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اإلهداء

مرص وعالج الوطني البنك عن كتب الذي باشا حرب طلعت له املغفور روح إىل
نهضتنا. من القواعد لريفع مرصورشكاته بنك س وأسَّ االقتصادي،

إليه. واالستماع معه بالعمل أسعدتني أليام ذكرى الرسالة، هذه أهدي

مهران زكريا





مقدمة

املركزي، البنك عن ُمحارضة إلقاءِ إىل األمريكية بالجامعة العامة الخدمة قسم دعاني
يف املركزي البنك عن أتحدث أن فاخرتُت فيها؛ أُحارض التي النَّاحية اختيار حرية يل وترك
املوضوع. هذا يف ذكره لغريي أو يل سبق ما أكرَِّر أن أُِرْد لم ألنِّي ذلك املختلفة؛ العصور

ذلك يف ُمتبًعا الوقائع، صميم من الدروس ألستخرج التاريخ عىل أعتمَد أن رأيُت وقد
قاعة يف َصها ملخَّ وألقيُت امُلحارضة هذه فأعددُت األملانية. بالطريقة املعروفة الطريقة

.١٩٤٨ سنة يناير من الثاني يف التذكارية «يورت»
فيها رأوا ألنهم بطبعها؛ أقوَم أن امُلحارضة سمعوا الذين بعضحرضات إيلَّ َطَلَب وقد
لنظمها. ُمقارٌن عرٌض وفيه املركزية، البنوك لدراسة تمهيد فيه البحث من جديًدا لونًا

عظيٍم بَديٍن أعرتَف أن — التاريخ إىل تستنُد وامُلحارضة — واجبي من ألرى وإنِّي
يل ترجم أو فيه نافثني ما البحث عىل عني شجَّ فقد حسن. بك سليم األستاذ الكبري خ للمؤرِّ
عىل الكالم عند عليها اعتمدُت التي املراجع من بكثرٍي أمدَّني وكذلك الربدية. الوثائق بعض
— اإلسكندرية متحف مدير — رو» «ألن مسرت لجناب بالفضِل أقرُّ كما القديمة. الدول
والرومان والبطالسة الفراعنة تاريخ يف الغامضة النقط بعض استيضاح عىل أعانني فقد

الثناء. وأطيب الشكر أجزل منِّي فلحرضتيهما بمرص.





األول الفصل

البنوك تطور

القديمة الدول يف املعابد

واألفراد األمم بعض سري عىل عابًرا مروًرا أمرَّ أن من التاريخية الطريقة أتبع حني يل بدَّ ال
جديًرا أراه ا ممَّ ٍة، خاصَّ فكرٍة أو معني عمل عىل نموذًجا أقدمه أن يصلح ما منها ألقتطف

البحث. هذا يف بالذكر
لوجدنا الحفريات من عليه العثور أمكَن فيما القديم التاريخ مصاِدِر إىل رجعنا ولو
يستكثُر اإلنسان كان الرزق. من الطَّيبات ِقَدِم ذاته يف قديٌم كالهما واالقرتاض اإليداع أنَّ
يلتمسها راح عليه امتنعت وإن فيه، منها يُفيُد وقٍت إىل ادَّخرها حاجته عن زادت فإن منها،

عليها. يقدر ممن صدقة أو قرًضا
هي والحبوب النفس عن والدفاع الصيد فأدوات الِبدائي عهده يف اإلنسان كان فإذا
إىل يهتدي أن قبل أيًضا بها تبايع التي األوىل نقوده لهذا وهي عليه، يحرص ما أثمُن
أرجح عىل — الليديُّون يرضبها َ بدأ التي املسكوكة النقود ثم املعدنية األجرام استعمال

األقوال.
يف الحاجة لوقِت يدَِّخرها وأن السلع، بتلك اإلنساُن يحتفَظ أن الطبيعي من كان وملَّا
مناعٍة من فيها ملا األمِر؛ ِل أوَّ يف املعابد استودعها فقد الغصب، أو قة الرسَّ خوف أمنٍي مكاٍن
أمكنة بها واإلغريق والفرس والبابليني واآلشوريني املرصيني قدماء معابد وكانت وقداسٍة.
تثبت ما املعابد بعض وجدران الخزف قطع من اآلن ولدينا األفراد. ودائع لحفظ ة خاصَّ
يقطعون املؤرخني جعل ا ممَّ األفراد؛ وتقرض الودائع تقبل كانت املعابد تلك أنَّ نقوشه
تؤدِّي كانت «Samosساموس» ومعبد «Ephese «أفيز ومعبد «Delosدلوس» معبد بأنَّ

الحارض. الوقِت يف البنوك شون تؤدِّيها التي األغراض



املختلفة العصور يف املركزي البنك

درجٍة عىل كان وإنَّما ديني، رئيس مجرد املرصيني قدماء عند املعبد كاهن يكن لم
يف املساعدات لهم ويقدِّم معاشهم أمور للنَّاس يدبُِّر فكان االقتصادي، االستعداد من كبريٍة

. املحيلِّ االقتصادي التوجيه من قليٍل بغرِي عليهم ويقوم يق، الضِّ أوقاِت
عليه — يوسف أنَّ من امُلقدَّسة الكتب يف جاءَ ما ة صحَّ التاريخي البحث لنا أكََّد وقد
سنوات سبع إىل امتدَّت أزمة يُعالج املرصية األرِض خزائِن عىل مواله جعله قد — السالم
يؤِمُن التي األسطورة نشأت التاريخية الحقيقة هذه ومن النيل. فيضان انخفاض بسبِب
االقتصاديني من كثري حاول وقد سنوات، سبع كل مرَّة األزمات تعاُقِب من اإلرسائيليون بها

تها. صحَّ عىل األدلة يُقيموا أن

اإلغريق اإلقراضعند

املعابد كانت هل نعرف أن ذلك ويستتبع امُلحتاجني. يُقِرضون كانوا املعابد كهنة إنَّ قلنا
معابد أنَّ والرَّاِجُح ذلك، يف املؤرُِّخون اختلف قروٍض. من تقدِّمه كانت ما عىل فائدة تأخذ
تعويضعن أخِذ إىل اضطرت ولكنها فائدة، تأخذ باإلقراِض عهدها ِل أوَّ يف تُكن لم اإلغريق
معُموًال بعد فيما صارت التي الفوائد أخذ عادة ذلك عن فنشأت القرض، سداد يف التأخري

يقرتض. الذي املال لرأس استغالل أو أجر أنَّها اعتباِر عىل بها
حرفًة اإلقراض يتَِّخذون األفراد فيه بدأ الذي الوقت التحقيق وجِه عىل نعرف ولسنا
قد امليالد قبل الثامن القرن يف عاش الذي «هريود» أنَّ الثابتة القصص من ولكن لهم.
تسليفه عىل الطريقة بتلك َعه يُشجِّ حتى أخذ ا ممَّ أكثر مُلقرضه يردَّ أن ملقرتضحبوب نصح

منه. االقرتاض إىل احتاج إذا أُخرى مرَّة
بدفع املقرتض يُطالب أن للمقِرِض أباَح ألنه ظامًلا؛ القديم اإلغريقي القانون وكان
هذا وعىل عليه. املتََّفِق امليعاد يف السلفة يسدَّ لم إذا األصل عىل زيادة استلف ما نصف
ذوو عنها ويتعاىل الضعفاء من نفٌر إليها ُ يلجأ كاسبة عملية اإلقراض عملية أصبحت
اإلغريق عند االقتصادي التوسع ظروف تُحتِّمها رضورة صارت أن لبثت ما ولكنها الههم.
املصارف رجال كبار من كثري أسماء التاريخ لنا حفظ وقد امليالد. قبل الرابع القرن يف
مراكب. خمِس من ُمكوَّنًا أسطوًال بالده أهدى الذي األثيني «بازيون» فمنهم اإلغريقية؛
«فورميون رشيكه بعده إدارتها عىل قام مرصفية كبريٍة ثروٍة عن ٣٧١ سنة مات وقد
الهامة القضايا إحدى يف مجيٍد بدفاٍع «Demothene «ديموستني خلَّده الذي «Phormion

عليه. ُرفعت التي
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أطلق فقد خشبية، مائدة جوار إىل عمله ليبارش يجلُس اإلغريقي الصرييف كان وملَّا
اآلن. إىل اليونانية اللغة يف ُمستعملة زالت وال املرصف، عىل Trapezi ترابيزة كلمة اإلغريق
إىل املصارف عىل علًما صارت التي «Banco, Taoula بنك «طاولة اللغات يف وترجمتها

هذا. وقتنا
املدعو أحدهم فكتب ألعمالهم، الدعاية يف اإلغريقية املصارف أصحاب افتنَّ وقد
الليل يف حتَّى مستعد وأنه الوطنيني، يعامل كما األجانب يُعامل أنه مرصفه عىل «كايكوس»
عليها ع ويوقِّ اليومية حساباتهم فيها يقيُِّدون دفاتر لهم وكانت أراد، ملن النقود يبدل أن

اللزوم. عند عليه للمضاهاة خاتمه أو بإمضائه العميل
يف «باملوراتوريوم» اآلن املعروف الدفع إيقاف نظام اإلغريقي القانون عرف وقد
لها ورتَّبوا املالية، القضايا يف املدافعني بعض َص تخصَّ وقد واألزمات. يق الضِّ أوقاِت

فيها. الفصل رسعة إىل تؤدِّي إجراءات

البطالسة عند املركزي البنك

كانوا املرصيني ألن مرضوبة؛ نقود لها تكن لم مرص ٣٣٢ق.م سنة اإلغريق دخل وحني
استدعى إذا معدنية بحلقات أيًضا يتعاملون كانوا وقد بينهم. فيما بالحبوب يتعاملون
استوطنت جاليَّات لإلغريق كانت فقد املرصيني، غري مع أغلبها تجارية أغراٍض يف األمر
الكانوبي، النيل فرع عند «نقراطس» بلدة أهمها األبيض، البحِر عن تبعُد ال ُمُدنًا قبل من

البارود». «إيتاي من القريبة «نقراش» بلدة اآلن ومكانها
أفرادها عدد بلغ إغريقية جالية تقطنه حر دويل ميناء بمثابة البلدة هذه كانت
الذهبية الدارية بالقطعة اآلخرين البالد أهل مع أو بينهم فيما يتعاملون نسمة ١٠٠٠٠
ومن اإلغريقية الجاليات هذه نشطت وقد ومضاعفاتها. الدراخمة من اإلغريقية وبالقطع
كبار منها وكان البالد، داخلية يف وتغلغلوا املقدوني، الفتح عقب اإلغريق مرصمن إىل نزح

البطالسة. عهد عىل املال ورجال املوظفني
قسمني؛ إىل موها فقسَّ الرضائب، يف ُمزدوًجا نظاًما الخزانة ملوارد البطالسة وضع ولقد
تُؤَخذُ رضائب واآلخر: األرضاملزروعة، تنتجها التي الحبوب من عينًا تُؤخذُ رضائب أحدها:
يف تسلم كانت فقد الزراعية؛ الرضائب ا أمَّ مرصباسمهم. يف التيرضبوها العمالت من نقًدا
الرضائب ا وأمَّ باإلسكندرية. الرئيسية املخازن إىل وتَُرِعِه النيل يف مراكبهم تنقلها ثم شون،
العقود كرسوم بالزراعة له عالقة ال ما كلِّ عىل تُؤخذُ ومكوس رسوم وهي — النقدية
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عليه يرسو ُملتزٍم إىل األمر ِل أوَّ يف فيها عهدوا فقد — واالحتكار الحرَّة املهن ورضائب
علنيَّة. ُمزايدة يف األكرب العطاء

يف صلح وإن نظاٌم ألنه النقدية؛ الرضائب يف االلتزام نظام خطأ اتََّضح أن يلبث ولم
امللتزمني هؤالء عمل عىل اإلرشاف وصعوبة املسافات لبُعِد مرص يف يصلُح ال أنه إالَّ آثينا
نفسه، البطليموس إىل وأساءوا الجباية، يف الرشوة ونرشوا الخسف، الناس ساموا الذين
وإيداعها الرضائب لجباية قبلها من موظفني وعيَّنت االلتزام، نظام عن الحكومة فعَدلت

الخزانة. لحساب واستغاللها تحصيلها عىل يقوم حكوميٍّا مرصًفا
الحكومية املصارف من النوع هذا أعمال عىل ضوءًا أخريًا الفيوم حفائر ألقت وقد
وفيما — املصارف هذه مديري أحد — «زينون» تركها وثائق من بها اكتشف فيما
البطليموس كان اإليرادات بقوانني تعرف ملكية نصوصإلرادات من باإلسكندرية اكتشف
بها. العمل يجب لوائح أو كمنشورات وموظفيها البنوك هذه مديري إىل يُرسلها «فيالدلف»
فبعضها متاحف، ِة عدَّ عىل موزَّعة «زينون» وثائق أنَّ األسف أشدَّ له يؤَسُف ا وممَّ
وكان وكولومبيا. وإيطاليا، املتحدة، الواليات متاحف يف اآلخر والبعض القاهرة، بمتحف
كلها، ترتجم وأن القاهرة، متحف يف أعماله وملف «زينون» ت سجالَّ تُحفظ أن الواجب من
قوانني أنَّ أيًضا له يُؤَسُف ا وممَّ ترجمة. بغري اآلخر البعض ويبقى بعضها يرتجم فال
كثري اضطر ولذلك الربدي؛ ورق تتلف التي اإلسكندرية رطوبة بها ت أرضَّ قد اإليرادات
تُخطئُ؛ وقد تصيُب قد ظنيَّة بفروض التلف أحدثه الذي الفراغ يملئوا أن ترجموها ممن

فيها. الباحثني عند الخالف يقوُم ثمَّ ومن
العالم وضعها قيمة رسالة وعىل الوثائق لهذه اإلنجليزية الرتجمة عىل اطَّلعُت ولقد
Accentuke؛ aus der Kongishen Bank Theben عنوانها: «Vulken «فلكن األملاني

طيبة. يف امللكي البنك توضيح أي
بمعنى املركزي البنك نظام عرفت مرصقد أنَّ لحرضاتكم أؤكد أن هذا بعد وأستطيع
وأنه الهامة، املرصية البالد بمختلف وشون فروع له كانت املركزي البنك هذا وأنَّ الكلمة،

اآلن. ُمتَّبٌع هو ا عمَّ كثريًا يختلُف ال ما ومحرََّراته أساليبه يف استعمل
امللكي املرصف مدير «Appolonios «أبولونيس أنَّ «زينون» وثائق من وثبت
جرت آخر، فرع مدير «Python «وبيتون بالفيوم، املرصف مدير و«زينون» باإلسكندرية،
وأثمان اِل الُعمَّ أجور أنَّ يفيُد ما األوراق هذه ويف الفروع. يف العمل لتنظيم ُمكاتبات بينهما
التوريد أذون وأنَّ شيكات، كأنها بتحاويل تدفع كانت ة العامَّ للخزانة املوردة السلع
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ا جدٍّ قريبٍة عباراٍت يف تُحرَُّر كانت وفروعه البنك هذا من القبض وإيصاالت الدفع وقسائم
. الحاِرضِ الوقِت يف البنوك تستعمله ا ممَّ

أنَّه اآلتية: البنوك نُُظم عىل املرصي املركزي البنك أدخلها التي الهامة التعديالت ومن
العمليات جميع يف الكتابة عىل االعتماد رضورة عىل ونصَّ الشفوية، باألوامر العمل أبطَل
ودائع قبول إىل جاريٍة حساباٍت فتِح من املرصف أعمال يف ِع التوسُّ عن فضًال املرصفية.

