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 : مقدمة

 نماء العينيعرف المغرب و شنقيط ميالد حركة جهادية تربوية إصالحية، تمثلت في شخصها الشيخ 

مع ملوك الدولة  لمتينةار بصالحه و علمه و عالقته بن الشيخ محمد فاضل القلقمي اإلدريسي، الذي اشته

الذي ما إن برزت أطماع الغرب في احتالل المغرب و بالد شنقيط حتى استنهض الهمم و العلوية، و 

 اهدي جرفع القلم مناديا للجهاد،  مستغال عالقته بالسالطين الميامين، ليكون صلة وصل بين المخزن و م

فاس، ثم  إلى، و رغم تأخره في السن، أبى الشيخ إال أن ينتقل من السمارة بالد شنقيطو أمراء إمارات 

كتابه هداية من حار في أمر  يستقر في تزنيت، ليلعب دورا محوريا في صياغة نهج المقاومة، و لعل "

ستكانة اه  و حجته في جهاد المستعمر، ليحفز قبائل الصحراء على عدم اإلالذي كتب في فتو ،النصارى"

ات قبول بالمستعمر تحت أي مسمى، غير أن المنية عجلت حكمها بالشيخ، وحركته الجهادية في بدايو ال

بنه الشيخ حسن لمنطقة أدرار مع الخليفة السلطاني موالي إدريس، و التبلور، دون ذكر وفوده و حملة إ

ت الحركة ، فقدومع وفاة الشيخ.  6091سنة  التي نتج عنها انتصار في معركة النيمالن ضد المستعمر

، غير أنها ظلت وفية لنهجه، و حققت انتصارات و بطوالت تحت إمرة يها الروحاهادية المعينية أبالج

أبناء الشيخ، رغم أنه و لألسف لم يتم التطرق إليها مقارنة بما يذكر فقط عن هزيمة سيدي بوعثمان، و 

رت الحركة قرابة العشرين سنة وهي كأن الحركة انتهت بمجرد هزيمة معركة مراكش السالفة، بل استم

، بالوقوف على مراحل الجهاد في تحارب بمعارك كر و فر، و هذا ما سنحاول رصده في هذا البحث

، مرتكزين باألساس على فترتي الشيخ أحمد الهيبة و 6091إلى سنة  6069الجنوب المغربي، من سنة 

فهية التي خصت مشاهد و معاناة المجاهدين يات الشاخليفته الشيخ مربيه ربه، مع التطرق لبعض الرو

 .في اكردوس
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 : وبيعة أحمد الهيبة نماء العينيوفاة الشيخ  9

 : نماء العينيوفاة الشيخ  9.9
 

لخطر الجسيم الذي ألم ببالد المغرب، وبعد جهوده العظيمة في محاربة التوغل الفرنسي نه باوعيا م

، 1سمارة إلى تزنيت، استجابة لرغبة السلطان الملحةأن ينتقل من ال نماء العينيبشنقيط، اختار الشيخ 

ة الهيب ، حين أرسل له السلطان عبد الحفيظ رسالة مع ابنه الشيخ أحمدنماء العينيوفي ذلك يقول الشيخ 

يطلبه بترك قتال النصارى، إلى أن يلتقي معه، وأنه سيحكم عن البالد بالسياسة فقلت له "مرحبا وسهال 

 .2والمكفي سعيدا "

 إلىأشار سعيد خليل،  وتالمذته وقدتزنيت يضم أبناءه  إلى، في موكب عظيم نماء العينينتقل الشيخ ا

أن التقارير الفرنسية ذكرت أن الشيخ رافقته في رحلته ثمانمئة خيمة و ألف و ستمائة جمل
3
 . 

فيها ثالثة محط استقبال من لدن أهل سوس وتزنيت بكبرائها وشعرائها، ودام استقراره  و كان قدومه

، المسير نحو فاس، تلبية لدعوة السلطان موالي عبد الحفيظ، و في طريقه ترصدت اليقرر بعدهأشهر، 

السلطات الفرنسية و تتبعت كل لقاءاته، و مراحل توقفاته في بالد الحوز و كذلك مستقبليه
4

، غير أن الشيخ 

سية على السلطان موالي عبد الحفيظ، توقف في بالد تادلة، بعد أن ضغطت السلطات الفرن نماء العيني

ماء بن شمس الحاجي خليفة الشيخ  أحمدحتى ال يستقبله، فأرسل السلطان رسالة مع كل من ابن يعيش و

بن العتيق "وقعت أمور من األجانب أمامه مع موالي  نماء العينيفي فاس، وفي هذا الصدد يقول  نالعيني

عن فاس..." فاقتضى الحال و النظر رجوعه، عبد الحفيظ
5

 

فشل  ، حيثرت في ناحية تادلةجالتي  االشتباكاتستاذ عالل الخديمي عن دث األحت، في طريق عودته

الفرنسيون في القبض على الشيخ
6

 رغبته فيعنه  واوروج ،رة مغايرة لمقصدهورسم صعملوا على  و، 

لك...على الم ذاالستيالء على الحكم واالستحوا
 7 

 

ماء ة الشيخ رموالي عبد الحفيظ التخلي عن مؤاز سي الممارس قرر السلطانغط الفرنضمع كل هذا ال

جنبي ل األخالفرنسي والتد اإلستعمارفرضها  ىأخر تنازالت واتفاقيات ضمناء جتنازل هو  و ،نالعيني

  سياسية.لو ازماتها المالية أغارقة في المخزنية السلطة الضد 

                                                 
1
 673ص  2علماء و أمراء في مواجهة االستعمار األوربي جزء  نماء العيني، الشيخ ر بن الشيخ ماميناالطالب أخيا 

2
 مخطوط الفواكه للشيخ النعمة 

3
 677ص  2علماء و أمراء في مواجهة االستعمار األوربي جزء  نماء العينيالشيخ  

4
 ل الفرنسي في المغربو مقاومة التدخ نماء العينيعالل الخديمي: محاضرة بعنوان الشيخ  
5

 232بن العتيق سحر البيان ص  نماء العيني 
6

 عالل الخديمي المصدرالسابق 
7

 683ص  2علماء و أمراء في مواجهة االستعمار األوربي جزء  نماء العينيالشيخ  
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 بدعم المقاومة 2121 مراكش سنةبن السلطان تعهد له أو خاصة ،نماء العينيهذا الموقف فاجئ الشيخ 

 راء و موريتانيا.حبالص للمجاهدين تسريبهالذي توقف  ،بالسالح

عن عمر يناهز الثمانية  ،لتتوفاه المنية في نفس السنة ،تزنيت إلى على إثر ذلك نماء العينيعاد الشيخ  

يملك  ،صالحياإسالمي عالما مجاهدا ومجددا ورجال اإلويفقد بذلك المغرب والعالم فيها، ليدفن و والثمانين 

سسه على أومجتمعه الذي  ،في مؤلفاته وبناءه لمدينة السمارة ذلك، تربويا، بدايا دمشروع مجتمعيا جها

 ...ب الوسيط وضباط فرنسيونحوبذلك شهد صا ،العلم والتكافل

خرى من الجهاد أمرحلة  إلى ،خوتهإو الهيبة أحمدوبعد وفاته انتقلت الحركة المعينية بزعامة الشيخ 

، تأثرت بالمتغيرات السياسية الطارئة، و أخذت طابع المأسسة و اإلصطدام المباشر مع والمقاومة

 الفرنسيين.
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 : بيعة الشيخ أحمد الهيبة 9.1

 : مولده وسيرته  9.1.9

لهجرة الموافق للعاشر من ل 2211ان عام  ضول من رمثنين األأحمد الهيبة اإلولد الشيخ 

وضحالبفي منطقة ازوكي   2877سمبريد
8

تربى في  ،نماء العينيبناء الشيخ أادي عشر من حوهو ال،  

جاء في قرة العينين  ،وحوكان شاعرا ماهرا باللغة والن ،نه العلوم ومختلف الفنونع ذخأو ،كنف والده

الملوك  إلىيمة ظهام العوكان يكلفه بالم ...والده كان يسميه دليل الخيرات"ن أر البيان البن العتيق حوس

...بباحمكن كما  ...مراءواأل
 

"
9

صحب الشيخ الهيبة والده الشيخ ماء العينين في أسفاره نحو حيث  ،

بعد  مر منجعلته يقوم باأل ، و اكتسب على أساسها مكانة و خبرة،المغرب ووفاداته نحو الملوك العلويين

راء حهل سوس وقبائل الصأوله من حمن اجتمع مو ،نينيماء العاربه وتالمذة الشيخ قخوته واإجماع إبيه بأ

