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0مجلة دورية تصدرها                الجمعية المغربية لإلغاثة المدنية
اإلغـــاثـــي

لعلميعادل ا: رئيس التحرير –إبراهيم راجي : المدير المسؤول 

ضيف العدد
عبدالواحد الدوري

ية أمين  مال الجمعية المغرب
لإلغاثة المدنية

من األقالـــيم

العالمي للمرأةاليوم احتفاالت -
دةتعبئة تنظيمية و دينامية جدي-

ة الجامعة البريطاني
تمنح القائد العام

ةالدكتوراة الفخري

بالدمالحملة الوطنية للتبرع

5_دافئ_شتاء#
فياإلغــــــــــاثيـــــون

أعـــــالي الجبــــــال



ضمن هذا العدد2

يزات في فروع اإلغاثة المدنية تحتفي بالمتم
..اليوم العالمي للمرأة

الدمبللتبرعالوطنيةالحملة
..المملكةجهاتكلتصل

وع و فررائدة،برامج تدريبية 
اإلغاثةتركب قطار جديدة 

في ضيافة الجامعة الوطنية للتخييماإلغاثة المدنية 
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لىاألوللوهلةتبدوقد..الكمالوبالتمامسنواتستاالفتتاحية

النشأةرةصيروتقتضيهبماقياساقصيرةزمنيةمدةأنها

,,تنظيمأوكيانالياالزدهاروالنموو

يتولفاينمادلك،عكسإلىيحيلالحال،واقعأنغير

الجمعيةبصمةستجدوإالالمغرببقاعفيوجهك

كأنهاو،متجدرةوحاضرةالمدنيةلإلغاثةالمغربية

..الزمنفيضاربةعقودمندولدت

لمدنيةالإلغاثةفريقمبادرةمنانطلقتالتأسيسفكرة

بادرتالتي"سيتيتمارة"الفيسبوكيةالمجموعةعبر

ثم،الصفيحيةالدواويربإحدىشبحريقإلخماد

وطنيةةجمعيثمالفروع،متعددةجمعيةلتصيرتبلورت

..المعموربقاعبمختلففرعا150منأزيدتضم

هوفالتطوعالشباب،بهيحتديانيجبنمودجهو

،معطاءاتكونألنيوصلكالذيالخيرفعلحب

هسبيلحتمامقابل،بدونولهحدودالالذيوالعطاء

المفهومبإنسانايجعلكالذيالتميزنفسههوو..التميز

ن،لآلخريوللخيرمحبامصلحا،وصالحاالصحيح،

..العملفيصادقاوبشوشا

تراحةاسفترةيأخذأنللمرء،يحقنجاح،فترةكلبعد

اإلغاثةءنساورجالأناالستثناءلكنأنفاسه،ليستعيد

جدامليبنواوأخرى،ليحملواإالأسلحتهميضعونال

ووهناك،وهنااالبتساماتليزرعواو..مجدعلى

..شدةتوقكلفيالمستضعفينمعالرجالوقفةيقفوا

..حياةمبدأ..جمعيةمبدأهو
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زاتبالمتمييحتفون اإلغاثيون