وعينية. شخصية وضمانات رهون تقديم مع ُمختلفٍة، ألغراٍض سلفيَّات وإعطاء
وتحتُِّم امللكية، األموال استغالل برضورة املصارف ُمديري تُلِزُم امللكية األوامر وكانت
أيًضا املصارف هذه وكانت تضيَع. ال حتى لألفراد إقراضها عند رهونًا يأخذوا أن عليهم
خرباء فيها وكان طويًال. وقتًا فيها بقيت إذا فوائد عنها وتُعطي فيها املودعة األموال تستغل
أعمالهم ُمبارشة قبل َقَسًما يؤدُّون جميًعا وكانوا حسابات، وُمراجعو والنقوِد املعادِن يف
ُدوا بدَّ أو أعمالهم يف أهملوا إذا العقاِب أشدَّ يُعاَقبُون وكانوا واألمانة، ِة بالذمَّ يُؤدُّوا أن عىل

ة. عامَّ أمواًال اعتبارها عىل إليهم املسلََّمِة األموال تلك
ل يموِّ كان بل الداخلية، املعامالت عىل نشاطه يقُرصُ امللكي املركزي البنك يكن ولم
َطَلبَت وقد األخرى. الدول مع قروٍض يف أيًضا ويتعامُل املتوسط، األبيض البحر يف التجارة
يف به لتستعني دوليٍّا قرًضا يُقِرضها أن «فيالدلف» عهد يف امللكي البنك من قرطاجنة
بنك منها طلب عندما روما بنوك ولكن روما. يُغِضَب ال رفضحتَّى ولكنه روما، مع حربها
إيرادات جميع املرصي البنك يرهن أن منها قاسية رشوًطا اشرتطت تقرضه أن «أوليت»

للقرض. ضمانًا الدولة
مملوًكا كان عندما املرصي املركزي البنك ذلك إنَّ نقوَل: أن ُكلِّه هذا بعد ونستطيع
أنَّ اعتبار عىل الفعيل، التأميم من صورة كان االقتصادية البالد سياسة منه ُه يوجِّ للحاكم
ثم الدولة، إيرادات جميع تدخلها الخزانة قوامها كان القديمة العصور تلك يف امللك مالية

بالده. يف ة العامَّ اإلصالح ومرشوعات الحرب عىل ينفقه كان ما جميع منها يرصف
والتعامل بإدارتها انفَرَد قد وفروعه الحكومي املرصف ذلك أنَّ نذُكَر أن املهم ومن
وعند بمنازلهم غاللهم َخْزَن ِلني ُمفضِّ عنها ابتعدوا فقد املرصيون ا أمَّ اإلغريق. معها

الشون. مع يتعاملون الرضورة
عىل تُفَرُض كانت اإلضافية ائب الرضَّ ولكوِن بفقرهم املؤرخني بعض ذلك علََّل وقد
ووالئم حفالت يف وضيافتهم الحكام عن للرتفيه يُؤخذُ ما ومنها وآخر، وقٍت بني املرصيني
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حلَّ ا ممَّ لربهم شكوى «الفيال» مسلَّة عىل يكتبون إيزيس كهنة جعل ما ذلك من فخمة.
أيًضا ذلك ومن القبلية. باألقاليم تجوالهم يف والقادة الجنود إطعام بسبب ضنٍك من بهم
حماًرا، أربعون أمتعتها يحمُل حاشيته ومعه سياحٍة يف مرص عىل وفَد ُرومانيٍّا نبيًال أنَّ
بهم. لالحتفاء االكتتابات عىل املرصيون ويرغم الحكومة، من بدعوٍة البالد يجوبون وكانوا
الرضائب تلك يف منهم تُؤخذ ال حتى البنوك يف نقودهم إيداع عن امتنعوا األسباب ولهذه
الجباة أيدي إليهم تمتدُّ ال — األغنياء وهم — اإلغريق بينما الجربية، واالكتتابات اإلضافية

البالد. استعمروا الذين جنسهم أبناء من املوظفني وكبار

الرومان عند البنوك

عىل التعديالت من كثريًا أدخلوا ٥٣٢م، سنة كليوباترة هزيمة بعد مرص الرومان فتح وملَّا
ومن والبطالسة. اإلغريق عن نقلوها أن لهم سبق التي والعمومية الخصوصية البنوك نظم
ال البطالسة كان وقد لهم، حرفًة البنوك اتخاذ لألفراد أباحوا أنهم التعديالت هذه أهمِّ
املؤرخني أغلب جعل ا ممَّ الحكومة؛ تعطيه أن املتعذر من ترصيٍح بعد إالَّ بذلك يسمحون

للدولة. ملًكا وجعلوها البنوك أعمال احتكروا قد البطالسة بأنَّ القول إىل يذهب
البنوك هذه مديرو وكان حرَّة، تجارة البنوك مهنة تَُعدُّ ُروما كانت العكس وعىل
من النوع هذا روما عرفت وقد الدولة. خزانة مديري عن تماًما ُمنفصلني الخصوصية
باسم ُعِرُفوا الصريفيني من جماعة به يقوم وكان امليالد، قبل الرابع القرن يف البنوك
يف يتجرون وكانوا منه. القريبة األحياء ويف الفورم جوار إىل حوانيت فتحوا Argentarû
وكان بالفائدة. النقود ويقرضون ورشاءً، بيًعا — الفضة خاص وبنوع — النفيسة املعادن

والفينيقيني. واإلغريق الرومانيني اإلسبان من أجنبي أصل من بعضهم
وشئونها ماليتها تنظيِم إىل اضُطرَّت ١٤٦ق.م، سنة قرطاجنة عىل ُروما انترصت وملَّا
تؤدِّي خزائنها فجعلت العظيمة. إمرباطوريتها بناء يف ثابتٍة بخطواٍت لتسريَ االقتصادية
فرع أهمها املستعمرات يف فروع عرش لها وجعلت للدولة، الحكومي املرصف أعمال
ادرات الصَّ رضائب تجبي الفروع وهذه أفريقية. بالد من جاورها ولَِما ملرص اإلسكندرية
تقرض روما خزانة وكانت روما. يف للخزانة وتُرسلها الجزية ل وتحصِّ والواردات

جزية. من عليها ما دفع يف رت تأخَّ هي إذا الفائدة عىل وتحاسبها املستعمرات
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الحكام من األثرياء وأموال ِسيها ُمؤسِّ أموال عىل تقوُم فكانت الخصوصية، البنوك ا أمَّ
دفاتر ولها التحاويل، وتقبُل الجارية الحسابات تفتح البنوك هذه وكانت الرومان. وأغنياء
بنوك وإىل األستاذ. ودفرت اليومية ودفرت الصندوق بدفرت اآلن يِه نُسمِّ ما منها ُمنظَّمة،

الحالية. الدفاتر مسك لطريقة األصول وضع يف الفضل يرجع الرومان
اضطرَّ مما القانونية؛ الفائدة من بأكثر األحيان أغلب يف يتعاملون املقرضون وكان
ائن الدَّ أموال من كبري قسم ُمصادرة عىل فنصَّ القسوة؛ استعمال إىل الروماني ع امُلرشِّ
البيع بطريقِة القانون عىل التحايُِل إىل بعضهم َ فَلَجأ بالرِّبا. التعامل عليهم ثبت إذا واملدين
كثريٌ نََزَح امُلرابني عىل الحكومة َدت شدَّ وملَّا السلم، بيع بطريقة أو «بالغاروقة» املعروف
أعني تحت فأقرضوا — لها املشتغلني باألجانب القدم منذ ابتليت التي — مرص إىل منهم

الحاالت. من كثرٍي يف ٪٨٠ بلغت بفائدٍة ورعايتهم الرومانيني ُحكَّامها
أن ائن للدَّ تُبيُح االقرتاض عقود وكانت الرومان. نفوس يف ًال ُمتأصِّ الرِّبا كان ولقد
عجَز إذا ائن الدَّ ِف ترصُّ تحت نفسه يضع أن املدين يلزم الذي بالرشط عمًال مدينه يسرتقَّ

الوفاء. عن
نقلها التي القاعدة وضع قد الروماني القانون أنَّ هنا نذكَر أن يفوتنا ال هذا ومع
املتعاملنيوغريهم، عىل ة حجَّ البنوك دفاتر اتخاذ إمكان وهي عنه، أخذ الفرنيسومن املرشع

التجارية. الدعاوى يف اإلثبات أدلَِّة من ودليًال

الوسطى العصور

احتضار فرتة وهي الوسطى، بالعصور املؤرخني عند يُعرف ما إىل ذلك بعد ننتقل
سادت الزمن من حقبة وتلك والرشقي، الغربي يها ِشقَّ سقوط بني الرومانية اإلمرباطورية
فُعلماءُ اإلسالمية البالد يف ا أمَّ واء. السَّ عىل واملسلمني املسيحني عند الدينية العقائد فيها
إقراض يحرُِّمون الدين رجال كان فقد املسيحية البالد يف ا وأمَّ بالربا، التعاُمَل يرون ال ِع الرشَّ
إذا كالحبوب املستهلكة السلع إقراض أيًضا ويحرُِّمون الربا، سموها وقد بالفائدة النقود
وأرهقوا الدول، ُمختلف اإلقراضيف بعمليَّات اليهود انفَرَد لذلك أعطيت؛ ا ممَّ أكثر ردها كان

البالد. من كثرٍي يف واالعتداء واملطاردة الكراهية موضع جعلتهم فادحٍة برشوٍط الناس
تقاليد ورثت التي بيزنطة يف وخصوًصا — واالقتصادية السياسية الظروف ولكن
من ِة بالشدَّ محاكمها تأخذُ فال تدريجيٍّا، تتساَمُح الكنيسة جعلت — والرومان اإلغريق
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قليلة تكون أن عىل بالفائدة التعامل يُجيُز الباباوات بعض وَجاءَ بالفائدة. يتعاَمُل
اليهود عبث يمنع كي ديونهم تحصيل يف لهم َط توسَّ بل بالفعل، املقرضني بعض وحمى
يف ُمكوَّنَة صغرية رشكات ذلك أثر عىل فنشطت واملال. التجارة مرافق عىل وسيطرتهم
غني أو حاكم أمدَّها وربَّما بمالها، البنوك بأعمال تقوُم غنيٍَّة واحدٍة عائلٍة أفراِد من الغالب
منه تستمدُّ بظلِّهم واستظلَّت والنبالء والحكومة األفراد أقرضت وقد أيًضا. بماله مسترتٌ
هذه من والبلديات الحكومات اقرتضت ما وكثريًا نفسها. عن األذى به وتدفع واملعونة الجاه
ُصكوًكا للبنوك وكتبت الحروب، عىل لتُنِفَق أو املجاعة أوقاِت يف الحبوب لتشرتي البنوك
البنوك وصلة العامة الديون أساس ذلك من فكان أقساطه؛ دفع ومواعيد وفوائده بالدَّين

بها.
من له بدَّ ال بل الرشكات، هذه تعضيد من مفرَّ ال أنَّه الحكَّام بعض رأى فقد ولهذا
يف يُنِشئُ البندقية حاكم فنجد التجارة، يف ولتساعده األزمات يف جواره إىل لتقَف خلقها
األغنياء عىل فرضه جربي باكتتاب Bank of Wenice ببنك املعروف البنك ١١٧١ سنة
باملال، معهم الحكومة أرشك ثمَّ سنويٍّا، ٪٥ عن يقلُّ ال ربٍح بضماِن لهم َد وتعهَّ فرًضا،

إلدارته. يعينهم موظفني البنك ذلك إدارة عىل وجعل
تقليده؛ إىل أُخرى بالًدا دفع كبريًا نجاًحا الحكومي شبه املركزي البنك ذلك نجح وقد
الفكرة وأخذت عرش. الرَّابع القرن يف برشلونة وبنك جورج سانت بنك قواعده عىل فقاَم
بعد تجارتهم ونشطت ملكهم كرب حني الهولنديون بها أخذ حتَّى آخر إىل بلٍد من تنتُرش
Bank Amesterdam—“Bankاملعروف بنكها أمسرتدام يف فأنشئوا االستعماري، توسعهم

موظفيها. بواسطة إدارتها وتحت الحكومة َكنَف يف ١٦٠٩ سنة van Wissel”
سنة يف تحقيق وُعِمل بأمواله، وعبثوا البنك ذلك إدارة الهولنديون املوظفون أساءَ وقد
ال جلدر ٣٠٠٠٠٠٠٠ بمبلغ الدفاتر يف ُمقدَّرة كانت التي الودائع أنَّ منه اتضح ١٧٦٠
يقل ال ما رسقوا قد املوظفني وأنَّ جلدر، ١٠٠٠٠٠٠٠ مبلغ سوى خزائنه يف منها يُوجد
مسئولة ألنها دعمه؛ عىل تعمل أن الحكومة واضطرَّت منها. ٪٦٦ أو البنك أموال ثلثْي عن
اتضح أن يلبث لم املوظفني عبث ولكن فيه، املودعة لألموال وضامنة موظفيها أعمال عن
ُمفلٌس أنَّه ظهر البنك حساب وراجعت ١٧٩٠ سنة هوالندا فرنسا احتلَّت فحني أُخرى، مرَّة
الهولندية الحكومة فاضطرَّت للبذخ؛ قروًضا منه البلدية واقرتاض املوظفني تالعب بسبب

ديونه. جميع تدفع وأن أعماله ي تصفِّ أن إىل
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لو» «جون رشكات

وعظات؛ دروس من فيها ملا البنوك تاريخ ُكتَّاب يرويها التي الطَّريفة القصص ومن
يف اختلفت ولكنها املال، شئون يف العالم نوابغ أكرب من أنَّه عىل اآلراء اتَّفقت رجل ة قصَّ
ولكن نزيٌه رجٌل بأنَّه قائٍل ومن التاريخ، عرفه ُمغامر ُمحتال أكرب إنَّه قائٍل فمن حقيقته؛
جانٍب أعظم عىل األصل استكتلندي رجل ،«John Law لو «جون ذلكم خانته؛ الظروف
Money عنوانها ١٧٠٠ سنة قيِّمة رسالة وضع االقتصادية، والثقافة العلمي التحصيل من
من أربعون أسهمه يف يكتتب مركزي بنك مرشوع ضمنها ،and Trade Considered
األرايض؛ عىل ورهون بقروٍض وتغطِّيِه النقدي، الورق تُصِدُر رشكة ليكونوا املاليني كبار
اسكتلندا يف أحد بمرشوعه يؤمن لم وملَّا ذاته، الوقِت يف غطائها من وتقوِّي ثمرتها من فتفيد
التوسع يف إنجلرتا ملنافسة املتعطشة فرنسا يف اإلنجليز خصوم إىل الرحال شدَّ إنجلرتا أو

واملايل. االستعماري
إنشاء برضورِة وأقنعه به الصلة وطََّد الذي لو» «جون ب الفرنيس العرش ويص َب رحَّ
بفرنسا املايل املجلس ورجال الخصوصية البنوك أصحاب ولكن الحكومة. بأموال بنك
الحكومة، إرشاف وتحت لألفراد مملوك بنك إنشاء مرشوع إىل فعدله املرشوع، ناهضوا
بنكه وبدأ ،١٧١٦ سنة الربملان يف ة ضجَّ وسط بالبنك امتياًزا وأعطاه ذلك الويص فقبل
أعماله يف ونجح والفضة، بالذهب ٪١٠٠ ُمغطٍّى ورًقا فأصدر ،Banque Générale ى املسمَّ
الفائدة سعر تقليل إىل األُخرى البنوك اضطر إذ للفرنسيني؛ ُكربى خدمة وأدَّى كبريًا نجاًحا

والحكومة. األفراد بها تقرض كانت التي
االستزادِة إىل دفعه الطمع ولكن امُلفلحني. من لكان الحد هذا عند وقف الرجل أنَّ ولو
امللكي البنك بإنشاء امتياز عىل رشده بلوغ عقب امللك من يحصُل وجعله النجاح، من
بالنقود قيمته دفع عىل ُمجربًا يكوَن أن ُدون النقدي الورق إلصداِر Banque Royale

إىل ودفعهم كاذبًا، رخاءً للناس ر صوَّ النَّقدي الورق يف ًما تضخُّ بذلك فسبب املعدنية؛
وبعضها نافٌع بعضها م، التضخُّ ظروف تُمِليِه الذي النَّوِع من كثرية رشكات تأسيس
بمعظمها قصد التي الرشكات تلك إنشاءِ يف خطريًا َدوًرا أيًضا الوطنية ولعبت خيايل.

