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ة المسابقة الوطنينجاح باهر لفعاليات -
عن بعدلإلبــــداع 

ضمن هذا العدد

ظم اإلغاثة المدنية تن-
المسابقات الجهوية

لإلبــــداع

وع أنشطة متميزة لفر-
اإلغاثة في مواجهة 

19كوفيد

لق تطالمدنية اإلغاثة 
رنامج النسخة الثانية لب

حـــــــــومتـــــــي
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االفتتاحية
د،بالبالكوروناجائحةعلىحولنصفمنيقاربما

سيءالوكان،كماشيءالكانت،كماالحياةتعدلم

باليدماوالعهد،سابقإلىستعوداألمورأنيوحي

..حيلة

أويكونقدماانتظارفياأليديمكتوفينقفلن

لهذامحياتهوهبواكمتطوعينالمقدسفواجبنا،اليكون

أوكوروناتوقفهاأنمنأكبرالشعب،لهذاوالوطن

..شئتمكماسموهاأوكوفيد

عميراهالمتفائلينأشدوهناك،وهنالقاحعنأخبار

مدنيكمجتمعدورناحين،إلىوالمقبل،العاممطلع

ذاكإلىالشعبهذاالسلطاتجانبإلىساهمأنهو

..المرتقبالموعد

هامناإسالمدنيةلإلغاثةالمغربيةالجمعيةفيسنواصل

ذاهعلىالغيورينجنبإلىجنباشرطأوقيدبدون

فيمسنبتسواألملسنزرعنصمد،وسنكافحالوطن،

..الجائحةتمرأنإلى..الشدائدوجه

الوطنربوعكلفياإلغاثيينكلعهدوعهدنا،ذاك

حببتنبضفقلوبناسائرون،الدربعلىالحبيب،

..التطوع

و،قريبلناظرهغداو..آتفالغدصابروا،واصبروا

األيامرنتذكونتسامرونقهقهونرقصوسنتعانقفيه

ذكرىمجردأيامهاوكوروناستصيرو..الخوالي

..جميلةحياةدربفيعابرة

...إغاثيوندمناودمتم
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؟؟نريدأي مغرب

كوروناما بعد جائحة 

ملف العــــدد



المدنيةالمغربية لإلغاثة الجمعية 5
ورونالمغرب ما بعد كعزيز أخنوش تتبنى رؤية 

لمغرباوالعالم،عبرالمجتمعاتمنالعديدتعيشهالذيالمرالواقعكوروناجائحةعرت

عنللشكمجااليدعبالكشفاألمرفواقعاالستثناء،ليكونيكنلمالنمو،طورفيكبلد
..أخالقيةوقيميةواقتصاديةواجتماعيةالالتتاخعدة

حة،الجائمواجهةفيالنظيرمنقطعتضامنيحسعنأبانقدالمغربيالشعبكانإذا,

السطحىإلطفتبالمقابلفإنهالسادس،محمدالملكالجاللةلصاحبالساميةالرعايةتحت

كلواتأصتوحدتأنفكان...ضبابيةمنيحملهبماالمستقبل،حولعريضةتساؤالت

قادرةبديلةحلولإيجادواالختالالتإصالحبضرورةمطالبةالمدنيةوالسياسيةالفعاليات

نفسهضفرالذيالبارزالسؤالفكان،تقلسالمخفاياوالزمانتقلباتأمامالصمودعلى
...كوروناجائحةبعدما؟؟نريدمغربأي:هوبقوة

رق،المشالغدمعالمرسمفياالقتصادوالسياسةفقهاءوالمنظرونوالمفكرونأسهب

منو..مراميهاوتوجهاتهافيتختلفلكنهاالمغاربة،عليهايجمعمنطلقاتإلىمستندة

جمعالتحزبرئيسأخنوشعزيزالسيدبهاجاءالتيتلكالمقترحات،هاتهأهمبين

عدديفوفّصلكورونا،بعدمالمرحلةرؤيتهطرحعلىحرصالذيولألحرار،الوطني

السلبيةاراآلثمنللتخفيفحاتااقترقدمكماحيوية،بقطاعاتالمرتبطةالمقتضياتمن

أنيمكنالتيواألنشطة،منلعددالمؤقتوالتوقفالصحية،الطوارئحالةستخلفهاالتي
:يليمافينبسطها

قشفلمواجهة األزمة، يجب دعم العرض والطلب واالبتعاد عن الت
كبرى،الاالقتصادياتفحتى.العالمدولبكافةاألوراقبعثرةفي19-كوفيدجائحةتسببت
.كبيربشكلتأثرتقدالتغيرات،عنبمعزلأنهايعتقدالجميعكانوالتي

أرجاءجميعفيالقراروصناعالحكوماتاختارتنوعها،مناألولىهيسابقةوفي

رواحاألإلنقاذاقتصاديةأزمةنحووالتوجهباالقتصادالتضحيةطواعية،وعنالعالم،

.البشرية
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سحعنالدول،قاداتكباربهيختصتصرففيالملك،جاللةأظهرعادته،وعلى

