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   )١(نوردو سكام ل إىلسرسالة هرت

  نيطسلف يف إلنشاء بنك لشراء األراضي

١١/١٢/١٨٩٧  

  

لقــــد كــــان يف زيــــارتي  .توصــــلنا إىل نقطــــة حازمــــة يف عملنــــا مــــع البنــــك ســــأتكلم باختصــــار

إنــه . هــذا الرجــل مــتحمس جــدا للقضــية. بوزنانســكي مــن لــودز. ك.ليــومين أغنــى رجــل يف بولونيــا ج

خمسـة أو عشـرة ماليـين جنيـه كـرأس  ،يعتقد أن البنك اليهودي يجـب ان يكـون فيـه أكثـر مـن مليـونين

متـى اشـترك هـذا . كمال مساهم ويجـب أن يشـترك يف النقابـة التـي سـتكون مهمتهـا أن تـؤمن االشـترا

. هذا يؤمن ملشروع البنك قفـزة كبيـرة للنجـاح. الرجل فإن بقية أصحاب املاليين الروس سينضمون

يف لنـــدن بـــدأ . الشـــرقية ةلـــن أطيـــل عليـــك يف وصـــف اخلطـــوات التـــي ســـأتبعها لهـــذه الغايـــة يف أوروبـــ

ن جميــع البلــدان يجــب أن تســتعرض النقابــة أســماء مــ .جاســتر اإلعــداد للعمــل مــع ســليجمان املتمــول

إن بوزنانسـكي ـ الـذي هـو . وهنـا تبـرز إىل الوجـود قضـية روتشـيلد. التي لها تـأثير يف العـامل املتمـول

مسـتعد أن يسـير يف األمـر بـدون آل روتشـيلد وحتـى معارضـا لهـم ـ يريـدنا أوال أن نتوصـل إىل عالقـة 

وهــذا عمــل . خلــو مــن العطــفصــداقة معهــم أو علــى األقــل تكــون لهــم جتــاه البنــك مشــاعر حياديــة ال ت

وطبعــا يجــب أال يكــون االتصــال بــآل . صــعب جــدا ولكنــي ال أراه مســتحيال إذا قامــت بــه زعامــة قــديرة

إنهـــم أثنـــاء احلملـــة سيســـتخدمون ضـــدنا كـــل حماولـــة تقـــدم أو رفـــض . روتشـــيلد مباشـــرة أو بالكتابـــة

رجـــال الصـــحف الـــذين وســـيكون ذلـــك بـــالطبع بطريقـــة املتمـــولين املتخلـــين الـــذين يســـمون أنفســـهم ب

  . يطعنون من اخللف 

منذ بضعة أسابيع كتبت مقالين يف الديلي كرونيكل أشرح فيهما إمكـان قيـام يهـود الطبقـة 

يجـب أن يعـرف آل روتشـيلد اآلن أن البنـك . الوسطى بمقاطعة مالية ضد أقطاب األموال يف املستقبل
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ويسـتفيد منهـا يف الوقـت نفسـه إذا علـم آل اليهودي الذي نفكر فيه قد يساعد على مثل هذه املقاطعة 

  .روتشيلد أن البنك سيتأسس مهما كلف األمر فإنهم لن يظلوا ينظرون إىل األمر ببرود ارستقراطي

إن توسيع رأس املال الـذي يخطـط لـه اآلن سـيجعل مـن البنـك اليهـودي عـامال لـه أهميتـه يف 

ناس خميلة تمكنهم مـن رؤيـة مـا سـيكون خـالل وكل ما يف األمر هو أن يكون لهؤالء ال. العامل املايل

 ثالثة أو أربعة أشهر من اآلن أو أي شيء آخر تسمح لهم خميلتهم النائمة على أكياس املـال أن يـروه

. يجـــب أن نعـــرض األمـــر علـــى آل روتشـــيلد جـــديا. يف هـــذا يســـتطيع صـــادوق خـــان أن يســـاعدنا كثيـــرا

أو مـــاذا يخـــافون؟ إذا حـــاولوا إثـــارة الـــرأي أو أملون مـــن هـــذا البنـــك اليهـــودي تـــولكـــن مـــاذا عســـاهم ي

رفضونا بشكل مضـر فسـوف أثيـر ضـدهم حـرب عصـابات خاصـة إذا عرفـت أنـك تقـف يف جـانبي يف 

  .هذا  سننتقم متى جاء الوقت

ولكن ربما ال يأتي مثل هذا الوقت الذي به برفضوننا وأنا أفضل أال يأتي ألسـباب سياسـية 

إذن، إذا مل يعـارض آل روتشـيلد فكـرة البنـك . اقد عليهم من كل قلبيمع أين أعتبرهم طفيليين وأنا ح

  :ومل يرفضوه علنا، فإنهم سيستفيدون منه من ناحيتين

  .يستفيدون منه كيهود ألنه سيعمل على حل املسألة اليهودية -١

وعلــى عكــس مــا يــراه بوزنانســكي أنــا  .وسيســتفيدون منــه كرجــال أعمــال بطــرق متعــددة -٢

