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 المملكة الجرمية في فزان

 )منذ القرن الخامس قبل الميالد حتى القرن السادس الميالدي(

مبروكة سعيد الفاخرى

 

 الملخص

اهتمت غالبية الدراسات التي تناولت تاريخ ليبيا القديم بدراسة الفينيقيين، واإلغريق  والرومان     

يا ، وهذا ما دفع الباحثة الختيار هذا ومدنهم على الساحل ، بينما ندرت الدراسات عن جنوب ليب

قد وقع االختيار على موضوع البحث بغية إلقاء الضوء على الحضارة الجرمية في فزان والموضوع ، 

، ومع افتقار المؤسسات العلمية إلى مؤلفات تخص تاريخ وحضارات فزان في العصور القديمة تبرز 

ء جديدة على تاريخ وحضارة المنطقة ؛ بهدف إعادة أهمية البحث وأيضاً لما يمكن أن يلقيه من أضوا

 . حديثاً رسم أحداثه في نسيج متآلف مع مدلوالت المخلفات األثرية المكتشفة 

 واهم المصادر والمراجع هي :  المنهج المستخدم في كتابة البحث هوالمنهج العلمي التاريخي . 

 للطباعدددددة والنشدددددر، لمصدددددراتيدارا محمدددددد سدددددليمان ايوب،جرمدددددة مدددددن تددددداريخ الحضدددددارة الليبيدددددة،

 م9191طرابلس،

موري ، حول تأريخ الرسوم الصخرية في الصحراء الكبرى ، ترجمة مكاييل محرز، مركزالجهاد الليبدي  

 م9191طرابلس ، 

  

 المقدمة 

شغل الجرميون جزءاً كبيراً من جنوب ليبيا، وأنشأوا حاضرتهم جرمة في وادي اآلجال 

دراسات شعوب الصحراء الليبية قديماً،وذلك من خالل ما خلفوه من بفزان.ويمثل الجرميون محور 

بصمات حضارية من مقابر ومدن وقالع وفنون صخرية، ومثلت المملكة الجرمية حلقة مهمة من التبادل 

 فريقيا .                                                         أواسط  أالحضاري بين عالم البحر المتوسط  و

الجرميون هم سكان أصليون للصحراء الليبية ، وقد اتخذوا من الواحات واألودية في فزان أماكن      

الستقرارهم ، وسيطروا على كل الطرق الصحراوية التي تربط الساحل بجنوب الصحراء والشرق 

لمنطقة والغرب وتمثل المملكة الجرمية مرحلة أساسية في التطور السياسي واالقتصادي واالجتماعي 

فزان بالصحراء الليبية ، وقد ظهرت المملكة الجرمية في المؤلفات الكالسيكية بوصفها الدولة المنظمة 

 والوحيدة داخل الصحراء األفريقية .

 ((Garamantesالجرامنتس(هيرودوت)ن اإلشارة السم الجرميين أو الجرامنت أو كما جاء عند إ      

أن اسم  (Mercier) ميرسيه ء مدينتهم جرمه ، إذ يرى اللغويتدل على أن هذا الشعب ظهر منذ بنا

ثم اطلقت التسمية على ,  ( Igremإغرم)الجرميين مأخوذ من اسم القصر في اللغة الليبية القديمة وهو 

البلدة، إن أصل االسم مأخوذ من اسم المدينة جرمة وهي في األساس جرمت  والتاء حرف تأنيث في اللغة 

، أما النون في جرمنت فهي عالمة الجمع في اللغة الليبية القديمة  الليبية القديمة
(1)

. إن المنتمي إلى 

والجمع جرميون غير أن وصول االسم في البداية من المصادر الغربية التي ال , جرمت يكون جرمي 
                                                 

  االداب /جامعة سبهاعضو هيئة التدريس بكلية 
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                          تقدر تاء التانيث ونون الجمع في اللغة الليبية القديمة جعل االسم يظهر فيه التحريف .

تضمن وادي اآلجال متطلبات االستقرار البشري ، وجاء اسمه من اإلجل بالكسر : القطيع من بقر الوحش 

، والجمع آجال
(2)

. وقد جاء اسم وادي اآلجال من كثرة قطعان األبقار التي رباها الجرميون والتي عرفوا 

 بها في التاريخ  .

قددوم عددددهم كثيددر بقولدده اول مددن ذكددر الجددرامنتس ) الجددرميين (    هيددرودوت اإلغريقددي هددويعددد       

وهي متراجعة إلى الخلف ، وذلك بسبب انحناء  ىيزرعون التربة الملحية، ويوجد لديهم الثيران التي ترع

قرونهدا إلددى األمددام، ويطددارد هدؤالء الجددرامنتس سددكان الكهددوف األثيدوبيين بالعربددات التددي تجرهددا أربعددة 

خيول  
(3)

. 

وبدالرغم  ,نشطتهم  فدي معدرض حديثده عدن الصدحراء أتعرض هيرودوت للكثير من مالمح حياتهم و     

مددن اإلشددارات المبكددرة فيمددا يتعلددا باألنشددطة الزراعيددة للجددرميين، فددبن النظددرة العامددة لددبع  المصددادر 

من األكواخ، ولكدن القديمة الكالسيكية تفيد بأن الجرميين كانوا قبائل بدوية تعيش في خيام أو قرى متفرقة 

تمكنت الدراسات الحالية من خالل األدلة األثرية من إبراز أن الجدرميين كدانوا علدى غيدر ذلدك مدن الحيداة 

 الكالسيكية . التي صورتها المصادر

فدي فدزان تختلدف اختالفداً جدذرياً عدن  إن النتائج التدي توصدلت إليهدا أعمدال التنقيدب والبحدث األثدري      

 لكالسيكيين وتتطلب إعادة النظر في غالبية ما كتب سابقاً عن الحضارة الجرمية.تدوينات الكتاب ا

نسمة(   ثم  500ق.م قد بلغ حوالي) 000( أن تعداد سكان الوادي في حوالي  Daniels دانيلزيرى )      

 نسمة( في ما 0000ذروته) ى بعد الميالد، ثم وصل إل 200نسمة( في عام  5000ارتفع تدريجيا إلى )

ميالدي  وذلك  000نسمة( في عام  0000بعد الميالد ، وأنخف  بعد ذلك إلى ) 000-100بين عامي 

ألف مقبرة ، وإجمالي عدد المقابر الحقيقي قد يصل إلى ضعف هذا العدد  210يشكل عدد 
(4)

. 

الجددرميين ينحدددرون مددن جددنس البحددر المتوسددط المخددتلط بددالجنس   نأ Daniels) دانيلددز(أكددد         

الزنجي
(5)

الصفات المميزة للجرميين كما صورتها فسيفساء دار بدو  عميدرة بدزليطن  وهدي  دانيلزاً ، وقر

فقال بأنهم  ( فاليريوسفستوس)جرميين تم القب  عليهم أثناء حملة القائد الروماني  ىمنظر يعتقد أنه ألسر

ارتبطدت رسددومهم  صدغيرة مدببددة ، وشدعر ممشدط إلددى الخلدف فدي ضدفائر صددغيرة كمدا ىرجدال ذوي لحد

ولبس ريش النعام , بالوشم 
(6)

 . 

         -تاريخ المملكة الجرمية :

وجد الجرميون في منطقة فزان بالصحراء الليبية في األلفية الثانية قبل الميالد ، واتخذوا من وادي      

له كانت اآلجال اآلجال مركزاً الستيطانهم، فعلى الرغم من الجفاف الذي أصاب الصحراء ، إال أن وادي 

تكثر به األعشاب واألشجار كما كان الوادي يحتوي  تبيئة مناخية مختلفة عما هي عليه حالياً ، حيث كان

على مخزون مائي كبير قريب من سطح األرض ، حيث كان تكثر به العيون الغزيرة الجارية، 

وانات صالحة للحي والمستنقعات والبحيرات المائية ، مما ساعد على وجود مراع  
(7)

. 

قام الجرميون ببناء المستوطنات الرعوية فوق قمم الجبال ، وعلدى منحددرات الدتالل فدي النصدف 

, الثاني من األلفية الثانيدة قبدل المديالد، ، وقدد أثبتدت الدراسدات األثريدة الحديثدة وجدود الكثيدر مدن المواقدع 

وقدد تكوندت  ,والقصير إلى خليدف  وعلى مسافات غير منتظمة على طول الوادي من تنده مروراً بزنككرا

هذه المواقع في أعلى القمم كمدا فدي زنككدرا، أو مسدتعمرات داخدل منطقدة مغلقدة مثدل خليدف . وكدذلك فدي 

وادي الشاطيء ؛ مثل أدري وتمسان ، وكذلك انشأ الجرميون سلسلة مدن الحصدون فدوق قمدم الدتالل ، وال 

تزال بقايا الجدران موجودة إلى اآلن 
(8)

 . 

ق.م انتهت أول مرحلة استيطان في زنككدرا ،  وهدو الدزمن الدذي بددأ  000 - 500حقبة من في ال

جديد في وسط وادي اآلجال وهو جرمة ، وانتقلت الجماعدات التدي تسدكن بدالمواقع  سكنييظهر فيه موقع 

ون المرتفعة والمحصنة الى أرضية الوادي ، واستقروا بمدينة جرمة وغيرهدا مدن المددن  وانطلدا الجرميد

 لبناء مملكة موحدة واسعة عاصمتها جرمة .
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من المدن ، و ذكر )بطلميوس( في كتابه الجغرافيا   في دواخل ليبيا فيما وراء  كثيراً أنشأ الجرميون     

منابع كنيبس )وادي كعام( توجد المدن اآلتية : فانياس، ساباء )سبها(، بديرم )البدير( جاراما )جرمة( 

 المدينة الرئيسية ... 
(9)

. 

