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 العربـيالكاهنـة الزناتيـة ودورهـا فـي المقاومـة فـي بـالد المغـرب 
 م.م. عباس كريم عبد

 جامعة بابل/كمية التربية األساسية/قسم التاريخ

 المقدمة
تعد الكاىنة الزناتية ممكة جباؿ أوراس شخصية مف الشخصيات النسائية البارزة في بالد المغرب العربي، وبطمة مف        

لوالة والقادة المسمميف الفاتحيف لبالد المغرب مقاومة أبطاؿ المقاومة األمازيغية الذيف حاربوا الرـو البيزنطييف وواجيوا ا
شديدة قؿ نظيرىا دفاعًا عف أرضيا وشعبيا، لكنيا أساءت إلى فعميا البطولي النبيؿ وتسامحيا اإلنساني العظيـ مع أسرى 

لسياسة التي لـ المسمميف، حينما أقدمت عمى ما يعرؼ اليـو بسياسة األرض المحرقة لطرد العرب خارج بالد المغرب ىذه ا
 تثمر إال الويؿ والثبور وجرت عمييا الموت واليالؾ.

مف ىنا جاء اختيار الباحث لشخصية الكاىنة لتكوف ىدفًا لمدراسة وتسميط الضوء عمى ىذه الشخصية، وقد تـ        
ا(. كما تـ التطرؽ إلى دور نسبي –لقبيا  –التطرؽ في ىذا البحث إلى حياة الكاىنة لمعرفة مف ىي الكاىنة الزناتية )اسميا 

الكاىنة في المقاومة المحمية، فضاًل عف طبيعة الصراع الذي شيده بالد المغرب بيف الكاىنة وحّساف بف النعماف الغساني، 
 حيث قسـ ىذا الصراع إلى مرحمتيف أساسيتيف، وىما:

 األولى: مرحمة االنتصار: انتصار الكاىنة عمى حّساف.
 ة: ىزيمة الكاىنة أماـ حّساف.الثانية: مرحمة اليزيم

اعتمد البحث عمى جممة مف المصادر تنوعت بيف األصيمة منيا والحديثة، وكاف بعضيا ذا فائدة كبيرة ال غنى عنيا       
ولبعضيا اآلخر فائدة ثانوية ومكممة لما تتطمبو مقتضيات البحث، ومف بيف ىذه المصادر كتاب ))فتوح أفريقية واألندلس(( 

عذارى المراكشي، وكتػاب ))العبر  ابفعبد الحكـ، وكتاب ))البياف المغرب في أخبار األندلس والمغرب(( لمؤلفو  ابفلمؤلفو 
وديواف المبتدأ والخبر ومف عاصرىـ مف ذوي السمطاف األكبر(( لمؤلفو عبد الرحمف بف محمد المعروؼ بابف خمدوف، فضاًل 

جع الحديثة، ويأمؿ الباحث أنو وفؽ في تسميط الضوء عمى ىذه الشخصية عف غيرىا الكثير مف المصادر األولية والمرا
براز دورىا في المقاومة المحمية في بالد المغرب العربي.  النسائية الميمة وا 

 أواًل: اسمها ولقبها ونسبها:
مازيغي، ولقبت بالكاىنة تعرؼ الكاىنة باسـ ]دميا[ أو ]دىيا[ أو ]دىي[ بمعنى المرأة الجميمة في القاموس المغوي األ      

لكونيا تميزت بدىاء خارؽ وقسوة وشراسة قؿ نظيرىا في مقاومة الفاتح العربي المسمـ ] حّساف بف النعماف الغساني [ الوالي 
ـ، كما تفوقت في ىذه المقاومة حتى عمى الممؾ األمازيغي السابؽ 8<;ىج/ 7>الجديد عمى بالد المغرب حوالي سنة 

تعرؼ الكاىنة بأنيا امرأة جميمة وشجاعة وقوية البنية، وىي مف بني جروة مف القبائؿ البربرية البترية أكسيؿ أوأكسيال. و 
الكبيرة التي انتقمت مف الحياة الوبرية الرعوية إلى الحياة القائمة عمى االستقرار والتمدف وبناء الممالؾ، وكانت الكاىنة تسكف 

 .(1)األوراس الشامخة في الجزائرجباؿ ] باغاية [ قرب مسكيانة بسفوح جباؿ 
وكاف جميع األمازيغييف يخافوف مف ] دليييا [ أو الكاىنة ويطيعونيا بسبب  (2)كما تعرؼ الكاىنة الزناتية بممكة البربر     

