
 اكتشاف كنيس قدميبعد إجالء السكان حالة  –سوسيا 

 

 مقدمة

 "معاليه درجوت"طريق سوسيا يف منطقة جنوب جبل اخلليل، على الطريق الرئيسية اليت تربط بني تقع 

يف  سوسيا والقرى الواقعة جنوهبا ومشاهلا مراكز مهمةا اعتربت . يطا والكرمل مشالا جنواب وقرى السموع، 

 منطقة جنوب جبل اخلليل يف العهدين البيزنطي واإلسالمي. 

عة مئات من السكان الفلسطينيني. بض سوسيا نينات من القرن العشرين، عاش يفحىت منتصف الثما

مئات السنني، واعتمد أهلها يف معيشتهم على رعي األغنام وعاشوا  منذ كانت البلدة مأهولة ابلسكانو 

 .الا ح  بعض األهايل ر  عاش  وقدعية، مت حفر بعضها قبل مئات وآلف السنني.يف كهوف طبيعية واصطنا

من منطقة سكناهم يف أعقاب صدور أمر  إجالء سكاهناومت سوسيا اليوم إىل موقع أثري ، حتو لت 

 ل جيوز السكن ضمن حدوده. لذا ن سوسيا موقع أثري تذر ع أبعسكري إسرائيلي 

على أثر ، شرق املوقع األثري جنوبعلى بعد كيلومرتين  ا"سوسي"أ نشئت مستوطنة  1983يف عام 

إىل حوايل ألف اليوم عدد مستوطين سوسيا يصل و سوسيا القدمية وموقعها األثري. بلدة اكتشاف كنيس 

 نسمة. 



 

 املوقع األثري يف سوسيا ومكان إقامة السكان الفلسطينيني حىت مثانينيات القرن املاضي

 

 1األثري يف سوسيا ومعناه القسم األول: البحث

 عدةبت سوسيا، حيث أجر حول منذ القرن التاسع عشر انصب  اهتمام العديد من علماء اآلاثر 

مسح وذلك يف  ،املوقع كان جريينحتديد يف األول الذي جنح اثر عامل اآل. وتنقيبات أثريةمسوحات 

 The) استكشاف فلسطني""صندوق  اقام ابحثو قد . و 1869أجراه يف املنطقة عام أثري 

Palestine Exploration Fund نشأتني م  وحد دوا  1874آخر يف املوقع عام مسح ( إبجراء
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تكون احتمال أن وجود الباحثان ل.أ. مئريوأ. ريفنربغذكر عام تني. فقط يف ثالثينات القرن املاضي، 

 .2ملنشأة املعنيةمنهما ا أي  دون حتديد ككنيس،   تعمليف سوسيا قد است  إحدى املنشأتني 

الثامن للميالد، للميالد و الرابع  نييف الفرتة املمتدة بني القرنفقط رك ز معظم الباحثني على اتريخ البلدة 

 .3يف جنوب جبل اخلليل ةمركزي يةيهود ةسوسيا بلدوهي الفرتة اليت كانت فيها 

التنقيب يف وتواصلت أعمال  قدمي.الكنيس الكشف عن المت  1969أ جري يف املوقع عام مسح يف 

. خالل السبعينات وحىت هناية أبكملهكشف عن الكنيس لل  1972-1971املوقع يف العامني 

أخرى يف مناطق خمتلفة من املوقع، ومت العثور على أحياء سكنية، تنقيبات أثرية التسعينات أجريت 

ايل الكنيس، على تلة معزولة منشآت صناعية وغريها. كما مت اكتشاف آاثر من العهد اإلسالمي، مش

 عن البلدة. 

