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درا�سات

صفحة الدراسات في «البناء» ،أنشئت لتكون مساحة لألبحاث العلمية المتعلقة بشتى المواضيع
ذات الصلة في قضايا األمة والعالم العربي.
وه��ي إذ تتسع لمثل ه��ذه ال��دراس��ات تبقى مجاالً مفتوحا ً للحوار وط��رح اإلشكاليات الفكرية

والسياسية وغيرها ،تنشيطا ً لدور الثقافة في الصيرورة االجتماعية .علما ً أن اآلراء التي ترد على
مساحة الصفحة تعبر عن رأي أصحابها وليست بالضرورة مطابقة لقناعات الصحيفة.
إال أنه انطالقا ً من القناعة الراسخة بضرورة خلق حوار فكري حول القضايا واإلشكاليات كافة وما

الثورة الأميركية ـ ال�ضحية الثالثة لآل روت�شيلد

كيف �سيطر ال�شيطان على اقت�صاد �أميركا

أكثرها ،والتي تفرض نفسها على صاحب القرار والمثقف وقادة الرأي والمواطن في أي موقع كان،
كانت صفحة الدراسات في «البناء» هي الترجمة العملية لهذه القناعة .آملين أن تشكل هذه الصفحة
مساحة فكرية ـ سياسية تعنى بهموم الوطن والمواطن ،تدرس الحاضر لترسم المستقبل.
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إعداد د :نسيب أبو ضرغم
�ص��ص ل �ك �ش��ف دور
ف ��ي ال� �ج ��زء ال �م �خ� ّ
المرابين اليهود في السيطرة على أميركا
حتى قبل االستقالل ،أوردنا بالتفصيل
اإلج���راءات اإلبليسية كافة التي طبقها
ه ��ؤالء ال �م �ج��رم��ون ،وكيفية إمساكهم
باالقتصاد األميركي .مع اإلش��ارة إلى
أساليبهم ف��ي عولمة رساميلهم بغية
السيطرة الشاملة على العالم.
من خالل الوقائع ال��واردة يتأكد القارئ
أن��ه ب��اإلم�ك��ان ال��وق��وف ف��ي وج��ه هؤالء
ال�ل�ص��وص ال��دول�ي�ي��ن كما فعل الرئيس
ال� �م� �غ ��دور أب� ��راه� ��ام ل �ي �ن �ك��ول��ن وبعض
السياسيين األميركيين.
إن ما تم عرضه في هذا الجزء وما سيتم
ع��رض��ه ف��ي ال �ج��زء ال�ث��ان��ي يشكل م��اد ًة
يمكن تدريسها للناشئة في بالدنا من
زاوي��ة ض��رورة معرفة ال�ع��دو ،ال سيما
أن اللصوص الدوليين ما زال��وا هم هم
وأساليبهم ما زالت هي ذاتها.
ح��دث أن زار بنجامين فرانكلين (1706
–  )1790إنكلترا ،وك��ان ممثالً ر ّواد إنشاء
المستعمرات األميركية .وكان فرانكلين واحدا ً
منهم .وخالل زيارة فرانكلين شركاء روتشيلد
ولقائهم (وق��د َو َّث���ق ه��ذا اللقاء رب��وب��رت ل.
أوي��ن ،الرئيس األسبق للجنة البنوك والنقد
في الكونغرس األميركي عبر تقرير وضعه عن
اللقاء وهو مثبت على الصفحة  98من وثيقة
مجلس الشيوخ األميركي رقم  .)23ماذا يقول
التقرير عن هذا اللقاء:
ي��ذك��ر ه��ذا التقرير كيف استفسر مندوب
روتشيلد من المندوب األميركي عن السبب
– في رأيه – الذي يعود إليه ازده��ار الحياة
االقتصادية في المستعمرات األميركية ،فأجاب
فرانكلين بالحرف« :إن األم��ر بسيط ،فنحنا
ن��ص��در عملتنا بأنفسنا ،ونس ّميها األوراق
