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Abstract

This study presents the viewpoints expressed in the Palestinian press on the Third Reich 
in the light of its domestic and foreign policy – focusing on its racial and anti-Semitic 
policy which directly affected the persecution of the Jews in Germany and Europe before 
and after the outbreak of World War II in concordance with the Nazi forces' successes on 
the battlefields.
After a brief introduction upon the historical Arabic – including Palestinian – perception of 
Germany and an attempt to explain its positive stereotype, the study discusses to what 
extend the Palestinians understood the German policy and perceived it to be dangerous 
or having a negative or positive impact on themselves.
The study is based on the Palestinian newspapers which represent different political 
trends inside the Palestinian society and contributed to the formation of this society in a 
stage when Palestine was still under the control of the British Mandate whose aim was to 
establish a "national home for Jews in Palestine". These newspapers are:
- 1 - The newspaper al-Karmel, an independent national newspaper.
- 2 - The newspaper Palestine, an independent national newspaper.
- 3 - The newspaper The Arab League, which represented the Palestinian leadership (the 
"Council members") during that period.
- 4 - The newspaper The Defense, which represented the movement of Palestinian 
opposition during that period.
- 5 - The newspaper al-Arab, which represented the nationalist movement and the 
"Independence Party".
- 6 - A number of editions from the newspapers Forward and The Struggle of the People 
which were mouthpieces of the Palestinian Communist Party.
The study will focus on the period prior to World War II, when the Mandate authorities 
granted these newspapers a sphere of freedom of expression whereas they came under 
strict control and censorship after the outbreak of the war as soon as martial law was 
declared and the published opinion in Palestine could, in general, only be opposed to 
Nazism and Fascism and thus fully consistent with the policy of the British Mandate 
government.

الملخص

 ضوء في وذلك الثالث، الرايخ من وموقفها الفلسطينية الصحافة لنظرة الدراسة هذه تعرض
اا – والخارجية الداخلية سياسته  بالضطهاد طالت التي العرقية/ اللسامية، سياسته على مركز
 وذلك اندلعها بعد أوروبا ويهود ، الثانية العالمية الحرب اندل ع قبل ألمانيا يهود مباشرة بصورة
القتال. جبهات على نجاحات من النازية القوات إليه وصلت ما بمقدار

ددمة فبعد اا الفلسطينيون ضمنهم ومن – العرب لنظرة موجزة مق  ومحاولة ، ألمانيا إلى تاريخي
 عدم / أو الفلسطينين تفهم لمدى الدراسة هذه ستعرض ، لها اليجابية النمطية الصورة تفسير

اا أو ا سلبا وأثرها خطرها فيه استشعروا الذي بالقدر اللمانية للسياسة تفهمهم عليهم. إيجاب
 المجتمع نظر ووجهات أطياف مختلف تمثل التي ، الفلسطينية الصحف على الدراسة وستعتمد

 النتداب سيطرة تحت فلسطين كانت حيث ، المرحلة تلك خلل بنائها في وتسهم الفلسطيني
 الصحف وهذه فلسطين" ، في لليهود قومي "وطن بإقامة القاضية وسياسته ونفوذه البريطاني

هي:
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الفلسطيني.
 سلطات سمحت حيث ، الثانية العالمية الحرب لندل ع السابقة الفترة على الدراسة وستركز
 بعد الشديدة والمراقبة للهيمنة تعرضت بينما – الصحف لهذه الحرية من بمساحة النتداب

 مناوئا عام بوجه الفلسطيني العام الرأي وأصبح ، العرفية الحكام أعلنت حيث ، الحرب اندل ع
اا ، والفاشية للنازية للنازية. المناوئة البريطاني النتداب حكومة سياسة مع ا تماما ومنسجم

>1<

الجذور التاريخبة لنظرة العرب اليجابية نحو المانيا

 فــي بـــدوي . فـكــل غـريـزيـة تكــون تـكــاد للمــانيــا العــرب صــداقــة "إن

اا كــان الـصـــحـراء 1لـلـعــــرب". صــديـقـة ألـمـانـيــا بـأن مـقـتـنـعـ

>2<

دده بغداد في اللماني والمفوض ) المبعوثFritz Grobba( غروبا فرتس وصف هكذا  خلل وج

 العلقة هذه جذور ألمانيا. وتعود الى العرب نظرة العشرين القرن من والثلثينات العشرينات

 عام اللماني الرايخ إنشاء بعيد خاص وبوجه عشر، التاسع القرن الى العرب نظر وجهة حسب

 تبادل حيث الوسطى، العصور الى يعيدونها العرب المؤرخين بعض أن رغم 2،م1871\1870

.3آنذاك" الغرب أباطرة أقوى شارلمان مع والهدايا "الرسل الرشيد هارون العباسي الخليفة

>3<

 متعددة أوجه في عشر التاسع القرن من الخير الربع منذ واللمان العرب أوضا ع تشابهت لقد

منها: النمطية، الصورة هذه ترسيخ في ساهمت– 

 تحقيق قبل كاللمان وإستقللها العربية البلد وحدة الى يتوقون العربية النهضة قادة  - كان1 - 

اا ألمانيا توحيده بعد بسمارك أصبح وهكذا وحدتهم، المجال. هذا في به يحتذى وقدوة نموذج

 دمشق في اليوبي الدين صل ح قبر أمام الثاني فلهلم القيصر من اليجابية  - التصريحات2 - 

دجد والتي م،1898 عام  العثمانية اللمانية السل ح رفقة الى إضافة والمسلمين، العرب فيها م

للعرب. كصديقة ألمانيا صورة تعظيم في ساهم مما – الولى العالمية الحرب خلل

 الوروبية القوى بعكس وذلك عربية، منطقة أية تستعمر لم أوروبية، كدولة  - ألمانيا3 - 

ضدهم. عدوانيتهما العرب خبر اللتان وبريطانيا، فرنسا وخاصة الخرى العظمى
1 Fritz Grobba: Männer und Mächte im Orient, Göttingen 1967, 102.
 ،1945-1933 في هذا الطار انظر نظام العباسي: العلقات الصهيونية النازية وأثرها على فلسطين وحركة التحرر العربي2

.19-5 ص 2010 2نابلس، ط
.236، ص 1946 3 أحمد شبلي الجمل: التاريخ والحضارة السلمية، القاهرة، ط3
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اا ،1905 عام أغادير زار عندما المغرب استقلل من اليجابي ألمانيا قيصر  - موقف4 -   معلن

4المغرب. استقلل جانب إلى ستقف ألمانيا بأن آنذاك اللمانية الحربية السفينة ظهر على من

>4<

 الستعمارين من الحرية في واللماني العربي الشعبين أماني اعتبار يمكن تقدم، ما الى إضافة

ال الولى العالمية الحرب بعد والبريطاني الفرنسي اا عام  النظرة، هذه إيجابية في ساهم إضافي

