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رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

دخول ِإلى املجلة بكتابة البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الهافي

 اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع(  -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

 املتن: بحرف 16لى وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف تكون الطباعة القياسية ع /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الترجمة، وتحقيق النصوص، و )الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال 

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في اجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملر 

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجي –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
ح إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  الب
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 حث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضً 
َ
ا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،لمات( ك3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك ت
َ
حديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  
َ
همية بحثه وأ

َ
د يعمل الباحث على تحديد أ ِ

ن يحد 
َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات جمع البيانات ا
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه .يجب أ

 
 لتي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  
 
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
د من موضوعاتها يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

م الب
 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
ا تضم  التفاصيل الواردة آنف

ً
وزان

َ
حث وُيعطى أ

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

صحابها بشكل مباشر و 
َ
ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى أ ِ

ة وال تعب  توجهاتهم الفكري 

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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عراء َجَبل الف
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ُهم  شعر َمْجِلس ش

َ
ن َجَعل

َ
 َبأ

َ
ْضَعِفين

َ
ْست

ُ
تأريخ املن باإلمامة َعلى امل

ُهم الوَ 
َ
 َوَجَعل

ً
ِئَمة

َ
بي صاحب الصالة)تهللا أ

َ
 البن أ

َ
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 ةحدة األمريكيَّل يف الواليات امُلتَّوَّنشاء املصرف اأَلِإ

 م1791-1812 

 إدريس نامس دحام الدوري و أمحد حممود علو السامرائي   

 فؤاد قحطان رجب الدوري   

10/5/2020 تأريخ القبول:       2/4/2020 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

قاموا نهايات القرن الخامس عشر الميالدي مريكا أ  عندما وصل األوربيين إلى 
باستغالل الثروات الطبيعية هناك وفرضوا انظمتهم االقتصادية الصارمة على المستعمرين 

على مستعمراتها هناك, فقد ا  اقتصادي ما بريطانيا التي فرضت نظاما  األوربيين, والسي  
ون الحصول على مرسوم ملكي أي منتج واستيراده د صدار العملة وتصديرمن إمنعت 

علنت المستعمرات البريطانية التمرد على التاج لهذه السياسة أ   يخول القيام بذلك, ونتيجة  
م بعد سلسلة من األحداث, وقد خاضت المستعمرات الحرب ضد 1775البريطاني عام 

 افتقارهافضال  عن  لمستعمرات لم تكن منظمة بشكل كاف  ن قوات اإ الا إالقوات البريطانية, 
إلى التمويل إذ لم يكن لدى الثوار الوسائل المالية الكافية للتمويل, وعلى الرغم من ذلك 

نشاء مؤسسة مالية تأخذ على عاتقها القيام بتنظيم إ  انتصرت الثورة وبرزت الحاجة إلى 
جورج واشنطن األمريكي وكل الرئيس أاالقتصادية, وقد  واليات الم تحدة األمريكيةمور الأ  

هذه المهمة إلى الكسندر هاملتون الذي أعد تقريرا  اقترح فيه انشاء مصرف وطني وأرسله 
 م وقد درس الكونجرس1790ول عام كانون األ 14يوم  كونجرس األمريكيإلى ال

شباط  8يوم في استمرت ألسابيع  ه بعد مناقشات مطولةأقر هذا المقترح و األمريكي 
س أ, في فيالديلفيا بر م1791ول كانون األ 21 فيوباشر المصرف أول أعماله  ,م1791

                                                 

  سامراء/ جامعة  التربية/ كلية التاريخقسم. 
  يخ/ كلية التربية / جامعة سامراءقسم التار. 
 ة التربية/جمهورية العراق/ وزار المديرية العامة لتربية محافظة صالح الدين. 
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عماله في البداية على اقراض الحكومة أ( ماليين دوالر وقد اقتصرت 10مال قدره )
األموال لتغطية نفقاتها وبنسب فائدة متفاوتة, ونتيجة لنشاط المصرف االقتصادي تحول 

 إلى مصرف مركزي من خالل سيطرته على تجهيز العملة وديون البلد. 
لم يكن تأسيس المصرف ليمر دون معارضة فقد عده الكثير من ساسة البلد على 

االقتصادية وقد استندوا في تلك اآلراء  دولةنه وسيلة من وسائل الهيمنة على مقدرات الأ
على ما تعانيه أ وربا من سلطة المؤسسات المالية هناك, وكان على رأس المعارضين 

المصرف حماية لسراق المال, وأراد جيفرسون ابقاء توماس جيفرسون الذي كان يرى في 
ن الغالبية الساحقة من الشعب األمريكي إكون  زراعيا  األمريكية  اقتصاد الواليات الم تحدة

عتمد على الزراعة, ومن الجدير بالذكر إن مرسوم المصرف تم تحديده بعشرين يآنذاك 
م 1801عام األمريكية لم تحدة , وعندما تسلم توماس جيفرسون رئاسة الواليات اا  عام

استمر بانتقاده للمصرف الوطني وقام بعدة محاوالت ألجل اضعافه, ومع اقتراب تاريخ 
ن تلك المحاوالت إال إنفاذ صالحية المرسوم قام المصرف بمحاوالت تجديد المرسوم 

 ,بفارق صوت واحد على عدم التجديد األمريكي لفشل بعد تصويت الكونجرسات بءبا
 الرغم من كل التسهيالت المالية التي قدمها مؤيدي المصرف. على 

حرب االستقالل, جورج , المصرف األول, الواليات الم تحدة األمريكيةالكلمات المفتاحية: 
 .واشنطن

 المقدمة
تم االعالن عن تأسيس م 1783–1775حرب االستقالل األمريكية  انتهاءبعد          

لقيت أ  وقد  م1789ول رئيس لها عام أوانتخب جورج واشنطن  ,الواليات الم تحدة األمريكية
برزها ايجاد نظام مالي ينظم عمل أعلى عاتق الرئيس الجديد مهام كثيرة ومعقدة, كان 

هم دوافع االستقالل عن أهم في التنمية االقتصادية التي كانت احدى االحكومة ويس
الستقالل شهد مشاكل كبيرة كادت ن االقتصاد ابان حرب اإفضال  عن  ,بريطانيا العظمى

عدم وجود نظام مالي يستطيع القيام برفد المجهود  ن تجهض الثورة, ومن هذه المشاكلأ
عدة حداث الثورة تنظيمات اقتصادية أالحربي بمتطلبات االستمرار والنجاح, فجرت خالل 
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ا الخوف كان يشوبه تنظيماتن تلك الإال إمثل فرض الضرائب والقروض وطباعة العملة, 
 سباب التي أدت إلى اندالع الثورة.والقلق كونها من األ

ثني تلك المخاوف رجال الدولة آنذاك عن البحث عن نظام مالي تتمكن لم ت          
الكسندر  مريكيالدولة من خالله القيام بالمهام الملقاة على عاتقها, فقام االقتصادي األ

على غرار مصرف إنكلترا الذي م 1779هاملتون بتقديم مشروع انشاء مصرف عام 
ما القاه من معارضة بسبب  إنجازهن ذلك المشروع لم يتم إ الا إ, م1694تأسس عام 

هم بالمؤسسات أموال, فضال  عن عدم قناعة أصحاب رؤوس األموال باستثمار كبيرة
, وتحت ضغط الحاجة للتمويل قدم هاملتون مقترحه من م1781وفي عام , المصرفية

كثيرة حالت بينه وبين تنفيذ مقترحه, واستمرت محاوالته  صعوباتنه واجه إ الإجديد 
الرامية إلى انشاء مؤسسة مالية أمريكية تلبي متطلبات الحكومة األمريكية, التي كانت 
تعاني من الضعف والسيما في عمليات التمويل, وبعد وضع الدستور األمريكي الجديد 

عهدا  جديدا  استطاع األمريكية خلت الواليات الم تحدة في والية فيالديلفيا, دم 1784عام 
األمريكية من خالله الكسندر هاملتون انشاء أول مصرف وطني في الواليات الم تحدة 

  ول.األاألمريكية تحت اسم مصرف الواليات الم تحدة 
تم تقسيم البحث على مبحثين منفصلين, فقد اندرج المبحث األول تحت عنوان:   
(, إذ ال يخفى األول األمريكية الُمتحدة الواليات مصرف أهمية حول واآلراء اتالمناقش)

على أي باحث في تاريخ االقتصاد األمريكي الصعوبة التي واجهت اقتراح تنظيم مصرف 
للدولة آنذاك, يأخذ على عاتقه القيام بواجبات الحكومة المالية والتزاماتها, ومن خالل 

ر المتعلقة بموضوع البحث وجدنا أن مفهوم االقتصاد الزراعي مطالعتنا للكثير من المصاد
ال يزال يهمين على أفكار الكثير من ساسة الدولة آنذاك والسيما توماس جيفرسون الذي 
كان يعارض قيام مثل هكذا مؤسسة كونها ت عد امتدادا  لألنظمة االقطاعية التي كانت 

 المصرف وأنشطة عملياتج تحت عنوان: )سائدة في أ وربا, أما المبحث الثاني فقد اندر 
(, فبعد اقراره قام المصرف بالكثير من التنظيمات األمريكية الُمتحدة الواليات في األول

المالية في الدولة فضال  عن شروعه بإنشاء فروع مصرفية تابعة له في مختلف الواليات 
 فية أمالكه.األمريكية وصوال  إلى اخفاقه في الحصول على مرسوم التجديد وتص
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 المبحث األول
 ولمريكية األ الواليات الُمتحدة األ المناقشات واآلراء حول أهمية مصرف

  :تمهيد عن فكرة انشاء مصرف  -1
       دخلت والية نيوهامبشيرم 1788عام حيز التنفيذ األمريكي بعد دخول الدستور 

"New Hampshire" كونها تضم تسعة همية االستراتيجية لالقتصاد األمريكي ذات األ
لتصبح الوالية  م1788تموز  21ضمن سلطة الدولة في  "ُأم األنهار"سمى نهار وكانت ت  أ

تم اعالن  م1789 نيسان 30وفي  ,الغذائي هامناأل مة أل وكان ذلك بمثابة تامين ,التاسعة
ول رئيس للواليات الم تحدة األمريكية, وفور أ Washington "George"جورج واشنطن 

هم هو من سيحصل وكان السؤال األ ,السلطة قام بعملية اختيار كابينته الوزارية توليه
, "Bishop William White" بيشوب ويليام وايت وبحسب ؟لخزانةاعلى وظيفة وزير 

على الخزانة  شرفا  , الذي كان م  ""Robert Morrisخ غير الشقيق لـروبرت موريس األ
"ماذا سنعمل مع تلك الديون  قائال : ل موريسأن سواشنطفان الكونفدرالية,  أثناء حقبة
 األمريكية هناك شخص واحد في الواليات الُمتحدة أن" بالقول: جاب موريسفأ الثقيلة؟"

