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 للعالقات واسست رسمت التي المهمة الركائز من وايطاليا المانيا بين العالقات تعد            
 وغايته اهدافه الى الوصول في ا كثير عليها تعكز هتلر وان السيما  الحربين بين ما  الدولية

 والمانيا  ايطاليا  بين  عقد الذي الثالثي الحلف الى تعود االيطالية االلمانية العالقات بداية وان
 ضد بشي  ترتبط او عقد المتحالفة الدول  توقع ال ان على نص والذي 1882 عام والنمسا
 ان اال.  اوربا في السلم على المحافظة وغايتها بحته دفاعية المعاهدة وكانت منهما أي مصلحة
 وخسارة الحرب نهاية وبعد كأعداء االولى العالمية الحرب ليدخال بينهما باعد المصالح اختالف
 الدولتين بين جديدة عالقة ولترسم الحربين بين المدة في بينهما لتقرب المصالح عادت المانيا

 على ساعدت اتي لعوامل دراسة من البد وتطورها تقاربها ومدى العالقة هذه على والوقوف
 بينهما فيما التقارب

  االيطالي االلماني التقارب عوامل 

  الصلح مؤتمر من وايطاليا المانيا موقف: اوال

 عدم هو فرساي معاهدة والسيما الصلح مؤتمر مخرجات من وايطاليا المانيا موقف ان           
 االيطاليون كان فقد مجحفة واعتبرتها الصلح مقررات تجاه سخطها عن ايطاليا اعربت اذ الرضا
 والبلقان االدرياتيك مناطق في اقليمية مكاسب وعلى كثيرة مستعمرات على الحصول في يأملون
 مع يتناسب يكن لم  اراضي من عليه حصلوا ما انما االيطاليون واعتقد ايضا الصغرى واسيا

 بحوالي البشرية خسائرها وقدرت والرجال االموال في الحرب في تكبدوها التي الجسيمة الخسائر
 من بالده نصيب قلة على الشديد سخطه وعن  موسوليني ذلك عن وعبر رجل الف 700

 (  . الوفاق خالية الفاخرة االستعمارية الوليمة من خرجت ايطاليا ان) بقوله المستعمرات

 والنازية الفاشية بين المنهجي التشابه: ثانيا 

 العالقات تقارب في كبيرة تداعيات له كانت والفاشية النازية بين الكبير  المنهجي التشابه ان 
 في الفرد وذوبان القومية المطلقة الزعامة المثال سبيل على التشابه اوجه ومن البلدين بين

 من وغيرها السياسية بالتعددية تؤمن وال الشيوعي للنظام الشديد والعداء الشمولي المجتمع
 .   البلدين بين قربت التي الحزبين بين المشتركات



 موضوع الى هتلر واشار اهدافهما تحقيق الى يسعيان اللذين للنظامين التوسعية االهداف: ثالثا
 المتوسط البحر بأن نسلم اننا قال اذ) 1933 عام في اسبانيا خارجية وزير عنه رواها محادثه في

 آراءنا تشابه اساس على فقط عالقتنا والتقوم المانية بحيرة البلطيق بحر ان كما ايطالية بحيرة
 ليس ايطاليا فيه تطمع الذي الجنوبي البترول ان اال كفاحي كتابه في اشار انه عن ،فضال(

 حليفة وجعلها ايطاليا ود يكسب ان تصريحاته من اراد هتلر ان ويبدو ،     جرمانية منطقة
 تصريحاته فجاءت ايطاليا وتطلعات اطماع جيدا يدرك انه السيما التقليديين اعدائها االلمانياضد

 . والتطلعات االطماع هذه لتالمس

 االثيوبية االزمة: رابعا

 – االثيوبية الحدود على(وال وال) حادثة بسبب واثيوبيا ايطاليا بين حدثت دولية ازمة وهي
 فرنسا مع روما ميثاق ،وفسح اثيوبيا لغزو وحجة وسيلة ايطاليا جنديا 30 فيها قتل التي االرتيرية

 الحكومة وبعثت    الحبشة بغزو تقوم ان في ايطاليا امام المجال 1935 الثاني كانون 7 في
 ،وفي 1935 صيف في افريقيا في الشرقية مستعمراتها الى جندي مليون نصف حوالي االيطالية

