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مقّدمة
یُعتقد في عالَم النّقود (الذي َشَمل روسیا منذ وقت قریب) أّن المصارف ھي الّدورة الّدمویة في
االقتصاد العالمي، فھي تساعد على إعادة تخصیص ُمّدخرات المنّظمات واألفراد في المجاالت
ذات الفعّالیة الكبیرة والتي تبّشر بتحقیق مردود عاٍل، وال سیّما أنّھ لیس ھناك أي شك في دور

البنوك المركزیّة ألقوى دول العالم في ھذه العملیّة.
في اآلونة األخیرة، وقع في أیدي الكاتب دیمتري كراسیف شریط مسّجل لتحقیق خاص من قبل
صحفي أمیركي، الّشریط باللّغة اإلنجلیزیة ونوعیّتھ سیّئة للغایة بسبب كثرة إعادة تسجیلھ. ومع
ذلك، أخذ بالعمل على فھم ذلك، ألّن ھذا المستند الغریب یسمح لنا بالنّظر إلى دور رأس مال
المصارف في تاریخ البشریة من زاویة مختلفة تماما. ومثل أي صیغة معقولة، لدیھا الحق في
الوجود. النّقطة المثیرة لالھتمام أكثر، ھي أنّھا من عرض أحد األمیركیین، الذین عملتھم الوطنیة
أصبحت وسیلة اّدخار الّروس والعالم بأسره. وقد تّم الحفاظ على أسلوب الّصحفي في تقدیم

المعلومات. دعونا نبدأ...
"تمّر الحقیقة عادة خالل ثالثة مراحل. المرحلة األولى: النقض التّام والّسخریة منھا، المرحلة

الثانیة: المقاومة والمعارضة لھا، المرحلة الثالثة: القبول بھا باعتبارھا فرضت نفسھا."
آرثر شوبنھاور [1]

كل قّراء ھذا الكتاب سینقسمون إلى ثالثة مجموعات، أّول مجموعة ستنفي تماماً كل ما یقرؤونھ،
المجموعة الثانیة ستحاول إنكار كافة المعلومات والتشكیك في المؤلف بدالً من اإلصغاء إلى

الّرسالة، والمجموعة الثالثة ستقول: "كنت أعرف ھذا منذ زمن طویل".
ماذا یحدث في أمریكا اآلن؟

لماذا نسقط في الّدیون بشكل أعمق وأعمق مع مرور الّزمن؟
لماذا ال یستطیع الّساسة أن یضعوا الّدیون تحت الّسیطرة؟

لماذا یعمل معظم النّاس في الوظائف ذات األجور المتدنیة ویسّدون الّدیون باستمرار؟
ما ھو مستقبل االقتصاد وطریقة الحیاة في أمریكا؟

لماذا تقول الحكومة بأن التّضخم قلیل، حینما تنخفض القّوة الّشرائیة للّدوالر في أمریكا؟
من المعروف أّن الدَّین العام األمریكي یزداد بمعدالت مثیرة للقلق، ومن أجل تمویلھ یجب على
وزارة المالیة كل سنة إطالق سندات [2] بقیمة أكبر من الّسنة الّسابقة لحجب االلتزامات القدیمة.
إصالح الدَّین الوطني من دون إعادة ھیكلة النّظام المصرفي یكاد یكون من المستحیل، والحّل ال

یكمن في مستوى الدَّین العام الّداخلي فقط وإنما في كامل النّظام المصرفي في الوالیات المتحدة.



الّدین العام األمریكي خالل 50 عاما.
[وقد فاق الدَّین العام للوالیات المتحدة حسب أرقام یولیو 2011 حاجز 14 ترلیون دوالر أمریكي

وھو ما یناھز 98 % من الناتج المحلي اإلجمالي. [3] ] - مالحظة المترجم.



مقارنة بین الدَّین الحكومي األمریكي وقطر األرض. یمكن ألّي شخص أن یتأكد من ذلك بعد أن
یعلم بأّن سماكة الورقة النّقدیة بقیمة 100 دوالر 0.0043 بوصة، أي 0.10922 مم. (المقارنة

من إدخال المترجم)



1 . االحتیاطي الفیدرالي األمریكي

مقر االحتیاطي الفیدرالي األمریكي في واشنطن، شارع Constitution Avenue مقابل نصب
لینكولن التذكاري [4] .

ال أحد یتساءل عّما إذا كان االحتیاطي الفیدرالي األمریكي فیدرالیّا حقاً، أي أنّھ جزء من الحكومة
األمیركیة. نرید أن نُظھر لكم أنھ ال یوجد أي شيء "فیدرالي" في ھذا البنك، وال یوجد أي
احتیاطات فیھ. ھذه الخدعة نشأت في عام 1913 عندما ُوضع قانون االحتیاطي الفیدرالي. ھذا
البنك لیس حكومیا وال یعمل لصالح المجتمع. الحقیقة ھي أنھ أحد البنوك الخاصة الذي یحكمھ

مجلس اإلدارة نیابة عن المساھمین من األفراد الستخراج الربح الخاص.
"لیس لالحتیاطي الفیدرالي أّي عالقة باالحتیاطات الوطنیّة. فھو مؤّسسة خاّصة. وال وجود

لالحتیاطات التي من شأنھا تغطیة األوراق النّقدیة الّصادرة ھنا، أي عملتنا الوطنیة."
ھنري راسك، اقتصادي.

"االحتیاطي الفیدرالي األمریكي نشأ في 23 كانون األول  من عام 1913 كشركة خاّصة. وفقاً لـ
"مجلّة مجلس الشیوخ" كان یوم مشمس ومعظم أعضاء الكونغرس كانوا قد توّجھوا إلى منازلھم
لقضاء عطلة عید المیالد، لذلك كانت األصوات الثالثة في مجلس الشیوخ [5] كافیة لضمان صدور

القانون باإلجماع. إذا صّوت واحد منھم ضّد القانون أو امتنع عن التّصویت، لما مّر القانون."
الري بیتس، خبیر اقتصادي.

إذا كان ال یزال لدیكم شكوك حول وضع ھذه المنّظمة، دعونا ننظر إلى دلیل الھاتف األمیركي
"الصفحات الصفراء". ُوِضعت فروع البنوك االحتیاطیة الفیدرالیة ھنا على الصفحات البیضاء
المخّصصة للّشركات الخاصة، بالقرب من شركة فیدیرال إكسبریس [6] ، ولیس على الصفحات

الزرقاء المخّصصة للمنظمات الحكومیة العادیة.



 صورة
تُظھر موقع االحتیاطي الفیدرالي في دلیل الھاتف األمیركي.

المحاكم األمیركیة من وقت آلخر تتوّصل إلى الحكم بأّن االحتیاطي الفیدرالي األمیركي ھو شركة
خاّصة. لماذا إذا كل األعضاء في الكونغرس صامتین؟ معظمھم ال یفھم النّظام القائم، وأولئك الذین
یفھمونھ یخافون من التّكلم. واحد فقط من أعضاء الكونغرس في شیكاغو وافق على التّعبیر عن
رأیھ بشأن ھذه المسألة، لكن عند وصول مراسلي إلى ھناك لم یجد أحداً. على ما یبدو، غیّر عضو

الكونغرس رأیھ في التّكلم معنا.
ھناك من أعضاء الكونغرس الذین كانوا أكثر صراحة في تصریحاتھم. وھنا بعض األمثلة

الموجزة. في عام 1923 ، قال تشارلز لیندبیرغ، وھو جمھوري [7] من والیة مینیسوتا [8] :
"إن النظام المالي في الوالیات المتحدة ُسلّم لمجلس إدارة االحتیاطي الفیدرالي. ھذه مؤسسة

خاصة، وتم إنشاؤھا فقط من أجل تعظیم األرباح باستخدام أموال الناس والّشعوب األخرى."
أحد المعارضین األكثر شھرة للمجلس االحتیاطي الفیدرالي، الجمھوري من بنسلفانیا والرئیس
الّسابق للجنة الشؤون المصرفیة في الكونغرس األمیركي خالل الكساد الكبیر [9] لویس ماكفادن

قال في عام 1932 :
"لدینا في ھذا البلد احد أكثر المؤسسات فسادا، التي عرفھا العالم على مّر التاریخ. أوّد أن أشیر
إلى أّن االحتیاطي األمریكي... مؤسسة الشّر ھذه، أفقرت شعبنا في الوالیات المتحدة وعملیّاً أّدت
إلى إفالس حكومتنا. لقد فعلت ذلك من خالل الممارسة الفاسدة لألغنیاء الجشعین الذین یسیطرون

علیھا." [10]
كما انتقد السیناتور باري غولدووتر [11] االحتیاطي الفیدرالي في كثیر من األحیان، وعبّر عن

وجھة نظره على النحو التالي:
"معظم األمیركیین لیس لدیھم أدنى فكرة عن كیفیّة عمل مؤّسسات اإلقراض الّدولیة. حسابات
االحتیاطي الفیدرالي لم تُدقّق [12] أبداً، فھو یقع فوق سیطرة الكونغرس ویتالعب بأموال الوالیات

المتحدة."
ویُضیف الري بیتس:



"االحتیاطي الفیدرالي لیس جزءا من الحكومة األمیركیّة، لكنّھ أكثر قوة من الّرئیس والكونغرس
والَمَحاكم معاً. ربّما سیأتي شخص ما ویتحّدى وجھة نظري، لكن اسمحوا لي إثباتھا: ھذه المؤّسسة
تُحّدد أرباح األشخاص االعتباریة [13] والخاّصة التي تدخل ضمن قضاء الوالیات المتحدة،
تتصرف بالمدفوعات المحلیة والدولیة في البلد، وھي الدائن األكبر والوحید للحكومة في الوالیات

المتحدة. وعادة ما یقوم الُمقترض «بالّرقص على أنغام» الدائن."
منذ إقرار الّدستور األمیركي، كان المستفید الوحید من عملیات المصارف الخاّصة ھم أُناس أُطلق
علیھم آنذاك لقب "الّصّرافین". كانوا یقاتلون باستمرار من أجل الحصول على حق طباعة األموال
األمیركیّة. لماذا ھذا الحق مھم جداً؟ تخیلوا بأّن المال ھو سلعة معیّنة ولیس وحدة حساب. إذا كان
لدیكم احتكار على أحد المنتجات، التي جمیع الناس بحاجة إلیھا ولیس عند أحد الكثیر منھا، فإّن
ھناك عّدة طرق لالستفادة من الوضع القائم. عالوة على ذلك، سیكون لكم تأثیر ھائل على
الّسیاسیة، ھذه ھي حقیقة الّصراع. طوال تاریخ الوالیات المتحدة كانت ھذه القّوة المالیة تمّر
باستمرار من ید إلى أخرى، من الكونغرس إلى بعض أشكال البنوك المركزیة الخاّصة وبالعكس.
توقع اآلباء المؤّسسین للوالیات المتحدة [14] ھذا الخطر. لم تذھب سدى الحادثة التي حصلت في
المملكة المتحدة نفسھا في القرن السابع عشر، فقد جلب البنك المركزي الخاص النظام المالي إلى
حالة اضطر فیھا البرلمان فرض ضریبة باھظة على المستعمرات، ھذا الوضع كان أحد األسباب
الرئیسیة في نشوء الوالیات المتحدة. واعتبر بنجامین فرانكلین [15] بأنّھ: "السبب الحقیقي للثورة

األمیركیة".
ال نستطیع القول بأن آباء الّدیمقراطیة األمیركیة لم یروا التھدیدات المحتملة التي یشكلھا النظام
المصرفي، فقد كانوا على بیّنة من مخاطر تركیز الثروة والّسلطة في ید البنوك. وأوضح توماس

جفرسون [16] ھذا األمر على ھذا النحو:
"إنني أعتقد بصدق أّن المؤّسسات المصرفیة أكثر خطورة على حّریاتنا من الجیوش القائمة. لو
سمح الّشعب األمریكي للمصارف الخاصة أن تتحّكم في إصدار عملتھ، فأّوال بالتّضخم [17] ثم
باالنكماش [18] ، سوف تُحِرم المصارف والّشركات التي تنشأ إلى جوارھا الّشعَب من ملكیتھ كلھا

حتى یصحو أطفالھ مشّردین في القاّرة التي غزاھا أجدادھم."
ھذا االقتباس ھو وصفة لحل المشاكل االقتصادیة الحالیة في الوالیات المتحدة. وانتقد جیمس

مادیسون [19] الّصّرافین بشدة فقال:
"التاریخ یُثبت بأن الّصّرافین یستخدمون كّل أسالیب االعتداء واالحتیال والتآمر من أجل الحفاظ

على سیطرتھم على الحكومة، بإدارة التدفقات النقدیة والعرض النقدي في البالد."
الّصراع على حق طباعة وعرض المال كان موجود طوال تاریخ الوالیات المتحدة. من أجل
الحصول على ھذا الحق قامت حروب، وأُنشأت اكتئابات عدیدة. لكن بعد الحرب العالمیة األولى،
ھذه المسألة أصبح مسكوت عنھا دائما في الّصحف وكتب التاریخ. لماذا؟ بسبب استیالء الّصّرافین
قبل الحرب العالمیة األولى على قسم كبیر من الصحافة الوطنیة باستخدام األموال. الّسلطة على
الحق في طباعة وعرض األموال انتقلت من ید إلى أخرى ثمانیة مرات منذ صدور الدستور
األمیركي في عام 1764 . وقد مّرت ھذه الحقیقة خلف انتباه الجمھور خالل األجیال الثالثة أو

األربعة بسبب الّستار الذي وضعھ االحتیاطي الفدرالي األمریكي في وسائل اإلعالم.



إذا توقفنا عن الحدیث حول اإلنفاق الحكومي وعجز المیزانیة، وفّكرنا بالعوامل التي تحّدد حجم
األموال التي ینبغي علینا امتالكھا، ستظھر لنا الحقیقة، إنھا مجرد لعبة كبیرة في أغلفة الحلوى
[20] ، أي أنھ غّش مستمر وَعلَني. حتى تعدیل الدستور الذي یضمن وجود میزانیة متوازنة لن

یساعد في ھذه الحالة. الوضع سیزداد سوءا حتى نفصل بین األسباب والتأثیرات.
كیف نرى حل المشاكل الوطنیة في الوالیات المتحدة؟ في بادئ األمر، توعیة الجمھور. ثانیاً،
یجب علینا أن نفعل شیئا، یجب علینا أن نستعید السیطرة على أموالنا. على الّرغم من أّن ھذا لن

یحّل المشكلة جذریّا.
وقد استخدم ھذا األسلوب أكثر من مرة في أوقات مختلفة من تاریخ أمریكا، في عھد الّرؤساء:
بنجامین فرانكلین، توماس جیفرسون، أندرو جاكسون [21] وأبراھام لینكون [22] . ولكن، في
النھایة، في عام 1913 أعطى الكونغرس حق احتكار وإصدار األموال األمیركیة لبنك مركزي
مستقل ذو اسم مضلّل "االحتیاطي الفیدرالي". الّدیون التي تولّدھا ھذه المؤسسة الخاصة تُسبب

الموت التّدریجي لالقتصاد األمیركي.
على الّرغم من أن االحتیاطي الفیدرالي یُعّد الیوم أقوى بنك مركزي في العالم، لم یكن األول من
نوعھ. كیف نشأت ھذه الفكرة؟ من أجل فھم حجم المشكلة، علینا تقدیم لمحة موجزة عن تاریخ

أوروبا.



2 . الّصّرافین

Marinus van Reymerswaele: Money-Changer and his Wife. 1539
مارینوس فان ریمیرسوالي [23] : صّراف مع زوجتھ. 1539

من ھم ھؤالء الّصّرافین الذین أشار إلیھم جیمس مادیسون؟ وفقا للكتاب المقدس، منذ حوالي
2000 سنة طردھم یسوع من المعبد. والّالفت للنّظر ھنا أنّھا المرة الوحیدة التي استخدم فیھا
یسوع القّوة أثناء وجوده على األرض. كان الّصّرافون آنذاك یعملون على جمع المال للمعبد من
الیھود القادمین إلى القدس للدفع، وكانوا یقبلون عملة وحیدة استثنائیة فقط، التي كانت متداولة في
تلك األیام وھي نصف الشیكل، الذي كان یمثّل نصف أونصة من الفضة النقیة، وعلى نقیض
العمالت المعدنیة األخرى، لیس علیھ صورة اإلمبراطور الروماني. لذلك، كان نصف الشیكل ھو

العملة الوحیدة التي ترضي هللا.



ھكذا صّور الرّسام آْلبِرْخت دوِرر [24] عملّیة طرد یسوع للّصّرافین من المعبد (حوالي 1509 ).
ولكن ھذه النقود لم تكن كثیرة، فقد قبض الّصّرافون على ھذا السوق، ومن ثم رفعوا أسعار ھذه
النقود كما یتم رفع أسعار الّسلع األخرى. بعبارة أخرى، اكتسبوا أرباحا خیالیة، حیث تم االحتكار
الخالص على األموال. اضطر الیھود آنذاك على دفع أي ثمن یطلبونھ الّصّرافون مقابل الحصول

على نصف الشیكل. كان ذلك بالنسبة لیسوع انتھاكاً خطیراً لقدسیّة بیت هللا.



3 . اإلمبراطوریة الّرومانیة

مساحة اإلمبراطوریة الّرومانیة وصلت ذروتھا عام 117 م.
لم تظھر شلّة الّصّرافین في زمن یسوع فقط، فقبل 200 سنة من والدة یسوع كان في
اإلمبراطوریة الرومانیة مشاكل مع الّصّرافین، وحاول اثنان من األباطرة الّرومان الحد من
سلطتھم باستخدام قوانین الّربا والحد من مساحة األراضي التي یتّم ضمانھا إلى 500 آكر [25] قُتل
بعدھا كّل منھما [26] . في عام 48 قبل المیالد انتزع اإلمبراطور یولیوس قیصر الّسلطة على
األموال من الّصّرافین وأخذ باستخدام المال في المصلحة العامة. سمحت الّزیادة الكبیرة في النقود
المعروضة بتنفیذ المشاریع الفخمة والعظیمة، فتّم بناء العدید من المباني العامة وأحب الناس ھذا
اإلمبراطور على عكس الّصّرافین الذین كرھوه. ھناك العدید من الباحثین الذین یعتقدون أن أعمالھ
ھذه كانت السبب الّرئیسي في مقتلھ. الشيء المؤّكد الوحید ھو أّن مع وفاة یولیوس قیصر وصلت
وفرة المال في روما إلى نھایتھا وزادت الّضرائب والفساد وأصبح تزویر المال قاعدة بدالً من أن
یكون استثناءا. في النھایة تقلص حجم المال في روما إلى 90 % وأفلس الناس العادیون وخسروا
أراضیھم ودیارھم. مع انخفاض حجم األموال المعروضة فَقََد سكان روما الثقة في الحكومة
ورفضوا دعمھا فدخلت روما المستنیرة في ظالم العصور الوسطى [27] ، وھذا ما یمكن حدوثھ

في أمیركا ولكن بصورة مختلفة قلیال.



4 . الّصاغة
بعد ألف سنة من وفاة یسوع بدأ نشاط الّصّرافین في إنجلترا العصور الوسطى، كانوا یقرضون
المال ویحددون حجم األموال المتداولة. كانوا نشطین لدرجة أنھم إذا عملوا سویّاً، یمكنھم التالعب
باالقتصاد البریطاني بأكملھ. لم یكونوا أصحاب بنوك بالمعنى الحدیث للكلمة، فمعظمھم من
الّصاغة. لكنھم أصبحوا أصحاب أّول البنوك التي تطورت مع الزمن لتصبح المصارف بالمعنى
الحدیث، ألنھم كانوا یخّزنون األشیاء الثمینة التي یملكھا الّسكان. أما المال بالشكل الورقي لھ، فقد
كان في بادئ األمر سند یؤّكد استالم الّصائغ للذھب من الشخص المالك لھ. وبالتالي، بدأت النقود
الورقیة بالتطور من ھذا الشكل، ألنھا كانت أكثر مالءمة من حمل كمیة كبیرة من النقود الذھبیة

والفضیة.
في نھایة المطاف الحظ الّصاغة أنھ لیس ھناك سوى عدد قلیل من المستثمرین الذین كان لدیھم
العادة بأن یأتوا ویطالبوا بمالھم المخزون. بعد ذلك بدؤوا بالغش، فأدركوا بأنھ من الممكن إصدار
سندات (األوراق التي توكد وجود المال لدیھم) أكثر من مخزون النقود الذھبیة لدیھم وال یستطیع
أحد أن یتّھمھم بالغش، وأنھ یمكنھم أن یُقرضوا ھذا المال الورقي الفائض وجمع النسب المئویة من
استخدامھ. ھكذا نشأت العملیات المصرفیة ذات التغطیة الجزئیة، أي إصدار قروض بأضعاف
المّرات من المبلغ الموجود على حساب اإلیداع. فإذا كنتم قد وضعتم في الخزینة 1000 دوالر،
فإن المصرف على أساس ھذا المال یعطي قروضا بملغ 10000 دوالر ویأخذون نسبة معیّنة من

استخدام الناس لھذه القروض، ولیس ھناك من ھو قادر على كشف التزویر.
ھكذا عمل الّصاغة على تركیز النقود الورقیة في أیدیھم أكثر فأكثر لشراء المزید من الذّھب.
الیوم، تدعى ممارسة إصدار النقود وإقراضھا بكمیات أكبر مما یتواجد بالعملیات المصرفیة ذات
التغطیة الجزئیة. یجوز لكل بنك في الوالیات المتحدة إصدار نقودا ائتمانیة بما ال یقل عن 10
مرات أكثر من تغطیتھ. لذلك، فإن البنوك تحصل على الثروة عن طریق فرض على سبیل المثال:
8 % من مبلغ القرض. في الواقع، إنھا لیست 8 % سنویاً، بل 80 %. لذلك، عادة ما تكون أبنیة
البنوك ھي األكبر في المدینة. لكن ھل یعني ھذا أّن البنوك كانت ُمجرمة في أصلھا؟ بالّطبع،
األمر لیس كذلك! ففي العصور الوسطى منعت الكنیسة الكاثولیكیة في تقاضي الفائدة على
القروض. ھذا المفھوم كان من تعالیم أتباع القدیس توما األكویني [28] الذي قال إن الغرض من
المال ھو المساعدة في حركة البضائع بین أفراد المجتمع، الضروریة لحیاة التقوى. تقاضي الفائدة
في رأیھم یعیق الوصول إلى ھذا الھدف بسبب العبء الّزائد المفروض على استخدام المال. بعبارة
أخرى، الفائدة المصرفیة تتنافى مع الحس السلیم واإلنصاف. وفقا لھذه المفاھیم، في العصور
الوسطى منع قانون خاص من الكنیسة فَْرض الفوائد على القروض وَجعَلھا جریمة دعاھا بـ
"الّربا". في وقت الحق وبعد تطّور التّجارة وظھور فرص استثماریة جدیدة، تّم االعتراف بأن
الُمقرض یتحّمل تكالیف مرتبطة بالمخاطر فضال عن الفرص التجاریة الضائعة، لذلك ُسِمح
ببعض االحتجازات [29] ولكن ھذا لیس بفائدة على القرض. كل المتمسكین باألخالق، بغض النظر
ً ألنھا تتنافى معھ. كما سنرى فیما بعد، عن دینھم أدانوا االحتیال واضطھاد الفقراء والظلم دائما
العملیات المصرفیة ذات التغطیة الجزئیة تقوم على أساس االحتیال وتؤدي إلى زیادة الفقر وخفض

القوة الشرائیة للمال الذي یملكھ كل فرد من أفراد المجتمع.



اكتشف الّصاغة القدماء أنّھ یمكن الحصول على أرباح خیالیة من خالل التحكم بكمیة المال في
السوق ونسبة "المال السھل" مع "المال المرتبط". عند زیادة كّمیة المال المعروض، یصبح
اإلقراض أكثر سھولة، فیأخذ الناس قروضاً لتوسیع أعمالھم. أّما عند خفض كّمیة المال المعروض

في السوق، تزید تكلفة االئتمان ویصبح اإلقراض أكثر صعوبة.
"دعوني أصدر وأتحكم في عملة بلد ولن یھمني بعد ذلك أمر من یضع القوانین في ذلك البلد."

مایر أمشیل باور (روتشیلد) [30]
الشيء الذي حدث من قبل والذي یحدث اآلن ھو أّن جزء من المقترضین غیر قادر على سداد
القروض أو تغطیة الّدیون القدیمة عن طریق الحصول على قروض جدیدة، لذلك یفلسون
ویضطرون إلى بیع ممتلكاتھم إلى الّصّرافین بمبالغ زھیدة. نالحظ ھذه الظاھرة الیوم أیضا، لكننا

نسمیھا في ھذه األیّام: تأرجح االقتصاد صعودا وھبوطا أو دورة األعمال [31] .



5 . العصي المشقوقة

صورة لعصا مشقوقة ورسم تخطیطي لطریقة استخدامھا في النظام المالي الجدید.
كما ھو الحال في وقت ویولیوس قیصر حوالي 1100 ق. م. قرر ملك إنجلترا ھنري األول [32]
ً أن ینتزع حق إصدار النقود من الّصّرافین. سحب من االستخدام جمیع عالمات القیمة أیضا
االسمیة [33] التي كان معترف بھا في المقاطعات الفقیرة، مثل األصداف البحریة أو الریش، إلخ.
Tally ولكنھ اخترع نظاماً نقدیاً یعتبر أكثر النظم غرابة في التاریخ، ودعاه نظام العصي المشقوقة
Sticks . استمر ھذا النظام 726 عاما حیث ألغي في عام 1826 ، تم اعتماده من أجل تفادي
تالعب الّصّرافین باألموال. جوھر النظام النقدي الجدید یستند على قضبان خشبیة مصقولة مع
شقوق على جانب واحد منھا تدل على القیمة االسمیة. ثم یتم تقسیم العصي على طولھا فیحتفظ كال

القسمین على الّشقوق، ویبقى أحدھا مع الملك للحمایة من التزویر أّما الثانیة فیتّم تداولھا.
عیّنة العصا المشقوقة المخزنة الیوم في متحف بنك إنجلترا كبیرة جداً وتكافئ 25 ألف جنیھ
استرلیني. تخیلوا أن أحد المساھمین األوائل في بنك إنجلترا كان قد اشترى أسھما ألقوى وأغنى
شركة آنذاك في العالم باستخدام قطعة من الخشب. لیس من المستغرب أنھ بعد تأسیس بنك إنجلترا
في العام 1694 ، ھاجم بشّدة النظام المالي الخارج عن سیطرتھ. وھذا في الواقع ما كان یسعى

الملك ھنري إلیھ. لماذا كان الناس في ذلك الوقت یعتبرون قطعة الخشب ماالً؟ إنھ سؤال جید.



صور لبعص القضبان المشقوقة التي كانت تستعمل كأموال.
طوال التاریخ البشري، استخدم الناس في عملیات تبادل السلع بالمال كل ما یتم الموافقة على قیمتھ
واعتباره ماال. السّر ھنا یكمن بأن المال ھو ما یتفق الناس على استخدامھ كمال. أمر الملك ھنري
نفسھ أن تستخدم العصي المشقوقة لدفع الضرائب الَملَكیة، وھذا أدى على الفور إلى االعتراف بھا.
ما ھو المال في عصرنا؟ ھو ورق ال قیمة لھ. في الواقع، لم یكن ھناك أي نظام مالي عمل بشكل
جید ولفترة طویلة كنظام القضبان المشقوقة، فقد تم تأسیس االمبراطوریة البریطانیة على أساس

ھذه القضبان.
ظّل ھذا النظام قائم على الّرغم من حقیقة أن الّصّرافین كانوا یحاولون تقویضھ باستمرار من
ً من التداول، فضال عن خالل عمالتھم المعدنیة. بعبارة أخرى، النقود المعدنیة لم تختفي تماما
القضبان المشقوقة، التي كانت تُستخدم لدفع الّضرائب. في القرن الخامس عشر، عمل الملك ھنري
الثامن على تخفیف القوانین المتعلقة بالربا وسرعان ما استعاد الّصّرافون نفوذھم السابقة. ازدادت
كمیة النقود الذھبیة والفضیة المعروضة بشكل ملحوظ خالل عّدة عقود بعد ذلك، وھذا أدى إلى
الّركود االقتصادي. لكن عندما جاءت الملكة إلیزابیث األولى [34] إلى السلطة بعد أختھا ماریا [35]
في عام 1558 ، كانت مصّممة على تولي الّسیطرة على األموال اإلنجلیزیة. وأول قرار بھذا
الشأن كان في سك النقود المعدنیة من الذّھب والفّضة في الخزینة الملكیّة وتحویل إدارة النقود

للحكومة.
على الّرغم من أّن الّسیطرة على المال لم یكن الّسبب الوحید للحرب األھلیة االنجلیزیة [36] -
أضافت الخالفات الدینیة الوقود إلى النّار أیضا [37] – كان المال ھو الّسبب الجذري. تمكن أولیفر
كرومویل [38] بمساعدة مالیة من الّصّرافین أن یُسقط الملك تشارلز عن عرشھ، حل البرلمان
وإعدام العاھل. ُسِمَح فورا للّصّرافین توطید سلطتھم. نتیجة لذلك، على مدى السنوات الـ 50
المقبلة، قادوا بریطانیا إلى سلسلة من الحروب الخطیرة والمكلفة، واحتجزوا حوالي میل مربع من
العقارات في وسط لندن، والمعروفة باسم "سیتي" [39] . ھذه المنطقة ال تزال واحدة من المراكز
الثالثة الّرئیسیة في العالم المالي. أدى الّصراع مع أسرة ستیوارت [40] إلى أن الّصّرافین
البریطانیین مع أمثالھم من ھولندا مّولوا غزو ولیام أورانج إلنجلترا، الذي أسقط أسرة ستیوارت

في عام 1688 واستولى على العرش اإلنجلیزي.



6 . بنك إنجلترا

مقر بنك إنجلترا في لندن.
بحلول نھایة القرن السادس عشر. كانت بریطانیا على وشك االنھیار المالي. خمسون عاما تقریبا
من الحروب المستمرة مع فرنسا استنفدت اقتصاد البالد. عندھا بدأ مسؤولو الحكومة بالمحادثات
مع الّصّرافین من أجل الحصول على القروض الّالزمة لمواصلة الّسیاسة القدیمة. كان السعر الذي
طلبھ الّصّرافون عالي جداً، لذلك، وبموافقة الحكومة ظھر من العدم مصرف خاص لھ كامل الحق
في طباعة النّقود. ھكذا ظھر ألّول مّرة في التاریخ بنك مركزي خاص - بنك إنجلترا. على الّرغم

من تضلیل الرأي العام بارتدائھ االسم المستعار بنك انجلترا، لم یكن بنكا حكومیا.
وكأي بنك خاص آخر في وقت إنشائھ، أطلق بنك إنجلترا أسھمھ إلى الّسوق، وكان على
المستثمرین الذین أسمائھم لم یتم الكشف عنھا أبدا، أن یدفعوا 1.25 ملیون جنیھ استرلیني من
الذھب لشراء األسھم. ولكن في الواقع كان الثمن المدفوع 750 ألف جنیھ فقط. على الّرغم من
ذلك تّم تسجیلھ قانونیا كبنك إنجلترا المركزي في عام 1694 وبدأ عملھ بإصدار قروض ذات
فائدة تفوق بعدة مرات المبلغ الذي كان من المفترض أن یكون في المخزون. عوضا عن ذلك، بدأ
البنك بتقدیم القروض للسیاسیین البریطانیین بالكمیات التي یرغبون بھا، بشرط توفیر ھذه الدیون
بالضرائب المباشرة من المواطنین البریطانیین. وبالتالي، أدى تشریع بنك إنجلترا إلى طباعة
العملة غیر المضمونة بأیة احتیاطات مخزونة بشكل مأذون بھ من قبل القانون فقط لمصالح

المستثمرین.
لألسف، یوجد الیوم في كل بلد تقریبا بنك مركزي مسیطر علیھ من قبل أفراد خاّصة،  وكان بنك
إنجلترا بمثابة نموذج لھم. قوة البنوك المركزیة الخاصة لھا من الضخامة بحیث أنھا تبدأ في
السیطرة الكاملة على اقتصاد البالد. األمر الذي یؤدي إلى البلوتوقراطیة [41] التي یسیطر علیھا
األقویاء في ھذا العالم. على سبیل المثال: دعونا نتصور أننا نقلنا السیطرة على الجیش إلى المافیا.

ألن یصبح خطر الّطغیان عظیم جدا؟

ّ



نعم، نحن بحاجة إلى البنوك المركزیة، ولكن بحیث ال تكون في أیدي القّطاع الخاص. في الواقع،
عصابة البنوك المركزیة الخاّصة ھي ضریبة مخفیة. تصدر الّدولة سندات وتبیعھا للبنك المركزي
من أجل الحصول على األموال الّالزمة لتمویل المشاریع التي علیھا تمویلھا عن طریق رفع
الضرائب إال أنھا تفتقر إلى اإلرادة الّسیاسیة على ذلك. ولكن، تُباع ھذه الّسندات بالمال الذي طبعھ
البنك المركزي "من الھواء" [42] . وكلما زادت كمیّة األموال في التداول، قلّت قیمتھا في جیوبنا.
الحكومة تتلقى الكثیر من المال من أجل أن ترضي طموحاتھا الّسیاسیة، أما الّشعب فیدفع ثمن ذلك
بالتّضخم االقتصادي. ولكن، جمال ھذا الوضع یكمن في حقیقة أنھ ال یكاد واحد من 10   آالف

شخص قادر على تخمین ذلك، ألّن الحقیقة مخفیة وراء ھراء اقتصادي زائف ومعقد.
مع تأسیس بنك إنجلترا شھدت البالد تدفقا من النقود الورقیة وتضاعفت األسعار. عدد كبیر من
القروض منحت لتنفیذ أفكار مجنونة. على سبیل المثال: عرضت إحدى الشركات تجفیف البحر
األحمر، لرفع الذھب المفقود الذي من المفترض أنّھ غرق مع الجیش المصري، الذي كان یالحق
إسرائیلیین فارین تحت قیادة موسى. وقد زادت دیون الحكومة في عام 1698 من 1.25 جنیھ
استرلیني إلى 16 ملیون جنیھ. من أجل دفع ھذا المبلغ، زادت الضرائب الحكومیة مرارا
وتكرارا، وبما أن العملة كان تحت رقابة صارمة من قبل الّصّرافین، بدأ االقتصاد البریطاني في
التردد بین األزمات والكساد، أي وصلت حالتھ إلى تلك التي كان على البنك المركزي أن یمنعھا.

"ھناك نوعان من األشیاء التي تُدار من قبل البنك المركزي ولیس بنك إنجلترا فحسب. في بادئ
األمر، المشاركة في إدارة الّسیاسة النّقدیة، وذلك أساساً من أجل تحقیق االستقرار النّقدي..."

إدوارد جورج [43]
ومع ذلك، منذ أن بدأ بنك إنجلترا بتحدید الّسیاسة النّقدیة في المملكة المتّحدة، كان من النّادر جداً
أن یكون الجنیھ االسترلیني مستقّرا. أّما اآلن دعونا ننظر إلى دور عائلة روتشیلد [44] ، أغنى

العائالت في العالم في النّظام المصرفي الّدولي.