نا سأكون أو  ,"Alexander Hamilton" الكسندر هاملتون يمكنه اجابتك, وهو
 ,(1)مرته"أُ حت علن باسمك, عن مدى التزامي تجاهكم تلفرصة ألُ اعطيتني أذا إ مسرورا  

ن هاملتون خدم إذ إمن خالل مراسلته بصورة منتظمة,  وكان موريس يعرف هاملتون جيدا  
ومع توصية موريس, عين واشنطن هاملتون  ,للدخل القاري ا  تحت امرته في نيويورك جابي

وتم تمرير قانون تأسيس  لواليات الم تحدة األمريكية,ول سكرتير للخزانة في األيصبح 
أي من العام نفسه من أيلول  11, وتسلم هاملتون مهامه يوم م1782أيلول  2ة يوم الخزان

 .(2)يام من تمرير القانونأبعد تسعة 
 
 

                                                 
(1)

 Broadus Mitchell, Alexander Hamilton The National Adventure, 1788-

1804 New York, 1962, pp. 21-22. 
(2)

 Ibid., pp. 22-23. 
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 مشروع المصرف -2
 توماس جيفرسون  كانت الرؤية المستقبلية لكل من هاملتون ووزير الدولة آنذاك

"Thomas Jefferson" كان يفضل  ن جيفرسونإهي  لواليات الم تحدة األمريكيةل
مين الغالبية أمة قوية يتطلب منا تأ  نه إليجاد أن كل اعتقاده كان با  المجتمع الزراعي, و 

سياد العمل, أن يكون المزارعين هم أوقرر جيفرسون ب ,العظمى من المزارعين المستقلين
شار أومن جانب آخر, فقد  ,قرب إلى اهللأنهم بحسب اعتقاده هم الذين يجعلون الحياة أل

وربية قد شجع الحكام على االستبداد والسيطرة على ن نظام المصانع األ  أالدولة ب وزير
لفقر, ان معظم مراكز االنتاج في أ وربا كانت مصادر للفساد و ا  و  ,العمال القليلي األ جور

 ولذلك فان جيفرسون لم يكن يريد النظر إلى هذا الطريق كمسار للواليات الم تحدة
تمويل العالي والدين العام وكان يعارض المضاربين, وأصحاب وظل يشك بال األمريكية,

ن أوكان يرى ب ,رباح الدين العامأمن  ساسا  أسهم المصرف التي هي أالثروة من حاملي 
المصارف عبارة عن مقرضي أموال جشعين, وليس لهم أي مصلحة في االزدهار العام, 

 .  (1)ن كل اهتمامهم كان في كيفية جمع المالا  و 
ال إ, األمريكية همية الزراعة بالنسبة الواليات الم تحدةأدرك أن هاملتون إلرغم من على ا

وأعلن وزير  ,زدهار المستقبلياالجل أن تتجه نحو االنتاج والصناعة من أ هارادأنه إ
ن الصناعة ستحرر األ مة من االعتماد على الخارج وستضعها على قدم المساواة أالخزانة ب

شار إلى بريطانيا العظمى في هذا السياق, ألنه كان أو  ,ي العالممع األ مم العظمى ف
في ذلك الروابط  عتمدا  قرب وقت ممكن, م  أن يشجع هذا النموذج أمريكا في بأيرغب 

ويمكن لنا تلخيص برامج هاملتون في التقارير الثالثة  ,(2)التجارية القوية بين الحكومتين
والتي كانت تتضمن تقرير عن  ,موافقة عليهالل األمريكي التي بعث بها إلى الكونجرس

ول , وتقرير عن البنك الوطني, في كانون األم1789الدين العام, في تشرين الثاني عام 
 .م1791ول عام , وتقرير عن التصنيع, في كانون األم1790عام 

                                                 
(1)

 Mansel G. Blackford and K. Austin Kerr, Business Enterprise in 

American History Boston, 1986, pp. 74-75. 
(2)

 Ibid., p. 75. 
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ن يبلغ أكثر م األمريكية ن دين الواليات الم تحدةأعندما تولى هاملتون الوزارة, اكتشف ب
 ,ن ذلك الدين ناتج عن دفع رواتب الجنود خالل الثورة األمريكيةا  و  ,( مليون دوالر54)

قل أ, اشترى معظم التجار والمضاربين هذه الديون بقيمة م1790ومع ذلك وبحلول عام 
وكانوا يراهنون في ذلك  م,1780عام للفترة الحرجة لابكثير من قيمتها الحقيقية خالل 

رباح أكثر وشعر معظم أذي سيوفر لهم امكانية الحصول على الوقت على التحسن ال
حاكم "James Madison"  المسؤولين األمريكيين, ومن ضمنهم جيمس ماديسون

خذ هاملتون أو  ,الدفع لمالك الديون الحاليين بنفس القيمة االسمية مكننه ال يأفرجينيا, ب
الحكومة الوطنية ستدفع الدين  نأبالوضع المقابل, وأعلن ب الدين العام""على  في تقريره

وكان فكرته للتمويل الكامل للدين  ,المحلي, بالقيمة االسميةأو الخارجي  العام, سواء  
ستحتاج إلى قروض كبيرة األمريكية ن الواليات الم تحدة أألنه يعرف ب ,الوطني بسيطة جدا  

ذا ما فشل ا  و  ,ريطانيامن المبالغ المالية إلنشاء قاعدة مالية للصناعة تشبه مثيلتها في ب
على جذب االستثمارات  ن البلد لن يكون قادرا  إفي مواجهة كل التزامات الديون, ف

, كان هاملتون يحاول اظهار الم تحدة األمريكية وعلى فرضية ديون الواليات ,المستقبلية
 . (1)األمريكية مدى قوة الحكومة الوطنية في السيطرة على االقتصاد في كل الواليات

 (,تحت عنوانه الخاص والذي سيناقش الحقا  ) المصرف الوطني,عن التقرير في اء ج
ويقصد به مناجم الحديد والنحاس ) ستخراجين االقتصاد االأهاملتون على قناعة ب بأن

لفيدرالية إلى االحكومة  اودع ,سيتطوراألمريكية التجاري للواليات الم تحدة  (والفحم وغيرها
نه كان يريد تعرفة لحماية إوالسيما  الواليات الم تحدة األمريكية,ي تحفيز صعود التصنيع ف

ذا إنه أوادعى هاملتون ب ,لفعلاالمنتج المحلي لتحل محل تعرفة العائد والتي تم وضعها ب
رادت الحكومة األمريكية االستثمار في الصناعات الجديدة والتصنيع, فيجب عليها أما 

الحكومة األمريكية إلى  أيضا  ودعت وزارة الخزانة  ,يةولحماية االستثمار في مراحله األ

                                                 
(1)

 Raymond H. Robinson, The Growing of America: 1789-1848, Boston, 

1973, p. 3. 
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 Aaronرون بور أ ولسوء الحظ, قتل هاملتون في مبارزة مع ,دعم الطرق والقنوات
Burr""  (1)تت ثمارهاآفكاره حول التصنيع قد أن معظم أ, ولم يعرف بم1804عام. 

 تقرير المصرف الوطني -3
 14يوم  كونجرس األمريكيإلى مبنى الالمصرف الوطني  نرسال تقرير هاملتون عإتم 

الدين العام, وكان من المهم  ن, وكان ثمرة منطقية لتقريره عم1790ول كانون األ
والشعب بأهمية المصرف لالقتصاد  األمريكي عضاء الكونجرسألهاملتون اعالم 

غلبية الشعب لديها شكوك أن أن وزارة الخزانة كانت تدرك إعلى الرغم من  ,األمريكي
ساس ن المصرف يخدم بالدرجة األأغلبية كانت تعتقد بن األإل المصرف, كون حو 

, كانت تعمل في البالد ثالث مصارف فقط, وهي نفسه وفي الوقت ,أصحاب الثروة
 Massachusetts"ومصرف ماساتشوستس  ,"New York Bank" مصرف نيويورك

Bank" , ومصرف شمال"North BANK" (2)يةالواليات الم تحدة األمريك. 
نه سيزيد إوبين كيف  ه,فوائدأهميته و هاملتون في تقريره عن المصرف الوطني,  ذكر

لفضة من خالل اصدار السندات وفحص تحويل االعتمادات ااحتياطيات الذهب و 
زيد من مقدرة المصرف يمة سس المال لأل  أن هذا التوسع النشط وانتاجية ر ا  و  ,السيادية
وراق المالية األن سرعة استخدام إشار إلى أو  ,مةن يصبح مؤسسة لثروة األ  أعلى 

وسيكون  ,في التداوالت سيسهل تجهيز النقود ودفع الضرائب (البنكنوتالمصرفية )
س المال الضروري للنمو أللصناعة من خالل توفيره لر  كبيرا   ساعدا  م   أيضا  المصرف 
نفسها كمحرك  ن مصارف الدولة عاجزة على تقديمأوأعلن هاملتون ب ,(3)االقتصادي

س المال الكافي وال الثقة أن المؤسسات المحلية ال تمتلك ر إذ إ ,لتداوالت تجهيز النقود
 . (4)المقترحاألمريكية للقيام بواجبات والتزامات مصرف الواليات الم تحدة 

آدم  المصرف الوطني إلى نلتقريره ع ن هاملتون مدينا  إومن الجدير بالذكر,   
ربعة عشر أ, قبل م1776لذي كتب في كتابه ثروة األ مم عام ا "Adam Smith"سمث 

                                                 
(1)

 Ibid., p. 3. 
(2)

 Broadus Mitchell, Op. Cit., p. 88. 
(3)

 Harold Syrett, The Papers of Alexander Hamilton, Vol. 8, Columbia 

University Press, 1965, pp. 218. 
(4)

 Ibid., p. 219. 
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 حركا  كمصرف عادي فقط, لكنه كان مُ , لم يكن تشريع مصرف إنكلترا" قائال : عام فقط
لفوائد على الديون اكون واجباته تتضمن, استالم الضرائب, ودفع  ,للدولة كبيرا  

الخصم في إنكلترا وفي بعض ة الحكومية المؤقتة, وقوائم ملالحكومية, وتداوالت الع
ن هذه العمليات المختلفة, ربما تكون إذ إ ,حيان في مصارف هامبورك وهولندااأل

خطاء من قبل المدراء, سيتم تداول أمام عامة الشعب, وبدون أي أواجباتها ملزمة 
 . (1)األوراق النقدية"

عتبر مثل أني إ" قائال :وفي سياق مماثل عبر هاملتون في تقريره على المصرف الوطني 
لة سياسية كبيرة ومهمة آمالك خاصة, ولكنه أهذا المصرف ليس فقط مجرد قضية 

وستعطي المصارف العامة تسهيالت للحكومة في الحصول على المساعدات  ,للدولة
رباح راضي العامة, وستستحصل األ وسيساعد في بيع األ  ,النقدية, والتي تتمثل بالديون

