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Informe Especial de PCHR sobre el poble d'Al-Walajah: 
 

El present informe, realitzat pel Centre Palestí de Drets Humans - PCHR per les 

seves sigles en anglès - presenta les violacions comeses contra el poble d'Al-

Walajah, situat al sud-oest de Jerusalem i al nord de Betlem, a través de l’anàlisi 
dels procediments que les forces israelianes van començar a utilitzar des de 

l'ocupació de Cisjordània - inclosa la ciutat ocupada de Jerusalem Est -, com la 

promulgació de lleis implementades amb l'objectiu d'imposar la legislació 

israeliana, la confiscació de terres i la posada en marxa de projectes de 

colonització per annexionar aquestes terres. 

La confiscació i ocupació de terra al poble d'Al - Walajah ha servit a Israel per 

engegar projectes d'assentaments il·legals amb diferents pretextos, com la 

construcció de carreteres, vies ferroviàries, parcs nacionals i del mur de 

l'apartheid. El present informe analitza com les autoritats israelianes han tingut 

en el punt de mira aquest poble, analitzant els assentaments - "Gilo", "Har Gilo", 

"Jef'at Hamatos" i "Har Homah" - que l'envolten i ocupen les seves terres i la de 

les localitats veïnes de Beit Jala, Sharafat i Beit Safafa. 

El present informe també examina l'expansió dels projectes d'assentaments a la 

ciutat palestina de Betlem, com "Gush Etzion", un dels primers i més grans 

assentaments il·legals construïts a territori ocupat després de la guerra de 1967. 
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Introducció: 
 

Després de la guerra de 1967, que va tenir com a resultat l'ocupació israeliana de 

Cisjordània - inclosa Jerusalem Oriental-, i de la Franja de Gaza, el govern israelià 

- la potència ocupant-, va promulgar ràpidament diverses lleis per annexionar la 

Jerusalem ocupada als seus territoris. El 25 de juny de 1967, va adoptar una 

resolució per fer complir la llei israeliana a la Jerusalem Oriental ocupada. Dos 

dies després, la Kenésset - Parlament d’Israel -, va aprovar una esmena al 

Decret "Lleis i Administració" de 1948 i va afegir un article que estableix que "la 

llei, la jurisdicció i l'administració de l'Estat s'estendran a qualsevol àrea d'Eretz 

[Terra de] Israel designada per ordre del govern". Arran d'això, el Govern 

d'Israel va promulgar, sobre aquesta mateixa llei, el Decret Nº 2, de 28 de juny 

de 2018, on s'estipula que les zones esmentades en el mateix decret queden 

sota el dret i l'administració de l'Estat hebreu. Això inclou també la zona que, 

abans de 1967, estava sota l'administració de la Municipalitat àrab, així com 

d’altres zones que van annexionar-se dins dels límits de Jerusalem. 

 

La Kenésset, a més, va esmenar la Llei de Municipalitats de 1967, atorgant al 

Ministre de l'Interior israelià la facultat d'ampliar els límits de qualsevol 

municipalitat mitjançant l'annexió de noves zones. 

 
Aquestes lleis i resolucions tenien com a objectiu ampliar els límits de 

Jerusalem, sobre els quals les autoritats israelianes ja havien anunciat que 
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aplicarien les seves lleis annexionant tanta terra circumdant com fos possible, ja 

pertanyessin aquestes a Jerusalem o a Betlem. D'aquesta manera, les autoritats 

israelianes van canviar els límits territorials que havien quedat ben definits després 

de l'annexió jordana de Cisjordània, annexionant terres de Betlem a Jerusalem, i 

viceversa. 

 

Després de la guerra de 1967, Israel va annexionar un total de 70.000 dunums (1.000 

m2) de les terres de Cisjordània a les àrees que quedaven dins dels límits municipals de 

Jerusalem i va aplicar la llei israeliana, violant així la legislació internacional. Entre 

aquestes terres es trobaven les del poble d'Al-Walajah, fins llavors sota la jurisdicció 

de la Governació de Betlem. 

 

Aquest informe analitza la situació a Al-Walajah, no com un objectiu aïllat de l'ocupació 

de Cisjordània, sinó com a part del projecte d'assentaments israelians als Territoris 

Ocupats Palestins. 
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Sobre el poble d'Al-Walajah: 
 

 

Al-Walajah és un poble palestí situat al sud-oest de Jerusalem i al nord de Betlem. Després 

de l'annexió jordana de Cisjordània i abans de la seva ocupació per part d'Israel l’any 1967, 

Al-Walajah estava totalment sota la jurisdicció de la Governació de Betlem. 

