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צמא בירושלים:
ההיסטוריה של העיר
בראי הספקת המים,
1948–1840

צמא בירושלים :ההיסטוריה של העיר בראי הספקת המים,
1948–1840
מבוא :תולדות הספקת המים של ירושלים ,לשם מה?
אתגר מיוחד הוא להיסטוריון להתהלך בעיר העתיקה של ירושלים .במבט ראשון העיר נראית כריכוז
בשער המאמר:
סבל נושא נאדות
מים בסמטאות העיר של מקומות קדושים שונים במהותם המתחרים זה בזה .בכל מקום זיכרונות מסווים את ההיסטוריה;
העתיקה ,ראשית
בכל מקום אתרי פולחן מעלימים את העיר הגשמית .כל ניסיון לכתוב היסטוריה עירונית של ירושלים
המאה העשרים
צריך להתחיל ב'הכשרת הקרקע' .הרי ירושלים אינה רק מתחם רווי זיכרונות והיסטוריה ,אלא גם
{אוסף התצלומים של
המושבה האמריקנית,
ספריית הקונגרס ,וושינגטון) סדנה רב תחומית עמוסה .יש חוקרים המנסים לענות על 'שאלת ירושלים' העכשווית בעזרת מהלך
רגרסיווי או תאולוגי ,וכך ההזדקקות להיסטוריה לעתים אינה אלא אמצעי לקבוע את מקורות הסכסוך.
הדבר בולט במיוחד במחקרים גאופוליטיים ,המתמקדים בניתוח הסכסוך הישראלי–הפלסטיני .קורות
ירושלים נתפסים לעתים במחקרים אלה אך ורק כפרהיסטוריה לסכסוך שאין מנוס ממנו ,ואין הם
עוסקים כלל במרחב העירוני ובחברה העירונית כשלעצמם משנת  — 1840הנחשבת אחת ההתחלות
של התקופה המודרנית בתולדות ירושלים ,עם השתלטותם מחדש של העות'מאנים על סוריה וארץ־
ישראל אחרי שנות שלטונו של מוחמד עלי — עד  .1948במילים אחרות ,ירושלים מנושלת מעירוניותה
ונותרת מופשטת ,מגומדת למעמד של תפאורה או של זירה להיסטוריה שכל פעם חומקת ממנה.
על פי תפיסה זו של היסטוריוגרפיה גאופוליטית של העיר ,ירושלים אינה אלא כלי קיבול ָסביל
בספרות גבוהות של יחסים בין־לאומיים או של היסטוריה
לאסטרטגיות ולמאבקי כוחות המתנהלים ֵ
אינטלקטואלית .אולם הגורמים הפעילים המקומיים מטעם המוסדות העירוניים (כגון העירייה) אינם
נחשבים אף פעם כשלעצמם ,ואין רואים בהם ביטוי לדעת קהל מקומית ולקהילה עירונית .אחת
המטרות של ההידרו־היסטוריה בהקשר זה היא להנחית את ההיסטוריה של ירושלים על הקרקע,
להיצמד לממשותה החומרית ולטופוגרפיה שלה ,ולגלות מחדש את העיר ,מבעד לשדה הקרב
ולמקומות קדושים ,בהנחה שהסטת המבט עשויה להניב מידע והבנה חדשים באשר לתולדות העיר.
בטרם התחלתי לעסוק במחקר הידרולוגי של ירושלים במסגרת עבודת הדוקטור שלי ,נחשפתי
לנושא תחילה דרך תיקים ארכיוניים .בארכיון העיר ירושלים ,בארכיונים הקונסולריים של צרפת,
אנגליה וגרמניה ,בארכיון העות'מאני באיסטנבול וב'ארכיון הציוני המרכזי' בירושלים — תמיד
מצאתי קופסה נפרדת של תיקים העוסקים בסוגיה ההידרולוגית בירושלים .נראה כי דאגה מיוחדת
הביאה את האחראים דאז מטעם המוסדות השונים לקבץ חטיבות של תיקי מסמכים הנוגעים בשאלת
מאמר זה מבוסס על עבודת הדוקטור שלי ,שהגנתי עליה בשנת  .2006עיקרי העבודה פורסמו בספר ,ראוV. Lemire, :
 .La soif de Jérusalem: Essai d’hydrohistoire (1840–1948), Paris 2011ראו גם idem, Jerusalem 1900:
 ;La ville sainte à l’âge des possibles, Paris 2013הספר עתיד לצאת לאור בעברית בשנת  2015בהוצאת כרמל.

המאמר תורגם מצרפתית על ידי פביאן ברגמן.
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צמא בירושלים :ההיסטוריה של העיר בראי הספקת המים1948–1840 ,

המחסור במי שתייה בעיר .הנושא ההידרולוגי ִאפשר לי אפוא להעז לשוטט בתולדות העיר בלי
לחשוש מהתפזרות :די להשתמש במילות המפתח הספקת מים כבמגנט לחיפוש סיכה בערמת שחת.
גם אם לנושא ההידרולוגי פנים רבים ,ודמויות רבות עסקו בו (ארכאולוג קתולי ,נדבן בריטי ,מהנדס
עות'מאני ,קבלן ציוני ,מוכר מים ,פלאח בן אחד הכפרים בסביבה ,מנהל הווקף ,משתמש כועס ,נזיר
קנאי לבור המים שלו ,ראש עיר שביקש לחדש ,זכיין־ספסר ועוד) ,הוא מאפשר להכניס סדר בתיעוד
העצום ולספר את תולדות ירושלים בשנים  1948–1840בצורה שונה משנעשה עד כה.
מבחינה מתודולוגית רשתות טכניות להספקת שירותים נחשבות היום אצל חוקרי ערים נושא
מחקר בזכות עצמו .ראשית ,חקר רשתות אלה מאפשר לעמוד על השלבים השונים של הקמת מערכת
השירותים העירונית בעידן התעשייתי המודרני וכך לעקוב
בצורה מוחשית אחר תהליכי המודרניזציה העירונית.
שנית ,תהליכי הקמת הרשתות ופיתוחן קשורים לריבונות
פוליטית :בירושלים ,כמו בכל מקום אחר ,יצירת מערכות
הספקת מים ,גז וחשמל ,תחבורה ציבורית וקווי טלפון
נמצאת תמיד במוקד האסטרטגיות של הרשויות השלטוניות
השונות לניכוס טריטוריאלי של העיר .בסמוך לבורות המים,
לתעלות ולצינורות להספקת מים בירושלים נפגוש שורה
ארוכה של בעלי תפקידים :מנהלי הווקף האחראים לחלקים
רבים של התשתית ההידרולוגית; מושל העיר ,נציג השלטון
האימפריאלי העות'מאני ואחר כך הבריטי; ראש העיר
ומהנדסי העיר ,נציגי הנכבדים המקומיים ותושבי העיר,
שקולם התחזק לאורך התקופה; וקונסולים אירופים ,שהפכו
במאה התשע־עשרה לשותפים בניהול העיר ובהתמודדות
עם אתגרים גאופוליטיים שנקשרו בה .שלישית ,רשתות
השירותים העירוניות הן גם רשתות זיכרון ,משום שקוויהן
נקבעו על פי מורשות והיסטוריות שונות .בכוחן של
הרשתות להעיד על תופעות מצטברות שהן תשתית המרקם
העירוני .הן מספרות על מי שירשו אותןִ ׁ ,שחזרו אותן ,עקפו
אותן ,ועשו בהן שימוש חדש .מתקיימים בהן הזמן הארוך
של הזיכרון העירוני והזמן הקצר של העשייה הפוליטית,
התנאים הטופוגרפיים ושינוי המנהגים .הן עדות תת־קרקעית למדיניות העירונית בעבר ,ובכוחן לספר
על השקעות חומריות ,מדעיות וסמליות שנעשו בעיר הקודש.
מכלל רשתות השירותים העירוניות הרשת ההידרולוגית היא הפותחת לפני ההיסטוריון של
ירושלים את אפשרויות המחקר הרבות ביותר .כל חלק מחלקיה של הרשת ההידרולוגית מספק שפע
מידע :המעיינות והבארות ,שנקשרו אליהם מסורות דתיות מתחרות ,מספרים את סיפור היסוד; תעלות
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ואמות מים מעידות על נדיבות שועי העיר ועל המדיניות העירונית ומדגישות את דברי ימי פעילות
השלטונות; בורות מים ומאגרי המים ,שהמים שבהם מסופקים על פי נוהגי שכנות ותקנות ,טומנים
בחובם טביעות של תולדות ההתיישבות בעיר ושל שלבי התפתחותה .סוגיית המים היא אם כן נושא
עשיר במיוחד למחקר היסטורי :המים הם צורך חיוני ויום־יומי ,בסיס למנהגים ולדפוסי חיים דתיים,
חלון ראווה של מדיניות תברואתית וכלי אסטרטגי להשתלטות על המרחב העירוני.
במקרה המיוחד של ירושלים ההקשר הטופוגרפי והמטאורולוגי מגביר את חשיבות הנושא
ההידרולוגי :ירושלים שוכנת בגובה של כ־ 800מ' מעל פני הים ,ושישה חודשים בשנה ,ממאי עד
אוקטובר ועד בכלל ,אין בה גשם .כבר באמצע המאה התשע־עשרה ,כשאנשי המערב גילו מחדש את
עיר הקודש ,הופיע בכל פרסומיהם נושא הצמא בירושלים .המחסור במים נמשך עד שבתחילת ,1936
בתקופת המנדט הבריטי ,הוצבו משאבות ששאבו מים ממעיינות ראש־העין ,והושלמה הנחת הצינור
להובלת מים דרך שער הגיא לירושלים .המחסור במים בעיר גרם למשברים ולסכסוכים ,ייצר מסמכים
ארכיוניים ומאפשר את עבודת ההיסטוריון :משנת  ,1840דהיינו מתחילת תהליך הגידול הדמוגרפי
וההתפשטות המרחבית של העיר ,ועד שנמצא בתקופת המנדט הבריטי הפתרון הטכני למחסור במים,
תמיד היו משאבי מי השתייה של ירושלים פחותים מהצרכים ,שהלכו וגדלו כל העת עקב הבנייה
הבלתי פוסקת.
כדי להבין את נושא המים על כל מורכבותו ,אנו נזקקים למושגים השתלטות וניכוס .כשחקרתי
לפני יותר מעשור את בארות הגטו היהודי בוונציה בעידן המודרני ,נוכחתי לדעת כי ניתוח מפורט של
המיקרוקוסמוס ההידרולוגי עשוי להאיר את אסטרטגיות הקבוצות החברתיות שנעות במקרוקוסמוס
העירוני סביב נקודת המים 1.המים אפוא אינם הנושא העיקרי של מחקר זה — הנושא הוא העיר
ירושלים בשנים  .1948–1840המים משמשים כאן ככלי ,כעמדת תצפית ,כמפתח .חקר התשתית
ההידרולוגית של ירושלים מנקודת ראות תיאורית וממצה אינו מטרה בפני עצמה ,אלא אמצעי
לחקירת ירושלים.
מקוצר היריעה איני יכול להציג כאן את כלל הממצאים של עבודת הדוקטור שלי ,אך אנסה לסכם
את עיקרי הדברים .תחילה אסקור את אילוצי הטופוגרפיה ,הדמוגרפיה וכמות המשקעים ,המשפיעים
על השאלה ההידרולוגית ,אילוצים שהכרתם הכרחית להבנת הסוגיה .לאחר מכן אעסוק בשלושת
המשברים ההידרולוגיים החשובים בתקופה הנדונה ,שהתחוללו בשנים  ,1925 ,1901 ,1870ואבדוק
כיצד הגיבו השלטונות והתושבים בכל אחד מהמקרים.
ניתן להבחין בשלושה שלבים בתקופה הנדונה :תחילה ,בשנים  ,1880–1840הייתה נוכחות מכרעת
של הקונסולים האירופים ושל אירופים אחרים — ארכאולוגים ,חוקרים אחרים ופילנתרופים — והם
היו הגורם המשפיע בסוגיית הספקת המים לצד נציגי השלטון העות'מאני .בשנים  1910–1880ניהלו
המנהל העות'מאני .לבסוף ,בשנים  ,1948–1910קבעו בכירי
את סוגיית המים גורמים שונים מטעם ִ
הצבא והמנהל העות'מאנים והבריטים את האסטרטגיות בנושא הספקת המים לעיר.
1