 العهد خلل – مهمة أخرى أسئلة عن الجابة حقل اليجابية العلقة هذه دخول قبيل وذلك

مثل: النازي،

>5<

 موقف هو وما اليهود؟ تجاه النازية ألمانيا سياسة جراء اليجابية الصورة هذه تأثر مدى ما

5تلك؟ سياستها ومن آنذاك النازية ألمانيا من بخاصة، والفلسطينين بعامة، العرب

>6<

 موضو ع الفترة خلل للمانيا نظرته في الفلسطيني الموقف على التعرف صعوبة وتزداد

اا البحث، أبرزها: عوامل لعدة الفلسطيني الجانب من لذلك اللزمة الولية المصادر الى استناد

 سوى يكن ولم وحفظها، الوثائق بجمع تهتم آنذاك فلسطينية وطنية حكومة وجود  - عدم1 - 

 - وهي الصهيوني الرشيف أو ، بلفور وعد في المعلنة بسياستها البريطاني النتداب حكومة

 وجهة عن تعبر وثائقية مصادر لهم، معادية بل الفلسطينيين، نظر وجهة عن معبرة غير مصادر

الفلسطينيين. نظر

 الفلسطينية للشخصيات يومية مذكرات حتى أو تسجيلت أو مذكرات من كتب ما  - قلة2 - 

 بهذه يحيط أن يمكن ما الفلسطيني- رغم الوطني الموقف عن آنذاك المعبرة أو الفاعلة

6غيرها. أو فردية أو شخصية لعتبارات المصداقية في شكوك من اليوميات أو المذكرات

>7<

 الوطني الموقف عن للتعبير ثقة والكثر الرئيس المصدر الفلسطينية الصحافة تبقى وهكذا،

المسألة. هذه حيال الفلسطيني

>8<

 متنوعة فلسطينية صحف ست على إعتمادي خلل من سأحاول أكبر، مصداقية أجل ومن

.31 -15 قارن: العباسي، مرجع سابق ص 4
Joseph M. M. Jeffries: The Balfour ويقضي بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، أنظر 1917 نوفمبر2 صدر في 5

Declaration, Beirut 1969; Albert Kamer: Das völkerrechtliche Mandat unter besonderer Berücksichtigung des Palästina
Mandats, Heidelberg 1927 .

 ,Nezam alAbbasi: Die palaestinensische Freiheitsbewegung im Spiegel ihrer Presse 19291945  زيادة على ذلك أنظر6
Freiburg 1981, 1838.
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 الفلسطينيين موقف/ مواقف استجلء مختلفة فلسطينية نظر وجهات عن ومعبرة التجاهات

اا أدق أجدها حيث ، الثالث الرايخ من  المختلفة بأطيافه الفلسطيني العام الرأي عن تعبير

7آنذاك.

>9<

اا إليها عرضنا التي اليجابية ألمانيا صورة بقيت  وحتى الفلسطينيين عند ومؤثرة فاعلة سابق

الثلثينات. مطلع ) فيWeimarer Republik( الفايمر حكومة عهد نهاية

>10<

 بنبأ فلسطين صحيفة تفرد خلل من عنها التعبير تم المتضامنة، اليجابية النمطية الصورة هذه

 تورد حيث الحرية"، للعرب تطلب اللمانية فلسطين: الكشافة في : "ألمانيا عنوان تحت

اا الصحيفة ال تقرير  احتفاء ومدى لحم، بيت لمدينة اللمانية الكشافة من وفد لزيادة شام

 في كلمة لحم بيت كشافة نادي رئيس – البندك عيسى ارتجل بهم. فقد الفلسطينيين نظرائهم

ديي الفرصة هذه :"... أغتنم فيها جاء الضيف، الوفد  اللمانية المة الكريمة أشخاصكم في لح

اا العالمي، السلم لتحقيق جهدهم يسعون أوربه ساسة أن نسمع زلنا ... ما العظيمة  أن ويقين

 هذه وإياكم كموقفنا وتعارف إخاء موقف الشرق تجاه الغرب وقف إذا إل يتحقق لن السلم هذا

...". الليلة

>11<

 تطلبون أنكم الكلمات هذه :"...أرتنا فيها جاء التي اللمانية الشبيبة وفد رئيس كلمة في وجاء

اا نحن إننا فأقول الحرية،  بنفس معكم نشعر ... إننا وحقوقه حريته لجل حارب قد شعب أيض

درة الختبارات نفس علينا تمر وربما شعوركم  أن الله من فأطلب أنتم، تختبرونها التي الم

اا نهتف أن هو به التعبير نستطيع ما فأعظم لنفسنا، نطلبها التي الحرية هذه يمنحكم  بحياة ثلث

.8العربية" المة

>12<

ال، هندنبورغ هتلر- نداء :" حزب عنوان تحت م،1932 2/ك9 في الكرمل صحيفة وتورد  " مقا

فيه: جاء

>13<

 باسم مواردها جميع استنزاف ومحاولة ألمانيا على التضييق خلقه الحزب "هذا

 الصحف ومكان صدورها واتجاهها السياسي هي: فلسطين، يافا، مستقلة. الكرمل، حيفا، مستقلة. الجامعة العربية، القدس، 7
 المجلسيون/القيادة الفلسطينية. الدفا ع، يافا، المعارضة. بضع أعدد من صحيفة الى المام/نضال الشعب، غير معرف، الحزب

الشيوعي الفلسطيني.
م.1931 نيسان 5 صحيفة فلسطين، بتاريخ 8
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 والسادس الخامس الجيل إلى بنيه وبنو أنه يشعر اللماني صار حتى التعويضات،

اا سيكونون  لتسديد يعني لبطرس)، وأدرس (أحرث القائل بالمثل يعملون عبيد

 العبودية، تألف لم نشيطة عسكرية، مخترعه مقدامة متعلمة أمة التعويضات. واللمان

دلد ولذلك  الهرام مراسل عنه يقول الذي هتلر حزب إلى الميل أبنائها نفوس في تو

 على المستحوذ اليأس ... إن واليهود لفرنسا الكره عاطفة على قائم ... أنه البرليني

 المارشال جعل الذي هو هتلر، لواء تحت المام إلى يسوقها اللماني الشعب طبقات

ددر الشجا ع المحترم الرجل هندنبورغ  رأس عيد مناسبة ويغتنم الموقف خطورة يق

 تطلبوا فيه: ل لهم يقول وشعوبه العالم حكومات إلى نداء باللسلكي ويرسل السنة

درضون منا المستحيل 9..." يمكن ما بكل ضحينا فقد أخرى، مرة للخطر انتعاشنا فتع

>14<

 وتطلعات آمال عليه بنيت كما اليجابية، النظرة هذه استمرارية السابقان النموذجان يوضح