 

Abans de 1948, la superfície original del poble arribava fins a un total de 17.708 dunums. El 

1948, l'any de La Nakba, les forces israelianes van ocupar la major part de les terres del poble 

i van desplaçar els seus residents als terrenys on se situa actualment. Només van quedar 

6.000 dunums de terra per als palestins. 

 

Després de l'ocupació de Cisjordània, les forces israelianes van ocupar noves zones del poble 

fins que només van quedar 3.000 dunums dividits en tres administracions: 60 dunums per a 

l'Autoritat Palestina i 2.400 dunums per la Municipalitat israeliana de Jerusalem i 

l'Administració Civil israeliana de Cisjordània - un dels braços militars de les autoritats 

israelianes en territori ocupat mitjançant el qual es controla la població palestina-. 

 

Actualment, la població total d'Al-Walajah es troba al voltant dels 3.000 habitants, la majoria 

dels quals van ser desplaçats de les seves terres el 1948.  Els rodejen les localitats palestines 

veïnes d'Al-Yourah, Al-Malhah, Batir, Shorafat, Al-Qubour, Ras Abu 'Ammar i' Ouqour, 

Kherbat al-Louz i Beit Jala. 
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Educació 

Al-Walajah compta amb una escola de la UNRWA - l'Agència de Nacions Unides per als 

Refugiats Palestins -, que només imparteix educació fins al novè curs. Els i les alumnes 

adolescents reben la seva educació secundària en altres escoles properes o a les escoles de 

Beit Jala i Betlem. A l'agost de 2017,  en cooperació amb el consell municipal d'Al-Walajah i 

amb GVC (Gruppo de Volontariato Civile), la UNRWA va inaugurar una nova escola bressol a 

Al-Walajah, que actualment compta amb uns 50 nens. 

 

Sanitat 
El poble no té instal·lacions sanitàries, ja que no hi ha centres de salut públics ni privats, de 

manera que els pacients reben atenció sanitària als centres de Betlem, com l'Hospital Públic 

d'al-Hussein, que es troba a uns 6 quilòmetres, la societat Àrab per a la Rehabilitació de Beit 

Jala, situada a uns 4 quilòmetres de distància, i la Clínica de l’UNRWA, a 6 quilòmetres. 

 

Agricultura  

Al-Walajah es caracteritza per les seves fèrtils terres agrícoles, deus d’aigua, ametllers, 

presseguers i oliveres. L'olivera més antiga de Palestina es troba al mateix poble, on també 

es conserven algunes de les antigues cases de pedra. 

 

Ocupació 

En l'actualitat, el poble està envoltat per assentaments il·legals i pel mur de l'apartheid i compta, 

a més, amb un checkpoint militar a prop de l'assentament de "Har Gilo", que s'ha convertit en 

l'única sortida, a la banda occidental de la localitat. 
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Expansió dels assentaments a Betlem: 
 

 

El procés de colonització i l'arribada dels assentaments israelians a Betlem es remunta a 

l'inici de l'ocupació de Cisjordània. L'assentament de "Gush Etzion", avui un dels majors 

grups d'assentaments a Cisjordània, va ser un dels primers establerts en territori palestí 

ocupat després de la guerra de juny de 1967. 

 

Posteriorment, nous assentaments es van estendre per Betlem, així com per d’altres ciutats 

de Cisjordània, emmarcats en una política i estratègia sistemàtiques d'ocupació al servei dels 

objectius israelians, incloent-hi el projecte de "La Gran Jerusalem". 

 
Segons Issa Zabboun, Director de la Unitat de Sistemes d'Informació de l'Institut 

d'Investigació Aplicada de Jerusalem [ARIJ, per les seves sigles en anglès], les forces 

israelianes van deixar només un 18% de la superfície total de Betlem com a part de les àrees 

classificades com "A" i "B", mentre que van apoderar-se de la resta de la zona per construir-

hi assentaments, zones militars i carreteres de circumval·lació. El Govern israelià va 

augmentar el nombre de colons a més de 70.000 als assentaments adjacents a Betlem a 

més d'establir, de 1996 a 2007, 19 llocs avançats d'assentaments en terres de la ciutat i 122 

quilòmetres de carreteres de circumval·lació, incloses les carreteres ja construïdes i d’altres 
de nova construcció fins a aconseguir una superfície total de 12,3 quilòmetres quadrats.1 

 

 

1. http://www.maannews.net/Content.aspx?ID=940377 

 

 

http://www.maannews.net/Content.aspx?ID=940377
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Així, avui dia la ciutat de Betlem està envoltada d'assentaments il·legals. 

 

Al sud de la ciutat s’hi troba el ja esmentat grup de "Gush Etzion", creat per les autoritats 

israelianes el 1967 - i que inclou més de 22 assentaments, fet que el converteix en un dels 

majors grups a Cisjordània. 

