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من قرى النكبة المهجرة

ساقية )ساكية( إحدى قرى يافا
الييتيياريييخ ليييم يييعييرف صيييراعييياً ميينييذ اليييقيييدم كييمييا هيييو اليييصيييراع عيييى فييلييسييطيين ألن فييلييسييطيين بعمقها 

التاريخي هي األرض املباركة أرض األنبياء ومهبط الرساالت التي قامت من أجل خري البشر مع 

سالمهم املادي والروحي.

وبييييدأ اليييواقيييع الييصييعييب لييييأرض ميينييذ االحيييتيييالل الييريييطيياين لييهييا عيييام 1917م ، لييهييذا كييانييت بدايات 

الييقييرن املييايض مييأسيياة حيث مهد االنييتييداب الريطاين سياسياً وعسكرياً واقتصادياً للذي حصل 

لشعب فلسطن عام 1948م من نكبة وما رافقها من مجازر وتهجري وطرد ألهلها عى طريقة 

التطهري العرقي عى مييرأى ومسمع العالم كله ، انها النكبة واملييأسيياة التي تفوق ما يمكن أن 

يصدقه العقل أو يتصوره خيال ويف الوقت الذي يحيي الشعب الفلسطيني يف الوطن والشتات 

الذكرى الخامسة والستن لنكبتهم سنحاول من خالل هذه الحلقة مشاركة أبناء شعبنا يف 

تسليط الضوء ولو بصورة مقتضبة تهدف إىل إعطاء صورة عن تاريخ قرية ساقية عى الرغم 

من صغرها لكنها صاحبة تاريخ وتراث مثلها مثل املدن والقرى الفلسطينية التي أصابها التطهري 

العرقي وذلك يوم 1948/4/28م.

وها نحن يف مساء 2015/2/9م التقينا السيد صبحي حسن حسن محمد الشيخ حسن )أبو 

هاين( وأسرته الكريمة يف بيته العامر يف أبو ظبي عاصمة دولة اإلمارات العربية وكان يرافقني 

زوجييتييي وأنيييجيييايل محمد ونييميير وميييا أن عييلييم الييسيييييد أبيييو هييياين أن هيييذا الييلييقيياء تييحييول لييلييحييديييث عن 

قريته ساقية )ساكية( حتى انفرجت أسارير وجهه عى الرغم من أنه مواليد عام 1954م أي ما 

بعد النكبة لكن راح يبوح لنا بما يكنزه من معلومات قيمة ومن أشواق الهبة عن مسقط رأس 

اآلباء واألجداد وينقلها عن والديه وأقاربه وأبناء قريته برواية شفوية وعى قناعة بالعودة إن 

شاء الله مهما طال الغياب ، انه عشق أبدي لقريته الحبيبة ساقية .

واليييييييييوم ويف هييييذه الييحييلييقيية املييتييواضييعيية تييحييدثييكييم سيياقييييية عييين نييفييسييهييا صييانييعيية مييمييا قييطييفيينيياه من 

ابنها أبييو هيياين جامعن الييرواييية الشفوية واملكتوبة ميين وثييائييق عثمانية وبريطانية وفلسطينية 

باإلضافة إىل املوسوعات واملجلدات مثل موسوعة بالدنا فلسطن للمرحوم مصطفى الدباغ 

ومجلد يك ال ننىس للدكتور وليييييد الييخييالييدي ومييجييلييدات الييدكييتييور سلمان أبييو ستة عاملن منها 

تاريخاً موجزاً عن قرية ساقية وال شيئ أخطر عى اإلنسان من أن يكون جاهالً بالتاريخ ونحن 

أبناء هذا الوطن .

إعداد: الباحث عباس نمر
عضو اتحاد املؤرخني العرب

املساحة والحدود
بلغت مساحة أرايض قرية ساقية حسب 
وثائق االنتداب الريطاين عام 1945م )5850( 
دونييميياً أمييا الييحييدود فقد كييان الييجييزء الشمايل 
مييييينيييييهيييييا عييييييييى شيييييكيييييل ميييييثيييييليييييث ليييييييذليييييييك ييييييحيييييدهيييييا من 
الييشييمييال إىل الييجيينييوب مييين جييهيية اليييغيييرب قرية 
اليييييخيييييرييييييية ومييييييييين اليييييشيييييميييييال إىل اليييييجييييينيييييوب جهة 
الييييشييييرق قييييرييييية كيييفييير عييييانيييية ومييييين اليييجييينيييوب بلدة 
اليييييجييييينيييييوب الشرقي  أقييييييييى  بيييييييييت دجيييييييين ، ويف 

بلدة السافرية .

عدد البيوت املعمورة
جييييياء يف اليييكيييتيييب املييفييصييليية والييييتييييي تييعييتيير من 
أهم وثائق األرشيف العثماين أن عدد البيوت 
املعمورة يف قرية ساقية عام 1557م )46( بيتا 
مييعييمييورا ويف عييييام 1596م وصييييل إىل )49( بيتا 
ويف عام 1910م وصل إىل )91( بيتا وعام 1931م 
أصبحت )142( بيتا وقدر أن عدد بيوت القرية 

عام النكبة 1948م أكرث من )200( بيت .

