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 :الممخص
دراسة النشاط الدعائي االلماني النازي في العراؽ باعتباره ييدؼ البحث 

،تسعى المانيا فيو الستمالة الرأي العاـ العراقي الى  ساحة نفوذ بريطاني
جانب سياستيا وبما يربؾ السياسة البريطانية في المنطقة ويحقؽ المصالح 

 االلمانية.
عند تولي النازيوف  3311الزمنية ليذا البحث تمتد مف عاـ والحدود 

وقياـ حركة مايس بزعامة رشيد عالي  3393السمطة في المانيا وحتى عاـ 
 الكيالني التي فشمت وبدأ االحتالؿ البريطاني الثاني.

والبحث ييدؼ الى الكشؼ عف توجيات الدعاية النازية في العراؽ وكيؼ 
تباط بينيا وبيف المجتمع العراقي ليصار الى استطاعت اف تجد عالقة ار 

كسب االنصار الى جانب الحركة النازية او متعاطفيف معيا وناقميف عمى 
السياسة البريطانية والتي ىي بيدىا زماـ االمور في العراؽ بعد احتاللو 

 .3339عاـ 
وضعية البحث ىذا حتمت استخداـ المنيج التاريخي عمى اساس وصؼ 

خية وتحميميا كمما كاف ذلؾ ضروريا وعمى وفؽ ما توفر مف المادة التاري
معمومات تاريخية، واف مف اىـ النتائج التي توصؿ الييا البحث ، اف 
الدعاية النازية في العراؽ تفوقت عمى الدعاية البريطانية في التأثير النيا 
جاءت متوافقة مع القضايا القومية التي كانت مف صمب اىتماـ الشعب 

ي فضال عف عطؼ المانيا وتأييدىا لمطمبي االستقالؿ والوحدة العراق
 العربية.
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Abstract: 

This research Seeks To study the German Nazi 

Propaganda activity in Iraq as a British sphere of 

infiuence, in which Germany seeks to gain the Iraqi 

public opininon to support its policy, aiming to confuse 

the British Policy in the region and achieves German 

interests. 

The time for this research extends from 1933 when the 

Nazis took power in Germany until 1941 and the 

movement of May ied by Rasheed Aali Al-Qaylani 

which failed letting the second British occupation start 

after that. 

The research aims at uncovering the trends of Nazi 

Propaganda in Iraq and how it was able to find a link 

between it and the Iraqi society, so as to gain standing up 

with the Nazi Movement disgruntling on the British 

policy, which is in control of things in Iraq after its 

occupation in 1941. 

The current research’s function is based on the use of 

historical approach depending on the description and 

analysis of historical data available. 

One of the most important findings of research is that the 

Nazi propaganda in Iraq outweighed the British 

Propaganda by its infiuence because it came in line with 

the national issues that were at the heart of the Iraqi 

people’s interest as well as the sympathy of Germany 

and its support for the demands of Iraqi people for 

dependence and Arab unity  
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 المقدمة 
الرغـ مف مضي اكثر مف سبعيف عاما عمى ىزيمة المانيا النازية في الحرب  عمى

العالمية الثانية، إال اف الدعاية النازية التي اسس ليا ىتمر ووزير دعايتو غوبمز  قبؿ وبعد 
، تعد مف التجارب الدعائية الرائدة  3311 وصوؿ الحزب النازي إلى السمطة في المانيا عاـ 

لى يومنا ىذا وماكينات الدعاية  واألكثر أىمية في في مختمؼ دوؿ العالـ  كؿ تاريخ الدعاية وا 
تستخدـ األسموب النازي في الدعاية ، فما مف  دولة مثؿ المانيا النازية استغمت ما عرؼ 

أوجو النشاطات األخرى وتكمميا اإلجراءات  مع  بمفيوـ الدعاية الكمية أي تمؾ التي تتسؽ  
 واالقتصادية، فيي اذف تجربة تستحؽ دائما التأمؿ والدراسة.السياسية والعسكرية 

وىذا البحث يسعى إلى دراسة النشاط الدعائي االلماني النازي في العراؽ بعده ساحة  
الرأي العاـ العراقي إلى جانب سياستيا وبما يربؾ  نفوذ بريطاني، تسعى المانيا فيو الستمالة 

ويحقؽ المصالح األلمانية، وفي اقؿ تقدير اف ذلؾ يشكؿ السياسة البريطانية في المنطقة 
عامؿ ضغط عمى السياسة البريطانية ويجعميا تستجيب لطمب ىتمر في إعادة المستعمرات 

 التي خسرتيا بعد الحرب العالمية األولى وما انفكت المانيا تطالب بيا.
دور المؤثر ، فقد وكاف المناخ السياسي في العراؽ مناسبا الف تمعب المانيا ىذا ال 

بيف العراؽ وبريطانيا  3310اتسعت حالة التذمر مف السياسة البريطانية وبنود معاىدة عاـ 
فضال عف تصاعد حركة التحرير ونمو الوعي القومي لدى العراقييف ونظرة االعجاب الى 

جؿ تصاعد قوة المانيا التي رأوا فييا حميفا محتمال يمكف االعتماد عميو في نضاليـ مف ا
االستقالؿ، باعتبار االمتيف العربية وااللمانية واجيتا مصيرا متشابيا بعد الحرب العالمية 

 االولى ، فكالىما ضحيتا معاىدة فرساي.
عند تولي النازيوف السمطة في  3311والحدود الزمنية ليذا البحث تمتد مف عاـ 

الكيالني التي فشمت عمى أثر قياـ حركة مايس بزعامة رشيد عالي  3393المانيا وحتى عاـ 
االحتالؿ البريطاني الثاني، فقد اتيمت قادة الثورة بالميوؿ النازية واف المانيا كانت وراءىا، 
وقامت بريطانيا وبواسطة الحكومة العراقية الموالية ليا بحممة لتصفية كؿ آثار الحركة عبر 

وزجيا في السجوف، ومحاولة اقناع الدعاية المضادة او بتصفية كؿ العناصر المتيمة بالنازية 
الرأي العاـ العراقي بقبوؿ الحماية البريطانية ومساىمتو بالمجيود الحربي لمحمفاء ضد دوؿ 

 المحور.
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 مشكمة البحث
التي استند عمييا البحث والتي تعد ىي مشكمتو الرئيسة تدور حوؿ  الركيزة االساسية

 اآلتي: سؤاؿ مركزي في ذىف الباحث يمكف صياغتو بالشكؿ
الدعاية  استراتيجيةما طبيعة توجيات الدعاية النازية في العراؽ ، باعتبارىا جزء مف 

النازية الدولية وكيؼ استطاعت اف تجد عالقة ارتباط بينيا وبيف المجتمع العراقي ليصار الى 
كسب االنصار الى جانب الحركة النازية او متعاطفيف معيا عموما وناقميف عمى السياسة 

، وما ىي أىـ  3339ريطانية وىي التي بيدىا زماـ االمور في العراؽ بعد احتاللو عاـ الب
 الوسائؿ التي استخدمتيا الدعاية النازية وكيؼ استطاعت توظيفيا لتحقيؽ أىدافيا؟

 أىداف البحث :
مما الشؾ فيو اف اىداؼ اي بحث تنبع مف تساؤالت مشكمتو ، اي انيا بمثابة 

التساؤالت، فضال عف ذلؾ فاف دراسة التجارب الدعائية السابقة مف الممكف اجابات دقيقة ليذه 
اف يخمص الى نتائج يتوخى فييا اف تكوف ذات جدوى سيما ونحف اليوـ بأمس الحاجة الى 
دراسة الدعاية بوصفيا عامال ميما في تشكيؿ اتجاىات الرأي العاـ وفقا لمرامي الجيات 

ا تمؾ المضاميف الدعائية وفي مقدمتيا إذابة الشخصية السياسية الدولية التي تعبر عني
الوطنية في بوتقة المصالح االجنبية، سيما واف المرحمة التي اعقبت الحرب العالمية االولى، 
تعد مف المراحؿ الميمة بالنسبة لمدعاية فما لبثت اف تميزت بأصوؿ وقواعد، أصطمح عميو 

لتأكيد كاف لمتجربة الدعائية النازية أثر واضح في ، وبا3311بالقوانيف وكاف ذلؾ تحديدا عاـ 
 ىذا األمر، الف المانيا النازية شغمت بالدعاية عمى المستوى المحمي والدولي في آف واحد.

 منيج البحث:
طبيعة ىذا البحث تحتـ استخداـ المنيج التاريخي القائـ عمى اساس وصؼ المادة 

عمى وفؽ ما يتوفر مف معمومات تاريخية ذات التاريخية وتحميميا كمما كاف ذلؾ ضروريا و 
صمة بالموضوع ألف اغمب المعمومات ما عاد متوافرا بسيولة والكثير منيا مفقودا بسبب 
ضعؼ التوثيؽ او بسبب فقداف اغمبيا اصال ولذلؾ اعتمد الباحث بشكؿ كبير عمى الصحؼ 

طانية المتوافرة في دار الكتب العراقية لتمؾ المدة الزمنية، فضال عف الوثائؽ العراقية والبري
والوثائؽ  ومكتبة جامعة بغداد المركزية ومما الشؾ في اف ىذه الوثائؽ فضال عف تسجيميا 

 لمنشاط الدعائي النازي فيي ايضا بمثابة مؤشر لقوة تأثير ىذه الدعاية.
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 الدعاية النازية
فيذىا ىي الدعاية مف حيث الجوىر وبغض النظر عف االساليب التي تستخدـ في تن

فف تشكيؿ القوى العاطفية بما يؤدي الى تشويو في المنطؽ وخمؽ حالة مف الغموض الفكري 
الذي يسيؿ عممية االقتناع بفكرة او بمبدأ ما كاف يصؿ اليو الفرد لو ترؾ لمنطقو الذاتي 

 (.3يتطور بتمقائية دوف اي ضغط معنوي)
اس عممي، بؿ تقوـ عمى لفت والدعاية عند ىتمر ال تقوـ عمى تنوير الفرد عمى اس

يمكف اعطاؤه فكرة عف اىميتيا  السواد األعظـ إلى وقائع وأحداث وضرورات معينة ال
وخطورتيا بغير ىذه الوسيمة، ليذا ينبغي لمقائميف بالدعاية اف يتوجيوا الى قموب الناس قبؿ 

 (.2عقوليـ)
جوانب عاطفية اساسية ستراتيجية الدعاية النازية تقوـ عمى التبسيط والتركيز عمى 

الف اتجاىات غالبية الناس تتسـ بطابع انثوي تجعميـ يسيروف خمؼ مشاعرىـ التي عادة ما 
تكوف غير متنوعة وبسيطة، ولذلؾ كاف ىتمر يرى اف تكوف الدعاية بمستوى بساطة مشاعر 

ساسية الجماىير عبر استخداـ الشعارات وتكرارىا مرات عديدة والتركيز عمى جوانب عاطفية ا
 (.1الف قدرة الجماىير عمى التمقي محدودة جدا)

تسعى الى  فأنياوفضال عف التركيز عمى الجانب الالعقالني في الدعاية النازية 
اشاعة الفوضى لدى اآلخر "العدو" عف طريؽ التعامؿ مع االقميات المؤثرة والزعماء 

ـ ونيوؿ مظالميـ ونييج الطموحيف، مثمما يذىب الى ذلؾ غوبمز )نتبناىـ ونحتضف اىدافي
 احاسيسيـ(، الف الدعاية يمكف تسييميا بواسطة القادة ذوي المكانة والجاه(.