جرأتيا وشجاعتيا الكبيرة والدليؿ عمى ذلؾ عندما سأؿ القائد حّساف بف النعماف الغساني جماعة مف مسممي البربر عنيا 
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فذكروا أف جميع مف بأفريقية خائفوف منيا وجميع البربر مطيعوف ليا، فإف قتمتيا داف لؾ المغرب كمو ولـ يبؽ لؾ معاد وال 
 .(3)معاند

وىذا يعني أف الكاىنة كانت في حكميا امرأة مستبدة ومتجبرة وتحكـ البالد بيد مف حديد، كما كانت قائدة محنكة        
تعد جيدًا لممعارؾ التي تخوضيا ضد الفاتحيف العرب المسمميف، كما كانت تتصؼ بالذكاء تحسف التخطيط الحربي وتس

 .(4)والشجاعة والصالبة والقوة والحنكة والدىاء وادعاء الغيب وممارسة السحر والكيانة مع حسف القيادة واإلشراؼ

أعظـ قبائؿ البربر وأكثرىا جموعًا حيف يتحدث عف نسب الكاىنة قائاًل: ))وكانت زناتة  (5)ويصؼ ابف خمدوف      
وبطونًا، وكاف موطف جراوة منيـ جبؿ أوراس، وكانت رياستيـ لمكاىنة ] دىيا بف تابنة بف نفياف بف باورا بف مصكري بف 
أفرد بف وصيال بف جراو [ وكاف لمكاىنة أبناء ثالثة ورثوا رئاسة قوميـ عف سمفيـ وتربوا في حجرىا، فاستبدت عمييـ وعمى 

 ميا بيـ وبما كاف ليا مف الكيانة والمعرفة بغيب وعواقب أمورىـ فانتيت إلييا رئاستيـ((.قو 
إف الكاىنة امرأة قوية حكمت إحدى الممالؾ األمازيغية فػي الجزائر قبؿ الفتح اإلسالمي وقد  (6)ويضيؼ ابف خمدوف       

ثيف سنة وعاشت مئة وسبع وعشريف سنة قبؿ أف ولدت وعاشت في جباؿ األوراس بالجزائر، وكانت مدة حكميا خمس وثال
 ىج.9>تقتؿ عمى يد القائد اإلسالمي حّساف بف النعماف الغساني عاـ 

: (7)كما كاف لمكاىنة مكانة كبيرة بيف أىميا يحترمونيا تعظيمًا إلى درجة التمجيد والتقديس، وفي ىذا يقوؿ الثعالبي       
 قة إلى منازؿ اآللية البشرية التي عبدىا الناس((.))إنيا امرأة نادرة رفعيا سكاف المنط

والحقيقة أف الكاىنة لقب أطمؽ عمى ] دىيا بف تيفاف [ نظرًا لخبرتيا بالسحر وفراستيا بالتنبؤ وما يقع مف األحداث،       
ب ومف ناحية أخرى وىذا ما عرؼ بو الكياف قديمًا وىو ما كاف شائعًا بيف البربر في جاىميتيـ ويبدو أيضًا أف ىذا المق

أطمؽ عمييا التصافيا بالدىاء وىو الصفة األساسية عند السحرة، أما ما يقاؿ مف أف الكاىنة كانت ييودية وأف اسميا ] 
ديبورا [ وىو اسـ ييودي، فيذا ما لـ تشر إليو النصوص وما لـ يثبت لو دليؿ رغـ ما ىو معروؼ مف أف األفكار الييودية 

يد القديـ، فعمى العكس مف ذلؾ تقوؿ بعض الروايات أنو كاف مع الكاىنة صنـ عظيـ مف الخشب عرفت بالمغرب منذ الع
 .(9)كانت تعبده بمعنى أنيا كانت وثنية

والكاىنة وكما ىو معروؼ مف قبيمة جراوة وىذه القبيمة مف مجموعة قبائؿ البتر التي سكنت جباؿ أوراس حيث        
وراس حوليا، وال يعرؼ إف كانت الكاىنة قد استمدت قوتيا مف البربر فقط أو مف عالقة استطاعت الكاىنة مف جمع قبائؿ أ

كانت بينيا وبيف الرـو أيضًا فيناؾ مف يقوؿ إف مف بيف أوالدىا ابف يوناني وىذا مما يحتمؿ معو أف يكوف الرـو قد 
 .(11)أعانوىا عمى تثبيت مركزىا حتى أف بعضيـ ربط مصيره بمصيرىا