وآسيا. أمريكا يف تعمل التي رشكاتهم ورصاع اإلنجليز إغاظة
خمس َداَمت طاحنٍة أزمٍة يف فرنسا ووقوع ورشكاته البنك بإفالِس األمُر وانتهى
إنجلرتا له رتبت حتَّى الطُُّرق يف ُل يتسوَّ طريًدا أضحى فقد العالم يف رجٍل أغنى ا أمَّ سنوات.

فرنسا. اللدوِد عدوها مالية إفساد عىل له مكافأة معاًشا
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رجٌل جاءَ حتَّى قرٍن، نصف زهاءَ الفرنسيني بأذهان عالقة النكبة هذه آثار بقيت
Caisse بنك بإنشاء امتياًزا حكومتها من واستصدر ،١٧٧٦ سنة بجنيف املاليني كباِر من
ُمعيَّنًا َمبلًغا الفرنسية الخزانة يُودَِع أن عىل النقدي، الورق إصدار حق له d’Escompte
وطلباتها الحكومة ضغط تحت اضطر ولكنه بموافقتها، يُصدره ملا تأمينًا سنداتها من
لت وتدخَّ الدفع، عن فتوقف معدنيَّة، نُقوًدا بدله يعطي أن يمكنه ال ورًقا يصدَر أن املتكرَِّرة
تُرهقه عادت الحكومة ولكن و١٧٧٩، ١٧٧٧ سني يف مكانته فاسرتدَّ إلنقاذه؛ الحكومة
بأوراٍق يَها تسوِّ أن أرادت فرنك ١٥٠٠٠٠٠٠ منه اقرتضته ما مجموع بلغ باالقرتاضحتَّى
رشاء منها الغرض أنَّ ذكرت الفرنسية، الثورة ُقبيل Assignats اسمها الخزانة أصدرتها
تدفع بأن الصكوك تلك يف دت وتعهَّ الدولة، أمالك إىل ها لضمِّ الدِّين ورجال الكنائس أمالك
بلغت حتَّى إصدارها من الحكومة وأكثرت الرِّبح، يف َطَمًعا عليها النَّاس فأقبل فائدة، عنها
منها بدًال تصدر أن الحكومة واضطرت قيمتها. بذلك فنزلت فرنك ٤٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠
الجمهورية، أمالك بعض عىل ُممتاز برهٍن غطَّتها Mandats باسم عرفت أُخرى صكوًكا
إلغائها من ا بُدٍّ الحكومة تجد ولم الحضيض، إىل فهوت بها، الثقة لفقد تُفلح لم ولكنها

.١٧٩٧ سنة تماًما
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الثاني الفصل

ويف فرنسا ويف إنجلرتا املركزييف البنك
املتحدة الواليات ويف روسيا ويف أملانيا

إنجلرتا بنك

يف القائمة املركزية البنوك أهم عن لنتكلََّم ستاره التاريخ عليها أنزل التي البنوك تلك ندع
عىل املوجودة البنوك أقدم يكن لم وإن فهو إنجلرتا. بنك بعميدها؛ ُمبتدئني الحاِرضِ الوقِت
خالدة وآثار البنوك عالم يف تنكر ال مآثر له ذلك برغم أنه إالَّ ماًال، أكثرها أو الحياة قيِد

الربيطاني. واالستعمار واالقتصاد السياسة يف
،١٦٩٤ سنة باترسون» «وليم اسمه رُجل العتيد املرصف لهذا األوىل الخطَّة رسم
الحزب من بعضهم السيتي، حي يف املاليني كباِر من بجماعة ماله تدبرِي عىل واستعان
جنيه ١٢٠٠٠٠٠ William الثالث وليم امللك ليقرضوا Whigs ال بجماعة املعروف
سنويٍّا لهم تدفع فائدٍة نظري فرنسا ملك عرش الرَّابع لويس مع حربه يف بها ليستعني
١٠٠٠٠٠ لهم يدفع ما مجموع فيكون اإلدارة، نفقات ي سمِّ ما إليها ُمضاًفا ٪٨ بواقع
الحكومة من إذٍن عىل تحصَل أن الرشكة هذه حقِّ من يكون أن وعىل سنويٍّا، جنيه

قليلة. سنوات بعد اإلذن ذلك عىل حصلت وقد النقدي، الورق بإصدار الربيطانية
األقاليم األرايضوأعيان مالك من جماعة رأس عىل Foley وفويل Harley هاريل ولكن
Toriesاملعروفني االختصاصات أوسع امللكية بإعطاء املطالبني من والرجعيني والقساوسة
وأقرضوه للمال احتياجه ُفرصة انتهزوا بأنهم إنجلرتا بنك ُمنِشئ فاتهموا ذلك، أغاظهم
امللك بحزب األمر يطل ولم خونة. اكون أفَّ بأنهم الربملان يف َعَلنًا ورموهم فاحش، بربا
النسائية األمراض طبيب األصِل يف كان للمال اٌع جمَّ رجٌل ُه أعدَّ بمرشوٍع ناهضهم حتَّى
امللك وحزب البالط رجاِل من رشكة فكون ،Dr, Chamberlen اسمه آن، امللكة ومولد
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يغطى أن عىل النَّقدي الورق إصدار حق له Land Bankاألرايض بنك ونه يُسمُّ بنًكا أنشأت
هو طاملا الورق إصداِر من خوَف ال أنَّه ذلك يف تهم وحجَّ الزراعية، األمالك عىل برهوٍن
لدفِع أيًضا يكفي مضمونًا إيراًدا تغلُّ التي الزراعية األرايض عىل عينيٍَّة بحقوٍق ُمغطٍّى

للمساهمني. معقوٍل ربٍح
اضطر أنَّه إالَّ الرصاع، ذلك يف ُمحايًدا يبقى أن َحاَوَل قد وليم امللك كون من وبالرَّغِم

جنيه. ٥٠٠٠ بمبلغ األرايض بنك يف امُلساهمة إىل الحوادث ضغط تحَت
وضعه أن سبق الذي للمرشوع به الشَّ قريِب أساٍس عىل البنك هذا مرشوع قاَم وقد
وقيمتها. سمعتها األرض يُفِقد الرهن ة مدَّ طول أنَّ البنك هذا ِيس ُمؤسِّ فات وقد لو. جون
بثروٍة أتت أعوام عرشة رهنت إذا جنيه ١٠٠٠ مثًال قيمتها التي األرض أنَّ ظنُّوا وقد
وهكذا، جنيه ٢٠٠٠٠ تُوازي بثروة أتت عاًما عرشين رهنت وإذا جنيه، ١٠٠٠٠ تُوازي

اإلصدار. عند للغطاءِ طيِّبًا أساًسا تصلح الثروة هذه مثل أنَّ وحسبوا
القس وقف فقد دينيٍّا؛ حاربوه بل ماليٍّا بُمحاربته إنجلرتا بنك خصوم يكتف ولم
بارك هايد من قامت ُمظاهرٍة إىل ودعا بول سانت كنيسة يف خطيبًا Sachervell الدكتور
عىل فحافظ امللكي حرسها أرسلت آن Anne امللكة ولكن ونهبه، إنجلرتا بنك لتخريب
ولكنها معها. العالقات ووثق الصنيع هذا لها البنك حفظ وقد امُلعتدين، من وحماُه البنك
برشكة امتياًزا لهم فأصدرت للملكية، املنارصين تُريض أن أُخرى ناحيٍة من اضطرَّت
فأجلسوه ل، األوَّ جورج امللك أقحموا وقد أمريكا. يف فرنسا لنفوِذ ُمحاربة South Sea
الجمهور ليقبل النفوذ ذوي بعض إدارتها عضوية يف وجعلوا ة، فجَّ رشكات رياسة يف
قراره وأصدر فاتهم، ترصُّ يف الربملان َق وحقَّ كات الرشَّ هذه أفلست وقد فيها. االكتتاِب عىل

خائبة. مرشوعات يف وأوقعوه بالشعب غرَُّروا الذين الُعَظَماء هؤالء بإدانة
العواصف تلك وسط األتم الوجه عىل بعمِلِه يقوَم أن إنجلرتا بنك استطاع ولقد
بنك مساهمي بنصرصيح منعوا قد خصومه أنَّ حظِِّه ُحسِن من ولعلَّ واملالية، الحزبية
رحب كان له كيدهم رغم إنجلرتا بنك ولكن رشكاتهم. بعض يف االشرتاك من إنجلرتا
املالية الورطة من الحكومة أعوان إلنقاِذ امُلساعدة بذل عن يمتنع فلم ُخصومه؛ مع الصدر

فيها. أنفسهم أوقعوا التي
لها سبَّبَت التي واألزمات الحروب يف بالقروض الربيطانية الحكومة عىل يبخل ولم
إنجلرتا لبنك منها الجنيهات، من مليونًا ٧٥ بمبلغ َر ُقدِّ ما ١٧٥٠ سنة يف بلغت ديونًا
ماليني ستة عدده شعٍب عىل الوقت ذلك يف بالقليِل ليس الدين وهذا مليونًا. ١٢ وحده
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ثمَّ ،٪٤ إىل دينه فائدة ينزل أن خاطٍر طيِب عن البنك قبل لقد نسمة. مليون ونصف
امُلختلفة الحكومة ديون وحدته بتحويِل َل تكفَّ فقد هذا وفوق ،٪٣ إىل ثانية مرَّة أنزلها

الربيطانية. الحكومة بها إليه عهدت التي املهمة بتلك القيام فأحسن األنواع،
والعرشين الخامسة يف وهو عاتقه عىل أخذ Pitt الصغري بت العبقري الُحكم ويلِّ وملَّا
واتخاذ النفقات بتقليِل إنجلرتا ديون تخفيِض عىل يعمل أن ١٧٨٣ سنة عمره من
فقد تمهله، لم الفرنسية الثورة ولكن الديون. الستهالك امليزانية يف ُص يخصَّ احتياطي
أن وأوشك إنجلرتا، إىل لهيبه امتدَّ األوروبية القارَّة يف عنيًفا رصاًعا أعقابها يف جرَّت
يكن لم التي للحرب لتستعدَّ تقرتَض أن يف إلنجلرتا بدٌّ يكن ولم ُمستعمراتها، يف يتناولها

فيها. الدخول من مفر ة ثمَّ
من بترصيٍح إالَّ الحكومة يقرض أالَّ القانون بمقتىض ُمقيًَّدا إنجلرتا بنك كان وملَّا
أن يده ويطلق القيد، هذا من إنجلرتا بنك يعفي قانونًا «بت» استصدر فقد الربملان،
مصائر فيها تعلَّقت التي السواد الحالكة الفرتة تلك يف البنك ذلك من يشاء ما يقرتض
البنكنوت من أكثر إذ لإلفالس؛ تعرََّض ولكنه ذلك البنك وَقِبَل والفناء. الحياة بني إنجلرتا
وإذا ذلك، من تعفيه أن الحكومة ت وهمَّ املعدنية. النقدية بالقطع يُطالبونه الناس وجاء
املعدنية. بالنقود يطالبوا وأالَّ أموالهم يسحبوا أالَّ ًدا تعهُّ ويمضون يجتمعون املاِل بزعماء
بنوا لقوٍم باإلعجاِب نذكَرُه أن من لنا بدَّ ال العملية، الوطنية مواِقِف من خالٌد موقٌف ذلك

والتضحية. األخالِق عىل مجدهم
األموال وجاءت الربيطانية، املالية إىل الثقة عادت نابليون عىل اإلنجليز انترص وملَّا
العمل الحكومة وأعادت األُخرى، البنوك من وغريه البنك عىل ُق تتدفَّ املعدنية والسبائك

الربملان. استئذان بعد إالَّ يُقرضها أالَّ إنجلرتا بنك عىل تحرُِّم كانت التي باملادة
أدَّى بل بالده، نحو واجبه البنك فيها أدَّى التي هي فقط الحروب شدائد تكن ولم
ونشأت الزراعية، املحاصيل نقص ضائقة ت عمَّ عندما أيًضا السلم أزمات يف الواجب ذلك
إنجلرتا بنوك فيها تعرَّضت التي التأمني رشكات وتخبُّط الصناعي التناُفس ُمفاجآت
بأقلِّ فنجت ماهر ربان قيادة السفينة وقاد إنجلرتا بنك فتقدَّم فعًال، للخراب ورشكاتها

املمكنة. الخسائر
ويف االستعمارية، َكات ِ الرشَّ من كثرٍي عثرات إقالة يف الطوىل اليد البنك لهذا كانت ولقد
كلََّفته وكم الربيطاني. واالستعمار التجارة ملصلحة الخارج يف تعمل التي البنوك إنشاءِ
للحكومة مكََّن أنَّه وحسبه باملعونة. الرشكات هذه يمدَّ أن وعلنًا ا ِرسٍّ الربيطانية الحكومة
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التاج إىل ضمها الربملان قرََّر عندما الرشقية الهند رشكة موجودات تشرتي أن الربيطانية
قنال رشكة ألسهم ثمنًا دفعته الذي املبلغ أيًضا الحكومة تلك أعطى وأنَّه الهند، ليحكم

بخٍس. بثمٍن للبيع الخديو عرضها عندما السويس
يف واألفراد والرشكات الُحكومة إليه تنظَر أن كله هذا بعد امُلستغرب من يكن لم
تلك قيمة ملسوا فقد الجميع؛ مصلحة رعاية من عليه انطوى بما اإلعجاب نظرة إنجلرتا

األحداث. وتعاُقِب الزَّمن مروِر عىل وإدارته مساهموه عليها طبع التي الخصال
Lombard كتابه يف وأوجزه وصف أدقَّ Walter Pagehot البنك هذا وصف ولقد
واجبه يؤدِّي أن عرف ألنه نجح؛ قد إنجلرتا بنك «إنَّ فقال: ١٨٧٣ سنة ُطِبَع الذي Street
الرَّخاء وقِت يف فيدخر وحدها، العامة للمصلحة يعمل بل أحًدا، يُحاِبي ال ثاقٍب نظٍر يف
بهذا أعجب وقد بالده.» ليُنقذَ َداِئِد الشَّ أوقاِت يف ُمخاطًرا بها ُم يتقدَّ هائلة احتياطيات
العبارة بتلك إنجلرتا بنك َم أُمِّ قد «إنَّه :١٩٢٦ سنة يف عنه فقال كنيس، اللورد الوصف
سنة َقت تحقَّ فقد وتأويًال؛ قوًال صدقت نبوءة تلك مضت.» سنة خمسني منذُ الجامعة