 

A l'est, les autoritats israelianes van crear-hi tres assentaments il·legals més. El major d'ells, 

"Nokdim", data de 1977.  A la banda nord, s’hi troba l'assentament de "Har Homa - Abu 

Ghunnaim Mount" i, al nord-oest, el de "Gilo". Juntament amb el mur d'annexió, els 

assentaments de "Har Homa" i "Gilo" separen totalment les ciutats de Jerusalem i Betlem. 
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Plans d'assentament a Al-Walajah:  
 

Després de l'ocupació israeliana de Cisjordània i de la Franja de Gaza el 1967, 

la política de confiscació de terres palestines ha estat adoptada pels successius 

governs israelians per construir assentaments, bases militars i carreteres de 

circumval·lació connectant els assentaments entre si, i assignant carreteres 

que únicament els colons poden usar i que, per tant, estan prohibides a les 

persones palestines. Només al poble d’Al-Walajah, s’hi van confiscar uns 137 

dunums (2.3% de la seva superfície total) per crear-hi els assentaments de 

"Gilo" i de "Har Gilo". 

 

Segons els Acords d'Oslo, les terres d'Al-Walajah es dividien en Àrees “B” i “C”, 

de les quals 113 dunums (2.6% de la zona del poble) van ser classificades com 

a Àrea “B” - sota control civil palestí però controlades per la seguretat 

israeliana -, mentre que els 4.215 dunums de terres restants (97.4% de la 

superfície total) es van classificar com a Àrea “C”, quedant sota el control total 

d'Israel. Els palestins no poden construir en aquestes terres ni beneficiar-se'n, 

llevat que l'Administració civil israeliana a Betlem els expedeixi un permís. 

L'Àrea “C” inclou terres agràries, espais oberts i petites àrees urbanes.2  

  
 

  

                                     2. ARIJ: http://www.arij.org/  
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Els assentaments al voltant d'Al-Walajah: 
 

Tal i com s'ha indicat anteriorment, Al-Walajah està envoltada pels 

assentaments de "Gilo" i "Har Gilo". 

 

"Gilo" es troba al sud del poble i de la ciutat de Jerusalem. La seva construcció 

va començar l’any 1971, afectant també les terres dels pobles de Beit Jala, 

Sharfat i Beit Safafa. Actualment, ocupa una superfície de 2.738 dunums i hi 

habiten 32,000, gràcies a les seves grans expansions cap al sud i l'oest, a costa 

de les terres dels civils palestins. 

 

"Har Gilo" se situa al nord-oest de Betlem i va ser fundat l’any 1972 sobre 

territoris que formaven part de Beit Yala i Al-Walajah. A dia d'avui, 

l'assentament ocupa una superfície de 414 dunums habitats per 1.500 colons. 

 

Amb l'objectiu d'establir una connexió geogràfica entre els assentaments del 

nord i el sud de Jerusalem, les autoritats israelianes estan construint nous 

habitatges per ampliar "Har Gilo" i creant una xarxa de carreteres de 

circumval·lació i túnels que aconsegueixin connectar-lo amb l'assentament de 

"Gilo", de nou, a costa de les terres d'Al-Walajah. 
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Així, el pla d'assentaments israeliana pretén establir un gran bloc d'assentaments al 

nord de Betlem i al sud de Jerusalem, a costa de terres palestines dels pobles d'Al-

Walajah, Beit Jala, Sharfat i Beit Safafa3, no només connectant l'assentament de "Har 

Gilo" amb el de "Gilo sinó també, alhora, amb els assentaments de "Jef'at Hamatos" i 

"Har Homa ". 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

3. http: // www.dci.plo.ps/article/2225/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%El 88% 

D9% 84% D8% AC% D8% A9 ---% D8% B5% D9% 85% D9% el 88% D8% AF-% D8% AD% D8% AA% D9% 89-% 

D8% A7 % D9% 84% D8% B1% D9% 85% D9% 82-% D8% A7% D9% 84% D8% A7% D8% AE% D9% 8A% D8% B1 
 
 
  

  

http://www.dci.plo.ps/article/2225/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%25
http://www.dci.plo.ps/article/2225/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%25
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El Mur de Annexió a Al-Walajah: 
 

El traçat del mur d'annexió a la zona d’Al-Walajah passa per àreas 

pertanyents al territori ocupat de Cisjordània i ha canviat en diverses ocasions 

des que es va decidir la seva construcció.  

