




 

مشاركة القائد عياد قرنيط يف الدورات التدريبية املتقدمة

القائد عياد قرنيط خالل زيارته لفلسطني واالحتفال بالعضوية الكاملة لجمعية الكشافة واملرشدات الفلسطينية يف املنظمة الكشفية العاملية



بسم الله الرحامن الرحيم

السرية الذاتية للمرحوم القائد عياد قرنيط

ــة  ــوم 5جويلي ــويف ي ــي ت ــوب التون ــة متــزرط بالجن ــط ســنة 1952 بقري ــاد قرني ــد عي ــد املرحــوم القائ ول

ــس. 2020 بتون

أنطلقــت مســرته الكشــفية ســنة 1960 يف زمــرة فــوج معقــل الزعيــم يف فرقــة الكشــافة التــي تتــدرج فيهــا 

مــن كشــاف اىل عميــد اىل قيــادة الفرقــة  ثــم تتواصــل رحلتــه  لينحــت خاللهــا مســرة كشــفية متميــزة مــن 

مفــوض االشــبال يف جهــة تونــس الكــرى اىل قيــادة الجهــة فقائــد جهــة تونــس مــن ســنة 2006 اىل ســنة 

2012 فعضــو باملجلــس االعــى وعضــو قيــادة عامــة مكلــف بالرشاكــة مــن 2013 اىل 2016.

املسرية التدريبية :

شــارك يف كل مراحــل التدريــب ليحصــل عــى قائــد تدريــب دويل يف دورة تدريبيــة قائدهــا املرحــوم القائــد 

احمــد شــاطر ســنة1987 ببــر البــاي.

قادة وشارك يف العديد من الدورات التدريبية بجميع اصنافها.

امللتقيات االقليمية والدولية :

قــاد وشــارك يف العديــد مــن امللتقيــات االقليميــة والدوليــة نســج خاللــه عالقــات متميــزة مــع االشــقاء مــن 

الجزائــر واملغــرب وســوريا... وليبيــا التــي عقــد معهــا اتفاقيــة رشاكــة بــن جهــة تونــس وجهــة طرابلــس.

قلد بوسام االستحقاق الكشفي سنة 2005.

هذه ملحة موجزة رمبا ال تفي الفقيد ثراء مسرته الكشفية مع ما سيضيف لها القادة املتدخلون.

قيادة جهة تونس
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مشاركة القائد عياد صحبة القائد العام وفريق القيادة العامة يف االجتامعات مع السادة الوزراء
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مشاركة القائد عياد يف اجتامعات الدورية املركزية لقسم األشبال صحبة القائد العام



وداعا قائد عياد قرنيط صاحب االبتسامة الصادقة

ــة فادخــي يف  ــة مرضي ــك راضي ــة ارجعــي إىل رب ــا النفــس املطمئن ــا أيته ــم “ي ــه الرحمــن الرحي بســم الل

ــم. ــه العظي ــي« صــدق الل ــادي وادخــي جنت عب

ودعنــا منــذ أيــام اخ عزيــز وقائــد شــهم املرحــوم القائــد عيــاد قرنيــط، وهــو مــن جيــل املربــن والقيــادات 

األفاضــل املؤمنــن بالرســالة الرتبويــة العظيمــة، الناكريــن للــذات والذيــن اسســوا للزمــن الجميــل الخالــد.

كان رحمــه اللــه ومــن خــالل كافــة املواقــع الكشــفية واملســؤوليات القياديــة التــي تحملهــا منوذجــا مرشفــا 

للقائــد و املــريب و املــدرب  املســؤول النزيــه والوطنــي واملخلــص واملتفــاين يف أداء واجبــه. وهــو ابــن مــن 

ــاً  ــة، وظــل وفي ــس أرضــاً وشــعبا وهوي ــة تون ــذروا أنفســهم لخدم ــن ن ــن، الذي ــر امليام ــس الغ ــاء تون أبن

للعهــد الكشــفي الــذي قطعــه عــى نفســه حتــى القــى وجــه ربــه الكريــم. لقــد فــارق الدنيــا،  بعــد مســرة 

عطــاء طويلــة ومشــوار يف العمــل الكشــفي، تــاركاً ســرة عطــرة، وذكــرى طيبــة ومراثــاً مــن القيــم واملثــل 

النبيلــة.

ــادات  ــا جــدا مــن القي ــه. كان قريب ــاد قرنيــط كســب حــب الجميــع بفطرتــه وعفويت املرحــوم القائــد عي

الشــابة ومتفهــا  لهــم،  حريًصــا عــى تدريبهــم وترشيكهــم يف املســوولية، فقــد كان يعاِملُهــم معاملــَة األب 

املــريب الــذي يهمــه شــأنُهم. كان الراحــل ال تغــادره االبتســامة، صــادق القــول وكثــر التأثــر يف النفــوس.

برحيــل املرحــوم القائــد عيــاد قرنيــط فقــدت الكشــافة التونســية أحــد أبنائهــا الــررة ورجــالً شــها بعطائــه 

ــة  ــرة يف خدم ــه الكث ــا إنجازات ــوي والكشــفي، وأم ــه يف مجــال العمــل الرتب ــا قدم ــه مب ــذي ال حــدود ل ال

الكشــفية وتطويــر مرحلــة األشــبال كانــت عنوانــا لحســه الوطنــي ونراســا لألجيــال املتعاقبــة. هــذه شــهادة 

حــق يف مناقــب الفقيــد واعــرتاف بجــزء مــن فضلــه الكبــر عــى منظمــة الكشــافة التونســية.

ــل، ونعــزي كل  ــد مشــاطرين أياهــم األحــزان يف هــذا املصــاب الجل ــة الفقي نعــزي أنفســنا ونعــزي عائل

ــل مناضــل  ــس يف رحي ــزي تون ــة، ونع ــة الشــبابية والكشــفية التونســية و العربي ــة الحرك منتســبي الحرك

ــن  ــس والوط ــفية يف تون ــبابية والكش ــة الش ــوض بالحرك ــق النه ــتمر يف طري ــأن نس ــن ب ــادق، متعهدي ص

ــة والســكينة، وأن يشــمله  ــرة بالطأمنين ــه الطاه ــد روح ــاىل أن يتغم ــبحانه وتع ــه س ــن الل ــريب .. داع الع

ــل الصــر. ــة جمي ــه الكرمي ــم عائلت ــة، وأن يله ــواه الجن ــل مث ــه وأن يجع ــض مغفرت ــه وبفي بواســع رحمت

وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

القائد وحيد العبيدي 

القائد العام للكشافة التونسية
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»يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي إىل ربك راضية مرضية فادخيل يف عبادي 

وادخيل جنتي« صدق الله العظيم.

بسم الله الرحامن الرحامن

»كّل نفــس ذائقــة املــوت وإمّنــا توفـّـون اجوركــم يــوم القيامــة فمــن زحــزح عــن النــار وأدخــل الجنــة فقــد 

فــاز ومــا الحيــاة الدنيــا إالّ متــاع الغــرور.« صــدق اللــه العظيــم.