 الحقا.للهجرة وسنتطرق للموضوع  2661جمادى   28وذلك يوم االثنين  ،وشنقيط

سردقات هللا "و  "لم والمتعلماسراج الظلم فيما ينفع الع"منها  ،ترك الشيخ مجموعة من المؤلفات

...طبوعديوان شعر م و "جوبة على مسائل فقهية"أو  "الدافعات
10

 

 للهجرة الموافق 2667رمضان   28اء ثي تزنيت يوم الثالحمه هللا في منطقة اكردوس بنواحتوفي ر

 .في جوربقدمه الفرنسي بسم  اإلستعمار أحد أعوانمسموما على يد للميالد،  2121يونيو  28

  : بيعة أحمد الهيبة للجهاد واالمارة 9.1.1

انقلب  ، حينفاس إلىالذهاب رجوعه عن توفي بعد  نينيماء العن الشيخ أتحدثنا في سابق البحث على 

هم وصية كان جانبها األ ألبنائهوقد ترك الشيخ  ،جنبيةأالتوجه الرسمي اتجاه المقاومة بضغوط فرنسية و

عدو لهم غير النصارى ال ن أو ،ة الناسحوالتعاون مع كل من له فائدة ومصل موره على السياسة في األحث

وا العهد ورجعوا لبالدهمخذأذا إال إ ،رنسيويقصد المستعمر الف
11

أن الشيخ  من الوصية فومما يستش،  

أراد من أبناءه وتالمذته وممن سيخلفه على إمارة الجهاد، إستكمال مسيرته في مقاومة  نماء العيني

                                                 
8
 أزوكي بالكاف المعحمة، موقع تاريخي كان به المرابطون، و الحوض اقليم موريتاني بالجنوب. 
9

، و مخطوط " إثبات علماء الصحراء على ما في النسب من معاني  2ة االستعمار األوربي جزء هعلماء و أمراء في مواج نماء العيني الشيخ 

 77مربيه ربه بن الفقيه محمد بندعبد العزيز، ص  نماء العينيغراء" للمؤلف 
10

 7767ص  22ج   معلمة المغرب 
11

  611و 616علماء و أمراء في مواجهة االستعمار األوروبي الجزء الثاني صفحة  نماء العينيلشيخ ألبنائه، ا نماء العينيوصية الشيخ  
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ها وتسليحها، وهو هدف اشتركت معه يشوالبحث عن سبل ذلك، بحشد القبائل وتجي، النصارى)المستعمر(

 الهيبة.  أحمدائل سوس والصحراء في تحقيقه، فكان أساس اإلصطفاف وراء خلفه الشيخ قب

تنازل موالي عبد الحفيظ عن العرش،  عقب في ظل الوضع المتردي الذي ساد نواحي المغرب 

للهجرة، اتفق اهل الحل والعقد من أهل سوس والجنوب، على تقديم  2661جمادى األول سنة  28وبتاريخ 

الهيبة وبيعته إماما للجهاد، وحول ذلك يقول الشيخ محمد االمام " إن بيعة السلطان موالي  مدأحالشيخ 

الهيبة ثابتة شرعا في أعناق الناس وذلك أنهم ...عن طوع ورضى ورغبة في غير إكراه والنهر وال  أحمد

رشوة..."
 12

 أحمدوس للشيخ وتحدث المختار السوسي في كتابه المعسول الجزء الرابع عن بيعة اهل س، 

13"ّ.ذو مركز إال وانتظم في الماثلين بين يديه صالح وال الهيبة قائال "...لم يبق استاذ وال
 

الهيبة، طبيعتها ودوافعها، بين من يراها توثبا على  أحمد خيختلف بعض المؤرخين حول بيعة الشي

 يقولحفيظ، فعبد هللا العروي العرش، وبين من يرى أن تنسيقا ما كان بين الشيخ والسلطان موالي عبد ال

نتحال لقب سانحة ال مثال، أن تنازل السلطان موالي عبد الحفيظ عن العرش، وفر للشيخ فرصة

السلطان
14

 نالعيني ماء، بينما يحاجج الفقيه والمؤرخ الموريتاني الطالب اخياربن مامينا في كتابه " الشيخ 

فكرة التنسيق مستندا لروايات عدةاألروبي"، عن  اإلستعمارعلماء وأمراء في مواجهة 
15
.

 
 

الهيبة للجهاد وفي ذلك يقول الطاهر  أحمدنافلة القول، أن أهل سوس اجتمعوا حول مبايعة الشيخ 

 :االفراني

 البيعة الحرج وزال عنا بهذه    الحمد هلل جاء الفتح والفرج                                

 وتم في افق العليا بها االرج    راتهاسهذه بيعة عمت مــــف                               

 ولك االولى درجوااالمة لين اص   نك الرحمة المهداة لنا علىفإ                               

صاحب المعسول بالتفصيل فذكر  تحدثوفي ذلك  ،انهالت عليه وفود القبائل ،عقب بيعته ومباشرة

...قا وازغار أة وجبال جزولة وو ولتيت اص ومجاط وافران صوكة واالخقبائل بعمرانة وهشت
 16

 

مراكش  ...إلى شنقيط  إلىرعين ومن كل حدب ينسلون من السودان هفجاؤوا اليه موزاد المانوزي "...

..."حد عن مبايعتهأولم يتوقف 
 17

. 

فوذ سلطته وهيكلتها مرحلة المأسسة  و ترتيب إدارة ن إلىالهيبة البيعة، انتقل  أحمدن تمت للشيخ أبعد 

 .رك الجهادي ضد المستعمرحثم الت

                                                 
12

 . نماء العيني، و هي نبذة كتبها في جواب يتعلق ببيعة الشيخ نماء العينيرسالة للشيخ محمد اإلمام بن الشيخ  
13

 و ما بعدها 217مختار السوسي. المعسول الجزء الرابع، ص  
14

 222ص  2187الرباط  7روي، مقال " أحمد الهيبة" مذكرات من التراث المغربي ج عبد هللا الع 
15

 111ص علماء و أمراء في مواجهة االستعمار األوروبي الجزء الثاني  نماء العينيلشيخ ا 
16

 218المختار السوسي، المصدر السابق ص   
17

 637المانوزي، في كتابه الذي ضمنه صاحب المعسول، الجزء الثالث ص   
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 : ( 9191_9191جهاد الشيخ أحمد الهيبة ) 1

 تشكيل الجيش وتعيين الخلفاء والقادة: 1.9

طار تنظيم الهيبة في إ أحمدقام الشيخ ما إن استتب له األمر في تزنيت و ما حواليها من  سوس،  

بظهائر بطابعه المصنوع على شاكلة الطابع موعة من القواد تعيين مجو توطيد دعائمها، ب مارته الجهاديةإ

الحسني
18

يل نواة جيش مكون من قبائل كتش على  عالوة ،والقضاةعلى المناطق الخلفاء نصب كذلك  و، 

عددا من الجنود، حيث طلب الشيخ امربيه ربه في اجتماع عام كل قبيلة ان تقدم له  ،سوس والصحراء

 يوافق حجم كل قبيلة. 

وجعل علي سبيل المثال  ،تزنيت خليفة له على خاه أبجعل الشيخ النعمة  ،الهيبة أحمدقام الشيخ  كما

...تادلة على وعمه الشيخ سيدي علي ،ه الشيخ اشبيهن خليفته على ناحية تافياللت ودرعةاخأ
 19

  

وعين مجموعة من القضاة   باإلضافة إلى ة،ونصب الفقيه المحفوط االدوزي في منصب قاضي القضا

كل في منصب هامخرين آعلى مصلحة الجيش و ةخصاص والقائد ايت عبال وحيداألالقائد المدني على 
 

20
، و كون هيئة وزارية جل أعيانها من قبيلة بعقيلة

21
، و كون حرسا خاصا، يضم مئة فارس مسلح

22
،  و 

ون محاكاة ما مما قاله صاحب المعسول في ذلك" و تكون له بالط مخزني من الشلحيين الذين يحاول

يشاهدونه في بالد المولى الحسن األول..."
23
. 

