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العرائش والحسيمة ... »البيرا« قبل الثورة!

نبيل الريفي أو »بيلو ريفي« الحالم بالثورة
»بيلو ريفي« أو »الريفي الجميل«، تحت 
هذا اإلسم ترسم صور نبيل على صفحته 

بالفايس بوك، مالمحه الثورية. 
غ��ال��ب��ا م���ا ي��ظ��ه��ر م��ت��دث��را ب��ال��ع��ل��م 
يلتحف  ال��ص��ورة  ه��ذه  في  األمازيغي. 
ب��ال��ع��ل��م األم���ازي���غ���ي ف���ي م��ل��ع��ب ل��ك��رة 
القدم، وفي صورة أخرى يتدثر بالعلم 
األمازيغي فيما زميله يضم إليه العلم 
المغربي وهما متعانقان ويمشيان جنبا 
إلى جنب، وفي أكثر من مناسبة يظهر 
رسم  في  حالقه  تفنن  شعر  بتسريحة 

الحرف األخير من تيفناغ.  
»روافة فور إيفير« أو »ريفيون دائما«: 
بالدماء  يفتخر  ال��ذي  نبيل  شعار  هذا 

الريفية التي تجري في عروقه. 
يضع أقنعة سوداء على وجهه بالكاد 
تسمح له باإلبصار، صوره على صفحة 
باألسود واألبيض وقد كتب عليها باللغة 
اإلنجليزية »وانتد«، أو وهو يرسم بيديه 
مع رفاقه في الحي عالمات غير مفهومة. 
هنا وهناك صور الزعيم الريفي محمد 

بن عبد الكريم الخطابي.. 
بحي الخزامة أو حي »الكوزينا« كما 
كان يعرف في عهد االستعمار، حيث كان 
الحي عبارة عن مطبخ للبحرية اإلسبانية، 
لذلك الزالت الذاكرة تحتفظ بهذا اإلسم، 

كان يقضي نبيل أغلب أوقاته.
األنترنيت،  ن��ادي  ت��زور  أن  يمكن  ال 
بالعلم  نبيل  ولع  على  تتعرف  أن  دون 
جهاز  على  يضعه  يعانقه،  األمازيغي، 
الكمبيوتر، على السيارات.. ويجيد اللعب 
بالصور والكلمات على الحاسوب لتزجية 
بالحياة  شغفه  ع��ن  وللتعبير  ال��وق��ت 
وعشقه لمنطقته ولهويته. هوايته كرة 
دراسته  يتابع  وكان  والمالكمة،  القدم 
في تخصص الميكانيك بمركز للتكوين 

المهني. 
عدا بطاقته الوطنية، كان يحمل معه 
باستمرار الناقل التسلسلي العام الذي 
يحوي كل صوره األكثر ثورية، وهذا ما 
جعل أفراد عائلته يضعون أيديهم على 
قلوبهم من شدة الخوف وهم يسألون عنه 
وعن مصيره بعد حملة االعتقاالت التي 
عرفتها الحسيمة بمجرد ما عم الظالم 

وأطفئت النيران المشتعلة. 
»هنا كان ينام نبيلينو«، يشير والد 

نبيل إلى لحاف ضيق ومتواضع. 
ولم  فبراير   20-19 ليلة  قضى  هنا 
يغمض له جفن إال في ساعة متأخرة وهو 
يداعب لوحة المفاتيح في حاسوبه، ولم 

يستيقظ إال على الساعة 12 زواال. 
انتقل إلى سطح المنزل ليتناول وجبة 

الفطور وليداعب إخوته وهو يستعرض 
وإياهم شريطا للجن، وبعد أن قضى األخ 
الوقت، سيغادر  األكبر مدة في تزجية 
البيت على الساعة الخامسة والنصف 
في  يشارك  لم  أنه  معناه  وه��ذا  مساء، 
مسيرة األحد 20 فبراير التي انطلقت 

على الساعة العاشرة صباحا.
غادر البيت باتجاه مقهى األنترنيت 
بحي الخزامة الواقع على بعد خطوتين 
من بيته، ثم عاد، دخل وخرج، ثم دخل 
وخرج أربع مرات، كل مرة كان يرتشف 
فيها كأس شاي ويتناول بعضا من قطع 
الخبز المحشوة بالسمك، الطبق المفضل 

لدى الريفيين. 
حينما حذرته أمه وهو يهم بمغادرة 
ال��ب��ي��ت، إي���اك ي��ا ب��ن��ي أن ت��ش��ارك في 
البكر  ابنها  على  خوفا  ال��م��ظ��اه��رات، 
كان جوابه  مكروه،  أي  يصيبه  أن  من 