 .(2)لدينا عملة رسمية موحدة" للحكومة وبالتالي سيكون
نشطة المنتجة من وسائل تضخيم األ دم سمث المصارف وسيلةآمن هاملتون و  ال  د ك  ع  
ن التكامل يكون من خالل احالل األوراق النقدية محل المعادن لتسهيل ا  و  ,س المالألر 

معادن, طالما لل شرعيا   األوراق النقدية بديال   أيضا  وعد هاملتون  ,النقل وتسريع التداوالت
"فهي مستحقة عند الطلب بدون أي شرط, وتكون جاهزة للدفع كانت المصارف تصدرها 

جاب هاملتون في تقريره عن الذين يريدون استخدام وجود مصرف , أ(3)ي وقت"أفي 
فقد  أ خرى,ؤسسات من انشاء م   كمصرف مركزي بدال  الواليات الم تحدة األمريكية شمال 

قد وفر الخدمات  األمريكيةن مصرف شمال الواليات الم تحدة أة باعترفت وزارة الخزان
س أن ر إال إن لديه دستور رسمي ومع ذلك, فهو اآل ,الكونفدرالية أثناء مرحلةلصالح األ مة 

ن مصرف شمال إهاملتون  عدوفضال  عن ذلك  ,ماله محدود ال يتجاوز مليوني دوالر
نه إخاص فقط, وعلى الرغم من االعتراف بذلك فكان للربح ال األمريكيةالواليات الم تحدة 

لحسم  عاما   ن المصارف العامة, كانت دافعا  أشار بأكان من المكونات الضرورية, و 
                                                 

(1)
 Adam Smith, The Wealth of Nations, Edwin Cannan, Random House, 

Modern Library Edition, New York: 1937, p. 304. 
(2)

 Annals of Congress, 1790, Report on a National Bank, pp. 2082-2111. 
(3)

  Adam Smith, Op. Cit., p. 308. 
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لية آن مثل هذه المصارف لم تكن مجرد نمط لألمالك الخاصة, ولكن أ"ب :وقال ,النجاح
نه يجب على أولترسيخ الثقة لدى الناس, قال ب ,همية كبيرة للدولة"أسياسية ذات 

 .(1)ن تأخذ الكل من خالل مجموعات النفع الخاصأن ال تسمح بأالمصارف العامة 
ن إال إ, عاما   سيكون مصرفا  األمريكية ن مقترح مصرف الواليات الم تحدة إعلى الرغم من 

ن تكون المدير التنفيذي للمصرف, وال أهاملتون كان ال يريد مشاركة الحكومة في 
"ما الذي يبارك اأُلمة وقال,  ,صولن يكون لها جزء رئيسي من األ  أو أ متالكه بالكاملال

ن شعور أصحاب ا  , و إلى االبد مع ثبات النجاح والتتابع المنتظم للمدراء؟ االستقرار قطعا  
المصالح الخاصة باالنجذاب كمالكين, في مدراء المصرف, تؤشر على ثبات حقيقة 

على  ن يعتمد دائما  أفقط والذي يمكن ن ازدهار المؤسسة هو الضامن ا  و  ,القطب
ن الحكومة ستكون مساهمة في المصرف أنه كان يتوقع بإومع ذلك, ف ,(2)دارة"اإل

 .(3)وستفحص الحالة المالية على قاعدة منتظمة
 : دستورية المصرفل األمريكي مناقشات الكونجرس -4

لسته الثالثة تقرير هاملتون عن المصرف الوطني في ج ول رسميا  تبنى الكونجرس األ
لمعرفة ما كان يحدث  إمكانيةولم تكن في ذلك الوقت  م,1790في كانون األ ول المنعقدة 

ن أيتمثل في  والقليل الذي كان معروفا   ,كانت سرية إجراءاتهن معظم إفي المجلس, كون 
كاليب  تأسيس المصرف كان يتعلق بلجنة مجلس الشيوخ المؤلفة من إعالن

 Robertماساتشوستس, وروبرت موريس والية حاكم  "Caleb Strong"سترونك
Morris"" بنسلفانيا, وفيليب سكايلر والية حاكم Schuyler" "Philip  ,حاكم نيويورك

 رثو لسو إوليفر وأ   كارولينا الجنوبية,والية العضو عن  "Pierce Butler" بيرس باتلرو 
"Oliver Ellsworth"  ول ة دمج المصرف األودعمت هذه اللجن ,كونيتيكتوالية حاكم

كانون الثاني  20جازه المجلس في ألذلك,  , ونتيجة  األمريكية في الواليات الم تحدة
ن كل من إومن الجدير بالذكر  ,ولم تكن المناقشات تسجل في ذلك الوقت م,1791

                                                 
(1)

 Broadus Mitchell, Op. Cit., pp. 90–91. 
(2)

 Ibid., p. 91. 
(3)

 Harold Syrett, The Papers of Alexander Hamilton, Vol. 7, New York, 

Columbia University Press, 1963, p. 406. 
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, وشويلر والد زوجة هاملتون كانوا من المساهمين في ثر و لسو ا  سترونك, وموريس, و 
 . (1)ن كونهم من المهتمين بالشؤون الماليةفضال  ع ,المصرف

, في الكونجرس األمريكين مجلس النواب سيتبع مسار أوبعد كل ذلك, اعتقد هاملتون ب
 31وفي يوم  ,تمرير مشروع القانون بقليل من المناقشات, وعدها نهضة غير متوقعة

جعته فقرة فقرة ت بمراأبد إذ, تم ارسال الئحة المصرف إلى اللجنة م1791كانون الثاني 
 عن والية جورجيا األمريكي شار عضو الكونجرسأوفي سياق ذلك,  ,(2)في اليوم التالي
يفصل بين مؤيدي  جغرافيا   أ ن هناك خطأب "James Jackson" جيمس جاكسون

ن كل نواب الجهة الشرقية هم لصالح المصرف, وكل أوأعلن ب ,المصرف ومعارضيه
وكان جاكسون يمثل مصالح المزارعين وعارض قيام أي  ,(3)نواب الجهة الجنوبية ضده

بائنا آ"ما الذي دفع  :وقال ,ن ذلك سيدمر الدستور الحر للعالم الجديدأمصرف, وأعلن ب
نكليزية واالسكتلندية؟ سوف لم تكن المؤسسات الكنسية واالحتكارات اإل أإلى هذا البلد؟ 

ن نعطي الطرائق الممكنة أمن  بدال  نعاني من نفس المعاناة الموجودة في تلك البلدان, ف
ذ ال إمامنا, أن سابقة سسنا اآلألتشجيع زيادة المهاجرين لالستقرار بيننا؟ فإننا قد 

األمريكية وعد جاكسون مصرف الواليات الم تحدة  ,(4)ن نتوقف"أيوجد قول حيث يجب 
ن ذلك أعلن بوأ ,لف لمصالح التجار وانه لن ينظر إلى كيفية مساعدة المزارعينانه تحأب

نه سيخرق دستور أو الشعب"  أموال"سيحتكر نه أب أيضا  سيزيد من ديون البلد, وادعى 
وعندما وضع ويليام سميث حاكم كارولينا  الواليات الم تحدة األمريكية,مصرف شمال 

الجنوبية اقتراح يقضي بإعادة قانون المصرف إلى اللجنة لفحص عيوبه, كان جاكسون 
ربعة وثالثون أذ صوت , إولم ينل االقتراح الثقة ,عة لهذا االقتراححد الداعمين السبأ

 . (5)ع ضوا  ضده بينما صوت ثالثة وعشرين مع االقتراح

                                                 
(1)

 Bary Hammond, Banks and Politics in America from the Revolution to 

the Civil War, New Jersey: Princeton University Press, 1985, p. 115. 
(2)

 Broadus Mitchell, Op. Cit., p. 94. 
(3)

 Annals of Congress, 1st Cong., 3d Sess., 1791, p. 1919. 
(4)

 Bary Hammond, Op. Cit., p. 116. 
(5)

 Ibid., p. 116; Broadus Mitchell, Op. Cit., p. 94. 
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ن اآلراء الرئيسة التي عارضت المصرف لم تكن على قاعدة اقتصادية إومع ذلك ف
لمصرف يجب طرحه وهو: هل كان اقتراح هاملتون بإنشاء ا ن سؤاال  إوعليه ف ,وقانونية

فرجينيا جيمس ماديسون والية ن العضو عن إ؟ ولإلجابة على ذلك, فالوطني دستوريا  
, قد بدء بحملة لحشد اآلراء على م1791للمصرف عام  تحمسا  م   الذي كان خصما  

ن دستور المصرف أ, من خالل اعالنه بم1791شباط  2المستويات كافة ضده في يوم 
ن سلطة منح إ نه يتذكر جيدا  إ" :وقال ,صرفلم يعط الحكومة حق الشراكة في الم

ن مرسوم إذ إ ,(1)فضت"مرسوم االندماج قد اقترحت ضمن الميثاق العام لكنها رُ 
 لفدرالية في تحديد السلطات ويتداخل مع حقوق الوالياتاالمصرف, سيتجاهل الحكومة 

اليات ستاء حول امكانية اندالع صراع بين مصالح الو وكان ماديسون م   األمريكية,
ساس وطني أن مالحظات اصدارات المصرف على أب" :وقال ,لفدراليةاوالمصالح 

ستتداخل مباشرة مع حقوق الواليات بالتحريم فضال  عن تأسيس المصارف, وتداوالت 
ن أ"ب :وقال ماديسون على مقترح المصرف ,(2)"األمريكية رات مصارف الوالياتااصد

عدة التفسير الناشئة عن الدستور, وهي مدانة دانها, وادانتها قاأصمت الدستور قد 
صدقاء ألميلها إلى تدمير بنود الدستور الرئيسة, وهي مدانة من خالل معارضة 
صدقاء الدستور الذي يعتمد على الشعب, وهي مدانة من خالل النوايا الظاهرة من األ

لتي هداف التعديالت اأالذين صادقوا على الدستور, وهي مدانة من خالل تفسير 
سيتسلم االدانة النهائية  أنهنه يأمل با  نفسه للدستور, و األمريكي اقترحها الكونجرس 

صبحت أن بنية الدستور وليس المصرف إوعليه ف ,(3)من خالل تصويت هذا البيت"
 القضية الرئيسة لماديسون.