ملف العــــدد

اليوم العالمي للمرأة



مارس8نشاط رياضي بمناسبة : تامسنا5
مارس8يصادفالديللمرأةالعالمياليومبمناسبة

منتزهبرياضيادورياتامسنافرعنظمسنة،كلمن

.زعيريحيىسيدي

الدكوربينموزعفرق8مشاركةعرفالدوري

هاللفريقمنكلمشاركةعرفتواإلناث،و

وأشبالورالمنصديارواتليتكوالهناءوفريقالنسيم

هضةنفريقإلىإضافة،الدكورفئةفيالصوديا

واتحادالسالويالكفاحوزعيرأبطالوالنور

.اإلناثفئةفيالمنصورديار

فقراتتهتخللكبيرافنياحفالالختامياليوموعرف

اتفقروالبهلواناتوالماجيكقبيلمنمتنوعة

فرقالعلىالجوائزتوزيعإلىإضافةللتنشيط

عدمتكريأيضاعرفالديهوالحفلوالمتنافسة،

.المركزيالمكتبطرفمنالفرعأطرمن



فرع القليعة-اليوم العالمي للمرأة6



7
يكرمن نساء القطاع اإلغاثيات: مراكش 
اليوم العالمي للمرأةبمناسيةالصحي 

نساءتلعبهالذيالكبيربالدورعرفانا

لمرأةلالعالمياليومبمناسبةوالصحة،

سنة،كلمنمارس8يصادفالدي

آسفيمراكشجهةمفوضيةنظم

يارةزالمدنيةلإلغاثةالمغربيةللجمعية

سالسادمحمدالجامعيالمستشفىإلى

.مراكشبمدينة

الشكرتقديمبهدفكانتالزيارة

الصحيالقطاعلنساءواالمتنان

،المدكورالصحيبالمركزالعامالت

رإثخاصةالوطننداءلبينواللواتي

ياتتضحعنأبانتالتيكوروناجائحة

هنلنسائوعامة،الصحةلموظفيجسام

..خاصة

الهدايامنمجموعةاإلغاثياتقدمتقدوهذا

كزبالمرالمرابطاتللنساءالورودوالرمزية

كلذلكمنأكثرلهنوقدمناالستشفائي،

ىعلالتقديروالعرفانوالمساندةوالدعم

.الجبارعملهن

والمواطنينالوطنهداخدمةفيإياكمودمنا
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ة الحملاإلغاثة المدنية تواصل 
للتبرع بالدمالوطنية

كلغير_حياة_دمك#

جهة طنجة تطوان الحسيمة
جهة فاس مكناس
جهة مراكش آسفي
جهة العيون الساقية الحمراء



العـــرائش–صور حملة التبرع بالدم 9



فاس مكناس–صور حملة التبرع بالدم 10



العيـــون–صور حملة التبرع بالدم 11



يجهة مراكش آسف–صور حملة التبرع بالدم12



النسخة اإللكترونيةحملوا 

يةعبر الموقع الرسمي للجمع

06 33 60 8000

temaracity.com@gmail.com

Ighatamaroc.com

رللـتـواصل مع هيئة التحري

مجلة دورية تصدرها الجمعية المغربية لإلغاثة المدنية

حوارات–تقارير 
لجهويةمتابعات حصرية ألبرز األنشطة الوطنية و ا
و تغطية شاملة ألنشطة الفروع
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لفي أعالي الجبااإلغاثيون

5_دافئ_شتاء#

رعف،بالمغربالمدنيةاالغاثةشرارةانطالقمندعاهدناهوكماكعادته

التيودافئ،اءشتقافلةنطميالتواليعلىالخامسةوللمرةبنصالحالفقيه

ائيةالنالمداشروالقرىاكنةسعلىوالسرورالفرحةدخليخاللهامن

.العميقمغرببال

المواداقتناءوالمادية،والعينيةالتبرعاتجمعخاللمنذلكو

إليهانالمختاجيإلىإيصالهاواألغطيةوالمالبسواألساسيةالغذائية

.األطلسبجبال



بنصالحالفقيه –5_دافئ_شتاءصور حملة 15
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وع و فررائدة،برامج تدريبية 
اإلغاثةتركب قطار جديدة 

الفــــــروع_أخبار#
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لمجافيطرفهمنالمبذولةمجهوداتللتقديرا

و،الدوليوالوطتيالصعيدينعلىواإلغاثةالتطوع

،يةالموازوالدبلوماسيةالدوليةالعالقاتمجالفيكذا

أبواجيربراهيمالسيدالبريطانيةسيفيلدجامعةمنحت

نيةالمدلإلغاثةالمغربيةللجمعيةالعامالقائدالرجال

.الفخريةالدكتوراه

يلعبهلالزاولعبهالذيالجبارللعملاعترافاذلكيأتي

ورةالمدكالجامعةتمنحهاشهادةهيوالعام،القائدالسيد

وبابالشمجالفيالفاعلةالجمعويةالشخصياتألبرز

الالجئينغوتواالجتماعيةالخدماتوالطفولة

.القاصرينتشغيواألطفالتجنيدومكتفحة

كبارمنلستةكذلكمنحتالشهادةأنبالذكر،جدير

.العربيبالعالمالمؤثرةالعربيةالشخصيات

للسيدالكبيرامتنانهأبدىالرجال،أوراجيإبراهيمالسيدللجمعيةالعامللقائدتصريحفيو

يعدهادةالشهذهمنحهأنمؤكدابها،حضيالتيالكبرىالثقةعلىالبريطانيةالجامعةعميد

الراسخةدئالمباوالمثلىالغاياتتحقيقأجلمنالعمللمواصلةحافزاوإضافيا،تكليفا

اإلنجازاتتحقيقفيساندوهالذيناإلغاثيينكلالحيننفسفيشاكراالتطوعي،للعمل

المفصليةالمحطتكلفيالفعليتوجدهامنسنواتستةطيلةالجمعيةميزتالتيالكبرى

.دولياووطنيا

د العام البريطانية تتوج القائشيفلدجامعة 
بالدكتوراه الفخرية
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المدنيةاإلغاثةالمغربيةللجمعيةالعامالقائدراجيابراهيمالسيدإشرافتحت