وخص الفقهاء و العلماء و المريدين برعاية خاصة و كانت مجالسه مجالس علم و أدب، و قدم من ماله 

الخاص، الرعاية االجتماعية لمريديه و فقراء الزوايا، من مأكل و ملبس و تزويج...
 24

                                                 
18

  27كريديه ابراهيم ثورة الهيبة ص   
19

 الشيخ محمد اإلمام المخطوط السابق  
20

 121ص علماء و أمراء في مواجهة االستعمار األوروبي الجزء الثاني  نماء العينيلشيخ ا  
21

 ردوسبعقيلة ن أهم قبائل سوس و قد قدمت الدعم للشيخ أحمد الهيبة و ساندته منذ انطالق حملته حتى وفاته باك  
22

 217ص  1المختار السوسي المعسول ج 
23

 617المختار السوسي ايليغ قديما و حديثا، ص   
24

 رواية شفهية للسيد مربيه ولد عبد العزيز ساكن وجان بنواحي تزنيت  
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 الزحف نحو مراكش: 1.1

لهذا  ،رض المغربأن م الفرنسي  اإلستعمارالهيبة هو طرد  أحمدكان عزم الشيخ  ،خذ البيعةأبعد 

لقدوم لصد الزحف وا  تحثه باإلسراعدعوات و مكاتبات باستعد للخروج نحو مراكش بعدما توصل 

تتنا بروات )رساالت( أ  ...خيه الشيخ النعمة "كد هو نفسه في رسالة ألأكما  ،الفرنسي القادم من الشاوية

..."ليهم العدوإيسبق ن أن من السرعة خوفا مهل مراكش البد لهم أن أخبرت ، أالبارحة من عند الكيلولي 
 

25
. 

في جيش عظيم ، 2122يوليو  1 وافقمللهجرة ال 2661رجب  21 ن تزنيتمالهيبة  أحمدانطلق الشيخ 

ي أوقسمه ) ،شنقيطليه من إن وفد موم ،نماء العينيمكون من قبائل سوس والصحراء وتالمذة الشيخ 

 .جزء يتقدم المحلة تحت لواء الشيخ مربيه ربه والجزء الثاني بقيادته ،قسمين إلىالجيش( 

طلقت قذائفها على أكادير سفن حربية فرنسية  سواحل أرب قظهرت  ،ولما وصلت الحركة وادي ماسة

طالق متبادل إدث تناوش وح، فربعمائة فارسأخاه الشيخ مربيه ربه في أالهيبة  أحمدفبعث الشيخ  ،الجيش

ثرها السفنإللرصاص تراجعت على 
26
. 

 ،(كلم عن امينتانوت 61راتو )بسن جند الكالوي المرابطي لحركة قوات منكما تعرضت ا

 ، الذي قدم عقبها فروض الطاعةقوات القائد العربي المتوكيواصطدمت أيضا ب
27

و في هذه  ، لكن

لو و ليها العديد من كبار القواد غير اإلنضمام إلم يجد  ،ةالهيب أحمدة لحركة الشيخ واتيالظروف الم

 كما ذكر ذلك القائد  ،كد من خبر تنازل موالي عبد الحفيظ عن السلطةبعضهم تأن وأخاصة  ،بالتظاهر

غير  تعليمات،من  لوما يفعحيث كتب رسالة للموالي عبد الحفيظ يخبره بقدوم الهيبة  ،لليوطي  المتوكي

أن السلطة السلطان سيتنازل وأن  با لشهرين وعندما وصله الجواب كان يحمل في طياتهنه لم يتلق جواأ

من عدمه ال يهمه... ن دخول الهيبة للمراكشوأخذها لمن أ
 28

 

ير موفي كل منزلة تمر بها محلة األ ،منزلة 21نزل فيها  ،شهرالاستمر المسير نحو مراكش قرابة 

أن القنصل األلماني قد رغب وقد ذكر الشيخ محمد االمام  ،ينمن المتطوع خرىأليه موجات إكانت تنضم 

.عادته نحو الصويرةإطلب ، وخير رفضن األأغير  ،الهيبة أحمدالقاة الشيخ في م
29

 

                                                 
25

 121ص علماء و أمراء في مواجهة االستعمار األوروبي الجزء الثاني  نماء العينيلشيخ ا  
26

 127ص اء و أمراء في مواجهة االستعمار األوروبي الجزء الثاني علم نماء العينيلشيخ ا  
27

 الشيخ محمد اإلمام المخطوط السابق  
28

 128 127ص  2172، دمشق 2161 – 2122تنظيم الحماية الفرنسية في المغرب محمد خير فارس،   
29

 128ص علماء و أمراء في مواجهة االستعمار األوروبي الجزء الثاني  نماء العينيلشيخ ا  
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دخول الشيخ أحمد الهيبة مراكش واالحداث  1.9

 المرافقة لها:

الحماية  ات فرضالسياسية وتبعزمة كانت مراكش تعيش على وقع األ ،على غرار باقي المدن المغربية

ضف على ذلك معاناة أهلها من تسلط القواد و  ،،وتنازل موالي عبد الحفيظمن قبل المستعمر الفرنسي، 

 المحليين و ثقل ضرائبهم.

، وأخذ البيعة الي مراكش موقدالهيبة بال أحمدروف التي شكلت كما سبق حافزا لعجلة الشيخ ظهذه ال 

ه بعضهم لذلك فقد استسلموا ألمر الشيخ  دخوله مراكشمن قوادها ومن  أعيان الحوز، رغم كر
30

، وفي  

مد الهيبة معاملة أحالشيخ  ايعاملو ن الأ)ادريس منو( يحث القادة على هذا الصدد نجد مثال باشا مراكش 

...هادجقائد المعاملته كالسلطان بل 
31

لمراكش  ركةحن دخول البأه ربه( يي الشيخ مربأخاه )أويوصي ،  

رك نحو الشاوية للجهادحولى التأن األوها، سيزيل هيبت
32

 

 اإلستعمارراكش مع الحوز وم عكسه بعض من قواد الذي  ه، هذا يظهر التواطئوالباشا منو بموقف

اعترفت به السلطات المحلية فقد رغم ذلك ،ما يمثله من تهديد لسلطتهمل ،الفرنسي ضد الشيخ
33

، فعند 

ج إليه كبار القواد والعلماء و األعيان، يتقدمهم القائد المدني وصول الشيخ أحمد الهيبة تخوم مراكش، خر

 والهدايا الكالوي و شقيقه التهامي و القايد العيادي و الباشا إدريس منو، و قدموا له البيعة
34

، ثم عسكر 

للهجرة،  ليدخل بعدها دار المخزن، و يلتقي الخليفة السلطاني،  2661رمضان  6أمام أسوارها السبت 

طلب منه عدم ترك القصر و عياله معه، و نزل الشيخ في جناح من قصر القصبة، و نزلت حاشيته الذي 

برياض الزيتون نماء العينيزاوية الشيخ 
35
.  

                                                 
30

 88المعسول الجزء الرابع ص   
31

 88المعسول الجزء الرابع ص   
32

 12المعسول الجزء الرابع ص   
33

 227ص  2187الرباط  7عبد هللا العروي/ مذكرات من التراث المغربي ج   
34

 121ص علماء و أمراء في مواجهة االستعمار األوروبي الجزء الثاني  نماء العينيلشيخ ا  
35

  681ي: الساقية الحمراء و وادي الذهب ص محمد الغرب  
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 األعمال التي قام بها الشيخ أحمد الهيبة بمراكش: 1.1

الطابع ما إن تمكن للشيخ أحمد الهيبة القرار بمراكش، عمل على تطبيق مجموعة من اإلجراءات ذات 

الشرعي و السياسي  من حيث تطبيق الشريعة اإلسالمية و تعيين مناديب له على القبائل، و إسقاط الحماية 

عن المحميين الفرنسيين، و تقديم الخونة و المتعاونين للقضاء، و رفع الراية المغربية بدل رايات األجانب 

36
اس، و فتح مخازن الحبوب، و اختصر في ، و في الشق اإلقتصادي و اإلجتماعي، أسقط المكوس عن الن

جبايته على الزكوات الشرعية
37

، و هذا كان في حد ذاته سببا، لغضب القواد و استعجالهم المؤامرة مع 

الفرنسيين إلسقاط حركته
38

، بل شملت قراراته الزواج، وفي ذلك يقول الشيخ محمد اإلمام " صداق الثيب 

راء ء األسر المخزنية في قصورهم،  بإجت، و أمر بإبقابسيطة و نصف، و صداق البكر ثالث بسيطا

ة المألوفة"يفيمؤنهم و الرواتب على الك
39

 

مد الهيبة، اعتقاله القنصل الفرنسي المتواجد بدار التهامي حومن بين القرارات التي اتخذها الشيخ أ

العرض الذي  ، بل و رفضالفتدائهالكالوي، و رفض تسليمه و إطالق سراحه، رغم العروض المالية 

قدمه التهامي الكالوي بأمر من المقيم العام ليوطي، و القاضي بمعاهدة بين الطرفين تمتد الخمسين سنة، 

 40 ....و مكانه هكل يبقى في حدود

فرنسا، غير متناسين عامل  الشيخ ضد ويمكن القول، أن قرار سجن القنصل الفرنسي، عجل بمعركة 

