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رحل املرحوم القائد الشاذيل باشا من عرّفته القواعد بالقائد العام للكشافة التونسية لثالثة عقود 

بسم الله الرحمن الرحيم

» يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي إىل ربك راضية مرضية فادخيل يف عبادي وادخيل جنتي« صدق الله العظيم

بخالــص األىس والحــزن نعــت الكشــافة التونســية والعربيــة الفقيــد القائــد الشــاذيل باشــا الــذي وافــاه األجــل يــوم 22 نوفمــر 

2016 وقــد كان الفقيــد مــن أعيــان الحركــة الكشــفية التونســية ووجيــه مــن وجهــاء الحركــة الكشــفية العربيــة، وكذلــك 

محــل ترحــاب وتقديــر مــن املنظمــة الكشــفية العامليــة.

برحيــل القائــد الشــاذيل باشــا تفقــد الحركــة الكشــفية التونســية والعربيــة ابنــا عزيــزا بــارا ورمــزا نضاليــا بــارزا، ملــا اجتمــع 

يف الفقيــد مــن صفــات اإلنســانية وخصــال األصالــة والطيبــة وميــزات البــذل والعطــاء والتطــوع. لقــد كان الفقيــد عالمــة 

بــارزة يف تاريــخ نضــال الحركــة الشــبابية، وعمــل بــإرصار وعزميــة يف ســبيل نــر املبــادئ الكشــفية ودعــم املنظمــة يف أصعب 

املواقــف وأشــدها. لقــد رافــق القــادة العامــني الســابقني عــى مــدى ثالثــة أو أربعــة عقــود مــن الزمــن وكان عطــاؤه والتزامه 

وتواجــده يحجــب أحيانــا دور القــادة العامــني الســابقني. لقــد كانــت قمــة عطائــه يف فــرة القائــد املرحــوم رشــاد الباجــي 

الــذي بــوأه يف كثــر مــن األحيــان موقــع الرجــل األول يف الجمعيــة. لقــد أعطــى يف مثانينــات القــرن املــايض دفعــا جديــدا 

لــكل منتســبي الحركــة مبــا أضفــى حيويــة جديــدة عــى اداء الهيــاكل بالتــايل نجــاح مميــز عــى مســتوى العمــق الكشــفي. 

كــا ســاهم يف إعــالء شــأن املنظمــة الكشــفية عــى املســتوى الوطنــي واملغــاريب والعــريب. كان رحمــه اللــه فاعــالً مميــزاً يف 

مســرة الحركــة الكشــفية التونســية والعربيــة، التــي انخــرط فيهــا منــذ الخمســينات، ومل يدخــر أي جهــد للقيــام بالواجــب 

ازاء الكشــفية واعــالء منزلــة منظمتنــا يف اإلقليــم العــريب وعــى املســتوى العاملــي. كان أبــا حنونــا ورمــزا للتطــوع ومدافعــا 

رشســا عــن األخــالق الكشــفية وقيــم  األخــوة ونكــران الــذات. ويحســب لــه أنــه راهــن عــى القيــادات الشــابة حيــث نالنــي 

الــرف أن اختــارين ســنة 1982 لــإ نتــاء لدوريــة قســم الكشــافة ومنحنــي الثقــة رغــم صغــر ســني ثــم دفــع يب اىل قيــادة 

قســم الكشــافة ســنة 1988. 

ــة  ــل الدول ــا لرج ــا مرف ــا منوذج ــي تحمله ــة الت ــؤوليات االداري ــع واملس ــة املواق ــالل كاف ــن خ ــه وم ــه الل ــا كان رحم ك

ــس  ــة الوطــن والشــعب والسياســة الشــبابية يف تون ــه لخدم ــاين يف أداء واجب ــص واملتف ــي واملخل ــه والوطن واملســؤول النزي

العزيــزة. وهــو ابــن مــن أبنــاء تونــس امليامــني، الذيــن نــذروا أنفســهم لخدمــة تونــس أرضــاً وشــعبا وهويــة، وظــل وفيــاً 

ــم.  ــه الكري ــذي قطعــه عــى نفســه حتــى القــى وجــه رب للعهــد الكشــفي ال

رحــل عنــا املرحــوم القائــد الشــاذيل باشــا واقفــا صامــدا مدافعــا  بقــوة عــن مواقفــه وعمــق إميانــه بقضيــة الشــباب واعتــزازه 

الكبــر بانتائــه للكشــفية واســتعداده الدائــم للتضحيــة ونكــران الــذات.كان دامئــاً يــزرع األمــل والتفــاؤل بــني الكشــافني 

حتــى يف أشــد االزمــات و مــن أحلكهــا لالســف الشــديد  يــوم داهمتنــا فرقــة أمــن الدولــة يف منزلــه الكائــن باملنــزه التاســع 

يف 25 فيفــري 1994 عــى اثــر وشــاية بغيضــة ومغرضــة مــن طــرف كشــفي ســامحه اللــه أقحــم االســلوب األمنــي لتصفيــة 

حســابات ضيقــة كانــت ســتؤدي بالقــادة املرحــوم القائــد الشــاذيل باشــا والقــادة منصــف الريــف ومحمــد بــن محمــود 

والطاهــر صفــر ووحيــد العبيــدي إىل غياهــب الســجن ... لقــد رحــل املرحــوم القائــد الشــاذيل باشــا مــن الــدار الفانيــة إىل 

