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ملخص: 
1925 التي بنيت على   /98 يعالج هذا البحث ق�ضية رقم 
فل�ضطني،  يف  الربيطاين  ال�ضامي  املندوب  اأ�ضدره  الذي  املر�ضوم 
اخلا�س بتمّلك مياه ينبوع قرية اإرطا�س، ونقل مياهه اإىل القد�س، 
اأ�ضباب  حيث مت الرتكيز على: خلفية اتخاذ القرار واأ�ضبابه، وعلى 
على  بناًء  لندن،  يف  اخلا�س  امللك  حمكمة  قبل  من  القرار  رف�س 

احتجاج اأهايل القرية، وا�ضتئنافهم لدى جمل�س امللك. 
اإرطا�س  قرية  لأهايل  حتّديًا  الق�ضية  هذه  �ضكلت  لقد 
)هربرت  الربيطاين  ال�ضامي  واملندوب  جهة،  من  الفل�ضطينيني 
جهة  من  فل�ضطني  يف  ال�ضهيويّن  ال�ضتيطان  وم�رشوع  �ضموئيل( 

اأخرى. 
عزا النتداب الربيطاين اإ�ضدار مر�ضوم متلك مياه اإرطا�س اإىل 
 1925 الأعوام  التي ح�ضلت يف فل�ضطني ما بني  فرتات اجلفاف، 
اأغلبية  التي كان  القد�س،  القرار بدعم من بلدية  _ 1936. و�ضدر 
اأع�ضائها من ال�ضباط الربيطانيني واليهود؛ وب�ضبب تو�ّضع مدينة 
للمهاجرين، ما تطلب توفري  �ضكنية جديدة  اأحياء  واإن�ضاء  القد�س، 
كميات كافية من املياه لهم؛ لتغطية احتياجات هوؤلء املهاجرين 
اليهود. وقد ن�ّس مر�ضوم ينبوع اإرطا�س على: ال�ضيطرة على املياه، 
ومتّلكها، ونقلها اإىل القد�س، وذلك على الرغم من تعار�ضه مع بنود 

�ضك النتداب الربيطاين على فل�ضطني، وحقوق �ضكان الإقليم. 
تناول البحث اأ�ضباب نق�س مر�ضوم ينبوع اإرطا�س؛ لتعار�ضه 
مع بنود �ضك النتداب، ووظيفة النتداب ذاته يف العمل على اإدارة 
وامل�ضا�س  املواطنني،  مل�ضالح  التعر�س  دون  الإقليم  م�ضالح 
لتحقيق  الإقليم  اإدارة  حّقه  من  النتداب  اأن  اإذ  املدنية،  بحقوقهم 
امل�ضلحة العامة، وم�ضالح �ضكانه، ول يحق له فر�س �ضيادته على 

الإقليم الواقع حتت النتداب وا�ضتمالك موارده الطبيعية. 
احتياجات  لتلبية  املياه  نقل  مت  اأنه  اإىل  البحث  وتو�ضل 
من  ل�ضاحلهم  املر�ضوم  و�ضدر  القد�س،  يف  اليهود  املهاجرين 
الفل�ضطينيني  العرب  املواطنني  العتبار م�ضالح  الأخذ بعني  دون 

اأ�ضحاب الأر�س والينبوع. 
مل  البحث  هذا  اإجناز  �ضبيل  يف  اأنه  اإىل  الّتنويه  املهم  من 
تتوافر املراجع الالزمة لعدم وجودها نهائيًا، واأن هذا املو�ضوع 
بالذات مل تتناوله درا�ضات عربية ب�ضكل عام، ول فل�ضطينية ب�ضكل 
يف  الدويل  للقانون  الأمريكية  املجلة  له  تعّر�ضت  واإّنا  خا�س، 

العام 1926م. 
النتداب  �ضك  ن�ضو�س  على  العتماد  مت  هذا  بحثنا  ويف 
ب�ضكل عام، وعلى مقالت، وبحوث مت ن�رشها على مواقع النرتنت 
من  واإرطا�س  القد�س  عن  تتحّدث  والتي  خا�س،  ب�ضكل  املذكورة 
وعليه  الالزمة،  باملعلومات  البحث  لإثراء  اجلغرافية؛  الناحية 
لالإملام،  النادرة  املوا�ضيع  هذه  مثل  يف  البحث  بت�ضجيع  ُنو�ضي 
لتوفري  وال�ّضعي  زاهر،  م�ضتقبل  لبناء  املا�ضي  وفهم  بها  والوعي 

�ضة وغري املوجودة يف فل�ضطني نهائيًا.  املراجع املتخ�ضّ

Urtas Springs Ordinance Circumstance, causes 
of its issuance and the appeal case

Abstract: 

This study addresses case number 98/ 1925 
which was enacted by the Ordinance issued by 
the British High Commissioner in Palestine. This 
Ordinance consisted of the appropriation of the 
spring waters of Urtas village and the transportation 
of its water to Jerusalem. Focus has been undertaken 
to understand the reasons behind taking such a 
decision of appropriation as well as on the reasons 
behind the decision of the Royal Court of Justice in 
London to reject the Order as a reason to the village 
inhabitants who protested and appealed at the Royal 
Council. 

This case has been a challenge to the Palestinian 
inhabitants of Urtas village on one side and the 
British High Commissioner (Herbert Samuel) and 
the Zionist Settlement project in Palestine on the 
other side. 

The British Mandate justified the issuing of the 
confiscation Ordinance of Urtas water because of the 
drought periods that occurred in Palestine between 
1925 and 1936. This decision was issued with the 
support of the Jerusalem Municipality of which the 
majority of its members were British and Jewish 
officers. Due to the expansion of the city of Jerusalem 
and the construction of new neighborhoods for 
immigrants, the situation called for a massive supply 
of sufficient water quantity to meet the needs of the 
Jewish immigrants. Accordingly, the Urtas spring 
Ordinance was issued to overtake the spring’s waters, 
possess it and transport it to Jerusalem despite its 
contradiction with the British Mandate Act Terms in 
Palestine and the rights of the region’s inhabitants. 

This study tackled the reasons beyond the 
rejection of the Artas spring Ordinance that 
contradicted the British Mandate Act Terms, as 
well as the role of the Mandate itself in managing 
the region’s interests without interfering with the 
interests of the inhabitants and respecting their civil 
rights. The Mandate has the right to manage the 
region to fulfill its public interests and the interest 
of its inhabitants and has no right to impose its 
sovereignty on the region and confiscate its natural 
resources. 

This study has reached the fact that water has 
been transported to meet the needs of the Jewish 
immigrants inhabiting Jerusalem, furthermore, the 
Ordinance was issued in their favor and not in the 
favor of the Arab inhabitants due to the circumstances 
which led to the issuance of the Order. 



19

2017 الثاني  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد احلادي واألربعني (1) - كانون 

مقدمة: 
فل�ضطني  �ضكان  بني  ال�رشاع  يف  مهمًا  دورا  املاء  ج�ضد 
ذروتها  فل�ضطني  اإىل  هجراتهم  بلغت  الذين  اليهود  واملهاجرين 
مدينة  اليهودية  الهجرة  ا�ضتهدفت  الربيطاين.وقد  النتداب  اإبان 
لل�ضكان  املّطردة  الزيادة  واأدت  اخل�ضو�س،  وجه  على  القد�س 
فل�ضطني  يف  وامل�ضيحيني(  )امل�ضلمني  والعرب  املهاجرين  اليهود 
بعامة والقد�س بخا�ضة اإىل ازدياد الطلب على املاء لال�ضتعمالت 

احلياتية اليومية املختلفة.
وقد اأمّدت الينابيع املجاورة مدينة القد�س باملياه الالزمة، 
ذلك  اأكان  �ضواًء  الأ�ضليني  العرب  ال�ضكان  بني  بالرتا�ضي  وذلك 
ذلك،  غري  اأم  املاء  مب�ضدر  احلق  لأ�ضحاب  مايل  مردود  مقابل 
والعيون  القنوات  لوفرة  باملياه  املدينة  اإرطا�س  قرية  واأمّدت 
بني  احلال  ذلك  لديهم.وا�ضتمر  املدينة  ولقد�ضية  فيها،  املائية 
اأهايل قرية اإرطا�س وبلدية مدينة القد�س باتفاق �ضفوي على تزويد 
 )700( مبلغ  مقابل  القرية  حاجة  عن  الفائ�س  باملاء  املدينة 
1925، ومع ازدياد الرغبة  جنيه فل�ضطيني، وهو ما مت قبل عام 
م�ضادر  ا�ضتمالك  يف  اليهود  وامل�ضتوطنني  ال�ضامي  املندوب  لدى 
املياه، وال�ضيطرة على اإدارتها دون اأ�ضحابها، قام الأخري باإ�ضدار 
قرار ا�ضتمالك، ونقل مياه اإرطا�س اإىل مدينة القد�س، وذلك لإمداد 

