اهال وسهال بكم
في احلديقة الوطنية
بيت جبرين-مريشة

تقع احلديقة الوطنية بيت جبرين َمريشة في قلب هضاب يهودا املنخفضة ِ
(شفيالت
يهودا) .منطقة من الهضاب املنخفضة ،يصل ارتفاعها من  250حتى  400متر فوق
مستوى سطح البحر .تغطي الهضاب أحراش متوسطية تستخدم غالبا في الرعي.
في الوديان بني الهضاب تراكمت التربة اخلصبة التي ُتزرع منذ العصور القدمية وحتى
يومنا هذا.
في منطقة احلديقة الوطنية ،التي متتد حوالي  5000دومن ،تقع املدينة التوراتية
َمريشة .خالل الفترة الرومانيةُ ،هجرت مريشة وانتقلت البلدة إلى بيت جبرين
القريبة .كانت بيت جبرين تقع في مفترق طرق هام ،التقت فيه الطرق من اللد ومن
عسقالن ،والتي اجتهت نحو اخلليل والقدس.
تشتهر احلديقة الوطنية بوفرة الكهوف الرائعة املنحوتة على أيدي سكانها القدماء.
استخدمت الكهوف ألغراض مختلفة :استخدمت بعضها كمحاجر؛ خزانات
مياه؛ مخازن؛ بيوت لتربية احلمام؛ مقابر لدفن املوتى؛ وبعضها كمنشآت إلنتاج
املنتجات الزراعية وتربية احليوانات.
الكهوف املنحوتة هي املنظر الشائع في منطقة الهضاب املنخفضة ،وذلك بسبب
كون املنطقة  -صخور لينة فاحتة اللون وسهلة
الصخور اجليرية الطباشيرية التي ُت ّ
النحت .في العديد من األماكن تغطي الصخور الطباشيرية قشرة صخرية صلبة
(نارية) سمكها  3-1.5متر ،وللوصول الى الطبقة الطباشيرية يجب نحت القشرة
أوال.

مسارات للتجوال
مسار "النجوم" (حوالي ساعتني ونصف .بالسيارة ومشيا على االقدام)

من موقف السيارات أ نقوم بجولة على االقدام في منطقة املنشآت الزراعية ( )1وفي
كهف الكولومباريوم ( .)3بعدها نتجه بالسيارة الى موقف ب لزيارة كهف املتاهة
(منطقة كهوف  .)7ثم نواصل بالسيارة إلى موقف ج لزيارة الكهف الصيداوي
اجلرسية ( .)11ثم
( .)8من هناك ،نسافر بالسيارة إلى موقف د لزيارة الكهوف
ّ
نستمر بالسيارة إلى موقف هـ لزيارة املدرج الروماني (.)12

العصور القدمية .تتألف معصرة الزيتون النموذجية على االغلب من آلة سحق
ِ
لعصره (بالعارضات اخلشبية ربطوا األثقال
(البد) واثنني أو ثالثة من املكابس
الزيتون ّ
احلجرية ومبساعدتها ضغطوا هريس الزيتون وأنتجوا الزيت).
كانت زراعة الزيتون وإنتاج الزيت من القطاعات االقتصادية املهمة في منطقة
الهضاب املنخفضة في العصور القدمية .امتدت بساتني الزيتون التي احاطت ببيت
جبرين الى آالف الدومنات .كان موسم قطف الزيتون في اخلريف وهذا موسم نشاط
املَعاصر ،التي اشتغلت بشكل مستمر ملدة ثالثة أشهر .استمرت كل عملية هرس في
البد حوالي نصف ساعة ،لكن ضغط الهريس وعصره استغرق وقتا طوي ًال واستمر
ّ
لعدة ساعات.
استخدم زيت الزيتون قدميا في العديد من املجاالت :اإلنارة ،الطبخ ،األكل ،حفظ
األطعمة ،الطقوس الدينية ،دهن اجلسم وصنع مستحضرات التجميل .كما استغلّ
اجلفت (الفضالت التي بقيت بعد العصر) للتدفئة وكانت أيضا عنصرا في صناعة
مالط البناء.
في منطقة املنشآت الزراعية مت استِحداث جرن احلصاد ومعصرة العنب .في اجلرن
درسوا السنابل لفصل حبات القمح عن السنابل ،بينما في معصرة العنب أنتجوا
تخمر ليصبح نبيذا.
العصير ،الذي ّ