كيمةحاقتصاديةقراراتواتخذالمغاربةأرواحلحمايةاألولويةأعطىبأنعال،إنساني

.عاليةتدبيريةمقدرةعنأبانتوشجاعة

ألزمةاوقتفيأظهرإنساني،قائدلوجودواالطمئناناالفتخاراليومللمغاربةويحق

.شيءكلقبلالهشةالفئاتدعمعلىبالتركيزالحقيقية،أولويته

المغربيةالدولةأبانتالملك،جاللةخطىعلىالسائرةالتعبئةهذهخضموفي

طبيعي،شكلباالشتغالفياستمرتفقدوتفاعليتها،ومتانتهاصالبتهاعنومؤسساتها

.لهاسابقةالحديثالتاريخيشهدلممضطربةوضعيةخضمفي

األمامية،وفالصفونساءرجالعنهاأبانالتيوالكفاءةالتفاعليةذلكعلىدليلوأفضل

الورجالمحلية،السلطةونساءورجالوالصيادلة،والممرضين،األطباء،منهمخاصة

علىقديروتإجاللتحيةجميعالهمنقدموالذينالنقل،ومهنييوالتجار،التعليم،ونساء

.ومهنيتهمالتزامهممدى

حوليلكيوالمقوماتالقدراتجميععلىيتوفرالمغربأنعلىدليالإالهذاوليس

دونمنف:المقبلةالسنواتوحتىبلاألشهرخاللاستغاللهايمكنفرص،إلىاألزمات

.قبلهاماعنمختلفاسيكون19-كوفيدمرحلةبعدماأنشك

.حاسما ًعنصراالوقتوسيكونالنماذج،ستتغير،19-كوفيدبعدماالجديدالعالموفي

أنملالمحتمنالتجارية،واألنشطةاإلنتاجلهياكلالسريعالتشغيلإعادةأجلفمن

.األقلعلىأشهرثالثةاألمريستغرق

طتهاأنشوالمجموعاتالشركاتكبرياتاستعادتالمثال،سبيلعلىالصينففي

بعيدةزالتالوالمتوسطةالصغرىالمقاوالتفيماالبداية،فيضعيفةبوتيرةالتجارية

.العاصفةمنالخروجعن

شهعالميمحيطفيشاقا ًاالقتصادعجلةتحريكإعادةسيكونالسياق،هذاوفي

روسالفيفإناإلصابات،منالحدوتماإلنتشارعنالوباءتوقفلوفحتى.بدوره

تطويربعدإالبمأمنتكونأنللبشريةيمكنوال.الحياةقيدعلىالزالللضررالمسبب

.عديدةشهورا ًمحالةالذلكسيتطلبوواسع،نطاقعلىوإتاحتهلقاح

تمكنقدهللا،نصرهالجاللةلصاحبالمتبصرةالرؤيةوبفضل

كيمةوحصائبةقراراتاتخاذمنوحاسم،استباقيبشكلالمغرب

.المناسبالوقتفي
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االجتماعيةتداعياتهمنالحدالمستطاع،قدرالمحاولة،ثماالنتشارمنالفيروس

.واالقتصادية

حلةفمر.واستباقيةبسرعةاألموربزماماألخذيجباالقتصادية،األزمةآثارمنوللحد

اتخاذيناعلستحتمكماللخطأ،مجالالحيثطرقمفترقفيستضعناالوباءمنالخروج

.الحاليةالصحيةاألزمةمنالدروساستخالصمعالصحيحة،الخيارات

السريعاعلالتفعلىالقادرةواإلمكانات،والكفاءاتللقدراتإمتالكهاصناعتناأثبتتوقد

.الضروريةوالسلعالمنتجاتمنلمجموعةالمحليالتصنيعوضمان

لعادياوالتموينالذاتيالغذائياالكتفاءضمانمنالمغربتمكنأخرى،دولعكسوعلى

تمكينلىعسنوات،منذالملكلجاللةالشخصيالحرصلوالذلكليتأتىيكنولملألسواق،

اختاردفقخاصةوتحديثها،لتطويرهاالضروريةواإلمكاناتالوسائلجميعمنفالحتنا

رائيةالشالقدرةوتقويةالداخليالطلبدعمالطوارئ،حالةولمواكبةالبدايةمنذالمغرب

يعتقدمنومخطئ.للشركاتالماليةوااللتزاماتاالستهالكيةالقروضجدولةوإعادةلألسر

الحجرةفترمنالخروجبعدفورا ًاستخالصهاباإلمكانسيكونالمؤجلةااللتزاماتهذهأن

.األخضرالمغربمخططخاللمنالوقتمنيلزمألنهالصحي،

لتداخلةنتيجومتفاقمة،ُمعديةصعوباتمنستعانيالمغربيةالمقاوالتأنالواضحومن

أماميكونلناألزمة،منالخروجمرحلةتنظيمأجلومن.االقتصادينسيجنامكونات

حتىنالفاعليومواكبةالمخاطر،وتحملالمديونيةمستوىمنالرفعسوىخيارمنالدولة

.المرحلةتخطيمنيتمكنوا

.لألداءائيةالنهاآلجالتمديداألمراقتضىوإنبالتزاماتهم،الوفاءمنالمستفيدينيمكنما

دورةمنخفضتأوعطلتكماالعرض،مستوىعلىخلالأيضااألزمةهذهخلفت

علىللحفاظياتآلفيالتفكيرحتماعليناالمقبلة،األشهروفي.الطوارئحالةبسبباإلنتاج

المقدمالدعمأنالمؤكدمنكانوإذا.الشرائيةوالقدرةالداخليالطلبمناألدنىالحد

إدماجإعادةبتدريجيا،المهمةهذهتوليالمقاوالتعلىفسيتعينلفترة،الدوربهذاسيقوم

.عملهملمزاولةآمنةصحيةظروفتأمينضمانمعأجورهم،وصرفموظفيها

عودةة،القادمالقليلةاألشهرخاللنتوقعأنيجبالواقعية،وبكل

يتعينلذلك.بعديطرحلماللقاحدامماالطبيعية،للحياةحقيقية

حوكبالمواطنينجميعصحةضمانعبرالوضعتدبيرعلينا
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مريلكيللتطبيقوالقابلالممكنالوحيدالسيناريوهووهذا