قواد المحليون المتضررون من سلطة الشيخ و قراراته، فهذا النقيب التواطئ الذي نفذه الو التأجيج  

Cornet للضابط الفرنسي مانجان باإلسراع  يتحدث عن طلب كل من الكالوي و ولد منو و المدني

 .41لمهاجمة الهيبة

 

                                                 
36

 نفس المصدر السابق  
37

 178ص   2العباس بن ابراهيم، األعالم بمن حل بمراكش و أغمات من أعالم، ج   
38

 121ص علماء و أمراء في مواجهة االستعمار األوروبي الجزء الثاني  نماء العينيلشيخ ا  
39

 7الشيخ محمد اإلمام المخطوط السابق ص   
40

 213ص  1المختار السوسي المعسول ح   
41

 121ص علماء و أمراء في مواجهة االستعمار األوروبي الجزء الثاني  نماء العينيلشيخ ا  
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معركة سيدي بوعثمان و االصطدام مع الجيش  1.2

 الفرنسي: 

مع الفرنسيين  سلبا على الحملة الجهادية للشيخ أحمد أثر بقاء القواد الكبار بمراكش و عملهم السري 

ممثلين كوميديا الوالء و الطاعة، فهم على اتصال بالمستعمر، يزودونه بالمعلومات و البيانات عن  الهيبة،

حركة الشيخ
42

، بل يطلبون منه الزحف حين تأتت لهم خطة التخلص منه
43

، غير أنه و الملفت، أن الشيخ 

تصفية هؤالء و حجته في ذلك، كونهم مسلمون و قتلهم يأتي من باب الختل و الخديعة،  أحمد الهيبة لم يشأ

رغم نصح المقربين له من قادة سوس، بسوء تدبير قواد مراكش و نياتهم المبطنة و تآمرهم على أبناء 

موالي الحسن األول
44

... 

إلى تحرك القوات واستمرت االجتماعات بين قواد مراكش و السلطة الفرنسية، و التي أفضت 

المرابطة بأربعاء الصخور، فلما علم الشيخ بتحركها دون درايته بتواطئ الجانبين
45

أرسل خليفته الشيخ  ،

االول  ن يخرج  في اليومأف بن مصباح بظمحمد االغ أمر ابن عمه الذي فارس. 2211مربيه ربه ومعه 

 ، ومنةاداشر ناحية أربعاء صخور الرحماكتسح جل  لصد الجيش الفرنسي، إذ   الرحامنةكتيبة جلها من 

ف بن مصباح ما قاله له الشيخ ظاالغمحمد من مع المجاهدين ومن ضدهم، نفذ  هليتأكد الشيخ أمربيه رب

 مربيه أ لشيخلغير أنها لم تثبت و انهزمت بسرعة و تأكد  الرحامنةمن  أغلبهاو خرج بفرقة  هربأمربيه 

ف بن مصباح بكتيبة معظمها ظلك تقدم محمد االغبعد ذ  في فرقته، ن مع الفرنسيينيمتواطئ ه اندساسرب

من القبائل الحوزية ووقعت خسائر بين الجانبين، إذ ذاك أمر بعض قواد الكتيبة المشبوهين بالرجوع و 

نه رفضأحمد الهيبة بحبس من شك فيهم إال أمراكش  فأشار بعض النصحاء على الشيخ  إلىالعودة 
46

  ،

 .2122شتنبر  3غشت حتى  22للهجرة و الموافق أليام  2661شات في  رمضان سنة كانت هذه المناو

بعد ذلك أمر الشيخ أحمد الهيبة أخاه الشيخ مربيه ربه بالخروج للفرنسيين في جيش قوامه خمسة عشر 

ألف مجاهد، و في بعض المصادر اثنتا عشر الف مجاهد و أربعة مدافع...
47

، فقسم  المجاهد الشيخ مربيه 

 ق: به الجيش على أربعة فرر

 .فرسان أشاوس ممن لهم الخبرة بمسالك الطرق و طبيعة األرض مجموعة تضمالمقدمة:             

  .الميمنة:  تتكون من أربع كتائب من مختلف ا لمجاهدين السوسيين            

 .ئل الصحراء وشنقيط بعمران و قبا الميسرة: تتكون من مجاهدي واد نون من ثكنة و ايت            

                                                 
42

 76و  72كريديه ابراهيم  ثورة الهيبة ص   
43

 677 673ص  6المانوزي، المعسول للمختار السوسي، الحزء   
44

 673ص  6المعسول الجزء   
45

 673ص  6 المعسول الجزء  
46

 161و  166ص علماء و أمراء في مواجهة االستعمار األوروبي الجزء الثاني  نماء العينيلشيخ ا  
47

 122ص  2محمد حسن الوزاني حياة و جهاد ج   
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 الساقة:  القيادة العليا للجيش بزعامة الشيخ مربيه ربه.             

يشه فرابط بمنطقة الخميس، منتظرا الدعم و المؤن و العتادجانتقل ب الخطط ثمووضع 
48
. 

 

موقع قرية سيدي بوعثمان
49

 

يظهر أن المفاجأة التي أرادها  وفي هذا الباب يقول محمد الغربي: " ...ثم انتقلت إلى سيدي عثمان، و

الهيبة لم تتحقق، ذلك أن الفرنسيين، و قد وصلتهم تعزيزات مهمة، علموا بتحرك الفرق الثالث و استعدوا 

للقائها"
50

، و عند خروج الجيش تخوف البعض من قلة السالح و تواضعه، فقوى الشيخ مربيه ربه من 

اهدين بالغازي الفرنسي، فتقدم الشيخ مربيه ربه ينشد التقت جيوش المج  2122شتنبر  3عزائمهم، و في 

القتال، ضد مانجان، و على امتداد جبهة بطول أربعة كيلمترات، تراصت صفوف المجاهدين بينما تكتلت 

قوات مانجان في مربع كيلومتر واحد.
51

 

                                                 
48

 161و  166ص علماء و أمراء في مواجهة االستعمار األوروبي الجزء الثاني  نماء العينيلشيخ ا  
49

 2782ص  معلمة المغرب الجزء السادس 
50

 687 681محمد الغربي الساقية الحمراء و واذي الذهب ص  
51

 122ص  2محمد حسن الوزاني حياة و جهاد ج  
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ذوو البطولة ويتحدث المانوزي عن المعركة فيقول: " ...لما تراءى الجمعان و تالحم العسكران، أبدى 

و الشجاعة في جهادهم ما يسطر و يشهر، ال سيما القائد حيدة و األغظف الصحراوي.....ولم يقف العدو 

أمامهم ساعة، ثم انهزم و تبعه الناس يقتون و يأسرون..."
52

 

ويذكر الطالب أخيار بن مامينا أن غالبية مقدمة الجيش الفرنسي من السنغاليين و جنود المستعمرات، 

يطلق عليه بمصطلح " الكوميات بالكاف المعجمة"، و هؤالء عادة ما ال يحصي المستعمر قتاله  أو ما

منهم، و كان للتعزيزات الفرنسية من مدافع ثقيلة و رشاشات الدور الحاسم في قلب موازين المعركة، ولم 

مون بطلق ناري من يفلح إرسال الشيخ مربيه ربه لتعزيزات متتالية في كسب المعركة، بل و فوجئ المقاو

الخلف، وفي أمر الخيانة، يقول المانوزي: " إنه لما آنس القائد العيادي و قبائله من الرحامنة و جيرانهم 

الذين حلت جيوش المجاهدين بأرضهم...قاموا و شدوا شدة رجل واحد على المسلمين من ورائهم...فهجموا 

أوال على معسكرهم....و انقضوا على المجاهدين.."
53

 

يؤكد المختار السوسي في باب خيانة القواد الكبار، حين قال " و لما بلغ انهزام العدو أصحابه و و

رشيته من قواد الحوز و غيرهم ممن ارتشى جعلوا اليه المرسالت بالجد و تجديد العسكر ...مع زيادة 

ن ورائهم ضاربين المدافع و قراطس و غيرها، وأنهم  مجرد وقوع وهن ما في جيوش المسلمين يأتونهم م

فيهم "
54

هناك بعيدا في اتجاه المدينة كان ":تعاون القواد معهم فيقول إلى (Cornet) يشير الكابتن، و 

يسمع صوت إطالق النار إنه بال شك القتال الذي بدأ بين حلفائنا وفريق الهيبة ولكي نشجع أصدقاءنا في 

"صراعهم أطلقنا طلقتين مدفعيتين جديدتين
55
. 