* "الكهف البولندي" ()2

هذا هو بئر ماء ُنحت في العصر الهيليني .في وسط البئر تنتصب حاليا كتلة صخرية،
جزء من عمود لدعم السقف .في فترة ما ُنحتت في جدران الكهف فجوات صغيرة
استخدمت لتربية احلمام .خالل احلرب العاملية الثانية زار املكان جنود بولنديني من
جيش اجلنرال فالديسالف أندرس  -جيش موالي للحكومة البولندية املنفية في
نقش اجلنود على العمود الرقم ( 1943العام الذي زاروا فيه املوقع) ،والكتابة
لندنَ .
"وارسو بولندا" ورمز النسر  -رمز اجليش البولندي.

تربية احلمام التي كانت فرعا اقتصاديا مزدهرا في مريشة في القرن ال 3-ق.م وهذا
الكهف ،كالعديد من كهوف مريشة ،كانت له وظائف أخرى .في مريشة وحدها
مت اكتشاف حوالي  85كهف كولومباريوم التي حتتوي على عشرات اآلالف من
الفجوات املنحوتة.

"كهف حوض االستحمام" ()4

هذا هو كهف صغير استخدم كحوض استحمام .يتألف الكهف من درج
ومقصورتني صغيرتني ،احداها حتت األرض .في الغرفة السفلى مقعد منحوت.
من خالل القنوات واملساكب احملفورة في اجلدران ،سال املاء على ا ُملستحم ،الذي
جلس في الغرفة حتت األرض .لم يستطع الشخص الذي سكب املاء من األعلى
رؤية املستحم ،وهكذا ُحفظت خصوصيته.
مت استخدام حوض االستحمام خالل العصر الهيليني .طريقة االستحمام هذه
إدوميي األصل .في مريشة
الءمت عادات الطهارة التي استخدمها سكان مريشة
ّ
مت العثور على أكثر من عشرين حوض منحوت في الصخور كانت تستخدم
لالستحمام.

مغارة معصرة الزيتون ()5

واحدة من بني  22معصرة زيتون حتت األرض مت اكتشافها في مريشة الهيلينية .حتتوي
معظمها على منشأة واحدة لهرس الزيتون ومكبسني أو ثالثة لضغط الزيت وعص ِره.
اجلدران التي أعيد بناءها حديثا بدون قصارة .حتت أرضية إحدى الغرف مت
اكتشاف كنز من  25قطعة نقدية .أحدث عملة من بينها ُضربت في عام 113
ويعتقد بأن دمار املنزل مت في ذلك العام ،خالل غزو مريشة على يد
ق.مُ ،
يوحنان هوركانوس األول.

* كهف الكولومباريوم ()3

حتت املنزل السكني ،توجد آبار لتجميع مياه األمطار التي سالت في األزقة القريبة،
ومن السقف والساحة .تدفقت املياه الى احلفرة عبر أنابيب فخارية وقنوات .درج
مهدم إلحدى احلفر يوجد
محفور بدرابزين صخري ينزل إلى البئر .وراء جدار ّ
محجر كبير ،مع أعمدة لدعم السقف .حاليا هناك ممر من احملجر باجتاه آبار مياه
تابعة ملنزل مجاور.