.مالئماجتماعيمناخوفيالظروفأحسنفياألزمةمنالخروج

دعمإلىهمبدوراالقتصاديونالفاعلونسيحتاجذلك،يتأتىوحتى

.الدولةومواكبة

ويضعولةالدلمداخيلاألسبقيةيوليالذيالخطاب،ذلكيتوقفأنيجبلذلك،

سياسةلفالترويج.أوالمقاوالتالدولةإنقاذبيناالختيارالمعادلةكفعلى

.جسيماخطأ ًيعتبرتقشفية

ةجديدمرحلةفيفنحن:وضوحبكلالمنهاجإلىالملكجاللةأشارولقد

تبقىامالعاالقتصاديالنشاطإقالعلضمانالوحيدةوالطريقةالسخاء،يميزها

خمالزهذاوراءكانتالتيالمولويةالقراراتولعل.المقاوالتودعممواكبة

يالسياسالقرارلصناعقويةإشارةستكوناليوم،نشاهدهالذيالكرممن

.القريبالمستقبلبشأنلهمومنارةواالقتصادي

المعتقداتمنمجموعةبانهيارحتما،،19-كوفيدبعدالجديدالعالموسيتميز

التييةالبراغماتبفعلالعمومية،الموازنةعجزفيالتامبالتحكمالمتعلقة

فسهالنالسماحالكبرىاالقتصاداتاختارتوقد.السائدالوضعيفرضها

.ميزانتيهاعجزمنالمعتادةللمستوياتكبيرةبتجاوزات

يهم،الاملحظةفيالدينمستوىأنإذ:للتقشفمناسباليسالراهنفالوقت

إلىولةالدلجوءأنكما.والبعيدالمتوسطالمدىعلىالدينمنحىيهممابقدر

دجأمرتداعياتها،منمفرالخارجية،أزمةعلىالتغلبأجلمناالقتراض

تينة،معموميةوماليةجيدةبمقوماتالمغربيتمتعالحظ،فلحسن.طبيعي

مجاالناليتيحوهذا،واالستباقيالعقالنيالتدبيرمنسنواتبفضلوذلك

.األمرلزمإنالموارد،منالمزيدلتعبئة

خضعلىفقطتعتمدالاألزمةبعدماتدبيربرنامجنجاعةفإنذلك،ومع

فاتالوصتسائلألنهامسبوقةغيرالصحيةاألزمةهذهتعدإذ.جديدةموارد

.االقتصاداتإلنعاشسالفااعتمادهاتمالتيالماكرواقتصادية
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ديونالتكونوحتىالدولةتبذلهاالتيالجهودثمارجنيفقصد

تينتمهواألساسالعامليبقىالوطني،االقتصادتنعشرافعة
.والمقاولوالمواطنالدولةبينالثقةروابط

فيمله،عمقرنحوبيتهيغادرمواطنكلسيسعىقليلة،أسابيعغضونوفي

هوضعيتعلىاإلطمئنانإلىالصحي،الحجرمنالتدريجيالخروجسياق

وأداءاالجتماعيةالحمايةحيثمنالالئقةالظروفعلىوالتوفرالصحية

يةالبشرمواردهاستعادةاالقتصاديوالفاعلالمشغليفترضكما.األجور

هذاوكلالظروف،أفضلفينشاطهاستئنافأجلمنالتوريدوسالسل

علىعليهظوالحفاالمتدخلين،مختلفبينثقةمناختوفيرالدولةمنسيتطلب

.البعيدالمدى

صاديين،االقتالفاعلينكلبمواكبةتسمحإراديةإجراءاتسنهذاكلويفترض

أثراتاألكثرالقطاعاتأحديعدالذيالسياحةمجالخاصة،بصفةهنا،وأذكر

صفروخلقاالقتصادنموفيالمساهمينأكبرمنالقطاعفهذا:األزمةبهذه

الءإيالدولةعلىيفرضالصعبة،الفاصلةالمرحلةهذهتجاوزوإن.الشغل

منرأكثالالزم،ومن.حيويتهاستعادةمنيتمكنحتىالقطاعلهذاأكبرأهمية

ونتكأنيجبالتيالفاعلين،لمقترحاتبتمعناالستماعمضى،وقتأي

اجعة،نعموميةسياساتبتصوركفيلةتكونحتىومتجددة،مبتكرةبدورها
.القادمةشهرا12غضونفيمسارهاإلىالوطنيةالسياحةبإعادةتسمح

الحلصالدعمحصداعتمدترشيدةرؤيةصاحبالبداية،منذالملك،جاللةكان

.يعيطببشكلعملهاالستئنافالشركاتدعمبدورهمهؤالءوعلىالمواطنين،

طرقندركجعلتنا19-كوفيدوباءضدمعركتهفيالمغربتجربةأنكما
.للمستقبلالواعدةالتغيير

خاللمنأطبائنا،عليهايتوفرالتيالهائلةاإلمكاناتحجمالوباء،أظهرفقد
.الوباءومحاربةاألرواحإنقاذسبيلفيالدؤوبعملهم
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ذلكلبالثقة،جديروالتمريضيالطبيطاقمناأنيثبتماوهذا

يمكنالذيوالالصحي،نظامنابإصالحالبدءمستقبالعلينايتحتم

الصحةميزانيةتعزيزيعدولهذا.بانخراطهمإاليتحققأن

للتدبيربالنسبةالشأنهوكماللدولة،استراتيجيةمسألةالعمومية
.المتاحةللمواردالرشيدواإلنفاقالجيد،