فارق. بأقلِّ أحد يشعر ولم الحكومة، َمته أمَّ عندما ١٩٤٥

فرنسا بنك

مصلحة يضع جعلته تقاليد يف الزمن مع َج وتدرَّ األفراد، أموال عىل قاَم إنجلرتا بنك ذلك
أنشئ الذي فرنسا بنك عن االختالف بعَض يختلف بنك هو ل، األوَّ املقاِم يف اإلمرباطورية
يف بفرنسا نهض بل الحروب، عىل همه كل يقرص لم الذي نابليون عهد يف ١٨٠٠ سنة

واملال. والقانون االجتماع
كلِّ قيمة أسهم إىل م ُمقسَّ فرنك ٣٠٠٠٠٠٠٠ قدره ماٍل برأِس فرنسا بنك َس تأسَّ
من والباقي فرنك، ٥٠٠٠٠٠٠ قيمته بما الحكومة فيه كتبت فرنك، ١٠٠٠ منها سهٍم
إليه ت ضمَّ عندما ١٩٤٨ سنة ماله رأس زيد ثم والرشكات، األفراد به اكتتب املال رأِس

فرنسا. يف امُلنترشة فروعه ضمن صارت إقليمية بنوك تسع
حدٍّ إىل الفرنسية الحكومة لسلطان خاضًعا حكومي شبه أمره أوَل البنك هذا نشأ
إصدار احتكر وقد وسياسته. إدارته يف رأيها غري رأي وال فيه، ُمساهمة فهي كبرٍي؛
يستعلمون ال الفرنسيني ألن إنجلرتا؛ لبنك بالنسبة إصداره من وأكثر فرنسا، يف البنكنوت

اإلنجليز. يستعملها التي بالكثرة الشيكات
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أجٍر، بغرِي كبرية بخدماٍت لها ويقوُم أموالها، البنك هذا الفرنسية الحكومة وتستودع
بل والبنوك، الحكومة عىل عمله يقترص وال لها، قروض بتقديم تلزمه أن دائًما وتستطيُع
لهم ويبيع ويشرتي االعتماد، خطابات ويعطيهم الودائع، لهم ويحفظ األفراد مع يتعامل
رضورة من عليه ُمنعِقًدا اإلجماُع كان ما يُخاِلُف هذا يف وهو البورصات. يف املالية األوراق

األفراد. مع التعامل من املركزية البنوك ابتعاد
املواقف من كثرٍي يف باَلَغ أنَّه أولهما: انتقادين؛ البنك هذا إىل الُكتَّاب بعض َه وجَّ وقد
التي الكالسيكية باألساِليِب عمًال خاصٍّ بوجٍه منها الذهبية املعدنية السبائك جمع يف
كان أنه وثانيهما: العمالت. سعِر يف الثبات وعماد الرَّخاء عنواَن النفسية املعادن تعترب
قروض، من تطلبه ما يُناقشها ال الفرنسية، املالية وزارة ألوامر أعمى خضوًعا خاضًعا
أدَّى ا ممَّ قة؛ ُملفَّ مليزانيَّات التوازن تصويِر عىل العمل بواعثها كانت أو عقيمة كانت ولو

الفرنك. هبوط إىل
اآلخر هو واجبه أدَّى قد أنَّه له تذكر أن عليها ه حقِّ فمن انتقاد من إليه يوجه ومهما
بنك كزميله َل يتحوَّ أن قبل وتجارتها استعمارها نرش ويف وأزماتها، حروبها يف بالده نحو

للدولة. مملوك ٍم ُمؤمَّ بنٍك إىل إنجلرتا

أملانيا يف الريشبنك

أن بعد ١٨٧٥ سنة يف أُنشئ الذي األملاني، الريخ بنك بابها: يف الفريدة النماذج ومن
نظام يُوجد أن املتعنيَّ من وكان السبعينيَّة. الحرب يف فرنسا عىل وانترصت أملانيا دت توحَّ
الجرمانية لإلمرباطورية يكون وأن قبل، من الدويالت بنوك به تقوم كانت الذي اإلصدار
أملانيا فتحتل لترسع القوى تجنيد يجب التي االقتصادية نهضتها عليه تقوم مركزي بنك
صَلٍة عىل البنوك يجعل أن األملاني النظام خصائص من كان ولهذا بها؛ الالئق املكان
إالَّ األملاني النظام يُماِثُل وال — والفرنيس اإلنجليزي النظام عكِس عىل بالصناعة وثيقٍة
صلٍة عىل أيًضا البنوك يجعل وأن — املايض الحرب قبل واليابان واملجر النمسا نظام

العامة. والهيئات بالحكومة كبريٍة
كانت عظيمة مالية سوًقا برلني وأفقدت أملانيا، عىل األوىل العاملية الحرب جنت لقد
َجنَت كما قصريٍة، آلجاٍل تقرتُض هي أنَّها حنِي يف طويلة آلجال تقرتُض بكونها تمتاُز
أملانيا ل يموِّ أن الحرب تلك أثناء فائقٍة بمهارٍة استطاع وإن الذي الريخ بنك عىل أيًضا
القوى منهوك منها خرج أنه إالَّ مواردهم، لقلَّة عليها ثقيًال ِعبئًا كانوا الذين وحلفاءها
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الحكومة أعلنت حني ١٩٢٣ سنة قيمته فقد الذي النقدي الورق من خضمٍّ يف غارًقا
لهم تدفع أن لتستطيع امُلساعدة يد الحلفاءُ لها ومدَّ عليها، ما سداِد عن عجزها األملانية

ديون. من عليها فرضوه ما
داوز ملرشوع طبًقا عليه فرض جديٍد نظاٍم يف ١٩٢٤ سنة الريخ بنك الحلفاء أعاد
جاء ثم أجنبيٍّا، قوميسريًا إدارته مجلس يف يعني وأن الُحكومة، عن يبتعَد أن Dawes
الُحكومة سيطرة تحَت البنك أرجع هتلر ولكن محله. أجنبيٍّا خبريًا فأحلَّ «يونج» مرشوع
دوًرا البنك هذا لعب ولقد األفراد. تحملها أسهمه أنَّ ولو الفوهرر، أمام َمسئوًال وجعله
امُلحتلَّة الدول بني التعامل واسطة وكان أملانيا، تمويل يف الثانية العاملية الحرب أثناء خطريًا
التي منطقته يف املارك بزعامة التجاري للتباُدِل ُمحكٍم نظاٍم يف بعملته عمالتها ربط التي
اإلسرتليني اتصال باملارك ُمتَِّصَلة عملتها وجعلت هزيمتهم، قبل األملان جيوش أخضعتها

له. التابعة بالعمالت

الشيوعية روسيا نظام

القيرصي. العهد يف ١٨٦٠ سنة للحكومة ملًكا املركزي بنكها أنشأت فإنها روسيا ا أمَّ
الغطاء يعوزه كان نقدي ورق إصدار عىل حمله ويف منه االقرتاض يف أرسفت ولكنَّها
عىل تسيطر حني الحكومية اإلدارة فساد عىل املثل مرضب القيرصي النظام فكان السليم.

الدولة. بنك
واملصانع واملزارع الغابات جعلوا الذين البالشفة أيدي عىل النظام هذا َ تغريَّ وقد
يعوُد ُمتشابك ُمتَماِسٍك نظاٍم يف بالتوزيِع تقوُم التي وهي للدولة، ملًكا كلها وامُلواصالت
طرائق ُمختلف يف األفراد فيه وجند — يقولون كما — مجموعها يف ة األُمَّ عىل بالنفع
السوفيتيي االتحاد ميزانيات يف تجمع ضخمة ميزانية عليها بالرصف تقوم التي اإلنتاج
باملال الحكومي البنك تمدُّ التي هي امليزانية وهذه املركزية، الترشيعية الهيئة بإرشاف

خطط. من له يرسم ملا طبًقا
وقد «البنكنوت»، النقد ورق إصدار حقَّ البنك وأُعطي ،١٩٢١ سنة النظام هذا ومنع
يستورد ما أو البالد يف منه يُوجد ما سواء الذهب، امتالك حق القانون بمقتىض فيه حرص
وحق املعدنية، القطع منها تقرب التي املعادن امتالك حقُّ وحده له وكذلك الخارج، من

روسيا. إىل تردُّ أو تُوَجد التي األجنبية العمالت امتالك
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املسئول وهو الروسية، العملة يثبت أن عنيٍف مجهوٍد بعد البنك هذا استطاع وقد
البالِد يف ُمنترشة صغرية بنوك ِفِه ترصُّ وتحت بالعمالت، يتعلَّق ما وكل النقد غطاء عن
الرئييس الحكومة بنك حقِّ من فهي األجل القصرية ا أمَّ األجل. الطويلة بالقروض تقوُم

وحده.
آخر إىل اإلنتاج يبدأ أن يوِم من أنواعه بمختلف اإلنتاج ل يموِّ أن البنك هذا ة ومهمَّ
ُمدَّة، أيَّة عاطلة تَبَْقى ال النقود يجعل َمِرن نظامهم أنَّ البالشفة ويزعم فيها. يُباُع مرحلٍة
ملعرفة معه ق حقَّ أخفق فإذا يُقيَِّداِنِه. وتوجيٍه ُحكوميٍّ إرشاٍف إىل املقرتض يُخِضُع أنَّه مع
منه ُمنع وإالَّ فيه، استمرَّ ُمجديًا أجله من اقرتض الذي العمل كان فإذا اإلخفاق، أسباب

أخطائه. نتائج عن وُسِئَل
ودائع من فتأتيه موارده ا أمَّ العامة. امليزانية يف وخسائره البنك هذا أرباح وتدخل
ومن التعاونية املزارع يف اإلنتاج ولتمويل للصناعة أُعدَّت برامج وتنفيِذ لإلنتاج َصة مخصَّ
سنويٍّا. لالتحاِد ة العامَّ امليزانية له ُصه تخصِّ ا عمَّ فضًال أرباحه، من يُؤخذُ خاص احتياطي
لحاجات ُمطابقتني وحركتها النقود كمية جعل عن املسئولية أكرب مسئول البنك وهذا
له يصدر اللزوم وعند الخارجية، البنوك مع يتعامل أن يستطيع الذي وحده وهو البالد،

األجنبية. العمالت سعر بتحديد قانون

املتحدة الواليات يف الفدرالية الطريقة

عىل االقتصادي كيانه قام الذي االكتشاف الحديث توأمه إىل لننتِقَل القديم العالم نرتك
األوروبية؛ القارة من ُمعظُمهم وُوحدانًا زرافاٍت إليه هاجرت نشيطة جماعات أكتاف
ولقد األرض. ِفالحة أو النفيسة، املعادن استخراِج يف الرِّزِق وراءَ سعيًا أو دينية، لدواٍع
وبني بعضهم بني أيًضا بل األقوام، هؤالء بني طاحنة ملعارك مرسًحا القارة تلك كانت

املتحدة. الواليات باستقالل انتهت حرب يف اإلنجليز
جل كان بالد من تتطور حني بها االنتفاع يجب دروًسا الواليات تاريخ يف لنا وإنَّ
امُلبتكرة األساليب أرقى يف والصناعة الزراعة بني تجمع بالد إىل الزراعة، عىل اعتمادها
من املال أسواق النتزاع والتهيُّؤ الدولية امُلنافسة يف حساب أكرب لها يُحَسُب باتت التي

األوروبية. القارَّة
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بها مرَّت قاسية تجارب وليد جاءَ ة عامَّ إدارٍة يف املتحدة املركزية بنوكها ونظام
اإلقليمية واالعتبارات واألزمات الرَّخاء من ُمتالحقة أدواٍر يف واألفراد والحكومة البنوك

املختلفة.
Landاألرايض بنوك إنشاء األوىل الخطوة تكون أن الواليات هذه ظروف قضت ولقد
هذه حقِّ من وكان أراضيهم. استغالل عىل املزارعني ملساعدة ١٦٨٦ سنة يف Banks
َجَعَل حدٍّ إىل إصداره يف أرسفت الحاجة ضغط تحت ولكنها نقديٍّا، ورًقا تُصدَر أن البنوك
اضطر ا ممَّ أزمات تلته العواقب سيِّئ ٍم تضخُّ إىل هذا فجرَّ ُمتعذًِّرا؛ املعدنية بالنقود إبداله
أولها State Banks الواليات يف حكومية بنوك بإنشاءِ الثانية الخطوة تخطَو أن الحكومة
The Bank of the State of بنك ثم ،The Bank of the State of Peunysilvania بنك
بنك مثل ولألفراد لها مملوك وبعضها للوالية مملوك بعضها أخرى بنوك ثم ،New York
الودائع وتقبل النقدي الورق تُصِدُر أعمالها يف البنوك هذه ومضت ،Bank of Indiana

الودائع. عن زادت القروض ولكن وتُقرض، وتقرتُض
بالواليات تنهض أن لها يسمُح والتنظيم القوَّة من جانٍب عىل البنوك هذه تكن لم وملَّا
١٧٩١ سنة الحكومة ست أسَّ فقد الدويل، املعرتك يف هدف إىل تسعى كدولٍة املتحدة
دوالر، ١٠٠٠٠٠٠٠ ماله رأس ،Bank of the United States حكومي شبه مركزيٍّا بنًكا
عن ونقلت والبنوك. األفراد به اكتتب والباقي دوالر، ٢٠٠٠٠٠٠ الحكومة منها دفعت
الحكومة واستودعته فيالدلفيا، يف عمله وبدأ البنك. هذا موارد بعض وتقاليده إنجلرتا بنك
تحصيِل يف اعتمدته قد الحكومة كوِن عن فضًال مال، من لديهم زاَد ما واألفراد والبنوك

لألفراد. عليها ما أداء أو مالها
لعبت تَه ُمدَّ تمدَّ أن الحكومة وأرادت عاًما، عرشين بعد البنك هذا امتياز انتهى وملَّا
واضطرَّ املجلسني، يف واحٍد بصوٍت القانون مرشوع فرفض خطريًا دوًرا السياسية األهواء

.١٨١١ سنة يف أعماله ي يصفِّ أن البنك
بوجٍه منها اتضَح أزمات فحدثت ضارٍّا، نشاًطا األخرى البنوك ذلك أثر عىل نشطت
ُعِرَف ل األوَّ البنك غراِر عىل ثانيًا بنًكا الحكومة فأنشأت البنك؛ ذلك تصفية خطأ قاطٍع
عرشين ملدَّة كذلك امتيازه وجعل ،The Second Bank of the United States باسم
العمومية الجمعية تنتخبهم عضًوا عرشيَن من مكوَّن مجلس إدارته عىل وقام عاًما،
وكان الكونجرس. بموافقة املتحدة الواليات رئيس يعينهم أعضاء وخمسة للمساهمني

الهامة. املدن يف ُمنترشة فروع وله أيًضا فيالدلفيا يف الرئييس مركزه
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األول، البنك عىل أُِخذت التي العيوب فيه أُصلحت قد البنك هذا كون من وبالرَّغِم
يف الحكومة ل تدخُّ أنَّ إالَّ تُنكر، ال بخدمات واألفراد للحكومة قام قد كونه من وبالرغم
منه ودائعها سحِب إىل ُمواجهته عىل تقَو لم سيايس ضغٍط تحت واضطرارها إدارته
كارثة للبالِد سبََّب أولئك كل إدارتها، وساءت عددها، كثر التي اإلقليمية للبنوك وإعطائها