V. Lemire, ‘Les puits du ghetto: Conflits de mémoire et logiques d’appropriation (Venise, 1450–1650)’, Histoire
Urbaine, 4 (décembre 2001), pp. 105–126
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צמא בירושלים :ההיסטוריה של העיר בראי הספקת המים1948–1840 ,

החלוקה הכרונולוגית הזו חושפת את שלושת הממדים של תולדות ירושלים בת זמננו :ממד
המנהל ,המחובר
הזיכרון ,שמתפרשׂ לאורך התקופות ומתייחס אל העבר והקדושה של העיר; ממד ִ
להווה של העיר ולניהולה המידי; וממד העתיד ,הרומז על הקונפליקט הלאומי המתעצם על עתיד
העיר בתקופת המנדט .ההידרו־היסטוריה היא אפוא שיטה חדשנית ורלוונטית לחקירת שלושת
הממדים.

שלושה אילוצים :הטופוגרפיה ,הדמוגרפיה וכמות המשקעים
מיקומה של ירושלים בפסגת הרי יהודה ,בגובה של כ־ 800מטרים מעל פני הים ,מהווה אתגר אמתי
לחוקי כוח הכבידה במה שנוגע להספקת המים :מימי קדם עד הפיתוח התעשייתי של המשאבה
ההידראולית ,בשנות השלושים של המאה העשרים ,הטכניקה היחידה להובלת מי שתייה הייתה
באמצעות כוח הכבידה ,כלומר ממעיין הממוקם גבוה יותר מנקודת ההספקה של המים .המבקרים
בעיר הקודש תמיד הדגישו אילוצים טופוגרפיים אלה .באביב  1047ביקר בירושלים הנוסע הפרסי
'סרו ותיאר אותה כך' :העיר בנויה בגובה רב .אין בה מים מלבד מי הגשם .אף על פי שקיימים
נאצר ֻח ַ
2
מעיינות בכפרים הסמוכים ,בתוך העיר אין אפילו מעיין אחד' .ההיסטוריון הערבי אבן ַחוקל ,שביקר
בירושלים באמצע המאה העשירית ,תיאר תיאור דומה' :זאת עיר בנויה בגבהים .מכל כיוון בארץ־
ישראל יש לעלות כדי להגיע לירושלים [ ]...אין בירושלים מים זורמים ,מלבד כמה מעיינות שאין
אלחמוי ,הגאוגרף והביבליוגרף המוסלמי
ַ
בהם תועלת לחקלאות ,ושלידם צומחים שיחים' 3.יאקות
ממוצא יווני ,תיאר את ירושלים בתחילת המאה השלוש־עשרה ,שנים ספורות לאחר שצלאח אלדין
כבש מחדש את העיר ,כתב דברים דומים' :מה שנוכחתי לראות בעצמי הוא שכל שטחה ,בתיה וכפריה
נמצאים על הרים גבוהים ,כך שאין בסביבתה או בסמוך לה שום שטח מישורי' 4.באשר להספקת מי
השתייה הדגיש יאקות את חשיבות איסוף מי הגשמים' :תושבי העיר שותים מי גשמים .אין בית ללא
בור מים' .אין שום ספק :המבקרים בעיר הקודש תמיד הדגישו את האילוץ הטופוגרפי ,והיה לו משקל
רב בסוגיה ההידרולוגית.
אילוץ אחר שהשפיע על הסוגיה ההידרולוגית בשנים  1948–1840הוא הדמוגרפיה .אוכלוסיית
עיר הקודש מנתה בשנת  1840כ־ 15,000תושבים ,בשנת  ,45,000 — 1890בשנת ,70,000 — 1914
ובשנת  ,160,000 — 1948דהיינו יותר מפי עשרה צרכני מי שתייה מאשר  100שנה לפני כן ,וצורכיהם
האישיים של הצרכנים גדלו באופן ניכר 5.במשך התקופה הנדונה הופר אפוא האיזון העדין שהתקיים
מאות בשנים בין הספקת מים מוגבלת ,אחסון חסכני של מי גשמים בבורות הבתים וצריכה מצומצמת.
2
3
4
5

Nasiri Khosrau, ‘Sefer Nameh’, trans. Ch. Schefer, Dédale, 3–4 [Multiple Jérusalem] (1996), p. 91
Ibn Hauqal, Kitab Surat al-Ard, I, trans. J.H. Kramers & G. Wiet, Paris 1964, pp. 167–168
Yaqût, ‘Mu’jam al-Buldân’, trans. A.S. Marmardji, Dédale, 3–4 [Multiple Jérusalem] (1996), p. 137
Y. Ben-Arieh, ‘The Population of Large Towns in Palestine during the First Eighty Years of the Nineteenth
Century According to Western Sources’, M. Ma’oz (ed.), Studies on Palestine during the Ottoman Period,
Jerusalem 1975, pp. 49–69
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ברכת
מימיןֵ :
ברכת
חזקיהו (או ֵ
המגדלים) ברובע
הנוצרי ,ראשית
המאה העשרים

(אוסף התצלומים של
המושבה האמריקנית,
ספריית הקונגרס,
וושינגטון)

ברכת
משמאלֵ :
הסולטאן והשכונות
משכנות־שאננים
וימין־משה
ביום שלג ,שנות
העשרים של המאה
העשרים

ונסן למיר

נוסף על כך חלק גדול של הצמיחה הדמוגרפית של העיר התרחש
בעיר החדשה ,על גבעות גבוהות ממערב ומצפון־מערב לחומות,
כלומר גבוה בהרבה מפתח אמת המים הדרומית ,שלמן התקופה
הרומית סיפקה מים לירושלים — מן המעיינות באזור הר חברון
ברכות שלמה להר הבית .אחרי שנוסדה בשנת  1860שכונת
דרך ֵ
משכנות־שאננים ,השכונה הראשונה מחוץ לחומות ,התחילה תנופת
בנייה ,ושכונות נוספות נבנו לאורך רחוב יפו ובאזור מאה־שערים,
שנוסדה בשנת  .1874מעריכים כי בשנת  ,1881בדיוק לפני התחלת העלייה הראשונה ,התגוררו
מחוץ לעיר העתיקה כ־ 2,000נפש 6 ,אחוזים מכלל האוכלוסייה בעיר ,שמנתה כ־ 30,000נפש 6.על
פי הערכה בשנת  1890התגוררו מחוץ לחומות כ־ 12,000נפש ,שהיו כ־ 25אחוז מכלל האוכלוסייה,
שגדלה ל־ 45,000נפש .ובשנת  1897מנתה האוכלוסייה מחוץ לחומות כ־ 25,000נפש 45 ,אחוז
מכלל האוכלוסייה בעיר ,שהייתה כ־ 55,000נפש .הפרופורצייה לא השתנתה עד מלחמת העולם
הראשונה :בשנת  1914היו בירושלים כ־ 70,000תושבים ,ו־ 35,000מתוכם התגוררו מחוץ לחומות.
תהליך הגידול התרחש אפוא בתוך חמש־עשרה שנה ,משנת  1881עד המשבר הכלכלי של :1897
האוכלוסייה מחוץ לחומות גדלה בפרק זמן קצר מ־ 2,000ל־ 25,000נפש ,דהיינו מ־ 6לכ־ 50אחוזים
מכלל האוכלוסייה.
כמויות המשקעים הן אילוץ נוסף שהשפיע על ההידרו־היסטוריה של ירושלים בשנים
 .1948–1840לירושלים ,הנמצאת על קו רכס שאורכו כ־ 100ק"מ מצפון לדרום ,בין שכם לחברון,
חלוקת משקעים הררית טיפוסית :הגשמים חזקים ופתאומיים אך לא סדירים .העיר מקבלת
בממוצע כ־ 550מ"מ משקעים בשנה ,אך חלוקתם השנתית מאוד לא אחידה :הגשמים מרוכזים
6

 ;R. Kark, Jerusalem Neighborhoods: Plannings and By-Laws (1855–1930), Jerusalem 1991, pp. 104–114י' בן־
אריה ,עיר בראי תקופה :ירושלים החדשה בראשיתה ,ירושלים תשל"ט ,עמ' .168
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צמא בירושלים :ההיסטוריה של העיר בראי הספקת המים1948–1840 ,