كاف غوبمز يركز دائما عمى استخداـ العبارات والشعارات لتمييز االحداث، ففي بداية 
مثال، بدأ غوبمز بحممة تيدؼ الى اظيار االضطراب االقتصادي واالجتماعي  3392عاـ 

في انكمترا فأستخدـ في ذلؾ عبارة األزمة الزاحفة لوصؼ تمؾ الحالة، وبعد ذلؾ والسياسي 
استخدميا بصورة واسعة في الدعاية االلمانية محميا وخارجيا، بشرط اف تتسـ ىذه الشعارات 

 بما يأتي:
 اف تثير استجابات مرغوب بيا، يمتمكيا الجميور مسبقا. -3
الف الجميور العاـ ىو الميـ وليس النخبة اف تكوف الشعارات والعبارات سيمة الفيـ،  -2

 او الطبقة المثقفة.
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اف تكوف الشعارات والعبارات قابمة لالستخداـ لمرات عديدة ولكف في المواقؼ  -1
 والظروؼ السياسية مما يعني عدـ المجوء الى تغييرىا بيف الحيف واآلخر.

سموب لتوجيو ومف تكتيكات الدعاية النازية استخداـ االخبار بطريقة منيجية كأ
االفكار ولذلؾ كانت األخبار الميمة ُتحمؿ بدالالت معينة وتعبأ بشحنة دعائية، كما انيا 
اتخذت مف التكرار تكتيكا ليا لتحقيؽ الفيضاف الدعائي، فقد وصؼ غوبمز التكرار بقولو )اف 

ز عمى سر الدعاية الفعالة يكمف ال في اذاعة بيانات تتناوؿ االؼ االشياء ولكف في التركي
بصارىـ إلييا مرارا وتكرارا()  (.9بضع حقائؽ فقط، وتوجيو آذاف الناس وا 

 العالقات العراقية االلمانية
، عندما قدـ الى 3312االلمانية الرسمية الى شباط  –تعود بدايات العالقات العراقية 

شرقية عديدة لغات  بإجادتوااللمانية، وكاف يمتاز  باألعماؿبغداد الدكتور فريتز غروبا قائما 
عالقات صداقة ومعرفة مع  بإقامةمثؿ العربية  والتركية والفارسية،  والذي شرع حاؿ وصولو 

بيف العراؽ وبريطانيا، وذلؾ عف طريؽ  3310رجاؿ السياسة العراقييف والناقميف عمى معاىدة 
 حفالت االستقباؿ في دار المفوضية االلمانية في بغداد.

، سارت المانيا النازية عمى نفس المنيج 3311عاـ  ىتمر الى الحكـ مجيءوعند 
الذي سنتو الدبموماسية االلمانية التقميدية، وكاف غروبا ممتزما بالسياسة االلمانية بغض النظر 
عف الذي بيده مقاليد الحكـ كما انو كاف في مستوى ثقافي جيد ومعرفة جيدة بمنطقة الشرؽ 

 (.5االوسط)
مانيا تركز في سياستيا الخارجية عمى اوربا اال اف وفي الوقت الذي كانت فيو ال

غروبا كاف يسعى لتكويف لوبي الماني في السياسة الخارجية االلمانية لصالح تعزيز العالقات 
الفرنسي فييا، مما ادى الى بروز خط في  –مع الدوؿ العربية ضد الوجود البريطاني 

لبمداف العربية، وقد أدى غروبا في بغداد الخارجية االلمانية يميؿ الى تكثيؼ العالقات مع ا
اىتماما خاصا لتعزيز العالقات بالمسؤوليف العراقييف وبالنخبة السياسية والعسكرية واالجتماعية 
ومنظمات المجتمع المدني آنذاؾ وممارسة الدعاية المضادة لبريطانيا واحتالليا العراؽ وبعض 

ييا عمى وفؽ رؤية الحزب النازي ووزير دعايتو الدوؿ العربية والترويج لمسياسة االلمانية ف
غوبمز، فضال عما تقوـ بو المجموعة العاممة في القنصمية االلمانية مف دعاية مضادة 

 (.2لمسامية)
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تنشيط  بإمكانيةوكانت المجموعة التي يرتبط بيا غروبا في الخارجية االلمانية، تعتقد 
بة، اي الديف االسالمي والقومية العربية مسألتيف مع العرب عبر استخداـ االسالـ والعرو 

كورقتيف رابحتيف ضد بريطانيا بالعراؽ والدوؿ العربية، لذلؾ أكدت عمى ضرورة الترويج لفكرة 
الجياد االسالمي، ضد االحتالؿ واستقالؿ الدوؿ العربية وضد اليجرة الييودية الى فمسطيف 

مال منيا االستفادة مف اشتداد حركة (، ا2عف طريؽ االدعاء بدعـ المانيا ليذيف النيجيف)
المقاومة العربية ضد االستعمار البريطاني والفرنسي بما يشكؿ عامؿ ضغط عمييا لتستجيب 
لطمب ىتمر في إعادة المستعمرات التي خسرتيا المانيا عمى وفؽ معاىدة فرساي، واستطاع 

سياسية واجتماعية  غروبا ببغداد اف يحقؽ الكثير وبشكؿ خاص فيما يتعمؽ بتأميف قاعدة
لمفكر النازي االلماني في العراؽ عمى الرغـ مف الموقؼ المعروؼ لمنازية مف مسألة االعراؽ 

 واعتبار العرب والييود فضال عف االفارقة السود مف الدرجة الدنيا في سمـ االعراؽ.
 االلمانية في عيد حكومة حكمت سميماف بعد انقالب –فقد تطورت العالقات العراقية 

، فعممت ىذه الحكومة منذ االياـ االولى ليا عمى توسيع مجاالت 3312بكر صدقي عاـ 
التعاوف عف طريؽ سفير المانيا غروبا ولتشمؿ المجاالت العممية والثقافية فضال عف 

 (.1العسكرية)
وقعت الحرب العالمية الثانية بيف دوؿ المحور بزعامة المانيا  3313وفي ايموؿ عاـ 

عندىا قطع العراؽ عالقاتو الدبموماسية مع المانيا بحكـ كونو حميفا لبريطانيا  ودوؿ الحمفاء
 .3310عمى وفؽ معاىدة 

 وسائل الدعاية النازية في العراق:
 الصحافة -3

في تقرير بريطاني حوؿ الدعاية النازية في العراؽ أكد عمى اف االلماف استخدموا 
الصحافة لغرض اثارة الرأي العاـ العراقي ضد بريطانيا فقد تـ استخداـ عدة صحؼ بطريقة او 

(، وىذا ما يؤكده 3بأخرى الثارة المشاعر المعادية لسياسة بريطانيا في العراؽ والبالد العربية)
، اوليما اني ازور الوزراء مأخذيفي مذكراتو بقولو )اف لمحكومة العراقية عمّي غروبا ف

العراقييف في مكاتبيـ دوف عمـ وزارة الخارجية واآلخر انني استقبؿ كثيرا مف العراقييف وخاصة 
 (.30مف بيف السياسييف والصحفييف()
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بؿ وصوؿ ىتمر الى ويبدو اف الحركة النازية استطاعت النفوذ الى الصحافة العراقية ق
السمطة فقد كانت عالقة يونس بحري بغوبمز وزير دعاية المانيا النازية قبؿ اف يكوف وزيرا 
لمدعاية، فقد اصدر يونس بحري جريدة العقاب في بغداد بعد عودتو مف المانيا في العاشر مف 

ويونس  وباالتفاؽ مع القادة صالح الديف الصباغ ومحمود سمماف وفيمي سعيد 3312شباط 
السبعاوي والساسة مزاحـ الباجو جي وجميؿ المدفعي وجماؿ باباف، وكانت جريدة العقاب 

(. وىي لـ تكتؼ بنشر المقاالت 33تحمؿ صورة العقاب المشابو لمنسر االلماني اليتمري)
واالخبار لصالح المانيا النازية، بؿ اسست ليا مكتب لتوزيع االخبار )المكتب العراقي 

ى الصحؼ العربية والعراقية فضال عف المقاالت وبالمغات العربية والفرنسية ( عملؤلخبار
(، ونسقت المفوضية االلمانية في بغداد مع 32واالنكميزية وااللمانية وااليطالية والتركية)

الصحؼ العراقية مف حيث نشر االعالنات ودفع االمواؿ عما ينشر فييا مف معمومات عف 
وؼ عدد مف الصحؼ العراقية الى جانب نشر االخبار  الدعائية عف المانيا، وقد تحقؽ ليا وق

 (.31االحداث ومجرياتيا في المانيا عمى صفحاتيا)
وثمة معمومات تشير الى اف غروبا قد اشترى صحيفة العالـ العربي اليومية الذي 
وصـ رئيس تحريرىا سميـ حسوف فضال عف عبدالغفور البدري رئيس تحرير صحيفة 

 (.39، بمحرري )الصحؼ الفاشية()االستقالؿ
وصحيفة العالـ العربي، تعد اوؿ صحيفة عراقية بادرت الى نشر ترجمة كتاب كفاحي 

وحتى  3311أكتوبر  33ليتمر، عمى شكؿ حمقات متتالية، قاـ بترجمتو يونس السبعاوي منذ 
، بقمـ ادولؼ ىتمر3319نيساف  30 رجؿ الساعة  ، تحت عنواف الكتاب الذي يقرأه العالـ اليـو