 ور الكاهنة في المقاومةثانيًا: د
ـ( عمى 66>-ـ96;ىج(/)2<-ىج72استغرؽ الفتح العربي لبالد المغرب مدة طويمة تكاد تصؿ إلى سبعيف عامًا )      

عكس الفتح العربي اإلسالمي في المشرؽ الذي قد تـ بسرعة ممحوظة حيث أخضع المسمموف في عيد الخميفة عمر بف 
الشاـ ومصر والعراؽ، ويرجع استغراؽ الفتح العربي لبالد المغرب ليذه المدة الطويمة الخطاب )رض( مجموعة مف البمداف ك

إلى صعوبة البالد طبيعيًا حيث أف بالد المغرب جبمية وعرة وكانت عاماًل ميمًا في عممية إبطاء أو تأخير عممية الفتح، 
تدخؿ بعض العناصر األجنبية في مقاتمة العرب  باإلضافة إلى اشتداد حركة المقاومة البربرية لمعرب المسمميف فضاًل عف
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ىج( أي مدة 2<-72الفاتحيف كالرـو مثاًل، وىكذا ظمت بالد المغرب منطقة عسيرة وصعبة اإلخضاع لمدة تتراوح بيف )
 .(11)( عاماً 2>زمنية تقدر بػ)

ة معتقدة في ذلؾ أف المسمميف مثؿ لقد واجيت الكاىنة المسمميف الفاتحيف مواجية قوية دفاعًا عف اليوية األمازيغي      
الروماف والونداؿ والبيزنطييف ال ييميـ سوى احتالؿ أراضي الغير واستغالؿ ثرواتو وممتمكاتو، لذلؾ كاف لمقاومتيا العنيفة 

ؿ القائد في نوميديا بالجزائر أثرًا كبيرًا عمى التواجد العربي اإلسالمي في شماؿ أفريقية وقد حكمت الكاىنة مممكتيا بعد مقت
أكسيؿ أوأكسيال عمى يد القائد العربي المسمـ حّساف بف النعماف الغساني في معركة ممس قرب مدينة القيرواف ثأرًا لمقتؿ 

 .(12)القائد عقبة بف نافع الفيري عمى يد أكسيال قرب نير الزاب بالجزائر
 ثالثًا: الصراع بين حّسان والكاهنة في بالد المغرب

ّساف بف النعماف الغساني مع الكاىنة الزناتية مف أعظـ المعارؾ التي خاضتيا الجيوش العربية تعد معارؾ ح      
اإلسالمية في بالد المغرب، وعمى ىزيمتيا كاف يعوؿ المسمموف أحالميـ في تحرير بالد المغرب، وما يؤكد ىذا القوؿ إف 

مموؾ أفريقية ممف ليـ قيمتو في ميزاف األحداث، فأشار حّساف بف النعماف عندما سأؿ أىؿ القيرواف عّمف يكوف قد بقي مف 
أىؿ القيرواف إلى امرأة كانت تسكف منطقة جباؿ أوراس ويخافيا الرـو في أفريقية ويخشونيا ويذعف لسمطانيا جميع 

 .(14))فإف قتمتيا داف لؾ المغرب كمو ولـ يبَؽ لؾ مضاد وال معاند( (13)البربر
 -بيف حّساف والكاىنة في شماؿ أفريقية إلى مرحمتيف أساسيتيف وىما:ويمكننا تقسيـ الصراع       

 مرحمة االنتصار ]انتصار الكاىنة عمى حّساف[ -أ
 مرحمة اليزيمة ]ىزيمة الكاىنة أماـ حّساف[ -ب
 -مرحمة االنتصار: -أ

العربي نحو ممالؾ الجزائر والمغرب بعد مقتؿ زعيـ البربر )كسيمة( عمى يد القائد حّساف بف النعماف، اتجو ىذا القائد        
ـ، وكاف جيش حّساف يقدر بأربعيف ألؼ مقاتؿ بعد أف انضـ إليو عدد كبير 8<;ىج/ 9>لنشر اإلسالـ بيف ساكنييا عاـ 

 .(15)مف العرب والبربر والمتطوعة، وقيؿ أنو لـ يدخؿ المغرب جيشًا بحجـ ىذا الجيش مف قبؿ عددًا وعدة
اف بف النعماف الغساني عف ميمات مف سبقو مف القادة في شماؿ أفريقية فقد أسند لو الخميفة اختمفت ميمات حسّ        

