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 انمسرح انتىوسي وتطىري :انمحاضرة انسادست

وتأثر بالمسرح السوري :" تأخر المسرح التونسي إلى ما بعد الحرب العالمية األولى
  1908، وفي أواخر عاـ ييف مستعمرة مف قبيؿ الفرنسكانتوالمصري،وىذا شيء طبيعي ألنيا 

الممثؿ سميماف قرداحي رفقة فرقتو، ففرح التونسيوف فرحا شديدا، وقدـ بعض  حؿ بتونس
وف فرقة مكونة مف مصرييف وتونسييف استقؿ فرقة إبراىيـ حجازي في ؾفييا، ثـ  مسرحياتو
جاءت فرقة سالمة حجازي وىذه الفرقة األخيرة قدمت مسرحيات عديدة، بعد ذلؾ  تونس، ثـ

 1."متعددة، وصارت مف فنونيـ األدبية الراعية في ربعيا ونت فرؽؾ

   جماعة الشيامة العربية  تأسست 1912المصرية، وفي سنة وتوالت مف بعد زيارات الفرؽ    
.المسرحياتقدمت الفرقتاف العديد مف قد  و1911 سنة كانت قد سبقتيا جماعة اآلداب العربية و  

ة ىو زيارة فرؽ لمستقبؿ المسرح التونسي وحدث عمى الساحة التونسية حدث ميـ بالنسبة   و 
.، وتقديمو مسرحياتو العالمية المعروفة1921 سنة جورج أبيض لتونس  

 جاءت فرقة رمسيس وقدمت مسرحياتيا المعروفة وقد لقيت تشجيعا   عظيما 1927   وفي عاـ 
.الممثميف وانضباط الفرقةومقدرة مف التونسييف  لحسف أدائيا    

                                       

.28، ص 2006، ديسمبر 3، مجمة دراسات، ـن سراج، فن المسرحية وسعته في األدب العربييمحمد الد  -1 

 انمسرح انتىوسي

   تجربت عز انديه انمدوي
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وي ويختفي، ذمختمفة، كاف أكثرىـ سرعاف مف ي إلنشاء فرؽ مسرحيةة استمرت المحاوالت التونسي

جمعية "و " فرقة السعادة"و" المستقبؿ التمثيمي: " أربع فرؽ مسرحية ىي ظيرت1932عاـوفي 

 والمستقبؿ السعادة:  عمى أشده بيف فرقتيوكاف التنافس" فرقة الشيخ األكودي" و " العربيالتمثيؿ 

2.التمثيمي  

ونشير إلى أنو ال تتوافر معمومات كثيرة بعد ىذا النشاط التونسي في المسرح قبؿ قياـ الحكـ 
.  الوطني وطرد االستعمار الفرنسي مف قواعده ىناؾ

بحكـ تواصمو مع العديد  كاف لممسرحي خميفة السطنبولي  نشاط مسرحي كبير في األربعينات 
مسرحية : مف الجمعيات الثقافية آنذاؾ، إضافة لتأليفو مجموعة مف المسرحيات التي مثمت منيا

المعز لديف اهلل الصنياجي، ومثمتيا الفرقة التمثيمية لالتحاد الصفاقصي الزيتوني بمساعدة جمعية 
. 1944بمدية تونس في عاـ  الكوكب التمثيمي عمى مسرح

وفي الخمسينات نجد المسرح التونسي ال يزاؿ يصطدـ ببعض العقبات التي مرت بيا مسارح 
عربية وغربية أخرى، وأىميا عدـ توفر العنصر النسائي، إلى غاية تكويف المنصؼ شرؼ الديف  

                                       

، 1999، 2، ط248مجلة عالم المعرفة، ع عهي انراعي، انمسرح في انىطه انعربي، - 2
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، وكاف جؿ أفرادىا أقارب يستطيعوف التمثيؿ مع بعضيـ 1959المسرح الحديث عاـ : لجمعية
البعض، ويذكر أف المنصؼ سمح لزوجتو بالتمثيؿ معيـ في إحدى المسرحيات، وقد نجحت 

 3.التجربة نجاحا باىرا

مشروعا "لحبيب بورقيبة"بعد أف قدـ الرئيس  1962وكاف المنعرج الحاسـ لممسرح التونسي في 
الحافز أو  لمفرؽ المسرحية المدرسية، حيث أقيمت مباريات مسرحية فكاف ىذا المشروع بمثابة