المالية ،كما أننا حين نصدرها نفعل ذلك
بصورة تتناسب بمقدارها مع حاجات الصناعة
والتجارة لدينا» (( .»)...أحجار على رقعة
شطرنج ـــــ وليم غاي كار ـــــ ص .)136
لقد كانت إجابة بنجامين فرانكلين بالنسبة
إلى ممثلي روتشيلد المفتاح السحري الذي
سيفتح أمامهم جنة االقتصاد األميركي .بل
أكثر من ذلك ،فقد ش ّكلت اإلجابة المشار إليها
السر الكفيل بوضع ي��د روتشيلد وخلفائه،
ليس على اقتصاد أميركا فحسب ،ب��ل على
مسار المستعمرات األميركية بالكامل .وبناء
عليه ،تي ّقن الروتشيلديون م��ن أن��ه يكفيهم
أن يستصدروا قانونا ً يمنع المستعمرات من
إصدار عملتها بنفسها ،وإرغامها على االعتماد
على المصارف التي تكلّف بذلك ،حتى تكون
لهم اليد الطولى في مصير هذه المستعمرات
المالي والسياسي.
لم يكن صعبا ً الوصول إلى استصدار قانون
م��ن جانب بريطانيا يمنع المستعمرات في
أميركا من أن تطبع عملتها .ذلك أن روتشيلد
األب (أمِشل ماير) كان ال يزال في حينه مقيما ً
في ألمانيا ،يدير منها أعماله ويمد الحكومة
البريطانية بالجنود المرتزقة مقابل إعطائه
 8ل��ي��رات استرلينية على ك��ل م��رت��زق يقدمه
للحكومة البريطانية .إن حاجة بريطانيا
لخدمات روتشيلد جعلته ذا نفوذ على الحكومة
البريطانية ،وبالتالي كان هذا كافيا ً الستصدار
القانون المطلوب بشأن إصدار النقد األميركي.
بصدور القانون المشار إليه ،أصبحت أوراق
العملة األميركية السابقة عليه منعدمة القيمة.
وكان على سلطات المستعمرات أن تودع في
بنك إنكلترا مبالغ وضمانات للحصول على
المال المطلوب للقيام باألعمال المطلوبة .يقول
بنجامين فرانكلين عن هذا الموضوع« :انقلبت
األوض��اع رأس �ا ً على عقب بعد عام واح��د على
استصدار القانون ،فانتهى عصر االزدهار وحلّت
محلّه أزمة اقتصادية حادة ،بلغت من السوء
مبلغا ً أصبحت معه شوارع المستعمرات غاصة
بالعاطلين عن العمل» .ويضيف فرانكلين« :أما
بنك إنكلترا فقد رفض أن يقدّم أكثر من  50في
المئة من قيمة األوراق المالية األميركية التي
عهد بها إليه بموجب القانون الجديد .وهذا
يعني أن قيمة السيولة النقدية انخفضت إلى
النصف تماماً( .أحجار على رقعة الشطرنج ــــ
ص .)137
يعزو المؤرخون أن السبب المباشر للثورة
األميركية على إنكلترا ك��ان بفرض ضريبة
«الشاي» المشهورة .لكن فرانكلين ،وهو واحد
من قادة هذه الثورة ،فيقول« :كانت الواليات
المتحدة مستعدة عن طيب خاطر تقبّل هذه
الضريبة (ضؤيبة الشاي) ،لوال إقدام إنكلترا
على ان��ت��زاع ح��ق إص���دار النقد م��ن ال��والي��ات
المتحدة ،ما خلق حالة من البطالة واالستياء».
(أحجار على رقعة الشطرنج ـــــ ص .)137
انتشر هذا االستياء لدى جميع أبناء الشعب
األم��ي��رك��ي ،ول��ك��ن ق�لّ��ة قليلة ك��ان��ت ت���درك أن
السبب هو أن الضرائب الباهظة المفروضة
كانت نتيجة نشاطات عصابة من اللصوص