في المانيا، وفي الحمقة االولى وضع السبعاوي ليا مقدمة، تضمنت الفقرة اآلتية والتي تؤكد 
، 3393اعجاب المترجـ بالحركة النازية وىو مف القادة العسكر الذيف شاركوا بحركة مايس 

 التي وصمت بانيا حركة فاشية.
لمانيا استجابة لمفقر ومف خالؿ )اف اليتمرية حركة تشغؿ باؿ العالـ اليـو ونشأت في ا

جيود الشباب االلماف، وكانت حركة قوية ظيرت في ظروؼ ومصاعب كبيرة لكنيا شقت 
طريقيا، وكانت قادرة، واستطاعت اف تتولى السمطة في المانيا، ومف الضروري اف نتذكر باف 

نستطيع اف  العالـ وقطرنا بشكؿ خاص يجب اف يدركوا االىداؼ االساسية ليذه الحركة، وال
نجد اي شخص مؤىؿ بشكؿ افضؿ مف ىتمر لشرحيا، النو مؤسسيا، وىو زعيـ المانيا حاليا، 
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ونترجـ لقرائنا الكتاب الذي كتبو حوؿ اصولو وكفاحو وىو مترجـ عف ترجمتو االنكميزية 
االصمية بعد ظيوره بوقت قصير، وىكذا سيكوف القراء العرب قادريف عمى قراءة كتاب ىتمر 

الوقت كالقراء االنكميز وايضا القراء في معظـ االقطار االوربية، ويحكي لنا ىذا الكتاب بنفس 
ميمة رائعة لحياة مغامر عظيـ قائد المانيا العظيـ الذي ظير كجندي بسيط لتسمـ زعامة امة 

 (.35كاممة أكثر االمـ تطورا مف الناحية العممية والثقافية في العالـ()
جريدة العالـ العربي في نشر دعاية المانية وانيا مدعومة ماليا وثمة ما يؤكد استمرار 

مف المفوضية االلمانية في بغداد ىو نشرىا عدد عف اىـ انجازات المانيا النازية بما يؤدي الى 
اعجاب الرأي العاـ العراقي بيذه الحركة وزعيميا ىتمر، فضال عف المقاالت التي تؤكد افضمية 

النظاـ البرلماني الذي فشؿ في اغمب الدوؿ الديمقراطية عمى نحو ما النظاـ الدكتاتوري عمى 
 سنجده الحقا عند تحميؿ النصوص الدعائية.

وتمكنت المفوضية االلمانية مف اقناع مديرية الدعاية والنشر العراقية باف تزود 
اط الصحؼ المحمية ببرقيات اخبارية عالمية، فكاف ليا ما ارادت، ونصبت جيازا خاصا اللتق

االمير حبوش،  البرقيات التي تذيعيا الشركة االلمانية االخبارية واستخدمت مترجما وىو عبد
يقوـ بترجمة االخبار مف المغة االلمانية الى المغة العربية، وترسؿ الى مديرية الدعاية العامة 
التي تقـو بدورىا عمى توزيعيا لمصحؼ العراقية ، وعندما امتنعت بعض الصحؼ عف نشر 

ذه االخبار استطاع السفير االلماني اقناعيا وحصؿ التفاىـ معيا عمى نشرىا مقابؿ ى
ىذه الصحؼ، وكانت ىذه االخبار ذات طابع  ألصحابمساعدات مالية تدفعيا السفارة 

دعائي اللمانيا فضال عف االخبار فأف المفوضية كانت تزود الصحؼ بالمقاالت السياسية 
 (.32توغرافية تصور عظمة المانيا)واالجتماعية الى جانب صور فو 

وبعد اتفاقية ميونيخ والتي بدت بمثابة انتصار ليتمر عمى بريطانيا وفرنسا في انتزاع 
تنازالت سياسية منيا، اخذت الصحؼ العراقية وفي مقدمتيا صحيفة االخبار الصادرة في 

دة بالرايخ الثالث ، بنشر مقاالت االعجاب واالشا3311اواخر ايموؿ ومطمع تشريف االوؿ عاـ 
وزعيمو ىتمر، وكانت الصحؼ العراقية تياجـ السياسة االنكميزية المتبعة في فمسطيف، وزاد 
ىذا اليجـو قوة، خالؿ المدة التي انعقد فييا مؤتمر المائدة المستديرة في لندف، وعندما صدر 

ة وكاف وزير بسخري ينتقدونوعنو الكتاب االبيض، أخذ الفمسطينيوف الالجئوف في العراؽ 
المانيا المفوض غروبا يعمؿ بكؿ قوة عمى اثارة الحماسة في نفوسيـ لكتابة المقاالت في 
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الصحؼ العراقية بما يستذكر ما اسفر عنو المؤتمر وما انطوى عميو الكتاب االبيض، وكاف 
ة في لذلؾ تأثيره عمى االكثرية الساحقة مف الشباب العراقي مف خالؿ شتميـ السياسة االنكميزي

 (.32التجمعات العامة والخاصة)
. وقطع العراؽ عالقاتو 3313وعندما وقعت الحرب العالمية الثانية في ايموؿ 

اال  الطوارئالدبموماسية مع المانيا، وفرضت الرقابة عمى الصحافة العراقية وفقا الحكاـ قانوف 
اف بعض الصحؼ العراقية مثؿ جريدة االستقالؿ استمرت في نشر ما يؤيد المانيا النازية 
وتعبئة الرأي العاـ العراقي الى جانبيا والسيما بعد اف عمؿ فييا الكاتب السوري عثماف قاسـ، 
 مييمنا عمى الصحيفة في كتاباتو المثيرة لمرأي العاـ ضد بريطانيا وفرنسا مستغال المشاعر
القومية لدى العراقييف والمعادية ليما والمتعاطفة مع المانيا باعتبارىا دولة لـ يكف ليا سوابؽ 
استعمارية في البالد العربية، وعندما أخذ الناس يقرأوف جريدة االستقالؿ منصرفيف عف بقية 
الصحؼ االخرى، الف مقاالتيا وجدت ليا ىوى في نفوسيـ، األمر الذي دفع الصحؼ 

 (.31مثؿ جريدة الزماف وجريدة البالد اف تحذو حذوىا)االخرى 
 اإلذاعـــة -2

كاف االلماف اوؿ مف ادرؾ اىمية اإلذاعة كوسيمة اساسية في الدعاية الدولية تعمؿ 
جنبا الى جنب مع الدبموماسية في تحقيؽ النفوذ والتأثير عمى وفؽ ما ذىب اليو وزير الدعابة 

( . ومع ىذا اال اف 33كف اف يعمؿ كبديؿ لمدبموماسية()مز، الى اف )الراديو يمبالنازية غو 
االيطاليوف كانوا اوؿ مف دخؿ مجاؿ البث اإلذاعي عمى الموجة القصيرة الى العالـ العربي 

وعندما عارضت بريطانيا الحرب ثارت  3315مع بداية تحضيرىـ لمحرب عمى اثيوبيا عاـ 
الدوؿ العربية وعمى االخص في فمسطيف  ايطاليا لنفسيا بحممة دعائية ضد البريطانييف في

 ومصر واعمنت بأف موسوليني كاف )حامي االسالـ(.
وسبب تأخر المانيا الولوج الى الدعاية اإلذاعية بالمغة العربية ىو اف االلماف كانوا 
يعدوف العالـ العربي منطقة دعاية ايطالية عمى نحو رئيسي في اطار طموحات موسوليني 

 (.20حر االبيض المتوسط في ظؿ سياستو المعروفة )البحر لنا()بالسيطرة عمى الب
وعندما عقدت اتفاقية جنتمماف بيف موسوليني ورئيس وزراء بريطانيا تشامبرليف عاـ 

توقفت الدعاية االيطالية مف راديو باري بالمغة العربية، وعندئذ اسست المانيا محطات  3311
واجية المحطات البريطانية فحمت ىذه اإلذاعات إذاعية عربية موجية الى الشرؽ االدنى لم



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )2العدد )

 2028حزيران 

 

)2359 ) 
 

محؿ اإلذاعات االيطالية التي اضطرت ايطاليا الى اغالقيا عمى وفؽ االتفاقية السابقة، عمى 
اف تقوـ بتنفيذ التيديد الذي أشار اليو ىتمر في خطابو الذي تناوؿ فيو الدعايات التي تبثيا 

 (.23بعض مف إذاعاتيا)
سيطرت محطة إذاعة برليف العربية عمى المسرح  3311 ومنذ وقت مبكر مف عاـ

السياسي العربي بانتفاعيا مف خدمات المحاضريف العرب في جامعات المانيا ومف خدمات 
العرب المثقفيف والمعروفيف مف فمسطيف والعراؽ ومف الدوؿ العربية االخرى الخاضعة لمسيطرة 

األكثر قوة واالوسع استماعا، وكانت الدعاية  البريطانية، فأنتج راديو برليف البرامج العربية
 (:22اإلذاعية االلمانية تؤكد عمى اف)

التوسع االستعماري الشره كاف وراء رغبة الحمفاء في الشرؽ االوسط كميا، وىو بالتأكيد  -3
 يعني نيب مقدرات المواطف العربي واستعباده الى االبد.

