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مقدمة الكتاب

الكتاب  اعتباره  و  و رغم حجمه  التونسية  الكشفية  الحركة  تاريخ  األول من  الجزء  إصدار  ثالثون سنة مرت على 

الصفر استطاع أن يجد مكانه بني املصادر التي تبحث عن تاريخ الحركة و اعتربته بعض اإلصدارات مصدرا مهما 

استندت إليه يف البحث و هذا الجزء الثاني يصدر ليكشف للشباب الكشفي الصاعد أهمية حركتهم التي ينتمون 

إليها ويعتزون بها يف إعداد األجيال تربويا و وطنيا و اجتماعيا ومساهمتها يف التقدم باملجتمع التونسي نحو الحرية 

واإلنعتاق والتحضر واملواطنة الفاعلة.

الكتاب سردية يف جزئها األول تلقي الضوء على نشأة الحركة و تطورها يف ظروف نضالية  وقد جاءت صياغة هذا 

إلثبات الذات و التجذر وجاءت يف جزءها الثاني استعراضية إلظهار ما قامت به الجمعية من مجهودات وأنشطة رائدة 

مكنتها من أن تتبوأ موقعها عن جدارة يف الحراك الكشفي وطنيا و عربيا و إقليميا و عامليا، مشفوعة بجداول تظهر 

مساهمتها يف أهم التظاهرات الكشفية الوطنية واملغاربية والعربية والعاملية، و جاءت يف جزئها الرافد يف قسم املالحق 

متعمقة نسبة ما يف بعض املواضيع التي واكبت مسرية النشاط الكشفي و عسى أن تجد بقية الروافد موقعها يف 

اإلصدارات الواعدة.

وأخريا ال يسعني إال أن أتقدم بالشكر و التقدير للقائد زكرياء بن مصطفى الذي حقق يف املحتوى و أضاف . و أشكر 

القائد أحمد مختار بوعزيز الذي ساهم يف اإلعداد و أثني على القادة محمد بن محمود – محمد ضيف اهلل – سالم 

املغروم – وحيد العبيدي – الشاذلي باشا – سعاد عفاس الذين شكلوا لجنة القراءة األوىل للكتاب.

رشيد رحومة           
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)1( رشيد رحومة : انتمى إىل الحركة الكشفية منذ سنة 1942. قيادي يف القيادة العامة. قاد أقسام األشبال - البحوث والدراسات - الربامج وتنمية املجتمع - الفتيان - التدريب. ترأس اللجنة العربية للربامج 
واللجنة الفنية العربية ولجنة القالدة العربية. عضو بلجنة االسرتاتيجية العربية وعضو باللجنة العاملية للربامج وباشر مهمة مدير الجمعية ونائبا لرئيس املجلس الوطني.





مقدمــــة القائد العام 
للكشافــــة التونسية القائد وحيد العبيدي

إن تاريخ الحركة الكشفية التونسية تاريخ حافل بالنضاالت الوطنية و اإلنجازات الرتبوية التي يرجع لها الفضل يف بناء 
أجيال من الشباب التونسي عملت بصدق و إخالص على تقدم البالد نحو الحرية و اإلنعتاق، وساهمت مساهمة 
فعالة يف إرساء برامج التنمية الشاملة و أغلب القادة و الكشافني مغيبة عن أذهانهم هذه اإلنجازات و تلك النضاالت 
الجسام حتى نمت  التضحيات  انبعاثها، و بذلوا يف سبيل بناء صروحها  الحركة منذ  لها و نفذها رواد  التي خطط 

الحركة الكشفية التونسية و صار لها شأن يف املحافل الوطنية و العربية و اإلقليمية و العاملية.

و اعرتافا بالجميل لهؤالء الرواد ال بدّ أن نوثق أعمالهم و انجازاتهم حتى تكون عربة لكشافينا تدفعهم إىل حبّ 
االنتماء لحركتهم و التحمس لها و إضافة انجازات أخرى تضمن تواصلها و عطاءها و إشعاعها حتى تحتل مكانها يف 
مجتمعنا املدني مضيئة و ساطعة تساهم كغريها من املنظمات يف إعداد الطفولة التونسية و الشباب التونسي لحياة 

فضلى و مجتمع أفضل.

و هذا الكتاب الذي بني أيدينا هو إنجاز توثيقي ثان لتاريخ الحركة سهر على إعداده القائد رشيد رحومة مشكورا وهو 
موجه إىل قواعدنا قادة وكشافني كما هو موجه أيضا إىل الرأي العام و الباحثني ليعطي للجميع صورة مختصرة على ما 
قامت به حركتنا من إنجازات وطنية و تربوية يف شتى املجاالت وليربز قدرة منظمتنا على التفاعل مع كل املستجدات 
املوضوعية يف مجاالت البيئة والصحة والرتبية والتنمية الشخصية للشباب والناشئة حتى ينشأوا متوازنني محبني 

لقيم التسامح رافضني للتطرف واإلقصاء.

و قد سبقه إنجاز توثيقي أول للقائد نفسه بمناسبة االحتفاالت بخمسينية انبعاث الحركة سنة 1984 و هو يشرح 
تاريخ الحركة من 1916 إىل 1956 و قد أصدرته خلية اإلعالم بوزارة الشباب و الطفولة، اعتمد عليه بعض الباحثني 
يف تاريخ الحركة كمرجع من جملة من املراجع الشحيحة آنذاك. و بذلك كان النرباس األول الذي ألقى الضوء على 

مخزوننا التاريخي.

و إنه ال يسعني بمناسبة هذا اإلصدار إال أن أوجّه شكري و تقديري للقائد رشيد رحومة الذي كان حريصا على تلميع 
ذاكرتنا الكشفية التي كاد يطمسها النسيان، كما أشكر كل من ساهم معه على ما بذلوه من جهد إلبراز هذا اإلنجاز.

و أدعو جميع الرواد و القادة إىل مواصلة هذا املنهج التوثيقي يف الجهات و األفواج و الرابطات يف إحياء تراثنا و تاريخنا  
و اعتبار حركتنا الكشفية مدرسة عريقة يف الوطنية و الرتبية.

   
القائد العام للكشافة التونسية         

                وحيد العبيدي
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تاريخ الحركة الكشفية بتونس
نشأة الحركة الكشفية يف العالم :

نشبت حرب بني التاج الربيطاني و قبائل البوير يف سهول جنوب إفريقيا حيث حاصرت هذه القبائل حامية  »مافيكنغ« 
mafeking ممّا اضطرّ قائد الحامية إىل االستعانة بمجموعة من الفتيان لتسهيل عمليات االتصال بني الحامية 
الحامية  تلك  أول ضابط يف  باول«  »بادن  اللورد  وكان  املهمة على أحسن وجه.  بهذه  فقاموا  القيادة  و مركز  واملدينة 
فأعجب بما قام به هؤالء الفتيان و ما أظهروه من شجاعة و اندفاع يف قيامهم بالواجب دون خوف وال تردد، فخامرته 
فكرة وضع تنظيم للفتيان و تكوينهم جسمانيا و أخالقيا و إعدادهم لتحمل املسؤولية و إتقانها بما يفيد مجتمعاتهم 

و يخدم أوطانهم، فألف كتابه الشهري »الكشفية للفتيان«.

فنياتها  و  و نظمها  و وضع أسسها  الكشفية  الحركة  ببعث  يهتم  باول«  بادن  اللورد »روبارت  بدأ   1907 و يف سنة 
وتحديد طقوسها.

وقد انتهجت الحركة منذ نشأتها طرقا تربوية تعتمد االنخراط يف مجموعات صغرية و الحياة يف الهواء الطلق و رسمت 
لنفسها أهدافا تتلخص يف تكوين املواطن الصالح املخلص هلل و لوطنه، الساعي إىل خدمة الغري و إسعاده، املنضبط 

واملعتمد على نفسه، املحرتم لنواميس الطبيعة و املؤمن بالقيم اإلنسانية و العامل على نشرها و دعمها.

وقد انتشرت الحركة الكشفية انتشارا سريعا يف كافة أنحاء العالم و يف سنة 1909 أقام اللورد »بادن باول« مهرجانا 
كشفيا كبريا أشرف عليه ملك بريطانيا »ادوارد السابع« تفرغ إثره للعمل الكشفي و السهر على توطيد أركان الحركة 

حتى وفاته سنة 1941.

انتشار الحركة يف أوروبا والعالم :
إن األهداف الرتبوية و األخالقية للحركة ساعدتها كثريا على االنتشار يف أوروبا أوال ثم يف مختلف أنحاء العالم. و ذلك 
نتيجة اهتمام الرأي العام بشؤون الرتبية و الشعور بضرورة تعصري املناهج و األساليب املدرسية بما يتماشى و تطور 
األوضاع االجتماعية و االقتصادية والعمرانية التي أفرزتها الثورة الصناعية و التي كّثفت النزوح نحو املدن و التجمعات 
السكنية و جعلت عددا متزايدا من الشبان ينغمس يف متاهات حياة املدينة بما فيها من مشاكل و مغريات و يبتعدون 

عن الطبيعة و الريف.

دخول الحركة الكشفية إىل تونس :
بدأت تظهر بتونس يف بداية القرن و بالتحديد سنة 1912 فروع لجمعيات كشفية فرنسية فتكونت وحدات تابعة 
  EDF الالئكية  للكشافة  تابعة  ثالثة  و   SDF الكاتوليكية   للكشافة  تابعة  أخرى  و    UDF الربوتستانية   للكشافة 
ولم ينخرط يف هذه الجمعيات سوى عدد قليل من الشبان التونسيني فاإلقبال عليها من طرف هؤالء كان ضعيفا 
و من ناحية أخرى فإن السلطة االستعمارية لم تكن تيسر هذا االنتساب. فاملالحظ أن أغلب هذه الجمعيات كان 
)الكاتوليكية( قامت أحيانا بدور التبشري إىل جانب نشاطها  لها انتساب ديني مذهبي حتى أن الكشافة املسيحية 
اليهودية    العاملي للشبيبة  اإلتحاد  اليهود جمعيات كشفية خاصة بهم يتبع بعضها  املواطنون  الكشفي. كما أسّس 
U.M.J.J  و بعضها االتحاد الدولي للشبيبة اليهودية U.U.J.J  أو )U.I.J.J( و البعض اآلخر للكشافة اإلسرائيلية 
les pe- )الفرنسية، و منها كذلك ما هو محلي مثل الجمعية الكشفية للفتيات التي كانت تسمى األجنحة الصغرية 

tites Ailes(. و قد القت هذه الجمعيات الدعم و املساندة من السلطة الفرنسية بتونس.

كما حاولت جاليات أجنبية أخرى بعث جمعيات كشفية ألبنائها مثل الجالية اإليطالية سنة 1918 والجالية الربيطانية 
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– املالطية سنة 1934 ولكن هذه املحاوالت لم تعمر طويال.

ظهور الحركة الكشفية التونسية :
يف  انخرطوا  الذين  طرف  من  سواء  وطنية  كشفية  حركة  لبعث  عديدة  تونسية  مبادرات  ظهرت  األثناء  هذه  يف  و 
جمعيات فرنسية فتحمسوا للنسج على منوالها أو من طرف آخرين، فكانت محاولة بصفاقس سنة 1916 على يد 
املحامي عبد الرحمان علولو و محاولة أخرى بتونس سنة 1922 على يد األخوين األمني و البشري بن مصطفى 
ومحاولة ثالثة سنة 1926 ألخ... و لكن هذه املحاوالت لم يكتب لها النجاح ألسباب متنوعة، فالسلطات االستعمارية 
لم تكن تشجع على ظهور مثل هذه الجمعيات و األوساط الشعبية كانت تبدي تحفظا إزاء هذه الحركة التي أتت 

من الخارج و التي تدعو الفتيان و الفتيات لالنخراط فيها و تجعل الشورط )السروال القصري( جزءا من زي الفتيان.

القضايا  أما انطالق جمعية كشفية تونسية بحتة ذات نشاط متواصل فربما كان من جملة دوافعه حدوث بعض 
الساخنة يف تونس منها :

- املؤتمر االفخاريستي الذي انعقد يف 10 و 11 ماي 1930
- صدور الظهري املغربي لفصل الرببر عن اإلسالم و العروبة يف 1930/05/16

- زيارة رئيس فرنسا يف أفريل 1931 التي دعا فيها أثناء مؤتمر خاص باللغة العربية إىل نبذ هذه اللغة و استعمال 
اللهجة الدارجة مكانها و قد هيأ لهذا االنطالق السيد مصطفى الدالي يحي الذي كان مديرا إلحدى مدارس مدينة 
تونس. ذلك أنه كان يتفسح يوما من أيام سنة 1932 بحديقة البلفدير صحبة صديقه املحامي »ماكس هايوت« الذي 
كانت له معرفة قليلة بالحركة الكشفية إذ شاهد فرقة من الكشافة الفرنسية تقوم بنشاط يف هذه الحديقة. فجلب 
ذلك انتباه الصديقني و أخذ السيد الدالي يستفسر عن أهداف الحركة و برامجها و يبدي اهتمامه بها و رغبته يف 
بعث جمعية كشفية تونسية بحتة، و طلب من السيد »ماكس هايوت«  مساعدته على ذلك. فأشار عليه باالتصال 
بالسيد »روني شاندون موات« أحد قادة الكشافة الفرنسية الذي يتمتع بسمعة طيبة و يحتل مكانة مرموقة لدى 
الشباب و هو معروف بتحرره من كل أنواع العقد و املركبات العنصرية )من الوفاء أن ننوه اليوم بما قام به هذا القائد 
الفرنسي من مساعدة للحركة الكشفية التونسية إبّان نشأتها( و فعال فقد لبى »شاندون موات« الدعوة فورا، و شرع 

مصطفى الدالي يعد مشروعه و قد انضم إليه السيد البشري بن مصطفى.

سنة 1933 شهد مطلعها بعث الهيئة التحضريية للجمعية الكشفية املزمع تأسيسها، و كانت ترتكب من :

رئيس : مدير مدرسة   - مصطفى الدالي يحى 
نائب رئيس : محامي   - ماكس هايوت  

أمني مال : نجار    - حميدة البادري  
كاتب عام : تلميذ أنهى تعليمه  - أحمد الزاوشي  

عضو : موظف   - علي الرايس  
عضو : رسام    - عمر الغرايري  
عضو : طالب بالزيتونة  - حمادي النيفر  

و قد اتخذت الهيئة مقرا لها محال بنهج قرطاج عدد 17 و أول عمل قامت به الشروع يف تنظيم دورات تكوينية للقادة 
و ساعدها على ذلك الكونت »شاندان موات« الذي كان يحضر اجتماعاتها و يرشدها و يحثها على التكوين و على 
جلب عناصر قيادية أخرى نذكر من بينهم محمد أيوب ومحمد والي والحطاب الحلواني و صالح الخميسي و حسن 

املجيدي و الرسام يحى الرتكي و األرقش و غريهم.

و يف 9 جويلية 1933 أدى املتخرجون من هذه الدورات التكوينية العهد يف حفل بهيج اتسم بالجدية و الحماس 
والشعور باملسؤولية وكان ذلك بقاعة الصليب األحمر بنهج الباشا )نادي الهالل األحمر حاليا(.

و إثر ذلك انتظمت خرجة إىل القريوان و هي أول خرجة بالزي الرسمي الذي كان يشتمل أيضا على شاشية و برنس. 
و كانت مناسبة للتعريف بالحركة و كذلك إلعداد مشاريع الربامج و التهيئ لبعث الجمعية على أسس متينة.

أول جمعية كشفية تونسية وهي جمعية »الكشاف  أثناءه تأسيس  اجتماعا موسعا تم  الهيئة  و بعد ذلك عقدت 
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املسلم التونسي« التي وقع االعرتاف بها بقرار إداري يف 5 مارس 1934. و بادرت الجمعية ببعث عدد من الوحدات 
نذكر منها :

- الفرقة األوىل بقيادة حميدة البادري و محمد أيوب.
- الفرقة الثانية بقيادة محمد والي و الحطاب الحلواني.

- فرقة املرسى بقيادة محمد الزاوشي التي ترتكب من طليعتني إحداهما بقيادة عمر بن صالح و األخرى بقيادة علي 
القالل.

و هكذا ما كادت السنة األوىل تنقضي حتى أصبح للجمعية ثالث وحدات بالرغم من عدم تمتعها بأي تشجيع أو 
منحة. و يف نوفمرب 1934 توجهت الجمعية إىل مكتب الجامعات الفرنسية BIF  تعرب عن رغبتها على التفاوض 

معه قصد االعرتاف بها و لكن الطلب رفض.

و معلوم أنه كان هناك أحيانا تداخل بني األنشطة الكشفية و األنشطة الثقافية من ناحية و الرياضية من ناحية أخرى. 
فقد بعثت بعض الجمعيات املسرحية و الرياضية فروعا كشفية لها، كما نوعت جمعيات كشفية نشاطها فأحدثت 
فرعا رياضيا أو موسيقيا. و هكذا أنشأ القائد محمد الزاوشي من »الكشاف املسلم التونسي« فريقا رياضيا تابعا لهذه 

الجمعية و هو الذي أصبح فيما بعد »املستقبل اإلسالمي« باملرسى »فاملستقبل الرياضي باملرسى« اليوم.  

و تميز نشاط جمعية الكشاف املسلم التونسي بإنماء الروح الوطنية يف الشباب و حثهم على التمسك بمبادئ الدين 
الحنيف إىل جانب تكوينهم تكوينا كشفيا متكامال يعتمد ما جاء يف القانون و العهد الكشفيني اللذين كان نصاهما 

كما يلي :

نص القانون الكشفي :  
و كان يطلق عليه )مبادئ الكشافة( وهو أول قانون يشرع يف الحركة بتونس

غاية الكشاف التحصيل على ثقة غريه  •  
الكشاف مخلص لوطنه و والديه و رؤسائه و مرؤوسيه  •  

واجب الكشاف اإلنقاذ و اإلعانة  •  
الكشاف صديق الجميع و أخ لكل كشاف كائنا ما كان  •  

الكشاف شهم ظريف  •  
الكشاف ال يشك يف أن الطبيعة صنع اهلل املتقن فهو يحب الحيوان و النبات  •  

الكشاف ال يعارض يف أمر و يتقن عمله  •  
الكشاف يقابل الشدائد بفم باسم و قلب صابر  •  

من شيم الكشاف االقتصاد و احرتام ما لغريه  •  
الكشاف نقي السريرة طيب الكالم كريم الفعال  •  

العهد الكشفي :
أقسم بشريف على إعانة اهلل أن أقوم بواجبي نحو اهلل والوطن، و أساعد غريي، و أعينه يف جميع األحوال، و أعمل 

بقانون الكشاف و أحرتمه.

تعدد الجمعيات : 
ثم ظهرت جمعيات كشفية تونسية أخرى سواء بمدينة تونس أو يف مدن أخرى من البالد فتكونت جمعية »كشاف 
الخضراء« يف جانفي 1936 و قد بدأت فرعا لجمعية »الناصرية« التي كانت تتعاطى املوسيقى و الرياضة و التي كان 
يرأسها السيد محمد الورتاني و توىل ابنه السيد علي الورتاني رئاسة »كشاف الخضراء« و اضطلع ابنه اآلخر الهادي 
الورتاني بمهمة القائد العام. و كان الرئيس الشريف للجمعية األمري كمال ابن أحمد باي. و عندما اعتلى املنصف باي 

العرش أسندت إليه الرئاسة الشرفية.

كما نشأت باملهدية سنة 1936 »جمعية املكارم« التي أسسها السيد البشري عطية و هي جمعية تتعاطى أنشطة 
التونسي  »الكشاف  1936 جمعية  كذلك سنة  تكونت  و  و كشفية.  ثقافية  و  رياضية  فروع  لها  و  متنوعة  شبابية 
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املسلم« و تسمى أيضا »الكشاف امللي« يرأسها الدكتور سالم الشاذلي.
و كان املنجي بالي من أبرز قادتها، و كان لها توجه ديني مثل كشافة الشبان املسلمني و كالهما اعتمد تحية خاصة 
بها تتمثل يف رفع السبابة فقط، إشارة إىل وحدانية اهلل، و اجتنابا للتحية الكشفية املتعارفة عامليا و املتمثلة يف رفع األصابع 
الثالثة )السبابة و الوسطى و البنصر( و التي تشري يف رأيهم إىل التثليث املسيحي بينما يعتربها الكشافون إشارة إىل 

خصال الكشاف الثالث أي التضحية و الصراحة و اإلخالص.

و كون السادة حسونة الزوّالي و الحطاب زركونة و مصطفى األحمر سنة 1936 أيضا جمعية النجم الكشفي التي 
تبناها الحزب الحر الدستوري الجديد و كان من قادتها يف مدينة املنستري السادة عاللة العويتي و محمد بسباس 
كذلك   1937 كما ظهرت سنة  الكشفي.  النشاط  فيها من  بروزا  أكثر  السياسي  النشاط  كان  و  والشاذلي غديرة، 
»كشاف الساحل« باملنستري أيضا. و يف فيفري 1937 تكون االتحاد الكشفي اإلسالمي الذي كان قريبا من الحزب 
الدستوري )اللجنة التنفيذية( وترأسه يف البداية الدكتور أحمد بن ميالد و بعث االتحاد فروعا له، و نظم مخيمات 

ورحالت و لكنه يبدو أنه لم يعمّر هذه املرة ) و سيربز من جديد سنة 1944(.

و قد ظهرت يف هذه املدة و يف أوقات متفاوتة جمعيات كشفية أخرى ذات صبغة محلية، نذكر منها على سبيل املثال 
التونسي«  الكشفي  »االتحاد  و  الكشفي«  »النصر  و  الجنوب«  و كشاف  الضواحي«  »كشافة  و  الكشفي«  »الهالل 

وكشافة املسلمني« ولكن هذه الجمعيات لم تعمر طويال ولم يكن عدد املنتسبني إليها كبريا.

و يتضح مما تقدم إن الحركة الكشفية عرفت خالل الثالثينات تحركا كبريا و شهدت انطالق جمعيات عديدة و لعل 
ذلك يعزي إىل ما عرفته هذه العشرية يف تونس من كثافة يف األنشطة املدنية بأنواعها و ظهور منظمات شعبية عديدة 

يف ميادين السياسة و الثقافة و االجتماع و الشباب.

و رغم اختالف الجمعيات الكشفية يف اإلسم و التنظيم و الطقوس أحيانا إال أن القدر املشرتك بينهما كان االلتزام 
بإنماء الحس الوطني عند الشباب و ال شك أن الكشفية كانت تمثل خطا متميزا يف الحركة الوطنية. و يتجسم 
ذلك يف الربامج الرتبوية واألنشطة املختلفة التي يتعاطاها الكشافون يف العمل النضالي الهادف إىل تحرير الوطن وهو 
أصيل فيها و يف خططها و برامجها وكان التكوين الكشفي يف هذه املرحلة خاصة يتسم بالتخوشن والصالبة و شدة 

االنضباط. 

حوادث 9 أفريل 1938 :
هذه الحوادث اكتسبت صبغة خاصة يف تاريخ تونس املعاصر حتى أن يوم 9 أفريل أصبح منذ االستقالل عيدا وطنيا، 
وقد جاء يف تقرير حاكم التحقيق العسكري الكولونيل »ديكايالدوقريات« املوجه إىل املقيم العام »أرمون قيون« ما نصه 
: »إّن أغلب املوقوفني يف حوادث 9 أفريل هم من الكشافني« وفعال فقد أبلت اإلطارات الكشفية يف هذه الحوادث البالء 
الحسن، سواء باملساهمة يف املظاهرات أو بالقيام بعمليات النجدة و اإلسعاف مما جعل السلطات االستعمارية تغتنم 
فرصة هذه الحوادث لتقرر حل عدد من الجمعيات و تشرتط على البعض اآلخر، إذا أراد أن يواصل النشاط، أن تتبناه 
جمعيات كشفية فرنسية. و قد استنكف عدد من القادة هذا الشرط فانسحبوا، واعترب آخرون أن إبقاء الحركة أسلم 

و لو بهذه الشروط املجحفة، حتى تسنح الفرصة للتحرر من جديد.

                  فرحات حشاد          محمد الصيد     عبد املجيد علمية         زكرياء بن مصطفى
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9 جانفي1939 :
الفرنسي،  الدفاع  وزير  تونس صحبة  إىل  الفرنسي »دالديي«  األول  الوزير  زيارة  بمناسبة  و   1939 9 جانفي  و يف 
أجربت اإلقامة العامة الكشافني التونسيني على املشاركة يف تظاهرات االستقبال إىل جانب الكشافة الفرنسية. وأثناء 
جانب شاهرين  كل  من  به  أحاطوا  و  يخفونه،  كانوا  كبريا،  تونسيا  علما  التونسيون  الكشافون  نشر  االستعراض 
خناجريهم )الكشفية( مما أثار تملمال يف صفوف الحاضرين أجاب عنه الكشافون بإلقاء األعالم الفرنسية الصغرية 

التي كانت بأيديهم و إنشاد األناشيد الوطنية.   

وتواصلت هذه الفرتة الصعبة التي اتسمت بالخصام و الخالفات مع الجمعيات الفرنسية إىل أن أصبحت الظروف 
السياسية مالئمة. و آن األوان سنة 1942 حني دعيت جمعية الكشاف املسلم التونسي) التي كانت تعمل تحت 
 St« »جورج »للقديس  السنوي  بالعيد  االحتفال  يف  للمشاركة   )S.D.F الفرنسية  الكاتوليكية  الكشافة  مسؤولية 
Georges » راعي الكشافة الفرنسية فرفضت تلبية الدعوة و لم تحضر الحفل رغم التهديدات، بل أعلنت استقاللها 
و ليس لها من سند سوى عزمها الراسخ و تضامن أعضائها و ما تتمتع به من عطف و دعم من طرف رجال الحركة 
الوطنية و من مساندة من قبل ملك البالد املنصف باي. و قد عاضدتها يف هذا املوقف كشافة الشبان املسلمني التي 

عادت هي األخرى إىل النشاط وانضمت إىل »الكشاف املسلم التونسي«.

هذا و لئن سمحت التعددية بتوسيع قاعدة العمل الكشفي إاّل أنها شتتت الجهود و أفرزت جمعيات ضعيفة عددا 
وعدة. وقد شعر قادة هذه الجمعيات بأن املرحلة تستوجب وجود جمعيات قوية تستطيع أن تصمد و أن تفرض نفسها 
يف الساحة بعدد املنتسبني إليها و غزارة نشاطها حتى تكون قادرة على أن تواجه مكائد املستعمر و أن تعد الشباب 
إعدادا جيدا يؤهله إىل املساهمة الفاعلة يف بناء املجتمع األفضل و يف املساهمة يف تحرير الوطن سيما وقد أشرفت 

الحرب العاملية على النهاية.

فرتة الحرب العاملية الثانية :
لم يهدأ نشاط الحركة الكشفية أثناء الحرب العاملية الثانية بل تواصل على النحو التالي :

- القيام بالنشاط سرا. من ذلك نشاط كشافة الخضراء بقيادة أحمد الورتاني.
- إنشاد األناشيد الوطنية يف املدارس.

- مساندة تجسيد السلطة التونسية املتمثلة يف الباي بحضور موكب دفن باي األمحال، و حضور موكب دفن أحمد 
باي و متابعة املنصف باي يف تنقالته كطاقم يف التنظيم و رفع العلم و التحسيس باألناشيد الوطنية.

- ملء الساحة التونسية يف غياب اإلدارة الفرنسية الفاعلة عند احتالل األملان للبالد.
- مقاومة االنحرافات الناتجة عن الحرب و ضعف السلطة بالقيام بالحمالت التوعوية و التأديبية كمقاومة تعاطي 
الخمر و املخدرات بني املسلمني وخاصة يف األحياء العربية مما أوجد ذاتا تونسية متميزة قرأت لها فرنسا حسابا بعد 

الحرب.

بوادر التوحيد :
لهذه األسباب كان قادة الجمعيات الكشفية يرغبون يف توحيد الحركة أو على األقل يف الحد من تشتتها، و من ناحية 
أخرى فإنهم كانوا يتوقون إىل الحصول على االعرتاف بهم من طرف املكتب الكشفي الدولي الذي يشرتط عند تعدد 

الجمعيات يف بلد ما ، أن يكون لها مكتب تنسيقي ينطق باسمها.

فكانت أول محاولة للتوحيد تلك التي تمت بني »الكشاف التونسي املسلم« و » الكشاف املسلم التونسي« الذي 
عزوز  الدين  عز  العام  قائدها  التونسي«  املسلم  الكشاف   «  : أي  األخري  االسم  بهذا  احتفظت  عنه جمعية  انبثقت 
8 جانفي  الفرنسي، و قد وقع االعرتاف بها يف  املحاربني بالجيش  املالزم األول حمة صفراوين من قدماء  ورئيسها 

.1943

تطمئن  جعلها  و  الفرنسية  اإلدارة  أرضى  قد  للجمعية  رئيسا  حمة صفراوين  األول  املالزم  على  االتفاق  أن  يبدو  و 
النضباط الجمعية و حصر نشاطها يف امليدان الكشفي البحت، كما أرضى قادة الجمعية الذين أصبحوا يعملون تحت 

هذه املظلة يف مأمن من املضايقات.
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و تأكد لدى هؤالء القادة أن املسؤولية النبيلة التي تضطلع بها يف تربية الشباب و ترسيخ املثل العليا و روح البذل فيه 
و شده إىل جذوره العربية اإلسالمية و هويته الوطنية التونسية و ما تتيح له األنشطة الكشفية من اطالع واسع على 
واقع البالد و ما يعانيه الشعب من قهر و استغالل. كل ذلك سيبقى منقوصا إذا لم يتوج بمساهمة فاعلة يف العمل 
الوطني الشامل إىل جانب املنظمات القومية األخرى و إذا لم تساهم املنظمة بقسطها يف حركة الرفض و املقاومة التي 
تهدف إىل وضع حد الستعمار البالد. و بذلك فقد تزامن مع النشاط الكشفي الحثيث االستعداد إىل عمل وطني سري 

يشارك فيه قادة الحركة و روادها.

و أصبح الحديث بني قادة هذه الجمعية عن طرق املقاومة و سبل االستعداد إىل املشاركة يف حركة التحرير متواترا يف 
كثري من املخيمات و اللقاءات. فخالل شهر جويلية 1943، على سبيل املثال، و أثناء مخيم صيفي بعني دراهم التأمت 
ندوة حضرها حوالي 20 قائدا من قادة املخيم كان موضوعها »كيف يمكن الحصول على استقالل البالد و دور الكشافة 
يف ذلك« و كان هذا املوضوع مفاجأة بالنسبة لعدد كبري من املشاركني يف الندوة الذين يعرفون أن عز الدين عزوز يعمل 
يف أجهزة األمن و قد دار النقاش حول أساليب املقاومة : هل ستتعلق بالتعليم أو االهتمام باملسائل االقتصادية أو العودة 
إىل الدين و التقاليد الوطنية غري أن تأثري الكشفية الصارمة و حضور مثال املقاومة الفرنسية لالحتالل األملاني كان 

حاضرا، فتقرر الرتكيز على قسم الجوالة و إيجاد مجموعة الجوالة العليا.