7 . بروز عائلة روتشیلد

شعار عائلة البارون روتشیلد
بعد 50 سنة من تأسیس بنك إنجلترا، في عام 1743 افتتح صائغ اسمھ أمشیل موسى باور متجره
الخاص في مدینة فرانكفورت [45] في ألمانیا، وعلق ملصق علیھ النسر الروماني على درع أحمر
فوق الباب. ورشة العمل ھذه سرعان ما أصبحت تعرف باسم "الدرع األحمر" أو باللغة األلمانیة:

. Rotschield

النّسر الّروماني الموضوع فوق الدرع األحمر.
عندما خلف ورشة العمل النّاجحة ابنھ أمشیل مایر، قّرر تغییر اسم العائلة من باور إلى روتشیلد.
باإلضافة إلى ذلك، أدرك االبن أن إقراض الحكومة والملوك عمل أكثر ربحیة من إقراض التّجار
وأصحاب الملكیة الخاّصة. لیس فقط ألنھ في مثل ھذه الحاالت تكون قیمة القروض أكبر، ولكن
أیضا بسبب حقیقة أنھ یتم تأمینھا من قبل الضرائب الحكومیة. كان لمایر روتشیلد خمسة أبناء، قام
بتعلیم كل منھم على "كسب المال" وأرسلھم إلى العواصم الرئیسیة في أوروبا لیفتحوا ھناك فروع
للبنك األسري. بقي االبن األول "أمشیل" في فرانكفورت لرصد البنك األم وانتقل االبن الثاني
"سالمون" إلى فیینا. "ناثان"، االبن الثالث واألكثر ذكاًء من الجمیع في سن الـ 21 (في عام
1798 ) وبعد 100 سنة من تأسیس بنك إنجلترا جاء إلى لندن. ذھب االبن الّرابع "كارول" إلى
نابولي [46] ، أّما االبن الخامس "یعقوب" فانتقل إلى باریس. في عام 1785 تحسنت الظروف



المعیشیة لعائلة مایر أمشیل في فرانكفورت، فانتقلت إلى مبنى فیھ خمس طوابق والذي تقاسموه
مع أسرة شیف ( Schiff ) ولُقّب ھذا المنزل من قبل الشعب بـ "الّدرع األخضر". الشيء الممیز
ھنا أنھ في التاریخ المالي ألوروبا والوالیات المتحدة الحقا، ستلعب العائلتان روتشیلد وشیف دوراً

قیادیا.

األبناء الخمسة لـ  "أمشیل موسى باور (روتشیلد)" والمدن التي انتقلوا إلیھا وعملوا فیھا لتوسیع
االمبراطوریة المالیّة.



شجرة عائلة روتشیلد.



بدأت عملیات روتشیلد مع األصول [47] األوروبیة في فیلھیلمسھافن [48] ، تحدیدا في قصر أغنى
رجل في ألمانیا والعاھل األقوى في أوروبا األمیر فیلھلم األول [49] من والیة سكسونیا. كانت
عائلة روتشیلد في بادئ األمر تساعد فیلھلم على المضاربة [50] بالنقود من المعادن الثمینة. ولكن
عندما أرسل نابلیون [51] فیلھلم إلى المنفى، أرسل األخیر مبلغ ھائل بالنسبة لتلك األوقات 550
ألف جنیھ استرلیني لناثان روتشیلد في لندن وطلب منھ شراء سندات الحكومة البریطانیة،
ُ باسم "األوراق المالیة الحكومیة". لكن ناثان روتشیلد استخدم المال حسب ما المعروفة أیضا
تراءى لھ. بعد كل شيء، عندما بدأ نابلیون عملیاتھ العسكریة في جمیع أنحاء أوروبا، كانت ھناك
فرص ال حدود لھا لالستثمار في الحرب. عندما عاد فیلھلم قبل وقت قصیر من معركة واترلو
[52] عام 1815 ، استدعى روتشیلد وطالب المال منھ. أعاد روتشیلد المال مع الفائدة والربحیة

المساویة لالستثمارات في سندات حكومة المملكة المتحدة. وسرق الربح اإلضافي الذي تلقاه من
استخدام أموال فیلھلم. في وقت الحق، تفاخر ناثان روتشیلد أنھ خالل 17 عاما من العمل في
إنجلترا، زاد رأس مالھ األولي 25 ألف جنیھ التي أعطاھا لھ والده من أجل "توسیع االمبراطوریة

المالیة" بـ 2500 مّرة.
بفضل التعاون العائلي أصبحت عائلة روتشیلد فاحشة الثراء، وبحلول منتصف القرن التاسع عشر
أصبحت أكبر بنك في أوروبا وأغنى العائالت في العالم. مّولت تطویر أنابیب الكمبرالیت [53] مما
مّكنھا من إقامة احتكار على ملكیة حقول األلماس ومناجم الذّھب في جنوب أفریقیا. في أمریكا،
قاموا بتمویل بناء السكك الحدیدیة وشركات الحدید االستثماریة. في نھایة المطاف، اشترت عائلة
روتشیلد الكثیر من الّصحف في الوالیات المتحدة ومن بین الشركات التي اشترتھا كانت شركة

كارنیجي [54] لصناعة الفوالذ.
وفقا للمراجع التاریخیة، خالل الحرب العالمیة األولى كان أغنى رجل في أمیركا یعتبر جي بي
مورغان [55] . ولكن بعد وفاتھ أصبح من المعروف أنھ لم یكن سوى خادماً لعائلة روتشیلد. حالما
تّم اإلعالن عن وصیّة مورغان رسمیّاً، تم الكشف عن أنھ كان یمتلك 19 % فقط من الشركات
الخاصة بھ. ینبغي أن نضیف ھنا أنھ في عام 1815 ، كانت تقدر ثروة جیمس روتشیلد، وریث
الفرع الفرنسي لعائلة روتشیلد بـ 600 ملیون فرنك فرنسي، وھذا یفوق رأس مال جمیع البنوك
األخرى في عاصمة فرنسا مجتمعة بـ 150 ملیون فرنك. شیّد جیمس قصراً في باریس تحت اسم

"فایراي"، ویقال أنھ عندما رآه فیلھلم األول صاح:
"الملوك ال یستطیعون أن یسمحوا ألنفسھم بامتالكھ! ھذا القصر ال یمكن أن یكون إال لعائلة

روتشیلد."
وأعرب باحث فرنسي آخر موقفھ على النحو التالي:

"ال یوجد في أوروبا سوى قوة واحدة - ھي قوة عائلة روتشیلد."
الیوم، لیس ھناك ما یشیر إلى أّن ھیمنة عائلة روتشیلد في عالم المال قد تعرضت ألي تغییرات.
أّما اآلن، دعونا نلقي نظرة على تأثیر بنك إنجلترا على اقتصاد ھذا البلد وكیف أصبح الّسبب

الّرئیسي للثورة األمریكیة.



8 . الثورة األمریكیة

لوحة وفاة الجنرال وارن [56] في معركة بنكر ھیل [57] للفنان جون ترمبل.
كانت اإلمبراطوریة البریطانیة في منتصف القرن السابع عشر، القوة العظمى الوحیدة في العالم.
لكن منذ تأسیس البنك المركزي الخاص األّول - بنك إنجلترا، شاركت ھذه اإلمبراطوریة في
أربعة حروب مكلفة. وكان ثمن ھذه السیاسة مفرط حقا، ارتفع دین الحكومة للبنك المركزي بشكل
ضخم جدا من أجل تمویل العملیات العسكریة. كانت النتیجة نمو دین الحكومة البریطانیة إلى
140 ملیون جنیھ، وھو مبلغ "فلكي" في تلك األیام، وفي نھایة المطاف، من أجل دعم مدفوعات
الفائدة على دیون البنك، ضبّطت الحكومة برنامج لزیادة اإلیرادات عن طریق فرض ضرائب
على المستعمرات األمیركیة. لكن من وجھة نظر المستعمرات، بدا األمر بشكل مختلف قلیال.

الجشع الذي سجلھ البنك المركزي الخاص لم یُضرب حتى اآلن من قبل أّي بنك آخر.



قاعة االستقالل في فیالدلفیا حیث تم التوقیع على إعالن االستقالل األمریكي [58] ودستور
الوالیات المتحدة.

في منتصف القرن السابع عشر كانت أمریكا  قبل الثورة بلد فقیر نسبیا، وتفتقر للقطع النقدیة
المصنوعة من المعادن الثمینة من أجل دعم التّجارة. لذلك، اضطر المستعمرون األوائل على القیام

بتجربة إصدار أموال ورقیة خاّصة، وكانت بعض ھذه المحاوالت ناجحة جدا.
كان فرانكلین من المؤیدین لقضیة إصدار المستعمرین أموالھم الخاّصة. في عام 1757 تم إرسالھ
إلى لندن، وعاش ھناك لمدة 17 عاما تقریبا حتّى بدایة الثورة األمیركیة. خالل ھذا الوقت، بدأ
المستعمرون نشر عملتھم الورقیة، أطلق علیھا اسم "سندات المستعمرة" أو "العملة القاّریة" [59] .
كانت ھذه التجربة ناجحة حقا، فقد وفرت وسیلة موثوقة للتبادل التجاري وعززت الشعور بالوحدة
بین أفراد المستعمرات. لیس علینا أن ننسى أّن "سندات المستعمرة" ھذه، ھي لیست سوى نقود
ورقیة، یتم إصدارھا للمصلحة العامة وغیر المدعومة بالذھب أو الفضة. بعبارة أخرى، كانت

عملة "نظریة" بحتة.

ْ ُ



نسختین من العمالت الورقیة األمریكیة القدیمة، على الیمین: 55 دوالر، على الیسار: ثُْلث
الّدوالر.

نتیجة لذلك، طلبت إدارة بنك انجلترا في أحد األیام من بنجامین فرانكلین أن یشرح ازدھار
المستعمرات غیر العادي، فأجاب بدون أي تردد:

"األمر بسیط جّدا. نحن نصدر في المستعمرات عملة خاّصة بنا نسمیھا "سندات المستعمرة" بنسبة
مطابقة لحاجة التجارة والصناعة من أجل تبادل السلع بشكل أسھل من المنتجین إلى المستھلكین.
وھكذا، بإصدار ھذه النقود الورقیة ألنفسنا نحن نسیطر على القوة الشرائیة لھا ولسنا مھتمین

بالدفع ألّي شخص آخر."
ً بالنّسبة لفرانكلین، كان اكتشافا عظیما بالنّسبة لبنك إنجلترا. لقد اكتشفت الشيء الذي كان منطقیا
أمریكا سّر المال! وینبغي إرجاع ھذا الجن في أقرب وقت ممكن إلى مصباح. رّداً على سیاسة
المستعمرات األمریكیة في إصدار العملة الخاّصة، أصدر البرلمان البریطاني في عام 1764
"قانون العملة". یحظر ھذا القانون على المستعمرات إصدار األموال وجعلھا غیر شرعیّة وأجبر
المستعمرات على دفع كل الضرائب بالنّقود المعدنیة، أي بالذّھب والفضة. بعبارة أخرى، تم النقل
القسري للمستعمرات إلى معیار الذّھب [60] . بالنسبة ألولئك الذین ما زالوا یؤمنون بأن حل
المشاكل االقتصادیة في أمیركا الحالیة ھو معیار الذھب، علیھم إلقاء مجّرد نظرة واحدة على ما

حدث ألمیركا فیما بعد.
كتب فرانكلین في سیرتھ الذاتیة:

"في سنة واحدة فقط، تدھورت الّظروف االقتصادیة إلى حد أن انتھى عھد االزدھار. عّم الكساد،
وامتألت شوارع المستعمرات بالعاطلین عن العمل."

اّدعى فرانكلین أّن ھذا الوضع كان السبب الرئیسي للثورة األمریكیة، فكما ورد في سیرتھ الذاتیة:
"كان بمقدور المستوطنین تحّمل الزیادة الطفیفة في الضرائب المفروضة على الشاي وغیره من
األشیاء لو لم یأخذ بنك إنجلترا كل المال من المستعمرات، فقد أثار ھذا الحدث ارتفاعا في معدالت
البطالة واالستیاء الشعبي. عدم قدرة المستوطنین على استعادة حقّھم في قضیة إصدار األموال من
أیدي جورج الثالث [61] والصرافین الدولیین كان الّسبب األول واألساسي لحرب االستقالل

األمریكیة."
بحلول الوقت الذي ُسمعت فیھ الطلقات األولى للحرب في لكسینغتون، والیة ماساشوستس، یوم
19 أبریل من عام 1775 ، استولى النظام الضریبي البریطاني على جمیع العمالت المعدنیة من
الذھب والفضة في المستعمرات. نتیجة لذلك، اضطرت حكومة المستعمرات من أجل تمویل
الحرب إلى طباعة العملة الورقیة. في بدایة الثّورة كان مبلغ النقود األمریكیة المعروضة 12
ملیون دوالر. بحلول نھایتھا، وصل إلى 500 ملیون دوالر. أصبحت العملة الوطنیة بال قیمة

تقریبا، وكان باإلمكان شراء زوج من األحذیة فقط بمبلغ 5000 دوالر.
عملت "سندات المستعمرة" بشكل جید ألنھا كانت تُْصَدر بكّمیات معیّنة وبنسبة تطابق الحاجة

لضمان التّجارة. أما اآلن، كما انتقد جورج واشنطن آنذاك:
"عربة من المال بالكاد تستطیع شراء عربة من الّطعام."

في عصرنا ھذا، أنصار العملة الوطنیة ضمن المعیار الذھبي، یقّدمون فترة الثورة كدلیل على
ضعف النظام المالي بالعملة "النّظریة البحتة". ولكن علینا أّال ننسى أن ھذه النظام أثبت فعالیتھ

لمدة 20 عاما، قبل إعالنھ من قبل البرلمان (تحت ضغط بنك إنجلترا) أنّھ غیر قانوني.



9 . بنك أمریكا الّشمالیة

بنك أمریكا الّشمالیة، Chestnut Street ، فیالدلفیا.
في أواخر الثورة األمیركیة كان الكونغرس القاري [62] الذي عقد في قاعة االستقالل بحاجة كبیرة
إلى المال. لذلك سمح روبرت موریس (المسؤول في ذلك الوقت بالشؤون المالیة) في عام 1781
بفتح مصرف مركزي خاص. كان موریس رجل ثري وأصبح أغنى خالل الثورة بفضل
اإلمدادات العسكریة. التنظیم الجدید تحت اسم بنك أمریكا الشمالیة كان صورة لبنك انجلترا، ُسِمَح
لھ أیضا بإجراء المعامالت المصرفیة مع التغطیة الجزئیة، أي أنّھ كان یمكن لھ إقراض المال

الذي ال یملكھ وفرض نسبة على استخدامھ. لو أننا عملنا الشيء نفسھ لتّمت إدانتنا باالحتیال.

روبرت موریس



وفقا لمیثاق البنك، كان على المستثمرین من القطاع الخاص دفع مبلغ 400 ألف دوالر للمساھمة
في رأس المال المصرح بھ. لكن، عندما لم یستطع موریس جمع ھذا المبلغ، بدأ على الفور
باستخدام نفوذه السیاسي القتراض الذّھب من أصدقائھ المصرفیین في أوروبا. ثم أقرض ھذا المال
لنفسھ وألصدقائھ من أجل إعادة استثماره في رأس المال المصرح بھ. وعلى غرار بنك إنجلترا،
حصل البنك الجدید على االحتكار بشأن العملة الوطنیة. لم تكن المخاطر التي تنطوي على ذلك
بطیئة، فأصبحت محسوسة فورا وواصلت العملة األمریكیة باالنخفاض. نتیجة لذلك، في عام
1785 ، أي بعد أربعة سنوات، لم یتم تجدید الّرخصة المصرفیة. كان على رأس المناضلین بشأن
إلغاء رخصة البنك السیناتور ولیام لیندلي من والیة بنسلفانیا، الذي أعطى تفسیرا لھذه المشكلة

على النحو التالي:
"ھذا التنظیم لیس لدیھ مبادئ أخرى باستثناء الجشع ولن یغیّر أبدا موقفھ في االزدھار وزیادة

الّسلطة والنفوذ في الدولة."
لكن األشخاص الواقفین وراء مشروع بنك أمریكا الشمالیة: ألكسندر ھاملتون [63] ، روبرت
موریس ورئیس البنك توماس وایولین لم یستسلموا. في غضون 6 سنوات قام ھاملتون (الذي
أصبح وزیر المالیة) مع معلمھ موریس بدفع مشروع قانون البنك الخاص الجدید من خالل
الكونغرس المنتخب حدیثا. اآلن أصبح اسمھ: "بنك الوالیات المتحدة األول" وأصبح توماس

وایولین مرة أخرى رئیسا لھ. كل شيء بقي نفسھ ولكن تغیّر اسم البنك فقط.



10 . المؤتمر الّدستوري
في عام 1787 ، تجمع قادة المستعمرات في فیالدلفیا لتعدیل میثاق االتحاد غیر الُمرضى بھ. كما
ذكرنا، توماس جیفرسون وجیمس مادیسون كانوا من المعارضین للبنك المركزي الخاص. لقد
رأوا المشاكل الناجمة عن تدخل بنك انجلترا وكانوا ال یریدون تكرار ذلك. كما قال جیفرسون في

وقت الحق:
"إذا سمح الّشعب األمریكي للمصارف الخاصة أن تتحّكم في إصدار عمالتھا، أّوال بالتّضخم ثم
باالنكماش، سوف تُحِرم المصارف والشركات التي تنشأ إلى جوارھا الّشعَب من ملكیتھ كلھا حتى

یصحو أطفالھ مشردین في القاّرة التي غزاھا أجدادھم."
خالل مناقشة النظام النقدي المستقبلي للبلد أفصح أحد اآلباء المؤسسین للوالیات المتحدة "موریس
ھوبیرتون" عن دوافع أصحاب بنك أمریكا الشمالیة. ترأس ھوبیرتون اللجنة التي أعدت المسودة
النھائیة للدستور، وجنبا إلى جنب مع زمیلھ القدیم روبرت موریس ومدیره ألكسندر ھاملتون،
كانوا من الناس الذین في السنة األخیرة من الثورة قدموا إلى الكونغرس مشروع خطة إنشاء بنك
أمریكا الشمالیة. في رسالة إلى جیمس مادیسون في 2 تموز عام 1787 سلّط ھوبیرتون الضوء

على ما یحدث في الواقع:
"سیحاول األغنیاء تأسیس سیطرتھم واستعباد البقیّة. فعلوا ذلك دائما، وسوف یستمروا في القیام
بذلك... سیتمكنوا من القیام بذلك ھنا كما في األماكن األخرى إذا لم نستخدم الحكومة من أجل

إبقائھم داخل نطاق وضعھم الراھن من النفوذ."
على الّرغم من حقیقة أن ھوبیرتون موریس لم یتخذ أي موقع في البنك. ھاملتون، روبرت
موریس وتوماس وایولین لم یستسلموا، ونجحوا في إقناع غالبیة المندوبین في المؤتمر الدستوري
بمنحھم الحق في إصدار النّقود الورقیة. لحسن الحظ، كان لدى الغالبیة العظمى من المندوبین
ذكریات غیر سارة أثناء انخفاض قیمة العملة الورقیة خالل الثورة ونسوا كیف أثبتت "سندات
المستعمرة" خیراتھا من قبل. لكن بنك إنجلترا لم ینسى، ال یمكن للصرافین أن یسمحوا ألمریكا
بطباعة أموالھم الخاصة مرة أخرى. لذا، في الدستور األمیركي ال یوجد شيء حول ھذه المسألة.

ھذا خطأ مؤسف، وكما كان مخطط لھ ترك للّصّرافین ثغرة كبیرة.



11 . بنك الوالیات المتّحدة

بنك الوالیات المتحدة األول في فیالدلفیا، بنسلفانیا.
في عام 1790 ، أي بعد أقل من 3 سنوات بعد التوقیع على الدستور، ضرب الصرافون مرة
أخرى. اقترح ألكسندر ھاملتون الذي أصبح السكرتیر األول للمالیة على الكونغرس مشروع قانون
بشأن المصرف المركزي الخاص الجدید. بصدفة غریبة من الّظروف، خالل ھذا العام بالتحدید

أدلى أنخیل روتشیلد العبارة التالیة من البنك في فرانكفورت:
"دعوني أصدر وأتحكم في عملة بلد ولن یھمني بعد ذلك أمر من یضع القوانین في ذلك البلد."

وقال تشارلز كولینز [64] :
"ألكسندر ھاملتون كان أداة بید المصرفیین الدولیین. أراد جعل النظام المصرفي في الوالیات

المتحدة قطاعا خاصا، وقد نجح في فعل ذلك."
ومن المثیر لالھتمام، أنھ من الوظائف األولى التي عمل بھا ھاملتون بعد دراستھ في عام 1782
كانت مساعدا لرئیس بنك أمریكا الشمالیة روبرت موریس. اتضح فیما بعد أنھ قبل ذلك بعام، كتب

ھاملتون رسالة إلى روبرت موریس، كان فیھا ھذه الكلمات:
"إذا كان الّدین القومي لیس كبیر جدا، قد یكون نعمة وطنیة."

نعمة لمن؟ بعد سنة من الجدل، في عام 1791 وافق الكونغرس على مشروع القانون وقُّدم للبنك
الجدید تحت اسم بنك الوالیات المتحدة األول رخصة لمدة 20 عاما. ُمنح البنك الذي كان مقره في
فیالدلفیا احتكار إنتاج العملة األمریكیة على الّرغم من حقیقة أن 80 % من أسھمھ یجب أن تكون
في حوزة المستثمرین من القطاع الخاص و 20 % لحكومة الوالیات المتحدة. كانت الفكرة في
منع الحكومة إدارة البنك. كما ھو الحال مع بنك أمریكا الشمالیة وبنك انجلترا قبلھ، لم یدفع
المساھمون ما علیھم دفعھ بالكامل. وقد دفعت الحكومة األمریكیة مبلغ أولي قدره 2 ملیون دوالر،
وبفضل ھذا المال قام البنك بالعملیات الّسحریة ذات التغطیة الجزئیة فأعطى دیون للمساھمین



اآلخرین من أجل شراء ما تبقى، أي 80 % من رأس المال المصرح بھ، وبالتالي أتاح لھم
االستثمار الخالي من المخاطر على اإلطالق. كما كان الحال مع بنك إنجلترا، تّم اختیار اسم محدد
للمشروع الجدید وذلك إلخفاء خصوصیّتھ. أسماء المستثمرین لم یتم الكشف عنھا. لكن بعد سنوات

عدیدة ظھرت حقیقة أن فكرة إنشاء أول بنك في الوالیات المتحدة كان مصدرھا عائلة روتشیلد.
قُدمت ھذه الفكرة إلى الكونغرس األمریكي باعتبارھا وسیلة لتحقیق االستقرار في النظام المصرفي
ووضع حد للتّضخم. ماذا حدث بعد ذلك؟ خالل خمسة سنوات، استدانت الحكومة األمریكیة من
البنك مبلغ 8.2 ملیون دوالر أمریكي. وخالل نفس الفترة ارتفع مستوى األسعار بنسبة 72 %.
جیفرسون، الذي انتخب في ذلك الوقت لمنصب وزیر الخارجیة، لم یكن بمقدوره منع ذلك وكان

ینظر إلى عملیة االقتراض بالحزن والمرارة:
"لو كان من الممكن وضع تعدیال واحدا في الدستور، الذي یحرم الحكومة الحق في االستقراض!"

نفس الشعور الیوم یتقاسمھ المالیین من األمیركیین وھم یرون (مع العجز واإلحباط) استقراض
الحكومة الفدرالیة التي ال نھایة لھا والتي تدمر اقتصاد البالد. وھكذا، إذا كان اسم البنك الثاني
الخاص في الوالیات المتحدة "بنك الوالیات المتحدة المركزي األول"، لم تكن ھذه المحاولة ھي
األولى إلنشاء البنك المركزي األمیركي ذا الملكیّة الخاّصة. وتماما كما في حال بنك إنجلترا،
معظم األموال الّالزمة إلنشاء البنك، وضعت من قبل الحكومة، ثم قّدم المصرفیون لبعضھم
ً من أجل شراء الحّصة المتبقیة من أسھم الّشركة. خطة المؤامرة كانت في غایة البعض قروضا

البساطة، وكان الحفاظ علیھا لفترة طویلة من المستحیل تقریبا.
لكن دعونا نعود إلى أوروبا لنرى كیف أّن رجال واحدا أصبح قادراً على التعامل مع االقتصاد

البریطاني بأكملھ بعد أن كان الشخص األّول الذي َعِلَم بأخبار ھزیمة نابلیون النھائیة.



12 . صعود نابلیون

نابلیون في الممر الجبلي سانت برنارد. یصور جاك لویس دیفید [65] اإلمبراطور المستقبلي وھو
یقود القوات إلى المعركة وإلى االنتصار الحتمي.

في عام 1800 تّم تنظیم بنك فرنسا في باریس على غرار بنك إنجلترا. لكن نابلیون لم یثق ببنك
فرنسا وقرر إخالص فرنسا من كامل دیونھا، حیث قال بأنّھ إذا كانت الحكومة تعتمد على

المصرفیین بشأن مالھا، فإن شؤون ھذا البلد تُدار من قبل المصرفیین ولیس الحكومة.
"عندما تكون الحكومة معتمدة على المصارف من أجل المال، فلیس القادة بل ھي من یسیطر على
األمور، ألّن الید التي تعطي المال، فوق الید التي تأخذه. الممّولون ال وطنیّة لھم وال أخالق، ھدفھم

الوحید ھو الّربح."
نابلیون بونابرت

في ھذا الوقت وصلت مساعدة غیر متوقعة لفرنسا من بنك الوالیات المتّحدة. في عام 1800 ،
فاز توماس جیفرسون على جون آدامز [66] وأصبح الرئیس األمیركي الثالث. في عام 1803
توصل جیفرسون إلى اتفاق مع نابلیون. أعطت الوالیات المتحدة نابلیون 3 مالیین دوالر أمریكي
مقابل الحصول على جزء كبیر من األراضي األمیركیة التي تنتمي إلى فرنسا غرب نھر
مسیسیبي [67] . وأصبحت ھذه الصفقة معروفة باسم "شراء لویزیانا". باستخدام ھذا المال، جّھز
نابلیون بسرعة جیوشھ، وبدأ بنشر نفوذه في جمیع أنحاء أوروبا واالستیالء على كل شيء في



طریقھ. لكن، بنك إنجلترا قرر إیقاف ذلك، وبدأ یُقرض البالد التي كانت في معسكر المعارضین
لنابلیون في الحرب، حصل بذلك البنك على أرباح خیالیّة. ارتفعت دیون بروسیا والنمسا، وفي

نھایة المطاف روسیا، فقط من أجل إیقاف نابلیون.
بعد أربعة سنوات، عندما كان العمود الفقري لجیش نابلیون في روسیا، جاء ناثان روتشیلد (رئیس
بنك عائلة روتشیلد في لندن والبالغ من العمر 30 عاما تقریبا) بخطة جریئة تكمن في إیصال
شحنة من الذّھب إلى فرنسا، الّالزمة لتمویل ھجوم الدوق ویلینغتون [68] على نابلیون من إسبانیا.
تفاخر ناثان بعد ذلك أثناء حفل عشاء عمل في لندن، أنھا كانت أفضل صفقة في حیاتھ. لكنھ كان

ال یعلم بأّن أفضل صفقة مالیة في حیاتھ، آتیة في وقت الحق.
نتیجة لھجوم ویلینغتون من الجنوب وسلسلة من الھزائم العسكریة، اضطر نابلیون على التنازل
عن العرش لصالح لویس الثامن عشر. یُفترض أنّھ تّم نفیھ لمدى الحیاة من فرنسا إلى جزیرة ألبا

الّصغیرة، بالقرب من الساحل اإلیطالي.
في الوقت الذي ُھزم فیھ نابلیون (بشكل مؤقت) بتمویل من عائلة روتشیلد وأثناء وجوده في

المنفى، حاولت الوالیات المتحدة التخلص من البنك المركزي.



13 . موت بنك الوالیات المتحدة األّول
في عام 1811 ، اقترح على الكونغرس النظر في مشروع قانون یجدد ترخیص بنك الوالیات
المتحدة. كان الجدل ساخنا، النّواب من والیة بنسلفانیا وفیرجینیا وافقوا على قرار یطالب
الكونغرس بإلغاء ترخیص البنك. ھاجمت الصحافة في ذلك الوقت على البنك علنا ودعتھ بالمحتال
ومصاص الدماء والكوبرا. وھكذا، إذا كان في أمریكا شيء مستقل آنذاك، فإنھا الصحافة. أخذ

عضو الكونغرس بول دي بورتر بالھجوم على المصرف من المنّصة في الكونغرس، قائال:
"إذا كان سیتم تجدید رخصة البنك، فأّن الكونغرس سیحمي أفعى بصدره وبموافقة الدستور،

األفعى التي عاجال أم آجال ستلدغ ھذا البلد بقلبھ وتحرمھ من الحریات التي حصل علیھا".
نتیجة لذلك، تكاثفت الّسحب السوداء فوق البنك. بعض الباحثین یّدعون بأّن ناثان روتشیلد حذّر من
أنھ إذا لم یتم تجدید رخصة المصرف، فإن الوالیات المتحدة سوف تتحمل عواقبھ الكارثیة بشكل
حرب. لكن ذلك لم یساعده. عندما "استقر الغبار"، فشل مشروع القانون الجدید بالمرور بفارق

صوت واحد وتّم "منعھ" في مجلس الشیوخ.
كان یدیر البیت األبیض في تلك األثناء رابع رئیس للوالیات المتحدة جیمس مادیسون. ونحن
نتذكر أّن مادیسون كان من أشد المعارضین للبنك المركزي الخاص. لذلك، تمكن جورج كلینتون
[69] (نائب الّرئیس)، إلى قطع العُقدة الغوردیة [70] في مجلس الشیوخ وإرسال المصرف إلى عالم

النسیان.
بعد خمسة أشھر فقط ھاجمت إنجلترا الوالیات المتحدة وبدأت حرب عام 1812 . لكن
البریطانیون كانوا في حرب مع نابلیون أیضا، لذلك انتھت الحرب في عام 1814 بالتعادل. وعلى
الّرغم من أّن الصرافین ُھزموا لمّدة معیّنة، كانوا ال یزالوا واقفین على قدمیھم، واستغرق األمر

سنتین فقط إلحیاء مصرفھم، الذي أصبح أكثر قوة وتأثیرا من ذي قبل.



14 . معركة واترلو

معركة واترلو كما تصّورھا الرّسام روبرت خیلینكفورد.
لكن دعونا نعود إلى نابلیون. ألنھ لیس ھناك ما یدل على براعة عائلة روتشیلد أكثر من قبضھم
على سوق األسھم البریطانیة بعد معركة واترلو. في عام 1815 ، بعد سنة من انتھاء حرب عام
1812 في أمریكا، ھرب نابلیون من المنفى وعاد إلى باریس. أُرسلت قوات فرنسیة للقبض علیھ.
لكن، ھذا الرجل كان یتمثل بالكاریزما العالیة [71] ، وبدال من القبض علیھ، تجمع الجنود مرة
أخرى تحت رایة القائد العسكري السابق، وأعلنوه إمبراطورا. في آذار عام 1815 جمع نابلیون

جیشا، تمكن منھ الّدوق ویلینغتون البریطاني بأقل من 19 یوماً في واترلو.
یعتقد بعض الباحثین بأنّھ إلعادة تسلیح الجیش، أخذ نابلیون من بنك انجلترا 5 مالیین جنیھ
استرلیني، لكن في الحقیقة جاءت ھذه األموال من المنزل المصرفي في باریس. كان ھذا الحدث
التاریخي ھام بالنسبة للبنوك المركزیة الخاّصة، فمنذ ذلك الحین أصبح دعم األطراف المتعارضة
ممارسة شائعة للبنوك خالل الحروب. لماذا یعمل البنك المركزي على تمویل الطرفین
المتحاربین؟ السبب ھو أن الحروب ھي مولّد الّدیون األفضل في العالم. فالبالد، من أجل الفوز في
الحرب مستعدة ألخذ الدیون بأي مبلغ كانت. لذلك، فإن البنك یعطي للخاسر ما یكفي الحتفاظھ
على أمل الفوز، وللفائز كل ما ھو ضروري لتحقیق الفوز. باإلضافة إلى ذلك، ترافق ھذه

القروض عادة كفالة أّن الفائز سوف یدفع دیون الخاسر.
تقع ساحة معركة واترلو على بعد حوالي 320 كیلومترا إلى الشمال الشرقي من باریس، في
أراضي بلجیكا اآلن. ھنا، في عام 1815 نال نابلیون ھزیمتھ النھائیة، ودفع بذلك آالف األرواح

الفرنسیة والبریطانیة .



منظر على ساحة المعركة من التلة األسد (Butte du Lion ) [72] في واترلو.
في 18 حزیران عام 1815 الجیش الفرنسي ( 74.000 جندي) اشتبك مع 67.000 جندي من
الجیش البریطاني والبلدان األوروبیة أخرى. نتائج المعركة بدت في بادئ األمر مشكوك بھا. لو
ھاجم نابلیون قبل بضعة ساعات، أي قبل اقتراب القوات االستطالعیة البریطانیة، كان من
المحتمل أن یفوز في ھذه المعركة. لكن بغض النظر عن النتائج التي كان یمكن أن تحدث، واصل
ناثان روتشیلد في لندن تطویر خططھ لالستیالء على أسواق األسھم البریطانیة، وإذا تمكن، على

بنك إنجلترا أیضا.
وضع ناثان وكیال ألعمالھ اسمھ روكفود على الجانب الشمالي من میدان المعركة، قرب بحر
المانش [73] . عندما كانت نتیجة المعركة معروفة، عبر روكفود المضیق، وأوصل الخبر إلى

ناثان روتشیلد قبل 24 ساعة من وصول رسول الدوق ویلینغتون إلى لندن.



بحر المانش (أو القناة اإلنجلیزیة) الذي یفصل بریطانیا عن فرنسا. موقع معركة واترلو ُمبیّن
بالنقطة الحمراء.

ھرع روتشیلد على الفور إلى البورصة وأخذ مكانھ المعتاد بجانب عمود قدیم. وقد ُوّجھ الناس
عیونھم إلیھ، ألنھم یعلمون بأن عائلة روتشیلد تملك شبكة ال مثیل لھا من المخبرین في جمیع أنحاء
العالم. إذا ُھزم ویلینغتون وفاز نابلیون في تلك المعركة، فإن الوضع المالي للمملكة المتحدة

ستتدھور بسرعة.
بدا روتشیلد حزینا. كان واقفا في مكانھ دون حراك، وینظر بعینیھ إلى األسفل. ثم بدأ فجأة بالبیع.
رأى الجمیع سلوكھ ھذا، وربما اعتقد المستثمرون أنّھ یجب على ویلینغتون أن یكون قد خسر
المعركة لیبرروا بیع روتشیلد للسندات. ھبط السوق بسرعة إلى أسفل. وقریبا، باع المستثمرون
جمیع سندات الحكومة البریطانیة فانخفض سعرھا بشكل حاد. بعدھا، بدأ روتشیلد من خالل وكالء

لھ على شرائھا سّرا، وبجزء صغیر فقط من سعرھا الذي كان قبل بضع ساعات فقط.
ستقولون:

"أوه، ھذه أساطیر وخرافات!"
لكن إذا بحثنا في األمر جیّدا، سنرى أنّھ بعد 100 سنة نشرت صحیفة "نیویورك تایمز" [74] قصة
عن محاولة حفید ناثان في إزالة ھذه الحقیقة من قسم خاص في كتاب عن األسھم، الذي یتكلّم عن
ھذه القصة المسلیة. دعت عائلة روتشیلد ھذه القصة بالكاذبة وأنّھ ال یمكن التأكد منھا، ورفعت
القضیة إلى المحكمة. لكن المحكمة رفضت لھم في الدعوى، وأمرتھم بدفع جمیع تكالیف الدعوى.

ما ھو  أكثر إثارة لالھتمام، ھو أّن عددا من المؤرخین كتبوا عن أّن ناثان روتشیلد وفي غضون
ساعات قلیلة بعد معركة واترلو، سیطر لیس فقط على السوق االنجلیزیة للّسندات الحكومیة ولكن
على بنك إنجلترا أیضاً. ھل سیطرت عائلة روتشیلد على أول وأكبر بنك مركزي خاص ألقوى
دولة في العالم في ذلك الوقت، أم ال؟  یمكننا القول شیئاً واحداً مؤّكد -  أصبحت عائلة روتشیلد في
منتصف القرن التاسع عشر من أغنى العائالت في العالم، فقد سیطروا على سوق السندات
الحكومیة وافتتحوا فروعا لبنوكھم وشركات صناعیة في جمیع األنحاء. ال عجب بأّن بقیة القرن

التاسع عشر أصبح یدعى بـ "عصر روتشیلد".
على الّرغم من قوتھا الھائلة، تفّضل عائلة روتشیلد بالبقاء في الّظل، فھي تسیطر على شبكات
عمل عدیدة، على شركات صناعیة وتجاریة وشركات التعدین والسیاحة، لكن القلیل منھا یحمل
اسم العائلة "روتشیلد". یقّدر الخبراء أنھ بحلول نھایة القرن التاسع عشر كانت العائلة تملك نصف
ثروات العالم. لكن كیفما كانت ثرواتھم كبیرة، سیكون من المعقول أن نفترض أنھا نمت منذ ذلك
الحین. ومع ذلك، منذ بدایة ھذا القرن، تحاول عائلة روتشیلد أن توصل إلى أذھان الّرأي العام

فكرة أّن تأثیرھم في انخفاض على الّرغم من تزاید ثرواتھم.