قضيتهم على السلطة األمريكية ول للواليات الم تحدة نف حكام المصرف األأستا
حو المنصوص عليه في المادة األ ولى من الدستور, القسم الثامن, والتي تخول على الن

وروجوا للمصرف كمصرف  ا,اقتراض المال وفرض الضرائب وجمعه األمريكي الكونجرس

                                                 
(1)

 Broadus Mitchell, Op. Cit., p. 95. 
(2)

 Annals of Congress, 1st Cong., 3d Sess., 1791, p. 1897; Bary 

Hammond, Banks an Politics in America, Op. Cit., p. 115. 
(3)

 Bary Hammond, Op. Cit., p. 116. 
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نه سيخدم كعامل وا   ,و مصرف وطني, ولكن ليس كمصرف مركزيأتجاري خاص وعام 
 وقال النائب ,يزود الحكومة باالئتمانمالي للخزينة, ويصدر األوراق النقدية الوطنية و 

ن المصارف عرفت لتكون أسم حكام المصرف, بإب تحدثا  م   Fisher Ames""فيشر ايمز 
سيعمل في األمريكي ن الكونجرس إ"ربما  :وقال ,لالقتصاد الحكومي والخاص مفيدة

ع م تعارضا  ن ال يكون مُ أالنهاية ما هو ضروري باالعتماد على الدستور, على شرط 
ساس هذا الهدف من ن المصرف سيخدم بالدرجة األإكون  ,حقوق االنسان الطبيعية"

 فقد كان لدى الكونجرس ذا  إخالل منحه للمدفوعات وحثه على تزويد الحكومة باألموال, 
بودينوت  إلياس ودافع النائب عن نيويورك ,(1)القوة والصالحية إلنشاء المصرف األمريكي

"Elias Boudinot" ,  ن معظم معارضته لم تكن ضد أعن المصرف, وصرح ب أيضا
وحث زمالئه على التفكير بفائدة المصرف  ,المصرف نفسه, ولكن على قانون الدمج

من  كبيرة ولم تحصل عليها سواء   أموالرادت الحكومة اقتراض أخالل الحرب, عندما 
 . (2)و من المصارف الصغيرةأفراد األ

, من خالل تصويت تسعة م1791شباط  8م جازة الئحة القانون في يو إتمت 
صوات ثالثة وثالثين من التسعة والثالثين أوكانت  صوتا   مقابل عشرين وثالثين صوتا  

نيويورك ونيوجيرسي وبنسلفانيا وخمسة عشر من واليات االيجابية قد جاءت من  صوتا  
والية صوات أحد وأفرجينيا والكارولنيتين وجورجيا  واليات السلبية كانت من العشرين صوتا  

ماساتشوستس كان ضد والية صوات أحد أكارولينا الجنوبية كان لصالح المصرف, و 
حد أن إحزاب, نجد صوات من خالل خطوط األذا ما نظرنا إلى قاعدة األا  و  ,المصرف

عد وهذا بحد ذاته ي  , (3)صوات للفدراليين غير مؤيدةأللجمهوريين مؤيدة وستة  عشر صوتا  
ن الجمهوريين كانوا يمثلون القاعدة الرئيسة التي تنطلق إح المصرف كون في صال تحوال  

 وعندما تم ارسال الالئحة إلى الرئيس ي,صوات المعارضة إلنشاء المصرف الوطنمنها األ
ين للتوقيع أ سبوعأكثر من جورج واشنطن واشنطن للمصادقة عليها, انتظر الرئيس  جورج

                                                 
(1)

 Annals of Congress, Op. Cit., p. 1904; Broadus Mitchell, Op. Cit., p. 

96. 
(2)

 Broadus Mitchell, Op. Cit., p. 97. 
(3)

 Bary Hammond, Op. Cit., p. 117. 
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ل جيفرسون وهاملتون والمدعي العام أم ال, وسأ ستوريا  ذا كان دإولم يكن يعرف ما  ,عليها
عن رأيهم, وكان الثالثة من أكثر  "Edmund Randolph" ادموند ريندولف الجنرال

لم يكن يعرف  جورج واشنطن ن الرئيسإوفي نفس الوقت ف ,األعضاء البارزين في ادارته
ليتمكن من دراسته  يهأن يكتب كل منهم ر أمواقفهم حيال المصرف, ولكنه كان يريد 

واشنطن انتظر اجابة الرئيس جورج ن إومن الجدير بالمالحظة , ويضع بعد ذلك فكرته
م أ ذا كان المصرف دستوريا  إكل من ادموند ريندولف وجيفرسون لمعرفة آرائهم حول ما 

 . (1)رسل إلى هاملتون لمعرفة إجابتهأغير ذلك ومن ثم 
واشنطن, لرئيس جورج وفي اجابتهم ل شدد كل من ادموند ريندولف وجيفرسون,

"على منح كل في بنود الدستور التي تعطي السلطة للحكومة  "ضروري"على كلمة 
ولم تعطها صراحة  ,القوانين الضرورية والمناسبة لحمل السلطات المتعددة على التنفيذ"

ن المصرف ربما أب" جورج واشنطن: وقال جيفرسون للرئيس ,السلطة إلنشاء المصرف
"هل كان الدستور يقصد بذلك ل أوس ",ولم يكن ضروريا   كون وسيلة, لكنه كان ايجابيا  ي

ن تكون للكونجرس السلطة أقل, وعليه يجب أو أو أكثر أو كالهما, أعزل الوسيلتين, 
مثل قانون الوقف, وقوانين  ,إليقاف معظم القوانين القديمة في مختلف الواليات

ين التوزيع, وقوانين التوريث والمصادرة, وقوانين االغتراب, وقواعد النسب, وقوان
ن تبرر وجود مثل أيمكن  ُأخرىال لشيء لكنها ضرورة ال تضاهيها أي وسيلة  االحتكار؟

وقال جيفرسون , (2)هذه القوانين المنهكة والتي شكلت دعامة لكل نظامنا التشريعي"
ن حقوق المصرف أعلى بسبب بنوده التي تنص  ن المصرف سيكون احتكاريا  أب" أيضا :

من اندماج المصرف  جدا   تخوفا  م  جيفرسون وكان  ",تحت السلطة الوطنية تكون حصريا  
 .  (3)ول سلطة اصدار القوانين لتلك الوالياتوالذي سيعطيه في المقام األ

على ادموند ريندولف وجيفرسون بخصوص مصرف النقد  هن ردأدرك هاملتون بأ
"بمنح كل وكان موقفه  ,بالتوقيع على الئحة المصرفواشنطن  الرئيس جورج سيقنع

السلطات للحكومة في سيادتها الطبيعية, والتي تتضمن, فرض الشروط, وحقوق 

                                                 
(1)

 Broadus Mitchell, Op. Cit., pp. 98–99. 
(2)

 Bary Hammond, Op. Cit., p. 117. 
(3)

 Harold Syrett, Op. Cit., p. 110. 
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توظيف كل الوسائل المطلوبة, لتحقيق العدالة للحصول في النهاية على السلطة, والتي 
و أخالقية, أست ال و التي ليأال تمنعها التقييدات واالستثناءات التي حددها الدستور, 

, فضال  عن وهذا يدل ضمنيا   ,ساسية ألطراف المجتمع السياسيأليست نقيضة بصورة 
 .(1)السلطات الصريحة, على تشكيل مفوضية فعالة كما في السابق"

 ن سلطة تكوين االندماج لم تكن مدرجة ضمن سلطات الكونجرسأقر هاملتون بأ
"لمنح كل القوانين  قوقا  ح   ضمنا   مريكياأل , ومع ذلك فقد منح الكونجرساألمريكي

لفة الذكر التي منحها دستور االضرورية والمناسبة للعمل على تنفيذ الصالحيات الس
ورد هاملتون على مخاوف  ,(2)و مسؤول فيها"أو أي قسم أحكومة الواليات الُمتحدة, 

مصارف نه سيرفض من قبل الإو أ ن يصبح المصرف احتكاريا  أجيفرسون المتمثلة ب
ن لوائح المصارف الوطنية ال تمنع أب" :قائال   الم تحدة األمريكية, الموجودة في الواليات

من بناء العديد من المصارف على قدر ما يريدون, ولذلك  الُمتحدة األمريكية الواليات
 .(3)"لن يكون هناك احتكار

رف واشنطن رد هاملتون حول دستورية انشاء مصالرئيس جورج  رأن قأوبعد 
وكان  م,1791شباط  25ول, وقع قانون الالئحة في يوم األاألمريكية الواليات الم تحدة 

ن الرئيس كان إذ إ ,تفضله على كل من ريندولف وجيفرسون عدة لدى هاملتون عوامل
 ,للحكومة من خالل إقراضها األموال ساعدا  وم   هما  م   ن المصرف سيكون عامال  أب واثقا  

نه على دراية كبيرة بقضايا المال أينظر إلى هاملتون بشنطن جورج واوكان الرئيس 
حد أربع مرات وكان أ, قدم مشروع المصرف م1779نه ومنذ عام إذ إ ,والمصارف

ن هدف أب ن واشنطن كان واثقا  إهمية, هو أومع ذلك, واألكثر  ,مؤسسي مصرف نيويورك
 .(4)الدستور هو تأسيس حكومة عملية

 
 

                                                 
(1)

 Ibid., p. 98. 
(2)

 Broadus Mitchell, Op. Cit., p. 101. 
(3)

 Harold Syrett, Op. Cit., p. 110. 
(4)

 Broadus Mitchell, Op. Cit., pp. 99-100. 
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 المبحث الثاني
 المصرف األول وأنشطته في الواليات الُمتحدة األمريكية عمليات

  :مصرفالتنظيمات وعمليات   -1
, م1791ول كانون األ 21يوم األمريكية فتتح المصرف األ ول في الواليات الم تحدة أ  

, قاعة النجارين في الكستناء بين الشارع الثالث والرابع, ومع أوال  وقد شغل , في فيالديلفيا
 . (1), تم نقله إلى الزاوية الثالثة بين شارعي الكستناء والجوزم1797 ذلك, ففي عام

 ألف( 25لى )ع( مليون دوالر, والذي تم تقسيمه 10س مال المصرف )ألغ احتياطي ر ب  
 ( مليون دوالر جانبا  2وقامت الحكومة بوضع ) ,( دوالر400سهم قيمة السهم الواحد )

وكان استحقاق الدفع للمشتركين في غضون  ,مة( ماليين دوالر متاحة للعا8بقت الـ )أو 
% للديون التي 75ونسبة  ,(لفضيةاالعمالت الذهبية و % منها للسبائك )25سنتين, نسبة 

وخصصت هذه االحتياطيات , %6بنسبة فائدة األمريكية مولها حكومة الواليات الم تحدة ت  
في لتبرير اصدار س مال كبير يكأن الديون تسمح بإنشاء ر كاحتياطيات مصرفية, أل

 . (2)األوراق النقدية
 من التجار والحرفيين والسياسيين سهم المصرف تقريبا  أكان معظم المشتركين في 

 عضاء الكونجرسأوبلغ عدد المشتركين من  ,والمضاربين في األوراق المالية العامة
و أكثر أ ثالثين ع ضوا , والذين كانوا يمثلون أكثر من ثلث األعضاء, والنصف األمريكي

ماساتشوستس ووالية والية وكان مصرف  ,من العدد الذي صوت لصالح المصرف
نه عندما افتتحت إومن الجدير بالمالحظة  أيضا ,نيويورك وكلية هارفارد من المشتركين 

, وصل مبلغ تلك االشتراكات إلى ثمانية ماليين دوالر م1791شتراكات في صيف عام اال
 .  (3)عامة في غضون ساعةتمت اتاحتها للتداوالت ال
 الفدرالية ذ سحبت الحكومةإ ,سهم المصرفأ( مليون دوالر من 2اشترت الحكومة مبلغ )

( مليون دوالر على مفوضي الواليات الم تحدة والذين باعوا األوراق المالية للحكومة 2)ـــلـأ
                                                 

(1)
 Bary Hammond, Op. Cit., pp. 125-126. 