بنجامين دزرائيلي

ابراهام لينكولن
العالميين ،سيطرت على الخزينة البريطانية
بعد استيالئها على إدارة مصرف إنكلترا.
ت��ف��اق��م ال��وض��ع ال��م��ال��ي س�����وءاً ،فوقعت
المواجهات بين ق��وات االح��ت�لال البريطاني
واألم��ي��رك��ي��ي��ن ،ف��ي  19ن��ي��س��ان  1775في
لكسنغتون وكونكورد .عُ يّن جورج واشنطن من
قبل المؤتمر الثاني في فيالدلفيا قائدا ً للقوات
البرية والبحرية .وفي الرابع من تموز 1776
أعلن الكونغرس تبنيه وثيقة إعالن االستقالل.
نتيجة إعالن االستقالل كان من الطبيعي أن
يقع الصراع مع السلطة اإلنكليزية المستعمِرة،
إذ دام سبع س��ن��وات .كانت فرصة المرابين
اليهود ليظهروا دعمهم للحكومة البريطانية
بالمال في حروبها االستعمارية ،فرصة أ ّمنت
لروتشيلد ومجموعته أم��واال ً طائلة .وذلك عن
طريق إمداد الحكومة البريطانية بالمرتزقة من
منطقة هس األلمانية ،في وقت لم يكن يحمل
البريطاني العادي أي حقد على األميركي(.)1
ما أن تسلم قائد الجيش البريطاني الجنرال
كورنواليس ف��ي  19تشرين الثاني 1781
وأعلن استقالل الواليات المتحدة رسميا ً في
 3أيلول  1783حتى كان الشعب اإلنكليزي
أكبر الخاسرين .ذلك أن المرابين اليهود كانوا
قد أثقلوا بديونهم على الخزينة البريطانية
بفعل الحرب ،فضاعفوا ديون بريطانيا لهؤالء
اللصوص الدوليين .كان هدف هؤالء اللصوص
أن تمتنع حكومة الواليات المتحدة األميركية
الجديدة ع��ن إص��دار النقد .وتنيط ذل��ك عبر
مصرف اتحادي تابع للقطاع الخاص .ولتعيين
س َ
يطر عليه
هذه الغاية ،عيّن مصرف إنكلترا (ال ُم َ
من قبل اليهود) مندوبا ً له عبر مديريه ليكون
من عمالئهم الرئيسيين في أميركا ،ويدعى
ألكسندر هاملتون .وحتى يظهر هاملتون أمام
الشعب األميركي بهالة الثقة ،جعلوا منه ،عبر
الدعاية ،زعيما ً وطنياً .هذا ما أهّ له ألن يطرح
على الحكومة اقتراح إنشاء مصرف اتحادي
تابع للقطاع ال��خ��اص .وه��ذا يعاكس تماما ً
الدعوة السائدة آنذاك في الواليات المتحدة من
ضرورة احتكار الدولة لطبع العملة .وكي يش ّد
اللصوص الدوليين الخناق على الدولة الحديثة
في أميركا ،اقترح هاملتون أن يكون راسمال
المصرف االتحادي  12مليون دوالر ،على أن
يقدّم مصرف إنكلترا منه قرضا ً إلى الواليات
المتحدة بقيمة  10ماليين دوالر ،والباقي يسهم
به األثرياء األميركيون!
خضعت الواليات المتحدة القتراح هاملتون،
ول���م ي� ِ
��أت ع���ام  1783ح��ت��ى ك���ان هاملتون
وشريكه روبرت موريس قد نظما مصرف أميركا
(بنك أوف أميركا) .وكان روبرت موريس هو
المراقب المالي في الكونغرس األميركي ،فتمكن
بحكم إشرافه على النفقات من جعل الخزينة
األميركية في حالة عجز بعد سبع سنوات من
الحرب.
تماماً ،فقد لعب موريس ضد حكومته كما
فعل  Nickerض��د حكومة لويس السادس
عشر .كان قد تبقى بعد مؤامرة موريس مبلغ
 250ألف دوالر أميركي فقط في خزانة الدولة
ال��ج��دي��دة .وحتى يقضي نهائيا ً على مالية
الدولة قام باالكتتاب به في راسمال مصرف
أميركا ،وبالتالي فقد حقق «النورانيون» ،أي
المرابون اليهود ،غايتهم بالسيطرة على مدراء
المصرفين المركزيين في إنكلترا والواليات
المتحدة األميركية.
إزاء هذا الوضع المالي المتدهور شعر «آباء
االستقالل» بالخطر ال��داه��م اآلت��ي من تسلّط
مصرف إنكلترا المركزي على مصرف أميركا ،ما
يؤدي إلى السيطرة على االقتصاد األميركي في
حال منع بنك أوف أميركا حق إصدار النقد.
تو ّفى بنجامين فرانكلين عام  ،1790وهو
المعارض الصلب في وجه هاملتون وعصابته.
لذلك استغل اليهود موته ،ونجحوا في إيصال
ألكسندر هاملتون إلى منصب وزي��ر المالية.
(تجربة  Nickerتتك ّرر) .استطاع هاملتون
عبر منصبه أن يجعل الحكومة األميركية
توافق على منح بنك أوف أميركا امتياز إصدار
النقد المستند إلى قروض عامة وخاصة (وهذا
يخالف بشكل واضح أحكام الفقرة الخامسة من
القسم الثامن من المادة األول��ى من الدستور،
تنص على أن «الكونغرس» هو صاحب
والتي
ّ
السلطة في إص��دار النقد وفي تعيين قيمته).
وفي الوقت عينه يظهر مدى التأثير الذي يملكه
«النورانيون» الوافدون من أوروبا على الدولة
األميركية الحديثة.