15 . بنك الوالیات المتحدة الثّاني

بنك الوالیات المتحدة الثّاني في حدیقة االستقالل الوطنیة التاریخیة، فیالدلفیا (والیة بنسلفانیا).
في ھذه األثناء، وبعد عام واحد فقط من معركة واترلو واستیالء عائلة روتشیلد على بنك إنجلترا،
وافق الكونغرس األمیركي في واشنطن على مشروع قانون بشأن بنك مركزي خاص آخر. ُسّمي
ھذا البنك بـ "بنك الوالیات المتحدة الثاني". كان میثاق البنك الجدید صورة طبق األصل للمیثاق
السابق - 20 % من أسھمھ تتحملھا حكومة الوالیات المتحدة. وبطبیعة الحال، تم دفع الحّصة
الفیدرالیة مباشرة من صندوق البنك في وزارة الخزانة. ثم، ومن خالل العملیات المصرفیة ذات
التّغطیة الجزئیة، تحّول ھذا المال إلى قروض لمستثمرین في القطاع الخاص، الذین یشترون الـ
80 % من رأس المال المصرح بھ. وكما كان من قبل، ظلت أسماء كبار المساھمین تحت الستار.
لكنّنا نعلم بأنّھ تّم بیع أكبر حّصة من األسھم (حوالي 1/3 ) من رأس المال لألجانب. كما كتب عن

ھذا الحدث أحد المعاصرین:
"... لیس من المبالغة القول بأن بنك الوالیات المتحدة لھ نفس العالقة بالمملكة المتحدة، كما

بالوالیات المتحدة."
بالتالي، وفقا لبعض الباحثین، سیطرت عائلة روتشیلد في عام 1816 على كل من بنك إنجلترا

والبنك الخاص الجدید في الوالیات المتحدة.



16 . الّرئیس أندرو جاكسون

صورة أندرو جاكسون الموجودة على الورقة النقدیة بقیمة 20 دوالر.
بعد 12 سنة من التالعب باقتصاد الوالیات المتحدة، أظھر بنك الوالیات المتحدة للشعب
األمیركي، "من ھو في الحقیقة". رشح معارضو البنك لمنصب رئیس الوالیات المتحدة عضو

مجلس الشیوخ من والیة تینیسي وبطل معركة نیو اورلیانز [75] ، أندرو جاكسون.
في البدایة، لم یكن ھناك أیة فرصة لجاكسون في الفوز. بعد كل شيء، تعلم البنك خالل وجوده
إدارة العملیة السیاسیة بالمال. ومع ذلك، فاز جاكسون في انتخابات عام 1828 وأثار ذلك
استغراب واستیاء الّصّرافین. كان أندرو جاكسون عازما على إیقاف أنشطة البنك في أقرب فرصة
مناسبة، ولم یترك محاوالتھ في تحقیق ھذه الفكرة. لكن رخصة البنك كانت لمدة 20 عاما، وتنتھي
في عام 1836 فقط، أي في السنة األخیرة من والیة جاكسون الثانیة إذا كان محظوظا وتّم انتخابھ

في االنتخابات القادمة.
خالل فترة والیتھ األولى، خفّض جاكسون تكلفة الحفاظ على جھاز الدولة بمالیین الدوالرات.

قلّص عدد الموظفین العاملین في الحكومة االتحادیة إلى 2.000 شخص، بدال من 11.000 .
في عام 1832 ، نظرا إلى اقتراب االنتخابات الجدیدة، قام البنك بوقایة نفسھ. كان یأمل في أن
جاكسون لن یجرؤ على الّدخول في المواجھة المفتوحة. أقنع المصرفیون الكونغرس في تمدید
رخصة البنك إلى 4 سنوات. وكما یتبادر إلى الذھن، فقد قَبَِل الكونغرس ھذا الطلب وأحال
مشروع القانون إلى الّرئیس للتوقیع علیھ. لكن "أولد ھیكوري" [76] كان ال یقھر، فھو لیس بجبان.
واجھ االعتداء وفرض الفیتو على مشروع القانون. رسالة جاكسون إلى الكونغرس، التي تحتوي
على الفیتو ال تزال أحد أعظم الوثائق في التاریخ األمیركي، حیث أنھا تشیر بوضوح على

مسؤولیة الحكومة األمریكیة عن مواطنیھا، األغنیاء والفقراء على حد سواء:
- "ال تدفع حكومتنا المكافآت لمواطنیھا فحسب فأكثر من ثمانیة ملیون سھم من البنك المركزي
بحوزة األجانب ... ما ھو الشيء األكثر خطرا على حریتنا واستقاللنا من البنك الذي أصلھ قلیل

االتصال جداً مع بلدنا؟"



- "سیطرة ھذا البنك على عملتنا وعلى میزانیة البالد وإبقائھ لآلالف من مواطنینا یعتمدون علیھ
... تحّدي أكبر، وتھدید أخطر من مواجھة قوة العدو العسكریة."

- "إذا تنازلت سیاسة الحكومة عن مفھوم المساواة في حمایة مواطنیھا كالمطر الذي یھطل
بالتساوي بالنسبة للجمیع، سیكون توزیع اإلعانات الحكومیة على القوي والضعیف وعلى الغني

والفقیر غیر عادل. القانون المقدم لي، فاقد لنطاق واسع وغیر مبّرر لھذه المبادئ العادلة."
أندرو جاكسون

الحقاً، في شھر تموز من عام 1832 فشل الكونغرس بالتغلّب على فیتو الرئیس جاكسون. بعد
ذلك، ظھرت عند األخیر مبررات قویة إلعادة انتخابھ، وناشد بمخاوفھ مباشرة إلى الشعب. ألّول
مرة في تاریخ البالد عقد جاكسون حملة انتخابیة رئاسیة، وزار كل الوالیات المتحدة خاللھا.
وتجدر اإلشارة إلى أنھ قبل الّرئیس أندرو جاكسون كان المرشحون للرئاسة یمضون الحملة

االنتخابیة في منزلھم. كان شعار حملة أندرو: "جاكسون بدون أي بنك مركزي!".
كثقل موازن رّشح للحزب الجمھوري الوطني السیناتور ھنري كالین. على الّرغم من أن
المصرفیین "صبّوا" في حملة كالین أكثر من ثالثة مالیین دوالر، فاز جاكسون بفترة والیة ثانیة
باألغلبیة الساحقة من األصوات. لكنھ كان یعرف أن الحرب قد بدأت لتّوھا. كان الرئیس المنتخب
حدیثا على ِعلم بأّن ھیدرا [77] الفساد مجروحة ولكنھا لیست میّتة. لذلك، أمر جاكسون وزیر
خارجیتھ الجدیدة لویس مكلین [78] بالبدء في تحویل أموال الحسابات الحكومیة من بنك الوالیات
المتحدة الثاني إلى مقرضین أكثر موثوقیّة. لكن مكلین رفض االنصیاع، عیّن عندھا جاسون
وزیرا جدیدا للخزانة، اسمھ ولیام دواین، ورفض األخیر أیضا اتباع تعلیمات الرئیس وأقیل من
منصبھ أیضا. لكن بعد تعیین ثیني رودجر، اعتبارا من 1 تشرین األول عام 1833 بدأ فعال

بتحویل األموال من حسابات بنك الوالیات المتحدة الثاني. فرح جاكسون لھذا وقال:
"لدّي سلسلة، وسأحّد بھا من مقاومتھم."

ومع ذلك، لم یكن البنك بالقرب من الھزیمة. ضغط رئیس مجلس إدارتھ نیكوالس بیدل [79] على
الكونغرس فاحتّج على تعیین ثیني وزیرا للخزانة، وفي نوبة نادرة من االستكبار ھّدد بیدل بأنھ

سیسبب اكتئابا اقتصادیا في حال عدم تجدید رخصة المصرف.
"إذا كان ھذا الرئیس الجلیل یعتقد بأنھ بعد أن قطع رؤوس الھنود وسجن قضاة یمكنھ أن یتعامل

بصورة تعّسفیة مع البنك المركزي، فھو مخطئ."
نیكوالس بیدل

ثم في ھجوم لم یسبق لھ مثیل، اعترف بیدل أّن البنك یعتزم تخفیض كمیة النقود المتداولة
للحصول على تجدید لعمل البنك من الكونغرس.

"ال شيء، باستثناء كارثة وطنیة، لن یُخلق انطباعا في الكونغرس ... ضمان سالمتھا الوحید ھو
تتبع سیاسة الّسیطرة الّصارمة على كمیة األموال ... ولیس لدي أي شك في أن ھذا سیؤدي إلى

استئناف تداول العملة وتجدید رخصة البنك."
نیكوالس بیدل

بعد ذلك فُتَِح الستار أمام الحقیقة كاملة، بیدل ینوي استخدام حق البنك في الحد من كّمیة النقود من
أجل الحفاظ على أمریكا في حالة الركود االقتصادي إلى أن یحین الوقت وتستسلم. لألسف، وقعت
مثل ھذه الحاالت في تاریخ الوالیات المتحدة، ویمكن أن تحدث الیوم. نفّذ بیدل تھدیداتھ وبدأ البنك
فعال بخفض كمیة المال المتداول، فطلب سداد جمیع القروض ورفض إصدار نقودا جدیدة. نتیجة



لذلك، كان ھناك حالة من الذعر في األسواق المالیة والكساد االقتصادي العمیق. بطبیعة الحال،
َوَضَع بیدل اللّوم على الرئیس جاكسون بشأن األزمة االقتصادیة، مبّرراً ذلك بالقول إن الّسبب
یكمن في سحب األموال من حسابات میزانیة البنك. لسوء الحظ، فقد عملت ھذه الفكرة. انخفضت
األجور وارتفعت األسعار ومعدل البطالة، ناھیك عن إفالس العدید من المؤّسسات. بدأ النّاس
یعربون عن استیائھم، ولعن المحّررون كل سنة تقریبا من سنوات حكم الّرئیس جاكسون.
باإلضافة إلى ذلك، ھدد البنك المركزي بتجمید المدفوعات التي تذھب إلى دعم مختلف القوى

الّسیاسیة.
نتیجة لذلك، بعد نحو شھر قام الكونغرس بجلسة دعیت بـ "جلسة الذّعر". بعد 6 أشھر من نقل
أموال الحكومة من البنك المركزي تم خلع جاكسون من منصبھ بنسبة أصوات 26/20 . كانت

ھذه أول حالة من نوعھا في تاریخ الكونغرس األمیركي. جاكسون بدوره انتقد البنك بقولھ:
"أنتم ثعابین ساّمة داخل الّدولة، كنت ناویاً على القضاء علیكم وسأفعل ذلك."

مصیر أمریكا كان معلّق بشعرة واحدة. إذا نجح الكونغرس في جمع ما یكفي من األصوات للتغلب
على الفیتو الرئاسي، سیمنح البنك احتكارا جدیدا على العملة الوطنیة لمدة 20 عاماً. ھذه المّدة
طویلة بما فیھ الكفایة لزیادة تعزیز سلطة البنك (الكبیرة من غیر ذلك!) ولكن حدثت معجزة - دعم
حاكم والیة بنسلفانیا أندرو جاكسون ونقد بشّدة بنك الوالیات المتحدة المركزي. عالوة على ذلك،
كان بیدل مشھورا بین الشعب بتفاخره حول قدرة البنك على إسقاط االقتصاد. غیّر ھذا على الفور
موازین القوى السیاسیة، فصوت مجلس النواب في 4 نیسان ضد تجدید رخصة البنك بنسبة
134/82 . وقد كان تفوق األصوات في مجلس الشیوخ أكثر إقناعا عند التصویت على إنشاء
لجنة تحقیق خاصة، للعمل على اكتشاف درجة ذنب البنك في األزمة االقتصادیة. عندما وصل
أعضاء لجنة التحقیق الخاصة إلى مبنى البنك في فیالدلفیا، رفض بیدل إعطائھم دفتر األستاذ العام
[80] . رفض أیضا أن یعرض لھم الحسابات المتعلقة بالقروض والسلفیات الصادرة بأسماء أعضاء

الكونغرس. باإلضافة إلى ذلك، رفض اإلدالء بشھادتھ أمام اللّجنة في واشنطن.
في 8 كانون الثاني من عام 1835 دفع جاكسون الجزء األخیر من الّدین الوطني. وقد أصبح ھذا
ممكنا بفضل القرار الذي یمنح البنوك حق إصدار العملة بكمیة السندات الحكومیة التي تّم شراؤھا،
ولیس فقط من خالل إصدار سندات الخزینة غیر المضمونة بالدیون. بعد أسابیع قلیلة، في 30 من
كانون الثاني عام 1835 ، قام قاتل اسمھ ریتشارد لورانس بإطالق النار على جاكسون من
مسّدسین، ولكن، الحمد � أنھ لم یصب الھدف. في وقت الحق، قامت المحكمة بتبرئتھ على أساس
"الجنون العقلي". لكن بعد اإلفراج عنھ، تباھى بأن بعض األوروبیین األقویاء أمروه بالقتل

ووعدوه بحمایتھ في حالة القبض علیھ.
في السنة التالیة، بعد انتھاء فترة رخصة البنك، اختفى بنك الوالیات المتحدة الثاني من الوجود،
قُبض على بیدل وقُّدم للمحاكمة بتھمة االحتیال، وتّمت محاكمتھ وتبرئتھ في وقت قریب. لكنھ كان

ال یزال قید التحقیق لالشتباه في ارتكابھ مخالفات طفیفة.
تقاعد الرئیس جاكسون بعد انتھاء والیتھ الثانیة وعاش بقیة حیاتھ في بیتھ قرب ناشفیل [81] .
یتذكره الناس ھنا حتى اآلن لعزمھ في التعامل مع المصرف المركزي. بالفعل، فقد نجح في
القضاء على بنك مركزي خاص، واستغرق األمر للّصّرافین 77 سنة لـ "لعق الجراح". أجاب

جاكسون عندما ُسئل عن الشيء الذي یعتبره أھم إنجاز في حیاتھ:
"قضیت على بنك خاص."



17 . الّرئیس أبراھام لینكون

أبراھام لینكون
لسوء الحظ، حتى جاكسون لم یرى الّصورة الكاملة للوضع الحقیقي لألمور واألسباب الحقیقیة
وراء ما یحدث. على الّرغم من أنّھ استطاع القضاء على بنك خاص، بقي السالح األكثر فعالیة -
وھي الخدمات المصرفیة ذات التّغطیة الجزئیّة موجودة في بنوك الدولة العدیدة. عملت ھذه الحقیقة
على استمرار عدم االستقرار االقتصادي في الفترة الممتدة حتى الحرب األھلیة [82] . ومع ذلك،

كان البنك المركزي قد تحّطم، ونتیجة لذلك، ازدھرت أمریكا مع تحركھا إلى الغرب.
في ھذه األثناء، حارب الّصّرافون األقوى في العالم من دون جدوى لعودة مواقعھم السابقة في
الوالیات المتحدة. لكن في النھایة، عملوا بالوصفة المجربة والمختبرة من قبل البنوك المركزیة في
خلق الدیون والتبعیة. كان من الضروري شن حرب ما، ألنھم لم یتمكنوا من العودة إلى مراكزھم
بوسیلة أخرى، فقرروا وضع الوالیات المتحدة على ركبتیھا بالحرب األھلیة، كما حدث في عام
1812 بعد أن تّم رفض تجدید الترخیص لبنك الوالیات المتحدة األول. بعد شھر واحد من تنصیب
أبراھام لنكولن، بدأت الحرب األھلیة األمیركیة في فورت سومتر [83] بوالیة كارولینا الجنوبیة في

12 نیسان من عام 1861 .



فورت سومتر قبل وأثناء الحرب األھلیة األمریكیة.
بالّطبع، كانت العبودیة أحد األسباب التي أدت إلى الحرب األھلیة، ولكن لیست الّسبب الرئیسي.
أدرك لینكون أّن االقتصاد في جنوب الوالیات المتحدة یقع على عاتق معھد العبودیة. لذلك، وقبل
بدایة الحرب األھلیة قال أنّھ لیس لدیھ نیة في إلغائھ وأوضح ذلك في خطابھ االحتفالي بمناسبة

تنصیبھ رئیسا على ھذا النحو:
"لیس لدي أیّة نیّة مباشرة أو غیر مباشرة بالتدخل في معھد العبودیة في الوالیات حیث ھو

موجود. أود أن أؤكد لكم أنني ال أمتلك الحق القانوني وال الّرغبة في القیام بذلك."
حتى بعد بدء الحرب، ذھب لینكون إلى القول بأّن الحرب األھلیة ال عالقة لھا مع الّرق.

"ھّمي األساسي ھو إنقاذ االتحاد. وھذا لیس لھ عالقة بمسألة االحتفاظ أو عدم االحتفاظ بالعبودیة.
إذا تمكنت من إنقاذ االتحاد من دون تحریر أّي عبید، سأفعل ذلك."

أبراھام لنكولن
إذاً، ما ھي أسباب اندالع الحرب األھلیة الشاملة؟ أثّر علیھا عوامل عدیدة. استخدم الصناعیون في
الشمال التعریفات الجمركیة الحمائیة [84] لكي یفرضوا عدم شراء الجنوب للسلع األوروبیة



الرخیصة. رّدت أوروبا على ذلك بأنھا أوقفت استیراد القطن من الجنوب. نتیجة لذلك، كانت
والیات الجنوب في حفرة مالیة مزدوجة - اضطروا لدفع المزید للحصول على جزء كبیر من
السلع االستھالكیة، في حین أن الّدخل من صادرات القطن انخفضت. كان الجنوب مستاء جّدا،
لكن ظھرت عوامل أخرى أثّرت على تطّور األوضاع. كان الصّرافون في استیاء كبیر ألّن أمریكا
خارج نطاق سیطرتھم منذ 25 سنة. وقد عملت السیاسة االقتصادیة: "القطة التي تتمشى لوحدھا"
منذ ذلك الحین على تخصیب البالد. ألیس ھذا مثال للعالم؟ ولكن، شھدت البنوك المركزیة اآلن

فرصة كبیرة لتقسیم بلد غني جدید إلى قطع وإخضاعھا لھم بالقوة العسكریة.
ھل كان ھناك نسخة للرأي المجنون حول المؤامرة العالمیة ضد أمریكا في ذلك الوقت؟ دعونا
نستمع إلى رأي أحد الشھود من ذوي الخبرة في تلك األحداث، اسمھ أوتو فون بیسمارك [85] ،
المستشار األلماني، الذي خالل عام واحد فقط قام بالجمع بین الوالیات األلمانیة المختلفة في كیان

موحد:
"إّن قرار تقسیم الوالیات المتحدة في اتحاد لقوى متساویة كان قد ُوِضع قَبَل فترة طویلة من
الحرب األھلیة األمیركیة من قِبل أعلى الّدوائر المالیة من أوروبا. كانت ھذه البنوك خائفة من بقاء
الوالیات المتحدة كدولة واحدة وشعب واحد، فإنّھا یمكن أن تحصل على استقاللھا االقتصادي

والمالي، وھذا سوف یعمل على ھّز قّوتھم المالیة في العالم."
بعد شھر من الطلقات األولى في فورت سومتر قامت البنوك المركزیة بإقراض إمبراطور فرنسا
نابلیون الثالث [86] 210 ملیون فرنك لالستیالء على المكسیك ووضع محطات للقوات على طول
الحدود الجنوبیة ألمریكا من أجل كسر "مبدأ مونرو" [87] بالوسائل العسكریة وإعادة المكسیك

تحت نیر االستعمار.
كما توقعوا، بغض النّظر عن نتائج الحرب األھلیة فإن الوالیات المتحدة بعد أن أصبحت ضعیفة
ووقعت في حفرة الّدیون مرة أخرى، ستفتح الطریق إلى االستعمار األوروبي ألمیركا الوسطى
والجنوبیة. أي إلى الّشيء، الذي انتھى في عام 1823 بعد اعتماد الوالیات المتحدة لـ "مبدأ
مونرو". في الوقت نفسھ، وضعت المملكة المتحدة 11 ألف وحدة عسكریّة كندیة على طول
الحدود الشمالیة للوالیات المتحدة، وُوضعت البحریة البریطانیة في حالة تأھب من أجل التدخل

السریع في الوالیات المتحدة إذا لزم األمر.
كان لینكون على علم بأنّھ موجود بین غطاء مزدوج. لذلك، كان قلق جداً حیال مصیر االتحاد.
ھناك أسباب أكثر قّوة بكثیر من االختالفات بین الشمال والجنوب. لھذا السبب، أصّر دائما على
ضرورة اتحاد الوالیات، ولیس على ھزیمة الجنوب فقط. ومع ذلك، كانت ھناك حاجة ماّسة للمال
من أجل الفوز. في عام 1861 توجھ لینكون مع أمین وزارة الخزانة آنذاك، سولومون تشیس إلى
نیویورك للحصول على قرض. عرض الّصّرافون الذین كانوا یرغبون تدمیر االتحاد قروضا ذات
الفوائد السنویة من 24 % إلى 36 %. فقال لینكون "شكرا"، أي بمعنى "شكرا، لن نستقرض
بھذه الّشروط". ثم أرسل لینكون بصدیقھ القدیم، العقید دیك تایلور [88] من شیكاغو، ووضع
مشاكل تمویل العملیات العسكریة على أكتافھ. بعد مرور بعض الوقت سأل لینكون تایلور ما الذي

توّصل إلیھ، فرّد األخیر على النحو التالي:
"األمر في غایة البساطة عزیزي لینكولن، علیك وضع مشروع قانون من خالل الكونغرس حول
مسألة إصدار التزامات حكومیّة لھا القّوة القانونیة في أن تكون عملة قانونیّة ... وادفع بھا للجنود.

وبنفس الطریقة واصل تمویل الحرب حتى النھایة."



وعندما سألھ لینكون عن رّدة فعل الناس في الوالیات المتحدة عند ظھور االلتزامات، قال تایلور:
"إن الناس أو أي شخص آخر، لن یكون أمام خیار إذا قمت بإعطاء ھذه االلتزامات القّوة القانونیة
بأن تكون عملة متداولة، ستحصل على تفویض من الحكومة، ویجب أن تكون االلتزامات مقبولة

كعملة، ألّن الكونغرس وبموجب الدستور علیھ اعتماد مثل ھذه القرارات."
ھذا ما فعلھ لینكون. ففي السنوات 1862 - 1863 تّم طبع التزامات جدیدة بمبلغ 450 ملیون
دوالر. ولتمییزھا عن غیرھا من األوراق النقدیة الموجودة في التداول، ُصبغت من الجھة الخلفیة
باللّون األخضر، لذلك تّم استدعاء النقود الجدیدة بـ " greenbacks "، الترجمة الحرفیة من
اللغة االنجلیزیة - "الّظھور الخضراء". تّم الّدفع بھذه الفواتیر الجدیدة للقوات وتّم توفیر الذخائر
بواسطتھا أیضا. وبالتالي قام لینكون خالل الحرب، بإصدار "الظھور الخضراء" بمبلغ 450

ملیون دوالر من دون أن یدفع أیة فائدة من جانب الحكومة االتحادیة.

صورة للعملة "greenbacks " بقیمة 10 دوالرات أمریكیة. كان لھا نفس القیمة النقدیة للعملة
المدعومة بالذّھب والفضة التي كانت متداولة أثناء الحرب األھلیة األمریكیة.

رأى لینكون من ھو محرك الّدمى الحقیقي في ھذا العرض، وما ھي المخاطر الموجودة أمام
الشعب األمریكي. وأوضح منھجھ على النحو التالي:

"إذا وافقنا على ھذه المبادئ، سنوفر على دافعي الضرائب مبالغ ضخمة تذھب لدفع الفوائد. سوف
یتوقف المال عن كونھ سلطة فوق الّشعب ویصبح خادما للبشریة."

الّشيء األكثر إثارة للدھشة، ھي المقالة في صحیفة لندن تایمز، التي شرحت موقف محافظي
البنوك المركزیة بالنسبة لـ "الظھور الخضراء" التي أصدھا لینكون:

"إذا تّم تطویر ھذه السیاسة المالیة الخبیثة، التي ظھرت في أمیركا الشمالیة وإیصالھا إلى نھایتھا
المنطقیة، فإن حكومة الوالیات المتحدة ستقدم للّدولة أمواال من دون فوائد، وستكون قادرة على
سداد الّدیون الخارجیة وتصبح غیر ُمدینة. سیكون لدى الحكومة كّل المال الالزم للمحافظة على



التجارة في البالد. وسوف تصبح مزدھرة بشكل لم یسبق لھ مثیل في تاریخ العالم. عقول وثروات
جمیع البلدان ستذھب إلى أمریكا الشمالیة. لذلك، ال بد من تدمیر ھذا البلد أو أنھا ستدمر كل نظام

ملكي في العالم." [89]
أثبت ھذه الخّطة فعالیتھا حتى أنّھ في السنة المقبلة، عام 1863 ، عندما قامت القوات االتحادیة
وقوات التحالف بالبدء في التحضیر للمعركة الحاسمة في الحرب األھلیة، وعندما كانت وزارة
الخزانة بحاجة إلى قرار آخر من الكونغرس لإلفراج عن دفعة جدیدة من "الظھور الخضراء"،
سمح لینكون للّصرافین إمرار قانون من خالل السلطة التشریعیة بشأن البنوك الوطنیة. كان
المطلوب من المصارف الوطنیة الجدیدة العمل على مبادئ الغیاب الكامل للضرائب وأعطاھا حق
االحتكار في إصدار الشكل الجدید للمال - بالعمالت الورقیة. على الّرغم من تداول "الظھور
الخضراء" لم یكن عددھا في تزاید دائم. لكن الّشيء األھم من ذلك، ھو أّن كّل المال في الوالیات
المتحدة بدأ بالظھور على حساب شراء البنوك للسندات الحكومیة واإلفراج عن كمیات كافیة
للعمالت الورقیة من أجل إنشاء االحتیاطیات الدولیة الرسمیة. علّق المؤرخ جون كینیث غالبریث

[90] على ذلك كما یلي:

"عملت الحكومة االتحادیة في السنوات العدیدة قبل الحرب مع وجود فائض كبیر في المیزانیّة.
ومع ذلك، لم تتمكن من سداد دیونھا وإعادة شراء األوراق المالیة الحكومیة، وذلك ألنھ لن یكون

ھناك سندات لضمان العملة. تسدید الدیون المحلیة یعني القضاء على النظام النقدي الوطني."
في عام 1863 ، حصل لینكون على بعض المساعدة غیر المتوقعة من القیصر الّروسي ألكسندر
الثاني [91] . الملك، مثل المستشار األلماني بسمارك كان یعلم قدرة وقّوة الصرافین الدولیین، ولھذا
السبب كان یرفض تأسیس البنوك المركزیة في روسیا. إذا نجت أمریكا من براثن الّصّرافین، فإّن
منصب الملك لن یھتز. أّما إذا نجحت البنوك في مساعیھا، فإّن المملكة المتحدة وفرنسا، اللّتان
تحت سیطرة بنوكھا المركزیة، كانت ستسبب انقسامات في الوالیات المتحدة، وستبدأ في تھدید

روسیا.
لذلك، حذّر ألكسندر الثاني رسمیا أنّھ إذا كانت بریطانیا أو فرنسا ستتدخل عسكریا، أو ستعطي أیة
مساعدة أخرى للجنوب، فإّن روسیا ستنظر إلى ھذا وكأنّھ إعالن للحرب. وأمر األسطول الّروسي

في المحیط الھادئ باالستعداد، وأرسلھ إلى میناء سان فرانسیسكو.
أُعید انتخاب لینكون في عام 1864 ، لو أنّھ لم یقتل ربما كان سیدمر احتكار البنوك الوطنیة
لألموال التي حصلوا علیھا خالل الحرب. في رسالة إلى صدیق لھ في 21   تشرین الثاني من

عام 1864 ، كتب یقول:
"إّن سلطة المال تبحث عن وطننا في زمن السلم، وتنسج مؤامرة ضده أثناء الحرب. ھذه الّسلطة
ً من األوتوقراطیة [92] وأكثر أنانیة من أكثر استبداداً من النّظم الملكیّة، أكثر تغطرسا

البیروقراطیة."
قبل وقت قصیر من اغتیال لینكون، أعرب وزیر الخزانة السابق سولومون تشیس عن أسفھ

للمساعدة على "إمرار" قانون البنوك الوطنیة قبل سنة:
"إن حقیقة أن مكتبي ساھم في اعتماد قانون البنوك الوطنیة، كان أكبر خطأ مالي في حیاتي. فقد

خلق ھذا القانون احتكاراً، سیؤثر على جمیع مناحي الحیاة في ھذا البلد."

ُ



قُتل لینكولن في 14 نیسان عام 1865 ، بعد 41 یوما من بدء والیتھ الثانیة. قتلھ جون ویلكس
بوث [93] في مسرح فورد. حزن المستشار األلماني على وفاة أبراھام لنكولن كثیراً وقال:

"موت لینكون ھي كارثة على العالم المسیحي بأسره. في كل الوالیات المتحدة لم یكن ھناك رجال
مساویا لھ ... أخشى أّن المصرفیین األجانب المعروفین بحیلھم الماكرة وذكائھم، سیسیطرون
كامالً على الثروات الھائلة في أمریكا وسیعملون على اإلفساد المنظم للحضارة الحدیثة. لن یفشلوا

في دفع العالم المسیحي كلّھ نحو الحرب والفوضى من أجل أن تصبح األرض كلھا من تراثھم."
كان بسمارك على علم بخطة الّصّرافین. ُعرضت االفتراضات المعقولة بشأن عملیة اغتیال
لینكون من قبل الممولین الدولیین بعد 70 عاما، في سنة 1934 ، عندما قام المحامي الكندي
المعروف جیرالد ماغوایر بالتكلّم عن ذلك في كلمة لھ استمرت 5 ساعات في مجلس العموم
الكندي [94] وندد بالنظام النقدي الكندي المبني على أساس الّدین. لیس علینا أن ننسى أنّھ كان عام
1934 ، أي في ذروة فترة الكساد الكبیر، األمر الذي أثّر كثیراً على كندا. بعد وفاة جون ویلكس
بوث، وقعت في أیدي ماغوایر شھادات من جھاز االستخبارات الّسریة، التي كانت مخبأة ووردت
بعد المحاكمة. قال ماجوایر أنھا تشیر إلى توّرط جون ویلكس بوث مع المصرفیین الدولیین وأنھم
استأجروه للقیام بعملیة القتل. وفقا لصحیفة "شمس فانكوفر" [95] الصادرة في 2 أیار من عام

: 1934
"أبراھام لینكون الذي حّرر العبید وأصبح شھیدا، اغتیل نتیجة لتآمر مجموعة من الّصّرافین

الّدولیین، الذین كانوا یخشون من خطط الرئیس األمیركي في إصالح النظام النقدي الوطني..."
"في ذلك الوقت لم یكن ھناك في العالم سوى مجموعة واحدة، كان لدیھا على األقل بعض األسباب

في الّرغبة لوفاة لینكون..."
"ھؤالء األشخاص كانوا ال یریدون برنامج إصالح النظام النقدي الذي عمل علیھ لینكون، وھم

الذین كافحوا ضّد سیاستھ في إصدار "الظھور الخضراء" طوال الحرب األھلیة..."
من المثیر لالھتمام أّن ماغوایر أشار في مقالة لھ إلى أّن اغتیال لینكون، كان لیس فقط إرادة
المصرفیین الدولیین في استعادة البنك المركزي األمیركي، بل كانوا یسعون لجعل عملة الوالیات
المتحدة على أساس الذّھب، ألّن احتیاطیات الذھب كلّھا كانت تحت سیطرتھم الكاملة. بعبارة
أخرى، كانوا یریدون نقل أمریكا إلى المعیار الذھبي. لینكون فَعَل عكس ذلك تماما – فبدأ بإصدار
النقود (الظھور الخضراء) التي كان غطائھا ھو قدرتھا على الوفاء ومیزانیة الوالیات المتحدة. في

المقال نفسھ، كتب ماغوایر:
"ھؤالء الناس كانوا مھتمین في إقامة نظام نقدي على مبدأ "غطاء الذھب"، وعلى اكتساب
المصرفیین حق إدارة العملة الوطنیة والمیزانیة من جمیع دول العالم. حالما تّمت "إزالة" لینكون
من طریقھم، أصبح لدیھم فرصة إلعادة تثبیت نفوذھم في الوالیات المتحدة. وأفلحوا في ذلك، ففي
غضون ثمانةي سنوات فقط بعد اغتیال لنكون تّم إدخال الفّضة إلى النظام النقدي في الوالیات

المتحدة، وساد عندھا المعیار الذھبي فیھ."
لذلك، لم تبدأ األوراق الخضراء مع الختم األحمر بالظھور في أیام الرئیس جون كینیدي [96] كما
یعتقد الكثیرون. ھذه النقود ھي نفسھا "الظھور الخضراء" التي كان یصدھا لینكون خالل سنوات
حكمھ. وأیضا، قلّة من الناس یعرفون بأن مشروع القانون الذي تّمت الموافقة علیھ عام 1994 في
الواقع ینّص على استبدال "الظھور الخضراء" بالّدوالرات الّصادرة على أساس الّدین. في الحقیقة،

كانت "الظھور الخضراء" تتداول في الوالیات المتحدة حتى عام 1994 .



أوراق نقدیة بقیمة 5 دوالرات أمریكیة، الصادرة: في األعلى عام 1950 . في األسفل: عام
1963 . (الحظ الفرق في الجمل المنقوشة، في األعلى: Federal Reserve Note ، أّما في

. [United States Note ) [97 :األسفل
لكن لماذا كان الذّھب أفضل من الفّضة بالنّسبة للّصّرافین؟ ألنّھ كان ھناك الكثیر من الفّضة في
الوالیات المتحدة وكان من الّصعب السیطرة على تداولھ. أّما الذھب فكان نادراً. التاریخ یعلّمنا بأنھ
من السھل نسبیا احتكار سوق الذھب، أّما الفّضة فكّمیّتھ تفوق بحوالي 15 مّرة كّمیّة الذّھب في

العالم.



18 . إعادة المعیار الذھبي

معیار الذھب - ھو النظام النقدي الذي تكون فیھ وحدة الحساب األساسیة ھي كمیة قیاسیة من
الذھب.