 

La planificació original del mur d'annexió preveia que el poble quedés a la 

banda occidental del traçat, separant Al-Walajah de Betlem - ciutat de la qual 

els residents depenen per a tots els serveis-, i tractant de tallar els vincles 

existents amb altres pobles. Posteriorment, aquest traçat es va modificar per 

aconseguir que envoltés tota la zona urbanitzada del poble, separant-lo de 

les terres agrícoles, creant una barrera entre el poble i l'assentament proper 

de "Har Gilo", i deixant Al-Walajah amb una única carretera d'accés que 

condueix al poble veí de Beit Jala. 
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Així, el mur d'annexió al voltant d'Al-Walajah està transformant una població agrària situada 

entre antigues terrasses de conreu, en una gàbia de formigó que impedeix qualsevol 

possibilitat de desenvolupament. 

 

Les obres de construcció del mur van danyar greument les terrasses de cultiu i, tan bon punt 

el mur estigui acabat, l'accés dels agricultors del poble a les seves terres de conreu, on han 

treballat durant generacions, dependrà dels acords amb les forces israelianes que controlen 

tots aquests accessos. 

 

Experiències passades a d’altres zones de Cisjordània ja han demostrat que, tot i que Israel 

hagi construït portes d'accés als cultius, a través de les quals els residents podrien accedir al 

seu camp atravessant el mur, aquests acords generalment només permeten l'accés parcial 

a aquests terrenys i, en algunes ocasions, aquest accés està completament prohibit. 

 

Alhora, el checkpoint que es construirà a l'entrada del poble afectarà a la llibertat de 

circulació dels residents i, com a resultat, violarà els seus drets al treball, a l'educació, a 

l'atenció mèdica i als vincles familiares.4 

 

Després d'una aturada de 3 anys, les obres de construcció del mur d'annexió es van 

reprendre a l'abril de 2017, i es preveu que envoltin el poble per tots els seus costats i el 

separin de la ciutat ocupada de Jerusalem. 

 

 

  

4. https: // www.btselem.org / SEPARation_barrier / 20130624_hajajleh_family_isolated_in_al_walajah 

 

 

 

http://www.btselem.org/separation_barrier/20130624_hajajleh_family_isolated_in_al_walajah
http://www.btselem.org/separation_barrier/20130624_hajajleh_family_isolated_in_al_walajah
http://www.btselem.org/separation_barrier/20130624_hajajleh_family_isolated_in_al_walajah
http://www.btselem.org/separation_barrier/20130624_hajajleh_family_isolated_in_al_walajah
http://www.btselem.org/separation_barrier/20130624_hajajleh_family_isolated_in_al_walajah
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Els últims anys s'han lliurat diverses batalles legals contra la construcció d'aquesta part del 

mur, sobretot per evitar que es danyin les antigues terrasses que descendeixen des d'un 

extrem del poble cap a la vall d'Al-Walajah i les seves terres de cultiu. Segons el pla previst, 

el mur d'annexió envoltarà totalment el poble i el separarà de la majoria de les seves terres 

(uns 3.000 dunums) que es troben als cingles que condueixen a la vall.  S'espera que moltes 

d'aquestes terres passin a formar part del nou Parc Urbà de Jerusalem, així com també la font 

d'Al-Heneya, que es convertirà en un punt d'entrada i en un gran atractiu del parc. Cal 

assenyalar que aquesta deu d’aigua serveix als residents i pastors del poble per poder 

abeurar els seus ramats. 

 

El pla de separació d'Israel, que va materialitzar-se amb la construcció del mur, va tenir un 

impacte negatiu i devastador a Al-Walajah. En l'última actualització del traçat del mur, 

publicada a l'abril de 2007 a la pàgina web del Ministeri de Defensa israelià, es va comprovar 

que el mur s'internaria 3,6 quilòmetres a les terres del poble. A més, quan s'acabi la seva 

construcció, s'aïllaran i confiscaran 4.209 dunums (el 97% de la superfície total del poble), 

pertanyents principalment a terres agrícoles, boscos i espais oberts. Els assentaments de "Gilo" 

i "Har Gilo", a més, quedaran annexionats a Israel. El mur d'annexió envoltarà el poble pel nord, 

l’est i l’oest, mentre que a la banda sud ja s’hi ha construït una carretera de seguretat, sota el 

control de les forces israelianes, adjacent a la carretera de circumval·lació 436.  

 

Per altra banda, el costat sud del poble també quedarà envoltat per un mur de 4,5 km de 

longitud contigu a la carretera de circumval·lació 436. Els laterals del mur estaran protegits 

amb rases i filferros espinós d'entre 80 i 100 metres d'ample . El mur separarà el poble de 

totes les altres localitats palestines veïnes situades a la part occidental i, alhora, de les 

principals ciutats a la zona de Betlem. 

15 
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Els últims projectes d'assentament a Al-Walajah: 
 

 

El 4 de setembre de 2018, la Comissió de Planificació i Construcció del 

Districte va emetre una resolució sobre un pla per establir al voltant de 

4.700 unitats d'assentament als terrenys d'Al-Walajah. 