للعيان، أن تآمر القواد الكبار في مراكش و الحوز مع السلطة الفرنسية، إضافة إلى  يبدو واضحا

تواضع تسليح المجاهدين وقلة خبرتهم في الحروب النظامية، كان سببا في اندحار و هزيمة الجيش 

الجهادي،  وقد استشهد المئات من المجاهدين، على عكس اإلحصاءات الفرنسية، التي قدرت القتلى 

لفين و قتل و جرح من الفرنسيين مئة  حسب عمر أفا باأل
56

بعد  ، و سيستمر مسلسل التعاون في ما

المعركة، حيث سيهاجم العدو فرق المجاهدين بمنطقة نزالة العظم، أو يتجه الكالوي لحصار الشيخ أحمد 

 الهيبة، و تصفية المجاهدين من أهل سوس و الصحراء.

تيقن الشيخ أحمد الهيبة من خيانة قواد مراكش، و في ذلك يقول  عاد الشيخ مربيه ربه إلى مراكش، و

الباشا ولد منو: " ...فإذا بالهيبة يخرج أثقاله و عياله، و اآلخرون يجرون والحركة قائمة قاعدة  الفجر خط 

                                                 
52

 677ص  6المانوزي، المعسول لمختار السوسي ج  
53

 163ص علماء و أمراء في مواجهة االستعمار األوروبي الجزء الثاني  نماء العينيلشيخ ا 
54

 673 ص 6المعسول لمختار السوسي ج 

 
55

 www.mrabihrabo.org/1912.htmlموقع الشيخ مربيه ربه  
56

 168ص علماء و أمراء في مواجهة االستعمار األوروبي الجزء الثاني  نماء العينيلشيخ ا 
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دخلوا هذا يا فالن؟ فقلت له انتم الذين خالفتم، فقد قلت لكم ال ت في األفق... خرج الهيبة فصادفني، فقال ما

فابيتم اال ألن تدخلوا، فقال و هللا ما هنا إال أصحاب النصارى"
57

 

ويقول الشيخ محمد اإلمام في روايته، ما مفاده أن الشيخ مربيه ربه أخبر أخاه بأن القوم اختلط فيهم 

أهل الخديعة و أهل النصح و من الصعب التمييز بينهم، و األجدى الخروج من مراكش إلى سوس رأفة 

..بالناس
58

  ، و قد حاول الكالوي محاصرة الشيخ أحمد الهيبة، و غلق األسوار،  إال أن بطولة ابن أخيه

ابن الشيخ اشبيهنا، الذي خرج بستين فارسا ليكسر حصار أتباع الكالوي و ويفتح الباب و  نماء العيني

يمهد الطريق لعمه الشيخ أحمد الهيبة المتجه نحو سوس
59

نة كما تقول الرواية و يستشهد على أبواب المدي 

 الشفهية .

وقد اقترف الكالوي و أعوانه مذابح في حق كل من يلبس دراعة زرقاء نكاية بالمجاهدين
60

، و شوه 

اإلعالم الفرنسي و أعوانه حركة الشيخ أحمد الهيبة
61

، و لألسف اتخذ سبيلهم بعض المؤرخين ممن 

احتل مانجان مراكش، و استقبله  2122سبتمبر 8تحاملوا على  حملة الشيخ أحمد الهيبة الجهادية. و في 

 ذات القواد، ونصب التهامي الكالوي باشا بدل ولد منو.

ومن األحداث الموازية لخروج الشيخ أحمد الهيبة، قتل أخاه الشيخ الطالب أخيار للقائد أحمد الكابة بعد 

أن وجد لديه رسالة سرية من التهامي الكالوي
62

نات لم ينته، ففي سوس ، و لعل حظ الشيخ من الخيا

بعد  2126سيتعرض النقالب مماثل من طرق القائد حيدة، و سيخرج خليفته الشيخ النعمة من تزنيت سنة 

 استمالة الفرنسيين لقادتها و أعيانها.

                                                 
57

 17محمد المختار السوسي حول مائدة الغذاء ص   

1الشيخ محمد اإلمام المخطوط السابق ص  
58

  

116،ص  لم و هو معاصر للفترة، أوردها الطالب أخيار في كتابه المرجعرواية شفهية للمجاهد يحفظ بن اس 
59

  
60

 76كريديه ابراهيم مصدر سابق ص   

117صعلماء و أمراء في مواجهة االستعمار األوروبي الجزء الثاني  نماء العينيلشيخ ا 
61

  

176صعلماء و أمراء في مواجهة االستعمار األوروبي الجزء الثاني  نماء العينيلشيخ ا
62
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سيدي بوعثمان، من تارودانت إلى  مابعد 1.2
 اكردوس:

 

طر القوات الفرنسية، حتى خرج الشيخ أحمد الهيبة من مراكش عن طريق كندافة، البتعادها عن خ

آثر  مدينة رودانة و جعلها عاصمته،  وسوس، و قد أشار إليه البعض بالحلول ب إلىيتمكن من السير بأمان 

الرأي األخير، ولم يزل سالكا طريق الجبل بالتبجيل و اإلنعام حتى نزل برأس  الواد فتلقاه أهله باالكرام و 

تفرغ للعمل...ومد يده  عمله وه الشيخ الطالب أخيار... و استأنف الطاعة حتى دخل رودانة، فتلقاه خليفت

للدول
63
. 

لم تمنع هزيمة معركة مراكش، األمير من متابعة مسيرته الجهادية، فبعد استقراره في تارودانت، باشر 

 اتصاالته بقبائل سوس، و تعيين خلفائه و قواده ممن يضمن والئهم، فعين القائد محمد بن حميدة الهواري

على باشوية تارودانت
64

، ثم التحق به القائد الناجم الهشتوكي ليعينه قائدا للجيش، كما أرسل األمير لكافة 

قواد سوس، فقدموا إليه ماعدا القائد حيدة و ناصر اليحياوي
65

، كما أن الشيخ تواصل مع دول غربية 

 كاأللمان و األتراك، و سنأتي على ذلك.

انقالبه على الشيخ، فبوصول الشيخ أحمد الهيبة لتارودانت، تواصلت  عدم قدوم  حيدة ولد ميس ، مرده

السلطات الفرنسية بقواد سوس قصد استمالتهم، و من بين هؤالء  القائد حيدة بن ميس  الذي نسق مع 

الفرنسيين بمراكش لحرب الهيبة  و التحرك نحو تارودانت، بجيش تدعمه فرنسا  بالمال و العتاد ...
66

 ،

، و خاضت ضده المقاومة معارك عدة، وفي ذلك يقول القائد الناجم : " 2661انت شوال فوصل تارود

فبمجرد ما رجع حيدة،  صار يزحف ضد الهيبة و أصحابه، فنخرج لمدافعته كلما زحف....فنتقاتل معه 

بير الذي يجدي قتاله وحده معنا، استغاث بالفرنسيين....فأتى الجيش الك أنه الحوالي المدينة حتى إذا رأى 

فيه التهامي الكالوي  الكندافي  معهم عسكر فرنسي....فنزل يم األربعاء في تازمورت،  وفي كل حملة يقم 

بها المجاهدون   ينجفلون من أمامهم...
67

 

جمادى  27 إلى 2661/2122وقد مكث الهيبة في تارودانت سبعة أشهر ونصف ) من عيد الفطر 

ان تارودانت في الدفاع عن مدينتهم التي ظلت منذ ذلك التاريخ تحت (، أبلى خاللها سك2662/2126الثانية

حصار القوات المتحالفة الموالية لالستعمار المكونة من فرق كالوة، وجيش حيدة اميس، وقوات سكتانة 

وأتباع الكندافي، وكل هذه القوات عززها االستعمار بالذخائر والسالح والمدافع. فوقعت بين الطرفين 

                                                 
63

 1الشيخ محمد اإلمام، رسالته السابقة ص  
64

 237ص  1المعسول ج  
65

 172ص علماء و أمراء في مواجهة االستعمار األوروبي الجزء الثاني  نماء العينيلشيخ ا 
66

 176نفس المصدر ص   
67

 212ص  21المعسول ج  
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دة أبرز فيها هوارة وأهل تارودانت أبرز صور الصمود والشجاعة. وتعرضت المدينة لقصف معارك عدي

ذلك تقارير اإلقامة العامة الفرنسية. ولم  إلى، كما تشير 2126يناير  28مدفعي مكثف خاصة في يوم 

وي، بعد مواجهته لجيش جرار متحالف على رأسه قواد كبار هم : الكال إلىيخرج الهيبة من تارودانت 

،  و يشير محمد خير فارس، أن حركة موالي العيادي، حيدة أميس، يقودهم خليفة السلطان موالي الزين

،  وأخضعت 2126مايو  26الزين الخليفة السلطاني تمكنت من إبعاد الشيخ أحمد الهيبة عن تارودانت 

المسلك الوحيد لتموين  عدد كبير من قبائل سوس، و تمكن الفرنسيون من احتالل قلعة أكادير باعتبارها

قوات الهيبة
68
. 