كما تمت إثر هذا املخيم عدة لقاءات يف عدد من املدن و الجهات و تم، داخل قسم الجوالة، بعث خلية تعمل بصورة 
سرية و تحمل اسم »الجوالة العليا« Super route وقد أبلى أعضاؤها البالء الحسن وسجلوا صفحات خالدة يف تاريخ 
النشاط الكشفي و الحركة الوطنية من ذلك اتصال الكشافني التونسيني بالفالقة يف زرمدين تشجيعا وتأطريا لهم 
و قد جاء هذا االتصال عن طريق انعقاد ملتقى بقيادة عبد اهلل الزواغي يف 1947/04/07 وملتقى ثان لدورية الجوالة 

أثناء دراسة تكميلية يف 22-23-24 جانفي 1948 بقيادة توفيق السالمي.

ويف حدود 1943 بعثت جمعية الشبان املسلمني قسما كشفيا و كان رئيس الجمعية آنذاك الشيخ محمد صالح النيفر 
و ناديها املركزي يف 16 نهج محسن بتونس وكانت لها فروع داخل البالد. ويرتكب القسم الكشفي من فرقة توىل 
قيادتها الطاهر درغوث ليساعده يف ذلك محمد صالح الشاهد وفريق للجوالة أسند تسيريه إىل حميدة معمر الذي كان 
يف نفس الوقت ينسق النشاط الكشفي داخل الجمعية أي أشبه ما يكون بقائد عام نظرا لخربته حيث كان ينشط 
صلب الكشافة الفرنسية. كما أنشأت بعض فروع الجمعية وحدات كشفية وخاصة منها فرع بنزرت الذي ازدهر فيه 
النشاط الكشفي و قوي بفضل دعم رئيس الفرع الشيخ حمودة بوقطفة لهذا النشاط فربز عدد كبري من الشبان نذكر 
من بينهم القادة الحبيب بن غربية، وعبد املجيد علمية ويونس نعمان وحسن الشيخ ومحمود السيفاوي وغريهم. 
النابلي. وكان  1944 جمعية أخرى تحمل اسم »كشاف تونس« يرأسها السيد مصطفى  ويف األثناء ظهرت سنة 
معظم مسرييها من رجال التعليم، و انتهجت توجها تربويا علمانيا يعتمد املبادئ الكشفية و النشاط الكشفي الصرف 
و كان لكشاف تونس الفضل الكبري يف تطوير سبل ووسائل التعليم فلقد كان قادته يف األغلب رجال من التعليم 
وخريجي الرتشيح بالذات كما عملوا على نشر التعليم يف كل مكان تواجد فيه واهتموا بقضايا الثقافة ونشرها من 
اهتمت  أول جمعية  وكانت  بالطلبة  اهتمام  لهم  وكان  والشعبية  التونسية  بالثقافة  للتعريف  تنظيمهم شهرا  ذلك 
بقضية النشر ومحتوى مجلة ثابر تدل على الكثري من هذا التوجه. و قد بعثت الجمعية سنة 1946 فرعا لها يعنى 
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بمصائف األطفال، شكل النواة األوىل لجمعية »املصائف اإلسالمية التونسية«. 

كما بعثت أيضا جمعية االتحاد الرياضي اإلسالمي سنة 1944 وبمبادرة من رئيسها املرحوم محمد بن الطيب فرعا 
 »U.S.M« 1944 جمعية مرخص فيها تحمل اسم االتحاد الكشايف اإلسالمي 23 نوفمرب  كشفيا أصبح بدوره يف 

مقرها املركزي بنهج سيدي إبراهيم الرياحي عدد 17 وترتكب هيئتها على النحو التالي :
           

رئيس )خلفه سنة 1951 الحكيم محمود الشريف(     - محمد بن الطيب  
كاتب عام )خلفه سنة 1947 عبد الرحمان القليبي( - محمد بن عبد القادر  

أمني مال وقائد عام  - محمود غديرة   
قائد قسم األشبال    - عبد العزيز بن مسعود  
قائد قسم الكشافة  - حسن املجيدي  

قائد قسم الجوالة - البشري ناجح   
قائدة قسم املرشدات - نزيهة التونسي  

قائد قسم الزهرات - املختار بو علي   

كانت كل هذه الجمعيات و غريها يتم تمويلها بواسطة الطرق التالية: تربعات أهل الرب و اإلحسان و منحة إدارة شيخ 
املدينة ومردود تنظيم الحفالت الخريية و اليانصيب الكشفي و بيع اللعب و الرباعات اليدوية التي يصنعها الكشافون.

و يف سنة 1945 اتصلت مصلحة الشباب بدعوة لتعيني ممثلني عن منظمات الشباب بتونس قصد حضور املؤتمر 
العاملي للشباب الذي يلتئم بلندن يف شهر أكتوبر من نفس السنة فعينت اإلدارة شابا فرنسيا ليحضر املؤتمر نيابة 
عن الشباب الفرنسي بتونس و عينت عز الدين عزوز القائد العام لجمعية »الكشاف املسلم التونسي« آنذاك نيابة 
عن الشباب التونسي و قد يكون سبب هذا االختيار أن رئيس املنظمة آنذاك كما أسلفنا، املالزم األول حمة صفراوين 
من قدماء املحاربني بالجيش الفرنسي، و أن عز الدين عزوز كان يعمل يف مصالح األمن بتونس، فزودوه بالنصائح 
والتعليمات و وضعوا له الخطوط العريضة لكلمته باملؤتمر التي أرادوا أن تنوه بما تقوم به السلطات االستعمارية من 
مجهودات لفائدة الشباب التونسي. إال أن عز الدين عزوز عقد اجتماعات سرية مع كبار قادة جمعية »الكشاف املسلم 
الذي حضره كبار قادة  1945 و  أفريل  الذي تم تنظيمه بجربة يف شهر  التدريبي  املخيم  أثناء  التونسي« و خاصة 
الجمعية كما قام باتصاالت بزعماء الحزب الدستوري الجديد و تم االتفاق على تغيري نص الخطاب و ضبط عناصره 
بما يشهّر بالسياسة االستعمارية يف تونس و يفضح ما يعانيه الشعب التونسي عامة و الشباب خاصة من اضطهاد 
و تعسف. و ألقى عز الدين عزوز خطابا أمام املؤتمر العاملي للشباب يوم 31 أكتوبر 1945 بلندن ندد فيه بما تقوم 
به السلطات االستعمارية يف تونس من ظلم و قمع و ما يعاني منه الشعب التونسي و شبابه من حرمان. و ناشد 

األمم املتحدة التدخل إلجراء انتخابات تحت إشرافها تنبثق عنها حكومة ديمقراطية مستقلة.

و نزل هذا الخطاب على األوساط االستعمارية نزول الصاعقة، و استاءت له استياء كبريا، فاستقال حمة صفروين من 
رئاسة الجمعية و استقال أيضا املرشد الفني للحركة الفرنسي الكونت »شاندون موات«. و اضطر عز الدين عزوز 
إىل البقاء يف لندن و اضطلع خلفا عنه الهادي بن عمر بمهمة قائد عام لجمعية »الكشاف املسلم التونسي«.  و ضمن 
خطة وضعها قادة الجمعية التحق الهادي بن عمر سنة 1946 بعز الدين عزوز يف لندن صحبة القائد  يوسف العبيدي 
وكانت مغامرة جريئة إذ تم ذلك خلسة على متن باخرة تجارية شاحنة. و يف سنة 1947 سافر القادة الثالثة إىل 

القاهرة ومنها التحقوا بالكليات العسكرية يف سوريا و العراق.

هذا و املالحظ أنه منذ 1945 تكونت لجان العمل السري يف عديد من املدن و الجهات. ينسق بينها إىل جانب املنجي 
بالي القائد التوفيق السالمي و يشرف عليها و ينشطها قادة نذكر منهم على سبل املثال :

بقابس - النجار رحومة  
بصفاقس - توفيق السالمي 
بسوسة  - حامد القروي  
بالقريوان - محمد الصيد  
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ببنزرت - عبد املجيد علمية 
بتونس - زكريا بن مصطفى 

و تولت هذه اللجان إصدار جريدة سرية عنوانها »الكفاح« يحرر مواضيعها و يطبعها الكشافون و يتم توزيعها يف كامل 
أنحاء البالد يف وقت واحد مما حيّر السلطات االستعمارية كما تفيد بذلك التقارير العديدة التي كان يضعها رجال 
األمن و املراقبون املدنيون. و نعتت الجريدة نفسها بأنها »صوت املقاومة يف القطر التونسي« و تضمن العدد األول »نداء 
إىل الشعب التونسي« يدعوه فيه إىل االتحاد و العمل امليداني ملقاومة املستعمر. و يقول املؤرخون أن جريدة الكفاح 

كانت تطبع و توزع أكثر من الجرائد املسموح بطبعها.

و يف سبتمرب 1946 ألقي القبض على محسن القالل و يوسف الجديدي أثناء قيامهما بتوزيع »الكفاح« ليال يف أحد 
األحياء بصفاقس، ثم ألقي القبض على زكرياء بن مصطفى يف بيته يف تونس. و تحمّل القادة الثالثة املسؤولية 
الكاملة ممّا أدّى إىل إنهاء التحريات و لم تتعد إىل بقية الناشطني يف هذا العمل. و بعد ثالثة أشهر من اإليقاف حكم 
على املوقوفني بثمانية عشر شهرا سجنا مع تأجيل التنفيذ و بغرامة مالية قدرها 10 آالف فرنك. أما اللجان السرية 
فواصلت نشاطها، و يف هذا اإلطار تمّ إرسال عدد من القادة إىل الكليات العسكرية بسوريا و العراق خرجوا من البالد 
خلسة والتحقوا بالقادة عز الدين عزوز و الهادي بن عمر و يوسف العبيدي نذكر من بني هؤالء على سبيل الذكر ال 

الحصر القادة التيجاني الكتاري و أحمد الفوراتي و الصغيّر آغا و الحبيب بو زقندة. 

املسلم  الكشاف  بعثها ثالث جمعيات هي  على  اتفق  التي  التونسية  الكشافة  جامعة  تأسست   1946 و يف سنة 
يف  استقاللها  على  محافظة  كل جمعية  تبقى  أن  على  اإلسالمي،  الكشفي  اإلتحاد  و  تونس  و كشاف  التونسي 

النشاط.

و بحرص من املنجي بالي بعثت جمعيتا الكشاف املسلم التونسي و كشاف تونس يف جويلية 1947 وحدة اندماجية 
الذي كان منتشرا  املسلمني  الكشفي للشبان  الفرع  إليها  التونسية« انضم  أطلق عليها اسم »الكشافة اإلسالمية 

خاصة يف جهة بنزرت.
و تركبت هيئة الجمعية على النحو التالي :

رئيس - الدكتور أحمد إسطا مراد  
كاهية أول  - السيد مصطفى النابلي  
كاهية ثان  - الدكتور محمد الشريف   
كاتب عام - السيد علي بالهادية   

كاهية كاتب عام - السيد عبد الرحمان بن خليفة  
أمني مال - السيد مصطفى الرمّاح  

مراقب مالي - السيد حمادي بورقيبة   

و لكن هذه الوحدة لم تعمر طويال هي األخرى، بل انسلخت عنها جمعية كشاف تونس التي عادت تعمل بصورة 
مستقلة على أن عددا من قادتها البارزين، ضلوا يف الكشافة اإلسالمية التونسية من بينهم عبد اهلل الزواغي و عبد 
الحميد األزرق الذي ظل يف الوحدة االندماجية مع أغلب كشافة قصر هالل...كما بقي يف هذه الجمعية الذين انخرطوا 

فيها من كشافة الشبان املسلمني.

يف 1947 عرفت الكشافة اإلسالمية التونسية انطالقة كبرية فانتشرت يف البالد انتشارا واسعا باإلضافة إىل نشاطها 
الحثيث يف الداخل و رغم تواضع اإلمكانيات بذل القائمون على الجمعية يف هذه الفرتة مجهودات كبرية للتعريف بها 

و سعوا إىل ربط عالقات مع جمعيات كشفية شقيقة و صديقة من الخارج.
ففي نطاق املغرب العربي وقع ربط صالت متينة بالكشافة الجزائرية عن طريق تبادل الزيارات و الخربات و األنشطة 
املشرتكة كما كانت العالقة قوية مع جمعيات الكشافة املغربية مثل جمعية طارق بن زياد و النجم املغربي بفاس 
والكشاف الحسيني بالرباط و كشاف الشروق بطنجة و وقع ربط عالقات أيضا بالجمعيات الكشفية بمصر و لبنان و 
سوريا و تم االتصال بعديد الجمعيات الكشفية بأوروبا خاصة منها الجمعيات الفرنسية التي وقع االستفادة من خرباتها 
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يف التدريب و التكوين إذ شارك عدد من القادة التونسني يف الدورات التكوينية التي تقام بفرنسا. و زار القائد العام 
سنة 1947 فرنسا صحبة مجموعة من القادة لالتصال بالقائد األعلى لجامعة الكشافة الفرنسية الجنرال »الفون« 
»Lafant« قصد تدخله لدى املكتب الدولي لالعرتاف بالكشافة التونسية، كما سافر إىل لندن لتقديم طلب االعرتاف 
مباشرة، إال أن كل هذه املساعي لم تثمر و ضلت السلطات االستعمارية تعارض دوما االعرتاف الدولي باملنظمات 
الكشفية التونسية. و يف شهر أوت 1947 شاركت الكشافة اإلسالمية التونسية يف الجمبوري الرابع للسلم ) وهو 
مخيم عاملي( أقيم يف فرنسا و ضمت البعثة فريقني بهما 72 كشافا بقيادة القائد املنجي بالي و كان من بني الذين 
شاركوا يف هذا الجمبوري عبد اهلل الزواغي و عبد الحميد باألزرق و ابراهيم منصور و قاسم عزاق و مصطفى النابلي.

ظهور الحركة الكشفية النسائية : 
يف نطاق سعي جمعية الكشاف املسلم إىل تنفيذ توصيات مؤتمرها الذي انعقد يف جويلية 1947 و التي تهدف إحداها 
إىل العمل على إشعاع الحركة يف كافة أنحاء البالد تكون إىل جانب قسم االنتشار املحدث من أجل الدعاية للجمعية 
باألمهات و تحريضهن على  االتصال  و ذلك قصد  التونسي  املسلم  الكشاف  أطلق عليه فرع حبيبات  فرع نسائي 
السماح ألبنائهن باالنتماء للجمعية و كانت هيئة االتحاد النسائي اإلسالمي التونسي التي ترأستها آنذاك املناضلة 

بشرية بن مراد هي التي زودت هذا الفرع بأغلب إطارات هيئته التي تركبت من القائدات :

: رئيسة - راضية الحداد   
: كاهية الرئيس          - نجيبة القروي   

: أمينة مال   - نبيهة بن ميالد  
: كاهية أمني مال  - سعاد بورقيبة   

: كاتبة عامة  - بختة الصدام   
: كاهية الكاتبة العامة  - بدرة الورتاني   

: عضو  - منجية بن عز الدين   
: عضو   - زينب ميالدي   

: عضو - فتحية بن مصطفى  

و قد تمكن هذا الفرع من عقد لقاءات باملواطنني و املواطنات و تنظيم حفالت تربع خريية بكل من تونس و سوسة 
و صفاقس و شارك يف مخيم بالجزائر غري أن نشاطه بقى مقتصرا على أفراد الهيئة و لم يتعد تكوين فرق كما أن 
بعض أعضاءه )دوجة بن مصطفى و بدرة الورتاني( ساهمتا يف بعثة التحقيق حول حوادث زرمدين التي دارت يف يوم 
الجمعة 14 جوان 1946 بني الفالقة و املدنيني من جهة و الجندرمة و الجيش و الحرس املتجول و بعض العمالء 

من جهة أخرى.
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و يف سنة 1947 عهد إىل القائدة خديجة بن مصطفى يف جمعية الكشاف املسلم التونسي بإحداث قسم نظامي 
1948 و قادته كل من  للفتيات وقد تمكن هذا القسم من تنظيم أول مخيم صيفي للفتيات بعني سلطان سنة 
القائدات خديجة بن مصطفى و راضية الحداد و نبيهة بن ميالد و كانت القائدة خديجة قبل ذلك قد شاركت بنجاح 
يف دورة تدريبية لألشبال بكابي فرنسا. كما نظم  القسم عدة دورات تكوينية بمساعدة القادة: الحبيب الشتيوي 

وعبد الحميد القسنطيني و الهادي السايف والشاذلي  الحناشي. 

و هكذا كانت انطالقة حركة الفتيات يف مسرية الحركة الكشفية و قد تداولت على تحمل املسؤولية فيها إطارات كفأة 
أمثال: راضية بلخوجة و سعاد بلخوجة و فاطمة بوخريص و فاطمة بو عصيدة، و محرزية بن إسماعيل و حقية مشاط 
و آسيا غالب و سليمة الكوباجي و سعاد فري  و شاذلية اآلجري و جميلة سعد اهلل و غريهن كثريات ال يسع املقام 

لذكرهن.  

الكشافة تفقد علما من أعالمها :
يف شهر أفريل 1948 فجعت الحركة الكشفية يف علم من أعالمها و قائد من أبرز قادتها و هو الشاب املنجي بالي الذي 
كانت وفاته رزية كربى ملا امتاز به من نشاط و حيوية و نكران للذات و ما قام به من عمل دؤوب لتوحيد الحركة و تركيزها 
على أسس ثابتة و نشرها يف أنحاء البالد و التعريف بها يف الخارج و االعرتاف رسميا بالحركة الكشفية التونسية من 
طرف املكتب الدولي و إقامة عالقات مع الجمعيات املثيلة يف عديد البلدان. إثر وفاة املنجي بالي عني القائد عبد الحميد 
األسود إلتمام املدة القانونية التي انتهت يف مؤتمر سوسة الذي انعقد يف 2 و 3  جويلية 1948 وفيه عني القائد الهادي 
السايف قائدا عاما بمساعدة القادة زكرياء بن مصطفى و سليم بن مصطفى و الحبيب الشتيوي ورشيد مازيغ و غريهم 
و دامت قيادته ثالثة مؤتمرات استقطبت فيها الحركة العديد من الشباب التونسي و تنوعت األنشطة التي تهدف إىل 

االستعداد للحركة التحريرية و مقاومة االستعمار و كانت مشحونة باألناشيد الوطنية الحماسية الصارخة.

اإلستعداد للمساهمة يف أعمال املقاومة :
واصل قادة الحركة نشاطهم الحثيث يخططون و ينشرون الكشفية يف املعاهد و املدن و القرى. و واصلت الجوالة 
املمتازة Super route نشاطها، يدل على ذلك إحالة بوبكر عزيز )مع والده( و الطيب البشراوي على املحكمة العسكرية 
يف 19 أكتوبر 1948 بتهمة مسك أسلحة و ذخرية حربية. كما تمادت اللجان السرية يف عملها و يف هذا اإلطار أقيم 
املقاومة و استعمال  أعمال  التدريب على  فيه  الصيد تم  قاده محمد  القريوان مخيم  1950 بفج...بالقرب من  سنة 
السالح و أصبحت ملتقيات القادة و الجوالة، باإلضافة إىل محتواها الكشفي البحت، مناسبات إلثارة مواضيع وطنية 
متنوعة والتعمّق يف بحثها. و كثريا ما يدعي إليها زعماء الحركة الوطنية فقد زار فرحات حشّاد مصحوبا بعدد من 
القادة النقابيني املخيم الذي أقيم بعني دراهم ) املريدج( يف صائفة 1949 و الذي جمع عددا كبريا من الجوالة من 

مختلف أنحاء البالد كما وقعت عدة أنشطة كشفية قبل ذلك هدفها تهيئة أرضية الكفاح الوطني نذكر منها :
-ملتقى إقليم سوسة الذي يضم والية سوسة و املنستري و املهدية يف أفريل 1947 و الذي وقع تنظيمه بزرمدين 

للتحاور مع )الفالقة(.
-ملتقى دورية الجوالة و املخيم التكويني بشعاب معان يف نفس البلدة بنفس املكان و قد نوقشت فيه عدة قضايا 

تتعلق بالكفاح الوطني.
-املشاركة يف يوم 8 ماي 1945 يف استعراض بمناسبة انتصار الحلفاء على دول املحور و رفع األعالم التونسية.

-حضور مؤتمر االتحاد العام التونسي للشغل الذي انعقد يف تونس بقصر املؤتمرات يوم 1949/04/15 بإيعاز من 
الزعيم النقابي فرحات حشاد و إيقاد جذوة الحماس يف الحاضرين بواسطة األناشيد الوطنية.

- التحريض على اإلضرابات التي يقررها االتحاد العام التونسي للشغل. 

و يف جويلية 1951 انتظم مخيم تحضريي بمركز ببئر الباي بقيادة عبد املجيد شاكر، شارك فيه عدد من إطارات 
قسم الجوالة من بينهم عبد املجيد علمية و محمد الصيد و محمد الخود و غريهم. و زار املخيم الزعيمان املنجي 
سليم و الهادي شاكر و تحدثا إىل املشاركني. و ليس من باب الصدفة أن يلتقي عدد من املشاركني يف هذا املخيم يف 
السجن إثر اندالع الثورة. و قد أحيل عدد منهم يف 3 سبتمرب 1953 على املحكمة العسكرية من بينهم عبد املجيد 

شاكر و عبد الستار العجمي و يوسف عبد الكايف و العروسي بن إبراهيم.

سلطات  بني  و  التونسي  الشعب  بني  قريب  بصدام  تنذر  و  فشيئا  شيئا  تتأزم  العامة  السياسية  األوضاع  وكانت 
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االستعمار، حتى جاء يوم 18 جانفي 1952 فكان إلقاء القبض على الزعيم الحبيب بورقيبة إيذانا الندالع الثورة، 
وراهنت الكشافة اإلسالمية التونسية على حيوية إطاراتها و قدرتهم على التصدي لألحداث فأبلت البالء الحسن 
وساهم قادتها و جوالوها مساهمة مشرفة يف أعمال املقاومة و قد سيق عدد كبري منهم إىل املعتقالت و السجون وأحيل 
عدد على املحاكم العسكرية و استشهد بعضهم مثل القائد محمد الغربي الذي قتل رميا بالرصاص يف رابعة النهار 
وعلى قارعة الطريق بمدينة قليبية و لم يتجاوز الخامسة و العشرين من عمره. و كان ذلك أثناء حملة تمشيط قامت 

بها القوات االستعمارية بالوطن القبلي.

تحجري النشاط الكشفي من طرف السلط اإلستعمارية :
و ما أن اندلعت الثورة حتى قرر الجنرال غرباي القائد العام لجيش االحتالل حل الكشافة اإلسالمية التونسية وغلق 
املقاومة  التاريخ من خالل  التونسية  الكشافة اإلسالمية  1952 و بذلك دخلت  نواديها و كان ذلك يف شهر جانفي 
الوطنية لتحرير البالد من اإلستعمار الغاشم. و لكن قادة الجمعية واصلوا التحرك على مستويني الداخلي بتنظيم 
التدريبات و املشاركة يف أعمال املقاومة و الخارجي بتكثيف االتصاالت باملنظمات الكشفية انطالقا من القاهرة و دمشق 
و بغداد و باريس حيث كان يقيم عدد من طلبتنا الكشافني نذكر من بينهم القائد زكرياء بن مصطفى من دمشق 

و القائد عبد الرزاق شطا من بغداد.

عودة النشاط الكشفي بعد اإلستقالل :
و بعد أن ظفرت تونس باالستقالل الذاتي يف 31 جويلية 1954 و جاء منداس فرانس إىل تونس يعلن ذلك، بدأ 
العمل الحثيث لطي هذه املرحلة طيا سريعا لتحقيق االستقالل التام، كانت جمعية الكشافة اإلسالمية التونسية، 
التي عادت إىل نشاطها، على أتم االستعداد للقيام بالواجب. و ساهم قادتها يف تنظيم مخيمات تخرجت منها الدفعات 
األوىل من الشبان الذين التحقوا بالحرس الوطني مثل املخيم الذي قرر الديوان السياسي للحزب الحر الدستوري 
التونسي إقامته بمنطقة أوتيك و الذي قاده التيجاني الكتاري و كان محمود الاّليف مسؤوال فيه عن التكوين السياسي.  
مخيما  الساحل  جامعة  فنظمت  الدستوري،  للشباب  تكوينية  مخيمات  بإقامة  الحزب  جامعات  بعض  بادرت  كما 

بكسرى كما نظمت جامعة صفاقس مخيما بالشابة و قد قاد املخيمني محمد الرتيكي.

و يف سنة 1955 عادت الحركة الكشفية للربوز و أخذت تهيئ نفسها ملرحلة الحرية و االستقالل و املساهمة يف بناء 
دولة حرة. و خالل ذلك أخذت فكرة توحيد الجمعيات الكشفية املتواجدة تطفو على سطح األحداث و تخامر أذهان 

القادة و املسؤولني.

و يف سنة 1956 استقلت تونس و شرع قادة الجمعيات الكشفية يف التفكري يف وضع أسس الوحدة بني الجمعيات 
التالية)1( الكشافة اإلسالمية التونسية  )2( االتحاد الكشفي اإلسالمي )3( كشاف الرجا )4( كشاف تونس غري أن 
الزعماء  1955 بني  ابتداء من سنة  انفجرت  التي  السياسية  الخالفات  املشروع القى صعوبات كثرية بسبب  هذا 

السياسيني و كادت تعصف بالبالد و بذلك تعطل سري مشروع الوحدة الكشفية نوعا ما و تعثرت خطواته.

انبعاث جمعية الكشافة التونسية :
بعد إعالن االستقالل التام هدأ الجو السياسي و اتضحت الرؤيا و تم املسك بزمام أمور البالد من طرف أبنائها، 
استؤنفت اجتماعات القيادات الكشفية و تعددت اتصاالتهم و مشاوراتهم و دراساتهم ملوضوع الوحدة و تشكلت من 
الرباعي أول كاتب دولة للشباب  اللجان كانت تعمل بإشراف لجنة عليا ترأسها السيد عزوز  أجل ذك لجان هذه 
والرياضة و كان أول عمل مشرتك قامت به هو إعداد بعثة كشفية تونسية موحدة  للمشاركة يف املخيم الكشفي العربي 
الثاني بأبي قري )مصر( يف صائفة 1956. و يف غرة جويلية 1956 عقد قادة الجمعيات الكشفية األربعة لقاء وضعوا فيه 
الخطوط الكربى ألسس الوحدة التي تحققت يف املؤتمر األول الذي نظم باملناسبة أيام 18 و 19 و 20 سبتمرب ببئر 
الباي و سميت الجمعية املنبثقة عن التوحيد »جمعية الكشافة التونسية« و قد انتخب لقيادتها العامة القائد عبد اهلل 
الزواغي و انبثق عن هذا املؤتمر أول مجلس أعلى للجمعية وهو هيكل يرأسه القائد العام و يأتي يف املرتبة الثانية بعد 
املؤتمر من حيث فعالياته و أهميته و تأثريه على سري الجمعية و من حيث دوره يف توضيح السبل ومساعدة القيادة 
العامة على تنفيذ توصيات و مقررات املؤتمر الوطني و تطبيق بنود القانون األساسي و النظام الداخلي و مخططات 
التنمية الكشفية. و كان أول اجتماع عقده املجلس األعلى هو اجتماع غرة ديسمرب 1956 كما تكونت دورية مجلة 
السبيل التي أصدرت ستة أعداد أنيقة وثرية. و يف مجال النشاط الكشفي ساهم الكشافون مساهمة فعالة يف اإلحاطة 
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بالالجئني الجزائريني و مدّهم بمختلف اإلعانات و املساعدات هذا و نتيجة ملشاركة الجمعية يف املؤتمر الكشفي 
العربي الثاني بأبي قري )مصر( اآلنف الذكر انضمت الكشافة التونسية إىل اللجنة الكشفية العربية وانتخب القائد 
عبد اهلل الزواغي عضوا بها و بمناسبة املؤتمر الكشفي الدولي السادس عشر الذي انعقد بلندن أحرزت الجمعية 
على االعرتاف بها دوليا وانضمت كعضو رسمي للمكتب الكشفي العاملي يوم غرة ديسمرب 1957.و يف أيام 22-21-20 
سبتمرب 1957 انعقد ببئر الباي املؤتمر الوطني الثاني للجمعية و فيه أعيد انتخاب القائد عبد اهلل الزواغي قائدا عاما 
للكشافة و رئيسا للمجلس األعلى و بمقتضى مقررات املؤتمر حذفت خطة رئيس الجمعية وأحيلت مهامه إىل القائد 

العام كما حذفت هيئة مجلسها اإلداري و أحيلت مهامه إىل القيادة العامة.
ثم توالت مؤتمرات الجمعية على النحو التالي :

- املؤتمر الثالث : ببئر الباي : أيام 19-20-21 سبتمرب 1958
- املؤتمر الرابع :  ببئر الباي : أيام 18-19-20 سبتمرب 1959

- املؤتمر الخامس : ببئر الباي : سبتمرب 1960 

و كلها انتخب فيها القائد عبد اهلل الزواغي قائدا عاما و رئيسا للمجلس األعلى و عيّن القائد محمد الرتيكي يف املؤتمر 
الخامس مديرا متفرغا للجمعية و هو أول قائد يشغل هذه الخطة املحدثة.

و يف هذه الفرتة كانت ميزانية الجمعية ال تتجاوز 2500000 تمثل نسبة منحة الدولة فيها 0.083 حسب ما أشار 
إليه التقرير املالي للسنة الكشفية 1956-1957 و كانت بقية املداخيل تأتي من االشرتاكات السنوية بنسبة 0.080 
و من بيع الرزنامة و الشعارات بنسبة 0.075 و من االشرتاكات يف املخيمات التحضريية بنسبة 0.091 باإلضافة إىل 
املساهمات يف املخيمات الصيفية. كما اعتمدت على حركية املنتمني إليها الذين يقارب عدد 10000 بني فتيات وأشبال 
و كشافة و جوالة و أعضاء املجلس األعلى و القيادة العامة و الدوريات. و من أهم األنشطة التي برزت يف هذه املدة هي :

- مساهمة الكشافني يف نشاط حالة اليقظة التي دعت إليها الحكومة ملجابهة الجيش الفرنسي املتبقي بالثكنات.
- تخلي الكشافة التونسية عن تنظيم املخيم و املؤتمر الكشفيني العربيني الثالثني اللذين كانت قد تعهدت بتنظيمهما 

و ذلك نظرا للظروف السياسية بالبالد و املشاركة يف هذين الحدثني يف سوريا يف صائفة 1958.
- الشروع يف بناء الشالي الكشفي بربج السدرية من طرف قسم الجوالة استعدادا للمخيم العربي الثالث. 

- املشاركة يف بعث االتحاد الكشفي للمغرب العربي خالل اجتماع يف الغرض عقد بالرباط يومي 28-29 ديسمرب 
1958 و تنظيم املؤتمر األول لالتحاد بتونس من 24-25 أكتوبر 1959.