بني الجرميون الحصون ، والقصور، والقدالع فدي مختلدف أرجداء المملكدة التدي أصدبحت مملكدة  

متراميددة األطددراف ،و كددان الشددعب الجرمددي شددعباً قويدداً امتلددك المقومددات التددي كددون بهددا دولددة اسددتطاعت 

عوا السديطرة الوقوف في وجه الرومان ، وامتلدك الجرميدون المهدارات التقنيدة والخبدرات القتاليدة واسدتطا

 على كل القبائل المجاورة لهم .

سيطر الجرميون على مجموعة األودية والواحات الصحراوية المترامية األطراف ووحددوها تحدت         

 ( .²كم000,150سيطرتهم، وقد بلغ أقصي امتداد جغرافي للمملكة الجرمية حوالي )

ويدا ( علدى السداحل الليبدي  ألبدده ، صدبراتة ،  ) المراكز التجاريدة اإلقليم األمبوريانشأ الفينيقيون 

ارتبطت المدن الدثال  بعالقدات تجاريدة مدع الجدرميين، حيدث زودت القوافدل الجرميدة اإلقلديم األمبدوري و

وقددد عمدددت المدددن الددثال  إلددى تدددعيم عالقاتهددا  ,باألحجددار الكريمددة، والددذهب، والعدداا، وريددش النعددام 

لمدديالد أمتددد نفددود قرطاجددة شددامال المسددتوطنات الفينيقيددة فددي شددمال بددالجرميين . فددي القددرن الخددامس قبددل ا

العالقات الجرمية القرطاجية عالقات تجارية سلمية ، وارتبط الجرميون بصالت عسكرية  وكانت أفريقيا،

( تحت قيادة القائد القرطاجي Hiarbasوسياسية مع األمبراطورية القرطاجية ، حيث عمل القائد الجرمي)

راعه ضد روما حنيبعل في ص
(10)

. 

الجرميدون دوراً مهمداً فدي سياسدة الرومدان  ، وأدىق.م إحتل الرومان إقليم قرطاجدة  201في عام         

تجاه الصحراء والجنوب، حيث فرضت جرمة سيطرتها على مناطا شاسعة من الصدحراء الكبدرى حتدى 

طاجده ، وقدد زاد النفدوذ الجرمدي حدود المدن الثال  ) لبده وصبراته واويا ( علدى السداحل مندذ عصدر قر

 ق.م . 00خالل منتصف القرن األول قبل الميالد ، بعد زوال مملكة نوميديا عام 

حيدث انتقدل كدل مدا ورثتده نوميدديا مدن , إن التأثير النوميدى على المملكدة الجرميدة كدان كبيدراً جدداً        

ديا كمثال يحتدذى ، وقدد أصدبحت تلدك القبائدل إلى الجرميين، وكانت القبائل الليبية تنظر إلى نومي ةقرطاج

بعد سقوط نوميديا تتطلع إلى جرمه باعتبارها أكبر قوة موجدودة علدى السداحة ، وسديطر الجرميدون علدى 

باقي القبائل الصحراوية ، وأصبحوا في درجة من القوة  مما يهدد األمن الذي سعى الرومدان لتحقيقده فدي 

 والياتهم .

يكونوا القوة الوحيدة في تلدك المنداطا، ممدا جعلهدم قدوة منافسدة للجدرميين فكدان البدد أراد الرومان أن      

للصدام أن يقع بين الجرميين والرومان، وأولدى الحمدالت الرومانيدة حملدة )كورنيليدوس بدالبوس( . توجده 

ق.م على رأس جيش رومداني إلدى الجندوب فدي أول حملدة ضدد الجدرميين 21عام  (بالبوس)
(11)

. وصدلت 

لة الى جرمة ، ولم يتر  الرومان أي أثر لهم في جرمة والمناطا المحيطة بها بعد هدذه الحملدة ، ولدم الحم

                                        تقدم الحفريات التي أجريت في المنطقة أي دليل ينص على وجود أثر روماني بالمنطقة .                                               

من أهم قادتها ، والذي أصبح مدن  (مازيبا) دويع في نوميديا ، انضم الجرميون إلى ثورة تكفريناس         

من القوات ذات التسليح الخفيدف، وكلفده بشدن  اً كبير اً أهم معاوني تكفريناس، الذي وضع تحت قيادته جزء

الغارات الخاطفة على المدن الرومانية
(12)

الرومدان واضدطر إلدى أن يلدوذ  ، واسدتمر تكفرينداس فدي تحددي

بالصحراء عند الجرميين مرتين، حيث وفر الجرميون المالذ لتكفرينداس علدى الدرغم مدن جهدود الرومدان 

  هالرامية إلى منع وصوله إلى الجرميين، واعتمد تكفريناس على الجرميين في شن غاراته علدى مديندة لبدد

لوقت إرسال حملة الرغدام الجدرميين علدى التخلدي عدن ثم التراجع إلى الجنوب . لم تستطع روما في ذلك ا

مددن تكثيددف الهجمددات ضددد تكفريندداس  (كورنيليوسدددوالبيال)مسدداعده تكفريندداس ، وتمكددن الرومددان بقيددادة 
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ومالحقته ، ومن ثم محاصرته والهجوم عليه ، وقتل عدد كبير من قواته ، وقد قاتل تكفرينداس حتدى سدقط 

ن الرومددان مددن القضدداء علددى ثددورة تكفريندداس بعددد أن دامددت سددبع م ، وبددذلك تمكدد10فددي المعركددة عددام 

سنوات
(13)

  . 

م، وسدارعت أويدا بطلدب المسداعدة مدن الجدرميين  00 - 11نشب صراع بدين أويدا ولبددة فدي عدام          

بسدبب قلددة عددد سددكانها، إضدافة إلددى أن الجدرميين كددانوا هددم القدوة الوحيدددة فدي الددداخل القدادرة علددى خلددا 

ع القبائددل والمدددن األخددرى ، وكددذلك بسددبب إدرا  أويددا حقيقددة تضددارب المصددالح االقتصددادية تحالفددات مدد

والسياسية بين الرومان والجرميين . استجابت جرمه لطلب أويا ، وأرسدلت جيشداً مسدلحاً نحدو مديندة لبددة  

اخدل وحاصرت القوات الجرمية لبدة ، وعملدت علدى تخريدب أراضديها الزراعيدة ، وتحصدن أهدالي لبددة د

( مدن Festusأسوار المدينة ، وطلبوا المساعدة مدن الرومدان ، و تمكدن الجديش الرومداني بقيدادة )فسدتوس

هزيمة الجرميين وفك حصار لبدة ، واسترداد الكثير من الغنائم من القوات الجرمية واالسدتيالء علدى أويدا 

ثم عقد )فستوس( صلحاً بين لبدة وأويا 
(14)

  . 

يطمدرون  وانحو األرضي الجرمية ، و بدأ الجرميون في التراجدع ، وكدانقام ) فستوس ( بالتوجه 

وجيشه (فستوس)آبار المياه بالرمل، وقد اربكت هذه األعمال 
(15)

بشدن الغدارات  كدذلك  قام الجرميون و،  

المفاجئة على الجيش الروماني ممدا دفدع الرومدان إلدى التراجدع ، وأقدام الرومدان خطداً دفاعيداً عندد الدرأس 

رىالصخ
(16)

 .  الوصول إلى جرمة (فستوس). ولم يستطع 

مما كان له األثر الكبير  ،سادت العالقات السلمية تدريجياً بين الجرميين والرومانبعد هذه الحملة 

التقدت المصدالح الجرميدة مدع المصدالح و, في ازدهار التجارة والتعاون المشتر  بين الجدرميين والرومدان

ة بين الطرفين، شجعت الرومان على إرسال حملتين نحو الجنوب تختلفدان ونشأت عالقة صداق ,الرومانية

 في طبيعتهما السلمية عن الحمالت الحربية السابقة.

قائدد الفرقدة األغسدطية الثالثدة الدذي سدار علدى  (Flaccusسدبتيموس فالكدوس)الحملة األولى بقيادة        

رأس حملددددة إلددددى جرمدددده، ومنهددددا إلددددى بددددالد األثيددددوبيين
(17)

يوليددددوس )الحملددددة الثانيددددة كانددددت بقيددددادة .و 

م ، الذي سار بقواتده مدن لبدده حتدى بلدغ جرمده ، ثدم سدار إلدى الجندوب 255عام  (Maternusماتيرينوس

          برفقة ملك الجرميين وقواته ، وبعد أن ساروا طيلدة أربعدة أشدهر إلدى الجندوب وصدلوا إلدى منطقدة تسدمى

القرن بكثرة( حيث يتجمع وحيد  Agysimba) أجيسمبا
(18)

. وفي هذا المكان ال يزال تقيم إلى اليوم قيبلدة 

أسمها جرمة ، وهم أحفاد الجرميين الذين ظلوا بذلك المكان منذ القرن األول الميالدي
(19)

. 