. الدعـ لمرقي بيذا الفف
مف خالؿ  مف القرف العشريف الخمسينات الثمار الناضجة لممسرح التونسي في قطؼوقد بدأ 

، حيث قاـ ىؤالء الفنانوف "وعز الديف المدني" محمد رجاء فرحات" و" سمير العبادي"مسرحيات 
. ي الموروث الشعبي والتاريخباستخداـتونسية وذلؾ اؿمسرحية اؿبإعادة ىندسة بناء 

 
تجربت عز انديه انمدوي : انمحاضرة انسابعت

 يعّد عز الديف المدني مف أىـ رواد المسرح التونسي تمقى تعميمو االبتدائي والثانوي بمسقط    
في منتصؼ (العمؿ)رأسو ثـ تابع الدراسة بفرنسا، ُعّيف مشرًفا عمى الممحؽ الثقافي لجريدة 

 ،الستينات، اشتغؿ بوزارة الثقافة ثـ بالحقؿ الصحفي، كما شغؿ منصب مستشار لوزير الثقافة
ترجمت كثير مف   ُعرضت وأخرجت مسرحياتو في معظـ أنحاء العالـ العربي وفي فرنسا

                                       

. وما بعدىا423 ص عمي الراعي، المسرح في الوطن العربي،-  3 
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ـّ تدريس عدد مف مسرحياتو في تونس ، كما  إلى الفرنسية واالنجميزية واإلسبانيةمسرحياتو  ت
. ومصر والعراؽ والمغرب والكويت

 (مجموعة قصصية)” خرافات“، 1988 (رواية)” العدواف“: عديد مف المؤّلفات منيااؿ   لو 
” الغفراف“، 1972 (مسرحية)” ديواف الزنج“، 1971 (مسرحية)” ثورة صاحب الحمار“،1968

مف “، 1985 (مسرحيات)” رحمة الحالج وموالي السمطاف الحسف الحفصي“، 1976 (مسرحية)
 (سيرة مسرحية)” شذرات مف السيرة الرشدية“، 1982 (مجموعة قصصية)” حكايات ىذا الزماف

2002.4 

يعد عز الديف المدني مف أىـ المنظريف العرب الذيف انشغموا بقضية التنظير المسرحي،   
واالىتماـ بيوية المسرح تأسيسا وتجريبا وتأصيال، وذلؾ لمبحث عف قالب مسرحي عربي، وقد 

انطمؽ المدني مف مالحظة ىامة تتمثؿ في أف كثيرا مف الدرامييف العرب قد استوحوا مف الغرب 
وىو ليس مف الباحثيف والدارسيف الذيف ينكروف وجود المسرح لدى العرب، بؿ ، الفف المسرحي

يثبت بشكؿ قطعي وحاسـ وجود كتابة درامية في التراث العربي اإلسالمي كما في كتب التاريخ 
 .والمقامات ورسالة الغفراف وكتب اآلداب والمعارؼ والفنوف

 ، سعى المدني جادا في البداية لمتوفيؽ بيف الكتابة النصية التراثية العربية والقالب الغربيلقد   
                                       

.00:00: ، الساعة01/04/2020: تاريخ الدخوؿ  https://www.kataranovels.com/novelist اُنظر:  -4  
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وقد دفعو تفكيره في قضايا المسرح شكال ومضمونا إلى طرح تصور نظري جديد يسمى  بالمسرح 
 ويقترف ،التراثي، وىو قريب مف التصور االحتفالي كما عند عبد الكريـ برشيد والطيب الصديقي

ىذا التصور النظري بالتراث اقترانا جدليا، فال يمكف أف نفصؿ التراث عف أعماؿ المدني، فقد 
 5.كتبت جميا بطريقة تراثية، وتشتغؿ عمى آليات ومقومات تراثية

 حيث احتفالية، وسينوغرافيا شعبي، تراثي مسرحي فضاء عف يدافع المدني الديف عز إف    
 ، المؤلؼ يريده المسرحي الديواف ىذا” :”الزنج ديواف ”مسرحية مقدمة في المدني الديف عز يقوؿ

