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Si voleu fer preguntes sobre els edificis i els seus residents o sobre què podeu fer per ajudar, poseu-vos en contacte amb:  
 
Ibrahim Mresh 0507 82 783 (Propietari d’una casa, àrab i hebreu) 
Omar Karaki 0548 199300 (Propietari d’una casa, àrab i hebreu) 
Ziad Kawar 0522 033092 (Advocat, àrab, hebreu i anglès) 
Meir Margalit 0544 345503 (Consell de la Ciutat i ICAHD, hebreu, espanyol i anglès) 
Jimmy Johnson 0542 652960 (ICAHD, anglès, espanyol i hebreu) 
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Tel: +972 (0)2 624 5560  
Fax: +972 (0)2 622-1530  
E-mail: info@icahd.org  
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Chapel Hill, NC 27515  
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El Comité Israelià Contra la Demolició de Cases desitja agrair el suport que hem rebut per a la realització de les nostres activitats a 
l’Agència de Cooperació Espanyola Internacional per al Desenvolupament, l’Assemblea de Cooperació per la Pau, Christian Aid, 
Comité Catholique Contre la Faim et pour le Développement, Mennonite Central Committee, NGO Development Center. 
 
 
En aquests dos apartaments hi viuen 34 famílies, unes 250 persones, que van rebre l’ordre de demolició el passat 5 de març.  
 
 
Dos edificis al barri de Al Abbasiyya 
 
La Municipalitat de Jerusalem està continuant la seva política de divisió de terres i planificació discriminatòria i agressiva 
procedint a emanar l’odre de demolició de dos grans edificis d’apartaments de la barriada d’Al Abbasiyya a Silwan. Les 
34 famílies que viuen en aquests dos edificis els han donat només deu dies per abandonar les seves vivendes abans de la 
demolició, que podia ser qualsevol dia a partir del diumenge 15 de març. 
 
En els dos apartaments hi viuen més de 250 persones, alguns són infants i persones amb minusvalies, i la Municipalitat ha 
declarat els edificis com a “contruccions il·legals”, al·legant que només els primers tres pisos de cada edifici (un és de 6, i 
l’altre de 4) tenen una llicència vàlida. Ni el propietari dels terrenys, ni la Municipalitat van informar a cap dels habitats 
sobre els límits de d’aquesta llicència quan les famílies van comprar els apartaments. A més a més, ningú els va informar 
que no tenien cap vivenda alternativa ni que tampoc podien gaudir de compensació econòmica. 
 
L’any 2004 es va completar la venda de tots els apartaments i quan les famílies van saber sobre l’estatus dels edificis. 
Segons les famílies, ningú d’ells hauria invertit els seus estalvis, ni el temps, ni l’energia en comprar i establir-se en un 
altre allotjament si haguessin sabut que els apartaments podien ser un objectiu de les demolicions. 
 
El desnonament de les famílies a Al Abbasiyya és un altre cas del desarrelament que pateixen comunitats senceres a 
Jerusalem Est. La Municipalitat va anunciar més plans de demolició sobre 180 cases a Silwan, Ras Khamis, Beit Hanina, 
A-Tur i en altres barriades durant els primers mesos de 2009. A uns quants metres més enllà dels edificis d’Al Abbasiyya, 
el barri d’El Bustan ha estat també apuntat per l’amenaça de demolició de 88 cases, cosa que pot suposar que més de 
1.000 persones es quedin sense sostre. Els residents d’Al Abbasiyya, com els seus veïns d’El Bustan, han rebutjat 
abandonar les seves vides i vivendes. Les 34 famílies us animen a mostrar la vostra solidaritat, per aturar l’acceptació 
d’una agenda municipal que vol desplaçar els palestins de Jerusalem Est. 



 
 
Entre l’any 2000 i el 2003, moltes famílies s’han instal·lat en edificis d’apartaments amb l’esperança de donar als seus fills i 
filles un entorn segur i una millor educació. 
 
La família Alloush, que està formada per 23 persones dividides en 4 unitats familiars, van decidir amb la resta dels residents 
resistir l’ordre d’evacuació. 
 
 
La demolició de cases a Jerusalem Est  
 
El primer acte d’ocupació en el 1967 va ser el desnonament de 650 palestins de la part de Mughrabi (Mughrabi Quarter) 
de la Ciutat Vella de Jerusalem, i la conseqüent demolició de 135 cases per construir una plaça davant del Mur 
d’Occident, fora del barri històric. Aquesta política de desplaçaments i demolicions ha continuat des d’aleshores. Moltes 
cases de l’ocupat Jerusalem Est han estat enderrocades per netejar el terreny en els indrets jueus històrics, per la 
construcció d’assentaments jueus com el de Beit Iksa en el 1973, per raons punitives com en el cas de Jabal Mukkaber el 
gener de 2009, i molt més comú, per la violació de les lleis de divisió de zones i planificació, designades i fetes complir 
sense les aportacions ni les consideracions dels palestins sobre les necessitats d’aquesta comunitat. El nombre de 
demolicions a Jerusalem Est avui en dia és de 1.295, amb unes quants centenars més d’ordres de demolició previstos per 
enguany. 
 
La Municipalitat de Jerusalem, que té potestat per decidir sobre el Jerusalem Est ocupat, fa complir les lleis de divisió de 
zones i de planificació que són insuficients per les necessitats de la gent de Jerusalem Est. La zona de construcció és 
massa petit i tan sols arriba al 12,9 % dels 70.000 dunams de Jerusalem Est. I el procés d’obtenir un permís de 
construcció, fins i tot d’una àrea petita, és una tasca plena d’obstacles insalvables per gran part de la comunitat palestina. 
Però el desplaçament de Jerusalem Est i l’intent de seguir construir a Cisjordània deixa la comunitat vulnerable per a la 
confiscació de les seves targetes d’identificació i el desterrament de la ciutat per sempre. Les construccions palestines 
sense permís, “il·legals”, afronten la possibilitat que siguin enderrocades. Aquestes demolicions són estrictament 
prohibides segons la Convenció de Ginebra que diu que les Forces d’Ocupació tenen prohibit destruir propietats “excepte 
tal destrucció sigui absolutament necessària per realitzar operacions militars”. Aquestes demolicions “administratives” són 
només 24 de les 138 cases enderrocades per Israel des de 1967. 
 
 
La família de l’Imad Juyhan va ser la primera família que va comprar un mòdul, l’any 2000. L’Imad va invertir tots els actius 
de la família en l’apartament per permetre, a la seva dona, a ell i als seus 9 fills i parents, viure en unes millors condicions. 
 
 
Les 250 persones que viuen en aquests edificis tenen a prop d’ells els serveis d’educació i conformen, en aquest entorn, la seva 
vida i relacions socials. 
 
 
Demolicions a Jerusalem Est 
 
Any Demolicions 
2000 18 
2001 41 
2002 43 
2003 99 
2004 152 
2005 94 
2006 83 
2007 78 
2008 87 
2009* 17 
Total 712 
*  Total fins el 17 de març de 2009  



 
 
Els efectes psicològics en els infants a causa de la por d’una imminent demolició i el conseqüent desplaçament dóna lloc a unes 
greus i duradores conseqüències. 
 
Les restes de la casa de Mahmoud Abassi al barri de Joze de Silwan, enderrocada el 2 de març de 2009. Ell, la seva dona i els 
sis nens ara no tenen sostre. 
 
“Visca el 8 de març, símbol de força i determinació!” Una nena protesta en contra de les demolicions el Dia 
Internacional de la Dona. 