الأحياء املقامة خارج اأ�ضوار املدينة باملياه.)1( 
املائية  املوارد  الدرا�ضة  هذه  يف  الباحثان  ي�ضتعر�س 
مر�ضوم  ويناق�ضان  اإرطا�س،  وقرية  القد�س  مدينة  يف  املتوافرة 
ينبوع ارطا�س ل�ضنة 1925، واأ�ضباب اإ�ضداره، ونق�ضه، والأحداث 
والوقائع التي رافقت �ضدوره، ويف اجلزء الأخري من البحث يبينان 
وقائع الق�ضية، والنزاع حول ملكية الينبوع، وحق الت�رّشف فيه، 
قرية  اأهايل  وممثلي  العام،  الإدعاء  من  كل  َقدَّمها  التي  واللوائح 

اإرطا�س.
تهدف هذه الدرا�ضة اإىل تعريف القارئ بال�ضيا�ضة التي اتبعها 
يف  اليهود  امل�ضتوطنني  مل�ضاعدة  فل�ضطني  يف  الربيطاين  النتداب 
اإدارتها  من  الأ�ضليني  ال�ضكان  وحرمان  املياه،  م�ضادر  ا�ضتمالك 
وا�ضتغاللها وفق م�ضاحلهم، كذلك تبني هذه الورقة رّد فعل ال�ضكان 
الفل�ضطينني للحفاظ على حقوقهم، وبيان حقيقة ما كان يقوم به 
اليهود يف  الع�رشين مل�ضاعدة  القرن  بداية  الربيطاين يف  النتداب 

ال�ضتيالء على فل�ضطني ومقّدراتها.

املبحث األول: املوارد املائية يف القدس وارطاس	
النتداب  بدء  عند  كانت  )كما  التاريخية  فل�ضطني  تقع 
و   34  -   15 الآ�ضيوية بني خطي طول  القارة  غربي  الربيطاين( 
40  - 35 �رشقًا، وبني دائرتي عر�س 30  - 29 و 15  - 33 
البحر  الغرب:  ومن  و�ضوريا،  لبنان  ال�ضمال:  من  ويحّدها  �ضماًل، 
الأبي�س املتو�ضط، ومن اجلنوب: م�رش ومن ال�رشق: الأردن.وتتكون 
ال�ضاحلي، واملرتفعات  ال�ضهل  اأربعة مناطق طبيعية:  جغرافيًا من 

الأردن،  غور  ومن:   ، واخلليل(  والقد�س،  ونابل�س،  اجلليل،  )جبال 
العامل  قارات  بني  ال�ضرتاتيجي  ملوقعها  النقب.ونظراً  و�ضحراء 
وكونها مهد الديانات ال�ضماوية الثالث يف العامل، ونقطة الو�ضل 
بني القارتني الفريقية وال�ضيوية، وبني الكثري من الدول، وغناها 
العامل  ليهود  القومي  الوطن  لتكون  فيها  طمع  الطبيعية  باملوارد 

ومتثل ذلك الطمع بوعد بلفور عام 1917 م.)2( 

املطلب األول: القدس

البحر  من  ال�رشق  اإىل  فل�ضطني،  و�ضط  القد�س  مدينة  تقع 
وال�رشق،  الغرب  اإىل  �ضفوح متيل  ذات  �ضل�ضلة جبال  املتو�ضط على 
وترتفع عن �ضطح البحر املتو�ضط 750م، وعن �ضطح البحر امليت 
1150م، وتقع على )3( على خط طول 35 درجة و13 دقيقة �رشقًا، 

وخط عر�س 31 درجة و 52 دقيقة �ضماًل
اأولً: اأهمية موقع مدينة القد�س ●

ترجع اأهمية املوقع اجلغرايف للقد�س اإىل كونه نقطة مرور 
لكثري من الطرق التجارية، و ملركزيته بالن�ضبة لفل�ضطني والعامل 
حماية  من  يعطيه  وما  النغالق  بني  يجمع  حيث  معًا،  اخلارجي 
الت�ضال  اإمكان  من  يعطيه  وما  والنفتاح  للمدينة،  طبيعية 
احتالل  اإىل  يقود  كان  الذي  الأمر  املجاورة،  والأقطار  باملناطق، 
�ضائر فل�ضطني واملناطق املجاورة يف حال �ضقوط القد�س، اإ�ضافًة 
الثالث،  الديانات  باجتماع  روحانيًا  اإ�ضعاعيًا  مركزاً  ت�ضكيله  اإىل 
وهذا كّله يوؤكد الأهمية الدينية، والع�ضكرية، والتجارية، وال�ضيا�ضية 

للقد�س )4( .
ثانياً: �صكان مدينة القد�س ●

بلغ عدد �ضكان فل�ضطني عام 1925 )641.494( م�ضلمًا و 
لإح�ضائيات  وفقًا  يهوديًا،   )120.725( و  م�ضيحيًا   )75.512(
منهم   295،230 القد�س  مدينة  �ضكان  عدد  بلغ   1945 عام 

100،200 يهوديًا.)5(  142،829 م�ضلمًا، و52،600 م�ضيحيًا 
يف الوقت احلا�رش ي�ضل عدد �ضكان القد�س اإىل 746،300 
ن�ضمة، تبلغ ن�ضبة اليهود 66  %، والعرب )امل�ضلمون والن�ضارى( 
34  %، وزاد عدد �ضكان املدينة ما بني ال�ضنوات 1967 _ 2006 
�ضكان  كان  اإ�رشائيل  دولة  قيام  منذ  اأنه  ويت�ضح   ،%   175 بـ 
القد�س 84 األف ن�ضمة، وت�ضاعف عدد �ضكانها 9 مرات يف الوقت 

احلا�رش واأ�ضبح اأغلبهم من اليهود )6( .
ثالثاً: م�صادر مياه مدينة القد�س ●

عيون  فيها  كانت  بل  جارية،  اأنهار  املدينة  يف  توجد  ل 
ت�ضلح  كلها  وهي  جوفية  اآبار  وجود  عن  ف�ضاًل  مياه،  وينابيع 
لل�رشب.ومتثل عيون املياه واآبار جمع املياه واملطر موارد املياه 
الأ�ضا�ضية للمدينة، واأقرب منبع ملدينة القد�س هو: عني “اأم الدرج” 
اعتمدت  ولذلك  “القد�س”،  غربي  جنوب  “�ضلوان”  من  بالقرب 
برك  يف  الأمطار  مياه  تخزين  على  الأول  تاريخها  منذ  املدينة 
“اأيوب«، و”الربكة  بئر  مثل:  والربك؛  الآبار  واآبار، وعلى عدد من 
على  حت�ضل  القد�س  كانت  املوارد  هذه  كفاية  احلمراء”.ولعدم 
املياه من م�ضادر خارج حدودها ومن اأهمها ينبوع قرية اإرطا�س.
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واإ�ضافة اإىل ذلك هناك م�ضادر اأخرى لتزويد املدينة باملياه وهي: 
Ú  ،جيحون عني  منها:  اأ�ضماء  بعّدة  وتعرف  �ضلوان:  عني 

م�ضافة  على  وتقع  املدينة  عيون  اأ�ضهر  من  وتعّد  الدرج،  اأم  وعني 
)300( مرت من الزاوية اجلنوبية الغربية للحرم القد�ضي.

Ú  برك �ضليمان: اأن�ضئت عام 1526م، �ُضميت بذلك ن�ضبة اإىل
ال�ضلطان العثماين �ضليمان القانوين، لها واجهة حجرية ذات �ضكل 
�ضقاية  اإن�ضائها  من  مياه.والهدف  �ضنبور  اأ�ضفلها  ويف  م�ضتطيل، 
احليوية  املياه  م�ضادر  من  كونها  اإىل  بالإ�ضافة  ال�ضبيل،  عابري 
ملدينة القد�س؛ لكونها قريبة منها: )وتعترب �ضمن حدودها( ، حيث 

تغذيها كل من مياه الأمطار وينبوع اإرطا�س.
Ú  قرية عند  الغربية«  »القد�س  تنبع من جبال  كارم:  عني 

»عني كارم«، وت�ضري يف الجتاه القادم من جنوب غربي املدينة.
Ú  وادي وي�ضمى  القد�س  �رشق  مائي  جمرى  جيحون:  نهر 

جهنم اأو وادي قدرون )7( .
مدينة  ل�ضكان  املياه  م�ضادر  اأهم  من  املنزلية  الربك  وتعد 
اأو  خزانات  عن  عبارة  وهي  العيون،  جوار  اأن�ضئت  وقد  القد�س، 
�ضهاريج اأر�ضية ت�ضاق اإليها املياه من الأمطار والينابيع خلزنها.

وهناك جمموعة من العيون مثل: عني ال�ضلطان، والعروب، ووادي 
البيار، والبالوع، وكلها ت�ضب يف برك �ضليمان، ومن ثم يتم �ضحب 
املياه منها اإىل القد�س، كما حتوي مدينة القد�س بركا قدمية ُعّدت 
وبركة  الّدم،  وبركة  مامال  بركة  مثل  املدينة  معامل ح�ضارية يف 

ال�ضلطان.