.١٨٤١ سنة يف الدَّفِع عن ُف يتوقَّ البنك هذا جعلت مالية
الورقية النفوذ ومصادر السياسة، ُمتضاربة اإلقليمية فالبنوك بعدئٍذ؛ املوقُف ساء
فأصبح األهلية؛ الحرب قيام سوء عىل سوءًا املوقف وزاد ُمتبدلة، ة ُمتغريِّ ونظمها ُمتعدِّدة،
املتحدة. الواليات يف البنوك أعمال ينظُِّم ١٨٦٣ سنة يف قانون يصدر أن هذا بعد املحتَِّم من
ُ يتعنيَّ بمقتضاُه ،National Banks System ب يُعرف نظاٍم عىل القانون ذلك نصَّ
ا ممَّ ٪٢٥ بقيمة حكومية سندات إلصدارها ضمانًا تملك أن املتحدة الواليات يف البنوك عىل
أعمال ضبط عىل القانون هذا عمل ودائع. من تحفظه وما ورٍق من البنوك هذه تصدره
التي ة امُلدَّ لها َد وحدَّ اإلصدار، يف واجباتها وبني منها تعرتَض أن للحكومة ومكََّن البنوك،

عاًما. بعرشين االمتياز فيها يُعطى
توحيد عدم وهو األول، اإلشكال يحلَّ لم الظَّاهرة متانته رغم النظام هذا ولكن
جليٍّا العيب هذا اتَّضح وقد املتحدة. الواليات يف القومي االقتصاد ملصلحته البنوك سياسة
National Monetary Committee لجنة الحكومة شكََّلت عندما ١٩٠٧ سنة أزمة يف
النظر فيه لفتت تقريًرا اللجنة تلك قدمت وقد … الضائقة تلك ونتائج أسباب لتبحَث
وضعف نفسه، النظام مرونة وعدم السياسة، توحيد عدم النظام ذلك عيوب من أنَّه إىل
النظام هذا انطباق عدم وبالجملة والزراعية، التجارية األوراق لخصم املفتوحة السوق

البالد. حاجات عىل تماًما
الحايل للنظام ١٩١٣ سنة الكونجرس أقرَّه الذي التعديل أساس التقرير هذا وكان
أغراضه أهم ومن املتحدة، الواليات يف اآلن املتَّبَع Federal Reserve System ب املعروف

مركٍَّز. عامٍّ وتنظيٍم دقيٍق إرشاٍف يف مرن نظام تدبري
كلِّ يف منطقة، عرشة اثنتْي إىل الجديد النظام هذا بمقتىض املتحدة الواليات َمت ُقسِّ
تسعة من مكوَّن إدارة مجلس له مركزي بنك بها لالحتياطي ة هامَّ مدينة منها منطقٍة
للدولة ة العامَّ الخزانة تُساهم وقد البنوك، تدفعه اكتتاٍب من ماله رأس ن ويتكوَّ أعضاء،
ولكن ،Organisation Committee لجنة من اقرتاح عىل بناءً أسهًما به تأخذ ُمعنيَّ بمبلٍغ

امتالكها. إىل حاجة هناك تعد لم إذا األسهم هذه ببيِع َف يترصَّ أن املالية لوزير
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بالسوق فيه يتعاَمُل ذاتيٍّ استقالٍل يف العمل حرية له البنوك هذه من بنك وكل
هيئة البنوك هذه عىل ترشف ولكن األُخَرى. املركزيَِّة بالبنوك ويتَِّصُل وبالخصم املفتوحة
،Board of Governors of the Federal Reserve System ى تسمَّ واشنجتن يف مركزيَّة
من سبعة من ُن تتكوَّ الهيئة وهذه الخطط. تتضارب ال حتَّى د املوحَّ العمل خطة لها ترسم
الالمركزيَّة فإنَّ وبهذا الشيوخ. مجلس بموافقة امُلتَِّحَدة الواليات رئيس يُعيِّنهم امُلديرين
البنوك، تلك بني العمل ُق تنسِّ املركزية الهيئة هذه ألن فعلية؛ منها أكثر اسمية تصبح

الوطني. لالقتصاد دة موحَّ رعاية ترعى وتجعلها
بنك منها كلٍّ يف التي العالم بالِد من آخَر بلٍد يف له نظريَ ال األمريكي النظام ذلك
عرش اثنْي عىل يقوم ألنه نوعه؛ يف َفذٌّ شكٍّ بال األمريكي النظام هذا إنَّ واحد. مركزي
يسمع لم النظام هذا ومثل بنك. ٦٣٠٠ فيها يُساهم لها فرًعا وعرشون أربعة يتبعها بنًكا
الواليات غري يف يطبق أن — املستحيل من يكن لم إن — املتعذِِّر ومن أُخرى، بالٍد يف بمثله

املتحدة.
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الثالث الفصل

إدارته، رأسماله، املركزي، وظائفالبنك
مبارشهتا عن يمتنع التي األعامل

املركزي البنك وظائف (1)

لتطورات رشًحا وحارضها الدول مايض من اخرتناها طيِّبة نماذج للقاِرِئ قدَّمنا أن بعد
بنك كل له نصَف أن أردنا إذا الحديث بنا يطوُل املركزية، للبنوك مواقف أو صفات أو
هذه لنظم ة عامَّ صورة نزجي أن حسبنا لذلك املختلفة؛ الدول يف املركزية البنوك من
بنوكها عىل الدول أدخلتها التي التعديالت بعد إلينا َوَصَل ما آخر حسب وإدارتها البنوك
املركزي بنكها حكوماتها تملك أن رأت البالد فبعض وبعدها. الثانية العاملية الحرب أثناء
واألفراد، الحكومة بني رشكة جعله اآلخر والبعض التأميم، عليه يُطَلُق الذي النظام يف
مملوًكا يكون أنَّه َل فضَّ والبعض والرشكات، واألفراد الحكومة بني رشكة اختار والبعض

وحدها. للرشكات
امُلجَمع من فإنه املركزية، لبنوكها الحكومات ملكية عىل ُمختلفة اآلراء كانت وإذا

يأتي: ما عىل قائمة تكون تكاُد آخَر أو شكٍل يف املركزي البنك وظائف أنَّ عليه

عن له تمييًزا اإلصدار؛ ببنك املركزي البنك ى يُسمَّ كان ولهذا البنكنوت؛ إصدار (١)
األخرى. البنوك

املركزي، البنك عمل أهمُّ وهذا البالد، لحاجة ُمطابًقا وجعله النقد تثبيت عىل العمل (٢)
النقد. تثبيِت عىل يعمُل الذي البنك إنَّه املركزي البنك وصِف يف الُكتَّاِب بعض قال حتَّى

منه، وتقرتُض مالها الحكومة فتستودعه والبنوك، للحكومة معيَّنة بخدمات القيام (٣)
فيه تحتفُظ البنوك بنك أيًضا وهو وقعت، إذا وعالجها األزماِت من الوقايَِة عىل يعمُل وهو

الحاجة. عند منه وتقرتُض مالها من بقدٍر
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عىل االئتمان تأدية من وتمكِّنها الضار التنافس من تمنعها للبنوك سياسة وضع (٤)
وجٍه. أتمِّ

البالد. يف القومي االقتصاد بتوجيه الحكومة رقابة تحت القيام (٥)
معها. والتعاون األُخرى املركزية بالبنوك االتصال (٦)

ُمختلفِة عباراٍت يف الكتاب يذكرها املركزي البنك ملهام الخارجية الخطوط هي هذه
والتعليق. الرشح

البنكنوت إصدار

العمل َجَرى فقد ولهذا املركزي؛ البنك وظائف أخطِر َلِمْن البنكنوت إصدار وظيفة إنَّ
واألصُل األُخرى. البنوك عن له تمييًزا اإلصدار؛ ببنك تسميته عىل الحايل القرن أوائل حتَّى
األرزاق تقدِّر النقود ألن الحكومة؛ اختصاص من ورقية أم كانت معدنية العملة إصدار أنَّ

الناس. بني وتنقلها
بالفضة أو بالذهب بنكنوت من يُصِدُرُه ما يغطِّي بأن املركزي البنك الحكومة وتُلِزُم
البنك ينطلُق ال حتى الذهب؛ إىل ُمستندة القيمة ثابتة مالية أوراق وبسندات مًعا، بهما أو

بالبنكنوت. التعامل من أمٍن يف النَّاُس يكوَن وحتَّى جزاًفا، اإلصداِر يف
التي البالد ملطالب وفًقا كميته ضبِط إىل تهدَف أن يجب البنكنوت إصدار وعملية
وأسعار األجور ويرفع النقود قيمة يُنِزل ًما تضخُّ تسبُِّب اإلصداِر يف فالكثرُة فيها؛ يصدر
السلع. وأسعار باألجور ويهوي النقود قيمة يرفع الذي التقلَُّص تسبُِّب فيه والِقلَُّة السلع،
الغطاء نظم تغيري إىل واألزمات الحروب ضغِط تحت الحكومات اضطرَّت وقد
املفروضة النسبة من تنقص وتارة غطاءً، الذهب اتخاذ من البنك تُعفي فتارة ونسبته،
تدره ملا الحكومية السندات من الغطاء تجعل وتارة النصف، من بدًال مثًال الثلث فتجعلها

فيها. البنك تقاسم فائدة من
إىل بعضه يستنُد الذي هو نظرنا يف األمثل والغطاء للغطاء. ة عامَّ قاعدة تُوجد وال
يف األكرب واألثر املالية السمعة ذوات الحكومات سندات إىل وأغلبه الذهب من قليلٍة نسبٍة

الدول. تجارة
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االئتمان تنظيم

حياة يف شأنًا وأخطرها وظائفه أدقُّ هي االئتمان تنظيِم يف املركزي البنك وظيفة لعلَّ
مهماته عنها ُع تتفرَّ التي األوىل ة املهمَّ اعتبارها إىل الكتَّاب من كثري ذهب ولقد األمم.
االئتمان تنظيم مهمته إنَّ فقال: املركزي كندا بنك نظام واضع الرأي بهذا تأثََّر قد األخرى.

والتجارة. اإلنتاج ُمستوى ورفع األسعار تقلُّبات ومنع والعملة
أسباب من كان وأنه عنده، ماَل ال ملن ماًال يخلُُق االئتمان أنَّ اليوم فيه جداَل ال ا وممَّ
فقد اآلن ا أمَّ االئتمان. بأهمية الحكومات جهل القديمة األزمنة يف وخرابها الدول تأخر
املال دواعي كثرت أن بعد والحكومات الباحثني عناية من األوىف القسط له االئتمان غدا
جمع يرى كان الذي النقدي االقتصاد عىل ًال ُمفضَّ االئتماني االقتصاد وأصبح ومعضالته.

والحكومات. األفراد عند األول املطلب وتكديسها النقود
فإن به. منفعل وكالهما باالئتمان، منوطان الرصف سعر وثبات األسعار ثبات إنَّ
الدول بإرادة رهنٌي الرصف سعر ثبات وإنَّ املقدَّم، هو الدَّاخل يف األسعار ثبات إنَّ قيل
اتصاًال يتِصالن أمران فيها هادئة الحياة واستقرار األمم تقدُّم أنَّ فيه شكَّ ال ا فممَّ األُخرى،

كافة. الشعوب عند بالرفاهية وثيًقا
اآلخر والبعض مادي، بعضها وسائل عىل لالئتمان تنظيمه يف املركزي البنك ويعتمُد

يأتي: ما عام بوجٍه وهي أدبي،
سري يعوق أو فيساعد االئتمان ينقص أو فيزيد الفائدة، أسعار خفض أو رفع أوًال:

الحرة. األعمال
ليزيد يسحبه أو املال فيخرج املفتوحة، السوق يف والحواالت السندات ورشاء بيع ثانيًا:

الواجب. الحدِّ عند ليضبطه االئتمان من ينقص أو
أو املال، جو تفسد ال حتَّى البنوك؛ أعمال يف مبارش غري أو مبارش بطريٍق ل التدخُّ ثالثًا:

خائبة. أعمال عىل تساعد أو ُمضاربات، تسبب
واألفراد والرشكات البنوك عند نفسية حاالت تهيئة يف األدبي النفوذ استعمال رابًعا:
مديرو إدارته مجلس يف كان إذا خصوًصا ُمفيد، لتوجيٍه أو ضارَّة، اتجاهات لتغيري
واملتصلني رشكائهم إىل نصحه ويحملون برأيه يتأثَّرون فإنهم والرشكات؛ البنوك بعض

االقتصادية. البيئات ُمختلف بني وتنسيقه االئتمان تنظيم فيسهل بهم،
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البنوك بنك

البنوك، بنك اعتباره األوىل: صفتني؛ العمل عليه جرى ما بمقتىض املركزي البنك اكتسب
الترشيع. عليها ينصَّ أن قبل بالسنن الصفتان فلزمته الحكومة. بنك اعتباره والثانية:
البنوك ِقبَل التزاٍم أيَّ املركزي البنك عىل يفرض ترشيًعا فيها نجُد ال البالد بعض إنَّ بل
أصبح وقد مصلحتها من وجدت اإلنجليزية البنوك أنَّ إنجلرتا يف حدث فقد والحكومة؛
البنوك استودعته وكذلك أموالها. من قسًما تستودعه أن الحكومة ثقة موضَع إنجلرتا بنك
يقوم أن من ١٨٥٤ سنة من ابتداءً ذلك فمكَّنه أموالها؛ بعض واالسكتلندية اإلرلندية

البنوك. من كثرٍي بني ة املقاصَّ بعمليات
تفيد كما البنك منه يفيُد أمٌر املركزي البنك يف حاجتها عن زاد ما البنوك وإيداع
القومي، االقتصاد رعاية من يمكِّنه تعاون ذلك طريق عن لها فيتمُّ أيًضا؛ البنوك منه
املشرتك، مالها من يساعدها أن املوسمية األعمال يف الطلب كثرة وعند األزمات يف ويستطيع
باملال ويمدها حواالتها، خصم يعيد أو فيخصم مرٍن، أساٍس عىل األعمال نطاق َع يوسِّ وأن

الحرجة. األوقات يف عليها تنهاُل التي الطلبات مواجهة به عليها ل يسهِّ الذي
الواليات ولعلَّ العهد. حديث إجراء القانون بُمقتىض البنوِك عىل ُمعيَّنة نسبة وفرض
نقلته وقد لها. ِص املرخَّ للبنوك ُملِزٍم قانونيٍّ بنصٍّ فرضته التي الدول أُوىل هي املتحدة
ليست التي الدول عند رضوري وهو األُوىل. العاملية الحرب بعد كثرية بالد قوانني عنها
يفرضها التي النسبة وتختلُف القانون. مقام الُعرُف بها يقوُم مرعيَّة ُسنن لبنوكها
الطلب تحت التي الودائع من ٪١٠ يجعلها البالد فبعض آخر، بلٍد يف عنهما بلٍد يف القانون
يف نظام وأحسُن الحالتني. يف ينقص أو يزيُد اآلخر والبعض لة، امُلؤجَّ الودائع من و٢٠٪
االتفاق عليه يتمُّ ملا وخاضًعا ًا ُمتغريِّ النسب تحديد يجعل الذي أسرتاليا نظام هو نظري

املالية. وزير وبني املركزي البنك بني
أن ا جدٍّ النادر ويف التجارية. للبنوك الحواالت خصم بإعادة املركزي البنك ويقوم
سنتكلَُّم ُمعينة وبرشوٍط ُمعيَّنٍة، ظروٍف يف إالَّ األفراد حواالت بخصم البنوِك بعض تقوَم
يَخصم أالَّ األُوىل العاملية الحرب قيام إىل إنجلرتا بنك يف امُلتَّبَُع كان وقد بعد. فيما عليها
وسبب هذا، يف تقلِّده املركزية البنوِك ُمعظم وكانت األجل، القصرية التجارية الصكوك إالَّ
إذا املركزي البنك َمِعني ينضب ال حتى الخصم؛ يف اإلرساف عدم رضورة إىل يرجُع ذلك
أن عليه يجب حني يف طويٍل، لوقٍت البنك خارج معطًَّال ماله يستبقي لخصٍم تعرَّض
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عدَّة به فيؤدِّي حركته من وليكثر للطوارئ استعداًدا فه ترصُّ تحت جاهًزا ماله يكون
موضوعة كانت التي القيود من كثريًا ت غريَّ والثانية األوىل الحرب ظروف ولكن طلبات.

