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   حول الدين التركي لستره مذكرات نم تافطتقم
  للسلطان ةموعزملا ومساعدة اليهود املالية 

  
20/1/1902  

  

آخـر مـرة يف  تيـؤمـا تكتـب الصـحف عنهـا، مثـل حيـة البحـر ر إنها مسألة عملية مالية كثيـراً

تعـرف العمليـة باسـم . إن وزير املال السابق، روفيير اصـطادها أو يصـطادهاويقال . املياه الفرنسية

  .تصفية الدين التركي

وقـد حصـلت تعـديالت خمتلفـة، منـذ ذلـك . 1901ار ذسنجد طيه جدوالً بالدين كمـا كـان يف آ

  .لن نخوض هذا املوضوع، شأن سائر التفاصيل، إال بعد القبول مبدئياً. احلين يف نسبة التحويل

هـي " إدارة الـدين"يف وضـع الـدين حتـت سـيطرته فـإن  كثيـراً) يقصد السـلطان(كوهين  يرغب

وقد . إن مصاريفها عالية بشكل جنوين، ومع هذا فهو ليس سيد بيته. مصدر أعظم أحزانه وتعاساته

  .وعدين بكل ما أريد إذا حررته منها

ي ولنفـرض أن قيمـة خمسـة وثمـانين مليـون جنيـه إسـترلين سـمية حـواىلتبلغ قيمة الدين اإل

للبحــث،  تصــلح هـذه األرقــام ألن تكـون أساســاً. التحويـل تبلــغ اثنـين وعشــرين مليـون جنيــه إسـترليني

 -سيضـع لنـا حسـابات املفصـلة  مع أنها تتبدل بالفعل بـين يـوم وآخـر وأرجـو أن تالحظـوا أن خبيـراً

  .جيد متفان يلالسيد بنوريتلنجر من باريس، وهو يملك عدة ماليين الفرنكات، وصهيوين 

احلصــول علــى الــدين واحلصــول علــى امليثــاق، : سأقســم اخلطــة إىل ثالثــة أقســام لتوضــيحها

  .والتعويض للجماعة

  

يتطلــب ذلــك تكــوين جماعــة ماليــة قويــة تبلــغ حســاباتها ملــا بــين : احلصــول علــى الــدين: أوالً

 صـغيراً يضـع املـرء مبلغـاً ... مليون جنيه إسترليني، دون أن حتتـاج لوضـع كـل هـذا املبلـغ 25 - 22

                                                 
إىل  637، اجلزء األول من عام جمموعة وثائق وأوراق خاصة بالقضية الفلسطينية: ملف وثائق فلسطين" :املصدر

  .137 - 135، ص )1969وزارة اإلرشاد القومي، الهيئة العامة لالستعالمات، : القاهرة( "1949عام 
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إنمـا عليـه بـالطبع أن . يكفيه أن يحولها فقـط. من املال على الطاولة وال يحتاج لدفع املبالغ الكبيرة

  .عليها أن يكون قادراً –يملكها 

مـن  إنـه يملـك قسـماً وال أن يـدفع قرشـاً يستطيع ريتلنجر أن يدبر األمر دون أن يحرك إصبعاً

أما القسم الثاين وهو بيد جماعة منظمة فيستطيع ريتلنجـر . املشتركة معه الدين من خالل البيوتات

ورجــــال سيســــل . احلصــــول عليــــه بواســــطة اخليــــار ويســــتطيع شــــراء القســــم الثالــــث يف البورصــــة ســــراً

  .، وأبطأأي بأكثر مصاريف وأكثر انفضاحاً -إنما بصعوبة . يستطيعون أن يفعلوا ذلك أيضاً

مـــام جماعـــة مثـــل تلـــك التـــي تفكـــرون بتأسيســـها ســـتكون لكـــن أقصـــى الصـــعوبات ســـتكون أ

ازدادت ) أي كلما نقص حجم حصة الفرد(الصعوبة، يف الدرجة األوىل، هي أنه كلما كبرت اجلماعة 

  .ثم إن خطر إذاعة السر وإفساد األمور يزداد بازدياد املساهمين. قيمة النقد

عشـــرة يف  ي للجماعـــة حـــواىلحســـب تقـــديرات اخلبيـــر لـــدي، أقـــدر أن يكـــون االســـتثمار النقـــد

مـا إن . املائة، أي ما بين مليونين ومائتي ألف ومليونين ونصف املليون من اجلنيهات اإلسـترلينية

بــل إين أظــن أنــه . وســوف يؤيــد كـوهين هــذه العمليــة بكــل طريقــة .. توجـد هــذه الكميــة حتــى يبــدأ الشــراء

قــوة صــالتي معــه قــد أســتطيع أن  فمــن املعــروف أنــه يملــك ثــروة ضــخمة وإذا تــذكرنا .ســيأخذ حصــة

وبعــــد أن تســــير العجلــــة يصــــبح الــــدين يف حــــوزة  .. أقنعــــه علــــى االشــــتراك معنــــا، بعــــد أن نبــــدأ العمــــل