بنجامين فرانكلين

الكسندر هاميلتون
«حجة هاملتون التي ت��ذ ّرع بها أصحاب
المصارف ،أن النقد الذي يصدره الكونغرس،
والمضمون من حساب األمة األميركية ،سيكون
عديم القيمة في ال��خ��ارج ،في حين أن النقد
المستند إلى القروض العامة والخاصة سيكون
متمتعا ً بضمانة قانونية وق��اب�لاً لكل أن��واع
المعامالت والمبادالت»( .أحجار على رقعة
الشطرنج ـــــ ص  .)141وهكذا وقع الشعب
األميركي في قبضة المرابين الدوليين الذين
كان يمثلهم في السلطة األميركية كعميلَين لهم،
وهما :ألكسندر هاملتون وروبرت موريس.
لقد تحدد راسمال مصرف أميركا بـ  35مليون
دوالر .وقامت المصارف األوروبية المملوكة من
آل روتشيلد باإلسهام في هذا المصرف بمبلغ
 28مليون دوالر ،أي بـ  80%من راسماله .هذه
النسبة تعطيهم السلطة المطلقة في التأثير
باالقتصاد والسياسة األميركيين.
لقد أدرك المرابون اليهود أن هاملتون بات
يعرف أكثر مما يجب ففرضوا عليه مبارزة
مع مبارز محترف يُدعى آرون بير حيث لقي
حتفه .كانت نهاية هاملتون صورة عن نهاية
المتعاملين ك��اف��ة م��ع ال��ل��ص��وص الدوليين
حين يصلون إلى أس��رار اللعبة الروتشيلدية
وخفاياها.
بعد أن تمكنت عصابة اللصوص الدوليين
من آلية النقد األميركي عبر مشاركتهم باإلسهام
في بنك أوف أميركا ،بثمانين في المئة من
المصارف الروتشيلدية األوروبية ،جاء وقت
اإلمساك بخناق المالية العامة للدولة األميركية،
واستطراداً ،باالقتصاد والسياسة األميركيين.
وكانت الخطة ،الموضوعة أساسا ً في أوروبا،
تقضي ب��ـ»إع��ط��اء التعليمات م��ن مجموعة
روتشيلد ألصحاب المصارف األميركية بزيادة
وبالتوسع ف��ي منح
السيولة ف��ي األس���واق،
ّ
القروض والضمانات( .»...أحجار على رقعة
الشطرنج ـــــ ص .)141
ك��ان ه��ذا األداء بالتسليف المالي مقرونا
ببروباغندا ،م ّولها الروتشيلديون ،تلعب
ّ
وتبشر بالرخاء
على أوتار التفاؤل والرفاهية
واالزده����ار للجميع .وع��ن��دم��ا أغ���رق السوق
بالسيولة والقروض والضمانات أصدرت ذات
المجموعة الروتشيلدية تعليماتها السرية
بالتوقف ع��ن تقديم ال��ق��روض واالع��ت��م��ادات
وضغط مقادير العملة المتداولة في األسواق.
«مما و ّل��د أزم��ة مالية ح��ادة أدت إل��ى انهيار
اقتصادي مريع ( .)...وهكذا عجز المواطنون
عن مواجهة األعباء والواجبات المالية ،بينما
ح��ص��ل ال��م��راب��ون ال��ع��ال��م��ي��ون ع��ل��ى ع��ق��ارات
وضمانات بمقدار ماليين من ال��دوالرات مقابل
دف��ع ج��زء بسيط م��ن أس��ع��اره��ا األس��اس��ي��ة».
(المرجع السابق ـــــ ص .)142
ال شك في أن االنهيار االقتصادي الذي سبّبه
هؤالء اللصوص الدوليين أثار انتقادات واسعة
لدى األميركيين:
«في رسالة من جون آدمز ()1826 – 1735
إلى توماس جيفرسون عام  1787كتب فيها
آدمز يقول« :ال يعود السبب في تلك الفوضى
وذلك الخراب إلى نقائص في الدستور أو إلى
انعدام الشرف والفضيلة بقدر ما يعود إلى
الجهل المطبق في الشؤون المالية واألوراق
النقدية وطبيعة الحسابات والسيولة» .وقد
ر ّد توماس جيفرسون على رسالة آدمز قائالً:
«أنا أؤمن بأن هذه المؤسسات المصرفية أشد
خطرا ً على حرياتنا من الجيوش التأهبة ،وقد
خلقت بوجودها أرستقراطية مالية (يهودية)
أصبحت تتحدى بسلطاتها الحكومة ،وأرى
أنه يجب استرجاع امتياز إصدار النقد من هذه
المؤسسات وإعادته إلى الشعب صاحب الحق
األول فيها»( .المرجع السابق ــــ ص .)142
وقال أندرو جاكسون « :إذا كان الدستور قد
أعطى الكونغرس اعتبار إصدار األوراق النقدية،
فليس معنى ذلك أن للكونغرس الحق في نقل
االمتياز إلى األشخاص والهيئات الخارجية».
(المرجع السابق ــــ ص .)142
االن��ت��ق��ادات المشار إليها ،نبّهت المرابين
العالميين إلى أن صعوبات ج ّمة ستنشأ في
وجههم ،وك��ان ق��د ح � ّل م��وع��د إص���دار امتياز
«مصرف الواليات المتحدة» عام .1811
كان روتشيلد قد قرر السيطرة النهائية على
مصرف إنكلترا ،والذي بواسطته م ّد سيطرته
على االقتصاد العالمي .وتحقيقا ً لذلك فقد طلب
إلى ولده ناثان ،وكان في الواحد والعشرين
من عمره ،وقد تلقى تدريبا ً خاصا ً للقيام بمهمة

