �أجل ت�سوية النزاع
بطريقة �سلمية ،اقترحت اليابان على جمهورية كوريا �إحالة الق�ضية �إلى
محكمة العدل الدولية في �سبتمبر � .1954إال �أن جمهورية كوريا رف�ضت
هذا االقتراح في ال�شهر التالي .وعندما عقدت محادثات على م�ستوى
وزراء الخارجية في مار�س  ،1962اقترحت اليابان مرة �أخرى �إحالة
الق�ضية �إلى المحكمة ،ولكن االقتراح قوبل برف�ض جمهورية كوريا .وفي
اقتراحا ثال ًثا ب�إحالة الق�ضية
�أغ�سط�س  ،2012رف�ضت جمهورية كوريا
ً
�إلى المحكمة.
نظاما ال ي�سمح بالبدء في الإجراءات �إال
�إن لمحكمة العدل الدولية ً
عندما يوافق كال طرفي النزاع على �إحالة الق�ضية للمحكمة .وبالتالي،
حتى �إذا �أحالت اليابان الق�ضية �إلى المحكمة ب�شكل �أحادي ،ف�إنه ال
يتوجب على جمهورية كوريا اال�ستجابة ،ولن تبد�أ المحكمة �إجراءاتها �إال
�إذا وافقت جمهورية كوريا ب�شكل طوعي.

ويجب الإ�شارة �إلى �أن الواليات المتحدة ،وف ًقا لتقرير ال�سفير فان
فليت الذي زار جمهورية كوريا عام  ،1954اعتبرت تاكي�شيما � ً
أر�ضا
يابانية ،ولكنها اتخذت موق ًفا مفاده �أن من المنا�سب �إحالة النزاع �إلى
محكمة العدل الدولية .و�أفاد ال�سفير فليت ب�أن الواليات المتحدة �أبلغت
جمهورية كوريا بهذا االقتراح.
م�صطلحات مهمة

محكمة العدل الدولية ()ICJ

محكمة العدل الدولية هي الهيئة الق�ضائية الرئي�سية للأمم
المتحدة ،وتهدف �إلى ت�سوية النزاعات بين الدول وتقديم �آراء
ا�ست�شارية بطلب من الجمعية العامة ومجل�س الأمن ومنظمات
�أخرى تابعة للأمم المتحدة والوكاالت المتخ�ص�صة المخولة من
قبل الجمعية العامة .وال يحق �إال للدول �أن تكون �أطرا ًفا في دعاوى
�أمام المحكمة .وال يحق للأفراد �أو المنظمات الدولية �أو المنظمات
الأخرى �إحالة ق�ضايا �إلى المحكمة.

م�صطلحات مهمة

خط �سينغمان ري

في  18يناير � ،1952أعلن رئي�س جمهورية كوريا �سينغمان ري
ال�سيادة البحرية على المنطقة ،وقامت حكومة جمهورية كوريا
ب�شكل �أحادي ومخالف للقانون الدولي بتحديد خط في بحر اليابان
وبحر ال�صين ال�شرقي ،و�صار يعرف با�سم "خط �سينغمان ري".

ق�صر ال�سالم في الهاي بهولندا الذي ي�ضم محكمة العدل
الدولية ()ICJ
(�صورة� / ANP :أر�شيف �صور وكالة جيجي الإخبارية)



الواليات المتحدة تعتبر الجزر
�أرا�ضي يابانية











ُو�ضع ب�شكل �أحادي من قبل
جمهورية كوريا في انتهاك
للقانون الدولي

3

�صيادون يابانيون لدى �إطالق �سراحهم بعد �أن كانت �سفينة تابعة للبحرية الكورية
قد احتجزتهم عند خط �سينغمان ري وظلوا م�سجونين على مدى �أكثر من �شهرين
(نوفمبر �( )1953صورة� :صحيفة يوميئوري �شينبون)

�إن موقفنا هو �أنه من المنا�سب �أن
يحال النزاع �إلى محكمة العدل
الدولية وقد تم تو�صيل هذا االقتراح
ب�شكل غير ر�سمي �إلى جمهورية
كوريا.