العربية و األوروبية ينوبون  العواصم  الطلبة والدارسني يف  - تعيني مفوضني دوليني من بني موظفي السفارات و 
منظمات االتحاد الكشفي املغاربي نذكر من بينهم القادة :رشاد الحمزاوي )هولندا( - العروسي املطوي )العراق( - عبد 
القادر املهريي )باريس( - صالح الشرقاوي )القاهرة( - البشري بلعباس )موسكو( - رضا معاوية )ليبيا( - عبد القادر فرحات 
)بريوت( - الشريف القالل )دلهي الجديدة( - سعيد بالحاج يحيى )بون( - الدكتور املهدي عبود )واشنطون( مع تعيني 

القائد الشاذلي الشاوش نائبا عن الكشافة التونسية باملغرب. 
- تنظيم حملة لتنمية العضوية يف الحركة الكشفية أسفرت عن تحقيق زيادة %50 يف عدد املنخرطني يف نهاية مارس 

1959 و تسجيل ما يزيد عن 157 فوجا.

16



- املشاركة يف املؤتمر الكشفي الدولي السابع عشر بنيو دلهي )الهند( يف صائفة 1959 و فيه تسلمت الجمعية براءة 
االعرتاف بها دوليا من املكتب الكشفي الدولي ممضاة من طرف القائدة أوليف زوجة اللورد بادن باول نائبة الرئيس 

الشرفية للجنة الكشفية العاملية.
- تنظيم املخيم و املؤتمر الكشفيني العربيني ببئر الباي من 9 إىل 18 سبتمرب 1960 و قد ضم املخيم 2750 مشاركا 
من 8 دول و هذه أول مرة ينظم فيها املخيم و املؤتمر الكشفيان العربيان بتونس. كما نظم أول لقاء تمهيدي للجوالة 
العرب بربج السدرية يف نفس الفرتة شاركت فيه 6 دول لم يرقم يف سلم الرتتيب و اعترب اللقاء الذي نظم بأبي قري 

)مصر( يف أوت 1969 هو اللقاء األول. 
- تنظيم املخيم الكشفي الرابع للفتيات ألول مرة بتونس بغابة الرمال من 9 إىل 18 سبتمرب 1960 و ضم 154 
الشرق األوسط  املتوسط و  البحر األبيض  الثاني لعمداء طالئع  امللتقى  أيضا بتونس  مشاركة كما نظم ألول مرة 

)الفيليا( يف نفس الصائفة.
- املشاركة يف املؤتمر و املخيم الكشفيني العربيني الخامسني باملغرب يف أوائل صيف 1962.

هذا و طبقا لقرار املؤتمر الوطني الخامس القاضي بأن تنعقد مؤتمرات الجمعية مرة كل عامني انعقد املؤتمر السادس 
ببئر الباي أيام 14 و15 و16 سبتمرب 1962 و فيه انتخب القائد عبد اهلل الزواغي قائدا عاما و رئيسا للمجلس األعلى 

من جديد و كانت مداخيل امليزان العام للجمعية 41018763 و املصاريف 40067637 و فواضله 951126.

تواصل اثر املؤتمر نشاط الجمعية داخليا بصورة عادية و خارجيا باملساهمة يف املؤتمر العاملي الكشفي التاسع عشر 
و الجمبوري العاملي الحادي عشر املنعقدين يف اليونان و كذلك يف املؤتمر و املخيم الكشفيني العربيني السادسني 

املنعقدين بمصر يف صائفة 1964.

و يف أيام 25 و26 و27 سبتمرب 1964 عقد املؤتمر الوطني االسابع ببئر الباي و فيه انتخب القائد زكرياء بن مصطفى 
الزواغي الذي أسندت له خطة رئيس للمجلس األعلى اعرتافا بخدماته  قائدا عاما للجمعية خلفا للقائد عبد اهلل 

وفضله على الحركة بعدما كانت هذه الخطة يشغلها القائد العام.

و أهم ما وقع يف هذا املؤتمر هو التحوير الذي أدخل على الهيكل العام للجمعية و الذي أصبحت الجمعية بمقتضاه 
تتفرع إىل ثالث جمعيات تتمتع كل واحدة منها باستقاللها الداخلي يف امليدان الفني و البيداغوجي و التخيم و تسيري 

الوحدات: و هذه الجمعيات الفرعية هي :
• جمعية الفتيات قائدتها القائدة محرزية بن إسماعيل ومالزمتها القائدة سعاد فري و عدد مشرتكيها 488 فتاة زهرات 

و مرشدات.
• جمعية فتيان الكشافة قائدها الحبيب الفراتي وعدد مشرتكيها 2.918 شبال و 4,468 كشافا.

• جمعية الجوالة و قائدها القائد عبد الحميد األزرق و عدد مشرتكيها 2.367 جواال يقودهم 1.117 قائدا و يؤطرهم 
477 إطارا .

غري أن هذا التحوير لم يطبق سوى سنة واحدة وقع يف نهايتها حل الجمعية و ادماجها يف هيكل اتحاد الشباب.

فرتة اتحاد الشباب )1971-1965( :
انعقد ببنزرت  الذي  الدستوري يف مؤتمره  الحر  الحزب  امليادين االقتصادية قرر  التعاضد يف  الشروع يف تعميم  بعد 
يف أكتوبر 1964 تغيري اسمه وأصبح يسمى »الحزب االشرتاكي الدستوري« و يف نفس السياق قرر إحداث هيكل 
للشباب سماه »اتحاد الشباب التونسي« و دعا إىل انصهار كل املنظمات الشبابية فيه، و العمل تحت لوائه. و بذلك 
)1( أشبال الجمهورية الستقطاب تالميذ)ة( املدارس االبتدائية و لها انضمت أقسام  أحدثت ثالث تشكيالت هي 
الثانوية و لها انضم  املعاهد  )2( الشبيبة املدرسية الستقطاب تالميذ)ة(  الزهرات و الكشاف و املرشدات  األشبال و 
قسم الكشاف املتقدم )3( بناة الجمهورية الستقطاب الشباب العامل و لها انضم قسم الجوالة و الدليالت و خالل 
ذلك تكونت من بني القادة الكشفيني سواء املباشرين منهم أو الرافضني للوضع الجديد لجنة كشفية كان من بني 
اللباسي  رحومة-الحبيب  باشا-رشيد  صالح-الشاذلي  بالحاج  –محمود  الشاوش  الزواغي-أحمد  اهلل  عبد  أعضائها: 
أحمد  القائد  اللجنة  ترأس هذه  قد  و  إىل سالف عهدها.  الجمعية  إعادة  للسهر على  تعمل سرا  فري وهي  وسعاد 
الشاوش و كانت اجتماعاتها تتم يف مركز الجمعية للتجهيز أو الشالي بمركز برج السدرية. و قد تمكنت اللجنة من 
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اإلشراف على مساهمة الكشافني يف التظاهرات الكشفية التونسية يف املؤتمر و املخيم الكشفيني العربيني السابعني 
بليبيا يف صائفة 1966 و يف املؤتمر و املخيم الكشفيني العربيني الثامنني بالجزائر يف صائفة 1968 و حافظت على 
العالقة العربية مع املكتب الكشفي العربي و على العالقات الدولية مع املكتب الكشفي العاملي..و بذلت من املساعي 
الحثيثة يف األوساط الحكومية و الحزبية ما مكن من اسرتجاع ذاتيتها كبقية املنظمات الشبابية األخرى املندمجة يف 
االتحاد  بقرار صادر عن مؤتمر الحزب الثامن الذي انعقد باملنستري سنة 1971 ضمنه يف الئحة الشباب و أشار فيه 
بوضوح إىل العودة إىل العمل الكشفي ضمن منظمة كشفية لها برامجها و ذاتيتها و إطاراتها كما جاء يف الئحة املؤتمر 

على أن يكون عملها و عمل املنظمات الشبابية األخرى متناسقا داخل اتحاد تونسي ملنظمات الشباب.

رجوع الجمعية إىل سالف ذاتيتها :  
إثر اإلعالن على استقاللية املنظمات الشبابية و بعث اإلتحاد التونسي ملنظمات الشباب عقدت الكشافة التونسية 
يومي 1971/12/31 و1972/01/01 مؤتمرها التمهيدي الوطني الثامن ببئر الباي و انتخب القائد عبد اهلل الزواغي 
قائدا عاما و القائد زكرياء بن مصطفى رئيسا للمجلس األعلى و فيه وضع املؤتمرون الخطوات التي يجب إتباعها 

لتنشيط الحركة الكشفية من جديد.

ثم نظم املؤتمر الوطني التاسع أيام 14 و15 و16 سبتمرب 1973 باملرسى الذي سجل بارتياح عودة النشاط الكشفي 
املتكامل إىل سالف حماسيته و نجاعته بفضل صمود إطارات الجمعية و تمسكهم باستقاللية الحركة إبان تجربة 

اإلتحاد التونسي للشباب. و قد حققت الجمعية خالل فرتة رجوعها أنشطة هامة نذكر من بينها ما يلي :
- تنظيم ندوة قومية و ندوات جهوية لدراسة و مناقشة موضوع تطوير الحركة الكشفية على ضوء نتائج األبحاث 

والدراسات التي قامت بها لجنة البحوث و الدراسات و معهد علوم الرتبية خالل موسم 73/72.
- املشاركة يف املؤتمر و املخيم الكشفيني العربيني العاشرين بالعراق يف صائفة 1972 و يف هذا املؤتمر انتخب القائد 

عبد اهلل عضوا باللجنة الكشفية العربية و عني رئيسا لها.
- تنظيم ندوة مغاربية التحاد الكشفي للمغرب العربي بتونس من 1972/12/31 إىل 1973/01/01.

- املشاركة يف التجمع الكشفي اإلسالمي بمكة املكرمة من 15 إىل 1973/01/24.
- املشاركة يف املؤتمر العاملي الثالث و العشرين بنريوبي )كينيا( من 16 إىل 21 جويلية 1973 و مثل الكشافة التونسية 
فيه القائدان عبد اهلل الزواغي و الشاذلي باشا و فيه صادق املؤتمرون بأغلبية ساحقة على املشروع التونسي لتحوير 

الالئحة األساسية للمنظمة الكشفية العاملية.
- إقامة التجمع الكشفي الوطني األول )جمبوري( يف صائفة 1974 بكل من بئر الباي و برج السدرية و قد ضم 5000 

كشاف.
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- املشاركة يف املؤتمر الكشفي العربي الحادي عشر و املخيم الكشفي العربي الحادي عشر بلبنان يف صائفة 1974 
وكذلك يف املخيم العربي للمرشدات يف نفس البالد و نفس التاريخ.

- املساهمة يف التجمع الكشفي اإلسالمي السادس الذي انعقد بمكة املكرمة يف صائفة 1974.
- املشاركة يف املؤتمر الكشفي العاملي الخامس و العشرين املنعقد بالدانمارك يف صائفة 1975 بوفد ضم القادة: عبد 

اهلل الزواغي و إبراهيم منصور و رشيد رحومة.
- املشاركة يف الجمبوري العاملي بليليها مر )النرويج( يف صائفة 1975.

و من املالحظ أن الجمعية قامت بنشاطها يف هذه الفرتة 72/74 باالعتماد على ميزانية كانت مداخيلها 131211751 
مثلت منح الدولة فيها %61.9 يف سنة 1972 و %57.3 سنة 1973 أما املصاريف فكانت : 128077117.

نشاط الجمعية يف )1988-1975( :
اعتمد نشاط الجمعية يف هذه الحقبة على ميزانيات تراوحت بني 82511768 يف سنة 1975 و 961809630 يف 
سنة 1988 تراوحت منح الدولة فيها ما بني 47219694 يف سنة 1975 و 52000000 يف سنة 1988 كما تراوحت 

مصاريفها بني 90293786 يف سنة 1975 و 56542622 يف سنة 1988.

أما إحصائية املشرتكني فقد سجلت نموا هاما ازداد من 9058 مشاركا سنة 1975 إىل 33587 مشاركا بتاريخ 30 
جوان 1987  هذا وقد تكثف النشاط يف هذه املرحلة بصورة بارزة سواء على املستوى الوطني أو املغاربي أو العربي أو 
الدولي مما جعل الجمعية تساهم بصورة فاعلة و مؤثرة يف كافة التظاهرات الكشفية يف املسرية التنموية بالبالد، من 

أهم أنشطتها نذكر ما يلي:
- انعقاد املؤتمر الوطني العاشر بخزندار أيام 28-27-26 ديسمرب 1975 و فيه انتخب القائد محمد رشاد الباجي قائدا 

عاما للجمعية و القائد عبد اهلل الزواغي رئيسا للمجلس األعلى.
- بعث تجربة تكوين الوحدات املدرسية الكشفية و قد وصل عددها يف املدارس االبتدائية و الثانوية 28 وحدة و يرجع 

سبب عدم تواصلها إىل عدم استقرار االطار الرتبوي يف املنطقة أيام الراحات.
- استضافة املكتب العربي للمرشدات خالل مارس 1976 حيث عقد اجتماعه الدوري بتونس.

املؤتمرين و الضيوف  76 بمشاركة 147 عضوا من  الثاني عشر بتونس يف صائفة  العربي  املؤتمر الكشفي  انعقاد 
وفيه وسم القائد عبد اهلل الزواغي بقالدة الكشاف العربي و انعقاد املخيم الكشفي العربي الثاني عشر بمركز برج 
السدرية يف نفس التاريخ بمشاركة 18 دولة و 1401 من الكشافني العرب و اثر املؤتمر انتخب القائد محمد رشاد 

الباجي أمينا عاما للمنظمة الكشفية العربية خلفا للدكتور حسن الفرنواني :
- تعيني القائد البشري الشابي ممثال للجمعية يف اللجنة العربية و اللجنة العاملية للتدريب.

- توسط الكشافة التونسية إلجراء محادثات إعداد مشاريع التعاون بني اللجنة الكشفية العربية و اللجنة األوروبية 
وبعث جهاز قار للتعاون الكشفي بني العالم العربي و العالم األوروبي.

- اعتبار الجمعية ذات مصلحة عامة بمقتضى األمر رقم 185/77 املؤرخ يف 1977/02/16 و املنشور بالرائد الرسمي 
يف 1977/02/18 صفحة 488.

الزواغي عضوا باللجنة  القائد عبد اهلل  1977 و فيه انتخب  العاملي بكندا يف صائفة  املؤتمر الكشفي  - املشاركة يف 
الكشفية العاملية و قّلد وسام الذئب الربنزي.

- انتخاب القائد زكرياء بن مصطفى عضوا يف اللجنة العاملية الفرعية للمحافظة على البيئة.
- استضافة الدورة األربعني للجنة الكشفية العربية خالل أكتوبر 1977.

الفيوم  يف  انعقدت  التي  الكشفية  املناهج  لتطوير  العربية  الندوة  يف  الجمعية  لتمثيل  رحومة  رشيد  القائد  تعيني   -
املتواصل  االهتمام  وقع  و  املتطورة  املناهج  كتاب  القائد رشيد رحومة  أصدر  وإثرها   1977/12/14 إىل   11 )مصر( من 
بتطوير الربامج  الوطنية و تكونت من أجل ذلك لجان مختصة للنظر يف مناهج متطورة تتالئم مع الكشاف التونسي 
وتستجيب لرغباته و ميوله و تتخذ من املناهج العربية املقرتحة محورا لها. و قد دام هذا العمل من 1978 إىل 1980 

إثر ذلك صدر كتاب املناهج الكشفية.
- انعقاد املؤتمرات الوطنية التالية: املؤتمر الحادي عشر ببئر الباي من 1 إىل 4 أفريل 1978. و املؤتمر الثاني عشر 
باملنستري من 1 إىل 4 فيفري 1981 و املؤتمرات الثالث عشر بالقريوان من 1 إىل 2 أفريل 1985. و فيها جميعا جدد 

انتخاب القائد رشاد الباجي قائدا عاما و القائد عبد اهلل الزواغي رئيسا للمجلس األعلى.
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- املشاركة يف املؤتمر الكشفي العربي الثالث عشر و املخيم الكشفي العربي الثالث عشر باملغرب يف صائفة 1978 
و يف املؤتمر وسّم القائد زكرياء بن مصطفى بقالدة الكشاف العربي و قد ألقى محاضرة حول املحافظة على البيئة.

الباجي و أحمد  القائدان محمد رشاد  املؤتمر وسّم  1980 و يف  الرابع عشر بليبيا يف صائفة  املؤتمر  املشاركة يف   -
الشاوش بقالدة الكشاف العربي.

- إدماج قسم القدماء و األحباء ضمن القيادة العامة و إحداث قسم له و كان القائد سليم بن مصطفى هو أول قائد 
للقسم.

- فتح صندوق خاص للتضامن الكشفي و صندوق خاص لتمويل مشروع دار الكشاف املركزية.
- ابتداء صدور نشرة »صدى الكشفية« باللغة الفرنسية يف مارس 1981 و تعيني القائد أحمد الشاوش أول رئيس 

تحرير لها.
- املشاركة يف املخيم الكشفي اإلسالمي األول بقطر يف جانفي 1982.

- تعيني القائد الحبيب اللباسي عضوا باللجنة العربية للتدريب إىل غاية 1983.
- اقتناء أرض دار الكشاف بالتعاون مع القائد زكرياء بن مصطفى رئيس بلدية تونس و شيخ املدينة آنذاك و شراء 

أرض املركز الوطني للتدريب والتخييم بزغوان خالل سنة 1983.
- االحتفال بمرور خمسني سنة على انبعاث الحركة الكشفية بتونس و بهذه املناسبة صدر كتاب »تاريخ الحركة 

الكشفية بتونس«)1916-1956( للقائد رشيد رحومة.
الثاني بليبيا يف سبتمرب 1982 و هذه أول مرة  - املشاركة يف املخيم الكشفي الخامس عشر العربي و االسالمي 
ينفصل فيها املؤتمر العربي عن املخيم العربي يف املكان و يجتمع فيها املخيم العربي و اإلسالمي. و خالل هذا املؤتمر 

تمّ تعيني القائد الشاذلي باشا مديرا للربامج و تنمية املجتمع باألمانة العامة للمنظمة الكشفية العربية.
- املشاركة يف املخيم العربي للمرشدات بعمان )األردن( يف مارس 1984.

- تعيني القائد رشيد رحومة عضوا يف اللجنة العربية و اللجنة العاملية للربامج و تكليفه برئاسة اللجنة العربية و تعيني 
القائد أحمد الشاوش عضوا يف اللجنة العربية للقالدة و ذلك خالل 1984.

- تنظيم امللتقى الثالث لقدماء كشايف البحر األبيض املتوسط بالحمامات يف ماي 1984 و كان عدد املشاركني فيه 
150 مشاركا من 7 دول.

- املشاركة يف املخيم الكشفي العربي السادس عشر بسيدي فرج )الجزائر( من 14 إىل 1984/08/24.
- إقامة املؤتمر الكشفي العربي الخامس عشر بالحمامات يف ديسمرب 1984 بعد اعتذار سوريا عن اقامته.

- املشاركة يف املؤتمر الكشفي السادس عشر بسلطنة عمان يف ديسمرب 1984 و تعيني القائد رشيد رحومة يف لجنة 
اإلسرتاتيجية.

- تكليف القائدة سعاد فري عفاس خالل سنة 1985 بتنفيذ خطة تنمية قسم الفتيات و ذلك بتنشيط مراكز الفتيات 
من معاهد و مدارس و دور ترشيح املعلمات و مدارس مختصة مع بعث وحدات و تكوين قائدات و إطارات باإلضافة 

إىل توحيد الجهود الفنية و الرتبوية بني قسمي الزهرات واملرشدات.
- بعث رابطات للقدماء و األحباء يف مختلف الجهات خالل سنة 1985.

- املشاركة يف املؤتمر الكشفي العاملي الثالثني بميونخ)أملانيا( يف صائفة 1985.
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- املشاركة يف املؤتمر الكشفي العربي السابع عشر باليمن يف أواخر سنة 1986 و فيه انتخب القائد عبد اهلل الزواغي 
رئيسا للجنة الكشفية العربية.

- وقع االعتذار عن املشاركة يف املؤتمر الكشفي العاملي الواحد و الثالثني و املخيم العاملي السادس عشر باسرتاليا يف 
أوائل سنة 1987 نظرا الرتفاع التكاليف.

- تنظيم التجمع السابع للجوالة العرب ببئر الباي يف جويلية 1987 و قد ضم ما يقارب من 400 جوال من 7 دول.
- املشاركة يف املخيم الكشفي العربي السابع عشر املنتظم بسلطنة عمان خالل سنة 1987.

- ضبط اتفاقية ثنائية خالل شهر فيفري 1988 بني الكشافة التونسية و الكشافة الليبية كما تم تنشيط التبادل مع 
الكشافة الجزائرية و ضبط أنشطة مشرتكة بني الجهات الحدودية مع ليبيا و الجزائر.

- إصدار اكتتابني لفائدة دار الكشاف املركزية أحدهما خاص بالكشافني بمبلغ ألف دينار و الثاني بالعموم بمبلغ ستني 
ألف دينار خالل سنة 1988.

- إبرام اتفاقية تبادل و تعاون مع الكشافة األملانية و الفرنسية و البلجيكية خالل سنة 1988.
- إنجاز حوالي 50 مشروعا بن نواد للجهات و األفواج و الوحدات و مراكز للتخييم إىل جانب بناء دار الكشاف املركزية 
ميزانية  %25 من  تقدر ب  املشاريع منحة  لتشجيع هذه  و قد خصصت   35% بناء   1988 الذي تم منه لحد سنة 

الجمعية.
- إحياء تأسيس اإلتحاد الكشفي للمغرب العربي من 27 إىل 28 ماي 1988 بتونس و كان قد تأسس قبل ذلك 

باملغرب سنة 1958 و انقطع نشاطه بعدما عقد عدة مؤتمرات و عدة ندوات.
- املشاركة يف املخيم الكشفي العربي الثامن عشر باملغرب يف صائفة 1988 و كذلك يف املخيم العربي الثاني عشر 

للمرشدات املنعقد يف نفس املكان و التاريخ.
- تعرض الجمعية يف هذه الحقبة إىل اخرتاق بعض التيارات السياسية املتطرفة لهياكلها بغية اتخاذها مطية لتنفيذ 
أغراضهم و لكن عيون أبنائها الساهرة أفسدت عليهم خططهم و حافظت على سالمة الجمعية حتى تجاوزت األزمة 

بسالم.
- انعقاد املؤتمر الوطني الرابع عشر باملرازقة )نابل( أيام 1 و 2 سبتمرب 1988 و فيه انتخب القائد أحمد شاطر قائدا 
عاما للكشافة التونسية و القائد عبد اهلل الزواغي رئيسا للمجلس األعلى و عني القائد رشيد رحومة مديرا متفرغا 
للجمعية و هو ثاني مدير لها بعد القائد محمد الرتيكي الذي شغل هذه الخطة من سنة 1958 إىل سنة 1960 
وإثر املؤتمر الوطني السابع تم حذف هذه الخطة من أجل تسمية الرتيكي معتمدا و إدماج الجمعية يف صلب اتحاد 

الشباب التونسي يف سنة 1965.

نشاط الجمعية من 1988 إىل 1999 :
ارتكز نشاط الجمعية يف هذه الفرتة على ميزانيات تراوحت مداخيلها بني 374087110 لسنة 1989 و 617536581 

لسنة 1998 و تراوحت منح الدولة بني 122400000 لسنة 1989 و 62500000 لسنة 1999.
و من أهم نشاط هذه الفرتة ما يلي :

- تنظيم اللقاء العربي األول لقادة التدريب بالحمامات يف أوائل نوفمرب 1988.
- املشاركة يف املؤتمر الكشفي العربي الثامن عشر باإلمارات املنعقد يف 24 نوفمرب 1988 و فيه وسم القائد رشيد 

رحومة بقالدة الكشاف العربي.
العامة و الشروع يف بعث وحدات لهذا القسم خالل سنة  املوازي لقسم الجوالة بالقيادة  - إحداث قسم الدليالت 

.1989
- انعقاد املؤتمر األول لالتحاد الكشفي للمغرب العربي الكبري بتونس من 24 إىل 26 مارس 1989 و هذه رابع مرة 
تعقد فيها مثل هذه املؤتمرات التأسيسية لالتحاد بعد اجتماع الرباط سنة 1958 و املؤتمر األول بتونس سنة 1959 
و الندوة املغاربية بتونس 1973 التي وقع فيها انتخاب القائد زكرياء بن مصطفى رئيسا لالتحاد و القائد الشاذلي 

باشا كاتبا عاما و يف سنة 1975 عقد مؤتمر باإلتحاد شارك فيه القائد الشاذلي باشا و القائد عبد اهلل الزواغي.
- املساهمة يف احتفال تدشني املركز الكشفي العربي الدولي بالقاهرة يف أكتوبر 1989.

: املجلس االقتصادي و االجتماعي )أحمد شاطر(  العليا  الوطنية  العامة يف املجالس  القيادة  - مشاركة بعض أعضاء 
املجلس األعلى للطفولة )رشيد رحومة( املجلس األعلى لحقوق اإلنسان )          ( و ذلك خالل سنة 1990.

- االنتهاء من بناء نادي دار الكشافة املركزية بنهج يوغرطة البلفدير و انتقال القيادة العامة لها يف غرة جانفي 1990 
و هنا ينبغي أن ننوه بباعث هذا املشروع القائد محمد رشاد الباجي و ننوه كذلك بمسخر األرض القائد زكرياء بن 
مصطفى و باللجنة التي سهرت على تنفيذ املشروع نذكر من بينها القادة : سليم بن مصطفى و القائد الحبيب 
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الشعبوني و القائد محمود بالحاج صالح و القائد عمر بن عمر و القائد أحمد الشاوش.
- انعقاد املؤتمر الثاني لالتحاد الكشفي للمغرب العربي يف 24 ماي 1990.

- املشاركة يف املؤتمر الكشفي الدولي بباريس يف جويلية 1990.
- املشاركة يف املخيم الكشفي العربي التاسع عشر بليبيا يف أوت 1990.

- تسلم املركز الكشفي الدولي للتدريب و التخييم بربج السدرية من وزارة الشباب و الطفولة يوم 25 أكتوبر 1990 
و تسلم مركز وادي القصب من وزارة الفالحة و امتالك مركز طينة و جبل الرصاص.

- املشاركة يف املؤتمر الكشفي العربي التاسع عشر بمصر يف ديسمرب 1990 و فيه وسم القائد إبراهيم منصور بقالدة 
الكشاف العربي.

- تنظيم اللقاء العام لهيئات القدماء باألقطار العربية بتونس يف 22 ديسمرب 1990.
- تعيني 6 قادة يف اللجان الفرعية للمنظمة الكشفية العربية: اللجنة الفنية )رشيد رحومة( لجنة النظام األساسي 
)محمد رشاد الباجي( لجنة االسرتاتيجية )محمد جراية( لجنة التحصيل العلمي )منصف بن عرفة( اللجنة العربية 

للراشدين )الشاذلي باشا( اللجنة العربية لإلعالم )رشاد الخرباشي(.
- تنظيم زيارة السيد جاك موريون األمني العام للمكتب الكشفي العاملي لتونس يوم 4 مارس 1991 لالطالع على 

مختلف أوجه نشاط الحركة الكشفية بتونس.
- انعقاد املؤتمر الثالث لالتحاد الكشفي للمغرب العربي بليبيا من 16 إىل 17 جويلية 1991.

- املشاركة يف الجمبوري الكشفي العاملي السابع عشر بكوريا من 8 إىل 16 أوت 1991.
- انعقاد املؤتمر الوطني الخامس عشر ببئر الباي من 23 إىل 25 أوت 1991 و فيه جدد انتخاب القائد أحمد شاطر 

قائدا عاما و القائد عبد اهلل الزواغي رئيسا للمجلس األعلى و بقي القائد رشيد رحومة مديرا متفرغا للجمعية.
- املشاركة يف املؤتمر الدولي للمنظمة العاملية لقدماء الكشافني باليونان من 26 سبتمرب إىل 5 أكتوبر 1991 و فيه 
انتخب القائد سليم بن مصطفى عضوا باللجنة الدولية و هو أول تونسي و عربي و إفريقي ينتخب عضوا يف هذه 

اللجنة.
- تركيز املندوبية العامة للكشافة التونسية بالخارج يف باريس يوم 24 نوفمرب 1991 لإلشراف على أفواج الجاليات 

التونسية بكل من فرنسا و أملانيا و هولندا.
- املشاركة يف اللقاء التاسع للجوالة العرب باإلمارات من 1 إىل 6 فيفري 1992.

- انتظام اللقاء السابع لقدماء كشافة بلدان البحر األبيض املتوسط بسوسة من 17 إىل 24 ماي 1992.
- تدشني دار الكشاف املركزية بنهج يوغرطة البلفدير من طرف السيد حامد القروي الوزير األول من 3 جويلية 1992.

- املشاركة يف املخيم الكشفي العربي العشرين بمصر من 10 إىل 20 جويلية 1992.
- املشاركة يف املؤتمر الرابع لالتحاد الكشفي للمغرب بالجزائر من 10 إىل 12 سبتمرب 1992.

- تعيني القائد منصف بن عرفة مديرا متفرغا للجمعية خلفا للقائد رشيد رحومة.

و يف 1993 عني القائد أحمد شاطر قنصال عاما لتونس بباريس فخلفه على رأس القيادة العامة القائد محمد الرتيكي 
إلتمام الدورة و كان انتخابه بموافقة أغلبية املجلس األعلى بعد تخلي القائد الشاذلي باشا الذي ترشح هو اآلخر لهذا 
املنصب. و هذه أول مرة يف حياة الجمعية يتقدم فيها ملنصب القائد العام مرتشحان. و تحدث من أجل ذلك بلبلة يف 
صفوف القادة بني أنصار هذا و ذاك تلت ذلك استقاالت و اقصاآت و مداهمات للقادة من طرف الشرطة و تبادل التهم 
مما كاد يعصف بكيان الجمعية. و مما أثر سلبا يف مسريتها الرتبوية و يف اعتقادنا أن هذه األزمة التي تسلطت على 

الجمعية مردها إىل األسباب التالية :
- تخلي القيادات العليا عن التدخل يف مسلسل األحداث بصورة حاسمة و اكتفاءها باسداد النصائح دون النظر املتبصر 

ملصري الجمعية.
- غياب الدعوة الصادقة إىل املصالحة و الوئام و العمل يف كنف األخوة الكشفية مع إذكاء جذوة الخالف من طرف بعض 

القادة املستفيدين من الوضع.
- نضج قيادات الجمعية التي أصبحت ال ترضى بسياسة األمر الفروض. و تطلعها إليجاد واقع أحسن و أرضية أفضل 

و مناخ مالئم لتنمية الحركة الكشفية بالبالد. 
- إشباع الرغبات الذاتية املكبوتة عند بعض القادة و املبنية على التشفي و احتالل املناصب و خدمة املصالح الخاصة.