ــع،  ــوق الودي ــهم الخل ــد الش ــويّف والقائ ــق ال ــز والصدي ــا األخ العزي ــك أيه ــب يف رثائ ــاي أن اكت ــاذا عس م

عيّــاد قرنيــط، فلقــد جمعــت خصــال الكشــاف األيّب يف ســلوكك، وخّفــة الــروح يف كالمــك، وطيبــة القلــب 

يف طباعــك. 

تشــبّعت بالرتبيــة الكشــفية حتــى النخــاع، فــا رأيتــك يومــا غاضبــا وال مزمجــرا وال مكفهــرّا، إذا تحّدثــت 

ســبقت اإلبتســامة كالماتــك، وإذا كنــت يف مجموعــة مــألت الجــّو انرشاحــا وغبطــة ورسورا، لذلــك أحبّــك 

الجميــع، وبــكاك يــوم فراقــك الجميــع، فكأنّــك مــن كّل نفــس مركّــب فأنــت إىل كّل األنــام حبيــب.

كنــت شــديد الولــع بقريتــك الربريــة تامــزرط، قــرب مطاطــة يف الجنــوب التونــي، وكنــت ذا كــرم طــايّئ، 

مــا ســمعت بقائــد كشــفي أو بصديــق يعتــزم الســفر اىل الجنــوب إالّ ورجوتــه أن ينــزل عليــك ضيفــا مبّجــال 

يف قريتــك التــي تفتخــر بهــا أشــّد إفتخــار.

قــدت جهــة تونــس للكشــافة التونســية باقتــدار، وســاهمت يف تكويــن أجيــال مــن القيــادات الكشــفيّة 

ــطن  ــفي يف فلس ــاء كش ــيّة يف لق ــافة التونس ــت الكش ــة ومثّل ــادة العام ــا بالقي ــؤوليات علي ــدت مس وتقلّ

ــة الكشــافة واملرشــدات الفلســطينية. ــن جمعي ــوة م ــة بدع املحتلّ

ــث  ــة تبع ــراك الجميل ــتبقى ذك ــا، وس ــة يف مخيالتن ــط منحوت ــاد قرني ــد عي ــا القائ ــك أيه ــتبقى مناقب س

ــا  ــا يف نفوســنا وإن فارقن ــة الكشــفية املوّســعة، لتبقــى حي ــزاز وســط أحبائــك مــن العائل اإلنــرشاح واالعت

ــوت. ــدك بامل جس

ــن  ــن والصّديق ــع النبيّ ــن م ــه يف علّي ــه وجعل ــس جنان ــكنه فرادي ــط وأس ــاد قرني ــد عي ــه القائ ــم الل رح

ــا.   ــك رفيق ــن اولئ ــن وحس ــهداء والصالح والش

القائد أكرم الزريبي

رئيس املجلس األعى للكشافة التونسية
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أيب وقائدي الحبيب الذي رباين وكربين وعلمني وحرم نفسه من أمور 

ليسعدين ويسعد أمي وأخويت.. 

عــرشة أســابيع مــرت.. عــرشة أســابيع يــا ظهــري ويــا ســندي.. عــرشة أســابيع وكل يــوم ميــر وكل لحظــة 

أحــس بفقــد مختلــف وأحاســيس مختلفــة، مــا بــن رضــا وحــزن وكــر. تواهــان وضيــاع!

أحاســيس وتفاصيــل غريبــة مل يخيــل إيل أين قــد أعيشــها أو أحســها. مل أفقــد أبــاً فحســب، فقــدت نفــي، 

فقــدت قــويت، فقــدت ثقتــي.

اكتشــفت أين حتــى يف األمــور التــي كنــت أعتمــد فيهــا عــى نفــي، كنــت حقيقــة أعتمــد عليــك فيهــا، 

وأســتمد قــويت ودعمــي النفــي مــن وجــودك وســرتك العطــرة الــي غمرتنــي فيهــا حيــا وميتــا. حبــك فينــا 

عززنــا، ثقتــك فينــا بنتنــا، دعمــك لنــا قوانــا! لكــن فجــأة أحسســت أننــي فقدتهــا كلهــا يف لحظــة وفاتــك. 

فقــدت كل يشء. اللــه يرحمــك رحمــة واســعة ويبلغــك عنــا مــا يــرك.

كان إحســايس دومــا أنــه مــا زالــت هنــاك فســحة زمــن وفســحة أمــل تجمعنــا لوقــت أطــول مــع بعضنــا 

ــه  ــس ل ــا لكــن لألســف املــوت لي ــك تعيشــها معــي وتشــاركني فيه ــت أتخيل ــاٍن، كن البعــض، أحــالم وأم

صاحــب! إنــه حكــم اللــه، ولعلــه الخــر.

تعلمــت منــك أشــياء كثــرة وأشــياء، لألســف، مل أفهمهــا إال بعــد رحيلــك! فهمــت بعــد رؤيتــي لخامتتــك 

الحلــوة التــي أكرمــك اللــه بهــا، فحــن كنــت أختلــف معــك يف أمــور وتقــول يل »يــا ولــدي خليهــا عــى 

ريب«، أدركــت أن معاملــة البــرش مبــا يســتحقه البــرش فيهــا لــذة لحظيــة، ومعاملــة الــرب فيهــا لــذة أبديــة. 

اللــه يقدرنــا لنكــون مثلــك وعنــد حســن ظنــك.

قائــدي صاحــب القلــب الكبــر، صاحــب البســمة الدامئــة، الحبيــب الغــايل، الوجــه النضــر، األب املثــايل، 

الرجــل املتفــاين يف ســبيل إســعاد األخريــن ، كنــت القائــد األخ والصديــق واألب للجميــع حتــى أن الجميــع 

ينــــــادوك » بابانا »

يــا أيب رحيلــك آملنــي، رحيلــك أبــى عيوننــا، رحيلــك آدمانــا، رحيلــك قطــع رشيــان قلوبنــا، رحيلــك مــؤمل 

يــا أيب، رحيلــك متعــب لنــا.
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كــم أنــت كبــر حتــى وأنــت تتــأمل يف رسيــرك ال يفــارق تفكــرك همــوم الحركــة الكشــفية و مجلــس الترصف 

ــا أيب ووصيتــك أمــام عينــي ال تقــرص يف حــق قريتــك و  بتمــزرط و جمعيــة متــزرط ، كــم اشــتقت لــك ي

جــذورك ال تقــرص يف حــق املنظمــة التــي كونتــك و دربتــك لتصــل إىل مــا انــت عليــه اليــوم .

ــى  ــف، حت ــك مختل ــف، فهم ــك مختل ــف، اهتام ــك مختل ــف، حنان ــرك مختل ــف، تفك ــودك مختل وج

ــة. ــك مختلف عصبيت

توحشتك، توحشت صوتك، توحشت ضحكتك، توحشت ريحتك، توحشت كلك.

نســأل اللــه العــي القديــر أن يلهمنــا الصــر عــى فراقــك ليوفينــا أجــور الصابريــن، وأن يعيننــا عــى مواصلة 

املســرة التــي خطيتهــا لنــا وأن نكــون عــى قــدر املســؤولية يف تحملهــا، ومــن اللــه نســتمد العــون والتوفيق

رحمــك اللــه يــا أيب وأســكنك فســيح جناتــه مــع األنبيــاء والصديقــن والصالحــن مبــا قدمــت لنــا ولخدمــة 

النــاس.