جهةوضمفبزيعادلوالسيدالعامالقائدنائببلحسينسعيدبالسيدمرفوقا

والمنسقةخنيفرماللبنيجهةمفوضعلوشإلياسوالسيدالقنيطرةسالالرباط

.السعيديالحبيبزمبواديلالحرارالوطنياالتجمعلحزبالمحلي

التجمعلحزبالتابعبالمقر2021يناير30السبتيوماألخيرةهذهنظمت

منبكلالجمعيةلفروعتأسيسياعاماجمعازمواديبمدينةلالحرارالوطني

.لدائرتهاالتابعةالترابيةوالجماعاتزمواديمدبنة

السيدوالدوحرعلىترحمودقيقةالوطنيللنشيدباالستماعاالفتتاححفلانطلق

.العامالقائدنائببلحسينسعيد

خاألطرفمنوبأهدافهابالجمعيةبالتعريفالعامالجمعأشغالانطلقتثم

دورةللجمعيأنعلىللحضورأكدحيثاألخيرةلهذهالعامالقائدراجيإبراهيم

نزيلهتعلىالعمليجبوالرياضيوالثقافياالجتماعيالمستوىعلىريادي

.وإخالصتفانيبكلالواقعأرضعلى

جديدةفروع10تأسيس:زموادي
المدنيةلإلغاثة
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المستوىعلىرياديدورللجمعية
جبيوالرياضيوالثقافياالجتماعي

بكلالواقعأرضعلىتنزيلهعلىالعمل
(إبراهيمراجيالعامالقائد)وإخالصتفاني

مالامينالدوريالواحدعبدالسيدمنكلتكريمالتجمعهذاتخللكما

إلياسيدالسو،بنصالحبالفقيهاالغاثةفرعورئيسالمركزيالمكتب

لرحيماالسيدعبدكذاو،خنيفرةماللبنيبجهةالجمعيةمفوضعلوش

.بالجهةلألرارالجهويالمنسقالشطبي

وكذا،المغربيالشعبنفوسفيالطمأنينةهذاالعامالقائدالسيدواستهل

.الصحراءبمغربيةالعالماعترافكسبفيالجبارةمجهوداته

:منلكلالمدنيةلإلغاثةالمغربيةالجمعيةتزكياتتسليمتموختاما

البراكسةجماعةعنبنموسىمحمد:السيد

الطرشقصبةجماعةعناستيليالسمعلي:السيد

عيسىأوالدجماععنأغريبغريبي:السيد

فنانأوالدجماعةعنمستاجدحسن:السيد

سميربنيجماععنرامليعزيز:السيد

زمواديجماعةعنالسعيديالحبيب:السيد

عمارأيتجماعةعنبوشتىفطوش:السيد

المعادنةعن جماعة شعباويمحمد : السيد

لجاللة وختم اللقاء برفع آيات الوالء واإلخالص للسدة العالية باهلل صاحب ا

.الملك محمد السادس نصره هللا وأيده
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"عارشوتحتقوية،بإرادةوبسيطة،وضعيفةبإمكانيات
دزأكفرعأعطى."بأجيالناللرقينجاحناسرالتشجيع
لمدرسةةالفعلياالنطالقةالمدنية،لإلغاثةالمغربيةللجمعية

ةالكرويالمدرسةهيوألكدز،البلديبالملعبالقدمكرة
منطقةالأبناءمنغفيرةأعداداتستقطبأنالمنتظرمنالتي