املطلب الثاني: قرية إرطاس 

قرية كنعانية عربية فل�ضطينية معناها: اجلنة املقفلة.وهي 
اإحدى قرى بيت حلم، ُعرفت على مّر الع�ضور مبكانها ال�ضرتاتيجي 
اأرا�ضيها،  خ�ضوبة  من  به  تتمّتع  ملا  بالإ�ضافة  الأهمية،  بالغ 
جنوب  مرت  كيلو   4 حوايل  بعد  على  وتقع  املياه،  م�ضادر  ووفرة 
 _ حلم  بيت   _ )القد�س  العام  الطريق  على  حلم  بيت  مدينة  غربي 
اخلليل( وارطا�س قرية قدمية، ن�ضتدل على تاريخها من خالل برك 
املياه املوجودة فيها، والتي تعرف با�ضم برك �ضليمان، وقد عرفت 
بوفرة م�ضادر املياه، والتي تعّد من اأكرب الأنظمة املائية القدمية 
يف فل�ضطني، وقد زّودت مدينة القد�س باملياه منذ الفرتة الرومانية 
حتى العام 1924، ويقال: اإنها من ناحية القدم تاأتي بعد مدينة 

اأريحا.
اأولً: �صكان قرية اإرطا�س ●

ن�ضمة،   433 بحوايل   1922 عام  القرية  �ضكان  عدد  ُقّدر 
 800 اإىل  العدد  وارتفع  ن�ضمة،   500 بحوايل   1925 العام  ويف 
ويبلغ  بالزراعة،  يعملون  م�ضلمون  كلهم  وهم   ،1948 عام  ن�ضمة 
عدد  يعي�س  كما  ن�ضمة،   6000 احلا�رش حوايل  الوقت  عددهم يف 
من امل�ضيحيني يف دير راهبات اإرطا�س، الذي مت بناوؤه عام 1901 

حيث ي�ضكنه حاليًا 8 راهبات.
الزراعة،  على  التاريخ  ع�ضور  عرب  اإرطا�س  اأهايل  اعتمد 
الأرا�ضي  ويزرعون حما�ضيل مو�ضمية، مروية حيث تبلغ م�ضاحة 

املروية 4300 دومن، وقد اعتمد �ضكان القرية على تلك املياه ل�ضد 
حاجاتهم املنزلية، وري حما�ضيلهم الزراعية.

ثانياً: م�صادر املياه يف قرية اإرطا�س ●
والعيون  القنوات،  فتعّددت  املياه،  وفرة  ارطا�س  عن  عرف 
الفرتة  منذ  القرية  يف  مائي  نظام  اإن�ضاء  مت  وقد  فيها،  املائية 
الرومانية املبكرة حيث وجد هذا النظام يف اجلزء العلوي من وادي 

اإرطا�س، وكان الهدف منه نقل املياه اإىل القد�س.
عيون املياه يف اإرطا�س: متتاز اإرطا�س بوجود عدد كبري من 

العيون املائية واأهمها �صت، هي: 
Ú  ضليمان� برك  غربي  تقع  العني«:  »راأ�س  اأو  �ضالح  عني 

على م�ضافة 120م منها وترتفع عن �ضطح البحر 814 م.
Ú  عند القلعة  داخل  توجد  الربج«:  »عني  اأو  القلعة  عني 

الزاوية ال�رشقية، وترتفع عن �ضطح البحر 800 م وت�ضب يف برك 
�ضليمان.
Ú  اأيوب«: تقع يف خربة عطن جنوب اأو »عني  عني عطان 

برك �ضليمان، وترتفع عن �ضطح البحر 760م.
Ú  عني الفروجة: تقع يف بركة �ضليمان التحتا وقد اكت�ضفت

زمن النتداب يف اأثناء ترميم نظام قنوات املاء يف الربكة التحتا، 
حيث ينقل املاء اإىل ممر يعرف بعني الفروجة يف الربكة نف�ضها.

Ú  لربكة ال�رشقي  ال�ضمايل  اجلدار  يف  توجد  الربك،  عني 
�ضليمان التحتا.

Ú  ال�رشق من برك اإىل  النبع املختوم«: تقع  اإرطا�س«  عني 
667 م.وتعد العني الرئي�ضة يف  �ضليمان، وترتفع عن �ضطح البحر 
اإرطا�س، ومن اأغزرها ماًء، وهي مكان ا�ضتقطاب ال�ضكان، وتروي 
ب�ضاتني وادي ارطا�س )9( جميعها، كما تغطي احتياجات الأهايل 

املنزلية والزراعية.
ثالثاً: عالقة اإرطا�س باإمداد مدينة القد�س باملياه ●

م�ضادر  اأحد  اإرطا�س  قرية  مياه  الدرا�ضات  من  كثري  عدت 
الإ�ضالمية وخالل  الفرتات  القد�س يف كافة  التابعة ملدينة  املياه 
اإذ عرف عنها قدم نظامها املائي الذي يعود  احلمالت ال�ضليبية؛ 
اإىل العهد الروماين، ووفرة م�ضادر املياه فيها، وقربها من مدينة 
القد�س، حيث زودت مدينة القد�س باملياه من خالل القنوات، وقد 
احلمالت  اأمام  ال�ضمود  على  القد�س  مدينة  القنوات  هذه  �ضاعدت 

ال�ضليبية.
الرابع  مراد  العثماين  ال�ضلطان  قام  العثمانية  الفرتة  ويف 
�ضليمان  برك  حلماية  مراد(  )قلعة  با�ضمه  عرفت  قلعة  ببناء 
مت   1901 العام  ويف  القد�س،  اإىل  ت�ضل  التي  املائية  والقنوات 
مهند�س  باإ�رشاف  وذلك  معدنية،  بقناة  الفخارية  القناة  ا�ضتبدال 
الزائدة عن  اأفرنقاه، واأ�ضبحت ال�ضتفادة من املياه  يوناين يدعى 
حاجة ال�ضكان عرفًا مت اتباعه، وذلك بنقلها خالل قنوات اإىل مدينة 
القد�ضي  واحلرم  املقد�ضة،  املدينة  �ضكان  منها  لي�ضتفيد  القد�س؛ 

باملياه با�ضتمرار.)10( 
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لذا كان اإمداد مدينة القد�س مبياه ينبوع اإرطا�س اأمراً طبيعيًا، 
وكان هذا يح�ضل مبوافقة اأهايل القرية، وعليه قام املندوب ال�ضامي 
باإ�ضدار مر�ضوم غريب ل�ضتمالك مياه الينبوع دون مقابل، وذلك 
اإمداد الأحياء اجلديدة ذات الغالبية ال�ضكانية اليهودية يف  بهدف 
مدينة القد�س باملياه، دون الأخذ بعني العتبار ما اإذا كانت تلك 

املياه فائ�ضة عن حاجة اأهايل القرية اأم ل.
اإرطا�س على هذا  اأهايل قرية  للوهلة الأوىل اعترب اعرتا�س 
املر�ضوم اأمراً غريبًا عن عادات ال�ضكان، وتقاليدهم الذين ما فتئوا 
خالل التاريخ يزودون املدينة املقد�ضة باملياه، لذا ُف�رشرِّ اعرتا�س 
اأهايل اإرطا�س باأن قرار املندوب ال�ضامي كان مفاجئًا لهم، وذلك 
بال�ضتيالء على م�ضدر املياه اخلا�ضة بهم، لكن هذا التف�ضري بعيد 
عن احلقيقة، وعليه كان ل بد من البحث عن ال�ضبب احلقيقي الذي 

دفع اأهايل اإرطا�س لالعرتا�س على قرار املندوب ال�ضامي.

املبحث الثاني: مرسوم ينابيع ارطاس
قامت بلدية القد�س يف عهد رئي�ضها مو�ضى العلمي قبل عام 
باأن  اإرطا�س  قرية  اأهايل  وجهاء  مع  �ضفوي  اتفاق  بعقد   1925
ت�ضحب البلدية الفائ�س من مياه نبعهم اإىل القد�س مقابل مبلغ من 
املياه  لزيادة  وذلك  ال�ضنة  يف  فل�ضطيني  جنيه   700 قدره  املال 

املخزنة للم�ضجد الأق�ضى.
وب�ضبب زيادة عدد ال�ضكان يف مدينة القد�س، وزيادة الأحياء 
اجلديدة خارج اأ�ضوار املدينة، وزيادة الطلب على املياه لالأغرا�س 
املنزلية، وال�ضناعية لتلك الأحياء، قام املندوب ال�ضامي الربيطاين 
رئي�س  بني  مّت  الذي  ال�ضفهي  التفاق  بخرق  �ضموئيل«  »هربرت 
مر�ضومًا  واأ�ضدر  اإرطا�س،  ووجهاء  العلمي  مو�ضى  القد�س  بلدية 
با�ضتمالك ونقل مياه من اإرطا�س اإىل مدينة القد�س، وكان ذلك عام 
1925 وبناء على طلب من بلدية القد�س التي كان يراأ�ضها يف ذلك 
الوقت راغب الن�ضا�ضيبي فيما كان اأغلب اأع�ضائها من الربيطانني 