 

Segons l'activista Ibrahim 'Awadallah, d'acord a documents i esquemes 

rebuts des de l'Associació per als Drets Civils a Israel [ACRI, per les seves 

sigles en anglès], dins el pla anunciat es preveu l'establiment d'unitats 

d'assentament en terres que comptaven amb nombrosos jaciments 

arqueològics, aigües subterrànies i deus d’aigua, en una superfície de 

841dunums, i inclou la construcció d'habitatges protegits, hotels, una zona 

comercial i d’altres instal·lacions. També segons aquest activista palestí, els 

terrenys en qüestió inclouen 23 brolladors d'aigua dels que els seus 

propietaris posseeixen els documents de propietat, de manera que 

posseeixen també el dret a impugnar aquesta decisió. 'Awadallah assenyala, 

a més, que aquest pla israelià forma part de l'expansió dels assentaments 

dins d'un projecte destinat a joves parelles jueves, a costa de territori palestí.5 

 

El 14 de novembre de 2017, les forces israelianes van lliurar als residents 

d'Al-Walajah una sèrie d'avisos en els quals els informaven que el lloc de 

 
 

 

 5. https: // www.qudspress.com / index.php? page = show & id = 47227 

http://www.qudspress.com/index.php?page=show&amp;id=47227
http://www.qudspress.com/index.php?page=show&amp;id=47227
http://www.qudspress.com/index.php?page=show&amp;id=47227
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control d'Ain Ya'il, situat a la carretera entre Jerusalem i l'assentament de "Har Gilo", es 

desplaçaria, endinsant-se  2,5 km en territoris palestins. Com a resultat, els palestins que 

no tinguin carnets d'identitat de Jerusalem no podran tenir accés a la font ni a les zones 

agrícoles properes. El 16 de novembre de 2017, les autoritats israelianes van anunciar la 

seva intenció de traslladar el checkpoint a l'oest de la ciutat, també cap a territori palestí. 

Així doncs, grans extensions d'aquestes terres quedaran annexionades als projectes 

d'assentament, inclosa la zona on es troba la deu d’aigua d'Al-Heneya, la més gran de 

Jerusalem occidental. 

 

Segons un informe publicat pel diari israelià Haaretz, el Comitè de Planificació i Construcció del 

Districte de Jerusalem israelià va informar els residents al costat sud d'Al-Walajah que el comitè 

està disposat a traslladar el checkpoint cap als territoris palestins. Així doncs, la zona on es troba 

la deu d'Al-Heneyah passarà del costat palestí a l'israelià i formarà part del Parc Metropolità de 

Jerusalem. 

 

Tal com informa Haaretz, la resposta d'Israel a la petició presentada pels residents d'Al-

Walajah contra la reubicació del checkpoint adjacent al seu poble demostra que l'anunci de 

traslladar l’esmentat checkpoint era il·legal. La Municipalitat de Jerusalem ja ha començat a 

treballar per traslladar el lloc de control d’Ain Ya'eel uns 1,5 quilòmetres de distància cap a 

l'oest, negant als residents d'Al-Walajah l'accés a la font d'Al-Haneyah. El permís per 

traslladar el checkpoint va ser expedit per la responsable de planificació del Comitè del 

Districte de Jerusalem, Shira Talmi, qui va signar el permís en qualitat de presidenta del 

Comitè d'Instal·lacions de Seguretat - l'organisme que aprova els plans de les instal·lacions 

de seguretat. 
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No obstant això, la resposta d'Israel a la petició va mostrar que Talmi no és ni presidenta de la 

comissió ni membre de la mateixa. A més, el comitè, amb la participació d'un membre 

autoritzat com a representant del servei de seguretat, va dur a terme deliberacions violant els 

procediments establerts. Malgrat aquests errors, l'Estat va demanar al Tribunal de Districte de 

Jerusalem que continués amb la seva tasca. En la seva resposta, l'Estat va afirmar que 

"pràcticament cap dels drets fonamentals dels peticionaris es veu afectat", mentre que segons 

el fiscal de l'Estat, Moran Bar Owen, "l'estatus de Talmi podria ser resolt en pocs dies". 
 

