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 الوحشية" بامكافحة االره "قوانين
 

 "اال، لتعديل القوانين، بل انهائه" 
 

 في غاية األهمية لجميع ذي نتائج ،الوحشية "مكافحة االرهاب"قام مجلس النواب بتمرير سلسلة من مشاريع قوانين مارس،  / آذار14في 
تم  وبعدها ، صفحة اخرى من المذآرات التوضيحية للبرلمان100 صفحة من القوانين باالضافة الى 100الحكومة عرضت . االستراليين

 عليها قبل تقديمها الى مجلس "عامللتعليق ال" ساعة فقط، ومن ثم اعطاء مهلة اسبوعين فقط 24حشر هذه المشاريع في البرلمان خالل 
 .الشيوخ لغرض المصادقة عليها

  )بعد اعادة تنقيحها (المشاريع  يونيو الحالي، تتضّمن17بتاريخ مرة اخرى عند انعقاده المشاريع المقترحة ستقدم الى مجلس الشيوخ هذه 
بحظر المؤسسات التي يرغب بحظرها وسجن أعضائها او أعطاء الصالحية للمدعي العام ، ا هو منصوص في المّسودة االصليةوآم

نشاطات التي تقوم بها النقابات، قد يشمل بعض ال مضمون واسع لتفسير هذه الجنحة  مع سنة، اختراع جنح ارهابية جديدة25مؤيديها لمدة 
باعتقال الناس وحجزهم ألتفه االسباب، " أزيو"منع العصيان المدني وحتى االنشطة العادية لالحزاب السياسية ، اعطاء الصالحية لمنظمة 

ون بأنك يظّنمعلومات  سنوات في حال عدم ابرازك ألي وثيقة أو 5 السجن سلب حقهم في البقاء صامتين أو حضور المحامي لتمثيلهم،
 تحّدد ل مرة اضافة لهذا، فأن هذه القوانين وألو.ألخ....على الهاتف والفاآس والبريد االلكتروني، التّنصت الكامل ومن دون أي قيود تمتلكها

تقع على عاتق المتهم، بدال من قيام السلطات باثبات )  أو تقديم المساعدةأي عالقة باالرهاب، االنتماء(بأن مسؤولية اثبات البراءة من 
 .التهمة
الحكومة بتقديم القوانين الجديدة بالرغم من أن بعض من أجّود العقول القانونية في البلد قد شهدت انه ليس هناك حاجة لهذه القوانين، تّصر 
الّضجة الشعبية ضّد هذه أّدت . آافية للتعامل مع أي جنحة ارهابية )مع بعض التغيرات الطفيفة الممكنة(ة الحاليةيالجنائوانين أن القو

من استياء شريحة آبيرة بالرغم .  مايو17-14القوانين الى تأجيل خطط الحكومة لدفع هذه المشاريع في مجلس الشيوخ في الموعد األصلي 
 في مجلس الشيوخ عند عودته الى ) عليها اجراء بعض التنقيحات الطفيفة بعد(لحكومة تحاول حشرهامن المجتمع تجاه تلك القوانين، فأن ا

  . يونيو أو بعدها بفترة قصيرة17المداولة بتاريخ 
قامت الحكومة بعقد صفقة مع قيادة حزب العمال المرار القوانين المذآورة، على الرغم من أن مؤتمر حزب العمال في والية فكتوريا 

 . مايو، طالبا باالجماع بعدم تبّني تلك القوانين آليا26-25 مايو، ووالية نيو ساوث ويلز في 19-18المنعقد بتاريخ 
، استخدم 1933من فبراير عام الثامن والعشرون في . سابقة تاريخية محّددة للقوانين المقترحة من قبل حزبي التحالف الحاآم والعمالهناك 
لتكريس هيمنتهم ) قانون الطوارىء(في مساء اليوم السابق، آذريعة الصدار قوانين فاشيةزيين من قبل الناعل المفّت" الرايشتاغ"حريق

"  للقرار، الذي ألغى مفعول الدستور االلماني يتضّمن االساسيةالفقرة  .ال في االسابيع القصيرة الالحقةالمطلقة ولبناء معسكرات االعتق
التقييد في الحريات الشخصية وحقوق حرية التعبير عن الرأي ومن ضمنها حرية الصحافة، حق التجمع واالنتساب الى الجمعيات، انتهاك 

، السماح بتجاوز ية، رخصة تفتيش الممتلكات، مصادرة الممتلكات وتحديدهاالخصوصيات البريدية، مراقبة االتصاالت السلكية والالسلك
 "الحدود القانونية المنصوصة

 . مايو، وقد وّقعه االالف من االستراليين والمّدونة أسماء بعضهم في هذا البيان7التالي أستهّل في التصريح 
 

 "نداء طارىء الى آل االستراليين" 
مع قانون الطوارىء الذي أصدره هتلر في الثامن والعشرون من فبراير عام " هاورد"تفاصيل القوانين المقترحة من قبل حكومة بمقارنة 

فاشية بكل المقترحة، هى " هاورد"، سنجد أن مفعول هذه القوانين هو مطابق، بناء عليه، فأن انتهاك الحقوق المدنية من قبل قوانين 1933
 .ينبغي ألي مجتمع ديمقراطي ولو التفكير بقوانين قاسية ومقايس فاشية آالتي تقترحها حكومة هاوردال . معنى الكلمة ويجب انهائها

 
 :البيان التلي تم تأييده من قبل الشخصيات التالية

 
 .القيام بالخطوات التالية، لتكثيف الجهود من أجل اسقاط القوانين المذآورةيرجى 

ا، عليك أن تعمل دنآنت ال توافق على المشاريع التي تماثل االسلوب النازي في مضمونها أو تلك المّنقحة من أن تصبح قانونا نافذا في بلاذا 
وآذلك عضو مجلس الشيوخ ) منطقتك االنتخابية(ضو البرلمان الذي يمثلك اآتب، فاآس، ارسل بريد الكتروني الى عاتصل،. جهدك فورا

وطالبهم بالعمل على التخلص من القوانين المذآورة، يكون من المستحسن طلب موعد لمقابلتهم، للتعبير عن استيائك، استمر باالتصال بهم 
 ph:02,9251 5711  fax:02,9251:بجون هاورد على االرقام التاليةاتصل . عّدة مرات الى أن تسمع منهم بأنهم يرفضون تلك القوانين آليا
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