 حفمة كممة في ما كؿب جماىيرية فنية حفمة يكوف أف والفنيوف والممثالت والممثموف، ، والمخرج
 :شتى دالالت مف
 .واالحتشاد التجمع وىي المغة، في – 
 .الحواس يوقظ الذي اإلمتاع وىي النفس في  –
 .أحيانا بالجسـ وربما ،حينا وبالفكر حينا بالمشاعر المشاركة وىي االجتماع في – 
 عمى بعضيا يعدو والتي والمتعارضة المتناقضة، القوى بيف والسجاؿ الجداؿ وىي الفكر في – 

 .التركيب بموغ إلى بعض

                                       

، دار الريؼ لمطبع والنشر اإللكتروني، الناظور، تطواف، المممكة المغربية، جميل حمداوي، االحتفالية في المسرح العربي- 5  
. وما بعدىا49، 2019، 1ط   
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 كؿ في الفني االنسجاـ يتوجو الذي الرفيع المتضافر الجماعي الخمؽ وىي المسرحي الفف في  –

 ”.جزئياتو مف جزئية
 عز لنصوص استقرائنا وبعد ”:رمضاني مصطفى المغربي الباحث يقوؿ كذلؾ، اإلطار ىذا وفي 

 إلى جمع فقد ،احتفالي عربي مسرح إلى دعوتو بذكاء يطبؽ أنو وجدنا المسرحية، المدني الديف
 وشعبية التغريب نحو الشعبي الغربي المسرح مف خصائص التراثية، الفنية الخصائص تمؾ جانب
 ”.الشرقي المسرح مف أخرى شعبية تقنيات المسرح، داخؿ والمسرح والتباعد، المسرحية، الفرجة
يرى عبد الكريـ برشيد أف عز الديف المدني مف أكثر الكتاب التونسييف تعامال مع الفضاء     و 

التراثي بمفيومو اإليجابي التأسيسي والتأصيمي، وذلؾ باستخداـ فف الحمقة ومجموعة مف األشكاؿ 
وفي المسرح التونسي لـ يكتؼ عز الديف المدني بعممية الػتأليؼ المشترؾ بيف ”:الفرجوية التراثية 

المؤلؼ والمخرج، أو باستخداـ المداح، أو مسرح الحمقة، أو التركيب الدرامي عمى نمط المقامات 
بحيث يصبح العرض مزيجا مف فف التمثيؿ وفف الرواية، بؿ استغؿ تقاليد المسرح األخرى مف 

 6.فنوف األراجوز والمقمد والبيمواف والميرج والفواصؿ التمثيمية الشعبية
 المسرح تغيير إلى تدعو طميعية تونسية مسرحية تجربة يمثؿ المدني الديف عز أف ىذا ويعني    

 سينوغرافيات وتشغيؿ جديدة، ركحية فضاءات عف البحث خالؿ مف وذلؾ جذريا، وتثويره السائد،
 .اإلسالمي العربي بالمجتمع لصيقة واحتفالية تراثية

 
                                       

.إنيكتروويتأريج تونس، مجلة ثقافية ، انمسرح انتىوسي وانفضاء انركحي وانسيىىغرافيجميم حمداوي،  -6  
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 (أعمال مىجهت) : نعز انديه انمدويمسرحيت انغفران    

 الغفراف:عنوان المسرحية  

 1975- 1968 أنتجت المسرحية في الفترة الممتدة من. 

 حّدد عز الديف المدني في مقدمة مسرحية الغفراف موقفو مف الفكرة المنتقمة  :فكرة المسرحية
عبر األجياؿ حوؿ نظرة أبي العالء المعري التشاؤمية لمحياة و كذلؾ حوؿ رسالة الغفراف، 

والمدني ىنا يرفض بشكؿ خاص رأي كتاب عصر النيضة في شخصية المعري، لذا يمضي 
في مسرحيتو ليقدـ طرحا بعيدا عف الصورة التقميدية المرسومة، فيجعؿ المعري إنسانا واعيا 

بالتيارات الفكرية واألدبية التي كانت سائدة في عصره، ويجعمو أيضا يتخذ موقفا محددا مف ىذه 
عمي : ُانظر: لمتفصيؿ أكثر.)االتجاىات، بؿ إنو يجعؿ لممعري عمى المسرح عينيف يبصر بيما

 (.449 ص الراعي، المسرح في الوطن العربي

 شخصيات المسرحية: 