الكولومباريوم هو مكان لتربية احلمام .هذا املصطلح مشتق من الكلمة الالتينية
"كولومبا" ،والتي تعني بيت ا َحلمام .مت تصميم جدران الكهف بجودة عالية،
والفجوات املوجودة في جدرانه ،التي وصل عددها أكثر من  ،2000كانت أيضا
محفورة بعناية.
كانت تربية احلمام شائعة جدا في هضاب يهودا املنخفضة خالل الفترة الهيلينية
وعلى ما يبدو جلبت فائدة كبيرة .ميكن أكل حلم احلمام وبيوضه ،وبإفرازاتها
سمدوا احلقول ،كذلك مت تقدمي ا َحلمام كأضاحي في الطقوس الدينية .توقفت
ّ

* كهف املتاهة ()7

"محبذ" ( 4-3ساعات سيرا على األقدام)
مسار
ّ

من موقف أ نخرج في جولة على االقدام طولها  1.5كم .نبدأ مبغارة الكولومباريوم
( )3من هناك منشي حتى الكهف الصيداوي ( .(8من هنا ميكن العودة الى السيارة،
اجلرسية (،)11
أو مواصلة السير  2كم باجتاه كنيسة سانتا آنا ( )10إلى الكهوف
ّ
وكيلومتر آخر الى املدرج الروماني (.)12

مسار سهل لذوي االحتياجات اخلاصة وعربات األطفال

مسار في املواقع سهلة الوصول :منطقة املنشآت الزراعية ( ،)1منطقة مركز
اجلرسية ()11
اخلدمات السياحية (بالقرب من الكهوف الصيداوية) ،الكهوف
ّ
واملدرج الروماني (.)12

املواقع في احلديقة:

محبذ للزيارة.
* إشارة ملوقع ّ

موقف أ

* منطقة املنشآت الزراعية ()1

في هذه املنطقة مت استحداث املنشآت القدمية التي استخدمت في انتاج املنتجات
الزراعية .ميثل منوذج معصرة الزيتون عشرات املعاصر التي عملت في املنطقة خالل

موقف ب

تل مريشة

يصل ارتفاع تل مريشة الى  357م فوق مستوى سطح البحر .املدينة العليا التي
بنيت فوقه (األكروبوليس) ،ارتفعت حوالي  30م فوق املدينة السفلى .يرجع
شكل املنحدرات احلادة التي حتيط باملدينة العليا الى األسوار التي كانت حتيط
باملدينة خالل  800عام تقريبا ،من العصر احلديدي وحتى نهاية العصر الهيليني
(القرن ال 1-9-ق.م) .في زوايا أسوار املدينة بنيت أبراج مربعة .ميكننا رؤية
احداها في الزاوية الشمالية الغربية من التل .من قمة التل ينكشف منظر جميل
للحديقة الوطنية واملناطق احمليطة بها.

املنزل السكني (الفيلاّ ) ()6

جزئيا ،استخدم للسكن والتجارة خالل العصر الهيليني .ميتد
منزل مت ترميمه ً
الطابق األرضي على مساحة  150م 2رتبت غرفه حول فناء مركزي صغير
ودرج يصعد الى الطابق الثاني .يصل ارتفاع ما تبقى اليوم من جدران املنزل
أيضا ،والتي
 1.5م فوق سطح األرضية وما زالت قصارة اجلدران موجودة ً
استخدمت حلماية حجارة البناء الطباشيرية اللينة من التلفُ .تركت أجزاء

يعرض كهف املتاهة منازل سكنية وغرف حتت األرض من العصر الهيليني .ال ميكن
للزوار مشاهدة هذه املنازل اليوم ،ألن علماء اآلثار كسوها بالتراب .في املستقبل،
وإذا ابتكرت طريقة لعرضها دون التسبب في ضررها ،سيكون من املمكن زيارتها
ايضا.
في الكهف ،ينزل درج املنزل الشمالي إلى غرفة االستحمام .من هناك ميكن االنتقال
إلى الكولومباريوم وبئر كبير .في آبار املياه عثر على اباريق ،جرار وسلطانيات
فخارية من العصر الهيليني .في القاعة األخيرة ،حتت املنزل الرابع ،يوجد معصرة
زيت مت ترميمها حديثا .على عكس الوضع احلالي ،في أيام مريشة الهيلينية لم يكن
وجود للممرات بني الغرف التحت أرضية وكانت جدرانها سليمة بدون ثغرات.