وفي األشهر التي أمضاها الشيخ أحمد الهيبة بتارودانت، بعث األمير عددا من الرسل إلى بعض الدول، 

وفي ذلك يقول الشيخ محمد اإلمام : " و ممن جدد العالئق بينه و معه من الدول لذلك اإلبان الدولة التركية 

األلمانية، فقد ترددت الرسل و أكدت العهود و المواثيق بينه و مع هذه و الدولة االسبانية و الدولة 

الدول"
69

 ، كما مارس سلطته بتعيين القواد و البحث عن مصادر لشراء السالح و المؤن لمواصلة الكفاح.

، ثار أهل تزنيت بدعم فرنسي ضد خليفته و أخاه الشيخ النعمة، وخالل فترة مكوثه بتارودانت أيضا

للهجرة، فانتقل إلى وجان  2661ذي الحجة  21فأخرجوه بعد معارك شرسة بدعم فرنسي، وغادرها 

 بنواحي المدينة، و عين الفرنسيون القائد بن دحان قائدا على تزنيت. 

هوارة ، قرر الشيخ أحمد الهيبة الخروج  مع تزايد حمالت حيدة بن ميس ضد تارودانت و استمالته

عنها و اإلنتقال ألسرسيف ، و تذكر رسالة الشيخ أحمد الهيبة الهدف من هذا الخروج، حين يقول مخاطبا 

البعقليين: " خدامنا األرضين و إخواننا المجاهدين كافة،  قبيلة بعقيلة.....و نعلمكم أنا قد خرجنا من ردانة 

لمصلحة، منها أن الموالي لنا من هوارة ظهر منه الغدر البين، فأردنا أن ننحاز لمقاصد سنية اقتضتها ا

يوش المجاهدين من غير سد طريق..."جلجهة تجتمع فيها 
70

 

وفي اسرسيف استطاع الشيخ و قائده و باقي قواده من هشتوكة أن يردوا جميع الحمالت العسكرية التي 

ولد ميس، الذي تلقى تعزيزات فرنسية خير دليل على ذلك،   استهدفته، و لعل االنتصارات التي حققها ضد

في ذلك يقول القائد الناجم " ثم تصدينا لحيدة الذي كان قبل نازال في الكرون من أوالد دحو قليال، ثم رجع 

فأرسل جندا من جنوده حتى وصل أزرو فذهبنا إليهم فأجليناهم من هنالك، ثم ذهبنا نحن مع الهشتكيين، 

اريين في كل حرب..."نهزم الهو
71

، و في معركة أزرو أرسل الشيخ رسالة تهنئة للقائد الناجم يهنئه 

بالنصر
72

، بل و مع كل تقدم للقائد الناجم ضد ولد ميس كان الشيخ يتواصل مع المجاهدين في زحفهم
73
. 

                                                 
68

 13ص  2126 2122محمد خير فارس، تنظيم الحماية الفرنسية بالمغرب  
69

 لشيخ محمد إلمام المصدر السابق ا 
70

 2الرسالة الملحق رقم   
71

 222ص  21المختار السوسي المعسول ج   
72

 2رسالة ملحق رقم   
73

 3رسائل ملحق رقم  
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لمؤونة كما كان الشيخ مربيه ربه ينتقل بين القبائل لكسب الدعم و استنهاض الهمم و جمع المال و ا

للجهاد، عالوة على أنه استولى على منطقة أزغار،  وحارب قبلها قوات القائد الماسي األغبالوبي الذي لم 

يمتثل لدعوة الهيبة الجهادية
74
. 

لم يمتد بالشيخ أحمد الهيبة المقام بأسرسيف، حيث أعلن بعض شيوخ هشتوكة الخضوع لحيدة و ولد 

ؤالء عن الشيخ أحمد الهيبة، لشدة وطأة القائد الناجم عليهمدحان، ويعزو المختار السوسي انقالب ه
75

، و 

في ذلك يقول الناجم نفسه " انقلب الرؤساء الهشتوكيون كلهم ضدنا....وانضموا إلى محمد بن دحان، 

فانهزمنا أمام جيشهم لميل كفة ابن دحان..."
76
، و مع وصول التعزيزات بقيادة الشيخ اشبيهن األخ األكبر  

 نماء العينيمد الهيبة، استطاع الناجم هزيمتهم ، و تكشف رسالة بعث بها الشيخ الجيه بن الشيخ للشيخ أح

ألخيه الشيخ مربيه ربه بعضا من مجريات المعركة، كما يخبره بوصول المدد
77
. 

، و ظل فيها مدة السنة، 2126من اسرسيف توجه الشيخ أحمد الهيبة نحو " تيمكرت"  أواخر دجمبر 

الناجم على قبائل اياللن، و كعادته نازل القائد ومعه الشيخ مربيه ربه  و راوغ بقواته جيوش  عين القائد

المستعمر و أعوانه، التي وصلت تزنيت و أوالد جرار
78

،غير أن قبائل اياللن تغيرت بتحريض من ابن 

تقدمه من قبائل دحان، هذا األخير و كما أسلفنا، تعرض لهزيمة منكرة من جيش الشيخ مربيه ربه الذي اس

ميالدية 2121وادنون و الصحراء في  " زغار و " أكلو" و ذلك سنة 
79
. 

 مهمة محاربة الهيبة. بإتمامبعد هزيمته عزل الفرنسيون ابن دحان، و أوعزت لحيدة 

                                                 
74
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 الشيخ أحمد الهيبة، الجهاد من أكردوس: 1.2

كردوس قرية جبلية  ا، و 2121 انتقل الشيخ أحمد الهيبة بعد اشتداد المعارك نحو اكردوس  أواخر سنة

توجد على مقربة من تافراوت، استقبلته فيها قبائل بعقيلة، و منها أيضا عمل على متابعة مسيرته الجهادية 

مع شيوخ القبائل و المناطقو مواصلة التراسل 
80

و التواصل مع رموز المقاومة، فكان مثال يراسل  عبر ، 

مة كموحا أوحمو الزيانيوزعماء المقا  ،ألوسطس العمه الشيخ سيدي علي المقيم في األط
81

،  ونجد 

الشيخ يتحدث في بعض رسائله مع القادة عن دعم عثماني و أخر ألماني، و هنا نقف عند رسائل بادلها 

، و 2123الشيخ مع العثمانيين و كذلك مع غليوم الثاني، حيث استقبل وفد الشيخ الغواصة األلمانية سنة 

لك األلماني، يخبره بدور الدولة في الحرب العالمية و استعدادها لمساندته ضد تسلموا رسالة من الم

الفرنسيين
82

، كما يؤكد ذلك المختار السوسي قائال: " و قد أخبرني األخ محمد أنه رأى بعينه رسالة غليوم 

بطابعها المشهور  رسالة السلطان العثماني بطابعها أيضا...".
 83

 

ولى، استنفر الفرنسييون القائد حيدة، ليستكمل إخضاع المنطقة، فهاجم مع أجواء الحرب العالمية األ

الشهيرة،   "إكلفانفي معركة  "وجان، ثم انتقل متوجها نحو اكردوس، غير أنه لقي حتفه و هزم جيشه 

للهجرة، و قد تكبد جيشه  2667ريبع األول  26مابين مجاطة و االخصاص، من قبل  المجاهدين  يوم 

ومات كم هائل من القادة في الجيش الفرنسي...  خسائر كثيرة
84

، عالوة على الغنائم التي غنمها 

 المجاهدون.

انتشرت أصداء تمزق جيش حيدة، و أحست القيادة الفرنسية بخطورة األمر، خاصة مع زيادة التخوف 

ة الجنرال من حجم التواصل الذي بات بين الهيبة و األلمان و األتراك، فعملت على تجهيز حملة بقياد

"، ضمت مختلف قواد مراكش و الجنوب، فكان قوامها حوالي العشرين األلف،    LAMOTH" الموط 

سميت بوقعة الجنرال عند السوسيين
85

أوال إلى وجان حيث الشيخ  2127مارس  27، و اتجهت الحملة في 

و لبعض القادة، دخل النعمة، وفصدهم المهاجمون و ردت إلى تزنيت، ومع تعدد الهجمات و استمالة العد

الفرنسيون وجان، و انتقل الشيخ النعمة لقرية أيت رخا، و خالل هذه المعارك أبان المقاومون عن استبالة 

و كبدوا الفرنسيين خسائر جسيمة
86

، بل  لم تلبث حملة الموط أن باءت بالفشل، رغم جهود الكالوي في 
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وي فجيعة فادحة، و أشاد شعراء سوس مدة طويلة استمالة الناس،" فتحولت إلى هزيمة و فجع رجال الكال

بهذه الحرب"
87
 . 