بالحرف: اطمئني يا أماه.
وح��ي��ن��م��ا دق���ت ال��س��اع��ة ال��س��ادس��ة 
والنصف كان مايزال يتجول في شارع 
الحسن الثاني-حسب شهادة عمه- وقبل 
أن يبتعد عن البيت طلب من والده أن 
يقتني له بطاقة تعبئة تمكنه من التواصل 
أرسل  وقبلها  من أصدقائه،  مع بعض 
أكلة سريعة من  له  شقيقته كي تجلب 
»السناك« الذي يبيع به عمه ال�»بوكاديو«، 
ففاجأته حينما بلغته أن المحل مقفل، 
ليؤكد  ساعة  رب��ع  بعد  فعال  ع��اد  وق��د 
ألمه وإخوته أن ثمة من يحاول تخريب 
مدينة الحسيمة، الشيء الذي اضطر عمه 

وأغلب التجار إلى إغالق محالتهم.
إن الرسالة التي حرص على إيصالها 
كل من التقيناهم من أفراد عائلته أو من 

أصدقائه وأبناء جيرانه هي أنه حينما 
كانت وكاالت األبناك الثالثة )القرض 
العقاري والسياحي، وفا تجاري، 
والبنك الشعبي( تحترق، كان نبيل 
يقف بعيدا عن الحريق، والدليل 
م���رة أخ����رى ب��ع��ض األش��رط��ة 
التي ظهر فيها غير بعيد عن 
الملثمين  م��ن  المتظاهرين 
يتفرج  وه���و  وال��م��خ��رب��ي��ن 

على مشاهد غريبة.  
يقول والده: »لقد كان 

في شارع الحسن الثاني 
بعيدا عن البنك وقت 

اش��ت��ع��ال ال���ن���ار، وق��د 
أك��دت لي سيدة من 
التقت  أنها  إم��زورن 

ب������ه وه�������و ي��ت��ك��ئ 
ع�������ل�������ى ع�����م�����ود 

ك��ه��رب��ائ��ي، ه��ذا 
في نفس الوقت 
ال�������ذي ال���ت���ق���اه 

شقيقي«.
القنابل  وتهاطلت  المخزن  جا  »لما 
المسيلة للدموع، هرب ولد خويا لهيه 
ومنذ  ال��م��ن��زل.  باتجاه  فهربت  أن��ا  أم��ا 
يؤكد  أث��ر«،  له  يظهر  لم  اللحظة  تلك 

عم نبيل.
عجزت شقيقته الصغرى عن مقاومة 
الدموع وهي توضح ل� »األيام« أن 
نبيل آخر شخص يمكنه 
أن يفكر في سرقة 
لة  وكا

ونحن  مرة  ذات  سألته  »حينما  بنكية: 
نتجول في المدينة، عن المبلغ الهائل 
عليه  تتوفر  أن  يمكن  ال��ذي  المال  من 
لي  قال  حينما  فاجأني  بنكية،  وكالة 
ص��ف��ر دره�����م! ول��م��ا ض��ح��ك��ت اع��ت��ق��ادا 
م��ن��ي أن����ه ي��م��ازح��ن��ي، ف��س��ر ل���ي أن ما 
البنكية  الوكاالت  وأن  صحيح،  يقوله 
وإنما  مقراتها  في  بالمال  تحتفظ  ال 
يحرص موظفوها على نقله إلى بنك 
المغرب المتواجد في الحسيمة. إذن إذا 
كان أخي يعرف هذا المعطى، ما الذي 
سيدفعه إلى ولوج الوكالة البنكية بهدف 
سرقة مال هو متأكد أنه غير 

موجود أصال؟«
ت��ك��س��رت 
ي�������������داه، 
ختفت  وا
م������الم������ح 
لكن  وجهه، 
ل���م ي��ك��ن من 
على  الصعب 
التعرف  وال��ده 
فقد  جثته،  على 
تعرف على الفور 
ع���ل���ى ال����س����روال 
ال��ق��ص��ي��ر األح���م���ر 
ال����ذي ك����ان ي��رت��دي��ه 
وقد  ال��س��روال،  تحت 
ملتصقة  عالمته  ظلت 
ب�����ف�����خ�����ذه، وال���ق���ب���ع���ة 
الرياضية »نايك« لم يختف 
أثرها، نفس األمر ينطبق 
على حذائه الرياضي الذي 
ظلت عالمته ملتصقة بقدميه 