ابنك يري قرنيط
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القائد عياد صحبة ابنه القائد يرسي قرنيط يف حفل الزفاف



بسم الله الرحامن الرحيم

أنا لله وانا اليه راجعون

رحمك الله » يابابانا » كام يحلو للقيادات الشابة لجهة تونس مناداتك به

غادرنــا القائــد عيــاد قرنيــط أحــد ابــرز قيــادات جهــة تونــس التــي تركــت أثــرا يف الحيــاة الكشــفية يف جهــة 

تونــس مــن خــالل تكوينــه للعديــد مــن القيــادات البــارزة  اليــوم وقيادتــه للجهــة الكــر مــن ســتة ســنوات 

شــهد خاللهــا النشــاط الكشــفي تطــورا مســتمرا وحتــى بعــد مغادرتــه الجهــة بقــي عــى اتصــال معهــا 

حيــث حــر كل املؤمتــرات واملجالــس الجهويــة ولبــى نــداء الواجــب كلــا دعــت الحاجــة، كــا أرص عــى 

تقليــدي بنفســه حبــاة الشــارة الخشــبية يف مؤمتــر جهــة تونــس 2016.

ان هــذه لفتــة رمزيــة مــن قيــادة الجهــة لتخلــد فيهــا ذكــرى فقيدنــا مــع الشــكر الخــاص األخ القائــد العــام 

ــم  ــن لتفاعله ــادة للمتدخل ــكل الق ــر ل ــاء والشــكر والتقدي ــاء الوف ــع النجــاز لق ــه اإليجــايب والري لتفاعل

اإليجــايب مــع هــذا الحــدث.

ــه أن يــرزق اهلهــا  ــا نعــزي انفســنا يف فقــدان رمــز مــن رمــوز الحركــة الكشــفية بالجهــة وندعــوا الل أنن

وذويــه وجميــع اصدقائــه جميــل الصــر والســلوان وان يتقبلــه برحمتــه وغفرانــه ويســكنه جنــة النعيــم.

قائد جهة تونس 

شكري الدريدي
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مساهمة القائد عياد قرنيط يف الدورات التدريبية لجهة تونس طيلة سنوات عديدة



عياد قرنيط ..األخ البعيد القريب.

ــدأت  ــفية. ب ــوة الكش ــدأ األخ ــي ملب ــى الحقيق ــل املعن ــط متث ــاد قرني ــوم عي ــد املرح ــي بالقائ ــل عالقت لع

عالقتــي بالقائــد عيــاد بالصدفــة البحتــة. وكانــت عــر جــواب عــى رســالة منــه مبوضــوع تهنئــة أو معايــدة 

أو ماشــابه. وأنهيتهــا برغبتــي يف زيــارة تونــس الحبيبــة عندمــا تســنح الفرصــة.

مل يطــل االنتظــار فعندمــا تلقيــت الدعــوة لحضــور اللقــاء الكشــفي الحــادي عــرش للمفوضــن الدوليــن 

ــر العزيــزة يف شــتاء عــام 2009.وجدتهــا فرصــة مناســبة الختصــار املســافة  العــرب الــذي أقيــم يف الجزائ

وعبــور الحــدود بــن البلديــن الشــقيقن وتحقيــق الرغبــة القدميــة يف زيــارة تونــس بلدنــا الحبيــب.  ومل 

يضــع الوقــت فبــأول اتصــال مــع القائــد عيــاد أخرتــه مبوعــد ســفري إىل الجزائــر فأبــدى ترحيبــه الشــديد 

وألــّح عــى  حضــوري وبدعــوة رســمية مــن جهــة تونــس التــي كان يرأســها رحمــه اللــه.

أصــدق مــا ميكــن وصــف اللقــاء بيننــا يف تونــس أنــه كان مبنتهــى البســاطة ..والعفويــة ..واللطــف والكــرم. 

ــه يف الكشــفية التونســية. وكان  ــاد ورفــاق درب جمعنــي اللقــاء بالعديــد مــن األخــوة أصدقــاء القائــد عي

كل لقــاء يزيــدين إعجابــاً بالراحــل الكبــر ..ب ســاطته يف التعامــل مــع الجميــع . محبتــه عالقتــه األبويــة 

ولطفــه ودماثــة خلقــه . ودون أي مجاملــة. شــعرت بــأين مل أغــادر بلــدي أبــداً وبأننــي مازلــت بــن أخــويت 

ــا  ــة ومــودة وأخــوة دامــت بينن ــق صداق ــة لخل ــت كافي ــارة عــى قرصهــا كان ــك الزي ــايب. تل وأهــي وأحب

حتــى موعــد الرحيــل.

رحمك الله يا قائد عياد ..كنت نراساَ للصداقة واملحبة واالحرتام .ونبعاً ال ينضب للعطاء.

مضيــت وتركــت أثــرك الطيــب لطفــاً وكرمــاً وعطــاء . ببســاطة وتلقائيــة .. ســكنت قلــوب كل مــن عرفــك 

مــن بعيــد أو قريــب.

عياد قرنيط ..أنحني أمام روحك الطيبة بحزن ..ومحبة .. واحرتام.

 

 رامي منزلجي

املفوض الدويل لكشاف سورية
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صورة تجمع القائد عياد قرنيط بالقائد رامي منزلجي
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القائد عياد قرنيط يف دورة قادة التدريب

تكريم القائد عياد قرنيط يف امللتقى العريب األورويب لألشبال



Au revoir Ayed, au revoir mon cher ami .

Es-ce la fin d’une amitié  qui a duré cinq decenis ?
Comment oublier une belle et heureuse enfance  au sein du groupe Sidi El Bechir. ?
A cette époque, les meilleurs moments étaient ceux où on ne s’arrêtait  pas de se parler 
juste pour des broutilles.
On était heureux et on a appris que  le monde et la vie sont merveilleux  .
Comment oublier notre adolescence où on a appris les valeurs et surtout à avancer 
ensemble malgrès nos differences.
On était jeunes on était beaux.
On s’est  perdu de vue sans savoir pourquoi et on  s’est retrouvé chef et chefetaine 
responsables des louveteaux  et des fleurettes  responsables du grand Tunis (divisé  au-
jourd’hui en quatre wilaya), sous la direction du grand Chef Slim BOUKHRIS et KAIED 
Azouz DAHMANI. Notre objectif était de participer à promouvoir l’éducation de  nos 
louveteaux et fleurettes pour qu’ils deviennent  citoyens résponsables et encadrer leur 
jeunes Chefs de groupes et chefetaines de bouquets avec le soucis de les rassembler 
tous  une à deux fois par an. 
 Tout nos  projets  ont été immaginé , préparé et évalué au pose déjeuner  cinq jours 
par semaine pendant cinq ans  on a été  complice on a été partenaire. ,je voit encore 
les 500  fleurettes et les louveteaux courir , jouer , chanter , dansser grignotter leur gou-
ter…. au Festival des jeux «  mahrajenne El Al3ab » au jardin le  Passage. On a terminé 
cette avanture par un splandide Camp Régional a Menzel Temime tu était économe et 
j’était chefetaine de camp. 
On était Jeunes  on était Ressponsable.
Cher Karnita , comme ca me plaisait de t’appeler combien de fois a  t’ on  chanté au-
tour d’un feu de camp a Borj Cedria , A Borj Touile, A 3in Soltane , à Menzel Temime 
…. 