واليهود.
اأجاز املر�ضوم للمندوب ال�ضامي مبوجب اأمر ن�رش يف اجلريدة 
الر�ضمية لبلدية القد�س اأو اأي �ضلطه اأخرى مثل م�ضلحة املياه باأن 
قرار  واتخاذ  املدينة،  اإىل  اإرطا�س  ينابيع  من  املياه  توريد  تتوىّل 
بذلك يف فرتة ل تتجاوز 12 �ضهرا من تاريخ ن�رش هذا الأمر، ووفقًا 
للمر�ضوم يقت�رش حق احل�ضول على املياه من النبع على احلكومة 
ب�رشط اإبقاء ما يكفي من املياه لتلبية الحتياجات اليومية ل�ضكان 

القرية.)11( 
ا�صتمل مر�صوم ينابيع اإرطا�س على خم�صة اأبواب وهي: 

ينابيع  ● املر�ضوم وهو »مر�ضوم  ا�ضم  تناول  الأول:  الباب 
اإرطا�س«، ومو�ضوعه »ا�ضتمالك املياه ونقلها اإىل القد�س«، ون�رشه 

يف اجلريدة الر�ضمية، وال�ضلطة املخت�ضة باإ�ضداره.
الباب الثاين: تناول هذا الباب حتديد كمية املياه، وفقا  ●

وقرية  القد�س،  مدينة  من  كل  املياه يف  من:  ال�ضكان  لحتياجات 
ارطا�س، وفقًا للعامل الجتماعي، وال�ضتخدامات ال�ضابقة، وي�ضمن 
اأن تكون املياه متاحة وكافية لتلبية الحتياجات اليومية ل�ضكان 

القرية؛ لأغرا�س ال�رشب، ولالأغرا�س املنزلية والزراعية.
مقدار  وحتديد  التعوي�س  كيفية  الباب  هذا  يف  يو�ضح  ومل 
على  فقط  ن�ّس  واإنا  اإرطا�س،  قرية  لهل  يدفع  الذي  التعوي�س 
نقل  جراء  من  بال�ضكان  تلحق  التي  الأ�رشار  عن  التعوي�س 
تلحق  التي  الأ�رشار  اأم  املياه،  نق�س  يف  ذلك  اأكان  �ضواء  املياه، 
مل  لكنه  عليها،  وال�ضتيالء  الزراعية،  الأرا�ضي  اأم  باملزروعات، 

ل كيفية التعوي�س. يف�ضَّ
وكيفية  ● امُلَحّكم،  تعيني  مو�ضوع  تناول  الثالث:  الباب 

قبل  من  املر�ضوم  هذا  جراء  �ضتن�ضاأ  التي  املنازعات  يف  تعيينه 
املفو�س ال�ضامي.و يخت�س بالنظر يف املنازعات النا�ضئة عن نقل 
النا�ضئة  واملنازعات  املياه،  بكمية  املتعّلقة  واملنازعات  املياه، 
�ضة لغر�س  عن الأ�رشار، التي حلقت بالزراعة، والأرا�ضي املخ�ضّ
اأو ل�ضتخدامها يف تركيب  الينابيع،  بالقرب من  اأو  الإقامة فيها، 
و�ضع  ورمبا  املياه،  لنقل  اخلا�ضة  الأخرى  والآلت  املحركات، 
الينابيع يف برك �ضليمان،  اأنابيب من اخلزان لف�ضل مياه  خطوط 
عن  اأو  مبا�رشة  خ�ضارة  اأية  عن  تعوي�س  للمالك  يدفع  اأن  �رشيطة 
اأمام حمكمة  الفعل، وتنظر تلك املنازعات  الناجت عن هذا  ال�رشر 
يوجد  ول  حّمددة  موؤهالت  له  واحد  قا�س  من  تتكّون  خا�ضة 

ا�ضتئناف على قراراته.)12( 
لدير  ● النباتية  احلديقة  ب�ضقي  يتعّلق  الرابع:  الباب 

اإرطا�س؛ وذلك اأن ملكية الأرا�ضي الزراعية ل تعود فقط اإىل اأهايل 
التي  الأرا�ضي  ون�ضبة  للدير  ملكًا  منها  جزء  كان  واإنا  ارطا�س، 
تعود ملكيتها للدير ت�ضاوي 26  % من الأرا�ضي الزراعية يف قرية 
الب�ضاتني،  اأ�ضحاب  تعوي�س  اأي�ضا  املادة  هذه  اإرطا�س.وتناولت 
املياه،  نقل  قبل  املعتادة  املحا�ضيل  زرعوا  الذين  والأ�ضخا�س، 
بزراعة  ا�ضتهرت  اإرطا�س  قرية  اأن  حيث  ذلك،  نتيجة  وت�رّشروا 
اخل�رشاوات، التي تتطلب رّيًا دائما، وتنتج يف عّدة دورات مو�ضمّية 

يف ال�ضنة الواحدة.
اأن  اإرطا�س  �ضكان  من  َوَجَد  َمْن  اأنه  ال�ضابق  الباب  ذكر 
خ�ضارته ناجتة عن اإجراءات تنفيذ القرار، وما حلق باخل�رشاوات، 
على  ُزرعت  التي  ال�ضنوية،  املحا�ضيل  من  غريها  اأو  النباتات،  اأو 
زراعة  منع  جرى  اأو  الينابيع،  من  بالقرب  املروية  الأرا�ضي 
يف  املحا�ضيل  اأو  ال�ضنوية،  النباتات  من  وغريها  اخل�رشوات، 
الأرا�ضي،  لتلك  املياه  اإمدادات  لتحويل  نظرا  املروية،  الأرا�ضي 
وينبغي ملجل�س املياه دفع تعوي�ضات لل�ضكان عن اخل�ضارة، التي 

حلقت بهم من جراء املر�ضوم.)13( .
Ú  الباب اخلام�س: يتعّلق بالنظام واإحالة جميع املنازعات

التي تن�ضاأ بني جمل�س املياه، وال�ضكان ب�ضاأن كمية املياه املتاحة 
اإىل حمّكمني، حيث يتم حّل اأي نزاع قد ين�ضاأ بني املجل�س واأي �ضاكن 
من �ضكان اإرطا�س ب�ضاأن كمية املياه املتاحة له لأي من الأغرا�س 
املن�ضو�س عليها يف الباب “2”، اأو بخ�ضو�س التعوي�س امل�ضتحق 
اإىل حمّكم واحد  النزاع  ُيحال هذا  4 حيث  اأو   3 الباب  له مبوجب 
ُيعّينه املفو�س ال�ضامي، والتعوي�س ينبغي اأن يكون بقرار نهائي 

من املحّكم.
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د. عامر مرعيمرسوم ينابيع إرطاس/ فلسطني ظروف ودوافع إصداره وأسباب نقضه.
أ. هدى الردايدة

املطلب األول: االنتداب الربيطاني وأسباب صدور املرسوم

 1925 لعام  القد�س  مدينة  و�ضحها، يف  املياه  ندرة  بحجة 
)بنتوي�س(  قام  املياه  لتوفري  القد�س  بلدية  من  طلب  على  وبناء 
حاكم لواء القد�س ويافا، ومدعي عام دولة النتداب الربيطاين يف 
�ضموئيل(  )هربرت  ال�ضامي  املندوب  ومب�ضادقة  اإرطا�س،  ق�ضية 
1925 باإ�ضدار مر�ضوم مت ن�رشه  اأيار ل�ضنة  لفل�ضطني يف يوم 25 
واأ�ضماه   »1925 لعام  الفل�ضطينية  »الوقائع  الر�ضمية  اجلريدة  يف 
اأو  القد�س،  لبلدية  احلق  اأعطى مبوجبه  اإرطا�س«،  ينابيع  »مر�ضوم 
اأي �ضلطة اأخرى مثل م�ضلحة اإمدادات املياه بتملك نقل املاء من 
الإمدادات  لزيادة  وذلك  القد�س،  مدينة  اإىل  اإرطا�س  قرية  ينابيع 
برك  يف  املخزنة  املياه  كميات  وزيادة  اخلزانات،  يف  الواردة 
ال�ضلطان  اأن�ضاأها  ماء،  برك  ثالث  عن  عبارة  هي  والتي  �ضليمان؛ 
العثماين �ضليمان القانوين جنوب مدينة بيت حلم يف فل�ضطني �ضنة 

943هـ.
�س لبلدية القد�س ت�ضّلم زمام الأمور يف نقل املياه يف  وُرخرِّ
فرتة ل تتجاوز اثني ع�رش �ضهرا من تاريخ �ضدور املر�ضوم، وبناًء 
على ذلك مت خرق التفاق ال�ضفهي ما بني وجهاء اإرطا�س، ورئي�س 
التي كان  النتداب  يكن يف �ضالح حكومة  القد�س كونه مل  بلدية 
مدينة  ويف  عام  ب�ضكل  فل�ضطني  يف  اليهود  توطني  ت�ضهيل  هدفها 