موقف ج

تاريخ بيت جبرين

* الكهوف الصيداوية ()98

خالل العصر الهيليني ،انتشرت في مريشة عادة دفن املوتى في الكهوف داخل
فجوات منحوتة .هنا ُيعرض اثنني من هذه الكهوف .العديد من الفجوات مزينة
بجملونات (منوذج معماري مثلث الشكل ،كان شائعا في واجهات املعابد).
في "كهف أبولوفانس" ( ،)8الشمالي من بني الكهفني ،مت العثور على نقش يذكر
أبولوفانس بن سسمايوس ،رئيس املجتمع الصيداوي في مريشة .تسلط الكتابات
والرسومات اجلدارية الضوء على الفن ،األساطير ،االنتماء العرقي للموتى
(إدوميون ،صيداويون ويونانيون) ،وعلى العالقات األسرية وعادات الدفن.
كتابة أبولوفانس تدل بشكل قاطع على أن تل مريشة هي بلدة مريشة املذكورة في
التوراة.
في الكهف اجلنوبي (" ،)9كهف املوسيقيني" ،مت جتديد رسومات املوسيقيني التي
ترجع الى تلك الفترة.
جميع الرسومات في الكهوف أعيد ترميمها.

في بيت جبرين يقع املدرج الروماني املستدير الوحيد في إسرائيل املفتوح للزائرين.
مدرجاته تتسع ل 3500 -مقعد .حتت احللبة بنيت غرف استخدمت
كانت ّ
كأقفاص للحيوانات املفترسة.

القلعة الصليبية ()13

تقع القلعة الصليبية شرق املدرج وبالقرب منه .داخل القلعة بقايا كنيسة بازيليكية
الشكل بنيت في عام  1136على يد فولك أجنو ملك أورشليم .استخدمت
الكنيسة ،التي بنيت على الطراز الرومانسكي ،على ايدي سكان القلعة الصليبية
وسكان املنطقة .زينت الكنيسة بالقطع املعمارية الرومانية والبيزنطية القدمية  -قواعد
حجرية ،أعمدة وتيجان  -مت جمعها من أطالل بيت جبرين القدمية.

بني االنسان واملكان

بيت جبرين-مريشة
احلديقة الوطنية

كهوف مريشة وبيت جبرين  -موقع تراث عاملي

كنيسة سانتا آنا ()10

احلمام الى
حمام كبير من العصر الروماني .متتد مساحة ّ
حتت القلعة مت اكتشاف بقايا ّ
حمام روماني ،احتوى على برك سباحة ،غرف فاترة،
أكثر من  4000م .2وكأي ّ
ساخنة وباردة ،غرف التعرق (ساونا) ،باحات مفتوحة ومراحيض .هناك درج،
املسيج ،يؤدي إلى صف من العقود الكبيرة واملثيرة ،املبنية من
في نهاية املمر اخلشبي ّ
احلمام.
حجارة منحوتة بدقة .استخدمت العقود كأساسات لبعض أجنحة ّ

البحث األثري

بدأت االبحاث األثرية في بيت جبرين منذ العام  .1900في ذلك احلني قاد الباحثان
بليس وميكاليستر البعثة االثرية من قبل املؤسسة البريطانية لدراسة فلسطني .في عام
الصيداوي نْي .في الستينات والسبعينات
كهفي الدفن
َ
 1902قام بيترز وتيرش بدراسة ْ
من القرن ال ،20-أجري مسح أثري في املنطقة على أيدي عالم اجلغرافيا ي .بن
أرييه وعلماء اآلثار أ .أورن ،ي .دغان وع .كلونر وغيرهم .منذ عام ،1989
جتري سلطة اآلثار حفريات في املوقع ،برئاسة البروفيسور عاموس كلونر وميخائيل
كوهني.