(2)
 Richard H. Timberlake, Monetary Policy in the United States: An 

Intellectual and Institutional History  Chicago: University of Chicago 

Press, 1993, p. 6. 
(3)

 Bary Hammond, Op. Cit., p. 123. 
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يستفاد منها  وهي عبارة عن شيكات)تم ايداع المسودات يثم نفسها,  في امستردام بالقيمة
في المصرف, وسحبت بالمقابل قيمة االيداعات لدفع ( العميل دون إيداع مبالغ حقيقية

ومع ذلك,  ,ن شراء األسهم كان من األموال التي تم اقتراضها من أ ورباأويبدو  ,األسهم
تم شحنها من التي ن النقود إذ إ ,لم تكن تريد صرف المسودات نقدا   الفدرالية ن الحكومةإف
واقترضت الحكومة مبلغ , الستخدامها ألغراض أ خرى أ خرىشحنها مرة  إعادةوربا سيتم أ  

وفي  ,مليوني دوالر من المصرف واستخدمت المبلغ لرفع المسودات عن المفوضين
سهم المصرف وفي نفس أالنتيجة النهائية سيكون لدى الحكومة مبلغ مليوني دوالر من 

ن النقود من الناحية النظرية كانت أعلى الرغم من  الوقت تقرض المصرف مليوني دوالر,
من ذلك تم استعادة األموال  نها لم تستخدم لشراء األسهم, لكن بدال  إال إمستحقة للمصرف 

 . (1)مستردام الستخدامها لهذا الغرضأمن 
, وال ي سمح بتأسيس مصرف مشابه في ا  كانت مدة مرسوم المصرف عشرين عام

, وال ي سمح له تحديد ديون المصرف لتكون من االيداعات حصرا  خالل تلك المدة, وتم 
 , عقد مالكي األسهم اجتماعا  م1791ول من عام وفي تشرين األ ,بتجاوز مبلغ األسهم

وكان كل  ,(2)سهم كل منهمأساس عدد أة على فاوتوصوتوا بنسب مت, النتخاب المدراء
وتم اختيار خمسة  األمريكية, حدةالمدراء من مالك األسهم ومن مواطني الواليات الم ت

والية ربعة من أنيويورك و والية بنسلفانيا وسبعة من والية : تسعة من ديرا  وعشرون م  
كارولينا والية فرجينيا و والية مريالند و والية و  والية كونيتيكتماساتشوستس وواحد لكل من 

 ديرا  م   "Thomas Willing" ويلينك توماس كارولينا الجنوبية وتم اختياروالية الشمالية و 
الواليات لمصرف شمال  ول, والذي كان رئيسا  األاألمريكية لمصرف الواليات الم تحدة 

 لينوكس ديفيد وخلفهم, 1807–1791 مارس عمله بين عاميذ إ الم تحدة األمريكية,
""David Lennox   (3)بع المتبقية من عمرهر للمصرف للسنوات األ رئيسا. 

                                                 
(1)

 Bary Hammond, Op. Cit., pp. 123-124. 
(2)

 Broadus Mitchell, Op. Cit., p. 92. 
(3)

 Bary Hammond, Op. Cit., p. 125. 
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دار بشكل خاص من قبل المدراء الذين عملوا وكالء مصرف كان ي  ن الإعلى الرغم من 
لفوائد على الديون العامة, واستقبل االشتراكات انه منح مدفوعات إال إ ,ماليين للخزانة

المالية الحكومية, ودفع رواتب الموظفين الحكوميين وساعد في جباية السندات  باألوراق
لألموال  رئيسا   ستودعا  وكان م   ,الخارجية للخزانة سواق التبادالتأوالتعامل في  الجمركية,

الحكومية, ويمكنه اصدار النقود الرسمية لمساعدة الحكومة الوطنية في تلبية متطلبات 
مدفوعاتها, وكان هذا المصرف يعمل أيضا  كمصرف تجاري خاص وعام ويفتح سجالته 

 . (1)لمفتش الخزانة لفترة ال تتجاوز مرة واحدة كل أ سبوع
ن هاملتون اقتبس الكثير من بنود قانون مصرف إنكلترا إمن الجدير باإلشارة, و 

عام  ألمريكية األولعندما طور المشروع الخاص بمصرف الواليات الم تحدة ا 1694عام 
قسام التي تتعامل مع عمليات في األ ها  شاب  فعلى سبيل المثال, كان هناك ت   م,1791

األمريكية من مصرف إنكلترا ومصرف الواليات الم تحدة ن كل ا  و  ,تسديد النقد بالمسكوكات
ن لوائح كل من المصرفين تمنع تجاوز أكما  ,ول يسترد االصدارات بالذهب عند الطلباأل

و المساعدة المالية للحكومة بدون موافقة أس المال ولن تسمح بتجارة السلع أالديون ر 
 .(2)و البرلمانيةأالهيئة التشريعية 

 ,يمثل الدائن والمدين للحكومةاألمريكية األول الواليات الم تحدة  كان مصرف
كبر أالودائع للحكومة فضال  عن الديون, ومع ذلك فقد كانت ودائع الحكومة  يؤمنوكان 

ن عمليات الحكومة المالية خفضت الدين الوطني بصورة بارزة بنسبة إمن ديونها, كما 
هبطت حصص المصارف من الديون و  م,1812وم 1804 عاميحوالي النصف بين 

لفترة, ا( مليون دوالر على مدى نفس 2,23( مليون دوالر إلى )6,20لفدرالية من )ا
 . (3)الحكومية لالئتماناتوبذلك تخلص المصرف من وظيفته كممول 

عاله, له صلة أ نا فيول الذي منحه المصرف للحكومة, كما ذكر كان الدين األو 
, وعندما احتاجت الحكومة للمال م1792يار عام أففي  ,س المالرأمع اشتراكاتها ب

                                                 
(1)

 Ibid., p. 6; Harold Syrett, ed., Op. Cit., p. 406. 
(2)

 Harold Syrett, ed., Op. Cit., p. 237; Bary Hammond, Op. Cit., pp. 129-

130. 
(3)

 Richard H. Timberlake, Op. Cit., p. 9. 
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( ألف 400الحروب الهندية المتعددة, تعاقد هاملتون مع المصرف بدين قيمته ) لتمويل
 Oliver" " ولكوتو وليفر أ   وبعد ذلك دخل وزير الخزانة ,(1)%5دوالر وبنسبة فائدة قدرها 

Wolcottن إال إ ,راض مليون دوالرالذي خلف هاملتون بمفاوضات مع المصرف القت
( ألف دوالر فقط وبنسبة 800المصرف لم يمنح الحكومة المبلغ المطلوب واكتفى بمبلغ )

, سنته المالية األ ولى, بلغت قروض م1792وفي نهاية عام  ,% في ذلك الوقت6فائدة 
ربعة سنوات من تاريخ أوفي غضون , ( مليون دوالر2,5المصرف للحكومة أكثر من )

 . (2)س مال المصرفألثي ر المصرف, كانت الديون الحكومية تشكل ما يقرب من ث   افتتاح
, ول الموقف الشعبي بصورة حذرةاألاألمريكية استخدم مصرف الواليات الم تحدة 

ودفع حصص متواضعة بينما  الم تحدة األمريكية, مصارف الوالياتباقي بالمقارنة مع 
ومن جانب آخر, فقد عرضت مصارف , ال  سواق السندات ارتفاعا قليأظهرت قيمة أ

ومنذ بداية التعاون , (3)ضخمة, وسندات بقيمة عالية رباحا  الم تحدة األمريكية أالواليات 
قام مدراء  األمريكية, ول ومصارف الوالياتاأل األمريكية بين مصرف الواليات الم تحدة

الواليات الم تحدة  المصرف بتعيين لجنة للتشاور مع اللجنة المماثلة في مصرف شمال
وقام  ,ولم يكن المصرف يقصد التدخل باألعمال األ خرى ,مرة واحدة كل أ سبوعاألمريكية 

المصرفان بوضع تسويات ومالحظات تبادل يومية, وعندما تم انشاء مصرف بنسلفانيا 
, تبنت م1796وبحلول عام  ,من تلك الترتيبات ا  زءصبح المصرف ج  أ, م1793في عام 

 . (4)قاعدة تتعلق بالخصم ومسائل أ خرى الثالثة رسميا  المصارف 
ول في األاألمريكية كانت هناك شراكة موجودة بين فرع مصرف الواليات الم تحدة 

 ,نها كانت تقود إلى مشاكل اقتصادية بين المصرفينأنيويورك ومصرف نيويورك حتى 
لترا على تأجيل جبرت مصرف إنكأزمة اقتصادية في أ وربا أحصلت م 1796وفي عام 

                                                 
(1)

 John Holdsworth and Davis R. Dewey, The First and Second Banks of  

the United States Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 

1910, pp. 42-43. 
(2)

 Ibid., p. 45. 
(3)

 Richard H. Timberlake, Op. Cit., p. 9. 
(4)

 John Holdsworth, O1p. Cit., pp. 40-41. 
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ونتيجة لذلك اقرض  ,زمةتأثيرات تلك األبمن المسكوكات, وشعر األمريكيين  مدفوعاته
من خالل اعطائه ائتمان ايداع للمبلغ أمريكي ( ألف دوالر 200مصرف نيويورك الخزانة )

رادت تلك األموال إليداعها في مصرف الواليات أن وزارة الخزانة إومع ذلك, ف ,المذكور
مصرف تلقى الصكوك التي رسمتها وزارة الن مكتب إول, وبالتالي فاأل األمريكية حدةالم ت

األمريكية األول وطلب مصرف الواليات الم تحدة , لمصرف نيويورك صبح مدينا  أو  ,الخزانة
وتحول إلى  ,ن مصرف نيويورك لم تكن لديه تلك األموالإومع ذلك, ف ,الدفع بالمسكوكات

لكوت بمساعدة وو قنع أو  ,لكوت وزير الخزانة الجديدو وليفر و أ  هاملتون للتوسط لدى 
مصرف نيويورك, ولكن في نفس الوقت قام بإلقاء محاضرة حول ضرورة وجود 

 :وقال فيما يتعلق بإثارة المسكوكات ,المسكوكات الكافية في اليد لمواجهة طلب المودعين
ن أي إيي أسهم, وفي ر على بيع األ ساسا  أنه يجب االعتماد أعتقد مع ذلك بأنا أ"

 . (1)ن تكون مفضلة لالستمرار بالوسائل المؤقتة"أتضحية يجب 
 نه لم يضمنه فروعا  إعندما قدم الكسندر هاملتون مشروعه للمصرف الوطني, ف