 جانبهم إلى ألمانيا تقف بأن خاص بوجه الحالة هذه في وفلسطين عام بوجه العرب لدى

والستقلل. والحرية الوحدة في أمانيهم لتحقيق

>15<

اا تورد ، م1932  مارس9 العربية الجامعة صحيفة أن ونلحظ ال تقرير  موقف حول كام

 .م1932 عام وانتخاباتها ألمانيا في السياسية التطورات من الفلسطينيين

 أنصار من الفلسطينيون هل – ألمانيا في الرئاسة وانتخابات عنوان: "فلسطين فتحت

اا الصحيفة هتلر؟". تورد أتبا ع من أم هندنبورغ  ومدى اللمانية النتخابات حول تقرير

 ولكن حسن، هذا القارئ، يقول "... قد تتساءل ثم بها، العالم اهتمام وسبب أهميتها،

 فلسطين أن ذلك على والجواب به؟ فلسطين علقة هي ما أو بفلسطين، علقته ما

 وهم وحزبه هتلر أن المعلوم فمن ألمانيا، في الجمهورية انتخابات في بال ذات

 ومقاومة لليهود عداء الناس أشد من النازيين باسم المعروفون الوطنيون الشتراكيون

 وكانوا ، العظمى الحرب أيام في للمانيا البلء أعظم سببوا اليهود أن يرون وهم ، لهم

 أن النتخابات في هتلر فاز إذا يوقنون اليهود فإن ولذلك انكسارها، أسباب أكبر من

اا ألمانيا تصبح  (اللسامية)، باسم المعروفة الحركة وهي لليهود، العداء لحركة مركز

 مما أسوأ حالهم تصبح وأن ، الهتلري الحكم زمن في شديدا أذى اليهود ينال وأن

 ألمانيا في اليهود يؤيد أن الحال هذه مثل في وطبيعي القيصرية، روسيا في كانت

.... هندنبورغ المارشال

 كفة ترجح أصوات لنا وليس الرايخ حكومة رعايا ليسوا وهم فلسطين، عرب عن فأما

اا وهوى شهوة لنا أن .... غير الحزبي التطاحن هذا في الميزان  اليهود أن خصوص

 الحال بطبيعة هتلر يكون أن يجب هوانا فإن ، دارنا عقر في علينا والمعتدون خصومنا

 10صديقي..." عدوي : "عدو المأثور القول حد على

م.1932 كانون الثاني 9 الكرمل، بتاريخ 9
م.1932آذار 7 الجامعة العربية، 10
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>16<

 الصحف أوردت حيث اللحقة، الفترة خلل بألمانيا الفلسطينية الصحافة اهتمام ازداد

 لنا يوضح نموذج  أفضل11ألمانيا. أوضا ع عن متنوعة ا وأخبارا تعليقات المختلفة الفلسطينية

 الوضا ع لتطور وفهمها الفلسطيني العام الرأي خلفها ومن الفلسطينية الصحافة نظرة

 صفحتها على صدرت حيث فلسطين، صحيفة في قراءته يمكن ما فهو ألمانيا، في السياسية

ال الولى الصحيفة: تقول" هتلر؟ أدولف يعيش عنوان: " كيف تحت مقا

>17<

دلت  يرأسه الذي الوطني الشتراكي الحزب أن على الخيرة اللمانية النتخابات "د

اا أقواها يكن لم إن اللمانية الحزاب أقوى من أصبح قد هتلر أدولف  ... وهذا جميع

 التي الواسعة الدعاية إلى الغالب في يرجع الحزب هذا أصابه الذي العظيم النجا ح

الدعاية؟؟ هذه لنشر اللزم المال لهتلر أين من ولكن هتلر، نشرها

اا.... أضف منه يتقاضون لوائه تحت انضووا الذين من ألف ثلثمائة  هتلر أن هذا إلى أجر

 يمكن ... ول المآدب ويقيم السيارات ويملك ببذخ الحال) ينفق متوسط (وهو نفسه

 من مليين خمسة عن الواحد الشهر في حزبه ومصروفات مصروفاته تقل أن

 ل فإنها الحفلت وأربا ح العضاء اشتراكات من الشهرية الحزب إيرادات أما الماركات،

 من مليين أربعة وقدره الفرق على إذن هتلر يحصل .... فكيف مارك مليون عن تزيد

اا48 أي الشهر في الماركات ؟؟ السنة في  مليون

 السابقين المراء بعض ... وأن بالمال يمدونه الصناعه رجال بعض أن  يقولون

اا, ولكنها يساعدونه  من ليس هتلر برنامج لن الصحه من لها نصيب ل أقوال مادي

إذن؟؟ السر السابقين... فما المراء مصلحة من ول الرأسمالية، مصلحة

 يعدو ل الصدد هذا في يقال ما كل ولكن وأجنبية، داخلية قروض عدة عقد أنه  يقال

12هتلر." إل يعلمها فل الحقيقة إشاعه. أما مجرد يكون أن

>18<

ال يد ع ل بوجه نلحظ وهكذا  منهجه عن ناهيك اليهود، تجاه العدوانية هتلر سياسة أن للشك، مجا

 معروفة بداية تكن "اللسامية" لم العرقية أيدولوجيته من النابع العدواني الخارجي السياسي

 ومن الفلسطينية الصحافة تتابع أن في غرابة ل هنا الكثيرين. ومن - كغيرهم الفلسطينيين عند

 أنها كما مثيرة، بصورة ألمانيا في السياسية الحياة تطور آنذاك الفلسطيني العام الرأي خلفها

 الصحف كافة نقلت حيث ومسرة، بارتيا ح السلطة إلى حزبه ووصول هتلر فوز أنباء تلقت

 م.1933 عام من آذار في جرت التي البرلمانية النتخابات نتائج أخبار آنذاك

ال، صحيفة الجامعة العربية بتاريخ 11   تحت عنوان: ماذا يريد حزب هتلر؟ هل تقع حرب أهلية هناك؟،1932 نيسان 4 أنظر مث
م.1932 2ك7صحيفة الكرمل بتاريخ 

م.1932 آذار 30 أنظر صحيفة فلسطين، بتاريخ 12
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>19<

دراء النتخابات هذه نتائج أخبار بنقل الفلسطينية الصحف كافة اهتمت لقد ال وأورد للق  على مثا

 النتخابات مختلفة, منها: "طلئع عناوين تحت العربية الجامعة صحيفة في جاء ما ذلك

13برلين." في هادئة ساحقة"،"الحالة بأكثرية النازي الحزب اللمانية"،"فوز

>20<

 اعتلء من الولى السنوات في ألمانيا تجاه اليجابية ومواقفهم الفلسطينيين نظرة أستمرت

 المتقاربة المصالح من موهومة أسس على قامت التي النظرة هذه فيها، الحكم سدة النازية

  –الكرمل صحيفة هي النازية. فها للدولة الحقيقية والهداف بالنوايا الفلسطينيين معرفة وعدم

ال تكتب اا يشكل ما – ألمانيا في الحكم سدة وحزبه هتلر اعتلء من أشهر بضعة بعد مث  أنموذج

اا  عنوان: فتحت آنذاك، للمانيا ونظرته فهمه ومدى الفلسطيني العام الرأي موقف عن معبر