ونظرا للطارئ الدولي، عقد الفرنسيون هدنة مع الشيخ أحمد الهيبة، لم تستمر طويال، فرجعت 

المعارك، خاصة مع اعتداءات كل من محمد بن ابراهيم خليفة الكندافي على تزنيت على الناس
88
. 

من  نماء العيني، ما قام به الشيخ اشبيهنا بن الشيخ 2128نية سنة ومن جملة حوادث المقاومة المعي

برزت حركة تمرد  2128استنفار لقبائل درعة، و في ذلك يقول  ابراهيم ياسين: " في بداية شهر اكتوبر 

بقيادة شبيهنة في جبل تيفرنين بين قبائل تلك النواحي لحشد الدعم للشيخ أحمد الهيبة....كما عمل على 

األعشار....ومن بين هده القبائل سمكان لكرارا و أيت تاسال...."جباية 
89

، كما تعرض الشيخ أحمد الهيبة 

لعملية اغتيال فاشلة،  حاول خاللها أحد العمالء تفجير داره وهو فيها، غير أن الشيخ سلم و نجا،  و تمكن 

رجاله من مسك المجرم
90
. 

ل، التي نفذها حيدة و من ثم العميل ، فإن المنية قد و إن سلم الشيخ أحمد الهيبة من محاولتي اإلغتيا

، بعد أن دس له أحد العمالء السم في 2667رمضان  28للميالد، الموافق ليوم  2121يونيو  28وافته 

 جورب أهداه له، و دفن بأكردوس.

ة العدو، رغم لقد ظل الشيخ أحمد الهيبة وفيا لمسيرة والده الجهادية، لم يلن له عود، و لم يفتر في منافح

كل اإلكراهات و العراقيل و المغريات، فلم يشأ أن يحذو حذو القواد ممن استسلم و أذعن و قدم البالد 

للمستعمر مقابل حكم مناطقي و محلي، كما أنه و ببعد سياسي حاول اإلتصال  و استغالل الوضع الدولي، 

سائل متبادلة، ولكنها تعطي نظرة عن ما رغم أنها اتصاالت لم تأخذ طابعا جديا أكثر من قصورها على ر

كان يريده الشيخ من بحث  عن كل السبل إلنقاذ و إطالة أمد المقاومة، و مد يد العون لها  بتلقي الدعم من 

 جهات خارجية بديلة.
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 222ص  7عبد هللا العروي مذكرات من التراث المغربي، ج  
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 : 9191إلى  9191جهاد الشيخ مربيه ربه  9

 الشيخ مربيه ربه: 9.9

 69هجرية الموافق لتاريخ 6901ي عام من ربيع النبو 61ولد األحد واسمه سيدي المصطفى، 

يد  علىتربى   نشأ ، كان مجاهدا عالما غزير التأليف، جنوب المغرب ميالدية  بتيرس 6116فبراير 

وتلقى عنه العلم واألدب والشعر، وحضر مجالسه العلمية ومطارحاته الشعرية، كان عضًوا بارًزا  ،والده

، (، التي قادها والده، ومن بعده أخوه أحمد الهيبة6091 - 6069في حركة مقاومة االحتالل الفرنسي )

نحو طرفاية ليواصل  ثم اتجه (، 6069قاوم االحتالل في محاوالت حصار تزنيت )و من ثم خليفته، 

 هناك.من جهاده 

 6019للهجرة الموافق لسنة  6916توفي بتافودارت من نواحي الساقية الحمراء و دفن بها سنة 

 من بينها على سبيل الذكر: ال غزيرةميالدية، خلف أعما

 واهب الزيادة األسنى في أسماء هللا الحسنى.
 مغناطيس النعم.

 محمد اللسان والفكر فيما يتعلق بالحمد والشكر.
 .ع في أسرار المربعبربيع االسرار المتر

 .نفع الوبري والمدري في الكالم على الجدري
 .ترياق األبدان في تدبير األسنان

 .ل وعالجهاأمراض الس
 .نظم في أخالق النساء

 .نظم الترجمان العام
بحور البدائع المحتوية على درر األشعار 

 المصطفوية، ديوان شعر.
 91....لبانة المجاهدين وبغية الطالبين

 

 
 الصورة  للشيخ مربيه ربه من كتاب معلمة المغرب
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مخطوط " إثبات علماء الصحراء على ما في النسب من معاني ، و  2ة االستعمار األوربي جزء هعلماء و أمراء في مواج نماء العينيالشيخ  

 22مربيه ربه بن الفقيه محمد بن عبد العزيز، و معلمة المغرب الجزء  نماء العينيغراء" للمؤلف 
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 : بيعة الشيخ مربيه ربه للجهاد 9.1

ن الشيخ مربيه ربه كان دائما في قلبها، فهو اليد ليمنى ألخيه الشيخ الناظر في ما سبق من أحداث أ

برة و هذه التجربة لتولي أمور اهدين، و قد أهلته هذه الخ، و هو القائد لمختلف تحركات المجأحمد الهيبة

 أن أهل سوسما مفاده و بتصرف، هاد بعد أخيه الشيخ أحمد الهيبة،  وفي بيعته يقول المختار السوسي الج

على إمارة المجاهدين، و كتب بايعوه و تداولوا  األمر مدة أسبوع،  ثم سلموا للشيخ و  و قادتها و اجتمعوا 

و  2667رمضان  27األستاذ أبي الحسن الليغي رسالة البيعة و أشهد الناس واحدا تلو اآلخر، كان ذلك 

الجديد و بختمه الخاصباسم محمد المصطفى و خرجت الرسائل بتوقيعها الشيخ مربيه ربه تسمى 
92

، وفي 

وصفه يقول المختار السوسي عند حديثه عن البيعة، بأنه يوسم بالحنكة و الرجولة و االقدام، و في بيعته 

أيضا  يقول الطاهر اإلفراني
93

: 

 عيون الهـــدى قرت وفرج كربه
 ببيعة مــن شادت يد السعد أمره
 أعـــادت به الدنيا جديد لبوسها

 ى اإلمام ومن صفافيا أيها المـول
 هنيئا لك العهـــد الذي عم يمنه
 يمينا لقد حــق الهنا ودنا المنى
 فال زالــت األقدار تجري بكل ما
 ودونكـــها منى تقبــل راحة
 فال زلت منصور اللواء مظفر الـ

 إلىعليك ســـالم اهلل ما وخدت 
 
  

 ببيعة مــــوالنا مربيه ربه  
 هوبورك للدنيا وللـــدين كعب

 وزاد به اإلسالم عزا وحــزبه
 اهلل في أمــر الخالفة قلبه إلى

 وطاب بـه شرق الوجود وغربه
 وأشرق من جـو السعادة شهبه
 تؤمل مـــن يمن وأمن تحبه
 بها راحــة العاني المعنى طبه
 ـحسام يقد الكفر والبغي ضربه
 رياض المنى خيل الرجاء ونجبه
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 217ص  1المعسول ج  
93

 217ص  1المعسول ج  
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 : ربه الجهاد تحت إمرة الشيخ مربيه 9.9

نتوقف في هذه الفقرة، عند أهم فصول و معارك الحركة الجهادية التي قادتها المقاومة ضد المستعمر و 

أعوانه، ولو بإيجاز، فبعد بيعة الشيخ مربيه ربه، كان لزاما عليه تنظيم الجيش و القبائل، خاصة و أن 

الموط، من المعارك الي كان النصر  المستعمر و أعوانه عازمون على اإلنتقام من مقتل حيدة و فشل حملة

 :اهدينحليفا للمجفيها 

 "انهزم فيها الكندافي و ذكر 2122سنة أبريل 23: بنواحي أيت ملول بتاريخ  معركة " وادريم ،

.بأنها معركة قاسية لغاية  Louis Grand Jeanالنقيب 
94
  

 بقيادة القائد الناجم و  كانت عنيفة بين مجاهدي مربيه ربه،  2126 جرت بتاريخ   :معركة تاقيت

بين وحدات تابعة لحماد بن حيدة الموالي  لفرنسا عند ناحية تاقيت وقد انتصر فيها المجاهدون 

انتصارا بطوليا يقول القائد الناجم :" ان قوات حماد بن حيدة انهزمت امامهم انهزاما شنيعا فقتلوا 

العديد من رجالها وسلبوا كثيرا من السالح
95
. 