عبد الممؾ بف مرواف ميمة تحرير بالد المغرب نيائيًا حيث أمره بالتوجو إلى مصر والعمؿ عمى تجميع قواتو وتنظيميا 
الجيش وتمبية حاجاتيـ ومتطمباتيـ وبذؿ األمواؿ  ىناؾ وقد أطمؽ يده في أمواؿ مصر لشراء العدة الحربية وتغطية نفقات

عمى الناس لكسبيـ إلى جانبو وترغيبيـ في القتاؿ، وىذا يعني أف الخميفة عبد الممؾ قد أعطى حّساف صالحيات كبيرة جدًا 
عف  إلى الحد الذي أوقع بعض المؤرخيف في خطأ التصور بأف الخميفة عبد الممؾ قد وّلى حّساف عمى شؤوف مصر فضالً 

 .(16)أفريقية

 وكانت خطة حّساف العسكرية تيدؼ إلى تحقيؽ ميمتيف أساسيتيف:     
 األولى: القضاء عمى قوة الرـو البيزنطييف وضرب معاقميـ الميمة.

 الثانية: تطويؽ البربر الذيف تجمعوا تحت قيادة الكاىنة ممكة جباؿ أوراس.
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عمى خطط قتاؿ جديدة في مواجية أعدائو مف الرـو وحمفائيـ حيث قرر كما اعتمد حّساف في إستراتيجيتو العسكرية      
أف يقاتميـ منفرديف ال مجتمعيف ليسيؿ القضاء عمييـ الواحد بعد اآلخر قبؿ أف يتكتموا ضده لذلؾ قرر حّساف أف يتخمص 

 .(17)مف الرـو أواًل ثـ يتوجو بعد ذلؾ لعناصر المقاومة البربرية بقيادة الكاىنة الزناتية
وكانت قرطاجة ىدؼ حّساف األوؿ لكونيا قاعدة الرـو وأعظـ مدف أفريقية البيزنطية عمى البحر األبيض المتوسط        

حيث توجو ليا حّساف بكؿ قواتو وحاصرىا وعمى الرغـ مما أبداه المحاصروف مف مقاومة فقد استسمموا وطمبوا األماف 
يـ وأخموا المدينة فدخؿ حّساف المدينة ثـ توجو بعد ذلؾ نحو مدينة ينزرت والرغبة في إيقاؼ القتاؿ فاستجاب حّساف لطمب

عمى مقربة مف قرطاجة فأنزلوا بالرـو ىزيمة ساحقة، ولجأ المنيزموف إلى مدينة )باجة( فتحصنوا بيا وتحصف البربر بمدينة 
 .(18))بونة( ثـ عاد حّساف إلى القيرواف

ى واجيتو مشكمة البربر البتر الذيف اجتمعوا حوؿ الكاىنة الزناتية، والتي استطاعت وما كاد حّساف يفرغ مف الرـو حت       
مف إحياء المقاومة المحمية التي كاف العرب المسمموف يعتقدوف بأنيا أخمدت نيائيًا بعد معركة سيؿ ممس وتحرير قرطاجة 

قادىـ إذ أف األحداث لـ تنتِو بعد بالنسبة لمبربر وتشريد الرـو وحمفائيـ مف البرانس، فقد جاءت ىذه األحداث لتؤكد خطأ اعت
 .(19)البتر وبالنسبة لمرـو الذيف ظموا يراقبوف األحداث مف بعيد فكمما بانت ليـ ثغرة دخموا منيا

لقد نجحت الكاىنة في تحقيؽ التفاؼ واسع حوليا مف البربر األوراس ومف بقايا البيزنطييف وما يؤكد ىذا ىو احتالليا      
ينة باغاية الساحمية وىي آخر المعاقؿ الميمة التي احتفظ بيا البيزنطيوف ثـ أخذت الكاىنة تتحدى المسمميف، ولـ لمد

يستطع حّساف بف النعماف الذي سارع إلى اعتراض تقدميا في وادي )مسكيانة( مف الوقوؼ في وجو الحشود الضخمة التي 
 .(21)تكتمت ورائيا

والكاىنة عند نير سمي بنير البالء حيث حدثت معركة طاحنة وانتيت بيزيمة حّساف  وكاف أوؿ لقاء بيف حّساف     
ومقتؿ عدد كبير مف جنده، كما أسرت الكاىنة حوالي ثمانيف رجاًل، أطمقت الكاىنة سراحيـ جميعًا باستثناء خالد بف يزيد 