تقول: اللمان" كتبت حيال اليهود موقف "قفوا

>21<

 على العالم ويهيجون اللمانية للبضائع عالمية مقاطعة حركة ينظمون العالم "يهود

 اليهود ولن اليهودي النفوذ من بلدهم يحرروا أن يريدون اللمان لن ألمانيا- لماذا؟؟

 يجب ... فماذا وإدارتها واقتصادياتها ألمانيا سياسة على مسيطرين يبقوا أن يريدون

 عنها ويجلونا بلدنا على ليستولوا اليهود يغزونا الذين العرب معشر نحن علينا

 به يعاملون بما ونعاملهم بهم نتمثل أن علينا يجب ... أل ومصالحنا بمواردنا ويستأثرون

 زعماء إلى نحتاج اللمان حيال اليهود موقف العرب معاشر نحن نقف ... لكي اللمان

 المصلحة يقدرون كما العامة العربية المصلحة يقدر من الى ونحتاج زعمائهم مثل

 حيال اللمان موقف يشبه الصهيونية السياسة حيال العرب ... موقف العامة اليهودية

 اللمان واحد. لكن موقف في واللمان فنحن ... إذن والصهيونية اليهودية السياسة

 زعيم الى بحاجة ... نحن العبودية بأغلل أعناقنا لنغل نعمل ونحن ليتحرروا يعملون

 ذهب ... وإل علينا يكذب ول القويم الوطنية طريق في ... ليقودنا اللمان كزعيم

14اليهودية..." السياسة ضحية أحلمهم وذهبت العرب

>22<

 على فسارت آنذاك، الفلسطينية الوطنية القيادة باسم الناطقة العربية الجامعة صحيفة أما

ال فنراها النهج، نفس  اليهود تعديات أمام فلسطين في ،15اللمان الهيكليين عن حتى تدافع مث

.1933 آذار/7 أنظر صحيفة الجامعة العربية بتاريخ 13
م.1933تموز 26 صحيفة الكرمل، بتاريخ 14
 "، وهم مجموعات دينية كاثوليكية انطلقت من جنوب ألمانيا تحت شعار "الحروبSchwäbische Templer والمعروفة باسم"15

  مستوطنات8" للسيطرة على البلد مقدس وتمكنت حتى ببداية الحرب العالمية الولى من انشاء حوالي المسالمةالصليبية 
 ,Alex Carmel: Die Siedlungen der württembergischen Templer in Palästina 18681918في فلسطين. زيادة على ذلك أنظر

Stuttgart 1978 ; 1985، بيروت 1945 – 1841أيضا، علي محافظة: العلقات اللمانية الفلسطينية.
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16عليهم.

>23<

 فقد السلطة، على هتلر استيلء بعد وبخاصة فلسطين، الى اليهود المهاجرين سيل تدفق أما

 الفلسطيني الشعب حياة على ذلك تأثير عن بداية بانزعاج تتساءل الفلسطينية الصحافة جعل

 العربي الستقلل حزب حال لسان العرب، صحيفة كتبت حيث الهجرة، بهذه وواقعه المنكوب

تقول: الفلسطيني،

>24<

 بعد اللمان اليهود حركة من موقفنا في مقتصرين نظل أن بتة، الحكمة من يبق "لم

 التلذذ على الشتراكي، الوطني الحزب نهج على اللماني الحكم زمام هتلر تولى أن

 خلص أن يرى هتلر كان ... فإذا باليهود الشماتة وأنزال وقراءتها النباء هذه بسما ع

 هذه تلتقي نتساءل.. وأين ساعة وقفنا فهل اليهود، أدران من بتطهيره إل يتم ل وطنه

 عن ناتجين وأذى شر من يصيبنا فيما تفكرون ... هل وبترها اقتطاعها بعد الدران

اا المر ... وبلغ هذه؟ اليهود حركة اا حد  لم الذين المشارقة اليهود أصبح حتى فظيع

 شر الحماية هذه يعقون الخوالي القرون منذ وحمايتهم المسلمين كنف في يبرحوا

 كان يوم أوربة وحشية من أنجتهم التي هي بهم المسلمين رأفة أن ... فينسون عقوق

 وتسلم المسألة تصفية غاضبين! يريدون ... ثائرين قينقلبون ...، يطاردونهم أوربة أهل

 اليهودية الهجرة يتابعونه... ستكون الذي البرنامج على فيها ... والتمركز فلسطين

اا..." الن من النطاق وواسعة كبيرة 17فصاعد

>25<

 وتدفقهم هجرتهم حول والخبار بالتعليقات الفترة هذه خلل الفلسطينية الصحافة تحفل كما

اا ينتبه الفلسطيني العام الرأي بدأ حيث ،18 فلسطين الى 19خطرهم. الى أيض

>26<

 بدأ الذي الضيق ملموس، بشكل يلحظ أن يستطيع آنذاك الفلسطينية للصحف المتتبع إن

 كمهاجرين تدفقهم الى أدت والتي اليهود تجاه هتلر سياسة من آنذاك الفلسسطينيين يعتري

 ضدهم آنذاك الصهيونية، الصحافة شنت أن بعد الفلسطينيين ضيق ازداد فلسطين. كما الى

 نضالهم صورة لتشويه وذلك – اليهود باضطهاد للنازية حلفاء بأنهم إياهم متهمة هجومية دعاية

م.1933 مارس 16 أنظر صحيفة الجامعة العربية بتاريخ 16
.1933 حزيران 17 صحيفة العرب، عدد 17
 1931 من الملحظ أن اعداد المهاجرين اليهود الى فلسطين قد تضاعفت خلل هذه الفترة فقد هاجر الى فلسطين عام 18

  الف. زيادة على ذلك، أنظر نظام العباسي:60 حوالي 1936 الف، وعام 30 حوالي 1933 الف، وعام 10حوالي 
.42 ص 1945- 1933العلقات الصهيونية النازية واثرها على فلسطين وحركة التحر العربي 

  تحت عناوين: ما حيلتنا "باليهود" و"اللوردات قبل النواب يتحدثون1933 نيسان 3 أنظر مثل صحيفة الجامعه العربية عدد 19
 م تحت عنوان: "وصول الف مهاجر يهودي من المانيا" و "خطر الهجرة1933 ايار 24في معضلة يهود المانيا"، وبتاريخ 

المتفاقم".
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 من وتمكينهم اليها هجرتهم دعم عبر فلسطين بتهديد القاضية وسياسته البريطاني الحتلل ضد

الحيوية. مرافقها على الستيلء

>27<

اا فلسطين صحيفة في جاء ما اعتبار ويمكن الفلسطينية، الصحافة التطورات هذه أثارت  رد