L'advocat Ghiath Nasser, que va presentar la petició en nom dels residents d'Al-Walajah, va 

rebutjar els arguments de l'Estat al·legant que "el que ha passat en aquest cas és un escàndol. 
No crec que sigui una falta que es pugui reparar. El que tenim aquí és fonamentalment un judici 
davant un sol membre d'un comitè, un representant del Ministre de Defensa. El paper de la cort 
és defensar el principi de l'estat de dret i explicar que així no és com s'ha de procedir ".6 

 

Per la seva banda, Hassan Burijah, membre de la Comissió de la Colonització i de Resistència 

al Mur (CWRC) de Betlem, va destacar que, en els últims anys, les forces israelianes han 

tingut el poble d'Al-Walajah en el punt de mira, i va afegir que s’està duent a terme una 

enorme campanya d'assentaments contra el poble, amb l'objectiu de subjugar-lo, ja que al-

Walajah representa l'últim escull per aconseguir desenvolupar la gran operació 

d'assentaments que amenacen Cisjordània i la Jerusalem ocupada.  

 
 

 6. http://poica.org/wp-content/uploads/2018/12/Firstquart2018.pdf 
 

 

 

http://poica.org/wp-content/uploads/2018/12/Firstquart2018.pdf
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Així, el poble d’Al-Walajah segueix sent objectiu de les forces israelianes arrel de la 

decisió política d'aconseguir controlar-la completament tallant, alhora, els vincles de 

Jerusalem amb la seva identitat palestina. Segons declara Burijah, Israel considera que 

Al-Walajah és part integrant de Jerusalem i, com a resultat, la majoria dels plans 

impulsats han aplanat el camí per iniciar nous projectes d'assentament que connectin 

el nucli de "Gush Etzion", al sud de Betlem , amb Jerusalem occidental, mitjançant 

carreteres de circumval·lació a través de les zones rurals occidentals i meridionals de 

Betlem, començant per "Etzion", Jaba'a, Nahalin, Husan, Battir i acabant per al-

Walajah, al nord de Betlem.7
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  7. https: // www.alghad.tv 

 

 

http://www.alghad.tv/
http://www.alghad.tv/


20 

Palestinian Centre for Human Rights 
 

 

Demolició de cases: 
Aproximadament a les 04:00 de la matinada del dimecres 28 de març de 2018, 
i sota el pretext d'haver construït sense llicència, operaris municipals israelians 
van demolir una casa en construcció, un mur de contenció i el cementiri d’Abed 
Rabboh a (el barri de ) Ein Jwaiza, al-Walajah, a l'oest de Betlem. Majdi Abu 
al-Teen, membre del Consell Municipal d'Al-Walajah, ha informat que les 
forces israelianes es van traslladar al poble, van tancar l'entrada d’ ̀ Ein Jwaiza, 
situada al nord, i van començar a demolir 10 tombes buides pertanyents a la 
família d’ `Abed Rabboh; un mur de contenció per a un terreny agrícola 
pertanyent a Tariq Mahameed; i els fonaments d'una casa de 180 metres 
quadrats que s'estava construint i que pertanyia a Nader Abu Khiarah. 
. 
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Segons Mohammed Mousa 'Abed Rabboh, guarda del cementiri d’' Abed Rabboh, la seva 

família es va sorprendre amb la demolició de les tombes i es va dirigir al cementiri. No 

obstant això, les forces israelianes els van impedir arribar fins a elles fins que no van ser 

demolides completament. 

 

Els vehicles de la Municipalitat de Jerusalem també van demolir 10 tombes d'un terreny 

pertanyent a la família Daghash, un cas que encara està pendent de ser jutjat per un tribunal 

israelià. En els terrenys propietat de la família Daghash s’hi troben les tombes d'Abdallah 

Daghash i Youssof al-Alary, assassinats i enterrats al mateix lloc l’any 1952. Segons el guarda 

del cementiri, la família va dedicar 250 metres quadrats d'aquest terreny al costat de les 

dues tombes a la creació d'un cementiri, on fa 2 mesos van construir 10 grans tombes amb 

cobertes. Els funcionaris del Ministeri de l'Interior israelià van arribar al cementiri i van 

exposar una ordre que prohibia les obres de construcció, després es van dirigir a la família i 

van enviar l'ordre a l'advocat Ghiath Nasser perquè s'encarregués del seguiment legal. 

Segons Mohammed Mousa 'Abed, tot i que finalment el judici es va suspendre, durant 

l’audiència celebrada als tribunals, el Ministeri de l’Interior israelià reclamava a la família d’ 
‘Abed Rabboh el pagament d’una multa per un total de 15.000 shekels i la obtenció d’una 
llicència per al cementiri.  

 

Alhora, cal assenyalar que `Ein Jwaiza és un dels barris d'Al-Walajah, amb una població de 

500 persones i sota el control de la Municipalitat de Jerusalem des de 1999, on diverses 

cases han estat demolides per ordre de la Municipalitat, i on d’altres ja compten amb ordre 

de demolició. 
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La matinada del dilluns 3 de setembre de 2018, les excavadores israelianes van demolir 

quatre cases i una caravana, sota pretext de no tenir llicència, i van desplaçar un total 

de 32 persones. Com a resultat, van esclatar enfrontaments entre les forces israelianes 

i els propietaris de les cases, als quals es van unir els residents del poble, que 

protestaven contra les demolicions. 