: ))وحبست عندىا خالد بف يزيد (21)ى المراكشيالذي اتخذتو ولدًا بعد أف أرضعتو مف ثدييا، وفي ىذا التبني يقوؿ ابف عذار 
فقالت لو يومًا: ما رأيُت في الرجاؿ أجمؿ منؾ وال أشجع، وأنا أريد أف أرضعؾ فتكوف أخًا لولدي، وكاف ليا ابناف أحدىما 

ير خممتو بربري، واآلخر يوناني، وقالت لو: نحف جماعة البربر لنا رضاع، إذا فعمناه نتوارث بو، فعمدت إلى دقيؽ الشع
 بزيت وجعمتو عمى ثدييا ودعت ولدييا وقالت كال معو عمى ثديي، ففعال فقالت: قد صرتـ إخوة((.

فكانت أكثر وضوحًا لمبتغى الكاىنة مف ىذا التبني حيث يقوؿ: ))فقالت: يا بني انظروا ماذا  (22)أما ابف عبد الحكـ       
ليي، ولكنيا رىج خيؿ العرب، ثـ قالت لخالد بف يزيد: تروف في السماء، قالوا: نرى شيئًا مف السحاب أحم ر. قالت: ال وا 

.))  إني تبنيتؾ لمثؿ ىذا اليـو
ويبدو أف الكاىنة كانت تسعى مف وراء ىذا التبني إلى اتقاء المحاوالت االنتقامية مف قبؿ حّساف بف النعماف وتجنب        

مميف الفاتحيف وتعرؼ خطط قوادىـ وكيؼ يفكروف، وربما قربتو إلييا ردود فعؿ المسمميف أو ربما تريد أف تعرؼ نوايا المس
ليفشي ليا أسرار الخطط اليجومية التي يمكف أف يمتجئ إلييا حّساف بف النعماف في المستقبؿ لذلؾ قررت الكاىنة أف 

ود فعؿ انتقامية، أو ربما تستعيف بخالد بف يزيد لمثؿ ىذا اليـو لتستأمنو عمى أوالدىا مما يمكف أف يصدر عف حّساف مف رد
لجأت الكاىنة إلى ىذا التبني ألف ىذا النوع مف الطقوس يجعؿ صاحبو في مستوى أىؿ الدار حقًا وواجبًا، ألف ىذا الرضاع 
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وكما جاء عمى لساف الكاىنة )إذا فعمناه نتوارث بو( ومعنى ذلؾ أف خالد بف يزيد في حالة موت الكاىنة وابنييا يصبح ممكًا 
 .(23)مازي عمى األ
كما يبدو أف اإلحساف إلى األسرى مف قبؿ الكاىنة، كاف مف تقاليد البربر العريقة حيث أنيـ عمموا عمى اإلحساف إلى       

األسرى في معاركيـ السابقة فكيؼ ال تحسف إلييـ الكاىنة بعد معركة )نير البالء(  وقد يكوف لتقرب خالد بف يزيد مف 
ى إحسانيػا ىذا ضمف المحتمؿ جدًا أف خالد بف يزيد قد بذؿ جيوده إلنقاذ إخوانو األسرى بعد أف الكاىنة أثرًا كبيرًا عم

 .(24)أصبػح أسيرًا عند الكاىنة

وكاف سوء تقدير حّساف بف النعماف الغساني لقوة البربر تقديرًا كافيًا مف األسباب الرئيسية التي أدت إلى ىزيمتو أماـ       
ير البالء( مما اضطر بعدىا حّساف بف النعماف لمتراجع إلى بدقة حيث بقي فييا أربع سنوات ينتظر الكاىنة في موقعة )ن

 .(25)اإلمدادات التي وعد بيا الخميفة عبد الممؾ بف مرواف، كما أقاـ ىناؾ قصورًا سميت باسـ قصور حّساف
ة تمخضت عنيا فقد تخمى عنيا الكثير مف لقد كاف لسياسة األرض المحروقة التي اتبعتيا الكاىنة تطورات سمبي      

أنصارىا مف الرـو والبربر واألفارقة وذىبوا إلى حّساف بف النعماف لينصرونو عمييا، حيث كممت الكاىنة مف القضاء عمى 
 مظاىر العمراف بأفريقية فوجيت قوميا إلى كؿ ناحية مف بالد أفريقية والمغرب ينسفوف المزارع وييدموف الحصوف وبعد أف
كانت أفريقية ظاًل واحدًا مف طرابمس إلى طنجة قرى متصمة ومدنًا منتظمة تالشى ذلؾ كمو وشمؿ الخراب سائر ىذه 

