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Συνεχίζονται οι πρωτοβουλίες
της ΕΣΗΕΑ για τη σωτηρία του
Παλαιστίνιου δημοσιογράφου
Η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων κάλεσε τις Ενώσεις μέλη
της, να συμμετάσχουν στην παγκόσμια έκκληση προς τον κ.
Μπέντζαμιν Νετανιάχου για να σωθεί η ζωή του Παλαιστίνιου
δημοσιογράφου Muhammed al Qiq, ο οποίος διανύει την 83η ημέρα
απεργίας πείνας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ανταποκρινόμενο στην
παγκόσμια έκκληση της ΔΟΔ απέστειλε χθες επιστολή στον
πρωθυπουργό του Ισραήλ κ. Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στην οποία
επισημαίνει ότι «θα είναι μεγάλο πλήγμα για την παγκόσμια
δημοσιογραφία και την ενημέρωση να χαθεί ο συνάδελφος Muhammed
al Qiq, που βρίσκεται από το Νοέμβριο του 2015 υπό κράτηση των
Ισραηλινών Αρχών, χωρίς να του έχει απαγγελθεί κατηγορία για
να μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του ενώπιον της
Δικαιοσύνης» και τον καλεί, να παρέμβει προσωπικά υπέρ του
Παλαιστίνιου συναδέλφου.
Επίσης το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ ενημέρωσε τους βουλευτέςδημοσιογράφους μέλη της Ενώσεως και ζήτησε να παρέμβουν στην
Πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα, προκειμένου να μεσολαβήσει
στον Ισραηλινό πρωθυπουργό και να σωθεί η ζωή του Παλαιστίνιου
συναδέλφου.
Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης της Διεθνούς Ομοσπονδίας

Δημοσιογράφων έχει ως εξής:
«Βρυξέλλες 17 Φεβρουαρίου 2016: Η ΔΟΔ σήμερα καλεί τις Ενώσεις
μέλη της Ομοσπονδίας σε όλο τον κόσμο, από κοινού με το
Συνδικάτο Παλαιστινίων Δημοσιογράφων, να αξιώσουν από τις
αρχές του Ισραήλ την απελευθέρωση του δημοσιογράφου Muhammed
al-Qiq, ο οποίος διανύει την 83η ημέρα απεργίας πείνας.
Όπως μας ενημέρωσε η οικογένεια, ο δημοσιογράφος νοσηλεύεται
στο Νοσηλευτικό Κέντρο Εμέκ στην πόλη Αφούλα, δέχεται μόνο
νερό, αρνείται κάθε νοσηλεία και διατρέχει άμεσο κίνδυνο να
υποστεί καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο ακόμη και να
παύσουν να λειτουργούν τα ζωτικά του όργανα.
«Αυτή τη στιγμή η κατάσταση της υγείας του Μοχάμεντ είναι
κρίσιμη», δήλωσε ο Τζιμ Μπουμέλα, πρόεδρος της ΔΟΔ. Ύστερα από
μια περίπλοκη διαδικασία των τελευταίων δεκαπέντε ημερών, όπου
το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα των δικηγόρων του
συναδέλφου, να μεταφερθεί υπό ισραηλινή επιτήρηση σε
νοσοκομείο στη Ραμάλα, ο πρόεδρος της ΔΟΔ καλεί σε κοινή δράση
με την γυναίκα του συναδέλφου και το Συνδικάτο Παλαιστινίων
Δημοσιογράφων, τις δημοσιογραφικές Ενώσεις και τους
δημοσιογράφους, από όλο τον κόσμο.
Ο ρεπόρτερ Muhammed al Qiq, εργάζεται για το Σαουδαραβικό
κανάλι Al Majd και αρνείται να λάβει τροφή και οποιαδήποτε
νοσηλεία από τις 24 Νοεμβρίου, τρεις μέρες από τότε που
συνελήφθη. Ο δημοσιογράφος πραγματοποιεί απεργία πείνας
διαμαρτυρόμενος για την εξάμηνη καταδίκη του, όπως επιβάλλεται
από την αμφιλεγόμενη νομοθεσία του Ισραήλ. Σύμφωνα με αυτή τη
νομοθεσία επιτρέπεται για λόγους ασφάλειας στις αρχές η επ’
αόριστον κράτηση ατόμων, χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες
ή να παραπεμφθούν σε δίκη.
«Ο Υπουργός άμυνας του Ισραήλ έχει τη δυνατότητα ακόμη και
τώρα, να παρέμβει για την απελευθέρωση του συναδέλφου»,
υπογράμμισε ο Τζιμ Μπουμέλα.
Η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων καλεί τις Ενώσεις μέλη της:
1. Επειγόντως να απευθύνουν επιστολή στον πρωθυπουργό
Μπέντζαμιν Νετανιάχου και να ζητήσουν την άμεση απελευθέρωση
του Muhammed al-Qiq.
2. Να απευθύνουν επιστολές στις κυβερνήσεις των κρατών τους

και να ζητήσουν από βουλευτές, να παρέμβουν στην πρεσβεία του
Ισραήλ για να επικοινωνήσουν με τον πρωθυπουργό της χώρας και
να ζητήσουν την απελευθέρωση του Muhammed al-Qiq.
3. Να αναλάβουν με κάθε τρόπο να διαδηλώσουν και να
διοργανώσουν πικετοφορία, για να συμβάλλουν και να σώσουν τη
ζωή του συναδέλφου».
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