القد�س بخا�ضة.)14( 
للوهلة الأوىل يبدو اأن رئي�س بلدية القد�س راغب الن�ضا�ضيبي  
للم�ضاريع  ودعمه  النتداب،  ل�ضيا�ضة  م�ضاندته  عنه  واملعروف   -
التي قام بها النتداب  - يتحمل م�ضوؤولية اإ�ضدار املر�ضوم اإل اأنه 
�ضيطرة  النتداب  حلكومة  كان  اأنه  والتدقيق،  البحث  بعد  يت�ضح 
النتخاب  قانون  بتعديل  قامت  فقد  القد�س،  بلدية  على  كاملة 
اخلا�س بت�ضكيل بلدية القد�س من جلنة خا�ضة، تقوم باإدارة بلدية 
القد�س، ويتم تعيينها مبا�رشة من قبل املندوب ال�ضامي، واأ�ضبحت 
�ضباط  ع�رشة  ي�ضم  ا�ضت�ضاري  جمل�س  من:  تتكون  البلدية  اإدارة 
بريطانيني، اأع�ضاًء ر�ضميني، وع�رشة اأع�ضاء غري ر�ضميني ي�ضّكلون 
اأربعة م�ضلمني، وثالثة م�ضيحيني،  املدينة:  املختلفة يف  الطوائف 

وثالثة يهود، ورئي�س املجل�س م�ضلم ميار�س مهامه ب�ضكل �ضكلي.
 بناء على طلب ال�ضباط الربيطانيني الأع�ضاء، مت تقدمي طلب 
اإىل املندوب ال�ضامي ل�ضحب مياه اإرطا�س اإىل مدينة القد�س، و�ضدر 
املر�ضوم وفقا لطلب الأغلبية، وعليه قام ممثلو القرية بالعرتا�س 
داخل  العليا  املحاكم  اإىل  اعرتا�ضهم  ورفعوا  املر�ضوم،  هذا  على 
فل�ضطني، )منطقة لواء القد�س ويافا( ، ومتت متابعة الق�ضية اأمام 
اخلا�س  امللك  جمل�س  اإىل  رفعها  مّت  ثم  الربيطانية،  املحاكم   )15(

يف لندن.
كانت  الربيطاين  النتداب  حكومة  �ضيا�ضة  اأن  يوؤكد  ما  اإن 
باإن�ضاء حمطة  قيامها  اإرطا�س،  مياه  ينابيع  لل�ضيطرة على  مبيتة 
فوق جمرى عني اإرطا�س عام 1922 ل�ضحب املياه دون التفاق مع 
ال�ضكان املحليني، ودون الهتمام مب�ضالح ال�ضكان واحتياجاتهم.

�ضنوات  ثالث  قبل  اأي   ،1922 عام  املحطة  بناء  مت  لقد   
اإىل: جتديد، وحتديث  بالإ�ضافة   ،1925 املر�ضوم عام  اإ�ضدار  من 

قرية  يف  باملياه  القد�س  متّد  التي  املائية  وامل�ضادر  القنوات، 
املياه،  م�ضادر  من  امل�ضتفيدة  اجلهات  لتعّدد  وذلك  اإرطا�س، 
ولتتالءم مع زيادة الطلب على املياه وبخا�ضة بعد اإ�ضافة اأحياء 

جديدة خارج اأ�ضوار مدينة القد�س.
والذي يوؤكد �ضحة الفرتا�س باأن نقل املياه كان مل�ضلحة 
 )725( ارتفاع  اإرطا�س على  ينبوع  اليهود هو: وقوع  املهاجرين 
حلم،  بيت  مدينة  من  اجلنوب  اإىل  البحر  �ضطح  م�ضتوى  فوق  مرتا 
وتتدفق مياه الينبوع من اخلزان اجلبلي العلوي الذي يتكون ب�ضكل 
رئي�س من: مواد احلجر اجلريي، وترتاوح كمية تدفق املياه ما بني 
5 لرت/ ثانية يف ال�ضنوات اجلافة اإىل 22 لرت/ ثانية يف ال�ضنوات 
املمطرة، ومبعدل ي�ضاوي 10 لرت/ ثانية، وبذلك يكون معدل كمية 
 315،360 يعادل  ما  اأي  يوم  كل  864 م3/  هو  املتدفقة  املياه 

م3/ �ضنة.
واإذا اأخذنا بعني العتبار اأن الحتياجات الإن�ضانية لل�ضكان 
يف ذلك الوقت كانت 10 لرت/ يوم، ومت الفرتا�س باأن الفاقد خالل 
عملية النقل �ضوف يكون 40  % فاإن ما يقارب 190،000 م3/ 
ونفرت�س  القد�س،  مدينة  يف  وتوزيعها  اإي�ضالها،  يتم  �ضوف  �ضنة 
 20 اجلديد  اليهودي  امل�ضتوطن  يحتاجها  التي  املياه  كمية  اأن 
املنقولة  املياه  �ضنة فان كمية  7،3 م3/  اأي ما يعادل  يوم  لرت/ 
م�ضتوطن   )26،000( احتياجات  تغطي  �ضوف  القد�س  مدينة  اإىل 
وهذا الرقم يقارب عدد امل�ضتوطنني الذي جرى توطينهم يف مدينة 
القد�س خالل تلك الفرتة، كما �ضيتبني من خالل الفقرة التالية.)16( 

املطلب الثاني: االستيطان اليهودي، وأسباب إصدار املرسوم

الأوىل  امل�ضتعمرات  بناء  مع  تظهر  التهويد  معامل  ابتداأت 
على ه�ضاب القد�س، فتم اإن�ضاء م�ضتوطنة روميما عام 1921، ثّم 
1923، ثّم ميخور حاييم  1922، ثّم بيت هاكريم  تل بيوت عام 
وبيت   ،1924 مو�ضيه  وكريات  اآحيم  ونحالت  باروخ،  ورحافيا، 
 ،1928 �ضموئيل  وكريات   ،1925 �ضنهادريا  وحمانامي،  واجن 
1931.وكجزء  اأرزه  وتل  اآرنون  1929، ونحالت  اأفراهام  وكريم 
من  �ضل�ضلة  اأقيمت  فقد  القرى  من  وكغريها  فل�ضطني  من  يتجزاأ  ل 
امل�ضتوطنات بجوار قرية اإرطا�س، وعلى اأرا�ضيها ومنها: م�ضتوطنة 
غو�س اأو كفار عت�ضيون، وم�ضتوطنة تقواع وغريها من امل�ضتوطنات 

التي اأن�ضئت بعد الثالثينيات.
فل�ضطني،  اىل  يهودية  هجرات  من  ح�ضل  ما  مراجعة  بعد 
مهاجرا   33.971 املهاجرين  عدد  بلغ   1925 عام  يف  اأنه  تبني 
ن�ضبته  القد�س ما  1924، و�ضكن مدينة  العام  األفًا يف   13 مقابل 
�ضمحت  اأن  بعد  وذلك  اليهود،  املهاجرين  من  تقريبًا   %   40.7
 )17( باإقامة  اليهودية  للوكالة  التاريخ  ذلك  قبل  النتداب  حكومة 
جممعًا �ضكنيًا يهوديًا يف حميط القد�س، واإن�ضاء امل�ضاريع لت�ضغيل 
امل�ضتوطنني اليهود، ودفع بدل بطالة لهم من خالل الأموال التي 

قّدمتها بريطانيا، والوليات املتحدة.)17( 
املندوب  عهد  يف  اأن�ضئت  التي  امل�ضتوطنات  عدد  بلغ  لقد 
ال�ضامي الربيطاين )هربرت �ضموئيل( فقط اإحدى ع�رشة م�ضتوطنة 
يهودية، وذلك ما بني عامي 1921 – 1925، وقد احتاجت جميع 
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ما  اإ�ضافية،  مياه  اإىل  لها  التابعة  وامل�ضاريع  امل�ضتوطنات  هذه 
ت�ضّبب يف زيادة الطلب على املياه خالل تلك الفرتة، حيث اأ�ضبح 
احلركة  متّكنت  وقد  �رشوريًا،  للمياه  جديدة  م�ضادر  عن  البحث 
يزيد  ما  امتالك  من  الربيطاين،  النتداب  فرتة  خالل  ال�ضهيونية 
وبلغت  فل�ضطني،  يف  الزراعية  الأرا�ضي  جمموع  من   )%   3( عن 
م�ضاحة الأرا�ضي التي كان ميلكها اليهود يف نهاية فرتة النتداب 
من   %   6 يعادل  ما  وهو  دونا   )1،820،000( 1947؛  عام 
)27( مليون دومن، يف حني كان جمموع  البالغة  فل�ضطني  م�ضاحة 