- تعرض الجمعية لبعض العوامل السلبية الناتجة عن ممارسة التعددية السياسية بالبالد و التي جعلت بعض القادة 
ينحرفون عن بعض مبادئ الجمعية و يتخذون من الجمعية مطية لتنفيذ أغراضهم السياسية.
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و أهم ما تميزت به هذه الفرتة هو الدعم األدبي و املادي اللذان حبا بهما السيد رئيس الجمهورية الحركة مما ساهم 
مساهمة فعالة يف شد أزر الجمعية و مساعدتها على الثبات. كما تميزت بدعم النشاط الخارجي للجمعية بفضل 
األنشطة  ملختلف  املباشرة  العام  القائد  اتصاالت  بكثافة  الدولية  و  العربية  التظاهرات  و  الندوات  يف  املكثف  الحضور 
الخارجية بصفته رئيس اللجنة الكشفية العربية مما جعل نسبة مصاريف هذا النشاط تصل إىل %35 من ميزانية 

الجمعية و جعل مصاريفها تبلغ أقصاها إىل 55633539 حسب التقرير املالي لسنة 1998.
أما األنشطة املتميزة فكانت التالية :

- املشاركة يف املؤتمر الكشفي العربي العشرين بالقاهرة يف مارس 1993.
- املشاركة يف املؤتمر العربي للمرشدات بالقاهرة من 4 إىل 8 ديسمرب 1993.
- املشاركة يف املؤتمر الكشفي العاملي ببنكوك من 13 إىل 20 جويلية 1993.

- تنظيم لقاء يف يوم الجمعة 30 أفريل 1993 جمع نخبة من رموز الحركة الكشفية التونسية لإلدالء بشاهاداتهم 
حول تاريخ الحركة.

- توثيق كتاب ديوان األناشيد الذي احتوى ما يقارب 190 أنشودة و تسجيل ما يقارب من 80 أنشودة على 3 أشرطة 
من طرف لجنة الربامج و خدمة املجتمع بإشراف رئيس اللجنة القائد رشيد رحومة.

- احتضان امللتقى العاشر للجوالة العرب خالل شهر أوت 1993.
- املشاركة يف مؤتمر الصداقة الدولي للقدماء بأندونيسيا يف صائفة 1993.

- املشاركة يف اجتماع الحوار العربي األوروبي بالقاهرة من 13 إىل 16 أفريل 1994.
- املشاركة يف إحياء الذكرى األربعني النبعاث املنظمة الكشفية العربية من 13 إىل 19/7/1994.

- تكوين الفرع الربملاني للكشافة الذي شارك يف املؤتمر التأسيس لالتحاد الدولي بكوريا و ساهم يف تأسيس اللجنة 
الكشفية للربملانيني العرب بالقاهرة و حضر الندوة العاملية التي نظمها اتحاد الكشافة الربملانيني بالشيلي.

- اضطالع الكشافة التونسيني برئاسة منطقة البحر األبيض املتوسط للقدماء و املساهمة يف امللتقى الدولي الذي 
التأم باسبانيا سنة 1994.

- تنظيم دراسة وطنية للمسؤولني األوائل الجهويني على خدمة و تنمية املجتمع بمركز برج السدرية من 25 إىل 
29 ماي 1995.

- املشاركة يف الجمبوري العاملي الثامن عشر بهولندا الذي انتظم يف أوت 1995.
- انعقاد املؤتمر الوطني السادس عشر باملرازقة )نابل( أيام 1 و2 و3 سبتمرب 1995 و فيه انتخب القائد محمد الرتيكي 

قائدا عاما بصفة رسمية و انتخب القائد عبد اهلل الزواغي رئيسا للمجلس األعلى.
- تنظيم املؤتمر الكشفي العربي الحادي و العشرين بالحمامات)تونس( من 25 إىل 95/11/29 و فيه انتخب القائد 

محمد الرتيكي عضوا باللجنة الكشفية العربية و أسندت له رئاستها.
- إبرام مجموعة اتفاقيات شراكة بني الكشافة التونسية و املنظمات الدولية غري الحكومية و مؤسسات البيئة والصحة 

و التضامن.
- احتضان اجتماع اللجنة الكشفية العربية و لجانها الفرعية من 1 إىل 1996/12/06.

- املشاركة يف املؤتمر الكشفي العاملي للمرشدات بكندا من 16 إىل 1996/7/23 و فيه وقع قبول الكشافة التونسية 
عضوا بالهيئة العاملية للمرشدات.

- املشاركة يف املؤتمر الكشفي العاملي الرابع و الثالثني بأوسلو )النرويج( من 8 إىل 96/7/12 و حضور الندوة السابعة 
للشباب.

- املشاركة يف اللقاء العاملي للجوالة بالسويد يف أوت 96.
- حضور االحتفاالت الخاصة بالذكرى الخامسة و الثمانيني النبعاث الحركة الكشفية العربية بالقاهرة من 24 إىل 
1997/4/28 و تم باملناسبة إسناد درع املنظمة العربية إىل القادة عبد اهلل الزواغي – الهادي السايف – الهادي الورتاني.
10/إىل  من  للمرشدات  العربية  املنفذة  رفقة  التونسية  للكشافة  للمرشدات  العاملية  الهيئة  مديرة  السيدة  زيارة   -

.1977/07/13
- املشاركة يف اللقاء العربي األوروبي باملغرب من 22 إىل 1977/03/27.

- تنظيم اللقاء العربي األوروبي األول لألشبال يف أوت 1997.
- املشاركة يف املؤتمر العاملي الثالث للربملانيني الكشفيني بالفليبني من 17 إىل 97/08/22.

- املشاركة يف املؤتمر العربي الرابع عشر للمرشدات بالقاهرة من 4 إىل 1997/09/07.
- املشاركة يف املؤتمر املتوسطي للمنظمة العاملية لقدماء و أحباء الكشافة بفرنسا من 30/6 إىل 1996/07/06.

-املشاركة يف املؤتمر الثاني التحاد العربي لقدماء الكشافة و املرشدات بالقاهرة من 25 إىل 1998/5/27 و فيه انتخب 
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القائد زكرياء بن مصطفى رئيسا لالتحاد.
 -املشاركة يف الجمبوري الكشفي العاملي بالشيلي من 1998/12/ ديسمرب إىل 6 جانفي 1999.

-املشاركة يف املؤتمر الكشفي العربي الثاني و العشرين بالدوحة )قطر( من 6 إىل 14 نوفمرب 1998 و فيه وسم القائد 
الشاذلي باشا بقالدة الكشاف العربي و أعيد انتخاب القائد محمد الرتيكي رئيسا للجنة الكشفية العربية.

-املشاركة يف املؤتمر العربي الخامس عشر للمرشدات بالقاهرة من 22 إىل 25 فيفري 1999. 

القائد محمد  انتخاب  فيه  و تم   1999 أوت  و29  و28   27 أيام  )نابل(  باملرازقة  السابع عشر  الوطني  املؤتمر  انعقاد 
الرتيكي قائدا عاما و القائد زكرياء بن مصطفى رئيسا للمجلس األعلى و ألول مرة يصادق املؤتمر على خطة مساعد 
رئيس املجلس األعلى عني فيها القائد رشيد رحومة بموافقة املجلس خالل اجتماعه الثاني اليوم 11 مارس 2000.

اإلعالم الكشفي :
إن اإلقبال على الكشفية يف بدايتها وإرسال األبناء والبنات إليها لم يكن يسريا يف أول األمر. فهي حركة جديدة، دخيلة، 
تعتمد الحياة يف الغاب ويف الخالء واملبيت تحت الخيام وارتداء زي غريب وحمل الجراب فوق الظهر إىل غري ذلك مما 
ال عهد للمواطن به ، فكان إذن هناك شيء من التحفظ والرتدد بل حتى من االنتقاد على لبس »الشورط« مثال أو 

على التحية باألصابع الثالثة إىل غري ذلك.

األنشطة  يف  أهدافها  وشرح  الكشفية  بمبادئ  للتعريف  فرصة  كل  ينتهزون  كانوا  الحركة  على  القائمني  فإن  ولهذا 
الجماعية واالستعراضات بالزي الرسمي والحفالت يف النوادي والنزهات يف الغاب والسهرات حول نار املخيم التي 
يدعى إليها األهالي كلها كانت مناسبات إلبالغ الرسالة والتعريف بالحركة وشرح أهدافها. ثم تطور ذلك فصدرت 
النشريات و املجالت و الكتب فأصدرت جمعية كشاف تونس يف شهر جوان 1946 أول دورية إعالمية لها بعنوان 
»ثابر« يديرها القائد محمد الطرابلسي وقد صدر منها يف السنة األوىل 14 عددا وقد اعتنت خاصة بشؤون الرتبية 

الكشفية.

ويف نفس السنة صدرت نشريات تحمل عناوين عدة مثل »فجر السبيل« و »طليعتي« )جويلية 1946( و »املشعل« 
)أكتوبر 1946( و »إىل العمل« )ديسمرب 1946( و قد اهتمت هذه النشريات خاصة بالنواحي الفنية يف الرتبية الكشفية 
التي استأنفت صدورها يف سنة  إاّل مجلة »السبيل«  املجالت  الحركة وبأهدافها ولم تدم من هذه  وعرّفت بتاريخ 
1954 إىل سنة 1965 ثمّ رجعت إىل الصدور سنة 1972 إىل سنة 1974 ثمّ صدرت بعض أعدادها يف الثمانينات ثمّ 
أصبحت بعد ذلك حولية وواكبت كل من »الكشاف املسلم التونسي« و»الكشافة اإلسالمية« و»الكشافة التونسية«.
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أبرز النوادي املركزية للجمعيات الكشفية التونسية : 

الــســـنـة الــعــنـوان      الجــمــعــيــة    

1936 - 1933 17 نهج قرطاج تونس     الكشاف املسلم التونسي  
1938 نهج الجبل تونس     الكشاف املسلم التونسي  

 1954 - 1946 148 نهج باب سويقة تونس    الكشاف املسلم التونسي  
1947 148 نهج باب سويقة تونس    الكشافة اإلسالمية التونسية  

 1956 - 1948 21 نهج بوخريص تونس    الكشافة اإلسالمية التونسية  
1944 10 نهج الكوميسيون تونس    كشاف تونس    
1955 38 مكرر نهج حمام الرميمي تونس   كشاف تونس    
1937 85 نهج الحفري تونس     اإلتحاد الكشفي اإلسالمي  
1948 17 نهج سيدي ابراهيم الرياحي تونس   اإلتحاد الكشفي اإلسالمي  
1947 نهج تربة الباي 1 زنقة السرداب تونس   كشاف الرجاء    
1949 نهج الحجامني 6 زنقة بلخري تونس   كشاف الرجاء    

1950 ثمّ 1955 29 نهج الحفري تونس     كشاف الرجاء    
1943 املدرسة العاشورية تونس    كشافة الشبان املسلمني   
1937 نادي الجمعية الناصرية تونس    كشافة الخضراء    

1965 - 1956 41 نهج الصادقية تونس     الكشافة التونسية   
1978 نهج الجزيرة تونس     الكشافة التونسية   
1973 نهج روسيا تونس     الكشافة التونسية   
1974 نهج أنقلرتا تونس     الكشافة التونسية   
1990 نهج يوغرطة البلفدير تونس    الكشافة التونسية   



جداول أهم التظاهرات الكشفية 
التي شاركت فيها الكشافة التونسية 

2000 - 1956
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2/ التجمعات )الجمبوري(

مالحظات عدد املشاركني  املكان    التاريخ   الرتبة 

كان هذا التجمع متميزا 5000 كشاف  بئر الباي و برج السدرية  صائفة 1974    األول 
2000 كشاف بئر الباي وبرج السدرية  صائفة 1984  الثاني 

ب- على النطاق املغاربي : 
مؤتمرات االتحاد الكشفي املغاربي

مالحظات الوفد التونسي   املكان  التاريخ  الرتبة  

وقع هذا املؤتمر إثر بعث االتحاد باملغرب سنة 1958 الوفد التونسي مشارك   تونس   1959 األول  
وقع قبله ندوة مغاربية بتونس 1971/12/31 * 1972/1/1 الوفد التونسي مشارك   تونس   1989 األول مكرر  

وقع الوفد التونسي مشارك   املغرب   1990 الثاني  
وقع الوفد التونسي مشارك   ليبيا   1991 الثالث  
وقع الوفد التونسي مشارك   الجزائر   1992 الرابع  

ج- على النطاق العربي :
1/ املؤتمرات الكشفية العربية

مالحظات الوفد التونسي  املكان    التاريخ  الرتبة  

مثلت تونس بصفة مالحظ من خالل طلبة تونس باملشرق الزبداني - سوريا      1954 األول  
انضمام الكشافة التونسية إىل اللجنة الكشفية العربية مشارك   اإلسكندرية  - مصر    1956 الثاني  

تخلت تونس عن تنظيمه لظروف سياسية الزبداني - سوريا      1958 الثالث  
ألول مرة ينظم يف تونس بئر الباي - تونس      1960 الرابع  

مشارك طنجة - املغرب    1962 الخامس  
مشارك أبي قري اإلسكندرية - مصر   1964 السادس  

فرتة اتحاد الشباب التونسي مشارك   طرابلس     1966 السابع  
فرتة اتحاد الشباب التونسي مشارك   الجزائر     1968 الثامن  
فرتة اتحاد الشباب التونسي مشارك   بالودان - سوريا    1970 التاسع  

رجوع الجمعية إىل سالف ذاتيتها مشارك   املوصل - العراق    1972 العاشر  
انتخاب الزواغي رئيسا للجنة الكشفية العربية         

توسيم القائد الزواغي بوسام القالدة الكشفية العربية مشارك   لبنان     1974 الحادي عشر 
مشارك   برج السدرية - تونس    1976 الثاني عشر 

توسيم القائد زكرياء بقالدة الكشاف العربي مشارك   املغرب     1978 الثالث عشر 
توسيم القائد رشاد الباجي و أحمد الشاوش بقالدة الكشاف العربي مشارك   ليبيا     1980 الرابع عشر  

انفصال املؤتمر العربي عن املخيم العربي يف املكان مشارك   تونس     1982 الخامس عشر 
مشارك سلطنة عمان    1984 السادس عشر 

انتخاب القائد الزواغي رئيسا للجنة الكشفية العربية مشارك   اليمن     1986 السابع عشر 
توسيم القائد رشيد رحومة بقالدة الكشاف العربي مشارك   اإلمارات     1988 الثامن عشر 

توسيم القائد ابراهيم منصور بقالدة الكشاف العربي مشارك   القاهرة مصر    1990 التاسع عشر 
مشارك املركز الكشفي العربي - مصر   1992 العشرون  

انتخاب القائد محمد الرتيكي لعضوية و رئاسة اللجنة الكشفية العربية مشارك   الحمامات - تونس    1995 الواحد و العشرون 
توسيم القائد الشاذلي باشا بقالدة الكشاف العربي مشارك   قطر     1998 الثاني و العشرون 

2/ املخيمات الكشفية العربية

الوفد التونسي املكان    التاريخ  الرتبة  

الزبداني - سوريا  1954 األول  
مشارك أبي قري - مصر    1956 الثاني  
مشارك الزبداني - سوريا    1958 الثالث  
مشارك تونس     1960 الرابع  
مشارك املعمورة - املغرب    1962 الخامس  
مشارك أبي قري     1964 السادس  
مشارك جودايم - ليبيا    1966 السابع  
مشارك الجزائر     1968 الثامن  

الزبداني - سوريا  1970 التاسع  
مشارك املوصل- العراق    1972 العاشر  



مشارك سمار جبيل - لبنان    1974 الحادي عشر 
مشارك برج السدرية - تونس    1976 الثاني عشر 
مشارك املعمورة - املغرب    1978 الثالث عشر 
مشارك جودايم ليبيا    1980 الرابع عشر  
مشارك جودايم ليبيا    1982 الخامس عشر 
مشارك الجزائر     1984 السادس عشر 
مشارك صاللة - سلطنة عمان    1986 السابع عشر 
مشارك املعمورة - املغرب    1988 الثامن عشر 
مشارك جودايم - ليبيا    1990 التاسع عشر 
مشارك األمانة العامة - مصر    1992 العشرون  
مشارك بور سعيد - مصر    1994 الواحد و العشرون 
مشارك برج السدرية - تونس    1996 الثاني و العشرون 
مشارك سمار جبيل - لبنان    1998 الثالث و العشرون 
مشارك الطائف - السعودية    2000 الرابع و العشرون 

3/ لقاآت الجوالة العرب

الوفد التونسي املكان    التاريخ  الرتبة  

أبو قري - مصر  1969 األول  
مشارك برج السدرية - تونس    1972 الثاني  
مشارك اإلسماعيلية - مصر    1977 الثالث  
مشارك برج السدرية - تونس    1981 الرابع  
مشارك املعمورة - املغرب    1984 الخامس  
مشارك الجهراء - الكويت    1985 السادس  
مشارك بئر الباي - تونس    1987 السابع  
مشارك القاهرة - مصر    1989 الثامن  
مشارك أبو ظبي - اإلمارات    1992 التاسع  
مشارك برج السدرية - تونس    1993 العاشر  
مشارك تمنراست - الجزائر    1995 الحادي عشر 
مشارك جودايم - ليبيا    1997 الثاني عشر 
مشارك الجهراء - الكويت    2000 الثالث عشر 

4/ نشاط املرشدات

مالحظات املكان   التاريخ  نوع النشاط   

الرمال - تونس  1960 املخيم الكشفي العربي للفتيات  
عمان - األردن  1984 املخيم الكشفي العربي للمرشدات  

القاهرة  1993 املؤتمر العربي للمرشدات  
القاهرة  1997 املؤتمر العربي للمرشدات  

قبول الكشافة التونسية عضوا يف الهيئة العاملية للمرشدات كندا    1996 املؤتمر العاملي للمرشدات  

هـ-  يف النطاق العاملي :
1/ املؤتمرات الكشفية العاملية

مالحظات الوفد التونسي  التاريخ  املكان   الرتبة   

وقع فيه االعرتاف الدولي بجمعية الكشافة التونسية  مشارك    1957 لندن - أنقلرتا  السادس عشر  
و االنضمام إىل املكتب الكشفي العاملي         

تسلم براءة اإلعرتاف بالجمعية مشارك    1959 دلهي - الهند  السابع عشر  
املصادقة على مشروع الالئحة األساسية للمنظمة العاملية  مشارك    1973 نريوبي - كينيا  الثالث و العشرون  

املقرتح من طرف الكشافة التونسية         
مشارك  1975 كوبنهاق - الدانمارك  الخامس و العشرون  

انتخاب القائد عبد اهلل الزواغي عضوا يف اللجنة الكشفية العاملية مشارك    1977 كندا   السابع و العشرون  
مشارك  1985 ميونخ - أملانيا  التاسع و العشرون  
مشارك  1990 باريس - فرنسا  الواحد و الثالثون  
مشارك  1993 بانكوك   الثالث و الثالثون  
مشارك  1996 أوسلو - النرويج  الرابع و الثالثون  

املصادقة على تنظيم املؤتمر الكشفي العاملي 37 عام 2005 بتونس مشارك    1999 دربن - جنوب إفريقيا  الخامس و الثالثون  

29



2/ الجمبوري الكشفي العاملي

مالحظات الوفد التونسي  التاريخ  املكان   الرتبة   

احتجاجا على العدوان الثالثي على مصر مقاطع    1957 أنقلرتا   السادس   
مشارك  1975 ليليهامر النرويج  الثالث عشر  
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املناهج الرتبوية عرب مسرية 
الحركة الكشفية التونسية

بمناسبة الذكرى الستون النبعاث الكشافة التونسية

إعداد رشيد رحومة

ستون سنة مرت على انبعاث الحركة الكشفية التونسية منذ أن وقع االعرتاف بها الضمني من طرف السلطات 
االستعمارية يوم 24 أكتوبر 1933 قبل االعرتاف الرسمي الذي وقع يوم 5 مارس 1934. و نحن وإن نؤرخ باالعرتاف 
الضمني فإننا نعترب ذلك هو بالفعل مجد الحركة الذي تجسم فيه انتصار الشباب التونسي على تحديات املستعمر 
و غطرسته و كربيائه. و تكونت فيه أول هيئة شبابية تمكنت من تونسة الكشفية رغم ما اعرتضتها من صعوبات 

وعراقيل. أما االعرتاف الرسمي فهو مجرد إجراآت إدارية تممت االعرتاف الضمني و دعمته.

ستون سنة مرت على انبعاث الحركة الكشفية التونسية و هي تناضل إىل جانب القوى الثورية و الحية بالبالد من 
أجل عزة اإلنسان و كرامته. ومن أجل بنانه البناء املشيد الذي يعده للمساهمة يف أن يكون خليفة اهلل يف األرض 
ليسعد نفسه و مجتمعه و وطنه. و يسخر طاقاته و قدراته ملا ينفع الناس و الكائنات. و بالفعل فقد تخرج من املدرسة 
الكشفية يف بحر هاته الحقبة العديد من نساء و رجاالت املجتمع التونسي الذين أثروا و ما زالوا يؤثرون يف التطور 
الحضاري و الفكري و االجتماعي على مختلف املستويات الوطنية و املغاربية و العربية و العاملية. و عملوا و مازالوا 
يعملون بنفس الروح الكشفية و السلوك الكشفي لفائدة هذا التطور الذي يخدم اإلنسان و يجعله يعيش عصره 

ويستمتع بحياته.

فما هي املنابع الرتبوية التي ارتوت منها الحركة الكشفية التونسية لبلوغ هذه الغايات اإلنسانية عرب تاريخها الحافل؟

ليس باإلمكان أن نلم بجميع جوانب هذا املوضوع يف هذه اللمحة القصرية. و لكن نحاول أن نختصره و نذكر أهم 
مالمحه فيما يلي:

املنهاج الرتبوي الكشفي فجر الحركة :
إن أول عمل قامت به الهيئة الوقتية التي أوكل لها أمر تونسة الحركة الكشفية هو بعث مركز لتكوين القادة بقاعة 
اإلعانة االجتماعية الكائنة بنهج قرطاج عدد 17 قرب الكنيسة يف مواجهة قصر البلدية. و كان أول من شملهم التكوين 
هم أعضاء الهيئة أنفسهم إىل جانب عدد آخر من الشبان. و قد أشرف على التكوين قادة من الكشافة الفرنسية 
من بينهم الكونت   René Chondon_Mouete  و املحامي Creuset Max Hayotte و كانت الدفعات األوىل من 
القادة الذين تخرجوا من هذه املركز هم الذين كونوا الفرق الكشفية التونسية األوىل. فعلى أي منهاج بنوا نشاطهم 

الرتبوي ؟؟

من الطبيعي أن يكون منهاجهم مستمدا من مناهج الكشافة الفرنسية. و ذلك بحكم برنامج التدريب الذي تلقوه، 
الذي أشرف عليه قادة فرنسيون. و كذلك بحكم قرب الجمعيات الكشفية الفرنسية من حركتنا الناشئة. رغم جفاء 
السلطة و عرقلتها لكل ما ينهض بالشباب التونسي و هذا ما أثر حتى يف لغة النشاط، فلقد كانت اللغة الفرنسية 
هي التي يقع بها التخاطب يف جل األنشطة التي كانت تعتمد على األلعاب و األناشيد و الرباعات والفنيات الكشفية 
إىل قمرت  املدى  القصرية  الخرجات  كانت  و  األولية.  اإلسعافات  و  العقد  و  السيمافور  و  املورس  و  الطريق  كعالمات 
للعيش يف  فرصتهم  الكشافون  فيها  يجد  التي  األنشطة  أهم  من   .les olives vertes أريانة  زيتون  و  وبوقرنني 
الطبيعة و تطبيق الفنيات الكشفية اآلنفة و كان أداء العهد يعترب من الطقوس الكشفية التي تلزم كل قائد أو كشاف 
يريد االنخراط يف صلب الحركة. أول حفلة أقيمت ألداء العهد هي التي نظمت بقاعة الصليب األحمر الكائنة بنهج 
الباشا يوم 9 جويلية 1933 للقادة الذين تخرجوا من الدورة التدريبية األوىل. أما أول حفلة ألداء عهد الكشافني فهي 
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التي نظمت باملرسى يوم األحد 6 ماي 1934. و خالصة القول أن املنهاج الرتبوي الذي اعتمد يف هذه الفرتة كان 
منهاجا تقليديا لم يرد به سوى ترسيخ الحركة الكشفية يف الوسط الشبابي التونسي و تعويد العامة بهذا الحدث 
الجديد غري املألوف لديهم و لم تكن له أبعاد اجتماعية و ال وطنية عميقة سوى صرف نظر الشباب التونسي عن 
االندماج مع الجمعيات الكشفية الفرنسية و إذكاء حماسهم للمشاركة يف حركة كشفية تونسية لحما ودما. و رغم 
تواضع األنشطة و ما القته من صعوبات و رغم استخفاف األهالي بها و قلة إقبالهم عليها، فقد اكتسبت من تحركاتها 
و االستمرار و جلب  التواصل  اعرتافا رسميا. كما مكنها من وضع أسس  بها  االعرتاف  انتزاع  بارزا مكنها من  كيانا 

اهتمامات الشباب الثوري لها بصفتها من أنجع الطرق التي تساهم يف التخلص من الحكم االستعماري.

تأثر املنهاج الكشفي باالتجاهات الرتبوية املختلفة :  
كان لإلشعاع الذي تحصلت عليه النواة األوىل للحركة الكشفية املتمثلة يف جمعية الكشاف املسلم التونسي أثر كبري 
يف اهتمام الشباب الكشفي بهاته الحركة مما جعله يفكر يف دعمها ببعث جمعيات كشفية متعددة تسري يف نفس 
االتجاه و لكن بأساليب و طرق مختلفة.  و بالفعل ما أن أهلت سنة 1936 حتى ظهرت كشافة الخضراء، ثم تلتها 
جمعيات عديدة أخرى. و كان من الطبيعي أن يتأثر املنهاج الكشفي باالتجاهات الرتبوية املختلفة التي تركز عليها 
هاته الجمعيات نشاطها الرتبوي العام مع االحتفاظ بالطابع الكشفي. فلقد اهتمت جمعية الكشاف املسلم التونسي 
الكشافني يف نواديهم  الذي كان يالزم  الديني  املرشد  الديني.و أحدثت يف مختلف هياكلها خطة  الرتبوي  باالتجاه 
ومخيماتهم و أسمارهم و يهيئ لهم ظروف أداء الواجبات الدينية و إحياء املناسبات التي تربز الحدث الديني كمظهر 
الوطني و قد  الرتبوي  الهجرة. كما اهتمت باالتجاه  النبوي و ذكرى  املولد  التكاتف اإلسالمي و خاصة  من مظاهر 
برز ذلك يف تونسة الزي الكشفي بإضافة الشاشية و الربنس إليه، و إدخال األناشيد الوطنية العربية و التونسية يف 
برامجهم. كما اهتمت الكشافة الخضراء باالتجاه السياسي و جعلته يغذي جميع بنود برامجها مثلها مثل جمعية 
لها عالقة  كانت  التي  اإلسالمي  الكشايف  االتحاد  و  الجديد،  الدستوري  الحر  الحزب  تبناها  التي  الكشفي  النجم 
متينة مع الحزب الدستوري القديم. أما كشافة الشبان املسلمني فقد كان اتجاههم دينيا بحتا، و قد اعتمد منهاجهم 
الرتبوي على استخالص العرب من السرية النبوية و جعلها أساسا يستمد منه الكشاف خصاله و سلوكه حتى أنهم 
حاولوا تغيري بعض الطقوس الكشفية و جعلها مالئمة لالتجاه الرتبوي الديني الذي سلكوه، و ذلك على سبيل املثال 
تغيري التحية الكشفية و جعلها ترفع بأصبع السبابة فقط إشارة إىل توحيد اهلل عوض الثالثة أصابع التي رأوا أنها ترمز 
إىل التثليث املسيحي. و قد نحت كشافة الرجاء هذا املنحى باعتبار أن إطار الجمعيتني أغلبه من خريجي الجامعة 
الزيتونية. فقد كان اتجاههما الرتبوي يمزج بني إحياء الرتاث باالقتداء بالعظماء الذين أثروا يف التاريخ سواء بعلمهم 
أو ببطوالتهم، و االستفادة من النصوص األجنبية التي تتعرض للتكوين الكشفي متخذين من مجلة ثابر وسيلة 
إعالمية لشد منهجهم الرتبوي و مجلة ثابر تعترب أول مجلة كشفية تربز يف تاريخ الصحافة الكشفية و قد صدر العدد 

األول منها يف جوان 1946، وقد أصدرتها جمعية كشاف تونس.

و خالصة القول أن االتجاهات الرتبوية التي أثرت يف املنهاج الرتبوي الكشفي يف عهد تعدد الجمعيات هي يف أغلبها 
باألمجاد  الحافل  بتاريخه  تعريفه  و  اإلسالمي  العربي  الوطني  محيطه  يف  الشباب  تجذير  على  تعمل  اتجاهات 
بكرامته  و  املغتصبة  بحقوقه  الشباب  يشعر  بذلك  و  التعليم  مناهج  من  يشطبها  املستعمر  كان  التي  والبطوالت 

املسلوبة و بشخصيته املهضومة فيستعد لخوض معركة اسرتجاع سيادته و عزته.