هكذا بمساعدة الجرميين اخترق الرومان الصحراء الكبرى حتى أواسط أفريقيا ألول مرة، وبعد هدذه و    

 . ارة بين بلدان البحر المتوسط وأواسط أفريقيا عن طريا الوسيط جرمةالحملة زاد حجم التج

أثمر التعاون بين الرومان والجرميين لصالح الطرفيين، فنشطت القوافل الصحراوية وازدهرت مددن      

إال أن المملكة الجرمية احتفظدت بسديادتها  ، الساحل وجرمة . وعلى الرغم من تلك العالقات بين الطرفين

 قالليتها .واست

في أواخر القرن الثاني الميالدي قامت قبائل النسامونيس والجرميين بغدارات مشدتركة علدى المددن         

          (Septimius Severusسددبتيموس سدددويروس) الرومانيددة السدداحلية ، وذلدددك أثندداء حكدددم اإلمبراطددور

م 101ن حتى فزان عام قاد بنفسه حملة لمطاردة النسامونيس والجرميي ( الذيم122 – 210)
(20)

 . 

ببنشاء نظام دفاعي جديد يعتمد علدى سلسدلة مدن التحصدينات  (سبتيموس سويروس)قام االمبراطور        

وحصدن القريدات   ,وحصدن غددامس, على الحدود الجنوبية للمدن الرومانية الساحلية مثل حصن أبو نجديم 

الطددرق وسلسددلة مددن المددزارع  نسلسددلة مدد  -سأبندداء وأحفدداد سددبتيموس سددويرو  -وكددذلك أقددام السددويريون

)الليمس( المحصنة
(21)

 لصد هجمات القبائل الليبية ، خاصة الجرميين . 
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فددي منتصددف القددرن السددادس المدديالدي حددد  صدددام بددين الدولددة البيزنطيددة علددى السدداحل وقبائددل 

كثدرة فدي حروبهدا وفدي األمازيغ ) لواتة، وزناته، ومزاته، وهوارة( ، وقد اسدتعملت هدذه القبائدل الجمدال ب

ترحالها، واستطاع البيزنطيون االنتصار على هذه القبائل، وقاموا بقمعها بشدة، فاضطرت إلى الفرار إلى 

الصحراء وأراضي الجرميين، وقامت الحرب بين الجرميين والمزاتيين، انتهدت باسدتيالء المدزاتيين علدى 

الشداط  وجعدل المدزاتيين مدن ودان قاعددة  لهدم  منطقة الحمادة الحمراء، وجيل الحساونة، وودان، ووادي

وشديدوا مديندة , وهرب الهواريون من مدينتهم زلة التي استولي عليها البيزنطيون وتوغلوا في الصدحراء 

صغيرة سموها زويلة تصدغيراً لعاصدمتهم زلدة، وبدذلك خرجدت المنطقدة الشدمالية والشدرقية مدن السديطرة 

الجرمية
 (22)

وأقامدت عاصدمة لهدا  ,جرمية أعلنت قبائل النيجر انفصالها عن جرمه. وفي جنوب المملكة ال 

في خاور
 (23)

 . 

جال ووادي مرزق فقط ، وصل الفتح العربي اإلسالمي بقيادة عقبدة آلأصبحت المملكة تضم وادي ا        

ميدة وسلم له ملكها بدون مقاومدة ، وتمكدن عقبدة مدن فدتح بداقي القدالع الجر ,م إلى جرمه 111بن نافع عام

حتى وصل خاور ببالد النيجر
 (24)

. 

 

 -مراحل تاريخ المملكة الجرمية:

إن المملكة الجرمية لم تظهر في التاريخ بشكل فجائي ومكتمل، وإنما نشأت وتكونت نتيجة تطدور           

 شهده المجتمع الجرمي، ويمكن تقسيمه إلى مراحل هي كاآلتي: 

 :ق.م  011 -9111المرحلة الجرمية المبكرة  -9

تمتد من نهاية األلدف الثانيدة إلدى منتصدف األلدف األولدى قبدل المديالد، وأكددت دراسدات  )دانيلدز( 

وأبحا  مشروع فزان
*
ن الجرميين بنوا مستوطناتهم المبكدرة فدي النصدف الثداني مدن األلفيدة الثانيدة قبدل أ 

األكاكوس والتاسيلي الميالد ، وقد بنيت المستوطنات الجرمية المبكرة على رؤوس جبال أمسا  زطافت و

ومنحدددراتها، وتوجددد مجموعددة كبيددرة مددن المسددتوطنات علددى حددواف المنحدددرات فددي وادي اآلجددال منهددا 

زنككددرا وتيندددا، وخليددف ، وتددو  وأيضدداً  فددي  وادي الشدداطى منهددا تمسددة وادري
(25)

، وفددي منحدددرات  

 صحراء الكبرى. األكاكوس مثل وادي كيس ، وتشوينت في وادي تانزوفت ، وغيرها من مناطا ال

جريدت عمليدات علدى عيندات عضدوية مدأخودة مدن منحددرات جبدل زنككدرا  أذكر) دانيلز( أنده قدد 

( ترجعها إلى النصف األول مدن األلفيدة األولدى قبدل C-14فكانت النتائج المتحصلة وفا الكربون المشع )

الميالد
(26)

. 

معقددد عنددد قمددة الجبددل ومعظمهددا  اكواخدداً صددغيرة ذات تركيددب دإن المبدداني الباقيددة فددي زنككددرا تعدد 

مباني بيضاوية، ويحتوي بعضها على أسوار مالصقة منحنية، ومعظم مدداخل المبداني تدم تغطيتهدا بطبقدة 

كثيفددة مددن البقايددا العضددوية البشددرية والحيوانيددة، وتوجددد مجموعددة مددن النقددو  والرمددوز علددى األسددطح 

منحددرات الجبددل وكلهدا تعددود وفدا تددواريخ  الصدخرية، وكددذلك الفخدار واألدوات الحجريددة المنتشدرة علددى

(  إلى النصف األول من األلفية األولى قبل المديالد، وتوجدد مجموعدة مدن المبداني C-14الكربون المشع )

الطينية والمقابر والمالمح األخرى تقع على منحدرات الجبل
(27)

. 

قع الجبلي الحصين الواقع على المو ، بزنككرا (أسفرت أعمال المسح والتنقيب في أبحات ) دانيلز       

  مسكن ومنطقة دفن في منحدرات هذا التل 000جنوب غرب العاصمة جرمه عن وجود   (كم0.5)بعد 

ثم توقف إلى حد ما في القرن ، قبل الميالد  األلفية األولىوقد بدأ االستيطان في النصف األول من  ،وقمته 

من  كثيراً وقد اكتشف أثناء الحفر أن  . ستيطان في جرمهالخامس قبل الميالد في الوقت الذي بدأ فيه اال

األسطح السكنية داخل وخارا المباني تتألف من بقايا عضوية مثل رو  الحيوانات، وبقايا أشجارالنخيل، 

وأكدت تقارير الحفر وجود طبقة  ,وعظام الحيوانات ،والطوب المحروق، والفحم ،واألوراق والليف
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وقد تم جمع عدة عينات من هذه الترسبات العضوية من أجل الدراسة  ،سميكة من رو  الحيوانات 

المستقبلية 
(28)

 . 

قدول أن الجدرميين األوائدل أنشدأوا الكثيدر مدن المسدتوطنات يمكن الواستناداً على تلك الدالئل األثرية        

بة إمسدا  ومنحددرات وادي اآلجدال، وفدي منداطا أخدرى مدن فدزان كهضد, الجرمية المبكدرة علدى الدتالل 

واالكاكوس والتاسيلي، وتؤكد النقو  والرسوم الصخرية  في فزان ظهدور الجدرميين وممارسدتهم للصديد 

   والرعي.

   -م : 9 –ق.م  011مرحلة ظهور جرمة : من  -2

ق.م تقريبدداً، وهددو الددزمن الددذي بدددأ   000 - 500انتهددت أول مرحلددة اسددتيطان فددي زنككددرا حددوالي          

جديد في وسط وادي اآلجال وهدو جرمدة ، غيدر أن اسدتيطان زنككدرا ظدل مسدتمراً  سكني يظهر فيه موقع

 بكثافة أقل حتى القرن األول قبل الميالد . 

 إن العيندددات التدددي أخدددذت مدددن المسدددتويات القديمدددة لمديندددة جرمدددة ، يرجدددع تاريخهدددا إلدددى الفتدددرة   

وتشددييد العاصددمة جرمددة والمدددن  ق.م ، وهددي المرحلددة التددي بدددأ فيهددا الجرميددون بندداء 100 -000مددن 

األخرى، أي أنها مرحلة االستيطان المدني المبكر ، بعدد انتقدال الجماعدات التدي تسدكن بدالمواقع المرتفعدة 

وأطلقدوا اسدم  ,فيهدا وكوندوا البلددات اسدتقرواوالمحصنة مثل زنككرا إلى أرضدية الدوادي ، وبندائهم بيدوت 

االسم مدأخوذ مدن اسدم البلددة فدي اللغدة الليبيدة القديمدة  اغدرم  ثدم ها، وؤإنشا تم غرمة على البلدة األم التي

أصبح هذا االسم يطلا على المكان والسكان ، حيث أصبحت غرمة  جرمة  هدي المديندة األولدى للمملكدة 

 الجرمية  

 -اختار الجرميون جرمة لتكون حاضرة لهم وذلك لألسباب اآلتية :     

ة ، حيدث تحديط بهدا حمدادة مدرزق مدن الجندوب ورمدال إن موقع جرمه محداط بتحصدينات طبيعيد -2

 زالف من الشمال . 

وقريباً جداً من السطح األمدر  اً كبير اً مائي اً وقوع جرمة في وسط وادي اآلجال الذي يحوي مخزون -1

 الذي وفر مراعي خصبة، وساعد على ازدهار الزراعة الجرمية القائمة على نظام الفجارات . 