.خاصةالقدمكرةوعامةالرياضةللممارسةالمتعطشين

مدرسة لكرة القدم رهن إشارة أبناء المنطقة: أكــــــدز 

الخاصةبللتداريالفعليةاالنطاقةأعطتوالمنطقة،أبناءاستقبالفيشرعتالمدرسة

فياركةالمشعلىقادرللكبارفريقتأسيسانتظارفيالصغرى،السنيةبالفئات

و،كبيرةماليةاعتماداتيتطلباألمرأنرغمالعصبة،بطولةوالجهويةالبطوالت

تقبالأكدزمسأبناءآمالسيحملالذيالفتيالفريقهذاحولالمسؤولةالجهاتالتفاف



فرع جديد بلمسة نسائية خالصة: مراكش 21
السوسيوالمركبالجاري،مارس27السبتيومإحتضن

سيالتأسيالعامالجمعالخميسبابوالرياضيثقافي

اكشمرفرع-المدنيةلإلغاثةالمغربيةللجمعيةالمحلي

.المدينة

جامعة في ضيافة الاإلغاثة المدنية 
الوطنية للتخييم

عةالجامرئيسالقرطيطيمحمدالسيدخص

زيالمركالمكتبأعضاءللتخييمالوطنية

خاصاءبلقالمدنيةلإلغاثةالمغربيةللجمعية

أيديهبينوضعناحيتوضعخاللهتم

رمةالمنصالسنةخاللالجمعيةعملحصيلة

دارستكماالجائحةبأياممنهاالمتعلقةخاصة

وفولةالطوالطفلتهمالتيالمواضيعاللقاء

اقدمللمضياالشتغالطرقتطويرسبل

.والتكوينالتداريبوكداالتخيمبمجال

مناألساسيالقانونقراءةتمتذلكبعد

اللجنةرئيسةأوبيهيعزيزةطرف

مكتبلتشكيإلىاالنتقالثم.التحضيرية

ةالسيدانتخابتمحيتالمحلي،الفرع

المحليللفرعكرئيسةأوبيهيعزيزة

رعف–المدنيةلإلغاثةالمغربيةللجمعية

.المدينةمراكش

ءأعضاباقيتشكيلمهمةلهااوكلتوقد

.المكتب

علىالمحليللفرعالمسيرالمكتبجاءوقد

:التاليالشكل

أوبيهيعزيزة :رئيسة الفرع المحلي

السحساححمزة : نائب الرئيسة

لهباكينجية : الكاتبة العامة

لحيمرمنى :امينة المال

ضحى بن جليل و هاجر : مستشارات

الحسني بطي

دوميمقسلمىاخذتثمالحكيم،الذكرمنبيناتآياتبتالوةالعامالجمعهذاأستهلوقد

مدنيةاللإلغاثةالمغربيةالجمعيةوبرامجأهدافخاللهامنمبرزةالكلمةالجهويةالرئيسة

.تحقيقهاعلىتعملالتي



22

الجمعيةاستراتيجيةإطارفيتحت

قاعدتهاتوسيعفيالمدنيةلإلغاثةالمغربية

لقربالسياسةوتحقيقاالمملكةجهاتبكل

وميتم،منخرطيهامعالمباشروالتواصل

مؤتمرعقد،2020دجنبر19السبت

روعفلثمانيةمكناسفاسبجهةتأسيسي

ناعةالصبغرفةمكناسبإقليمواحدةدفعة

لعاماالقائدلألخفعليوبحضوروالخدمات

األخونائبهالرجالأبوراجيابراهيم

بيوبهللاسعدالعاموالكاتببلحسينسعيد

زيالمركالمكتبأعضاءبقيةإلىإضافة

ةالجهويالمفوضةبنعاليةعفافاألخت

رضابزيعادلواألخمكناسفاسلجهة

سالالرباطلجهةالجهويالمفوض

.القنيطرة

دةجديفروعثمانيةتأسيس:مكناس
المدنيةلإلغاثة

الياواحتفتنظيمياعرساكانالمؤتمرهذا

ريمتكخاللهمنتمبحيثالمقاييسبكل

فاسبجهةالجمعيةمتطوعيمنعدد

الطاهريبدراالخرأسهموعلىمكناس

مكناسيمباقلللجمعيةحقيقياسندايعدالذي

بنعالياعفافاالختتكريموكذلك

ستكروالتيباالغاثةالجهويةالمسؤولة

عيينوتاالغاثيالتطوعيللعملوقتهاكل

يةإقليممنسقةعبودالزهراءفاطمةاألخت

.بمكناس
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هاية،وادلم،بوفكران:وهيالفروعرؤساءتزكيةتوقيعتمكما

وكذلك.الدخيسةالقديمة،المدينة،البساتين،،ويسالنالجديدة

العامائدالقالسيدالختاميةالكلمةتناولمباشرةبعدهاالحاجب،

راميةالالمبادراتكلالتخاذالدائمالجمعيةاستعدادفيهامجددا

علىأكدكما،الميدانفيالعامالصالحوخدمةالتطوعإلى

لكالمالجاللةصاحبخلفالجمعيةوأقطابأطيافكلوقوف

تخدمالتيوالقراراتالمبادراتكلمثمنينالسادسمحمد

علىتأكيدوالالترابيةالوحدةرأسهاوعلىللبالدالعلياالمصلحة

كلمعهوتفاعلجسدهالذياألمروهو،الصحراءمغربية

الوطنيالنشيدواحدبصوترددواالذينالكريمالحضور

…ربيةالمغبالرايةمتلحفين”عينيالعيون”الشهيرةواألغنية

لعاماالقائداجتمعكما،شرفهمعلىشايلحفلالحضوركلالمنظمةاللجنةدعتوقد

بالشركاءهعالقتفيالمستقبليبرنامجهمخريطةورسملتوجيههمالمنتخبينبالرؤساء

.المدنيةلإلغاثةالمغربيةللجمعيةالمركزيوبالمكتباألساسيين
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20ميوالمدنيةلإلغاثةالمغربيةللجمعيةأكاديرفرعنظم
نماألوليةاإلسعافاتمجالفيتكوينيةدورة2021مارس
.معتمدوطنيمسعف"جاعاادمحمد"األستاذتاطير