ذا إنه أللفكرة على وجه التحديد, وكان يعتقد ب نه كان معارضا  إوفي الحقيقة,  ,للمصرف
ن فروع مصرف الواليات الم تحدة أعتقد أيضا  باو  ,نه سيضعفإما انقسم المصرف ف

 الم تحدة األمريكية, ن هناك منافسة من قبل مصارف الوالياتوأستشيع األمريكية األول 
 األمريكي عضو الكونجرس ""Amesأميس  شارأوبشكل خاص بعدما  وكان هذا صحيحا  

يأخذ كل مصارف  نألفروع, يجب ان المصرف الوطني الجديد ومن خالل أإلى هاملتون ب
س بعدم الحاجة إلى مصرف نيويورك, ومصرف يمأشار أو  ,ربعة الموجودةالواليات األ

, ومصرف ماساتشوستس, ومصرف مريالند, الواليات الم تحدة األمريكية األولشمال 
توجد لدي مخاوف بان مصارف الواليات م قائال : "1791وكتب هاملتون في تموز 

, بسبب الضغينة والمنافسة الكثيرة األمريكية, الُمتحدة ستصبح غير صديقة للواليات
في الوقت الذي  ,(2)داة خطرة بيد الحزبيين في الدولة"أ ربما تصبح مصارف الوالياتو 

لفروع قبل افتتاح المكتب الرئيس في فيالديلفيا, كتب اصوت غالبية المدراء لصالح 

                                                 
(1)

 Bary Hammond, Op. Cit., pp. 200-201. 
(2)

 Bary Hammond, Op. Cit., p 126. 
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ت, واستمرت, ألفروع قد بداون "كل شؤ , بان م1791كانون األ ول عام  25هاملتون يوم 
 . (1)وانتهت, ليس فقط بدون مشاركتي ولكن ضد حكمي"

         كانت األمريكية ول للواليات الم تحدة المصرف األ نإليه, إومن الجدير اإلشارة 
   , "Boston" في بوستنم 1792منها عام  فروع ربعةأول ألديه ثمانية فروع, افتتحت 

, تلتها "Charlestown"نو , وشارلست"Baltimore"وبالتيمور ,"New York" ونيويورك
 نفي واشنطم 1800, وفي عام  "Virginia", وفرجينيا"Norfolk" فروع في نورفولك
Washington" ,"وسافانا في جورجيا "Georgia"  وفي نيو اورلينز عام م1802عام ,

, لمصرف الوطنيل الموجودة فروعا  األمريكية , ولم تصبح مصارف الواليات م1805
ن أورفضت السماح لها ب األمريكية عمال المحلية مصارف الوالياتودعمت مجموعة األ

 .(2)الواليات الم تحدة األمريكية األولمصرف ا  لتصبح فروع
 :مصرف إلى مصرف مركزيالتحول  -2

ن مصرف الواليات الم تحدة أأيضا  يعتقد في ذلك الوقت ب حدأ لم يكن هاملتون وال أي
وفضال   ,والمصرف المركزي كما هو معروف ,مركزيا   ول سيصبح مصرفا  يكية األمر األ

وعندما تم انشاء المصرف, وجد  ,عن وظيفته فانه يسيطر على تجهيز العملة وديون البلد
نه ايداعات حكومية ودائن للحكومة, ومع ذلك, فقد إهاملتون وظيفته في البداية على 

ولم يكن  ,لمصارف الواليات األ خرى عاما   ه دائنا  بعد من ذلك كونأذهب المصرف إلى 
لديه سجل الحكومة فقط, ولكن كل ما تسلمته الحكومة والتي كانت في البداية سندات 

ن معظم تلك السندات كانت عبارة عن ودائع في إذ إ, الم تحدة األمريكية مصارف الواليات
لتعامالت النقدية مع مصارف ن اإولذلك ف ,ولمريكية األمصرف الواليات الم تحدة األ

ن تقييد أول بذا ما شعر المصرف األإنه إوعلى سبيل المثال,  ,الواليات كانت حتمية
ذا ا  و  ,وراق بنكنوت الواليات بالسبائكأنه يقوم وببساطة باسترداد إجله, فأاالئتمان كان من 

ومن جانب  ,نه سيقوم بتعليق تلك العملياتإلم يكن لدى مصارف الواليات السبائك, ف
نه سيؤخر عوائد سندات إراد تسهيل االئتمان وتوسيع تجهيز النقد, فأذا ما إنه إآخر, ف

                                                 
(1)

 Ibid., p. 200-201. 
(2)

 Ibid., p. 127. 
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الم تحدة األمريكية مصارف الواليات
الم تحدة األمريكية مصارف الواليات  توجهوكان  ,(1)

ذ وضعت المصارف المقاومة للتغيير إ ,ول على االئتمان مختلفنحو سيطرة المصرف األ
ن المصارف إومع ذلك, ف ,ة ودفعت ديونها باستثناء السيطرة على االئتمانديون قليل

ول, قد انتظرت المستاءة من السلطات والمتهورة, والمضاربة التي يمارسها المصرف األ
 .(2)لفرصة لتدميره من خالل الدفع نحو عدم تمديد عمله لفترة أ خرىا
 :ولاأل يكية األمر مرسوم مصرف الواليات الُمتحدة  إعادةخفاق إ  -3

, استمر بانتقاد م1801عام األمريكية للواليات الم تحدة  صبح جيفرسون رئيسا  أعندما 
, م1804فعلى سبيل المثال, في عام  ,ول وقام بمحاوالت عديدة إلضعافهالمصرف األ

وفي , (3)لفائدةادارة المصرف ترك الخدمات المصرفية وبيع كل سندات المصرف بإقررت 
ن بنود إر الرئيس ايداع بعض أموال الحكومة في مصارف الواليات, كون الوقت نفسه, قر 

الحكومة  أموالنه يجب ايداع كل أول لم تشتمل على شرط بمرسوم المصرف األ
ن معظم ودائع أي جيفرسون هو انزعاج الشعب األمريكي بسبب أومما عزز ر  ,بالمصرف

رة من السندات كان يملكها الصفقات الكبي, إذ إن الحكومة من األموال في المؤسسة
وكتب الرئيس  ,%70كانت نسبة السندات المملوكة لألجانب م 1809في عام , و األجانب

, المدافع عن المصرف األ ول ""Albert Gallatin جاالتين ألبرت إلى وزير خزانته,
سهم مصرف أن إ الا إخذ باالعتبار الثقل الكبير لممتلكات الشعب, مع األ نهأ"بقائال : 

 .(4)كانت نسبة كبيرة منها مملوكة من قبل األجانب"األمريكية لواليات الُمتحدة ا
, أي قبل ثالث سنوات من انقضاء مرسوم م1809وفي كانون الثاني عام من 

ن أأعلنوا فيها ب األمريكي المصرف, قام أصحاب األسهم بإرسال رسالة إلى الكونجرس
ات التجارة العالمية تقديم الذريعة نفسهم ولمقتضيأواجب الحكومة فضال  عن  "من

ن انتهاء صالحية مرسوم المصرف أكدوا في رسالتهم بأوقد  ,المناسبة لتمديد المرسوم"
لية المالية التي وفرها المصرف من جباية ومدفوعات عامة "إتالف اآلول ستؤدي إلى األ

                                                 
(1)

 Richard H. Timberlake, Op. Cit., p. 10. 
(2)

 Bary Hammond, Op. Cit., p. 199. 
(3)

 Irwin Unger, These United States Englewood Cliffs, New Jersey: 

Prentice Hall, 1989, p. 193. 
(4)

 John Holdsworth, , Op. Cit., pp. 40-41. 



                        م1812 -1791  ِإنشاء املصرف اأَلوَّل يف الواليات امُلتَّحدة األمريكيَّة

 ن رجب الدوريفؤاد قحطا  و  إدريس نامس دحام الدوري  و   أمحد حممود علو السامرائي                                         

 468 

 س مال المصرف سيتسببأ( ماليين دوالر من ر 10ن سحب )إالناس, فضال  عن 
عضاء أونتيجة لذلك تذبذبت مواقف  ,(1)بسلسلة من االرتباكات للتجارة والتجار في البلد"

و االحتجاج أن إعادة المرسوم السابق ومناقشة هذه المذكرة أبش األمريكي الكونجرس
ن الحالة المالية للدولة جيدة إإذ  ,بالمصالح المالية الحكومية التي تسلمتها من المصرف

ن الحكومة كانت تمتلك نسبة من األسهم, وكان لها فوائد إشر عام كون خالل الثالثة ع
% والتي كانت مقسمة على األسهم بمتوسط نسبته 6من ديون المصرف المختلفة بنسبة 

 ,( ألف دوالر650رباحها أكثر من )أسهمها, بلغت أوعندما باعت الحكومة , %8حوالي 
االستغناء عنها في  مكنة ال ي  نه مؤسسأثبت بأن المصرف إوبحسب المساهمين, ف

في الداخل والخارج من خالل  واالئتماناتمساعدة الحكومة والمحافظة على ثقة الناس 
 .(2)%6و  5تقديم قروض بلغت ماليين الدوالرات وبنسبة فائدة تصل إلى  

نه من السابق ألوانه ومن غير الحكمة بالنسبة للمساهمين في المصرف إاتضح 
ففي الواقع  م,1808في عام  األمريكي إعادة المرسوم إلى الكونجرسول جلب قضية األ
في تشرين  "Thomas Wink" ن جاالتين قد كتب إلى رئيس المصرف, توماس وينكإ

يطلب منه التريث في عرض القضية إلى ما بعد انتخاب الرئيس م 1807الثاني عام 
ن إومن المتناقضات,  ,(3)المقبل لجعل مسالة إعادة المرسوم غير سياسية كاحتمال

 ,ول في مجموعة ادارة جيفرسونللمصرف األ صبح األكثر اخالصا  أجاالتين الجمهوري 
عضاء حزبه بل أكثر مما أوكان من نتيجة ذلك, مواجهته المزيد من المعارضة من قبل 

 األمريكي ورفض كل من الكونجرس ,من المعارضينم 1791واجهه هاملتون في عام 
وفي كانون الثاني من , م1810تشريع المصرف األ ول حتى عام  ادةإعومجلس الشيوخ 

والتي ردت في صالح األمريكي العام نفسها, تمت احالة الموضوع إلى لجنة الكونجرس 
, تم تقديم الالئحة م1810نيسان عام  7وفي  ,(4)التجديد في التاسع عشر من شباط

على األمريكي حث الكونجرس وألجل  ,لالستمرار بوجود المصرف لعشرين عام أ خرى
                                                 

(1)
 Ibid., pp. 40-41; Bary Hammond, Op. Cit., p. 209. 

(2)
 John Holdsworth, Op. Cit., p. 73. 

(3)
 Bary Hammond, Op. Cit., p. 209. 