قوة حقيقية بالمقارنة مع قوة المانيا، واف كاف الحمفاء شركاء ذوي مكائد وال يمثموف اي  -2
قادة الحمفاء والسمطات الحاكمة ليسوا جديريف بالثقة وغداريف وافرادا ضحميف، ووصفتيـ بأنيـ 

 موجييف مف قبؿ الييود، وعادة ما يشار الييـ بػ )األمـ الييودية المتحدة(.
المتحدة االمريكية فيو اما تكتيؾ الدعاية االلمانية في التعامؿ مع موضوع الواليات 

مختمؼ نوعا ما، فمف اجؿ خمؽ شعور معادي ليا، سيما وانيـ مدركيف باف مثؿ ىذا الشعور 
غير سائد في الشرؽ االوسط بسبب عدـ ممارستيا دور استعماري فيو، لذلؾ اشركت اسـ 

الدوالر، امريكا بأفكار تعد مرفوضة لدى الرأي العاـ في المنطقة مثؿ الصييونية، وامبريالية 
سبيؿ المثاؿ نقمت إذاعة برليف تقريرا عف سياسة امريكا في الشرؽ  العظمى. فعمىوبريطانيا 

االوسط كأنيا مدارة مف قبؿ الصييونية وتيدؼ الى تيويد فمسطيف، واف امريكا ىي شريكة 
بريطانيا في ىدؼ مشترؾ الستغالؿ الدوؿ العربية اقتصاديا وسياسيا عند االشارة الى 

 (.21ىـ النفطية)مصادر 
في العراؽ وليا صدى عندىـ، ومف مؤشرات ذلؾ،  مستمعيفوكانت إذاعة برليف ليا 

عندما فرضت الحكومة العراقية آنذاؾ عقوبات عمى مف يسمع الى إذاعة برليف بمقتضى 
تصؿ الى  3313لسنة  52المادة السادسة مف مرسوـ السيطرة عمى وسائؿ دفاع المممكة رقـ 

دينار( او بيما، اال اف تقارير االستخبارات السياسية  350نة او الغرامة بػػ )السجف لمدة س
تؤشر زيادة عدد المستعميف الييا، السيما اثناء المواجيات العسكرية بيف الجيش العراقي 
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(، وحتى بعد فشؿ الحركة، فعندما 29)3393والقوات البريطانية اباف حركة ما يسمى عاـ 
ية كانت إذاعة برليف تبالغ في دفع العراقييف الى مزيد مف الصداـ مع كانت المواجيات العسكر 

القوات العسكرية البريطانية مف خالؿ تصوير القوات البريطانية بانيا غير قادرة عمى ذلؾ واف 
 (.25المانيا ستبادر الى نجدة الجيش العراقي وامداده بكؿ ما يحتاج اليو مف اسمحة)

بريطانيا، فاف إذاعة برليف بدأت تصور اوضاع العراؽ  ولزيادة نقمة العراقييف عمى
بانيا االوضاع التي تفرضيا الييمنة البريطانية الوحشية، فقد استغمت موضوع الضائقة 
االقتصادية وارتفاع اسعار المواد الغذائية واضطراب حالة السوؽ التجارية فعزت ذلؾ الى 

ادة في استيالؾ المواد الغذائية كالسكر وجود القوات البريطانية في العراؽ الذي يسبب زي
والحنطة مما قد يعرض الشعب العراقي الى المجاعة. ولذلؾ اخذت االشاعات تدور في كؿ 
مكاف، مفادىا بأف الحكومة العراقية سممت كميات كبيرة مف المواد الغذائية الى القوات 

 (.22البريطانية )
مما الشؾ فيو اف البث اإلذاعي مف برليف ساعد كثيرا في تعزيز وتقوية االنطباع لدى 

بقوة االلماف ونجاحيـ ومما ساعد ذلؾ االسموب العاطفي الذي تميز بو المذيع  المستمعيف
العراقي يونس بحري فيو يمتمؾ موىبة مميزة جدا في مجاؿ البث اإلذاعي المميء بالعاطفة 

ة ومف النوع الذي يفضمو النازيوف، فإذاعة برليف في بثيا العربي لـ توؿ واالحاسيس المؤثر 
البرامج الثقافة أي اىتماـ انما كانت تركز عمى إذاعة االخبار والتعميؽ عمييا او إذاعة 

 (.22االحاديث حوؿ وقائع ىذه االخبار بشكؿ مميز لصالح المانيا)
ة البريطانية في العراؽ، كانت وضمف سياؽ تحريض الرأي العاـ العراقي ضد السياس

 (.21إذاعة برليف تؤكد عمى )
 اف العراؽ يدافع عف استقاللو ضد االحتالؿ البريطاني. -3
 اف االلماف قرروا اسناد المقاومة العربية. -2
 اف العالـ العربي يساند المحور النيـ يؤيدوف استقالؿ العرب. -1
 العراؽ.خيانة بريطانيا وادعاءاتيا الكاذبة في احتالؿ  -9

والجؿ تحقيؽ االستماع الى إذاعة برليف، السيما مف ابناء القرى الذيف ال يجيدوف 
 القراءة، اخذ االلماف يبيعوف اجيزة الراديو ليـ بأسعار زىيدة جدا .

 االتصال الشخصي -1
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تؤمف الحركة النازية بقوة االتصاؿ الشخصي المباشر في االقناع والتأثير وىذا ما 
لو )اف نجاح الماركسية في اجتذاب مالييف العماؿ مرده في الدرجة االولى يؤشره ىتمر في قو 

الى الدعاية الطويمة النفس التي يقوـ بيا اآلؼ المحرضيف مف القطب الكبير الى العامؿ 
الحقير مرورا بالمشاغب المتطوع لمقاطعة الخطباء المعاديف وبالخطيب المتطوع لتمقيح السواد 

يؾ بحرص الدعاة مف مفكريف وخطباء ومحدثيف بارعيف عمى معايشة بالمقاح الماركسي، ناى
 (.23السواد رغبة منيـ في الوقوؼ عمى احوالو والتعرؼ عمى ما يفرحو وما يشجيو()

وضمف ىذا السياؽ وبعد اف استطاع غروبا ببغداد وعبر االتصاؿ الشخصي اف 
واجتماعية لمفكر النازي االلماني يحقؽ الكثير وبشكؿ خاص فيما يتعمؽ بتأميف قاعدة سياسية 

في العراؽ، كاف ممثؿ الحزب النازي في العراؽ الدكتور يوليوس جورداف والذي يعمؿ في 
خدمة الحكومة العراقية بمنصب مدير متحؼ اآلثار في بغداد يستطيع التجواؿ بحرية 

يد مف حفالت واالختالط مع المسؤوليف العراقييف ويقيـ كذلؾ في المفوضية االلمانية العد
االستقباؿ الباذخة، بحيث يستضيؼ فييا رجاؿ الطبقات االستقراطية والفقيرة، وعف طريؽ 
وساطة بعض االحزاب الصغيرة كاف يقيـ حفالت لبعض العراقييف المختاريف بدقة والذيف مف 

ممقو المحتمؿ انيـ كانوا ذوي فائدة لعمؿ المفوضية الدعائي المضاد لمسياسة البريطانية، واف ت
 (.10لمعراقييف لـ يفشؿ في احراز استجابة مفيدة)

وكانت المفوضية االلمانية تستغؿ مناسبة العيد الممي االلماني سنويا القامة حفالت 
كوكتيؿ تدعوا الييا رجاؿ الدولة والسياسة وكبار التجار والصحفييف ورؤساء الطوائؼ الدينية 

واعضاء الجاليات االجنبية وعوائميـ وكانت  في العراؽ، والنواب ورجاؿ السمؾ الدبموماسي
الزينة وانوار المصابيح تبير عيوف الحاضريف، يرفؼ فوقيا العمـ االلماني يعموه الصميب 

فضال عف قراءة االناشيد النازية بألحاف جذابة تثير الحماسة عند  –السواستيكا  –المعقوؼ 
روبا وزوجتو والموظفوف في المفوضية الحضور واالعجاب بالنازية وزعيميا ىتمر، واف الير غ

 (.13ماىروف في فف العالقات العامة في التعامؿ مع الحضور وكسب ودىـ)
واستطاع غروبا اف يتجاوز العمؿ الدبموماسي القديـ واف يجعؿ مف العمؿ الدبموماسي 
 اساس لعالقة حضارية يخاطب عبرىا المجتمع العراقي بأسـ المجتمع االلماني وىو في جميع
االحياف يسعى الى االقناع، مما قد يؤدي الى عناصر الترغيب واالثارة والتي ىي اساس 
العممية الدعائية، واستطاع اف يحقؽ مجموعة مف النجاحات سواء عمى صعيد العالقة مع 
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الممؾ غازي وتأميف إذاعة محمية ىدية لو مف المانيا، التي وظفيا في الدعاية ضد بريطانيا 
 باألساسير منيا ومف أجؿ التعبئة الدعائية لضـ الكويت الى العراؽ وىي وفي سبيؿ التحر 

يريده االلماف في تمؾ الفترة، ومف ثـ تشجيع بكر  ما كافموجية ضد بريطانيا ايضا وىو 
صدقي لزيارة المانيا بدعوة مف ىتمر، مما خمؽ تصور بأف غروبا كاف وراء دفع بكر صدقي 

النقالب العسكري ضد حكومة ياسيف الياشمي عاـ والضباط العراقييف الى تنفيذ ا
3312(12.) 

ولعب المدرسوف االلماف في العراؽ دورا واضحا في ممارسة االتصاؿ الشخصي 
لخدمة توجو الدعاية النازية، إذ نجح غروبا في تأميف وصوؿ مجموعة مف المحاضريف 

في بغداد، الى اف االلماف واف  والمدرسيف لممدارس الثانوية والكميات بما يعزز الوجود االلماني
كانوا غير عديديف اال اف نفوذىـ ذو شأف )واليزاؿ في ازدياد( وىو يعمف تزايد ىذا النفوذ الى 
وجود محبة قوية لدى العراقييف أللمانيا واف سبب ذلؾ بالدرجة االولى يعود الى التدابير 

رأيو لديو مشكمة ايضا مع الييود الشديدة التي اتخذتيا المانيا ضد الييود والف العراؽ حسب 
فيـ يشكموف ربع االىالي وليـ اليد الطولى في التجارة، فيذه واسباب اخرى منيا دينية ومنيا 
سياسية قد سببت توترا قويا في العالقات بيف العرب والييود واف ذلؾ مفيد لؤللماف بما يسيؿ 

 (.11عمميـ الدعائي)
درسيف الماف لتدريس المغة االلمانية في المدارس كما اف استعانة الحكومة العراقية بم

الثانوية قد اتاح المجاؿ ليـ لمتأثير في مشاعر الطالب واثارة اعجابيـ بالمانيا وبما يجري فييا 
مف تغييرات سريعة وجديدة وقد اشار الى ذلؾ )اليرىوير( مدرس المغة االلمانية في الثانوية 

ره في جريدة )نياتشو تساثيوف( االلمانية عف عممو في المركزية ببغداد، في مقاؿ كاف قد نش
اعجابيـ بالمانيا  باتجاهالعراؽ، فقد أوضح فيو بأنو استطاع اف يثير مشاعر الطالب العراقييف 

وزعيميا ىتمر وكيؼ أنيـ كانوا يتمنوف زيارة ىتمر لمعراؽ، وكما انو افاد في ىذا المقاؿ ايضا 
دروس خصوصية بالمغة االلمانية  بإعطاءالمركزية كاف يقـو بأنو فضال عف عممو في الثانوية 

عف التعميـ  بإسيابلبعض الشخصيات المسؤولة في العراؽ، مما اتاح لو المجاؿ لمتحدث 
 (.19والفف واالقتصاد في المانيا في عيد ىتمر)

 العالقات الثقافية والدعاية -9
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عالقتيا بالدعاية الخارجية، تعد االداة الثقافية مف اكثر االدوات قدما مف حيث 
والمانيا النازية اولت ىذه االداة قدر مف اىتماميا في العراؽ وسعت الى توظيفيا لتحقيؽ 
مصالحيا السياسية إال انيا واجيت محاوالت بريطانية لمتقميؿ مف شأنيا. واف النشاط الثقافي 

بثالث مدرسيف الماف  3312في العراؽ أللمانيا النازية بدأ بفتح مدرسة صناعية عراقية عاـ 
قامة اوؿ عيد ليا مف انقالب بكر صدقي بوجاء ذلؾ بسبب رغبة حكومة حكمت سميماف في ا
 تعاوف اوثؽ مع المانيا في المجاليف العممي والثقافي.