 .(26)البالد
 مرحمة الهزيمة: هزيمة الكاهنة أمام حّسان -ب

تطورات سمبية لقد ظؿ خالد بف يزيد يراقب كؿ التطورات التي كانت تجري داخؿ معسكر الكاىنة وىي كما مر سابقًا        
نتيجة لسياسة الكاىنة حيث ازداد سخط الرـو عمييا مع ازدياد تخريبيا لممزارع وىدـ الحصوف وما لقيو الييود عمى يدييا 
مما جعؿ خالد بف يزيد يقوؿ لحّساف: )إف البربر متفرقوف ال رأي ليـ، وال نظاـ عندىـ، فاطِو المراحؿ، وجد في السير(، 

تعمـ أف أسرار دولتيا كانت تصؿ إلى حّساف عف طريؽ مف يستقبميـ خالد بف يزيد مف الوافديف،  وربما أف الكاىنة كانت
 .(26)لكف عدـ مساءلتيا لو ولضيوفو ال يمكف فيميا إال في إطار احتراميا لعقد أمومتيا لخالد ورباط أخّوة ابنييا لو

عندما كاف عند الكاىنة يريد أف يستعمـ منو األمور، فكتب  أرسؿ حّساف بف النعماف رسواًل منو سرًا إلى خالد بف يزيد      
إليو خالد بف يزيد جوابو يعّرفو بتفرؽ البربر وتذمرىـ مف سياسة الكاىنة إلى الحد الذي دعاىـ إلى مطالبة العرب بالرجوع 

ؿ البالد مف الرـو خاصة إلى البالد وأبدوا استعدادىـ لمساعدتيـ في حربيـ القادمة ضد الكاىنة، كما لجأ الكثير مف أى
وأتباعيـ مف األفارقة وتركوا البالد فرارًا مف الكاىنة ورحموا في المراكب إلى صقمية وجزائر البحر وكذلؾ إلى األندلس،  
وكاف حّساف عمى عمـ بما يدور في معسكر الكاىنة إما عف طريؽ العرب المقيميف بأفريقية أو عف طريؽ السرايا التي كاف 

 .(27)لى ىناؾ، كما أنو وكما مر سابقًا كاف يراسؿ خالد بف يزيد، وكاف ىذا األخير يكتب إليو بأخبار الكاىنةيبعث بيا إ
وقد سارت األمور ىذه المرة في صالح العرب تمامًا حتى أف الكاىنة نفسيا شعرت بخطئيا في مجابية العرب        

يطرة البيزنطييف، لكنيا لـ تتمكف مف التراجع عف موقفيا بسبب ويحتمؿ أنيا أدركت غرضيـ النبيؿ في تحرير البالد مف س
 .(28)العادات البربرية ورفضيا االستسالـ
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وبعث الخميفة عبد الممؾ بف مرواف إلى حّساف اإلمدادات مف الجنود واألمواؿ وبعد أف أكمؿ حّساف استعداداتو        
الممؾ بالتوجو إلى أفريقية وقتاؿ الكاىنة حيث كانت قوات حّساف بف  لمقتاؿ وتييئة جيشو ماديًا ومعنويًا أمره الخميفة عبد

النعماف تتضخـ وتتزايد عددًا بمف انضـ إلييا مف أىؿ البالد بينما كاف جيش الكاىنة ينقص شيئًا فشيئًا بسبب تخمي أتباعيا 
رحمت مف جباؿ أوراس مع أتباعيا، ىج، وبم  الكاىنة أمر حّساف، ف6=عنيا، ثـ زحؼ حّساف بقواتو لمقاتمة الكاىنة سنة 

فمما كاف الميؿ قالت البنييا: )إني مقتولة( وأعممتيـ أنيا قد رأت رأسيا مقطوعًا وموضوعًا بيف يدي حّساف، فقاؿ ليا خالد 
ي عارًا وولداىا: فإذا كاف األمر كذلؾ فاتركي البمد لحّساف وارجعي بنا، فقالت كيؼ أفر وأنا ممكة، والمموؾ ال تفر فأقمد قوم

 .(29)إلى آخر الدىر
ولكف الكاىنة وبعد أف أطاحت بيا جيوش المسمميف وعممت أنيا مقتولة ال محالة طمبت مف خالد بف يزيد أف يطمب        