قوانني السلوك في املتنزه الوطني
بيت جبرين-مريشة

تقع الكنيسة على جانب الطريق بني موقف ج وموقف د .كانت تلك كنيسة كبيرة
جدا ،بحجم  56X52م .بنيت الكنيسة خالل العصر البيزنطي .خالل العصر
الصليبي ،مت استعادة الكنيسة ،لكنها اصبحت أصغر حجما .سميت الكنيسة
"سانتا آنا" ،على اسم أم مرمي ،والدة يسوع .احتفظ سكان بيت جبرين العرب
تغير لفظه الى "صندحانة" .تل مريشة يسمى باللغة العربية تل
باالسم ولكن ّ
الصندحانة على اسم الكنيسة.

يرجى اتباع هذه القوانني:
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

موقف د

اجلرسية ()11
* الكهوف
ّ

تقع الكهوف على شكل اجلرس داخل مدينة بيت جبرين .يبدو أنها نحتت خالل
العصر البيزنطي واإلسالمي املبكر .استخدمت الكهوف في األساس كمحاجر
الستخراج حجارة البناء ملدن السهل الساحلي وبيت جبرين .الرحالة العربي
املقدسي ،الذي عاش في القرن ال 10-م ،يشهد على ذلك" :هي (بيت جبرين)
أرض الثراء والوفرة ،وفيها الكثير من محاجر الرخام "...

موقف هـ

(شمال محطة الوقود ،على اجلانب اآلخر من شارع )35
* املدرج الروماني ()12

املدرج الروماني املستدير (امللعب) هو مبنى عمومي بني من اجل املسابقات
الرياضية والعروض الترفيهية كمعارك محاربي اجللدياتور واملعارك ضد احليوانات
املفترسة .يختلف عن املسرح الذي استخدم بشكل رئيسي للمسرحيات .باستثناء
االختالف في استخدامهما ،هناك اختالف واضح أيضا في تصميم بناءهما .بني
املدرجة
املسرح على شكل نصف دائرة في حني امللعب دائرة كاملة ،وحتيط مقاعده ّ
بحلبة مستديرة.

ريشة
تاريخ َم َ

حصنها رحبعام في اعقاب احلملة
ذُ كرت َم َ
ريشة في التوراة مع مدن مملكة يهودا التي ّ
العسكرية لشيشق ،ملك مصر (يشوع  .)44 :15بعد فترة وجيزة ،في بداية القرن
الك ِ
ال 9-ق.م ،ارسل ابن شيشق جيشا  -بقيادة قائده َز َارح ُ
وش ّي  -الى يهودا،
ولكن آسا ملك يهودا انتصر عليه بالقرب من مريشة.

في العصر الفارسي ،بعد تدمير الهيكل األول ،استقرت جماعات من اإلدوميني
في جنوب يهودا ومريشة أتوا من النقب .عرفت املنطقة آنذاك باسم إدوميا .في
القرن ال 4-ق.م انضم إليهم صيداويون ويونانيون جلبوا معهم احلضارة
الهيلينية.

كانت مريشة الهيلينية مدينة عاملية ومركزا اقتصاديا مهما .سكن فيها أيضا بعض
املصريني والقليل من اليهود .بعض اليهود كانوا من أحفاد السكان احملليني القدماء
من الفترة ما قبل دمار الهيكل األول وآخرون قدموا إلى املكان من مدن السهل
الساحلي.

خالل العصر الهيليني ،بنيت مدينة مريشة السفلى ونحتت خاللها العديد من
الكهوف .من املصادر التاريخية ومن احلفريات في املكان اتضح بأنه في االعوام
وهود
 112/3ق.م غزا ملك احلشمونائيني يوحنان هوركانوس منطقة إدوميا ّ
سكانها عنوة .دمر هوركانوس املدينة.
ِ
استوطنت مريشة من جديد ،ولكن أيام مجدها قد ولّت واصبحت بلدة صغيرة.
ُد ّمرت مريشة متاما في عام  40ق.م ،خالل احلملة العسكرية للبارثيني ،أعداء
الرومان ،الذين حكموا غرب آسيا (وراء نهر الفرات).