ويبدو اف ىذا المنحى اوجد ثماره بالنسبة لمسياسة االلمانية في العراؽ، لذلؾ ايدت 
في برليف رغبتيا في التعاوف الثقافي مع الحكومة العراقية في كانوف  الجمعية االلمانية لمتعميـ

، اماًل منيا بأف يكوف ىذا التعاوف واسطة لتوطيد العالقات الثقافية وتقوية 3311االوؿ عاـ 
اواصر الصداقة بيف الشعبيف العراقي وااللماني، وقد عبرت عف ذلؾ باستعدادىا لتقديـ 

لصناعي وانشاء مدرسة صناعية مف خالؿ تقديـ الجمعية مبمغ المساعدات في حقؿ التعميـ ا
(، 15مارؾ( لشراء المكائف والمعدات الصناعية وترشيح المدرسيف المطموبيف ليا) 350000)

إال اف ىذا المشروع لـ ير النور بسبب اعتقاد نوري السعيد اف اليدؼ الكامف مف وراء تحقيؽ 
سة تخريبية لحساب االلماف الغير( ويبدو اف بريطانيا تمؾ الفكرة ىو جعؿ المدرسة نواة )لمؤس

 (.12ىي التي اشارت عميو التخاذ قرار بشأف رفض المشروع االلماني)
وكاف لمبعثات العممية وايفاد الطالب العراقييف لغرض الدراسة في المانيا نصيب 

طالب العراقييف الذيف واضح في بناء العالقات الثقافية، فقد اولت الحكومة االلمانية عنايتيا بال
، والذيف عمدت الحكومة االلمانية عمى اف يزور ىؤالء 3312وفدوا الييا ضمف بعثة عاـ 

( بما يجعؿ ىؤالء الطالب 12الطمبة المعامؿ والمؤسسات االلمانية لغرض االطالع والتدريب)
عنو الى يخمقوف تصورا ايجابيا عف تقدـ المانيا وعظمتيا وينبيروف بذلؾ ومف ثـ الحديث 

اآلخريف مف العراقييف، وفعال اف الطمبة العراقييف بدأوا بالحديث عف العناية والعطؼ التي 
 (.11ماركا() 320ابداىا االلماف ليـ وذكروا اف الحكومة االلمانية خصصت لكؿ واحد منيـ )

 جمعية الشباب النازية
او االتصاؿ لـ تعد الدعاية مقتصرة عمى استخداـ وسائؿ االتصاؿ الجماىيري 

الشخصي عبر المفظ واالشارة فقط، بؿ اف استغالؿ الدوافع االجتماعية والسموكية والنواحي 
السايكولوجية واستخداميا كأساليب في التأثير وزيادة الفاعمية لموصؿ الى اليدؼ بأقؿ وقت، 
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كاف ليا دور كبير في النشاط الدعائي، اي اف الدعاية مف الممكف اف تكوف مف خالؿ 
 (s.sالستعراضات العسكرية والتي كانت تقوـ بيا جمعية الشباب النازي، وىـ جمعية شباب )ا

"Sturm Staffel اصحاب القمصاف السود اي فرقة الصاعقة وىـ مف السنة السادسة الي "
.( اصحاب A.Sالسنة الثامنة عشر وكاف شعارىـ المحافظة عمى حياة ىتمر، وشباب جمعية )

يف آلو عمى انفسيـ الدعاية لمحزب النازي وبث مبادئو لما استطاعوا الى القمصاف السمر، الذ
ذلؾ سبيال ، وكذلؾ الرياضييف وشباب المدارس االخرى بحيث تشترؾ في ىذا االستعراض 
النخبة الممتازة مف شباب المانيا كميا، وكاف ليذا االسموب الدعائي تأثيره عمى تنظيـ الفتوة 

والتقى  3312عراؽ زعيـ الشباب االلماني )يمدورفوت شبراخ( عاـ في العراؽ، فعندما زار ال
تعبيرا عف الحركة الشبابية القومية  باعتبارىابالممؾ غازي ، اقترح عميو اف ييتـ بحركة الفتوة 

، 3311العربية، ودعا الى مشاركة الشباب العراقي في ميرجاف الحزب النازي في سبتمبر 
فتى( مف  20لمدعوة وشاركت في الميرجاف بوفد يتألؼ مف ) وقد استجابت الحكومة العراقية

منظمة الفتوة العراقية برئاسة المقدـ محمود فاضؿ مدير التربية البدنية والتدريب العسكري في 
وزارة المعارؼ الذي تـ تقديمو شخصيا الى ىتمر، فكاف ليذا المقاء فضال عف الجو العسكري 

عراقي مما جعؿ رئيس الوفد بعد عودتو الى بغداد اف يعيد المؤثر لمتجمع، اثره عمى الوفد ال
تنظيـ الفتوة العراقية بأساليب تشابو ما ىو متبع في المانيا، فالزي الموحد الذي صمـ 

(. واف 13الوفد مف اجؿ ارتدائو خالؿ التجمع تـ تثبيتو كزي لمفتوة العراقية) ألعضاءخصيصا 
ة االلمانية اثار قمؽ بريطانيا صاحبة النفوذ االكبر في مشاركة الوفد العراقي في ميرجاف الشبيب

العراؽ وخشيتيا مف اف يؤدي ذلؾ الى توثيؽ اواصر الصداقة والتعاوف بيف الشبيبة العراقية 
السفير  والشبيبة اليتمرية وبما يؤدي الى زيادة انتشار االعجاب والحماس لاللماف وقد اشار

جاء  3311/آب/29بمذكرة ارسميا الى حكومتو في  البريطاني في بغداد الى تمؾ المخاوؼ
فييا )اشعر بثقة تامة بأف الفتوة العراقية سوؼ تعود مف المانيا وىي عمى اعجاب كبير 

 (.90بالعرض الذي شاركوا فيو، وسوؼ يكوف ىتمر دائما البطؿ العظيـ لمشباب العراقي()
اف الشباب المشاركيف في ومف مؤشرات تأثير الدعاية النازية عمى الشباب العراقي، 

(، واف 93المسيرات يقوموف بتحية الممؾ بذراع مرفوعة متجية الى االماـ، التحية النازية)
الرؤية الفاشية لحركات الشباب العربي في ثالثينيات القرف الماضي كثيرا ما يستدؿ عمييا مف 

 (.92خالؿ الميوؿ النازية والفاشية في العراؽ وغيره مف البالد العربية)
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ومف مظاىر اىتماـ المانية النازية بالفتوة العراقية، توجيو الدعوة الى الحكومة العراقية 
( فتى في العيد الوطني االلماني عمى اف تتحمؿ 20الف يشترؾ وفد مف فتياف العراؽ بواقع )

ذلؾ تشكمت لجنة خاصة في وزارة المعارؼ برئاسة المفتش  وألجؿ( 91المانيا نفقات الوفد)
اـ لممعارؼ وتـ اختيار اعضاء الوفد مف رجاؿ الفتوة والمعمميف ومف جميع الوية العراؽ الع

ويتضح التأثير الدعائي لمثؿ ىذا النشاط مف خالؿ ما نشره احد اعضاء الوفد في جريدة 
العراؽ عمى شكؿ مشاىدات عف المانيا ونظاميا السياسي وينقؿ فييا عبارات مف خطب 

شديد )استعرض امس  بانبيارؼ نشاطات الجماعات المستعرضة الساسة االلماف وىو يص
الجمعة جماعة الحزب السياسي اليتمري الذيف يخمصوف لو ويحبونو كؿ الحب وىـ يأتوف بعد 
ذوي الخوذ الفوالذية... ماذا اقوؿ لؾ عنيـ حيف يسيروف تصورىـ اجساما مف الحديد ممتصقة 

الموت وال تخافو، شباب متحمس فخور بوطنو،  بعضيا ببعض كأنيا قطعة واحدة، كأنيا تريد
جسور عمى الشدائد والمصاعب، يجؿ بالده ويحترميا ويفتخر بيا، يبمغ مجموع ىؤالء الذيف 

 (.99الؼ() 200استعرضوا في ىذا اليـو أكثر مف 
وايغاال في التأثير الدعائي فأف إذاعة برليف العربية، استضافت رئيس الوفد والقى 

االمة االلمانية وحكومتيا عمى اىتماميا بالوفد العراقي وابدى اعجابو بما رأه  كممة شكر فييا
والوفد العراقي مف مظاىر صناعية متقدمة، وكانت إذاعة قصر الزىور الممكي اعادة بث ىذه 

 (.95الكممة واالناشيد التي اعقبتيا)
لعربي، ومف الجمعيات االلمانية التي سعت في نشاطيا الستقطاب الرأي العاـ ا

الجمعية االسالمية في برليف وجمعية الشرؽ االلمانية في برليف والتي كانت تضـ عدد مف 
االساتذة المستشرقيف الذيف يعمموف عمى دراسة شؤوف الشرؽ القديـ فضال عف عدد كبير مف 
رجاؿ الثقافة والفكر، وعندما تقيـ ىاتاف الجمعيتاف نشاطاىا تدعوا ليا الشخصيات العراقية 