توماس جيفرسون

امشيل روتشيلد
السيطرة على مصرف إنكلترا.
سافر ناثان ( )1798إلى بريطانيا ولم يكن
لديه أكثر من  20.000جنيه .استطاع في وقت
قصير مضاعفته ثالث مرات ،إذ بلغ 60.000
جنيه .وما أن حل عام  1811حتى كان ناثان
يسيطر ع��ل��ى ج��م��اع��ة أص��ح��اب ال��م��ص��ارف
وج��ه ناثان تحذيرا ً لحكومة
العالميين ،وقد ّ
الواليات المتحدة التي كانت تزمع االمتناع
عن تجديد االمتياز (امتياز مصرف الواليات
المتحدة) ،ي��ق��ول« :إم��ا أن ت��واف��ق الحكومة
األميركية على طلب تجديد امتياز مصرف
أميركا ،وإال فإنها ستجد نفسها فجأة متورطة
في ح��رب م��د ّم��رة»( .المرجع السابق ــــ ص
.)143
ل��م ي��ص �دّق األم��ي��رك��ي��ون أن ن � ّي��ة أصحاب
المصارف جدّية في إشعال الحرب عليهم ،لذلك
ظ ّنوا جميعا ً أن في األمر خدعة .وكذلك أندرو
جاكسون ال��ذي ق��ال لهم« :إنْ أنتم إلاّ مغارة
لصوص ومجموعة مصاصي دم��اء ،ولسوف
أعمل على تحطيمكم ،بل وأقسم بالله أنني
سأحطمكم».
ر ّد ناثان على ذلك بأن أصدر تعليماته إلى
جواسيسه وعمالئه« :علّموا هؤالء األميركيين
الوقحين درس��ا ً قاسياً ،وليعودوا إل��ى حالة
االستعمار وم��ا قبل االس��ت��ع��م��ار»( .المرجع
السابق ــــ ص .)143
وألن الحكومة البريطانية كانت – كما ورد
سابقاً -خاضعة لسلطة مصرف إنكلترا ،قامت
وبتحريض م��ن الروتشيلديين ع��ام 1812
بالحرب ضد الواليات المتحدة األميركية...« .
وك��ان الهدف من ه��ذه الحرب إفقار الخزينة
األم��ي��رك��ي��ة إل���ى ح��� ّد تضطر م��ع��ه السلطات
األميركية إل��ى طلب السلم وطلب المساعدة
المالية .وقرر ناثان روتشيلد أن المساعدات
المالية المطلوبة لن تعطى إال في حال قبول
الحكومة األميركية تجديد امتياز مصرف
أميركا»( .المرجع السابق ــــ ص .)144
رض��خ��ت أم��ي��رك��ا إلرادة ال��ش��ي��ط��ان ،وج��دد
الكونغرس االمتياز لمصرف الواليات المتحدة
عام  .)2(1816كما اشترطت ابن الشيطان (ناثان
روتشيلد) ،من دون أن يلتفت الروتشيلديون إلى
القتلى والجرحى واأليتام واألرامل والمش ّوهين
بفعل الحرب .المهم في نظرهم كان اإلمساك
بالمالية األميركية ،وقد كان لهم ما أرادوا.
سنعطي مثاال ً عن طريقة تفكير «النورانيين»
ومدى قدرتهم وتأثيرهم منذ سبعينات القرن
الثامن عشر:
«عام  1857جرى في لندن عقد قران لينورا
ابنة ليونيل روتشيلد على ابن ع ّمها ألفونسو
اآلت���ي م��ن ب��اري��س (ه���م ي��ع��ت��ق��دون ب��وج��وب
إبقاء األشياء ضمن العائلة) .كانت الحفلة
مناسبة كبرى جمعت في لندن ع��ددا ً كبيرا ً
م��ن الشخصيات العالمية ومنهم بنجامين
دزرائيلي ،رجل الدولة البريطاني ،الذي عيّن
رئيسا ً للوزارة عام  1868وأعيد تعيينه عام
.»1874
يُنقل عن دزرائيلي قوله في تلك المناسبة
المهمة ما يأتي« :يجتمع اآلن تحت هذا السقف
رؤساء أسرة روتشيلد التي امتدت شهرتها إلى
كل عاصمة من عواصم أوروب��ا ،وإلى كل ركن
من أركان العالم ،وإذا أردتم سنقسم الواليات
المتحدة إل��ى شطرين ،نعطي أحدهما إلى
جيمس ،واآلخر ليونيل .وسوف يفعل نابوليون
(الثالث ،إمبراطور فرنسا آنذاك) ما أشير عليه
به تماماً ،أما بسمارك فسوف نع ّد له خطة ثقيلة
تجعله عبدنا الذليل»( .المرجع السابق ــــ ص
.)142
تنفيذا ً لذلك ،عيّن آل روتشيلد قريبهم يهوذا
ب .بنجامين مندوبا ً رئيسا ً لهم في الواليات
المتحدة .وبعد ذل��ك أقنع ال��م��راب��ون اليهود
(ال��ن��وران��ي��ون) ن��اب��ول��ي��ون ال��ث��ال��ث باحتالل
المكسيك وضمها إلى إمبراطوريته .ومن جهة
أخ��رى أقنعوا الحكومة البريطانية بإعادة
اح��ت�لال ال���والي���ات ال��ش��م��ال��ي��ة م��ن ال��والي��ات
المتحدة .وك��ان��ت ال��ح��رب األهلية األميركية
ف��رص��ة آلل روتشيلد للسيطرة االقتصادية
ومضاعفة الضغط على الواليات الشمالية بعد
أن تم تحرير العبيد.
«قدّم أصحاب المصارف العالميون قروضا ً
م��ح��دودة للقوات الجنوبية لمساندتها في
ح��روب الشماليين ،كما أق��رض��وا نابوليون
الثالث مبلغ  201.500.000فرنك لتمويل
حملته في المكسيك .وفي عام  1863عرضت