إعادته. أو الخصم عىل
بنصوٍص املركزية بُنُوَكها الحكومات ترهق أالَّ يجُب أنَّه اآلن ائد السَّ الرَّأي أصبح وقد
:M. H. De Kock يقول الصدد هذا ويف نشاطها. من تحدُّ لها رضورة ال وقواعد ترشيعية
أن األفضل بل الترشيعية، والنواهي باألوامر املركزية البنوك كاهل نُثقل أالَّ املتعنِي من إنَّه
مجلس يراُه وبما خربة من لديها بما الظروف مواجهة من تمكِّنها مرنة نُُظًما لها نرسَم

املواقف. لبعض عالٍج من إدارتها

وُمستشارها الحكومة بنك

وإبداء وإقراضها، أموالها، حفظ منها بخدمات للحكومة يقوم أن املركزي البنك مهام من
الثمينة ودائعها فيه تحفظ الحكومة؛ بنك بهذا وهو الحاالت. من كثرٍي يف لها النصح
نفقاتها يف تدفعه ما عنها ويرصف ألعمالها، الالزمة الحواالت عىل منه وتحصل ونقودها،
تسدد دفعات من بتحصيله إليه تعهُد ما األحيان بعض لها ل ويحصِّ موظفيها، وأجور

لحسابها.
للخارج. عليها ديون دفع يف لها الالزمة األجنبية بالنقود الحكومة يمدَّ أن أعماله ومن

العمل. هذا يف إليها يرَكُن أخرى بنوك بمساعدة أو بمفرده هذا يأتي وهو
عرضها عملية توىلَّ سندات أصدرت وإذا أقرضها، ماًال الحكومة احتاجت وإذا
بتحويل ويقوُم تحدِّدها، التي املواعيد يف عنها نيابًة الكوبونات دفع عىل وقام لالكتتاِب

ا. جدٍّ زهيٍد بأجٍر أو أجٍر بغرِي للحكومة يه يؤدِّ ذلك كل استهالكها، وتدبري الديون
فيه تطلب ما كلِّ يف النصح الحكومة يمحض أن البنك واجب من فإنَّه هذا وفوق
بنك ُمشاورة عىل إنجلرتا يف العمل جرى لقد بل الُكربى، االقتصادية مسائلها من رأيه
بها الحكومة تقوُم ملرشوعات خطط من تضعه وفيما االقتصادية، ياسة السِّ يف إنجلرتا

الهيئات. أو النقابات مع ُمشرتكة أو وحدها
األمَر يستلِزُم التي األوقات يف املركزي البنك عمل صميم من النَّقد ُمراقبة وتُعترب

الحروب. دواعي أو الطوارئ عند امُلراقبة إجراء فيها
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املركزي البنك عنها يبتعد أن يجب التي األعمال

أعمال مبارشة عن يمتنَع أن يستدعي وهذا وللحكومة. للبنوك بنك املركزي البنك إنَّ قلنا
البنوك ذلك يف يُنافس أو األفراد مع يتعاَمَل أن له يجوُز فال الصفتني؛ وهاتني تتِفُق ال
االشتغال عن يمتنع أن أيًضا عليه ويجُب لها، ِغ والتفرُّ خدمتها عىل قاَم التي التجارية
تستدعي صناعية أعمال أو ُمغامرات يف بنفسه يزجُّ فال العواقب؛ مأمونة غري باألعمال

والخسارة. للُمفاجآت تعرُِّضَها عن فضًال مرشوعاتها يف طويًال ماله إبقاء
ص تخصُّ رضورة إىل أيًضا يستنُد املركزية البنوك شأِن يف الحديث الرأي محصل هذا
لها والصناعة بنوك، لها والزراعة بنوك، لها فالتجارة أجله؛ من قام الذي للعمل بنك كل
البنوك نظم يف كبري حدٍّ إىل ُمتَّبٌَع الحديث الرأي وهذا أعمالها. يف الخلط عدم ويجب بنوك،
يف وتشرتُك األفراد مع تتعامُل كانت فقد القديمة، املركزيَّة البنوك ا أمَّ الحالية. املركزيَّة

يسري. ولو بقدر والتجارة الصناعة
الظروف، كلِّ يف باملتَّبعة هي وال البالد، جميع يف ُمطبَّقة ليست ة العامَّ القاعدة هذه
فرنسا كانت فقد العامة. املصلحة تقتضيه استثناءٌ املواقف بعض يف عليها يدُخُل وإنما
لهم وَحِفظ الجارية، الحسابات لهم ففتح األفراد؛ مع التعامل له تُجيُز بنكها تأميم قبل

االعتماد. خطابات وأعطاهم املالية األوراق لهم وباع واشرتى الودائع،
البنك َعَمل ْت َقَرصَ ١٩٣٦ سنة فإيطاليا ذلك؛ عن الدول أغلب اآلن َعَدَلت وقد
والهند واليونان ،١٩٣٧ سنة واإلكوادور املكسيك فعلت كذلك املالية، املعاهد عىل املركزي
األفراد. مع محظوًرا تجعله أن وكادت املركزي، بنكها عمل ضيَّقت منها كلٌّ واألرجنتني
تُلِزُم ١٩٤٥ سنة ادر الصَّ املركزي بنكها قانون يف أسرتاليا نجد ذلك عكس وعىل
القانون ذلك بها رشح التي مذكرته يف ماليتها وزير قال وقد األفراد. مع يتعامل أن بنكها

التجارية. البنوك تبارشها التي واألعمال االختصاصات أوسع البنك يُعطي قانون إنه
االدِّخار يُساعد أن واجباته أوَّل من العتيد إنجلرتا بنك أنَّ ننىس أن نستطيُع وال هذا
التي األمثلة ومن واالستعمار. والزراعة والتجارة الصناعة َع يشجِّ وأن األموال، وتوظيف
رشكة أسهم يملك أنَّه اإلمرباطورية مجد بناءِ يف مجهوده من ذكرناه ما فوق نسوقها
Bankres رشكة أسهم وبعض ،Securites Investment Trust Ltd املعروفة التثمري
.Agricultural Mortgage Company ورشكة ،Industrial Development Company
البالِد من وغريها — وُروسيا وإيطاليا وأملانيا اليابان أنَّ ننىس أن أيًضا يُمكننا وال
السنوات كمرشوعات معدودة سننَي يف ذ تنفَّ مرشوعات أعدَّت أو نهضات أقامت التي
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به قامت الذي للدَّوِر بالنِّسبَِة سواءٌ املركزية، بنوكها عىل ذلك يف اعتمدت قد — الخمس
أو الحكومات لهم ته أعدَّ فيما والرشكات األفراد ملجهودات بالنسبة أو الحكومات، تلك

أعمال. من به كلَّفتهم
هام استثناء األفراد مع التعامل من البنوك بمنِع القاضية ة العامَّ القاعدة عىل ويدخل
بدَّ وال األزمات. بها تُعالج بأعمال املركزية بنوكها الحكومات تكلِّف إذ األزمات؛ أوقات يف

والزراعة. والصناعة التجارة يف ٍل تدخُّ أو األفراد مع تعامٍل من األحيان هذه يف لها

املركزي للبنك الحكومة امتالك (2)

ة. ُمتحرضِّ شبه كانت ولو دولة كلِّ يف مركزي بنك اتخاذ رضورة عىل أحٍد عند خالَف وال
يقُع وإنَّما املركزي، البنك اتخاذ عىل الدول تحضُّ االقتصادية املؤتمرات جميع جاءت وقد
املجمع الغاية تلك إىل تؤدِّي التي الوسيلة حول — الحديث بالخالف ليس وهو — الخالف
طبًقا ه تسريِّ وأن تُديره أن لتستطيع البنك الحكومة تَملك أن ترى البالد فبعض عليها؛
أن يرى والبعض بالدها، ملصلحة الزمة تراها التي الوجهة االقتصاد به ه فتَُوجِّ ملشيئتها،
يف والحزبية السياسة ل تتدخَّ أن يُخَىش ألنه وإدارته؛ البنك ملكية عن الحكومة تبتعد

فتفسده. البنك أعمال
أوًال تخضُع مسألة هي وإنَّما لذاته، يُقَصُد مذهب مسألة ليست نظري يف واملسألة
ال للبنك حكومته امتالك تجعل ظروفه كانت فإذا نفسه؛ البلد لظروِف يشءٍ كلِّ وقبَل
ُهما أو اقتصادية أو سياسية — البلد ظروف كانت وإذا ذلك، بوجوب قلنا َرضًرا يُنِتج
ظروف كانت وإذا عنه، تبتعَد أن من لها بدَّ فال البنك، عن الحكومة إبعاد تقتيض — مًعا
هذا من ليتكوَّن وإدارته البنك ملكية يف والرشكات واألفراد الحكومة اشرتاك تستلزُم البلد
القومي، باالقتصاد النهوض عىل وتعاُون املسئوليات، يف واشرتاك القوى، توازن املزيج
النظام االقتصاديني بعض عليه يُطِلق الذي املشرتك النظام بهذا تقوَل أن امُلحتَِّم فمن

النَّاقص. التأميم نظام الكتاب بعض يه ويسمِّ الحكومي، شبه
األوضاِع مع يتَِّفُق بشكٍل املركزي بنكها فيه تَْمِلك نظام ولها ُروسيا تركنا وإذا
وفنلندا، وفرنسا، إنجلرتا، منها املركزي، بنكها تملك كثرية دوًال نجُد فإنَّنَا الشيوعية،
واألرجنتني، وباراجواي، وأسرتاليا، ونيوزلندا، والدانمرقة، والنمسا، وكندا، والسويد،
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نزعت بأن للدولة ملك إىل الحكومة حوَّلته البنوك هذه ومعظم وكوستاريكا، وجواتيماال،
ة. العامَّ للمصلحة األفراد ملكية الُحكومات تَنِزع كما ُمساهميه ملكيَّة

لَحَمَلة دفع الذي التعويض تقدير كيفية يف الدول اتبعتها التي الطَّريقة اختلفت وقد
للتقديِر، أساًسا البورصة يف السهم سعر اتخذت الدول فبعض ملكيتهم؛ نزع عند األسهم

ُمعيَّنة. فرتٍة يف السهم سعر بمتوسط أخذ قد اآلخر والبعض
ذلك تدفع الدول فبعض للُمساهمني؛ التعويض دفع يف اتُِّبَعْت التي الطريقة عن ا وأمَّ
صاحب تخريِّ الدول وبعض الحكومة، عىل بسندات تدفعه اآلخر والبعض نقًدا، التعويض
الحكومة. عىل بقيمته سندات أخذ وبني نقًدا التعويض قبض بني ملكيتها املنزوعة األسهم
بفائدة الحكومة عىل بسندات دفعته وإنجلرتا البورصة، بسعر نقًدا التعويض دفعت فكندا
املنزوعة أسهمهم قيمة قبض امُلساهمني ت خريَّ ونيوزلندا ُمعينة، فرتة متوسط من أُخذت

الحكومة. عىل بها سندات أخذ وبني نقًدا
منها بنٍك كلِّ يف تكتتب مركزيٍّا بنًكا عرش اثنا بها ة املتحدَّ الواليات نجُد وبينما
بنكها يف االكتتاب عن والرشكات البنوك تُبِعد أُخرى دوًال نجُد بنا إذا التجارية، البنوك
هذه ومن والرشكات. البنوك ملصلحة ة مسريَّ وتجعلها إدارته عىل تسيطر ال حتَّى املركزي؛
املركزي البنك تجعُل الدول هذه وسويرسا، والصني، وتشكوسلوفاكيا، فنزويال، الدول
وُهناك ألسهمه. مالكة تكون أن والرشكات البنوك عىل ويحرَّم واألفراد، للحكومة ِملًكا
يقتيض دول وهناك ألسهمه، مالكة الحكومة اشرتاك املركزي بنكها نظام يقتيض دول
عىل ُمتعاونني الجميع ليكوَن واألفراد؛ والبنوك الحكومة اشرتاك املركزي بنكها نظام
وكولومبيا. وبريو، وشييل، املكسيك، املثال سبيِل عىل ونذكر التبعات. يف مشرتكني العمل
الخزانة من قسًما البنك جعل منه يُستََفاد املركزي للبنك الحكومة امتالك كان وإذا
يف عنه دولٍة يف يختلُف الخضوع ذلك فإنَّ للحكومة؛ وسياسته إدارته يف وخضوعه ة العامَّ
يعني بأن انتهى حتى الحديث إىل القديم من بسالٍم مرَّ قد اإلنجليزي فالنظام أُخرى. دولٍة
اإلدارة مجلس أعضاء بعض يجعل الفرنيس النظام بينما اإلدارة، مجلس أعضاء امللك
نواحي أهم تمثِّل لهيئات رياستهم بمقتىض والبعض الرسمية، بُمقتىضوظائفهم ُمعيَّنني
وسياسة مستقرٌّ النيابي النظام أنَّ إىل أعتقُد فيما ذلك ومردُّ فرنسا. يف القومي االقتصاد
متبدِّل النيابي النظام فرنسا يف بينما األحزاب، جميع احرتاِم محلُّ الربيطانية اإلمرباطورية
آٍن بني سياسته ت فغريَّ البنك إىل امتدَّت إذا عقباها تُحَمُد ال واألهواء تتصارع، واألحزاب

وآخر.
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وُمحافظه البنك إدارة

حتَّى عنه ينوب ومن املحافظ تعيني حقَّ الحكومة إعطاء رضورة عىل اإلجماع ينعقُد ويكاُد
األنظمة جميع يف أيًضا ويغلب املركزي. بنكها ماِل يف الحكومة تُساهم ال التي البالد يف
إدارته. مجلس يف العضوية وعن املركزي البنك لسهم امتالٍك عن األجانب إبعاد عىل النصُّ
ظروفها بحكم مضطرة فهي يذكر شأن فيها األجنبية لألموال العدد قليلة بالٌد هناك ولكْن
عىل تُجِربهم قد بل — املركزي بنكها أسهم من ُمعيَّنًا قدًرا يملكوا أن لألجانب تُبيَح أن
عضًوا تُعِطيهم أيًضا وهي فروعها. أو األجنبية البنوك عىل فرًضا تفرضها نسبة يف ذلك
يُبيُح بنظاٍم الدول بعض أخذت وقد وكولومبيا. شييل، الدول هذه ومن اإلدارة، مجلس يف
عندما الشاذ املوقف هذا مثل غ لتسوِّ املركزي؛ بنكها إدارة مجلس إىل أجنبيٍّ خبرٍي ضمَّ