 

Durant aquests enfrontaments, 6 civils van resultar ferits per impacte de bales metàl·liques 

recobertes de cautxú i van haver de ser traslladats a l'hospital per rebre atenció mèdica. 

 

Segons va declarar l'activista Ibrahim 'Awadallh a un dels investigadors de camp del Centre 

Palestí de Drets Humans (PCHR), el dia anterior les forces israelianes s'havien traslladat a les 

zones de Khelet al-Samak i Ain Jweizah en al-Walajah i havien lliurat notificacions de 

demolició en quatre cases pertanyents a Hanan Mohammed al-Razem, Khaled Mahmoud 

Abu Khyara, Alaa Hussain Hajajla i Ahmed Ali Abu al-Teen. Cal esmentar que aquestes cases 

ja havien rebut prèviament notificacions de demolició. 

 

Segons 'Awadallh, les forces israelianes van amenaçar els propietaris de les cases i els 

van donar l'opció de demolir-les ells mateixos o bé deixar que ho fes la municipalitat, a 

costa dels propietaris. A les 04:00 de la matinada del dia esmentat, les forces israelianes 

van tornar al poble acompanyades per excavadores i van començar a enderrocar quatre 

cases i una caravana agrícola, tot i trobant-se els residents a l’interior de les mateixes. 
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Durant els enfrontaments que van esclatar al poble com a conseqüència de les 

demolicions, les forces israelianes van disparar cartutxos de gas lacrimògen, bombes 

de so i bales de metall recobertes de goma. Com a resultat, 6 civils van resultar ferits 

per bales de goma i una dotzena més van desmaiar-se o bé es van asfixiar per la 

inhalació dels gasos. Les forces israelianes van demolir dues casa a Ain Jweizah: una 

d'elles pertanyia a Khaled Mahmoud Abu Khyara, tenia 200 metres quadrats i hi vivien  

11 membres de la seva família. L'altra pertanyia a Hanan a Razem, tenia 130 metres 

quadrats i hi vivien 7 membres de la seva família. 

 

Les excavadores israelianes també van demolir la casa d'Ahmed `Ali Abu al-Teen de 

100 metres quadrats, que albergava a 7 membres de la família, a més de la casa 

pertanyent a Alaa Hussain Hajajlah, amb 7 membres més, totes dues a la zona de Khelet 

al-Samak. El 10 de setembre de 2018, la família d'Ahmed Abu al-Teen va començar a 

demolir la seva pròpia casa a Al-Walajah, després de les pressions de la Municipalitat de 

Jerusalem. Cal assenyalar, a més, que la setmana anterior les excavadores ja havien demolit 

part de casa seva, ordenant-li que completés ell mateix la demolició per evitar haver de 

pagar quantioses multes. 
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Ordres de demolició: 
 

»El 14 de desembre de 2017, les forces israelianes van lliurar una ordre 

administrativa de demolició a Khaled Abu Khiyarah, amb el pretext que 

no tenia llicència. Les autoritats israelianes van donar a Khaled només 15 

dies per recórrer l'ordre de demolició de la casa, de 120 metres quadrats. 

 

»El 4 de maig de 2018, les autoritats israelianes van notificar que havien de 

detenir-se les obres de construcció d'una casa i s’havia de demolir un mur 

de contenció a Al-Walajah, a l'oest de Betlem, sota l'argument que no 

tenien llicència. Ibrahim 'Awadallah, un jove activista del poble, va 

explicar que les autoritats israelianes van notificar a Isaa al-Atrash que 

aturés les obres de construcció de casa seva, situada a la zona d’ `Ain 

Jweizah, al nord-est del poble, a més de demolir un mur de contenció 

que envoltava un terreny agrícola pertanyent a un altre ciutadà local.  

Segons 'Awadallah, `Ain Jweizah ha estat, darrerament i de manera 

intensiva, blanc de les forces israelianes amb demolicions de cases, 

demolicions d’anivellacions de terreny i avisos d'aturar les obres de 

construcció, sota l’argument que no comptaven amb la llicència 

adequada. Tot, amb la finalitat d'apoderar-se de les terres i annexionar-

les, posteriorment, a les fronteres municipals de Jerusalem. 
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» El 31 de juliol de 2018, les autoritats israelianes van notificar la demolició de sis cases 

a Al-Walajah. Fonts locals van afirmar que una gran dotació de soldats israelians va 

traslladar-se a la zona d'Ain Jweizah, al nord del poble, i va lliurar als propietaris 

d'aquestes cases avisos de demolició, argumentant que no tenien llicències Les 

mateixes fonts han assenyalat que les forces israelianes van lliurar als propietaris 

notificacions perquè es posessin a disposició de la Municipalitat israeliana de 

Jerusalem per a ser interrogats sobre com aquestes cases havien estat construïdes. 