اإلنقاذتقنياتواألوليةاإلسعافاتفيتكوينيةدورةنظمتكما

المركبمؤطريومسيريلفائدة،اإلستعجاليوالتدخل

ءأباكذلكو،تيزنيتالخاصةاإلحتياجاتلذوياإلجتماعي

نظمتالدورة.المركبهذامنالمستفيديناألطفالوأولياء

.يالمغربالخاصاألولمبيادواإلعاقةتحديجمعيةمعبشراكة

رعفالمدنيةلإلغاثةالمغربيةالجمعيةنظمت

2021فبراير18الخميسيومهتيزنيت

قنياتتوالطرقيةالسالمةفيتحسيسيةورشات

الميذتوتلميذاتلفائدةاألوليةاإلسعافاتفي

رمدامجموعةوبتيزنيتالزينمواليمدرسة

المةللسالوطنيباليومإحتفاالذلكوتجاجت

.الطرقية

الجمعيةفروعكلاحتفلت

بالدكرىالجهويةوالمفوضيات

هيوالجمعية،لتأسيسالسادسة

لهاخالعرفتالتيالزمنيةالفترة

ينكبيرإشعاعاوانبعاثاالجمعية

هوةدجتظافربفضلدوليا،ووطنيا

..اإلغاثياتواإلغاثيينكل

فــــــالش بـــــــاك



ة،الجمعيتأسيسمشعلحملواالذيناألوائلاألربعةمنواحد

ومالهاأمينوالمدنية،لإلغاثةالمغربيةالجمعيةقادةأبرز

مفوضهاأيضاهوومعنى،منالكلمةتحملمابكلسرها

..ماللبنيخنيفرةبجهةالجهوي

يفارقأنعليهفرضتالحياةظروفكونمنالرغمعلى

انإلى،بنصالحالفقيهبمدينةليستقرتمارة،بمدينةرفاقه

نكاللعاصمةالمتاخمةبالمدينةالجمعويبالعملاالرتباط

بينمتدرجاطويلةسنواتقضىحيثلمساره،األبرزالعنوان

فقةريؤسسأنقبلالتربويةوالكشفيةالمنظماتأحضان

.المدنيةاإلغاثةصرحاألولىالمجموعة

المراسالت فريق العمل

المحررون

سعيد بلحسين
عادل بزي

بيوبسعداهلل 
عبدالواحد الدوري

عادل بالط

التصميم

الطبع

البريد اإللكتروني

temaracity.com@gmail.com

الهاتــف

06 33 60 8000

األخيـــــرة

ضيف العدد

المدير المسؤول

إبراهيم راجـــي

رئيس التحريـر

عادل العلمــــــــي

الوقوففيريالدوعبدالواحديتوانىالكبيربشغفومحياه،تفارقالخافتةبابتسامةالطبع،هادئ
فيجادهاأمصانعوقراراتها،فيكبيرمؤثرالجمعية،يهمنشاطأيفيصغيرةوكبيرةكلعلى

.الصعبةالبداياتأزمنة

قدبة،طينتيجةإلىستؤديدامتمايتقمصاألدوارأييكترثالالعطاء،جزيلوالكالم،قليل
ستعداممجموعةفيفرداتجدهقدكمامسؤولياته،يتحملشهامةبكلوحينا،للمجموعةقائداتجده
..نقصمركبأدنىدونوسروروفرحبكلاألعمالأبسطلتنفيذ

ويةالقالفروعمنكواحدعاليابنصالحالفقيهنجميسطعوإالالدوري،عبدالواحدنذكرإنما
للفئاتهةالموجالكبرىاالجتماعيةاألنشطةفيخاصةقيادتهتحتالفرعهذاحققهماو،والمتميزة
منليلةقنماذجإالرمضانقفةوالعيدكسوةوكذاالخمسةبنسخهادافئشتاءقوافلماوالمعوزة،

.الخفاءفييتمجبارعمل

..االنتماءاإلغاثيو..بإفراطالسخيبالطبع،المعطاءاإلنسان،الدوريعبدالواحدذاك