عدد السكان
التاريخية  اليييييييجيييييييغيييييييرافييييييييييييييية  كييييييييتيييييييياب  يف  جييييييييييييياء 
سييييييوريييييييا يف  األردن وجيييييينييييييوب  ليييفيييليييسيييطييين وواد 
القرن السادس عشر ، تأليف االستاذ القدير 
اليييدكيييتيييور كيييميييال عييبييد اليييفيييتييياح وزميييييييليييه الدكتور 
عييييييييييدد سكان  الييييييكييييييتيييييياب أن  هيييييييييييييييروت ، وييييييفيييييييييييد 
نسمة   )270( هيييييو  ي1597م  1596م  عييييييام  سييياقييييييية 
ويف عام 1910م وصل عددهم إىل )484( نسمة 
منهم )250( ذكيير و)324( أنييثييى أمييا عييام 1922م 
فييكييان عيييدد أهييييايل الييقييرييية )427( نييسييميية إرتفع 
عيييددهيييم عييييام 1931م إىل )663( نييسييميية كلهم 
مييسييلييمييون ميينييهييم )339( ذكييييراً و)324( أنييثييى ، 
نييسييميية ويف  وقييييييدر عييييددهييييم عيييييام 1945م )1100( 
نيييسيييمييية ومجموع   )1276( كيييييانيييييوا  الييينيييكيييبييية  عيييييييام 
عيييييييام 1998م حييييسييييب وكالة  أهييييييييايل سيييياقييييييييية يف 

وهاجمت وحداته الكسندروين فريتي ساقية 
والخريية واستولت عليها وطرد اليهود جميع 
سكان القرية وذهب أهلها إىل القرى املجاورة 

لكن عمت البلوى أيضاً عى هذه القرى.
وهكذا تشرد أهييايل قرية ساقية بحثاً عن 
سبل العيش بعيداً عن األرض أعز ما يملكون 
وال يييعييلييمييون عييين غييدهييم شيييييئيياً وأصيييبيييح أهايل 
ساقية مكلومن ومييا زاليييت الييذكييريييات يف ألم 

وحسرة عى أمل العودة .

أهايل ساقية
 اليوم

بعد تدمري قرية ساقية والتطهري العرقي 
الييييييييييذي حييييصييييل ألهييييلييييهييييا هييييييامييييييوا عييييييى وجوههم 
وأصبحوا غارقن يف الحرية بما أصابهم بعد 
عييييزهييييم ، أفييييكييييارهييييم ميييشيييتيييتييية تيييياريييييكيييين وراءهم 
أعييز ما يملكون الجئن يف البقية الباقية من 
الوطن الغايل يف قرى ومخيمات نابلس ورام 
الله والبرية وأريحا ومنهم من سكن مخيمات 
األردن وهييم اليوم تقريباً يف كل بييالد العالم 
يعيشون عى أمل العودة إىل بلدتهم الحبيبة 

ساقية إن شاء الله .
وأخرياً

الييييحييييلييييقيييية الصغرية  هييييييييذه  قيييييدمييييينييييياه يف  مييييييا  إن 
واملتواضعة ال يفي قرية ساقية وأهلها حقهم 
ونأمل من أهلنا أبناء ساقية أن يجمعوا تاريخ 
وتراث وجغرافية هذه القرية املضياف إلكمال 
النقص واستدراك ما غاب ألن الذي عرض ما 

هييو إال اليينييزر اليسري ميين القليل القليل، فمثالً 
لييييم نيييتيييحيييدث عيييين اليييحييييييياة اإلجيييتيييمييياعييييييية واألفراح 
واألتيييييييييييراح واألعييييييييييييياد واألزيييييييييييياء اليييشيييعيييبييييييية للرجال 
والنساء والعادات والتقاليد ... إلخ ، فعليكم 
يا أهايل ساقية تدوين ما تجمعون ليكون كتاباً 
نفيساً ، وشكري لأخ صبحي حسن حسن أبو 
هييياين الييييذي كيييان سييبييبيياً يف هيييذه الييحييلييقيية والشكر 

أيضاً ألسرة مؤسسة إحياء الراث يف أبوديس 
التي زودتنا بالوثيقة القيمة عن ساقية والشكر 
مييوصييول إىل كييل ميين اسيييرة مكتبة بييلييدييية البرية 
العامة ومكتبة بلدية رام الله العامة ومكتبة 
اليييقيييطيييان الييييذييييين سيييياعييييدونييييا يف اليييبيييحيييث املتواصل 
وتيييييقيييييدييييييم كييييييل الييييييعييييييون عيييييين الييييييييرواييييييييية املييييكييييتييييوبيييية يف 

املراجع واملوسوعات الفلسطينية.

ز4/15)4(

اعالن اهتمام  بشراء قطعة ارض
يعلن الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق عن  ابداء اهتمامه بشراء  

قطعة أرض لغايات بناء مقر للصندوق ،  ضمن املعطيات التالية:

أن تقع قطعة االرض  ضمن   حدود   مدينة   رام  الله  أو  مدينة  البيرة   1 .
( ، طابو فلسطيني 2 .A( ان تكون قطعة االرض ضمن تصنيف منطقة

ان تكون األرض  مصنفة ضمن التنظيم الهيكلي للمدينة لبناء  مكاتب  3 .
ان تكون  قطعة األرض  مفروزة ولها سند اثبات ملكية مستقل وحديث 4 .