(4)
 John Holdsworth, Op. Cit., pp. 40-41. 
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جرى جاالتين بعض التعديالت في المرسوم, تمثلت بدفع المصرف أتمرير تلك الالئحة, 
ن المصرف سيقرض إفضال  عن  ,( مليون دوالر1.250اكرامية للحكومة مقدارها )

الحكومة اشعارات لمدة ثالثة شهور, أي مبلغ من المال ال يتجاوز خمسة ماليين دوالر 
% على كل 3وسيدفع المصرف للحكومة نسبة فائدة  ,%6ال تزيد عن       ائدةبنسبة ف

وتمت مناقشة جميع بنود الالئحة من  ,ايداعاتها التي تتجاوز ثالثة ماليين دوالر لكل عام
 . (1)قدم للتصويتنها لم ت  إال إ, م1810نيسان عام  13قبل اللجنة في يوم 

كانون  10ول يوم من قبل مدراء المصرف األ تم تقديم مذكرة اإلعادة للمرة الثانية
 ,ولشهر فقط من انتهاء صالحية المرسوم األأ, أي قبل ثالثة نفسهعام من الول األ

من  نهكا  وكانت هذه المذكرة تشبه إلى حد كبير األ ولى, وفي الوقت نفسه كان المصرف م  
 ,(2)تم رفض التجديد ذا ماإوتنبأ بالخيارات االقتصادية , رباح الحكوميةالخدمات واأل

جل ضمان تمديد إعادة المرسوم االستناد على قاعدة أواضطر المدراء في هذا الوقت ومن 
ن أكدوا بأو , دور المصرف المركزي األمريكية أدىول للواليات الم تحدة ن المصرف األإ

ئتمان التجاري من خالل منعه للتوازن التجاري في "الحارس العام لال المصرف سيكون 
تلف الواليات من انتاج أي نقص في العمالت, وتحاشي الضرر الذي سينتج من مخ

لها  ساعدا  نه سيرعى ويحمي المؤسسات المصرفية للواليات, ويكون مُ ا  و  ,جراء ذلك
 .(3)"ا  توقعغير مُ  غطا  عندما تواجه ض  

, تم تنشيط مناقشات اإلعادة في كل من غرفتي م1811وفي كانون الثاني من عام 
       في  جل غير محدود"أ"إلى وفي الرابع والعشرين منه تم تأجيله  األمريكي, رسالكونج

ومع ذلك تم اقتراح  ,(4)مجلس النواب من خالل تصويت خمسة عشر إلى ستة عشر
 هاجمه إذ, م1811شباط  5اصالح الالئحة وتجديد المرسوم في مجلس الشيوخ في 

وعلى  ,بصورة غاضبة "Kentucky" كنتاكيوالية حاكم  "Henry Clay" هنري كالي
نه مصرف مركزي, قام مدراء المصرف بحذف كلمة أالرغم من وصفهم للمصرف ب

                                                 
(1)

 Ibid., p.78. 
(2)

 Ibid., pp. 80-81. 
(3)

 Richard H. Timberlake, Op. Cit., p. 10. 
(4)

 Bary Hammond, Op. Cit., p. 210. 
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فضال  عن تحاشي االعتراضات  ,وللينسجم مع مرسوم التأسيس األ عمدا   "مركزي"
ول مصرف مركزي موجود وباإلمكان ألن المصرف األفعل اعترف كالي باوب ,المتوقعة

ن مرسوم المصرف كان باألصل أشار بأو  ,من الترخيص التقييد بدال   مطالبته باستخدام
 ,, وكان الهدف منه مساعدة الخزانة في الوظائف المالية وال شيء أكثروطنيا   مصرفا  
سوء من االستيالء, هو تأسيس )مؤسسة( أنه أ"لمن المسخرة ب كالي قائال : وأعلن

قول لهذه المنظمة, أو  ,ير قانونيةهداف ُأخرى غأتمديدها إلى  بجسد قانوني ومن ثم
كال ال توجد لدينا  ,ننا لم نعطيكم الترخيص بالخصم واصدار األوراق لتنظيم التجارةأب

ن نعطيكم السلطة لجباية العوائد, بينما هي أ ولكن يمكننا ,كتب ســابقة لمثل هذا النوع
 .(1)احتلت ذلك, وربما تعمل كل شيء أيضا "

يام وركزت باألساس على أفي مجلس الشيوخ لمدة عشرة استمرت مناقشة الالئحة 
ولكن  ,لة الدستورية فهي نفسها كما في أي وقتأفأما مس ,لتين: دستوريته ومنفعتهأمس

وعليه كانت  ,سمح بصراحة باندماج المصرفنه ال يوجد بند في الدستور ي  إوببساطة, ف
نه كان غير ضروري, أف بذ بين المعارضين للمصر إة النفعية مقلقة إلى حد ما, ألمس

الم تحدة عجزت مصارف الواليات التي لفدرالية اكونه لم يفعل شيء يذكر للحكومة 
ن معظم المساهمين, إهمية بالنسبة لهم, هي أن الحجة األكثر ا  و  ,عن فعلهاألمريكية 
 ,"مشاكل شاقة ومهينة على البلد"% منهم كانوا من األجانب, وهذا فرض 75وبنسبة 

 . (2)مبحسب رأيه
األعضاء الجمهوريين  "Jonathan Fisk"سك يتحدى كل من جالتين وجونثان ف

يدافع ودافع جالتين, كما كان  ,نيويورك, اآلراء المعارضة للمصرف والية عن ريف
ن أشار بأو  ,ن الدستور لم يمنع اندماج المصرف الوطنيأ, بم1791هاملتون عام 

ل محافظته على أموال الناس, وتحويله للحكومة من خال جدا   فيدا  المصرف كان م  
وكان يزود الحكومة باألموال  ,للمدفوعات الكافية للحكومة ويساعد في جباية العوائد

ن إوعلى الرغم من  ,ذ جعل من غير الضروري زيادة الديون المستحقةإ ,مدالقصيرة األ

                                                 
(1)

 Annals of Congress, 11th Cong., 3d Sess., 1811, pp. 212-213. 
(2)

 Bary Hammond, Op. Cit., pp. 215–218. 
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وال الحكومة ن تدير أمأيمكن  الم تحدة األمريكية ن مصارف الوالياتأجالتين اعترف ب
هو المكان األمريكية ول للواليات الم تحدة ن المصرف األأكد بأنه إال إبدون مصاعب, 

بصورة مركزية عن كل  كونه مسؤوال  الم تحدة األمريكية من مصارف الواليات  منا  أاألكثر 
وفي معرض رد جالتين على االنتقادات الموجهة  ,(1)االيداعات في فروعه المنتشرة

ن ممتلكات إتمت تصفية المصرف ف اذإنه أحذر وزير الخزانة ب ,األجانب للمساهمين
وعلى العكس من  ,( مليون دوالر سيتم دفعها لهم7,200األجانب في المصرف البالغة )

ســـهما نسبة أن المصرف سيرسل إلى الخارج إذا ما تم تجديد المرسوم, فإنه إذلك, ف
 . (2)% فقط8,5فائدتها حوالي 
ن أوبين ب ,وسائل المصرف من خالل اظهار ما يعنيه لالقتصاد إيضاحبقام فيسك 

( مليون 18, أي عندما تم تأسيس المصرف, كانت )م1791صادرات البلد في عام 
سباب ذلك أوكان من  ,( مليون دوالر76إلى ) م1804دوالر فقط, ارتفعت في عام 

س المال والترويج الذي أخلق ر االرتفاع المثير في عوائد التصدير هو النشاط المتزايد في 
ن كتلة أعداء المصرف بأوحذر فيسك  ,ولاألاألمريكية قام به مصرف الواليات الم تحدة 

ذا ا  ن إلى األوراق الوسطى, رافق ذلك اختفاء فعلي لخزين السبائك, و تجارة البلد تجري اآل
متوسط التوزيع في  ( مليون دوالر من50)ــ لـأن ما يقرب من ثلث إلم تتم إعادة التجديد, ف

وبعد االستماع لآلراء  ,(3)وراق االئتمان ضربة مهلكةأالبلد سيتم تدقيقها, وستتلقى كل 
شباط  20ول, صوت مجلس الشيوخ يوم المؤيدة والمضادة لتجديد مرسوم المصرف األ

 سبعة عشر مقابل صوتا بسبعة عشرفكانت نتيجة التصويت متعادلة , م1811عام 
 عاديا  , الذي كان م  "George Clinton"نائب الرئيس جورج كلنتون  بعدها قرر صوتا,

 . (4)لجاالتين وماديسون االدالء بصوته ضد تجديد المرسوم
ن بعض الداعمين والمعارضين للمصرف في عام أالحظ ن ن  أومن الجدير باإلشارة 

ملتون, الذين كانوا تحت قيادة ها لفدراليينامن  م1791كانوا في بداية عام  م,1811

                                                 
(1)

 Richard H. Timberlake,, Op. Cit., p. 11. 
(2)

 John Holdsworth, Op. Cit., p. 75. 
(3)

 Ibid., p. 91. 
(4)

 Ibid., p. 97. 
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مثال جيفرسون وماديسون, وفيميانتيان كانوا من أالجمهوريين و دعموا المؤسسة الجديدة, و 
ن الجمهوريين الذين إ, تغيرت المعادلة بحيث م1811وبحلول عام , المعارضين للمصرف

كانوا في السلطة عبروا خطوط الحزب عندما جاءوا للتصويت على المصرف ودافعوا عن 
ن كالي الجمهوري كان من إعاله أومن المالحظ  ,لفدرالييناضه بعض التجديد, فيما عار 

في تقديم مقترح انشاء مصرف الواليات  صبح رائدا  أنه إال إالمعارضين لتجديد المرسوم, 
ن جيفرسون لم يرغب إوعلى الرغم من  ,(1)م1832الم تحدة الثاني خالل انتخابات عام 

نه جاء للقبول إه بالمصارف عموما قال بوجود المصرف األ ول فضال  عن عدم رغبت
, والمعروف م1814في عام  "John Adams"آدامز جونوفي رسالته إلى  ,بوجودها

رتدي الحماس ضد هذه المؤسسات وفتح أني إ"قال,  ,نه أيضا  كان ضد المصارفأعنه 
ستهجن هوس قبيلة المروجين أنا أ, و األمريكية تأسيس مصرف الواليات الُمتحدة

ن فهو يدعم وجودها على ما اآلأول للمصارف, لقد كان ماديسون العدو األ ,(2)"للمصرف
قد اعترف بها على مدى السنوات العشرين  األمريكي ن الكونجرسا  األرض السيما و 

نها مسالة غير ا  ن إلعادة تجديد المرسوم, و وفي رأييه هي سابقة تم تأسيسها اآل ,الماضية
مر على جيفرسون وماديسون, األ نفوذا   زانة جاالتينوكان لوزير الخ ,متصلة بالدستور

  .(3)ضفى بعض الليونة على مواقفهما المعارضة للمصرفأالذي 
والمنظمات الم تحدة األمريكية وكان السؤال هو: هل دعمت مصارف الواليات 

اثنين من الخبراء الرواد في والجواب هو أن ول؟ التجارية إعادة تجديد مرسوم المصرف األ
 ,خذوا بوجهات نظر متعارضةأ األمريكية ال التاريخ المصرفي في الواليات الم تحدةمج