حالما تّم إبعاد لینكون من المسار، أصبح الھدف التالي ھو السیطرة الكاملة على العملة األمریكیة.
لكن لم یكن ھذا األمر بغایة السھولة. مع بدایة استكشافات الغرب األمیركي، تّم اكتشاف
مستودعات ھائلة من الفّضة ھناك. باإلضافة إلى ذلك، "الظھور الخضراء" التي طبعھا لینكون
كانت تحظى بشعبیة كبیرة بین الناس. وعلى الّرغم من الھجمات المستمرة من جانب البنوك
المركزیة األوروبیة، فإنھا كانت متداولة في الوالیات المتحدة. في الواقع، اختفت ھذه النقود من

التداول قبل بضعة سنوات فقط. وفقا للمؤرخ كلیون سكاوزن [98] :
"بعد الحرب األھلیة مباشرة، كان ھناك حدیث كثیر حول إحیاء تجربة لینكون بشأن النظام النقدي
الدستوري. لو لم یتدخل أباطرة النظام المالي األوروبي، في نھایة المطاف ومن دون أي شك كان

ھذا النظام سیتحول إلى مؤسسة رسمیة."
فكرة أّن أمریكا سوف تكون قادرة على طباعة األموال غیر المرتبطة بالدیون الخارجیة، أغرقت
البنوك المركزیة األوروبیة في حالة صدمة. شاھد الّصّرافون مع ُرعب في صدورھم كیف أّن
"الظھور الخضراء" آخذة في االزدیاد في الوالیات المتحدة. ربما أفلحوا في قتل لینكون، ولكن

حتّى بعد وفاتھ كان الّدعم الشعبي لسیاستھ النّقدیة یزداد یوما بعد یوم.
في 12 نیسان عام 1866 ، وبعد عام تقریبا من وفاة لینكون، اجتمع الكونغرس وعقد جلسة عمل
كانت مھمتھا الضغط السیاسي لمصلحة البنوك المركزیة األوروبیة. نتیجة لذلك، تّمت الموافقة
على قانون ینص على الحّد من النقود، وكلّف وزیر الخزانة بالبدء في السحب الجزئي لـ "الظھور
الخضراء" من التداول. كتب ثیودور تورین وریتشارد ورنر الكتاب الكالسیكي في االقتصاد

"الحقیقة في كتاب األموال" [99] ، وأوضحوا فیھ تأثیر تقلیل كمیة النقود المتداولة:
"كان یمكن تجنّب األوقات الصعبة التي أعقبت الحرب األھلیة األمیركیة، لو واصلنا سیاسة
إصدار "الظھور الخضراء" كما كانت في تصور الرئیس لینكون. بدالً من ذلك، بدأت سلسلة من
األزمات المالیة التي نسمیھا الیوم بالّركود. قادت ھذه الحالة الكونغرس إلى التفكیر في ضرورة
وضع النظام المصرفي تحت سیطرة مركزیة. في النھایة، تّم إصدار قانون في 23 كانون األول

من عام 1913 - قانون االحتیاطي الفیدرالي".
بكلمات أخرى، سعى الّصّرافون إلى تحقیق ھدفین اثنین: إعادة السیطرة الكاملة على البنك
المركزي ونقل النظام النقدي األمیركي إلى معیار الذھب. في الحالة األخیرة استخدموا استراتیجیة

ً



مزدوجة. أوالً، إقامة سلسلة من األزمات المالیة من أجل إقناع الناس بأن السیطرة المركزیة فقط
على كمیة النقود ستكون قادرة على توفیر االستقرار االقتصادي. وثانیاً، إزالة المال من التداول

إلفقار نسبة كبیرة من السكان، وذلك من أجل التأكد بعدم إمكانھم توفیر المقاومة للمصرفیین.
في عام 1866 ، كانت كمیة النقود المتداولة حوالي 1.8 ملیار دوالر أمریكي، أو 50.46 دوالر
للشخص الواحد. في عام 1867 فقط تّم سحب 0.5 ملیار دوالر أمریكي من التداول، وبعد عشرة
أعوام، أي في عام 1877 ، تم تخفیض المعروض من النقود في الوالیات المتحدة إلى 0.6 ملیار
دوالر، أي 14.6 دوالر أمریكي للشخص الواحد. سحب المصرفیون بھذه الطریقة ثلثي
المعروض من النقود في الوالیات المتحدة. وبعد عشرة أعوام أخرى لم یكن في التداول سوى
0.4 ملیار دوالر أمریكي، أي 8.67 دوالر أمریكي للشخص الواحد، كان ھذا السبب الرئیسي
لتراجع القوة الشرائیة خالل 20 سنة بنسبة 760 %!. الیوم، یحاول االقتصادیون إقناعنا بأن
حاالت الركود والكساد االقتصادي ھي جزء ال یتجزأ من ما یسمونھ بـ "دورة األعمال". الحقیقة
ھي أن التالعب بكمیة األموال في البالد مستمرة بالطریقة التي كانت قبل، وبعد الحرب األھلیة.
ماذا حدث؟ لماذا أصبحت كّمیة النقود قلیلة؟ إنھ أمر بسیط – تّم استدعاء القروض المصرفیة ولم

تُصدر نقود جدیدة. باإلضافة إلى ذلك، تّم سحب الفّضة من النظام النقدي.
في عام 1872 ، قّدم بنك إنجلترا إلى رجل یدعى إرنست سید [100] 100 ألف جینیھ (أي ما
یعادل حوالي 500 ألف دوالر أمریكي) وأرسلھ إلى أمریكا لرشوة أعضاء الكونغرس ذوي النفوذ
في النظام لسحب النقود الفضیة من التداول. وقیل لھ أنھ إذا لم یكفیھ ھذا المال سیكون ھناك 100

جینیھ أخرى أو أكثر طالما كان ذلك ضروریا.
نتیجة لذلك، وفي السنة المقبلة، أصدر الكونغرس قانونا بشأن الِقَطع النّقدیة وتوقف سّك النقود
الفّضیة. في وقت الحق، اعترف النائب صموئیل ھوبر [101] ، الذي قدم مشروع قانون إلى
الكونغرس، أنّھ خلف ھذه الوثیقة في واقع األمر كان یقف الّسیّد إرنست سید. في عام 1874

اعترف سید:
"ُطِلب منّي أن آتي إلى أمریكا في شتاء أعوام 1872 - 1873 . من أجل الضغط إلى أقصى حد
ممكن على الكونغرس إلصدار األخیر مشروع قانون یُوقف تداول الفّضة. وقد تّم ذلك لصالح
أولئك الذین أمثلھم - مدراء بنك إنجلترا. لھذا الّسبب في عام 1873 أصبح المعدن الوحید في

النظام النقدي في الوالیات المتحدة ھو الذّھب."
لكن النضال من أجل السیطرة على العملة األمیركیة لم ینتھ ھنا. ففي غضون ثالثة سنوات فقط،
في عام 1876 ، عندما تبیّن أّن ثُلث الّسكان في سّن العمل یتشّردون في الشوارع، بدأ الناس
بالمطالبة في إعادة "الظھور الخضراء" أو القطع النقدیة الفّضیة، أّي شيء من شأنھ أن یزید من

كمیة النقود المتداولة.
من أجل دراسة الموضوع، أنشأ الكونغرس في العام نفسھ لجنة للتحقیق في قضیة الفّضة. وكان
تقریرھا یؤكد مباشرة بأّن منشأ الّصعوبات االقتصادیة ھو الحد من كمیّة النقود التي تقوم بھا
البنوك الوطنیة. ھذه الوثیقة غریبة أیضاً، ألنھا تقارن تأثیر انخفاض كمیّة النقود المتداولة في

الوالیات المتحدة األمریكیة بعد الحرب األھلیة مع سقوط االمبراطوریة الرومانیة:
"انخفاض كمیة النقود المتداولة واألسعار سبّبا انھیار روما القدیمة مع تداعیاتھ الكارثیة ومجيء
العصور المظلمة ... ال یمكن للحضارة أن توجد بدون المال، ومع انخفاض المعروض من النقود

تبدأ الحضارة بالتالشي. وستنھار إذا لم تصلھا المساعدة."



"في بدایة األلفیة األولى كانت كل القطع النقدیة في جمیع أنحاء اإلمبراطوریة الرومانیة تعادل
ملیار دوالر أمریكي. بحلول نھایة القرن الخامس عشر، كانت كّمیة النقود في كل أوروبا 200
ملیون دوالر أمریكي فقط ... التاریخ ال یعرف تراجعا آخر من التنویر إلى الھمجیة مثلما تراجعت

اإلمبراطوریة الرومانیة إلى العصور الوسطى المبكرة."
لجنة الكونغرس األمیركي في التحقیق بقضیة الفّضة.

على الرغم من إشارات لجنة الفّضة، لم یتّخذ الكونغرس أي إجراء. في عام 1877 بدأت أعمال
الشغب في الوالیات المتحدة، وعّم الجوع من بیتسبرغ [102] إلى شیكاغو [103] . لم یقّصر
المصرفیون في ھذه الحالة بما ینبغي فعلھ - وقرروا االنتظار. اآلن، عندما أصبح النظام النقدي
في البالد تحت سیطرتھم إلى حد ما، لم یكن ھناك سبب لالستعجال. في نفس العام وفي اجتماع
الجمعیة األمیركیة للمصرفیین ( ABA ) [104] ، نصح جمیع أعضائھ على العمل كل ما في
وسعھم لجعل الناس ال یفكرون بـ "الظھور الخضراء" ونسیانھا. كتب أمین الجمعیة األمیركیة
للمصرفیین جیمس بویل إلى جمیع األعضاء رسالة ینادي فیھا لرشوة لیس فقط الكونغرس بل

الصحافة أیضا:
"من المستحسن أن تفعلوا كل ما في وسعكم لدعم الصحف الیومیة والمجالت األسبوعیة ذات
النفوذ، خصوصا الزراعیة والدینیة منھا التي ستحتّج بشأن إحیاء األوراق المالیة المسّماة بـ
"الظھور الخضراء" وأیضا وضع كل الجھد الممكن للتخفیف من رعایة الصحف والمجالت التي

ال تؤید وجھة نظر الحكومة حول ھذه القضیة."
"… تكرار إصدار األموال من قبل الحكومة یمكنھ أن یوفر النقود الكافیة للناس، وھذا من شأنھ أن

یقوض على نحو خطیر مركزنا كمصرفیین ودائنین."
"اتصلوا اآلن بأعضاء الكونغرس من أجل تأمین الدعم، حتى نتمكن من السیطرة على العملیة

التشریعیة"
.( ABA ) جیمس بویل

نتیجة لذلك، بدأ الكونغرس بالضغط من أجل التغییر السیاسي. فتحت الصحف حملة تضلیل كاملة.
على سبیل المثال: كتبت صحیفة نیویورك تریبیون [105] في 10 كانون الثاني عام 1878 على

النحو التالي:
"وأخیرا تّم تنظیم العاصمة في بالدنا (أي، البنوك الوطنیة)، ویمكننا اآلن أن نتحقق ما إذا كان

الكونغرس سیعمل بشكل جّدي."
ومع ذلك، لم تتحقق توقعات الّصّرافین، ففي 28 شباط من عام 1878 أصدر الكونغرس قانون
شومان، الذي یأذن بسّك عدد محدود من الدوالرات الفضیة في السنوات الخمس المقبلة. أي، لم
یكن كل المال مؤّمن بالذھب، كما أنّھ لم یكن ھناك حریة تداول الفّضة أیضا. من المثیر لالھتمام
أنھ حتى عام 1873 ، أي شخص كان یجلب الفّضة إلى دار السك [106] في الوالیات المتحدة
یمكنھ أن یصنع القطع النقدیة. تلك األوقات قد ولت. ولكن، بدأ بعض المال بالوصول إلى
االقتصاد مرة أخرى. بما أنھ لم یكن ھناك شيء یھدد سیادة الّصّرافین، بدؤوا بتسھیل عملیة

الحصول على قروض وانتھى االكتئاب أخیرا.
بعد 3 سنوات، انتخب األمیركیون الرئیس جیمس غارفیلد [107] . كان الرئیس الجدید یدرك جیدا
من الذي یتالعب باالقتصاد. فعندما عمل في الكونغرس، شغل منصب رئیس لجنة الخدمات



المصرفیة واالعتمادات. بعد تنصیبھ مباشرة في عام 1881 ، اتّھم غارفیلد الّصّرافین عالنیة
حیث قال:

"الذي یتحكم بكمیة النقود في أي بلد، ھو سید الصناعة والتجارة ... وعندما ندرك أن النظام
االقتصادي برمتھ تحت سیطرة عدد قلیل من الناس ذات النفوذ القوي، لن نحتاج عندئذ إلى شرح

أسباب االكتئاب والتّضخم."
لسوء الحظ، في 2 تّموز من عام 1881 ، بعد أسابیع فقط من ھذا التصریح، اغتیل الرئیس

غارفیلد.

الرئیس جیمس غارفیلد.



19 . التّداول الحر للفّضة

ملصق الحملة االنتخابیة للحزب الجمھوري عام 1896 یھاجم تداول الفضة الحر [108] .
بنى الّصّرافون سلطتھم بسرعة، وبدؤوا بـ "قص شعر األغنام" بشكل منھجي من خالل سلسلة
تأرجحات اقتصادیة. وبالتالي، اشتروا اآلالف من المنازل والمزارع بسعر ضئیل جدا (بنسبة
ضئیلة جّدا من القیمة االسمیة). وبدأ الصّرافون بعرقلة االقتصاد األمیركي مرة أخرى في عام
1891 . دوافعھم واضحة ومبیّنة في المذكرة التي بعثتھا الجمعیة األمیركیة للمصرفیین إلى جمیع
األعضاء فیھا. الحظوا أّن المذكرة دعت أصحاب البنوك أن یسببوا االكتئاب في یوم محدد، بعد 3

سنوات! نقدم لكم المقتطف التالي من بروتوكوالت الكونغرس األمیركي:
"بعد 1 أیلول من عام 1894 ، لن نجّدد القروض تحت أي ذریعة، وسنطالب بأموالنا."

"سوف نحرم المقترضین حق شراء الّرھن العقاري لنصبح أصحابھ. سوف نُرغم ثلثي المزارعین
إلى الجنوب الغربي من نھر میسیسیبي واآلالف من المزارعین إلى الشرق منھ على بیع مزارعھم

بالسعر المحّدد من قِبَلنا ... وعندھا سیصبحون مستأجرین كما ھو الحال في إنجلترا … "
(من مذكرة الجمعیة األمیركیة للمصرفیین عام 1891 ، الواردة في بروتوكوالت الكونغرس

األمیركي من 29 أبریل 1913 ).
االكتئاب یمكن أن یُدار ویسیطر على مساره، ألّن أمیركا كانت تحت معیار الذھب. والذھب ھو
أحد السلع القلیلة والنادرة مّما یسّھل التالعب باالقتصاد. كان الناس یریدون تشریع النقود الفضیة،
ألنھا تساعد على تجنب التأثیر الذي كان الذھب یلعبھ لصالح الّصرافین ولم یرغب الشعب في
العودة إلى قانون الِقَطع النقدیة عام 1873 ، الذي ُدعي في ذلك الوقت بـ "جریمة عام 73 ". قبل
عام 1896 ، كانت مسألة النقود الفضیة ھي الموضوع الرئیسي أثناء االنتخابات الرئاسیة. ولیام
بریان [109] ، الذي كان عضوا في مجلس الشیوخ من والیة نبراسكا [110] ، رّشح نفسھ



لالنتخابات الرئاسیة  عن الحزب الدیمقراطي مع برنامج ینطوي على التداول الحر للفضة. ألقى
بریان كلمة مؤثرة في المؤتمر الوطني الدیمقراطي في شیكاغو عام 1896 ، وأصبحت تعرف
باسم "صلیب من الذّھب" [111] . على الّرغم من أن ُعْمر بریان في ذلك الوقت كان 46 سنة فقط،
یعتبر ھذا الخطاب من أفضل األمثلة على فّن الخطابة الذي أُلِقي أمام الجمھور الّسیاسي في أي

وقت مضى. في الختام الّدرامي لخطابھ بریان قال:
"سوف نجیب على مطالبھم بشأن معیار الذھب: لن تضعوا على جبین العّمال تاج من الشوك ولن

نسمح لكم بصلب الجنس البشري على صلیب من الذھب."
دعم المصرفیون بسخاء المرشح الجمھوري ولیام ماكینلي [112] ، الذي رحب بمعیار الذھب.
نتیجة لھا الوضع أصبحت ھذه الحملة االنتخابیة واحدة من السباقات الرئاسیة األكثر مرارة في
تاریخ الوالیات المتحدة. قام بریان بإلقاء أكثر من 600 كلمة في 27 والیة، اضطر أنصار
ماكینلي الصناعیین بإجراء محادثات مع العاملین لدیھم وتخویفھم بأنھ إذا فاز بریان في ھذه
االنتخابات فإن مصانعھم سوف تغلق وأنھم لن یجدوا عمال. وقد نجح المحتالون في مسعاھم. فاز
ماكینلي على بریان بھامش صغیر. وفي وقت الحق، شارك بریان في االنتخابات الرئاسیة في
األعوام 1900 و 1908 .، ولكن في كل مرة كان یفتقر ألصوات قلیلة. خالل مؤتمر الحزب
الدیمقراطي عام 1912 كان بریان الشخصیة ذات النفوذ التي ساھمت في تحقیق فوز وودرو
ویلسون [113] في االنتخابات، فعیّن ویلسون بریان وزیرا للخارجیة. إّال أنھ سرعان ما خاب أملھ
في إدارة ویلسون. بعد أن أمضى في ھذا المنصب لمدة سنتین، استقال في عام 1915 بعد حدث
إغراق الباخرة "لویزیانا"، التي استخدم كوسیلة لتشجیع الوالیات المتحدة من أجل المشاركة في
الحرب العالمیة األولى. على الّرغم من أن ولیام جیننغز بریان لم یتمكن من أن یصبح رئیسا، فإن
جھوده أّخرت تحقیق ھدف الّصّرافین التالي - وھو إنشاء بنك مركزي خاص جدید في الوالیات

المتحدة - لمّدة 17 سنة.

ولیام بریان (على الیسار) وولیام ماكینلي (على الیمین).



20 . جي بي مورغان وأزمة عام 1907

جون بیربونت مورغان.
سرعان ما أصبح من الممكن العودة إلى خّطة الّصّرافین القدیمة مّرة أخرى - إنشاء بنك مركزي
خاص في الوالیات المتحدة. في بدایة القرن العشرین تولى ھذه المشكلة جي بي مورغان. نتائج
األزمة المالیة ستكون كافیة لتركیز انتباه األّمة على ضرورة إنشاء البنك المركزي. كان من
الضروري إدخال فكرة بأّن البنك المركزي الخاص فقط قادر على منع اإلفالس الشامل للبنوك إلى

وعي الناس.
كان مورغان المصرفي األكثر تأثیرا في أمریكا، ووكیل محتمل لعائلة روتشیلد. ھو الذي مّول:
إمبراطوریة روكفلر [114] "ستاندرد أویل" [115] ، احتكار إیریك ھیریمون للسكك الحدیدیة
وأندرو كارنیجي لصناعة الفوالذ، وكذلك العدید من الشركات األخرى في مجموعة متنوعة من
الصناعات. باإلضافة إلى ذلك، كان والد جي بي، یولیوس مورغان الوسیط المالي للوالیات
المتحدة في المملكة المتحدة. بعد وفاة والده أخذ جي بي مورغان شریكا لھ من بریطانیا وھو
إدوارد غرینفل [116] الذي احتل لفترة طویلة منصب عضو في مجلس إدارة بنك إنجلترا. أظھر
التاریخ بعد وفاة مورغان، أّن ثروتھ كانت بضعة مالیین من الدوالرات فقط، وجزء كبیر من

األوراق المالیة، التي اعتُقد أنھ یمتلكھا، كانت ملك ألناس آخرین.
في عام 1902 ، بدأ الرئیس ثیودور روزفلت [117] بمساعدة قانون مكافحة االحتكار بما یسمى
"الھجوم على جي بي مورغان وأصدقائھ" للتقلیل من االحتكارات الّصناعیة. لكنھ لم ینجح في منع
االحتكار المتزاید للمصرفیین وعمالؤھم لالقتصاد األمریكي. على سبیل المثال: قّسم شركة
"ستاندرد أویل"، ولكن في الواقع لم یتغیر شيء – فقد تم تقسیمھا ببساطة إلى سبعة شركات

مستقلّة ولكن إدارة كل منھا كانت ال تزال في أیدي عائلة روكفلر.
عرف الجمھور حول ھذا الموضوع من خالل الرسوم الكاریكاتوریة السیاسیة التي كان یرسمھا

توماس ناست [118] ، الذي دعا المصرفیین بـ "تراست [119] األموال".



الرئیس ثیودور روزفلت (على الیمین). الرّسام توماس ناست (على الیسار).

من رسومات توماس ناست.
بحلول عام 1907 ، أي بعد عام من إعادة انتخاب روزفلت، قرر مورغان أن الوقت قد حان
إلحیاء فكرة البنك المركزي. من خالل جمع الجھود المالیة، كان مورغان مع رفاقھ قادرین على
إثارة انھیار سوق األوراق المالیة. في ذلك الوقت، كانت آالف البنوك الصغیرة في جمیع أنحاء
البالد تفتقر لألموال الخاصة بسبب مبدأ "التغطیة الجزئیة"، فكانت احتیاطیات العدید منھا أقل من
1 %. لذلك، بعد بضعة أیام فقط من أزمة األسھم ھرع الناس في جمیع أنحاء البالد لسحب
أموالھم من البنوك. عند ھذه النقطة، ظھر مورغان أمام الجمھور واقتراح مساعدة اقتصاد
الوالیات المتحدة المتأرجح والبنوك المریضة بواسطة المال الذي خلقھ وبكل معنى الكلمة - "من
ال شيء". كان ھذا أسوأ اقتراح، أسوأ بكثیر من العملیات المصرفیة ذات التغطیة الجزئیة. لكن



الكونغرس أیّده في ذلك، وطبع مورغان 200 ملیون دوالر من المال الخاص غیر الممول. وألقى
بھذه األوراق في االقتصاد، وأرسل بعضھا إلى فروعھ إلصدارھا قروضا ذات فائدة.

نجحت خطتھ، وقریبا اكتسبت العملة الوطنیة ثقة الجمھور مرة أخرى. ولكن نتیجة لجمیع ھذه
العملیات، تركزت السلطة المالیّة في أیدي قلّة من البنوك الّضخمة. انتھت األزمة في عام 1908
، وتم تكریم جي بي مورغان كبطل في جامعة برنستون من قبل رئیس الوالیات المتحدة نفسھ،

وودرو ویلسون بالكلمات التالیة:
"یمكن تفادي كل ھذه المشاكل إذا تّم تعیین لجنة خاصة من ستة أو سبعة رجال دولة مثل جي بي

مورغان، لمعالجة شؤون بالدنا."
َشَرَحت المراجع االقتصادیة في وقت الحق أّن إنشاء االحتیاطي الفیدرالي كان نتیجة مباشرة

ألزمة عام 1907 . وھذا اقتباس من أحد المراجع:
"بعد انتشار وباء اإلفالس بین مؤسسات االئتمان، شبعت الدولة مّرة وإلى األبد من حالة الفوضى

في الخدمات المصرفیة الخاصة غیر المستقرة."
ومع ذلك، قال تشارلز لیندبیرغ [120] في وقت الحق، وھو عضو في الكونغرس من الحزب
الجمھوري من والیة مینیسوتا، قال بأن أزمة عام 1907 كانت في الحقیقة عملیة نصب واحتیال:

"أولئك الذین كانوا یعارضون الّصّرافین، كان یمكن إخراجھم عن العمل. والناس خائفون في
المطالبة بتغییر التشریعات المصرفیة والنقدیة، التي قامت "تراست األموال" بوضعھا."

وھكذا، منذ صدور قانون البنوك الوطنیة في عام 1863 ، أنشأ الصرافون عدد من األزمات
االقتصادیة، كان الغرض من ھذه اإلجراءات لیس فقط حرمان الشعب األمیركي من ملكیتھ، بل
وترسیخ فكرة أّن النظام المصرفي الوطني غیر مستقر أبدا، بحیث یحتاج إلى تدعیم، أي إلى إنشاء

بنك مركزي جدید.



21 . جزیرة جیكل

جزیرة جیكل، والیة جورجیا [121] .
بعد األزمة مباشرة واستجابة ألحداث عام 1907 وقّع الرئیس ثیودور روزفلت مرسوما بإنشاء
ھیئة جدیدة باسم لجنة النّقد الوطنیة. كانت وظیفتھا دراسة الوضع في النظام المصرفي، وتقدیم
التوصیات للكونغرس. بطبیعة الحال، كان في اللجنة أصدقاء وزمالء مورغان. ُعیّن السیناتور
نیلسون أولدریدج [122] من والیة رود آیالند [123] رئیسا للجنة النّقد الوطنیة. وقد مثّل مصالح
أغنى العائالت المصرفیة التي عاشت في والیة رود آیالند، كانت ابنتھ ماري زوجةً لجون
روكفلر األصغر [124] ، وأنجبت لھ خمسة أبناء - جون، نیلسون الذي أصبح في عام 1974 نائبا
لرئیس الشركة، لورانس، وینتروب، ودیفید - رئیس مجلس اإلدارة المقبل لمجلس العالقات

الخارجیة في الكونغرس ورئیس مجلس إدارة بنك تشیس مانھاتن [125] .
بمجرد إنشاء لجنة النقد الوطنیة ذھب السیناتور أولدریدج بجولة إلى أوروبا مّدتھا سنتان، نفذ
خاللھا مشاورات واسعة مع البنوك المركزیة الخاصة في بریطانیا وفرنسا وألمانیا. كان مجموع
النفقات في ھذه الرحلة مبلغ فلكي في تلك األیام – 300 ألف دوالر، وبعد وقت قصیر من عودتھ،
في مساء یوم 22 تشرین الثاني من عام 1910 ، طلبت بعض الشخصیات الثریة والمؤثرة في
أمریكا من أولدریدج عربة قطار خاصة من أجل نقلھم بسریة تامة إلى جزیرة جیكل، التي تقع
بالقرب من سواحل جورجیا. وكان بول واربورغ [126] من بین المجتمعین في العربة. أعطت
شركة االستثمار " Kuhn Lobben Company " راتبا لھ بمقدار 5000 دوالر في السنة،

من أجل أن یسعى لخلق بنك مركزي خاص في أمریكا.



كان مع واربورغ شریك في ھذا العمل، رجل یدعى جاكوب شیف [127] ، حفید "شیف" الذي
عاش مع عائلة روتشیلد في فرانكفورت تحت سقف واحد. في ھذا الوقت كان شیف مشغول في
"إدراج" 20 ملیون دوالر، المخصصة لتمویل اإلطاحة بالقیصر الروسي. ولكن سوف نركز على
ذلك في وقت الحق. الشيء المثیر لالھتمام، أّن العائالت الثالثة األوروبیة: روتشیلد، واربورغ،
وشیف كان لھا ارتباطات أسریة عمیقة منذ فترة طویلة مع العائالت األمریكیة: مورغان، روكفلر،

وأولدریدج.
كانت التدابیر الالزمة لضمان السریة صارمة جدا، بحیث تم انصاح المشاركین السبعة الرئیسیین
باستخدام أسمائھم فقط، حتى ال یتسنّى للموظفین أن یعرفوا اسم العائلة. في وقت الحق، قام أحد
المشاركین في ھذه األحداث، وھو رئیس ناشنال سیتي بنك [128] في نیویورك وممثل عائلة
روكفلر، فرانك فاندرلیب [129] ، قام بتأكید رحلتھ إلى جزیرة جیكل في صحیفة بوست التي

نُشرت یوم السبت في 9 شباط من عام 1935 :
"مثل أي متآمر آخر، عملت بحذر وسریة مطلقة. كنا نعرف أنھ ال ینبغي أن تكون ھناك دعائیة،
ألنھ سیضیع كل الجھد والوقت الذي بذلناه. إذا تّم اإلعالن عن أن مجموعتنا تعمل على صیاغة

مشروع قانون بشأن البنوك، فإنّھ، وببساطة لم یكن لھ أّي فرصة للعبور من خالل الكونغرس."
وصل المشاركون إلى جزیرة جیكل بالسر، إلیجاد سبل حل مشكلتھم األساسیة - كیفیة إنشاء بنك
مركزي خاص یكون تحت سیطرتھم في الوالیات المتحدة. وكان ھناك مسائل أخرى تحتاج إلى
المعالجة أیضا. قبل كل شيء، كیفیة التعامل مع انخفاض حصة البنوك الوطنیة الكبیرة في سوق

الوالیات المتحدة.
أوالً، خالل العقد األول من القرن العشرین تضاعف عدد البنوك في الوالیات المتحدة ووصل إلى
20.000 ، ولكن بحلول عام 1913 كان 29 % منھم فقط بنوكاً وطنیة وكان بحوزتھا 57 %

:" Magazine " من كافة ودائع البالد. في وقت الحق، كتب السیناتور أولدریدج في المجلة
"قبل صدور قانون المصارف كان تحت سیطرة المصرفیین في نیویورك احتیاطیات ھذه المدینة

فقط. اآلن نحن قادرون على السیطرة على احتیاطیات البالد بكاملھا."
لذلك، كان من الضروري أن یفعلوا شیئا ألخذ النظام المصرفي كلھ تحت الّسیطرة. في الواقع،

وكما ذكر ببالغة جون د. روكفلر:
"المنافسة خطیئة ینبغي تجنّبھا".

ً لدرجة أن الشركات بدأت بتمویل توسعھا من أرباحھا الخاصة بدالً من ثانیا، االقتصاد كان قویّا
أخذ القروض الّضخمة من البنوك. خالل الـ 10 سنوات األولى من العھد الجدید كانت 70 % من
تمویل الشركات على حساب األرباح. بعبارة أخرى، أصبح اقتصاد الوالیات المتحدة مستقل عن

الّصّرافین، وكان یجب إیقاف ھذا التوجھ.



المشاركین المعروفین في االجتماع بجزیرة جیكل.
كان جمیع المشاركین یدركون بأنھ ینبغي وضع حلول للمشاكل المذكورة أعاله. ولكن ینبغي أوالً
حّل مسألة "العالقات العامة" [130] والخروج باسم للمؤسسة الجدیدة. جرت المناقشات حول ھذه
المسألة في إحدى قاعات الفندق المعروف الیوم باسم " Jekyll Island Club " [131] . أصّر
أولدریدج على عدم إدخال كلمة "بنك" في العنوان، وأراد واربورغ استدعاء القانون جدید "قانون
االحتیاط الوطني" أو "قانون االحتیاط الفدرالي". كان المقصود بذلك، لیس فقط خلق االنطباع بأّن
المصرف المركزي الجدید لن یُقرض البنوك األخرى، ولكن أیضا إخفاء موضعھ االحتكاري.
ولكن أولدریدج كان مصّراً (مع وثوقھ بوزنھ السیاسي) على أّن القانون ینبغي أن یُسّمى بـ "قانون

أولدریدج".



فندق " Jekyll Island Club " في جزیرة جیكل، والیة جورجیا.
بعد تسعة أیام من النقاش في جزیرة جیكل تفّرقت المجموعة. وفقا للخّطة یجب على المصرف

المركزي الجدید أن یكون مشابھا لما كان موجودا في تاریخ الوالیات المتحدة:
1 . أن یحصل على حق االحتكار في إصدار العملة األمریكیة.

2 . أن یصبح بإمكانھ خلق المال من "ال شيء".
ربما تتساءلون، كیف یمكن للبنك االحتیاطي الفیدرالي أن یصدر النقود الورقیة غیر المؤّمنة
بشيء؟ الحیلة ھي أنھ یساعد على إصدارھا. ولكن دعونا نتحّدث عن السندات أوال. من وجھة
نظر الحكومة، السندات ھي مجرد التزام علیھا سداده. شراء السندات من قبل الناس موّجھ لتأمین
الفائدة الثابتة على االستثمار. في نھایة مّدة الصدور تعمل الحكومة على سداد القیمة االسمیة
للسندات وتدفع الفائدة، وبھذا تزول من الوجود السندات الصادرة في وقت محدد. حالیا (في وقت

كتابة ھذا النص)، تتداول في الوالیات المتحدة سندات بقیمة حوالي 3.6 ملیار دوالر.
دعونا اآلن نتصور عملیة "إنتاج" االحتیاطي الفیدرالي لألموال:

الخطوة األولى: اللجنة الفیدرالیة للسوق المفتوحة في الوالیات المتحدة تعطي "الضوء األخضر"
لشراء سندات الحكومة األمریكیة في السوق المفتوحة.

الخطوة الثانیة: یشتري االحتیاطي الفدرالي السندات الموجودة في السوق المفتوحة من كل من
یرید بیعھا.

الخطوة الثالثة: یدفع االحتیاطي الفیدرالي بتحویل إلكتروني للبنك البائع، ویتم إنشاء ھذه الصنادیق
من "العدم". السّر ھو أن ظھورھا یكون ببساطة سجل للحسابات.

الخطوة الرابعة: تستخدم المصارف التجاریة ھذه األموال كاحتیاطیات موجودة عندھا. أي أّن
لدیھا الحق في إصدار قروض جدیدة بمبلغ أكثر من عشرة أضعاف مبلغ االحتیاطیات وفرض

فائدة على استخدام ھذه األموال.
وھكذا، فإّن شراء السندات من قبل االحتیاطي الفیدرالي بمبلغ ملیون دوالر، یتحول إلى أكثر من
10 مالیین دوالر في الحسابات المصرفیة. أي أّن االحتیاطي الفیدرالي یطبع 10 % من المال
الجدیدة، في حین تُخلق البنوك ما تبقّى (أي 90 %). للحد من كّمیة النقود في االقتصاد المحلي،
یوجد تالعب معكوس، یبیع االحتیاطي الفیدرالي السندات في السوق وتھاجر األموال مرة أخرى



من حسابات البنوك المحلیة إلى االحتیاطي الفیدرالي. وفقا لذلك، یتم تخفیض حجم القروض
بمقدار 10 أضعاف من مبلغ السندات التي تم شراؤھا. وھكذا، فإّن بیع السندات بمبلغ ملیون

دوالر یقلّل من النقود المعروضة بـ 10 مالیین دوالر.
لكن، دعونا نحاول أن نفھم ما ھي المصلحة الحقیقیة للمصرفیین، الذین التقى ممثلیھم بشكل سّري

في جزیرة جیكل:
ھ القانون الجدید اإلصالح المصرفي في االتجاه الخاطئ. 1)         َوجَّ

2)        َوَضَع حاجز أمام عودة آلیة لینكون في تمویل اإلنفاق الحكومي بـ "الظھور الخضراء"
غیر المرتبطة بالدیون. أما آلیة تمویل نفقات المیزانیة المستندة على إصدار السندات والتي

فُرضت على لینكون بعد إنشائھ لـ "الظھور الخضراء"، اكتسبت قوة القانون.
3)        أُعطي للمصرفیین حق إنشاء 90 % من األموال األمیركیة التي ترتكز فقط على التّوفیر
الجزئي، والتي تصبح قروضا ذات فائدة، األمر الذي یزید من كمیة األموال غیر المضمونة وغیر

المؤّمنة بأّي شيء.
4)         رّكز السیطرة الكاملة على كّمیة النقود في البالد بأیدي قلة قلیلة من الناس.

5)         أنشأ بنكاً مركزیاً خاّصاً، ال یخضع لسیطرة سیاسیة فعّالة.
بعد فترة وجیزة من إنشاء االحتیاطي الفیدرالي بدأ األخیر بالعمل على تقلیص كّمیة النقود، وبذلك
أنشأ الكساد العظیم. منذ ذلك الحین، أصبح البنك المركزي أكثر استقاللیة وذلك بسبب توسیع

قانون "االحتیاطي الفیدرالي" بتشریعات عدیدة.
من أجل خلق الرؤیة عند عامة الناس بأّن الحكومة تحتفظ بالسیطرة على االحتیاطي الفیدرالي،
دعت خطة المصرفیین بأن االحتیاطي الفیدرالي سیدار من قبل مجلس اإلدارة، الذي یعینھ الرئیس
ویتم إقراره في مجلس الشیوخ. ظّل على المصرفیین فقط كسب دعم الناس الذین یؤثرون على
تعیین أعضاء مجلس اإلدارة، وكان ھذا في غایة السھولة - ألّن المصرفیین یملكون المال وبالمال

یمكن شراء آراء السیاسیین.
في الوقت نفسھ، بعد االجتماع الھام في جزیرة جیكل بدأ الّصّرافون العمل بشكل جدي بشأن
"العالقات العامة". وقد أنشأ المصرفیون في نیویورك مؤسسة حجمھا 5 مالیین دوالر من أجل
"مساعدة" أساتذة الجامعات المشھورین في خلق أسس نظریة إلنشاء بنك جدید. أحد أّول المدافعین
عن االحتیاطي الفیدرالي كان الرئیس وودرو ویلسون الذي ألقى خطابا في جامعة برنستون [132]
َمَدَحھ فیھ. ومع ذلك، فإن فكرة الصرافین لم تعمل. ُعرف بأّن أولدریدج كان وكیالً للمصرفیین،
واعتبر مشروع القانون مفید لـ "تراست األموال" فقط، وأعرب عضو مجلس النواب لیندبیرغ

خالل المناقشة في الكونغرس عن وجھة نظره على النحو التالي:
"تم إنشاء خّطة أولدریدج في وول ستریت [133] . ھذه الخّطة تعني بأنّھ إذا كان ھناك حاجة في
إبقاء الناس تحت سقف الخوف، سوف تُنشأ أزمة مالیّة جدیدة. الحكومة تدفع ألولدریدج من أجل

تمثیل مصالح الشعب، وبدال من ذلك یقوم باقتراح خّطة تعمل لمصلحة االحتكارات المالیة."
من الواضح أنھ إذا لم یكن ھناك ثقة االنتصار في الكونغرس، فإن قیادة الحزب الجمھوري لن
تقترح مشروع القانون للتصویت. لذلك انتقل المصرفیون بھدوء إلى الخّطة ( B ) ترشیح اقتراح
مماثل من جھة الدیمقراطیین، وبدؤوا بتمویل وودرو ویلسون واختیاره في معسكرھم
الدیموقراطي. كما وّضح المؤرخ الشھیر جیمس بیرلوف [134] ، تّم تعیین الّرأسمالي برنارد

باروخ [135] مسؤوال في تعلیم ویلسون:



"قام باروخ بإحضار ویلسون إلى مقر الحزب الدیمقراطي في نیویورك عام 1912 ، كما یجلب
الشخص «بودلھ [136] بالحبل»، وتلقّى ویلسون دورات التلقین من قِبَل القادة السیاسیین الذین

تجمعوا ھناك."
اآلن، كان المسرح جاھزا للقیام بالمخطط، أما الّصّرافون فكانوا على استعداد إلنشاء بنك مركزي
خاص مّرة أخرى. تم تعویض األضرار الناجمة عن تصرفات الرئیس أندرو جاكسون قبل 76
عاما خالل الحرب األھلیة باعتماد قانون "البنوك الوطنیة" بشكل جزئي فقط. منذ ذلك الحین، ُشّن
كفاح دؤوب على مدى عقود من أجل استعادة المواقع السابقة. كان ال بد ألنصار جاكسون
والظھور الخضراء من أن یصبحوا حلفاء ولیام جیننغز براین. المعارضین السابقین للّصّرافین
بقیادة برایان كانوا یمیلون لتأیید الدیمقراطي ویلسون بمساعدة باروخ. لكن جمیعھم تعّرضوا

للخیانة في وقت الحق.