املالك   قادرا  على  نقل   ملكية قطعة االرض    ان   يكون    5 .
للصندوق فور االتفاق 

 ان ال تزيد مساحة قطعة األرض عن 2000م2. 6
يرجى من املهتمني التفضل بتقدمي   رسالة   اهتمام    مضمون رسالة االهتمام :  
للصندوق  تبني اهتمامهم ببيع قطعة األرض للصندوق و على  ان  تتضمن   
)اسم وعنوان املالك – هاتف  املالك –رقم هوية املالك - مساحة   قطعة  األرض   

-   تصنيف قطعة االرض  -   الثمن  املقدر لقطعة االرض( 
املرفقات : يتم ارفاق )  نسخة  من  سند اثبات  امللكية  صادر سنة 2015  -  مخططات   

املساحة مصادق عليها من البلدية سنة 2015 - صورة عن هوية املالك (  
موعد استقبال رسائل االهتمام :يستقبل الصندوق رسائل االهتمام خالل أوقات 
العمل الرسمي ) 8-4 ( يوميا  ابتداء من يوم األربعاء 2015/4/15  وحتى 

نهاية دوام يوم الثالثاء   2015/4/28  
عنوان الصندوق احلالي : رام الله – املصايف – مقابل وزارة املالية – عمارة الفارس 

الطابق الرابع

ز4/15)4(

إعالن طرح عطاء رقم م. ف. غ. 2015/29
تعلن »فلسطني الغد« عن طرح عطاء مشروع إنشاء وتشطيب مقر امللتقى الثقافي الشبابي النسوي في بيت سوريك /القدس ، وذلك وفقًا 
للمخططات واملواصفات وجداول الكميات والشروط العامة واخلاصة باملشروع . فعلى املقاولني الراغبني في التقدم لهذا العطاء احلضور إلى 
مقر«فلسطني الغد« الكائن في رام الله – املاصيون، لشراء نسخة من العطاء ابتداء من يوم االربعاء 2015/4/15 مع مراعاة الشروط التالية: 
الوطنية  التصنيف  الفلسطينيني ومصنفًا لدى جلنة  املقاولني  أن يكون مسجاًل لدى إحتاد  املقاول  يجب على  1 .

بدرجة ال تقل عن الثانية تخصص أبنية.
يجب على املقاول أن يكون مسجاًل رسميًا في دوائر الضريبة. 2 .

يجب على املقاول تقدمي كفالة تأمني ابتدائي بقيمة %5. 3 من قيمة العطاء، وذلك بكفالة بنكية سارية املفعول 
ملدة ال تقل عن 90 يومًا أو شيك بنكي مصدق، وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.

األسعار شاملة جلميع أنواع الضرائب وعلى املقاول إحضار فاتورة ضريبية وخصم مصدر. 4 .
غير ملزمة بأقل األسعار، ويحق لها رفض كل العطاءات أو أي منها أو إعادة طرح العطاء بدون إبداء األسباب. “فلسطني الغد” . 5

يجب أن تكون األسعار بالدوالر األمريكي. 6 .
فلسطني الغد«  يستطيع كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء احلصول على نسخة من العطاء من مقر “. 7

مقابل مبلغ غير مسترد وقدره مئة دوالر امريكي.
املوعد النهائي لتسليم العطاء هو يوم اخلميس 2015/4/30 الساعة 12. 8 ظهرا في مقر »فلسطني الغد« ولن 

يقبل أي عطاء بعد هذا املوعد.
زيارة املوقع واالجتماع التمهيدي في مقر مجلس محلي بيت سوريك يوم اخلميس 2015/4/23. 9 الساعة احلادية عشرة قبل الظهر 

 فتح املظاريف يوم اخلميس الساعة 12 ظهرًا 2015/4/30. 10 في مقر »فلسطني الغد« وبحضور املتقدمني للعطاء.
. 11 رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

ملزيد من املعلومات، يرجى مراجعة “فلسطني الغد” على هاتف رقم 022977712، وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي

دولة فلسطني
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر صادرة عن محكمة بداية رام الله

 في الدعوى المدنية رقم 2012/673

 الى المدعى عليه: نضال حسن مصطفى عباس/ مخيم األمعري.
2012  التي اقامتها عليك املدعية/شركة كهرباء   /673 2015/5/4 الساعة التاسعة صباحًا للنظر في الدعوى املدنية رقم  يقتضى حضورك الى محكمة بداية رام الله يوم 

محافظة القدس بواسطة وكيلها احملامي جمال شديد وجاء في اسباب الئحة الدعوى ما يلي: 
اوال: املدعية هي املزودة الوحيدة للطاقة الكهربائية في مدينة/قرية اجلهة املدعى عليها وكافة املناطق احمليطة بها.

الرقم  حتمل  التي  اخلدمة  خللالل  من  وذلللك  لها  اململوكة  الكهربائية  بالطاقة  عباس  مصطفى  حسن  رضللوان  املشترك  تزويد  على  وافقت  االشللتللراك  رسللوم  ومقابل  املدعية  ثانيا: 
.)203805284(

ثالثا: اجلهة املدعى عليها تستهلك وتنتفع من خدمات الشركة املدعية واملتمثلة بتزويدها بالطاقة الكهربائية وذلك من خالل اخلدمة املشار اليها في البند ثانيا أعاله.
رابعا: استحق على اجلهة املدعى عليها لقاء استهالكها وانتفاعها عن مدد زمنية متقطعة طوال فترة االستهالك واالنتفاع بالطاقة الكهربائية قبل تاريخ االخطار املرفق ضمن 