واليت تصل  ،أثرّيً  ادومناا من جممل املنطقة املعلنة موقعا  20مساحة تقل عن التنقيب يف مت  ،إمجالا 

حىت اآلن يف الكشف عنها مت  ة اليتثرياملوجودات األويعترب الكنيس أهم دومناا تقريبا.  80مساحتها إىل 

األثرية يف املوقع، ميكن الستنتاج أبن املكان كان مأهول ابلسكان خالل القرن التنقيبات املوقع. حسب 

 .4للميالد 13حىت القرن ال _بشكل غري متواصل مؤهولا_ واستمر ،الثاين قبل امليالد

 اليت أ جريت يفالتنقيبات اهليلينية، خالل القرن الثاين قبل امليالد. يف  احلقبةيعود اتريخ نشوء البلدة إىل 

 مزرعة. مت تفسريه على أنهجبدار الكشف عن منشآت خمتلفة منها معصرة نبيذ ومبىن حماط  مت   ،قعاملو 

وتوحي هذه املوجودات أبنه يف هذه الفرتة تطور املوقع ليصبح بلدة زراعية. واعتماداا على قبور حتمل 

لفة، هناك من يرى يف سوسيا، دومية مت اكتشافها يف املوقع، ووفقا ملراجع اترخيية خمتأأمساء ذات جذور 
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دومية اعتنق أهلها الدّينة اليهودية واتبعوا العادات اوكذلك يف كل منطقة جنوب جبل اخلليل، بلدة 

والتقاليد اليهودية يف فرتة متأخرة. ه جرت البلدة يف العهد الروماين )القرن الثاين للميالد(، كما يبدو 

 .5د ابر كوخفانطقة بعد فشل متر  بسبب التغيريات السياسية اليت حل ت ابمل

أ عيد أتسيس البلدة يف أواخر العهد الروماين، يف هناية القرن الثالث للميالد أو يف مستهل القرن الرابع 

يف املنطقة احمليطة ابلكنيس. ب نيت مباين البلدة بشكل متالصق وكو نت بذلك جدارا  تللميالد، وتطو ر 

العديد على  يف ساحات املباينكما عثر للبلدة.   اسورا ن قد شك ل من املمكن أن يكو خارجيا متواصال، 

يف  اذروهت تحىت بلغ اتطو ره ةالبلدواصلت  ."ميكفاه" ةر اطهلامن الكهوف حتت األرض ومحامات 

 8-7للميالد، ويف مستهل العهد اإلسالمي القدمي يف القرنني  7-4العهد البيزنطي )بني القرنني 

 يف فرتات سابقة. مت بعاا  ما كانخمتلفة عخمططات  للميالد(. يف هذه الفرتة ب نيت مباين سكنية حسب

على مساحتها ما حافظت وبين، للميالد طرأ تدهور بطيء على وضع البلدةالثامن والتاسع خالل القرنني 

من مساكنها. وقد متيز بناء القرية من جديد إبعادة استعمال حجارة ه جرت أعداد كبرية القصوى، فقد 

يف هناية القرن التاسع للميالد، تقل صت مساحة و . مما سبق املباين القدمية، وجبودة معمارية أقل مستوى

اجلنوبية الشرقية للكنيس. يف هذه اجلهة حول الشارع الرئيسي الذي يقطع املوقع من حورت القرية، ومت

 املرحلة ب ين مسجد يف ساحة الكنيس، ومع هناية القرن التاسع ه جرت القرية متاما. 

يف سوسيا  تالقرنني احلادي عشر والثالث عشر للميالد. يف تلك الفرتة تطو ر يف أ عيد أتسيس القرية 

كان سكاهنا فالحني اعتمدوا يف معيشتهم على ا. وقد ومل يتم بناء سور حوهل، طابع قروي ة ذاتبلد

وب نيت ، القليل من الزراعة. سكن أهل القرية يف الكهوف العديدة املنتشرة يف املوقععلى رعاية املواشي و 
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اة هذا يف خارج الكهوف مناطق مسي جة ترك زت فيها أعمال الطبخ ورعاية املواشي. استمر شكل احلي

 .6القرية حىت العصر احلديث

 

 الكنيس

منذ العهد البيزنطي وحىت هناية العهد اإلسالمي القدمي ، وكان سوسيامن يف اجلهة الغربية يقع الكنيس 

مركز البلدة. الكنيس هو املبىن العام الوحيد الذي مت اكتشافه يف سوسيا حىت اآلن، ويشمل ساحة، 