جورج واشنطون

اندرو جاكسون
القوى الخفية على نابوليون وال َي َتي لويزيانا
وت��ك��س��اس ل��م��س��اع��دة ال��ج��ن��وب��ي��ي��ن ...ضد
الشماليين»( .المرجع السابق ــــ ص - 145
.)146
واضح كيف أن الخطة التي أعلنها دزرائيلي
في لندن أخذت طريقها إلى التنفيذ في تقسيم
ال��والي��ات المتحدة بين شمال وج��ن��وب عبر
التشجيع وتمويل الحرب األهلية.
وم��ن ال��م��ه��م اإلش����ارة إل��ى م��وق��ف القيصر
الروسي آنذاك ،الذي وقف إلى جانب لنكولن في
حربه ضد اللصوص الدوليين ،وكأن القيصر
يتحسس خطر ه��ؤالء داخ��ل روسيا .فقد
أخ��ذ
ّ
وجه القيصر إنذارا ً إلى الحكومتين اإلنكليزية
ّ
ّ
سيتدخل
وال��ف��رن��س��ي��ة ،ي��ه �دّده��م ف��ي��ه ب��أن��ه
إل��ى جانب الرئيس لنكولن إنْ أم��دّت هاتان
الحكومتان الجنوبيين بالدعم .وفعالً فقد أرسل
سفنا ً حربية إلى الموانئ الشمالية (نيويورك
– سان فرانسيسكو) .ولم يكن موقف القيصر
مغلوطاً .ف��إن الخطر ال��ذي ذه��ب إل��ى أميركا
لقتاله ظهر عنده عبر البالشفة عام .1917
أخ���ذت ال��م��ص��اع��ب ت��ت��راك��م ع��ن��د الحكومة
األميركية ،خاصة بضعف السيولة المالية .لم
يرفض المرابون اليهود م ّد الحكومة األميركية
بالمال ،ذلك أن تقديم القروض في مثل هذه
ال��ح��ال��ة يجعلهم يتمكنون أك��ث��ر م��ن ال��ق��رار
السياسي ،وي���ؤدي إل��ى إت��اح��ة الفرصة لهم
لمضاعفة ثرواتهم ،فاشترطوا للموافقة على
اإلقراض أن تكون الفائدة  28في المئة .إن عملية
اإلقراض من المرابين اليهود لم تكن قط بغاية
دعم فريق من الفريقين الشمالي أو الجنوبي،
بل كانت ،إضافة إلى األهدافة المشار إليها،
إلطالة أمد الحرب أكثر وإيصال الفريقين إلى
حالة اإلنهاك الكامل ،تسهيالً لهؤالء اللصوص
في وضع يدهم على اقتصادات أمة بأسرها.
لم يستسلم لنكولن .ح��اول تحطيم القيود
اليهودية التي ت��ط� ّوق ال��والي��ات الشمالية،
فعمد إل��ى تطبيق أحكام الدستور األميركي
في ما يتعلق بمرجعية إصدار العملة (الفقرة
الخامسة من القسم الثامن من المادة األولى
من الدستور) وأصدر  450مليون دوالراً ،جعل
غطاءه من القرض القومي.
«انتقم المرابون العالميون من لنكولن بجعل
الكونغرس يصدر قانونا ً يقضي بأن ال ُتقبل
«أوراق لنكولن» المالية في دفع فوائد القروض
الحكومية أو في ش��ؤون ال���واردات .ولم يقبل
المرابون العالميون قبض تلك األوراق إال بحسم
كبير ،ما جعلها من دون قيمة تقريباً .وهكذا
سببوا خفض قيمة الدوالر من هذه األوراق إلى
 30سنتاً .ولما تم لهم ،ذلك عمدوا إلى شراء تلك
األوراق بمجموعها ،بعد ذلك أخ��ذوا في شراء
ال��ق��روض الحكومية بهذه األوراق معتبرين
ال��دوالر منها دوالرا ً كامالً ،وبذلك يكونون قد
تغلّبوا على عقبة خطيرة وجنوا أرباحا ً تقدّر بـ
 70سنتا ً للدوالر الواحد»( .المرجع السابق ــــ
ص .)147 - 146
ِ
يكتف اللصوص الدوليون (آل روتشيلد)
لم
بالسيطرة على بنك أوف أميركا بحصر امتياز
إص��دار النقد ب��ه ،بل أخ��ذوا يخططون لوضع
ق��ان��ون للصيرفة ،ه��و طريقة إضافية لنهب
األموال العامة .كان الرئيس لنكولن ضد مشروع
القانون ،ولكن المرابين الدوليين قاموا بتمويل
الحمالت االنتخابية لعدد كبير م��ن النواب
والشيوخ ،الذين قاموا بإقرار مشروع قانون
الصيرفة بعد نجاحهم في االنتخابات على رغم
معارضة الرئيس لنكولن .س��وف نضع نص
رسالة أرسلها روتشيلد وإخوانه بتاريخ 25
حزيران  1863إلى مؤسسة إيكلهايمر ومورتون
وفاندرغولد وعنوانها رقم  – 3وول ستريت –
نيويورك ،وجاء فيها« :لم يسبق قبل اآلن أن
سنحت فرصة ألصحاب األموال ،يتمكنون معها
من جني األرباح الطائلة ،كما تسنح لهم بفضل
ه��ذا ال��ق��ان��ون .ه��ذا القانون يعطي المصرف
الوطني (بنك أوف أميركا) السيطرة المطلقة
على األوض��اع المالية في ال��دول��ة» .ويضيف
السيد شيرمان (وهو الشخص الذي كتب من
أوهايو لروتشيلد يخبره عن تقديراته لألرباح
التي يمكن جنيها بنتيجة قانون الصيرفة)،
قائالً« :إن القلة التي سوف تنفذ إلى سر ذلك
القانون وتعرف حقيقته لن تبدي أي معارضة
له ،ألنها ستكون طامعة في جني األرباح التي
سجنيها فيه ،أو أن مصالحها ستكون متوقفة
على إقراره .أما جمهور الشعب فسيكون عاجزا ً
عن تفهّم طبيعة المشروع واالمتيازات التي