حافظة مستندات هذه الدعوى مبلغا وقدره )159434( مائة وتسعة وخمسني الفا واربعمائة واربعة وثالثني شيكاًل.
خالل  من  وذلك  الكهربائية  بالطاقة  وانتفاعها  استهالكها  مقابل  عليها  املستحقة  املبالغ  تسديد  بضرورة  وتكرارا  مللرارا  عليها  املدعى  اجلهة  املدعية  الشركة  طالبت  خامسًا: 
الكشوفات املوثقة و/أو الفواتير مستحقة الدفع واملتتالية اخلاصة باجلهة املدعى عليها، والتي تبني مقدار استهالك الطاقة الكهربائية وما يقابلها من مبالغ مستحقة االداء 

والدفع على اجلهة املدعى عليها إال ان مطالبة املدعية قوبلت باالستخفاف والتجاهل.
سادسا: قامت املدعية ومن خالل وكيلها بإخطار اجلهة املدعى عليها بواسطة البريد املسجل مع علم وخبر الوصول اخطارها مطالبتها بضرورة تسديد املبالغ املترصدة في ذمتها 

بيد ان اجلهة املدعى عليها لم تلتفت حتى لهذا االخطار املوجه لها وجتاهلت كل مطالبات  الشركة املدعية ووكيلها بسداد املبالغ املستحقة واملترصدة بذمتها.
سابعًا: أحلقت االفعال سالفة الذكر في مجملها اضرارا جسيمة وخسائر مادية فادحة باملدعية نتيجة لتجاهل اجلهة املدعى عليها ومتنعها بدون سبب او مسوغ قانوني عن 
سداد مبالغ املديونية املستحقة واملترصدة بذمتها كما وادت هذه االفعال مبجملها باالضرار بعمل و/أو مصالح وامكانيات الشركة املدعية بصورة تعسفية وبسوء نية ملحقة 

اضرارًا وخسائر مادية متثلت في:
•املبالغ املستحقة للمدعية عن تكلفة تقدمي خدمة الطاقة الكهربائية غير مقبوضة الثمن إضافة الى اخلسائر الناجتة عن جتميد تلك املبالغ والفوائد املترتبة عليها  	

وعدم تشغيلها بسبب متنع اجلهة املدعى عليها عن سدادها قبل تاريخ إخطار اجلهة املدعى عليها والبالغة )102657( مائة والفان وستمائة وسبعة وخمسني شيكاًل.
•غرامات و/أو فوائد التأخير التي استحقت على املدعية جتاه الشركة املزودة للطاقة بسبب متنع اجلهة املدعى عليها عن دفع املبالغ املستحقة للشركة املدعية وسدادها  	
بالتواريخ احملددة في فواتير املدعية املتتالية قبل تاريخ اخطارها املرفق ضمن حافظة مستندات هذه الدعوى والبالغة )56777( ستة وخمسني الفا وسبعمائة وسبعة 

وسبعني شيكاًل.
ثامنًا: حملكمتكم املوقرة والية النظر والفصل في هذه الدعوى تبعا لقيمتها ولكون مكان اقامة كل من الشركة املدعية واجلهة املدعى عليها يقعان ضمن دائرة اختصاص احملكمة املوقرة.

تاسعًا: حتتفظ الشركة املدعية لنفسها بحق تصحيح اية معلومات و/او ارقام و/او قيم لالدعاءات املبينة في هذه الالئحة حال ظهور و/أو ثبوت اية اخطاء وردت سهوا، مادية 
كانت و/أو كتابية و/أو محاسبية.

الطلب: تلتمس املدعية من احملكمة املوقرة مايلي: 
اوال: تبليغ اجلهة املدعى عليها نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها، ودعوتها للمحاكمة بعد حتديد موعدها.

ثانيا: وغب اإلثبات احلكم بالزام اجلهة املدعى عليها دفع املبالغ املطالب بها والبالغة )159434( مائة وتسعة وخمسني الفا واربعمائة واربعة وثالثني شيكاًلً مع تضمينها كافة 
احملامي: جمال شديدالرسوم واملصاريف واتعاب احملاماة والفائدة القانونية من تاريخ االستحقاق وحتى السداد التام.

وميكنك احلضور الى قلم احملكمة واالطالع على اوراق الدعوى، ويتوجب عليك تقدمي الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر 
بإحدى الصحف احمللية عماًل باملادة )62( من قانون اصول احملاكمات املدنية والتجارية رقم )2( لسنة 2001 واذا لم حتضر او تنيب وكيال عنك سوف يتم 

السير بالدعوى وفق  احكام القانون.
زينب عيسى/رئيس قلم حقوق محكمة بداية رام الله
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الغوث ومجلدات الدكتور سلمان أبو ستة هو 
)5999( نسمة واملجموع الكيل من نفس السنة 
1998م )7838( نسمة ووصيييل عيييدد الالجئون 
املسجلون من قرية ساقية عام 2008م )7689( 
لتقديرات  الييييالجييييئيييين وفيييييقييييياً  نيييسيييمييية ومييييجييييمييييوع 

2008م هم )10595( نسمة .