عنتدريسالنظاممعالتكيفمنالتعليميةالمؤسساتتمكنتكيفكذلكالحظنا

تحصيلاللمواصلةالتالميذماليينأمامالمجالفتحتإذإغالقها،قراربعدبعد،

بالتحوليمي،التعلنظامناإصالحتسريعإمكانيةيعنيوهذا.التكنولوجيابفضل

بالتناوبعد،بعنالتعليمنظامتطبيقفيغداالتفكيرالولم.الرقميالنظامإلى

ألمراهذاأنالواضحومن.خصوصاالقرويالعالمفيالعاديالتعليمطرقمع

بكةشتغطيةمجالتوسيعوضرورةاإلتصالخدماتتعميممسألةإلىيقودنا

يفألنهعليه،العملاالتصالشركاتعلىورشذاتهبحدوهذا.اإلنترنت

ريانشالرقميواإلتصالحقا ،اإلنترنتإلىالولوجيعدالمغربكماالعالم

.الغدلمجتمعالحياة

إلىيعودعاجلسؤالبدورهغدا،مدننافيالحضريللتخطيطسياسةأي

دىمالصحي،الحجرأظهرحيثمنها،نمرالتيالصحيةاألزمةبسببأذهاننا

منالقربوتحققالمعداتبجميعمجهزةعمرانيةتجمعاتعلىالتوفرأهمية

المثال،بيلسوعلى.المدينةبمركزالتكتلمقابلللحياة،األساسيةالخدماتجميع

رياتكبضواحيفيتوجدالتيالصغرىوالمدنالمهمشةاألحياءتأهيليجب

لعيشلمصممةبمساحاتتنعمومستقلة،متكاملةحضريةمراكزلتكونالمدن،

.والترفيهللتنشيطفضاءاتعلىتتوفروالمجتمعي،

تشغيلإلعادةالملحةالحاجةمعوبالموازاة19-كوفيدبعدماالعالمفي

بعيد،والالمتوسطالمدىعلىإجاباتتتطلبأخرىأسئلةستظهراقتصادنا،
.واإلنسانيةاالقتصاديةاألنشطةستعرفهالذيللتحولنظراوذلك
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الدولة،تدخلوراءاألولالهدفويبقى

عاإلقالأسسوضعالقصير،المدىعلى

دعمتوفيروجبلذا،.المنشوداالقتصادي

الحفاظقصداالقتصاديينللفاعلينعمومي

موحمايتهاإلقالعإعادةعلىقدراتهمعلى

هذاوسيمكن.المالياإلختناقخطرمن

أمامالمتاحةالفرصاستثمارمنالدعم

الوفاءوكذانموهالمواصلةالمقاوالت،

ين،المستخدمإزاءذلكفيبمابالتزاماتها

رسموالمستقبليةاآلفاقفتحقصدوكذا

إطاروفي.طموحةاستثماريةمخططات

،الفاعلونسيتمكنالثقة،منالمناخهذا

مةالمساهمنالعائالتوحتىالمستخدمون

نمتتمكنحتىالدولةماليةفيبدورهم

لىع،الماكرواقتصاديةتوازناتهااستعادة
.أبعدمدى

مستقبلباليتعلقاألمرألنتأخير،وبدوناألجوبةتقديمفينشرعأنويجب

صاتومنوالحوار،للنقاشفضاءاتإحداثيجبالغايةولهذهلبالدنا،القريب
.جهيخالماعنوالتعبيرصوتهإيصالمنالجميعتمكينأجلمنهاتهمثل
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و بالمدنالمدنية فروع اإلغاثة 
تواصل الصمود في القرى

19كوفيدمواجهة 

أنشطة الفروع
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يةالجمعفرعالتأسيس،حداثةتمنعلم

ديسيبمدينةالمدنيةلإلغاثةالمغربية

مجالبرنافياألخيرهذاانخراطمنقاسم

تبالمكأطلقهالذياالستعجاليالوطني

.كوروناجائحةلمواجهةالمركزي

عنأبانواقاسم،سيديفرعمتطوعو

نيبصموهمونادرتين،وشجاعةحنكة

والعونيدلتقديممدينتهمداخلبقوة

خاللمنالوطنلهذاالمساندةوالدعم

عفروبكلإسوةسطروهاالتياألنشطة

.بالمغربالجمعية

نهبإعالانطلققاسم،سيديفرعانخراط

الحمالتفيالمتمثلةاألنشطةأولى

عبرتكونأناختارالتيو،التحسيسية

المرحلةفياستهدفحيثمستويات،

البيداغوجيةالوسائلإعداداألولى

والتوعية،والتحسيسأجلمنالالزمة

والمناشير،والملصقاتبإعدادذلك

صةخابالمدينةالتجمعنقاطبجلنشرها

،التجاريةالمحالتوالعموميةالمرافق

ةاألجرسياراتأربابيستهدفأنقبل

المضطرينالمواطنينوبصنفيها

.مختلفةألسبابمنازلهممنللخروج

سسوايحأنيغفلوالمقاسم،سيديإغاثيو

بضرورةاألمورأولياءواآلباء

دراسيامنأبنائهمتتبععلىحرصهم

طرقحولالالزمالنصحتقديمخالل

كذاوالتعليميةالمنصاتمناالستفادة

.لذلكالمخصصةالتعليميةالقنوات

انخراط جدي لفرع اإلغاثة : سيدي قاسم 
فيروس كوروناالمدنية في مواجهة 
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ةالتحسيسيالحملةمنالثانيةالمرحلة