 االيطالي الجيش وزحف االثيوبية المدن تقصف االيطالية الطائرات بدأت 1935 االول تشرين 3
 في االسلحة جميع تستخدم عظمى دولة رحمة تحت اثيوبيا اصبحت وهكذا االثيوبية االراضي في

 .   الحرب

 قويا تأيدا موسوليني فأيد اثيوبيا حرب خالل الدولي ايطاليا حرج فرصة هتلر انتهز            
 ما اذا الدولي والقانون بالمعاهدات التزامه وعدم االزدراء واعالنه االمم عصبة قرارات تحديه في

 ورغبته جهة من بموسوليني هتلر اعجاب وبسبب بلديهما مصالح مع االلتزامات هذه تعارضت
 ايطاليا دعم على عمل اخرى جهة من المانيا ضد ستريزاء جبهة اعضاء بين الخالف اذكاء في
 .  جانبه الى لكسبها الحجري بالفحم مصانعها تزويد طريق عن

 االسبانية االهلية الحرب:  خامسا

 بقاء ممكنا يكن لم اذ دولية ازمة1936 تموز17 في اسبانيا في االهلية الحرب اندالع اثار
 منها موقفا الكبرى  الدول   اتخذت ما وسرعان الداخلية االسبانية بالسياسة فقط محصورة القضية
 الكبير تأييدها اعلنت فقد فرنسا اما(  الشعبية الجبهة) الحكوميين مع كان السوفيتي فاالتحاد



 بدول الجهات كل من مطوقة فرنسا رؤية من ايضا الخوف وبدافع عقائدية السباب للجمهوريين
 االسبان الجمهوريين تجاه معتدلة مودة اال تبدي تكن فلم بريطانيا اما دكتاتورية انظمة تحكمها

 االيطالي للوقف بالنسبة اما، جديدة دكتاتورية قيام من خوفا الشرعية الحكومة مبدأ ساندت لكنها
 فضال ايدلوجية االسباب فرانكو الجنرال ايطاليا ايدت فقد االسبانية االهلية الحرب من وااللماني

 لقوات تأييدها فان المانيا اما  المتوسط غربي  منطقة على نفوذها مد في ترغب كانت انها عن
 لقوات مساعدتها من تأمل وكانت، الجمهوري الديمقراطي للنظام عدائها الى يعود  فرانكو الجنرال
 حلف اقامة عن فضال والمغنيسيوم والحديد كالفحم االولية المواد بعض على الحصول في فرانكو
 .  فرنسا التقليدية عدوتها به ترهب اسبانيا وبين بينها

 وان، االسبانية الثورة قوات تنتصر ان البد كان فرانكو للجنرال االيطالي– االلماني التأييد وبسبب
 فالمانيا التمايز من يخلو ال التأييد هذا ان اال اطماعها تحقيق في وايطاليا المانيا معها تنتصر
 باقصى انهائها يريد كان موسوليني ان حين في االسبانية االهلية الحرب امد باطالة ترغب كانت
 وبالتالي االيطالية القوات اشغال لهتلر تعني االسبانية االهلية الحرب اطالة ان اال ممكنة سرعة

 على االخير اقدام حال في المانيا ضد التحرك من ومنعه موسوليني قدرة لشل عسكريا اضعافها
 .   النمسا ضم

  برلين روما محور:  سادسا

 في هتلر وجد ، لها حليف على الحصول خالل من اوربا في المانيا مركز تدعيم الى هتلر سعى
 .   وحلفائها فرنسا ضد القوي الحليف بانها كفاحي كتابه في ووصفها لها حليف افضل ايطاليا

 ضال البحث هذا ثنايا في اسلفت كما االيطالي – االلماني التقارب على عديدة عوامل شجعت  
 موسوليني عين التقارب هذا والتوثيق وفرنسا بريطانيا قبل من شديدة ضغوط الى تعرضها عن

 المانيا مع للتحالف علنيا مؤيدا وكان 1936 حزيران 9 في للخارجية وزيرا تشانو الكونت صهرة
 اتفاقية 1936 االول تشرين 25 في وقعت البلدين كل في مسؤولين بها قام زيارات عدة وبعد –

 بعد اي1936   الثاني تشرين من االول في ليعلن وسياسي عسكري تحالف ثم وتعاون صداقة
 بقية على يتوجب مركزية نواة يشكل المحور ان الى ،اشارة برلين روما محور توقيع من اسبوع
    الشيوعية ضد اوروبا عن والدفاع الدولتين بين التعاون بنودة واهم حولها الدوران اوروبا انحاء