בשישה חודשים ,מנובמבר עד אפריל ,וממאי עד אוקטובר לא יורד גשם כלל .מלבד זאת כמות
המשקעים משתנה משנה לשנה ,ויכולה לנוע בין כמות מזערית לפי שלושה ממנה ,מ־ 300עד 1,000
מ"מ בשנה.
ההיסטוריה של מדידת כמות המשקעים בירושלים בתקופה הנדונה מצביעה על תקופות טובות
יותר וטובות פחות .למשל בשנות השמונים של המאה התשע־עשרה היו כמויות המשקעים נדיבות
למדי ,כ־ 700מ"מ בממוצע בשנה ,בעוד שתקופת המנדט הבריטי הייתה קשה מאוד מבחינה זו,
ובשנים  1936–1923הגיעה כמות המשקעים הממוצעת בקושי ל־ 400מ"מ .שנות העשרים התאפיינו
בצמיחה דמוגרפית גדולה ובהתרחבות של העיר ,וקו הספקת המים ממעיינות ראש־העין לעיר
נחנך רק בפברואר  ,1936ועל כן ברור כי אותה תקופה הייתה קשה ביותר בירושלים מבחינת הספקת
מי שתייה.
בחינה מדוקדקת של מדידות כמות המשקעים בירושלים בתקופה הנדונה חושפת שלושה משברים
עיקריים ,בשנים  ,1925 ,1901 ,1870ואלה יכולים לשמש נקודות תצפית להידרו־היסטוריה של
ירושלים .אבחן כאמור את תגובת השלטונות ותושבי העיר בכל אחד מהמשברים הללו .יש להדגיש
כי הגישה המתודולוגית של ההידרו־היסטוריה אינה מסתכמת בתיאור הרשתות ההידרולוגיות ,אלא
שואפת לשרטט היסטוריה כוללת של החברה העירונית על ידי ניתוח הגורמים החברתיים ,הפוליטיים
והדתיים שהיו מעורבים בסכסוכים סביב הספקת מי השתייה.

ברכת המים של מנזר האחיות
מים ,היסטוריה ומורשת :הסכסוך על ֵ
ציון1870 ,
משבר המים של קיץ  1870משקף את השלב ההיסטורי־המורשתי של ההידרו־היסטוריה בת זמננו
של ירושלים ,כלומר השלב שבו ארכאולוגים ,חוקרים וקונסולים אירופים התערבו בדיונים בהספקת
מי השתייה בירושלים ,ולעתים התחרו ישירות בשלטונות העות'מאניים .בעניין זה מועד אחד נראה
מכונן :ידוע כי בראש המשלחת הארכאולוגית המדעית הראשונה שפעלה בירושלים בשנים –1864
 1865עמד הקצין הבריטי רב סרן צ'רלס וילסון 7.אך ידוע פחות כי ה'קרן לסיוע במים בירושלים'
( ,)Jerusalem Water Relief fundשנוסדה בלונדון בשנת  ,1863מימנה את המשלחת 8.על כל פנים
נראה כי בשנים  1880–1840השתלטו על שיח הספקת מי השתייה בירושלים נושאים דתיים ,היסטוריים
וסמליים :עדיין לא דובר על בניית רשת הספקת מים מודרנית ,אלא על שחזור תשתיות הידרולוגיות
ברכת המים של מנזר האחיות ציון היא
עתיקות ,ובעיקר הועלו שאלות בדבר הבעלות עליהן .פרשת ֵ
דוגמה מייצגת למאבקם של השליטים העות'מאנים נגד זכות האקסטריטוריאליות שחלה על כמה
בורות מים גדולים בירושלים .בין ה־ 7ביוני ל־ 10בספטמבר  ,1870בעוד צרפת נלחמת בפרוסיה,
7
8

Ch. Wilson, Ordnance Survey of Jerusalem, London 1865
J.I. Whitty, Proposed Water Supply and Sewerage for Jerusalem, with Description of its Present State and Former
Resources, London 1863; idem, Who Originated the Palestine Exploration Fund? Dublin 1894
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הייתה ברכת המים התת־קרקעיים של מנזר
האחיות ציון זירת קרב בין המושל העות'מאני
אלחאלדי
ִ
יוסף זיא
כאמל פאשא ,ראש העיר ֻ
וחיילי חיל המשמר העות'מאני ובין האחיות
ציון וקונסול צרפת שהגן עליהן.
המנזר נבנה על מגרש שקנתה בשנת 1856
קהילת האחיות גבירתנו מציון (Les Soeurs
 )de Notre-Dame de Sionמייסודו של האב
מרי אלפונס דה רטיסבון ,יהודי מומר מהעיר
שטרסבורג 9.על פי מסורת מאוחרת המנזר
נבנה במקום שבו הציג פונטיוס פילטוס את
ישו לפני העם 10.מיקום ברכת המים של
אחיות ציון ,המתוארכת לסוף תקופת הבית
השני ,והמכונה היום ברכת הסטרותיון11,
אינו ניטרלי :מבחינת הקרטוגרפיה הדתית
לחרם אלשריף
הברכה נושקת לוויה דולורוזהַ ,
המוסלמי ולמקום המקדש היהודי ולמצודת
אנטוניה מסוף תקופת הבית השני; מבחינת
הקרטוגרפיה הפוליטית הברכה סמוכה למושב
השלטון העות'מאני (הסראיה) .גילוי הברכה
התת־קרקעית בשנת  1868זכה לפרסום נרחב
מצדם של ראשי המנזר ,כי ראו בכך אמצעי
לקדם את המוסד החדש ,שהתמודד עם
מוקדים נוצריים לעלייה לרגל שכבר ביססו
את מעמדם וקנו להם השפעה .בשנתון של
המסדר תיאר האב מרי אלפונס דה רטיסבון
את הגילוי במילים אלה 'הרימו מרצפת ענקית
ולהפתעתנו המרצפת עמדה מעל קטע תעלה
שנחצבה היטב בסלע ,והתעלה מלאה מים
צלולים [ .]...זה היה מקור המים האחד והיחיד
מפת מערכת
הספקת המים
הקדומה לירושלים
(ג'ון א' וויטי
[)1863 ]Whitty

B. Lamure, ‘Les congrégations féminines françaises en Terre sainte au xixe siècle’, M. Abitbol (ed.), France and 9
the Middle-East: Past, Present and Future, Jerusalem 2004, pp. 43–52
M. Halbwachs, La topographie légendaire des Evangiles en Terre Sainte: Étude de mémoire collective2, Paris 10
)’1971, chap. 4 (‘Le prétoire de Pilate
 11בעקבות יוסף בן מתתיהו ,מלחמת היהודים ה ,יא ,ד( 467 ,תרגום אולמן ,עמ' )496
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שנתגלה מחדש בירושלים' 12.האב רטיסבון הבין
מיד מהו הרווח שהמוסד שייסד עשוי להפיק
מהגילוי אם תופץ השמועה בעיר.
אולם קיץ  1870זימן למושל כאמל פאשא רקע
נוח לפעולת הפקעה :היובש הנורא ששרר בירושלים
סייע לליבוי העוינות כלפי המוסדות הדתיים
הזרים ,שהואשמו בהשתלטות על מים ציבוריים;
עליית צבא גריבלדי על רומא האפיפיורית ערערה
את התמיכה במוסדות הקתוליים; ומלחמת צרפת–
פרוסיה החלישה את קונסול צרפת ,שנחשבה
לאפוטרופסית של המוסדות הקתולים .על רקע זה
הזמין כאמל פאשא מהאב רישאר ,מומחה בתחום
ההידרולוגי־גאולוגי 13,דו"ח שיתמקד במקורות
מים חיים בירושלים ,כפי שמעידה הכותרת' :דו"ח
להוד מעלתו כאמל פאשא מושל ירושלים על
מחקרים הידרו־גאולוגיים :חיפושי מקורות מים
ומיקומם בעיר ירושלים' 14.מסקנות הדו"ח הרשיעו
את המנזר :שני מקורות המים היחידים שמצא האב
רישאר היו בחלק הצפוני־מזרחי של העיר ,בסמיכות
לברכה של האחיות ציון ולתעלה הצפונית שהזינה
אותה 15.מנקודת מבטו של השלטון העות'מאני
המים לא היו שייכים למנזר מפני שהם הגיעו לברכה מבחוץ .הרשימה של האב רישאר התחילה
בתיאור מיקום מקור המים העילי' :מקור המים הראשון נמצא מול שער שכם ,בקצה הדרומי של כיכר
קטנה ,מתחת לבית השייך לעיר .אנו מכנים אותו "עין כאמל פאשא"' 16.בציינו שהמעיין נקרא על
שם המושל קשר אותו האב רישאר ישירות לשלטון הפוליטי העות'מאני של עיר הקודש.
המכתב הראשון בארכיון הקונסולרי הצרפתי המתייחס לסכסוך נכתב ביום שלישי ה־ 7ביוני
 :1870האב מרי אלפונס דה רטיסבון יידע את הקונסול שמתחילות עבודות 'כדי ליטול את המים
ללא רשות' 17.נראה שלאחר מכן ,במחצית השנייה של חודש יוני ,חלה רגיעה; ב־ 25ביוני נכתב
12
13
14
15
16
17

La Terre sainte, 15 octobre 1883, pp. 628–629
P. Richard, L’Hydrogéologie: Application de la science géologique à la découverte des sources, Paris 1867
P. Richard, Rapport à son Excellence Kamel Pacha, gouverneur de Jérusalem, sur des études hydrogéologiques:
Recherches et indications de sources pour la ville de Jérusalem, Jerusalem 1870
מקורות מים אלה אינם קיימים ,והכוונה כנראה לאמות ולתעלות מים קדומות שהובילו מים לצפון העיר.
רישאר (לעיל ,הערה  ,)14עמ' .5
הקונסוליה הצרפתית בירושלים אל שגריר צרפת באיסטנבול 7 ,ביוני MAE, CADN, Jérusalem, série A, carton ,1870
98, f. 128
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סלע המחלוקת —
ברכת הסטרותיון
ֵ
()1989