مدخال وقاعة للصالة. خمطط الكنيس مميز، إذ أن قاعة الصالة مبنية ابلعرض )املدخل متواجد عند 

ك خالفا ألسلوب بناء الكنس يف اجلليل، املبنية ابلطول. الكنس املبنية وذل ،(املبين ابلعرضاجلدار 

يف القرن  الثاين يف املواقع اليت ب نيت بعد خراب اهليكل ،ابلعرض موجودة فقط يف جنوب جبل اخلليل

عن منظومة حتت األرض حمفورة يف الصخر، ومن غري حتت الكنيس كما مت الكشف األول للميالد.  

 . من استعماهلاماذا كان اهلدف الواضح متاما 

هناك من يؤر خ ذلك يف هناية القرن الثالث أو فجدل بني الباحثني حول اتريخ إقامة الكنيس. يدور 

مطلع القرن الرابع للميالد، بينما يقد ر آخرون أن البناء يعود لنهاية القرن الرابع أو بداية القرن اخلامس 

تشتمل على صور فسيفساء بلكنيس. فقد مت تزيني أرضيته سبة لابلنذروة فرتة الللميالد. كانت هذه 

، أشكال يةبشر تشتمل على صور فسيفساء  العثور هناك على . كما مت  وغزالفانوس زانة األسفار و خل

 هندسية، حيواانت وخمطوطات ابلعربية واآلرامية. 
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تراجعت مكانة الكنيس، ومت تقسيم قاعته من جديد. يف هناية القرن السابع وخالل القرن الثامن للميالد 

ولكن مل يكن مستوى اللمسات األخرية على ذلك التقسيم عالياا، مقارنةا مبستوى العمل يف مرحلة البناء. 

. هناك ئيةفسيفساال األرضية يف بشريةال اترسومالتضررت أرضية الكنيس وأ تلفت صور املرحلة يف هذه 

ككنيس، وأن التغيريات املادية فيه تعرب   عمليستيف هذه املرحلة مل يعد املبىن  أنمن الباحثني من يرج ح 

 ، من سكان يهود إىل مسلمني. يبدو ، فيماعن تغيريات يف تركيبة السكان

، وب ين مسجد يف ساحته، كما ذكران آنفا. كما فيهقاعة الصالة استعمال توقف الفرتة األخرية للمبىن يف 

. انتهت هذه املرحلة يف آخر القرن التاسع عندما تهاقع يف القسم السفلي من ساحالكهف الو  سد   مت  

 .7متاماا ه جر املوقع ومت التوقف عن استخدام املبىن

 

 واجهة الكنيس اليهودي 

                                                      
 .113-112: 2009-2008باروخ، 7



 

 األرضية الفسيفسائية في الكنيس 

 

 ملوقع اتفسي 

تطور تسجيل مراحل منذ اكتشاف الكنيس يف سوسيا يف القرن العشرين، رك زت األحباث األثرية يف 

بعد خراب اهليكل الثاين. وقد عموما، منطقة جنوب جبل اخلليل ويف  يف سوسيا اليهوديالستيطان 

: ، وهيقةطها يف املننى اليت مت الكشف عر األخ ىث للربط بني سوسيا والبلدات الكرب سعت هذه األحبا

-1985السموع )اشتموع(، يطا )يوطا(، والكرمل )كرمل(. وقد ادعى أبراهام نيجيف )نيجيف، 

عى أن السم سوسيا كما اد  ،  بلدة كرمل التوراتيةنفسها أنه من املمكن أن تكون سوسيا هي ( 1986

يف نتشرت االيت  السوسإىل نبتة من انحية علم الشتقاق يعود ، وأن اصل الكلمة هو اسم عصري

 إىل التغيريات اليت طرأت على املوقع نيباحثغريه من الوقد أشار نيجيف و املنطقة واستعملها السكان.

ا على التغيريات اليت حل   اهليلينية، وخاصة بعد احلقبة ت ابجملتمع اليهودي يف املنطقة من واعتربها شاهدا

سوسيا يف أثرّي يف  اثأجرى حبيوفال ابروخ الذي وقد وجد خراب اهليكل الثاين وفشل مترد ابر كوخفا. 