 7 كافة. ففي الفلسطينية الصحف ومواقف اتجاهات عن معبرا موقفا التهامات، هذه على

المهاجرين" تقول: النازية! – تهريب عنوان: "فلسطين تحت  كتبت1934 حزيران

>28<

 في لها والدعاية النازية بالفكرة بالتأثر الوطنية صحفنا بعض اليهودية الصحف "تتهم

ال "عيتون جريدة عقدت فلسطين. وقد اا ميوحاد" مقا  فيه نقلت الشأن هذا في رئيس

 المستر أثار ... وقد وغاياتها ومبادئها النازية عن الدفا ع زميلتنا تنشره مما شيئا

 الصدد هذا في باحثنا النكليزي. وقد البرلمان النازية... في فلسطين قضية ودجورد

 مستفسرين الدنى الشرق في النكليزية الصحف مراسلي كبار من واحد من أكثر

النازية... حركتها في فلسطين اليه وصلت ما ومبلغ المسألة حقيقة عن

 في النازية الحركة مزاعم من النكليز من وحلفاءهم .. اليهود. قلق أن وبديهي

 البلد. والحقيقة في اليهود ضد حركة ظهور من المصطنعه خشيتهم سببه فلسطين

 وجود من يزعمونه ما بسبب النكليز وحلفائهم اليهود من يبدو ... الذي القلق هذا أن

 او فاشية الى حاجة في فلسطين ليست إذ كذب، في كذب البلد في نازية حركة

 موجود النفور فهذا العربية، البلد في وأطماعها الصهيونية ضد أبنائها شعور لتثير نازية

 أن يريدون اليهود عدة. ولكن بسنين النازية تخلق أن قبل النفوس في ومتأصل

 العرب من يبدو نفور كل بها وليفسروا ، وراءها ليتستروا الجديدة الدعوى هذه يختلقوا

 أن يستطيعون جديدة وسيلة بذلك لديهم فتصبح البلد، في أطماعهم وضد اليهود ضد

 الصهيونية، بليا من بلية لرفض أو للحتجاج العرب ثار ... فكلما الصهيونية بها يحموا

 ... فيها النازية الحركة فلسطين ثورة سبب أن أقوالهم على النكليز وآمن اليهود قال

 أكان بينهم؟ نازية حركة ظهور العرب على ينعتوا أن لليهود يبيح الذي فما وبعد،

 العرب يطاردون الذين هم اليهود أن أراضيهم, أم من اليهود يطردون الذين هم العرب

 من حق أبسط من حتى حرمانهم حد الى المطاردة في ويلحقونهم دارهم، عقر في

 بأسلحة المطاردة تلك على يستعينون الذين هم العرب هل الحياة؟ في الناس حقوق

 القائل: المثل هو ذلك؟! أم يفعلون الذين هم اليهود أم – التاريخ عرفها دولة أقوى

واشتكى؟!" سبقني وبكى ضربني

>29<

 اليهودية المهاجرة اعداد أرتفعت ألمانيا، في اليهود ضد النازية الجراءات حدة اضطراد ومع

 أن غرابة ل  وهكذا20عليهم. الداهم الخطر بضراوة آنذاك العرب شعر حيث فلسطين، الى منها

.18 راجع في هذا الصدد حاشية رقم 20
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 الداهم الخطر هذا مدى عن بالتساؤل الفلسطيني العام الرأي ومعها الفلسطينية الصحافة تبدأ

 ارسالهم يقتر ح المانيا في اليهود المساجين عنوان: "حتى وطنهم. فتحت مستقبل وعلى عليهم

تقول: العربية الجامعة صحيفة فلسطين" كتبت الى

>30<

 سبيل لخلء مستعدة اللمانية الحكومة ان موثوقة مصادر ... من مراسلنا "... أتصل

 دخول تخولهم جوازات الحال في ينالوا أن شرط على اليهود المساجين من الكثير

ال الفلسطيني المكتب لدى أن مع فلسطين  21..." الن الجوازات من قلي

>31<

 أثارت كما 22النازية، للسياسة مباشر نقد الى مباشر غير نقد من التساؤلت هذه تحولت وقد

 28 بتاريخ فلسطين صحيفة في جاء ما ذلك النازية. ومثال الدولة سياسة في الشكوك بعضها

 سياستها في الن من تفشل عام الف ستعيش التي عنوان: "النازية  تحت1934 حزيران/يونيو

ال كتبت الخارجية"، ال مقا  ألمانيا سفير واستقالة الخارجية، المانيا سياسة على فيه علقت مطو

 في ألمانيا (سفير السفير هذا استقالة في يقال ما "وأقل آنذاك وموسكو واشنطن في

درا لم أنهما هو موسكو في زميله استقالة واشنطن) بعد  في ل الخارجية اللمانية السياسة يق

 1000 ... ستعيش النازية أن على تصر أن الدعاية أصول فمن ذلك ومع أمريكا، في ول أوربة

 23تقدير." أقل على عام

>32<

 الناقدة المباشرة والتعليقات المقالت كتابة الى ووصل اللحقة، الفترة خلل النقد ازداد

 عن عام قبل دافعت التي – العربية الجامعة اليهود. فصحيفة تجاه النازية للسياسة

 باتهام بدأت–فلسطين في عليهم اليهود تعديات الهيكل) أمام (مستوطني اللمان المستوطنين

فلسطين. تهويد على بالعمل النازية ألمانيا

>33<

اا... هو تسمع "واليوم  الذين اليهود المهاجرين من الرساليات مع ثم سابقه مع خبر

 الحركة تجاه اللمانية الصحف تبديه الذي العطف ومع البلد هذه الى ألمانيا بهم تبعث

 تهويد في عمليا المانيا أشتراك على صريحة دللة يدل فلسطين، في الصهيونية

 بهم تضهد أن تتور ع ل ... فهي بلدها في اليهود اضطهدت اذا أنها وعلى فلسطين

 24المسيح." فيها ولد التي المقدسة الرض بتهويد تسلم وان الخرى الشعوب باقي

م.1934 شباط 27 أنظر صحيفة الجامعة العربية، بتاريخ 21
م.1934 حزيران 7م، وصحيفة فلسطين بتاريخ 1932 اكتوبر 14 أنظر صحيفة الدفا ع، بتاريخ 22
م.1934 يونيو/حزيران 28 أنظر، صحيفة فلسطين عدد 23
 ، تحت عنوان: "المانيا النازية وتهويد الرض المقدسة! بعد مدرسة1935 تموز 15 أنظر صحيفة الجامعة العربية عدد 24

"!!شنللر .. مؤسسات اخرى
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>34<

 الفلسطينية الصحافة علم دون يأتي اللمانية للسياسة النقد هذا أن إليه، الشارة تجدر ومما

" الهفارا اتفاقية باسم والمعروفة بالتفاقية الفلسطيني العام الرأي خلفها ومن آنذاك

Haavara"التعاون علقة نظمت حيث الصهيونية، الحركة مع النازية الدولة وقعتها   والتي 

 الصهيونية الحركة وتمكنت ، فلسطين الى المانيا تهجيريهود ودعم تنظيم مجال في بينهما

 فلسطين إلى اليهود من ممكن عدد أكبر تهجير أبرزها الهداف، من عدد تحقيق من بمقتضاها

 من بالهجرة يرغبون الذين اللمان اليهود بعكس وذلك – ألمانيا من ممتلكاتهم قيمة أخذ مع