ن عموم مصارف أشار بأ  "John Holdsworth"وورث هولدز جون كان فالبروفسور
 ,ولوالمنظمات التجارية دعمت تجديد مرسوم المصرف األالم تحدة األمريكية الواليات 

 التجديد في كانون الثاني عام األمريكي جرسوالتمس مدراء مصرف نيويورك من الكون
الم تحدة األمريكية ربعة من مصارف الواليات أن ا  ول و بالنيابة عن المصرف األم 1811

                                                 
(1)

 Bary Hammond, Op. Cit., p. 210. 
(2)

 John Holdsworth, Op. Cit., p. 67. 
(3)

 Bary Hammond, Op. Cit., p. 210. 
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ومصرف  في فيالديلفيا ومصرف بنسلفانيا ومصرف شمال أمريكا ومصرف فيالديلفيا
عامة ستشهد ن الواجبات الإ" :الميكانيكيين والمزارعين دعموا اعالن القرار بقولهم

 .(1)بالمؤسسات المالية" ذا ما حصل توقفا  إمضايقات كبيرة 
ومجموعة التجار, وكالهما من   أصحاب الورشوتحدثت وفود الصناعيين و   

ن االقتصاد إنه من دون المصرف, فإ وحذروا ,ولفيالديلفيا, نيابة عن المصرف األ
ن إومن جانب آخر, ف ,(2)امسيعاني من عجز االئتمان والذي سيقود بدوره إلى ركود ع

اتحادات  إنفقد بين  غايرا  م   اتخذ موقفا  " "Bray Hammond هاموند براي البروفسور
ن مصالح المزارعين قد إعمال ومصارف الواليات قد عارضت تجديد المرسوم في حين األ

على ما يعتمدون  نهم غالبا  إو المعارضين إلعادة المرسوم فأالداعمين  وسواء   ,(3)دعمته
وعلى العكس من ذلك وعلى سبيل  ,عمالأو رجال أكانوا مزارعين  لفائدة سواء  امنحهم 
 ارتباطا   نه كان مرتبطا  إن كالي كان قد صوت ضد إعادة المرسوم, في حين إالمثال, ف

يل وئن السناتور صاما  و  ,عمال ولديه مصالح خاصة في مصرفي كنتاكيباتحاد األ وثيقا  
, صوت أيضا  ضد وتاجرا   غنيا   حاكم مريالند كان مصرفيا   " "Samuel Smithسميث

 John" عمال جون يعقوب استورونفس الشيء بالنسبة لرجل األ ,(4)إعادة المرسوم
Jacob Astor"  من نيويورك, والذي لم يكن لديه استخدام في مصرف الواليات الم تحدة

وكان في الوقت  ,بهول بسبب رفض المصرف اقراضه فقام بإغالق حسااألاألمريكية 
 . (5)سهم مصرف الواليةأفي  نفسه مستثمرا  

ول في مجلسي النواب والشيوخ كان من ن معادلة التصويت ضد المصرف األإ
فضل من مؤيدي المصرف أعداء المصرف عملوا أن إولسوء الحظ  ,خالل صوت واحد

 ,السياسية ظهروا القليل من العاطفةأن مدراء المصرف إكما  ,للحصول على مبتغاهم
ذكر ازاء انقاذ ي   ئا  نهم لم يفعلوا شيإالنظر عن توظيفهم اللوبي الغير مؤثر, ف غضوب

نهم يريدون االنتهاء من كل شيء وبسرعة إليجاد طرق أ خرى لجمع إوبدا  ,المصرف
                                                 

(1)
 John Holdsworth, Op. Cit., p. 83. 

(2)
 Ibid., p. 87. 

(3)
 Bary Hammond, Op. Cit., p. 212. 

(4)
 Bary Hammond,  p. 211. 

(5)
 Ibid., Op. Cit., p.  213. 
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منهم كانوا  ن الكثيرإال إصول, وكان المساهمين أكثر مسؤولية من أصحاب األ  , المال
مر الذي زاد من صعوبة مناقشة األ ,لب من بريطانيا العظمىغى األمن األجانب وعل

 األمريكية نها تمت في نفس الوقت الذي كانت فيه الواليات الم تحدةإتجديد المرسوم, كما 
م, 1812دت فيما بعد إلى حرب عام أتعاني من مشاكل ثقيلة مع بريطانيا العظمى والتي 

قد بصورة حادة ومؤثرة الطريقة البريطانية التي تم وكان االعالم والشعب األمريكي قد انت
ن خصوم التجديد استخدموا إوعليه ف ,بموجبها اجبار البحارة على ترك السفن األمريكية

ول هو نسخة من ن المصرف األأشاروا بأالشعور المعادي لبريطانيا لمصلحتهم عندما 
 .(1)مصرف بريطانيا

التمديد لمدة سنتين  األمريكي رسول من الكونجوبعد ذلك, طلب المصرف األ
 ,ساس عدم دستوريتهأإلى لجنة كالي التي رفضته على  ا  رسل طلبأو  ,صولهأ  لتصفية 

ن التمديد ا  و  ن دستوريا  ك  صل لم ي  ن المرسوم في األإن سبب الرفض كون أكد كالي بأو 
لة شكوتم بيع فروع المصرف إلى المصارف المحلية الم   ,أيضا   سيكون غير دستوريا  

مناء لتصفية أ  , وتم تعيين م1811آذار  3عماله في أول غلق المصرف األأو  ,(2)حديثا  
 Stephen"" جيرارد ستيفن وبعد ذلك بقليل كسب , (3)م1811 آذار 14صوله يوم أ  

Girard 11السيطرة على عمليات المصرف, وبحلول ى دعو  محامي مساهمي المصرف 
رف بمصرف مار في مصرفه المحلي والذي ع  تحرك نحو االستثم 1811تشرين الثاني 
, اشترى مكتب مصرف الواليات الم تحدة م1812يار من عام أوفي  ,ستيفن جيرارد

 .(4)دارها كمؤسسة مالية غير مدمجةأول في فيالديلفيا و األاألمريكية 
 
 
 
 

                                                 
(1)

 Ibid., pp. 223-224. 
(2)

 Ibid.,  p. 225. 
(3)

 John Holdsworth, Op. Cit., pp. 98–100. 
(4)

 Bary Hammond, Op. Cit., p. 226. 
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 :االستنتاجاتالخاتمة و 
 ة: تيتوصل البحث في نهايته إلى النتائج اآل 
حقيقي لدى الكثير من الساسة األمريكيين في ذلك الوقت ألهمية  عدم وجود ادراك -1

والسيما المصرف الوطني, وقد تجسد ذلك من خالل المعارضة التي  ,المؤسسات المالية
 توماس جيفرسون.األمريكية أبداها أ ولئك السياسيين وعلى رأسهم رئيس الواليات الم تحدة 

نما تعدى ذلك إلى الكثير من قطاعات لم تقتصر المعارضة على السياسيين فقط و   -2 ا 
والصناعيين والمزارعين, وتجسد هذا في نسبة المشتركين  الشعب األمريكي, مثل التجار

ن وا  %, 75% فيما بلغت نسبة المشتركين األجانب 25المحليين التي لم تتعدى نسبة الـ 
ى استنتاج آخر, هو المساهمين األجانب مثل نسبة كبيرة منهم البريطانيين, وهذا يقودنا إل

لمثل  ولىن النواة األ  إس المال كون أهمية المصارف في تنمية ر أإن البريطانيين يدركون 
 تلك المؤسسات ظهرت في بريطانيا والتي تمثلت بمصرف إنكلترا.

السياسيين األمريكيين لم يتعلموا من المصاعب التي مروا بها أثناء حروب إن   -3
ويل بسبب عدم وجود مؤسسة مالية تنهض بأعباء االستقالل, والسيما ضعف التم

 متطلبات تلك المرحلة.
الساحة السياسية األمريكية لم تخلو من رجال االقتصاد الذين تصدوا لمحاوالت إن   -4

ولئك الرجال الكسندر هاملتون الذي أ  برز أاجهاض فكرة انشاء المصرف الوطني, ومن 
على مؤسسات مالية تأخذ على عاتقها وضع اللبنة األ ولى القتصاد يعتمد باألساس 

 تمويل القطاعات االقتصادية المختلفة.
مع مرور الوقت ترسخت قناعة لدى الكثير من معارضي انشاء المصرف الوطني   -5

همية وجود مثل هكذا مؤسسة, وهذا ما الحظناه من خالل تغير معادلة المؤيدين أعن 
رضين لفكرة انشاء المصرف الوطني والمعارضين, فأصبح الكثير من الجمهوريين المعا

ن تجديد مرسوم أبش األمريكي من المؤيدين له, وهذا ما شهدناه في مناقشات الكونجرس
 ول.المصرف األ

برزت أهمية المصرف من خالل النمو المتسارع لرأس المال الناتج عن عوائد   -6
ف إلى ذ ارتفعت نسبة رأس المال خالل ثالثة عشر عام من عمر المصر إالتصدير, 
سباب التغير في معادلة التصويت عام أحد أن هذا كان إ%, ويبدو 400أكثر من 
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والتي انتهت بفشل تجديد المرسوم بسبب نجاح المعارضين في استثمار  ,م1811
األوضاع السياسة الراهنة آنذاك, والسيما الخالف مع بريطانيا في حشد اآلراء ضد 

مر عند هذا الحد, بل ظهرت الحاجة الملحة ولم يتوقف األ, التجديد للمصرف الوطني
 ول.على غرار المصرف األاألمريكية إلنشاء مصرف آخر في الواليات الم تحدة 
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Abstract 

          When the Europeans arrived to America at the end of fifteenth century, 

they took advantage of the natural resources and imposed their strict 

economic regulations on the European colonists, especially Britain, which 

imposed an economic system on its colonies. It prevented the issuance of 

currency, exporting and importing any product without obtaining a royal 

decree authorizing it to do so. As a result of this policy and after a series of 

events, the colonies announced the rebellion against the British Crown in 

1775 A.D. Those colonies fought a war against British forces, but the colonial 

forces were not sufficiently organized and lacked funding, as the 

revolutionaries did not have the sufficient financial means and in spite of this, 

the revolution won and the need to establish a financial institution that 

undertakes to organize the economic affairs of the country emerged. President 

George Washington entrusted this task to Alexander Hamilton, who prepared 

a report in which he proposed the establishment of a national bank and sent it 

to Parliament on December 14 of 1790 A.D. Congress studied this proposal 

and passed it after lengthy discussions that continued for weeks on February 

8, 1791 A.D.      Keywords: relations, militarism, politics. 
Keywords: USA, First Bank, War of Independence, George 

Washington. 
 

                                                 

 History Department/ College of Education/ Samarra University. 

 History Department/ College of Education/ Samarra University. 
 The General Directorate of Education in Salah al-Din Governorate / Ministry 

of Education / Republic of Iraq. 