 . مة مكن الجرميين من التحكم في الطرق التجارية في الصحراءإن الموقع الجغرافي لجر -0

 

بنى الجرميون جرمة على مرتفع من األرض في وسط وادي اآلجال، وهي تبدو بيضاوية الشكل      

تقريباً، وقامت فيها المنازل المبنية من الحجر، وأقيمت عليها الحمامات ونظم المجاري. وتتميز المباني 

   -المعمارية اآلتية : في جرمة بالخصائص

 غالبية المباني ذات أساسات صخرية. -2

 المباني ذات زاويا قائمة . -1

 مم . 10 -00وجود أعمدة، وحوائط شاهقة ذات سمك  -0

المباني متسعة وجيدة التنظيم .وجود دهانات الحائط، وقشر الرخام، والزخرفة  -0
 (29)

. 

 

 في فزان ذكر أسماء كثيرا (كورينليوس بالبوس) لحملة القائد الروماني (بليني)في أثناء وصف          

ق.م( ، نذكر منها ماتلجأ   21من المدن الجرمية، وذلك في الربع األخير من القرن األول قبل الميالد )

دبريس، جراما، تابيديو، ثين، نيتيرن، رابسا، تابساجو، يون، بجي، باراكو، بالوبا، داالسيبالسا، جولي 

ماكسال، زيزاما، جيري
(30)

 . 
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               ق.م ،وكدان الجرميدون قدد شديدوا كدل تلدك المددن التدي ذكرهدا 21إذا كانت الحملة الرومانية عام  

 ( ، فبن ذلك يبين المستوى الذي وصلت إليه المملكة الجرمية في نهاية األلف األولى قبل الميالد.) بليني

 -م : 311 -9المرحلة الجرمية الكالسيكية:  - 3

مرحلة النمو والرخاء واالزدهار للمملكة الجرمية ، وقد دلت حفريات مصلحة اآلثار الليبية في هي       

يدت الستينات من األلفية الماضية أن جرمة بلغت قمة ازدهارها خالل القرون الميالدية األولى حيث ش  

     . حراويفيها المنازل والحمامات ونظم المجاري، وقد أقيمت المباني على الطراز المحلي الص

كانت جيدة التنظيم والتصميم للمباني القريبة من  وكشفت األبحا  والحفريات أن المناطا الجرمية     

القصر مثل جرمة، وقصر الشرابة وقصر بن دغبة، وأيضاً كانت مثل تاجليت والحطية لديهم مبان عامة 

من المواقع  كثيراً منتظمة  وتوضح ونصب تذكارية، وكذلك تتميز القرى الصغيرة باألزقة والسياجات ال

التناسا الواضح في اتجاه المباني والشوارع الفرعية والطرق. وتشير األدلة األثرية وكتابات الكالسيكيين 

إلى أن المملكة كانت نتاجاً لقوة عسكرية  وموارد اقتصادية كبيرة وقد اجتمعت عدة عوامل ساعدت على 

، واتساع األراضي الجرمية، والتنظيم السياسي واالجتماعي، والقوة نجاح الجرميين هي الكثافة السكانية

 العسكرية )الحصان والعربة( ، وتطور نظام الري )الفجارات(، وتنظيم التجارة الصحراوية  .

 -م :911 -311المرحلة المتأخرة مرحلة الضعف واالنهيار:  -4

المملكة وأدت إلدى التددهور التددريجي لبنيانهدا انهيار المملكة الجرمية جاء نتيجة عوامل عصفت ب إن      

 -ومقوماتها ، وهذه العوامل هي:

 العامل المناخي والزراعي . .2

 العامل التجاري . .1

 العامل العسكري . .0

 العامل الخارجي . .4

 -مظاهر الحضارة الجرمية :

فريقيا ، وقد مرت بحقب أإن الحضارة الجرمية واحدة من أهم حضارات الصحراء في شمال   

تتابعة تميزت كل منها باثار مادية تعكس سمات ومظاهر حضارية مختلفة؛ كالمظاهر السياسية م

 واالقتصادية ، واالجتماعية ، والدينية ، والفنية .

هو النظام الملكي، وقد أشار الكتاب الكالسيكيون إلى الملو   ةكان نظام الحكم في جرم   

 )بطلميوس( أشار ,سي للجرميين كان قائماً على النظام الملكي ن البناء السياأالجرميين، األمر الذي يؤكد 

اصطحب معه ملك الجرميين في رحلته إلى المناطا التي  ماتيرنوس (يوليوس )ن القائد الروماني أإلى 

تقع إلى جنوب مملكة الجرميين
(31)

  يهتم ملو  الجرميين بتربية الخيول ويقيمون حفالً  )سترابو( يقول. و

ه الملك   سنوياً يحضر
(32)

 . 

علي الدينية والدنيوية ، ويكون رؤساء األقاليم أمراء تابعين له ألإن الملك هو صاحب المكانة ا  

 قاليم، ولهم مكانة خاصة ومميزة .األوينوبون عنه في حكم 

 دن وتعوقام النظام الملكي الجرمي على أساس القوة العسكرية والحربية التي تميز بها الجرمي   

و الحصان من أهم العوامل التي مكنت الجرميين من بسط سيطرتهم على فزان، إن امتال   العربة

الجرميين للعربات التي تجرها الخيول وكذلك األسلحة، جعلهم شعبا محاربا يغلب عليه الطابع العسكري 

لمهور يبلغ إلى أن الجرميين اعتنوا بتربية الخيول بشكل كبير، حتى أن عدد ا )سترابو(يشيرووالحربي . 

كل عام مائة ألف مهر
(33)

. 
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ربعة خيولأثيوبيين بالعربات المجرورة بألسرهم لأو ،عربات الجرميين )هيرودوت( ذكرو   
(34)

 .

إن استخدام الجرميين للعربات ميزهم بسرعة الحركة، وزاد من قدراتهم الحربية ، ومكنهم من فرض 

ثارية في فزان اطالل الحصون والقالع المتواجدة في وتوضح البينة اآل.  سيادتهم على فزان وما يجاورها

أغلب المواقع الجرمية، والتي تؤكد القوة الحربية والعسكرية للجرميين . إن النظام السياسي الجرمي هو 

 نظام  قوي  ومميز يكشفه ما خلفه الجرميون من المقابر، والقالع والحصون وكثافة المستعمرات . 

ظهددرت ، لقددد ية الجرميددة علددى عدددة مقومددات أهمهددا الزراعددة والتجددارة  اعتمدددت البنيددة االقتصدداد 

الحضددارة الجرميددة كاسددتجابة ألحددوال بيئيددة ومناخيددة متغيددرة )الجفدداف والتصددحر( ، األمددر الددذي دفددع 

فكاندت الفجدارات هدي  ،وتدأمين حيداتهم  ، الجرميين إلدى تغييدر أسدلوب حيداتهم ، ومواجهدة تلدك الظدروف

 وبناء المملكة والحضارة. ،امت عليه الزراعة الجرمية ومن تم االستقرارالحل واألساس الذي ق

والطريقة التي تبناها الكتاب الكالسيكيون  ،لم تتم اإلشارة إلى حقيقة الزراعة الصحراوية إال نادراً 

حيث أشار بعضهم  إلى الجرميين  ، لشرح حياة الجرميين هي حكم مسبا بناء على المنظور العام لديهم

التسلح ، وقطاع  ون وبال قانون ، وخفيفون ويسكنون العشش ومتفرقونهم قبيلة بدوية ، وأنهم متوحشأب

 م مع رؤية بع  الكتاب اليونان والرومان عن شعوب الصحراء.الءطرق وغيرها من الصفات التي تت

لكتاب إن ما وصلت إليه نتائج الحفريات األثرية بشأن الزراعة الجرمية ال يتفا مع إشارات ا 

لقد قدمت نتائج الحفريات صورة مختلفة عن الزراعة الجرمية التي وصفها الكتاب  ،الكالسيكيين 

 الكالسيكيون .

ضمن االبحات الخاصة بمشاريع اليونسكو الخاصة بالوديان الليبية تم تحليل العينات المأخوذة من 

لجرمي ، فمنذ األلفية األولى قبل الميالد زنككرا، وتشير البينة الوفيرة إلى الطبيعة الزراعية لالقتصاد ا

وتشير البينة إلى حصاد أشجار النخيل المروية، والقمح، والشعير وكرمة العنب، وشجرة التين. وعلى 

أسس علمية تمت دراسة العينات النباتية التي أوضحت حالة الزراعة في الصحراء خالل األلفية األولى 

ثة محاصيل للغالل وثالثة محاصيل للفاكهة، وكذلك نباتات السلطة و قبل الميالد، وأمكن تحديد نوعية ثال

 20األعشاب العطرية ، وأمكن تحديد تاريخ المجموعة الذي أمكن إثباته عن طريا استخدام كربون 

ق.م( 000 – 100إلى نحو )( C-14المشع )
(35)

. 

ى انتقالهم من المواقع وشجعت عل, معرفة الجرميين بالفجارات مكنتهم من الزراعة المستقرة  إن

وقد  ,المحصنة مثل زنككرا ، وتو ، وتندا وغيرها من األماكن المرتفعة، إلى االستقرار بأرضية الوادي 

تركزت الفجارات بكثافة في وادي اآلجال قلب منطقة الجرميين، وأيضا في وادي برجوا  ومنطقة 

 مرزق  ووادي الشاط  ، والجفرة . 