25فلسطين. غير آخر مكان أي الى ألمانيا

>35<

 أو تناولها عدم التفاقية، بهذه الفلسطيني العام والرأي الصحافة معرفة عدم على يؤكد ومما

 موقفها في الفلسطينية الصحافة آنذاك. استمرت فلسطينية صحيفة أية من إليها الشارة حتى

 الصهيونية الحركة نفوذ تقوية في مساهمة معتبرينها اليهود، تجاه النازية للسياسة الناقد

 عدم رغم – هناك قومي" لهم "وطن إقامة بهدف فلسطين الى اليهود بتهجير القاضي وموقفها

اا. اليها اشرت التي – الهفارا الرسمية بالتفاقية ذكرت وأن سبق كما معرفتهم سابق

>36<

 به لحق الذي الظلم ضد الفلسطيني الشعب انتفض حيث ،1939-1936 اللحقة الفترة وخلل

 بتهويد القاضية الصهيونية بريطانيا وسياسة فلسطين إلى اليهودية الهجرة موجات جراء

اا آنذاك مقاومته وحققت فلسطين،  الفلسطيني الشعب  أضرب1936 عام قياسية: ففي أرقام

 عنف أعمال تخللها الوقت ذلك حتى التاريخ في إضراب أطول بذلك وسجل – أشهر ستة لمدة

اا فلسطين بتهويد القاضية وسياسته البريطاني الحتلل ضد سلبية ومقاومة  الى: وقف داعي

 وضرورة فلسطين، أرض لليهود بريطانيا تمليك سياسة ووقف فلسطين، الى اليهودية الهجرة

البريطاني. الحتلل وإنهاء فلسطينية وطنية حكومة إقامة

>37<

 الى لجأت العرفية، العسكرية والحكام بالقوة الضراب إنهاء من بريطانيا تتمكن لم وحينما

بإنصافه! الفلسطيني الشعب واعدة الضراب وقف من وتمكنت العرب، الحكام أصدقائها

  هي اتفاقية رسمية عقدت بعد بضعة أشهر من استلم هتلر سدة الحكم في المانيا، وتفضي بتنظيم هجرة يهود المانيا الى25
 فلسطين مع اخذهم لقيمة ممتلكاتهم وذلك تمهيدا لهجرتهم الى فلسطين. اما أولئك اليهود اللمان الراغبون بالهجرة من

 المانيا بسبب اضطهاد النازية لهم الى أي بلد اخر غير فلسطين فكانت النازية تصادر ممتلكاتهم كافة. كما اسهمت هذه
 التفاقية في تصريف البضائع اللمانية الممنوعة من دخول منطقة الشرق الوسط فيها بواسطة الحركة الصهيونية، ومكن

 الحركة الصهيونية وسهل لها العمل والنشاط داخل المانيا خلل العهد النازي في الوقت الذي منعت فيه التنظيمات اليهودية
 الخرى من النشاط. اضافة الى ذلك حول هذه التفاقية، انظر نظام العباسي: العلقات الصهيونية النازية وأثرها على

 :Werner Feilchenfeld / Dolf Michaelis / Ludwig Pinner .60-51 ،ص 2010 ،تابلس 2فلسطين وحركة التحرر العربي ،ط
HaavaraTransfer nach Palästina und Einwanderung deutscher Juden 19331939, Tübingen 1972. Faris Yahya: Zionist 

Relations with Nazi Germany, Beirut 1978.
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>38<

 للمقاومة الفلسطينيون لجأ فلسطين،  تقسيم1937 عام بيل لجنة صدور بعد قررت وعندما

اا المسلحة .1939 عام الثانية العالمية الحرب اندل ع حتى واستمرت مجدد

>39<

 ولم وأحداثها الثورة بأمر شيء كل قبل الفترة هذه خلل الفلسطينية الصحافة انشغلت لقد

 إن حتى – للنازية والمهاجم الناقد موقفها على وبقيت آنذاك النازية ألمانيا الى نظرتها تتغير

اا استمرت الدفا ع، وهي الفلسطينية المعارضة صحيفة  معارضتها رغم – النهج هذا في أيض

 "أماني عنوان تحت كتبته ما ذلك لبريطانيا. ونموذج ومهادنتها الفلسطينية الثورة لقيادة

قالت: حيث النازي"،

>40<

 في الرهاب حركة اشتداد من مسرورون فلسطين في اللمانية الجالية أفراد "أن

 هو التقسيم . وأن. .!فلسطين تقسيم .. في يسهل الرهاب نشاط بان لثقتهم البلد

26النازي." أماني من

>41<

 وقوتها وإنجازاتها بألمانيا إعجابهم فإن النازية، للسياسة النقد كل ورغم إنه القول النصاف من

اا، بقي 27يحتذى. مثال الكرمل صحيفة حسب واعتبر موجود

>42<

دير فلم الثانية، العالمية الحرب اندل ع بعد أما  النازية الدولة من موقفها الفلسطينية الصحافة تغ

 بدخول الموقف هذا تجذر بل ورأينا، سبق كما الفلسطينية للمصالح المعادية وسياستها

أساسين: عنصرين

>43<

 عرف فيما باختصار وتمثلت فلسطين، تجاه جديدة أأعتبرت بريطانية سياسة في : تمثلالول

 1939.28 لعام البيض بالكتاب

>44<

 توجه دعم وبالتالي العرفية الحكام تحت فلسطين ووضع الحرب، اندل ع عن : ناجموالثاني

م تحت عنوان "أماني النازي".1938 تموز 7 أنظر صحيفة الدفا ع، بتاريخ 26
 تحت عنوان: " ما أشبه المانيا بالجزيرة والنمسا بفلسطين".1938 نيسان 2 أنظر صحيفة الكرمل، عدد 27
  أقرت بريطانيا سياستها عبر اصدار ما عرف آنذاك بالكتاب البيض، حيث حددت فيه اعداد المهاجرة اليهودية الى فلسطين28

ديدت انتقال الرض من العرب الى اليهود، مما أحدث بلبلة حول هذا المر، بين موافق  آخذة قدرتها الستيعابية بعين العتبار، وق
 .1974، بيروت 1939-1922ومعارض على الساحة الفلسطينية ، أنظر: كامل محمود خلله: فلسطين والنتداب البريطاني 

.151-143م ص 2010 2، نابلس ط1948- 1918نظام العباسي: السياسة الداخلية للحركة الوطنية الفلسطينية 
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 المضرة وسياساتها النازية الدولة من سابقا المعلن السلبي موقفهم في العام والرأي الصحافة

والفلسطينية. العربية بالمصالح

>45<

 أمين محمد الحاج فلسطين مفتي رأسها وعلى التقليدية الفلسطينية القيادة أن صحيح

 فلسطين بتهويد القاضية لسياستها مقاومتها بسبب بريطانيا من ملحقتها تمت والتي الحسيني