 شارك في هذه المعركة الشيخ محمد االمام بن الشيخ ماء  ، 2121 كانت سنة : بالويمعركة االع

وتم أسر العديد من جنود  ، استعمل المستعمر الطائرات، العينين و القائد الناجم و االعبالوي

طار هدنة تم التوصل اليها بين المجاهدين و إم افرج عنهم في ث ،الحملة الفرنسية و سجنهم

"ية ابان موسم "اسكسلطات الحما
96
. 

 الذي  نماء العينيقاد هذه المعركة الشيخ الجيه بن الشيخ ،   2121حدثت سنة    :معركة تيغمى

 بإرغامبانتصار المجاهدين و  هى كان لوائه مرابطا بتيمغي و استمرت المواجهات يوما كامال انت

تت الفرنسية إلى التراجع إلى تزنيالقوا
97
. 

، حضرته كل قبائل 2162ئمة عقد الشيخ مربيه ربه مؤتمر اكردوس األول سنة وفي إطار التعبئة الدا

المنطقة، و نتج عنه قرارات من قبيل التنسيق و فرض ذعائر على كل قبيلة ال تلتزم بمساندة المجاهدين، 

، دام أربعة أيام، و اتخذت فيه القبائل  2161يناير  21تم بعدها عقد مؤتمر أخير بأكردوس بتاريخ  

رارات من أهمها ترك المبادرة للقوات الحكومية على أن تقوم كل قبيلة بحماية حدودها ق
98
. 

،  دمرت 2162فبراير  22ومع ازدياد الضغط على المقاومة و الذي تمثل في قصف أكردوس بتاريخ 

الشيخ   فيه منازل،  واستشهد عديد من الشهداء، من بينهم سيدي بويا ولد الشيخ اشبيهنا و سيدي القوم بن

                                                 
94

 731ص ي علماء و أمراء في مواجهة االستعمار األوروبي الجزء الثان نماء العينيلشيخ ا 
95

 732ص  نفس المصدر 
96

 732ص  نفس المصدر 
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 732ص  نفس المصدر 
98

 733ص  نفس المصدر 
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ولد الطالب ابراهيم و اسلم بن محمد فاضل، و هؤالء مازال ضريحهم شاهد على  نماء العينيالطالبويا و 

الحادثة
99
. 

تسارعت األحداث و أحكم المستعمر طوقه على المنطقة، مستغال سالحه المتطور و استسالم بعض 

، و استسلم القائد 2161يزي" سنة القادة، فكانت آخر معركة شارك فيها الشيخ مربيه ربه، معركة " ت

الحنفي بعض مفاوضات لتدخل القوات الفرنسية مدينة االخصاص، و تعلن السلطات الفرنسية رسميا 

2161مارس  28انتهاء المواجهة بالمنطقة بتاريخ 
100
. 

                                                 
99

و أيضا القصة يرويها اشبيهن  ابن الشيخ  سيدي بويا و معاصروه، و قام أحد حفدة الشهداء ببناء شاهد على نصب هؤالء  737ص  نفس المصدر 

 الشهداء
100

  738ص مواجهة االستعمار األوروبي الجزء علماء و أمراء في  نماء العينيلشيخ ا 
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 الخروج من اكردوس: 9.1

ه و من معه إال كان للشيخ مربيه رب بعد تطويق المستعمر ألكردوس و استسالم القادة الكبار، ما

بذاكرة الكثير من قبيلة الشيخ  يل، و ترتبط قصة المسير من اكردوس و ما رافقها من أحداث و معاناة حالر

، رواها شهود و تحدث عنها الشيخ مربيه ربه بنفسه، و كذلك المختار السوسي، و لعلي هنا  نماء العيني

مخافة الثلج و توفي  ته عمتهحينها، حمل كان صغيرا  حيث، شفهية  لمن عاصر األحداثأضيف رواية 

إخوته الصغار، يقول " بأن القوم من عيال المجاهدين، تعقبهم الفرنسيون و العمالء، فكانوا يسيرون ليال و 

...مخافة معرفة المستعمر بهم و أن تتربصهم  أعين الجواسيسال يوقدون نارا، 
101

، وروايته توافقها  

الشيخ مربيه ربه ليال و من ثم تبعه عياله ليال رواية المختار السوسي عن خروج
102

، كما تتحدث أيضا 

رسالة الشيخ الجيه و الموجهة ألحد أعيان المنطقة يوصيه بعيال الشيخ
103

و نختم بشهادة الشيخ مربيه  ،

أما بعد فقد خرجنا من اكردوس بعد ثلثين مضيا من ليلة االحد السابعة عشر من ربه نفسه حين يقول "  

هجرية وما نهضنا حتى أحاطت بنا الجنود الفرنسية من كل مكان بالمدافع و  2672دة عام ذي القع

ثم انهم يوم السبت قبل مسيرنا ضربوا كردوس بثالث و سبعين كورة من  ....الطيارات، واحتلوا القبائل 

قليال، و يوم االحد  فسد شيئا في الدار التي كنا بها هلل الحمد ، وبعد ذلك يوم مسيرنا ضربتهتالطيارة و لم 

  ....الثامن بعد مسيرنا ضربوه أيضا بتسع طيارات كثيرا من الضرب و لم يفسد قليال و ال كثيرا من الدار

فنهضنا لما بقي من  و قبل الخروج أعلمت القائد سعيد البعقيلي و أخي الشيخ الجيه أن يقول أيضا  إلى

و بها محلة كبيرة لفرنسا ، وسرنا  اطة قرب تزروالت،الليل الثلث، كما تقدم، وأصبحنا عند ديار من مج

فلما بلغنا بالد رخاوة  من عندهم بعد الظهر و الطيارات تمر عنا يمينا و شماال و ربما تقرب منا جدا،

أخبرنا أن محلة أخرى نزلت بابي االحبال )بويز كارن( ... فسرنا عامة الليل و شققنا جبال صعبة جدا ، 

الفوقانية، فرأينا االضواء عند المحلة المذكورة فاتكلنا على هللا و لم نمل عن الطريق  ومررنا قرب تيمالي

                                                 
101

 يرويها لي شخصيا والدي وهو حفيد الشيخ اشبيهن بن الشيخ ماءالعينين  

237ص  1المعسول ج 
102
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 7انظر الملحق رقم 
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حتى ممرنا على أجنة ابي االحبال "بويزكارن" والمحلة مخيمة بحواضه لم ترنا حتى جاورنا  تاكانت، 

تنا القبائل من و أتفاذا بمحلة أخرى أضوائها تتقد، ومررنا غربي اكيسل  و دخلنا أباينو صالة الصبح ...

كل جهة.....ثم أعلمتهم بمرادي و هو أنني قاصد إن شاء هللا طرفاية..."
104
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 771و  731صعلماء و أمراء في مواجهة االستعمار األوروبي الجزء  نماء العينيلشيخ ا 



26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 الهيبة لقبيلة بعقيلة أحمد: رسالة الشيخ 1الملحق 
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 : الشيخ أحمد الهيبة يهنئ القائد الناجم في رسالة2الملحق 
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 رهم بانتصارات الناجم على حيدة: رسالة الشيخ أحمد الهيبة لبعض القبائل يخب3الملحق 
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:رسائل الشيخ أحمد الهيبة لقبائل آمل و تهالة و إلى أيت الحسن و إلى إزاللن و الرسالة األخيرة ألخيه الشيخ 4الملحق 

 النعمة و أعيان قبيلة باعقيلة
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 : رسالة  الملك غليوم الثاني األلماني للشيخ أحمد الهيبة5الملحق 
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 :رسالة الشيخ أحمد الهيبة لنائب السلطنة العثمانية لنائب الدولة األلمانية6حق المل
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 بخصوص عيال الشيخ مربيه ربه نماء العينيرسالة من الشيخ الجيه بن الشيخ : 7الملحق 
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  :2، طبعة 2َ ألوربي جزءة االستعمار اهعلماء و أمراء في مواج نماء العينيالشيخ الطالب أخيار بن مامينا 

 منشورات مؤسسة الشيخ مربيه ربه لإلحياء التراث.

  ،2، طبعة 2َ ة االستعمار األوربي جزءهعلماء و أمراء في مواج نماء العينيالشيخ الطالب أخيار بن مامينا 

 منشورات مؤسسة الشيخ مربيه ربه لإلحياء التراث.

 .عبد هللا العروي: معلمة المغرب 

 الرباط 7وي:مقال " أحمد الهيبة" مذكرات من التراث المغربي ج عبد هللا العر 

  .المختار السوسي: المعسول 

 .المختار السوسي ايليغ قديما و حديثا 
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