لمحلي لنوع من قنوات الري ، وقد اعتمد الري في وادي اآلجال على والفجارات هي المصطلح ا

الفجارات ؛ ألن الينابيع والعيون الطبيعية قليلة في الوادي على الرغم من أن الوادي ذو جدول مائي قريب 

من سطح االرض . وقد قام الجرميون بحفر آبار أو قنوات عند القاع تحت أقدام التل عند الحافة الجنوبية 

لوادي و يوصلونها إلى مركز الوادي عن طريا ممر تحت األرض مائل بشكل طفيف ، ومسار هذا ل

الممر ذو عالمات على السطح عند مسافات معينة بواسطة أكوام ترابية تحيط بالفجوات الرأسية . 

فا أثناء والغرض من هذه الفجوات هو تقديم التهوية ، وأيضا وسيلة سهلة إلزالة الفوائ  من الممر أوالن

ألنه قلب منطقة الجرميين ، وفيه , عمليات التشييد والصيانة ، ووجدت الفجارات بكثافة في وادي اآلجال 

من األبي  في الشرق إلى تين ابوندا إلى ما وراء  -ينتشر على طول وادي اآلجالوتقع العاصمة جرمة ، 

صل بقدر كبير أو قليل وأحيانا في ( فجارة بشكل متوا550عدد يصل إلى أكثر من ) -وباري في الغربأ

م، وقد كشفت 2111 -2151تجمعات كثيفة ، وقد تم رصد تلك الفجارات في صور جوية أخذت في 

وإلى الشرق  ,الدراسات التي أجريت على االرض المزيد من الفجارات غير المرئية في الصور الجوية
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الجوية، وكما تم رصد الفجارات في من مرزق تم رصد الكثير من الفجارات تم تحديدها من الصور 

شمال شرق فزان في واحة أم العبيد ، وزله ، وواحة الجفرة ، وكذلك تم رصدها في وادي الشاط  إلى 

الشمال الشرقي من برا  . وقد ارتبطت الفجارات بمواقع إقامات جرمية معروفة ، ومنبع الفجارات هو 

جنوبي للوادي، حيث توجد الجبانات ذات األنصبة الترسبات الحصوية في قدم المنحدر في الطرف ال

التذكارية الحجرية التي ترجع للجرميين 
(36)

 . 

إن التشكيالت الملحوظة للفجارات ترتبط بمناطا استقرار جرمية معروفة ، ومن خالل الصور 

من منظومات الفجارات إلى الشرق من مرزق كثيراً الجوية المتوفرة في أرشيف )دانيلز( تم رصد 
(37)

 .

ووجدت الفجارات في شمال شرق فزان في واحة أم العبيد في الطريا المتجهة شماالً من سبها إلى وادي 

 البوانيس إلى الفقهة ، وأيضاً في واحة الجفرة ، وكذلك في وادي الشاطىء .

إن االنتشار الواسع في استخدام الفجارات في أودية فزان وواحاتها يدل على أهمية الفجارات 

في االقتصاد الجرمي ، كما أن أعداد الفجارات الموجودة هو ما تم رصده من خالل الصور  ودورها

حيث قضت ,الجوية أو من خالل المسح األثري ، بينما األعداد الحقيقية للفجارات قد تكون أكثر من ذلك 

 اعمال التنمية الحديثة على الكثير من آثارها .

لم يجعل الزراعة ممكنة فحسب؛ بل جعلها مجدية أيضا  إن هذا النظام من الري ) الفجارات (  

التابعة لهم  ىوهكذا تمكن الجرميون من ممارسة الزراعة المستقرة في وادي اآلجال والمناطا األخر

ونتج عن ذلك استقرار سكاني كبير، وظهور دولة جرمية موحدة تسمح بري مساحات أكبر، وخلا فائ  

ارة الجرمية ، وكذلك ساهم االقتصاد الزراعي الجرمي في تلبية زراعي أكبر ساهم في ازدهار التج

 .              طلبات مدن الساحل بما تحتاجه من إنتاا فالحي

كان الصيد والرعي سابقين للزراعة ، غير أن الظروف البيئية والمناخية دفعت الجرميين إلى 

ستمر الرعي إلى جانب الزراعة عند تغيير أسلوب حياتهم من الرعي إلى الزراعة المستقرة ، وقد ا

الجرميين وذلك أن زراعة الحبوب ال تتعارض كثيراً مع تربية الحيوان ، ألن الحبوب تحتاا العمل 

حقبتين في العام )الحرت والحصاد(، وتربية الحيوان مكملة للعمل الزراعي ألنها توفر حيوانات الجر 

 اتي يكمل بعضه بعضا .والنقل والدرس، كما أن الغداء الحيواني والنب

أشار )هيرودوت( إلى الثيران الجرمية وقال  وبشر يسكنون هذا المكان يكون اسمهم الجرامنتس  

 )......( ولدى هؤالء توجد الثيران التي ترعى وهي متراجعة إلى الخلف، للسبب التالي

إذ ال يمكن أن تسير إلى ,  ألن لها قرونا منحنية إلى األمام فهي لذلك  ترعى وهي تتقهقر إلى الوراء

األمام ألن قرونها عندئذ ستنغرز في األرض، وال تختلف عن الثيران األخرى في أي شي آخر غير ذلك 

باإلضافة إلى الجلد من حيث السمك والملمس   
(38)

      . 

أكدت حفريات مشروع فزان قيام الجرميين بتربية الماشية واألغنام ، والماعز، والخنزير إضافة   

ة تم اصطيادها مثل الوعل يإلى الحمار، والحصان ، وكذلك وجد بالعينات الحيوانية عينات لحيوانات بر

والغزال و األرانب
(39)

أشار )سترابون( إلى تربية الجرميين للخيول قد . و 
(40)

. 

اء ساعد وقوع جرمه في قلب األراضي الجرمية، في الهيمنة على أهم  الطرق التجارية  في الصحر       

الرابطة بين مدن الساحل وأواسط إفريقيا، والشرق والغرب ، ومارس الجرميون تجارة الصحراء ، 

وأظهروا مقدرتهم كوسطاء تجاريين بين الشمال والجنوب يبادلون البضائع الصحراوية وسلع أواسط 

الطرق  تنطلا  إفريقيا بمنتوجات الساحل والجنوب األوروبي، وكانت القوافل التجارية تمر عبر شبكة من

هذه الطرق من أهم الطرق التجارية؛ وذلك  دمن بالد الجرميين في اتجاه الشمال واتجاه الجنوب . وتع

ألنها من أقصر الطرق المنطلقة من البحر المتوسط إلى أواسط إفريقيا؛ نتيجة ألن البحر المتوسط يتداخل 
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ن أواسط إفريقيا ، كما ساهمت كثرة الواحات في اتجاه الجنوب مما يقصر المسافة بين البحر المتوسط وبي

المياه واإلمدادات للقوافل  وأسهمت كثرة الحيوانات في توفير  ، والقالع ، والحصون الجرمية في توفير

( ، إضافة إلى امتداد المناطا الصخرية الصالحة لسفر الدواب ، والعربات 41الغذاء ألصحاب القوافل)

ى التاسيلي واألكاكوس واندي، ودارفورمن الساحل إلى جرمة ، ومنها إل
(42)

. 

حرص الجرميون على أن تكون سيطرتهم محكمة لمداخل الصحراء ، ولذلك أنشأوا غدامس     

على الحدود الشمالية للصحراء ، ونظموا طرق القوافل التي يسيطرون عليها ، حيث أقاموا الحصون 

ة واإلشراف عليها ، وحمايتها من األخطار. والقالع واألبراا ليحافظوا على سالمة الطرق التجاري

تحيط بها األسوار المرتفعة، ولها أبراا مراقبة ويتوسطها بئر للشرب ، وتشرف  والحصون هي مبان  

الحصون والقالع على أحد الوديان لالستفادة من مياه األمطار، وكذلك الستخدامه كمرعي لحيوانات النقل 

وأي مسرجن في منطقة األكاكوس، وحصن مارا غرب مرزق , ، ومن هذه الحصون حصن أي ونكنن 

وحصن اغرام نظاريف بالقرب من غات وغيرها الكثير. وتوجد الكثير من القبور الجرمية حول تلك 

الحصون والقالع ، وذلك يدل على استقرار حاميات بهذه الحصون ، إضافة إلى استقرار جماعات من 

من المراكز التجارية بجوار الحصون . ومن ثم  كثيراقيام الجرميين حول الحصون ، وأدى ذلك إلى 

كم جنوب 200نشأت حول هذه الحصون مدن كبرى ، ومن بين هذه المدن مدينة شربه التي تبعد حوالي 

غرب مرزق
 (43)

 . 

ارتبطت جرمه بعدد من الطرق التجارية مع المدن الثال  ، أقدمها ما ذكره هيدرودوت عندد حديثده          

عن الجرميين
(44)

. ولم يظهر الفينيقيون أية رغبة فدي التوغدل إلدى داخدل إفريقيدا، واكتفدوا ببنشداء المراكدز 

كاألحجدار الكريمدة ، سلع وبضدائع وانتظار ما تجلبه قوافل الجرميين من  ,التجارية على الساحل األفريقي

                    وذكدددرت المصدددادر الكالسددديكية أن أحدددد التجدددار الفينيقيدددين واسدددمهوالدددذهب، والعددداا، وريدددش النعدددام . 

) ماجو( عبر الصحراء ثال  مرات ، مرافقاً للقوافل الجرمية
(45)

 . 