ביומן המנזר כי הקונסול ממתין ו'מחכה למעשי אלימות כדי להגיב במרץ' 18.המאורעות שהתרחשו
למחרת תאמו את ציפיותיו' :אנשים רבים ממועצת העיר יורדים למנהרה .שתי נזירות מדווחות על
כך לקונסוליה .בינתיים האם קלר ,סאלבו [ ]Salvoועלי הקטן [כנראה אנשי המנזר] יורדים למנהרה,
רואים כי השער נפרץ ומוצאים עצמם מול כעשרים איש מזוינים במכושים .יוסף אפנדי ,שהתחבא,
קם ומצהיר כי הוא ,בפקודת הפאשא ,הוציא את המנעול מהשער' 19.בשביל הקונסול העובדה שיוסף
חאלדי הוציא את המנעול הייתה העילה למלחמה שציפה לה' :הוא מתייצב בתעלה מלווה במתורגמן
ובזקיף .הוא מבקש לדבר עם מפקד; אנחנו מחכים יותר מחצי שעה ,ואף אחד אינו מתייצב .על אף
התנגדות החיילים אנו נכנסים עד סוף המנהרה כדי להראות לאדון הקונסול את גבולות הנכס שלנו'.
יומיים לאחר מכן ,ביום שלישי ה־ 28ביוני ,סיכמה האחות הממונה על היומן את מצב הרוח בתוך
המנזר' :כמה פעמים ביום אנחנו שולחות לאדון הקונסול דו"ח על כלל התקריות; אנו אכן במצור'20.
במשך כל המחצית הראשונה של חודש יולי עדכן הקונסול תדיר את שגריר צרפת באיסטנבול על
המאורעות ,והדגיש את ההיבטים הפוליטיים של הפרשה ואת התפקיד שמילאו ראש העיר והמושל:
המושל נסער מאוד .אומרים כי הוא נתן פקודה לראש העיר יוסף אפנדי ,ממשפחת חאלדי ,להיכנס לחצר
האחיות כדי להרוס את המשאבה שנמצאת שם ,ושמשמשת להעלאת מי המעיין לקומות העליונות לרחיצת
 .Diaire de Notre Dame de Sion, samedi, 25 juin 1870 18היומן שמור בארכיון מנזר האחיות ציון בירושלים.
 19שם ,יום ראשון 26 ,ביוני .1870
 20שם ,יום שלישי 28 ,במרס .1870
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צמא בירושלים :ההיסטוריה של העיר בראי הספקת המים1948–1840 ,

המרצפות ,ולהרוס את המדרגות המובילות למרתף .ראש העיר פועל במרץ בלתי רגיל ,אך עדיין לא עבר את
השער [ .]...גם אם המושל מסתתר מאחורי העירייה ,הוא בעצמו נתן את הפקודה לפרוץ את השער של [מנזר]
אחיות ציון21 .

ביום רביעי ה־ 13ביולי ִ 1870אפשר יום חדש של עימות לראש העיר ולמושל להזיז את קו החזית
שהתייצב כמעט שלושה שבועות במנהרות התת־קרקעיות:
פועלי הפאשא החלו בעבודתם [ ]...בצהריים אין אנו יכולים עוד להיכנס למנהרה השנייה ,ופתח המים התת־
קרקעי נחסם [ ]...יוסף אפנדי עומד מאחורי העובדים ,וכחמישים חיילים מסתתרים מאחוריהם .הזקיפים
מתחילים במאבק [ ]...מכות גרזן מפילות קורות ,קרשים ,אדמה .יוסף אפנדי מופיע; הוא נהדף; הוא מופיע
בשנית ונמצא על הרחבה יחד עם שלושה פועלים כשמר גנו ,המתורגמן של קונסול צרפת 22 ,מופיע ופונה אל
יוסף אפנדי ומראה לו בתוקף שהוא נכנס ללא רשות לשטח צרפתי והפר את ריבונותו23 .

גם הפעם טען הקונסול הצרפתי לזכות האקסטריטוריאליות של מוסדות דתיים מערביים כדי לנסות
למנוע מהשלטונות העות'מאניים להגיע למקור המים התת־קרקעי.
לאחר האירוע הסוער של ה־ 13ביולי חל שינוי במעורבות הפוליטית :ניהול הפרשה עבר מידי
הגורמים המקומיים — המושל ,ראש העיר והקונסול — לדרגה הייררכית עליונה .הדרג המוסדי הגבוה
מעיד על חשיבות הסוגיה ההידרולוגית .ב־ 29ביולי שלח השגריר באיסטנבול את הקונסול הכללי
של צרפת בבירות כדי שיעזור לקונסול בירושלים 24.ב־ 21באוגוסט התערב בפרשה הוואלי בדמשק,
שהיה ממונה על מושל ירושלים 25,צעד שהוביל להתערבות קונסול צרפת בדמשק תאודור ז'וליאן
רוסטאן ( .)Roustandמעתה ואילך התקבלו ההחלטות הנוגעות לפרשה בדרגים גבוהים מאוד .מה
שנראה ביוני כסכסוך שכנים פשוט הפך חודש לאחר מכן לעניין מדיני של ממש.
הסכסוך הסתיים בתקופה קשה לקתולים הצרפתים :לאחר שצרפת הובסה במלחמת צרפת–פרוסיה
בסדאן ,הוכרזה ב־ 4בספטמבר הרפובליקה הצרפתית השלישית ,וברומא התנדנד שלטון
בקרב ֶ
האפיפיור בלחץ חיילי גריבלדי האיטלקים .בירושלים אירוע רדף אירוע :קונסול צרפת בדמשק הגיע
ב־ 29באוגוסט ,וב־ 2בספטמבר נכתב ביומן המנזר כי 'הקומיסרים והעירייה עורכים ביקור קפדני
לבדוק את הנזקים שנגרמו לביתנו' 26.נוסח הפשרה שהושגה מופיע ב־ 10בספטמבר' :ביקור הקונסול
המצוין מדמשק :הוא מודיע לנו כי הפרשה שלנו הסתיימה; התעלות יוחזרו לנו בחלקן; העירייה
תתקן את הנזקים שעשתה ליסודות שלנו ותקים קיר הפרדה בין החלק של המנהרה שמתחת ליסודות
שלנו לחלק שמתחת לוויה דולורוזה והוא יוחזר לממשלה' 27.קיר ההפרדה החוצה את ברכת המים
ציין אפוא את הגבול בין שתי הריבונויות .אסטרטגיית ההסלמה שנקט הקונסול ,דהיינו העברת הדיון
21
22
23
24
25
26
27

הקונסול הצרפתי בירושלים אל שגריר צרפת באיסטנבול 8 ,ביולי MAE, CADN, Jérusalem, série A, carton ,1870
98, f. 187
הכוונה לשרל קלרמון־גנו ,שהיה לימים ארכאולוג וחוקר חשוב של ירושלים.
יומן (לעיל ,הערה  ,)18יום רביעי 13 ,ביולי .1870
שם ,יום שישי 29 ,ביולי .1870
עד  1872היה סנג'ק ירושלים שייך לוִ לאיֶ ת דמשק.
יומן (לעיל ,הערה  ,)18יום שישי 2 ,בספטמבר .1870
שם ,יום שבת 10 ,בספטמבר .1870
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מהמישור המקומי השגרתי אל המישור הדיפלומטי ,נחלה מבחינה זו הצלחה :פתרון הסכסוך נקשר
למושג הריבונות הטריטוריאלית ולא לשאלת טובת הציבור והספקת המים בעיר.
השתלשלות הסכסוך מעידה על מורכבות המנגנונים הפוליטיים ותהליכי קבלת ההחלטות
בירושלים .בצד העות'מאני פעל ראש העיר יוסף חאלדי על פי הנחיות המושל כאמל פאשא; המושל
היה כפוף לממונה עליו ,הוואלי מדמשק; ושלושתם היו בפיקוח של שליח מיוחד מטעם הסולטאן שבא
המנהל
מאיסטנבול .במאבק על ברכת המים של האחיות ציון היו מיוצגים אפוא ארבעה דרגים של ִ
העות'מאני :העיר ,מחוז (סנג'ק) ירושלים ,פלך (וִ לאיֶ ת) דמשק והבירה האימפריאלית איסטנבול.
הייררכייה דומה הייתה בצד הצרפתי :על האב אלפונס מרי דה רטיסבון הגן קונסול צרפת בירושלים;
הקונסול קיבל עזרה מהקונסול בבירות ואחר כך מהקונסול הכללי בדמשק; ושלושתם היו בפיקוחו של
שגריר צרפת בקונסטנטינופול .נוסף על כך עולה מפרשה זו כי ההגנה על משאבי מים הייתה כרוכה
בזכות האקסטריטוריאליות של המעצמות הקונסולריות בירושלים ,ובראשן צרפת ,שהגנה על המקומות
הקדושים והמוסדות הקתוליים .כמו כן ממחישה הפרשה את הקושי של השלטונות העות'מאניים
לשלב את מכלול המקומות הקדושים המוגנים והמובלעות הזרות בירושלים במרקם עירוני רצוף.