عندما نظمت المانيا االلعاب االولمبية، اقامت  3312لعربية الذيف يقصدوف المانيا ففي عاـ وا
جمعية الشرؽ االلمانية حفؿ دعت اليو االمير زيد مفوض العراؽ في برليف وتوفيؽ السويدي 
ورؤوؼ الجادرجي ونصرت الفارسي والدكتور صائب شوكت ومحمد عبدالحسيف المحامي 

رىـ مف الشباب العراقي اعضاء البعثة العراقية الى االلعاب االولمبية، ورؤوؼ الكبيسي وغي
والقيت الخطب في االحتفاؿ مف قبؿ اعضاء الجمعية، وشار احد الخطباء وىو يالمس 
عواطؼ العراقييف، الى التقاء الشرؽ بالغرب في بغداد اياـ بيت الحكمة والمدرسة النظامية 
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واف الصفا يوـ كاف خمفاء المسمميف وامراء الديف ينفقوف والمستنصرية وفي البصرة في ظؿ اخ
عمى سعة لنشر الثقافة سواء كاف مصدرىا مكة او روما وكاف عمماء الغرب يتدفقوف عمى 

 (.92العواصـ العربية حامميف معيـ عمـو الروماف واليوناف لنقميا الى العربية... )
حفؿ لوفود البالد العربية في ونظمت الجمعية االسالمية في برليف بنفس المناسبة 

جامع برليف وكاف بينيـ بعض الشباب العراقييف والقيت فيو الخطب التي اشار بعضيا الى اف 
االسباب التي دعت المانيا الى تحقيؽ الوحدة االلمانية ىي نفسيا تدعو العرب الى تحقيؽ 

ا بقيادتو مف مشاريع وحدتيـ فضال عف اشادة الخطب بالزعيـ النازي ىتمر وما حققتو الماني
عظيمة في سبيؿ الرقي االجتماعي والصناعي وكاف يعقب كؿ خطاب تصفيؽ حاد وىتاؼ 

 (.92مف الجميع ليعيش ىتمر)
 

 اتجاىات الدعاية النازية في العراق
بعد اف عرضنا في المطمب السابؽ لوسائؿ الدعاية النازية في العراؽ، ومع اف ىذا 

التجاىاتيا، إال اننا في ىذا المطمب نحاوؿ الكشؼ عف ىذه االتجاىات المطمب اعطى مؤشرا 
عبر قراءة وتفحص دقيؽ لمنصوص الدعائية التي نشرت في الصحؼ العراقية ذات الميوؿ 
النازية او عمى األقؿ انيا تعاطفت مع المانيا النازية واف مصدر ىذه النصوص في االغمب 

ف اعتماد الصحؼ في ذلؾ النيا الوسيمة الوحيدة التي ىو مصادر المانية )وكالة انباء(، وا
وثقت في المكتبة الوطنية والكثير مف اعدادىا مفقود، فضال عف اعتماد الوثائؽ المتوفرة 
بمثابة دليؿ يؤكد ما تذىب اليو ىذه النصوص ومؤشر عمى قوة تأثير الدعاية النازية في 

 العراؽ.
 االعجاب بالنظام النازي وزعيمو ىتمر -8
زت الدعاية النازية عظمة ىتمر في سبيؿ خمؽ االعجاب بو كزعيـ لنظاـ عظيـ، بر 
ذلؾ عقدت مقارنة بيف اسباب ظيور ىتمر كزعيـ عظيـ واسباب ظيور رموز دينية  وإلظيار

عظيمة في حياة األمـ السيما األمة االسالمية مثؿ النبي محمد )صمى اهلل عميو وسمـ( واف 
انطمقت مف نفس الواقع المرير الذي جعؿ منيا قادة عظماء )اف ىذه الرموز بما فييا ىتمر 

عظماء كؿ أمة ينبعثوف مف الطبقة الفقيرة التي تحس بوخز الفاقة ومضض العوز الذي يصير 
سببا في تحفزىـ لمدفاع عف االنسانية المعذبة مف طبقتيـ، فيصبحوا بأسـ اهلل قادة األمـ 
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اطرىـ الكسير.. وىتمر رجؿ األمة الجبار فقد كاف يسيروف بيا عمى النيج الذي يمطؼ مف خ
صباغا ال تمسؾ يده اال عمى الفرشاة واليوـ رباف سفينة المانيا النازية، فقد ابدؿ قبضة الفرشاة 

اش.. فجوابنا عمى ذلؾ اف ىؤالء بقبضة الدفة بسيرىا حيث شاء في عرض محيط الحياة الجي
وظائفيـ الى اف ذروتيا وذلؾ عف طريؽ سحؽ مستحدثو المنصب والنعمة تدرجوا في مدارج 

االنانية الفتاكة والشعور بمذة الخدمة العامة ليس غير... وقديما عذب سيد العرب وباعثيا 
فخرج هلل في مبدئو تاركا اىمو وذويو، مثمما طرح بيتمر الى مجاىيؿ السجوف فقضى سنيف 

 (.91عديدة مغمورا بظالميا البييـ()
المبيرة ليتمر ذىبت الدعاية الى اف الشعب االلماني معجب  وتأكيدا ليذه الصورة

بيتمر منذ سنيف وذلؾ لكفاحو المبكر في الحياة ولمضربات التي تبادليا مع االشتراكييف في 
التي قاساىا  كجندي نشيط في الحرب العالمية االولى ولموقت الذي قضاه في  ولآلالـفيينا 

قائميف )اف ىتمر ليس ممكا وال أميرًا وال مف طبقة  السجف.. واف االلماف البسطاء يرددوف
 (.93األشراؼ او البرجوازية وانو عامؿ وجندي مثمنا()

وايغاال في تأكيد ىذه الصورة عف ىتمر، االنساف المتواضع والقائد العظيـ والزاىد مف 
ذويو الدنيا، كأف الدعاية صورت ىتمر بأنو فضال عف موسوليني ال يريد اي شيء لنفسو او ل

وانما يريد كؿ شيء لبالده وشعبو، فال مطمع لو وال غاية في الحياة والحكـ سوى اف تحصؿ 
بالده عمى أعظـ مقدار ممكف مف العظمة والقوة والجاه والثروة، اما ىو فيكفيو مف بالده انو 
يناؿ ما يسد حاجات الحياة في ابسط صورة ممكنة، ولذلؾ تعمؿ الدعاية سبب التفاؼ العقوؿ 

القموب حولو وىذه قوة ما فوقيا قوة وبفضؿ ىذه القوة استطاع ىتمر اف يأخذ المعاىدات و 
 (.50المذيمة بتوقيع كبريات الدوؿ العظمى ويمزقيا تمزيقا()

واف ىتمر وفقا لمنطؽ الدعاية النازية وضمف سياؽ ىذه الصورة فيو رجؿ سيؿ ال 
ي ثوبو البسيط العادي وحولو الضباط تغمب عميو الخشونة وال مظاىر االعتداء )فقد تراه ف

االلماف في ثيابيـ العسكرية المزركشة يتقمدوف ميدالياتيـ وشاراتيـ الحربية وال يضايقو اف 
( وىو بذلؾ عمى العكس مف موسوليني الذي يروؽ لو دائما اف 53يكوف صدره عاطال منيا()

 .(52يبدو في ثوبو العسكري الرائع تحيط بو جميع مظاىر القوة()
وغالت الدعاية في وصؼ صورة ىتمر بما يجعمو الزعيـ النموذج الذي مف الممكف اف 
يتمناه الشعب زعيما لو وىو القائد المحب لمحياة وىو االنساني المبدع وىي الصورة التي 
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تجعمو نقيض الصورة السمبية التي ربما تحدث بيا اعداءه بأنو عدواني وقاسي ومغامر ولذلؾ 
كد ايضا عمى انو )شديد الغراـ بفنوف اليندسة وقد مارسيا يوما ما ويحب كانت الدعاية تؤ 

الصور والميكانيؾ واالطفاؿ واالصدقاء والموسيقى واالشرطة السينمائية وأحب ىذه االشرطة 
الى قمبو شريط الفارس البنغالي، وىو يمقت السرية ويكرىيا كثيرا، ويحب االئتناء الطويؿ قبؿ 

سرعتو عف اربعيف ميال في  ال تزيدفقطاره الذي ينقمو مف بمد آلخر المفاجأة والمباغتة 
 (.51الساعة()

وكتبت جريدة البالد في مقاؿ ليا عف الشباب والقومية وبما يؤكد انيا سعت الى جعؿ 
الرأي العاـ يعجب بيتمر بقوليا )كيؼ يرجى المة خيرا مف شباب فقدوا الخمؽ القومي 

رادت اف تقضي عمى معالـ الدوؿ المعتزة بنفسيا لوال اف يييأ ا بمبادئواالجتماعي واىتموا 
لتمؾ الدوؿ رجاالت ذوو بأس مف حديد، وقفوا بوجو تيارىا واكتسحوا معالـ آثارىا حتى 
استطاعت اف تتنفس الصعداء وتسير بمجراىا الطبيعي الى ما فيو خيرىا وسعادتيا.. اجؿ لوال 

ليني وىتمر لما وجدت ايطاليا والمانيا اليوـ بيذه العظمة اف يييأ اليطاليا والمانيا امثاؿ موسو 
 (.59التي يحسب ليا العالـ الؼ حساب()

وعمى مستوى خمؽ صورة ايجابية عف النظاـ النازي بما يجعؿ الرأي العاـ يتييبو، 
كانت الدعاية النازية تتحدث عف االنجازات االقتصادية والسياسية واالجتماعية التي تحققت 

نيا في عيد النظاـ النازي مف قبيؿ الحديث عف رفاىية العماؿ االلماف التي تحققت مف في الما
واف ىدؼ  3311خالؿ توقيع قانوف الحرؼ اليدوية مف قبؿ وزيري االقتصاد والعماؿ عاـ 

النظاـ بموجب ىذا القانوف ىو حماية ومساندة العمؿ لموصوؿ الى اعمى درجة مف الميارة 
يتوصموف الييا ولمعامؿ الماىر وفؽ ىذا القانوف يتقدـ لاللتحاؽ اماـ  وحماية الكفاءة التي

مجمس الحرؼ اليدوية االلماني ويحصؿ عمى شيادة تثبت كفاءتو وتنطؽ بحقوقو في استعماؿ 
( وعمى وفؽ منطؽ الدعاية النازية اف اليو 55لقب استاذ ويؤسس معمال لحسابو الخاص)

ة حاسمة عمى جانب عظيـ مف األىمية وىي تييأة اتخذ خط ألنوىتمر جدير بشكر الوطف 
 (.52االشغاؿ لمعماؿ االلمانييف ورد الييـ شرفيـ)