والتدابيرااللتزامإلىوالدعوة

طرفمنالمنصوصةواإلجراءات

وباءانتشارمنللحدالمختصةالجهات

حيثالمدينة،أحياءاستهدفتكورونا

بمكبراتمجهزةسياراتالفرعسخر

ميدانيةجوالتبرمجتوالصوت،

االلتزامأجلمنالبشريةللتجمعات

السماحوعدمالمنصوصةباإلجراءات

.بالخروجلألطفال

فرضتاالستثنائيةالظرفيةوألن

ل،التنقحريةمعالتعاطيفيالصرامة

افاستهدقاسمسيديإغاثيواختارفقد

ةالبقالمحالتخاصةالتجاريةالمحالت

قاتملصنشرعبرالتحسيسيةبحمالتهم

.المحالتهاتهبأبواب

للجمعيةقاسمسيديفرعانخراط

علىريقتصلمالمدنية،لإلغاثةالمغربية

راكةبشوبادربلالتحسيسية،الحمالت

عددمتعقيإلىللمدينةالبلديالمجلسمع

تجاوزهاوالعمومية،المؤسساتمن

ازلالمنأبوابالتجاريةالمحالتلتعقيم

،اتالشليححيقبيلمناألحياءببعض

.جوهرةحيوالواد

عملياتمواصلةالفرعيعتزموهذا

ىيسعكمااألحياء،جللتشملالتعقيم

عملياتفياالنخراطقصدمواردلجلب

.لألسرالموجهالدعم
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للجمعيةالمركزيالمكتبيواصل

ويالقحضورهالمدنيةلإلغاثةالمغربية

خاللمنكورونا،جائحةأزمةخالل

الموجهةواألنشطةالبرامجمنمجموعة

تهإمكانياكلمسخراللجائحةللتصدي

.ذلكألجلوالماديةالبشرية

لتطبيقالمرورعنبعدومباشرةهذا،

انخرطتالثالث،المستوىإجراءات

نزيلتفيوديناميكيجديبشكلالجمعية

لصيرورةمنهمواكبةاإلجراءاتهذه

.لهالتصديوضرورةالفيروسانتشار

عملالصحيبالجانبالمتعلقالشقفي

ربيقاماتوفيرعلىالمركزيالمكتب

فروععلىوزعهاكمامة،50000

فيالمملكة،وقرىمدنبكلالجمعية

إلىاإلجماليالعدديصلأنأفق

.مايشهرمتممعكمامة100000

العامالقائدالرجال،أبوراجيإبراهيم

ارإطفيتأتيالعمليةأنأكدللجمعية،

هذهفيالجمعيةعملاستمرارية

اتسمتوالتيالحساسة،الظرفية

اماحترمستوىعلىالمسجلبالتراخي

الصحي،الحجرإلجراءاتالمواطنين

فالتخفيمحاولةإلىالجمعيةدفعماهو

علىالمواطنينحثعبرآثارهمن

الخروجأثناءالكماماتاستعمال

هاتوفيرذلكمناألكثرواالضطراري،

.مجانا

رعشاإلثناالجهويةالمفوضياتوكانت

منبحصصهاتوصلتقدللجمعية

دقصالبريد،إرسالياتعبرالكمامات

ليها،عتشرفالتيالفروععلىتوزيعها

كليغطونفرعا106عددهاوالبالغ

.المملكةتراب

قدكانالمركزيالمكتبأنبالذكرجدير

وبدايةالمنصرممارسشهرخاللوزع

فيقدرتالكماماتمنحصصاأبريل

الذيالوقتفيكمامة12000حوالي

.ةكبيرندرةاألسواقفيهتعرفكانت

كمامة مجانا بكل ربوع المملكة 100000توزيع 
بمتم شهر ماي
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قاطعاتمعمالةفرعالمدنيةلإلغاثةالمغربيةالجمعيةقامت’داركفيبقى‘شعارتحت

لموادعةالمصنالشركاتأحدمعبشراكةوالتعقيمالتنظيفموادبتوزيعرشيدموالي

بالدناتعيشهاالتياألزمةمعتزامناالعمالةترابداخلالساكنةمنعددعلىالتنظيف

.كورونافيروسمواجهةفي

منلتخفيضوذلكالمنطقةفيالمعوزةاألسربعضلمساعدةالبادرةهذهوجاءت

منرافقهاماوكوروناجائحةبسببالمعلنةالصحيةالطوارئحالةجراءمعاناتهم

.اقتصاديركود

تعانيالتيوالمهيكلةالغيراألحياءوالصفيح،دورساكنةخاصةالعمليةهذهشملتو

..الدخلمعدوميواألراملإلىإضافةالهشاشة،من

عمإضافيةأحياءاستشملومستمرة،زالتالالجملةفإنالفرع،مسؤوليحسبو

يةغذائموادفيمتمثلإضافيبدعمالجمعيةيزودواأنالمنتظرمنجددشركاءدحول

.اليوميةالحياةمستلزماتوأساسية

لى توزيع مساعدات غذائية ع: الدارالبيضاء
ساكنة عمالة مقاطعات موالي رشيد
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الحملةتطلق اإلغاثة المدنية 
للتبرع بالدمالوطنية

لنواصل الصمود#
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قائدالنائببلحسين،سعيدالسيدأعلن

ية،المدنلإلغاثةالمغربيةللجمعيةالعام

عن2020أبريل08األربعاءيومعشية

تعتزمالتيالمواليالوطنيالنشاط

رأشعالثالثةخاللبهاالقيامالجمعية

في(يوليوز–يونيو–ماي)القادمة

.كوروناجائحةمواجهة

حملةإطالقفيالنشاطهذايتمثلو

معخاصةبالدم،التبرعأجلمنوطنية

رونا،كوبجائحةالمصابيننسبةارتفاع

األمرهووالصحي،الحجرمدةطولو

نماالحتياطيالمخزونبنفاذعجلالذي

.الحيويةالمادةهذه

ةكافللجمعية،العامالقائدنائبدعاو

االلتحاقإلى106الجمعيةفروع

دقصمنهمالقريبةالدمتحاقنبمراكز

تأطيرإلىدعاهمكماأوال،التبرع

يلتسهوذلك،فيالراغبينالمواطنين

.المذكورةالمراكزإلىتنقلهمعملية

االكتفاءتحقيقإلىالحملةوتهدف

علىبالمراكزالدممخزونمنالذاتي

المخزونأنخاصة.الوطنيالمستوى

قدوأيام،ثمانيةيتجاوزالالوطنيالعام

المدنفيفقطيومينإلىينخفض

.الدارالبيضاءوكالرباطالكبرى

ة نائب القائد العام يعطي انطالق: 19كوفيد
للتبرع الدمالحملة الوطنية 

تطوعنراهن على أزيد من ثالثة آالف م: سعيد بلحسين 
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تازةعفررئيسةحياةللسيدةتصريحوفي