מים ברשות העירייה :מיזמים להספקת מים1901–1900 ,
משבר המים שפרץ בשנים  ,1901–1900שלושים שנה לאחר הסכסוך על ברכת המים של מנזר
האחיות ציון ,מעיד על שינוי הרקע הפוליטי המקומי ועל שליטה מחודשת של העירייה העות'מאנית
בירושלים בסוגיית המים .גם הפעם היה לתנאי הטבע חלק בהתפתחות האירועים :בשנים –1898
 1902ירדו בממוצע פחות מ־ 500מ"מ גשם לשנה בירושלים ,וחורף  1901–1900היה השחון ביותר
בתקופה זו — כמות המשקעים בו הייתה פחות מ־ 400מ"מ .לנוכח המשבר מילאה העירייה תפקיד
ראשון במעלה :ב־ 1בספטמבר  1900נחנך בשער יפו ַס ִּביל (רהט) מים מונומנטלי; בקיץ  1901הופעל
שירות להובלת מי שתייה ברכבת; ובסתיו שלאחר מכן ,ב־ 27בנובמבר  ,1901נחנך בחגיגיות מפעל
חידוש אמת המים הדרומית לירושלים .שלושת המאורעות מעידים על עליית כוחה של העירייה
העות'מאנית בירושלים .העירייה אמנם נוסדה כבר באמצע שנות השישים של המאה התשע־עשרה,
אך רק משנות התשעים של המאה ביססה את מעמדה ואת עצמאות החלטותיה.
מסוף שנות השמונים של המאה התשע־עשרה עד  1914שלט מהנדס העיר ג'ורג' פרנג'יה
( )Franghiaבדיונים בענייני מים בירושלים :בזכות ההצעות שפרסם והאתרים שפיקח עליהם הוא
היה לאיש מפתח לכל הנוגעים בדבר .פרנג'יה היה נתין עות'מאני ממוצא יווני ,דובר צרפתית ומהנדס
בהכשרתו .בתעודות שונות הציג עצמו כ'מהנדס ראשי של פלסטין' (' ,)1889מהנדס ראשי של ִמנהל
העבודות הציבוריות' (' ,)1891מהנדס עיריית ירושלים' ( 28)1894ולבסוף 'נשיא האגף הטכני של
מנהל העבודות הציבוריות' ( .)1908בשנת  ,1908בהקדמה לדו"ח שכתב על הבאת מי מעיינות
Municipalité de la Ville de Jérusalem – Projet de distribution d’eau dans la Ville de Jérusalem. Profil en long 28
 ,synoptique, Jerusalem, mars 1894, Signé: G. Franghiaאצ"מ.A 112/11/2 ,
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אלערוב באמת המים לירושלים ,הדגיש פרנג'יה את התפקיד הבלעדי שתמלא העירייה מעתה ואילך:
'מכל הסוגיות הנוגעות לעיר הקודש שאלת הספקת המים היא העומדת ללא עוררין בראש דאגות
הציבור זה יותר מעשר שנים; ככל שעוברים הימים ,הצורך בכך הולך ונעשה דחוף יותר וחיוני יותר.
העירייה ,מתוך רצון לשים קץ למצב הבלתי נסבל הזה ,החליטה להנהיג בעיר לצמיתות הספקת מים
שתחושב על פי המערכות החדישות ביותר' 29.בתוך עשרים שנה עברה אפוא שאלת המים בירושלים
מתחום השפעת הפילנתרופיה האירופית והקונסולים לסמכותה הבלעדית של העירייה.
ב־ 1בספטמבר  ,1900לרגל ציון עשרים וחמש שנות מלוכה של הסולטאן העות'מאני עבדול חמיד
השני ,חנכה העירייה סביל מונומנטלי בשער יפו .את ביצוע המיזם הקלו העבודות שנעשו שנתיים
קודם לכן לרגל ביקורו של קיסר גרמניה וילהלם השני :פריצת הפרצה בחומה כדי לאפשר את מעבר
המרכבה של הקיסר התבססה על מילוי החפיר באזור שער יפו ,ובעקבות זאת אפשר היה לשקול תכנון
מחודש של האזור כולו 30.ב־ 18ביולי  1899החליטה מועצת העיר לבנות שישה בורות מים באזור
החפיר שנסתם זה לא כבר 31.ב־ 3באוגוסט  1900שלח מושל ירושלים תאופיק ביי מברק אל שר הפנים
באיסטנבול כדי ליידע אותו על הנחת אבן פינה לסביל' :יום השנה העשרים וחמישה לעליית הוד
G. Franghia, Rapport sur l’adduction des eaux d’Arroub, Jerusalem 1908, p. 5 29
 30פרוטוקולים של ישיבות מועצת העיר ,ב ,עמ'  23 ,30במרט  1315להג'רה ( 4באפריל  ,)1899אהי"מ.
 31שם ,ב ,עמ'  6 ,54בתמוז  1315להג'רה ( 18ביולי  ,)1899אהי"מ.
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מעלתו ראש הח'ליפות לכס המלכות העות'מאני הוא חג שמשמח את כל נתיניו .כדי לציין את המאורע
[ ]...כל תושבי העיר ,מכל המעמדות והאומות ,החליטו לבנות סביל ובור מים בכיכר החשובה ביותר
אלקדס אלשריף ,בשער חברון [שער יפו] .עיטור הטוגֿ רא הנשגב של הסולטאן יקשט את המבנה
של ֻ
בחזיתו' 32.באותו יום נכתב בעיתון העברי 'הצבי' כי עלות המיזם תגיע לכ־ 1,000לירות טורקיות33.
הסביל המונומנטלי צריך היה אפוא לבטא את לכידות תושבי העיר ירושלים ואת נאמנותם
לסולטאן ולהציג לעין כול את פעילות העירייה להספקת מי שתייה .ב־ 1בספטמבר  1900נכח קונרד
שיק בטקס חנוכת הסביל וכך תיאר את המאורע בכתב־העת של 'הקרן הבריטית לחקר ארץ־ישראל'
(:)Palestine Exploration Fund
בירושלים נבנה סביל על הרחבה שהוקמה שנתיים קודם לכן בשער יפו על ידי מילוי חפיר המצודה []...
כשמגיעים לעיר מהמערב ,מתגלה חזית הסביל .המבנה בעל כיפה ,בוהק בציפוי הזהב שלו ,ונשען על
קירותיה האפורים של המצודה [ ]...הוא עגול ,אך בחלקו האחורי הוסדר חלל בינו לבין המצודה כדי לאפשר
לעובד למלא באופן קבוע את המאגר .בחוץ ניצבים ארבעה עמודי אבן אדומה בולטים ומעוטרים ,מעליהם
הכיפה ועליה הסהר המוזהב כמתחייב34 .

בתצלום של צלם המושבה האמריקנית שנדפס לצד כתבה נראה מבנה התואם את התיאור ,בעל
מאפיינים ארכיטקטוניים עות'מאניים מובהקים.
לנוכח משבר המים החמור היה על העירייה להגות פתרונות נוספים .ביולי  1901כתב הקונסול
הבריטי כי הושג הסדר עם חברת הרכבת להובלת מי מעיינות מבתיר ומעין חאניה לעיר 35.בארכיון
העיר קיים מידע רב על אותו מבצע ,שנערך מן ה־ 5עד ה־ 12ביוני  :1901ב־ 5ביוני הוחלט להביא
מים מבתיר ומעין חאניה ,ומחיר מכירת המים נקבע ל־ 25פארא (חצי לירה) לנאד של  25ליטר;36
ב־ 8ביוני בוצעה הפקדת ביטחון של  100לירות טורקיות לזכות חברת הרכבת; 37ב־ 12ביוני מינתה
מועצת העיר אחד מבני משפחת ח'אלדי לאחראי להעברת המים ולהספקתם 38.תיאור רצף האירועים
מעיד על היָ זמה והיכולת של העירייה ועל פעילותה הנמרצת .הישגיה זכו לשבחים במספר מקורות.
ב־ 14באוקטובר  1901כתב הקונסול הבריטי ג'ון דיקסון ( )Dicksonדו"ח מחמיא על פעולת העירייה
בעניין 39.בינואר  1902צוין בכתב־העת של 'הקרן הבריטית לחקר ארץ־ישראל' כי חולקו 3,000
עד  5,000נאדות ביום 40.נראה אפוא כי משבר המים של קיץ  1901היה הזדמנות טובה לעמוד על
תפקודה הטוב של עיריית ירושלים העות'מאנית ,שההיסטוריוגרפיה בדרך כלל מדברת בגנותה.
32
33
34
35
36
37
38
39
40

מושל ירושלים תאופיק ביי אל משרד הפנים באיסטנבול 21 ,בתמוז  1316להג'רה ( 3באוגוסט BOA, Y.A.HUS., ,)1900
 .409/55הטוגֿ רא הוא חתימה מסוגננת של הסולטאן בראשי תיבות.
הצבי 3 ,באוגוסט  .1900לציטוט הדברים בתרגום לאנגלית ראוR. Kark, ‘The Jerusalem Municipality at the End :
of Ottoman Rule’, AAS, 14 (1980), p. 139, n 122
‘Notes and News’, PEFQSt, January 1901, pp. 1–2
הקונסול הבריטי בירושלים אל משרד החוץ בלונדון 19 ,ביולי NAL, FO/195/2106 ,1901
פרוטוקולים של ישיבות מועצת העיר ,ח ,דף 3א 23 ,במאיס  1317להג'רה ( 5ביוני  ,)1901אהי"מ.
שם ,ח ,דף 3ב 26 ,במאיס  1317להג'רה ( 8ביוני  ,)1901אהי"מ.
שם ,ח ,דף 4ב 30 ,במאיס  1317להג'רה ( 12ביוני  ,)1901אהי"מ.
הקונסול הבריטי בירושלים אל משרד החוץ בלונדון 14 ,באוקטובר NAL, FO/195/2106 ,1901
‘Notes and News’, PEFQSt, January 1902, p. 5
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קטע מאמת המים
הקדומה ,צינור
החרס מן המאה
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המודרניים ,ליד
ברכות שלמה,
ֵ
ראשית המאה
העשרים
(אוסף התצלומים של
המושבה האמריקנית,
ספריית הקונגרס,
וושינגטון)

