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ــكر�ین ال�ا�انیین، لكنها في        ــكل �بیر لدى العسـ ــتعماري قد نمت �شـ ــع االسـ ــبق أن فكرة التوسـ ذ�رنا ف�ما سـ

 ل دعمتها أ�ضـا االحزاب االخرى �االحرار والمحافظینلم تعد مقتصـرة على العسـكر�ین فحسـب، ب  لحالواقع ا

ــعور �التفوق النعصــــــــــري والروح  ــاد�ة، ونمو الشــــــــ ، وتحت تأثیر عوامل متعددة، منها ظروف االزمة االقتصــــــــ

ــًا على الدول االخرى   ــیرة، ق�اسـ الوطن�ة المتطرفة، والتفوق التكنولوجي الذي حققه ال�ا�انیون في مدة زمن�ة قصـ

ج�شـــا وأســـطوًال �حر��ًا قو�ًا أثبت جدارته في   المتقدمة التي اســـتغرق تطورها التكنلوجي حق�ة طو�لة، وامتالكها

، وفي الحرب العالم�ة االولى، �ضـــــاف  1905-1904ومع روســـــ�ا    1895-1894عدة حروب مع الصـــــین  

 . الى ذلك حاجتها المتزایدة للمواد االول�ة الالزمة لمواصلة إنتاجها الصناعي

وعل�ه أخذت ال�ا�ان تنســحب من �ل ما �قف بوجه توســعها في آســ�ا، وما �حد من توســع اســطولها،    

�شـــــكل    مناهض للشـــــیوع�ة  في تحالفمع المان�ا الناز�ة  فدخلت لها رغبتها التوســـــع�ة    وتدخل في تحالفات تقر

 : ونص على  1936وذلك في تشر�ن الثاني  عام ولالتحاد السوفیتي �شكل خاص، 

الموقعة على إبالغ �عضها ال�عض �أنشطة الشیوع�ة الدول�ة، والتشاور ف�ما بینها  : توافق الدول 1المادة  
 .الوقائ�ة الالزمة وتنفیذ هذه التدابیر عبر التعاون الوثیق �شأن التدابیر

الموقعة دعوات االنضمام �صورة مشتر�ة إلى األطراف الثالثة التي یتعرض سالمها  : توجه األطراف 2المادة 
  ذلك من أجل اتخاذ تدابیر دفاع�ة مستقاة من روح هذاو الداخلي للتهدید جراء أنشطة الشیوع�ة الدول�ة، 

 .االتفاق أو للمشار�ة في االتفاق الحالي

�بدأ نفاذه في  و هو النص األصلي لالتفاق�ة. : سُ�عتبر النص األلماني و�ذلك النص ال�ا�اني لالتفاق  3المادة 
لموقعة قبل انتهاء مدة  تتوصل األطراف او یوم التوق�ع و��قى ساري المفعول لفترة مدتها خمس سنوات. 

 .إلى تفاهم �شأن طرق أخرى للتنسیق ف�ما بینها مستقبًال  االتفاق�ة

ــافً�ا ــرً�ا إضـ ــمن المیثاق بروتو�وًال سـ ــتر�ة بین ألمان�ا وال�ا�ان موّجهة    كذلك تضـ ــة عمل مشـ ــ�اسـ حّدد سـ

 ،نص على: ضد االتحاد السوفییتي

 
 االتحاد السوفیتي (سابقا).  الكومنترن تعني الشیوعیة الدولیة التي قادھا  ∗



في حال أص�حت إحدى الدول الموقعة هدًفا لهجوم غیر مبرر أو هددت �الهجوم علیها من  : 1المادة 
الموقعة األخرى تلتزم �عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تخفف من حدة  قبل االتحاد السوفییتي، فإن الدولة  

الموقعة أن  فإن على الدول  1تحاد السوفییتي. في حال حصول الحالة الموصوفة في الفقرة الوضع لصالح اال
 تتشاور �شكل فوري حول أي التدابیر �جب اتخاذها من أجل حما�ة مصالحهما المشتر�ة.

تحاد  : طوال مدة االتفاق الحالي، لن تبرم الدول السام�ة الموقعة أي معاهدات س�اس�ة مع اال2المادة   
: سُ�عتبر النص األلماني  3السوفییتي تتعارض مع روح هذا االتفاق دون أن �كون هناك قبول مت�ادل. المادة  

االتفاق ضد   مع  متزامن  �شكل  االتفاق  نفاذ  یبدأ  األصلي.  النص  هو  الحالي  لالتفاق  ال�ا�اني  النص  كذلك 
 .الشیوع�ة الدول�ة الموقع الیوم وسی�قى سارً�ا لنفس المدة

ا إ�طال�ا انضـــــماملكن �عد  و  فقد بدأ الحلف   �عد التقارب األلماني الســـــوفییتي التالي  للحلف وخصـــــوصـــــً

 . یتخذ و�شكل متزاید هو�ة معاد�ة للغرب ولبر�طان�ا أ�ًضا

ــع�ة ال ــكر�ة والنزعة التوســــ في دخول  �مكن اعت�ارها العامل الوحید   ولكن مع ذلك فان نمو الروح العســــ

ــیوع�ة، فهناك عامل أخر مهم هو الموقف المعادي الذي   ــة الشــــ ال�ا�ان في التحالف مع المان�ا �حلف مناهضــــ

ــاكل الحدود�ة التي ترتبت على ذلك في  ــور�ا، والمشــــــــــ ــوفیتي من االحتالل ال�ا�اني لمنشــــــــــ اتخذه االتحاد الســــــــــ

فضــــال عن ســــعي الســــوفیت المتواصــــل    منشــــور�ا، ومنغول�ا، والمالحة في نهر امور، والمصــــائد في ســــخالین، 

لتعز�ز دفاعاتهم في شــــــــرق ســــــــیبیر�ا االمر الذي اثار مخاوف ال�ا�انیین. والى جانب ذلك فان ماعكر صــــــــفو  

هو دعم االخیر للمد الشـیوعي و�ذلك تكون ال�ا�ان قد التقت في عدائها   عالقات ال�ا�ان مع االتحاد السـوفیتي، 

 ز�ة المعاد�ة للشیوع�ة، التي اعتبرت اور�ا مجالها الحیوي. لالتحاد السوفیتي، مع المان�ا النا
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