أسماء الحمايل والعائالت
عييرفيينييا مييين عيييائيييالت قيييريييية سيياقييييية كيييال مييين : 
الشيخ حسن ، النادي ، أبو سالم ، البدري 
الييييييجييييييوهييييييري ، عييييطييييا ، عييييبييييد العال  ، عييييييزيييييييزة ، 
، حيييسييين ، جيييابييير ، عيييبيييد اليييييقيييييادر ، اليييضيييليييييييع ، 
اسماعيل ، الشيخ خالد ، أبو عماشة ، كوكع 
، جوهر ، فودة ، الشيخ سليم ، أبو شحادة 
، شيييحيييادة ، أبيييو الييقيياسييم ، أبيييو حييبييوش ، أبو 
زيد ، العبد شحادة ، أبو مزيونة ، شلباية ، 
الدمييس ، أبو عجمة ، عطية ، حامد ، طه ، 
العبد حسن ، سيدي أحمد ، أبو حشيش ، 
الصعيدي ، الشيخ عيل ، أبو حجر ، البحري 
، أبو الفول ، عبد الساتر ، املصري ، حسن 
محمد ، السيد ، أبو عوض ، أبو عجوة ، أبو 

عماشة ، العمالق ، ياسن .

املخاتري
ظيييييهيييييرت وظيييييييييفيييية امليييييخيييييتيييييار يف نييييهيييياييييية الحكم 
الييييييعييييييثييييييميييييياين عييييييييى فييييلييييسييييطيييين وكيييييييييييييان يف معظم 
القرى مختاران مختار أول ومختار ثان يف قرية 
ساقية كان الوضع كذلك لكن يف فرة االنتداب 
الريطاين أصبح للقرية ثالثة مخاتري منهم :

1ي الشيخ عبد العال النادي ي مختار أول.
2ي الشيخ يوسف البدري .

3ي املختار جاسر عطية حسن .
مضافات أو دواوين ساقية

كان يف القرية يف العهد العثماين مضافة 
واحيييييدة واسييتييمييرت حييتييى بيييدايييية األربييعييييينيييييات ، 
كييرثت املييضييافييات لييكييرثة الييعييائييالت وأصييبييح بيت 
امليييييخيييييتيييييار مييييضييييافيييية وأمييييييييييا مييييضييييافيييية اليييييبيييييليييييدة كانت 
واسعة وهييي عبارة عن عقد ومساحتها أكرث 
مييييين )60( ميييييييييراً وكيييييييييان ليييليييميييضيييافييية نييييياطيييييور يقدم 
القهوة والشاي ويقوم بواجب الضيف وكانت 
امليييضيييافييية ميييفيييروشييية يف اليييشيييتييياء بيييفيييرش الصوف 
ويف الصيف الحصر وفيها املقاعد األرضية من 
فرشات الصوف عى جوانب الحائط وبكارج 
القهوة جيياهييزة دائييميياً الستقبال الضيف وهي 

ملتقى كبار السن يف القرية .

املسجد
كييان يف القرية مسجد قديم صغري وتقام 
فيه الييصييلييوات الخمس والجمعة والعيدين 
جديد  ميييييسيييييجيييييد  أسيييييييييييس  1928م  عيييييييييييام  يف  لييييييكيييييين 
وبجانبه غرفة من اجل تعليم األطفال وهذا 
امليييسيييجيييد مييسيياحييتييه حييييييوايل )140( مييييييراً وليييييه قبة 
وميييييحيييييراب ومييييكييييان ليييليييوضيييوء وليييييه سييياحييية وكان 
اليييحييياج سييليييييم عييبييد امليييهيييدي عييبييد الييرحييميين إمام 

املسجد حسبة لله .

التعليم
كثري من كبار السن يف قرية ساقية يلمون 
بالقراءة والكتابة منذ العهد العثماين وذلك 
لوجود عدد من مشايخ الطرق الصوفية مع 
شيييييوخ الييكييتيياب ألن ميين اهييتييميياميياتييهييم التعليم 
وخييييصييييوصيييياً اليييييقيييييراءة واليييكيييتيييابييية وحييييفييييظ القرآن 
اليييييييكيييييييرييييييييم وكيييييييييييييييان الييييييشيييييييييييييخ سيييييليييييييييييم عييييييبييييييد املهدي 
عيييبيييد اليييرحيييمييين شيييييييخ اليييكيييتييياب يف اليييقيييريييية وبقي 
حييييييتييييييى أنييييييشييييييئييييييت مييييييييدرسيييييييية لييييلييييبيييينيييين عيييييييييييام 1935م 
وكيييييييييان ييييييييييدرس فيييييييهيييا حييييتييييى اليييييصيييييف اليييييييرابيييييييع ويف 
عيييييام 1945م أصيييبيييحيييت حيييتيييى اليييصيييف السادس 
وللمدرسة أرض ومساحتها )16( دونماً وكان 
مييين اهييتييميياميياتييهييا الييتييعييليييييم الييييزراعييييي ، وكيييييان يف 
املدرسة عام 1945م مكتبة تحوي )133( كتاباً 
وبلغ عدد الطالب يف نفس السنة )136( طالباً 
وللمدرسة ملعب كبري لكرة القدم ، واملدرسة 

كانت تابعة لدائرة املعارف ومن مدرسيها :
ميييييييين مدينة  اليييييخيييييطيييييييييييب  ميييييحيييييميييييد  1ي االسيييييييييتييييييييياذ 

نابلس .
2ي االستاذ بكر اللداوي من مدينة اللد .

3ي االستاذ عاصم راغب الناشف .
وجاء يف موسوعة بالدنا فلسطن للمرحوم 
اليييدبييياغ أن يف قييرييية سيياقييييية )230( رجييييالً يلمون 

بالقراءة والكتابة وذلك عام 1945م .