 .شخصية المعري* 
 "ابف القارح"شخصية عمي يف منصور المعروؼ بػػػػػػ * 
 .صاحب الكالـ، صاحب المفتاح ونساؤه، صاحب المذىب وصاحب العدد: أعياف حمب* 
خوتو وجنوده*   .صالح بف مرداس وا 
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 . القمـ، أبجد، القنديؿ، المرآة، الشجرة والطاووس:كما أن بالمسرحية رموزا صريحةهي

كؿ ىذه رموز في الخياؿ الشعبي الديني، والمدني يدخميا في مسرحيتو ويجعميا تصاحب أبا 
العالء المعري في الرحمة الفضائية التي قرر أف يقـو بيا كي يطمب الشفاعة ألىؿ حمب لدى 

صالح بف مرداس، غير أنيا تذوي جميعا في الموقؼ الرابع عشر في المسرحية، فالمرآة تحترؽ، 
والشجرة تيمؾ، والقنديؿ ينطفئ، والقمـ يضيع ىو وأبجد، والطاووس يسحقو األزؿ، فيدخؿ التاريخ 
دوف ريشو المزخرؼ، أما صاحب المفتاح فقد ضاع بمفاتيحو في زوبعة الكوف، وصاحب العدد 
أكمتو أعداده، وصاحب الكالـ أىمكو كالمو، وصاحب المذىب يواجو ضرورة حؿ مذىبو  الذي 

 .يقيد الفكر، ألف المساف حر
يطرؽ المعري بابا وراء باب في رحمتو ىذه حتى ينتيي إلى آخر باب فيكتشؼ أف صالح بف 

 .مرداس خرافة ال وجود ليا، خرافة تتحطـ مع القمـ ومع أبجد ومع الشجرة،ومع الطاووس والقنديؿ

!  أحالـ مزعجة!ال وجود لمغفراف:" ويصرخ المعري ممتاعا مف ىوؿ الفراغ الذي يواجو بو ويصيح

 أريد أف أبني أبراجا ! كسروا السجوف ميما كانت السجوف! أعطوني عينيف مف نور!الدنيا جناية
  !تبمغ السماء، أريد إنسانا جديدا، إنسانا قديرا، إنسانا جبارا، ىمموا معي

 أنت، أنت، جوىر فريد، قيمة السماوات واألرض، أنقذ نفسؾ مف : ويعقب الباز التعقيب األخير
 (.449 ص عمي الراعي، المسرح في الوطف العربي )نفسؾ ألف الميدي المنتظر لف يخرج
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 وتطىره المغربي المسرح :المحاضرة الثامنة

 بداية المسرح المغربي

كانت بدايات المسرح في المغرب مع الزيارة التي قامت بيا الفرقة التونسية بقيادة الفنان محمد 
أبحاث في المسرح "، يقول في ذلك حسين المنيعي في كتابو الميم 1923عز الدين سنة 

وىو يصف أثر زيارة الفرقة التونسية لممغرب، إن ىذه الزيارة قد اكتسبت أىمية كبرى " المغربي
بالنسبة لمحركة المسرحية في المغرب، إذ إن حضورىا قد أفسح الطريق أمام العاممين في المسرح 
ووفر ليم إمكانات اإلبداع وقد تيافت المغاربة عمى عروض الفرقة تيافتا شديدا، بل إن السمطان 

قد فتح قصره أمام أفراد الفرقة وعبر عن تذوقو لفن المسرح بأن أنعم عمى " موالي يوسف"نفسو 
 1.رئيسيا بوسام

، من طمبة المدارس الثانوية، 1924تكونت أول فرقة مسرحية مغربية بمدينة فاس سنة  - 
. يساندىم بعض العرب المشارقة الذين استوطنوا العاصمة

 بفاس كانت أول قاعدة انطمقت منيا التجربة المسرحية إدريساتفق الباحثون أن ثانوية المولى - 
. األولى

 ، "عبد الواحد الشاوي"من مجموعة من الشباب يرأسيم "  جوق التمثيل الفاسي"تكّون بعدىا - 

                                       

.468 ص عمي الراعي، المسرح في الوطن العربي،   -1  
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 الذي كان مؤلفا ومخرجا في آن واحد، وتضمنت الفرقة أيضا الحاج محمد أبو عياد الذي اشتير 

