"حماية" يطالب بتدخل عاجل إلنقاذ حياة الطفل القطراوي

في ظل متابعة مركز حماية لحقوق اإلنسان للتطورات الميادنية المتعلقة بمسيرة العودة ،وسلوك قوات
االحتالل اإلسراييلي في تعاملاا م المدنيين السلميين ،والذي نتج عنه مقتل  44فلسطينياً منام خمسة
أطفال ،باإلضافة إلصابة ما يزيد عن  0777آالف أخرين ،فإن مركز حماية لحقوق اإلنسان يبدي قلقه
الشديد إزاء من سلطات االحتالل الطفل المصاب "يوسف القطراوي"  70عام من السفر للعالج إثر
إصابته خالل مشاركته في المسيرات السلمية على الحدود الشرقية للقطاع ،وبدوره يطالب بسرعة التدخل
إلنقاذ حياته.
الجدير بالذكر ان القطراوي أصيب في الراب من إبريل الجاري ،خالل مشاركته في الجمعة الثانية
لمسيرات العودة ،أثناء تواجده على الحدود الشرقية لمخيم البريج.
ووفقاً لمتابعة مركز حماية فقد أصيب "يوسف" بطلقتان عيار " 057مل" ،نقل على أثرها لمستشفى شاداء

األقصى بمنطقة دير البلح  ،حيث أجريت له عمليات طارية إثر تعرض عظام ساقه األيسر للكسر
والتفتت ،فيما عانى في اليمنى من نزيف داخلي حاد بعد قط إحدى األوردة ،وهذا ما يعود لنوعية الطلقة

النارية التي استخدماا االحتالل  ،ولخطورة حالته الصحية جرى تحويله إلى العناية المكثفة في مستشفى

الشفاء بمدينة غزة.

يشار إلى ان "القطراوي" حصل على تغطية مالية من و ازرة الصحة برام الله للعالج في مستشفيات

الداخل المحتل ،لكن سلطات االحتالل ترفض دخوله عبر معبر بيت حانون منذ إصابته ،ضاربة بعرض
الحايط كافة األعراف والمواثيق الدولية ،ومناشدة المؤسسات اإلنسانية.

وفي السياق فقد استخدمت قوات االحتالل اإلسراييلي المتمركزة على الحدود م قطاع غزة القوة المفرطة

والمميتة في تعاملاا م التظاهرات السلمية.

مركز حماية إذ يبدي قلقه الشديد إزاء سياسة االحتالل المتمثلة في من مصابي التظاهرات الشعبية من

السفر للعالج ،فإنه يؤكد أن كثافة النيران التي أطلقتاا قوات اإلحتالل اإلسراييلي على المتظاهرين

السلميين السيما "األطفال" وتركيز الطلقات على األجزاء السفلية في الجسم ،يثبت بما ال يدع مجاالً للشك

بأن قوات اإلحتالل ارتكب جرايم تستوتجب تفعيل أدوات المالحقة والمسايلة عناا ،وبدوره يطالب:

 -7سلطات االحتالل بالسماح للقطراوي وكافة المصابين والمرضى في قطاع غزة من السفر لتلقي العالج
المناسب.

 -0السلطة الوطنية الفلسطينية بضرورة التحرك في المحافل الدولية الجبار االحتالل على تسايل سفر
المرضى والمصابين وتمكينام من تلقي العالج المناسب.

 -3المنظمات والاييات اإلنسانية بالتحرك الفوري إلنقاذ حياة القطراوي وميات المصابين على شاكلته.

 -4منظمة الصحة العالمية بضرورة التدخل الجبار سلطات االحتالل على احترام الحق في الصحة
وتلقي العالج.

 -5المجتم الدولي بالضغط على إسراييل الجبارها على احترام اتفاقيات حقوق االنسان والقانون الدولي
اإلنساني.
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