لقد»:صرحتاإلغاثي،مجلةبهخصت

القاانطبالدمللتبرعالحملةهذهتنظيمجاء

الدممخزونرفعبضرورةإيماننامن

يةالعالجالمؤسساتوتغذيةاالستراتيجي

ى،المرضحياةإلنقاذمنهالالزمةبالكميات

لقبمنللدمالماسةالحاجةظلفيالسيما

.«والمستشفياتالصحيةالمؤسسات

راكة نجاح متميز لحملة التبرع بالدم بش: تـــازة 
مع جمعية الحياة للمتبرعين بالدم

متبرعا ،  112
فيحصيلة إيجابية

ازةمدينة صغيرة كت

لتيابالدمللتبرعالوطنيةالحملةإطارفي

التطوعي،االجتماعيالعملمفهومتجسد

فرعالمدنيةلإلغاثةالمغربيةالجمعيةنظمت

نللمتبرعيالحياةجمعيةمعبشراكةتازة

بالدم،عللتبرحملةبتنظيمتازةبمدينةبالدم

قبلمنكبيراإقباالالحملةشهدتحيث

الواجبةتلبيإلىتسابقواالذينالمدينةساكنة

اختالفعلىبالدموالتبرعاإلنساني

.مستوياتهم

حمالتيمتنظانعلىمكناسفاسلجهةالجهويةالمفوضةبنعاليةعفافالسيدةوكشفت

لإلغاثةالمغربيةللجمعيةالعامالقائدقبلمنكبيربدعميحظىماعادةبالدمالتبرع

لكوشكرالحملةمتابعةعلىحرصحيثالرجال،أبوراجيبراهيمالسيدالمدنية

كلشكروكذلكمبالدالتبرعأجلمنالجمعيتينأطلقتهاالتيالدعوةتلبيةعلىالمتبرعين

.تازةبمدينةبالدمللمتبرعينالحياةجمعيةمكونات



صور حملة التبرع بالدم من مدينة تازة21



حديث الصورة22

حتى النصر.. معا 

إلى أجسادنا كورونا تحاصرنا من كل جانب، تتربص بنا و بأقرب المقربين منا، قد تتسرب
ر، لن نضع لكنها لن تثنينا عن المضي قدما حتى النص.. خلسة، تحاول أن تسلب أرواحنا

عضنا البعض، و أسلحتنا، لن نستسلم، سنقاوم بكل ما أوتينا من قوة و عزيمة، سنسند ب
وتلك .. فاء تلك قصة و.. تلك قصة عشق .. سنرسم االبتسامات ما دام فيها عرق ينبض 

..قصة إيمان 
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لإلبـــداعالجهويةالمسابقات 
لإلبــــداعالوطنيةالمسابقة 

ةمبدعون في زمن الجائح#
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وج الفائزين تتالجمعية المغربية لإلغاثة المدنية 

بالمسابقات الجهوية لإلبـــداع

رح ، تنافسوا في مجاالت المسمشارك500
داعو الرسم والغناء، و غيرها من مجاالت اإلب

لهادفةاالكبرىالتربويةأنشطتهاإطارفي

وكذاوصقلها،المواهباكتشافإلى

ةلجائحالنفسيةاآلثارمنالتخفيف

بالمكتنظمالجمعية،أطفاللدىكورونا

لإلغاثةالمغربيةللجمعيةالمركزي

ويينالجهالمفوضينمعبتنسيقالمدنية

داعاإلبفيالجهويةالمسابقاتبالجهات،

.بعدعن

دعونمب”كشعارلهااختيرالتيالمسابقة

المجملفيعرفت،”كورونازمنفي

مشارك500عنيفوقمامشاركة

عشربإثنا106الفروععلىيتوزعون

والمسرحوالفنمجاالتهمتوجهة،

واإللقاءوالخطابةوالرقصوالغناء

والدفاعيةالفنونوالزجلوالشعر

.اإلبداعمجاالتمنغيرها

لإلغاثةالمغربيةالجمعيةكانتو

فيالمشاركةبابفتحتقدالمدنية،

فائدةلبعدعنلإلبداعالجهويةالمسابقات

منمعهاالمتعاطفينومنخرطيها

وسبعبينأعمارهمالمتراوحةاألطفال

يقومواأنعلىسنة،عشرخمسة

ربعةأتتجاوزالفيديومقاطعبتسجيل

ينالجهويالمفوضينإلىترسلدقائق،

أنقبلفروعهم،لهاتتبعالتيللجهات

الفيسبوكصفحاتعبرنشرهايتم

عةالتابالجهويةللمفوضياتالرسمية

.للجمعية

أثثوامنهممشارك500عنيفوقما

األزرقالفضاءكاملأسبوعمدارعلى

وحقا،مبدعينكانواوبإبداعاتهم،

ادهامفقويةرسالةيوصلواأناستطاعوا

زمنفيحتىلهحدودالاإلبداعأن

.كورونا

كبيرةنديةالمسابقاتوعرفتهذا

متتبعووجدحيثالجهات،بمختلف

االجتماعيةالمواقعروادمنالجمعية

الثالثالفائزيناختيارفيبالغةصعوبة

،االفتراضيالتصويتعبراألوائل

شرةعأغلبهافيالفارقيتعدىلمحيث

.المستوىلتقاربنظراأصوات
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ابةنيالجهويةالمفوضياتسلمتكما