Cal destacar, a més, que en els mesos anteriors les forces israelianes van intensificar 

les seves accions contra la zona d'Ain Jweizah, adjacent a Jerusalem, i contra els seus 

residents i els seus béns. Això va afectar a 22 cases, les quals o bé van ser demolides 

o bé se’n va aturar la construcció. També van ser enderrocats nombrosos murs de 

contenció, així com anivellacions de terreny. Avui, encara hi ha 80 cases amenaçades 

de demolició o d'interrupció de les obres de construcció. 

 

» El 2 d'agost de 2017, les autoritats israelianes van lliurar als residents del poble 

13 notificacions de demolicions de cases i d’altres instal·lacions a la zona d'Ain 

Jweizah. Les notificacions incloïen un total de 9 cases i donaven als seus 

propietaris tot just uns dies per recórrer davant els tribunals israelians. Fonts 

locals afirmen que aquestes cases es trobaven dins dels límits municipals de 

Jerusalem. Les mateixes fonts afegeixen que aquestes notificacions, precedides 

de dotzenes d’altres, tenien per objecte completar la construcció del mur i 

aplicar els plans d'assentament. Això inclou també l'anomenat "Parc 

Metropolità de Jerusalem", prop de d’”Ain al-Henyah", a més de la reubicació 

del checkpoint militar  d'Al-Walajah, situat a 1,5 quilòmetres de distància de les 

terres dels residents del poble. 
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Conclusions: 
1. Les autoritats israelianes han tingut Al-Walajah en el punt de mira  

des de la seva ocupació, confiscant grans extensions de terreny per 

a la construcció d'assentaments. Aquest fet va quedar palès amb la 

construcció, en part d’aquests terrenys, dels assentaments de "Gilo" 

i "Har Gilo".  

2. Les autoritats israelianes van seguir confiscant les terres del poble 

d'Al-Walajah amb diversos pretextos, com ara la construcció de 

carreteres exclusives per als assentaments, la construcció de vies 

ferroviàries, la creació del "Parc Metropolità de Jerusalem" i la 

construcció del mur en part de seus terrenys agrícoles i de 

pasturatge. 

3. La política de les autoritats israelianes ha consistit en exercir una 

forta pressió sobre els residents d'Al-Walajah, demolint cases i 

d’altres instal·lacions civils. Tot això malgrat que la majoria d'ells són 

titulars de carnets d'identitat blaus israelians i paguen l'impost 

Arnona (impost municipal de Jerusalem). Les autoritats israelianes 

també s'han negat a aprovar un pla estructural per al poble, 

l'objectiu del qual seria reduir l'expansió urbana i construir 

habitatges per satisfer les necessitats del seu creixement 

demogràfic. 
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4. El poble d’Al-Wlajah és objecte de freqüents incursions de l'exèrcit 

israelià, establint-hi checkpoints militars als seus propis carrers i 

obligant els seus habitants a aturar-se en aquests llocs de control, 

sent registrats de manera provocativa i per comprovar els seus 

documents.  

 

5. Al-Walajah pateix d’una manca de nombrors serveis bàsics com ara 

l’educació i la salut, entre d'altres.  

 

 



 PalestinianCentre for Human Rights 
 

 
 
 

Recomanacions: 
 

1. El PCHR afirma que Jerusalem Est, incloent-hi tots els pobles palestins 

circumdants, així com els campaments de refugiats palestins, és un 

territori ocupat, i que totes les mesures adoptades per les autoritats 

israelianes després de l'ocupació de la ciutat l’any 1967 no modifiquen la 

seva condició jurídica de territori ocupat. 

2. El PCHR fa una crida a les Nacions Unides perquè garanteixin la protecció 

dels civils palestins i dels seus béns privats i públics als territoris palestins 

ocupats en general, i a Jerusalem Est i la seva perifèria en particular.  

3. El PCHR fa una crida a totes les parts signants de les Convencions de 

Ginebra perquè vetllin perquè Israel, com a estat signant d'aquestes 

convencions, compleixi les seves obligacions i les apliqui als Territoris 

Palestins Ocupats, especialment als territoris ocupats de Jerusalem i els 

seus voltants. 

4. El PCHR fa una crida a UNESCO per tal que prengui mesures que posin fi a 

les greus violacions contra el poble d'Al-Walajah i el seu patrimoni àrab i 

humà, especialment tenint en compte que es tracta d’una zona que 

compta amb nombrosos jaciments arqueològics. 
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