وأستونيا. تشكوسلوفاكيا، الدول هذه ومن الرضورة، به تقيض

فيها واألصوات العمومية الجمعية

فال املركزي، للبنك العمومية الجمعية يف الحكومة حقِّ من تكون التي األصوات مقدار ا أمَّ
ألنَّ فيه؛ ُمساهمة كانت إذا البنك مال رأِس من الحكومة تملكه ما نسبِة إىل حتًما يرجُع
للُمساهمني؛ بالنسبة الحال وكذلك املركزي، البنك سياسة ترسم ال العمومية الجمعيات
يف أيًضا حادٌث هو كما العمومية الجمعيات يف امُلساهمني كبار ألصوات حد يُوضع فقد
كونها رغم العمومية الجمعية يف التصويت من تماًما الحكومة تمنع وقد الرشكات، بعض
ماِل رأس بنصِف تُساهم كولومبيا حكومة أنَّ ذلك ومن املال. رأس يف كبري بمبلٍغ ُمساهمة
من رضر وال ،٦ املادَّة بنصِّ التصويت حقَّ تُعطيها ال فأسهمها هذا ومع املركزي، بنكها
الجمعيات ترسم ال قلنا كما ألنه — املساهمني أو الحكومة عىل — التصويت حقِّ تقييد
بل البنك، سياسة توجيه يعني ال فيها الحكومة ل وتدخُّ املركزية، البنوك سياسة العمومية

اإلدارة. مجلس عضوية يف الطَّامعني تنافس عند نفسها الحكومة يحرج ربما
األرباح حساب ُمراجعة يف محصوًرا يكوُن يكاُد العمومية الجمعيات عمل إن
أو اإلدارة مجلس يف عضويتهم انتهت الذين بدل وانتخاب امُلراقبني، وتعيني والخسائر،
ثابتًا اإلدارة مجلس يف يمثِّلها من تعيني يف الحكومة حق كان وإذا انتخابهم. إعادة
الذين العاديني امُلساهمني إالَّ يعني ال العمومية الجمعيات حضور فإنَّ البنك، نظام يف
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ميزانية مقدًما تعرف طبًعا فهي الحكومة ا أمَّ األرباح. من هم خصَّ ما معرفة إىل يتطلَُّعون
العمومية. الجمعية عقد قبل الربح من ها خصَّ ما ومقدار البنك

اشرتاكي، وضع هو إنََّما املركزي للبنك الحكومة امتالك أنَّ نعرف أن من لنا بدَّ وال
من معه بدَّ فال البالد، يف ة الهامَّ املرافق تأميم تستدعي حلقات سلسلة من حلقة وهو
االئتمان بمصادر عملها يتعلَُّق التي األُخرى املال ومعاهد واملناجم، املواصالت، تأميم
ُمستجمًعا التأميم يجعُل ا ممَّ وغريها ، خاصٍّ بوجٍه منها والزراعي والتجاري الصناعي
البنك بتأميِم بدأنا فإذا منه. املطلوبة الثمرة يؤدِّي ال ناقًصا كان وإالَّ ة، كافَّ عنارصه

األُخرى. املرافق بتأميِم نُتبعه أن من لنا بدَّ فال املركزي،
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الرابع الفصل

بنكمركزيملرص فكرة

املركزييفمرص البنك ُمحاوالت (1)

سوى أجد لم األسف مع ولكنِّي عنه، ألتحدَُّث مركزيٍّا بنًكا مرص يف أرى أن أُريُد كنُت
من األفراد، به قام اآلخر والبعض الحكومة، به قامت بعضها البنك، ذلك التِّخاذ ُمحاوالت
من تقرُب رشكٍة يف األجانب أحد وبني بينه اتِّفاًقا عقد باشا عيل محمد املرحوم أنَّ ذلك
املرصي، النقد تدبرِي ويف الخارجية تجارته تمويِل يف ساعده الحكومي شبه املركزي البنك
يتعامل ولم البنوك، يحرُِّمون كانوا العلماء ألن بنك؛ اسم الرشكة هذه عىل يطلق ولم

األجنبي. املايلِّ ذلك من أخذ أو أعطى فيما بالفائدة
أن بعد باشا إسماعيل له املغفور عهِد أواخر يف كانت فقد الثانية امُلحاولة ا أمَّ
الخديو بموافقة اجتماًعا املرصيني كبار بعض َعَقَد فقد مرص؛ يف املالية األحوال اضطربت
ديون تسوية أغراضه من وجعلوا فرنسا، بنك نظام عن نقلوه مركزي بنك نظام ووضعوا
أن فرنسا اشرتطت حني يف ذلك، يف عارضت إنجلرتا ولكن خدمتها. عىل والقيام الخديو
ترشيًعا تصدر أن تستطيع ال مرص أنَّ ذلك يف تها وحجَّ إرشافها، وتحت دوليٍّا البنك يكون

دولهم. ُموافقة بغرِي األجانب حقوق يمسُّ
برنامجهم يف العرابيون وضع إذ العرابيَّة؛ الثورة أثناء جاءت فقد الثالثة امُلحاولة ا وأمَّ

وطني. مركزي بنك تأسيس البالد لرتقية
وسلفاجو، كاسل، أرنست للسري ح يرصِّ خديويٌّ دكريتو صدر ١٨٩٨ سنة ويف
وقد مرص. يف البنكنوت إصدار بامتياز وحده ويختصه األهيل، البنك بإنشاء وسوارس،
عىل للحصول — املايل امُلستشار — باملر» «ألوين للسري ُموه قدَّ الذي الطلب يف جاء
جنابه يعلم كما — األهيل البنك وأنَّ جنابه، بها كلَّفهم التي الرَّغبة ُقون يحقِّ أنهم الدكريتو

فائدة. بغري يقرتض البنكنوت يصدر حني —
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بل فائدٍة، بغري مرص من يقرتض األهيل فالبنك تعليق، كلِّ عن تُغنينا العبارة هذه
اإلنجليزية القراطيس باستعماله إلنجلرتا قليلة بفائدة مرص ماَل أقرض ذلك من أكثر
حني حدٍّ أقىص إىل املالية كرومر اللورد سياسة نجحت وقد بنكنوت. من يصدره ملا غطاءً
لإلنجليز. مرص تُستخَلص وأن األجنبية، البنوك نفوذ يُحارب أن البنك هذا إنشاء من أراَد
والحكومة األهيل البنك بني جرت أبحاٍث طريق عن كانت فقد الرَّابعة امُلحاولة ا وأمَّ
صفة يكتسب بأن اختصاصاته من يَِزيد أن البنك منها أراَد ١٩٠٧ ،١٩٠٤ سنتْي بني
قسم عن ُمطمئنٍّا يتنازل قد التي النطاق الواسعة التجارية أعماله فوق املركزي البنك
مرص. عىل اإلنجليزية األموال رءوس سيطرة تتم وبهذا اإلنجليزية، البنوك لبعض منها

عنوانه: له كتاب يف حرب باشا طلعت املرحوم إليها دعا فقد الخامسة املحاولة ا وأمَّ
مرص بنك إنشاء من أراَد وقد .١٩١٢ سنة طبعه االقتصادي» مرص وعالج الوطني «البنك
ِرب الصَّ بفاِرِغ ينتظُر ظلَّ وقد — هللا رحمه أخربني كما — الفكرة تلك به َق يحقِّ أن
مركزيٍّا بنًكا ويكوُن البنكنوت، إصدار يف محله مرص بنك ليحلَّ األهيل البنك امتياز انتهاء

ة. العدَّ له فأعدَّ األهيل البنك عن هذا يِغب ولم البالد. بنهضِة يضطلع
حنَي يستغلُّها كيف األهيل البنك َعَرَف ُفرصة كانت فقد ادسة السَّ امُلحاولة ا وأمَّ
أراَد وحني جنيه، مليونْي بمبلغ البنك يف الجاري الحكومة ١٩٤٠حساب سنة يف انكشف
د امُلوحَّ الدَّين سندات عىل األُخرى البنوك تُقِرُض كانت كما منه يقرتَض أن مرص بنك
مرص بنك وملساعدة دينها دفع يف الحكومة إلمهال األهيل البنك فاشرتط الذهب. وسبائك
سنة، أربعني امتيازه يمدُّ الربملان من قانونًا الحكومة تستصدر أن عاِبرٍة أزمٍة اجتياز عىل
ُمرَغَمة ذلك الحكومة قبلت وقد . مركزيٍّ بنٍك إىل َل يتحوَّ بأن األهيل البنك لها َد تعهَّ وقد

ماليتنا. وزير قال كما الحوادث، ضغط تحَت

الحكومة استعداد (2)

والحكومة مركزيٍّا، بنًكا ملرص تتَِّخذَ أن عام كلَّ الحكومة يُطالب بمجلسيه الربملان زال وما
العرش خطاب يف جاءَ فقد ذلك، من أبعد هو ما إىل ذهبت أن األمر بها بلغ لقد حتَّى تعد،

نصه: ما ١٩٤٦ سنة نوفمرب يف

املركزي. وبالبنك املرصية العملة وبنظام باألرصدة امُلتعلِّقة األبحاث وتقدَّمت
هذه اإليجابي بالعمِل تتناول ألن استعداد أتمِّ عىل املرصيَّة الحكومة وأصبحت
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من أو ترشيعات، من عالجها يستدعيه ما حيُث من سواء ة، الهامَّ املوضوعات
الحالية. املؤسسات مع تتخذ التي التدابري حيُث

بالعمل تتناول ولم دراسته، ت أتمَّ ما الحكومة تنفذ ولم الربملانية، الدَّورة انتهت
تدبري. أيَّ الحالية املؤسسات مع تتخذ ولم املركزي، البنك موضوع اإليجابي

نصه: ما العرش خطاب يف جاء ١٩٤٧ سنة نوفمرب ويف

تحقيًقا األهيل البنك تأميم من حكومتي به وعدت ما إلنجاز الوقت حان وقد
املرصي. لنقدنا وتدعيًما االقتصادي الستقاللنا

يف ترشيع من أعدته ا عمَّ الحكومة من الشيوخ بمجلِس املالية اللجنة استفرست وقد
ما الحكومة تنفذ ولم كسابقتها الدورة وانتهت بعد. يُوضع لم أنَّه لها َ فتبنيَّ الصدد، هذا

مرَّة. من أكثر به للقيام استعدادها أعلنت

مركزي بنك إىل األهيل البنك لتحويل منِّي املقدَّم املرشوع (3)

بنا؛ امُلحيطة لألرضار ا حدٍّ أضع أن — الشيوخ بمجلس عضًوا بوصفي — رأيُت ولقد
مركزي بنك إىل األهيل البنك لتحويل قانون مرشوع ١٩٤٦ سنة يناير من الثاني يف فقدمت
الجنيهات من مليونًا عرشون مالها رأس حكومية شبه رشكة أساس عىل املرصية للدولة
— أرادوا هم إذا — الحاليُّون املساهمون به يكتتب والباقي ٪٥١ منه الحكومة تملك
تقدير. أقلِّ عىل ٪٨٠ عن فيه املرصيني نصيب يقل فال واألفراد، املالية والهيئات والبنوك
العمومية الجمعية يف لها جعلت فقد املال، رأس ألغلبيَِّة الحكومة امتالك من وبالرَّغم
كلَّ أُخرى ناحيٍة من لها جعلُت ولكنِّي باإلدارة، تستأثر ال حتَّى ٪٣٠ بنسبة أصواتًا
للدولة ُممثِّلة بصفتها ة العامَّ للمصلحة ِطبًقا البنك سياسة بها ه توجَّ التي االختصاصات

الربملان. رقابة وتحت
مجلس من بقراٍر ونائبيه امُلحافظ تعيني حقَّ للحكومة جعلُت اإلرشاف لهذا وتأييًدا
أعمال ُمراقبة لهما البنك لدى الحكومة قبل من مندوبني أيًضا املالية وزير ويعني الوزراء،

البنك.
فيضم املرصيني، من اإلدارة مجلس أعضاء أغلبية تكون أن عىل مرشوعي ونص
من يكونوا أن فيجوُز األعضاء باقي ا أمَّ املرصيني. من آخرون ثمانية ونائبه املحافظ إىل
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إىل وجعلت مرصيٍّا. كله اإلدارة مجلس يصبح أن بعدها يجب سنوات تسع ملدَّة األجانب
الُكربى. امَلساِئِل يف رأيه يُؤخذ خبريًا اإلدارة مجلس جوار

إىل فيها استمعت جلسات عدَّة يف مرشوعي الشيوخ بمجلس املالية اللجنة بحثت وقد
املالية، بالشئون املشتغلني وبعض الجامعة أساتذة بعض آراء وإىل الحكومة ممثل رأي
فيه وليس وامُلفاجأة، الطَّفرة عن يبعدنا مرشوعي أنَّ فيه جاءَ تقريٍر إىل اللجنة وانتهت
مجرَّد هو وإنَّما املايل. نظامنا عىل انقالبًا وال ثورة ثناياه يف يحمُل وال بتعهداتنا إخالٌل

الظروف. بها وقضْت الحاجة أملتْها هادئة خطوة
لتسيطَر األهيل البنك تأميم رضورة ترى ألنها مرشوعي يف الحكومة عارَضت وملَّا
تقدم أن إالَّ املالية اللجنة يََسع لم البالد، ملصلحة تراها التي الوجهة هه وتوجِّ تماًما عليه
امُلقارنة يمكن حتى مرشوعها بتقديم ترسع أن الحكومة ُمطالبة الشيوخ ملجلس تقريًرا

املجلس. أمام منظوًرا املالية اللجنة تقرير زال وما مرشوعي، وبني بينه

ونقده مرشوعي تحبيذ

بعض صدده يف فخاطبني والعلمية؛ املالية الدَّوائر من كثرٍي اهتماَم املرشوع هذا أثاَر وقد
وأخصها املرشوع عليها قام التي للمبادئ ارتياحهم مبدين املال وثقات البنوك مديري
يف والبنوك النقود شعبة به عنيت وقد الحكومة. تريُد كما كامًال تأميًما البنك تأميم عدم
إىل انتهت لبحثه جلسات عدَّة فعقدت واالقتصاد، واإلحصاء للترشيع األول فؤاد جمعية

عليه. املوافقة
ة عدَّ فنظم االقتصادية، مشاكلنا بحث يف عظيمة ًة ِهمَّ امللكي التجارة نادي بذل ولقد
ائد السَّ الرَّأي كان وقد املركزي. البنك موضوع لدراسة لجنة وشكَّل وُمناظرات ُمحارضات
مع ُمتَّفقة توصيات أعدَّت فقد اللجنة ا أمَّ التأميم. فكرة ضد واملناظرات املحارضات يف

األساسية. قواعده يف مرشوعي
األدبية النَّواحي عىل جهده األمرييكية بالجامعة العامة الخدمة قسم يقُرص ولم
رجاِل من نُخبة فدعا االقتصادية؛ النَّاحية العام هذا إليها أضاَف بل واالجتماعية،
أغلبية وكانت املركزي. البنك موضوِع يف ُمناقشات أعقبتها ُمحارضات إىل االقتصاد
ألكثر الحكومة امتالك برضورة وتقوُل التأميم، عدم فكرة تؤيِّد واملتناقشني امُلحارضين

إدارته. يف التدخل عن ابتعادها وجوب مع البنك أسهم نصِف من
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تؤيُِّد املركزي البنك موضوع درسوا ملن الُعظمى األغلبية أنَّ َم تقدَّ ا ممَّ يتَِّضُح
بمبلغ البنك سهم سعر تقديري عىل اعرتض قد البعض كان وإن وتنارصه، مرشوعي
مع بالتعامل للبنك ماح السَّ عىل أو البنك إدارة إىل دويل خبري ضمِّ عىل أو جنيًها ثالثني

تجارية. عمليَّات بعض إتيان أو األفراد
هذا أنَّ عليه فردِّي جنيًها ثالثني بمبلِغ هم السَّ سعر تقديري عىل االعرتاض ا أمَّ
الدول من كثري فعلت كما سنوات ِة عدَّ يف البنك أسهم أسعار ِط ُمتوسِّ من مأخوذٌ التقدير
تركُت بل إجباريٍّا، السعر هذا أجعل لم إنِّي ثمَّ مركزي. بنك إىل فيها بنك تحويل عند
تحويله بعد األهيل البنك يف ُمساهًما يبقى أن وبني املبلغ هذا يأخذ أن بني الخيار للمساهم
فائدتها سندات البنك يعطيه أن أيًضا الجائز من جعلت ذلك وفوق مركزي، بنك إىل
الحاليني املساهمني أظلم فلم األخرية. السنوات يف عليها يحُصُل كان التي األرباح ط ُمتوسِّ
الزيادة لهذه ُمقابًال قدَّرنا فإذا سنة. ١٣ االمتياز ة مدَّ مددت وأنِّي خصوًصا الجدد أو

جنيًها. الثالثني عن يزيُد فالتقدير
خرباء نستقدُم ونحُن األُُمور، أوجب من فهذا البنك، إدارة إىل دويل خبرٍي ضمِّ عن ا وأمَّ
وبنك أستونيا بنك مثل املركزيَّة البنوك بعض يف نظائر له وهذا املسائل. أتفه يف فنيني
بمثل يضطلع أن يستطيع الذي الُكفؤ الخبري جنسيَّة أحدِّد لم أنَِّني عىل شكوسلوفاكيا.