محاولة توحيد االتجاه الرتبوي الكشفي :
كان لتعدد الجمعيات الكشفية يف الثالثينات و أوائل األربعينات تأثري كبري على اختالف االتجاهات الرتبوية كما ذكرنا 
و قد شعر قادة الحركة الكشفية بأن هاته الظاهرة ال تخدم املصلحة الوطنية يف وقت أيقن فيه الشباب التونسي بأن 
الكشفية أصبحت تعترب من أهم املسالك االجتماعية لتفجري معركة االستقالل إىل جانب الحركة الحزبية. و لذلك 
أخذ البعض يعمل على توحيد الجمعيات للوصول إىل اتحاد االتجاه الرتبوي. غري أن الشد الهيكلي كان يف الغالب أكثر 
جاذبية لالطارات إىل جمعياتهم األصلية. و على هذا كانت محاوالت التوحيد تلقى صعوبات جمة، إذ ما تكاد تنجح 
محاولة من املحاوالت حتى تفشل و تنحل. لقد كانت أوىل مبادرات التوحيد هي املبادرة التي وحدت بني جمعيتي 
الكشاف املسلم التونسي و الكشاف التونسي املسلم سنة 1943. و يف سنة 1946 تكونت جامعة الكشافة التونسية 
التي ضمت الكشاف املسلم التونسي و االتحاد الكشايف اإلسالمي. و يف سنة 1947 انبعثت الكشافة اإلسالمية 
التي كانت نتيجة لتوحيد الكشاف املسلم التونسي و كشاف تونس و كشافة الشبان املسلمني. ثم يف سنة 1948 
تكونت الجامعة اإلسالمية للكشافة التونسية و قد ضمت الكشافة اإلسالمية التونسية و كشاف تونس و االتحاد 



الكشايف اإلسالمي و كشاف الرجاء و قد تغري اسمها يف سنة 1949 فأصبح جامعة الكشافة التونسية. و رغم فشل 
أغلب هذه املحاوالت فإن االتجاه الرتبوي تركز يف أغلب الجمعيات على املجال الوطني و الفنيات الكشفية و كادت 
املقاومة  فيها طرق  تبحث  التي  الندوات  تعددت  الوطني  االتجاه  ناحية  فمن  ذلك.  على  تتفق  القيادات  كافة  كلمة 
السرية و كان من أهمها تلك الندوة التي أقيمت يف صائفة 1945 بقيادة عز الدين عزوز بعني دراهم، و التي نتج 
عنها بعث خاليا سرية كشفية للمقاومة السرية يف صفوف القادة و الجوالة. كما وقع تشجيع الكشافني على ابتكار 
األناشيد الوطنية و الفنية و الكف عن االعتماد على األناشيد املستوردة. يقول املرحوم املنجي بالي يف إحدى تعليماته 
»ال أناشيد لنا إىل حد اآلن توافق روح األشبال و تحبب لهم الحياة يف سربهم. و ال ينبغي أن نعتمد على غرينا يف 
تكوين هذه األناشيد. إذن فعلى كل منا أن يشعر بقريحته و أن يأخذ يف النظم و التلحني و االقتباس.« و انطالقا من 
ذلك تعددت األناشيد العربية و خاصة الوطنية منها. و هبّ املؤلفون و امللحنون و من أبرزهم املرحوم علي بن هادية 
و الدكتور صالح املهدي و عبد الحميد الساليتي إىل إنتاج العديد من األناشيد الحماسية، و كان من بينها باقة تأثرت 
بألحان أناشيد الرايخ األملاني التي راجت إبان احتالله لتونس يف الحرب العاملية الثانية. أما من ناحية الفن الكشفي 
الكشفية حتى  النشريات  بروز  إىل  و قد كان ذلك مدعاة  الوحدات.  إىل  بأناشيد خاصة توجه  الفنيات  فقد ضبطت 
تعمم الفنيات و األخبار الكشفية على أوسع نطاق، فإىل جانب مجلة ثابر التي صدرت عن كشاف تونس، أصدرت 
جمعية الكشاف املسلم التونسي النشريات التالية: فجر السبيل و طليعتي )جويلية 1946(-املشعل )أكتوبر 1946(-

إىل العمل )ديسمرب 1946(-مجلة السبيل التي صدر أول عدد منها يف فيفري 1947.كما أصدرت الجمعية النشريات 
التالية: بيتي املجذوب-كفاك تغافال-أمة ناشطة أمة سعيدة- لنا الغد-ربنا إياك ندعو-أيدي مباركة-الخيام تنادي-ما 
الكشايف-دفرت  الغاب-القائد  شعاب  الجوال-  مستعدا-دليل  الطالئع-كن  الشباب-أسلوب  أناشيد  الكشفية-من  هي 
 )1948 )جوان  السهم  مجلة  اإلسالمي  الكشايف  االتحاد  أصدرت جمعية  و  األوسام.  التونسي-كتاب  العميد-العلم 

وجمعية كشاف املكارم أصدرت مجلة املكارم )1950(.

و قد استعمل كتاب الغاب كطريقة منهجية لتطبيق فنيات األشبال و كانت نعم الطريقة لتطابق قصة موقلي مع خيال 
األشبال. غري أن سلبية الكتاب الوحيدة تكمن يف أن قصته تتحدث عن الذئاب التي توجد يف غابات أوروبا و ال توجد 
عندنا. و هذا ما جعل تسمية هذا القسم تتأرجح بني الجراميز و األشبال إىل أن استقرت على التسمية الثانية التي 
تتطابق مع حيوانات محيطنا العربي. و قد حصل الفشل يف اقرتاح تبديل قصة موقلي بقصة حي بن يقظان العربية.
 le Manuel de l’éclaireur أما قسم االكتشاف فقد طور من أساليبه و خاصة يف األلعاب فلم يعد يقتصر على كتاب
بل أخذ يبتكر ألعابا تتماشى مع البيئة التونسية و يدعم نظام الطالئع استعدادا للمشاركات يف املخيمات الدولية. 
وقد بنى قسم التجوال برامجه على عنصري بذل اإلعانة و االختصاص، و جعلهما شرطا أساسيا يف تكوين وحداته. 
الشعب  الصعاب و توعية  املشاق و مصارعة  للتدريب على  الطلق طريقة  الهواء  الحياة يف  و  التسيار  كما جعل من 
استعدادا للكفاح الوطني. و كانت دورات التدريب تنفذها األقسام الفنية بواسطة املخيمات التحضريية التي كانت 
تنظم بمناسبة العطل املدرسية. و كان قائد القسم هو الذي يقود هذه املخيمات صحبة أعضاء دوريته حسب برنامج 
يعتمد أغلبه على التطبيقات الفنية مثل االستكشاف و اإلسعاف و املخابرة و املهارات و الطبيعة و االتجاه و العقد 

واأللعاب و التمثيل.
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التونسية تمكنت يف هذا الظرف بالذات من تحسس اتجاهها الرتبوي  القول بأن الكشفية  النهاية نستطيع  و يف 
الصحيح الذي يستجيب لخاصيات املجتمع التونسي و يتماشى مع رغبات الشباب املنتمي إليها كما أخذت تشعر 
بوجوب تطوير برامجها الفنية و التكوينية مما دفعها إىل تعديل أساليبها التشريعية و اإلعالمية و تنقيح تراتيب عملها 
الكشفي بصورة جعلت الحركة تسلك مسارها الرتبوي األصلي و تنمو نموها الطبيعي رغم قلة مواردها و ضعف 
الكشافون مع جميع فئات  انطلق  الثورة ضد االستعمار  انطلقت شرارة  ملا  أنه  املادية. و كانت نتيجة ذلك  إمكاناتها 
السرية  للمقاومة  النوادي خاليا  و أصبحت  الوطني.  النضال  النضال، يستخدمون مهاراتهم يف  إىل ميادين  الشعب 
ترسم فيها الخطط و تصدر منها املناشري و تخزن فيها األسلحة و الذخرية. و حتى بعد إصدار الجنرال غرباي الحاكم 
العسكري أمره بإغالق النوادي و ختمها يف 18 جانفي 1952 تواصل العمل الكشفي النضالي كأشد ما يكون حماسا. 
و ألقي القبض على عديد من القادة و زج بهم يف السجون و املحتشدات كما استشهد البعض منهم. إىل أن منّ اهلل 

على البالد بالنصر املبني.

املنهج الرتبوي الكشفي يف فجر االستقالل :
نشر بالصفحة 25 من العدد الخامس من مجلة السبيل الصادر يف جوان –جويلية 1956 ما نصه: »الرتبية الكشفية 
موجهة إىل نواحي عديدة: إىل الرياضة الفكرية و الجسمية، إىل تربية الذوق، إىل تكوين الشخصية األوىل للطفل، إىل 
التدريب على العمل اإليجابي ) الرباعات اليدوية، املخيمات و مختلف مظاهر نشاطها(.« هذا النص يبني لنا املنهج 
الجديد لالتجاه الرتبوي الكشفي بعد االستقالل، و الذي أصبح يعتني بتكوين اإلنسان من أساسه، ليعدّه لبناء 
مجتمع جديد هو يف أمس الحاجة إىل سواعد أبنائه و طاقاتهم و قدراتهم حتى يلحق بركب الحضارة التي تخلف 
عنها خمس و سبعون سنة. و قد تناول كل قسم تطبيق هذا املنهج بالطريقة التي رآها صالحة. فطبقه قسم األشبال 
بواسطة طريقة الصيد املأخوذة عن كتاب األدغال. و طبقه قسم االكتشاف بطريقة األوسمة التي قسمها إىل أربعة 
أقسام )1( قسم الرتبية البدنية )2( قسم الرتبية العقلية و الفنية)3( قسم الرتبية األخالقية و القومية )4( قسم الرتبية 
املهنية. و أصدر يف ذلك أول كتاب تونسي لألوسمة )طبع و نشر حسان مزالي(. و هذا مؤشر مهمّ يدل على أن 
الكشافة التونسية بدأت تتخلص من التبعية الثقافية. و بدأت تشق طريقها إىل بناء ثقافة كشفية تونسية أصيلة. 
وهذا ما عرب عنه إحدى مناشري القسم الذي نشر يف مجلة السبيل املذكورة آنفا حيث يقول: »ملاذا دفعنا إىل وضع كتاب 
تونسي باألوسمة و كان يمكن لنا أن نستعمل كتابا مصريا أو لبنانيا أو فرنسيا. إّن األوسمة قد وضعناها على ضوء 
تجربة دامت عامني كاملني. بحيث يمكن لنا أن نقول أن هذه األوسمة تتفق مع البيئة التونسية و طبيعة البالد 
التونسية، و نفسية الطفل التونسي. لذا تكون أوسمتنا أكثر واقعية عندما نضع أنفسنا على ضوء تجربتنا.« أما قسم 
التجوال فقد طبق املنهج عن طريق ممارسة االختصاصات املختلفة و الدراسات و البحوث املتنوعة و القيام بالخدمات 
العامة و كان من نتائج ذلك بناء الشالي بربج السدرية. و ممارسة العديد من القادة لوظائف الطريان و البحرية التي 

كانت محرمة على التونسيني. 

و الخالصة أن االتجاه الكشفي الرتبوي يف هذه الفرتة انبنى على اعتماد الرتبية الشاملة إلعداد الفرد لبناء مجتمعه 
يوحد  الذي  العام  اإلطار  عن  تبحث  الحركة  تبقى  و  الثقافية.  التبعية  من  للتخلص  الوطنية.  األصالة  إىل  والرجوع 

منهجية التطبيق بني األقسام.
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املناهج العربية املوحدة :
لئن نظر املؤتمر الكشفي العربي األول املنعقد بالزبداني سنة 1954 يف وسائل توحيد اتجاهات و أهداف الحركة 
املنعقد بأبي قري  الثاني  العربي  املؤتمر الكشفي  العربية. و اتخذ فيها عدّة قرارات لم تنفذ. و لئن نظر  الكشفية 
سنة 1956 يف توحيد املصطلحات الكشفية العربية و وسائل نشر الحركة يف البيئة الريفية فإّن املؤتمرات التي تلتها 
توصلت إىل وضع منهاج كشفي موحد األهداف و الجوهر. و قد اعتمدت الكشافة التونسية هذا املنهاج بعدما حورت 
بعض البنود حتى تتماشى مع واقع املجتمع و البيئة التونسية.احتوى هذا املنهاج على بابني. اشتمل الباب األول 
على بنود مجاالت الرتبية الدينية و األخالقية و الرتبية الوطنية و الرتبية االجتماعية و الرتبية العقلية. و قسم هذا 
الباب بالنسبة لألشبال و الزهرات إىل درجة ناعم الظفر و الزهرة الزرقاء و درجة النجم األول و الزهرة البيضاء و درجة 
النجم الثاني و الزهرة الذهبية كما قسم بالنسبة لقسم الكشافة و الدليالت إىل درجة الراغب و الراغبة الدرجة 
الثانية و الدرجة األوىل، و اشتمل الباب الثاني من املنهاج على مجموعة من األوسمة قسمت لجميع األقسام إىل 
أوسمة ضرورية وأوسمة اختيارية. و بسط هذا املنهاج سواء من طرف اللجنة الكشفية العربية أو من طرف الكشافة 
التونسية بواسطة نشريات و كتيبات تتعرض ملختلف الفنون و الطقوس الكشفية كالشعار: )نعمل بأقصى الجهد 
أما قسم  الزي...(  و  والتحية  العهد  و  القانون  و  الدليالت- معني للجوال(.  و  والزهرات- مستعد للكشافة  لألشبال 
الجوالة فلم يقع االهتمام بمنهاجه عربيا إال يف الندوة األوىل للجوالة العرب املنعقد بمناسبة لقائهم العربي الثاني 
بتونس يف جويلية 1973 و كان املنهاج املطبق هو منهاج نابع عن توصيات و مقرتحات قادة الجوالة أثناء ندواتهم 
و دوراتهم التدريبية وهو إطار عام يشتمل على مختلف املجاالت التكوينية التي تساعد الجوال على التحلي بروح 

البذل.

و كانت الكشافة التونسية من بني الهيئات العربية التي تقدمت ببحث يف هذا املوضوع، يتعلق بتطوير محتوى 
املناهج و جعلها تواكب التطور الحضاري و الفكري مع إدماج شارات الهواية مع شارات الكفاية يف التطبيق امليداني. وقد 

تقيل املؤتمر فكرة التطوير و أوصى بأن تقوم عمليته على النواحي األربعة التالية :
- أن تتماشى مع الحركة التكنولوجية التقدمية يف العالم و أن ترتكز على األصول العلمية يف الدراسة و التخطيط 

واملتابعة و النمو.
- أن يحقق التطوير أهداف املجتمع العربي و ينمي خصائصه الطيبة.

- أن تكون املناهج متمشية مع ميول الفتية و قدراتهم.
- أن تكون عملية التطوير شاملة و كاملة تناقش الفلسفة و األهداف و املعالم و األساليب.

و بعد وضع املناهج من طرف األمانة العامة على األسس اآلنفة عرضت على املؤتمر الكشفي العربي التاسع املنعقد 
ببلودن يف سوريا سنة 1970 الذي اعتمدها على أن توضع تحت االختبار ملدة سنتني و تعرض نتائجها على املؤتمر 

الكشفي العربي العاشر. كما أوصى بإدراجها ضمن الدوريات التدريبية و طبعها و اعداد أدلتها.

و قد دّلت االستطالعات التي نظمت حول تجربة املناهج الجديدة على أن املوضوعات املستحدثة مثل اللياقة البدنية 
و التطبيق العلمي تحتاج إىل مراجعة مقاييسها يف جميع املراحل حتى تتماشى مع قدرات الفتية.

و بعد عرض نتائج التجربة على املؤتمر الكشفي العربي العاشر املنعقد باملوصل يف العراق سنة 1972 أقر املؤتمر هذا 
الرأي و أوصى بإجراء التعديالت الالزمة بعد إجراء التجارب املناسبة من طرف الهيئات الكشفية. و دلت النتائج التي 

شاركت يف استخالصها الكشافة التونسية على:
- أن الكثري من الهيئات لم تتمكن من الوصول إىل األرقام القياسية املوجودة يف املناهج العربية بالنسبة ملجال اللياقة 

البدنية.
- أن التجارب العلمية القت الكثري من التجاوب من الفتية. و قد كان كتاب »دليلي يف التجارة العلمية« الذي أصدرته 
التي  العلمية  الورشات  كانت  كما  املنهاج.  يف  املستحدثة  الناحية  بهاته  الهتمامنا  قويا  مؤشرا  التونسية  الكشافة 
انتشرت يف مختلف النوادي تدل على أن الكشافة التونسية أعطت أهمية للمجال العلمي يف مناهجه، و قد أثر هذا 

االهتمام يف الربامج التدريبية و يف األنشطة الصيفية.

و إثر عرض هذه النتائج على املؤتمر الكشفي العربي الحادي عشر املنعقد بلبنان رأى أن تطوير مادتي اللياقة البدنية 
و التجارب العلمية وحدهما ال يكفي و أوصى بأن يشتمل التطور الرتبية الدينية و الرتبية القومية و الرتبية الصحية 
و دراسة الطبيعة و املهارات الكشفية و حياة الهواء الطلق و الخدمة العامة. و أن تتضمن مناهج التدريب القيادي 
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األساليب و الوسائل التي تمكن القادة من أداء رسالتهم يف تدريب الفتية بما يتماشى مع قدراتهم الجسدية والعقلية 
و دوافعهم الفطرية. كما أوصى الهيئات الكشفية بإجراء املزيد من البحوث و التجارب يف حدود املناهج املقررة.

و يف املؤتمر الكشفي العربي الثاني عشر املنعقد بتونس سنة 1976 و تقدمت تونس و العراق ببحثني يف موضوع 
تطوير املناهج. و كانت النتيجة أن أقر املؤتمر مبدأ تطوير مناهج الحركة الكشفية شكال و مضمونا و أسلوبا. و بناء 
على ذلك عقدت األمانة العامة للجنة الكشفية العربية ندوة لتطوير املناهج و الربامج بالفيوم بمصر من 12 إىل 17 
ديسمرب 1977. و دعت إليها مجموعة من الخرباء العاملني يف ميدان الرتبية و علم النفس و علم االجتماع و نخبة 
من املختصني باملناهج الكشفية من املكتب العاملي و املكتب العربي و قادة الربامج. و قد شارك يف هذه الندوة من تونس 
الدكتور محمد بن فاطمة و القائد رشيد رحومة. و تعترب هذه الندوة أول ندوة عربية استفادت فيها الحركة الكشفية 

من خربة العلماء يف وضع برامجها. و قد فتحت باب البحث العلمي يف املواضيع التي تتعلق بمستقبل الحركة.

أسفرت هذه الندوة عن وضع مناهج تربوية متطورة امتازت بما يلي:
- قبولها للتحويرات التي تتناسب مع خاصيات الفتية و املجتمع بالنسبة لكل هيئة.

- شمولها ألهم املجاالت الرتبوية ذات الطابع املشرتك يف كل هيئة وهي: الرتبية الدينية- الرتبية الوطنية و االجتماعية 
– الرتبية العقلية – الفنون الكشفية- الرتبية الصحية و الرياضية.

- تقسيمها إىل مرحلة قبول و مرحلة نشاط و هاته املرحلة تشمل على بنود السلوك الشخصي و األنشطة الفردية 
و األنشطة الجماعية.

- شمولها على طريقة اجتياز الدرجات.
- تنصيصها على أن تطبيق بنودها ينبغي أن يكون اختياريا يتماشى مع رغبات الكشاف.

- ضبطها لدور القائد بأن يكون موجها و مرشدا ومساعدا.

إثر صدور هذه املناهج جدولتها الكشافة التونسية حسب األقسام العاملة بالجمعية و حورتها شكال و مضمونا حسبما 
ويتماشى مع منهاجنا الرتبوية. ثم أصدرتها سنة 1981 و تحت عنوان »املناهج الكشفية املؤقتة« و وضعتها تحت 
التجربة. و يف اآلن نفسه شكلت القيادة العامة لجنة للنظر يف محتوى هذه املناهج و مقارنتها باملناهج السابقة. و كلفتها 
بإبداء رأيها يف املوضوع. بعدما أنهت هاته اللجنة عملها أعيدت دراسة املناهج بما فيها رأي اللجنة املذكورة باملؤتمر 
الوطني الثاني عشر املنعقد باملنستري ثم عرضت كل االقرتاحات و التوصيات على األقسام الفنية التي انتقت محتوى 
من مختلف املناهج و مختلف املقرتحات منهاجا متطورا عرض على مصادقة املؤتمر الوطني الثالث عشر املنعقد يف 
شهر أفريل 1985 بالقريوان الذي أقر العمل باملنهاج الجديد و طبع يف كتاب يحمل عنوان »الربامج و املناهج يف الرتبية 

الكشفية« ثم أعيد طبعه سنة 1989.

أما مناهج الجوالة فقد وقع الشروع يف تطويرها إثر الندوة األوىل للجوالة العرب املنعقدة بتونس يف صائفة 1973 و إثر 
االستفتاآت التي قام بها القسم يف التجمع القومي األول للكشافة التونسية بربج السدرية 1974 و املقرتحات التي 
قدمها املشاركون يف دورتي الشارة الخشبية يف ربيع 1974 و ربيع 1975 صدر كتاب »التنظيمات و املنهاج« سنة 
1979. و تمادى العمل به إىل سنة 1985. حيث طور منهاج الجوالة مرة أخرى و صدر يف كتاب »الربامج و املناهج يف 
الرتبية الكشفية«. يف هاته الفرتة لم يصدر من األمانة العامة للجنة الكشفية العربية فيما يخص مناهج الجوالة سوى 

كتيب »املجاالت و األنشطة املقرتحة ملناهج الجوالة«.

و يف سنة 1990 شكل املجلس األعلى للكشافة التونسية لجنة كلفها بالنظر يف تطوير املناهج الكشفية املعمول بها. 
و قد اتصلت هذه اللجنة بعد دراسة شاملة يف مقومات الرتبية الكشفية املطبقة و مقارنتها بالتطورات الحاصلة يف 
مفاهيم االتجاهات الرتبوية الحديثة إىل وضع إطار عام للمناهج التي تستجيب مع واقع أساليب التنمية الكشفية. 
و عرضته على األقسام الفنية التي صنفت هذا اإلطار و جدولته حسب الدرجات املعمول بها. بعدما أبدت اقرتاحاتها 
الرتبوية  »املناهج  عنوان  1992 تحت  املنهاج سنة  الخامس عشر طبع  الوطني  املؤتمر  بعد مصادقة  و  املحتوى  يف 
الكشفية« و وقع توزيعه على الوحدات، كما نظرت اللجنة يف تطوير األهداف و املبادئ و القانون و الوعد و الطقوس 
املقومات  املناهج حسب  الوحدة على تطبيق  قائد  الذي يساعد  الرتبية  الكشفية و أصدرت يف ذلك كتاب  الطرق  و 

الصحيحة للرتبية الكشفية األصيلة.
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النشاط  إىل إشعاع  الكشفية تهدف  الربامج  أن تكون  املجتمع على  و تنمية  الربامج  1993 عملت لجنة  و يف سنة 
الكشفي عن طريق تنويع النشاط الداخلي للوحدات و إبراز العمل الكشفي يف الساحة االجتماعية و باملساهمة يف 
املناسبات و التظاهرات الوطنية و العاملية و إقامة مشاريع خدمة و تنمية املجتمع و قد امتازت هاته السنة بتحركات 
بارزة للوحدات و األفواج يف تطبيق األنشطة الكشفية االجتماعية مثل حمالت التوعية الصحية و االعتناء بالبيئة 
واملحيط و مساعدة املعوزين، و إن دّل ذلك على شيء فإنما يدل على أن الحركة الكشفية أخذت تشعر بدورها الريادي 
التاريخية. و هذا ما يؤمن مستقبل الكشفية  يف عهد التغيري بعدما رد إليها اعتبارها و اسرتجعت قيمتها األدبية و 

بتونس و يجعلها تقوم بدورها الرتبوي و التنموي يف ظروف تضمن لها النتائج اإليجابية الفعالة.

الخالصة :
يتطلبه  ملا  استجابت  و  بتطورها  و تطورت  منذ نشأتها  التونسية  الكشفية  الحركة  الرتبوية مسرية  املناهج  واكبت 
املجتمع الوطني و العربي و الدولي من احتياجات تتماشى مع التطور الفكري و الحضاري. و قد أثر تكوينها يف الذين 
طبقوها على أسسها الصحيحة و بطرقها املتميزة، فكانوا نعم الحماة الذين شاركوا يف الذود عن حرمة الوطن، و نعم 
السواعد التي ساهمت يف بناء مجد البالد و نعم العقول التي ساعدت على التخطيط لعزة تونس و ازدهارها. و على 
هذا فهي تستحق بأن تكون أوىل اهتمامات الحركة، ترعاها و تطورها و تهيء لها أسباب و وسائل التطبيق حتى 
تتعلق بها الوحدات  وتدرك أهدافها و مراميها، إذ أن االهتمام بها يف هذه املسرية الطويلة لم يكن بالقدر الذي يجب 
أن يكون لطغيان التفكري يف التثبيت الهيكلي للحركة و صرفه عن العمل الكشفي األصيل، و نحن نطمح إىل الرجوع 
إىل األصالة الكشفية كما نادى بها املؤتمر الوطني الرابع عشر املنعقد بنابل حتى يستفيد منها أكرب عدد ممكن من 

الشباب التونسي يف تكوينهم و إعدادهم للمستقبل.
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نبذة عن تاريخ أحباء و قدماء 
الحركة الكشفية التونسية

إعداد القائد رشيد رحومة

لم تكن للحركة الكشفية منذ انبعاثها هيئة تضم القدماء و األحباء بصفة هيكلية، غري أنه كان هناك أحباء يعملون 
عندما سعت جمعية   1947 أنه يف سنة  نذكر  ذلك  الرتبوية من  على مسريتها  و مساعدتها  و مساندتها  لدعمها 
الكشاف املسلم التونسي إىل تنفيذ توصيات مؤتمرها الذي انعقد يف جويلية من السنة نفسها و التي تهدف إحداها 
إىل العمل على إشعاع الحركة يف كافة أنحاء البالد تكوّن من جانب قسم االنتشار املحدث من أجل الدعاية للجمعية 
باألمهات و تحريضهن على  االتصال  و ذلك قصد  التونسي  املسلم  الكشاف  أطلق عليه فرع حبيبات  فرع نسائي 
آنذاك  ترأستها  التي  التونسي  اإلسالمي  النسائي  االتحاد  هيئة  كانت  و  الجمعية  إىل  باالنتماء  ألبنائهن  السماح 

املناضلة بشرية بن مراد هي التي زودت هذا الفرع بأغلب إطارات هيئته التي ترتكب من القائدات : 
- راضية الحداد : رئيسة 

- نجيبة القروي : كاهية الرئيسة
- نبيهة بن ميالد : أمينة املال

- سعاد بورقيبة : كاهية أمني املال
- بختة الصدام : كاتبة عامة

- بدرة الورتاني : كاهية الكاتبة العامة
- منجية عز الدين : عضوة

- زينب ميالدي : عضوة
- فتحية بن مصطفى : عضوة

و قد تمكن هذا الفرع من عقد لقاءات باملواطنني و املواطنات و تنظيم حفالت تربع خريية بكل من تونس و سوسة 
و صفاقس. كما أنه يف ميدان تدعيم االتحاد الكشفي للمغرب العربي سنة 1958 و ربط عالقاته بالخارج تطوع لهذه 
املهمة مجموعة من األحباء بني طلبة و عاملني يف السلك الدبلوماسي نذكر منهم السادة: رشاد الحمزاوي بهوالندا 
- العروسي املطوي بالعراق - عبد القادر املهريي بباريس - البشري بلعباس بموسكو - عبد الوهاب الشائبي بليبيا - 
التهامي بن راضي بباريس - صالح الشرقاوي بالقاهرة - الشيخ الغسريي بدمشق - رضا معاوية بليبيا - عبد القادر 

فرحات ببريوت - الشاذلي الشاوش باملغرب.

و قد ساهم هؤالء بالعمل على إعداد برامج تنقالت وحداتنا بالخارج و توفري الوسائل إلقامتهم كما أنهم عملوا على 
تبادل تنمية تبادل الزيارات و املشاركة يف املخيمات الصيفية و التدريبية و قاموا بتوزيع النشرات الفنية و مجلة السبيل 
و كان لهذا العمل الدعائي نتائج حسنة يف أوساط الشباب و يف كافة املنظمات القومية و الدولية و الحكومية. كما أن 
أحباء الحركة ساهموا مساهمة فعالة كل يف حدود مسؤولياته على إنجاح املخيم الكشفي العربي الرابع و املؤتمر 
سنة 1960 و هما أول حدث كشفي عربي يقع بتونس و يرفع رأس الكشفية التونسي عاليا و قد حضرته وفود من 

سويسرا و املجر و أملانيا.

و ابتداء من سنة 1978 و حسب توصية املؤتمر الكشفي العربي املنعقد بلبنان يف هذا املجال سعت الجمعية إىل جمع 
القدماء و األحباء و األولياء حولها و فتح األبواب أمامهم حتى يلتفوا حولها و يقدموا لها ما يمكن تقديمه من خدمات 
ومساعدات للقيام برسالتها الرتبوية فتكون قسم القدماء و األحباء بقيادة القائد سليم بن مصطفى و قام القسم ومعه 
بعض القادة نذكر من بينهم : محمد الرتكي- رؤوف الصنهاجي- حميدة معمر- محمد األمني املصمودي- عبد القادر 
األسود- التيجاني الكطاري- أحمد بنمنصور-سالم مغروم- عبد الوهاب بن نجمة- رؤوف البحري- أحمد الشاوش- 
البشري العريبي-رشيد رحومة بمجموعة من األنشطة ابتدأت بدعوة القدماء و األحباء إىل اجتماعات للتعارف و تنظيم 
رحالت مختلفة كانت أوالها رحلة للعمرة ثم رحلة أخرى بالسيارات كما ساهم القسم يف تنظيم و تسيري بعض 

األنشطة الكربى.
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و قد تطور عدد القدماء املنخرطني يف القسم من 118 سنة 1978 إىل 1121 سنة 1980 حسب الجدول التالي الذي 
أذكره إلظهار مجهود الخطوة األوىل النطالق القسم.

املجموع   1980   1979   1978 الجهات  

351   130   178   43 تونس  
211   54   121   36 صفاقس 

166   88   78 قابس  
89   82   7 املنستري  

87   50   30   7 سليانة  
70   70 سوسة      
57   27   22   8 القريوان  
48   32   13   3 جندوبة  
18   18 قفصة      
10   10 باجة      
5   5 سيدي بوزيد     

1121   552   451   118   
 

ثم إن قسم القدماء و األحباء إثر موافقة املؤتمر الثاني عشر املنعقد باملنستري يف فيفري 1981 على إدماجه ضمن 
الحركة الكشفية سعى لوضع أسس تنظيمه و توسيع مدى انتشاره على كامل الواليات هادفا لتطبيق مبادئه التي 

تتمثل يف :
- مساعدة الجمعية ماديا و أدبيا 

- تنظيم القدامى و انجاز برنامج ترفيهي و ثقايف لفائدتهم
- إصدار نشرية »صدى الكشفية« باللغة الفرنسية و قد ترأس تحريرها القائد أحمد الشاوش

و يف نطاق املبدأ األول تكونت لجنة الخدمات التي يرأسها األخ القائد العام املرحوم رشاد الباجي و التي شارك فيها 
القسم مشاركة فعالة و وجه نداء إىل جميع الكشافني للتربع و جمع األموال لتحقيق بناء دار الكشاف. و قد تمثل 
نشاطه الداخلي يف بعث املفوضيات الجهوية و السعي إىل التفاف القدامى حول الجمعية و قد لبى الكثري منهم رغبة 
القسم و قاموا بأنشطة متعددة و مختلفة و قد كان اإلقبال مطردا إذ بلغ عدد الذين دفعوا اشرتاكاتهم السنوية لسنة 
املنستري و قابس  الكاف و  و  الجهات باستثناء زغوان و بنزرت و باجة  8000 مشرتكا من مختلف  1984 حوالي 

ومدنني و توزر و قد تمثل نشاط القسم يف تنظيم ما يلي :
- رحلة إىل تشيكوسلوفاكيا

- تنظيم عمرتني إىل البقاع املقدسة
- رحلة إىل اسبانيا

- حفالت شاي للقدماء و األحباء
- مخيمات صيفية لعائالت القدماء بمدينة سوسة 

- ملتقيات لعائالت القدامى بالحمامات و الجريد
- سهرة بمناسبة رأس السنة الهجرية

و قد أشرف على هاته األنشطة مفوضون و قادة من الدورية القومية، كما كان للقسم نشاطه يف النطاق العاملي و ذلك :
- بحضور املؤتمر املنعقد بهولندا سنة 1983 و قد مثل هذا القسم فيه القادة: سليم بن مصطفى و محمد األمني 
املصمودي وحميدة معمر و كانت مساهمتهم فعالة يف كل اللجان و عرضوا على املؤتمرين التجربة التونسية التي 
التجربة  هذه  القت  قد  و  بهم  خاص  هيكل  تكوين  عوض  الكشافة  جمعية  لواء  تحت  القدماء  انضواء  يف  تتمثل 

االستحسان.
- بإقامة امللتقى الثالث لقدماء الكشافة للمتوسط بطلب من مشاركني يف امللتقى الثاني و ذلك بالحمامات يف ماي 
1984 شاركت فيه كل من اسبانيا و فرنسا و ايطاليا واليونان و النمسا و الجزائر و تونس و قد كان تجمعا ناجحا 

بلغ فيه عدد املشاركني 150 و حضره كل من وزير الدفاع الوطني و شيخ بلدية تونس.



