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Η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων εξέδωσε χθες και
κοινοποίησε στα μέλη της την ακόλουθη ανακοίνωση-καταγγελία:
Η ΔΟΔ καταγγέλλει την τακτική “κρυφού” πολέμου που εφαρμόζει
το Ισραήλ και απειλούνται τα ΜΜΕ
Η ΔΟΔ απαιτεί την άρση των καινούργιων περιορισμών που έχουν
επιβάλει οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις στο νότιο Λίβανο και
εμποδίζουν την ελεύθερη διακίνηση δημοσιογράφων και
εργαζομένων στα ΜΜΕ στην εμπόλεμη περιοχή.
Ο Αϊνταν Γουάιτ, Γενικός Γραμματέας της ΔΟΔ, δήλωσε ότι δεν
επιτρέπεται σε καμία πλευρά να προχωρήσει σε “κρυφό” πόλεμο,
του οποίου οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν θα
παρακολουθούνται στενά, όπως επιβάλλεται.
Επίσης, κατήγγειλε τη σημερινή εξαγγελία (9/8/2006) των
Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων για τον περιορισμό ‘κάθε
μετακίνησης οχήματος σε όλη την περιοχή νότια του ποταμού
Λιτάνι στο Λίβανο’ με την επισήμανση ότι οι περιορισμοί αυτοί
ισχύουν και για τους δημοσιογράφους.
Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις θεωρούν την περιοχή του νοτίου
Λιβάνου ‘εμπόλεμη περιοχή στην οποία δρουν τρομοκράτες και δεν
μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια των δημοσιογράφων σε αυτή
την περιοχή’.
Ο Αϊνταν Γουάιτ καταγγέλλει ότι για προφανείς λόγους
επιχειρείται ο περιορισμός της ενημερωτικής κάλυψης της
σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και το Ισραήλ χρησιμοποιεί το
μανδύα της ασφάλειας. Δήλωσε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις του
Ισραήλ οφείλουν να αναγνωρίσουν το δικαίωμα των δημοσιογράφων

που καλύπτουν τα γεγονότα στο νότιο Λίβανο καθώς και ότι οι
δημοσιογράφοι ανήκουν στις τάξεις των αμάχων και ο στρατός δεν
μπορεί να στρέφεται εναντίον των δημοσιογραφικών οχημάτων που
φέρουν τις κατάλληλες ενδείξεις.
Σύμφωνα με τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις οι περιορισμοί στη
μετακίνηση οχημάτων άρχισαν στις 10.00 της 7ης Αυγούστου και
δεν πρόκειται να αρθούν μέχρι νεωτέρας αποφάσεως, ισχύουν για
όλους τους αμάχους, τους οποίους προειδοποιούν να εκκενώσουν
την περιοχή.
Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις δήλωσαν ότι οι δημοσιογράφοι
που εργάζονται στην περιοχή ‘ριψοκινδυνεύουν τη ζωή τους’ και
εξέδωσαν ανακοίνωση προς τα μέλη του Ξένου Τύπου για τον
περιορισμό της διακίνησής τους στο Νότιο Λίβανο.