سدتوطنات الفينيقيدة فدي شدمال أفريقيدا  وقدد في القرن الخامس قبل الميالد أمتد نفود قرطاجة إلدى الم        

إلدى أن الجدرميين كدانوا يمارسدون التجدارة  )بليندي( ارتبطت قرطاجة بصدالت تجاريدة مدع جرمدة . يشدير

الصحراوية ، ويزودون سوق الصداغة فدي قرطداا والمددن البونيدة األخدرى باليداقوت الجرمدي نسدبة إلدى 

ويدأتون بده إلدى المددن البونيدة، فتوزعده علدى األسدواق، الجرميين الذين كانوا يستخرجونه مدن الصدحراء 

حتى يصل مصانع الحرفيين المختصين، ويضيف بليندي أن هدذا الندوع مدن الحجدر أصدبح يسدمى بدالحجر 

القرطاجي )الكربونكل( وهو نوع من العقيا األحمر
(46)

 . 

سدلع الصدحراوية شملت التجارة الجرمية القرطاجية الذهب ، والرقيدا ، والعداا... وغيرهدا مدن ال 

واألفريقيددة . وكددان التجددار القرطدداجيون يبيعددون سددلعهم إلددى الجددرميين سددكان الصددحراء ، ولقددد اسددهم 

الجرميون  بدور كبير في ازدهار المدن الفينيقية القرطاجية
(47)

. 

تر  الرومان أمر التجارة الصحراوية في أيدي الجرميين، وذلك عقب فشل حمالتهم ضد 

فع الرومان إلى التحالف معهم ، وإقامة عالقات الصداقة والتعاون معهم ، حيث قام الجرميين  وهذا ما د

ببرسال حملتين إلى الجنوب من أجل استكشاف المنطقة وتطهير المسالك  -وبمساعدة الجرميين -الرومان

 م(.  Maternus  255( وحملة )يوليوس ماتيرنوسFlaccusالتجارية، والحملتين هما حملة )فالكوس

دت المدن الثال  لبدة ، وصبراتة ، واويا على نمو التجارة الجرمية الرومانية، باإلضافة إلى ساع

ظهور بع  الموان  األخرى منها اسبيس ) بويرات الحسون (، ماكوكا ) تاورغاء (، ماكوماديس  

سرت( ، كيفاالي ) مصراتة ( -)حصن يوفرنتا
 (48)

 . 

ن الميالدية األولى، وأكد دانيلز على وجود األدوات الرومانية نشطت التجارة الصحراوية خالل القرو     

في المقابر الجرمية 
(49)

 . 
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لم يقتصر دور الجرميين على الوساطة بين الساحل وأواسط إفريقيا، وإنما كانوا هم األساس في 

لح   هذه التجارة حيث كانت لهم منتجاتهم الخاصة واألساسية وهي : القمح والكاربونكل والعاا والم

وكان الجرميون  -كانوا يجلبونه من اواسط افريقيا  -والرقيا وريش وبي  النعام و الخيول والذهب

 يستوردون من الساحل الزيوت والخمور و المنسوجات الحريرية والصوفية والفخار واألسلحة . 

استخدم الجرميون الثيران في نقل السلع والبضائع
(50)

يران ، ووجدت في فزان رسوم واضحة للث

وهي تجر العربات في األكاكوس والتاسيلي ، كما استخداموا الحمير في النقل وجر العربات 
(51)

ويوجد   

نقو  لها في جبل زنككرا ، وعندما زادت حدة الجفاف في الصحراء استخدم الجرميون الخيول لجر 

العربات 
(52)

 ولهاالفضل في سيادة الجرميين على طرق القوافل التجارية  . 

اعتقد الجرميون كغيرهم من الشعوب القديمة بوجود قوى عليا لها عليهم حكم وسلطان فبذلوا جهدهم      

لنيل رضاها والتقرب منها والحصول على مساعدتها، والنجاة من عقابها، وكان اإلله آمون من أهم اآللهة 

اء ويرشدهم إلى لسكان الصحراء حيث كانوا يستشيرونه في أمورهم، وصار هادياً للضالين بالصحر

ينابيع المياه واآلبار، وأصبح حاميا لهم من األخطار
(53)

. وكشفت حفريات أيوب في جرمة عن وجود 

تمثال صغير لإلله آمون وهو يرتدي التاا ، ويدل ذلك على أن الجرميين عبدوا اإلله آمون مثل غيرهم 

 الجرميون اآللهة التي عبدها . ومنعندهم حتل اإلله آمون مكانة مرموقة امن سكان الصحراء الذي 

اإللهة تانيت ، حيث اعتبروها رمزاً للخصب واألمومة والسالم والرخاء ، ولونوها باللون األحمر رمز 

الحياة ، وتانيت هي سيدة القمر الذي يهدي المسافرين ليالً بالصحراء
(54)

 . 

يدة ممدا يعكدس تطدوراً أظهرت الدراسات اآلثارية وجود تندوع فدي أشدكال المقدابر والمددافن الجرم

الشددكل الدددائري   -زمنيدداً مختلفدداً ، وعوامددل اقتصددادية واجتماعيددة وإقليميددة مختلفددة ، ومددن هددذه االشددكال : 

 . *والمقبرة المدرجة ، والمقبرة الهرمية ، والموزاليوم

كثافدة فدي المقدابر والجباندات، وقدد وإن أكثر المناطا كثافة في السدكان هدي أكثدر المنداطا تنوعداً 

 ارتبطت المقابر الجرمية بسمات مشتركة هي :  

 نقو  ورسوم األيدي أو القرون أو غيرها من اللقى .   -2

 عرض الطاوالت والمذابح الحجرية .  -1

مددن المقددابر  كثيددراالمحيطددات الجنائزيددة المربعددة أو قائمددة الزوايددا المرتبطددة بجانددب مددن جوانددب  -0

 ع المعروضات عليها .  المربعة ، وذلك من أجل إضافة منطقة للمقبرة لوض

إلى استخدام اللون  (هيرودوت)تجدر اإلشارة إلى أهمية اللون األحمر عند الجرميين، حيث أشار     

األحمر عند الليبيين
(55)

في طالء أدواتهم ، وأيضاً في طالء مقابرهم                  ون، وقد استخدمه الجرمي

، ويرمز اللون األحمر إلى الدم ، الذي يعتبر جريانه في  من الداخل وعلى األعمدة ، واألسطح الخارجية

كشفت الحفريات عن وجود سلسلة من المواد الموجودة في المقابر فباإلضافة وقد  اإلنسان يعني الحياة ،

إلى المواد األساسية وجدت قوارير الخمر وأغطية أواني الشرب والفناجين، والكؤوس الزجاجية ، 

ابيح والخزف المزخرف ، ويرجع تاريخ األدوات الموجودة في جبانات الزيت ، والمص وقوارير

المنحدرات إلى النصف األخير من األلفية األولى قبل الميالد أي إلى العصر الجرمي األول كما أن مقابر 

الوادي التي ظهرت فيها األدوات المحلية الحمراء ، واألدوات المستوردة، تنتمي إلى القرن األول والثاني 

لميالدي أي بداية العصر الكالسيكي الجرمي، ووجدت إلى جانب المقابر المدرجة مقابر بها مواد قليلة ا

ن خالل مراحل يكل تلك المعطيات تعكس الحالة االجتماعية للجرمي .وتنتمي إلى القرون الالحقة لها 

دى الثروة واألشياء ضح قيمة العمل المشيد ومتتطور مملكتهم ومن خالل الطقوس والعروض الجنائزية ت

 المميزة ألصحاب المقابر .



 - 211 --------------------(    1025) الثانيالعدد االمجلد الرابع عشر(  االنسانيةمجلة جامعة سبها  )العلوم   ------------------
 

 

أنشأ الجرميون أبنية ذات تصميمات منتظمة جيدة النوعيدة ، وتدم اسدتخدام الصدخور فدي األرضديات        

والزخددارف المعماريددة ، وتميددزت األبنيددة المقامددة فددي العصددور الجرميددة األخيددرة ببقامددة األبددراا والقددالع 

 .الدفاعية الصغيرة والمتقاربة

اكتشف أيوب في حفرياته بجرمه اثنان من المباني ، أحدهما تشير الدالئل إلى أنه معبد حيث وجد 

قرص ذهبي مزخرف وذراع تمثال برونزي، وتمثال صغير ألمون وهو يرتدي التاا ، كما أن العديد مدن 

وشيد المبنى مدن   خصائص األعمدة والكتل غير المزخرفة ، والقواعد الكبيرة تشير إلى الواجهة العمودية

مدن المدواد  كثيدراالحجارة المربعة ، ووجدت أعمددة فدي الفنداء الدداخلي ، وكشدف أيدوب فدي حفرياتده عدن 

بالمبنى الذهبية
(56)

  . 

تعد منطقة فزان من أخصب مناطا الفن الصخري في العالم نظراً لعظم مساحة النقو  والرسوم في       

اتها ، وتحفل فزان بسجل حافل من النقو  والرسوم الصدخرية تلك المنطقة ، وتنوع مناظرها، وموضوع

التي صور فيها الجرميون مشاهد عن حياتهم اليومية ، فجاءت لوحاتهم مجسمة لتاريخ حياتهم . وقدصور 

مددن معرفددة الحيدداة الدينيددة ، واالقتصددادية   هر الحيدداة اليوميددة ، ومكددن البدداحثينالفددن الصددخري كددل مظددا

 لصحراء في تلك الحقبة .  واالجتماعية لسكان ا

جال تم تصدوير الحيواندات البريدة والمستأنسدة ، خاصدة الزرافدة ، والماشدية والرمدوز آلفي وادي ا         

المجددردة )الرمدداح وأشددكال بيضدداوية( ، وتظهددر صددورة الحيوانددات متناسددقة ، ولكنهددا صددغيرة وتنقصددها 

ي الغالب بواسطة مثلث بسيط وقدرون مبالغدا فدي التفاصيل التشريحية ، حيث تم تمثيل الرؤوس والعيون ف

طولها ، أما األعضاء فتم تصويرها بواسطة خطوط طويلة تنتهي بنقطة ، أو بخط واحد فقدط ، أمدا الدبطن 

، ونادراً ما تظهر األعضاء الحسية بالتفصيل uفتم تصويرها على شكل 
(57)

 . 