■
■
■
■

املشي مسموح في املسارات احملددة فقط.
فر وآبار مفتوحة في األرض.
خطر ُ -ح ٌ

التسلق والتزلج على املنحدرات  -ممنوع.
ال تدحرج احلجارة أو ترمي احلجارة.

ال تتسلق جدران املباني وال تدخل املباني والكهوف الغير مسموحة
دخولها.

في الشتاء وخالل الفصول االنتقالية احذروا من التزحلق في الوحل.

يجب ارتداء املالبس املناسبة :أحذية املشي وقبعة.
احترسوا من لدغة الثعابني والعقارب.

ُيسمح بالبقاء في منطقة احلديقة فقط خالل ساعات افتتاح احلديقة.
املس باحليوانات ،النباتات واجلمادات  -ممنوع.
ّ

ممنوع النقش على اجلدران.
حافظوا على النظافة.

ُيسمح بإشعال النيران فقط في األماكن املخصصة لذلك.
التنزه حتت مسؤولية املتنزهني فقط.
ّ

ميكن حجز جوالت إرشاد وأنشطة مختلفة ،يشمل جولة بالفوانيس،
للمجموعات.
هاتف للتنسيق واحلجز.8-6811020 :

كتابة :البروفيسور عاموس كلونر ويعقوب شكولنيك؛
حترير :د .تسفيكا تسوك وشارون تال؛ ترجمة :فوزي إبراهيم؛
رسم اخلريطة واملواقع :دكال كريشبني؛ إنتاج اخلريطة :يوفال أرمتان ،شارون تال؛
إنتاج :عدي جرينباوم.
© سلطة الطبيعة واحلدائق
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احلديقة الوطنية بيت جبرين-مريشة  ،هاتف08-6811020 :
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مت إدراج كهوف مريشة وبيت جبرين في قائمة "مواقع التراث العاملي" في عام
 ،2014في الدورة ال 38-للجنة التراث العاملي لليونسكو التي اقيمت في الدوحة
بقطر.
انضمت الكهوف إلى القائمة املرموقة التي تضم  1000موقع تراثي في جميع
أنحاء العالم ،والتي تضم األهرامات مبصر ،األكروبوليس بأثينا ،تاج محل بالهند،
جزر غاالباغوس باإلكوادور ،جبال الروكي بكندا وحقول األرز بالفلبني.
كان إدراج الكهوف وفقا للبند  Vمن اتفاقية التراث العاملي ،حيث يشكّ ل املوقع
مثال بارز على استخدام السكان القدماء لألراضي وتعاونهم بشكل متبادل مع البيئة
والطبيعة.
املدينتان القدميتان مريشة (القرن ال 9-11-ق.م) وبيت جبرين (القرن ال10-1-
م) تقعان بالقرب من تقاطع الطرق التجارية بني بالد الرافدين ومصر ،وتشهدان على
وتطورها خالل  2000عام تقريبا بشكل مستمر .الكهوف،
تنوع حضارات املنطقة ّ
التي تقع حتت هاتني املدينتني وبالقرب منهما ،ذات قيمة عاملية فريدة بفضل:
■ الفترة الزمنية الطويلة لنحت واستخدام الكهوف ،بداية بعهد ملوك يهودا وحتى
العصر اإلسالمي املبكر (من القرن ال 9-ق.م حتى ال 10-م).
■ أدركت املجتمعات احلضارية املختلفة خصائص الصخور الطباشيرية
اللينة واستغلتها حسب احتياجاتها :استخراج مواد البناء وإعداد الكهوف
الستخدامات مختلفة.
■ للكهوف احملفورة وظائف متنوعة :محاجر ،خزانات مياه ،معاصر زيتون،
حمامات ،كولومباريا (بيوت لتربية احلمام) ،آبار ،قنوات مياه ،اسطبالت،
ّ
مخازن ،أماكن اختباء ،مقابر للدفن ،للطقوس الدينية وأماكن للطهارة .
■ عدد الكهوف وكثافتها :حوالي  500كهف ،حتتوي على  3500غرفة متتد
على مسافة  3000دومن تقريبا.
تقع الكهوف ا ُملدرجة في منطقة متنزه بيت جبرين-مريشة الوطني؛ حتتوي هذه
املنطقة على جميع اخلصائص املوجودة في اآلالف من الكهوف املتناثرة في "أرض
الكهوف واملخابئ" في هضاب يهودا املنخفضة.
ُيل ِزم قرار اليونسكو الدولة بضمان حماية املوقع من أجل إبقائه في أفضل حاالته
كجزء من التراث اإلنساني العاملي ،لنا ولألجيال القادمة .ضمن منطقة احلديقة
الوطنية ميكن حماية الكنوز التراثية احلضارية بشكل أفضل.
في اإلعداد القتراح ترشيح املوقع شاركت سلطة الطبيعة واحلدائق ،اللجنة
اإلسرائيلية التابعة لليونسكو ،املؤسسة احلكومية للسياحة ،وزارة اخلارجية،
املجالس االقليمية يوآف وخليش ،جامعة بار إيالن ،الندوات األثرية ،سلطة اآلثار
ومركز دراسة الكهوف.
مواقع إسرائيل املدرجة في قائمة "مواقع التراث العاملي" حتى  2014هي :متسادا،
عكا القدمية ،املدينة البيضاء تل أبيب ،الهضاب التوراتية :مجيدو ،حتسور وبئر
السبع ،درب العطور واملدن الصحراوية في النقب :عبدات؛ ممشيت ،السبيطة
التطور البشري في
واخلالصة ،املواقع املقدسة للبهائيني في حيفا وعكا ومواقع
ّ
الكرمل :وادي ا ُملغر.