أما نشاط القسم الصيفي يف صائفة 1984 فقد انتفع فيه 147 مشاركا يف 1176 يوما. و خالل سنوات 1981 و 1982 
و 1983 كانت مداخيل القسم 11800.000 دفوعاته هي نفس مداخيله. و خالل سنوات 1985 و 1986 و 1987  
حقق القسم انجازات عديدة من خالل لجانه، فقد أسس رابطات القدماء يف مختلف الجهات و دفع العديد منهم 
اشرتاكه السنوي باستثناء أريانة و زغوان و نابل واملنستري و توزر و وسع نشاطه عن طريق ثالث لجان مختصة هي :
- لجنة النادي املركزي : التي أتمت تسوية ملكية قطعة األرض املخصصة لبناء النادي املركزي و أعدت امللف الفني 
للبناية  الكربى  املتمثلة يف األشغال  املرحلة األوىل من األشغال  النموذج املصغر لها، و أشرفت على انطالق  للبناية و 
و أصدرت اكتتابني لفائدة البناء، األول خاص بعموم الكشافني بمبلغ 20 ألف دينار يف وصوالت قيمة الوصل دينار 
واحد، و الثاني للعموم )إطارات كشفية و مؤسسات مختلفة( مبلغه 160 ألف دينار يف وصوالت ذات قيمة ألف دينار 

و خمسمائة دينار و مائة دينار و خمسة دنانري.
- لجنة الخدمات الكشفية : قامت لجنة الخدمات الكشفية بالتعاون مع القيادة العامة و لجنة التجهيزات باألعمال 

التالية :
• ضبط ممتلكات الجمعية.

• البحث عن األراضي الخاصة بالنوادي و مساعدة األفواج يف بناء نواديها.
• البحث عن أراضي خاصة بإقامة مراكز تخييم.

• دراسة ملفات مختلف تشكيالت الجمعية قصد املحافظة على قانونيتها و جدواها عند شراء أو بناء النوادي.

و يف خصوص النشاط العام قام القسم بتنشيط مفوضيات الجهات و الرابطات املحلية قصد استقطاب أكرب عدد ممكن 
من القدماء و األحباء و يعتمد هذا النشاط على :

• تشجيع القدماء على االنخراط يف الجمعية.
• تنظيم حفالت استقبال القدماء للتعارف و االستقطاب. 

• تنظيم ندوات فكرية للنظر يف طرق مساعدة الجمعية.
• القيام برحالت بالداخل و الخارج.

• تنظيم أنشطة صيفية لعائالت القدماء تمتع فيها يف املدة الفاصلة بني صائفة )1987-1985( 890 مشرتكا.
و لم تسجل يف هذه الفرتة ميزانية للقدماء حسب التقرير املالي للجمعية. و خالل السنوات 1988-1989-1990 
حافظ القسم على سريه حسب مبادئه املرسومة و تم ضبط هيكلته التي تعتمد على قائد للقسم –دورية مركزية-

دورية قومية.

و يف مجال نشاطه أقام أيام 22 و 23 و 24 ديسمرب 1989 ملتقى مغاربي للمسؤولني على النشاط املغاربي للقدماء 
و قد أسفر هذا اللقاء عن اتخاذ جملة من املقررات أهمها :
• املشاركة يف اللقاء السنوي لقدماء الكشافة بالجماهرية.
• املشاركة يف امللتقى السنوي للعائالت بمدينة صفاقس.

• املشاركة يف األيام الدراسية حول تطوير الحركة الكشفية يف أقطار املغرب العربي بالجزائر.
• إقامة ملتقى البحر األبيض املتوسط بتونس سنة 1992.

و قد شارك القسم بوفد هام يف امللتقى السادس لقدماء الكشافة ببلدان البحر األبيض املتوسط الذي أشرفت عليه 
املنظمة العاملية للقدماء و قد أقيم يف الربتغال من 16 إىل 22 نوفمرب 1990.

و يف مفتتح السنة الكشفية 1990-1991 نظم القسم استفتاء حول تطوير برنامج نشاطه و قرر إثره تجميع النشاط 
يف 4 خاليا :

• خلية الدراسات و البحوث.
• خلية نادي القدماء.

• خلية النشر و اإلعالم.
• خلية اإلعداد للملتقى املقبل لقدماء البحر األبيض املتوسط الذي سيقام بتونس.

و واصل القسم إصدار نشرية )دائما مستعد( مرة كل ثالثية و قد القت هذه النشرية رواجا و استحسانا يف الداخل 
والخارج، أما إحصائية املنخرطني من القدماء و كذلك ميزانية القسم لم تتعرض لها تقارير الجمعية و لعلها أدمجت 

يف امليزانية العامة.
و يف النشاط الصيفي الخاص بالقدماء تمتع به 98 مشاركا و لم يسجل هذا النشاط يف تقارير الجمعية لسنة 1989 و 1990.
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و خالل السنوات 1991-1995 أصدر القسم قانونه الداخلي و املنهاج العام لعمل القدماء الذي أقرّ التوجهات العامة 
التالية :

• مواصلة التكوين الشخصي و تنمية الذات. 
• املساهمة يف نشر الحركة الكشفية. 

• تقديم خدمات إىل املجتمع التونسي.
• تدعيم املجتمع املدني و تقوية مؤسساته.

فكان  تعددت  التي  الجهوية  الرابطات  على  تشرف  كانت  و  بالجهات  القسم  بنشاط  الوطنية  الرابطة  اهتمت  و 
بصفاقس 23 رابطة و سيدي بوزيد 8 و نابل 7 و املهدية 8 و سوسة 5 و قابس 2 و مدنني 2 و تونس 3 و أريانة 3 
وبنعروس 2 و بنزرت 2 و قفصة 1 و توزر 1 و قبلي 1 و القصرين 1 و املنستري 3 و الكاف 1. كما اهتم القسم باللقاءات 
السنوية للقدماء و هي تظاهرات كشفية تنظم بدعوة من القيادة العامة لتكريم و توسيم ثلة من الكشافني وسام 

االستحقاق الكشفي و قد أشرف عليها يف كل مرة كل من القائد الدكتور حامد القروي الوزير األول آنذاك.

و على غرار كافة القدماء يف العالم أحيى القسم كل سنة اليوم العاملي للصداقة الذي يصادف يوم تأسيس هيئة األمم 
املتحدة يف شهر أكتوبر من كل عام و هي مناسبة يقيمها القدماء و األحباء إلحياء مثل الكشفية و التذكري بمبادئ 
األمم املتحدة. و قد حضرت الدورية املركزية للقسم العديد من األنشطة الكشفية التي نظمها القدماء مثل االحتفال 

بالذكرى الستينية لتأسيس الحركة الكشفية و حفالت التوأمة و تدشني املشاريع االجتماعية.

بعض  و  الوطني  النطاق  على  وزعت  مستعد«  »دائما  نشرية  من  أعداد  أربعة  القسم  أصدر  لإلعالم  بالنسبة  و 
الجمعيات الصديقة بالعالم كما نشرت عدة أعداد من نشرية »صدى الكشفية« باللغة الفرنسية.

هذا و نظم القسم أياما دراسية لقادة الرابطات و كانت األوىل سنة 1994 يف شهر مارس يف حومة السوق بجربة 
وحضرها 18 مشاركا من تونس و صفاقس و أريانة و بنعروس و حمام سوسة و الثانية سنة 1995 بتونس العاصمة 
اليونان بقيادة عضوين من املكتب  أيام 26-25-24 مارس بمشاركة 30 قائدا و حضور قادة من ليبيا و الجزائر و 
الدولي للصداقة الدولية للكشافة و املرشدات و هما األمينة العامة السيدة بكار و عضو املكتب املكلف باملنظمة العربية 

القائد سليم بن مصطفى.

و فيما يهم الرحالت بالخارج نظم القسم سنة 1994 رحلتني األوىل إىل تركيا و سوريا يف شهر مارس ساهم فيها 
30 مشاركا و دامت أسبوعني و الثانية إىل البقاع املقدسة يف ديسمرب ساهم فيها 63 مشاركا و دامت كذلك أسبوعني.

التونسية يف مناسبات عدة خاصة بمنطقة  و يف خصوص العالقات الخارجية تواجد القسم دوليا لتمثيل الكشافة 
البحر األبيض املتوسط و املنظمة العربية نذكر منها املناسبات التالية:

• املؤتمر الدولي لحركة الصداقة للقدماء الذي التأم بأندونيسيا يف صائفة 1993.
• امللتقى الدولي الذي التأم باسبانيا يف جوان 1994 و قد حضره وفد مرتكب من 3 أعضاء و يف هذا امللتقى اضطلعت 

تونس برئاسة منطقة البحر األبيض املتوسط.
• مؤتمر االتحاد الكشفي للمغرب العربي الذي التأم بتونس يف خريف سنة 1994 و شارك القسم فيه بوفد هام 

• و يف نطاق دعم حركة القدماء باملنطقة العربية عمل القسم على مساعدة القائد سليم بن مصطفى عضو املكتب 
الدولي على االعرتاف بقسم قدماء الحركة العامة للكشافة و املرشدات بليبيا يف ديسمرب 1994.

• و يف نطاق توطيد العالقة مع قدماء الكشافة الليبية تحولت دورية من قادة الرابطة الوطنية إىل الجماهريية نهاية 
أفريل و بداية ماي 1995 و تمكنت من زيارة بعض املعالم الكشفية و السياحية و عقدت جلسة عمل بخصوص 
إقامة اللقاء املغاربي للعائالت بليبيا الذي أقره االتحاد الكشفي للمغرب العربي يف دورته األخرية بتونس سنة 1994.
أما املخيمات الصيفية الخاصة بالقدماء فقد تمتع بها سنة 1991 522 مشاركا و سنة 1992 516 مشاركا و سنة 

1993  647 مشاركا و سنة 1994 752 مشاركا.
و يف خصوص ميزانية القدماء فلم يسجل يف تقارير الجمعية ما لهم و إنما سجل ما عليهم كاآلتي :

من 1/07/1991 إىل 31/12/1991 : 7098.585
و من 1/1/1992 إىل 31/12/1992 : 853.647

و من 1/1/1993 إىل 31/12/1993 : 2000.000
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و من 1/1/1994 إىل 31/12/1994: ال شيء
و من 1/1/1995 إىل 30/06/1995: الشيء

و خالل السنوات 1996-1999 واصل القسم أنشطته املختلفة و حقق االنجازات التالية :

يف النطاق الخارجي:
- املشاركة يف املؤتمر العاملي للقدماء الذي انعقد بايطاليا يف جويلية 1996 حيث أعيد انتخاب ممثل تونس القائد 

أحمد بن منصور عضو باملكتب الدولي.
- املشاركة يف امللتقيات األوروبية بفرنسا )أرل( يف صائفة 1997 و بلشبونة يف صائفة 1998.

- انتخاب القائد سليم بن مصطفى كاتبا عاما لرابطة البحر األبيض املتوسط للقدماء.
- املشاركة يف أشغال مؤتمر الكشافة اإلسالمية الجزائرية.

- حضور الجلسة العامة لالتحاد العربي للكشافة و املرشدات يف شهر ماي 1998 و قد انتخب فيه القائد زكرياء بن 
مصطفى رئيسا لالتحاد.

- التآم جلسات اللجنة التنفيذية لالتحاد بتونس خالل شهر أكتوبر 1998.

يف النطاق الداخلي :
- تثبيت و ترسيخ أكثر من سبعني رابطة جهوية و بعث عشرين رابطة أخرى جديدة. 

- اقامة احتفاالت جهوية بيوم القدماء على غرار االحتفال الوطني. 
- استمرار تنظيم اللقاءات األسرية داخل الجمهورية و خارجها من طرف الرابطات الجهوية و املحلية بكل من نابل 
والحمامات و بنزرت و برج السدرية و قرمبالية و زغوان و توزر و حزوة و قد كانت فرصة للتالقي و التعارف و التسلية 

و القيام بأعمال إنسانية و وسيلة إلثراء صندوق القسم.
- إحياء اليوم العاملي للصداقة الكشفية خالل شهر أكتوبر و تالوة الرسالة السنوية لرئيس املنظمة.

- مواصلة تنظيم األيام الدراسية لتكوين قادة الرابطات و بمختلف الجهات بحمام سوسة مارس 1996 و بمدينة 
الكاف و نابل 1998.

- إصدار نشريات جهوية بقصر هالل و مساكن و صفاقس و مجاز الباب و حمام سوسة. 
- ابرام اتفاقيات توأمة جهوية و محلية.

- تنظيم أربع دورات للعمرة على املستوى الوطني كما نظمت كل من رابطة سوسة و سليمان و صفاقس و سيدي 
البشري تونس رحلة للعمرة.

- إحياء اليوم العاملي لحقوق اإلنسان يف السنوات 1998-1997-1996.
العريبي اعرتافا لهم على ما قدموه  الشاوش و بشري  الورتاني و أحمد  الهادي  الهادي بن عمر و   : القادة  - تكريم 

للكشفية من دعم.
- إصدار دليل قدماء القادة الذي احتوى على معلومات لسبعمائة قائد.

- انتظم لقاء تاريخي يوم 24 ماي 1998 بربج السدرية بمناسبة إحياء الذكرى الخمسني للجمبوري الكشفي العاملي 
الذي انتظم بمواسون فرنسا.

- تنظيم قافلة ملنطقة الظل باملرناقية من طرف قدماء الكشافيني و أطبائهم وقع فيها إسعاف املنطقة بيئيا و صحيا 
وترفيهيا كما انتظمت قوافل مماثلة بكل من صفاقس و طرببة و الرابطة النسائية بسوسة.

- بالتعاون بني القدماء وهيئات األفواج تم إعداد مشاريع لبناء مقرات لألفواج بكل من قصر هالل و منطقة الشيحية 
بصفاقس و قلعة األندلس و حمام سوسة و سوسة و نابل و منزل تميم و توزر.

- إحياء ذكرى مرور خمسني سنة على انبعاث بعض األفواج كحمام سوسة و دار شعبان و منزل تميم و مساكن 
وقصر هالل.

- إحياء ذكرى مرور خمسني سنة على وفاة املرحوم القائد املناضل املنجي بالي خالل شهر أفريل 1996.  
- تنظيم لقاءات الوفاء و اإلخالص للقادة املتوفني: املرحومني ابراهيم بن منصور و الهادي السايف و الحبيب الفراتي 
وخديجة بن مصطفى و التيجاني الحداد و يوسف العبيدي و الحبيب صفر و أحمد املزغني و الحطاب التيفايف و عمر 

عطية و عبد املجيد علمية و إصدار كتيبات عن مسرية حياتهم.
- استمرت اللجنة املكلفة باختيار املراكز يف زيارة املراكز الكشفية للتخييم و التدريب بزرمدين و صفاقس و صادقت 

على اختيار مراكز وادي البري و ساقية سيدي يوسف و الرمال و وادي القصب.
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- سجلت مخيمات القدماء الصيفية 970 مشاركا سنة 1995 و 315 مشاركا سنة 1996 و 281 مشاركا سنة 1997 
و 340 مشاركا سنة 1998.

- لم يقع تسجيل ميزانية القدماء يف التقارير املالية للجمعية خالل هذه الفرتة.

و يف خالل السنوات 2000-2001-2003 واصل القسم نشاطه املتجدد و أنجز مايلي :

يف النطاق الداخلي :
- نظرا لكثافة النشاط و تنوعه كونت الدورية املركزية لجانا فرعية متعددة قامت بعملها و قدمت فيه التقارير و كيفية 

االنجاز.
- بلغ عدد الرابطات سنة 87-2003 رابطة و تميزت بتنوع األنشطة و ثرائها و خاصة بواليات صفاقس و سوسة 

واملهدية ونابل و بنزرت.
- نظم القسم 5 ندوات لتكوين قيادات الرابطات سنة 2001 شارك فيها 158 مشاركا و نظم ندوتني سنة 2002 

شارك فيها 49 مشاركا.
إثر  دينية و خاصة  و مواطنني معوزين يف مناسبات  توزيع طرود غذائية و مالبس مستعملة على مسنني  وقع   -

فيضانات 2003، كما تم توزيع الكتب املدرسية على تالمذة املدارس النائية.
- تنفيذا ملقررات منظمة الصداقة العاملية للكشافة و املرشدات و بمناسبة مرور خمسني سنة على انبعاثها تم تنظيم 
حملة إزالة البالستيك انطلقت يوم 9 أفريل 2003 و اختتمت يوم 24 أكتوبر 2003 و هو اليوم الذي يصادف يوم 

الصداقة العاملية.
- بلغ نشرية »دائما مستعد« 31 عددا يف سنة 2003 و تصل إىل 1700 منخرط و 79 جمعية تونسية و 80 جهة عاملية 

و إىل كثري من قدماء الكشافة و ابتداء من سنة 2000 أصبحت تصدر باللسانني العربي و الفرنسي.
- نظم القسم لقاءين أسريني أوالهما بنزل املشموم يومي 26 و 27  مارس 2001 بالحمامات و ثانيهما يومي 30 

و31 مارس بنزل الحمام األبيض.
- احتفاء بشهر رمضان املعظم نظم القسم يوم 2001/12/06 سهرة ألقى فيها األستاذ عبد املجيد الرباري سمرا حول 

»املربي محرز بن خلف سلطان املدينة«.
- نظم القسم لقاءات الوفاء و اإلخالص لكل من املرحومني أحمد الشاوش و الهادي الورتاني و عمر بن عمر و محمد 

الوسالتي و حمادي بن تركية و حسن الفرشيشي.
الحميد  عبد  و  الشتيوي  الحبيب  القادة:  و هم  الكشفية  الحركة  الذين خدموا  الرواد  القادة  ثلة من  القسم  كرم   -
القسنطيني و حميدة معمر و فاطمة بوخريص و سعاد بلخوجة و راضية بلخوجة و كريم العزوزي و حامد الزغل 

بمناسبة تقديم كتاب »جيل الثورة«.
- نظمت رحلة إىل البقاع املقدسة من 13 إىل 22 ماي ألداء العمرة شارك فيها 28 مشاركا بقيادة »سالم مغروم«.

- نظم القسم اللقاء الوطني األول للقدماء و األحباء بسوسة يومي 29 و 30 مارس 2003 شارك فيه 319 قائد 
وقائدة.

- تكونت لجنة من قيادة القسم لتطوير دليل القائد ليكون محتويا على إرشادات أشمل. 

و يف النطاق الخارجي:
• انتظم اللقاء العربي األول للقدماء بتونس من 15 إىل 20 نوفمرب 1999 شارك فيه 20 قائد و قائدة من تونس و12 

قائد و قائدة من ستة دول عربية.
• انتظم اللقاء العربي الثاني باملغرب من 3 إىل 2001/04/25 شاركت فيه تونس بوفد ضم 25 قائد و قائدة.

• انتظم اللقاء املتوسطي العاشر باليونان من 1 إىل 6 أكتوبر 2001 حضره 18 مشاركا من تونس و قد تم خالله 
إحداث كتابة عامة لجهة البحر األبيض املتوسط و مقرها تونس و عني القائد »سليم بن مصطفى« كاتبا عاما لها.

• انتظم اللقاء العربي الثالث بلبنان من 2 إىل 7 أوت 2001 شارك فيه من تونس 22 قائدا و تم فيه تجديد رئاسة 
املكتب التنفيذي لرواد الكشافة العرب للقائد »زكرياء بن مصطفى«.

• نتظم املؤتمر الثالث و العشرون للصداقة العاملية للكشافة و املرشدات بكندا من 9 إىل 15 جوان 2002 شاركت فيه 
تونس بوفد ضم 22 قائد و قائدة و قد تم فيه انتخاب القائد نجيب الغربي لعضوية املكتب العاملي خلفا للقائد أحمد 

بن منصور الذي انتهت نيابته التي دامت 6 سنوات.
• تمتع يف نشاط املخيمات الصيفية يف هذه الفرتة 270 مشاركا سنة 1999 و 630 مشاركا سنة 2000 و 420 مشاركا 
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سنة 2001 و 611 مشاركا سنة 2002.
• لم تسجل ميزانية القدماء يف التقارير املالية للجمعية من 1 جانفي 2003 إىل 30 جانفي 2003 و سجلت من 1 

جانفي 2003 إىل 30 جوان 2003 كاآلتي: مداخيل 7132000 مصاريف 6886395
لجانه  تكوين  و  برامجه  اعداد  و  هياكله  تركيز  نشاطه يف  القسم  واصل  السنوات 2004-2005-2006  و خالل   •

املختصة وتنشيط رابطاته فجاءت االنجازات التالية :

يف النطاق الوطني :
• تواصل االجتماعات الدورية للدورية املركزية و اللجان املختصة و عقد اجتماعني موسعني حضرهما مندوبو القسم، 

األول يوم 14 و 15 ماي 2005 و الثاني يوم 02 جويلية 2006.
• مواصلة إحياء اليوم العاملي للصداقة و تالوة رسالة رئيس املنظمة املعتادة و باملناسبة عقدت جل الرابطات اجتماعاتها 

لتحليل الرسالة املذكورة و تقييم أنشطتها و استئناف نشاطها السنوي.
املدعمة لنشاطه  الفرتة لتقييم عمل القسم و تقديم االقرتاحات  الوطنية خالل هذه  4 اجتماعات للدورية  انعقاد   •
وذلك بكل من املهدية يف جانفي 2004 و برج السدرية يف سبتمرب 2004 و تونس يف فيفري 2005 و الحمامات يف 

سبتمرب 2005.
• واصل املندوبون و املفوضون اجتماعاتهم و نشاطهم املعتاد بالتنسيق مع قادة الجهات و قد بلغ عدد املفوضني 23 
مفوضا باستثناء جهة زغوان كما واصلت كافة الرابطات عملها الستقطاب أغلب القدماء لحضرية الجمعية و قد بلغ 

عددهم 114 رابطة و عدد املستقطبني املشرتكني يف القسم 1836 مشرتكا حسب إحصائية 10 جوان 2006.
• قام القسم بإقامة 8 ندوات لتكوين قيادات الرابطات حسب املذكرة الفنية الجديدة فكانت 3 ندوات يف سنة 2004 

و ندوة واحدة سنة 2005 و 4 ندوات سنة 2006 شارك يف جميعها 233 مشاركا.
• قامت لجنة النشر بإصدار املجلد األول لنشرية »دائما مستعد« يف مائة نسخة و قد حوي 31 عددا و أصدرت األعداد 

التالية من 32 إىل 37.
• شرع القسم يف نقل و تخزين معلومات توثيق الحركة الكشفية املتحصل عليها من االستمارات الواردة.

• واصل القسم زيارات الرابطات رغم املشاكل التي تعرتض تنظيم هذه الزيارات كما واصل عمله االجتماعي املتمثل 
يف مساعدة مختلف التالميذ و الطلبة.

• نظم القسم اللقاء الوطني الثاني بمدينة سوسة أيام 25 و 26 و 27 مارس 2005 بحضور القائد الهادي البكوش 
رئيس االتحاد العربي لرواد الكشافة و املرشدات و قد حضر اللقاء 321 مشاركا.

• تم تنظيم اليوم الوطني األول للقدماء يوم 7 مارس 2004 و اليوم الوطني الثاني يوم 9 جانفي 2005  و اليوم 
الوطني الثالث يوم 15 جانفي 2006.    

• نظم القسم لقاءات الوفاء لكل ممن املرحومني القادة: الحبيب الشتيوي و محمود حشيشة و أحمد األسود.
يف نطاق العالقات الخارجية وقع انجاز ما يلي:

• شارك وفد من القسم يف اللقاء املتوسطي الذي انتظم باملغرب من 5 إىل 11 أكتوبر 2003 بوفد متكون من 16 
مشاركا.
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• كما شارك يف أعمال املؤتمر الرابع و العشرين ملنظمة الصداقة العاملية الذي التأم بليليها مر بالنرويج من 12 إىل 17 
جوان 2005 بوفد ضم 4 أعضاء و 5 مالحظني و كان من بني الوفد القائد الهادي البكوش.

و قد وقع عرض الفتات و شعارات للتعريف باملؤتمر العاملي 37 للكشافة الذي سينعقد بتونس يف سبتمرب 2005 
وقدم فيه الوفد التونسي ترشح تونس الستضافة املؤتمر الخامس و العشرين ملنظمة الصداقة العاملية سنة 2008 
و تمت املوافقة عليه باإلجماع و قد تكونت إلعداد هذا املؤتمر لجنة خاصة منبثقة من الدورية املركزية يشرف عليها 

القائد سليم بن مصطفى. 
• أعد القسم مشاركته يف اللقاء القادم ملنطقة البحر األبيض املتوسط الذي سيلتئم بصقلية من 7 إىل 11 نوفمرب 

.2006
2004 على  البيضاء يف ماي  بالدار  املنعقد  املرشدات  و  الكشافة  لرواد  العربي  الرابع لالتحاد  املؤتمر  موافقة  • تمت 

استضافة تونس للمؤتمر الخامس سنة 2007 و قد تكونت إلعداد لجنة خاصة برئاسة القائد الهادي زغل.
• تمتع يف نشاط املخيمات الصيفية للقدماء من القيادات 710 مشاركا سنة 2003 و 136 مشاركا سنة 2004 و 198 

مشاركا سنة 2005.
أما ميزانية القسم فكانت :

من 1 جويلية 2003 إىل 31 ديسمرب 2003: مداخيل 100.000 مصاريف:  106.000 د
من 1 جانفي 2006 إىل 30 جوان 2006: مداخيل 1190.000 د مصاريف 800.316 د

الخالصة :
 بالرغم من اإلمكانيات املتواضعة و صعوبات التنفيذ فقد تمكن قسم القدماء و األحباء بتونس من :

• تركيز هيكلية عمل صلبة تعمل بكل حماس و تلقائية و استقطاب ثلة من الكفاءات القيادية التي أعطت إضافات 
للحركة الكشفية فوق ما كان يرجى منها.

• تركيز رابطات جهوية و محلية كان لها التأثري الحسن على دعم الجهات و األفواج و نشر الحركة بها رغم تفاوت 
هذا النشاط من جهة إىل أخرى و لكن القدماء موجودون على كل حال.

• تمكن القدماء أن يثبتوا و أن يتجاوزوا ما اعرتى القسم من عراقيل مادية و أدبية و أن يواصلوا العمل بجد و حماس.
• تمكن القدماء بأن يبلغوا صوتهم يف الداخل و الخارج سواء بواسطة نشريتهم الخاصة »دائما مستعد« أو بزيارتهم 

للجهات و األفواج أو بحضورهم يف التظاهرات الكشفية املحلية و العربية و العاملية.
• تمكنت الكشفية التونسية بواسطة القدماء إحياء حركتهم و دفعها إىل التفاعل عربيا و مغاربيا و عامليا حتى تبوأوا 
فيها أعالي الرتب و صاروا فيها عنصرا محركا أكسب حركة القدماء نشاطا متميزا و تواصال ملحوظا و جلبوا الشرف 
لتونس بإقامة التظاهرات املختلفة التي تخصهم مما جعل حركة القدماء العربية و املغاربية و العاملية ال يمكن لها 

االستغناء عن تونس يف دفع نشاطها إىل األمام. 

صيد ظافر و إىل األمام أيها الرواد.
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الحركة الكشفية
و اإلتحاد التونسي للشباب

إعداد: الشاذلي باشا و رشيد رحومة

أوضاع الشباب قبل سنة 1964:
رغم أن الحزب الحر الدستوري التونسي لم يتنب رسميا النظام االشرتاكي إال أن هذا التوجه بدأ يف الظهور و وجد 
من املتحمسني إليه لدى طلبة الجامعة التونسية و حتى داخل الحزب بقيادة الوزير السيد أحمد بن صالح الذي أخذ 
يف نشر الفكر االشرتاكي و استغل أراضي أمالك الدولة للشروع يف بحث نظام التعاضد كما اهتم بشباب الحزب 
فتم بعث لجان عمل خاصة بالطلبة الدستوريني و الشباب الدستوري دعيت إليها بعض اإلطارات العليا للمنظمات 
األفكار االشرتاكية  أعمالها أخذت  اللجان، و باستمرار  الكشفية أعمال هذه  القيادات  الشبابية. و قد حضرت بعض 

تتبلور و الدعوة إىل وحدة الشباب تتضح.

مؤتمر املصري للحزب سنة 1964 و االشرتاكية :
لقد أصبح النظام االشرتاكي جاهزا فكرا و هيكال و مؤسسات :

• فمن حيث الفكر: التف حول بن صالح جمع غفري من الدستوريني و الطلبة منهم من يؤمنون حقا بهذا التوجه 
ومنهم من االنتهازيني الذين يستغلون فرص القوة لالنتفاع بثمراتها.

• و بالنسبة للمؤسسات اإلشرتاكية : فالنظام التعاضدي أخذ يف الظهور و االنتصاب و لو بطريقة بطيئة من خالل 
التعاضديات الفالحية و قد اقتصرت يف البداية على أمالك الدولة دون الخواص و دون الصناعة و التجارة.

التونسي متبنيا  الهياكل : غري الحزب الحر الدستوري اسمه ليصبح الحزب االشرتاكي الدستوري  • و من حيث 
النظام االشرتاكي عقيدة و منهجا نحو تحقيق مختلف توجهاته.

• و بالنسبة لهيكلة الشباب : اهتم بالتنظيمات االشرتاكية و بني محاسنها بالنسبة لوحدة الشباب و استغالل كافة 
الوسائل و اإلمكانيات و إيجاد هياكل داخل مختلف مؤسسات املجتمع و بالتالي توحيد جميع منظمات الشباب داخل 

منظمة واحدة تعمل تحت إشراف الحزب االشرتاكي و توجهاته و هياكله. 

و خالصة القول، فإثر مؤتمر املصري بدأت الرؤى االشرتاكية تتضح و أخذت أسسها ترتكز بالبالد التونسية و أخذ الرواد 
و األنصار و املستفيدين من مختلف الطبقات يتكاثرون كل حسب مبتغاه.