أهل ساقية وشهر رمضان
متشابهه  وعيييييييييييييييييييييييادات  تييييييقيييييياليييييييييييييد  قيييييييييريييييييييية  ليييييييكيييييييل 
خصوصاً القرى املجاورة ويف قرية ساقية قبل 
النكبة كان الرجال غالباً ما يفطرون يف املسجد 
ولييييم تييتييوقييف هييييذه الييييعييييادة إال بييعييد الييتييهييجييري ، 
وكييان الييرجييال يجتمعون قبل اذان املييغييرب يف 
املسجد حيث يتناول املجتمعون طعام اإلفطار 
مييعيياً وكيييل رجيييل ييييأيت إىل املييسييجييد يحمل معه 
أو يييرسييل بييقييدر اسييتييطيياعييتييه ميين أجيييل املشاركة 
يف اإلفييطييار وبييعييد االنييتييهيياء يييصييلييون فييييوراً صالة 
امليييغيييرب ثيييم يييشييربييون اليييشيييربيييات املييييوجييييودة مثل 
عييصييري الييييخييييروب والييييسييييوس وبيييعيييدهيييا يشربون 
اليييقيييهيييوة حييتييى انيييتيييظيييار وقييييت اليييعيييشييياء مييين أجل 
صالة العشاء والراويح ويف صالة الفجر يكون 

املسجد مليئا باملصلن .

قرية ساقية قبل أربعة قرون
ارتيييأييييت أن أقيييييدم يف هييييذه الييحييلييقيية وثيقتن 
هدية ألهايل ساقية وذلك من القرن السادس 

عشر أي قبل أربعة قرون تقريباً .
1ي الوثيقة األوىل : وهي من مؤسسة إحياء 
أبوديس  يف  اإلسييييييييالمييييييييييييييييية  والييييييييبييييييييحييييييييوث  اليييييييييييييييييراث 
واليييتيييابيييعييية لييييييييوزارة األوقيييييييياف واليييييشيييييؤون الدينية 
وهيييييي ميييين الييييدفيييير امليييفيييصيييل ليييدفييير غيييييزة وناحية 
الييرمييليية والييوثيييييقيية عييبييارة عيين )12( سييطييراً وفيها 

ما ييل :
سيياقييييية هييي ميين أحييييدى قيييرى نيياحييييية الرملة 
الييتييابييعيية لييقييضيياء غيييزة وذليييك عيييام 1557م وجاء 
أيييييضيييياً أن سييياقييييييية عيييييدد اليييبيييييييوت امليييعيييميييورة فيها 
)46( بيييييتييا أميييييا أربييييييياب األسيييييير الييييدافييييعيييية لضريبة 

الزراعة فهم :
أحمد ولد شاللدي ، جمال ولد شاللدي 
، خليل ولد عامر ، أحمد ولد عود ، عيل 
ولد مذكور ، محمد ولد عيىس ، أحمد ولد 
عيىس ، خليل آخر ، عيل ولد بصه ، محمد 
ولد بصه ، سليمان ولد يوسف ، عمر ولد 
شعبان ، عمر ولييد عمر ، أحييمييد ولييد عمر 
، إبييراهيييييم وليييد عييميير ، أحييمييد وليييد محمد ، 
إبراهيم ولد حمدان ، حمدان ولد حمدان 
، إبراهيم ولد عابد ، حسن ولد عبد الله 
، إسماعيل ولد عبد الله ، أحمد ولد حاج 
عيل ، إبراهيم ولد حاج عيل ، عيل ولد آخر 
، عيل ولد زيادة ، محمد ولد عطار ، أحمد 
ولد طابا ، محمد ولد خضري ، حسن ولد 
خضري ، حسن ولد صالح ، عمر ولد صالح 
، أحمد ولد زيتون ، عيل ولد ... ، شعبان 

ولييييييييد عيييييييل ، عييييثييييمييييان ولييييييييد عييييثييييمييييان ، جمعه 
جمعه ، جمعه ولد أو ، محمد ولد فضه 
، أحمد ولد خليل ، أحمد ولد مريق ، عيل 
ولد جمعه ، شعبان ولد عيل ، جمعه ولد 
أبو علم ، عبد الله ولد أحمد ، إبراهيم ولد 
سار ، إبراهيم ولد خليل ، عيل ولد عامر ، 

ويف القرية إمام واحد .
والييييييييقييييييييرييييييييية تييييييييدفييييييييع ضييييييريييييييبيييييية الييييييييييييزراعيييييييييييية عى 
والسمسم  والييييييقييييييطيييييين  والييييييشييييييعييييييري  اليييييحييييينيييييطييييية 
واليييتييين واملييياعيييز واليينييحييل ومييجييمييوع الضريبة 
عيييييين عملة  عييييييبييييييارة  ) واألقييييييجيييييية  أقيييييجييييية   )4600(
عييثييمييانييييية قييديييميية صيينييعييت ميين الييفييضيية كانت 
يف بييييداييييية اليييعيييهيييد اليييعيييثيييمييياين غيييالييييييية اليييثيييمييين ( 
ونشاهد يف الوثيقة أربعة قراريط من أرايض 
سيييياقييييييييية هييييييي وقييييييييف حيييييضيييييرة خييييليييييييييل الرحمن 
وأيضاً ثالثة قراريط حصة وقف أوالد ناصر 
الييييييدييييييين قييييييوميييييياق بييييياإلضيييييافييييية إىل حييييصيييية وقف 
أوالد اليييييييشيييبيييي وقيييييييام بيييييقيييييراءة اليييوثيييييييقييية كل 
من خبري القراءة العثمانية القديمة عميد 
مؤسسة إحياء الراث والبحوث اإلسالمية 
األسيييييتييييياذ مييحييمييد اليييصيييفيييدي واآلنيييييسييييية بسمة 
اليييعيييبيييايس ميييدييييرة قييسييم اليييوثيييائيييق العثمانية 