  .عندها ندخل املرحلة الثانية. اجلماعة

. سوف نتسلم امليثاق بمجرد إعالن اجلماعة عن تملكها للـدين: احلصول على امليثاق: ثانياً

. ولكـن علـى مصـاحله احليويـة) لهـذه الدرجـة لسـت سـاذجاً(كـوهين لوحـده وال أبني كالمي علـى وعـد 

  .سيضطر أن يمنحنا امليثاق إذا مل يشأ أن يظل يف وضعه احلاضر، أي على طريق اإلفالس

إن كـــوهين يريـــدهم أن يخضـــعوا لـــه، ويعملـــوا . ســـيعين أصـــحاب الـــدين املـــوظفين اإلداريـــين

كلهــا لكــن يجــب أال يكونــوا أعــداء لــه وال أجانــب بــل مــن  بــدون نفقــات باهظــة، ويراقبــوا إدارة مــوارده

  .مقابل تسليمنا امليثاق) ملدة معينة(لذلك سوف نسلمه اإلدارة . شعبه

كيــــف يــــتم اســــتثمار امليثــــاق الــــذي ســــيمنح إىل الصــــندوق االســــتعماري اليهــــودي؟ يؤســــس 

التـــي تشـــرع  الصـــندوق شـــركة أراض رأســـمالها خمســـة ماليـــين جنيـــه إســـترليني وهـــي تكمـــل العمليـــة

  .فهي تأخذ الدين من اجلماعة. اجلماعة بها
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كما ترى ال تشتري اجلماعة الدين لالحتفاظ به بل لتبيعـه ثانيـة : التعويض للجماعة: ثالثاً

يف خيـار للصـندوق االسـتعماري اليهـودي لتأخـذ السـندات  لكن يجب جتديد هذا الربح مسـبقاً .ربحيو

  .ىا تدبر اجلماعة أمر املشتروهكذ .بسعر معين زائد عن سعر الشراء

السؤال هو اآلن مـا إذا كانـت شـركة األراضـي التـي مل تنشـأ بعـد سـتريح اجلماعـة بالفعـل مـن 

 حتتاجهـا لدرجـة أنهـا تـدفع أي سـعر ثمنـاً. ال بد لشركة األراضي من احلصول على الـدين. نعم .الدين

كفاية ألن تأخذ الـدين مـن اجلماعـة  ستكون الشركة قوية. وهكذا ستتحدد أرباح اجلماعة مسبقاً. لها

وكعميـل ) الـذي يضـم أراضـي الدولـة(ما دام رأسمالها خمسة ماليين جنيه إسترليني وتملـك امليثـاق 

  .اجلماعية فيهما ىيف فلسطين وسورية اللتين ستزدادان قيمة بفضل السكن

نفسـها أو أنهـا لكن ماذا يحصل لو أن شركة األراضي مل تتحقق؟ آنذاك إمـا تصـفي اجلماعـة 

ولذلك من غير احملتمـل أن . إجنلترا وفرنسا وأملانيا وروسيا: تعرض السندات على دولة كبيرة للبيع

  .حتى يف هذه احلالة وعلى العكس ستجني اجلماعة أرباحًا. يضيع قرش واحد

وأظـن أن علـى زاجنويـل أن يبـدأ بإعطـاء . هذه أيها األصدقاء هي اخلطـة بخطوطهـا العريضـة

ولعــل ســفيلد أو مطــران ربــون . مفصــلة إىل اللــورد ســفيلد وأن يســعى بواســطته لكســب روتشــيلد اخلطــة

يقنع امللك إلقناع روتشـيلد ألنـه مـا مـن شـك أن مـن مصـلحة إجنلتـرا أن تكسـب منطقـة النفـوذ املهمـة 

علــــى روتشــــيلد أن يســــاعد ال كيهــــودي ولكــــن . هــــذه بالطريقــــة املــــذكورة بــــدون حــــرب وال مصــــاريف

  .كإجنليزي

. وأتــرك لكــم تقريــر مــدى وضـــع النفــوذ علــى سيســل بواســـطة جــيمس ولــيس بواســطة مكســـيم

فريقـــي عضـــو جلنـــة العمـــل مـــن أاملهنـــدس اجلنـــوب (ســـؤال آخـــر هـــو إىل أي مـــدى يجـــب إدخـــال كســـلر 

فريقيــة والســير فرانســيس أباملوضــوع وقــد عــرض كســلر أن يســتميل كبــار مــاليي جنــوب ) ترانســفال

  .مونتفيورى

يجــب تنــاول . كمــا يف إنشــاء جماعــة تضــم لبتــون وغيــره يجــب احلــذر الشــديد يف هــذه احلالــة

والضـوء األحمــر هـو فطنــة . يجـب تظهيرهــا يف الضـوء األحمــر فقـط. اخلطـة وكأنهـا لوحــة فوتوغرافيـة

ألنه خالل العملية يسـتطيع  كل من يطلع على السر ثم ال يتعاون معنا يصبح خطراً. أصحاب الشرف

  .يف البورصة أو يحمل اآلخرين على ذلكأن يقامر ضد اجلماعة 
  



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن
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