המבצע האחרון שניהלה העירייה באותה תקופה היה פתיחתה מחדש ,ב־ 27בנובמבר  ,1901של
אמת המים הדרומית ,שהוליכה מים מברכות שלמה להר הבית .בספרי ההיסטוריה של ירושלים לא
זכה תאריך זה לציון מיוחד ,אך טקס חנוכת אמת המים המשופצת היה מאורע מרהיב ,וקהל גדול מכל
המגזרים התקבץ סביב הסבילים :יהודים ,בדווים ,יוונים אורתודוקסים ,עולי רגל מערביים ,פלאחים
עניים מהסביבה ,בורגנים ערבים ועוד .הכול רצו להיות נוכחים והצטופפו סביב התהלוכה הרשמית.
במעמד זה מתגלית לעינינו קהילה עירונית ששאלת המים איחדה לשעה קלה את כל חלקיה.
העבודות שאפשרו את פתיחת אמת המים המחודשת התנהלו במהירות ,כדי שיסתיימו ביום הולדתו
של הסולטאן ,ב־ 19ביולי  .1901הקונסול הבריטי ציין כי  6,000לירות טורקיות ניתנו לעירייה,
ושהמהנדס פרנג'יה הזמין בבלגיה  20ק"מ של צינורות ברזל 41.שלושה חודשים לאחר מכן ,ב־14
באוקטובר ,דיווח הקונסול כי יזמת העירייה נמצאת 'בעיצומה' ,וכי 'העבודות מתבצעות במרץ'42.
ב־ 27בנובמבר היה הכול מוכן לקראת הפתיחה ,כפי שכתב שיק:
צינורות ברזל בקוטר  10ס"מ הוצבו ברוב חלקי התוואי של אמת המים התחתונה [ .]...ביום הולדתו של
הסולטאן הניחו למים לפרוץ בחרם אלשריף .אבל גם הציבו ענף אחד של האמה סמוך לשער יפו כדי להבטיח
הספקה סדירה לבור המים המיועד לסביל שנחנך ב־ 1בספטמבר  1900לציון עשרים וחמש שנות שלטון של
הסולטאן [ .]...שוחזר גם סביל ֻסלימאן [ ]...ואנשים יכולים לבוא ולשתות ,בזכות שלושה ברזים43 .
 41הקונסול הבריטי בירושלים אל משרד החוץ בלונדון (לעיל ,הערה .)35
 42הקונסול הבריטי בירושלים אל משרד החוץ בלונדון (לעיל ,הערה .)39
 43שיק אל  PEFבלונדון 30 ,בנובמבר PEF, Schick/179 ,1901
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תוכננו שלוש נקודות הספקת מים :הראשונה בחרם אלשריף (הר הבית) ,פתח היציאה המקורי של
אמת המים התחתונה; השנייה בסביל החדש בשער יפו ,שנבנה שנה לפני כן בעזרת מלווה מהציבור;
השלישית בסביל ֻסלימאן (או סביל ברכת הסולטאן) ,על סכר הברכה בדרך לבית־לחם ולחברון.
העירייה ,ששאפה לעמוד בציפיות של כלל תושבי העיר ,השתדלה לחלק את מי השתייה בצורה
צודקת ככל האפשר.
בכתב־העת של 'הקרן הבריטית לחקר ארץ־ישראל' פורסם דיווח קצר על החגיגות פרי עטו של
שיק' :בשעה  8בבוקר נפתחה נקודת יציאת המים בחרם אלשריף בנוכחות המושל ,מפקד הצבא
ונכבדים מקומיים [ .]...ב־ 1.30אחר הצהריים ניהל המושל טקס שפנה יותר אל הציבור ,קרוב לברכת
הסולטאן .הדרך קושטה בדגלים ובשרשראות [ ]...בערב האתרים הוארו והייתה שמחה עממית
גדולה' 44.שיק צירף תצלום של המכובדים שנכחו בבוקר' :באמצע (לפני השער הגדול) האיש הנמוך
‘Notes and News’, PEFQSt, January 1902, pp. 3–4 44
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הוא הפאשא או המושל הנוכחי; לשמאלו האיש הגבוה ממנו הוא הפאשא הצבאי ,ולצדו פרנג'יה,
האדריכל היווני האחראי לעבודות .מימין לפאשא עומד הקאדֹ י ועל ראשו תרבוש לבן רחב ,ולצדו
המופתי .אחריו (לפני העמוד) ניצב יוסף פאשא' 45.פרנג'יה ,שהיה כאמור יווני אורתודוקסי ,נבדל
בבירור מהאחרים בעמידתו :ידיו משולבות וצמודות לגופו בצורה מופגנת ,והוא אינו משתתף בתפילה
הקבוצתית שמנהל המופתי.
תצלום נוסף שצירף שיק לדיווח צולם על סכר ברכת הסולטאן ,מתחת לשער יפו .שיק הדגיש את
התפאורה העירונית ברקע' :מאחור (גבוה יותר בתצלום) נמצאים הבתים היהודיים של מונטיפיורי
[שכונת משכנות־שאננים] .מעליהם נראים בתים יהודיים אחרים והטחנה .צפונה יותר (בצד ימין
בתצלום) יש בתים יהודיים גבוהים יותר וחדשים יותר [שכונת ימין־משה]' 46.סביל ברכת הסולטאן
 45שיק אל  PEFבלונדון 10 ,בדצמבר PEF, Schick/180 ,1901
 46שם.
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נמצא אכן מתחת למשכנות־שאננים ,שנבנתה על השטח שקנה משה מונטיפיורי בשנת  .1855אם
כן העירייה פעלה להבטיח הספקת מים לא רק לסבילים לרחצת ההיטהרות של המוסלמים בחרם
אלשריף ,אלא לצורכי העיר כולה .אלברט ענתבי ,מנהל בית הספר כי"ח בירושלים ,העיד אף הוא
על השימוש המשותף במים' :כחבר הוועדה שהוקמה לצורך העניין ,השתדלתי שגם הרובע היהודי
ייהנה מהם [ממי האמה הדרומית] והצבתי בו מספר ברזים .כבר הוחלט להציב ברזים ליד בתי
מונטיפיורי [משכנות־שאננים] וליד שער חברון [שער יפו]' 47.החלוקה הצודקת של משאבי המים
לכלל האוכלוסייה לא הייתה מקרית ,היא תוכננה מלכתחילה.
מעבר לטקסים נשאלת שאלת ההשפעה האמתית של המיזם .בשנת  ,1907שש שנים לאחר חנוכתו
סיכם אותו הקונסול הבריטי אדוארד צ'רלס בלך ( )Blechבחיוב' :סכום של  6,000לירות ,שנלקחו
מהכנסות הווקף ,הוצא כדי להניח את הצינור עד ברכות שלמה ,כ־ 13ק"מ מירושלים ,וכך הושגה
הספקה של כ־ 300,000ליטר מים צוננים ביום ,באופן סדיר וללא תשלום' 48.הקונסול הדגיש שכמות
מים זו אפשרה לשפר בצורה ניכרת את מצבה התברואתי של העיר' :צעד זה סייע למלא את הצרכים
הדחופים ביותר של התושבים ,ואני סבור שהוא הועיל מאוד עד כה ,במיוחד לצמצום נזקי המלריה'49.
מנקודת מבטו של הקונסול היה אפוא המיזם חיובי מאוד ,הן מבחינת כמות המים שהוסיף לעיר והן
מבחינת התוצאות הסניטריות .אולם שנים ספורות לאחר מכן התברר כי המפעל של  1901לא סיפק
את צורכי העיר — כפי שאפשר ללמוד מדו"ח מושל העיר החדש אחמד רשיד פאשא מן ה־ 26ביוני
50.1904

המים בראשית המאבק הלאומי :הסכסוך על מעיין ארטאס1925 ,
משבר המים שהכה את ירושלים בשנת  1925היה נקודת מפנה נוספת בהידרו־היסטוריה של עיר
הקודש .וזו תמצית העובדות :ב־ 25במאי  ,1925לאחר חורף שחון במיוחד ,החליטה ממשלת המנדט
להטות לירושלים את עודפי המים של מעיין ארטאס ,כפר ערבי קטן השוכן  4ק"מ מדרום לבית־לחם,
ושהתפרנס מחקלאות 51.ב־ 9ביוני שלח הוועד הפועל של הקונגרס הערבי־הפלסטיני מכתב מחאה
חריף לנציב העליון הרברט סמואל ,והוקיע בו במפורש את 'ההפקעה הציונית' .פרשת ארטאס הובאה
תחילה בפני בית המשפט העליון בארץ־ישראל ,ולאחר מכן ,בשנת  ,1926בפני בית הדין לערעורים
( )Privy Councilבלונדון ,הערכאה המשפטית הגבוהה ביותר באימפריה הבריטית .הפרשה מעוררת
47
48
49
50

51

א' ענתבי ,ירושלים ,אל פ"ד מוקאטה ,לונדון 12 ,באוגוסט  ,1901אמתע"י.AIU/57 ,
הקונסול הבריטי בירושלים אל משרד החוץ בלונדון 30 ,ביולי NAL, FO/195/2255, f. 125–129 ,1907
שם.
דו"ח של מושל ירושלים לאיסטנבול 26 ,ביוני  .BOA, Y.MTV / 264.119 ,1904הדו"ח תורגם לתורכית מודרנית
ולצרפתית בספרי ,ראו :למיר ,הצמא בירושלים (לעיל ,הערת כוכבית) ,עמ'  .597–591ראו גם :ד' עמית' ,אספקת המים
לירושלים בתקופה העות'מאנית המאוחרת' ,י' ברטל ,ח' גורן (עורכים) ,ספר ירושלים בשלהי התקופה העות'מאנית
 ,1917–1800ירושלים תש"ע ,עמ' .233–232
הכפר ארטאס נמצא סמוך לברכות שלמה ,על הכביש לחברון ,כ־ 12ק"מ מירושלים .על פי המסורת זהו מקומו של
 ,Hortus Conclususהגן הנעול של המלך שלמה.
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מחשבה על ההבשלה המאוחרת של ההכרה הלאומית הפלסטינית בחשיבות סוגיית המים .סוגיה
זו היא היום אחד ההיבטים החשובים בסכסוך הישראלי–הפלסטיני 52,אך בתקופת המנדט היו רק
הדים מעטים לעימותים בעניין זה ,והמחלוקת התמקדה בעיקר בהגנה על קרקעות .מבחינה זו פרשת
ארטאס הייתה אירוע מכונן ,שכן ניכרה בה התעוררות של מודעות הידרו־פוליטית פלסטינית מסוימת
בהקשר הפוליטי החדש של המנדט הבריטי.
בצורת ללא תקדים הכתה את ירושלים בשנת  .1925–1924אנדרו קוך ( ,)Kochמנהל שירות המים
בעיריית ירושלים ,כתב באפריל ' :1925כל תשומת הלב של הציבור ושל השלטונות ממוקדת היום
באסון הקשה של המחסור החמור מאוד והמפתיע במים [ ]...ההסבר למחסור החמור נעוץ בכמות
המזערית של המשקעים בעונה ( 269.7מ"מ עד ה־ 4באפריל  ,)1925כמות חסרת תקדים על פי
הרישומים הרשמיים שהחלו בשנת  53.'1861מאמצע מרס קרא העיתון היהודי 'פלסטיין בולטין'
( )Palestine Bulletinלתפילות ולצומות ,אחרי שעשו זאת הרבנים .ב־ 26במרס הצטרף אותו עיתון
J. Trottier, Hydropolitics in the West Bank and Gaza Strip, Jerusalem 1999 52
 53דו"ח  1 ,3במרס  31 — 1924במרס  ,1925עמ'  ,1אהי"מ ,הספקת מים ,קופסה .615
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לעצומה שיזמה הקהילה היהודית ,מהלך שמעיד על הפן הפוליטי שנקשר למאורעות' :ועד העיר של
ירושלים העביר תזכיר למושל המחוז [ ]District Commissionerבנוגע למחסור במים .הוועד דורש
שהממשלה תנקוט צעדים מידיים כדי לשפר את המצב ואחר כך תסדיר סופית את שאלת המים.
הוועד מוכן להציע עזרה כספית ,אם הדבר נחוץ ,כדי להשיג את היעד .התזכיר גם כולל דרישה
שיהודי ירושלים יקבלו זכות לבחור שני נציגים לוועדת המים'54.
בתגובה על לחץ התושבים נקטו מנהלי מחלקת המים ( )Water Supply Departmentצעדי חירום.
במאמר ב'פלסטיין בולטין' מה־ 1באפריל  1925התייחס קוך לדאגות שהתעוררו מחשש להפסקת
עבודות הבנייה בעיר' :השלטונות מבקשים במיוחד שלא להפסיק את הפעולות הרגילות בתחום
עסקי הבנייה .לפיכך תובטח כמות מים מספקת כדי לאפשר את המשך מפעלי הבנייה הנמצאים
בעיצומם ואת השלמתם ,וייעשו כל המאמצים כדי להתחיל מיזמי בנייה חדשים' 55.חשוב להבהיר את
הרקע לכתיבת הדברים .בשנת  1925הגיעה ההגירה היהודית לארץ־ישראל לשיא ,וקרוב ל־35,000
עולים באו באותה שנה במסגרת העלייה הרביעית .הלחץ הדמוגרפי היה אפוא חזק מאוד ,בין היתר
בירושלים 56.מלבד הבתים החדשים שהיה צריך לבנות בשביל העולים ,נבנו באותה תקופה על הר
הצופים בנייני האוניברסיטה העברית ,וטקס פתיחתה התקיים ב־ 1באפריל  .1925הבנייה בירושלים
לא הייתה סוגיה משנית בסכסוך ארטאס .על פי הוועד הפועל הערבי היא הייתה אחת הסיבות
העיקריות לעלייה בצריכת המים העירונית.
האחראים לרשת המים צריכים היו אפוא להתמודד עם מצב קטסטרופלי .בנסיבות אלה העבירו
מים ברכבות ממעיינות ליד סרפנד (צריפין) ,סמוך לרמלה ,והדבר חייב את השלטונות להעלות
בשליש את מחיר מי השתייה .ביוני  1925הונהג משטר קיצוב' :המים שבסבילים הציבוריים ,שסופקו
עד כה בחינם לתושבים ,נמכרו מה־ 1ביוני  ]...[ 1925הצעד החשוב ביותר של השיטה החדשה היה
פתיחת אשנב חדש ,Ticket Bureau ,למכירה ,איסוף ופיקוח של תלושי קצבת המים [ ]...התושבים
הוזמנו באופן פרטני לכל אחד מהסבילים הציבוריים וקיבלו ְמכל מים של  4גלונים [ 18ליטר] תמורת
תלוש אחד' 57.על רקע זה קל להבין את ההחלטה על הטיית מי ארטאס :לעומת זעמם של 70,000
תושבי ירושלים ,סכנת המחאה של כ־ 400תושבי ארטאס לא הייתה בעלת משקל.
ב־ 25במאי  1925הורה הנציב העליון להטות את מי ארטאס לירושלים' :אני ,סר הרברט סמואל,
נציב עליון לפלשתינה־א"י [ ]...מתיר לעיריית ירושלים לתפוס חזקה על מי המעיין שבכפר ארטאס,
לתקופה שלא תעלה על שנים־עשר חודשים ,כדי להשתמש בהם להגדיל את עתודת המים הנאגרת
במאגרי העירייה שבברכות שלמה' 58.בפקודת ארטאס חמישה סעיפים 59.סעיף  1קובע את הנוסח
לציטוט הפקודה .סעיף  2מגדיר את תנאי יישומה ,ומציין שיש להבטיח 'כמות מים מספקת' לתושבי
54
55
56
57
58
59