وضمف ىذا السياؽ كانت الدعاية النازية تؤكد عمى كؿ ما يحدث مف انجاز او نشاط 
في المانيا بما يؤدي الى تأكيد نجاح النظاـ النازي في ادارة دفة البالد ومف بيف ذلؾ المعرض 

مرة اظيار الدليؿ  ألوؿالزراعي الذي أطمؽ عميو أسـ االسبوع األخضر واف المانيا استطاعت 
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مت اليو السياسة الزراعية النازية وعمى االنسجاـ بيف القوانيف ومنفذييا ومالءمتيا عمى ما توص
لروح المزارعيف بما يجعميـ يقوموف بواجبيـ ازاء وطنيـ وجعمو مستقال عف المنتوجات 

 (.52االجنبية)
ولمرد عمى الرأي الذي يذىب الى اف النازية تقمؿ مف شأف االجناس االخرى واف 

و ارقى االجناس، والف ذلؾ يؤدي الى خمؽ انطباع سيء عف المانيا لدى الجنس اآلري ى
الرأي العاـ، فأف الدعاية النازية ذىبت الى اف النظريات النازية الخاصة بالجنس والوراثة 
ستوضع عمى بساط البحث اماـ المؤتمر العالمي لمسكاف الذي سيعقد في مدينة برليف في 

اخمية االلماني وسيدرس المؤتمر كافة القضايا المتعمقة شير ايموؿ وتحت اشراؼ وزير الد
بالسكاف مف الوجيات السياسية والبيولوجية واالجتماعية واالقتصادية والنفسانية والطبية واف 
المؤتمر سيتوصؿ الى نتائج مف شأنيا القضاء عمى االشاعات الكاذبة التي اخذت تروج في 

 (.51انية في مسائؿ السكاف )البالد االجنبية حوؿ وجيات النظر االلم
 المانيا تؤيد السالم وال تؤيد الحرب -2

كانت الدعاية النازية تحاوؿ اظيار المانيا بأنيا دولة ال تؤيد الحرب، بؿ انيا تسعى 
الى السالـ واف االمة االلمانية لف تقوـ عمى اي عمؿ مف شأنو اثارة الحرب، وىي مستعدة 

(، وعندما اخذت المانيا تتراجع 53الى عقد اي ميثاؽ دولي مف شأنو صيانة السالـ العالمي)
رساي وطبقت قانوف التجنيد االجباري ، فأف الدعاية النازية اخذت تبرر ذلؾ، عف معاىدة ف

بأنيا لجأت الى ذلؾ بعد اف نفد صبرىا وفقدت أخر امؿ كانت تعقده عمى مبدأ احتراـ الدوؿ 
االخرى لمعاىدة فرساي ففي الوقت الذي كانت فيو بقية دوؿ اوربا تعمؿ عمى زيادة التسميح 

ة النازية فأف المانيا استمرت عمى احتراـ احكاـ المعاىدة وبينما كاف كما ىو منطمؽ الدعاي
الؼ( جندي كانت فرنسا تدرب المالييف مف ابناءىا  300عف ) ال يزيدعدد الجيش االلماني 

عمى الجندية دوف اف تفكر في احتراـ العيد الذي قطعتو عمى نفسيا في ميثاؽ لوكارتو بمزوـ 
 (.20تخفيض سالحيا)
في ىذا التبرير فأف ىتمر اعمف اف عدـ ارتباط المانيا بمواد معاىدة فرساي  وايغاال

سببو التمييز بيف شعبيا وبيف شعوب اخرى، واف المانيا ترغب في التوقيع عمى مواثيؽ عدـ 
التعدي مع الدوؿ المجاورة كؿ عمى حدة، بحجة اف اليدؼ مف ذلؾ ىو عزؿ الدوؿ المحاربة 

المانيا مستعدة لالشتراؾ في المساعي التي يمكف اف تؤدي الى  وتحديد منطقة الحرب، واف
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الصميب االحمر التي تنص عمى منع استعماؿ انواع معينة  مبادئتحديد السالح عمى وفؽ 
مف السالح التي مف شأنيا اف تقضي عمى النساء واالطفاؿ أكثر مف قضائيا عمى القوات 

 (.23المتحاربة)
تمدت عمى اسموب التبرير في الدفاع عف ما تقـو بو مف وواضح اف الدعاية النازية اع

اجراءات عسكرية وفي نفس الوقت تؤكد عمى انيا تريد السالـ وليس ليا مطامع استعمارية، 
واف ما تقوـ بو ىو مف اجؿ تقوية مركزىا في الداخؿ واف الشعب االلماني مثؿ حكومتو انيما 

المانيا واف عصبة االمـ عاجزة عف انياء اي يريداف السالـ عمى اف يضمف ىذا السالـ شرؼ 
حرب بؿ انيا سارت وراء الجحافؿ العسكرية، والحرب نفسيا قررت مصيرىا اسراب الطائرات 
القاذفة لمقنابؿ وبما اف المانيا ال ترغب اف تكوف في مصير حرب قادمة قد تشف عمييا لذلؾ 

ؿ وىي بذلؾ ال ترمي عمى وفؽ فأنيا بادرت الى تجييز نفسيا بأسراب مف قاذفات القناب
المنطؽ الدعائي النازي، الى االعتداء عمى احد بؿ ىي عازمة عمى متابعة عمميا 

 (.22بسالـ)
وعندما اخذت بريطانيا وفرنسا تؤكد عمى اىمية توطيد السمـ العالمي واستمرار 

االلمانية  المفاوضات بيف دوؿ اوربا حوؿ ذلؾ، كانت الدعاية النازية تؤكد عمى اف الحكومة
تشارؾ حكومتي انكمترا وفرنسا الرغبة الشديدة لتوطيد السمـ العالمي بشرط اف يضمف ذلؾ 
سالمة المانيا بقدر ما يضمف سالمة الدوؿ االوربية االخرى، واف المانيا ترحب بالمفاوضات 
ا التي تجري بيف الدوؿ في ىذا السبيؿ وانيا ستدرس كؿ الوسائؿ الفعالة التي يجب اتخاذى

عف المنافسة في التسميح وىي مقتنعة بأنو يمكف التوصؿ الى اتفاقيات  الناشئالخطر  إلزالة
دائمية بيف الدوؿ اذا راعت االعتبارات الضرورية لذلؾ، وفي مقدمة ذلؾ االعتبارات 

( ، وذلؾ يوصي الى حؽ المانيا في الحصوؿ عمى مستعمراتيا التي فقدتيا 21الجغرافية)
 لمية االولى.خالؿ الحرب العا

واستمرت تبريرات الدعاية االلمانية لمتخمص مف بنود معاىدة فرساي التي قيدت قوة 
المانيا وذلؾ بسوؽ الحجج التي تذىب الى اف ىذه المعاىدة جعمت الشعب االلماني يشقى 

الف الدوؿ الموقعة عمى المعاىدة استمرت بالتسمح دوف اف  األمافلمدة طويمة ويشعر بعدـ 
الحيا واف الشعب االلماني يعد ىذه الحالة اىانة وحشية ومذلة وانيـ ال يستطيعوف تنزع س

(. 29العيش في ظؿ ىذه الحالة الدولية المخجمة التي تفرضيا عمييـ شروط معاىدة فرساي)
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ووفقا لمنطؽ الدعاية النازية وتعزيزا ليذا االتجاه، فأف مطالبة المانيا بعودة المستعمرات 
عني سوى عودة ممؾ شرعي الف المانيا حصمت عمى  مستعمراتيا بصورة شرعية االلمانية ال ت

 (.25كما يفيـ اآلخروف العدؿ وأخذت منيا بصورة غير قانونية وخروجا عمى حؽ االخريف)
 اتجاه تحريض العراقيين ضد بريطانيا

يتضح ىذا االتجاه مف خالؿ ما تظيره المانيا مف تعاطؼ مع العرب لمتحرر مف نير 
االستعمار وكانت القضية الفمسطينية محور الصراع بيف العرب وبريطانيا المنفذ الذي نفذت 
منو المانيا الى عواطؼ الشعب العربي، مما استثار العرب وجعميـ يتعاطفوف مع المانيا في 
مواجية العدو المشترؾ والمتمثؿ باالنكميز والفرنسييف والصياينة، وىنا اوؿ ما يطالعنا وضمف 

ؽ ىذا االتجاه، ىو تذكير الدعاية بالوعد الذي قطعتو بريطانيا لمعرب بتشكيؿ حكومة سيا
عربية مستقمة بكؿ معاني االستقالؿ ولـ تؼ بو مما جعؿ اماني العرب التي عمى اساسيا 
)ىب الحسيف وانجالو الكراـ مرة واحدة، وورائيـ امراء العروبة ينشدوف الحرية ويعمموف في 

ىي بالد العروبة مجزأة االوصاؿ مقسمة الى  ، تتالشى وتنيار و )ىا سبيؿ االستقالؿ(
امارات ودويالت صغيرة مبعثرة يسيطر عمييا نير المستعمر بقساوة ووحشية، وبدال مف )الوعد 

 (.22الشريؼ( سادت سياسة فرؽ تسد لتكوف منيج ليـ يعمموف بو في السر والعمف()
ف حقبة تصاعد حركة التحرر العربي في نشطت الدعاية االلمانية في العراؽ أبا

الثقافة  فانتشرتالثالثينيات مف القرف الماضي، إذ بدأ الوعي القومي يتنامى لدى العراقييف، 
السياسية المختمفة والنظريات  المبادئواتسعت المدارؾ وتوفرت وسائؿ االتصاؿ، فبرزت 

ي وتحقيؽ اآلماؿ الوحدوية أمؿ ( وكاف التضامف العرب22االجتماعية واالقتصادية المتباينة)
الدعاية االلمانية ىذه اآلماؿ مستفيدة  فاستغمتنخبة مف الشباب الذيف اسسوا نادي المثنى. 