جون آدمز

بسمارك
سيحصل عليها أصحاب رؤوس األم��وال منه،
وإن يكن مستعدا ً لتحمل كل األعباء االقتصادية
من دون أن تصدر عنه أي شكوى أو تذ ّمر ،ولن
يخاوهم أي شك حتى في أن هذا النظام سيكون
ضد مصالحهم»( .المرجع السابق ــــ ص 148
 .)149ع��اد ال��م��راب��ون ال��دول��ي��ون ليلعبوا اللعبة
ذاتها التي مارسوها من قبل ،وهي العمل على
تخفيض القروض إلى درجة أصبح المديونون
عاجزين عن مواجهة مسؤولياتهم المالية.
فوضع أصحاب المصارف أيديهم على العقارات
والضمانات الرهونة والتي تفوق قيمتها بكثير
قيمة القروض الممنوحة.
اعتبر لينكولن أن الشعب األميركي أصبح
فوجه إلى األمة
مستعدا ً لسماع صوت العقل،
ّ
خطاباً ،سنثبت منه هذا النص« :إنني أرى في
األفق نذر أزمة تقترب شيئا ً فشيئاً ،وهي أزمة
تثيرني وتجعلني أرتجف من الخشية على
سالمة بلدي .فقد أصبحت السيادة للهيئات
والشركات الكبرى ،وسوف يتبع ذلك الفساد
إل��ى أعلى المناصب ،وس��وف يعمل أصحاب
رؤوس األموال على الحفاظ على سيطرتهم على
ال��دول��ة ،مستخدمين في ذل��ك مشاعر الشعب
وتح ّزباته ،وستصبح ثروة البالد بأكملها تحت
سيطرة فئة قليلة ،األمر الذي سيؤدي إلى تحطم
الجمهورية»( .المرجع السابق ــــ ص .)152
إنها الصرخة التي أطلقها لينكولن بوجه
اللصوص الدوليين وقد أراد منها أن يستيقظ
الشعب األم��ي��رك��ي قبل أن يقع فريسة هذه
القلة القليلة .ومع األسف ،لم ينجح لينكولن.
وبالتالي اغتاله المرابون الدوليون( ،)3وغرق
الشعب األميركي ،وال ي��زال ،تحت ع��بء هذه
الطقمة الدولية.
وفي العودة إلى خطورة قانون الصيرفة الذي
أق � ّره الكونغرس يقول سالمون ب .تشايس،
وزير المالية في حكومة الرئيس لنكولن« :إن
مساهمتي في إق��رار قانون الصيرفة هي أكبر
خطأ مالي ارتكبته في حياتي .فقد ساعد هذا
القانون في إنشاء احتكار كبير يؤثر في كل
المصالح في البالد .ويجب علينا أن نصلح هذا
الوضع( .»...المرجع السابق ــــ ص .)153
سنورد مثاال ً عن كيفية اغتصاب مجموعة
روتشيلد لثروات الشعوب:
«ع��������ام  1866ك�������ان ه����ن����اك م��ب��ل��غ
 1.906.687.770دوالر في ال��ت��داول .هبط
الرقم عام  1876إلى  605.250.000دوالر.