يف املؤسسة .
ميييييييين كتاب  : وهييييييييييي  اليييييثيييييانييييييييييية  اليييييوثيييييييييييقييييية  2ي 
)اليييجيييغيييرافييييييية اليييتيييارييييخييييييية لييفييلييسييطيين ووادي 
األردن وجيينييوب سييوريييا يف الييقييرن السادس 
عشر ( تأليف األستاذ القدير الدكتور كمال 
عبد الفتاح وزميله الدكتور هيروت ويفيد 
هيييذا الييكييتيياب الييقيييييم أن قييرييية سيياقييييية يف عام 
1596م ي 1597م هي قرية يف ناحية الرملة لواء 
غييييزة ، وعييييد أربييييياب األسيييير اليييدافيييعييية لضريبة 
الييزراعيية هييي )49( وكلهم مسلمون وكانت 
قيمة الضريبة الزراعية )33%( عى القمح 
والييييشييييعييييري والييييقييييطيييين واليييسيييميييسيييم واألشجار 
اليييييعييييينيييييب وقيييييييييييمييييية الضريبة  املييييييثييييييمييييييرة وكييييييييييييييروم 

الزراعية يف تلك السنة )14300( أقجة .

الحياة االقتصادية
أهتم أهايل ساقية بزراعة األرض ومن ثم 
تربية الحيوانات خصوصاً األبقار والبغال 
ميييييين الدكاكن  عييييييييدد  اليييييقيييييريييييية  واليييييحيييييميييييري ويف 
اليييييصيييييغيييييرية وعييييييمييييييل كيييييثيييييري مييييييين أهيييييييييييايل ساقية 

موظفن .

الرثوة الزراعية
اعيييتيييميييد أهييييييييايل قييييرييييية سييياقييييييية يف حياتهم 
االقييتييصييادييية عييى اليييزراعييية وبييالييدرجيية األوىل 
عى زراعة بيارات الحمضيات بكل أنواعها 
ومسمياتها ثم الزراعة الصيفية والشتوية 
باإلضافة إىل بعض املقايث وكانت مساحة 
األرايض التي استثمرت لزراعة الحمضيات 
واملوز هي )2400( دونم تقريباً ، أما للحبوب 
ميييثيييل اليييقيييميييح والييييشييييعييييري واليييييفيييييول والكرسنة 
إليييييييخ قيييييييييدرت بحوايل  والييييييييييييذرة والييييحييييمييييص ... 
منها  واملييييييقييييييايث  ولييييلييييخييييضييييروات  دونييييييييم   )2500(
املييروييية وغيييري املييروييية مييثييل الييبيينييدورة والخيار 
والفقوس والبطيخ والشمام كانت حصتها 
الخضراوات  وزرعييييييييييت  دونييييييميييييياً   )150( حييييييييوايل 
امليييييرويييييية داخيييييييل الييييبيييييييييارات وذليييييييك لييييكييييرثة املياه 
وقبل النكبة كان يف ساقية أكرث من خمسن 
بيييييييييييييييييارة وكييييييييييل بيييييييييييييييييارة ال تيييييقيييييل مييييسيييياحييييتييييهييييا عن 
)30( دونيييمييياً وكيييل بيييييارة فيها بيير مييياء وبركة 
مييسيياحييتييهييا ال تييقييل عييين عيييشيييرة أميييتيييار وتقول 
الييرواييية الشفوية أن املقايث كانت لإلكتفاء 
الييبيييييتييي وكيييانيييت األرض ميييا شييياء الييلييه منتجة 

ومعطاءة وآبارها ارتوازية .

الرثوة الحيوانية
إىل جانب اعتماد أهايل ساقية عى الرثوة 
الزراعية اعتمدوا عى الييرثوة الحيوانية يف 
تيييييسييري أمييييور حييييياتييهييم اليييييومييييية ، حيييييث كان 
لكل بيت معمور ميين بيييييوت الييقييرييية نصيب 
ميييين اليييحيييييييوانيييات الييييداجيييينيييية خيييصيييوصييياً األبقار 
والييييييخيييييييييييييل واليييييييبيييييييغيييييييال والييييييحييييييمييييييري أمييييييييييا املييييييييييوايش 
كييياألغييينيييام وامليييياعييييز فيييكيييانيييت قييليييييليية أميييييا األبقار 
فييييكييييانييييت تيييسيييتيييعيييميييل لييييلييييحييييراثيييية بييييياإلضيييييافييييية إىل 
البغال وكذلك استعملت البغال والخيل 
كيييوسيييائيييط نيييقيييل ويف سييياقييييييية كيييييان اليييكيييثيييري من 
العربات التي تجرها الخيل والبغال ، ويف 

القرية أكرث من عجال لأبقار .
وكييييييييييان اليييييييراعيييييييي يييييجييييمييييع اليييييعيييييجيييييال صباحاً 
ليييييييذهيييب بيييهيييا إىل امليييييراعيييييي ويف امليييييسييييياء يرجع 
بالبقر إىل صاحبه ، أما الطيور فكل بيوت 
القرية كانت تهتم بربية الدجاج والحمام 
والبط واإلوز والحبش وكانت بعض األسر 
تهتم بربية األرانب وأسر أخرى تهتم بربية 

النحل لالستفادة من عسلها .