22 . مشروع قانون االحتیاطي الفیدرالي عام 1913

الرئیس وودر
و ویلسون یوقّع على قانون االحتیاطي الفیدرالي في عام 1913 . المصدر: مسقط رأس وودرو

ویلسون [137] ، الرّسام: ویلبر جورج كورتز.
زعم الدیمقراطیون خالل الحملة االنتخابیة الرئاسیة بأنّھم معارضین لمشروع القانون الذي اقترحھ
أولدریدج. كما قال الدیموقراطي لویس مكفادین [138] بعد 20 عاما، وھو عضو مجلس النواب

والرئیس السابق للجنة المصارف والعملة:
"تم رفض مشروع قانون أولدریدج بعد انتخاب الرئیس وودرو ویلسون، وَوَعَد األشخاص
الواقفین على رأس الحزب الدیمقراطي الناَس بأّن البنك المركزي لن یظھر أثناء وجودھم في

الّسلطة.
بعد ثالثة عشر شھرا تم كسر ھذا الوعد، حیث أنشأت إدارة ویلسون بمشاركة نشطة من
الشخصیات الشریرة في وول ستریت في بلدنا الحر منظمة َملَكیّة من أجل السیطرة على البلد

بكاملھ من األعلى إلى األسفل، واستغاللنا من المھد إلى اللحد."
بعد وقت قصیر من انتخاب ویلسون بدأ مورغان وواربورغ وباروخ مع شركائھم بتنفیذ خطة
جدیدة، دعاھا واربورغ بـ "النظام االحتیاطي الفیدرالي". رحبت نخبة الدیمقراطیین بمشروع
القانون الجدید الذي كان یدعى - " Glass Owen Bill " وظنّتھ شيء مختلف جذریا عن
مشروع قانون أولدریدج. في الواقع، كانت ھذه الوثیقة مماثلة لسابقتھا في جمیع المیزات الرئیسیة.
تصریحات الدیمقراطیین بھذا الشأن كانت مصّرة لدرجة أنّھ اضطر بول واربورغ "أب"

مشروعي القانون لمناشدة أصدقائھ في الكونغرس مع التأكید بأن الوثیقتین متطابقتین:
"إذا تجاھلنا االختالفات الخارجیة البحتة والتي تؤثر على المظھر الخارجي فقط، سنجد

أن"حبوب" النظامین المقترحین متشابھین جدا وفیھما ترابط وثیق."

ّ ً



غیر أن ھذا االعتراف كان لآلذان الخاصة فقط. أّما علناً، فإّن "تراست األموال" الذي یمثّلھ
السیناتور أولدریدج، فرانك فاندرلیب، رئیس ناشنال سیتي بنك في نیویورك الذي یملكھ روكفلر
(وأحد مشاركي االجتماع التاریخي في جزیرة جیكك)، عارضوا قانون االحتیاطي الفیدرالي.
ولكن بعد سنوات عّدة، اعترف فاندرلیب لصحیفة The Saturday Evening Post أّن كال

المشروعان كانا متطابقین تقریبا:
"على الّرغم من رفض مشروع قانون االحتیاط الفدرالي الذي اقترحھ أولدریدج، تّم االحتفاظ على

كل عناصره الرئیسیة في الصیغة النھائیة المعتمدة."
أخیرا، عندما اقترب موعد التصویت على مشروع القانون في الكونغرس، تم استدعاء محام من
والیة أوھایو لالستشارة واسمھ ألفرید كراوزیر. كان األخیر على علم بالطبیعة المتماثلة للوثیقتین:
"مشروع القانون ھذا، یمنح وول ستریت والبنوك الكبرى القّوة القانونیة لما سعت إلیھ في السنوات
الـ 25 الماضیة – أي السیطرة الخاّصة على العملة الوطنیة بدال من السیطرة الحكومیة. وبما أّن "
Glass Owen Bill " قادر على تنفیذ ھذا المسعى بشكل ال یقّل كفائة عن مشروع قانون
أولدریدج، فإّن الوثیقتین وفي حال تنفیذھما، تأخذ الحكومة والشعب بعیدا عن أي آلیة فعالة
للسیطرة على المال العام، وتحّول للبنوك الحق الحصري والخطیر في تنظیم كّمیة النقود

الوطنیة."
خالل المناقشة البرلمانیة حول ھذه القضیة، اشتكى بعض أعضاء مجلس الشیوخ إلى محاولة

البنوك استخدام قوتھا المالیة للتأثیر على نتائج المناقشات.
"المصرفیون في ھذا البلد ھم أعداء للمصلحة العامة."

قال بھذا الشأن أحد أعضاء مجلس الشیوخ.
من یقف وراء ھذه األعمال؟ على الّرغم من كّل االتھامات باالحتیال والفساد، تمت الموافقة في
النھایة على مشروع القانون من قبل مجلس الشیوخ في 22 كانون األول من عام 1913 . حدث
ذلك بعد وقت قصیر من ذھاب غالبیة أعضاء مجلس الشیوخ إلى عطلة عید المیالد، بعد أن تلقّوا

تأكیدات من القیادة السیاسیة بأن جمیع القرارات ستقّرر بعد بدایة العام الجدید.
في یوم الموافقة على مشروع القانون ألقى لیندبیرغ كلمة مؤثرة في الكونغرس، حذر فیھا

المواطنین بأّن:
"ھذا القانون سیخلق أعظم احتكار على وجھ األرض. مشروع القانون الذي وقعھ الرئیس، یضفي
شرعیة الحكومة الخفیة وسلطة األموال. یمكن للناس أّال یفھموا ذلك على الفور، ولكن ھذا یؤّجل
یوم الحساب لسنوات قلیلة فقط ... ھذا القانون ینفّذ أخطر جریمة في تاریخ الّسلطة التشریعیة في

الوالیات المتحدة."
عالوة على ذلك، قبل بضعة أسابیع، وافق الكونغرس على مشروع قانون ضریبة الّدخل [139] .
ربّما تتساءلون، وما عالقة الضرائب ھنا؟ الحقیقة ھي أنھ ساعد المصرفیین في بناء نظام قادر
على تولید دیون غیر محدودة للحكومة الفیدرالیة. ولكن كیف سیتم سداد الفوائد على ھذه الدیون،

ناھیك عن القیمة الرئیسیة؟ كما تذكرون، یمكن للبنك المركزي الخاص خلق النقود من العدم.
في ذلك الوقت، كانت الحكومة الفیدرالیة صغیرة. قبل اعتماد ھذا القانون كان المصدر الوحید
إلیرادات المیزانیة ھي الرسوم الجمركیة والضرائب غیر المباشرة. اآلن، وكما حصل مع بنك
انجلترا، تّم توفیر مدفوعات الفائدة من قِبَل الضرائب المباشرة المفروضة على المواطنین. كان
الصرافون على علم بأنّھ إذا اعتمدوا على مساھمات الوالیات فقط، ففي نھایة المطاف سیثور



النواب وسیرفضون دفع الفوائد الستخدامھم األموال الخاصة أو سیعملون على الضغط السیاسي
ویجبرون بذلك الحكومة على الحد من مقدار الّدین.

من المثیر لالھتمام أنّھ في عام 1895 اعترفت المحكمة العلیا األمریكیة بأّن فرض ضریبة الدخل
ھو عمل غیر دستوري. للسبب نفسھ في عام 1909 رفض قانون ضریبة الدخل على الشركات.
في النھایة، سارع السیناتور أولدریدج بعرض على مجلس الشیوخ فكرة تعدیل الدستور لیصبح من
شأنھ أن یسمح تصدیق ضریبة الّدخل. حاول الصرافون أن یُدخلوا إلى الدستور ما یسمى بـ
"التعدیل السادس عشر" واقتُرح نصھ للنظر فیھ من قبل النواب. منتقدو ھذا التعدیل یجادلون بأنھ

لم یتّم التصدیق علیھ بالعدد الالزم من األصوات في الھیئات التشریعیة اإلقلیمیة.
إال أنّھ لم یكن في نیة الصرافین مناقشة الصیغة النھائیة. ففي أكتوبر 1913 استطاع السیناتور
أولدریدج إمرار قانون ضریبة الدخل بسرعة من خالل الكونغرس. علینا أن نعلم بأنّھ من دون
فرض الضرائب المباشرة على مواطني الوالیات المتحدة تجاوزا لقوانین الدولة، سیكون
االحتیاطي الفدرالي أقل مربحة بكثیر بالنسبة ألولئك الذین سعوا إلى دفع أمیركا للوقوع في المزید

من الدیون.
بعد عام من صدور "قانون االحتیاطي الفیدرالي"، أوضح عضو الكونغرس لیندبیرغ كیفیة خلق

ھذه المؤسسة لما یسمى بـ "دورة األعمال"، واستخدامھا لمصلحتھم:
"من أجل رفع األسعار، كل ما ھو مطلوب من قِبَل االحتیاطي الفیدرالي ھو خفض سعر الخصم
[140] . ونتیجة لذلك تظھر في االقتصاد موجة من القروض وانفجار في سوق األسھم. بعد ذلك،

وعند تعّود رجال األعمال على ھذه الظروف، یستطیع االحتیاطي الفیدرالي قطع االزدھار
الظاھري برفع مفاجئ ألسعار الخصم."

"باستخدام أسعار الفائدة یمكنھ أن یھز السوق صعودا وھبوطا أو أن یسبب تغییرات جذریة في
االقتصاد بزیادة حاّدة في سعر الخصم. على أي حال، فإن االحتیاطي الفیدرالي لدیھ معلومات
داخلیة عن التغیرات المستقبلیة في السیاسة المالیة ویعرف مسبقا ما ھي التغییرات المرتقبة في

األوضاع المالیة، ھل ھي باتجاه التحسن أم التدھور."
"ھذه الوظیفة السھلة والغریبة، ھي من أخطر الوظائف التي وضعت في أیدي فئة محظوظة من

الناس على اإلطالق في أي من الحكومات في تاریخ البشریة."
"ھذه المؤسسة الخاصة تُدار بغرض وحید، ھو الحصول على أقصى قدر ممكن من األرباح

باستخدام أموال اآلخرین."
ً متى علیھم إیقافھا. فالتضخم "إنھم یعرفون سلفا فائدة تسبّب األزمات المالیة، وھم یعرفون أیضا

واالنكماش جیدان على حد سواء بالنسبة لھم عندما یسیطرون على الشؤون المالیة."
عضو مجلس النواب األمریكي لیندبیرغ كان محقا في جمیع ھذه النواحي. إنھ لم یكن یدرك أّن
معظم الدول األوروبیة كانوا قد سقطوا كضحایا للبنوك المركزیة منذ عشرات أو حتى مئات
السنین. لكن تمّكن من مراقبة حقیقة مثیرة لالھتمام – بعد عام واحد فقط استحوذ االحتیاطي

الفیدرالي سوق الذھب بالكامل. وأشار إلى ذلك باالقتباس التالي:
"البنك االحتیاطي الفیدرالي استولى بالفعل على سوق الذھب والشھادات الذھبیة [141] ".



بعض األمثلة على الشھادات الذھبیة [142]
لیندبیرغ لم یكن الناقد الوحید لالحتیاطي الفیدرالي. لویس توماس مكفادین، رئیس لجنة البنوك

والعملة من مجلس النواب في السنوات 1920 - 1931 أشار إلى أن االحتیاطي الفیدرالي:
"... أنشأ دولة فائقة تسیطر علیھا البنوك الدولیة والصناعیین الذین اتّحدوا الستعباد العالم من أجل

ربحھم الخاص."
الحظوا كیف رأى مكفادین بدقة الّطابع الّدولي لمساھمي البنك االحتیاطي الفیدرالي. رایت باتمان

[143] من والیة تكساس، رئیس مجلس إدارة لجنة البنوك والعملة في الستینات قال:

"في الوالیات المتحدة المعاصرة ھناك حكومتان ... إحداھما قانونیة ... واألخرى مستقلة، غیر
ُمسیطر علیھا وغیر منّسقة، ھي حكومة داخل االحتیاطي الفیدرالي، وھي ترسل الّسلطات النقدیة

إلى خارج الكونغرس بموجب الّدستور."
حتى مخترع المصباح الكھربائي توماس إدیسون [144] كان في اتفاق مع االنتقادات الموجھة إلى

نظام االحتیاطي الفیدرالي:
"إذا كانت حكومتنا قادرة على إصدار سندات بقیمة دوالر واحد، یمكنھا أن تصدر ورقة نقدیة
مماثلة لھا. العامل الذي یجعل السندات ذات جاذبیة یمكنھ جعل األوراق النقدیة جذابة أیضا. الفرق
بین السندات واألوراق النقدیة ھو أنھا تسمح لوسطاء السندات المالیة كسب ضعف قیمة السندات
باإلضافة إلى 20 % فوق ذلك، في حین أن استخدام العملة الورقیة تجلب أرباح االستثمارات

المباشرة في عمل مفید معیّن."



"من السخف االدعاء بأن بلدنا قادر على إصدار 30 ملیون دوالر من الّسندات وغیر قادر على
إصدار 30 ملیون دوالر بشكل أوراق نقدیّة. كال األدوات المالیة ھي التزامات سداد، ولكن األولى

ُمربحة لمقرضي األموال أّما الثانیة تساعد الناس."
بعد 3 سنوات من إصدار "قانون االحتیاطي الفدرالي"، حتى الرئیس ویلسون بدأ بالشك بالعفریت

الذي أطلق سراحھ خالل والیتھ األولى:
"أمة صناعیة عظیمة أضحت اآلن تحت سیطرة الدَّین الذي أنتجھ نظامھا نفسھ. نحن لم نعد
حكومة مبنیة على حریة الرأي، حكومة مبنیة على القناعة ورأي األغلبیة، بل حكومة تخضع

لرأي مجموعة صغیرة من الّرجال المسیطرین."
"بعض أكبر الّرجال في مجال التجارة والتّصنیع في الوالیات المتحدة یخافون من شيء ما. ھم
یعلمون أن ھناك قّوة تربض في مكان ما، قّوة شدیدة التنظیم، شدیدة الخفاء، شدیدة الرقابة، شدیدة
التداخل، شدیدة التغلغل بحیث أنھم ال یجرؤون على على أن یعلو صوت ھمسھم على صوت

أنفاسھم حین یتكلمون مدینین تلك القوة."
واعترف الرئیس ویلسون قبل وفاتھ في عام 1924 بالّضرر الذي ألحقھ ألمریكا. ھذا ھو

اعترافھ:
"أنا أكثر الرجال تعاسة، فقد قمت بتدمیر بلدي عن غیر قصد."

وھكذا حصل الّصّرافون الذین یجنون األرباح عن طریق التالعب بكّمیة األموال في التداول على
بنٍك مركزي خاص في الوالیات المتحدة، ورّحبت الّصحف الكبرى (المملوكة لھم أیضا)

بالتصدیق على "قانون االحتیاطي الفیدرالي" في عام 1913 . فقد ذكروا علنا بأن:
"... اآلن، یمكننا تفادي االكتئاب االقتصادي بشكل ِعلمي!"

في الواقع، أصبح من الممكن لبعض األشخاص أن یخلقوا "االكتئاب" بشكل ِعلمي!



23 . الحرب العالمیة األولى

خارطة للعالم تُظھر الّدول المشاركة في الحرب العالمیة األولى. أعضاء الوفاق الثالثي [145]
والدول الحلفاء ملّونة باللّون األخضر، الّدول الوسطى [146] بالبرتقالي، البلدان المحایدة بالّرمادي.
بعد أن أصبح النفوذ المالي مركزي إلى حد كبیر، ظھرت متطلبات أساسیة لحرب كبیرة حقیقیة.
وبطبیعة الحال، كانت الخلفیة السیاسیة للحرب بالنسبة للبنوك المركزیة تعنیھم بشكل أقل من
الفرص التي تفتحھا أمامھم. فالّصّرافون على علم بأنّھ ال شيء یولّد دیونا كبیرة بقدر ما تولّدھا
الحروب. إنجلترا كانت خیر دلیل على ذلك، فخالل السنوات الـ 190 التي مرت من وقت إنشاء
بنك إنجلترا حتّى ھزیمة نابلیون، كانت إنجلترا في حالة حرب 56 عاما! ومعظم السنوات المتبقیة

كانت في حالة استعداد للحرب.
أثناء الحرب العالمیة األولى كانت عائلة روتشیلد تُقرض ألمانیا، الفرع البریطاني لألسرة -
إنجلترا والفرنسي - فرنسا. في الوالیات المتحدة، كان جي بي مورغان یؤّمن اللّوازم العسكریة
للفرنسیین والبریطانیین. بعد ستة أشھر من الحرب أصبح مورغان المستھلك األكبر في العالم،

كان ینفق حوالي 10 مالیین دوالر یومیا.
كان مكتب مورغان الواقع في واشنطن على شارع وول ستریت، محاصرا باستمرار من قبل
وسطاء ووكالء المبیعات الذین كانوا یریدون البیع لدرجة أنھ اضُطر لوضع حّراس بالقرب من
كل أبواب المقر ومنازل جمیع الشركاء التّجاریین. كثیر من المصرفیین في نیویورك اكتسبوا
أرباحا كبیرة أثناء الحرب. ومن المثیر للسخریة، ھو أّن الرئیس كان قد عیّن برنارد باروخ
كمسؤول عن الّدفاع، ووفقا للمؤرخ جیمس بیرلوك حصل باروخ مع عائلة روكفلر في الحرب
حوالي 200 ملیون دوالر، ولكن الربح لیس ھو الغرض الوحید من الحرب. كان االنتقام ھو
الدافع الثاني، فالّصّرافون لم یغفروا دعم القیاصرة الّروس للرئیس لینكون خالل الحرب األھلیة
بین الشمال والجنوب. باإلضافة إلى ذلك، ظلّت روسیا البلد األخیر في أوروبا، الذي لم یخضع

لالحتیال ولم یقبل بإنشاء بنك مركزي خاص فیھ.
خالل السنوات التي تلت الحرب العالمیة األولى ألقت الثورة الروسیة القیصر عن عرشھ وزرعت
الّشیوعیة. اعترف جاكوب شیف - رئیس الشركة " Kuhn, Loeb & Co " - وھو على فراش
الموت أنّھ أنفق 20 ملیون دوالر لتمویل اإلطاحة بالقیصر الروسي. وجاءت أموال الدعم للثورة



الروسیة من إنجلترا أیضا. لماذا دعم أغنیاء العالم الشیوعیة في روسیا؟ النظام، الذي یدعو علنا
إلى تدمیر الّرأسمالیة التي بدورھا جعلتھم أغنیاء؟

أوضح الباحث غاري ألین [147] األمر بھذه الطریقة:
"إذا أدركنا أّن االشتراكیة لیست طریقة لتوزیع الثروة على الجمیع بل وسیلة حقیقیة لتوحید إدارة
الموارد، فإّن مفارقة [148] دعم الناس فاحشة الثراء لالشتراكیة تتوقف عن أن تكون مفارقة،
ویصبح ھذا الدعم منطقیا أو حتى وسیلة مثالیة للمھووسین الجیاع الذین یسعون إلى السلطة
الكاملة. الشیوعیة أو بشكل أكثر دقة، االشتراكیة – لیست حركة الجماھیر المحرومة، بل النخبة

االقتصادیة."

لوحة الفنان فالنتین سیروف، "لینین یُعلن الّسلطة الّسوفیاتیة".
وكتب المؤرخ كلیو سكاوزن [149] في كتاٍب لھ نُشر عام 1970 تحت اسم "الرأسمالیة العاریة"

[150] على النحو التالي:

"السلطة تولّد رغبة في المزید من السلطة ... ولیس ھناك مفر من أّن األثریاء في یوم من األیام
سیرغبون بالسیطرة لیس فقط على ثروتھم ولكن على كل ثروات العالم. أفضل وسیلة لتحقیق ھذا
الھدف كان من خالل تلبیة طموح المتعطشین للسلطة السیاسیة والملتزمین بإسقاط جمیع

الحكومات الموجودة وإقامة دیكتاتوریة عالمیة مركزیة."



إّال أّن الثوار خرجوا عن نطاق السیطرة وحاولوا االستیالء على السلطة من الدول الغنیة. على
سبیل المثال: استرشد ماو تسي تونغ [151] في عام 1938 بالشعار "السلطة السیاسیة تأتي من
فوھة البندقیة". فُتحت حقائب مال وول ستریت على الشیوعیین لتمویلھم على الرغم من خطورة
ھذا االستثمار. لذلك حاول "األثریاء" السیطرة على الحركة الثوریة وقدموا القروض الضخمة
ولكن بموجب شرط واحد وھو الّطاعة لھم، وكانوا یخفضون التدفقات المالیة أو حتى یبدؤون

بتقدیم األموال لمعارضیھم إذا خرج الثوار عن نطاق السیطرة.
لینین بدأ یدرك أیضا أنّھ عند تحقیق الدیكتاتوریة المطلقة فإنّھ لن یسیطر على الّرافعة المالیة، فھي

ملك ألشخاص آخرین:
"الحكومة ال تعمل كما نوّد لھا أن تعمل. ھذا المحّرك ال یسمعنا، ویبدو أنھ ُمسیطر علیھ من قبل

شخص، لكنھ ال یذھب في االتجاه الصحیح، فھو یتحرك إلى حیث تدفعھ قّوة مجھولة."
من كان وراء ھذه القّوة؟ وّضح ذلك عضو مجلس النواب لویس مكفادین - الرئیس السابق للجنة

المصارف والعملة منذ عام 1920 حتى فترة الكساد الكبیر - بھذه الطریقة:
"كان للممولین الدولیین دورا قاتال في السبیل التاریخي لروسیا ... بمساعدة مجلس االحتیاطي
الفیدرالي ... ومن خالل بنك Chase تلقت الحكومة السوفیاتیة أمواال من الخزانة األمریكیة.
تلقّت إنجلترا أموالنا عن طریق مكاتب مجلس االحتیاطي الفیدرالي ومن ثم كانت تبیعھا للحكومة
Dneprostroi " السوفیاتیة بأسعار فائدة باھظة … وقد تّم تمویل بناء المحّطة التاریخیة الكبرى

Dam " [152] بأموال الخزانة األمیركیة بشكل غیر قانوني من قِبَل االحتیاطي الفدرالي."

بعبارة أخرى، أنشأ االحتیاطي الفیدرالي مع بنك إنجلترا المركزي المسیطر علیھ من قبل الممولین
الدولیین وحشا، لمدة 70 عاما كان یغذّي النظام الشیوعي الذي لم یسبق لھ مثیل، التوتر

العسكري، واألھم من ذلك، الّدیون الخاصة بھم.
إذا كنتم تعتقدون بأن الفرصة التي أتیحت للّصّرافین في إبقاء الوضع تحت السیطرة فُِقدت، فأنتم

على خطأ، ففي عام 1992 كتبت صحیفة واشنطن تایمز:
"الرئیس الّروسي بوریس یلتسن [153] حزین جّداً من حقیقة أّن جمیع المساعدات القادمة إلى البالد

من الخارج تذھب مرة أخرى إلى خزائن البنوك الغربیة لخدمة الّدین المتراكم."
ال یمكن ألحد في كامل قواه العقلیة مجادلة أّن حربا كبیرة مثل الحرب العالمیة األولى، كان لھا
سبب وحید، الحرب ھي آلیة معقدة جّدا وتسببھا مجموعة كاملة من العوامل. لكن من ناحیة
أخرى، فإنھ سیكون من الغباء تجاھل أحد األسباب الرئیسیة لھا - أي أولئك الذین یستفیدون من
الحرب. دور الّصّرافین في التاریخ ھي لیست بنظریة مؤامرة رھیبة، ھؤالء الناس لدیھم دوافع
قصیرة األجل مثل الجشع وخطط سیاسیة طویلة األجل تكمن في تشكیل حكومات برولیتاریة [154]
، من أجل دعمھا باألموال والسیطرة على ساسة تلك الّدول. سنرى فیما بعد ما الذي یتم التحضیر

إلیھ من قبل الّصّرافین للعالم بأكملھ.



24 . الكساد الكبیر

قائمة انتظار العاطلین عن العمل في فترة الكساد الكبیر في الوالیات المتحدة.
بعد فترة وجیزة من انتھاء الحرب العالمیة األولى بدأت تصبح سیاسات الّصّرافین واضحة. بما
أنھم یسیطرون اآلن على اقتصاد كل بلد على حدة، فإنھ من الطبیعي أن تكون الخطوة التالیة ھي

إنشاء الشكل النھائي للحكومة العالمیّة الموّحدة.
كان االقتراح الداعي إلى إنشاء حكومة عالمیة جدیدة من البنود الرئیسیة في جدول أعمال مؤتمر
السالم الذي عقد في باریس بعد الحرب العالمیة الثانیة، وسّمي االقتراح بـ "عصبة األمم" [155] .
لكن، ما ثار استیاء بول واربورغ وبرنارد باروخ، الذین جاؤوا إلى المؤتمر مع الرئیس ویلسون،
ھو أّن العالم كان غیر مستعد للتخلي عن الحدود الوطنیة. فالقومیّة ال تزال تشكل عقبة جّدیّة أمام

العولمة [156] .
على سبیل المثال: دعا اللّورد كیرزون، وزیر الخارجیة البریطاني عصبة األمم بأنھا "مزحة
لطیفة" على الّرغم من أّن دعم ھذه المنظمة كان في قائمة سیاسات الخارجیة البریطانیة. لخیبة
ً على دخول الوالیات المتحدة في أمل الّرئیس ویلسون، لم یصادق الكونغرس األمیركي أیضا



عصبة األمم. على الّرغم من دخول عصبة األمم كثیر من الّدول، كان محكوم على ھذه المنظمة
بالفشل بدون تغذیة من أموال وزارة الخزانة األمیركیة.

بعد الحرب العالمیة، بدأ الرأي العام األمیركي بالتّعب من الطموحات األممیة للدیمقراطي وودرو
ویلسون. لذلك، فاز في انتخابات عام 1920 الجمھوري وارن ھاردینغ [157] بشكل ساحق، حیث
حصل على أكثر من 60 % من األصوات. كان ھاردینغ معارضا شدیدا للبلشفیة [158] وعصبة
األمم. وقد فتح انتخابھ عھد مّدتھ 20 عاما َحَكَم فیھ الجمھوریون البیت األبیض، وُعرف باسم

"عھد العشرینات الّصاخب".
جلبت الحرب العالمیة األولى ألمریكا دیونا تفوق تلك التي أجلبتھا الحرب األھلیة بـ 10 مرات،
وعلى الرغم من ذلك فإّن االقتصاد األمیركي كان مزدھرا. خالل فترة الحرب ُسِكَب تیار واسع
من الذھب األجنبي على الوالیات المتحدة، واستمر ھذا التوّجھ في وقت الحق بعد انتھاء الحرب.
في بدایة العشرینات كان بنجامین سترونغ – مدیر البنك االحتیاطي الفدرالي في نیویورك – یجتمع
مع محافظ بنك إنجلترا مونتاجو نورمان. حاول نورمان إعادة الذھب الذي تّم نقلھ إلى الوالیات
المتحدة خالل الحرب، لیعود بذلك بنك إنجلترا إلى موقعھ المھیمن في العالم بشأن األموال الدولیة.
باإلضافة إلى ذلك، كان من الممكن القتصاد الوالیات المتحدة مع وجود احتیاطیات الذھب الكبیرة

أن تخرج مرة أخرى عن نطاق السیطرة، كما كان الحال بعد الحرب األھلیة.
على مدى السنوات الثمانیة المقبلة، أثناء حكم ھاردینغ وكولیدج [159] تّم تخفیض الّدیون الضخمة
التي خلقتھا الحكومة الفیدرالیة خالل الحرب بنسبة 38 % لتصل إلى مبلغ 16 ملیار دوالر.
تخفیض دیون الوالیات المتحدة خالل انتخابات 1920 التي قام بھا ھاردینغ مع كولیدج شكلت
جبھة موحدة ضّد جیمس كوكس، حاكم والیة أوھایو [160] ، وغیر المعروف في ذلك الوقت
فرانكلین روزفلت [161] ، الذي شغل في وقت سابق منصب مساعد الرئیس ویلسون بشأن

األسطول البحري.
بعد تنصیبھ رئیسا، اتخذ ھاردینغ خطوات لدفن عصبة األمم رسمیّا. ثم سارع إلى تخفیض
الضرائب عن طریق زیادة غیر مسبوقة في الرسوم الجمركیة. كان یبدو أن السیاسة قد بدأت
بتجسید أحالم اآلباء المؤسسین للوالیات المتحدة. في السنة الثانیة من الحكم، توفي ھاردینغ فجأة
أثناء قیامھ برحلة إلى غرب البالد بالقطار، وعلى الرغم من عدم إجراء أي تشریح لجثتھ، قیل بأّن

سبب موتھ كان تسمم غذائي أو التھاب رئوي.
عندما تولى زمام األمور كالفین كولیدج، تابع سیاسة ھاردینغ الداخلیة التي تھدف إلى رفع الرسوم
الجمركیة على الواردات وخفض الضرائب على الّدخل. نتیجة لذلك، بدأ االقتصاد ینمو بوتیرة
عالیة حیث أّن الدخل القومي استمر في الزیادة. لكن ھذا األمر لم یرضي بعض الدوائر، وكان
غیر مقبوال على اإلطالق. لذلك، قرر الّصّرافون أّن الوقت قد حان إلقامة أزمة اقتصادیة جدیدة
في أمریكا. بدأ االحتیاطي الفیدرالي بضّخ األموال إلى البالد، فزاد المعروض من النقود بنسبة 62

%، وكان المال في وفرة. لذلك سمیت ھذه الفترة بـ "عھد العشرینات الّصاخب".



وارن ھاردینغ ( على الیمین) ، كالفین كولیدج ( على الیسار).
حذّر الرئیس السابق ثیودور روزفلت قبل وفاتھ في عام 1910 األمیركیین عن ما یحدث. فكما

ورد في صحیفة نیویورك تایمز الصادرة في 27 آذار عام 1922 :
"تسیطر البنوك الدولیة مع األشخاص الذین یمارسون الضغط السیاسي لمصالح عائلة روكفلر
وشركة ستاندرد أویل على غالبیة الّصحف من أجل إرضاخ أو إجبار ترك الخدمة المدنیة أولئك،

الذین یرفضون االنصیاع للزمرة القویة والفاسدة، التي تشّكل حكومة غیر مرئیة."
ثیودور روزفلت.

قبل یوم واحد فقط من نشر ھذا العدد للصحیفة، قام رئیس بلدیة نیویورك جون ھایلن باقتباس
كلمات روزفلت وَشَجَب أولئك الذین، في رأیھ، یأخذون الّسیطرة على أمریكا والعملیات السیاسیة

في البالد والصحافة:
"تحذیر ثیودور روزفلت یبدو اآلن مناسب جدا، ألّن اآلفة الحقیقیة في نظامنا الجمھوري ھي
الحكومة الخفیّة التي كاألخطبوط العمالق تمّد لوامسھا الّزلقة إلى المدن والدولة، والبلد بأكملھ ...
إنھ یلتقط بمّصاصاتھ القویّة السلطات التنفیذیة والتشریعیة، المدارس والمحاكم والصحف وأیة

وكالة حكومیة تم إنشاؤھا لحمایة المصالح العاّمة."
"من أجل تجنب التعمیمات التي ال أساس لھا، یكفي أن أقول بأّن رأس ھذا األخطبوط ھي البیوت
المصرفیة القویة، التي یشار إلیھا عموما بعبارة المصرفیین الدولیین. عدد قلیل من المصرفیین

الدولیین یسیطرون عملیا على الحكومة األمریكیة في سبیل تحقیق مصالحھم األنانیة الخاصة."
"إنھم یسیطرون على األحزاب السیاسیة، ویكتبون برامجھا، ویستخدمون القادة السیاسیین ورؤساء
المنظمات الخاصة، ویلجؤون إلى كافة أنواع الطُّرق لتعیین أولئك المرشحین فقط، الذین یقدمون

إمالءات الشركات التجاریة الكبرى الفاسدة على المناصب الحكومیة العالیة."
"ھذه البنوك الدولیة مع األشخاص الذین یسعون إلى تحقیق مصالح روكفلر وشركة ستاندرد أویل،

تسیطر على غالبیة الّصحف والمجالت في بلدنا."
جون ھایلن. نیویورك تایمز، 26 آذار عام 1922 .



لماذا لم یستمع الناس إلى ھذه التحذیرات ولم یأخذوھا على محمل الجد في الكونغرس، الذي وافق
على "قانون االحتیاطي الفدرالي" في عام 1913 ؟ ألنّھم كما تذكرون، كانوا یعیشون في
العشرینات الّصاخبة. ساھم توسع اإلقراض المصرفي في نمو السوق. ھذا یعني، كما ھو الیوم،
أنّھ ال أحد یرغب في التفكیر بالمشاكل االقتصادیة في أوقات الّرخاء. لكن كان ھناك جانب آخر
لھذا االزدھار، توسیع وتعزیز المشاریع كانت تسیر بشكل حصري على األموال الُمقتََرَضة.
ازدھرت المضاربة في سوق البورصة المتضّخم وكانت األمور تظھر باأللوان "الّزھریة"، لكن

ھذا القصر كان مبنّي من الّرمل.
بمجرد أن أصبحت الّظروف "ناضجة" في نیسان عام 1929 ، أرسل عّراب [162] االحتیاطي
الفیدرالي بول واربورغ منشورة سریّة ألصدقائھ یحذّر فیھا من األزمة الوشیكة واالكتئاب الذي
سیسود في جمیع أنحاء البالد. وفي آب عام 1929 بدأ االحتیاطي الفیدرالي بتقلیل كمیة النقود

المتداولة.
لذلك، لیس من قبیل المصادفة أّن الّسیر الذاتیة لسماسرة وول ستریت - جون روكفلر، جي بي
مورغان، جوزیف كنیدي [163] ، باروخ برنارد وغیرھم، تحتوي على حقیقة أنھم قاموا بإغالق

كل صفقاتھم المتعلّقة باألوراق المالیة قبل انھیار السوق واستثمروا األصول والنقود بالذّھب.
في 24 تشرین األول من عام 1929 بدأ المصرفیون في نیویورك باستدعاء الوسطاء لسداد
القروض خالل 24 ساعة. ھذا یعني أنّھ على وسطاء األوراق المالیة وعمالئھم "بیع" أسھمھم في
السوق بأي ثمن كان إلعادة القروض. نتیجة لذلك انھار الّسوق. ُدعي ھذا الیوم في التاریخ

األمیركي بـ "الخمیس األسود" [164] .
وفقا لجون كینیث غالبریث - مستكشف فترة الكساد الكبیر – قام برنارد باروخ بإحضار ونستون
تشرشل [165] إلى معرض زوار بورصة نیویورك أثناء المبیعات الھمجیّة. كان الغرض من ھذه
الخطوة إظھار حالة الذعر في سوق األسھم واالفتخار بسلطتھ على األحداث الجاریة في قاعة

التّداول.

وینستون تشرشل: رئیس وزراء بریطانیا في األعوام 1940 -1945 و 1951 -1955 .