‘Water Supply’, The Palestine Bulletin, 26 March 1925, p. 3
‘Water Supply in Jerusalem’, The Palestine Bulletin, 1 April 1925, p. 3
H. Laurens, La question de Palestine, II: 1922–1947, Une mission sacrée de civilisation, Paris 2003, pp. 74–76
דו"ח  1 ,4באפריל  31 — 1925במרס  ,1926עמ'  ,26אהי"מ ,הספקת מים ,קופסה .619
‘Urtas Springs Ordinance’, The Palestine Bulletin, 31 May 1925, p. 3
הנוסח המלא ראו :שם.
קתדרה

 ,1 5 1נ י ס ן ת ש ע " ד  ,ע מ ' 1 5 8 - 1 3 3

צמא בירושלים :ההיסטוריה של העיר בראי הספקת המים1948–1840 ,

ארטאס ,אבל יש להפסיק את הגידולים החקלאיים שם (שהיו מקור לחלק גדול מהכנסות התושבים)
בזמן ההחרמה .סעיף  3קובע את תנאי זכות הכניסה של פקידי מחלקת הספקת המים של עיריית
ירושלים לבתים פרטיים בכפר ארטאס .שני הסעיפים האחרונים של הפקודה נוגעים לתנאי הפיצוי
במקרה של נזקים מוכרים בשטחי העיבוד של הכפריים (סעיף  ,)4ולתנאי הבוררות במקרה של אי
הסכמה בין הצדדים (סעיף .)5
הלאומנים הערבים־הפלסטינים הוקיעו עד מהרה את הפקודה כ'הפקעה שרירותית' של משאבי
המים שלהם .התזכיר שכתב הוועד הפועל הערבי ביוני  1925מעיד על מודעותם של הלאומנים
הערבים־הפלסטינים לחשיבות נושא המים בעימות הטריטוריאלי
בינם לבין הארגונים הציוניים .הטקסט הופץ בהרחבה בעיתונות
המקומית ,ופורסם גם ב'פלסטיין בולטין' ,ביום שלישי ה־ 9ביוני
 60.1925הוא ערוך בשלושה חלקים :מבוא ובו תיאור של משבר
המים; סקירה כרונולוגית שנועדה להוכיח את האופי השרירותי
של ההליך; ולבסוף פרשנות פוליטית של הפרשה שמגמתה
להרחיב את הפקעת ארטאס לכלל המיזם הציוני בפלשתינה.
הלאומנים הערבים־הפלסטינים הציגו את משבר המים בשנת
 1925באופן שונה בתכלית מהגרסה של קוך בדיווחו השנתי.
תיאורם קטסטרופלי פחות ופוליטי יותר' :בשל רמת משקעים
בלתי מספקת בחורף האחרון ,יש מחסור מים בירושלים .אך אין
סכנה שהמחסור יביא למצב של חוסר מים ,בזכות תשתיות אמת
אלערוב וברכות שלמה .לעומת זאת הוא מחייב הפסקה מוחלטת
בפעילות הבנייה הנדל"נית רחבת ההיקף שמובילים המהגרים
היהודים לצורכיהם' .לדעת ההנהגה הערבית משבר אביב 1925
לא היה אפוא אסון טבע :שורשיו בהגירה היהודית ובהתפשטות
הנדל"נית בחלקה המערבי של ירושלים.
אחרי המבוא ביקשו הקובלים להוכיח כי הפקודה הוצאה
בצורה חפוזה' :הממשל ,שהבין כי בית המשפט העליון עלול
לפסול את פעולתו הבלתי חוקית ,הורה ב־ 25במאי על הוצאה
רשמית מידית של פקודת מעיין ארטאס ופרסם אותה באותו
היום ,במהדורה מיוחדת ויוצאת מן הכלל של העיתון הרשמי,
בניגוד להליך הרגיל ,כך שהחרמת משאבי המים של כפר ארטאס
קיבלה תוקף חוקי' 61.מעבר לדיון משפטי ניצלו הלאומנים הערבים־הפלסטינים את האירוע לפיתוח
טענה פוליטית כללית' :ההליך מעיד בבירור על האבסורד שבריכוז סמכות החקיקה וסמכות הביצוע
‘Arab Executive Protests against Water Ordinance’, The Palestine Bulletin, 9 June 1925, p. 3 60
 61שם.
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מחאת הוועד
הפועל של 'הברית
המושלמית-הנוצרית'
נגד 'תפיסת מעינות
הכפר ארטאס קרוב
לבית לחם ע"י
הממשלה' ,ידיעה
בעיתון 'דבר',
 20ביוני 1925
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בידי אדם אחד כפי שקורה היום בפלשתינה' .הדברים נוגעים בלב אחד הפולמוסים שגרמו לשיתוק
הממסדי בארץ־ישראל המנדטורית :בעקבות אישור כתב המנדט ,ביולי  ,1922הציע סמואל לכונן
בהניחה שהשתתפות
ּ
חוקה ולערוך בחירות למועצה מחוקקת ,אך ההנהגה הערבית החרימה את ההליך,
בו תחייב אותה להכיר בבית הלאומי היהודי כבעובדה קיימת .במאי  ,1923לנוכח נחישות הלאומנים
הערבים־הפלסטינים ,נאלץ סמואל להפסיק את ההכנות לבחירות ולהנציח את הנוהל של שליטה
באמצעות פקודות של הנציב העליון62.
נושא הייצוג הערבי־הפלסטיני היה אחד ממוקדי המחלוקת הפוליטית העיקריים בין הזרמים
השונים בתנועה הלאומית הערבית־הפלסטינית .הוועד הפועל של הקונגרס הערבי־הפלסטיני ,שנוסד
בדצמבר  1920בחיפה ,ושבראשו עמד ראש עיריית ירושלים לשעבר מוסא ִֹ
אלח ַסיני ,נקט קו
כאזם ֻ
תוקפני וסירב בנחישות להשתתף במסגרות הפוליטיות שהציעו הבריטים .מנגד התקבצו סביב ראש
עיריית ירושלים ִ ֿ
ראגב נשאשיבי — שמונה לתפקידו בשנת  ,1920לאחר פיטוריו של מוסא כאזֹ ם
אלחסיני — תומכי ההשתתפות במערכת הפוליטית והמנהלית המנדטורית .אנשי הזרם המתון שאבו
את כוחם מכמה עיריות שאנשיהם עמדו בראשן ,דבר שחייב שיתוף פעולה עם השלטון הבריטי
ולעתים גם עם היישוב היהודי .רקע זה מבהיר את הגינוי התקיף בתזכיר של הוועד הפועל :ההתקפה
כוונה אל השלטון הקולוניאלי הבריטי ובה במידה אל ראש העיר הערבי של ירושלים ושותפיו — אלה
הואשמו גם בשיתוף פעולה נפשע בבחירות  1923וגם בהטיית המים של ארטאס.
החלק האחרון של התזכיר עוסק בסיכום הפרשנות הפוליטית של המאורעות .הכותבים הציגו
את החרמת המים כאחד הפנים של ההפקעה הטריטוריאלית וכצעד מפלה .מבחינת השיח הלאומי
הערבי־הפלסטיני ביטאו בחלק זה מודעות הידרו־פוליטית של ממש .לשם כך הרחיבו מחברי התזכיר
את דבריהם לכלל פלשתינה־א"י' :אי החוקיות שהפגינו שלטונות פלשתינה בגזילת משאבי המים של
תושבי ארטאס הפחידה את כל התושבים הערבים בפלשתינה .הרי אין שום הבדל — לא בעיקרון,
לא בחוק ולא בשריעה — בין מי שגוזל ללא רשות משאבי מים מידי בעליהם החוקיים למי שגוזל
כל נכס לגיטימי מבעליו' 63.פרשת ארטאס הוצגה אפוא כמקרה מייצג של אסטרטגיית הניכוס
הטריטוריאלי הציוני־הבריטי .הקבלה מפורשת בין האדמה למים אפשרה ליצור שיח גיוס שפנה
במיוחד לאוכלוסייה הכפרית.
כדי לפרש את הטיית מי ארטאס כצעד של הפקעה מפלה הראו מחברי התזכיר כי הצעד מיטיב
רק עם מגזר אחד מקרב האוכלוסייה' :הפקעת הנכס ,יש לציין ,נעשית במטרה לספק מים בעיקר
לבתי השכונות היהודיות ,שהותר לבנותם ללא בור מים לאיסוף מי הגשם ,שלא כמנהגם של הערבים
מימים ימימה ,מפני שבירושלים זהו צורך' 64.הטענה חזקה למדי :בשכונות היהודיות בירושלים
אכן היו פחות בורות מים ביתיים ,וצריכת המים שלהן הייתה רבה יחסית ,מפני שנבנו בסטנדרטים
מודרניים והיו בהן חדרי אמבטיה וחדרי שירותים .בשכונות בירושלים שהיה בהן רוב ערבי ,ולו בשל
 62לורנס (לעיל ,הערה  ,)56עמ' .46–42 ,31
' 63ההנהגה הערבית מוחה' (לעיל ,הערה .)60
 64שם.
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הבנייה היהודית
בשולי שכונת
רחביה ,סמוך
לרחוב המלך ג'ורג'
(במרכז התמונה).
מעבר לכביש בית
הקברות המוסלמי
וברכת ממילא,
שנות השלושים של
המאה העשרים
(אוסף התצלומים של
המושבה האמריקנית,
ספריית הקונגרס,
וושינגטון)