على إذ أهنا تقع أن السبب يف نشوء سوسيا مرتبط مبوقعها السرتاتيجي،  ،الناحية اجلغرافية التارخيية

 مفرتق طرق مهم على ظهر اجلبل.

ع أن  وجود بلدة فالحني يف املوقع من القرن احلادي عشر وحىت العصر احلديث، منيجتاهل مجيع الباحث

اليت تطورت يف ت للبلدة املوجودات املادية للموقع تدل  على وجود البلدة. األحباث القليلة اليت تطرق

لدى  . جييد يوفال ابروخ التعبري عن ذلكاملوضوع كرزمة واحدة ، تتعامل معالعهد اإلسالمي ذسوسيا من

يف هناية العهد  ةخ"مؤر   :لدةلباوجود يف مرحلة ذكره العهد اإلسالمي، وذلك ابإلشارة إىل أن آخر 

(. على 2009-2008وهو مستمر حىت أّيمنا" )ابروخ،  ،اإلسالمي القدمي أو مطلع العهد الصلييب

هذا النحو يتم تلخيص حقبة اترخيية كاملة امتدت مخسة قرون، دون أن يرى فيها البحث األثري 

 اإلسرائيلي أي تطور جدير ابلبحث.

 

 

 

 وحفظهه عرضاألثري يف سوسيا وأسلوب املوقع القسم الثاين: مكان اجملتمع يف حبث 

حول يف منطقة سوسيا من قبل ابحثني أوروبيني وإسرائيليني، وهو يتمحور  ةث األثريو البحمعظم  ةأ جري

بسكان يهود. ، حني كان املوقع مأهول ياإلسالممطلع العهد الفرتة الزمنية املمتدة بني العهد البيزنطي و 

حياة السكان وتطور البلدة واملنطقة يف الفرتات على حىت اليوم ليس هناك أي حبث أو توثيق يرك ز 

غوينة ، خربة خربة معنيسموع، الاإلسالمية. هذه الظاهرة معروفة من مواقع أخرى يف املنطقة، منها 

 لى الكنس القدمية.رتكيز عابلرى اكتفى الباحثون ، كرمل والتواين، ويف بلدات أخالتحتا



أيضا يف تنعكس ن وجهة النظر البحثية هذه، اليت تتجاهل اتريخ املوقع من الفرتة األخرية، نالحظ أب

كى لزوار. أمام ااملوقع  عرضأسلوب  ز اهلوية لزوار سوسيا ترك ز فقط على اآلاثر اليت تعز  فالرواية اليت حت 

حق التملك الرمزي والفعلي للمستوطنني الذين يديرون املوقع يف سوسيا. تؤك د اليهودية للمكان، و 

التنقيبات األثرية اليت أ جريت يف املكان "الطبقة األخرية" للموقع، وهي الطبقة اليت طمست ، وعمليا

لشهادات األخرية عن منط وقد بقيت آاثر لالبلدة يف القرون اخلمسة األخرية. يف تكشف عن منط احلياة 

الكهوف اليت سكنها أهايل سوسيا حىت مثانينات القرن املاضي. يف مداخل املوقع فقط، عند ياة هذا احل

إليواء  أخرىمناطق للسكن، وأخرى للطبخ و الكهوف إىل فضاء ول يزال ابإلمكان مالحظة تقسيم 

 رجال العائلة. فيها  ع  جتم  أشبه ابلديوان اثر حلظرية مواشي ومناطق هناك آفخارج الكهف ، أما يف املواشي

عند مدخل بعض كهوف املوقع ك تب أهنا است عملت للسكن، ولكن مل يرد أي تفسري عن الفرتة اليت مت 

مداخل الكهوف، هناك لفتات تشري بعض  استعماهلا فيها، ول عن هوية السكان أو منط سكنهم. يف

وما شابه ذلك. هذه ار أو الغزل أن املكان احتوى على معامل لصناعات قدمية، مثل صنع اجلر إىل 

سكاهنا الذين و قصي إىل اهلامش قصة هذه الكهوف ل ت عرف ما هي مرجعيتها العلمية، ت  الالفتات اليت 

 عاشوا فيها إىل ما قبل ثالثني عاما فقط. 