في الوقت نفسھ، كان عضو الكونجرس لویس مكفادین یعرف من المسؤول عن ذلك، وألقى اللوم
في تنظیم األزمة على االحتیاطي الفیدرالي والبنوك الدولیة:

"ھذا الحدث لیس صدفة، بل ھو حدث مخطط لھ بعنایة ... كان المصرفیون الّدولیون یسعون إلى
خلق حالة من الیأس لكي یصبحوا سادة لنا جمیعا."

ذھب مكفادین بأفعالھ أبعد من ذلك بكثیر، حیث اتھم بصراحة الّصّرافین بتنظیم ھذه األزمة من
أجل سرقة الذھب الذي تملكھ أمریكا. في شباط عام 1931 ، أي في منتصف االكتئاب قال

مكفادین:
"أعتقد بأنھ ال أحد سیجادل حول استعداد الدول والممّولین من أوروبا على الذھاب في كافّة الطرق

التي تؤّدي إلى إعادة الذھب الذي نُِقَل إلى أمریكا خالل الحرب العالمیة األولى."
كان دیل كورتیس - وسیط في مكتب لیمان براذرز [166] - موجود في قاعة تداول األوراق المالیة
لبورصة نیویورك وقت انھیار السوق. في كتاب لھ صدر عام 1970 بعنوان "زوج أّمي- [167]
IDR " یكتب بأّن سبب األزمة ھو انخفاض حاد ومخطط لھ للمعروض من األموال في سوق

أموال نیویورك:
"في الواقع، كانت األزمة عبارة عن سرقة أصحاب األموال في العالم للشعب األمیركي، الناجمة

عن نقص مفاجئ في األوراق التجاریة المتداولة في سوق أموال نیویورك."
في غضون أسابیع، فقد السوق حوالي 3 ملیارات دوالر. خالل سنة تراجع السوق بنسبة 40
ملیار دوالر. لكن ھل َذَھَب الماُل حقا؟ أم أنّھ ترّكز في أیدي مجموعة قلیلة من األشخاص؟ على
سبیل المثال: یمكننا القول بأّن ثروة جوزیف كنیدي نمت من 4 مالیین دوالر في عام 1929 إلى

100 ملیون دوالر في عام 1935 .
من المثیر لالھتمام ھو رد فعل االحتیاطي الفیدرالي في ھذا الوقت، فبدال من إنقاذ االقتصاد عن
طریق خفض سعر الخصم بسرعة، تابع الحد من كّمیّة النقود مما أدى إلى تفاقم االكتئاب. كانت

النتیجة ھي انخفاض حجم العملة المتداولة بین األعوام 1929 و 1933 بنسبة 33 %.
في حین أن معظم األمیركیین لم یسمعوا قط بأّن الكساد الكبیر ھو من أعمال االحتیاطي الفیدرالي،
كان ذلك معترف فیھ بین كبار االقتصادیین. على سبیل المثال: قال ألیفرون فریدمان الحائز على
جائزة نوبل من جامعة ستانفورد في مقابلة مع اإلذاعة الوطنیة العامة في ینایر كانون الثاني عام

1996 ما یلي:
"بالتأكید، االحتیاطي الفیدرالي تسبب الكساد الكبیر عن طریق تقلیل كمیة النقد المتداول من عام

1929 حتى 1933 بنسبة 1/3 ."
ومع ذلك، فإن األموال التي فُقدت خالل فترة الكساد من قبل غالبیة األمیركیین، أصبحت في أیدي
أولئك الذین كانوا على علم مسبق بانھیار األسھم ووضعوا أموالھم في الذھب قبل وقت قلیل من

حدوث االكتئاب. كان الذھب دائما السبیل األكثر موثوقیة الدخار المال.



 وكان المال األمریكي یذھب إلى الخارج أیضا. األمر
ال یمكن تصدیقھ، في الوقت الذي حاول فیھ الرئیس ھوفر [168] إنقاذ البنوك والمؤسسات الھاّمة
وعندما كان المالیین من األمیركیین في حالة جوع بسبب زیادة عمق االكتئاب، تّم إنفاق المالیین

من الدوالرات األمریكیة على ترمیم ألمانیا، التي عانت خالل الحرب العالمیة الثانیة.
ھربرت كالرك ھوفر

قبل ثمانیة سنوات من احتالل ھتلر لبولندا حذّر لویس مكفادین الكونغرس بأّن دافعي الضرائب
یدفعون من أجل توطید ھتلر في السلطة:

"بعد الحرب العالمیة األولى، استولى الّصّرافون الدولیون األلمان على ألمانیا، فأصبحت الدولة
فقیرة جّدا وملك لھم، یغذوھا ویسقوھا ویحلبوھا. اشتروا كل الصناعات فیھا ویملكون الرھن

العقاري على األرض، ویراقبون اإلنتاج والمرافق العامة كافة."
"إن البنوك األلمانیة الدولیة التي تدعم الحكومة األلمانیة الحالیة، ساعدت أدولف ھتلر في الحصول
على القروض، التي أنفقت كلّھا على تعزیز وصول ھتلر إلى السلطة لیشّكل تھدیدا جّدیا لحكومة

برونینغ [169] ."
"وبما أّن برونینغ َرفََض العمل بناًء على أوامر المصرفیین الدولیین األلمان، تّم إنشاء الظروف

المناسبة الستالم ھتلر للسلطة، وإخضاع الشعب األلماني … "
"بمساعدة من االحتیاطي الفیدرالي، تم ضخ أكثر من 30 ملیار دوالر من األموال األمیركیة إلى
ألمانیا، لقد سمعتم جمیعكم عن إنشاء المشاریع الكبرى اآلن في ألمانیا، المباني الحدیثة والقبب
السماویة الضخمة، والقاعات الریاضیة وأحواض سباحة، الطرق العامة الرائعة والمصانع

المتقدمة. كّل ذلك یتّم بأموالنا وبقرار من مجلس إدارة االحتیاطي الفیدرالي."
"المتحكمین بمجلس االحتیاطي الفیدرالي ضّخوا إلى ألمانیا ملیارات الدوالرات بحیث أنھم

یترّددون في تسمیة المبلغ اإلجمالي."
في السنة األخیرة من رئاستھ، قام ھوفر بمحاولة یائسة في تنفیذ خطة من أجل إصالح النظام
المصرفي، لكنھا فشلت، وذلك ألن اتخاذ القرار في الكونغرس كان بحاجة إلى دعم األغلبیة



الدیمقراطیة.
كانت نتیجة االنتخابات الرئاسیة في عام 1932 ھي فوز فرانكلین دیالنو روزفلت. بمجرد تولیھ
منصبھ، اتُِّخَذت على الفور تدابیر استثنائیة إلخراج النظام المصرفي من األزمة. لكنھا لم تفض
إلى شيء جدید، بل عّززت سلطة االحتیاطي الفیدرالي على تداول النقود. بعد ذلك فقط، بدأ
المجلس االحتیاطي الفیدرالي بـ "فّك الخزانة" وإطعام الجیاع من الشعب األمریكي باألموال

الجدیدة.



25 . فرانكلین دیالنو روزفلت والحرب العالمیة الثانیة

فرانكلین روزفلت.
في السنوات األولى من رئاستھ، ھاجم روزفلت الّصّرافین واعتبرھم مذنبین بشأن االكتئاب. ھذه
ھي الكلمات التي تكلّم بھا في 4 آذار من عام 1933 في خطاب لھ إلى الشعب خالل االحتفال

بتولیھ منصب رئیس الوالیات المتحدة:
"ممارسات الصرافین عدیمي الضمیر، متّھمة في محكمة الرأي العام ... وقد ُرفَِضت من قبل

عقول وقلوب الرجال. على الصرافین أن یھربوا من مقاعدھم العالیة في معبد حضارتنا."
لكن بعد عامین، أمر روزفلت بإعطاء إجازة للبنوك. بعد ذلك، تّم اإلعالن بأّن الملكیة الخاصة
لسبائك الذھب والقطع النقدیة غیر قانونیة. كان القسم األكبر للذھب آنذاك موجود في أیدي
األمیركیین العادیین على شكل عمالت ذھبیة، والقانون الجدید كان یھدف في الواقع إلى
مصادرتھا. ُھّدد المخالفون بالسجن لمدة 10 سنوات مع غرامة قدرھا 10.000 دوالر (أي ما
یعادل 100.000 دوالر الیوم). لم یصّدق البعض بأّن روزفلت أمر بذلك، وآخرون تباینت آرائھم

بین الرغبة في الحفاظ على ما تم تحقیقھ بجھد بالغ والوالء للحكومة.
ُدفع ألولئك الذین سلّموا ذھبھم سعر ثابت قدره 20.66 دوالر لألونصة [170] الواحدة. وكانت
ھذه المصادرة غیر شعبیة بتاتا، حتى أنّھ ال أحد في الحكومة لم یأخذ على عاتقھ االعتراف بتألیف
ھذا األمر. في حفل التوقیع على المرسوم شرح روزفلت لجمیع الحاضرین أّن الوثیقة لیست من

تألیفھ وأنّھ حتى لم یقرأھا. وقال وزیر الخزانة أنّھ لم یكن على درایة بالوثیقة مضیفا:
"... ھذا ما أصر علیھ الخبراء."

حّث روزفلت الجمھور على التخلي عن ذھبھم قائال:
"نحن بحاجة إلى تعزیز موارد البالد إلخراج أمریكا من االكتئاب."



وسط ضجة إعالمیة كبیرة أعلن عن إنشاء المستودع الوطني للذھب، الذي من شأنھ أن تتركز فیھ
كل الثروة التي صادرتھا حكومة الوالیات المتحدة من الشعب. بحلول عام 1936 ، تم االنتھاء
من تشیید المستودع الوطني الجدید - فورت نوكس [171] ، وفي كانون الثاني عام 1937 بدأ

وصول الذھب إلى ھناك. كانت أعظم سرقة في ھذا القرن توشك على نھایتھا.

قلعة فورت نوكس في والیة كنتاكي.
في عام 1935 ، ازداد السعر الرسمي للذھب بعد أن تم جمعھ ووصل إلى 35 دوالرا لألوقیة
(األونصة). ومع ذلك، یحق بیع الذھب بالسعر الجدید لألجانب فقط. أتیحت الفرصة للصرافین
الذین تلقوا تحذیرا مسبقا باألزمة الوشیكة من قِبل واربورغ بشراء الذھب بسعر 20.66 دوالر
لألونصة الواحدة، ومن ثّم إعادتھا إلى أمریكا وبیعھا للحكومة األمیركیة بمبلغ 35 دوالر
لألونصة. في حین اكتسب أصحاب البنوك دخال یعادل 100 % تقریبا، كان المواطن األمیركي

العادي یعاني من الجوع.
یقع المخزن في وسط المعسكر الحربي فورت نوكس الذي یبعد حوالي 30 میال من لویزفیل
بوالیة كنتاكي. وھو مؤسسة مغلقة لدرجة أنّھ ال یُسمح ألي شخص أن یدخلھ، على الرغم من أن
أعضاء الكونغرس یكتبون الرسائل من سنة إلى أخرى مع طلب السماح لطاقم المصورین

بالدخول.
عندما بدأ الذھب في 13 كانون الثاني عام 1937 بالوصول إلى المبنى، اتخذت تدابیر أمنیة غیر
مسبوقة. شاھد آالف المدعوین بشكل رسمي وصول قطار ذو تسع عربات من فیالدلفیا ویرافقھ
جنود مسلحون ومفتشي البرید وعمالء سریین وحّراس أمن من دار السك في  الوالیات المتحدة.
بدا األمر وكأنھ مسرح ضخم - تم جمع الذھب من جمیع أنحاء أمریكا، وتركیزھا في مكان واحد،
ویفترض أّن ذلك كان لصالح المجتمع، ومن ثم تم إغالقھ في فورت نوكس. ولكن سرعان ما

ستذھب كل ھذه التدبیرات سدى بسبب تصرفات الحكومة.
بعد ذلك، كان األساس قد نضج إلشعال حرب عالمیة أخرى. الحرب، التي من شأنھا أن تضّخم
الّدین الوطني للدول المشاركة فیھا بشكل ال یقارن مع الدیون التي خلفتھا الحرب العالمیة األولى.



من أجل المقارنة، یكفي أن نذكر بأنّھ في عام 1944 كان الدخل القومي األمیركي حوالي 183
ملیار دوالر ، الذي أنفق منھ 103 ملیار دوالر على الحرب. ھذا أكثر بـ 30 مّرة معدل النفقات
التي كانت أثناء العالمیة األولى. في الواقع، كان دافعوا الضرائب األمیركیین یدفعون 55 % من
الكلفة اإلجمالیة للحرب العالمیة الثانیة. لكن ما ال یقّل أھمیة ھو ازدیاد حجم الدیون في كل البالد

المشاركة في ھذه الحرب تقریبا، بأضعاف المّرات.
على سبیل المثال: ارتفع دین الحكومة الفیدرالیة األمریكیة من 43 ملیار دوالر في عام 1940
إلى 257 ملیار دوالر في عام 1950 ، أي بنسبة 598 %. خالل الفترة نفسھا، ازدادت الدیون

في الیابان بنسبة 1348 %، وفي فرنسا - 583 %، وفي كندا – 417 %.
بعد الحرب العالمیة الثانیة، انقسم العالم إلى معسكرین اقتصادیین - الدول ذات االقتصاد الشیوعي
الموّجھ من جانب والدول ذات الرأسمالیة االحتكاریة من جھة أخرى. سارعت كل منھا إلى
المسابقة الالنھائیة (التي تولّد أرباحا طائلة للمقاولین والممولین) سّمیت بـ "سباق التسلح" [172] .
كانت النتیجة ھي أن محافظي البنوك المركزیة، بدؤوا بتكوین خّطة من ثالث مراحل لتركیز
النظم االقتصادیة في العالم، وإنشاء الحكومة العالمیة، أي إقامة النظام العالمي الجدید. وشملت

الخطة المراحل التالیة:
الخطوة األولى: إدارة االقتصاد الوطني في جمیع أنحاء العالم من قِبَل البنوك المركزیة.

الخطوة الثانیة: تركیز االقتصاد اإلقلیمي من خالل إنشاء مؤسسات مثل: النظام النقدي األوروبي
. [NAFTA ) [174 ) [173] والنقابات اإلقلیمیة كاتفاقیة التجارة الحّرة لشمال أمریكا

الخطوة الثالثة: تركیز االقتصاد العالمي من خالل البنوك المركزیة الدولیة وخلق النقود المشتركة
عن طریق إلغاء جمیع الرسوم الجمركیة من قِبَل مؤسسات مثل االتفاقیة العامة للتعرفة الجمركیة

. [GATT ) [175 ) والتجارة
تم االنتھاء من المرحلة األولى قبل سنوات عدیدة. المراحل الثانیة والثالثة قریبة إلى حد ما على
االنتھاء. ما الذي یحدث بالذھب؟ صاحب أكبر كّمیة من الذھب بین البنوك المركزیة ھو في
صندوق النقد الدولي [176] . فھو یمتلك إلى جانب البنوك المركزیة الوطنیة ثلثي احتیاطیات الذھب

في العالم، وھذا یتیح لھ بالتالعب في ھذا السوق.
تذكرون بالطبع قاعدة الّصّرافین "الذھبیة" - من یسیطر على الذھب، یحدد قواعد اللعبة. لكن قبل
أن نأتي إلى سبل حل مشاكلنا، دعونا نرى ماذا حدث بالذھب االحتیاطي في فورت نوكس. ألنھ
إذا لم یدرك األمیركیون أنّھ ُسرق، فإنھ في األزمة القادمة سیسیرون في الطریق الخاطئ، طریق

دعم العملة الوطنیة المضمونة بالذھب.
معظم األمیركیین ما زالوا یؤمنون بأن الذھب مازال موجودا في فورت نوكس. عند نھایة الحرب
العالمیة الثانیة كان ھناك 700 ملیون أوقیة من الذھب، أي حوالي 70 % من مجموع االحتیاطي
العالمي. كم منھ ھناك اآلن؟ ال أحد یعلم بذلك. على الّرغم من أن القانون الفیدرالي یقتضي الجرد
السنوي للذھب في خزائن فورت نوكس، ترفض وزارة الخزانة بالقیام بھ دائما. ُعقد الجرد األخیر

أثناء حكم الرئیس أیزنھاور [177] في عام 1953 .
إلى أین صودر الذھب من فورت نوكس؟ كان یباع للصّرافین الدولیین لسنوات عدیدة بقیمة قدرھا
35 دوالرا لألوقیة (األونصة). لنتذّكر أنّھ كل ھذا الوقت لم یكن یسمح لألمریكیین األصلیین
بشراء الذھب من فورت نوكس. لكن ذات مّرة كان ھناك قّصة بھذا الشأن - أنشأت مجموعة



Firestone عدد من الشركات الوھمیّة لشراء الذھب وتحویلھ إلى سویسرا، دون أن تترك
(المجموعة) الوالیات المتحدة، لكن في نھایة المطاف تّمت مقاضاتھم وإدانتھم.

بحلول عام 1971 ، تّم نقل كل الذھب سّرا من فورت نوكس إلى لندن. بمجرد استكمال ھذه
العملیة، ألغى الرئیس نیكسون [178] "قانون الذھب االحتیاطي" الذي وقّع علیھ روزفلت في عام

1934 ، مما سمح لألمیركیین امتالك الذھب مرة أخرى.
نتیجة لذلك، بدأت أسعار الذھب في االرتفاع. وبعد 9 سنوات كان سعره 808 دوالر لألونصة
الواحدة، أي بـ 25 مرة أعلى من السعر الذي كان في فورت نوكس. قد یتصور المرء أن
الحكومة قد ُدعیت على الفور للمحاسبة على ما یحدث في البالد، فبعد كل شيء، تعرضت الدولة

لنھب أكبر كنز في العالم،ھذا لیس صحیحا على اإلطالق، لم یحاسب أحد.
بالمقارنة مع حجم عملیة االحتیال التي وصفت في فیلم "العین الذھبیة" من سلسلة أفالم جیمس
بوند، یظھر مجرد كالم أطفال بالنسبة للنھب المذكور أعااله. الغریب أّن إیان فلیمنغ، مؤلف
الساجا الجاسوسیة الشھیرة، كان قائد جھاز المخابرات العسكریة البریطانیة MI-5 . بعض
المصادر في أجھزة االستخبارات یعتقدون أن معظم ما كتب فلیمینغ، كان یشّكل تحذیرا، على

النحو الذي یمارسھ الكتّاب أحیانا.
إذا نظرنا إلى تصدیر احتیاطیات الذھب من فورت نوكس كحملة متعّمدة من وزارة الخزانة
األمیركیة، یمكن لمثل ھذه العملیة أن تستغرق سنوات عدیدة، أي ما یقرب من 40 عاما، وھذا

وقت كافي لفھم ما یحدث ومحاولة منع ذلك.
أما اآلن دعونا نرى كیف ُكشفت القصة حول فورت نوكس. كل شيء بدأ من مقالة نشرت في
إحدى صحف نیویورك عام 1974 ، ُكتب في المقالة عن كیفیة استخدام عائلة روكفلر المجلس
االحتیاطي الفیدرالي لكسب المال عن طریق بیع احتیاطي الذھب في الوالیات المتحدة لمضاربین
مجھولین أوروبیین. بعد ثالثة أیام من نشر المقالة، توفّیت لویزا بویر (مصدر المعلومة المسّربة)
بعمر یناھز 69 عاما حیث سقطت "بطریق الخطأ" من نافذة شقتھا في نیویورك من الطابق
العاشر. من أین علمت السیدة بویر حول عالقة روكفلر بتحویل الذھب من فورت نوكس؟ األمر

بسیط جدا - ھذه السیدة شغلت لفترة طویلة منصب سكرتیر نلسون روكفلر.
أمضى أندرو ألم (وھو صناعي من والیة أوھایو) السنوات الـ 14 التالیة للكشف عن أسرار ذھب
فورت نوكس. وقال أنھ كتب آالف الرسائل إلى أكثر من 1000 مسؤول حكومي، في محاولة

لمعرفة الحقیقة عن كمیة الذھب ھناك وإلى أین صّدر.
تساءلت إدیث روزفلت - حفیدة الرئیس ثیودور روزفلت - حول اإلجراءات التي اتخذتھا الحكومة

آنذاك في صحیفة New Hampshire Sunday News الصادرة في آذار عام 1975 :
"التكھنات حول كّمیة الذھب في خزائن فورت نوكس نوقشت بشكل واسع في الدوائر المالیة
األوروبیة. لكن إدارة الرئیس، وھذا ما یُقلق، لیس في عجلة من أمرھا في تقدیم بیان بأنّھ ال حاجة

للقلق حول مصیر احتیاطي الذھب لدینا ھناك - ھذا إذا كان لدیھا معلومات بھذا الشأن."
لسوء الحظ، فشل أندرو ألم في تحقیق ھدفھ - الجرد الكامل الحتیاطي الذھب في فورت نوكس.
أمر ال یصدق، مدى سوء تسجیل أكبر الكنوز في العالم. بعد كل ذلك، ھذا الكنز لیس ملك

لالحتیاطي الفیدرالي أو للمساھمین في الخارج، بل للشعب األمیركي.
ھناك شيء واحد مؤكد، یمكن للحكومة في غضون أیام قلیلة تبدید كل التكھنات من خالل نشر
نتائج مراجعة الحسابات وتسریبھا إلى الصحافة. لكن ذلك من المستبعد جدا. من ھنا یمكننا



االستنتاج بأّن المسؤولین یخشون من االكتشاف التي قد تنجم عن مثل ھذا التحقیق.

ما الذي تخاف منھ الحكومة؟ الجواب بسیط جدا. عندما جاءت السلطة في عام 1981 إلى الرئیس
رونالد ریغان [179] ، أقنعھ أصدقائھ المحافظین بدراسة جدوى إعادة معیار الذھب باعتباره السبیل
الوحید للحد من اإلنفاق الحكومي. بدا األمر معقول تماما، لذلك عین الرئیس ریغان مجموعة
سّمیت بـ لجنة الذھب لدراسة الموضوع وتقدیم النتائج إلى الكونغرس. قدمت لجنة الذھب في
تقریرھا إلى الكونغرس في عام 1982 االكتشاف المروع التالي – لیس ھناك ذھب في وزارة
الخزانة على اإلطالق. كما تبین بعد ذلك، كل ما تبقى في فورت نوكس، لیس ملك لالحتیاطي

الفیدرالي بل لمجموعة من البنوك الخاصة تحتفظ بھا كضمان للدیون الوطنیة.
رونالد ریغان (على الیمین)، ریتشارد نیكسون (على الیسار).

وھكذا، یمكننا القول بأّن حفنة من المستثمرین في القطاع الخاص – الّصّرافین – كانوا قد  سرقوا
من الشعب األمریكي كمیة ھائلة من األموال.



26 . صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

مبنى صندوق النقد الدولي في واشنطن.
المقر الرئیسي لصندوق النقد الدولي موجود في واشنطن، وعبر الطریق مقابل المبنى یوجد البنك
الدولي [180] . ما ھي ھذه المنظمات؟ ومن الذي یحكمھا؟ واألھم من ذلك، ھل ھي قادرة على
خلق االكتئاب االقتصادي الدولي؟ دعونا نذھب في استطراد وجیز إلى األیام التي أعقبت الحرب
العالمیة الثانیة. في ذلك الوقت، كان الناس متعبون من الحرب، وبالتالي فإن المصرفیین الدولیین
قرروا مواصلة تدعیم سلطتھم تحت رایة صنع السالم، حیث قالوا أّن الحكومة الدولیة فقط قادرة

على مقاومة الحروب العالمیة، واقترحوا إنشائھا على أساس ثالثة بنود:
1 . بنك مركزي دولي تحت اسم بنك التسویات الدولیة.

2 . ھیئة دولیة للوساطة تحت اسم محكمة العدل الدولیة، مقرھا في الھاي، ھولندا.
3 . سلطة تنفیذیة عالمیة وھیئة تشریعیة تحت اسم عصبة األمم.

كتب كارول كویغلي، مستشار الرئیس كلینتون [181] ، وھو مؤرخ من جامعة جورج تاون، في
كتابھ الذي نشر في عام 1966 باسم "المأساة واألمل" على النحو التالي:

"كان لكبار الشخصیات في الرأسمالیة خطة بعیدة المدى تھدف إلى تركیز القوة المالیة الدولیة في
أیدي القطاع الخاص. وكان من المفترض على ھذه السلطة أن تھیمن على النظام السیاسي في كل

بلد على حدى واالقتصاد العالمي ككل."
"یجب على ھذا النظام أن یعمل بالشكل اإلقطاعي القدیم من خالل البنوك المركزیة في جمیع
أنحاء العالم وبصورة متضافرة، بواسطة اتفاقات سریة یتّم التوصل إلیھا في االجتماعات

والمؤتمرات الدوریة."



"جوھر ھذا النظام - بنك التسویات الدولیة ومقره في بازل، سویسرا – وھو أحد البنوك الخاصة
الذي تملكھ وتشغلھ البنوك المركزیة في العالم، التي ھي نفسھا شركات خاصة."

"على كل بنك مركزي أن یسعى للسیطرة على حكومتھ من خالل نظام االئتمان والتالعب بأسعار
صرف العمالت األجنبیة، وأن یؤثر على مستوى النشاط االقتصادي في البالد وعلى میل

السیاسیین إلى التعاون بواسطة المكافآت االقتصادیة الالحقة."
على الرغم من الضغوط القویة للممولین الدولیین والصحافة، أنقذ عدد من أعضاء مجلس الشیوخ
بقیادة السیناتور ھنري الدج أمریكا من المشاركة في مثل ھذه المنظمات. بدون مشاركة أمریكا في
عصبة األمم، كان محكوم علیھا بالفشل. حتى بعد رفض الوالیات المتحدة بالمشاركة في البنك
المركزي الدولي - بنك التسویات الدولیة - تجاھل مجلس االحتیاطي الفدرالي في نیویورك قرار
الحكومة وأرسل بغطرسة ممثلیھ إلى سویسرا لحضور اجتماع محافظي البنوك المركزیة. وتكرر

ذلك حتى عام 1994 ، عندما تمكنوا من جّر الوالیات المتحدة إلى المنظمة.
بمجرد فشل نیّة الحكومة الدولیة، لجأ محافظو البنوك إلى الخطة المجربة والمختبرة، فمن أجل
كسر المقاومة والحصول على مزید من الربح، ھناك حاجة إلى حرب أخرى. من أجل تحقیق ھذه
الغایة، ساعدت وول ستریت في إعادة إعمار ألمانیا، ومّولتھا من خالل بنوك شركة تایسن
المرتبطة ببنوك Heremon في نیویورك. مثلما ساعد Chase Bank في تمویل الثورة
البلشفیة خالل الحرب العالمیة الثانیة. Chase Bank - المصرف الذي تسیطر علیھ عائلة
روكفلر، اندمج في وقت الحق مع Manhattan Bank التابع للعائلة واربورغ، نتیجة لذلك نشأ
Chemical في اآلونة األخیرة، اندمج ھذا البنك مع . Chase Manhattan Bank البنك

Bank of New York ، وھكذا ظھر أكبر بنك في وول ستریت.
نجح الصرافون في استراتیجیتھم  - فقد تّم إحیاء الحكومة الدولیة مرة أخرى قبل انتھاء الحرب
العالمیة الثانیة. في عام 1944 تّمت الموافقة على إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مع
المشاركة الكاملة من جانب الوالیات المتحدة. ظھرت عصبة األمم الثانیة (التي أعید تسمیھا حیث
أصبحت "األمم المتحدة" [182] ) في عام 1945 . ثم لم یمض وقت طویل حتى ظھرت محكمة

دولیة جدیدة، وبحلول ھذا الوقت كانت المعارضة لھذه الھیاكل قد اختفت في لھیب الحرب.
المنظمات الجدیدة كانت تكرر ببساطة على الصعید الدولي ما تجسد في "قانون البنوك" عام
1864 و "قانون االحتیاطي الفیدرالي" عام 1913 في الوالیات المتحدة. وقد تّم إنشاء على
أساس البنوك المركزیة في العالم الكارتل المصرفي الدولي، الذي بدأ تدریجیا اعتماد الحق في
إمالء سیاسات إقراض البنوك في جمیع البلدان. على سبیل المثال: أذن "قانون االحتیاطي
الفدرالي" المجلس االحتیاطي في إصدار األوراق النقدیة. بنفس الطریقة، صندوق النقد الدولي

. [SDR ) [183 ) أصبح لھ الحق في إصدار عملة نقدیة دولیة تسمى حقوق السحب الخاصة
الیوم (اعتبارا من 1996 - مالحظة المحرر) أصدر صندوق النقد الدولي حقوق سحب خاصة (
SDR ) بمقدار 30 ملیار دوالر. ویضغط صندوق النقد الدولي على األعضاء لجعل عمالتھا

قابلة للتحویل بشكل كامل إلى حقوق السحب الخاصة.
في عام 1968 صّدق الكونغرس على عدد من القوانین التي تسمح لالحتیاطي الفدرالي اتخاذ الـ
SDR كاحتیاطیات وإصدار أوراق نقدیة في الوالیات المتحدة تحت غطائھا. ماذا یعني ھذا من
الناحیة العملیة؟ فقط أن حقوق السحب الخاصة أصبحت جزءا من العملة الوطنیة في الوالیات
المتحدة. ماذا سیحدث للذھب؟ في الحقیقة الـ SDR - مدعومة جزئیا بالذھب. وبما أّن ثلثي الذھب



في العالم اآلن في أیدي المصارف المركزیة، فإّن الّصّرافین قادرون على تحدید المستقبل
االقتصادي للبشریة.

یرجى المالحظة أنّھ مثلما في االحتیاطي الفیدرالي، یتم التحكم في صندوق النقد الدولي من قبل
مجلس إدارة یتم انتخاب أعضائھ من بین موظفي البنوك المركزیة أو إدارات الخزینة التي ھي
تحت سیطرة بنوكھا المركزیة. وجود األعضاء المؤثّرة في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي
یسمح للوالیات المتحدة والمملكة المتحدة (أي مجلس االحتیاطي الفیدرالي وبنك انجلترا) في

السیطرة الكاملة تقریبا على ھذه الھیئة.
مثلما یتحكم االحتیاطي الفیدرالي في كمیة األموال المتداولة في الوالیات المتحدة، بنك التسویات
الدولیة [184] وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي یسیطرون على كمیّة النقود في العالم. وھكذا،
نرى اآلن بوضوح خدعة الّصّرافین التي تتكرر اآلن على المستوى الوطني، حیث تقوم البنوك
المركزیة الوطنیة بدور االحتیاطي الفیدرالي، وعلى المستوى الدولي، حیث ھناك ثالثة فروع في
العالم للمصرف الدولي. إذا كان األمر كذلك، ھل تعمل ھذه المنظمة التي نسمیھا بالمصرف
الدولي في الوقت الحاضر على زیادة وخفض كمیة النقود في السوق العالمیة؟ لیس ھنالك أدنى
شك بذلك. األحكام الجدیدة لھذه المؤسسات المالیة الدولیة، التي دخلت حیز التنفیذ في عام 1988
طالبت كل المصرفیین في العالم زیادة احتیاطیات بنوكھم بنسبة 8 % من مجموع الخصوم بحلول
عام 1992 . زیادة متطلبات اإلنصاف إلى حدھا األقصى تعني تلك العملیات القدیمة ذات التغطیة

الجزئیة.
ما ھي عواقب ھذا الشرط الذي یبدو طفیفا للوھلة األولى الصادر في مدینة سویسریة للعالم
بأكملھ؟ ھو عدم قدرة البنوك على إصدار كمیات ال حصر لھا من األموال، وبالتالي تقّرب أكثر
فأكثر االكتئاب المقبل، بسبب الحّد من كمیة القروض. وأیضا أّن البلدان التي لدیھا احتیاطیات
قلیلة، شعرت بآثار االنكماش النقدي، فالبنوك الوطنیة تحّد من االئتمان لمواجھة القواعد الجدیدة.
لھذا الغرض ومن أجل جذب المزید من األموال كان علیھم بیع األسھم، وكان تأثیر ذلك محبط
على نشاط أسواق األسھم حیث تسبب بحدوث كساد في ھذه البلدان. على سبیل المثال: الیابان،
التي في عام 1988 كان فیھا أدنى متطلبات اإلنصاف وكان النظام یعمل بشكل فعّال جدا، شھدت
أزمة مالیة. بدأت األزمة على الفور تقریبا، في عام 1989 ، حیث أدى ذلك إلى انخفاض السوق
بنسبة 50 % وانخفاض سوق العقارات بنسبة 60 %. في ظل ھذه الظروف، خفّض بنك الیابان

المركزي سعر الخصم إلى 0.5 % من أجل دعم االقتصاد. ومع ذلك، تفاقم االكتئاب.
االنھیار المالي في المكسیك، معروف جیدا بسبب اضطرار أمریكا إلى تقدیم المساعدة المالیة لھذا
البلد بقیمة 20 ملیار دوالر، وحتى بعد ھذا الحقن الكبیر في االقتصاد، ظل المكسیك في حالتھ
الكارثیة. تراكمت الدیون الضخمة، واستخدمت القروض الجدیدة فقط لدفع الفائدة على القروض
المكسیكیة القدیمة، فتفاقمت األزمة لدرجة أن الفقراء في الجنوب أثاروا تمردا مفتوحا من حقیقة

أن كل بیزو [185] حر كان ینفق على مدفوعات الفائدة.
تجدر اإلشارة إلى أنھ في كل مّرة عندما تقبل حكومات الدول شروط البنك الوطني تتم إعادة

توزیع جذریة للسلطة لصالح عدد من البنوك المركزیة األغنى في العالم.
في سیاق إنشاء صندوق النقد الدولي للمزید والمزید من الـ SDR على شكل فواتیر إلكترونیة،
یضطر عدد متزاید من البلدان في الدخول بشكل أعمق فأعمق بالدیون، من أجل تسدید الفوائد على
الدیون المتزایدة، وبالتالي یزداد االعتماد على البیروقراطیین من البنك الدولي العالمي. في حین



الكساد العالمي یعّمق ویوّسع حدوده، ھذه المنظمة لھا الحق في معاقبة أو عفو البالد المدینین،
حیث أنھا تقرر أي البالد سوف یحصل على المزید من القروض، وأیّھما سوف یموت شعبھ من

الجوع.
خالفا للثرثرة واسعة النطاق حول التنمیة في البلدان والقضاء على الفقر، نتیجة مؤسسات
اإلقراض الدولیة ھي تحویل الثروة من الدول المدینة إلى الّصّرافین - البنوك المركزیة التي تتحكم
في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. على سبیل المثال: في عام 1992 دفعت بلدان "العالم
الثالث" المدینة للبنك الدولي دیونا أكثر بـ 198 ملیون دوالر من القروض التي تلقّوھا خالل نفس
الفترة. ھذا یزید من مقدار القرض الرئیسي مقابل الحصول على راحة مؤقتة من المشاكل
االقتصادیة المرتبطة بالقروض السابقة. مبلغ الفائدة أصبح أكبر من حجم القروض الجدیدة. بحلول
عام 1992 ، بلغت الدیون الخارجیة ألفریقیا 290 ملیار دوالر، وھذا بـ 2.5 مرة أكثر مما
كانت علیھ في عام 1980 . األمر الذي یؤدي إلى الزیادة الكارثیة في وفیات األطفال والبطالة،

وإلى ضعف التعلیم والسكن والرعایة االجتماعیة.
العالم كلھ یعیش تلك المصاعب الرھیبة التي تدّمر بلدان "العالم الثالث"، واآلن الیابان أیضا. وكل

ھذا یتّم لصالح الّصّرافین. كما قال أحد السیاسیین في البرازیل:
"الحرب العالمیة الثالثة قد بدأت بالفعل بدون اللجوء إلى القوة العسكریة. ومع ذلك، ھذا ال یقلّل من
رھابتھا.الحرب تمزق البرازیل وأمریكا الالتینیة وجمیع بلدان "العالم الثالث" تقریبا. یُقتلون
األطفال بدال من الجنود. ھذه حرب مبنیة على الّدیون ومدفوعات الفائدة من "العالم الثالث"،

یستخدم فیھا سالح أكثر فتكا من القنبلة النوویة وأكثر تدمیرا من شعاع اللیزر."