بالغناء وأداء أدوار المرأة ، واحمد الحريشي الذي برع في أدوار اليزل وكانت الفرقة تؤدي أعماال 
". القري"من تأليف فنان مسرحي مغربي مجاىد اسمو 

 .، ليحصل ليمر بعدىا بمرحمة ثانية مختمفة1940استمر نشاط المسرح المغربي إلى سنة 

:  مرحمة الركود المسرحي

   عرف المسرح المغربي ركودا الفتا لالنتباه أثناء الحرب العالمية الثانية بسبب الرقابة المشددة 
. التي فرضتيا الحماية الفرنسية عمى الفن المسرحي

: مرحمة انتعاش المسرح المغربي

مع نياية عيد الحجر واالستعمار فظيرت  1947حقق المسرح المغربي انطالقتو الثانية سنة    
فرقة األحرار، فرقة النجم المغربي لمتمثيل العربي بفاس، جمعية : فرق مسرحية جديدة مثل

الطالب المغربي، جمعية إخوان الفن، وقد استطاعت ىذه المحاوالت في وقت قصير أن تييئ 
 2.المجتمع المغربي لتقبل فن المسرح من جديد

 مرحمة التكوين والتدريب المسرحي

 فترة التكوين و التدريب والتأطير المسرحي وتأىيل  1956إلى غاية  1950  تعد مرحمة   
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المواىب المسرحية في مختمف المجاالت الفنية والتقنية و اإلدارية، وقد تأسس في ىذه المرحمة 
، وتعد مدينتا فاس والدار البيضاء من 1953المركز المغربي لألبحاث المسرحية في الرباط سنة 

أىم المدن المغربية التي انتعش فييا المسرح المغربي في ىذه الفترة ومن بين الفرق المسرحية 
فرقة الكوكب "، "مجموعة شباب الفن"، "جمعية الستار الذىبي"، "جمعية األطمس: "المحترفة
 3، "فرقة المنار"، "المسرحي

 مسرح التيارات واالتجاهات والتنظيرات

ظيرت في الفترة الممتدة من السبعينات إلى التسعينات اتجاىات كثيرة في المسرح المغربي   
االتجاه االحتفالي عند عبد الكريم برشيد، االحتفالية الجديدة مع محمد الوادي وجماعة تازة : مثل

 .مسرح النقد والشيادة مع محمد مسكين، المسرح الجدلي مع عبد القادر عبابو وغيرىم كثير
 مرحمة التثبيت والـتجريب والـتأصيل

، واليدف منو 1985ظير في ىذه الفترة المعيد العالي لمفن المسرحي والتنشيط الثقافي سنة 
توفير األطر الضرورية التي تسير عمى التكوين وممارسة التنشيط المسرحي والسينمائي 

والتمفزي، وقد أمد ىذا المعيد المسرح المغربي بطاقات شابة فعالة في مجال اإلخراج والتشخيص 
  4.والسينوغرافيا والكتابة المسرحية والدرامية
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 (أعمال مىجهة) :الطيب الصديقي وتجربتو المسرحية 

فنان مسرحي مغربي، ساىم في التعريف بالمسرح المغربي الكبير منح    الطيب الصديقي 
. المسرح المغربي ىويتو وخصوصيتو التراثية دون االستغناء عن روح العصر

تمقى تعميمو االبتدائي بمدينة ،  في مدينة الصويرة بالمغرب، في بيت عمم1937 سنةولد    
وىو في -بمدينة الدار البيضاء، وسافر  (الثانوية العامة)الصويرة، وحصل عمى شيادة البكالوريا 

إلى فرنسا الستكمال الدراسة، فحصل عمى البكالوريوس في شعبة اآلداب، وتمقى - السادسة عشر
 .دورات تكوينية مسرحية قبل أن يعود إلى وطنو الستئناف نشاطو الفني

 تولى منصب مدير فني ،اشتغل الصديقي ممثال مسرحيا وسينمائيا، وشكل عدة فرق مسرحية   
-1965)لممسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، ثم مديرا لممسرح البمدي بالدار البيضاء 

 (.1982-1980)، وعين لسنتين وزيرا لمسياحة (1977

فرقة المركز المغربي "بدأ الطيب الصديقي ممثال بـفرقة التمثيل المغربي، سميت يعد ذلك    
تكوين فرقة " االتحاد المغربي لمشغل"، بعد عودتو من فرنسا طمبت منو نقابة "لـألبحاث المسرحية