مف عدـ اكتراث فرنسا وبريطانيا ليذا اليدؼ االسمى بالنسبة لمعرب، لذا لـ تبخؿ حكومة 
( 21اماني العرب القومية) العطؼ والتأييد الدعائي لتيار الوحدة وتعد بتحقيؽ بإعالفالرايخ 

واف االسباب التي تدعو المانيا الى تحقيؽ وحدتيا ىي نفس االسباب التي تدعو الى تحقيؽ 
 (.23الوحدة العربية)

والستمالة العراقييف الى جانب المانيا، استغمت الدعاية االلمانية مناسبة افتتاح اوؿ 
لحكومة العراقية احسنت صنعا ، وذىبت الى اف )ا3315مفوضية عراقية في برليف عاـ 

بأنشاء المفوضية الجديدة في برليف، فالعرب في اشد الحاجة الى االتصاؿ بعمـو االلماف 
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ومعارفيـ واختياراتيـ في نيضتيـ الجديدة وتحوليـ السريع، واف ىناؾ اعتبارات جوىرية اخرى 
لشرؽ ما يقاسيو تجعؿ مثؿ ىذا التقارب مف الـز الضرورات، فالشعب العربي يقاسي في ا

الشعب االلماني في الغرب وتوضع في طريقيـ العراقيؿ ويحاؿ بينيـ وبيف ممارسة بعض 
 حقوقيـ الطبيعية كما يحارب العرب في الشرؽ.

وايغاال في تأكيد ضرورة التقارب مع االلماف لجأت الدعاية الى االيحاء بعقد مقارنة 
ـ يسيئوا الى العرب ال في حاضرىـ وال في ماضييـ بيف المانيا وبريطانيا، بالقوؿ، اف االلماف ل

ولـ يستولوا عمى قطر عربي، ويمقى العرب الذيف يقصدوف المانيا سواء كاف لطمب العمـ او 
 (.20التجارة او لدراسة الصناعة، كرما وترحيبا ويحيطو االلماف بصدؽ الرعاية)

الحبشي، واستغالؿ الدعاية ومف القضايا التي كانت تثير الرأي العاـ النزاع االيطالي 
البريطانية ليذا الموضوع الستثارة الجميور ضد ايطاليا، كانت الدعاية االلمانية تصور موقؼ 
المانيا مف ىذا النزاع بأنو محايد الف )مف الكياسة وحسف السياسة اف تعمؿ عمى كتـ عواطفو 

المحايد )اف النزاع اليزاؿ  حتى ال يتيـ بالتحيز لفريؽ دوف آخر(، وعممت الدعاية ذلؾ الموقؼ
موضوع يبحث في عصبة االمـ ولـ يخرج مف دائرة المحاوالت بيف الدوؿ، والمانيا بصورة 
عامة منذ اف خرجت مف عضوية عصبة االمـ غير راضية عف التصرفات التي تجري بيف 

نيا جدراف العصبة وىي لذلؾ تقؼ موقؼ الحياد ازاء المحادثات التي تجري ىناؾ( واف الما
تعمؿ اوال لتنظيـ االمور الداخمية ورفع مستواىا معنويا وماديا السترداد مكانتيا بيف االمـ، 
ومع ذلؾ كما تذىب الدعاية الى اف الصحؼ االيطالية تتيـ الحكومة االلمانية بأنيا تقدـ 

 (.23المساعدات وارساؿ الضباط لتدريب جيوش النجاشي)
استغمت موضوع االحتالؿ االيطالي لمحبشة وىو  ولمرد عمى الدعاية البريطانية التي

ايطاليا الفاشستية حميفة المانيا النازية، إذ عقدت الدعاية  باعتبارموضوع محرج اللمانيا 
مقارنة بيف توغؿ الجيوش االيطالية في الحبشة ودخوؿ القوات البريطانية الى البالد العربية 

جاليا وسالحيا اما بريطانيا العظمى فقد دخمت بقوليا اف )ايطاليا فتحت الحبشة بأمواليا ور 
ذا بيا بعد اف تـ ليا النصر  البالد العربية بدماء العرب وصدورىـ وميج العرب وسيوفيـ وا 

الى وعودىا وتصريحاتيا الخطية  واطمئنانيـبسواعد العرب... تستغؿ سالمة قموب العرب 
ا في بالدىـ واالمعاف في ارىاب والشفوية وركونيـ الى عيودىا الرسمية لكي تثبت اقدامي
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عصبة  مبادئالشعب العربي الذي نصرىا عمى اعداءىا وىكذا تكوف بريطانيا العظمى خالفت 
 (.22االمـ( كما اف بريطانيا انكرت عمى الفمسطينييف حقوقيـ)

واخذت الصحؼ االلمانية تيتـ بفمسطيف وتكتب عنيا المقاالت التي تأخذ منيا بعض 
ما يحقؽ ىدؼ المانيا بأثارة الرأي العاـ ضد السياسة البريطانية، وىي تؤكد الصحؼ العراقية 

عمى اف االجراءات الصارمة التي اتخذتيا الحكومة البريطانية المنتدبة ضد حركات العرب في 
فمسطيف اخذت تعزز مكانة العرب واف اعتقاؿ الزعماء العرب لـ ينتج النتائج المتوقعة بالنسبة 

 (.21انية فيي بمغت ىذا الخذالف)لمسياسة البريط
 
 

 النازية تحترم الدين
في ىذا االتجاه اوؿ ما يطالعنا ىو موقؼ النازية مف الكنيسة وذلؾ الف في حقيقة 
االمر ىناؾ خالؼ بيف الكنيسة والنازية، الف الحكومة عارضت اقامة االجتماعات الدينية 

ترى اف الديف ليس بضاعة مزجاة كالسياسة يجب اجتذاب  ألنياالعمومية خارج الكنيسة )
الجماىير الييا( ، فكانت الدعاية النازية تعمؿ عمى تصوير المانيا بأنيا تحتـر الحرية الدينية 
عبر نقؿ تصريحات وزير الشؤوف الدينية النازي التي تؤكد عمى اىتماـ الدولة الوطنية 

الف المتدينيف ىـ االساس الذي يراد عميو بناء الدولة االشتراكية في بناء المعتقدات الدينية 
الجديد ومف واجبات الوطف االشتراكي المتديف احتراـ معتقدات البشر وكؿ ادعاء بأف الحرية 
الدينية في المانيا محظورة مغاير لمحقيقة واف موقؼ الدولة ازاء المعتقدات حيادي، إال اف مف 

عمى الحياة الكنيسية، وىذا ىو الذي حدى بالحكومة الى  واجبيا ضماف سيادة النظاـ واالنساف
 (.29معارضة اقامة االجتماعات الدينية العمومية خارج الكنيسة)

ولتفنيد اآلراء التي تذىب الى اف الرايخ الثالث ىو عدو الديف فأف الدعاية تنقؿ مف 
ء عقيدتو الدينية خطب ىتمر ازاء ىذا الموضوع وىو يقوؿ )لـ يضطيد أحد في المانيا مف جرا

ولف يضطيد أحد ابدا، واف الكنيسة عالوة عمى المساعدة التي تتمقاىا مف الدولة، ىي اغنى 
ذا رأت الكنائس االلمانية اف الوضع الحالي ال  في الممؾ الثابت مف أية مؤسسة في المانيا، وا 

 (.25ولة()يحتمؿ فالدولة الوطنية االشتراكية مستعدة في كؿ وقت لفصؿ الكنيسة عف الد
 نتائج ال
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 مف اىـ النتائج التي توصؿ الييا الباحث ىي:
وظفت الدعاية النازية في العراؽ وسائؿ االتصاؿ الجماىيري المحمية عف  -3

طريؽ ايجاد عالقة مع بعض الصحفييف العراقييف لتمرير خطابيا الدعائي وكأنو خطاب 
موجية مف جية عراقية الى جميور عراقي لالستفادة مف حالة الوفاؽ بيف الفاعؿ الدعائي 

استطاعت في ذلؾ عبر دفع االمواؿ لبعض اصحاب والجميور المتمقي لخطابو الدعائي، و 
الصحؼ العراقية مستفيدة مف ما يتمتع بو ىؤالء الصحفيوف مف روح قومية وجدت في الحركة 

 في تكويف األمة. مبادئالنازية مفاىيـ منسجمة مع ما يذىبوف اليو مف 
ي فضال عف اعتماد الدعاية النازية في العراؽ عمى االتصاؿ الدعائي التكميم -2

بشكؿ واضح عبر الحفالت التي تقيميا المفوضية االلمانية في بغداد وما يقوـ بو المدرسوف 
االلماف مف نشاط دعائي، فأنيا اعتمدت عمى الدبموماسية الشعبية في نشاطيا والمتمثمة 
بتوجيو الدعوة الى الشباب العراقي لزيارة المانيا واالطالع عمى نيضتيا العمرانية وطبيعة 

 السياسي فييا. النظاـ
الدعاية النازية في العراؽ تفوقت عمى الدعاية البريطانية في التأثير عمى  -1

الرغـ مف اف بريطانيا صاحبة النفوذ القوي في العراؽ، ذلؾ ألف الدعاية النازية جاءت متوافقة 
مع القضايا القومية التي كانت مف صمب اىتماـ الشعب العراقي، فضال عف عطؼ المانيا 

 دىا لمطمبي االستقالؿ والوحدة لمبالد العربية.وتأيي
سعت الدعاية النازية في العراؽ الى خمؽ صورة نمطية لدى الرأي العاـ  -9

محورىا قوة المانيا التي يسودىا نظاـ قوي قدـ الكثير لمشعب االلماني وانيا دولة يمكف 
 صييونية.االعتماد عمييا سيما وانيا دولة تعادي االستعمار الغربي وشريكتو ال

وضمف سياؽ خمؽ صورة المانيا القوية، صورت الدعاية النازية ىتمر رجؿ فذ  -5
يقود المانيا ومف الممكف اعتباره القائد النموذج الذي تحمـ بو الشعوب العربية الف يأخذ بيدىا 

 الى المستقبؿ المشرؽ.
سعت الدعاية النازية لمبرىنة عمى افضمية النظاـ الدكتاتوري عمى النظـ  -2

السائدة في بريطانيا والواليات المتحدة االمريكية، جاء ذلؾ في الوقت الذي كاف  لديمقراطيةا
يعيش فيو الشعب العراقي حالة االحباط نتيجة تكالب بريطانيا عمى مقدرات الشعب وضعفت 

 الدولة ونظاميا السياسي لمواجية ىذا التكالب وتحقيؽ نيضة حضارية في البالد.
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نازية العاطفة الدينية لمشعب العراقي فضال عف الشعور استغمت الدعاية ال -2
 القومي عبر استغالؿ موقؼ النازية مف الييود وارتباط ذلؾ بموقؼ الصييونية مف فمسطيف.
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