 برلين طوكيو محور: سابعا

 اساس على بينهما حلف واقامة اليابان من التقرب من المانيا نجحت المصالح تقاربت بعدما
 موجهة اتفاقية وهي1936 الثاني تشرين 25 في عليه التوقيع تم.  العالمية الشيوعية مناهضة

 في المحور هذا الى ايطاليا انظمت خاص بشكل السوفيتي واالتحاد عام بشكل الكومنترن ضد
  الى  طوكيو– برلين- محور ومن ثالثي الى ثنائي ميثاق من فتحول 1937 الثاني تشرين6

 االول كانون11 في االمم عصبة من ايطاليا انسحبت ذلك بعد طوكيو -روما -برلين محور
 في فرانكو فرانسيسكو االسباني الجنرال وانضمام رباعيا التحالف اصبح ما وسرعان1937

 تموز بين امتدت مدمرة اهلية حرب بعد اسبانيا على السيطرة استطاع الذي1939 نيسان7
 باسم يعرف ما الى 1939 ايار22 في وبرلين روما بين المحور ليتحول ثم، 1939 واذار1936
 عرفت ثالثية اتفاقية 1940\9\27 في واليابان وايطاليا المانيا وقعت واخيرا، الثالثي التحالف
 الثانية العالمية الحرب لتدخل تباعا االوربية الدول بعض اليها انضمت ثم المحور قوات باتفاقية

  المحور جانب الى

  البانيا: ثامنا

 في البانيا باحتالل هذا وتمثل اوربا في نفوذه مناطق لتوسيع هتلر مع صداقته موسوليني استغل
 ومارس عليها ملكا ايطاليا ملك واعلن ساكن أي االوربية الدول ترك ان  دون 1939 نيسان3

 بعد اليونان على للهجوم قاعدة واستخدمتها استعمارها في  االيطاليين وشجع فيها الطلينة سياسة
   الثانية العالمية الحرب اندالع

 بموجب لهتلر سائغة لقمة واعطائها جيكوسلوفاكيا اوصال تمزيق في موسوليني دور: تاسعا
 ايلول 29 في االلمانية ميونخ مدينة في عليها التوقيع تم التي الصيت سيئة  ميونخ اتفاقية
 بريطانيا عن وتشمبرلن ايطاليا عن وموسوليني المانيا عن هتلر من كل عليها ووقع1938
 .   فرنسا عن دالدييه وادوارد

 (االنشلوس)  للنمسا المانيا ظم من ايطاليا موقف:  عاشرا

 الى النمسا بضم قانون وصدر 1938 اذار11 في النمسا اراضي االلمانية القوات اجتاحت لقد
 موقف هتلر وقدر، الجديد الوضع قبلت ولكنها،  االندماج هذا تكره ايطاليا وكانت المانيا



 ولكن( ،  للمحور والمكرسة بلدينا بين القائمة الصداقة تحدده موقفي ان)  قال الذي  موسوليني
 1938 عام قبل ايطاليا كانت اذ المحور دولتي في القوى مراكز تحولت للنمسا المانيا ضم بعد

 بالسياسية موجها موسوليني اصبح فقد النمسا ضم بعد اما،  المانيا مع المساواة قدم على
  االلمانية

 عسكري حلف الدولتان عقدت فقد  وعليه متوازنتان وااليطالية االلمانية السياستان  اصبحت   
 المتعاقدين الطرفين احد تورط حالة في فيه جاء الذي الفوالذي الحلف سمي 1939 ايار\22 في
 من لديه ما بكل ويمده  كحليف جانبه الى بالوقوف الثاني الطرف يسارع اكثر او دولة حرب في
 يتهيأ هتلر بدأ وعندما لها ايطاليا دعم  حرب دخولها حالة في المانيا ضمنت وقد  عسكرية  قوى

 يضطر سوف انه وقال سلمي بشكل االزمة بحل اعتقاده عن موسوليني اعرب بولندا الجتياح
 الحرب وقوع بعد اال هذه نيته عن يعلن ال بان هتلر فرجاه الزمن من فترة الحياد على للوقوف

 االيام هذه خالل خصومه على ضغط وسيلة االيطالي الحلف يستخدم ان يستطيع لعله فعال
 . الحاسمة
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