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16 July, 2002 

 
 بيان صحفي

 
 "حكومي "وطني ن عن حملة عاجلة لغرض تاسيس مصرف يعل CECحزب 

 
البدء بحملة من أجل جمع " آريك إيشروود" السيد  Citizens Electoral Council of Australiaالسكرتير العام لحزب اليوم، أعلن

، على نفس الخطى التي )مملوك من قبل الدولة( مليون توقيع في فترة الشهور القادمة، ويوجه نداءُا عاجُال لتأسيس مصرف حكومي جديد 
بن "ومن بعده رئيس الوزراء في األربعينات من القرن الماضي السيد " آنك أوملي"السيداألصلي " الكومنولث"مؤسس مصرف تبّناها 
 ".شفلي
في رآود إقتصادي آبير، أسوأ من الذي حصل في اء، بأن العالم يغوص لقد أصبح واضحُا األن لكل المراقبين األآف[  :السيد إيشرووديقول 

وحيث  "ليندون الروش"  السيد2004 مرشح الرئاسة األمريكية لسنة لفترة طويلة و الرآود الذي تنبأ بههذا . ن القرن الماضيالثالثينات م
فتوحة في آبريات الصحف األوربية ومنها األمريكية  محط المداوالت الملقريب المنظورمالي العالمي في ا إحتمال االنهيار الأصبح اليوم،

، أن مجموع الديون المتراآمة نتيجة )المضاربة في أسواق اآلسهم العالمية( العالم يئن تحت وقع أآبر فقاعة خاصة بالمضاربات إن . يظًاأ
، بينما تندلع  إجمالي الناتج المحلي العالمي تريليون دوالر أمريكي$40تريليون دوالر أمريكي، مقابل $ 400هذه المضاربات تجاوزت 

العالمية تتجه أزمة إقتصادية شديدة في األرجنتين والبرازيل من ضمن أماآن أخرى، فأن الواليات المتحدة، مرآز الفقاعة اإلقتصادية 
دفع الفوائد وقليًال من رأس المال ( تريليون دوالر أمريكي والذي يتطلب خدمة سنوية $ 32يبلغ وبسرعة نحو اإلنفجار؛ مجموع دينها العام 

تريليون دوالر أمريكي؛ إن فقاعة $ 10 من إجمالي الدخل العام األمريكي البالغ مقداره تريليون دوالر أمريكي$ 7.3، ما مقداره )الرئيسي
تستمر والتي التي آانت السبب الوحيد التي جعلت عملية اإلنفاق اإلستهالآي و ،تريليون دوالر أمريكي$ 12.04رها قدامسوق العقارات 

ق األسهم اسوأ؛ إنهيار واألسوأ هو قادم ال محالةتحت وطأة اإلفالس اإلخرى ىواحدة تلو تنفجر؛ الشرآات الضخمة بدأت تنهار  أنأوشكت
تريليون دوالر أمريكي من قيمتها الفعلية لهذه $ 1.5خمسة آالف شرآة من خيرة الشرآات األمريكية ما مجموعه ، حيث فقدت األمريكية

حيث رؤوس األموال األجنبية تهرب من البلد، ما دام ذلك السنة وحدها؛ الدوالر األمريكي يفقد قيمته بصورة حادة في األسواق العالمية، 
، وليس مليار دوالر أمريكي$ 400مستطاعًا، مما يترك الواليات المتحدة في موقف مأسوي بالنسبة للعجز الحالي في ميزانيتها والبالغ 

مثلما حصل : قائًال" إيشروود" السيد ويتابع .  في قيمة الدوالرالمستمردهورالتاك أي وسيلة في اإلفق لتمويل هذا العجز، خصوصًا مع هن
خالل تأسيس دولة من . ، هناك وسيلتان للتعامل مع هذا اإلنهيار؛ أوًال)إثناء الرآود اإلقتصادي الكبير( في الثالثينات من القرن الماضي 

جاري في إستراليا وأمريكا من إنشاء أنظمة ترآن وآما هو المخطط " هتلر" بوليسية في الداخل، واإلنجرار للحروب خارجيًا، مثلما فعل 
الى قوانين بوليسية جديدة، أما خارجيًا، فها هي طبول الحرب تدق ضد العراق، وهناك إحتمال آبير بوقوع تلك الحرب في الشهور القليلة 

" فرانكلين ديالنو روزفلت" ، بإنتهاج السلوك الذي سلكه الرئيس األمريكي "الروش" وسيلة الثانية فتشمل وآما إقترح السيد الأما . القادمة
 .عات الصناعية والزراعية الخاصةوبالتالي إعادة الحياة الى القطافي توجيه إئتمانات حكومية من أجل خلق تنمية هائلة في البنية التحتية 

تعم العالم وتكون عواقبها وخيمة للبشرية جمعاء، مع "  صراع الحضارات "اإلولى أعاله، سيتم إطالق العنان لعملية الوسيلةار بإختي
 . فالخيار الثاني هو خيارنا المنطقي، ذرية في الشرق األوسط، لذاال سلحةاألتخدام  إسمكانيةإ

الحظ، فأن مفهوم المصرف الوطني، متأصل بصورة راسخة في التقليد السياسي والثقافي اإلسترالي، ومن السهل إعادة إحيائه من لحسن 
، الحاجة الماّسة التي يحتاجها قة والمثقلةيالقطاع التعليمي والصحي، البنى التحتية العت: إعادة بناء القطاعات المنهارة مثلإن . جديد وبسرعة

االكافية إال عن طريق إنشاء بصورة ملّحة، لن يتم تحقيقها بصورة مؤثرة إضافة لتوفير الموارد  القطاع الزراعي والصناعي اإلسترالي
وج من هذا المأزق اإلقتصادي الذي يضاهي في قسوته مقارنة بالذي حصل في الثالثينات من المصرف المذآور والذي سيمكننا من الخر

السبب الرئيسي الذي يمنع الناس من إدراك العالمات الواضحة للعيان والتي تثبت حتمية اإلنهيار اإلقتصادي الحالي، إن . القرن الماضي
 .للحقيقة المّرة والمخيفةا فأن ردهم الفعلي هو إنكارهم لذ،ائفون لدرجة الموت، هو إنهم ال يملكون الحلول، وبناًء عليه، فهم خ

 مسّودة قانون جاهزة للتشريع مفّصل فيها الخطوات المطلوبة لتأسيس المصرف 1994 أعّد ومنذ عام  CECالمقابل، فأن حزب في 
"  السيد ويختتم،هناالى ". ما الذي يجب على إستراليا أن تفعله لكي تنجوا من الكساد اإلقتصادي" نّونالوطني، والتي هي ضمن آتابنا المع

 وضع فروقاتهم الثانوية جانبًا،  علىوخلفياتهم العرقية أو الدينيةأ قائًال، نحّث جميع اإلستراليينن، بإختالف إنتمائهم الحزبي" إيشروود
بنك وطني، من أجل { " أومليآنك " والعمل معًا لبناء حرآة سياسية جّبارة لصالح النفع العام، وبذلك سنضمن الحلم العظيم الذي تبّناه 

 .]في أن يرى النور}  السيادة القومية
 توضح هذا اإلقتراح بصورة التي تدعوا الى تأسيس المصرف المقترح، إضافة الى النشرة اإلعالمية التيالعرائض الحصول على تستطيع 
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 What Australia Must Do to  والجاهزة للتشريع، موجودة ضمن محتويات آتابنا الوطنيالمسّودة القانونية لتأسيس المصرف 
Survive the Depression   متوفر لدينا أيظا. 
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