الخميسيومالمركزيالمكتبعن

حفلفيالماضييونيو11

اركينللمشتقديريةشواهدافتراضي،

.نللفائزيقيمةتحفيزيةجوائزو

القائدالرجال،أبوراجيإبراهيم

النجاحهذاوعقبللجمعية،العام

بنقلالجمعيةأبناءوعدالباهر

المستوىعلىلتصيرالتجربة

فنيةلجنةتنكبحيثالوطني،

للمسابقةاإلعدادعلىمركزيا

اإلعالنالمزمعلإلبداعالوطنية

.قبلةالمالقليلةاأليامغضونفيعنها
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طنية يتوجون في المسابقة الوأطفال اإلغاثة 

لإلبــــــداع

1

يةالمغربللجمعيةالمركزيالمكتبأعلن

امالعالقائدإشرافتحتالمدنيةلإلغاثة

طفالأالوطنيةالمسابقةنتائجعنللجمعية

سلياإلبداعشعارلهااخترناالذياإلغاثة

حرصظلفيأقيمتوالتيحدودله

فائدةلبعدعناألنشطةتقديمعلىالجمعية

طةلألنشالمتتبعينوكذلكاإلغاثةأطفال

افوإيقالدراسةتعليقبعدوذلكاإلغاثية

منالخروجألطفالنايتسنىحتىاألنشطة

علىوتأثيرهالصحيالحجرقوقعة

..نفسيتهم

رضلعلألطفالفرصةالمسابقةأتاحتوقد

قصيرة،فيديوهاتخاللمنمواهبهم

لدنمنكبيرةتفاعالتعلىحصلت

.المتتبعين

العامئدالقابرئاسةالمكلفةللجنةأعلنتوقد

هذهنتائجعنأبوإبراهيمراجيالسيد

بالمراتعلىفيهاحصلوالتيالمسابقة

:منكلاألولىالثالث

/القدراويأمينمحمد/االولىالمرتبة

الشرقجهة

جةطنجهة/خمسيإناس/الثانيةالمرتبة

الحسيمةتطوان

جهةمنالمسابقةفيمشاركوأصغر

قدمالذيالبروديبراءأسفيمراكش

.االغاثةطفلعنوانتحتعرضا

عروضاالمسابقةفيالمشاركونوأدى

ىعلعرضهاوتمالمستوى،وفيمختلفة

مواقعوعلىللجمعيةالرسميةالصفحة

حظيالذياألمراالجتماعيالتواصل

علىالمتتبعينمنكبيروتفاعلبإعجاب

هافييؤكدونرسالةفيالوطنيالصعيد

مقدمينلإلبداعوالقيودحدودالأنهعلى

علىفاظللحللمتتبعينفنيةدعوةبعروضهم

.وحيويتهمنشاطهم

2

3
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المغربيةللجمعيةالعامالقائدوأوضح

الرجالأبوبراهيمراجيالمدنيةلإلغاثة

اهتماممدىبوضوحجسدتالمسابقةأن

،األطفالمواهبوترسيخبغرسالجمعية

رؤيةوفقيسيرممنهجعملباعتبارها

وهبةالمثقافةلتعزيزطموحةاستراتيجية

فيةالمبكرالطفولةمرحلةمنذالمجتمعفي

ساهميبماوالقانون،الدستوريكفلهماإطار

الساميةبالمبادئتؤمنأجيالبناءفي

هلهاتؤالتيواالمكانياتالثقافةوتمتلك

اوتعزيزهالمواهبهذهصيانةعلىللعمل

قيممنينميإطارفيالمجتمعداخل

مسيرتهويدعمللوطنوالوالءالوطنية

.الديمقراطية

ناؤناأبأبداهلمافخرهعنالعامالقائدوعبّر

الواعياإلدراكيعكسواهتمامتفاعلمن

ةالحرالثقافةغرسفيالمسابقةألهداف

ناؤهابيمكنلبنةيشكلماوهوالطفل،لدى

ذههويحمييصونلمجتمعالمستقبلفي

التفافة

جميعجهودعلىالعامالقائدأثنىكما

لمدنيةالإلغاثةالمغربيةبالجمعيةالقائمين

الوعيتنميةفيودورهمالمسابقةعلى

ثقافةرونشالطفللدىوالتنشيطيالثقافي

دئالمبامفهوموترسيخودعمالديمقراطية

المجتمعداخلالسليمةالديمقراطية

المشاركينلجميعشكرهعنوأعرب

ؤناأبنااظهرهوماالمسابقةفيوالمشاركات

األنشطةوقيمةألهميةواسعإدراكمن

المسابقة،فيالفائزينجميعمهنئا ًالتربوية،

.قبليةالمستحياتهمفيالتوفيقلهممتمنيا
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ربيةالمغللجمعيةالعامالقائد،أبوالرجالراجيإبراهيمالسيدشارك
الورياالبكالمتحاناتاالستعداداتحولإذاعيلقاءفيالمدنيةلإلغاثة

اإلذاعةأثيرعلى2020يوليوز04يومذللككورونا،جائحةظلفي
أيتخديالمتميزةلإلعالميةبالديصباحبرنامجضمنالوطنية
.اوعقى

فــــــالش بـــــــاك

الشهيرأسرموحرضوانالشبابيةالكوميديانجومحل
رةبادطارقوالبازرشيدوالزبايلخالو،بسكيزوفرين

كتبالمنظمهاالتيالضحكليلةضمنالمباشرعلىضيوفا
علىالرسميةبوابتهعبر2020يونيو07يومالمركزي
30000منأزيدتابعهالذيالمباشرالبثهوو،الفيسبوك

