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 الحسیمة: بعد جنازة عماد العتابي، الحراك یدعو إلى احتجاجات جدیدة
 
 
 

   عمر الراضي, 12 غشت 2017
 

 
 
 

 منذ بدایة الحراك، قبل 10 أشهر من الیوم، اعتقلت القوات األمنیة حوالي 300 ناشطا من حراك الریف،
 وأمام قمع متزاید، دعت الحركة االحتجاجیة إلى تظاهرات جدیدة أیام 13 و20 غشت.
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 منذ دفن عماد العتابي، الناشط الریفي الذي لفظ أنفاسه األخیرة في 8 غشت، نزلت موجة اعتقاالت جدیدة
 على شباب الحسیمة وإیمزورن.

 
 بحسب رشید بلعلي، منسق هیئة دفاع المعتقلین الریفیین، الذي تواصل مع "میدل ایست آي"، جرى اعتقال

 حوالي 14 شابا شاركوا في جنازة عماد العتابي، وتم تقدیمهم یوم السبت 12 غشت أمام الغرفة الجنائیة
 بمحكمة االستئناف بمدینة الحسیمة، وفي انتظار بدایة محاكمتهم، سیلتحقون برفاقهم المعتقلین بسجن المدینة.

 
 في السیاق ذاته، اعتقلت السلطات حوالي 15 ناشطا هذا الجمعة، في الحسیمة وإیمزورن، في عملیة أمنیة

 استمرت إلى غایة صباح یوم السبت.
 

 "نقدر العدد اإلجمالي لالعتقاالت منذ بدایة الحركة بین 250 و300 شخص"، یؤكد رشید بلعلي، الذي یشیر
 إلى أن المعتقلین ال زالوا یواجهون معاملة سیئة من طرف القوات العمومیة أثناء توقیفهم.

 
 ضربة استباقیة ؟

 
 تأتي هذه االعتقاالت الجدیدة مباشرة بعد إعالن الحراك عن تنظیم مسیرة ضخمة هذا األحد 13 غشت في

 مدینة إیمزورن، على بعد 15 كیلومترا من جنوب الحسیمة، وهي ثاني أبرز مناطق التوتر في الریف.
 

 أحد النشطاء الریفیین، الذي اتصلت به "میدل ایست آي" اعتبر أن هذه االعتقاالت تمثل " ضربة استباقیة
 موجهة ضد من تعتبرهم السلطات كقادة محتملین ألیة احتجاجات مقبلة".

 
 وال تقتصر الدعوات إلى االحتجاج هذا األحد على إیمزورن، حیث تواترت الدعوات إلى الخروج إلى

 الشارع في عدة مناطق من الریف، وتحدیدا في الناظور، وكذا العروي والدریوش.
 

 وفي أوروبا، یتوقع أن ینزل ریفیو الخارج بكثافة في باریس حیث سیتظاهرون یوم 20 غشت، وهو الیوم
 الذي یتزامن مع ذكرى ثورة الملك والشعب، العید الوطني، الذي ینتظر أن یوجه فیه الملك خطابا جد

 منتظر.
 

 نحو مطالب أكثر رادیكالیة ؟
 

 جرت العادة أن ال یخرج الحراك لالحتجاج أیام الخطب الملكیة، كما كان الحال یوم 29 یولیوز المنصرم،
 خالل خطاب العرش، على أن یترك لریفیي الخارج حق التعبیر عن غضبهم في الشوارع األوروبیة.

 
 مع ذلك، تصاعدت األصوات الریفیة المطالبة باالحتجاج یوم 20 غشت المقبل، وبحسب ناشط ریفي فضل
 عدم الكشف عن هویته، فإن هذه المؤشرات الدالة على تحول رادیكالي، ظهرت "بعد خطاب العرش، الذي



 دافع فیه الملك عن أجهزة األمن الموجودة في الریف، نافیا بشكل قطعي وجود مقاربة أمنیة إلدارة األزمة
 في المنطقة، وأیضا بعد قمع جنازة عماد العتابي".

 
 بالنسبة إلى محمد مصباح، الباحث في معهد "كارنیغي" فإن مقتل عماد العتابي یمثل نقطة ال عودة وقطیعة

 على مستوى الثقة بین الریفیین ومؤسسات بالدهم. ولم یستبعد الباحث العائد للتو من الحسیمة، أن تتجه
 األمور إلى ترجمة سیاسیة لمطالب السكان، التي ظلت إلى حدود اللحظة، اجتماعیة واقتصادیة، بینما بقي

 تأثیر التیار المطالب بالحكم الذاتي یمثل أقلیة وال یحظى بتأیید الشباب المحلي.
 
 
 
 
 