التغيري الهيكلي للحركة الكشفية :
أمام هذه الحركة الدؤوبة يف هياكل الحزب االشرتاكي الدستوري و املتمثلة يف حدوث تغيري هام يف التوجه السياسي 
العام إلرساء أسس النظام االشرتاكي و نفوذ الدولة املطلق باسم سلطة الشعب و إقرار نظام توحيد منظمات الشباب 
يف هيكل خاص فكرت القيادة العامة للكشافة التونسية و على لسان مؤتمرها الوطني السابع املنعقد ببئر الباي بتاريخ 

أوت 1964 بعث نظام جديد للكشافة التونسية يضم:
• جمعية فتيان الكشافة:أقسام األشبال و الكشافة و الكشاف املتقدم.

• جمعية الجوالة: و بها قسم الجوالة.
• جمعية املرشدات: و بها أقسام الزهرات و املرشدات و الدليالت.

فاملعلن من هذا التنظيم نشر الحركة الكشفية و خاصة حركة الجوالة و إقحامها فيما بعد يف هياكل شباب الحزب 
ضمن إتحاد الشباب و إبقاء جمعية الفتيان و الفتيات ضمن الكشافة التونسية و بذلك نرضي الحزب الذي هو يف 

حاجة للشباب و نحافظ على الحركة الكشفية كمنظمة أطفال و على صالتها الوطنية و العربية و الدولية.
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اإلعالن على بعث اإلتحاد التونسي للشباب :
إثر مؤتمر املصري ببنزرت سنة 1964 واصلت لجنة الشباب أعمالها بقيادة إدارة الحزب االشرتاكي و شباب هياكل 
الحزب من طلبة و شباب اشرتاكي و مساهمة كافة املنظمات التونسية من كشافة تونسية، و مصائف و جواالت، 
وشبيبة مدرسية و جمعية مضائف الشباب و الطلبة و الشبيبة النسائية التابعة لإلتحاد النسائي للمرأة و غريها من 
الجمعيات الشبابية. و تقرر تنظيم ندوة وطنية بمشاركة جميع املنظمات على أساس املحافظة على خاصيات كل 
جمعية و لكن بانعقادها و كان ذلك خالل نهاية سبتمرب 1965 باملعهد الفني بتونس و بنظرة حزبية ضيقة ظهرت 
أفكار عنيفة جدا قصد احتواء جميع املنظمات داخل الحزب االشرتاكي فكان القرار النهائي املطبوخ و الجاهز داخل 

الحزب بحل جميع املنظمات و بعث تشكيالت جديدة كالتالي:
واملصائف  املرشدات  و  الكشافة  و  الزهرات  و  األشبال  االبتدائية من قسمي  املدارس  لتالميذ  الجمهورية:  أشبال   •

والجواالت.
• الشبيبة املدرسية: لتالميذ التعليم الثانوي و قسمي الكشاف املتقدم و الدليالت.

• بناة الجمهورية: ملختلف أنواع الشباب: املوظف و العامل و قسم الجوالة.
• الطلبة الدستوريني

• سياحة الشباب و تضم جمعية مضائف الشباب أساسا و بقية الشباب الراغب يف النشاط السياحي و الثقايف
• قسم التدريب و التكوين يشرف على برامج التكوين و تنفيذها بالنسبة لجميع التشكيالت.

• تعاضدية تجهيز الشباب لخياطة أزياء مختلف التشكيالت التابعة لإلتحاد. 

أشبال الجمهورية :
بمجرد بعث االتحاد التونسي للشباب و مسكه من طرف الطبقة الثانية من القيادات الحزبية و خاصة منها الطلبة 
الرتبية  القضاء على  املتمثلة يف  و  املسؤولة  الساذجة و غري  نواياها  الدستوري ظهرت بوضوح  الشباب االشرتاكي  و 
الكشفية و طمس ذاتيتها و خصائصها. فتم فعال إغالق أغلب نوادي الفرق الكشفية بكامل أنحاء الجمهورية و إبعاد 
املستويات مع  الكشافني على مختلف  القادة  التوجه، و قد انسجم قلة من  املعارضة لهذا  الكشفية  القيادات  بعض 
هذا التيار املصفي للحركة إيمانا منهم بالنظام االشرتاكي أو ربما مالوا إىل صف االنتهازيني أو حرصا على العمل سرا 

إلرجاع الجمعية إىل سالف إستقالليتها و ذاتيتها.
و قد تم هيكلة أشبال الجمهورية على النحو التالي :

• قسم املرحلة األوىل: يضم األشبال و الزهرات
• قسم املرحلة الثانية: يضم الكشافة و املرشدات

• قسم التنشيط و الرحالت: يضم املصائف و الجوالت
• أقسام الخدمات التكميلية: التدريب- العالقات الخارجية – النشر – اإلعالم – التجهيز – املراكز و املخيمات
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السعي للمحافظة على الرتبية الكشفية :
• إصدار الربامج و الوسائل : سعت مجموعة من القادة و القائدات العاملني ضمن أشبال الجمهورية بتسهيل من 
كاتبها العام القائد زكريا بن مصطفى إىل بعث لجنة فنية تتكون من القادة: رشيد رحومة، عبد الرزاق عمارة، أحمد 

الشاطر، أحمد السنوسي، سعاد فري عفاس و الشاذلي باشا فنظرت طيلة سنة 1966 يف املواضيع التالية :
• هيكلة الوحدة الكشفية: أشبال و زهرات و كشافة و مرشدات
• برامج الوحدة الكشفية:  أشبال و زهرات و كشافة و مرشدات

• األوسمة الكشفية: أشبال و زهرات و كشافة و مرشدات

و استعانت هذه اللجنة بمجموعة من اللجان الفرعية من القادة املختصني يف الفنون الكشفية املختلفة. و بانتهاء 
الزناد الذي يعترب  العام لإلتحاد التونسي للشباب السيد مختار  أعمال اللجان قدمت كل هذه األعمال إىل الكاتب 
مربيا طيبا نزيها فاستحسن هذا العمل الهام و صادق عليه و سهل طباعته و بذلك انتشرت هذه الكتيبات بني كافة 

الكشافني و شرع يف تطبيقها يف الدورات التدريبية الكشفية للقادة و الكشافني.

بعث اللجنة الكشفية التونسية :
كان من الضروري بعد حل الكشافة التونسية و ضم أقسامها إىل ثالثة تشكيالت مختلفة تابعة للحزب االشرتاكي 
الدستوري و االتحاد التونسي للشباب إيجاد هيكل قيادي تنسيقي يمثل الكشافة التونسية لدى األوساط الكشفية 
األجنبية من اللجنة الكشفية العربية و املكتب اإلقليمي الكشفي و املنظمة الكشفية العاملية و يساهم يف إعداد البعثات 

الكشفية التونسية للمشاركة يف امللتقيات و املؤتمرات العربية و العاملية.

و قد نشطت هذه اللجنة إثر بعثها بقيادة القائد أحمد الشاوش و عضوية القادة زكريا بن مصطفى، عبد اهلل الزواغي، 
محمد رشاد الباجي، قاسم عزاق، الشاذلي باشا، أحمد السنوسي، الحبيب اللباسي، محمود بالحاج صالح، سعاد 
فري عفاس و رشيد رحومة و استطاعت أن تفرض الرتبية الكشفية و التنظيمات الكشفية و ذلك بمساعدة بعض 
الشخصيات السياسية و اإلدارية العليا من أعضاء الديوان السياسي للحزب، و من أعضاء اللجنة املركزية و من أعضاء 

الحكومة و بعض الوالة و غريهم ممن يؤمنون بالرتبية الكشفية و يساندونها كحركة تربوية وطنية.

و تحت قيادة اللجنة الكشفية شاركت الكشافة التونسية يف:
• سنة 1966: املعسكر الكشفي السابع بجودايم بطرابلس بمشاركة 200 كشاف و قائد و املؤتمر الكشفي السابع 

بطرابلس بمشاركة 7 قادة.
• سنة 1968: املعسكر الكشفي الثامن بالجزائر بمشاركة 100 كشاف و املؤتمر الكشفي الثامن بالجزائر بمشاركة 

6 قادة.
• سنة 1970: املعسكر الكشفي بسوريا شاركت بعثة رمزية من بعض القادة.

املنظمة  التونسيني يف دورات تدريبية عربية مختلفة و يف نشاط لجان  القادة  العديد من  و خالل هذه املدة شارك 
الكشفية العربية.

مؤتمر الحزب باملنستري و تقييم التجربة االشرتاكية :
و بهذا يمكن أن نقول أن الحركة الكشفية استطاعت أن تصمد بفضل مبادئها السامية و برامجها اإليجابية و تأثري 
قادتها يف املجتمع التونسي عموما و داخل الحزب على وجه الخصوص و ظهر املشرفون على صياغة إتحاد الشباب 
التونسي بحماسهم االشرتاكي و فراغهم املنهجي و ضعفهم يف التكوين و التسيري و صعوبة انسجامهم مع مختلف 

إطارات الجمعيات األخرى مما سهل يف القضاء على هذا االتحاد.

أمام هذا الفشل و ضعف النتائج سواء يف املجال االقتصادي التعاضدي أو يف مجال التنظيم الشبابي شعر املسؤولون 
أن البالد سائرة نحو التأخر و اإلفالس فقرر رئيس الدولة عقد مؤتمر الحزب لتقييم التجربة االشرتاكية و الخروج 

بإسرتاتيجية جديدة إلصالح األوضاع املختلفة و النهوض بالبالد نحو األفضل.

و كان القرار الجوهري لهذا املؤتمر إلغاء النظام االشرتاكي بكل مكوناته املذهبية و االقتصادية كما وقع حل اإلتحاد 
التونسي للشباب.
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اإلتحاد التونسي ملنظمات الشباب :
ظهرت لوائح املؤتمر سنة 1972 باملنستري تدعو إىل التخلي على النظام االشرتاكي و حل التعاضد كنظام اقتصادي 
والحد من سلطة الدولة و الحزب نحو النظام الليربالي و بذلك تتمتع كامل منظمات الشباب بذاتيتها نحو تحقيق 
أهدافها الرتبوية فتم االتفاق بني أعضاء لجنة الشباب باملؤتمر على بعث منظمة جديدة تحقق حرية املنظمات ويكون 

دورها التنسيق و يسريها رؤساء الجمعيات بالتناوب و هذه املنظمة هي اإلتحاد التونسي ملنظمات الشباب.

الئحة املؤتمر القومي الثامن للحزب يف حل االتحاد التونسي للشباب

                   ب/ع
                   

                   
الحزب االشرتاكي الدستوري         

                  تونس يف 4 جانفي1972
                   

   الديوان السياسي             

                  إىل كافة األخوان الكتاب العامني للجان التنسيق 
                   

      ـــــــــ    

العدد الرتبي:0022/ج  

نسخـــة  

و بعد، فسعيا وراء أحكام تنظيم الشباب، و تطبيقا لتوصيات املؤتمر القومي الثامن للحزب يف هذا امليدان، 

قرر الديوان السياسي يف اجتماعه يوم 8 ديسمرب 1971 دعوة منظمات الشباب التي وقع إقحامها يف 

اتحاد الشباب إىل العمل من جديد يف نطاق الذاتية على أن يكون عملها متناسقا داخل اتحاد تونس 

ملنظمات الشباب. و هذه املنظمات هي:

• الشبيبة الدستورية

• الكشافة التونسية

• االتحاد العام لطلبة تونس

• الشبيبة املدرسية

• جمعية املصائف و الجوالت

• الطلبة الدستوريني

و تجدر املالحظة بأن الشبيبة الدستورية تابعة بصفة نظامية إىل الهيكل الحزبي بجميع مستوياته: 

الشعبة، الدائرة، لجنة التنسيق.

و يكون املسؤول عن الشبيبة الدستورية يف كل هذه الهياكل مسؤوال عن تطبيق سياسة الحزب يف 

ميدان الشباب، و على التنسيق بني تشكيالت الشباب يف املنطقة.

و يجب على جميع هذه املنظمات و التشكيالت أن تعمل على تحقيق الشمول و الرتبية الدائمة بفضل 

برامج التكوين التي تعدها لهذا الغرض، على أن اتحاد منظمات الشباب التونسي يجب أن يسهر على 

تنسيق هذه الربامج و تمتني وحدة الشباب و إبراز ذاتيته و خاصياته األساسية كشباب ملتزم يعمل يف 

نطاق مبادئ الحزب االشرتاكي الدستوري.

كما أن هذا االتحاد سوف يكون من خصائصه وضع التوصيات الالزمة لتمكني الديوان السياسي يف 

ضبط و توزيع االعتمادات املالئمة إلعانة منظمات الشباب على القيام برسالتها.

ســــــــــــــــــــــــالم
و ال          

               عن الديوان السياســــــي

        الكاتب العام للحــــــــزب 
        

         اإلمضاء: الهادي نويـرة
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نشاط الكشافة التونسية 
على الصعيد العربي

                                                              
بقلم القائد رشيد/ رحومة

بمناسبة احتفال اللجنة الكشفية العربية بعيدها األربعني، يسعدنا أن نستعرض يف هذه العجالة ما قامت به الكشافة 
التونسية من نشاط عربي يف بحر هذه السنوات كان أول اتصال شهدته الحركة الكشفية التونسية خارج حدودها 
هو ذلك االتصال الذي نظمه االخوان األمني بن مصطفى و البشري بن مصطفى سنة 1922 بالكشافة املصرية قصد 
االطالع على تنظيماتها و برامجها من أجل بعث جمعية كشفية تونسية مستقلة عن الجمعيات الفرنسية التي 

كانت هي املؤسسات الكشفية الوحيدة يف البالد التي تجلب الشباب التونسي إىل صفوفها.

و قد كان هذا االتصال حافزا كبريا لألخوين على تنفيذ قرارهما املتمثل يف تكوين جمعية كشفية تونسية جلبا إليها 
الشباب الذي كان منخرطا يف الجمعيات الفرنسية.لكن السلط االستعمارية سعت بكل جهدها إىل عرقلة الجمعية 
و لم تقو هذه املحاولة على الصمود فسرعان ما تالشت تاركة يف نفوس الشباب الكشفي موجة من الحقد على 
التدخل األجنبي و حماسا فياضا للعمل على استقاللية حركتهم الكشفية و بذلك قرر الجميع مقاطعة االنتماء إىل 

الجمعيات الكشفية األجنبية.

و يف سنة 1946 نظمت جمعية الكشاف املسلم التونسي حملة لنشر الحركة الكشفية بالبالد و استطاعت بذلك أن 
تعرف بالكشفية يف كل البيوت و العائالت و أن تلفت اهتمام الناس للدور الحقيقي للحركة يف مجال تربية الشباب 
و إعداده لخدمة بالده، و قد رأى قادة الجمعية بعد نجاح هذه الحملة داخل البالد أن الوقت حان للتعريف بالكشفية 
التونسية يف الخارج حتى يطلع العالم على ما يعانيه الشباب التونسي من كبت و اضطهاد و حتى يتعرف على ما 
تقوم به الحركة الكشفية من دور طالئعي لتوعية الشباب كي يدرك واجبه الرتبوي و الوطني و هكذا كانت الخطوة 
األوىل من االتصاالت الرسمية متجهة نحو الشرق العربي، فلقد وقع ربط االتصال بني الكشافة التونسية و الكشافة 
اللبنانية و العراقية و املصرية و الفلسطينية عن طريق تبادل الرسائل و النشرات و املؤلفات الكشفية بالرغم عن أن 
االتصال الخارجي كان محجرا على التونسيني و ال يسمح إال عن طريق السفارات الفرنسية. كما وقع االتصال املتني 
الجزائرية )ك.ا.ج( و قادة كشافة الشروق بطانجة سعيا وراء توحيد الصفوف يف الشمال  الكشافة اإلسالمية  بقادة 
اإلفريقي و قد كان مؤتمر قادة الكشافة اإلسالمية الجزائرية الذي أقيم بضواحي قسنطينية يف سبتمرب 1946 والذي 
الروابط  القائد توفيق السالمي مناسبة طيبة لتمتني  التونسي بوفد يرأسه  الكشاف املسلم  شاركت فيه جمعية 
وللتعرف على نشاط األشقاء، كما كان هذا املؤتمر الذي ضمّ ستة آالف كشاف فرصة ملدّ الوفد التونسي بتفاصيل 
ضافية عن أطوار الحركة الكشفية بكل من املغرب و الجزائر و عقد االتفاقيات الثنائية يف ميدان النشاط الكشفي 

املشرتك.

و يف سنة 1954 و هي السنة التي انبعث فيها املكتب الكشفي العربي كانت الكشافة التونسية من بني الهيئات التي 
بادرت بربط عالقتها مع هذا املكتب مما خول لها بعد ذلك حق املشاركة يف املؤتمر الكشفي العربي الثاني الذي انعقد 
بأبي قري سنة 1956 و قد كان وفدها يرتكب من القادة: »محمد الرتيكي - محمد بالطيب – توفيق الحشيشة – عبد 
املجيد عطية – محمد الرباعي – محمود غديرة، كما شاركت ببعثة كشفية يف املعسكر الكشفي العربي الثاني الذي 
انعقد  بنفس املكان. و كان من نتائج املؤتمر أن انضمت الكشافة التونسية بصفة رسمية إىل اللجنة الكشفية العربية 

و انتخب أحد قادتها ليكون عضوا يف اللجنة و رشحت تونس الستضافة املؤتمر و املعسكر الثالثني.

و إثر ذلك توطدت العالقات مع املكتب الكشفي العربي فتكثفت املراسالت و تبودلت األفكار ذات املصلحة املشرتكة 
خاصة فيما يهم التدريب و الربامج و النشاط الكشفي عموما. و يف أوائل سنة 1957 استقبلت الكشافة التونسية أول 
وفد يمثل املكتب الكشفي العربي و كان هذا الوفد يرتكب من القادة جمال خشبة – أنور تّلو – زهري حسنني وقد جاء 
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للتباحث يف تراتيب إقامة املؤتمر و املعسكر غري أن القيادة العامة أوضحت للوفد األسباب القاهرة التي جعلت تونس 
تطلب إعفاءها من إقامة هذا النشاط العربي، و وافقت بعد ذلك على مقرتح املكتب الذي رشح سوريا لتنظيم هاتني 

التظاهرتني.

و يف سنة 1960 استضافت الكشافة التونسية املؤتمر الكشفي العربي الرابع و املعسكر و قد انعقد املؤتمر ببئر الباي 
من 08 إىل 11 سبتمرب و ضمّ كل األقطار العربية ماعدا اليمن. أما املعسكر فقد ضمّ 2750 مشاركا أقبلوا من الجزائر 

و املغرب و مصر و سوريا و السودان و العراق و ليبيا و الكويت و فلسطني.

و قد كانت سنة 1962 حافلة بنشاطها العربي حيث شاركنا يف فعاليات املؤتمر الثالث للمفوضني الدوليني العرب 
الذي انعقد بليبيا من 14 إىل 17 جويلية 1962.

و مثل الكشافة التونسية فيه القائد قاسم عزاق، كما شاركنا يف املؤتمر الكشفي العربي الخامس الذي انعقد بطانجة 
من 13 إىل 16 أوت 1962 بوفد يرتكب من 13 قائدا و يف املعسكر الخامس بفرقة كشفية و عشرية جوالة و دورتني 
من املرشدات بحيث كان عدد الوفد التونسي املشارك يف هاتني التظاهرتني مائة و عشرين مشاركا و يف 26 جويلية 
من هاته السنة اقتبلنا الوفود الكشفية العربية التي مرت بتونس يف طريقها إىل املغرب للمشاركة يف املخيم الخامس 
و كان عددها 700 كشاف كما اقتبلنا قبلها قادة من املكتب الكشفي العربي من ضمنهم القائد علي الدندشي املفوض 
الدولي للكشافة بالبالد العربية و قد تمكنا خالل ذلك من تمتني الروابط بيننا و بني القادة العرب للتعريف بجمعياتنا 

و نشاطها املتواصل.

أما يف ميدان التدريب فقد نظم املكتب الكشفي العربي بربج السدرية ثالث دراسات للشارة الخشبية شارك فيها 
45 قائدا ينتمون إىل الدول التالية: تونس – السودان – الجزائر – مصر – السعودية – فلسطني – الكويت، و قد 
أشرف على هذه الدراسات القائد الكبري األستاذ »عبد العزيز بكري«، و بعد مشاركتنا يف املؤتمر و املعسكر الكشفي 
العربي السادس اللذين أقيما بمصر يف صائفة 1964 وقع حل جمعية الكشافة التونسية و أدمجت أقسامها يف هيكل 
اتحاد منظمات الشباب و تواصلت هذه الوضعية من سنة 1965 إىل سنة 1971 و رغم هذا التفكك الهيكلي تمكنت 
الكشفية التونسية باسم اللجنة الكشفية التي كانت تعمل تحت طي الخفاء السرتجاع ذاتية الجمعية من املشاركة 
يف املؤتمر و املعسكر السابعني بليبيا و املؤتمر و املعسكر الثامنني بالجزائر و املؤتمر و املعسكر التاسعني بسوريا، وكان 
أول نشاط عربي شاركنا فيه بعد اسرتجاع ذاتية الجمعية هو املؤتمر و املعسكر العاشرين بالعراق و قد تم أثناء هذا 

املؤتمر انتخاب القائد عبد اهلل الزواغي القائد العام للكشافة التونسية رئيسا للجنة الكشفية العربية. 

و يف صائفة 1973 استضافت الكشافة التونسية امللتقى الثاني للجوالة العرب الذي انتظم من 05 إىل 15 جويلية بربج 
السدرية و شارك فيه ما يقارب 400 جوال أقبلوا من تونس و املغرب و الجزائر و ليبيا و مصر و السعودية و الكويت 

و اليمن و أقيمت أثناء هذا اللقاء ندوة لقادة الرهوط العرب نظرت يف تطوير حركة الجوالة يف البالد العربية.

وشاركت الجمعية بوفد هام ضم 7 قادة يف املؤتمر الكشفي العربي الحادي عشر الذي عقد بلبنان من 23 إىل 28 أوت 
1974 و حضي الوفد يف هذا املؤتمر بإعادة انتخاب القائد عبد اهلل الزواغي »رئيسا للجنة الكشفية العربية«.

الدعوة  املعسكر بتونس فحضيت هذه  الثاني عشر و  املؤتمر  إقامة  املؤتمرين إىل  الوفد بدعوة  املؤتمر تقدم  وخالل 
بالقبول. كما شاركنا يف نفس املكان يف املخيم الكشفي العربي الحادي عشر ببعثة ضمت 26 كشافا. 

ويف سنة 1976 و 1977 واصلت الجمعية طريقها نحو تمتني الصالت مع الهيئات العربية و املكتب الكشفي العربي 
ونشطت عالقتها معهما يف ميادين البحوث و التدريب و الربامج و تبادل الكشافني و اإلطارات و أبرز ما يمكن تسجيله 

يف هذا الباب هو :
• انتخاب منظمة الكشافة التونسية عضوا باللجنة الكشفية العاملية ألول مرة يف شخص رئيس مجلسها الوطني 

القائد »عبد اهلل الزواغي«.
• انتخاب قائدها العام القائد محمد رشاد الباجي عضوا باللجنة الكشفية العربية.

• انتخاب القائد زكرياء بن مصطفى عضو املجلس الوطني عضوا يف اللجنة العاملية الفرعية للمحافظة على البيئة.
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• تعيني قائد العالقات الخارجية القائد البشري الشابي عضوا باللجنة العاملية و العربية للتدريب.
• انعقاد املؤتمر الكشفي العربي الثاني عشر يف صائفة 1976 بمشاركة 18 دولة و حضره 1401 من الكشافني.

• تكليف اللجنة الكشفية العربية القائد محمد رشاد الباجي بتمثيلها يف محادثات إعداد مشاريع التعاون بينها و بني 
اللجنة األوروبية إلعداد ملتقى للكشافني العرب و األوروبيني، و بعث جهاز قار للتعاون بني العالم العربي و األوروبي.
• تكليف القائد رشيد رحومة و الدكتور محمد بن فاطمة باملشاركة يف الندوة العربية لتطوير الربامج التي انعقدت 

بالفيوم يف مصر من 11 إىل 14 ديسمرب 1977.
• استضافة الكشافة التونسية للجنة الكشفية العربية حيث عقدت دورتها األربعني خالل شهر أكتوبر 1977.

أما الفرتة ما بني 1978 و 1987 فقد كانت متميزة بتطور عالقاتنا مع األنشطة العربية و تحسنها من حيث الكثافة 
و التنوع و اتساع التعاون و تدعيم رصيد الكشافة التونسية على الصعيد العربي و الدولي و ذلك خاصة بنقل مقر 

األمانة العامة للجنة الكشفية العربية من القاهرة إىل تونس.

و توّلي القائد العام للكشافة التونسية مهمة األمانة العامة ملدّة معينة و قد تمخض عن هذا التطور تسلسل األنشطة 
التالية :

• املشاركة يف املؤتمر الكشفي العربي الثالث عشر و املعسكر املنعقدين باملغرب سنة 1978 بوفد ضمّ 8 قادة يف املؤتمر 
و 66 كشافا باملعسكر و يف هذا املؤتمر قدم القائد زكرياء بن مصطفى محاضرة قيمة حول املحافظة على البيئة.

• تعيني القائد الشاذلي باشا مديرا للربامج بجهاز األمانة العامة للجنة الكشفية العربية،
• إقامة ندوة عربية لتنمية املجتمع يف أواخر سنة 1978 بتونس ضمت مجموعة من القادة مثلوا 11 دولة عربية.

• تنظيم الندوة العربية األوربية األوىل لتنمية املجتمع بنابل من 21 إىل 26 أفريل  1980 و قد ضمت 15 هيئة عربية 
و أوروبية انكبوا على ضبط إمكانات التعاون بني املنطقتني و كيفية تجسيم مشاريع تنمية املجتمع.

• املشاركة يف املؤتمر الكشفي العربي الرابع عشر الذي انعقد بليبيا من 22 إىل 26 أوت 1980 بوفد ضمّ 7 قادة و يف 
هذا املؤتمر قلد قائدان من الوفد بقالدة الكشاف العربي.

• تعيني القائد الحبيب الّلباسي عضوا باللجنة العربية للتدريب إىل غاية 1988.
• تعيني القائد رشيد رحومة عضوا باللجنة العربية للربامج ابتداء من 1984، ثم رئيسا إىل غاية 1987 كما عيّن 

عضوا باللجنة العاملية للربامج من 1984 إىل سنة 1987.
• تعيني القائد أحمد الشاوش عضوا باللجنة العربية للقالدة من 1984،

• احتضان املؤتمر الكشفي العربي الخامس عشر بالحمامات يف ديسمرب 1984، بعد أن تعذرت إقامته يف سوريا 
لظروف استثنائية.

• إقامة التجمع العربي الرابع للجوالة العرب بربج السدرية يف أوت 1981 – و قد ضمّ 472 جواال من 7 هيئات كشفية 
عربية.

• تنظيم الندوة العربية لتخطيط الربامج التدريبية من 7 إىل 12 أفريل 1981، ببنزرت و ضمّت 37 مشاركا.
• تنظيم دورة عربية حول فنيات التنشيط من 7 إىل 12 أفريل 1981 ببنزرت، و ضمّت 35 مشاركا.
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• إقامة دراسة عربية لقادة الجهات من 10 إىل 16 جوان 1982 ببئر الباي ضمت 23 مشاركا.
• املشاركة يف املخيم الكشفي اإلسالمي بقطر الذي انتظم يف جانفي 1982 بوفد ضم 9 بني كشافني و قادة.

• تنظيم دراسة تنمية و تحسني الربنامج الكشفي من 3 إىل 9 أفريل 1983، ببئر الباي ضمت 27 مشاركا و أشرف 
عليها من املكتب العاملي الدكتور ماتيو و من األمانة العامة األستاذ فوزي فرغلي و من الكشافة التونسية القائد رشيد 

رحومة.
• إقامة ندوة عربية لتنمية املجتمع من 1 إىل 05 أكتوبر 1983 بالحمامات أشرف عليها من املكتب الدولي عبد الالي 

سار و من األمانة العامة األستاذ فوزي فرغلي و من الكشافة التونسية القائد رشاد الباجي.
• املشاركة يف املؤتمر و املخيم الكشفي العربي اإلسالمي بطرابلس ليبيا بوفد ضم 50 مشاركا بني كشافني و قادة 

و وفد املؤتمر.
• املشاركة يف املؤتمر الكشفي العربي السادس عشر بسلطنة عمان سنة 1984 و تعيني القائد رشيد رحومة و القائد 

عبد الحميد الهاللي يف اللجنة العربية لوضع اسرتاتيجية تنمية الكشفية العربية لسنة 2002.
• املشاركة ب 6 قادة يف امللتقى السادس للجوالة العرب الذي انعقد بدولة الكويت يف أفريل 1985،

• إقامة التجمع العربي للشباب بربج السدرية يف جويلية 1985 بمناسبة السنة الدولية للشباب بمشاركة مصر وليبيا 
و البحرين و السعودية و قد ضمّ هذا امللتقى ما يزيد عن 300 جوال.

• املشاركة يف امللتقى العربي باملغرب األقصى يف أوت 1985 ب 6 عشائر ضمت 150 جوال.
• املشاركة يف املؤتمر الكشفي العربي السابع عشر باليمن يف أواخر سنة 1986 و يف هذا املؤتمر أعيد انتخاب القائد 

عبد اهلل الزواغي عضو باللجنة الكشفية العربية و عني رئيسها.
• املشاركة يف املخيم الكشفي العربي السابع عشر بسلطنة عمان سنة 1987،

• احتضان التجمع السابع للجوالة العرب الذي انتظم ببئر الباي يف جويلية 1987، و ضمّ ما يقارب 400 جوال من 
تونس وفلسطني و الكويت و السعودية و ليبيا و قطر و الجزائر و قد شمل نشاطه انعقاد الندوة الثالثة لرواد الرهوط 

التي كان موضوعها دور الجوالة يف توفري االكتفاء الغذائي.
• إقامة الندوة العربية لقادة الجهات بتونس يف ديسمرب 1987 و قد أشرف عليها من املكتب العاملي فيليب اجولي ومن 

األمانة العامة األستاذ فوزي فرغلي و من الكشافة التونسية رشيد رحومة.

و انطالقا من سنة 1988 إىل سنة 1994 كانت مساهمة الكشافة التونسية يف النشاط العربي و يف عمل اللجان 
الفرعية للجنة الكشفية العربية و أمانتها العامة فعّالة و دورها يف تنمية الحركة الكشفية العربية يتصف بالجدية 
وااليجابية و ذلك بفضل الثقة املتبادلة بني جهاز اللجنة و األمانة بني اإلطارات الكشفية التونسية املتحمسة للنشاط 

: الكشفي يف املنطقة العربية و قد تمثلت هاته املساهمة فيما يلي  
• تعيني القائد محمد رشاد الباجي عضوا بلجنة تحوير القانون األساسي للمنظمة الكشفية العربية،

• إعادة تعيني القائد رشيد رحومة عضوا باللجنة العربية الفنية و رئيسا لها،
• تعيني القائد محمد جراية عضوا بلجنة اسرتاتيجية تنمية الحركة الكشفية العربية،

• تعيني القائد منصف بن عرفة عضوا بلجنة زيادة التحصيل العلمي،
• تعيني القائد رشاد الخرباشي عضوا باللجنة العربية لإلعالم،

• تعيني القائد الشاذلي باشا رئيسا للجنة العربية املهتمة بالراشدين يف الحركة الكشفية.
• املشاركة يف املخيم الكشفي العربي الثامن عشر املنعقد باملغرب يف صائفة 1988.