Qui peut faire de la voile sans vent ?
Qui peut ramer sans rames ?
Et qui peux quitter son ami
Sans verser de larmes ?
Je peux faire de la voile sans vent
Je peux ramer sans rames
Mais ne peux quitter mon ami
Sans verser de larmes.

الله يرحمك و ينعمك ويجعل مثواك الجنة

Chaar Elhem
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بسم الله الرحامن الرحيم

قال تعاىل 

»يا ايتها النفس املطمٔينة ارجعي اىل ربك راضية مرضية 

وادخيل يف عبادي وادخيل جنتي«
 

رحم الله القائد املريب عياد قرنيط وادخله فسيح جنانه وانا لله وانا اليه راجعون.

غادرنــا االخ واالب واملحفــز واملشــجع وصاحــب البســمة الدامٔيــة اىل مثــواه االخــر وتــرك يف نفوســنا حــرة 

ــزام  ــاء وااللت ــدق والوف ــى الص ــا معن ــه وعلمن ــي يدي ــا ع ــد تدربن ــق وقائ ــراق لصدي ــة الف ــة، لوع ولوع

والتعلــق مببــادىء الكشــفية فــال اعــرتاض عــى قضــاء اللــه بــل ندعــو لــه بالرحمــة وان يجعــل قــره روضــا 

مــن ريــاض الجنــة.

ــد عيــاد قرنيــط منــذ اواخــر الســبعينات عندمــا كنــت معينــا بفرقــة االشــبال غــر ان  تعرفــت عــى القائ

القــدر اراد ان يكــون قايـٔـدا لدراســتي التمهيديــة ســنة 1983 مبركــز بــرج الســدرية وكانــت تضــم اكــر مــن 

70 متــدرب مــن بينهــم عــى مــا اتذكــر القائــد هشــام دحــان والطيــب زويتــن وغرهــم وكانــت بصمــة 

القايـٔـد عيــاد واضحــة خــالل كامــل الــدورة مــن ثــم تتالــت اللقــاءات بعــد ذلــك مــن خــالل عديد الــدورات 

التدريبيــة التــي قادهــا او التــي كان مــن ضمــن اطارهــا او الرامــج الكشــفية املختلفــة الجهويــة والوطنيــة 

للقســم وعندمــا تقلــد خطــة قايـٔـد جهــة او عندمــا تــم تكلفتــه بالرشاكــة ضمــن تشــكيلة القيــادة العامــة 

وكان دامٔيــا متمســكا بنفــس الخصــال و الصفــات والقيــم.

القائــد البشــوش واملبتســم صاحــب القلــب الكبــر الكريــم املحــب للجميــع واملحفــز للشــباب واملتمســك 

بوحــدة الجمعيــة واملحافــظ عــى مبادئهــا.

فارقتنــا ايهــا االب الحنــون اىل ديــار الخلــد غــر اننــا لــن ننــى قهقهاتــك وانفعاالتــك وجلســاتك وتعلقــك 

بالكشــفية.

رحمك الله رحمة واسعة وان لله وان اليه راجعون.

القائد ابراهيم درمول

عضو القيادة العامة للكشافة التونسية
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القائد املثابر املجتهد املتحدي واملخلص للحركة الكشفية:

الصديــق القائــد املرحــوم فقيــد الحركــة الكشــفية عيــاد قرنيــط الرجــل الــذي أحــب الكشــفية كــا ال يحبها 

أحــد وعمــل بــكل جديــة واخــالص وتفــاين مــن مختلــف مواقع املســؤوليات التــي تحملهــا، محليــة وجهوية 

ووطنيــة إذ أن هــذه املســاحة وال هــذا الكتيــب ال يكفــي إلبــراز مناقــب الفقيــد ودوره املؤثــر يف خدمــة 

الحركــة مــن مختلــف هــذه املواقــع، لكننــي وبحكــم صداقتــي وقــريب للقائــد عيــاد رغــم انــه مــن الجيــل 

الــذي قبــي ســأكتفي بالتعــرض لبعــض املواقــف واألنشــطة التــي عايشــت فيهــا املرحــوم  والتــي تأكــد 

شــهامة وطيبــة قلــب الرجــل وإخالصــه للحركــة الكشــفية رغــم كل مــا تعــرض لــه يف حياتــه مــن انتقــادات 

وعراقيــل لعلهــا كانــت ســببا يف إرصاره عــى معانقــة النجــاح واإلبــداع يف كل املهــام  واملســؤوليات التــي 

ــا هــي أنــه كل مــا تتقــدم وتنجــح أكــر كلــا تتلقــى الربــات  والعراقيــل  تحملهــا إذ أن القاعــدة لدين

والجــذب إىل الــوراء واإلســاءة تكــون أكــر.

عــى كل أعــود إىل املوضــوع وانطلــق بفــرتة تحمــل القائــد عيــاد ملســؤولية مفــوض قســم االشــبال بجهــة 

ــن  ــة اب ــن فرق ــدد تكوي ــت بص ــرا إذ اين كن ــها كث ــال مل أعايش ــق يق ــي والح ــات والت ــس يف الثانيني تون

زيــدون يف ذلــك الوقــت ومل يكــن يل اهتتــام كبــر باألنشــطة الجهويــة ومــا أذكــره فقــط مبادرتــه بإخــراج 

ــذي نظمــه ألول مــرة  ــات إىل املجتمــع مــن خــالل مهرجــان األلعــاب ال ــوادي واملخي الكشــفية مــن الن

بحديقــة »البّســاج«.

ثــاين يشء هــو مــا يتميــز بــه أيضــا القائــد عيــاد منــذ بدايتــه هــو ســعيه الدائــم لتشــجيع الكفــاءات الشــابة 

ودعمهــا أدبيــا وماديــا وخاصــة مفــويض الجهــة وهــذا ملســته أنــا شــخصيا ملــا تحملــت مســؤولية مفــوض 

قســم الكشــافة بجهــة تونــس يف أواخــر الثانينيــات.