 بمدينة الدار البيضاء، حيث قدمت في موسميا األول مسرحية 1957سنة " المسرح العمالي"
 .1957عام " الوارث"

، وفي سنة  1958عام " المفتش"لتوفيق الحكيم، فمسرحية " بين يوم وليمة"قدمت مسرحية    
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 .المقتبسة عن أريستو فان" الجنس المطيف"قدم مسرحية  1959 

فرقة التمثيل "أثناء انشغال الطيب الصديقي بالمسرح العمالي، استمر بشكل عرضي، داخل   
التي مثمت المغرب رسميا في ميرجان األمم " مريض خاطرو"، حيث شارك في مسرحية "المغربي

 .1958بباريس عام 

، طمب منو مدير المسرح البمدي بالدار البيضاء، روجي 1961-1960في بداية موسم    
، "فرقة المسرح البمدي"سيميسي إنشاء فرقة تتخذ من المسرح البمدي مقرا ليا، أصبحت تحمل اسم 

" أسطورة ليدي كوديفا"التي اقتبسيا الصديقي عن " الحسناء"قدمت في موسميا األول مسرحية 
" الموكانديرة"المقتبسة عن" موالة الفندق"لساشا كيتري، و" رحمة شونغ لي"لجان كانول، ثم 

 .لكولدوني

التي قدميا المسرح العمالي، قبل أن يضع حدا لنشاطو في " الوارث"أعادت الفرقة أداء مسرحية   
استقر في إحدى . ، وينشأ فرقة تحمل اسمو في العام الموالي1962المسرح البمدي في مارس 

في أحد األحياء الشعبية بالدار البيضاء، وبيا قام بإخراج  (سينما الكواكب)القاعات السينمائيـة 
 .لمكاتب الفرنسي ماريفو" لعبة الحب والمصادفة"مسرحية مقتبسة عن 

التي سيحوليا ىو نفسو إلى فيمم سينمائي بعنوان " في الطريق" أول مسرحية 1966ألف عام   
، وفي نفس الموسم، قدم  (األضرحة)، وىي مسرحية اجتماعية، تعالج ظاىرة األولياء "الزفت"
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 ".مدينة النحاس"مسرحية 

 انتقل بعدىا إلى المسرح العالمي والعربي، من خالل االقتباسات التي قدميا، وأظير من خالليا 
فيمو العميق لحركة المسرح الكالسيكي والطالئعي الجديد في العالم، وقدرتو عمى التواصل مع 
أفكاره وخطابو، حيث تعامل في المرحمة الالحقة مع التاريخ في فترات متقطعة، قبل أن يغوص 

 .في التراث الذي ركز اىتمامو عميو

، وواكب الحركة واإلسالميوقع عمى أعمال ميمة مستميمة من التراث المغربي والعربي   
المسرحية الحديثة بالمغرب، منذ انطالقتيا بعد االستقالل، وعايشيا عن قرب عبر كل تحوالتيا 

 .وازدىارىا وانتكاساتيا

 :أعماله

ترجم الطيب الصديقي واقتبس أكثر من ثالثين عمال دراميا، وكتب أكثر من ثالثين نصا   
مسرحيا بالمغتين العربية والفرنسية، وأخرج العديد من األعمال المسرحية والسينمائية واألشرطة 

اىتم بالفن التشكيمي، ". الرسالة"الوثائقية، ومّثل في عدد من األفالم األوروبية والعالمية، منيا فيمم 
 .وساىم في تأليف كتاب حول الفنون التقميدية في اليندسة المعمارية اإلسالمية

ديوان سيدي "و" سمطان الطمبة"، و"انيذمقامات بديع الزمان اليم"اشتير بأعمال مسرحية مثل    
التي كانت آخر عمل " عزيزي"، ومسرحية "موالي إدريس"، ومسرحية "عبد الرحمان المجذوب
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 . قبل أن يقعده المرض2005 درامي قدمو عام 

 الجوائز واألوسمة

م في محطات 2008حصل الطيب الصديقي عمى عدة أوسمة، منيا وسام العرش عام    ، وكرِّ
 .عديدة داخل المغرب وخارجو

 الوفاة

 5. بعد صراع مع المرض2016شباط / فبراير5توفي الطيب الصديقي في 
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