• املشاركة يف املؤتمر الكشفي العربي الثامن عشر باإلمارات املنعقد يف 24 نوفمرب 1989 و قد كرم القائد رشيد رحومة 
يف هذا املؤتمر بوسام قالدة الكشاف العربي.

• إقامة اللقاء العربي األول لقادة التدريب بالحمامات من 18 إىل 24 ديسمرب 1988 و قد أشرف عليه من األمانة العامة 
القائد صابر حسنني و من الكشافة التونسية القائد رشيد رحومة.

• تنظيم الندوة العربية للتشريعات العربية بتونس يف نوفمرب 1981 و قد حضرها كل من وفود تونس و املغرب 
العامة األستاذ فوزي فرغلي و من الكشافة  العراق و مصر و ليبيا و أشرف عليها من األمانة  و الجزائر والكويت و 

التونسية القائد محمد الرتيكي.  
• املشاركة يف تدشني املركز الكشفي العربي الدولي خالل شهر أكتوبر 1989.

• املشاركة يف املخيم الكشفي العربي التاسع عشر الذي انتظم بليبيا يف أوت 1990.
• املشاركة يف املؤتمر الكشفي العربي التاسع عشر الذي انعقد بالقاهرة يف ديسمرب 1990 و يف هذا املؤتمر كرم القائد 

ابراهيم منصور بوسام قالدة الكشاف العربي.
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• املشاركة يف اللقاء التاسع للجوالة العرب املنعقد باإلمارات من 1 إىل 6 فيفري 1992.
• املشاركة يف املعسكر الكشفي العربي العشرين الذي انتظم بمصر من 10 إىل 20 جويلية 1992.

• املشاركة يف املؤتمر الكشفي العربي العشرين الذي انعقد بمصر يف نوفمرب 1992.
• إقامة اللقاء العاشر للجوالة العرب بربج السدرية يف أوت 1993 و قد ضمّ 392 مشاركا ما بني قادة و جوالة قدموا 
من 12 دولة عربية و قد انتظمت يف نفس التاريخ الندوة العربية السادسة لقادة الرهوط و كان موضوعها: »مناهج 

الجوالة بني األصالة و املعاصرة« .

هذه بصورة عامة مسرية نشاط الكشافة التونسية على الصعيد العربي طيلة أربعني سنة، و قد كان نشاطا متنوعا 
الكشفية  أواصر األخوة  و  العالقات  الكشفي سواء ما كان يهمّ تمتني  النشاط  ومجديا تطرق إىل مختلف ميادين 
العربية أو ما كان يتعلق بعديد األنشطة األخرى كالتدريب و الربامج و التخطيط و اإلدارة و اإلعالم و غريها من األعمال 

التي كان لها األثر الطيب يف تحسني و تطوير الربنامج الكشفي العربي عموما.

و قد شارك يف هذه املسرية العديد من اإلطارات الكشفية التونسية التي أثرت يف مختلف فعاليات األنشطة العربية 
بخرباتها وتجاربها و رصيدها الكشفي أو تأثرت بنتائج هذه األنشطة التي يرجع لها الفضل يف تكوين الكثري من قادة 
الكشف العربي الذين أثروا بدورهم يف تحسني برامجهم الوطنية و تخرجت على أيديهم أجيال و أجيال من القادة 

و القائدات.

فهنيئا للكشفية العربية بعيدها األربعني و هنيئا لها بما سجلته يف مسريتها الطويلة من نضال و مكاسب بشرية 
ومادية و أدبية نرجو أن تتضاعف يف بحور السنوات املقبلة و تزداد عرى الصداقة و األخوة الكشفية العربية متانة وعزّة.
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آراء و أفكار حول البيان العاملي 
ملهمة الحركة الكشفية

                                                              
اعداد القائد رشيد رحومة

مقدمة :
إن العملية التي قامت بها مجموعة العمل لإلسرتاتيجية املنبثقة عن اللجنة الكشفية العاملية، و التي أفرزت  نصا يبني 

مهمة الحركة الكشفية، صادق عليه املؤتمر العاملي 35 بدزبار هي يف األساس:
• عملية مراجعة ملفاهيم الحركة منذ انبعاثها يف مطلع القرن املاضي. و تقييم ملدى تأثريها الرتبوي يف أوساط الفتية 

والشباب و املجتمع.
• عملية إعادة تركيز و تأكيد لألصول و الثوابت املميزة للحركة.

• عملية تطوير ملضامني الربامج و الطرق الكشفية حتى تتالءم مع التقدم العلمي و التكنولوجي و تتزامن مع عصر 
املعلوماتية و العوملة. و تثبت يف وجه تحديات األلفية الثالثة.

• عملية محافظة على استمرارية و تواصل مهمة الحركة و امتداد لدورها الرتبوي البناء عرب العصور املقبلة.

مالمح مهمة الحركة الكشفية :
من املالحظ أن طرافة و مرونة برامج و نظم مهمة الحركة الكشفية جعلتها تستطيع أن تعايش مختلف العصور 
وتتعامل مع مختلف الحضارات و الشرائح. و تتوجه إىل مختلف األعمار و األجناس. و أن تحيى هذا العمر الطويل 
الذي سيبلغ القرن بحلول سنة 2007. و هي بمالمحها املتميزة ستواصل مسرية الرتبية الكشفية الداعية إىل الحب 

و السالم و األخوة و التعاون فهي :
غري  و  الحكومية  الرتبوية  املنظمات  و  املؤسسات  مع  التكاتف  و  التعاون  مبدإ  على  نشاطها  يبنى  تعاونية  مهمة   •

الحكومية من أجل خدمة و تنمية و رقي الفرد و املجتمع بطرق خاصة و متميزة.
• مهمة اجتماعية تساعد على إعدادا الفرد إعدادا متكامال شامال بصفته عنصرا من عناصر املجتمع و عامال أساسيا 

يف بناءه و السري به نحو األفضل.
• مهمة تربوية تهدف إىل جعل األحداث من فتية و شباب ذكورا و إناثا يكتشفون قدراتهم و مواهبهم. و يعملون على 
إبرازها و صقلها كأفراد و كمجموعات و يحصدون من وراء ذلك معارف و مهارات و سلوكيات أخالقية تؤهلهم لالندماج 
يف مجتمعاتهم كمتعاونني على ازدهارها و تقدمها و مسؤولني على تتبع نظمها و قوانينها و ملتزمني بقيمها و مبادئها.
• مهمة تثقيفية تهذب الذوق و ترقق الحواشي و تحسن املعامالت و العالقات من خالل اكتساب ميزة الذوق السليم 
الثاقب و الرؤيا املتزنة للحياة املستمدة من توازن الطبيعة و من جمالها األخاذ و من جوها املليء بالروعة  و النظر 

والجالل و من السحر الرباني الالنهائي. و من األسرار اإلالهية التي ال حدود لها.
• مهمة تنموية تعتمد يف برنامجها التنموي على التخطيط املحكم. و اإلسرتاتيجيات الهادفة املدروسة. و املناهج امللبية 
لالحتياجات. كما تعتمد على النظم الرتبوية املبنية على التحلي باألخالق الحميدة و اكتساب القيم العليا املرتكزة 

على املبادئ و الفنيات الكشفية املتميزة و على الوعد و القانون. 

الرتبية غري الرسمية :
الرتبية الغري رسمية التي تنتهجها الحركة الكشفية ال تتقيد بفروض إجبارية و ال بحيز زمني أو مكاني محدود. فهي 

تتميز بما لها من تلقائية و حرية :
• تربية تستجيب للرغبات و امليول من غري ضغوطات نفسية أو جسمية.

التعلم  عملية  يف  السلوكي  و  املعريف  رصيده  استخدام  و  تكوينه.  يف  إيجابيا  دورا  الكشاف  دور  فيها  يلعب  تربية   •
والتهذيب. و يشعر بأنه مسؤول شخصيا على تنمية ذاته.

• تربية تشيع الجو األسري و االجتماعي املناسب إلفساح املجال للتلقائية و التقبّل و التفاعل و االبداع و حسن املبادرة 

56



أثناء عملية التدرّب. كما تشجع على تحقيق الطموحات. و التغلب على الصعوبات و االستفادة من األخطار و املخاطر.
• تربية تكسب الكشاف الشجاعة األدبية. و االعتماد على النفس. و حسن اتخاذ املواقف املوفقة. و الجرأة عند االقتضاء. 

النظام الرتبوي الكشفي الكتساب القيم :
يعترب النظام الرتبوي الكشفي الكتساب القيم هو الطريق املستقيم لتحقيق األغراض املطلوبة. و الوصول إىل األهداف 

املنشودة. و يعتمد أساسا على:
• غرس اإليمان بثوابت الحركة الكشفية )مبادئ- قانون– وعد- طرق( و التحلي بها عن إرادة و وعي و رغبة صادقة.
اآلفات  من  حمايته  و  الكشاف  طاقات  نماء  على  تساعد  التي  االجتماعية  و  الذاتية  الحاجيات  و  الرغبات  تلبية   •

واألخطار و بقائه ساملا من العاهات و العلل.
• تطبيق قواعد الرتبية الشاملة و املتفتحة العتناق القيم الروحية و الوطنية و االجتماعية و الشخصية.

• تطبيق قواعد الرتبية املتكاملة املتدرجة و املتالئمة مع القدرات الذهنية و الجسدية ملختلف املراحل السنّية.
• الخضوع املستمر لعمليتي التقويم و التطوير املرتبطني بالتطور الحضاري و االجتماعي. و املشبعتني باآلراء و األفكار 

و املقرتحات املستمدة من االستطالعات القاعدية و القيادية.  

الطريقة الخاصة املستخدمة يف النظام الرتبوي :
تعترب الطريقة الكشفية املتعارفة هي أفضل الطرق الرتبوية التي تمكن الكشاف من حسن اعتناق قيم النظام الرتبوي 
باإلضافة إىل كونها تحمل الطابع املميز للحركة يف ميادين التعلم و التدريب. على أنه يمكن أن تستخدم الوسائل 
العصرية يف التطبيق حتى يعيش الكشاف عصره. و يواكب التطور يف مختلف امليادين. و الجدول املوالي يبني أهم 

عناصر الطريقة الكشفية و أهم األغراض التي تستعمل من أجلها و الغايات التي توصل إليها. 

الغايات املنشودة أغراض استخدام الطريقة   عناصر الطريقة  

التلقائية يف البحث - روح املبادرة االقتناع الصادق بالنتائج    - التعلم باملمارسة 
الشجاعة األدبية - االعتماد على الذات تولد الرغبة يف االكتشاف       

خدمة الذات - الواجب نحو الذات استخدام الرصيد املكتسب وتنميته     
التنمية الذاتية         

العمل لفائدة املجموعة أخذ القرار- االعتماد على النفس   - نظام الطالئع  
تحمل املسؤولية - التعاون - االلتزام النظام - االنضباط - غرس روح الفريق     

   
تواصل االنتماء للحركة إبراز املواهب الفردية - إثارة الحماس  - نظام الشارات  

تحمل املسؤولية - التعاون - تنمية الذات إثارة التنافس الربيء - تواصل التعلم     

تعاطي الرياضة البدنية و الفكرية اكتشاف جمال الطبيعة واالستمتاع بها  - حياة الخالء  
التدرب على الفنون الكشفية استلهام أسرار الكون و عظمته      

التعامل مع األحوال الجوية تكوين الروح الدينية       
تحمل املسؤولية - التعاون - تنمية الذات         

تحمل املسؤولية - التعاون اعتناق القيم الروحية و االجتماعية  - االلتزام بالوعد  
االلتزام - تنمية الذات و الشخصية     و القانون   

التعاون- االلتزام- تحمل املسؤولية بناء عالم أفضل - تنمية روح االنتماء   - خدمة   
للوطن و املجتمع - صيانة و حفظ و تنمية املجتمع  

املكاسب العامة    
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الخالصة :

إن مهمة الحركة الكشفية يف حاجة مستمرة و متواصلة إىل مراجعة مفاهيم الحركة. و تأكيد ثوابتها و خصوصيتها 
و تطوير برامجها. و الحفاظ على تواصل دورها الرتبوي البناء و هي:مهمة تربوية و تثقيفية و اجتماعية و تنموية 
تساهم يف تربية الفتية و الشباب ذكورا و إناثا بالتعاون مع املؤسسات و املنظمات الرتبوية الغري رسمية و بالتكامل 
مع املؤسسات الرسمية. تجعل من قواعد الرتبية الغري رسمية املستجيبة للرغبات و املحققة للطموحات و املكتشفة 
االطمئنان  و  اإليجابي  التفاعل  و  التلقائية  على  يرتكز  أسري  جو  يف  تطبقها  و  القاعدي.  لنشاطها  محورا  للقدرات 
النفسي. منتهجة يف ذلك نظاما تربويا الكتساب القيم يحقق األغراض املطلوبة و األهداف املنشودة. و مستخدمة 
الطريقة الكشفية املتمثلة يف التعلم باملمارسة و نظام الطالئع و الشارات و حياة الخالء و االلتزام بالوعد و القانون 
و خدمة وتنمية املجتمع للوصول إىل تحقيق الغايات التالية و هي تمكني كل فرد أن يكون عامال أساسيا يف تنميته 

كشخص يمكن االعتماد عليه.  

58



مصادر و مراجع للباحثني 
يف الحركة الكشفية

للدكتور محمد ضيف اهلل

1/ املصادر:
أ-الصحافة و خاصة منها الكشفية :

- ثابر )كشاف تونس ثم الكشافة اإلسالمية التونسية( العدد األول بتاريخ جوان 1946 و األخري جانفي 1948،
- طليعتي )الكشاف املسلم التونسي( عدد وحيد جويلية 1946.

- املشعل )الكشاف املسلم التونسي( عدد وحيد أكتوبر1946.
- إىل العمل )الكشاف املسلم التونسي( عدد وحيد ديسمرب 1946.

- السبيل )الكشاف املسلم التونسي ثم الكشافة اإلسالمية التونسية( منذ فيفري 1947.

- السهم )االتحاد الكشايف اإلسالمي( عددان صدرا على التوالي يف جوان و جويلية 1948.
- كشاف املكارم )كشاف املكارم( عدد وحيد بتاريخ نوفمرب 1950.

- األخوة )لسان املخيم الكشفي العربي الرابع( 7 أعداد صدرت بني 10 و 17 أوت 1960.
- التجوال )قسم الجوالة للكشافة التونسية(، عددان صدر أحدهما بتاريخ أكتوبر، نوفمرب، ديسمرب 1958 و اآلخر 

بتاريخ مارس 1974.
- الشبل )قسم األشبال للكشافة التونسية(، عدد وحيد 1960.

- صدى التجمع )لسان التجمع القومي األول للكشافة التونسية( 3 أعداد صدرت بني 11 و 17 جويلية 1974.
املسلمني  الشبان  و مجلة   )1948-1950( النهضة  بينها جريدة  و خاصة من  األخرى  الدوريات  إىل بعض  باإلضافة 

)1947( و الزهرة )1955-1947( و األسبوع )1951-1950( و الصباح )منذ 1951( و العمل )منذ 1954(.

ب-األرشيفات :
*األرشيف الوطني التونسي :

- يف إطار السلسلة هـ )E(، امللف 509، امللفات التالية: 116 الكشاف املسلم التونسي، 179 كشافة الساحل، 196 
كشاف الجنوب بصفاقس، 214 كشاف النصر برادس،  232 كشافة الخضراء، 258 كشافة الشبان املسلمني، 263 
النجم الكشفي، 264 الكشاف امللي اإلسالمي التونسي، 266 االتحاد الكشايف اإلسالمي، 364 كشاف امللوكي، 374 
كشافة النصر، 375، و 510 الكشافة اإلسالمية التونسية، 387 كشاف تونس، 455 الكشافة االتحاديون التونسيون، 

490 كشاف الرجاء.
- يف إطار السلسلة)SG(، السلسلة الفرعية 2 الصندوق 192 امللف 7 و يحتوي على مراسالت تهم األنشطة الصيفية 
و الجمبوري لسنة 1947. و كذلك السلسلة الفرعية 5، الصندوقان 142 و 143، و يحتويان على بضعة عشرات من 

الوثائق املؤرخة فيما بني 1937 و 1954.

*أرشيف الخارجية الفرنسية )الكاي دورساي( :
يف إطار السلسلة: تونس 1940-1917: الصناديق 389 و 390 و 675، تونس 1949-1944: الصندوقان: 34، و 235. 

و يف إطار السلسلة تونس 1955-1944، الصندوق 717.

*أرشيف اإلقامة العامة :
الصناديق 1719، امللف 1 )1939-1937(، و 1865، امللف3 )1947(، و 1904، امللف 1 )1948(.

*مركز التوثيق الوطني :
حيث عدنا إىل امللف حول »الكشافة التونسية« تحت رقم 82/189، وهو يضم قصاصات صحفية و بعض املنشورات 
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الكشفية. كما عدنا إىل عدد من امللفات التي تهم بعض الشخصيات الوطنية ممن نشطوا يف الكشافة و برزوا خاصة 
على املسرح السياسي و من بينهم السادة زكرياء بن مصطفى )9bio( و رشيد صفر)112bio( عبد السالم الكناني 

.)167bio(

ج-الشهادات الشفوية :
و قد أمكن لنا يف هذا اإلطار االتصال بكل من السيدين: نور الدين بن جميع مؤسس و قائد عام جمعية كشاف 
الرجاء )10/11/2006(، و مصطفى الفياللي الذي توىل مهمة كاهية رئيس نفس الجمعية سنة 1954 )عرب الهاتف 

بتاريخ 27/09/2006(.

2/ املراجع :
ا-بالعربية :

- بادن باول، الكشفية للفتيان، نقله إىل العربية رشيد شقري، مكتبة املعارف بريوت، د.ت.
- بلعيد، الحبيب، »تاريخ الحركة الكشفية التونسية: املصادر و بعض املسائل املنهجية، روافد، العد التاسع 2004، ص 

.152-135
اإلسالمية  الكشافة  تاريخ  األوىل حول  الوطنية  الندوة  بحوث  و  دراسات  الجزائرية،  اإلسالمية  الكشافة  - جماعي، 
الجزائرية، املركز الوطني للدراسات و البحث يف تاريخ الحركة الوطنية و ثورة أول نوفمرب 1954، مطبعة هومه الجزائر، 

)د.ت(.
- الخليل، حسن، مراحل الكشافة، املكتب العاملي للطباعة و النشر، بريوت 1974.

- رحومة، رشيد، تاريخ الحركة الكشفية بتونس، الجزء األول 1916-1956،منشورات وحدة اإلعالم بإدارة الشباب، 
ط1، تونس جوان 1984.

- الزغل، حامد، جيل الثورة ذكريات مناضل، سراس للنشر تونس 2001.
 ،2004 التاسع  العد  روافد،  الثانية«،  العاملية  الحرب  نهاية  إىل  الثالثينات  منذ  التونسية  »الكشفية  حامد،  الزغل،   -

ص232-189.
- الشريف، منري، وزراء بورقيبة، مطبعة تونس قرطاج )د.ت(.

- ضيف اهلل، محمد، »الحركة الكشفية التونسية بعد الحرب العاملية الثانية«، املجلة التاريخية املغاربية، ع 68-67، 
1992، ص 391-363.

- ضيف اهلل، محمد، »الحركة الكشفية التونسية«، املوسوعة التونسية، بيت الحكمة، تونس، 2007.
- عبيد، خالد، »الواقع الكشفي التونسي بني التعددية و محاوالت التوحيد 1944-1947«، روافد، العد التاسع 2004، 

ص 188-153.
- العبيدي، ليليا، جذور الحركة النسائية بتونس، تونس 1987.

- قرار، الحبيب، لتحيى تونس...، مطبعة بوسالمة، تونس 1996.
- املسالتي، عبد املجيد، تاريخ املنظمات الشبابية التونسية، جار سرس للنشر، تونس 1989.

- محمد شلبي تقرير عن حوادث زرمدين
- منصور إبراهيم العيادي »بني جيلني« تونس 1988.

- الهادي حمادة حباشي »ومضات من الذاكرة حول تاريخ الحركة الكشفية بمنزل تميم« مطبعة قوس قزح تونس 
.2009

- رشاد الخرباشي »يف الرتبية الكشفية« دليل القائد املربي تونس 2011
- البشري عطية »ما هي الكشفية؟« 1996.  

ب- بالفرنسية :
 Jaques, » scoutisme avec les musulmans au Maroc «, jeunesses en terres d’Afrique, ,)    ( -

.Edition CREER, Imp. Rapide Casablanca 1949, pp. 191-200
.Azaiez, Boubaker, » Témoignage d’un chef scout «, Rawafid, N° 9, 2004, pp. 65-67 -
/ Azzouz, azzedine, l’histoire ne pardonne pas, Tunisie 1938-1969, Paris-Tunis 1988 -

 Belaid, Habib, » les mouvements scouts en Tunisie dans les années trente «, in, les mouve -
 ments politiques et sociaux de Tunisie des années 1930, Actes du 3e séminaire sur l’histoire
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.du mouvement national )mai 1985(, Tunis 1987, pp. 713-741
  Bouhaja, Mustapha,  » Le scoutisme juif en Tunisie à l’époque coloniale «, in, Histoire -

 communautaire, Histoire plurielle, la communauté juive de Tunisie, CDU, Tunis 1999, pp.
.239-250

Chaibi Mohamed Lotfi, » Le Néo-Destour et les mouvements de la Fédération de scou- - 
.tisme Tunisien)1952( «, Dialogue, n° 622, en date du 8/9/86, pp. 16-17

 Grandjouan, M., » le scoutisme chez les musulmans «, in, Entretien sur l’évolution des pays -
.de civilisation arabe, Paris 1937

Histoire du mouvement national tunisien, le » procès « Bourguiba, document inédits, inter- - 
.rogatoire et déposition, CDN, Tunis 1970

Kraiem, Mustapha, la classe ouvrière tunisienne et la lutte de libération nationale, )1939-- -
.1952(, Tunis 1980

.Letellier )G.(, » Les Tunisiens et le scoutisme «, in, IBLA, janvier 1938 -
.Van Effenerre, Henri, Histoire de scoutisme, P.U.F. Paris, 1961-

3/ مذكرات و رسائل غري منشورة :
- بوحجة، مصطفى، الحركة الكشفية التونسية، جذورها و تطورها و عالقتها بالحركة الوطنية 1916-1956، شهادة 

الدراسات املعمقة تحت إشراف د. علي املحجوبي، كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية تونس 1996-1995.
- الزاهي، عبد الخالق، تفاعل الشباب مع الكشافة التونسية، بحث التخرج، املدرسة القومية إلطارات الشباب ببئر 

الباي، تونس 1986-1987.
- الغربي، بسمة، والدة حركة الشباب التونسي، دراسة يف الجمعيات الكشفية و الطالبية و الخريية خالل األربعينات، 
الثقايف، تونس -1989 للتنشيط  املعهد األعلى  الجامعية، تحت إشراف د. حفناوي عمايرية،  الدروس  رسالة ختم 

.1990
 Ouerfelli, Noura, Rôle du mouvement scout dans le développement de la personnalité du -
 jeune tunisien, mémoire de fin d’étude sous la direction de Fredj Ben Rayana, Ecole Normale

.supérieure de la jeunesse et des sports, mai 1981

4/ مواقع على اإلنرتنات :
اعتمدنا على عدد من املواقع الكشفية و الصفحات من بينها :

- املنظمة أو الهيئة
- اسم املوقع

www.scout.org املنظمة العاملية للحركة الكشافة -
http://www.scouts-tunisiens.org الكشافة التونسية -

http://www.scouts-dz.org الكشافة اإلسالمية الجزائرية -
www.libyanboyscout.com الكشافة الليبية -

http://membres.lycos.fr/ikhlasscout/mo9.htm حول الكشفية يف العالم و البالد العربية -
 /http://fr.wikipedia.org : كما اعتمدنا على املوسوعة على الخط ويكيبيديا
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الكتــــب التي صدرت
ملــــــــــعد هذا الكتاب

• دليلي يف التجارب العلمية لألشبال. مطبعة املنار سنة 1973
• تاريخ املصائف و الجوالت. م: فنون الرسم و النشر و الصحافة سنة 1974

• براعات األشبال. م:اإلتحاد العام التونسي للشغل سنة 1976
• ألعاب األشبال. م: اإلتحاد بتونس 1977 و م: مصطفى فتح اهلل بريوت 1978

• املناهج الكشفية املتطورة 1979
• فرقة األشبال. م: اإلتحاد سنة 1980

• تاريخ الحركة الكشفية التونسية )1956-1916( ج1. ط1 م: فنون الرسم والنشر و الصحافة. سنة 1984
• املناهج الرتبوية الكشفية. م:العصرية سنة 1989
• املناهج الرتبوية الكشفية. م:العصرية سنة 1992

• قاموس املصطلحات الكشفية العربية. م: املخترب الكشفي العربية القاهرة سنة 1994

كتب تنتظر الطبع
• التجارب العلمية لألشبال. ج2

• سجل الوحدة الكشفية
• ديوان األناشيد الكشفية

• قصة سيدنا آدم عليه السالم
• الطبيعة لألشبال
• رحلتي إىل الفضاء

• أهازيج الطفولة
• مسرح الطفولة

• ديوان يف مهب الرياح
• الطقوس و الرتاتيب و األنظمة الكشفية
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مراجــــع الكتــــــاب
الكــــتــــب :

• تاريخ الحركة الكشفية بتونس 1956-1916 إعداد رشيد رحومة ج1 ط 1 جوان 1984. منشورات وحدة اإلعالم 
بإدارة الشباب 

• كتب املناهج و الربامج يف الرتبية الكشفية للكشافة التونسية
Ezzedine azzouz : L’histoire ne pardonne pas. Tunisie 1938-1969. Paris Tunis 1988 •

• قرار الحبيب، لتحيى تونس- مطبعة بوسالمة تونس 1996
• الزغل حامد: جيل الثورة ذكريات مناضل. سراس للنشر تونس 2001

• محمد ضيف اهلل. الزنابق الحمراء، الحركة الكشفية التونسية )1965-1916( طبع جامعة منوبة، املعهد العالي 
لتاريخ الحركة الوطنية. املعهد العالي للتوثيق. تونس 2009.

املـــجــــــــالت :
• املجلة التاريخية املغاربية: محمد ضيف اهلل »الحركة الكشفية التونسية بعد الحرب العاملية الثانية«عدد 68-67 

.-1992
• مجلة املشعل لسان جمعية الكشاف املسلم التونسي العدد األول أكتوبر 1946

• روافد: سريمدي حي األندلس. ص .ب 50. 8/11. زغوان العدد 9-2004
• مجالت السبيل: لسان الكشافة التونسية

• مجالت ثابر: لسان كشاف تونس
• مجلة  Dialogue  عدد 622 بتاريخ 8/9/1986.

النــــشــريــــات :
• نشريات »الكشفية«. الكشافة التونسية.

• نشريات »كن مستعد« لسان قسم الرواد و األحباء بالكشافة التونسية.

التقـــــاريــــر:
• التقارير األدبية للمؤتمرات الوطنية للكشافة التونسية.

• تقارير املجالس العليا للكشافة التونسية.
• التقارير املالية الوطنية للكشافة التونسية.

• تقارير املؤتمرات الكشفية العربية.
• تقارير الكشافة التونسية يف إحصاء املشاركني.

• تقارير األنشطة الصيفية.
• تقارير األقسام الفنية.
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الحركة الكشفية التونسية

القائد رشيد رحومة : التحق بالحركة الكشفية سنة 1942. و نشط بالكشافة اإلسالمية الجزائرية 
التونسية. متحصل على قائد تدريب دولي  الكشافة  الكشايف اإلسالمي و  الكشافة اإلسالمية و اإلتحاد  و 
وقائد برامج شارك يف أغلب املؤتمرات الوطنية و العربية و العاملية. عمل مالزما لنائب رئيس املجلس األعلى 
و قيادي بالقيادة العامة. و نشط باملنظمة الكشفية العاملية )انظر املهمات بآخر مقدمة الكتاب(. له إصدارات 
عديدة خاصة بالفنون الكشفية الوطنية و العربية. متحصل على وسام اإلستحقاق الكشفي و وسام إستحقاق 

الشباب و وسام إستحقاق املصائف و وسام القالدة الكشفية العربية.  

التحق بالحركة الكشفية سنة 1934 و انخرط يف الفرقة األوىل  القائد زكرياء بن مصطفى : 
أغلب  يف  شارك  التونسية.  الكشافة  و  اإلسالمية  بالكشافة  نشط  و  التونسي  املسلم  الكشاف  لجمعية 
املؤتمرات الوطنية و العربية و العاملية. توىل مهمة معني قائد إقليم للتجوال لجمعية الكشاف املسلم التونسي 
الكفاح السرية،  التجوال األعلى  super route. ساهم يف إصدار نشوبة  1946. و كان من بني قادة  سنة 
أسندت إليه قيادة إقليم سنة 1947. توىل عديد املرات مهمة قائد قسم التجوال يف الكشافة اإلسالمية ثم يف 
الكشافة التونسية، قاد قسم التدريب سنة 1958 و انتخب يف املجلس األعلى كما انتخب قائدا عاما للكشافة 
التونسية 1962 و 1964، و توىل األمانة العامة ألشبال الجمهورية يف فرتة اتحاد الشباب التونسي، و توىل 
رئاسة اإلتحاد العربي لقدماء الكشافة و املرشدات. و هو ثاني قائد عربي يحرز على وسام قالدة الكشاف 

العربي  سنة 1979  كما هو محرز على وسام استحقاق الشباب و وسام اإلستحقاق الكشفي.
 

القائد أحمد مختار بوعزيز : التحق بالحركة الكشفية سنة 1947 و انضم إىل الكشاف املسلم 
التونسي و الكشافة اإلسالمية و كشاف الرجاء و الكشافة التونسية. متحصل على قائد تدريب دولي و قائد 
برامج. ساهم يف كل املؤتمرات الوطنية و هو عضو باملجلس األعلى و قيادي بالقيادة العامة. فقد قاد قسم 
الجوالة و لجنة الربامج و قسم القدماء و األحباء. و قاد التدريبات الخاصة بقسم الجوالة. كما قاد ملتقيات 
الجوالة العرب. و كان من بني الكشافني األوائل الذين شاركوا يف امللتقى الكشفي العربي الثاني بأبي قري 

سنة 1956 بمصر. متحصل على وسام اإلستحقاق الكشفي.

العنوان : شارع يوغرطة تونس البلفيدار
الهاتف : 501 790 71

الفاكس : 050 201 70
contact.scoutstunisiens@gmail.com : الربيد األلكرتوني

www.scouts-tunisiens.org : موقع الواب


