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 یمثل إلیاس العماري أكثر الوجوه كراهیة بالنسبة إلى حراك الریف، علما أن والدة إلیاس العماري كما
 نعرفه الیوم كانت نتیجة لطریقة تسویق نفسه عند السلطة كرجل یستطیع ضبط هذه المنطقة، ومن خاللها

 استطاع العماري أن یصعد درجات ودرجات في مربع الحكم.
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 كما هو الحال بالنسبة إلى جنازة محسن فكري، بائع السمك الذي طحنته حاویة لألزبال في أكتوبر من سنة
 2016، لن یستطیع إلیاس العماري حضور جنازة عماد العتابي، الناشط الذي أصیب بقذیفة خالل اشتباكات

 20 یولیوز في الحسیمة، وتوفي في 8 غشت الماضي متأثرا بجراحه.
 

 في السابق، كان إلیاس العماري قد كون شبكة عالقاته وكسب الدعم والتعاطف داخل الریف وخارجه، من
 خالل البقاء على مقربة من الناس، وخدمتهم، وعدم التخلي عنهم.

 
 سنة 2004، وعقب الزلزال الذي هز المنطقة، رأى النظام في إلیاس العماري أداة مفیدة، حیث كون الفاعل

 الجمعوي، المقرب من بعض األوساط الیساریة المغربیة حینئذ فریق عمل تكلف بمهمة إعادة إعمار مدینة
 الحسیمة والقرى التي دمرها الزلزال.

 
 أصبح إلیاس العماري قناة ال یمكن التخلي عنها سواء مع اإلدارة المحلیة، وأیضا بین المنطقة والرباط،

 وبفضل التفویض المطلق للقصر، كانت السلطة الممنوحة للعماري ورفاقه هائلة.
 

 في الوقت نفسه، وعن طریق دریس بنزكري الذي ترأس هیئة اإلنصاف والمصالحة، المكلفة بتصفیة
 ماضي الحسن الثاني، سیلتقي إلیاس العماري بفؤاد عالي الهمة صدیق الملك والوزیر المنتدب في الداخلیة.

 
 هنا ظهرت فكرة إحداث حركة سیاسیة واسعة سیكون هدفها الرئیسي مواجهة اإلسالم السیاسي، وسترى

 حركة لكل الدیمقراطیین النور سنة 2008، وستعهد إلى العماري مهمة الوسیط، كان بمثابة مدیر مبیعات،
 حیث تكفل بإقناع رفاقه القدامى بالعهد الجدید والنوایا اإلصالحیة للملك الشاب محمد السادس.

 
 وألنه لعب دورا مركزیا في النواة الصلبة للحركة، بحث إلیاس العماري كذلك عن التمویالت الضروریة
 لتطورها، حیث صرح سعید شعو، البرلماني السابق والمقیم حالیا في أمستردام والذي تطارده السلطات
 المغربیة بتهمة االتجار الدولي في المخدرات، بأنه قام بتمویل حركة فؤاد عالي الهمة بعدة مالیین درهم

 مغربیة.
 

  2011، الهزة األولى
 

 بعد أن تحولت إلى حزب سیاسي عنوانه "األصالة والمعاصرة"، تم تعطیل حركة لكل الدیمقراطیین. وجرى
 تمكین الحزب الجدید، اللیبرالي والمعادي لإلسالمیین، والمقرب من القصر من كل اإلمكانیات والموارد،

 والهدف اكتساح صنادیق االقتراع خالل االنتخابات المرتقبة سنة 2012.
 

 غیر أن األحداث، سارت في غیر صالح مشروع فؤاد عالي الهمة، حیث ولدت حركة 20 فبرایر في سیاق
 الربیع العربي ، وطالبت برأس صدیق الملك، الذي اعتبرته رمزا یمثل السلطویة.

 



 لم یسلم العماري هو اآلخر من الغضب الشعبي، وتحت ضغط الشارع، تقرر إجراء انتخابات مبكرة، وقد
 فاز بها اإلسالمیون ممثلین في حزب العدالة والتنمیة.

 
 أثناء والیة حزب العدالة والتنمیة، كان "البام" یعید هیكلة نفسه ویتحضر لالستحقاقات االنتخابیة الالحقة، في
 أكتوبر من سنة 2016. وفي ینایر من سنة 2016، وصل إلیاس العماري إلى زعامة الحزب، لینخرط في

 حملة مواجهة حزب العدالة والتنمیة، بالنسبة إلیه كان االنتصار أكیدا.
 

 في أكتوبر من سنة 2016، جاءت النتیجة، حزب العدالة والتنمیة ینتصر مجددا، والبام یكتفي بالرتبة
 الثانیة، إنها خیبة أمل كبیرة في المحیط الملكي، المنزعج من وجود اإلسالمیین في الجهاز التنفیذي.

 
 جرى تجاهل وعزل العماري، كان الرجل یرى جمیع التشكیالت السیاسیة القریبة إیدیولوجیا منه تتقرب من

 العدالة والتنمیة جریا وراء تحالفات حكومیة. وفي بازار التحالفات، فضل علیه القصر عزیز أخنوش عن
 حزب التجمع الوطني لألحرار.

 
 باإلضافة إلى سقوطه الحر في الرباط، وتراجع تأثیره على السیاسیین، عاش العماري هبوطا آخر متمثال في

 منطقته األم: الریف، ففي الحسیمة، یتهمونه باالغتناء على حساب الریفیین، وتشكیل شبكة مصالحیة مع
 النخبة المحلیة لحزب األصالة والمعاصرة، وهم من یطلق علیهم الیوم الحراكیون (نسبة إلى حراك الریف)

 لقب " ریافة الرباط"، ویطالب الریفیون بمحاكمته وعدم رؤیته مجددا في مدینتهم.
 

 یائسا، قرر إلیاس العماري في السابع من غشت االستقالة من رئاسة حزب األصالة والمعاصرة.