دكاكني القرية ومحالتها
كييان يف القرية أكييرث ميين خمسة دكاكن 
وميييييليييييحيييييمييييية ومييييحييييلييييقييييتيييين وفييييييييرنيييييييين وكييييييييييل بيت 
تقريباً فيه طابون وكان خياط القرية الشيخ 
موىس ياسن وكان بيته محال للملبوسات 
الرجالية وكانت خياطة  العربية خصوصاً 
الييقييرييية لييليينييسيياء زييينييب حييسيين زوجيييية حسن 

الغول .

تهجري أهايل ساقية
لييقييرب قييرييية سيياقييييية ميين مييدييينيية يييافييا فقد 
شارك أهلها بكثري من النجدات ليافا والقرى 
املجاورة ويف 14 نيسان 1948م غادر الجيش 
اليييييرييييييطييييياين ميييعيييسيييكييير تييييييل ليييتيييفييينيييسيييي الواقع 
شييمييال الييقييرييية فييدخييل أبيينيياء الييقييرى املجاورة 
مع عدد من أهايل يافا املعسكر ، ثم وصلت 
قييوات يهودية قوامها 17مصفحة ودبابتان 
املتواجدين  هيييياجييييمييييوا  إنيييييييييييذار  وبيييييييييييدون سيييييابيييييق 
وقتل وأصيب الكثري منهم ، وبعد احتالل 
ييييييهيييييوديييييية مساندة  املييييعييييسييييكيييير جيييييييييياءت قييييييييييوات 
وسيييييطييرت عيييى اليييطيييرق امليييجييياورة للمعسكر 
والطرق املؤدية إىل سلمة وساقية والخريية 

والعباسية وبيت دجن .
وهوجمت ساقية أكرث من مرة واستمر 
أهيييييايل اليييقيييريييية بييياليييدفييياع عييين قييريييتييهييم لييكيين ال 
ذخيييرية وال عييتيياد أميييام الييدبييابييات واملجنزرات 
، واسيييييتييييينييييياداً إىل امليييييصيييييادر اإلسيييرائيييييييلييييييية فقد 
هوجمت القرية واحتلت يوم 1948/4/25م ، 
لكن املصادر الفلسطينية نفت ذلك ووكالة 
أخبار اسوشييتد برس أشارت إىل أن قرية 
ساقية احتلت بعد ذلك ببضعة أيام وكان 
قريتي  ميييييييع  27ي1948/4/28م  يف  االحييييييييتييييييييالل 

الخريية وكفر عانة .
هييييييييذا وقييييييييد شيييينييييت قييييييييييوات اليييييهييييياغيييييانييييياة عملية 
عيييسيييكيييريييية الحييييييتييييييالل سيييياقييييييييية والييييييقييييييرى املجاورة 
أطلق عليها أسم بيعور حميتس وأنضم تحت 
هذا االسم ثالثة ألوية عسكرية هي كريايت ، 
الييكييسيينييدر ، فييعييايت ، وكييييان قييائييد الييحييمييليية دان 
ابيشتاين وهييو أصيييالً قييائييد ليييواء االكسندروين 

املوقع
)سييياقييييييية أو سييياكييييييية( هييييي احيييييييدى قييييييرى يافا 
املدمرة والواقعة إىل الشرق منها مع انحراف 
بسيط إىل الجنوب وأيضاً هي عى بعد ثمانية 
كيلومرات عيين يافا عييروس البحر ، وساقية 
جييينيييوب طيييرييييق ييييافيييا ي اليييليييد وتييييربييييع هيييييذه القرية 
عى أرض حمراء زراعية يف السهل الساحيل 
األوسييط ومتوسط ارتفاعها عن سطح البحر 

)25( مراً.

التسمية
تيييقيييول غييالييبييييية الييييرواييييية الييشييفييوييية أنييينيييا ورثنا 
هيييييييييذا االسيييييييييييم )سييييياقييييييييييية أو سييييياكييييييييييية( عييييييين اآلباء 

واألجداد وهناك أقوال تنقلها الرواية الشفوية 
أن قريتهم يف األزميييان القديمة كييانييت مياهها 
ميييشيييهيييورة بييعييذوبييتييهييا وتيييسيييقيييي الييييقييييرى املجاورة 
لييييذلييييك أطييييلييييق عيييليييييييهيييا اسييييييم سييياقييييييية ، وجييييييياء يف 
موسوعة بالدنا فلسطن للمرحوم مصطفى 
اليييييدبييييياغ أن سييياقييييييية كييلييميية عيييربييييييية بييمييعيينييى املياه 
الجارية التي تسقي األرض والزرع واشتهر يف 

فلسطن ثالثة مواقع باسم ساقية :
1ي ساقية قضاء يافا والتي نحن بصددها .

2ي سيييياقييييييييية اليييييجيييييرن وتييييقييييع إىل الييييجيييينييييوب من 
مدينة غزة مع انحراف قليل إىل الشرق 

3ي سيييياقييييييييية الييييقييييصيييير وتيييييقيييييع يف اليييييجييييينيييييوب من 
مدينة غزة مع انحراف قليل إىل الغرب 