المحروقتين. 
 ،91 يوليوز   4 مواليد  م��ن 
ومشروعه بات أكثر وضوحا في اآلونة 
األخيرة، جواز سفره الذي سهر والده 
على تسريع وتيرة إنجازه، تفانيه في 
التحصيل الدراسي من أجل الحصول 
على دبلوم في الميكانيك، خاله الذي كان 
يحضر شروط استقباله في بلجيكا، بما 

في ذلك تزويجه من بلجيكية. 
فجأة احترقت أحالم نبيل، ودفن عصر 
األربعاء 2 مارس 2011 في إحدى مقابر 

إمزورن التي ينتمي إليها.  
فجأة   نفسه  وجد  شاب  حكاية  هذه 
األمازيغي،  بالعلم  التدثر  عن  عاجزا 
ذل��ك حلم  بما في  وخ��ارج كل أحالمه، 
ومواصلة  »ال��ب��وك��س«  لعب  م��واص��ل��ة 
الحلم  وخ��ارج  الميكانيك،  في  تكوينه 

بأوربا.

يرتدي صدرية صوفية رمادية تتوزعها 
خطوط زرقاء، الشيء الذي ينطبق على 
أن  قبل  التقته  التي  والدته  تقوله  ما 
نفس  يرتدي  كان  وقد  المنزل،  يغادر 

البذلة.
أنا متخوف على نفسي وعلى أفراد 
عائلتي، لكنني متشبث بأقوالي، ومتأكد 
أن ما أقوله هو الحقيقة. صحيح أنني 
رأي��ت��ه م��رة واح���دة، ول��م أت��ب��ادل معه 

الحديث لكنني متأكد أنه هو.

وم��ا ه��ي طبيعة  ع��م��اد؟  < كيف تعرف 
العالقة التي تجمع بينكما؟

المدينة  أن  بحكم  أع��رف��ه  أوال   <
نعرف  أن  علينا  يسهل  إذ  صغيرة، 
بعضنا البعض. ثانيا: عماد معروف 
في السوق كبائع للسمك. ثالثا: أعرف 
أين يسكن وأعرف أفراد عائلته بحكم أن 

أخته درست معي تخصص الفندقة.
< كان الوقت ليال، فكيف لك أن تكون 

متأكدا من أن الذي رأيته هو عماد؟

أنك  لو  كما  أسئلتك  في  ألمس   <
ترومين التشكيك في شهادتي..

< مطلقا، أنا أحاول أن أطرح األسئلة 
التي يمكن أن يطرحها العقل والمنطق وال 

أشكك. 
> وأنا أحدثك اآلن أتذكر ما حدث 
تلك اللحظة وأراه أمام عيني كما لو 
أشاهده اآلن، لكن عليك أن تعلمي أنه 
ال يمكنني أن أدلي بهذه الشهادة لو 
كان لدي أدنى شك في أن الذي رأيته 

ليس عماد. 
<  قلت إنك رأيت عماد ما بين الساعة 
التاسعة والساعة العاشرة، أليس هذا دافعا 

يفتح باب السؤال..؟ 
التشكيك.  تحاولي  ال  >)ي��ق��اط��ع( 
الشارع الرئيسي في مدينة الحسيمة 
ليس مظلما، واألضواء التي تتوزعه 
رأيته  ال��ذي  كان  إن  أتأكد  لكي  كافية 
أمامي عماد أو شخصا آخر، وبالتالي 

ال مجال للبس. 

الشاهد الذي أحدث ثقبا في جــدار الرواية الرسمية لـ »األيام«:

متأكد من أنني رأيت  عماد بعد إخماد الحريق ولم يشبَّه لي
حينما ظهر ألول مرة شاب في العقد الثاني من عمره في الذكرى األربعينية لوفاة الشباب الخمسة، وقد انتصب متأثرا لما قالته أم عماد 
عن ابنها، ليؤكد أنه التقى عماد بعد ساعتين على األقل من إخماد النيران في البنك الشعبي، سيفتح ثقب كبير في الرواية الرسمية. 
»األيام« التقت الشاب والخوف يطارده وحمى االعتقاالت العشوائية والرعب األمني تالزمه، طرح السؤال وإعادة صياغته بأكثر من طريقة، 
تقليب الشهادة من مختلف الجهات، كل ذلك جعل الشاهد المطارد يشعر كما لو كان في جلسة استنطاق. 

صورة إحدى الجثث 
المتفحمة ملقاة على مكتب 

وقد التقطها مواطنون صباح 
21 فبراير 2011

الجثث األربع المتفحمة 
التي عثر عليها صباح 

اإلثنين 21 فبراير 2011.

أم وأب نبيل يبكيان 
مصير ابنهما