ــز لجهــة تونــس  ثالــث وأهــم فــرتة يف نشــاط القائــد عيــاد هــي فــرتة قيادتــه بــكل كفــاءة واقتــدار ومتيّ

للكشــافة التونســية، وقــد شــهد الجميــع النقلــة النوعيــة التــي شــهدتها الجهــة يف عهــده يف مجــال الرامــج 

والتدريــب وابــراز صــورة الحركــة الكشــفية يف املجتمــع مــن خــالل تطبيــق برامــج الرشاكــة مــع املنظــات 

والهيــاكل املختلفــة. كــا يحســب للقائــد عيــاد الــذي يف عهــده تــم هــدم نــادي الجهــة وكل حــي الشــباب 

محمــد الخامــس ليتــم بنــاء مدينــة الثقافــة حاليــا، مــا أجــره لكــراء نــادي يف البدايــة لضــان إســتمرار 

نشــاط الجهــة ثــم ســعى بــكل إرصار وجهــد معتمــدا عــى عالقاتــه الوطيــدة بالســلط الجهويــة آن ذاك 

وعــى رأســها وايل تونــس ورئيــس البلديــة شــيخ املدينــة ومتكــن الجهــة مــن نــادي وهــو ال يــزال اىل اآلن 

ــي ســاهمت  ــات الت ــا وأن هــذه العالق ــوان. عل ــاب الخراء-ســاحة عــي البله ــة الرســمي بب ــر الجه مق

يف دعــم الجهــة واســتقرار نشــاطها ومختلــف أفواجهــا كانــت نقطــة قــوة القائــد عيــاد والتــي أصبحــت 

ــم  ــث ســعى بعضه ــاد بســببها حي ــد عي ــم مؤاخــذة القائ ــلبية ت ــورة إىل نقطــة س ــد الث ــادر بع ــدرة ق بق

ــكل أمل وحــرة  ــة ب ــادر الجه ــال وغ ــا حصــل فع ــة وهــذا م ــادة الجه ــن قي ــه م ــد إىل إزاحت بأقــى الجه
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الجهــة وعليكــم التــى قــّى قرابــة التســع ســنوات يف قيادتهــا بــكل اقتــدار وكان مدافعــا رشســا عنهــا وعــن 

اســتقالليتها، وحســب رأيــي املتواضــع ورأي األغلبيــة أن الجهــة شــهدت نقلــة نوعيــة يف عهــده وأنــا مــن 

كنــت قائــد فــوج بهــا عــى مــدى أكــر مــن عــرشون ســنة وعايشــت وعملــت مــع عــدة قــادة جهــات.

الفــرتة الرابعــة هــي فــرتة دخــول القائــد عيــاد بعــد املؤمتــر الوطنــي 22.  إىل القيــادة العامــة يف ســبتمر 

2013 مببــادرة مــن القائــد وحيــد العبيــدي القائــد العــام لــرد االعتبــار للرجــل واعرتافــا لــه باســم الجمعيــة 

ــاد مســؤولية اإلرشاف عــى  ــد عي ــس، وتحمــل القائ ــة تون ــه لجه ــرتة قيادت ــة وخاصــة ف ــه للحرك مبــا قدم

اللجنــة الوطنيــة للرشاكــة وتنميــة املجتمــع. وكعادتــه كانــت للقائــد عيــاد عديــد االنجــازات أهمهــا تكويــن 

لجنــة قويــة تظــم عديــد القــادة األكفــاء مــن الشــباب والشــابات خاصــة ممــن لهــم خــرة وتجارب أنشــطة 

ــزة  ــه املتمي ــاده عــى خــرة الســنن وعالقت ــع. وســعى باعت ــة املجتم ــة وتنمي ــة وخدم يف مجــال الرشاك

بالجميــع اىل مزيــد دعــم برامــج الرشاكــة بالجمعيــة وتوظيفهــا إلبــراز صورتهــا يف املجتمــع وتوفــر الدعــم 

املــادي لهــا، وأشــر هنــا عــى ســبيل الذكــر ال الحــرص إىل الرشاكــة املتميــزة مــع وزارة البيئــة واملهرجانــات 

واملعــارض البيئيــة التــي تــم تنظيمهــا يف أســبوع البيئــة جــوان 2014 مبنتــزه النحــي وجــوان 2015 بشــارع 

الحبيــب بورقيبــة بالعاصمــة، وكذلــك دعمــه للرشاكــة املتميــزة مــع املفوضيــة العامــة لشــؤون الالجئــن 

فــرع تونــس والتــي توجــت كالهــا. مبشــاركة متميــزة ودعــم مــايل ومــادي للجمبــوري الوطنــي الثالــث 

أوت 2015 بــرج الســدرية.

ــاد  ــد عي ــل القائ ــن قب ــه م ــذي لقيت ــر ال ــم الكب ــود والدع ــادة باملجه ــام إىل اإلش ــي يف الخت ــا ال يفوتن ك

قرنيــط طــوال فــرتة اضطالعــي مبســؤولية رئاســة اللجنــة الوطنيــة للتدريــب وتنميــة القيــادات بالكشــافة 

التونســية 2016-2013 وكان الســند واملدعــم املعنــوي واألديب واملــادي للجنــة طــوال هــذه الفــرتة إذ كنــت 

أشــعر بارتيــاح كبــر ملـّـا يكــون القائــد عيــاد بجانبــي ســواء يف اجتاعــات اللجنــة الدوريــة بالنــادي املركــزي 

وخاصــة مــا يقدمــه يل مــن دعــم صــادق لــدى اضطالعــه مبهمــة مســاعد املنســق العــام لــكل الــدورات 

التدربببــة التــي نظمناهــا مبركــز بــرج الســدرية خاصــة. كــا أشــر إىل أن القائــد عيــاد »ولــد دوريت« يف 

الدراســة التدريبيــة املغاربيــة لقــادة التدريــب املنظمــة بغابــة جودايــم ليبيــا يف أوائــل تســعينييات القــرن 

ــا عــى  ــة وإرشافن ــادة العام ــا للقي ــه وعــى هامــش متثيلن ــا أشــر أيضــا وبدعــوة وحــرص من املــايض، ك

أنشــطة بجهــات الجنــوب زرت عديــد املــرات وأقمــت ببيتــه بالقريــة الجبلبــة الجميلــة متــزرط التــي كان 

يعتــز باإلنتــاء إليهــا كثــرا وهــي بلــده ومســقط رأســه.

هــذا مــا ميكــن أن أقــول مــن خــالل هــذه الفقــرة املطولــة نســبيا يف حــق املرحــوم القائــد عيــاد قرنيــط 

واتحفــظ عــن عديــد األشــياء األخــرى ملــا فيهــا لألســف مــن إســاءة للمرحــوم الــذي كان يتــأمل يف صمــت 

ويصارحنــي بهــا ملــا كنــت أقــوم بواجــب الزيــارة لــه وهــو عــى فــراش املــرض.
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رحمه الله رحمة واسعة ورزقنا وأهله جميل الصر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

القائد الصادق منصور

عضو املجلس األعى للكشافة التونسية

16

القائد عياد قرنيط يف اصورة تذكارية مع عدد من القيادات الكشفية

توسيم القائد عياد قرنيط بوسام االستحقاق الكشفي



اىل فقيد الحركة الكشفية بجهة تونس

اىل صديقي القايد عياد
 

ــد  ــة وقائ ــادة العام ــو القي ــبق وعض ــس األس ــة تون ــد جه ــط قائ ــاد قرني ــد عي ــابيع القائ ــذ أس ــا من ودعن

ــة. ــة الخاص ــا بصم ــرك فيه ــة ت ــرة طويل ــدويل، مس ــب ال التدري

ــذ برامجــك،  ــا يف تنفي ــاك، حازم ــارق البســمة محي ــة والنشــاط ال تف ــم الحركي ــا دائ ــدا بشوش ــك قائ عرفت

ــرو وحنكــة. تواجــه املصاعــب بصــر وت

عرفتــك أكــر  يف  فــرتة تحضراتنــا ملؤمتــر جهــة تونــس ســنة 2006 وكنــت انــت مرتشــحا لقيــادة الجهــة 

إىل جانــب قائــد آخــر )تقريــب عبــد الرحــان ميــالد(. كنــت آنــذاك قائــدا لفــوج بــاردو وراودتنــا األحــالم 

لتكويــن فريــق عمــل متاســك فدخلنــا اللعبــة ووعدتــك بالعمــل معــا لجمــع القيــادات حــول برنامجنــا 

للــدورة القادمــة. 