احلمام ()14
ّ

بعد دمار مريشةَ ،عال شأن بيت جبرين كبلدة مهمة في املنطقة .ذُ كر اسم بيت
جبرين ألول مرة في كتابات يوسيفوس فالفيوس .وفقا ملا ذكره ،غزا الرومان
بقيادة فسبسيان بيت جبرين عام  68م .في عام  200وهب اإلمبراطور سبتيموس
وغير اسمها إلى إليوثيروبوليس (مدينة األحرار).
سفيروس بيت جبرين منزلة مدينة ّ
سيطرت املدينة على املنطقة ما بني السهل الساحلي الى البحر امليت وبيت شيمش إلى
وادي بئر السبع.
أصبحت بيت جبرين مفترق طرق هام .خمسة طرق ،على طولها انتصبت أحجار
امليل ،وصلت الى املدينة .الى جانب املباني السكنية في املدينة ُبني مدرج روماني
ومباني عامة أخرى .ال توجد ينابيع في بيت جبرين ،لكن في العصر الروماني،
متتعت املدينة بوفرة املياه .قناتان زودتها مبياه الينابيع من جبال يهودا.
تدريجيا ،انتعش فيها املجتمع اليهودي أيضا .في القرن ال 3-وال 4-ذكرت بيت
جبرين في التلمود واملدراشيم .في املدينة سكن حكماء يهود أشهرهم احلاخام
يونتان واحلاخام يهودا بن يعقوب .دالئل إضافية على املجتمع اليهودي في املنطقة
هي بقايا مقبرة يهودية كبيرة وكتابة من كنيس يهودي.
هاما وبنيت فيها الكنائس.
خالل العصر البيزنطي ،كانت بيت جبرين مرك ًزا
مسيحيا ً
ً
اجلرسية وفي العصر الصليبي،
في العصر االسالمي املبكر ُنحتت معظم الكهوف
ّ
كانت مدينة صغيرة ومحصنة .كنيسة سانتا آنا رممت في تلك الفترة وحول املدينة
نشأت القرى الزراعية.
حتى حرب االستقالل ،كانت بيت جبرين قرية عربية .في حزيران  1948استولى
اجليش املصري على مبنى الشرطة البريطاني ،الذي بني هنا في بداية احلرب العاملية
الثانية .احتل جيش الدفاع اإلسرائيلي املنطقة في  27تشرين االول  .1948في ايار
 1949مت تأسيس كيبوتس بيت غوفرين.