 في للجهاد المركزية باللجنة عرف  ما1937 عام منذ وشكلت فلسطين، خارج الى هربت قد

 أخرى مرة ملحقتها تمت كما آنذاك، الفلسطينية العربية المقاومة دعم بهدف وبيروت دمشق

 اضطر مما الثانية، العالمية الحرب إعلن بعد بريطانيا مع تحالفت التي المنتدبة فرنسا يد على

 جماعته  من200 حوالي مع الحسيني أمين محمد الحاج لجأ حيث – أخرى مرة للهرب أعضاؤها

 حكومة على البريطانية للضغوط العراقية المقاومة دعم في آنذاك هؤلء ساهم بغداد. كما الى

 الى قاد مما بريطانيا، جانب الى تقف بل الحرب، في الحياد على لتبقى لكي آنذاك العراق

 ، البريطانية للرادة استسلمت والتي هناك السعيد نوري حكومة على الكيلني رشيد انقلب

 أخرى مرة وأنصاره المفتي أصبح ،1941 يونيو نهاية في الكيلني حركة على القضاء وبعد

 أخرى مرة للهرب فاضطر آنذاك، العراق احتلل أعادت التي البريطانية القوات من مطاردين

 الى ومنها تركيا الى أخرى مرة هرب هناك له النجليزية-الروسية المطاردة إيران. وبسبب إلى

29النجليزية. الملحقة من له آمن ألمانيا- كملجأ

>46<

 النازية، الدولة تأثير تحت أصبحت حيث الداخل، في بحرها عن القيادة واقع انفصل وهكذا

. المرحلة تلك خلل الفلسطيني الشعب عاشه الذي الميداني الواقع بخلف

>47<

 أبرزها: للنازية، مناوئة جلها اتجاهات عدة  وجدت1945 عام وحتى الفلسطيني الداخل في

 صحيفة باستثناء إليها، أشرت الي الصحف وبخاصة عام بوجه الفلسطينية الصحافة موقف

 في للحلفاء مؤيدة كانت الصحف هذه آنذاك. جميع الصدور عن توقفت التي العربية الجامعة

والفاشية. النازية ضد حربهم

>48<

 مواقفها حددت أنها كما ،30 المعارك أنباء الولى صفحاتها صدر على تنشر يوم كل كانت فقد

 عن معبرة فلسطين صحيفة كتبت والحرب"، عنوان: "العرب الحرب. فتحت اندل ع من ابتداء

 : المنطلقات1941 لتفصيلت أكثر حول هذا الموضو ع، أنظر نظام العباسي: محصلة الصرا ع على الحكم في العراق عام 29
م.2/2003والنتائج، في: مجلة جامعة الخليل للبحوث، الخليل عدد

  طائرة وبارجتين وسفينتين حتى89، تحت عنوان: "اللمان يخسرون 1939 ايلول 6 أنظر مثل صحيفة فلسطين عدد 30
الن...".
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تقول: الخرى الفلسطينية الصحف موقف

>49<

 من موقفها في الديمقراطيات سياسة على موافقة أنها كلها العربية القطار "أعلنت

 هذه وشملت النتصار، على الديمقراطية لمساعدة استعدادها عن ... وأعربت الحرب

 والجزائر، ولبنان، وسوريا، فلسطين، وعرب الردن، وشرق والعراق، مصر، الحركة

والبعيدة. القريبة العربية البلد وباقي وتونس، ومراكش،

 العربية والقطار المم بين كانت التي الخلفات الذهان من أزيلت واحدة، ليلة في

 وبعد الكبر العدو مع حساباتنا نصفي أن العرب: يجب جميع وقال وانجلترا وفرنسا

 صوت دوى ... وعندما الديمقراطية الدول وبين بيننا الحسابات لتسوية نتفرغ ذلك

31النازي." دعاية من ثيابهم في علق ما آثار عنهم العرب نفض الحرب

>50<

اا، الفلسطيني الموقف ازداد العسكرية، العمليات استمرار ومع  قد فلسطين وان خاصة رسوخ

اا تعرضت معادية. دول وايطاليا المانيا اعتبرت المحور- حيث دول قبل من جوية لغارات أيض

>51<

ال46عنوان:" فتحت اا88و  قتي ال  قنبلة" خصصت100و  جريح  للحديث عددها الدفا ع صحيفة مث

 العدو طائرات العدد: "أغارت هذا في جاء ومما حيفا، على اليطالية الجوية العتداءات عن

 في للعدو  طائرات10 اشتركت وقد اليوم، صبا ح  من9 الساعة نحو في حيفا على أخرى مرة

32الهجوم."

>52<

 الفلسطيني اليسار انضم فقد ،1941 عام السوفياتي التحاد على النازي الهجوم بعد أما

ال للنازية الرافض  النازية المقاومة جبهة الى الحرب اندل ع عند الحياد على وقوفهم وبعد أص

  إضافة33آنذاك. السوفياتي التحاد مواقف متبنية السوفياتي التحاد على الهجوم بعد والفاشية

 عقدت والتي فلسطين، الفاشستية" في لمكافحة "عصبة تشكيل تم فقد المواقف، تلك الى

 المعادي العرب موقف على فيه التأكيد تم  حيث1942\11\15 بتاريخ القدس في اجتماعاتها أول

 الجيش في للعمل كمتطوعين فلسطين عرب انخرط فقد ذلك، الى  إضافة34للفاشية.

 كانت فقد آنذاك الفلسطينية الصحف أوردته ما والفاشية. وحسب النازية لمواجهة البريطاني
م.1939 ايلول 8 صحيفة فلسطين عدد 31
.1940 تموز 25 أنظر صحيفة الدفا ع، عدد 32
 ، تحت عنوان: "النص الكامل1942 أنظر صحيفة نضال الشعب (جريدة الحزب الشيوعي الفلسطيني)، عدد تشرين الثاني 33

لخطاب ستالين: تحطيم الدولة الهتلرية وجيشها ونظامها الوروبي، تلك أهدافنا وسنحققها".
  تحت عنوان: "الجتما ع الول لعصبة مكافحة الفاشستية في القدس"، والذي تحدث فيه عدد8 أنظر المصدر السابق، ص34

اا بالتصفيق الحاد –  من الخطباء منهم "الكاتب الكبير عبد الله البندك والذي تحدث عن "العرب والفاشستية" والذي قوطع مرار
اا "أن النازية والفاشستية ل تتفق والمبادئ العربية والسلمية، وأن الدولة المستعمرة الفاشستية ل يمكن أن تكون  مؤكدا ومبين

صديقة للعرب، بل هي عدوهم اللدود ..."
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اا، كبيرة المتطوعين هؤلء أعداد  صحيفة في جاء أنفسهم. فقد تنظيم من تمكنوا إنهم حتى جد

 حول آنذاك الفلسطينية الصحف من غيرها في نجدها ل – ومهمة كثيرة تفصيلت الشعب نضال

 معسكرات في يشتغلون الذين العرب العمال عدد تقول: "يبلغ كتبت . فقد35 الموضو ع هذا

اا، واربعين الخمسة على يزيد ما الجيش  هم بل الحربي، المجهود في جميعهم يعملون ألف

36وعماده." أساسه

>53<

 العالمية الحرب خلل بالقتال فعل الفلسطينيين مشاركة عن الفلسطينية الصحافة تحدثت كما