وأتذكــر جيــدا انــه  قبــل يــوم مــن املؤمتــر دعيــت مــن طــرف املرتشــح الثــاين لجلســة صغــرة – دون علــم 

أحــد - فذهبــت و اســتمعت لــه وكنــت حازمــا يف موقفــي فبينــت لــه اننــي ثابــت يف موقفــي مــع مــن 

تواعــدت معــه.... ولكــن مل متــض 5 دقائــق عــى خروجــي مــن املقهــى اذ بهاتفــي يــرن ويخــرج يل منــه 

ــة.... إىل اآلن مل افهــم كيــف علمــت بجلســتي معهــم. ومل  صوتــك املعهــود لتســألني عــن نتيجــة املحادث

اســألك.. ولكــن اعلــم جيــدا أنــك كنــت فنــان يف التنظيــم والتحضــر ملثــل هــذه املناســبات.   فــكان املؤمتــر 

وانترصنــا .. ودخلــت معــك يف اطــار الجهــة .. وكانــت البدايــة.

ــادي  ــك بن ــب وكان ذل ــد تدري ــات مســاعد قائ ــدي لحب ــدا حرصــك الشــديد عــى تقلي ــر جي ــك اتذك كذل

املتقاعديــن ببــاب الخــراء وكذلــك حرصــك  الشــديد عــى متكينــي مــن قيــادة دورة ابتدائيــة لقيــادات 

جهــة تونــس ألول مــرة يف تجربتــي وكنــت خــر ســند يل يف هــذه املغامــرة.

رحلت عن هذه الدنيا وكنت صاحب فضل وخر كثر.

ســنتذكرك وســرتفرف روحــك حولنــا يف كل نشــاط كشــفي وســراك بيننــا يف امللتقيــات واملجالــس واملؤمترات 

ــادي الجهة. ويف ن

ــن  ــاناً، وع ــان إحس ــن اإلحس ــزه ع ــّم اج ــه. الله ــو أهل ــا ه ــه مب ــه، وال تعامل ــت أهل ــا أن ــه مب ــّم عامل الله

اإلســاءة عفــواً وغفرانــاً . اللهــّم أدخلــه الجّنــة مــن غــر حســاب، وال ســابقة عــذاب. اللهــم زد مــن حســناته 

وتجــاوز عــن ســيئاته وأعفــو عنــه انــك أنــت العفــو الكريــم يــا رب العاملــن. اللهــم انزلــه منــازل الصديقــن 

والشــهداء والصالحــن، اللهــم اجعــل قــره روضــه مــن ريــاض الجنــه وال تجعلــه حفــره مــن حفــر النــار.
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اللهم افسح له يف قره مد برصه وافرش قره من فراش الجنه.

القائد البشر اليحياوي

قائد جهة سابق

18

صورة تذكارية للقائد عياد قرنيط يف اضمن مساهمته يف تأطري الدورات التدريبية

توسيم القائد عياد قرنيط بوسام االستحقاق الكشفي املغاريب



تحّية إىل روح القائد الفذ عّياد قرنيط رحمه الله.

ــر  ــا مــن كّل املواقــع. وأذكــر مــروره املؤث ــا للكشــفية عامــال مــن أجله ــاد قرنيــط محبّ ــد عي عرفــت القائ

والناجــع عــى رأس قيــادة جهــة تونــس التــي ناضــل مــن أجــل ان تتحصــل عــى مقــر خــاص بهــا ببــاب 

ــن يف النشــاط أو عقــد اجتاعــات كشــفية. واذكــر  ــكل الراغب ــادي ل ــاب هــذا الن ــح ب ــد فت الخــراء. وق

اننــي ملــا كنــت قائــدا لقســم الكشــافة نظمــت بــه عــدة اجتاعــات للدوريــة املركزيــة. وقــد كان يوفــر 

كل ظــروف النجــاح.

وملــا اضطلــع مبســؤولية يف القيــادة العامــة كان حريصــا عــى ضــان كل ممهــدات النجــاح لرامــج الرشاكــة 

وطنيــا وعربيــا ودوليــا. ومــا مييّــز القايــد عيّــاد رحابــة صــدره وأســلوبه اللّطيــف واملثابــر يف نفــس الوقــت 

لألعــداد وتنفيــذ األنشــطة. وكان يبعــث فيمــن يســاعده ويرافقــه النشــاط البهجــة والــرور وهــي صفــات 

نادرة.

رحم الله القائد عيّاد قرنيط رحمة واسعة وأسكنه فراديس جنانه.

القائد فوزي زارعي

عضو القيادة العامة للكشافة التونسية
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بسم الله الرحامن الرحيم

أنا لله وانا اليه راجعون الله أكرب

ــة  ــؤولية مفوضي ــا مس ــث تحملن ــنة 1978 حي ــذ س ــة من ــه عالق ــي ب ــط تربطن ــاد قرني ــد عي ــوم قائ املرح

االشــبال بجهــة تونــس واعضــاء بالدوريــة املركزيــة لقســم االشــبال ثــم معــي عضــو بقيــادة جهــة تونــس 

كــا شــاركنا يف قيــادة  العديــد مــن الــدورات التدريبيــة  وخططنــا مــع بعضنــا العديــد مــن الرامــج الفنيــة 

والرتفيهيــة وشــاركنا يف دورة تدريبيــة بالجزائــر ســنة 1984.

ــه  ــا مبنزل ــا ،واجتمعن ــث احســن اســتقبالنا ووفادتن ــا مبطاطــة ... ومتــزرط مســقط راســه حي ــا التقين ك

ــا وســخيا. ــدة وكان كرمي ــاءات مفي ــرات يف لق ــد امل ــة العدي بالعاصم

رحمه الله رحمة واسعة ورزق عائلته الصر والسلوان .

القائد البشر املعريف 

قائد جهة سابق
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وفاء لروح املرحوم القائد عياد قرنيط

خواطر للذكرى بقلم القائد رشاد الخربايش

بسم الله الرحامن االرحيم

»يــا ايتهــا النفــس املطمئنــة ارجعــي اىل ربــك راضيــة مرضيــة فادخــي يف عبــادي وادخــي جنتــي صــدق 

اللــه العظيــم.

