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[1] 

الرباط – «القدس [2] العربي»: القت الشرطة المغربیة في الدار البیضاء القبض على المشتبھ بھ الذي استخدم العنف في حق الحاخام المغربي
الیھودي المعتقد مساء الجمعة المنصرم بملتقى شارع أنفا وزنقة ابن رشد في مدینة الدار البیضاء.

وأوضح بالغ رسمي لوالیة أمن الدار البیضاء أن المشتبھ بھ تم توقیفھ في حالة تلبس بعدما اعتدى على مواطن مغربي آخر یھودي المعتقد بزنقة
الخوارزمي عن طریق رشقھ بحجارة.

وأوضَح أن المشتبھ بھ، الذي لم یذكر اسمھ، تبدو علیھ أعراض خلل عقلي، جرى اعتقالھ في حالة تلبس، بعدما اعتدى على مواطن مغربي آخر یھودي
المعتقد، بزنقة الخوارزمي عن طریق رشقھ بالحجارة، حیُث إنَّھ لْم یكتِف باالعتداء األول الذي باشرُه ضدَّ الحاخام، فسار یتعقُب الیھود المغاربة.

وأضاف المصدر أن التحریات األمنیة الزالت متواصلة في ھذه القضیة تحت إشراف النیابة العامة المختصة، بھدف تحدید خلفیات ومالبسات ارتكاب
المشتبھ بھ لھذه األفعال اإلجرامیة، علما بأنھ تم التعرف علیھ من جانب الضحیتین معا.

وتعرض حاخام الطائفة الیھودیة في الدار البیضاء، «موشي أوحیون»، نھایة األسبوع الماضي لھجوم من طرف شخص مجھول الھویة حین خروجھ
من المعبد حیث انھال علیھ بالضرب المبرح مما تسبب لھ في كدمات وجروح على مستوى الوجھ وأطراف أخرى من جسده. 

واعید سبب الھجوم الى غضب المھاجم نتیجة العدوان اإلسرائیلي على سكان غزة [3] حیث استفسر المعتدي الحاخام عن ما یحدث للفلسطینیین، وأن
الحاخام استنجد بالمارة لكن ال أحد منھم حاول ثني الشاب عن فعلھ. 

وعبر الحاخام الیھودي عن مخاوفھ من أن تتكرر مثل ھذه االعتداءات مستقبال في ظل استمرار الغارات اإلسرائیلیة على فلسطین [4]»، مشددا على
ضرورة تعزیز اإلجراءات األمنیة على الكنائس والمعابد الیھودیة درءا ألي اعتداء محتمل مستقبال. 

وتابع اإلعالم إسرائیلي الحادث باھتمام، ووضعھ في سیاق عملیَّة «الجرف الصامد»، التي باشرتھا إسرائیل على قطاع غزة، موردًة أنَّ شابًّا مغربیًّا
كان یتعقُب الحاخام، وانتظرُه في باب معبده، وما إْن برحُھ، حتَّى انھال علیھ بضرب مبرح، متسبًبا لُھ بجروٍح خطیرة، جعلت الحاخام یطلُب المساعدة

من المارة.
وقالت صحیفة «إلیكساندر بِریْس» اإلسرائیلیَّة أنَّ الھجمات اإلسرئیلیَّة على غزَّة، أفضْت بالمغرب الى تحرشات بالیُھود، حتى صار من الصعب

«العیش بالمغرب، لما صاَر في الوضع بھ من رعب»، یقول یھوديٌّ مقیم في المغرب [5]ّ، یشتغل في أحد المعابد.
وقال خالد السفیاني المحامي المغربي، منسق السكرتاریة الوطنیة لمجموعة العمل الوطنیة من أجل فلسطین، ان المبالغة باالھتمام باالعتداء على الحاخام

موشي احیون محاولة لحرف االنظار واالھتمام عن العدوان الصھیوني على قطاع غزة وقال كان على االعالم ان یھتم بآالف األطنان من الصواریخ
والقنابل تنزل على رؤوس األبریاء والمدنیین في غزة عوض التركیز على ذلك االعتداء». 

وأضاف السفیاني، أنھ ال یمكن أن یكون مع العنف كیفما كان وضد أي كان، وال مع التمییز العنصري بناء على الدین، متمنیا في اآلن ذاتھ أن تحظى
أرواح الشھداء بنفس االھتمام من طرفكم.

ویتراوح عدد الیھود المقیمین في المغرب، حالیا، ما بیَن 3000 و4000 یقیم أغلبھم في الدار البیضاء، فیما یوجُد نحو ملیون یھوِدي یقولون إنَّ
أصولھم من المغرب. غادر الكثیر منھم مع إنشاء إسرائیل عاَم 1948، وحصول المغرب على استقاللھ سنَة 1956.
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