األفضـل أال يأخـذ آل روتشـيلد دورا علنيـا يف هـذا البنـك لـئال يقـول النـاس إن املتمـولين أعتقد أنه من 

وإن كــان مثــل (اليهــود متكتلــون فيــه وبهــذا يكســب البنــك عــداوات عليــه أن يبــدأ بمحاربتهــا منــذ البــدء 

 علـى. إنه بدون آل روتشيلد يبدو وكأنـه ضـدهم وهـذا يكسـبه شـعبية وعطفـا) هذا التكتل بطبيعته قوة

أن آل روتشيلد يستطيعون أن يحموا أنفسهم إذا كان لهـم ممثلـون يف البنـك يـؤثرون عليـه بوسـاطتهم 

هذه فكرة فكرت بها منذ وقت طويل وهي أن آل روتشيلد ال بـد أن يحتـاجوا إىل بنـك . تأثرا غير ظاهر

  أن يحمــــواكهــــذا إذا اضــــطروا أن يصــــفوا أمــــوالهم خوفــــا مــــن الكــــره املنصــــب علــــيهم أو إذا مــــا أرادوا 

  ).التي يبدو أنه أقوى من أن يحل بها أية كارثة(ثروتهم 

. مــاذا ســيكون وقــع هــذه الفكــرة يف عقــول هــؤالء النــاس وإىل أي حــد يســتطيعون أن يقبلوهــا

  .هذا ما ال أستطيع أن أعرفه

علــى كــل حــال أنــا أظــن أين وضــحت لــك احلالــة الراهنــة وبعــد هــذا يبقــى أن يكــون لــك دور يف 

عملــه بأســألك عــن هــذا األمــر اآلن ألين أعتقــد بأنــه ســيكون التكملــة املنطقيــة ملــا قــد بــدأت العمــل ولــن 
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يحسن بك أن تتصل بصادوق خان يف أقـرب وقـت ممكـن وبالطريقـة التـي تظنهـا األفضـل . حتى اآلن

ولـك أن تسـتعمل حكمتـك يف تقـديم األمـر لـه، إنـه رجـل طيـب ويهـودي . على أن يكون ذلك شـفهيا فقـط

وهــو كمــا  .ا هــو مــن مريــدي آل روتشــيلد وهــو ســريع التــأثر وســيفهمك بالقليــل مــن الكــالمخملــص إنمــ

ره كيــــف يمكــــن أن أن تــــؤثر فيــــه وأحــــاول . لفــــونس روتشــــيلدأقلــــت مقــــرب مــــن آل روتشــــيلد وخاصــــة 

إن مــا . أفهمــه أننــا لســنا نطلــب أيــة تضــحية ماديــة مــن هــؤالء املتــاجرين بــأموال املســاكين. يســاعدنا

اآلن بعد أن نكون قد حزنا علـى الـرأي العـام مـن أجـل فكرتنـا اجملنونـة وذلـك بـدعمنا هو مطلوب منا 

هــو مطلــوب بعــد هــذا هــو شــبه نقابــة مــن الــذين يضــمنون النجــاح مــا المنــا وكتاباتنــا إنمــا قإياهــا  بأ

الكبير لهذا االشتراك حتـى تنمـو الصـهيونية لتكـون قـوة حقيقيـة، اجعلـه يعمـل مـا يف وسـعه مـن أجـل 

  .غايةهذه ال

يجــب أن يصــبح بنـــك االســتعمار اليهـــودي البنــك اليهــودي الـــوطني إن ناحيتــه االســـتعمارية 

يجــب أن تكــون واجهــة عــرض فقــط يجــب أن نخلــق أداة ماليــة قوميــة ولكــن إن هــم اضــطرونا أن نســير 

  .فسوف ننتقم لسوء حالنا حفاة كجنود اجلمهورية األوىل

ربمــا طلبنــا مــن كــوك (ســفينة يف نيســان  سنســتأجر. كلمــة أخيــرة بخصــوص اخلطــوة التاليــة

إننـي اآلن . ال أريـد أن أذيـع هـذا بعـد. لنذهب إىل فلسطين مـدة أربعـة أسـابيع) أن يقوم بتلك الترتيبات

ربمـا وصـلت املصـاريف عـن الشـخص الواحـد . أقوم بتقديرات وحسابات ألعـرف تكـاليف كـل مسـافر

لها عددا من كبار الناس يبـدأ العمـل علـى تقـديم بعد أن نعود من هذه الرحلة التي سندعو  .ألف فرنك

يمكنــك أن تخبــر صــادوق عــن هــذا ولكــن ال تخبــر أحــدا غيــره ألنــه يجــب أن أقــوم  .االشــتراكات للبنــك

  .بترتيبات أوال يف القسطنطينية

. 
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