ما ميلكونه عند بداية النتداب ل يزيد عن 2  % فقط.
اإىل  اليهود  هجرة  بت�ضهيل  الربيطاين  النتداب  قيام  اإن 
فل�ضطني، واإعتبارها هجرة �رشعية، بالإ�ضافة اإىل ت�ضهيل ا�ضتيطان 
توفري  تطلب  قد  وحميطها  القد�س  يف  م�ضتعمراتهم  وبناء  اليهود 
مدينة  يف  اليهود  ل�ضتقرار  الالزمة  املياه  من  اإ�ضافية  كميات 
القد�س  لبلدية  الإداري  املجل�س  ت�ضكيل  �ضابقًا  مت  وقد  القد�س، 
املر�ضوم  ذلك  يف  مبا  مر�ضوم  اأي  واإ�ضدار  حترير،  ت�ضمن  باأغلبيه 
اخلا�س بال�ضتيالء على مياه ينابيع قرية اإرطا�س، لذا تعّد الهجرة 
اليهودية اإىل فل�ضطني وال�ضتيطان يف القد�س ال�ضبب الرئي�س لإ�ضدار 
مب�ضالح،  الهتمام  دون  اليهود  املهاجرين  مل�ضلحة  املر�ضوم 
وذلك  الفل�ضطينية  اإرطا�س  لقرية  الأ�ضليني  ال�ضكان  واحتياجات 
بلدية  الرغم من وجود فرتات جفاف ومت ذلك بالتعاون مع  على 
القد�س اآنذاك، والذي يدّل على �ضيا�ضتها يف توفري مياه للمهاجرين 
اليهود، قيامها عام 1926 ب�ضحب املياه اإىل القد�س من عني فارة 
على بعد )14 كم( �ضمال �رشق املدينة، واإن�ضاء م�رشوع نقل مياه 

راأ�س العني اإىل القد�س ويافا وتل اأبيب عام 1935.)18( 

املبحث الثالث: قضية إرطاس 1925 /98
التي   )1925  \  98( رقم  اإرطا�س  قرية  ينابيع  ق�ضية  تعّد 
النتداب  عهد  يف  اخلا�س  الربيطاين  امللك  جمل�س  على  عر�ضت 
فل�ضطني  يف  مائية  حقوق  ق�ضيه  اأول  فل�ضطني،  على  الربيطاين 
تعر�س على حمكمة العدل العليا وترفع ملجل�س امللك اخلا�س للبّت 
فيها، اإذ اإن جميع الق�ضايا التي ن�ضاأت يف ظل النتداب، مت الف�ضل 

فيها يف فل�ضطني، اإما بوا�ضطة املحاكم النظامية، اأو الع�ضكرية.
املتمثل  ال�ضامي  املندوب  مب�ضادقة  �ضدر  الذي  القرار  اإن 
يف نقل مياه ينابيع اإرطا�س اإىل مدينة القد�س بدون مقابل، حتت 
ب�ضكان قرية  ال�رشر  اأحلق  قد  القد�س  املياه يف مدينة  �ضّح  ذريعة 

اإرطا�س ما اأدى لرفع الدعوى.

االختصاص القضائي

فاإن  الدعوى،  ووقائع  املر�ضوم،  مو�ضوع  يف  النظر  قبل 
اخلا�س،  امللك  جمل�س  هو:  املنازعة  لهذه  الق�ضائي  الخت�ضا�س 
وذلك كون ميثاق ع�ضبة الأمم قد اأوكل اإىل بريطانيا العظمى اإدارة 
اأرا�ضي فل�ضطني، التي كانت تابعة �ضابقا للدولة العثمانية، وذلك 
حلكومة  اأعطى  الأمم.حيث  ع�ضبة  ميثاق  من   )22( املادة  مبوجب 
والإدارة، وفقا  للت�رشيع،  الكامل  التفوي�س  النتداب ممثلة بامللك 
ل�رشوط النتداب، الذي حّدده ميثاق ع�ضبة الأمم، وكذلك ما حّدده 
عهد الأمم املتحدة يف كل من الف�ضلني احلادي ع�رش والثاين ع�رش 

يف  للبت  الخت�ضا�س  �ضاحب  هو  امللك  اأن  حيث  امليثاق،  من 
املنازعات الق�ضائية ويف التنازل اأو ال�ضتيالء على )19( الأرا�ضي 

وفقا لقانون ال�ضتعمار لعام 1890.
اإرطا�س  ينابيع  مياه  نقل  مر�ضوم  على  العرتا�س  مت  لقد 
اإىل القد�س لدى املحاكم يف فل�ضطني/ لواء القد�س، ومت ا�ضتئناف 
 /25( رقم  لفل�ضطني  العليا  املحكمة  رئي�س  عن  ال�ضادر  احلكم 
حاكم  رغبة  مع  يتوافق  مل  ذلك  اأن  اإل  املر�ضوم،  األغى  الذي   )27
اأهايل  فقام   ، )بوذري(  ال�ضيد  املياه  اإمدادات  اللواء، ورئي�س جلنة 
اإرطا�س با�ضتئناف القرار ال�ضادر عن املحكمة العليا يف فل�ضطني 
فل�ضطني جتاوزت  باعتبار املحكمة يف  امللك اخلا�س  اإىل جمل�س 
ملجل�س  هي  املو�ضوع  هذا  يف  النظر  �ضالحية  واأن  اخت�ضا�ضها، 

امللك اخلا�س.

الئحة املدعي العام، وحاكم منطقة يافا/ القدس

قّدم حاكم منطقة يافا/ القد�س، ومدعي عام دولة النتداب 
)نورمن بنتوي�س( )Bentwich( ، ورئي�س جلنة اإمدادات املياه ال�ضيد 
)بوذري( لئحة ال�ضتئناف ملجل�س امللك اخلا�س واأو�ضحوا فيها 

الآتي: 
 1925 لعام  القد�س  اإىل  القرية  ينابيع  املياه من  اإمداد  اإن 
املياه  توافر  وعدم  املياه،  يف  خطرية  ندرة  ح�ضول  ب�ضبب  كان 
جلميع ال�ضكان، وذلك لزيادة ن�ضبة املهاجرين اليهود اإىل فل�ضطني.

ورد تعليق ملدعي عام دولة النتداب )نورمن بنتوي�س( اأن 
اإقامة وطن قومي  من الواجبات الأ�ضا�ضية للدولة املنتدبة تاأمني 
والدينية  املدنية،  للحقوق  ي�ضيء  عمل  باأي  يوؤتى  ولن  لليهود، 
لل�ضكان، والطوائف غري اليهودية، ويف �ضبيل اإقامة الوطن القومي 
والت�رشيعية  التنفيذية،  الإجراءات  باتخاذ  الإدارة  تلتزم  اليهودي 
واليهود. العرب  بني  ما  والحتياجات،  احلقوق  يف  التوازن  لعقد 
ومن حّق الدولة املنتدبة اإمداد ال�ضكان باملياه من )20( قرية نائية، 
واأن  النبطي،  بيالط�س  عهد  منذ  باملياه  القد�س  متد  كانت  حيث 
املر�ضوم �ضدر وفقا ل�ضك النتداب، ويرى باأّن املحكمة العليا يف 
القد�س بنت اعتقادها على املادة الثانية من �ضك النتداب ب�ضكل 
مغلوط؛ اإذ اأن املر�ضوم مل يفرق بني ال�ضكان يف فل�ضطني، ومل ي�رش 
الينابيع  ا�ضتخدام  اأي فئة حول  بفئة معينة، ول يوجد متييز �ضد 
يف  اجلديدة  الدولة  �ضكان  وحق  الطبيعية”،  العدالة  ملبداأ   “ وفقًا 

احل�ضول على املياه.
وبعد درا�ضة مرّبرات جهة الدعاء، كانت توجد فعاًل فرتات 
جفاف يف فل�ضطني وبخا�ضة يف الأعوام 1925  - 1936، ولكن 

اأكرث الأعوام جفافًا عام 1950  - 1951.
العام  منذ  النتداب  �ضيا�ضة  هدف  اأن  لنا  تبنّي  �ضبق  وفيما 
حدوث  قبل  اأي  اإرطا�س  مياه  م�ضادر  على  ال�ضيطرة  كان   1922
قرية  �ضكان  مب�ضالح  ياأبهوا  مل  اجلفاف  حدوث  ومع  اجلفاف، 
وجود  من  الرغم  على  وذلك  املياه  من  احتياجاتهم  و�ضّد  اإرطا�س 
م�ضادر اأخرى مّتد املدينة املقد�ضة باملياه مثل: عني �ضلوان، وعني 

كارم.)21( 
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د. عامر مرعيمرسوم ينابيع إرطاس/ فلسطني ظروف ودوافع إصداره وأسباب نقضه.
أ. هدى الردايدة

الئحة ممثلي أهالي قرية إرطاس

باملقابل ُقّدمت الالئحة اجلوابية اإىل جمل�س امللك اخلا�س 
فيها  يو�ضحون  اإرطا�س،  قرية  من  الأرا�ضي  مالك  عن  نيابة 
مطالبهم، و�ضبب اعرتا�ضهم على املر�ضوم.وقّدم الالئحة املحامي 

الربيطاين )مكماهون ول�صون( )McMahon( وت�صمنت: 
Ú  ويافا القد�س  منطقة  حاكم  �ضد  اأمر  باإ�ضدار  مطلبهم 