עתיקותן ,היו יותר בורות מים ביתיים ,וצריכת המים בהן הייתה מועטה יחסית ,בגלל מנהגי ההיגיינה
המסורתיים ,כגון השימוש בחמאם .על כן אין ספק שהשכונות היהודיות היו תלויות יותר מאלו
הערביות בהספקת המים העירונית .מקורות אחרים מאשרים הנחה זו .בכתב־העת הצרפתי Jérusalem
נכתב במרס ' :1925הבצורת מצאה את כולם לא מוכנים ,בעיקר לאחר תקופה שבה היה אפנתי לא רק
לבנות בלי בורות מים ,אלא להעדיף סוג זה של בנייה ,כביכול כדי להכריח אנשים לצרוך את המים
שמספקת העירייה'65.
המיקרוקוסמוס של פרשת ארטאס מעיד על מספר התפתחויות היסטוריות חשובות .מבחינת
התנועה הלאומית הערבית־הפלסטינית ,צירופה של אוכלוסייה כפרית לשורותיה השתלב בתהליך
התרחבות הבסיס החברתי של התנועה .לשם כך נוסף לשיח המסורתי של הגנה על האדמה שיח של
הגנה על המים ,והוא הפך בעשורים הבאים לאחד היסודות העיקריים של האידאולוגיה הלאומית
Jérusalem, May–June 1925, p. 348 65
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דיווח בעיתון 'דבר'
על הדיון ב'משפט
מי ארטאס' בבית
הדין העליון
לערעורים בלונדון,
 12בינואר 1926
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הערבית־הפלסטינית .מבחינת העיר ירושלים התגלו בפרשה זו סימנים ראשונים לגבול חברתי־
במערבה .ההידרו־היסטוריה של ירושלים מתגלה
ּ
הידרולוגי אמתי בין מזרח העיר לשכונות היהודיות
אפוא כרלוונטית לתפיסת התפתחויות גלובליות :בתחום זה הנתק בין מזרח העיר למערבה הפך
באופן מוחשי לקו שבר פוליטי; הניגוד בין חלקי העיר העיד על תהליך אמתי של קיטוב קהילתי,
שבא לידי ביטוי במרקם העירוני .ולבסוף פרשת ארטאס מעידה על המבוי הסתום הפוליטי שהשלטון
המנדטורי היה נתון בו כבר בתחילת שנות העשרים :לא היה בכוחו להקים מוסדות ייצוג אמתיים
לכלל האוכלוסייה ,מוסדות שיוכלו לשמש מסגרת לשיח פוליטי שיעודד את מגמת ניהול העימותים
על בסיס קהילתי.
הפרשה הוכרעה בסופו של דבר בזירה
אלמגֿ אנם ,מגן
ֻ
המשפטית .עורך הדין ֻמגֿ אנם
נלהב של העניין הלאומי הערבי־הפלסטיני
וחבר בוועד הפועל של הקונגרס הערבי־
הפלסטיני ,הביא את עתירת הוועד הפועל
בפני בית המשפט העליון של פלשתינה .ב־25
ביוני  1925הודיע 'פלסטיין בולטין' לקוראיו
בעמודו הראשון כי 'פסק הדין בפרשת מעיין
ארטאס מרשיע את הממשל' 66.פסילת הפקודה
נומקה בטענה עקרונית :הטיית מי ארטאס היא
צעד מפלה ,מפני שכלל הקרבנות של צעד
זה הם ערבים ,ורוב הנהנים ממנו הם יהודים.
ב־ 16בפברואר  1926דחה בית הדין לערעורים
בלונדון — שסמכותו המשפטית חלה על
כלל השטחים שבניהול הכתר הבריטי — את
הפסיקה של בית המשפט העליון של פלשתינה
בערכאה הראשונה ,והכריע סופית בעד
השלטונות המנדטוריים 67.לשם כך טען בית הדין לערעורים שאי אפשר לטעון לאופיו המפלה של
הצעד ,משום שבעיקרון כל תושבי פלשתינה המנדטורית הם 'פלשתינאים' ,כפי שמציין סעיף  4של
הצהרת הממשלה הבריטית מה־ 11בינואר '( 1923מעמדם של כל אזרחי פלשתינה יהיה פלשתינאי.
לשום חלק של האוכלוסייה לא יהיה מעמד אחר בפני החוק') 68.פרשת ארטאס חשפה אפוא בכל
שלביה ,עד להסדרתה הסופית ,סתירות משפטיות במדיניות המנדטורית הבריטית בפלשתינה.
‘Judgment in Urtas Spring Case against Government’, The Palestine Bulletin, 25 June 1925, p. 1 66
‘Jerusalem Water Supply: Palestine Supreme Court’s Decision against Urtas Ordinance Set Aside: Privy 67
’ 17 ,Council’s Decisionבפברואר  ,1926אצ"מ.S 22/229 ,
 68מצוטט על פי :לורנס (לעיל ,הערה  ,)56עמ' .25
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צמא בירושלים :ההיסטוריה של העיר בראי הספקת המים1948–1840 ,

 100שנות הידרו־היסטוריה בירושלים :לקחים
מים הם נקודת תצפית טובה כדי לעמוד על התמורות הגלובליות בהיסטוריה של ירושלים בשנים
 .1948–1840בתוך  100שנה גדלה אוכלוסיית העיר מ־ 15,000ל־ 150,000תושבים .מרכז הכובד של
העיר נע בבירור מערבה :מהעיר העתיקה אל העיר החדשה ,שהלכה והתפתחה לכיוון מערב .התצורה
המרחבית של רשת המים ממחישה היטב את התהליך .משלהי ימי בית שני ועד שנות השלושים של
המאה העשרים היו עתודות מי השתייה ממוקמות בבורות חרם אלשריף  /הר הבית ,ומקורות הספקת
המים העיקריים היו איסוף מי גשמים ואמת המים הדרומית ,שהובילה ממעיינות אלערוב והביאר דרך
ברכות שלמה .החל משנת  1936נשאבו מי השתייה של ירושלים ממעיינות ליד ראש־העין ,ועתודות
המים של עיר הקודש מוקמו מעתה בברכה בפסגת גבעת רוממה ,בקצה המערבי של העיר .וכך מאגר
המים של ירושלים ,שבעבר התמזג עם המתחם הקדוש ,עבר כביכול חילון והתמערבות .הגאוגרפיה
ההידרולוגית התפתחה אפוא בהתאם לגאוגרפיה ההיסטורית הכללית של העיר.
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ונסן למיר

מבחינה מתודולוגית ההידרו־היסטוריה מתגלה ככלי ניתוח יעיל .היא מאפשרת לצפות מקרוב
ביחסי כוחות ,באסטרטגיות ,בעימותים ובסכסוכים .הניתוח יכול להיעשות סביב כמה נקודות זמן,
בין היתר סביב המשברים העיקריים בכמויות המשקעים .בשנת  1870הביאה הבצורת לעימות בין
האחיות ציון לשלטונות העות'מאניים — הנזירות טענו לזכויות שלדבריהן הקנו להן המוניטין הדתי
וההיסטורי של מנזרן ,והשלטונות טענו שעקרון הריבונות הפוליטית האימפריאלית מקנה להם שליטה
על המים שהגיעו לברכת המנזר מבחוץ .בשנת  ,1901בזכות עליית כוחה של העירייה העות'מאנית,
איחד משבר המים את הקהילה העירונית לתקופה קצרה ,והעירייה הייתה הגורם המרכזי בטיפול
במשבר .בשנת  1925חשף משבר המים את ראשיתו של העימות בין היהודים־הציונים לערבים־
הפלסטינים ,והשלטון הבריטי ניצב בתווך וניסה לתמרן בין תביעות סותרות .מתברר אפוא כי נושא
המים ,בשטח כה צפוף וכה סבוך כמו שטחה של ירושלים ,הוא נקודת תצפית רלוונטית במיוחד ,מעל
ומעבר לציפיות החוקר.
אם כן אפשר להציע תחום היסטוריוגרפי מבטיח :הידרו־היסטוריה .לא תולדות הרשתות
ההידרולוגיות עצמן (היסטוריה של המים) ,אלא היסטוריה באמצעות המים או בראי המים .לא דרך
תיאורית ,אלא דרך מסיקה .הרי מים עוברים כל מכשול .הם עוברים גבולות טופוגרפיים ,גבולות
מדיניים ומחיצות דיסציפלינריות .גם היום נושא המים מופיע כבעיה מרכזית במסגרת השאלות
הגאופוליטיות והאקולוגיות הכרוכות בסכסוך הישראלי–הפלסטיני.
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