م��ا يعني أن اللصوص سحبوا م��ن ال��ت��داول
 1.300.000.000دوالر .وه���ذا أدى إل��ى:
«حدوث  56.446حادثة فشل (إفالس مالي)
ما قيمته  ).( 2.245.105.000وهكذا نرى
أن أصحاب المصارف بسحبهم السيولة من
األسواق وبتمديد القروض الممنوحة ،أضافوا
إلى ثرواته مبلغا ً أكثر من بليوني دوالر في وقت
ال يزيد على العشر سنوات .وهناك أدلة تثبت
أن الصيارفة األميركيين كانوا على تفاهم مع
إخوانهم الصيارفة في أوروبا منذ ذلك الحين،
وقد عملوا معا ً للتسبب في األزمات االقتصادية
العامة عن طريق مداوالتهم المالية( .المرجع
السابق ــــ ص .)153

هوامش

 .1كان رجال الدولة البريطانيان اللورد تشاتام وابنه
وليم بت ( )1806-1759يشعران بخطر سادة
المال ،وق��د هاجما ،علناً ،سياستهم في الحروب
األميركية .وقد استطاع بت ،على حداثة سنّه ،إقناع
الملك ج��ورج الثالث بخطر المرابين العالميين،
وبأنهم يحاولون إثارة حروب منهكة لدول أوروبا،
فعيّنه الملك رئيسا ً ل �ل��وزراء( .أح�ج��ار على رقعة
الشطرنج ـــــ ص .)138
 .2يص ّرح العارفون باألمر أن أعضاء الكونغرس
ق��د تلقوا رش��اوى وت�ه��دي��دات م��ن أج��ل التصويت
لمصلحة ال�ت�ج��دي��د الم�ت�ي��از إص� ��دار ال�ن�ق��د .ومن
الدالئل على ذلك وعلى نفوذ النورانيين وسلطتهم
القوية ،أن فرانكلين وأدم��ز وجيفرسون أصبحوا
كلهم نورانيين (م��اس��ون) .كما أن الختم األكبر
للجمهورية األميركية هو عالمة النورانيين ذاتها.
(أحجار على رقعة الشطرنج ـــــ ص .)144
 .3ك��ان ق��د أعيد انتخاب أب��راه��ام لينكولن لوالية
رئ��اس�ي��ة ث��ان�ي��ة ،وك ��ان ع��ازم �ا ً ع�ل��ى ال�ق�ض��اء على
سلطان الماليين العالميين ،ولكنه اغتيل مساء 14
نيسان  1865على يد يهودي يدعى جون ويلكس
بوث .وقد عثر المحققون آنئ ٍذ على رسالة بالشيفرة
في أمتعة القاتل القتيل .وكان مفتاح تلك الرسالة
م��وج��ودا ً ف��ي ح ��وزة ي �ه��وذا ب .بنجامين ،قريب
آل روتشيلد ال��ذي أرس�ل��وه إل��ى أميركا ف��ي بداية
مؤامرتهم على الشعب األميركي .إال أنه لم يسمح
المتآمرون بربط بنجامين بالجريمة وحصرها
فرديا ً بالقاتل بوث ـ تماما ً كما فعلوا بروبرت كندي
وسواه.