القد�س  اإمدادات املياه عن مدينة  ، ورئي�س جلنة  ال�ضيد )بنتوي�س( 
اخت�ضا�ضهم،  تتجاوز  قرارات  من  اأ�ضدروه  ملا  )بوذري(  ال�ضيد 

وتع�ضفهم يف ا�ضتخدام �ضالحياتهم.
Ú  الينابيع ا�ضتخدام مياه  الأهايل من  بيان مدى حرمان 

حمل  على  اأكّد  الذي  املر�ضوم،  ذلك  �ضبب  اإظهار  لأجل  القرية؛  يف 
مياه الينابيع لربك �ضليمان، وحتويلها ل�ضتخدامات بلدية القد�س، 
ومل ي�ضمح لأهايل القرية بالتدخل يف عمليات املياه التابعة للجنة 
الإمداد، مع اأن بلدية القد�س تعي اأن جميع املياه من الينابيع هي 
ل  واأنه  والري،  ال�رشب  لأغرا�س  وت�ضتخدم  الأرا�ضي،  مالك  حق 
اأَّثر على احلياة  اإطار العتماد، ما  يوجد فائ�س من املياه خارج 

اليومية ل�ضكان القرية.
هذه  ل�ضكان  خا�ضة  ملكية  هي  املياه  كميات  حتديد  اإن 
امل�ضدر  هي  الينابيع  كون  وذلك  والعادة،  العرف  بحكم  القرية 
�ضكان  اعرت�س  وقد  الوقت،  ذلك  يف  القرية  �ضكان  لدى  الوحيد 
)22( الربيطاين )مكماهون  اإرطا�س بوا�ضطة ممثليه املحامي  قرية 
البديري،  اأفندي  وح�ضن  مغنم،  اأفندي  مغنم  والأ�ضاتذة  ول�ضون( 
وال�ضيد �ضليمان مّرة، على هذا املر�ضوم، وتتبعوا اإجراءات الّدعوى 

يف فل�ضطني حتى اأو�ضلوها ملجل�س امللك اخلا�س.

أهالي  ممثلو  عليها  استند  اليت  القانونية  البنود  الثاني:  املطلب 
قرية إرطاس لتفنيد املرسوم وإبطاله

اعتمد ممثلو الأهايل »مكماهون، وال�ضاتذة مغنم، والبديري، 
ومّرة« يف رفع لئحتهم اجلوابية لدى جمل�س امللك اخلا�س على كل 
ت  من: املادة الأوىل، والثانية، والثالثة من �ضك النتداب، حيث ن�ضّ
املادة الأوىل على، اأن: » يكون للدولة املنتدبة ال�ضلطة التامة يف 
الت�رشيع، والإدارة با�ضتثناء ما يكون قد ُقّيد يف ن�ضو�س ال�ضك«، 
اأما املادة الثانية فقد ن�ضت على: » تكون الدولة املنتدبة م�ضوؤولة 
واقت�ضادية ت�ضمن  واإدارية،  �ضيا�ضّية  اأحوال:  البالد يف  عن و�ضع 
ديباجة  يف  بيانه  جاء  ملا  وفقًا  اليهودي  القومي  الوطن  اإن�ضاء 
ال�ضك، وترقية موؤ�ض�ضات احلكم الذاتي، وتكون م�ضوؤولة عن �ضيانة 
عن  النظر  بغ�س  فل�ضطني  �ضكان  جلميع  والدينّية  املدنّية  احلقوق 

اجلن�س والدين«.
وركزت الالئحة على املادة الثانية من �ضك النتداب التي 
وا�ضتقالل  لليهود،  القومي  الوطن  اإن�ضاء  هي:  اأمور  ثالثة  ت�ضمنت 
والدينية. املدنية  احلقوق  و�ضيانة  الذاتي،  احلكم  موؤ�ّض�ضات 

وا�ضرتعت النتباه اإىل حيث اأن �ضك النتداب ل ُيجيز العتداء على 
اأجل  بينهم من  والتمييز  الإقليم،  ل�ضكان  والدينية  املدنية  احلقوق 
اأن الذي ح�ضل هو العك�س، حيث  اإل  اإن�ضاء الوطن القومي لليهود، 
اأجل  من  النتداب  حكومة  بوا�ضطة  احلقوق  هذه  على  العتداء  مت 

من  الثالثة  املادة  لن�ّس  باملخالفة  لليهود،  القومي  الوطن  اإن�ضاء 
املنتدبة  الدولة  اأنه: »يرتتب على  والتي جاء فيها  النتداب،  �ضك 
به  ت�ضمح  ما  قدر  على  املحّلي  ال�ضتقالل  ت�ضجيع  على  تعمل  اأن 
حقوق  على  توؤكد  ال�ضابقة  املواد  جميع  اأن  جند  الظروف«.وهكذا 
مناطق  جلميع  املحلي  وال�ضتقالل  عليها،  التعّدي  وعدم  ال�ضكان، 

فل�ضطني.
اإعالن  اإىل  ديباجته  يف  النتداب  �ضك  ميثاق  ُي�ضري  كما 
يف  النظر  يت�ضّنى  حتى  عليه  ويعتمد  1917م،  الثاين  ت�رشين   2
الديباجة  تن�ّس  حيث  لالإقليم،  اإدارته  و�ضّحة  النتداب،  ولية 
اأن  على  اأي�ضا  وافقت  قد  احللفاء  دول  كانت  “ومّلا  يلي:  ما  على 
اأ�ضدرته  تكون الدولة املنتدبة م�ضوؤولة عن تنفيذ الت�رشيح، الذي 
احلكومة الربيطانية يف )2( ت�رشين الثاين 1917م، واأقرته الّدول 
ل�ضالح اإن�ضاء وطن قومي لليهود يف فل�ضطني، على اأن يفهم جليا 
اأن ي�رّش باحلقوق املدنّية والدينّية،  �ضاأنه  اأنه لن يوؤتى بعمل من 
فل�ضطني،  يف  املوجودة  اليهودية،  غري  الطوائف  بها  تتمّتع  التي 
اأية بالد  اأو باحلقوق، والو�ضع ال�ضيا�ضّي مما يتمّتع به اليهود يف 

اأخرى.
طرحه  ما  على  النتداب  �ضك  من  ال�ضاد�ضة  املادة  واأكدت 
�ضمان  مع  فل�ضطني،  اإدارة  «على  ن�ضت:  حيث  �ضابقا  امللتم�ضون 
اأن  الأخرى،  الأهايل  فئات  وو�ضع  بحقوق،  ال�رّشر  اإحلاق  عدم 
مع  بالتعاون  ُت�ضّجع  واأن  اأحوال مالئمة،  اليهود يف  ت�ضهل هجرة 
الوكالة اليهودية ح�ضد اليهود يف الأرا�ضي الأمريية، واملوات غري.

)23( املطلوبة للمقا�ضد العمومية”

اأي�ضًا    - املر�ضوم   هذا  �ضد  اأثريت  التي  العرتا�ضات  ومن 
الذي �رُشرِّع وُبنَي  1922 و1923  اأن د�ضتور فل�ضطني لعام  - هو 
 ،1917 وفقًا مليثاق �ضك النتداب الربيطاين على فل�ضطني لعام 
اأعطى املفو�س ال�ضامي �ضالحية اإ�ضدار املرا�ضيم، وبني حدود هذه 
ال�ضالحّية بكونها ُمكّر�ضة لأغرا�س معينة من اأجل ال�ضلم، واحلكم 

اجليد، وامل�ضلحة العامة دون امل�ضا�س بحقوق الأفراد.)24( 
اأنه  1917م، ود�ضتور فل�ضطني  لقد بني �ضّك النتداب لعام 
احلقوق  مع  تتعار�س  التي  واملرا�ضيم،  القوانني،  اإ�ضدار  يجوز  ل 
املدنية، ودون اأن تكون يف ال�ضالح العام، ومن اأجل احلكم اجليد 
لالإدارة  يحقُّ  ل  اإذ  والآثار،  واجلمارك،  ال�رشائب،  م�ضاألة  مثل: 
امل�ضا�س بحقوق الأفراد؛ لتحقيق امل�ضلحة العامة، اإل اأّن ال�ضيطرة 
وحتويل  قانونية،  �ضلطة  باعتباره  املر�ضوم  بوا�ضطة  املياه  على 
املياه اإىل القد�س، وحرمان الأهايل من تلبية حاجاتهم من املياه، 
ُيعّد انتهاكا للحقوق املدنية، التي يحميها �ضّك النتداب، واإ�رشاراً 
ال�رشائب،  الآخرين عك�س مو�ضوع  دون  ال�ضكان،  بفئة معينة من 

الذي ُيفر�س على جميع اأفراد ال�ضعب، وفئاته.
ومبجرد تنفيذ قرار املندوب ال�ضامي بنقل املياه، فاإن �رشراً 
قد حلق ب�ضكان قرية اإرطا�س، من خالل نق�س املياه، ونتيجة ذلك 
ح�ضل تغيري يف زراعة املحا�ضيل لعدم توافر املياه، وعدم قدرتهم 