( وأمرت الكاىنة ولدييا وخالد أف يذىبوا إلى  األماف البنييا مف حّساف بف النعماف، وقالت لو )إنما تبنيتؾ لمثؿ ىذا اليـو
 .(31)لياًل، فأخذ األماف لولدييا مف حّسافحّساف 
أما الكاىنة فقررت أف تحارب حتى الموت، وأخذت الكاىنة تتراجع موغمة في جباؿ أوراس، وأخذ حّساف يطاردىا         

ـ عند موضع يعرؼ )بئر الكاىنة(وكاف القتاؿ شرسًا حتى كثر القتؿ فظف الناس أنو 26>ىج/ 7=حتى التقى بجيشيا سنة 
ناء، وانتيت المعركة بانيزاـ البربر ومقتؿ الكاىنة وبذلؾ قضى حّساف عمى كؿ أثر لممقاومة في بالد المغرب واستقامت الف

 .(31)بالد أفريقية لحّساف
 النتائج

 يمكننا وفي ضوء ما تقدـ مف البحث أف نستخمص ما يأتي:          
]دىيا[ أو ]دىي[ والتي تعنػي المرأة الجميمة في القاموس المغوي تعرؼ الكاىنة في المصادر التاريخية باسـ  ]دميا[ أو  -6

 األمازيغي.
 لقبت بالكاىنة لكونيا تميزت بدىاء خارؽ وقسوة وشراسة في مقاومة العرب المسمميف. -7
 كانت الكاىنة تسكف جباؿ ] باغاية [ قػرب مسكيانة بسفػوح جبػاؿ األوراس الشامخػة بالجزائر. -8
 ة بػ ] ممكة البربر [ وكاف جميع البربر يخافػوف منيػا ويطيعونيػا بسبب جرأتيا وشجاعتيا الكبيرة.عرفت الكاىن -9
كانت الكاىنة تتصؼ بالذكاء والشجاعة  والصالبة والقوة والحنكة وادعاء الغيب وممارسة السحر والكيانة مع حسف  -:

 القيادة واإلشراؼ.
حترمونيا تعظيمًا إلى درجة التمجيد والتقديس وفػي ىذا يقوؿ الثعالبي: ))إنيا امرأة كاف لمكاىنة مكانة كبيرة  بيف أىميا ي -;

 نادرة رفعيا سكاف المنطقة إلى منازؿ اآللية البشرية التي عبدىا الناس((.
 واجيت الكاىنة المسمميف الفاتحيف  مواجية قوية دفاعًا عف اليوية األمازيغية معتقدة بػأف ->

 ميـ سوى احتالؿ أراضي الغير واستغالؿ ثرواتو وممتمكاتو.المسمميف ال يي    
 لقػد حكمت الكاىنة مممكتيا بعد مقتؿ القائد ] أكسيال [ عمى يد القائػد المسمـ حّسػاف بف النعماف في معركة ممس. -=
لجيوش العربية تعد المعارؾ التي خاضتيا الكاىنة مع حّساف بف النعماف الغساني مف أعظـ المعارؾ التي خاضتيا ا -<

 اإلسالمية في بالد المغرب.
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استطاعت الكاىنة مف إحياء المقاومة المحمية  التي كاف العرب المسمميف يعتقدوف بأنيػا أخمدت نيائيًا بعد معركة  -62
 سيؿ ممس.

حدثت  معركة كاف أوؿ لقاء بيف الكاىنة الزناتية وحّساف بف النعماف الغساني  عند نير سمي بػ ]نير البالء[ حيث  -66
طاحنة وانتيت بانتصار الكاىنة ومقتؿ عدد كبيػر مف جند حّساف كما أسرت الكاىنة حوالي ثمانيف رجاًل أطمقت سراحيـ 

 جميعًا باستثناء خالػد بف يزيد الذي اتخذتو ولدًا ليا بعد أف أرضعتو مف ثدييا.
 بربر العريقة خاصة بعػد معركة نير البالء.تميزت الكاىنة  باإلحساف إلى األسرى والذي كاف مف تقاليد ال -67
كاف إلتباع الكاىنة ما يعرؼ اليـو بسياسة األرض المحروقػة بقضائيا عمػى مظاىػر العمراف في بالد المغرب مف  -68

ف نسؼ المزارع وىدـ الحصوف واقتالع األشجار تطػورات سمبية كثيرة عمى الكاىنة ومنيا تخمى عنيا الكثيػر مف أنصػارىا م
 الػرـو والبربػر واألفارقة فكاف بداية النياية لمكاىنة.