مرصيٍّا. يكون أن الجائز فمن الخطرة، الدقيقة ة امُلهمَّ هذه
األعمال بعض يف ِل وبالتدخُّ األفراد مع بالتعامل املركزي لبنكنا ماح السَّ عن ا وأمَّ
األُخرى، البنوك بها يُناِفُس التي التجارية األعمال من منعته قد أنِّي فالواقع التجارية،
وال املالية، وزير يقرُِّرها محضة استثنائية حاالت يف إالَّ األفراد مع بالتعامل له أسمح ولم
يف فروعه يقفل أن أقبَل أو األزمات عالج ومن نهضتنا تشجيع من البنك أمنع أن يُمكنني

الرضورة. دعت إذا ِلِه تدخُّ من بدَّ فال بالعمل، األجنبية البنوك لتنفرد السودان

األهيل البنك مرشوع (4)

التأميم. به تريد مرشوع يف الحكومة تفكري وعن األهيل البنك مرشوع عن نتكلََّم أن بقي
أن يستوجب ١٩٤٠ سنة الحكومة وبني بينه تمَّ الذي التعاقد أنَّ األهيل البنك يرى
مرص، يف نفوذه من ويزيُد األُخرى البنوِك عىل الهيمنة من يمكِّنه قانونًا الحكومة تُصِدَر
مصلحة يُراعي األهيل البنك مرشوع ذلك الحاليني. ملساهميه ملًكا يبقى بأن ُك ويتمسَّ
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بك محمود سعادة صدق وقد الحائط، عرض البالد بمصلحة ويرضب وحدهم املساهمني
املرصيني. لذكاء امتهاٌن بأنَّه املعروفة مذكرته يف املرشوع ذلك وصف عندما الدرويش

التأميم يف الحكومة مذهب (5)

أنَّها إالَّ التأميم بفكرة العرش خطب ويف الصحف يف حت رصَّ وإن فإنها الحكومة ا أمَّ
األهيل البنك عمل أن بعد تنفيذها تستطيع ال وقد الفكرة. تلك تنفيِذ يف َدة مرتدِّ ُمتقاعسة
أن أرادت إذا إالَّ تتخطَّاها أن تستطيع ال عقبة أمامها ليضع األرصدة ُمعظم امتالك عىل
الحكومة عىل املرصية للحكومة دينًا تصبح التي األرصدة تسوية ألخطار نفسها تعرض

الربيطانية.
عملية األهيل البنك من الحكومة تسلخ بأن يقول رأي سمعتها التي اآلراء أعجب ومن
عىل يؤثِّر فاسٌد عقيٌم رأٌي وهذا املالية. بوزارة ُملحقة إدارة لها فتجعل البنكنوت، إصدار
البنك ُب يرحِّ وقد نهضتنا. ويرعى االئتمان ينظُِّم مركزي بنك من ويحرمنا نقدنا مكانة

املكسبة. التجارية لألعمال ليتفرَّغ الرَّأي بهذا األهيل
أغراض إىل واحدٍة قفزٍة يف الوثوب وُمحاولة وامُلجازفة الطَّفرة ولَم هذا؟ ولكلِّ لنا ما
نقطع وأن صلبٍة، أرٍض فوق نميش أن لنا األفضل من أليس نُدركها؟ ال وقد نُدِركها قد
فنبدأ ثانية، مرحلة إليها أضفنا كافية غري األُوىل املرحلة كانت فإن مرحلتني، عىل الطريق
ترشيًعا أصدرنا له الحكومة امتالك رضورة ذلك بعد اتضح فإن حكومي شبه ببنك

التأميم. به نستكمُل
أو لذاته يقصد مذهب مسألة ليست واملسألة بغاية. وليس وسيلة الكامل التأميم إنَّ
الظروف إىل يشءٍ كلِّ وقبل أوًال تخضع مسألة هي وإنََّما َفرًضا، النَّاس عىل تُفَرُض عقيدة
عن الحكومة إبعاد يقتيض واالقتصادية السياسية ظروفه كانت فإذا بلد. بكلِّ ة الخاصَّ
الحكومة اشرتاك تستلِزُم الظروف تلك كانت وإذا إبعادها، من بدَّ فال وإدارته البنك امتالك
عىل وتعاون للمسئوليات ل وتحمُّ وتوازن نفع االشرتاك هذا من ليكون واألفراد والبنوك
عليه يُطِلُق الذي النظام بها نأخذَ أن حتًما الواجب فمن القومي، باالقتصاد النهوض
وهو الناقص. التأميم نظام الكتاب بعض يه ويسمِّ الحكومي، شبه النظام االقتصاديُّون

ظروفها. مع ُمتَِّفًقا ملرص رضوريٍّا نراه ما
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املشرتك، الصندوق الدويل، التعاون
التعمري بنك

الدويل املركزي البنك

الفائدة من يخلو ال فقد امُلحارضة؛ هذه به لنختم الدويل النِّطاق إىل ذلك بعد ننتِقُل
ُوجوب من البعض إليها دعا التي بالفكرة بسيًطا إملاًما ولو نلمَّ أن البحث لهذا إتماًما
أنَّ البنوك هذه وجدت وقد بينها. فيما املركزيَّة البنوك لتتعاون دويل عمٍل عىل االتفاق
سنة حرب قبل حتَّى كانت وقد زمالة. بينها تكون وأن تتعاضَد أن نجاحها دواعي من
للواليات يقدِّم إنجلرتا بنك رأينا وقد القروض. له وتقدم البعض أزر بعضها يشد ١٩١٤
ُمضاعًفا الجميل ذلك لها تُردُّ املتحدة الواليات رأينا ثمَّ ،١٩٠٧ سنة أزمة يف املعونة املتحدة
الحلف ١٩٣٦ سنة تتحالف املتحدة والواليات وفرنسا إنجلرتا بنوك رأينا ثم ،١٩٣١ سنة

اآلخر. إىل بالنسبة والدوالر والفرنك اإلسرتليني من كل سعر ليثبت املشهور الثالثي
ُمحاولٍة يف وتعاونها املركزية البنوك سياسة لتنسيِق طيبًا جهًدا أيًضا رأينا وقد
الذي Bank of International Settlements الدولية التسويات بنك إنشاء عنَد سبقت
،Young camrnittee for Reparations ى امُلسمَّ للتعويضات يونج لجنة تقرير اقرتحه
من أنه إالَّ أملانيا من التعويضات عىل الحصول من الحلفاء تمكني األول همه كان وإن
التعاون تنظيم عىل يعمل أن — التقرير ذلك يف رصاحة جاء كما — البنك هذا أغراِض
أوقات يف املركزية والبنوك الدول يساعد وأن األجل، قصرية قروًضا يعقد وأن الدويل،
حتَّى البنوك هذه بني ة باملقاصَّ يقوَم وأن أرصدتها. يف ُمفاِجٍئ نقٍص من النَّاشئ الضيق

املركزية. للبنوك ناٍد بأنَّه البنك هذا بعضهم وصف لقد
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األسعار ومنع العمالت تثبيِت عىل يعمل أن أغراِضِه من يكوَن أن اللجنة أرادت وقد
أنَّه املفروض من وكان الدول، بتعاون إالَّ اللجنة قالت كما يتمم ال الذي األمر التقلُّب؛ من
بني ارَّة الضَّ َالِتِه تنقُّ يف الذهب من النَّاجمة املتاعب عىل سيقيض فإنَّه التعاون، ذلك تمَّ إذا

األزمات. لها ويسبِّب عالقتها ليفسد الدول
من كثري تَاَق طاملا أمًال سبق فيما كانت التي الدويل املركزي البنك اتخاذ فكرة تلك
عامليَّة وحدٍة أو دويل نقد اتِّخاذ برضورِة القوِل إىل بعضهم ذهب الذين االقتصاد كتاب
التضارب من العمالت تلك تمنع بقيود إليها وتربط امُلختلفة الدول عمالت إليها تنسب
عىل وودز» «بريتون اتفاق قام الغرض ولهذا قيمتها. تخفيِض يف والتَّسابق سياستها يف

والتعمري. اإلنشاء بنك واألُخرى النَّقد صندوق إحداهما دوليتني َستني مؤسَّ اتِّخاِذ
األجل قصريِة قروٍض من فيه امُلساهمة الدول يمكِّن أن عمله فأساس الصندوق ا أمَّ
الدويل البنك ا وأمَّ الخارجية. تجارتها يف ُمفاجئًا َموقًفا بها ي وتتقِّ عاجلة حاجة بها تسدُّ
التعمري عىل تُساعدها األجل طويلة قروٍض من الدول تمكني عىل فيعمل والتعمري لإلنشاء
ُمشكلة حلُّوا قد أنَّهم االتفاق لواضعي وخيل اإلنتاج. زيادة أو الحرب خربته ما وإصالح
يمكن ما أكثر عىل تجعلها قاعدة يف بعضها إىل العمالت بربط قالوا ألنهم كادوا؛ أو الذَّهب
بعض تسابُِق من الحربني بنَي ما أخطاء عالجوا أنهم اعتقدوا وبهذا الثبات. من يظنَّ أن
الدويل املركزي البنك هذا بأنَّ االعتقاد إىل بعضهم وذهب عمالتها، تخفيِض يف الدول

الدول. ُمختلف عند األسعار وتثبيت املعيشة ُمستوى رفِع عىل الصور بهذه سيساعد
أو املركزي بنكها بواسطة تساهم أن قبلته التي الدول عىل االتفاق هذا فرض وقد
منها قسم يدفع ُمعيَّنة ة حصَّ دفع يف حكومتها بواسطة أو حكومتها ترضاُه بنٍك بواسطة
أن وبرشط فوائد، عنها تدفع ال حكومية بسندات أو الوطنية بالعملة اآلخر والقسم ذهبًا
الذي الصندوق مال ُن يتكوَّ هذا ومن مقامه. يقوُم ما أو نقد كأنَّها الطلب تحت تكوَن
التي البالد للتعمري الدويل البنك يمدُّ كما األجل قصرِي بقرٍض املحتاجة الدولة يسعف

بمعونته. القرض ذلك تدبرِي يف لها يَسَعى أو األجل طويل قرًضا تحتاج
لرءوس توظيف منه قصد قد التعمري بنك عليه َقاَم الذي النِّظام أنَّ ذلك من يتَِّضُح
االتفاق هذا فجاءَ بالدها، غري يف استغلَّت إذا الخسارة من عليها يخىش كان َعاطلة أموال
رءوس أصحاب يجد وبهذا درئها. عىل ُمتكافئة الدول تعمل التي الخسارة من نُها يؤمِّ
رضائهم نظري يف املضمون الدويل اإلقراض عىل عزائمهم يقوِّي ما البنك هذا يف األموال
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الدول احرتمته إذا بها يُستهاُن ال مزايا له النظام هذا كون يف جداَل ال أنَّه وعندي
بلد لكلِّ األسف مع ولكن العالم. مصلحة سبيِل يف ببعضمصالحها ت وضحَّ عليه، َعة امُلوقِّ
تستطيع الدَّولية الهيئة هذه أنَّ أعتقُد وال لربملانه، تخضع التي وحكومته ة الخاصَّ ُظروفه
البنوك ريزرف الفدرال هيئة إدارة تسري كما الدول ُمختلف يف املركزية البنوك تسري أن

املتحدة. الواليات يف املركزية
قيام من ماثل خطر وأمامي وقوعها الجائز الفروض بيداء يف أرضب أن أُريُد ال
كما ١٩٣١ سنة إىل تاريخها يرجع ال التي املنطقة تلك إنجلرتا، بزعامة اإلسرتليني منطقة
فيها قادت التي ١٨٧١ سنة إىل ذلك من أقدم هو ما إىل يرجُع لعلَّه بل الكثريون، يعتقُد
حلٍف يف عنه وخرجت كبري، حلٍف يف دخلته الذهب قاعدة إىل الدول من جماعة إنجلرتا
بدَّ ال َدة ُمتعدِّ واقتصادية سياسية وصالت ُمشرتكة لدواٍع وثيًقا ارتباًطا معها ارتبط كبرٍي

نتائجه. عن أتغاىض أن بالسهل ليس حسابًا لها أحسب أن من
رغم فاإلسرتليني وودز»؛ «بريتون اتِّفاق يحلها أن من أصعب نظري يف املسألة إنَّ
استبداده يكرهون أنصاره إنَّ ثمَّ بعد، النقاهة دور يف يدخل ولم مريض أنصاره كثرة
يف التعاون لهم ليتم الفكاك يستطيعون فال ديونهم، تجميد باتفاقات قيَّدهم ولكنه بهم،
استقالًال إنجلرتا به تسمح فقد االستقالل؛ إىل يسعى أغلبهم كان وإن طليق دويل نظام
اإلمرباطورية نطاق يف اخلة الدَّ للبالد به سمحت الذي السيايس باالستقالِل شبيًها نقديٍّا

بها. وامُلتَِّصَلة
الكربى الدول بعض تناُفر من عقبات ُدونه الدويل التعاون كون َم تقدَّ ما إىل يُضاُف
نهائيٍّا تُرصد لم امُلختلفة الديون وكون نفوذها، عليها تبسط مناطق يف سياسيٍّا وتكتُّلها
أمًرا أضحى قد املركزية للبنوك مركزي بنك عىل االتفاق بأنَّ القول يمكن حتَّى الدول بني
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