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Η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων καταδικάζει την επίθεση του
Ισραηλινού στρατού εναντίον του Παλαιστινιακού τηλεοπτικού
ειδησεογραφικού συνεργείου στη Γάζα, που προκάλεσε το σοβαρό
τραυματισμό ενός εικονολήπτη. Πρόκειται για την έκτη επίθεση,
που δέχονται τις τελευταίες τρεις εβδομάδες οι εργαζόμενοι στα
ΜΜΕ της περιοχής από τον Ισραηλινό στρατό.
Η ΔΟΔ κάλεσε το Ισραήλ να ερευνήσει τις επιθέσεις εναντίον των
ΜΜΕ και να δώσει τέλος στην πρακτική με την οποία γίνονται
στρατιωτικοί στόχοι οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ. Είναι απαράδεκτη η
αντίληψη σύμφωνα με την οποία τα πυρά του στρατού στρέφονται
εναντίον άοπλων δημοσιογράφων προκειμένου να τρομοκρατηθούν οι
Αραβες δημοσιογράφοι, που καλύπτουν ειδησεογραφικά τα όσα
συμβαίνουν στις Παλαιστινιακές περιοχές και στο Λίβανο.
’λλος ένας Παλαιστίνιος εικονολήπτης τραυματίστηκε σοβαρά,
όταν οι Ισραηλινές δυνάμεις στράφηκαν εναντίον του
ειδησεογραφικού συνεργείου του τηλεοπτικού σταθμού Παλεστίν
Τιβι, στα ανατολικά της λωρίδας της Γάζας.
Όπως είναι ήδη γνωστό στη διάρκεια Ισραηλινής βομβιστικής
επίθεσης στο νότιο Λίβανο, σκοτώθηκε η φωτογράφος Λαγιάλ
Νεζίμπ. Η φωτογράφος εργαζόταν στο περιοδικό Αλ Ζαράς και σε
άλλα ΜΜΕ.
Οι επιθέσεις της Ισραηλινής αεροπορίας έχουν πλήξει τους
αναμεταδότες πολλών τηλεοπτικών σταθμών του Λιβάνου,
σκοτώνοντας τον Σουλεϊμάν Τσιντιάκ ένα Λιβανέζο τεχνικό που
εργαζόταν στη Ραδιοτηλεοπτική Επιχείρηση του Λιβάνου LBC. Δύο
ακόμη εργαζόμενοι στα ΜΜΕ τραυματίστηκαν όταν οι Ισραηλινές
βόμβες έπληξαν τους αναμεταδότες των τηλεοπτικών σταθμών
Φιούτσερ Τιβι, Αλ Μανάρ το σταθμό της Χεζμπολάχ και τη

Ραδιοτηλεοπτική Επιχείρηση του Λιβάνου LBC, που είναι το
μεγαλύτερο ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο της χώρας.
Οι παραπάνω επιθέσεις σημειώθηκαν μετά το πλήγμα που κατέφεραν
τα Ισραηλινά ελικόπτερα στα κεντρικά γραφεία του σταθμού Αλ
Μανάρ στις 13 Ιουλίου, έξω από τη Βηρυτό, όπου τραυματίστηκαν
επτά άτομα και ένας εργαζόμενος στο σταθμό. Στη συνέχεια τα
Ισραηλινά ελικόπτερα στράφηκαν στον ανατολικό Λίβανο, όπου
έπληξαν τον αναμεταδότη του σταθμού Αλ Μανάρ.
Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στη Ναμπλούς άνοιξαν πυρ
εναντίον του ειδησεογραφικού συνεργείου του δορυφορικού
τηλεοπτικού σταθμού Αλ Τζαζίρα, τραυματίζοντας τον τεχνικό
Γαέλ Ταντούς ενώ ο φωτογράφος Μοχάμαντ Αλ Ζανούν τραυματίστηκε
από τις Ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα.
H ΔΟΔ απηύθυνε επιστολή προς τον επικεφαλής των Ισραηλινών
Ενόπλων Δυνάμεων ζητώντας να ερευνηθούν όλες οι
προαναφερόμενες περιπτώσεις, τονίζοντας ότι επιβάλλεται να
δοθούν εξηγήσεις ειδάλλως θα συνεχίσουν να αιωρούνται οι
κατηγορίες ότι τα ΜΜΕ έχουν μεταβληθεί σε στρατιωτικούς
στόχους. Κάλεσε τις αρχές του Ισραήλ να δώσουν ξεκάθαρες
οδηγίες προς τη στρατιωτική ηγεσία, διευκρινίζοντας ότι οι
άοπλοι δημοσιογράφοι και τα ΜΜΕ, ανήκουν στις τάξεις των
αμάχων, οι οποίοι δεν εμπλέκονται στις στρατιωτικές
επιχειρήσεις και δεν πρέπει να στρέφουν πυρά εναντίον τους.
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