 1971سكاهنا بشكل تدرجيي. يف عام  إجالءنتيجة اهتمام علماء اآلاثر اإلسرائيليني بسوسيا، بدأ 

اليت سكنت املكان  أعمال تنقيب يف منطقة اخلربة، حيث يقع الكنيس القدمي، وأ جربت العائالت بدأت

إىل مشال الضفة غادر بعضها وانتقلت للقرى اجملاورة و أعمال التنقيب األثري، لصاحل  اعلى ترك كهوفه

 املزيد من العائالت. ه ج ر ، التنقيباتع توس  مع الغربية. و 



من  وام نع، و األثريةمبحاذاة منطقة التنقيبات واصلت عدة عائالت العيش يف املوقع  1986حىت عام 

 عند املدخل إىل املوقع. بوابة ون صبت  ،ا بناء جدار حول منطقة اخلربةمت  لحقا . و نطقةاملالقرتاب من 

، ارا من إحلاق أضرار ابملوقع صحصل السكان على أية معلومات بشأن احلفرّيت، ومت حتذيرهم مرارا وتكر مل

إجالء كل سكان مت   1986املشروع األثري. يف عام العاملني على إىل هتديدات يومية من قبل  واتعر ضو 

 ثرياألفظ احلتنقيب و الت أعمال مت  و للعيش يف خيم وكهوف خارج منطقة اخلربة.  لواانتقف، املنطقة

يف غضون ذلك النطاق يف مناطق اخلربة والكهوف اليت سكنها أهلها حىت فرتة وجيزة.  واسعبشكل 

وب ين يف املكان مركز للزوار.   ،جنوب جبل اخلليل )اإلسرائيلي( املوقع للمجلس اإلقليمي انتقلت إدارة

 د الدخول. بلدة يهودية قدمية، وتتم جباية رسوم عنابعتباره ن صبت يف املوقع لفتات تصف املوقع كما 

 

 

 

 العالقة بني البحث األثري وحبث حياة السكان 

ملوقع األثري. حسب تقديرات عدة ابحثني تصل حميطة ابدومنا  277يتطر ق أمر املصادرة العسكري إىل 

دومنا منها. تشري هذه  20التنقيب يف أقل من  مت  وقد دومنا؛  80-75مساحة املوقع األثري إىل 

إىل جمر د تنظيم املعطيات إىل أن أمر املصادرة كان من البداية تعسفيا وموس عا أكثر من الالزم، ومل يهدف 

لحقا فقد مت ت قبل صدور األمر، أما احلفرّيت اليت أجريت معظم احلفرّيت ، علما أن التنقيب األثري

املوقع. وعليه، ل مناص من الستنتاج أبن اهلدف من األمر داخل دودة مساحات حماقتصرت على 



يهودي الكنيس حيث الوعن أعني زوار املوقع األثري ن أرضهم عالعسكري هو إبعاد الفلسطينيني 

 قدمي. ال

ألثري احلياة يف اخلربة والكهوف والعالقة بني اجملتمع احمللي واملوقع األثري مها جزء ل يتجزأ من التاريخ ا

واحلضارة املادية للمكان. التجاهل املنهجي لدور سكان قرية سوسيا يف تطور البلدة ميث ل مرحلة أخرى 

يطمس بفظاظة قصة عمرها مئات السنني، وخيل  بفهم إجراءات على حنو من املوقع،  إجالئهميف عملية 

 البحث األثري نفسه. 
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يف العهد لحياة شكل ل –اجلرار معمل لصنع على أهنا ض عر  مدخل ملساكن أهايل سوسيا سابقا ت  
 .القدمي

 

 
 للحياة يف العهد القدمي شكل  ل إىلحتو   ،مسكنككهف استعمل  ابطن  

 

 
 تقسيم املكان إليواء املاشية –استعمل كمسكن كهف   ابطن
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