.متابع

لىعالرسميةصفحتهعبرتفاعليةندوةالمركزيالمكبنظم
التنظيماتدور"موضوعحول2020يونيو04يومالفيسبوك
ئةالتعبوالمواكبةفيلألحرارالوطنيالتجمعلحزبالموازية
رئيسمنكلبمشاركةلكو،"كورونالمواجهةالجماعية
لحمامةاجمعيةرئيسوالتجمعية،للشبيبةالوطنيةالفيدرالية
إضافةار،االحرللتجارالوطنيةالمنظمةرئيسوالتخييموللتربية
راهيمإبالسيدالمدنيةلإلغاثةالمغربيةللجمعيةالعامالقائدإلى

.الرجالأبوراجي

عيةللجمالعامالقائد،أبوالرجالراجيإبراهيمالسيدحل
بالديحصبابرنامجعلىضيفاالمدنيةلإلغاثةالمغربية

الوطنيةاإلذاعةأثيرعلى2020ماي22السبتيوم
جائحةمواجهةفيالمدنيةاإلغاثةدورحولللحديث
.كورونا
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حــــومـــتـــــــي
النسخة الثانية

حومتي#
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الكبرى،الوطنيةاألنشطةإطارفي

دنيةالملإلغاثةالمغربيةالجمعيةأطلقت

البيئيبرنامجهامنالثانيةالنسخة

.”حومتي“

لتأهيإعادةإلىحومتي،برنامجيرومو

بية،المغرالمدنمنبعددالسكنيةاألحياء

جميلةفضاءاتجعلهاو.تزيينهاو

.الكريمللعيشضامنة

أعطىالبرنامج،منالثانيةالنسخة

براهيمالسيدللمعيةالعامالقائدانطالقتها

يونيو20السبتيومالراجلأبوراجي

يةالعملشملتحيثتمارة،بمينة2020

امةالعللنظافةحملةواألرصفة،صباغة

عوضوالفارغةالمساحاتتشجيركذاو

جدارياترسمكذاوالتشويرعالمات

حيهيأحياءبأربعةذلكو.كبرى

حيوالعربيالمغربحيوالفردوس

.الذهبيالمنصورحيوالنهضة

االنطالقةذلكنإثرعلىأعطيتوهذا،

المدنبباقيحومتي،لحملةالفعلية

ةالجمعيفروععرفتحيثالمغربية،

مدنبخاصةكبيرتين،ديناميةوحركية

ومراكشوالرباطوطنجةووزان

فيهالوإفنيسيديوتارودانتوأكادير

.بنصالح

يزيدماالعملية،تهمأنالمنتظرمنو

المملكة،ربوعبمختلفحي100عن

فضاءاتخمستهييئإلىإضافة

عنيناهزماغرسوكبرى،خضراء

50عنيفوقمارسموشجيرة،1000

.جدارية

للجمعيةالعامالقائديفثلموهذا

ىعلالتأكيدالمدنيةلإلغاثةالمغربية

مالعالكذلكيشملحومتيبرنامجكون

افةإضحضرية،الشبهالبلداتوالقروي

خصةالمدنخصوصياتاحترامإلى

.المعتمدةاأللوان

طلق تالجمعية المغربية لإلغاثة المدنية 
حومتـــيالنسخة الثانية من برنامج 
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سيدةعن–ذكوريمجتمعفينعيشنحنو–نسمعقلما

إنو–قلماوالقوة،والجرأةتلكبكلالجمعويالعملاقتحمت

..تستمرما-وجدت

ضمنمناالستثناءتشكلبوبكر،الزهراءفاطمةأنغير

ة،حركينشيطةأنهاعنها،يقالأنيمكنماأقلشابةأخريات،

جمعويةفاعلةوجهك،وليتأينماتجدهاتمل،الوتكلال

علهفإلىمبادرةوللخير،محبةنواحيها،وطنجةبمدينةبارزة

..مالوجهدمنكلفهامهما

المراسالت فريق العمل

المحررون
سعيد بلحسين

عادل بزي
بيوبسعداهلل 

عبدالواحد الدوري

التصميم

الطبع

البريدًاإللكتروني

temaracity.com@gmail.com

الهاتــف

06 33 60 8000

األخيـــــرة

ضيف العدد

المديرًالمسؤول
إبراهيم راجـــي

رئيسًالتحريـر

عادل العلمــــــــي

أولىترسخوالشباب،والمرأةحقوقمجالفيميدانيةكناشطةالجمعويالعملفيبداياتهاكانت

واالدماجالنساءلفائدةللدخلمدرةمشاريعتدبيروإعدادعلىإشرافهاعبرالتطوعيعملهالبنات

ةخاصالوطنأرضخارجمهماتشغلتكماالبطالة،آفةتجاوزعلىمساعدتهموللشبابالمهني

هيواج،اإلدمفيالنظاميينالغيروالنظاميينالمهاجرينمساعدةبرامجعلىبإشرافهابإسبانيا

تبصمأناستطاعتورسمية،غيروقنواترسميةهيئاتعدةعبرأجلهامنناضلتالتيالقضايا

.ذهبمنببصمةطنجةبمدينةالهادفالجمعويالفضاءبحق

بقبعةاآلنيههياكله،عبرتدرجتوالتأسيس،إبانالمدنيةلإلغاثةالمغربيةالجمعيةبركبالتحقت

.للجمعيةالمركزيالمكتبعضوكذلكهيوالحسيمة،تطوانطنجةبجهةالجهويالمفوض

يه،فبصمةبوبكرالزهراءلفاطمةتكونأندونبالجمعيةخاصوطنيحدثأييمرأنيمكنال

.المدنيةلإلغاثةمشرقلمستقبلاستشرافهاوالمبدعةاقتراحاتهاوالخالقةبأفكارها

لمشغيحملسفيروخيرعنها،غنىالأساسيةدعامةالفتية،الجمعيةهاتهركائزمنواحدةهي

...العالمعبراإلغاثيين