 ـ في موضع يعرؼ بػ )بئر الكاىنة( عمى يد  حّساف بف النعماف الغساني.26>ىج/ 7=قتمت الكاىنة سنة  -69

 والمصادر: الهوامش
األندلس إلى آخر فروخ: عمر، العرب واإلسالـ في الحوض الغربي مف البحر األبيض المتوسط مف فتػح المغرب و   -6

 .2>-<;، ص ص<:<6عيد الوالة، بيروت، 
؛ البالذري: أبو 8;، ص9;<6ابف عبد الحكـ: أبو القاسـ عبد الرحمف القرشي، فتوح أفريقيػة واألندلػس، بيػروت،   -7

 .87، ص7=<6العباس أحمد بف يحيى بف جابر، فتػوح البمػداف، دار الكتاب، بيروت، 
 .62، ص6:<6 بف أبي عبد اهلل بف محمد، رياض النفوس، تحقيؽ: حسيف مؤنػس، القاىرة، المالكي: أبو عبد اهلل  -8
كفتوري: عائشػة، رموز المقاومة بشمػاؿ أفريقيػة والمقاومة المغربية عبر التأريػخ، منشورات المعيد الممكي لمثقافة،   -9

 .::6الرباط، ص
أ والخبر في أياـ العرب والعجـ والبربر ومف عاصرىـ مف ذوي عبد الرحمف بف محمد: كتاب العبر وديواف المبتد  -:

 .66، ص>، ج;722السمطاف األكبػر، دار الكتػب العممية، بيػروت، 
 .68ابف خمدوف: المصدر نفسو، ص  -;
 .>>، ص>=<6الثعالبي: تأريخ شماؿ أفريقية، تونس،   ->
 .6=الثعالبي: المصدر نفسو، ص  -=
 .<;ر السابؽ، صابف عبد الحكـ: المصد  -<

 .:<، ص6><6العامري:  محمد اليادي، تأريخ المغرب العربي في سبعة قروف بيف االزدىار والذبوؿ، تونس،  -62
 .:7، ص7;<6سالـ: عبػد العزيز، تأريخ المسمميف وآثارىـ في األندلػس، دار المعػارؼ، بيػروت،  -66
 .6=8، ص:722سالمػي، القاىػرة، الصالبي: عمي محمد، صفحات مشرقػة في التػأريخ اإل -67
 .;=العتبي: محمد سعيد رضا عمو، تأريخ المغرب واألندلس في العصر اإلسالمي، ص -68
 .:7، ص6، ج2:<6ابف عذارى المراكشي: أبو عبد اهلل محمد، البياف المغرب في أخبار األندلس والمغرب، بيروت،  -69
 .622-<<، ص ص7229لمغرب العربي، دار المدار اإلسالمي، السامرائي: خميؿ إبراىيـ وآخروف، تأريخ ا -:6
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 . 8=العتبي: المصدر السابؽ، ص -;6
 . >=العتبي: المصدر السابؽ، ص ->6
 .:68، ص9ابف األثير: عز الديف أبي الحسف عمي بف محمد الجزري، الكامؿ في التأريخ، دار الكتب العممية، بيروت، ج -=6
 . :=العتبي: المصدر السابؽ، ص -<6
 .:<، ص;722، دار النفائس، :طقوش: محمد سييؿ، تأريخ الدولة األموية، ط -72
 .;8-:8ابف عذارى المراكشي: المصدر السابؽ، ص ص -76
 .9;ابف عبد الحكـ: المصدر السابؽ، ص -77
 . 8>6، ص:722الغرايب: محمد، الجانب اإلنساني في المقاومة األمازيغية، الرباط،  -78
 . >=8المصدر السابؽ، ص  الصالبي: -79
 . 99عبد العزيز سالـ: المصدر السابؽ، ص  -:7
 . 8>6الغرايب: المصدر السابؽ، ص  -;7
 .688طو: عبد الواحد ذنوف، الفتح واالستقرار العربي اإلسالمي في شماؿ أفريقية واألندلس، دار الرشيد لمنشر، بغداد، ص ->7
 .2:، ص7229حضارة المغرب اإلسػالمي، دار المػدار اإلسالمي، عبد الواحد ذنوف: دراسات في تأريخ و  -=7
 .:8شاكر: محمود، موسوعة أعالـ وقادة الفتح اإلسالمي، دار أسامػة لمنشػر والتوزيػع، عماف، ص -<7
 . ;8محمود شاكر: المصدر نفسو، ص  -82
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