انطفــأت يف املــدة األخــرة شــموع عــدد مــن كبــار قــادة الكشــافة التونســية وشــيعنا جثامينهــم اىل مأواهــم 

األخــر ومل تبــق منهــم ســوى ذكريــات مواقــف وعالقــات نســجوها طيلــة مســرتهم الكشــفية...لقد فقــدت 

ــن  ــاء ب ــادة زكري ــال الق ــادئ الكشــفية امث ــم وتشــبعهم باملب الســباحة الكشــفية رجــاال عرفناهــم باميانه

مصطفــى وســليم بــن مصطفــى وبــوراوي بــن عــي والهــادي البكــوش وحامــد القــروي وتبعهــم يف غفلــة 

منــا القائــد عيــاد قرنيــط الــذي وفــاه االجــل املحتــوم بعــد حــادث بســيط يف البدايــة لكنــه تطــور وكانــت 

لــه انعكاســاته ســلبية عــى صحتــه فكانــت النهايــة وتلــك مشــيئة اللــه....ومل يبقــى لنــا ســوى الرتحــم عليــه 

وعليهــم راجــن مــن  اللــه أن يســكنهم فراديــس جناتــه.

لقــد عرفــت القائــد عيــاد منــذ الطفولــة وكنــا ننشــط بفرقتــن مختلفتــن وجمعنــي أول لقــاء بــه ملتقــى 

ــد حســن  ــوض الكشــافة القائ ــادة مف ــل بقي ــرج الطوي ــت ب ــك الوق ــس الكــرى يف ذل ــة تون ــداء لجه عم

ــش  ــون كناني ــوا يحمل ــداء كان ــل أن العم ــن الجمي ــك الزم ــات ذل ــن خاصي ــه.... وم ــه الل ــييش رحم الفرش

ــت هــذا  ــائل والتجــارب واالناشــيد وغرها.....عرف ــادل الرس ــاء لتب ــن يف اخــر اللق ــا العناوي ــون فيه يتبادل

الفتــى  الهادئ،اللطيــف ،املــرح ،صاحــب االبتســامة الدامئــة وتواصلــت عرشتنــا طيلــة هــذه املــدة رغــم 

انتائــه لقســم االشــبال وانتــايئ لقســم الكشــافة لكــن التدريــب كان يجمعنــا يف امليــدان فكنــا ال نضيــع 

ــه  ــا الصدقائ ــا مخلص ــذا كان وفي ــكار... ويف كل ه ــث واالف ــار واالحادي ــادل األخب ــك ونتب ــة لنضح الفرص

صادقــاً يف تعاملــه بســيطا يف عالقاتــه ينفعــل برعــة لكــن االبتســامة رسعــان مــا تعيــده اىل طبيعتــه االوىل 

ــه املعهــود. وهدوئ

كان القائــد عيــاد كشــافا مؤمنــا بالرســالة الكشــفية ومبادئهــا وقيمهــا وكان صاحــب خــرة  وتجربــة ميدانية 

مكنتــه مــن أن يتــدرج يف عديــد املســؤوليات الكشــفية تدرجــا طبيعيا....

وتبــوأ قيــادة جهــة تونــس لفــرتة هامــة نســج فيهــا عــدة عالقــات وربــط جســور التواصــل مــع مختلــف 

ــادة   ــا الق ــه به ــي ينادي ــارة الشــهرة الت ــك العب ــه تل ــت علي ــى اطلق ــا حت ــا عطوف ــا وأب ــال وكان أخ االجي

الشــبان »ببابانــا » ...كان املرحــوم ســخيا ال يــدع مجــاال لرفاقــه عنــد الجلــوس باملقهــى اىل دفــع معلــوم 

ــوس  ــاي للجل ــوة أو ش ــى قه ــاء ع ــاق واالصدق ــوة الرف ــا لدع ــباقا دامئ ــات، وكان س ــتهالكهم للمرشوب اس

والحديــث و تبــادل  النكــت واالحاديــث ، وكان يحــب النــاس والقــادة  ويشــاركهم افراحهــم واتراحهــم وال 
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يــرتدد يف مــد يــد املســاعدة وشــد ازرهــم.

ــت  ــة وكن ــة كمســؤول عــن الرشاك ــادة العام ــا بالقي ــي قضاهــا معن ــرتة الت ــك الف ــدا تل ــر جي ــت أذك مازل

ــا  املديــر التنفيــذي بالكشــافة التونســية فكنــت عــى اطــالع كامــل عــى مــا يقــوم بــه مــن تحــركات  أن

ــره يف كل  ــداد تقاري ــباقا يف اع ــة، وكان س ــات رشاك ــة واتفاقي ــات ماراطوني ــاالت اجتاع ــازات  واتص وأنج

مــدة وال افــيش رسا عندمــا أقــول أننــي اعجبــت أنــا والقائــد العــام بالتقريــر الــذي أعــده عــن الرشاكــة 

ــل واالنشــطة  ــوزارة مــن حيــث التفاصي ــا مــع املســؤولن بال ــاه يف لقاءاتن ــة وقــد اعتمدن مــع وزارة الرتبي

ــام وغرهــا. ــن واالرق واالماك

مــع االســف مل يتمتــع املرحــوم بتقاعــده ألنــه كــرس كل وقتــه للكشــافة لكــن مــع ذلــك مل يهمــل واجباتــه 

ــكا  ــا ومتمس ــا  وكان ناجح ــات به ــدى  الجمعي ــرأس إح ــث ت ــه  حي ــقط رأس ــاه مس ــه واتج ــاه عائلت اتج

باصالتــه بجــذوره الربريــة وباحيائــه لرتاثهــا معتــزا بلهجتهــا االماريغيــة.....

لقــد كانــت  للقائــد عيــاد عالقــات جيــدة عربيــا ومغربيــا عــى املســتوى الكشــفي وكانــت لــه صداقــات 

متينــة يف كل مــن ليبيــا والجزائــر ومــرص واملغــرب واألردن ولبنــان وســوريا وفلســطن وغرهــا..... وقــد زار 

فلســطن مــع وفــد القيــادة العامــة للكشــافة التونســية مبناســبة االعــرتاف الــدويل بالكشــافة الفلســطينية 

كــا تحصــل عــى وســام االســتحقاق الكشــفي التونــي ووســام االســتحقاق الكشــفي املغــاريب نظــرا لــدوره 

يف ربــط الصلــة باألشــقاء يف الــدول املغاربيــة.

ــه التعــب واالرهــاق ومل يعــر  ــال من ــود ن ــام كل هــذه املســرة وكل هــذه االنشــطة وكل هــذه الجه وأم

ــل  ــه املــرض ومل يتقب ــاوم اىل أن أطــاح ب ــه الســكري مأخــذا شــديدا وبقــي يق ــه فأخــذ من ــة لصحت اهمي

ــل  ــاه االج ــه اىل ان وف ــا كان يعاني ــورة م ــا بخط ــايل جميع ــت ومل نب ــراش والبي ــه للف ــة يف مالزمت الوضعي

املحتــوم فرحــل يف صمــت تــاركا لوعــة يف صفــوف القــادة الذيــن عرفــوه وعملــوا معــه يف مختلــف املياديــن 

رحمــه اللــه رحمــة واســعة واســكنه فراديــس جناتــه ورزق اهلــه وذويــه واألرسة الكشــفية جميــل الصــر 

والســلوان وانــا للــه وانــا اليــه راجعــون وال حــول وال قــوة اال باللــه العــي العظيــم.