على زراعة حما�ضيل مو�ضّمية.
املر�ضوم  كون  الثانية،  املادة  على  العتماد  مت  هنا  ومن 
حقهم  من  ويحرمهم  املدنية،  اإرطا�س  اأهايل  حقوق  على  يعتدي 
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اأن  اْعُترب  ولذا  تعوي�ضه؛  ميكن  ل  �رشراً  بهم  ويلحق  اأمالكهم،  يف 
امل�ضتوطنون  وهم  ال�ضكان،  من  معينة  فئة  فقط  يخدم  املر�ضوم 
اليهود على ح�ضاب اأهايل قرية اإرطا�س حيث مت�ّضكوا باعرتا�ضهم 
املدنية،  احلقوق  حماية  على  ذلك  يف  وا�ضتنادهم  املر�ضوم،  على 

والدينية لل�ضكان.)25( 
اأّكد على م�ضطلح حماية  الذي  النتداب،  لبنود �ضّك  ووفقًا 
احلقوق املدنية لل�ضكان يف اأكرث من موقع، فاإن املر�ضوم ُمالف 
ممثلو  واأكد  �ضابقا،  ذكرت  التي  لالأ�ضباب  وباطل  العام،  للنظام 
اأهايل القرية على �رشورة النظر يف املادة الثانية، الأمر الذي يلزم 
والدينية  املدنية  احلقوق  بحماية  القرارات  وم�ضّدري  امل�ضوؤولني، 
جلميع �ضكان فل�ضطني بغ�س الّنظر عن العرق والدين، اإل اأنَّ ممثلي 
مالفة  اأية  يت�ضمن  مل  املر�ضوم  واأّن  ذلك،  عك�س  يرون  احلكومة 
لنظام احلكم، واأن املر�ضوم يتطّلب ت�ضيري عمل احلكومة، وحتقيق 
التعوي�س  على  احل�ضول  يف  احلّق  وللمت�رّشرين  جيدة،  اإدارة 
الت�رشيعات  مبداأ  اتبع  القا�ضي  اأن  اإل  حقوقهم،  انتهكت  حال  يف 
انتهاك  الأمر  اأن  وراأى  بها،  الت�رشيعات املعرتف  ال�ضليمة، وتدّرج 
للمادة الثانية من وثيقة النتداب، التي اأّكدت على واجب احلكومة 
اإقليمها  اإىل  املنتمني  لالأفراد  والدينية  املدنية  احلقوق  بحماية 
ما  وهو  بينهم،  التمييز  وعدم  العرق،  اأو  الّدين،  عن  النظر  بغ�س 

اعتربه جتاوزاً لل�ضلطة املمنوحة لها، وبالتايل ُيعدُّ لغيا.
جمل�س  اأن  حيث  اأرادوه،  ما  اإرطا�س  قرية  لأهل  وكان 
قرارهم  اأ�ضدروا  املجل�س«،  »لوردات  باأع�ضائه  اخلا�س  امللك 
حقوق  مي�ّس  ل  ب�ضكل  تعديله  ويجب  �ضالح،  غري  املر�ضوم  باأن 
ال�ضلطة  ال�ضامي جتاوز حدود  اإلغاوؤه كون املفو�س  اأو  املواطنني، 

املمنوحة له.)26( 
التي  والقوانني  املرا�ضيم  �ضائر  اأن  اإىل  نخل�س  �ضبق  مما 
اإن�ضاء وطن قومي  �ضدرت يف عهد النتداب كانت ل�ضالح ت�ضهيل 
املهاجرين  للم�ضتوطنني  احلياة  متطلبات  كّل  وتوفري  لليهود، 
اجلدد، من جميع اأنحاء العامل يف تلك ال�ضنوات، وبناء امل�ضتوطنات 

ل�ضتيعابهم.

اخلامتة
مياه  مر�ضوم متّلك  اإ�ضدار  اأ�ضباب  درا�ضة  البحث  هذا  تناول 
من  ال�ضتفادة  من  اإرطا�س  قرية  اأهايل  وحرمان  اإرطا�س،  ينابيع 
الينابيع علما باأن اأهايل اإرطا�س كانوا زّودوا مدينة القد�س باملياه 
اإن�ضاء  كان  فل�ضطني  على  النتداب  هدف  ولكن  التاريخ،  مّر  على 
وطن قومي لليهود، ولتحقيق هذا الهدف عمل النتداب جاهدا على 
املهاجرين  ا�ضتقرار  على  ت�ضاعد  التي  واملرا�ضيم  القوانني،  اإ�ضدار 
اليهود، وحلاجة املهاجرين اليهود اإىل املياه ولوجود اجلفاف يف 
باإ�ضدار  النتداب  قام   1936  _1925 الأعوام  بني  ما  فل�ضطني 
دون  القد�س  مدينة  اإىل  ونقلها  اإرطا�س،  مياه  ل�ضتمالك  مر�ضوم 

الهتمام مب�ضالح الأهايل، وتوفري احتياجاتهم من املاء.
وبنّي البحث م�ضاعي النتداب لل�ضيطرة على املدينة املقد�ضة، 
واإ�ضدار اإدارة بلديتها الأحكام، والقرارات حيث عمل النتداب على 
لل�ضباط  الغالبية  اأ�ضبحت  حيث  القد�س،  بلدية  هيكلية  تعديل 

التي  القرارات  اتخاذ  مّت  ذلك  على  وبناًء  ولليهود،  الربيطانيني 
_اأي�ضا_  النتداب  وقام  الأع�ضاء،  باأغلبية  القد�س  مدينة  تخ�ّس 
يف  القد�س،  مدينة  حميط  يف  اليهود  من  الآلف  ع�رشات  بتوطني 
م�ضتوطنات اأُن�ضئت بعد وقوع فل�ضطني حتت حكم النتداب، ما زاد 

الطلب على املياه.
مياه  ا�ضتمالك  مر�ضوم  اإ�ضدار  ال�ضامي  املندوب  �ضّوغ  وقد 
القد�ضي  واحلرم  بعامة،  القد�س  مدينة  لتزويد  اإرطا�س  ينابيع 
ال�رشيف بخا�ضة باملياه، لكن احلقيقة اأنه مت اإ�ضدار القرار من اأجل 
تزويد امل�ضتوطنني اليهود باملياه خالل فرتات اجلفاف، التي حّلت 
باأهايل  حدا  ما  املذكورة،  القرية  يف  العرب  ال�ضكان  ح�ضاب  على 
القرية اإىل رفع ق�ضية لدى املحاكم يف فل�ضطني، التي نق�ضت قرار 
ال�ضامي،  املندوب  قام  وباملقابل  باإلغائه،  وقامت  ال�ضتمالك، 
على  اأكدت  التي  اخلا�ضة،  امللك  حمكمة  لدى  احلكم  با�ضتئناف 
الذي  نف�ضه،  النتداب  �ضّك  اإىل  بال�ضتناد  وذلك  املر�ضوم،  بطالن 
ل�ضكان  والدينية  وال�ضيا�ضية،  املدنية،  باحلقوق  امل�ضا�س  ُيجيز  ل 

الإقليم.
قبل  من  الينابيع  ا�ضتمالك  مر�ضوم  اإ�ضدار  ق�ضية  وُت�ضكل 
ال�رشاع  تاريخ  واأ�ضباب نق�ضه حالة فريدة يف  ال�ضامي،  املندوب 
ز القائمني على  على م�ضادر املياه يف فل�ضطني، كما اأّنها ُتبنّي حتيُّ
واملرا�ضيم  الت�رشيعات،  واإ�ضدار  الربيطاين،  النتداب  �ضّك  تنفيذ 

ل�ضالح احلركة ال�ضهيونّية يف فل�ضطني.
باإقامة  اإفرتا�ضنا ب�ضاأن هدف النتداب  والدليل على �ضّحة 
وطن قومي لليهود، اأن �ضّك النتداب تاأّلف من مقدمة و )28( مادة، 
الد�ضتور ال�ضتعماري ال�ضهيوين، الذي حكمت بريطانيا  وكان هو 
ت�ضّمنت  وقد  فل�ضطني،  انتدابها على  فل�ضطني طوال فرتة  مبوجبه 
انتداب  الأمم على  بلفور، وم�ضادقة ع�ضبة  املقدمة ن�ّس ت�رشيح 
الت�رشيح،  تنفيذ  م�ضوؤولية  تخويلها  مع  فل�ضطني،  على  بريطانيا 
بفل�ضطني،  اليهودي  ال�ضعب  تربط  التي  التاريخّية  ال�ضلة  وتاأكيد 
والأ�ضباب التي تدعو اإىل اإن�ضاء الوطن القومي لليهود، واأّكدت املواد 
)2، 4، 6، 7، 11، 22( على اإقامة الوطن القومي اليهودي، و�ضّكلت 
مططًا متكاماًل لتحقيق ذلك من الّنواحي: الإدارية، والقت�ضادية 

والثقافية. 
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