أأسر قتل حيث – الحلف دول جانب الى الثانية اا1260" عنوان منهم. فتحت كبير عدد و   أسير

اا"، تقول: فلسطين صحيفة كتبت فلسطيني

>54<

اا1260 هناك أن لندن على الواردة الرسمية المعلومات "تفيد اا  أسير  بين فلسطيني

 الحرب لسرى معسكر أكبر يقوم حيث سيليزيا، في لمبسدورف في الحرب أسرى

 قدم على الفلسطينيين السرى بمعاملة تعهدوا اللمان وان ألمانيا، في البريطانيين

37البريطانيين." السرى مع المساواة

>55<

 الفلسطينية الصحف جميع أن على التأكيد مع فلسطين، في العام والموقف الوضع بقي وهكذا

 نقلت كما – الحلفاء جانب الى واضح بميل القتال- وذلك جبهات على المعارك أنباء تنشر كانت

38الحرب. نهاية مع ألمانيا استسلم أخبار بفر ح

>56<

 غابت  قد1941 عام اليها التجأ التي ألمانيا في وحاشيته المفتي أخبار أن ملحظته، الجدير من

اا الفلسطيني. العام والرأي الصحف عن تمام

  أنظر صحيفة نضال الشعب "عدد خاص عن المؤتمر الذي عقدته جمعية العمال العربية الفلسطينية وفروعها في مدينة يافا35
لعمال الجيش ...".

م.1943 أنظر المصدر السابق، عدد نيسان 36
 م. أنظر أيضا نفس الصحيفة تحت عنوان: "عودة جندي فلسطيني1941 تشرين الثاني 14 أنظر صحيفة فلسطين، عدد 37

 فقد بصره" حيث عمل هذا الجندي في السطول البريطاني، وقد أقيم احتفال بعودته لدعم صندوق تم انشاؤه خصيصا
م.1943 كانون الول 6للمكفوفين. أنظر صحيفة فلسطين عدد 

ال صحيفة فلسطين عدد 38 اا وبعد 1945 أيار 9 أنظر مث اا يسمع العالم دقات2075 تحت عناوين عريضة منها: "وأخير   يوم
 نواقيس السلم والوئام"، "القائد اللماني العام يقول ليزنهاور لقد سلمت المانيا سواء لخيرها أو لشرها الى الظافرين!"،

"الستسلم في براغ وبوهيميا ... كيف استقبل العالم اعلن النبأ العظيم؟" و "نص وثيقة الستسلم".
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الخاتمة

>57<

 من الفلسطيني العام الرأي خلفها ومن الفلسطينية الصحافة موقف إلى الدراسة عرضت

 الحزب فيها سيطر التي الفترة تلك وهي ،1945-1933 الفترة على خاص بشكل مركزة ألمانيا

 والوثيقة المرآة هي الفلسطينية الصحافة أن معتبرة ألمانيا، في الحكم زمام على النازي

 موضو ع الفترة خلل ألمانيا إلى الفلسطينيون العرب ونظرة موقف عكست التي الوطنية

البحث.

>58<

 آنذاك- وهي تصدر كانت فلسطينية صحف ست لمحتوى استعراض وبعد الدراسة، توصلت وقد

أبرزها: النتائج من عدد إلى ، السياسية التجاهات متنوعة صحف

>59<

 فيها، الحكم سدة النازي استلم قبل كانت والتي ألمانيا تجاه للفلسطينيين اليجابية النظرة أن 

النازي. الحكم من الولى السنوات وحتى استمرت قد

>60<

 الشهور ومنذ الفلسطينية الصحافة بدأت حيث طويل، تستمر لم اليجابية النظرة هذه أن

 منها الداخلية وبخاصة النازية، للسياسة النتقاد بتوجيه فيها الحكم سدة النازي لستلم الولى

 بهدف فلسطين إلى المهاجرة أعدادهم تضاعفت الذين ألمانيا يهود باضطهادهم والمتعلقة

تهويدها.

>61<

 الفلسطينية الصحافة معرفة عدم رغم النازية، للسياسة والناقد بل السلبي الموقف هذا جاء

 م)1933  عامHaavara (الهاعافرا الصهيونية الحركة مع النازية الدولة عقدتها التي بالتفاقية

فلسطين. إلى ألمانيا يهود هجرة وشجعت سهلت والتي

>62<

 النازية الدولة بمهاجمة الثلثينيات منتصف ومنذ بدأت بل الفلسطينية، الصحافة نقد ازداد

 موجات ازدياد هو لذلك الرئيس العامل وكان منها، الخارجية حتى أو الداخلية سواء وسياستها،

اا وأخذت بل فلسطين، إلى ألمانيا من اليهودية الهجرة اا بعد  ألمانيا استجابة عدم مع عدائي

فلسطين. إلى ألمانيا يهود هجرة بوقف الفلسطينية للمطالب
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>63<

اا الفلسطيني الموقف ازداد  انكشاف بعد وذلك الثانية، العالمية الحرب اندل ع بعد للمانيا عداء

 ساميون هم العرب بأن ننسى (ول اللسامية سياسة في واستمراره النازي عدوانية مدى

اا)، أبرزها: العدائي، الموقف هذا تجذير في عوامل عدة ساهمت وقد أيض

النازية. للمانيا المعادي الفلسطيني التوجه لهذا البريطاني  ▪الدعم

 اندل ع بعد أوروبا يهود بالضطهاد نالت والتي اللسامية، سياستها في ألمانيا  ▪استمرار

 أوروبا غرب أو مثل)، (كبولندا أوروبا شرق لبلدان النازية القوات احتلل بعد ذلك الحرب،

مثل). بلجيكا أو (كفرنسا

 تدميرها في تميز لم والتي الحرب، خلل فلسطين على واليطالية اللمانية الجوية  ▪الغارات

عربي. غير أو عربي بين

>64<

 في التطو ع العلم، إلى بالضافة كان النازية للدولة الفلسطيني العداء مظاهر أبرز ومن 

 البريطاني الجيش لصالح عملوا الذين العرب المتطوعين عدد وصل حيث البريطاني الجيش

اا.45 قرابة  ألف

>65<

 بشكل ل تورد فلم وجماعته، الحسيني أمين محمد الحاج أخبار الفلسطينية الصحافة أهملت

 فبقي لشهرته، مناقضة بصورة نشاطاته حول أخبار أو معلومات أية مباشر غير حتى أو مباشر

اا يذكر تأثير أي دون وجماعته اا أو سياسي  العالمية الحرب خلل الفلسطينية الساحة على إعلمي

الثانية.

>66<

 الفلسطيني العام الرأي خلفها ومن الفلسطينية الصحافة أبدته الذي والعداء النقد كل رغم 

اا والحضارة والتقدم والطاقات الشعب للمانيا الفلسطينيين احترام بقي النازية، للدولة  موجود

زال. وما
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