تقرير بعثة فان فليت (ن�سخة)
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الجزء الثاني:تاكيشيما ،جزء أصيل من
األراضي اليابانية
�ضم تاكي�شيما �إلى محافظة �شيماني

المعرفة بتاكي�شيما
كانت مجموعة الجزر التي تدعى الآن تاكي�شيما تعرف �ساب ًقا في
اليابان با�سم "مات�سو�شيما" ،وكانت الجزيرة التي تعرف الآن با�سم
�أوت�سوريو (وينطق "�أوليونغ" بالكورية) تعرف �ساب ًقا با�سم "تاكي�شيما"
�أو "�إي�سوتاكي�شيما" .ويت�ضح من العديد من الوثائق المكتوبة �أن اليابان
كانت على علم بوجود كل من "تاكي�شيما" و"مات�سو�شيما" منذ زمن
طويل .على �سبيل المثال ،في العديد من الخرائط ومن بينها "كاي�سيي
ني ّبون يوت�شي روتيي زينزو (الخريطة الكاملة المعدلة للأرا�ضي والطرق
اليابانية ،التي ن�شرت لأول مرة في عام  ")1779التي و�ضعها �سيكي�سوي
ناغاكوبو ،وهي �أبرز ر�سم خرائطي من�شور لليابان ،نجد موقعي جزيرة
�أوت�سوريو وتاكي�شيما م�سجلين بدقة في و�ضعهما الحالي بين �شبه
الجزيرة الكورية وجزر �أوكي.

�أوت�سوريو مرة كل �سنة بالتناوب وقامتا ب�أن�شطة مثل جمع قواقع �أذن
البحر و�صيد �أ�سود البحر وقطع الأ�شجار.
قامت كلتا العائلتين ببناء �سفن ذات �شراع يحمل �شارة زهرة الخطمية
وهي �شارة عائلة ال�شوغون الحاكمة ،وال�صيد حول جزيرة �أوت�سوريو،
و�أهدتا قواقع �أذن البحر لحكومة ال�شوغون و�آخرين� .أي �أن العائلتين كانتا
تتمتعان بنوع من حق االحتكار على الجزيرة بموافقة من حكومة ال�شوغون.
خالل هذه الفترة ،كان ُيتخذ من تاكي�شيما ،التي تقع على الطريق من
جزر �أوكي �إلى جزيرة �أوت�سوريو ،مينا ًء مالح ًيا ومر�سى لل�سفن .كما
وفرت م�صائد غنية ب�أ�سود البحر وقواقع �أذن البحر .وهذا دليل وا�ضح
على �أن اليابان �أ�س�ست �سيادتها على تاكي�شيما بحلول منت�صف القرن
ال�سابع ع�شر على �أقل تقدير.

ال�سيادة على تاكي�شيما

لو كانت حكومة ال�شوغون قد اعتبرت جزيرة �أوت�سوريو وتاكي�شيما
�أرا�ضي �أجنبية ،لكانت قد حظرت المرور �إلى تلك الجزر في عام 1635
عندما �أ�صدرت مر�سوم "�ساكوكو" الذي ق�ضى ب�إغالق اليابان �أمام
العالم الخارجي وحظر �سفر اليابانيين �إلى الخارج� .إال �أنها في الواقع
لم تتخذ مثل هذا الإجراء.

في عام ( 1618انظر �إلى الملحوظة) ،ح�صل جينكيت�شي �أويا
و�إيت�شيبيي موراكاوا ،وهما تاجران من يوناغو في منطقة هوكي -نو-
كوني التي كانت تحكمها عائلة توتّوري ،على ترخي�ص بالمرور �إلى
جزيرة �أوت�سوريو (التي كانت تدعى �آنذاك "تاكي�شيما" في اليابان) من
حكومة ال�شوغون .وبعدها ،عكفت العائلتان على ال�سفر �إلى جزيرة
الخريطة الكاملة المعدلة للأرا�ضي
والطرق اليابانية ()1846
(مكتبة جامعة ميجي)

ترخي�ص المرور (ن�سخة)
�ضمن "مقتطفات من �سجل المرور �إلى تاكي�شيما"
(�صورة مقدمة من متحف محافظة توتّوري)
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(ملحوظة) البع�ض يعتقد �أنه كان في عام .1625
تاكي�شيما الحالية

في �أوائل القرن الع�شرين� ،صار �صيد �أ�سود البحر يمار�س ب�شكل كامل
الأركان في تاكي�شيما ،و�أ�صبحت هناك مناف�سة �شديدة في هذا الن�شاط.
وفي عام  ،1904قدم يوزابورو ناكاي من �سكان جزر �أوكي في محافظة
�شيماني ،الذي كان ي�سعى لتر�سيخ �أعماله في مجال �صيد �أ�سود البحر،
طل ًبا �إلى الحكومة اليابانية بت�أجير تاكي�شيما له .وقد ا�ستجيب لطلبه،
وفي عام � 1905ضمت الحكومة تاكي�شيما �إلى محافظة �شيماني بقرار من
مجل�س الوزراء.