ات القدرون الطويلدة الممتددة لألمدام  فوق قمة زنككرا نقشت مجموعة مدن اللوحدات تمثدل اآلبقدار ذ 

وهي التي تحد  عنها هيرودوت
(58)

، عندما قال أنها ترعى وهدي تسدير للخلدف . ويشدكل الثدور عنصدراً  

مهماً فدي حيداة الجدرميين ، وارتبطدت بده حيداة اإلنسدان ومعداني الخصدب ، وكثدر تمثيلده علدى الصدخور . 

جدال وهدو أحدد الطدرق الجنوبيدة آلممر مكنوسة بدوادي ا وتوجد نقو  تمثل الفيل ، والزرافة ، والبقرة في

كدم إلدى الغدرب  05الشمالية خالل الحمادة تصل الوادي مع المسا  ومناطا الجنوب . وفي وادي بوزنة )

جال إلى المسا  ويعد طريقاً مهماً  وجدت نقدو  آلجال( يتدفا وادي بوزنة جنوباً من وادي اآلمن وادي ا

( م تقريباً 1فاعه )ارت تمثل  فيالً كبيراً 
(59)

، ويوجد فيالن آخدران  أحددهما صدغير ، ويظهدر صدياد صدغير  

الحجم بين خرطوم الفيل الكبيدر وسداقه اليسدرى األماميدة وتدزين الصدياد بريشدة فدوق رأسده 
(60)

. و تكثدر  

نقو  الماشية في وادي بوزنه ، وكذلك الزراف ، والنعام  والودان
(61)

 . 

، وقد نقشت أحياناً في جماعدات تصداحبها حيواندات أخدرى    دي الشاطمثلت األبقار بكثرة في وا 

وفي حاالت أخرى نقشت فرادى ، وكذلك وجدت نقو  للنعام في منطقة برا  
(62)

 . 

ظهرت في األكاكوس نقو  كثيرة جداً للحيوانات الكبيرة المتوحشة مثدل الثدور ، والفيدل والزرافدة          

الحيوانات مع تشكيالت بشدرية ، نقشدت الحيواندات بطريقدة خشدنة ، وبدارزة وغيرها، ونادراً ما نرى هذه 

ورسم قائم الحيوان بالوضع الجانبي . وتمتاز األكاكوس بوفرة رسوم قطعان الماشية التي يقودها ويراقبها 

 الرعاة ، وقد تر  الرعاة عدداً ضخماً من الرسوم باألكاكوس ، وامتازت تلك الرسوم بالوضوح واأللدوان 

واالنسجام بين الخطوط ، وهي مليئة بالحياة والحركة أيضاً 
(63)

. 

ظهر أسدلوب ثندائي المثلدث فدي رسدم الكدائن البشدري ، حيدث ظهدرت الخيدول وعليهدا اشدكال ا دميدة         

تتمثددل علددى شددكل مثلددث للخلفيددة وأرجددل وأذرع علددى شددكل عصددى أو مثلددت ثدداني مقلددوب )أسددلوب ثنددائي 

كتاف ألى شكل عصا أو دائرة بسيطة تقع على االمثلث( ، والرأس إما عل
(64)

 . 
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إلى أن دخول الحصدان إلدى الرسدوم الصدخرية سدواء كدان منفصدالً أم متصدالً بعربدة  (موري)أشار        

ارتفا دائماً بأسلوب ثنائي المثلث وهو األسلوب الذي انتشر في كل مكان 
(65)

 . 

مثل الفن الجرمي في عصره المبكر، ثدم تطدورت الفندون يرى أيوب أن األشكال الهندسية لإلنسان ت        

الجرميددة فددي العصددور التاليددة ، واسددتطاعت أن تصددل إلددى مرحلددة متقدمددة ، فتمكنددوا مددن أن يعبددروا عددن 

التجسيم باستعمال األلوان ثدم عبدروا عدن الحركدة ، وكدذلك بلدغ تصدوير األشدكال البشدرية بدالنقش مرحلدة 

وق قمة جبل زنككرا، حيث فيه تمثيل دقيا لمالمح الوجهمتقدمة في وجه الجرمي الموجود ف
(66)

. 

علددى الطريقددة الجرميددة فددي رسددم األشددكال اإلنسددانية بمثلثددات مزدوجددة ) الفددن  (قرازيددوزي)أطلددا        

مدن الصدحراء ، وك شدف عدن مدا  كثيدرةالجرمي( ، وتنتشر رسوم العربات التي تجرها الخيول في جهدات 

الرسدوم فدي فدزان وجندوب المغدرب وفدي الهجدار جندوب الجزائدر، واكتشددفت  يزيدد عدن ثالثمائدة مدن هدذه 

رسومها أيضاً في جبل العوينات
(67)

. تتبع موري الرسدوم الصدخرية بمنطقدة امسدا  ازطداف ، وأكدد أنهدا  

تصددور زعمدداء متددوجين يتصددافحون باأليدددي ونسدداء فددي لبدداس موشددى بالزخددارف ، فضددالً عددن الخيددول 

عام قبل ميالد المسيح2000لرسومات يعلوها غشاء العتا وهو يعود إلى والعربات، وأكد أن هذه ا
(68)

. 

ارتبط الحصدان بالمحدارب الجرمدي الدذي يحمدل الدرمح ، ويرتددي نوعداً معينداً مدن ربداط الدرأس   

ويوجد عدد من نقو  الخيول وهي تحمل الخيالة في ممر مكنوسدة
(69)

. وانتشدرت رسدومات الحصدان فدي 

 العربات التي تجرها الخيول والتي تحد  عنها هيرودوت.  وادي الشاطىء ، وكذلك

ظهددرت رسددوم الجمددل وتشددتمل علددى الجمددال والبشددر والصددنادل أو إطددارات األقدددام ، والصددور تددم         

رجل أو أربعة للحيوانات  ألنقرها بتخطيط عري  ، و يصور الشكل بدون تفاصيل حيث تظهر اثنان من ا

الكتابة الليبية مرتبطة بالصور ، وتتواجد إطارات الصنادل أو األقدام بدالقرب  ووجد عدداً كبيراً من نقو 

من نقو  اللغة 
(70)

بيئدة جافدة مسدتمرة فدي وادي اآلجدال ، حيدث  علىهذه النقو  مؤشراً واضحاً  د، وتع 

شدار أصبحت تربية األبقاروالخيول أمراً مستحيالً لعدم توفر المرعى ، وقد ساعد تشكل الصحراء على انت

 الجمل .

إن الكتابات القديمة التي دونت ونقشت على الصخور في الصحراء ارتبطدت غالبداً برمدوز وصدور         

للحيوانات والبشر. وتتسم هذه الكتابات باستخدام عدد كبيدر مدن الحدروف المكوندة مدن نقداط  ووجددت فدي 

 ه في القرن األول الميالدي .وادي اآلجال نقوشاً صخرية كثيرة ، وزينت النقو  القديمة جرار جرم

ترجع غالبيدة النقدو  الليبيدة إلدى فتدرة تمتدد مدن القدرن الخدامس قبدل المديالد حتدى الفتدرة الرومانيدة          

وهددي فددي أغلبهددا كتابددات علددى النصددب الجنائزيددة ، وبجانددب الرسددوم والنقددو  الصددخرية وقددد تددم جمعهددا 

لددرغم مددن الجهددود العلميددة مددن البدداحثين فددبن أغلددب وتدددوينها ، وكانددت محددل أبحددا  ودراسددات ، وعلددى ا

الالتينيددة  -اليونانيددة  والنصددوص الليبيددة -الكتابددات غيددر مقددروءة ، واسددتعان العلمدداء بالنصددوص الليبيددة

بددين اللغددة الليبيددة القديمددة واللهجددات األمازيغيددة الحاليددة ، حيددث تشددير المعطيددات  ةلمحاولددة إيجدداد الصددل

صلة . وهذه المعطيات هي أسماء األماكن  وأسماء األعالم ، والمصادر األدبية التاريخية إلى وجود تلك ال

، والمخزون المعجمي . ويرجع سبب التأخر في دراسة هذا المجال إلدى أن البداحثين فدي اللغدة األمازيغيدة 

القديمة قليلون، وكذلك المهتمون بجمع وتدوين مفردات األمازيغية الحالية أيضاً قليلون
(71)

 . 