خاتمة
على الّرغم من أنّھ سیكون من السخف تجاھل دور األسر ذات النفوذ مثل العائالت: روتشیلد،
واربورغ، شیف، مورغان وروكفلر في تاریخ العملیات المصرفیة ذات التغطیة الجزئیة، اآلن،
عمر البنوك المركزیة في العالم 300 سنة، ولھا جذور عمیقة في الحیاة االقتصادیة للدول
الكبرى. لم تعد مثل ھذه العملیات تعتمد على مثقفین بارزین مثل ناثان روتشیلد. مسألة ملكیة
البنوك المركزیة لعبت دورا كبیرا قبل سنوات عدیدة، أما اآلن فھي لیست مھمة. على سبیل
المثال: تم تأمیم [186] بنك إنجلترا وبنك فرنسا خالل الحرب العالمیة الثانیة. ومع ذلك لم یتغیر
شيء. إنھم یقومون بعملھم وتستمر المنظومة في النّمو، حیث أنھا محمیة من التدخل الخارجي
بمجموعة من القوانین، وبالسیاسیین الفاسدین الذین یتم شرائھم بھذه األموال وبوسائل اإلعالم.

الوقت یمر، ولكن ال یؤثر علیھم.
أعطت القرون الثالثة لھم مظھر االحترام. التقالید المستمّرة في التضلیل رّسخت لدرجة أنّھ ممثل
الجیل السادس للمصرفیین، الذي رعاه النظام، لیس بحاجة إلى اسم لیكون ممثال في مجلس
محافظي المؤسسات الخیریة التي ال تعّد وال تحصى في مختلف البلدان. من غیر المجدي اآلن
التركیز على األفراد أو األسر من أجل القبض على أولئك الذین في السلطة وسیقلل ذلك من إیجاد
طرق إصالح المشكلة، فھي أكبر من ذلك بكثیر. النظام المصرفي بطبیعتھ الفاسدة تم استخدامھ
ویُستخدم اآلن لتركیز الثروة الّضخمة للبالد في أیدي قلة من الناس. ھذه ھي المشكلة االقتصادیة
الرئیسیة في عصرنا. تغییر أسماء األشخاص الرئیسیین المشاركین ال یقلّل من خطورة ھذه
المشكلة. من المثیر للسخریة أنّھ من بین البیروقراطیین والمسؤولین والموظفین في البنك الدولي
والمصارف الوطنیة والدولیة، قلّة قلیلة تعرف ماذا یحدث في الحقیقة. سیُرَعبون ھم أنفسھم لو
كانوا على علم بأّن عملھم یساھم في اإلفقار واالستعباد التّدریجي للبشریة، لصالح بعض األثریاء.

وھكذا، فإن جذور المشكلة تكمن في الخداع الفاسد لنظام المصارف المركزیة وآلیة العملیات
المصرفیة ذات التغطیة الجزئیة، التي تسمح بإصدار عدد غیر محدود من العملة غیر المغّطاة
بشيء، لتصبح في نھایة المطاف حبل مشنقة لرجال األعمال وتعمل على استعباد الناس
والحكومات أكثر فأكثر. بفضل الید المالیة غیر المرئیة للبنوك المركزیة في مختلف أنحاء العالم،
یصبح الفقراء أكثر فقراً واألثریاء أكثر غناًء. وھذا یخلق دائرة مستقرة جدا، یكون فیھا الفقراء أو
األشخاص الذین ولدوا "في بلد" فقیر ببساطة بدون أي مستقبل، ألن الفقر والثراء یعملون
بوصفھما جھاز واحد یستنسخ نفسھ ویتزاید في الحجم. ومن المثیر لالھتمام أنّھ في واقع األمر،
ربما حتى أعضاء ھذه العملیات لیسوا على علم حول ما یحدث، حیث یفترضون أن ھذه القوى

تساھم في القضاء على الفقر وتعمل على رخاء للبشریة.
یمكننا أن نرى اآلن، أّن الشيء الرئیسي لجمیع الناس الذین یھتمون بالجنس البشري ھو فھم مدى
ضخامة المشكلة ومنع المزید من نمو الّربا ونفوذ البنوك المركزیة المتزاید في العالم، التي ھي
أداة في النّضال من أجل الھیمنة العالمیة. وعلینا أیضا مساعدة اآلخرین بـ "فتح أعینھم" على
جوھر اآللیات المصرفیة ذات التغطیة الجزئیة، باعتبارھا وسیلة الستعباد أي شخص لیس لھ
عالقة بالحیل المالیة. وال یمكننا الوثوق في أي حال من األحوال بأقوال الممولین الدولیین حول
تنمیة أشد البلدان فقرا والقیم اإلنسانیة، ألن كل دوالر یُنفق لھذا الغرض، یعود في نھایة المطاف

إلیھم بأضعاف عدیدة.



بعض اإلضافات من المترجم إلى اللغة العربیة أو ( خاتمة المترجم ) .
"كّل بقدر معرفتھ وفھمھ لألشیاء والظواھر من حولھ یعمل لصالح نفسھ، أّما بقدر عدم معرفتھ

وعدم فھمھ لھا، یعمل لصالح أولئك الذین یعرفون ویفھمون أكثر."
لم أعد أذكر اآلن، أین قرأت ھذه الفكرة، لكنني أظّن أنھا مناسبة جدا ھنا. أوّد أن أؤكد للقّراء، أنّھ
لیس علیكم أن تأخذوا بكّل األفكار التي وردت في ھذا الكتاب وكأنھا وقائع وقواعد ال جدال فیھا،
بالنسبة للكثیر من القراء ستكون الفكرة الرئیسیة فیھ غریبة، وسیتابعون حیاتھم العادیة. لكنني
أتوجھ إلى القلیل منكم، وتحدیدا الذین یریدون معرفة ما یجري والجاھزین على إضاعة بعض من
الوقت من أجل استكشاف الحقیقة أو على األقل، االقتراب منھا. ابحثوا بأنفسكم وال تقتصروا على
ما ورد في الكتاب أو ما یرد في وسائل اإلعالم، اربطوا الظواھر ببعضھا، جمیع الظواھر ولیس
السیاسیة منھا فقط، ادرسوا التاریخ من نواح عدیدة، ألنھ كلّما علمنا وفھمنا أكثر، زادت خبرتنا في

ربط األشیاء ببعضھا، ووضحت صورة تطور البشریة من كل النواحي.
ما ورد في ھذا الكتاب الصغیر لیس إال قطرة واحدة في محیط المعلومات القیّمة، أتمنى أن یكون
ھذا الكتاب نافذة للبحث المفصل في ھذا الموضوع، وأن یكون الدافع لحب المعرفة واالستطالع
بشكل عام وللتفكیر السلیم المبني على أسس الربط بین الظواھر والتحلیل العلمي الخاص، التفكیر

المتحّرر من التحیز ومن ما یرد في معظم وسائل اإلعالم.
انتھى

[1]  .  آرثر شوبنھاور ( Arthur Schopenhauer, 1788-1860 ): فیلسوف ألماني، معروف بفلسفتھ

التشاؤمیة، یرى في الحیاة شر مطلق فھو یبجل العدم ویرى في االنتحار شیئا جیدا وقد كتب كتاب " العالم فكرة
وإرادة " الذي وضع فیھ زبدة فلسفتھ فلذلك نراه یربط بین اإلرادة والعقل فیرى أن العقل أداة بید اإلرادة وتابع

لھا.
[2]  .  السندات بشكل عام ھي أداة دین تلجأ إلیھا الحكومات والشركات لتمویل مشاریعھا حیث أنھا توفر عائد

جید للمستثمرین مقابل مخاطرة مقبولة.
[3]  .  الناتج المحلي اإلجمالي (ن م إ - GDP ) ھو أحد الطرق لقیاس حجم االقتصاد. الناتج المحلي اإلجمالي

یحسب قیمة السلع والخدمات المنتجة من الموارد الموجودة محلیاً في منطقة ما خالل فترة زمنیة معینة.
[4]  .  نصب لینكولن التّذكاري: َصْرح ُشیّد لتكریم ذكرى الّرئیس األمریكي أبراھام لینكون، وذلك بین عامي

1915 و 1921 .
[5]  .  مجلس الشیوخ: ھو ھیئة سیاسیة من ھیئات السلطة التشریعیة، وغالبا ما یكون مجلس األعیان أو

المجلس التشریعي. یذكر أن أول مجلس شیوخ في العالم ھو مجلس الشیوخ الروماني.
[6]  .  شركة فیدیرال إكسبریس أو فیدیكس (باإلنجلیزیة: FedEx Corporation ) ھي شركة أمریكیة

عمالقة ومقرھا الرئیسي في الوالیات المتحدة األمریكیة وھي إحدى أشھر شركات الدعم اللّوجیستي والّشحن
بجمیع أنواعھ.

[7]  .  الحزب الجمھوري في الوالیات المتحدة األمریكیة، ھو أحد الحزبین السیاسیین الرئیسین في أمریكا، مع

الحزب اآلخر - الحزب الدیموقراطي.



[8]  .  والیة مینیسوتا: تعرف باسم الوالیة ذات العشرة آالف بحیرة. تقع في الوسط من الناحیة الشمالیة

للوالیات المتحدة األمریكیة تحدھا من الّشمال في كندا مقاطعتي مانیتوبا وأونتاریو ومن الغرب والیة داكوتا
الشمالیة وداكوتا الجنوبیة ومن الجنوب والیة آیوا ومن الجنوب والیة ویسكنسن.

[9]  .  الكساد الكبیر ( Great Depression ) ھي أزمة اقتصادیة بدأت في عام 1929 م. ومروراً

بالثالثینیات وبدایة األربعینیات، تعتبر أكبر وأشھر األزمات االقتصادیة في القرن العشرین ویضرب بھا المثل
لما قد یحدث في القرن الواحد والعشرین وما مدى سوء األزمة التي قد تحدث.

Louis T. McFadden (1876-1936): An American Hero by Richard C.  .  [10]

Cook: http://dandelionsalad.wordpress.com/2008/07/21/louis-t-mcfadden-
1876-1936-an-american-hero-by-richard-c-cook

[11]  .  باري غولدووتر ( Barry Goldwater ): سیاسي أمریكي ( 1909 - 1998 ). عضو مجلس

الشیوخ لدورات عّدة. مرّشح لالنتخابات الرئاسیة في عام 1964 ، ُعرف عنھ تأییده لتقلیص حجم الّدولة.
[12]  .  یعرف تدقیق الحسابات بأنّھ: "التحقق االقتصادي المنتظم ألدلّة وقرائن اإلثبات لما تحویھ دفاتر

وسجّالت المنشأة من بیانات في إطار مبادئ محاسبة متعارف علیھا من خالل برنامج محدد مقدماً بھدف إبداء
الرأي الفني المحاید في صدق وعدالة التقاریر المالیة لقراء ومستخدمي ھذه التقاریر".

[13]  .  الشخص االعتباري: ھو مجموعة من األشخاص واألموال یتوفر لھا كیان ذاتي مستقل، تستھدف تحقیق

غرض معین وتتمتع بالشخصیة القانونیة في حدود ھذا الغرض.
[14]  .  اآلباء المؤسسین للوالیات المتحدة ( Founding Fathers of the United States ): ھم

القادة السیاسیین الذین وقعوا إعالن االستقالل األمریكي أو شاركوا في الثورة األمریكیة كقادة وطنیین. أو الذین
شاركوا في كتابة دستور الوالیات المتحدة األمریكیة بعد 12 سنة. أو في وضع الحكومة الجدیدة بموجب

الدستور حیز التنفیذ.
[15]  .  بنجامین فرانكلین ( Benjamin Franklin, 1706-1790 ): أحد أھم وأبرز مؤسسي الوالیات

المتحدة األمریكیة. عالم ومخترع ورجل دولة ودبلوماسي. كان شخصیة رئیسیة في التنویر وفي تاریخ الفیزیاء.
كّرمتھ أمریكا بعد وفاتھ بطبع صورتھ على ورقة العملة الوطنیة من فئة المئة دوالر.

[16]  .  توماس جفرسون ( Thomas Jefferson, 1743 – 1826 ): مفكر وسیاسي شھیر في العصر

المبكر للجمھوریة األمریكیة. كان أحد اآلباء المؤسسین للوالیات المتحدة والمؤلف الرئیسي إلعالن االستقالل
األمریكي ( 1776 )، أصبح فیما بعد الرئیس الثالث للوالیات المتحدة األمریكیة في الفترة بین 1801 و

1809 وكان أحد أشھر رؤسائھا.
[17]  .  ھناك عدد من الحاالت المختلفة للتضخم االقتصادي مثل: االرتفاع المفرط في المستوى العام لألسعار،

ارتفاع الدخول النقدیة أو عنصر من عناصر الدخل النقدي مثل األجور أو األرباح، ارتفاع التكالیف، اإلفراط
في خلق األرصدة النقدیة.

[18]  .  االنكماش المالي ھو عبارة عن انخفاض متواصل في أسعار السلع والخدمات في كافة جوانب اقتصاد

الدولة، وھو عكس التضخم المالي وأسوء منھ من ناحیة النتائج واآلثار، إال أنھ نادر الحدوث.
[19]  .  جیمس مادیسون ( James Madison ): رابع رئیس للوالیات المتحدة في الفترة 1809 –

1817 ، وعرف بأنّھ أب الدستور. دعا أصحاب البنوك بـ "الّصّرافین".

http://dandelionsalad.wordpress.com/2008/07/21/louis-t-mcfadden-1876-1936-an-american-hero-by-richard-c-cook/


[20]  .  لعبة أغلفة الحلویات: لعبة شعبیة لألطفال في السنوات السوفیاتیة، عندما كانت العلكة األجنبیة ترفا

وظلّت شعبیة حتى النصف األول من التّسعینات. اللّعبة تستخدم أغلفة الحلوى والعلكة األجنبیة. كان الھدف من
ھذه اللعبة زیادة مجموعة أغلفة العلكة.

[21]  .  اندرو جاكسون ( Andrew Jackson ): رئیس الوالیات المتحدة األمریكیة السابع بالفترة من

1829 إلى 1837 . كان الحاكم العسكري لفلوریدا عام 1821 ، وقائد القوات االمیركیة في معركة نیو
اورلیانز عام 1815 . أصبح الحقاً بطالً قومیاً. قام بتأسیس الحزب الدیمقراطي.

[22]  .  أبراھام لینكون ( Abraham Lincoln ): الرئیس السادس عشر للوالیات المتحدة األمریكیة بالفترة

من 1861 إلى 1865 . یعد من أھم رؤسائھا على اإلطالق، إذ قامت في عھده الحرب األھلیة األمریكیة بعد
انفصال إحدى عشرة والیة، فتمكن لینكون من االنتصار وإعادة الوالیات المنفصلة إلى الحكم المركزي بقوة
السالح، كما كان لینكون صاحب قرار إلغاء العبودیّة في أمریكا عام 1863 . وقد مات مقتوالً في عام 1865

.
[23]  .  مارینوس فان ریمیرسوالي ( Marinus van Reymerswaele ): ولد عام 1490 وتوفي في

عام 1567 ، رّسام من جنوب ھولندا (فلمنكي). بقي في تاریخ الرسم من خالل لوحاتھ للقّدیس جیروم
والّصّرافین وجامعي الضرائب ورسمھ الدقیق للمالبس، كانت ھذه اللّوحات شعبیة جداً في تلك األیام باعتبارھا

تجسید للجشع.
ً عاش في نورمبرغ. [24]  .  آْلْبِرْخت دوِرر ( Albrecht Dürer: 1471 - 1528 ): كان رّساما ألمانیا

أظھر موھبتھ في فن التصویر الزیتي، كما أنجز العدید من الرسومات التخطیطیة وبعض الرسومات المائیة
باإلضافة إلى الرواشم (تستخرج عن طریق الطباعة بالرسوم البارزة).

[25]  .  األكر: ھي وحدة لقیاس مساحة األرض الزراعیة، األكر الواحد یساوي تقریبا 4047 متر مربع. یقابلھ

الفدان في مصر والسودان وسوریا.
[26]  .  تقریبا نصف أباطرة اإلمبراطوریة الّرومانیة أنھوا حیاتھم مقتولین، أي أّن ھذا الظاھرة لم تكن شیئا

غریبا آنذاك.
[27]  .  بعد وفاة قیصر تحولت الجمھوریة الّرومانیة إلى إمبراطوریة بكل معنى الكلمة، من غیر المفھوم لماذا

لم یشیر المؤلف أو الكاتب على ذلك. ربما أعمال قیصر وطریقة حكمھ كدكتاتور لعب دوره في قیام
اإلمبراطوریة إلى جانب سیطرتھ على األموال. العصور المظلمة بدأت في القرن الخامس بعد المیالد، ربما كان

للّصّرافین أثر كبیر في ذلك، لكن ھذا ال یعني أنھم السبب الوحید. (من إدخال المترجم)
[28]  .  القدیس توما األكویني ( Tommaso d'Aquino, 1225 – 1274 ): راھب دومینیكاني وقسیس

كاثولیكي إیطالي من الرھبانیة الدومینیكانیة، فیلسوف والھوتي مؤثر ضمن تقلید الفلسفة المدرسیة.
[29]  .  االحتجازات: أ حد أنواع دعم االلتزامات، الذي یتمثل في احتفاظ الدائن بالشيء الذي یملكھ المدین في

حال عدم تنفیذ مطالب الدائن في دفع ثمن ھذا الشيء أو التكالیف المرتبطة بھ أو األضرار األخرى.
[30]  .  ھو تاجر للعمالت القدیمة ومؤسس عائلة روتشیلد الشھیرة، فقام بتنظیم العائلة ونشرھا في خمس دول

أوروبیة، حیث أرسل أوالده الخمسة إلى إنجلترا، وفرنسا، وإیطالیا، وألمانیا، والنمسا، وأوكل لھم مھمة السیطرة
على أھم بلدان العالم آنذاك. كما قام بتأسیس مؤسسة مالیة لكل فرع للعائلة في تلك الدول مع تأمین ترابط وثیق

بینھا.



[31]  .  دورة األعمال ( Business cycle ) في االقتصادات الرأسمالیة، ھي عبارة عن تغیر دوري في

المؤشرات االقتصادیة كالبطالة والتضخم وتندرج تحت دراسات االقتصاد الكلي وھي عبارة عن أربع مراحل:
القمة، الركود، القاع، االستعادة، تتراوح مدة دورة األعمال بین سنتین إلى سبع أو ثمان سنوات.

[32]  .  ھنري األول: ملك إنجلترا من 1100 إلى 1135 م. تّوج بعد موت أخیھ األكبر ویلیام الثاني وھو

االبن الّرابع لویلیام األول الغازي.
[33]  .  القیمة االسمیة ( Par Value ): بالمعنى الحدیث لھا تعني في التمویل والحساب القیمة المعلنة.

ویتحدد ھذا المعنى بالنسبة للسندات بالمبلغ أو القیمة االسمیة للسند التي سیدفعھا المصدر لحامل السند في تاریخ
االستحقاق، أما األسھم التجاریة فإن القیمة االسمیة ھي القیمة التي یتم دفعھا ألول مرة عند طرح السھم

لالكتتاب، وتدفع من قبل المكتتبین في السھم لصالح تغطیة رأسمال الشركة.
[34]  .  إلیزابیث األولى ( Elizabeth I ): (غرینیتش 1533 - ریتشمون 1603 م إنكلترا). ھي ملكة

إنجلترا وآیرلندا من 1558 إلى 1603 م. ابنة الملك "ھنري الثامن" و"آن بولین". تنتمي إلى أسرة التیودر
ذات األصول الویلزیة.

[35]  .  ماري األولى أو ماري تیودر ( Mary Tudor ) أو ماري الدمویة: (غرینیتش 1516 - لندن

1558 م) تم إطالق ھذا اللقب علیھا ألن عھدھا قد أعدم فیھ أكثر من ثالثمائة شخص حرقا في إنجلترا بتھمة
الھرطقة،  ھي ملكة إنجلترا وآیرلندا من 1553 إلى 1558 م. والدھا الملك ھنري الثامن، ووالدتھا "كاترین

من أراغون".
[36]  .  الحرب األھلیة اإلنجلیزیة تتألف من سلسلة من الصراعات المسلحة والسیاسیة التي وقعت بین

البرلمانیین والملكیین بین عامي 1642 و 1651 .
[37]  .  بین األنجلیكانیین والبیوریتانیین.

[38]  .  أولیفر كرومویل ( 1599 – 1658 ): قائد عسكري وسیاسي إنجلیزي، اعتبره نقاده أحد القادة

الدیكتاتوریین، یُعرف بأنھ ھزم الملكیین في الحرب األھلیة اإلنجلیزیة، أسس كومنولث إنجلترا الحر وترأسھ.
[39]  .  مدینة لندن ( City of London ): ھي الیوم مركز األعمال التجاریة والمالیة، مرتبة على قدم

المساواة مع مدینة نیویورك بوصفھا مركزا رائدا للشؤون المالیة العالمیة.مدینة لندن ھي الیوم مركز األعمال
التجاریة والمالیة، مرتبة على قدم المساواة مع مدینة نیویورك بوصفھا مركزا رائدا للشؤون المالیة العالمیة.

[40]  .  الستیوارت ( Stuart ): أسرة من أصول بریتانیة-اسكتلندیة (نسبة لمقاطعة بریتاني في فرنسا)

حكمت في إسكتلندا ثم بریطانیا.
[41]  .  البلوتوقراطیة أو حكم األثریاء: ھي أحد أشكال الحكم تكون فیھا الطبقة الحاكمة ممیزة بالثراء. في

البلوتوقراطیة، درجة التفاوت االقتصادي تكون عالیة بینما مستوى الحراك االجتماعي یكون منخفض.
[42]  .  أي من ال شيء.

[43]  .  إدوارد جورج: ھو محافظ بنك إنجلترا في السنوات 1993 − 2003 .

[44]  .  عائلة روتشیلد ( Rothschild family ): ھي إحدى العائالت ذات األصول الیھودیة األلمانیة، وأما

لقب "روتشیلد" فھو یعني "الدرع األحمر"، إشارة إلى "الدرع" الذي میز باب قصر مؤسس العائلة في
فرانكفورت في القرن السادس عشر.



[45]  .  فرانكفورت ( Frankfurt am Main ): ھي مدینة تقع في وسط غرب ألمانیا في والیة ھسن. تعد

العاصمة االقتصادیة أللمانیا بسبب وجود مقار العدید من الشركات والبنوك وبورصة األوراق المالیة األلمانیة
DAX ، ومقر البنك المركزي األوروبي.

[46]  .  نابولي ( Napoli ): ھي ثالث أكبر مدن إیطالیا، تقع في جنوب البالد، على ساحل البحر األبیض

المتوسط. نابولي ھي عاصمة إقلیم كامبانیا ومقاطعة نابولي.
[47]  .  األصول ( asset ): في األعمال التجاریة والمحاسبة، ھي الموارد االقتصادیة التي یملكھا رجال

األعمال أو شركة ما. بعبارة بسیطة، ھي األشیاء ذات القیمة التي یمكن تحویلھا بسھولة إلى نقد (مع أن النقد في
حد ذاتھ یعتبر أیضا أحد األصول).

[48]  .  فیلھیلمسھافن ( Wilhelmshaven ): ھي مدینة ومیناء تقع في شمال والیة ساكسونیا السفلى في

شمال ألمانیا على بحر الشمال.
[49]  .  فیلھلم األول ( Wilhelm I ): ولد في برلین عام 1797 ، تّوج في عام 1861 ملكا على بروسیا ثم

أصبح في سنة 1871 أول قیصر ألماني في الرایخ الثاني، بعد توحید ألمانیا على ید أوتو فون بسمارك. وتمتد
فترة جلوسھ على عرش الرایخ الثاني من عام 1871 حتى وفاتھ في عام 1888 .

[50]  .  المضاربة: ھي المخاطرة بالبیع والشراء بناء على توقع تقلبات األسعار بغیة الحصول على فارق

األسعار.
[51]  .  نابلیون بونابرت األول ( Napoleone di Buonaparte ): ھو قائد عسكري وحاكم فرنسا وملك

إیطالیا وإمبراطور الفرنسیین، عاش خالل أواخر القرن الثامن عشر وحتى أوائل عقد العشرینیات من القرن
التاسع عشر.

[52]  .  معركة واترلو ( Battle of Waterloo ): وقعت في 18 یونیو عام 1815 م قرب بروكسل.

وھي آخر معارك القائد الفرنسي نابلیون بونابرت ھزم بھا ھزیمة شدیدة لدرجة أن اإلنجلیز یصفون الشخص
الذي یعاني من حظ سيء جداً بأنھ صادف واترلو.

[53]  .  أنابیب الكمبرالیت ھي جذور مخروطیة الشكل في البراكین القدیمة. ھي أحجار بركانیة على شكل

أنابیب مختلفة األشكال یكون مصدرھا عادة البراكین العالیة القاعدیة حیث تشكلت في عمق یبلغ من 150 إلى
200 كیلومتر تحت سطح األرض قبل أن یقذف بھا البركان خارجا، وقد یصاحب وجود الكمبرالیت وجود

األلماس الذي یتشكل في نفس العمق تحت سطح األرض تحت ضغط كبیر جدا.
[54]  .  أندرو كارنغي ( Andrew Carnegie, 1835 – 1919 ): ھو صناعي أمیركي ومنشئ مؤسسة

كارنجي. ولد في اسكتلندة وھاجر مع عائلتھ وھو في الحادیة عشرة إلى الوالیات المتحدة حیث أقاموا في
بیتسبرغ، بنسیلفانیا.

[55]  .  جون بیربونت مورغان أو جي بي مورغان ( John Pierpont Morgan 1837-1913 ): كان

رجل أعمال أمریكي، جامع تحف فنیة، وأحد أكثر المھیمنین على المصارف في وقتھ.
[56]  .  الدكتور جوزیف وارن ( Dr. Joseph Warren, 1775-1741 ): كان طبیبا أمریكیا، لعب

دورا قیادیا في المنظمات باتریوت األمیركیة في بوسطن في األیام األولى من الثورة األمیركیة وأصبح في نھایة
المطاف قائدا للثورة.

[57]  .  تعتبر أول معركة كبیرة في الثورة األمریكیة.



[58]  .  إعالن االستقالل األمریكي: ھو وثیقة تبناھا الكونغرس القاري في 4 یولیو 1776 ، لتعلن أن

المستعمرات األمریكیة الثالثة عشر المتحاربة مع بریطانیا العظمى قد أصبحت والیات مستقلة، وبالتالي لم تعد
جزًء من اإلمبراطوریة البریطانیة.

. colonial script ودعیت أیضا بـ Continental currency :[59]  .  باإلنجلیزیة

[60]  .  غطاء الذّھب أو معیار الذھب الدولي: ھو نظام مالي یتم فیھ استعمال الذّھب كقاعدة لتحدید قیمة العملة،

ویقوم البلد الذي یتبنى ھذا النظام بتحویل أي عملة لدیھ إلى ذھب بعدما یوافق على اعتماد أسعار ثابتة لبیع
وشراء الذھب.

[61]  .  جورج الثالث ( George III, 1738-1820 ): ملك بریطانیا العظمى وآیرلندا بالفترة من 1760

إلى 1820 ، وأمیرا ثم ملكا على ھانوفر ( 1760 - 1815 ثم 1815 - 1820 م). كان حفیدا للملك السابق
جورج الثاني.

ي: مؤتمٌر جمع ممثلین من المستعمرات األَمریكیة. اجتمع أول مرة في فیالدلفیا، [62]  .  الكونجرس القاّرِ

بوالیة بنسلفانیا في 5 سبتمبر 1774 م. وقد كان االجتماع حصیلة رغبة في الوحدة انتشرت بین المستعمرات،
بعد أن رأت الخطر الُمحدق بھا في مراسیم البرلمان البریطاني، التي ُوجھت ضد مستعمرة ماساشوسیتس
وخاصة وثیقة میناء بوسطن، التي كانت أحد القوانین المقصود بھا معاقبة سكان المستعمرات ِإلتالف شحنة

الشاي في مرفأ بوسطن في كانون األول عام 1773 م.
[63]  .  ألكسندر ھاملتون ( Alexander Hamilton ): سیاسي أمریكي وأول من تقلد منصب وزیر

الخزانة في الوالیات المتحدة بعد استقاللھا.
[64]  .  مرشح للرئاسة األمیركیة في عام 1996 .

[65]  .  جاك لوي دافید: ( Jacques-Louis David , 1825 - 1748 ) كان رساماً فرنسیاً، وأحد أبرز

فناني مدرسة الكالسیكیة الجدیدة. ولد لعائلة باریسیة من الطبقة المتوسطة في عام 1748 . كان دافید من الذین
دعموا الثورة الفرنسیة بشكل كبیر، فأصبح بعد ذلك رسام الثورة الرسمي.

[66]  .  جون آدامز ( John Adams, 1735-1826 ): أول من تقلد منصب نائب الرئیس في الوالیات

المتحدة ما بین األعوام 1789 - 1797 . كما أنھ ثاني رؤساء الوالیات المتحدة األمریكیة والتي تولى رئاستھا
من عام 1797 إلى عام 1801 .

[67]  .  نھر میسیسیبي ( Mississippi River ) ھو أطول نھر في الوالیات المتحدة األمریكیة ویقع في

الشمال الشرقي المریكا الشمالیة. یبلغ طول النھر 6270 كم. حدوده ھي الوالیات المتحدة ( 98.5 %) وكندا
.(% 1.5 )

Duke of ) أطلق علیھ اللقب دوق ویلینغتون ( Arthur Wellesley ) [68]  .  آرثر ویلزلي

Wellington ): وھو قائد عسكري وسیاسي بریطاني من أصل إیرلندي. اشتھر بتحقیقھ النصر على نابلیون
بونابرت في معركة واترلو عام 1815 .

[69]  .  جورج كلینتون ( George Clinton ): سیاسي، وقائد عسكري أمریكي، عمل نائباً لرئیس الوالیات

المتحدة األمریكیة بین عامي 1805 - 1812 .
[70]  .  العقدة الغوردیة ھي أسطورة تتعلق باإلسكندر المقدوني، یُستخدم المصطلح عادة للداللة على مشكلة

صعبة الحل یتم حلھا بعمل جريء.



[71]  .  الكاریزما: وصف یطلق على إلى الجاذبیة الكبیرة والحضور الطاغي الذي یتمتع بھ بعض األشخاص

والقدرة على التأثیر على اآلخرین إیجابیا باالرتباط بھم جسدیا وعاطفیا وثقافیا، سلطة فوق العادة، سحر شخصي
شخصیة تثیر الوالء والحماس.

http://en.wikipedia.org/wiki/Lion's_Mound  .  [72]

English Channel ) عند الفرنسیین والقناة اإلنجلیزیة ( La Manche ) [73]  .  بحر الَمانش أو الَمانش

) عند اإلنجلیزیین، ھو جزء من المحیط األطلسي الذي یفصل بریطانیا عن فرنسا ویربط بحر الشمال بالمحیط
األطلسي.

[74]  .  نیو یورك تایمز ( The New York Times ): ھي الصحیفة الحضریة األكبر في الوالیات

المتّحدة و تعتبر في أغلب األحیان صحیفة وطنیة من السجل، یَعني بأنّھ یُعتمد كثیراً علیھا كاإلشارة الرسمیة
والموثوقة لألحداث الحدیثة.

[75]  .  معركة نیو اورلیانز وقعت یوم االربعاء 8 كانون الثاني من عام 1815 ، وكانت المعركة الكبرى

النھائیة لحرب عام 1812 للقوات األمریكیة، مع الجنرال أندرو جاكسون في القیادة.
[76]  .  أولد ھیكوري كان لقب أندرو جاكسون نسبة إلى نوع من الجوز، الذي ینمو في الوالیات المتحدة.

[77]  .  الھیدرا: في المیثولوجیا اإلغریقیة - ابنة تیفون وإیكیدنا، وحش یشبھ الثعابین ولھا نفس سام، تعیش في

المیاه الجوفیة، قتلھا ھیراكلیس (ھرقل) وتعتبر من إحدى أعمالھ الـ 12 . كان لدیھا جسم ثعبان والعدبد من
الرؤوس (اختلفت عددھا من نسخة إلى نسخة). ففي بعض نسخ األسطورة كانت 5 رؤوس ووصلت في البعض
اآلخر لمائة رأس ولكن یمكنا أن نقول أنھا عشرة رؤوس وإذا قطعت لھا رأس فإنھا ینموا لھا رأس آخر وفي
بعض الروایات ینموا لھا رأسان وال یؤثر فیھا سالح مھما كان ألنھا قادرة على معالجة نفسھا وكانت قادرة على

قتل أي رجل أو وحش وكانت تھاجم قطعان الغنم، إلخ.
[78]  .  لویس مكلین ( Louis McLane , 1786 - 1857 ) - محامي ودبلوماسي أمیركي، رجل دولة،

وزیرة الخارجیة األمیركیة الثاني عشر ووزیر الخزانة األمریكیة العاشر.
[79]  .  نیكوالس بیدل ( Nicholas Biddle, 1786 – 1844 ): رئیس بنك الوالیات المتحدة الثاني منذ

1822 . وفقا لولیام انغدال، كان نیكوالس بیدل معارضا للرئیس جاكسون وسبب الركود االقتصادي في
الوالیات المتحدة عام 1834 .

[80]  .  دفتر األستاذ العام، وأحیانا یعرف بدفتر األستاذ االسمي: ھو السجل الرئیسي للمحاسبة لألعمال التي

تستخدم القید المزدوج في مسك الدفاتر. وعادة ما تشمل الحسابات لبنود مثل األصول الحالیة، األصول الثابتة،
الخصوم، اإلیرادات وبنود المصروفات، المكاسب والخسائر.

[81]  .  ناشفیل ( Nashville ): ھي عاصمة والیة تینیسي األمریكیة. تأسست في سنة 1779 تقع على نھر

كمبیرالند في منتصف شمال الوالیة.
[82]  .  الحرب األھلیة األمریكیة: حرب نشبت بین قسمین من الوالیات المتحدة األمریكیة عام 1861 م. 

حاربت الوالیات الجنوبیة المعروفة بالجنوب أو الكونفدرالیة ألجل المحافظة على استرقاق السود وعلى نمط
الحیاة الزراعیة بینما عارضت الوالیات الشمالیة المعروفة باسم الشمال أو االتحاد نظام الرق في الجنوب

وسعت للمحافظة على اتحاد الوالیات كافة داخل الوالیات المتحدة الكبیرة.



[83]  .  فورت سومتر في میناء تشارلستون، كانت موقعًا ألول معركة في الحرب األھلیة. حیث ھاجمت

القوات الفیدرالیة تحت قیادة الجنرال بییر ج.ت. بیوریجارد معسكًرا لجیش الوالیات المتحدة في 12 أبریل
1861 واستسلم المدافعون عن االتحاد للمتمردین في 14 أبریل.

[84]  .  الِحمائیة: ھي السیاسة االقتصادیة لتقیید التجارة بین الدول من خالل طرق مثل التعریفات الجمركیة

على السلع المستوردة، والحصص التقییدیة، ومجموعة متنوعة من األنظمة الحكومیة المقیدة التي تھدف إلى
تثبیط الواردات ومنع األجانب من االستیالء على األسواق المحلیة والشركات. ھذه السیاسة ھو تحالف وثیق مع

المناھضة للعولمة، ویتناقض مع حریة التجارة.
[85]  .  أوتو إدوارد لیوبولد فون بسمارك( Otto von Bismarck, 1815 – 1898 ): رجل دولة

وسیاسي بروسي - ألماني شغل منصب رئیس وزراء مملكة بروسیا بین عامي 1862 و 1890 ، وأشرف
على توحید الوالیات األلمانیة وتأسیس اإلمبراطوریة األلمانیة أو ما یسمى بـ "الرایخ األلماني الثاني"، وأصبح
أول مستشار لھا بعد قیامھا في عام 1871 ، حتى عزلھ فیلھلم الثاني عام 1890 ، ولدوره الھام خالل
مستشاریتھ للرایخ األلماني أثرت أفكاره على السیاسة الداخلیة والخارجیة أللمانیا في نھایة القرن التاسع عشر،

لذا عرف بسمارك بلقب "المستشار الحدیدي".
[86]  .  تشارلز لویس نابلیون بونابارت ( Louis-Napoléon Bonaparte  1808 – 1873 ): كان

رئیسا لفرنسا من 1848 إلى 1852 ثم إمبراطورا لفرنسا تحت اسم نابلیون الثالث من 1852 إلى 1870 .
وھو ابن لویس بونابرت ملك ھولندا وأخو نابلیون األول.