ا�ستنادًا �إلى قرار مجل�س الوزراء الذي ين�ص على �أن تاكي�شيما
�أ�صبحت تخ�ضع لل�سلطة الق�ضائية للمكتب الفرعي لمحافظة �شيماني في
�أوكينو�شيما ،قام محافظ �شيماني بتدوين تاكي�شيما �ضمن �سجل �أرا�ضي
نظاما لمنح تراخي�ص �صيد �أ�سود البحر .وقد ا�ستمر �صيد
الدولة ،وو�ضع ً
�أ�سود البحر منذ ذلك الحين حتى عام .1941

ا�ستنادًا �إلى قرار مجل�س الوزراء وتعليمات ر�سمية �أخرى� ،أعلن
محافظ �شيماني في فبراير  1905ت�سمية الجزر "تاكي�شيما" ب�شكل
ر�سمي ،م�شي ًرا �إلى �أنها �أ�صبحت تحت ال�سلطة الق�ضائية لأوكينو�شيما.
كما �أبلغ �إدارة �أوكينو�شيما بهذا الأمر .و�أفادت ال�صحف بهذا الإجراء
في ذلك اليوم ون�شر الخبر على نطاق وا�سع.

قرار مجل�س الوزراء ال�صادر في
يناير 1905
(�صورة :المركز الياباني لل�سجالت
التاريخية الآ�سيوية  /من مقتنيات
الأر�شيف القومي لليابان)
28

انخرط ال�صيادون اليابانيون بن�شاط في �أعمال ال�صيد على
تاكي�شيما وحولها( .الثالثينيات من القرن الع�شرين)
(�صورة :من مقتنيات �شخ�صية ،مقدمة من "غرفة �أر�شيف
تاكي�شيما" ب�إدارة محافظة �شيماني)

�شركة تاكي�شيما لل�صيد البحري في حوالي عام �( 1909صورة :من
"درا�سة تاريخية وجغرافية لتاكي�شيما" بقلم كينزو كاواكامي،
كوكون �شوئين)
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الجزء الثالث:اإلجابة عن أسئلة حول
تاكيشيما
�س2

�س1

هل هناك �أي دليل على �أن كوريا كانت تملك الجزر
قبل �ضم الحكومة اليابانية لتاكي�شيما في عام
1905؟

هل تظهر تاكي�شيما في خرائط ووثائق كورية
قديمة؟

ج1

ال .تدعي جمهورية كوريا �أن "جزيرة
�أو�سان" المذكورة في خرائط ووثائق كورية
قديمة هي تاكي�شيما الحالية .ولكن لي�س
هناك ما يدعم هذا االدعاء.

في الخريطة الملحقة بـ "�سينجيونغ دونغوك يوجي �سيونغنام (ن�سخة معدلة
ومو�سعة من الم�سح الجغرافي لكوريا)" بعنوان "خريطة الأقاليم الثمانية
لكوريا" ،تظهر جزيرة �أو�سان بم�ساحة تعادل تقري ًبا م�ساحة جزيرة �أوت�سوريو،
وتقع بين �شبه الجزيرة الكورية وجزيرة �أوت�سوريو (�إلى الغرب من جزيرة
�أوت�سوريو) .وهذا �إما يعني �أن جزيرة �أوت�سوريو كانت تر�سم في �صورة
جزيرتين� ،أو يعني �أن الجزيرة التي كان يعتقد �أنها �أو�سان لي�س لها وجود ،وال
يمكن �أن تكون تاكي�شيما ،التي تقع �إلى ال�شرق من جزيرة �أوت�سوريو.

ج2

ال ،لم يقدم الجانب الكوري �أي دليل على �أنه
كان يملك جزر تاكي�شيما.