مازيغية التي لم يبا منها إال بع  النصوص األثرية ذات ألاللغة الليبية القديمة هي أم اللهجات ا تعد       

الحالية من االحتفاظ بالشدكل المطدابا بدقدة  األمازيغيةالمحتوى الجنائزي في الغالب ، ولم تتمكن اللهجات 

الشددفوي الددذي الزمهددا قروندداً متواليددة  لمددا كانددت عليدده أمهددا الليبيددة بسددبب العزلددة ، وأيضدداً بسددبب الوضددع 

والشىء الوحيد الذي يوحد هذه اللهجات إلى اليوم هو قواعد النحو والصرف والمخزون المعجمي
(72)

. 
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باكتشدداف موقدع إيددرالرالرن ، ورقمدده  ( Liveraniليفرانددي) قامدت البعثددة اإليطاليدة الليبيددة بقيدادة         

تد ، وهو طريا شديد القدم وشديد الطول يخترق الصدحراء ( والموقع عبارة عن تل صخري مم10101)

في األراضي الجرمية ، ويأخذ اتجاها شرقياً غربياً ، وواجهته الشدمالية مناسدبة لتددوين النقدو  ، وتظهدر 

النقو  على الجزء األوسط واأليمن من التل، وتظهر بهذا الموقع صورة كاملدة وواضدحة للكتابدة القديمدة  

ر من الحروف ، وقد تجاوزت هذه النقو  وتتابعت على مر القدرون وهدي تضدم أسدماء وتم رسم عدد كبي

كثيرة ألشخاص وقبائل وأماكن . وتشير الدراسات التي أجريت على هذه النقو  أن تعديل هذه الرموز قد 

بة وتعتمد أبجدية الجنوب على نقاط وخطوط بسيطة تم تنفيذها باستخدام أداة حجرية صل . تم في الصحراء
(73)

أن الصددحراء الوسددطى )فددزان( هددي المددوطن األصددلي لألبجديددة الليبيددة والتددي  (Kaci)كاسددى . ويؤكددد

يرجع تاريخها إلى القرن الرابع قبل الميالد على األقل . وزينت التيفيندا  القديمدة جدرار جرمده فدي القدرن 

األول الميالدي
(74)

. 

ء واضدح ، فمدن النقدو  والرسدوم الصدخرية إلدى إن خط تسلسل تطور التعبير الكتابي في الصدحرا        

 الرموز الصخرية إلى األبجدية الليبية القديمة، غير أن المرحلة األخيرة لم تكن واضحة ومفهومة . 

 -ضعف وانهيار المملكة الجرمية :

 -ساهمت عدة عوامل في ضعف وانهيار المملكة الجرمية وهي ما يلي :

  -:   العامل المناخي والزراعي -أوال:

سهم في تدني أالتدهور المستمر في الظروف المناخية عبر الزمن وعلي المدى الطويل  إن            

وهبوط منسوب المياه ، وأدى ذلك إلى أن العديد من الفجارات جفت تماماً ، وبعضها واصل التدفا ولكن 

انة ، وعندما تزايدت الصعوبات بشكل أقل ، وكلما قدمت الفجارات كلما زاد الطلب على اليد العاملة للصي

في جلب عمال من العبيد، وتزايدت تأثيرات جدول المياه الهابط ، أصيب نظام الري الجرمي باإلهمال 

ومع نقص الصيانة وترسب الرمال وسقوط السقف اختفت الكثير من الفجارات  وتحطم نظام الري الذي 

لشاسعة من األراضي الزراعية، وتحولت مناطا اعتمدت عليه الزراعة الجرمية ، وتم هجر المساحات ا

واسعة إلى صحراء . وهكذا أدى التدهور المستمر في الظروف المناخية  باإلضافة إلى إهمال صيانة 

الفجارات التي جلبت النجاح للزراعة الجرمية إلى توقف الزراعة في غالبية األراضي الجرمية . ومع 

 ة ، وأدى ذلك إلى انكما  ملحوظ في االقتصاد الجرمي .الزمن تدهور عدد القرى والمدن الجرمي

وهكذا أدى الجفاف إلى تقوي  أهم دعائم البنية االقتصادية للحضارة الجرمية ، أال وهي 

 الزراعة، وانهيار الزراعة كان العامل األساس المؤثر في انهيار المملكة الجرمية .

 -:  العامل التجاري -ثانياً:

حيث أدى الضعف واإلنحالل الذي أصاب , رة في ضعف وانهيار المملكة الجرمية ساهمت التجا       

مدن الساحل في القرن الرابع الميالد إلى تقليص حجم السلع والبضائع التي تحملها القوافل الجرمية إلى 

كريمة وتجلي ذلك في انخفاض إقبال الطبقات الرومانية الغنية في اقتناء العاا واألحجار ال ،تلك المدن 

والذهب وغير ذلك من السلع والبضائع ، وهذا بدوره أدى إلى انخفاض صادرات السلع الصحراوية 

 وبذلك قلت وانخفضت الموارد التجارية الجرمية وسهم ذلك في إضعاف جرمه . ،الجرمية إلى الساحل

الصحراء  وتغطي  إن زوال الغطاء النباتي الذي كان يكسو المناطا الجرمية أدى إلى أن تزحف رمال    

الكثير من الطرق والدروب القديمة التي اعتمدت عليها التجارة الجرمية، وكذلك اقتناء قبائل األمازيغ 

الكثير من الجمال التي غزت بها الصحراء أدى على قيام مدن وأسواق جديدة مثل زويلة  وغات على 

القديمة المقامة على رأس المسالك  أطراف بحر الرمال، وقد حلت المدن الجديدة محل المدن الجرمية

والطرق الصخرية التي تسير عليها الخيول والحمير، وذلك أدى إلى اضمحالل المدن  الجرمية
(75)

. 
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الذهب أهم سلع يعد حيث , خالل القرن الثالث الميالدي ظهرت دولة غانا في غرب أفريقيا 

ذهب ، وكان لذلك نتائجه على التجارة التجارة الصحراوية الجرمية ، وقد سيطرت غانا على تجارة ال

 الصحراوية .

 -:  العامل العسكري -ثالثاً:

كانت المملكة الجرمية نتاجاً لسلطة عسكرية قوية وتنظيم مركزي للعمل والموارد ، وقد تمكنت       

جرمية إن المملكة ال على الساحل الشمالي الليبي . المملكة من التصدي للرومان بل ومهاجمتهم في مدنهم

قامت بأيدي نخبة عسكرية قوية كانت الخيول تؤلف أحد العناصر األساسية في قوتها ، حيث كان الحصان 

عنصرا أساسياً في االشتباكات والمواجهات ، وعندما ساءت األحوال المناخية وأصبح استخدام الخيول 

من أسباب ضعفها وانهيارها . أمر شاقا ، كان لذلك تأثيره في البناء العسكري والحربي للدولة وسبباً 

رية أن المستقرات الجرمية أصبحت دفاعية بشكل واضح في طبيعتها منذ القرن اوبينت األبحا  اآلث

شارة لهذا من مواقع القرى إ كثيراً الثالث بعد الميالد ، كما أن وجود هياكل على شكل قالع في قلب 

القرون األخيرة بأسوار دفاعية ، وذلك يعني تدهور  من المواقع العمرانية في االتجاه ، أيضاً زودت كثير

في الوضع العسكرى للمملكة
  (76)

.
 

سهما بشكل كبير أإن انهيار الزراعة الجرمية ، وحالة الضعف التي أصابت التجارة الصحراوية 

في إضعاف السلطة الحاكمة الجرمية ،وضعف القوة العسكرية للجرميين ، األمر الذي أدى إلى انقسام 

مملكة الجرمية إلى عدد من الوحدات اإلقليمية ، وأدى الضعف واالنقسام الجرمي إلى هزيمة الجرميين ال

ولم يتبا تحت سيطرة , وخرجت مناطا جرمية من أيدي الجرميين ،في صداماتهم مع القبائل األمازيغية 

 .جال ووادي مرزقآلالملك الجرمي إال وادي ا

   -: العامل الخارجي -رابعاً:

حد  صدام بين الدولة البيزنطية على الساحل وقبائل األمازيغ ) لواتة، وزناته، ومزاته  وهوارة( في     

منتصف القرن السادس الميالدي، وقد استعملت هذه القبائل الجمال بكثرة في حروبها وفي ترحالها  

إلى الصحراء  واستطاع البيزنطيون االنتصار عليها، وقاموا بقمعها بشدة  فاضطروا إلى الفرار

واالستيالء على أراضي الجرميين ، وبذلك خرجت المنطقة الشمالية والشرقية من الســيطرة الجرمية 
(77)

 

. وفي جنوب المملكة الجرمية أعلنت قبائل النيجر انفصالها عن جرمه ، وأقامت عاصمة لها في 

خاور
(78)

. 

اردها الطبيعيدة والبشدرية ، ممدا كدان وهكذا فقدت المملكة الجرمية أجزاًء كبيرةً من أراضيها ومو

لدده األثددر السددي  فددي تماسددكها داخليدداً وتقلددص نفوذهددا وهيمنتهددا خارجيدداً ، وتمكنددت القبائددل األمازيغيددة مددن 

انتزاع سيادة الصحراء من الجرميين . إن اكتساح تلك القبائل جرمة تزامن مدع مرحلدة الضدعف السياسدي 

راعة الجرمية وتزايد حدة الجفاف والضدعف الدذي لحدا بالتجدارة والعسكري للجرميين، وأيضاً انهيار الز

 الصحراوية، وهكذا اجتمعت مجموعة من العوامل على المملكة الجرمية ساهمت في ضعفها وانهيارها . 

م ، وسددلم لدده ملكهددا بدددون  111وصددل الفددتح العربددي اإلسددالمي بقيددادة عقبددة بددن نددافع إلددى جرمددة عددام      

كتابات الرواة والمؤرخين العرب أن ملك جرمة كان ناعماً ، ويبصا الددم واسدتجاب ونتبين من مقاومة ، 

، وتمكدن عقبددة مددن فددتح بدداقي القددالع  لددعوة عقبددة بددن نددافع وأتدداه طائعداً ، ولددم يحددارب العددرب والمسددلمين

الجرمية حتى وصل خاور ببالد النيجر
 (79)

. 
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