[87]  .  مبدأ مونرو: ھو بیان أعلنھ الرئیس األمریكي جیمس مونرو في رسالة سلّمھا للكونجرس األمریكي في

2 دیسمبر 1823 م. نادى مبدأ مونرو بضمان استقالل كّلِ دول نصف الكرة الغربي ضد التدخل األوروبي
بغرض اضطھادھم، أو التّدّخل في تقریر مصیرھم. ویشیر مبدأ مونرو أیضاً إلى أن األوروبیین األمریكییّن ال
یجوز اعتبارھم رعایا مستعمرات ألي قُوى أوروبیة في المستقبل. والقصد من ھذا البیان ھو أن الوالیات
المتحدة لن تسَمح بتكوین مستعمرات جدیدة في األمریكتین، باإلضافة إلى عدم السماح للمستعمرات التي كانت

قائمة بالتوسع في حدودھا.
http://en.wikipedia.org/wiki/Edmund_Dick_Taylor  .  [88]

http://www.michaeljournal.org/lincolnkennedy.htm .  [89]

[90]  .  جون كینیث غالبریث ( John Kenneth Galbraith, 1908 – 2006 ): اقتصادي من

الوالیات المتحدة، وممثل للنظریة الكنزیة في االقتصاد، أحد المنظرین االقتصادیین الرائدین في القرن العشرین.
كانت كتبھ عن المواضیع االقتصادیة األكثر مبیعا في الخمسینات من القرن الماضي.

:( Александр II Николаевич, 1818 – 1881 ) [91]  .  ألكسندر الثاني نیكوالیفیتش رومانوف

كان قیصر وإمبراطور روسیا منذ 22 مارس 1855 حتى وفاتھ. وكان أیضاً دوق فنلندا الكبیر. من أبرز ما
قام بھ ھو تحریر العبید في روسیا في العام 1861 ، لذا یطلق علیھ لقب "القیصر المحّرر". شھدت فترة حكمھ

الكثیر من اإلصالحات بالنسبة لتاریخ روسیا. اغتیل بواسطة الثّوار.
[92]  .  األوتوقراطیة ( Autocracy ): ھي شكل من أشكال الحكم، تكون فیھ السلطة السیاسیة بید شخص

واحد بالتعیین ال باالنتخاب. كلمة "أوتوقراط" أصلھا یوناني و تعني (الحاكم الفرد، أو من یحكم بنفسھ).
[93]  .  جون ویلكس بوث ( John Wilkes Booth, 1838 – 1865 ): كان ممثل متدرب أمریكي وھو

الذي اغتال الّرئیس األمریكي أبراھام لینكولن في مسرح فورد، في واشنطن العاصمة، في 14 أبریل، 1865 .

http://en.wikipedia.org/wiki/Edmund_Dick_Taylor
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[94]  .  مجلس العموم الكندي ( Parlement du Canada ): ھو المجلس األدنى من البرلمان الكندي،

جنبا إلى جنب مع السیادیة (ویمثلھا الحاكم العام) ومجلس الشیوخ الكندي. مجلس العموم ھو المنتخب دیمقراطیا.
ویتكون من 308 عضو یدعون باسم أعضاء البرلمان (النواب) ویخدمون لمدة محدودة دستوریا لمدة تصل إلى

خمس سنوات بعد االنتخابات.
[95]  .  شمس فانكوفر ( The Vancouver Sun ): ھي صحیفة یومیة نشرت ألول مرة في إقلیم بریتیش

كولومبیا الكندي في 12 فبرایر عام 1912 .
[96]  .  جون إف. كینیدي ( John Fitzgerald “Jack” Kennedy ): رئیس الوالیات المتحدة الخامس

والثالثون. تولى رئاسة الوالیات المتحدة منذ 1961 وحتى اغتیالھ عام 1963 في دالس، والیة تكساس، وقد
أُتّھم لي ھارفي اوسولد باغتیالھ.

[97]  .  أصدر الرئیس كینیدي األمر التنفیذي 11110 . ھذا األمر التنفیذي دعا إلى إصدار العملة الجدیدة التي

كانت ُعرفت باسم Kennedy Bills . في ذلك الوقت، طبع أكثر من 400 ملیون من ھذه العملة (
4292893 $). تم توزیع ھذه العملة الجدیدة من خالل وزارة الخزانة األمریكیة ولیس من خالل النظام

االحتیاطي الفیدرالي. بعد اغتیال كینیدي، تم سحب ھذه العملة من التداول، ولم تصدر مرة أخرى.
http://en.wikipedia.org/wiki/Cleon_Skousen  .  [98]

http://www.amazon.com/Truth-Money-book-Theodore-  .  [99]

Thoren/dp/0960693815
[100]  .  إرنست جولیوس سید ( Ernest Julius Seyd, 1830-1881 ): كان كاتبا بریطانیا من موالید

ألمانیا، مصرفي واقتصادي، وعرف بخبرتھ في العمالت والصرف األجنبي ودعوتھ إلى تطبیق نظام المعدنین،
أي یتم تحدید نسبة قانونیة بین عیار الذھب وعیار الفضة، وفي ھذا النظام توجد نقود من المسكوكات الذھبیة

وإلى جانبھا نقود من المسكوكات الفضیة ومع وجود نسبة قانونیة تحددھا الدولة بین الذھب والفضة.
[101]  .  صموئیل ھوبر ( Samuel Hooper, 1808-1875 ): كان رجل أعمال وعضو في الكونغرس

األمیركي من والیة ماساشوسیتس.
[102]  .  بیتسبرغ ( Pittsburgh ): ھي مدینة في والیة بنسیلفانیا في الوالیات المتحدة األمریكیة. وتعتبر

ثاني أكبر مدینة في والیة بنسلفانیا وھي من أقدم المدن في الوالیات المتحدة ولھا تاریخ عریق.
ً بعد مدینة [103]  .  شیكاغو ( Chicago ): ھي ثالث أكبر مدینة في الوالیات المتحدة األمریكیة سكانا

نیویورك ولوس أنجلوس. تقع مدینة شیكاغو في والیة إلینوي.
http://en.wikipedia.org/wiki/American_Bankers_Association  .  [104]

[105]  .  صحیفة نیویورك تریبیون ( The New-York Tribune ): كانت صحیفة أمریكیة، نشرت ألول

مرة من قبل ھوراس غریلي في عام 1841 ، واعتبرت لفترة طویلة من الصحف الرائدة في الوالیات المتحدة.
[106]  .  دار السك ( Mint ): أو دار الضرب، ویأتي اللفظ اإلنجلیزي أیضا بمعنى نعناع، ھو مكان تصنیع

وسك العملة المعدنیة.
[107]  .  جیمس أبرام غارفیلد ( James Abram Garfield, 1831-1881 ): الرئیس العشرین

للوالیات المتحدة األمریكیة من 4 مارس 1881 إلى 19 سبتمبر 1881 . یعتبر بعد ولیام ھنري ھاریسون
ثاني أقصر فترة رئاسة لرئیس أمریكي تولى الحكم، حیث تعرض لعملیة اغتیال في 2 یولیو 1881 .

http://en.wikipedia.org/wiki/Cleon_Skousen
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http://en.wikipedia.org/wiki/Free_Silver  .  [108]

[109]  .  ولیام جیننغز بریان ( William Jennings Bryan, 1860-1925 ): سیاسي أمریكي. تولى

منصب وزیر خارجیة الوالیات المتحدة من 5 مارس 1913 إلى 9 یونیو 1915 في عھد الرئیس وودرو
ویلسون. ترشح النتخابات الرئاسة األمریكیة ثالث مرات في لألعوام 1896 ، 1900 ، 1908 .

[110]  .  والیة نبراسكا ( State of Nebraska ): والیة من أمریكیة، عاصمتھا لنكولن. أكبر مدنھا ھي

أوماھا. و ھي واحدة من كبریات الوالیات الزراعیة األمریكیة. یحّدھا من الشمال والیة داكوتا الجنوبیة، والیة
آیوا شرقا. جنوبا تقع والیة كانساس، وغربا تقع والیة وایومنغ.

http://en.wikipedia.org/wiki/Cross_of_Gold_speech  .  [111]

[112]  .  ویلیام ماكینلي ( William McKinley Jr, 1843-1901 ): الرئیس الخامس والعشرون

للوالیات المتحدة األمریكیة حكم من 4 مارس 1897 حتى وفاتھ یوم 14 سبتمبر 1901 متأثراً بجراحھ بعد
تعرضھ لعملیة اغتیال في 6 سبتمبر.

[113]  .  وودرو ویلسون ( Thomas Woodrow Wilson, 1856–1924 ): الرئیس الثامن

والعشرون للوالیات المتحدة األمریكیة بالفترة من 4 مارس 1913 إلى 4 مارس 1921 . حصل على جائزة
نوبل للسالم سنة 1919 .

[114]  .  جون دایفسون روكفلر ( John Davison Rockefeller, 1839-1937 ): ویعرف أیضا بـ

جون د. روكفلر األب تمییزا لھ عن ابنھ جون د. روكفلر اإلبن ( 1874 - 1960 )، كان من كبار رجال
األعمال والصناعیین في الوالیات المتحدة األمریكیة، لعب دروا محوریا في تأسیس صناعة النفط وذلك عن

طریق شركة "ستاندرد أویل".
[115]  .  ستاندرد أویل ( Standard Oil ): كانت شركة عمالقة إلنتاج ونقل وتكریر وتسویق النفط تأسست

في والیة أوھایو، في الوالیات المتحدة األمریكیة. وذلك في 10 ینایر 1870 بواسطة رجل األعمال والصناعي
العصامي جون د. روكفلر وشركائھ، برأس مال قدره ملیون دوالر أمریكي. مع حلول العام 1879 كانت

الشركة تسیطر على حوالي 90 % من إجمالي تصفیة النفط في الوالیات المتحدة.
http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Grenfell,_1st_Baron_St_Just  .  [116]

[117]  .  ثیودور روزفلت ( Theodore "Teddy" Roosevelt, 1858-1919 ): كان نائب الرئیس

األمریكي الخامس والعشرون، والرئیس األمریكي السادس والعشرون خلفا للرئیس السابق ویلیام مكینلي الذي تم
اغتیالھ. تولى الرئاسة بالفترة من 1901 إلى 1909 .

[118]  .  توماس ناست ( Thomas Nast, 1840-1902 ): كان رساما كاریكاتیریا شھیرا في أمیركا،

أصلھ ألماني، مؤسس ھذا النوع من الرسومات السیاسیة في أمیركا.
[119]  .  التّراست (من اإلنجلیزیة: trust ): شكل من أشكال االحتكارات، التي یفقد فیھا المشاركون استقاللھم

الصناعي والتجاري وأحیانا حتى القانوني. وتتركز السلطة الحقیقیة في أیدي اإلدارة أو رئیس الشركة.
[120]  .  تشارلز لیندبیرغ األب ( Charles August Lindbergh Sr. 1859 - 1924 ): كان عضوا

في الكونغرس في الوالیات المتحدة من والیة مینیسوتا. عارض دخول أمریكا في الحرب العالمیة األولى وقانون
االحتیاط الفیدرالي في عام 1913 .
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[121]  .  جورجیا ( Georgia ): ھي والیة من الوالیات المتحدة تقع في الجنوب الشرقي، وھي آخر

ّ للملك الوالیات ال 13 التي بدأ بھا تأسیس الوالیات المتحدة األمریكیة، وقد أطلق علیھا ھذا االسم تكریما
البریطاني جورج الثاني ( 1638 - 1760 ).

http://en.wikipedia.org/wiki/Nelson_W._Aldrich  .  [122]

[123]  .  رود آیالند ( The State of Rhode Island and Providence Plantations ): ھي

أصغر الوالیات األمریكیة مساحة. تقع في شمال شرق الوالیات المتحدة األمریكیة. عاصمة الوالیة ھي مدینة
بروفیدنس.

http://en.wikipedia.org/wiki/John_D._Rockefeller,_Jr  .  [124]

[125]  .  بنك تشیس مانھاتن ( Chase Manhattan Bank ): واحد من أكبر البنوك التجاریة في

الوالیات المتحدة. یدیر أكثر من 200 مكتب في منطقة نیویورك الكبرى، ولھ فروع في جمیع أنحاء العالم.
تأسس تشیس مانھاتن عام 1955 م، نتیجة اندماج مصرف تشیس ناشیونال ومصرف مانھاتن كمباني. والبنك

جزء من مؤسسة تشیس مانھاتن.
[126]  .  بول موریتس واربورغ ( Paul Moritz Warburg ): ممول أمریكي ومنّظر النظام االحتیاطي

الفیدرالي. وأصبح عضوا في مجلس االحتیاطي الفیدرالي بعد مشاركتھ في االجتماع السري لمحافظي البنوك
الرائدة في جزیرة جیكیل حیث تم تطویر مفھوم االحتیاطي الفیدرالي.

[127]  .  جاكوب شیف ( Jacob Henry Schiff ): مصرفي أمریكي یھودي، فیلنثروبیست وناشط

اجتماعي.
[128]  .  ستي بانك أحد أكبر البنوك في العالم، تأسس عام 1812 . وھو الذراع المصرفي لمجموعة سیتي

غروب ویعمل في أكثر من 100 بلد حول العالم. تأسس في عام 1812 تحت مسمى سیتي بانك أوف
نیویورك، ودخل في النظام المصرفي األمریكي عام 1863 وتم تغییر اسمھ إلى ناشنال سیتي بانك بعدھا

بخمس أعوام
[129]  .  فرانك آرثر فاندرلیب ( Frank Arthur Vanderlip, 1864-1937 ): ممول من الوالیات

المتحدة، مساعد وزیر الخزانة غیج لیمان ( Lyman Judson Gage ) في األعوام من 1897 إلى
1901 . نائب رئیس أحد أكبر البنوك األمریكیة - ناشیونال سیتي بنك أوف نیویورك (اآلن سیتي بنك) – في
األعوام 1901 - 1909 ، ورئیس ھذا البنك في السنوات 1909 - 1919 . عضو مجلس إدارة المؤسسة

. American International Corporation - الدولیة األمریكیة
[130]  .  العالقات العامة: ھي الفن القائم على أسس علمیة لبحث أنسب طرق التعامل الناجحة المتبادلة بین

المنظمة وجمھورھا الداخلي والخارجي لتحقیق أھدافھا مع مراعاة القیم والمعاییر االجتماعیة والقوانین
واألخالق العامة بالمجتمع. (تعریف العالقات العامة في قاموس اكسفورد).

http://en.wikipedia.org/wiki/Jekyll_Island_Club  .  [131]

[132]  .  جامعة برنستون ( Princeton University ): ھي جامعة خاصة بحثیة متعددة االختصاصات

تقع في بلدة برنستون بوالیة نیو جیرسي، الوالیات المتحدة. تأسست الجامعة في مدینة إلیزابیث، بوالیة نیو
جیرسي عام 1746 تحت اسم كلیة نیو جیرسي. ثم نُقلت إلى نیوآرك عام 1747 . واستقرت ببرنستون عام

1756 . بُّدل اسمھا إلى جامعة برنستون عام 1896 .
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[133]  .  شارع المال والبورصة في الوالیات المتحدة األمریكیة وول ستریت ( Wall Street ): ھو أحد

شوارع مانھاتن السفلى، مدینة نیویورك، الوالیات المتحدة األمریكیة. وفي الوقت الحالي وول ستریت یعني
الواجھة الرئیسیة للسوق األمریكي حیث توجد فیھ بورصة نیویورك والكثیر من الشركات المالیة األمریكیة

الضخمة.
http://www.amazon.com/James-Perloff/e/B001K9033O  .  [134]

[135]  .  برنارد باروخ ( Bernard Mannes Baruch, 1870–1965 ): ممول أمیركي ومضارب

وسیاسي ورجل دولة. كان مستشار رئیس الوالیات المتحدة في عھد وودرو ویلسون وفرانكلین روزفلت.
[136]  .  البُودل اسم یطلق على ساللة من الكالب األلیفة الذكیة التي كانت تُستخدم ألغراض الصید واسترداد

الطریدة في أوروبا. من المعتقد أن ھذه الساللة ظھرت ألول مرة في ألمانیا خالل القرن السادس عشر. ولعلھ
ُجلب من فرنسا أو الدنمارك أو روسیا. تُعدُّ كالب البودل من الحیوانات المدللة المفضلة في بعض الدول

الغربیة.
http://www.woodrowwilson.org/museum/the-manse  .  [137]

[138]  .  لویس توماس مكفادین ( Louis Thomas McFadden, 1876-1936 ): عضو مجلس

النواب األمریكي من والیة بنسلفانیا. اقتصادي، اتھم االحتیاطي الفیدرالي في خلق أزمة عام 1929 ، و تمویل
مصارف وول ستریت النقالب عام 1917 في روسیا. مؤیّد ھتلر ومعادي للّسامیة. مات مسموما.

[139]  .  ضریبة الدخل: ھي ضریبة تفرض على األشخاص (سواء أكانوا أشخاص طبعیین أو معنویین

كالشركات) الذین یمارسون المھن والنشاطات (التجارة، الخدمات...الخ) في دولة معینة والذین یزید دخلھم عن
مقدار معین من المال في السنة.

[140]  .  یعتبر سعر الخصم من أقدم أدوات السیاسة النقدیة. فقد تم تطویره كوسیلة لزیادة السیولة لدى البنوك

التجاریة عند الحاجة، وقد استعمل للمرة األولى من قبل بنك أوف إنجلترا في عام 1839 م. أما في الوقت
الحاضر فإن النظام یتیح للبنوك التجاریة االقتراض المباشر أو خصم ما لدیھا من أوراق مالیة لدى البنك
المركزي. ویسمى سعر الفائدة عند االقتراض من البنك المركزي من قبل البنوك التجاریة بسعر الخصم. ویعتبر

سعر الخصم مؤشراً مھماً لسعر الفائدة السائد في السوق في كثیر من البلدان.
[141]  .  الشھادات الذھبیة ( Gold certificate ): ھي شھادات تصدھا وزارة الخزانة األمریكیة وتثبت

ملكیة الذھب في البنك من قبل مالكھا. استخدمت في السنوات 1882 - 1934 .
http://en.wikipedia.org/wiki/Gold_certificate  .  [142]

[143]  .  جون ویلیام رایت باتمان ( John William Wright Patman, 1893–1976 ): كان عضوا

في الكونغرس األمیركي من والیة تكساس ورئیس مجلس إدارة لجنة البنوك والعملة ( 1965 - 1975 ).
[144]  .  توماس ألفا إدیسون ( Thomas Alva Edison, 1847–1931 ): مخترع أمریكي ولد في

قریة میالن بوالیة أوھایو األمریكیة، لم یتعلم في مدارس الدولة إال ثالثة أشھر فقط، ظھرت عبقریتھ في
االختراع وإقامة مشغلھ الخاص حیث أظھر سیرتھ المدھشة كمخترع، ومن اختراعاتھ مسجالت االقتراع

والبارق الطابع والھاتف الناقل الفحمي والمیكرفون والفونوغراف وأعظم اختراعاتھ المصباح الكھربائي.
[145]  .  الوفاق الثالثي: عبارة عن اتحاد عسكري بین بریطانیا وفرنسا وروسیا. تأسس عام 1907 من خالل

معاھدة سانت بطرسبرغ.
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[146]  .  ُدَول المركز أو ُدَول الوسط أو الدول الوسطى: ھو تعبیر یستعمل لإلشارة إلى التحالف بین

اإلمبراطوریة األلمانیة، واإلمبراطوریة النمساویة المجریة واإلمبراطوریة العثمانیة، ومملكة بلغاریا أثناء
الحرب العالمیة األولى.

http://en.wikipedia.org/wiki/Gary_Allen  .  [147]

[148]  .  المفارقة (باإلنجلیزیة: paradox ), تناقض ظاھري، أمر ُمحیر ظاھري التناقض. وفقا لتعریف

الفیلسوف اإلنجلیزي مارك سینسبري، المفارقة تعني: خاتمة قد تبدو غیر مقبولة، مستمدة من فرضیات قد تبدو
مقبولة من خالل منطق قد یبدو مقبوال.

[149]  .  ویالرد كلیو سكاوزن ( Willard Cleon Skousen, 1913 – 2006 ): كان كاتبا أمیركیا،

محافظ دستوري، كان لھ نظرة سیاسیة قائمة على اإلیمان.
http://www.amazon.com/Naked-Capitalist-W-Cleon-  .  [150]

Skousen/dp/0899683231
[151]  .  ماو تسي تونغ ( Mao Zedong, 1893-1976 ): زعیم الحزب الشیوعي الصیني منذ 1935

حتى وفاتھ. كان سیاسیاً وقائداً عسكریاً صینیًا. أخذ ماو على عاتقھ تمدن الصین وتحویلھا إلى أمة عصریة قویة،
بدأ بالعنایة بالتعلیم والتصنیع والصحة حول النظام االقتصادي من رأسمالیة إلى اشتراكیة، وسیطر على كل
أجھزة الدولة واستخدمھا للدعایة، فبعد أن كانت الصین تقدس اآلباء واألجداد منذ آالف السنین أصبحت تقدس

الوطن وبدأت تعالیم كونفوشیوس في االنقراض حتى اختفت.
Dneprostroi Dam  .  [152] : محطة كبیرة للطاقة الكھرومائیة في جنوب أوكرانیا، التي توفّر

الكھرباء للمنطقة الصناعیة دونیتسك – كیروفوغراد.
[153]  .  بوریس یلتسن ( Boris Nikolayevich Yeltsin, 1931-2007 ): أول رؤساء روسیا بعد

تفكك االتحاد السوفیتي. كان عھد یلتسن فترة مظلمة في التاریخ الروسي الحدیث لم یشھد الروس مثلھا حتى
أثناء االحتالل النازي وأثناء الحرب العالمیة الثانیة أو قبل الثورة البلشفیة.

[154]  .  البرولیتاریا ( Proletariat ): ھو مصطلح ظھر في القرن التاسع عشر ضمن كتاب بیان الحزب

الشیوعي لكارل ماركس وفریدریك أنجلس یشیر فیھ إلى الطبقة التي ستتولد بعد تحول اقتصاد العالم من اقتصاد
تنافسي إلى اقتصاد احتكاري، ویقصد ماركس بالبرولیتاریا - الطبقة التي ال تملك أي وسائل إنتاج وتعیش من

بیع مجھودھا العضلي أو الفكري.
[155]  .  عصبة األمم ( League of Nations ): ھي إحدى المنظمات الدولیة السابقة التي تأسست عقب

مؤتمر باریس للسالم عام 1919 ، الذي أنھى الحرب العالمیة األولى. كانت ھذه المنظمة سلفًا لألمم المتحدة،
وھي أّول منظمة أمن دولیة ھدفت إلى الحفاظ على السالم العالمي.

[156]  .  العولمة ( Globalization ): ھي مصطلح یشیر المعنى الحرفي لھ إلى تلك العملیة التي یتم فیھا

تحویل الظواھر المحلیة أو اإلقلیمیة إلى ظواھر عالمیة. ویمكن وصف العولمة أیًضا بأنھا عملیة یتم من خاللھا
تعزیز الترابط بین شعوب العالم في إطار مجتمع واحد لكي تتضافر جھودھم معًا نحو األفضل. تمثل ھذه العملیة

مجموع القوى االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة والثقافیة والتكنولوجیة.
[157]  .  وارن ھاردینغ ( Warren Gamaliel Harding, 1865-1923 ): رئیس الوالیات المتحدة

التاسع والعشرون من الحزب الجمھوري، حكم في األعوام 1921 - 1923 حیث مات قبل أن یتم والیتھ.

http://en.wikipedia.org/wiki/Gary_Allen
http://www.amazon.com/Naked-Capitalist-W-Cleon-Skousen/dp/0899683231


[158]  .  البلشفیة ( Bolsheviks ): تعني الكثرة أو األكثریة وقد أطلقت جماعة الجناح الیساري من أنصار

لینین في حزب العمل االشتراكي الدیمقراطي الروسي ھذا التعبیر على نفسھا عام 1903 . وكانوا یشكلون
األكثریة في الحزب، بینما سمي البقیة بالمونشفیك (أي األقلیة).

[159]  .  كالفین كولیدج ( John Calvin Coolidge, Jr. 1872-1933 ): الرئیس الثالثون للوالیات

المتحدة األمریكیة بالفترة من 1923 حتّى 1929 . ھو محامي جمھوري من فیرمونت. كان نائب رئیس
الدولة، وتولى الرئاسة بعد وفاة وارن ھاردینغ.

[160]  .  أوھایو ھي والیة أمریكیة تقع في الغرب األوسط للوالیات المتحدة. ترجع تسمیة الوالیة بھذا االسم

نسبة إلى نھر أوھایو الذي یمثل حدودھا الجنوبیة.
[161]  >  فرانكلین دیالنو روزفلت ( Franklin Delano Roosevelt, 1882-1945 ): رئیس

الوالیات المتحدة األمریكیة الثاني والثالثون، وكان ینتمي إلى الحزب الدیمقراطي. أعید انتخابھ أربع مرات
متتالیة، إذ توفي في العام األول من والیتھ الرابعة. لھ مقولة مشھورة: "الشيء الوحید الذي یجب أن نخاف منھ

ھو الخوف نفسھ".
[162]  .  العراب ( The Godfather ): عبارة عن لفظة تطلق على كبیر العائلة والمتنفذ فیھا والمسیطر.

العائلة ھنا (المقربون واألصدقاء وكل من یكنون الوالء للعراب). بالمختصر، تُطلق على زعیم المافیا الذي
أصبح لھ نفوذ قوي وسلطة قویة. الكلمة المشابھة للعراب ھي "الدون" وھناك ألقاب أقوى وذات مكانة أعلى

ومرموقة أكثر من العّراب مثل القیصر والدوق والبارون.
. http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_P._Kennedy,_Sr  .  [163]

[164]  .  یوم الخمیس األسود ( Black Tuesday ): یتعلق بیوم 24 أكتوبر 1929 ، وھو یوم انھیار

بورصة وول ستریت. یعود ذلك إلى تفوق العرض على الطلب بشكل خیالي حیث تم عرض 13 ملیون سھم
تقریباً على الئحة البیع األمر الذي أوصل أسعار األسھم إلى أدنى مستوى بعد ارتفاع سابق.

Sir Winston Leonard Spencer-Churchill, ) [165]  .  السیر ونستون لیونارد سبنسر تشرشل

1965-1874 ): ولد في قصر بلنھایم في محافظة أوكسفوردشایر في إنجلترا. َكاَن رجَل دولة إنجلیزَي
وجندي وُمؤلَف وخطیب مفوه. یعتبر أحد أھم الزعماِء في التاریخِ البریطانيِ والعالميِ الحدیِث. شغل ونستون
تشرشل منصب رئیس وزراء بریطانیا عام 1940 واستمّر فیھ خالل الحرب العالمیة الثانیة وذلك بعد استقالة

تشامبرلین.
[166]  .  لیمان براذرز ( Lehman Brothers Holdings Inc ): ھو بنك تم تأسیسھ في أالباما،

الوالیات المتحدة األمریكیة عام 1850 على ید ثالثة أخوة یھود من تجار القطن، لیكون مؤسسة خدمات مالیة
دولیة. ویقع مقره الرئیسي في نیویورك. أعلن عن إفالسھ في 14 سبتمبر 2008 بسبب الخسارة التي حدثت
في سوق الرھن العقاري. كان إلفالس البنك تأثیرات سلبیة على الكثیر من أسواق العالم حیث سمي الیوم الذي

اعلن فیھ البنك إفالسھ بـ "االثنین األسود".
IDR  .  [167] :  شھادات إیداع دولیة تسمح بتداول أسھم السوق الخارجیة في أمریكا.

[168]  .  كان ھربرت كالرك ھوفر ( Herbert Clark Hoover, 1874-1964 ): الرئیس الحادي

والثالثون للوالیات المتحدة، مھندس مناجم ناجح، إداریاً وإنسانیاً. َمثَل مكونات حركة التأثیر لمناطق التطویر،
مجادالً الحلول التقنیة شبھ الھندسیة لكل المشاكل االجتماعیة واالقتصادیة، لكنھ فشل في حل مشكلة الكساد الكبیر

الذي بدأ في رئاستھ.

http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_P._Kennedy,_Sr


[169]  .  ھاینریش برونینغ ( Heinrich Brüning ): سیاسي ألماني، تولى منصب المستشار في جمھوریة

فایمار من 30 مارس 1930 إلى 30 مایو 1932 .
[170]  .  األونصة: ھي إحدى وحدات قیاس الكتلة، وھي مستخدمة في عدد من األنظمة المختلفة لوحدات

القیاس. واألونصة تسمى أیضاً باألوقیة وتساوي 28.349523125 غرام.
[171]  .  قلعة فورت نوكس ( Fort Knox ): ھو الخزانة الرئیسیة الحتیاطي الذھب في الوالیات المتحدة

األمریكیة، بني عام 1936 ویضم حوالي 147.3 ملیون أوقیة من الذھب تبلغ قیمتھ 600 ملیار دوالر، وھي
تقع في والیة كنتاكي بالوالیات المتحدة، تحتل مساحة 110 ألف فدان من األرض، على بعد 35 میل من بلدة
"لویس فیل"، تعتبر من أكثر المباني حراسة في العالم علیھ حراسة مشددة جدا فھو مبني من الغرانیت الصلب
والخرسانة المسلحة ومحاط بسیاج من الصلب، والمبني محاط بمعسكر حربي أمریكي ھائل یتكون من جیش من

الحراس مھمتھم حراسة المبني علي مدار الساعة.
ً دول متعادیة، في [172]  .  سباق التسلح: ھو مصطلح یصف صراع أو سباق بین دولتین متحاربتین، غالبا

سبیل التفوق العسكري. وذلك عن طریق الحصول على عدد أكبر من األسلحة، وقوات مسلحة أكبر، والتمكن
من تصنیع معدات ذات تقنیة عسكریة أفضل، وأفضل مثال على ذلك ھو سباق التسلح الذي كان موجودا فیما
عرف باسم الحرب الباردة بین االتحاد السوفیتي والوالیات المتحدة األمریكیة والذي انتھى بانتصار أمریكا

وتفكك االتحاد السوفیتي.
ق بھ [173]  .  النظام النقدي األوروبي( European Monetary System ): ھو الترتیب الذي یُنَّسٍ

أعضاء المجتمع األوروبي سیاساتھم االقتصادیة والنقدیة. أساس النظام النقدي األوروبي وحدة أنشئت بصفة
خاصة تسمى وحدة العملة األوروبیة إیكو.

[174]  .  اتفاقیة التجارة الحرة لشمال أمریكا ( North American Free Trade Agreement ): ھي

معاھدة إلنشاء منطقة تجاریة حرة ما بین الوالیات المتحدة وكندا والمكسیك. ودخلت حیز التنفیذ في 1 كانون
الثاني من عام 1994 .

[175]  .  االتفاقیة العامة للتعرفة الجمركیة والتجارة ( GATT ): عقدت في تشرین األول عام 1947 بین

عدد من البلدان تستھدف التخفیف من قیود التجارة الدولیة مثل نظام الحصص وقد تضمنت خفض الرسوم
الجمركیة على عدد من السلع. اتخذت مـن مدینة جنیف في سویسرا مقراً لھا.

[176]  .  صندوق النقد الدولي ( The International Monetary Fund, IMF ): ھو وكالة

متخصصة من منظومة بریتون وودز تابعة لألمم المتحدة، أنشئ بموجب معاھدة دولیة في عام 1945 للعمل
على تعزیز سالمة االقتصاد العالمي. ویقع مقر الصندوق في واشنطن، ویدیره أعضاؤه الذین یشملون جمیع

بلدان العالم تقریباً بعددھم البالغ 186 بلدا.
[177]  .  دوایت دیفید أیزنھاور ( Dwight David "Ike" Eisenhower, 1890-1969 ): سیاسي

وعسكري أمریكي ورئیس الوالیات المتحدة رقم 34 ، تولى الحكم في الفترة من 1953 إلى 1961 . خالل
الحرب العالمیة الثانیة، شغل منصب القائد األعلى لقوات الحلفاء في أوروبا، المسؤولة عن التخطیط واإلشراف

على نجاح غزو فرنسا وألمانیا. في عام 1951 ، أصبح أول قائد أعلى لقوات حلف الناتو.
[178]  .  ریتشارد میلھوس نیكسون ( Richard Milhous Nixon, 1913-1994 ): رئیس الوالیات

المتحدة األمریكیة السابع والثالثین ( 1969 – 1974 ) ونائب الرئیس األمریكي السادس والثالثین ( 1953



– 1961 ). اضطر للتنحي في بدایة فترة رئاستھ الثانیة بسبب فضیحة ووترغیت تحت وطأة تھدید الكونغرس
بإدانتھ.

[179]  .  رونالد ویلسون ریجان   ( Ronald Wilson Reagan, 1911-2004 ): الرئیس األربعین

للوالیات المتحدة األمریكیة من عام 1981 إلى 1989 ، وقبلھا كان الحاكم رقم 33 على والیة كالیفورنیا.
كان یعمل بمجال التمثیل قبل أن یدخل المجال السیاسي الذي بدأه في بدایة الخمسینیات. وكان أھم موضوع في
الحملة االنتخابیة للمرشح ریغان ھو مزاعمھ بعجز إدارة كارتر في تقدیر أھمیة إسرائیل كرصید استراتیجي

للوالیات المتحدة في الشرق األوسط.
[180]  .  البنك الدولي ( The World Bank ): ھو أحد الوكاالت المتخصصة في األمم المتحدة التي تعنى

بالتنمیة. وقد بدأ نشاطھ بالمساعدة في إعمار أوروبا بعد الحرب العالمیة الثانیة وھي الفكرة التي تبلورت خالل
الحرب العالمیة الثانیة في "بریتون وودز" بوالیة نیو ھامبشیر األمریكیة.

[181]  .  ویلیام جیفرسون كلینتون ( William Jefferson "Bill" Clinton ): رئیس الوالیات المتحدة

األمریكیة الثاني واألربعون، انتخب لفترتین رئاسیتین متتالیتین بین عامي 1993 و 2001 . تولى الرئاسة بعد
نھایة الحرب الباردة. وھو زوج وزیرة الخارجیة األمریكیة والمرشحة السابقة النتخابات الرئاسة األمریكیة

ھیالري كلینتون.
[182]  .  األمم المتحدة ( United Nations ): ھي منظمة عالمیة تضم في عضویتھا جمیع دول العالم

المستقلة تقریباً. تأسست منظمة األمم المتحدة بتاریخ 24 أكتوبر 1945 في مدینة سان فرانسیسكو في والیة
كالیفورنیا األمریكیة، تبعاً لمؤتمر دومبارتون أوكس الذي عقد في العاصمة واشنطن.

[183]  .  حقوق السحب الخاصة ( Special Drawing Rights ): ھي أصل احتیاطي دولي استحدثھ

الصندوق في عام 1969 لیصبح مكمال لألصول الرسمیة الخاصة بالبلدان األعضاء. ویتم تحدید قیمة ھذا
األصل اعتمادا على سلة من أربع عمالت دولیة أساسیة، ویمكن مبادلتھ بأي من العمالت القابلة للتداول الحر.

[184]  .  بنك التسویات الدولیة ( Bank for International Settlements ): ھو منظمة دولیة للبنوك

المركزیة "تقّوي التعاون المالي والتمویلي العالمیین وتعمل كبنك للبنوك المركزیة" وال یخضع للمساءلة أمام أي
حكومة. یقوم البنك بأعمالھ من خالل لجان فرعیة واألمانات التي تستضیفھا، وعبر اللقاء السنوي لجمیع
األعضاء. ویؤدي أیضاً خدمات مصرفیة، ولكن فقط للبنوك المركزیة، أو للمنظمات الدولیة مثلھ. یقع مقر البنك

في بازل، سویسرا.
[185]  .  البیزو: ھو العملة الرسمیة في المكسیك ویساوي 100 سنتافوس.

[186]  .  التأمیم: ھو نقل ملكیة قطاع معین إلى ملكیة الدولة أي تحویلھ إلى القطاع العام. وھي مرحلة تمر بھا

الدولة المستقلة عادة في إطار عملیة نقل الملكیة وإرساء قواعد السیادة بحیث تقوم الدولة بإرجاع ملكیة ما یراد
تأمیمھ إلى نفسھا.
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