عن الخرائط القديمة التي تدعي جمهورية كوريا �أنها "دليل"
ت�صر جمهورية كوريا على �أن الخرائط الكورية القديمة التي
تعود �إلى القرن ال�ساد�س ع�شر تذكر تاكي�شيما تحت ا�سم جزيرة
�أو�سان .ولكن جزيرة �أو�سان التي ذكرتها الخرائط الكورية حتى
الآن لي�ست تاكي�شيما في الواقع.
عن الوثائق القديمة التي تدعي جمهورية كوريا �أنها "دليل"
وفقا للوثائق الكورية القديمة مثل "�سيجونغ �سيلوك جيريجي
(ملحق جغرافي لل�سجالت ال�صحيحة للملك �سيجونغ،")1454 :
تقع جزيرتا �أو�سان و�أوت�سوريو في البحر �إلى ال�شرق من محافظة
�أولجين .وتدعي جمهورية كوريا �أن جريزة �أو�سان هي تاكي�شيما
الحالية.
�إال �أن "�سيجونغ �سيلوك جيريجي" يذكر � ً
أي�ضا �أن "الجزيرة كانت
في وقت من الأوقات تدعى �إقليم �أو�سان في ع�صر �شيال .كما
كانت تدعى �أوت�سوريو" .وتقول وثيقة �أخرى قديمة وهي
"�سينجيونغ دونغوك يوجي �سيونغنام (ن�سخة معدلة ومو�سعة
من الم�سح الجغرافي لكوريا� ")1531 :إن بع�ض النا�س يقولون �إن
�أو�سان و�أوت�سوريو هما �أ�صلاً نف�س الجزيرة� .أي �أنه ال يوجد و�صف
محدد لجزيرة �أو�سان في �أي من هذه الوثائق.
�إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،تت�ضمن وثائق تاريخية كورية �أخرى �أو�صا ًفا
لجزيرة �أو�سان كمكان م�أهول بال�سكان وتزرع فيه �أ�شجار البامبو
على م�ساحات �شا�سعة .مثل هذا الو�صف ال يتوافق مع الواقع في
تاكي�شيما ،بل ي�شير �إلى �شيء م�شابه لجزيرة �أوت�سوريو .وتظهر
هذه الحقائق �أنه لم يتم العثور على �أي دليل يثبت مقولة الجانب
الكوري ب�أن جزيرة �أو�سان المذكورة في الوثائق الكورية القديمة
هي تاكي�شيما الحالية.
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جزيرة جزيرة
�أوت�سوريو �أو�سان
"خريطة الأقاليم الثمانية لكوريا" �ضمن "الن�سخة المعدلة
والمو�سعة من الم�سح الجغرافي لكوريا" (ن�سخة)

في خرائط كوريا التي تعود �إلى القرن الثامن ع�شر ،تظهر جزيرة �أو�سان �إلى
ال�شرق من جزيرة �أوت�سوريو .وفي عام ُ ،1899ن�شرت خريطة تدعى "ديهان
جيوندو" .تت�ضمن الخريطة موا�صفات حديثة مثل خطوط الطول والعر�ض،
وتظهر فيها كلمة �أو�سان في موقع قريب من جزيرة �أوت�سوريو .ومن المعتقد �أن
ا�سم �أو�سان هنا ي�شير �إلى الجزيرة التي تعرف الآن با�سم جوكدو ،ولي�س
تاكي�شيما الحالية.
جزيرة�أوت�سوريو
�أو�سان

"ديهان جيوندو" (من مقتنيات م�ؤ�س�سة
الم�صالح العامة تويو بونكو)

�س3

هل تم ا�ستبعاد تاكي�شيما عن الأرا�ضي اليابانية
على يد القائد الأعلى لقوات التحالف ()SCAP
بعد الحرب العالمية الثانية؟

ج3

ال ،لم يتم ذلك .فالقائد الأعلى لقوات
التحالف لم تكن له �سلطة اتخاذ قرارات
ب�ش�أن الأرا�ضي اليابانية.