خواطر بقلم القائد رشاد الخربايش
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كلمة تابني يف حق اخي وقائدي املرحوم قائد عياد قرنيط

اللــه اكــر وســبحان مــن تفــرد يف امللــك ونحمــده عــى قضائــه وندعــو لفقيدنــا ان يجعــل اعالــه يف ميــزان 

ــس  ــايت والشــبايب يف تون ــل الجمعي ــدا للعم ــة الكشــفية فقي ــد الحرك ــد املرحــوم فقي ــر القائ حســناته يع

ــط  ــط تجــاوزت النشــاط الكشــفي اىل حــد الرواب ــط رواب ــاد قرني ــدي واخــي املرحــوم عي ــي بقائ جمعتن

العائليــة حيــث كان ســببا يف التحاقــي بصفــوف الحركــة ســنة 1974 صحبــة كافــة اتــراب الحــي و شــجعنا 

ــب  ــة اشــبال العندلي ــدا لفرق ــد املرحــوم قائ ــا عرفــت القائ عــى االنضــام و كان باتصــال يومــي بأوليائن

وقائــدا لفــوج ســيدي البشــر ثــم قائــدا لفــوج معقــل الزعيــم وهــو مــن مؤســي الفــوج صحبــة القائــد 

املرحــوم قائــدي املولــدي بالــزي طــان حريصــا عــى نــرش الحركــة الكشــفية ومؤمنــا مببادئهــا  الزلــت اذكــر 

ــن كال املخيمــن 300  ــدد املشــاركن ضم ــث تجــاوز ع ــاق حي ــم مرن ــل ومخي ــرج الطوي ــع ب ــم الربي مخي

كشــاف.

عملــت مــع القائــد املرحــوم  »قيــودة » وهــي الكنيــة التــي كان يفضلهــا ويلقبنــي بهــا وكان حريصــا عــى 

االطمئنــان عــى مســريت الكشــفية ضمــن اطــار مفوضيــة االشــبال بجهــة تونــس وخاصــة تنظيــم مهرجــان 

األلعــاب بــرج الســدرية وهــو اول مــن نظــم مهرجــان األلعــاب بحديقــة البســاج تونــس ســنة 1984 ثــم 

بعــد عــرش ســنوات نظمــت بصفتــي مفــوض االشــبال بجهــة تونــس اقتــداء بــه مهرجانــا لأللعــاب بحديقــة 

البســاج أي ســنة 1994.

عملــت صحبــة القائــد يف التدريــب عــى امليــدان وعضــو الدوريــة املركزيــة لألشــبال لســنن كــا اذكــر انــه 

صحبــة املرحــوم القائــد رضــا البحــري بعــث اول متجــر كشــفي يعتنــي بالــزي الكشــفي وكل لــوازم التخييــم 

وظــل لســنن عديــدة املــزود الوحيــد.

تــراس جمعيــة متــزرط وعمــل عــى احيــاء ونــرش الــرتاث الربــري وتجميــع أبنــاء متــزرط كان ناشــطا ضمــن 

الحــزب االشــرتايك وشــغل مســؤولية رئيــس شــعبة ورئيــس جامعــة حتــى يتمكــن مــن اســداء الخدمــات 

للمنظمــة كان وطنيــا غيــور عــى املنظمــة يقــدم لهــا الخدمــات مــن أي موقــع كان.

ــة والشــباب  ــه مــن اجــل خدمــة االخــر واملســاهمة يف تأطــر الطفول ــه وعائلي ــه ووقت ســخر كل امكانيات

فيكفيــه رشف انتــاء كل العائلــة وابنــاء حيــه للحركــة الكشــفية وذلــك اميانــا منــه بالــدور الرتبــوي للحركــة 

الكشــفية.

رحم الله الفقيد واسكنه فراديس جنانه وجعل كل اعاله الخرة يف ميزان حسناته.

القائد رياض الككي     

عضو القيادة العامة للكشافة التونسية
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القائد واألب الكشفي عياد قرنيط

الله أكر ... الله أكر

إنا لله وإنا إليه راجعون

بلوعــة كبــرة فقــدت األرسة الكشــفية القائــد واألب واملــريب عيــاد قرنيــط أحــد أعمــدة املنظمــة الكشــفية، 

عرفــت القائــد عيــاد يف قســم األشــبال كأحــد أعمــدة القســم وقياداتــه التدريبيــة، ثــم شــاركته العديــد مــن 

الزيــارات ملختلــف الوحــدات الكشــفية يف مختلــف أنحــاء الجمهوريــة.

توليــت مســاعدته يف قيــادة دراســة الشــارة الخشــبية بجبــل الرصــاص وكان تحــدي كبــر للقيــادة والســعي 

إلنجــاح الــدورة وقــد ســاهم القائــد عيــاد بفضــل عالقاتــه يف متيــز الــدورة وتوفــر كل أســاليب النجــاح.

كا عملت معه يف قيادة جهة تونس مكلفا بلجنة تنمية القيادات.

ــادة العامــة للكشــافة التونســية بعــد الثــورة كنــت معــه عــن قــرب  ــة الرشاكــة بالقي ــه لجن وخــالل تولي

وكانــت فرصــة كبــرة للتعلــم منــه عــى حســن ربــط العالقــات وكيفيــة وكيفيــة إعــداد وتنفيــذ أنشــطة 

الرشاكــة، ولعــل أهــم عمــل خرجنــا بــه وكان ســابقة يف تاريــخ الكشــافة التونســية بانجــاز تقريــر مــرشوع 

مدرســتي مصــدر افتخــاري مبــا يــرز قيمــة العمــل التطوعــي للمنظمــة وكان القائــد عيــاد قرنيــط القلــب 

النابــض واملســاهم الكبــر يف توفــر مختلــف االحصائيــات وذلــك مبــا متيــز بــه مــن عالقــات جيــدة مــع 

مختلــف قــادة الجهــات.

رحم الله القائد عياد قرنيط ورزق أهله وذويه جميل الصر.

القائد ظافر التميمي

مدير اإلعالم بالكشافة التونسية
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القائد عياد قرنيط يف بداياته الكشفية

القائد عياد قرنيط أثناء مراسم رفع العلم
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القائد عياد قرنيط خالل مشاركته يف االحتفال باليوم العاملي لالجىء

حضور القائد عياد قرنيط يف امللتقى املغاريب للجوالة بربج السدرية
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إصدار الكشافة التونسية

سبتمر 2020

جمع النصوص والصور والوثائق : القائد ثامر عتيق

التصميم واملتابعة الفنية : القائد ظافر التميمي

SIMPACT الطباعة : مطبعة



العنوان : شارع يوغرطة تونس البلفيدار
الهاتف : 501 790 71

الفاكس : 050 201 70
 contact.scoutstunisiens@gmail.com : البريد األلكتروني

www.scouts-tunisiens.org : موقع الواب