تفا�صيل
كما �سبق التو�ضيح ،ف�إن جمهورية كوريا تدعي �أن �أو�سان �أو جزيرة �أو�سان المذكورة
في وثائق كورية قديمة هي في الحقيقة تاكي�شيما الحالية وبالتالي كانت دائ ًما جز ًءا
من �أرا�ضيها� .إال �أنه يرجح �أن يكون �أو�سان المذكور في الخرائط والوثائق الكورية
القديمة �إما ا�س ًما �آخر لجزيرة �أوت�سوريو� ،أو جزيرة �صغيرة مجاورة لجزيرة �أوت�سوريو
(جوكدو) ،وبالتالي لي�س تاكي�شيما.
ت�صر جمهورية كوريا على �أنها �أقامت والية في جزيرة �أوت�سوريو بالمر�سوم
الإمبراطوري الكوري رقم  ،)1900( 41وحددت المنطقة الخا�ضعة لل�سلطة الق�ضائية
لوالية جزيرة �أوت�سو ب�أنها ت�ضم "جزيرة �أوت�سوريو كاملة وجزر جوكدو و�سوكدو
(�إي�شي -جيما)" ،و�أن "�سوكدو" هنا ي�شير �إلى دوكدو (اال�سم الكوري لتاكي�شيما).
ت�شير جمهورية كوريا �إلى �أن �سوكدو (�إي�شي -جيما) تحول �إلى دوكدو لأن "�إي�شي"
(دول) ينطق � ً
أي�ضا "دوك" في �إحدى اللهجات الكورية و�أن "�إي�شي -جيما" يمكن
� ً
أي�ضا �أن يكتب "دوكدو" بالرموز ال�صينية وف ًقا للنطق� .إال �أنه� ،إذا كانت "�سوكدو"
هي تاكي�شيما الحالية (دوكدو) ،ف�إن ذلك �سيثير ال�شكوك التالية :فلو كان الأمر
كذلك لماذا لم ي�ستخدم ا�سم "دوكدو" في ن�ص المر�سوم الإمبراطوري لعام ،1900
ولماذا ا�ستخدم اال�سم "�سوكدو" ،ولماذا لم ي�ستخدم ا�سم "جزيرة �أو�سان" الذي
تدعي جمهورية كوريا �أنه اال�سم ال�سابق لتاكي�شيما.
�إ�ضافة �إلى ذلك ،حتى �إذا كان "�سوكدو" المذكور في المر�سوم الإمبراطوري هو
تاكي�شيما ،فال يوجد دليل على �أن كوريا مار�ست �سيطرة فعلية على تاكي�شيما في �أي
وقت خالل الفترة التي �صدر فيها المر�سوم الإمبراطوري .وبالتالي ،يعتقد �أن كوريا
لم ت�ؤ�س�س قط �أي �سيادة على تاكي�شيما.

تفا�صيل
تدعي جمهورية كوريا �أن مذ ّكرتي تعليمات القائد الأعلى لقوات التحالف
( )SCAPINرقم  677ورقم  1033ت�ضعان تاكي�شيما خارج الأرا�ضي اليابانية� .إال �أن
كال التوجيهين ين�صان �صراح ًة على �أنه "ال �شيء في هذا التوجيه يجوز �أن يف�سر على
�أنه �إ�شارة �إلى �سيا�سة للحلفاء مت�صلة بتقرير الو�ضع النهائي للجزر ال�صغيرة
المذكورة في المادة  8من �إعالن بوت�سدام" .وهي حقيقة لم يرد ذكرها من قبل
الجانب الكوري.
تن�ص الفقرة  3من مذكرة تعليمات القائد الأعلى لقوات التحالف رقم  677على
�أنه "لغر�ض هذا التوجيه ،تع َّرف اليابان على �أنها ت�ضم الجزر الأربع الرئي�سية
لليابان (هوكايدو ،هون�شو ،كيو�شو� ،شيكوكو) ونحو �ألف جزيرة مجاورة �أ�صغر
حج ًما" ،ثم تعطي � ً
أي�ضا قائمة بالجزر الم�ستثناة ومن بينها جزيرة �أوت�سوريو وجزيرة
ت�شيجو وجزر �إيزو وجزر �أوغا�ساوارا وتاكي�شيما.
وا�ضحا ب�أنه "ال �شيء في هذا التوجيه
ن�صا ً
�إال �أن الفقرة  6من نف�س المذكرة ت�ضم ً
يجوز �أن يف�سر على �أنه �إ�شارة �إلى �سيا�سة للحلفاء مت�صلة بتقرير الو�ضع النهائي
للجزر ال�صغيرة المذكورة في المادة  8من �إعالن بوت�سدام"�( .إعالن بوت�سدام،
المادة �" :8ستقت�صر �سيادة اليابان على جزر هون�شو وهوكايدو وكيو�شو و�شيكوكو
وجزر �صغيرة �سنحددها") وبالتالي ف�إن الموقف الكوري ال يمكن الدفاع عنه.
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