الــدار الباقيــة ليبقــي فينــا وبيننــا حــارضا منــارة يف طريــق النضــال مبــا راكمــه مــن تضحيــات وتركــه مــن إضــاءات، وليكــون 

ذكــرى طيبــة يف القلــوب ملــا حفــره فيهــا مــن ملســات.
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ــد الكرميــة مشــاطرين أياهــم األحــزان يف هــذا املصــاب الجلــل، ونعــزي كل منتســبي  ــة الفقي نعــزي أنفســنا ونعــزي عائل

الحركــة الحركــة الشــبابية و الكشــفية التونســية و العربيــة ، ونعــزي تونــس يف رحيــل مناضــل صــادق، متعهديــن بــأن نســتمر 

يف طريــق النهــوض بالحركــة الشــبابية و الكشــفية يف تونــس و الوطــن العــريب  .. داعــني اللــه ســبحانه وتعــاىل أن يتغمــد 

روحــه الطاهــرة بالطأمنينــة والســكينة، وأن يشــمله بواســع رحمتــه وبفيــض مغفرتــه وأن يجعــل مثــواه الجنــة، وأن يلهــم 

عائلتــه الكرميــة جميــل الصــر.

وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

القائد وحيد العبيدي  / القائد العام للكشافة التونسية

بسم الله الرحامن الرحيم

أصالة عن نفيس ونيابة عن جميع أفراد عائلة املرحوم القائد الشاذيل باشا.

ــد العــام للكشــافة التونســية وإىل كل  ــدي القائ ــد العبي ــان إىل الســيد الفاضــل وحي ــص اإلمتن ــل الشــكر وخال أتقــّدم بجزي

ــة. ــني بالجمعي ــوا الشــاذيل باشــا وكل العامل ــاء ممــن عرف ــادة العامــة وكّل القدم الســادة يف القي

ــم  ــد عرفك ــة إىل قائ ــة الكرمي ــذه اللفت ــى ه ــكر ع ــان و الش ــارات العرف ــدق عب ــّدم بأص ــن أتق ــم وإىل كل الحارضي إليك

وعرفتمــوه.

أيتها السيدات، أيها السادة، 

ما عساي أقول؟ ففي مثل هده املناسبة األليمة يضيق القول.

إنّنــا إجتمعنــا اليــوم تكرميــا لغــايل عرفنــاه. ولرجــل كان زوجــا مخلصــا و أبــا مثاليــا وأخــا خدومــا  صديقــا صدوقــا منــذ ســبعة 

وأربعــني ســنة إرتبطــت حيــايت باملرحــوم القائــد الشــاذيل باشــا فوجــدت فيــه رجــال ذا خصــال ال تعــد وفضائــل ال تحــى 

عرفتــه زوجــا محبّــا حريصــا عــى وئــام الحيــاة الزوجيــة وتوازنهــا. 

ــه  وعرفتــه أبــا حنونــا ســعى إىل أن يكــون أبنــاؤه عــى أحســن صــورة تربيــة وأخالقــا وعلــا وعرفتــه َجــدا ودودا فــاق حبّ

ألحفــاده كل الحــدود وعرفتــه أخــا بــارا بأهلــه وســندا لــكل مــن ضاقــت بــه الســبل.

ــان فمــن منظمــة الكشــافة التونســية  ــا تف ــا أمّي ــاىن مــن أجله ــة فتف ــاة الجمعياتي ــذر نفســه للحي ــه خاصــة رجــال ن وعرفت

ــوالت. ــف والج ــة املصائ ــة ومنظم ــبال الجمهوري ــا أش وخالله

ومــن وزارة الشــباب والطفولــة إىل معهــد تكويــن إطــارات الطفولــة بقرطــاج درمــش. وانتهــى بــه املطــاف يف جمعيــة قــرى 

األطفــال التــي بــذل فيهــا قصــارى الجهــد حتــى تــؤدي مــا هــو موكــول إليهــا عــى أحســن وجــه إميانــا منــه برســالتها النبيلــة.

مل يدخــر القائــد الشــاذيل باشــا – و هــذا لقــب عزيــز عليــه – أي جهــد مــن أجــل خدمــة الناشــئة واإلرتقــاء بهــم مــن أي 

موقــع كان فيــه كشــافا أو رئيســا لجمعيــة قــرى األطفــال و لــو عــى حســاب بيتــه و أهلــه ومل ينتظــر يومــا جــزاءا وال شــكورا.

ــم الخــر  ــم االنســانية  قي ــزوج ونعــم األب ونعــم الجــد ونعــم األخ ونعــم املــريب ونعــم املناضــل مــن أجــل القي فنعــم ال

ــة. والفضيل

رحم الله القائد الشاذيل باشا وشكرا لكم جميعا مرة أخرى.

سامية باشا 
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وفاء لذكرى فقيد الحركة الكشفية وعطائه

املرحوم القائد الشاذيل باشا

... كــم هــو مــؤمل  وكــم هــو قــاس التحــدث عــن أب رؤوف و أخ نصــوح وقائــد فــَذ ملتــزم بصيغــة املــايض . ذلــك أنــه ليــس 

كل مــن ميــوت نودعــه الــوداع األخــر وننســاه ، وهــذا حــال قائدنــا العزيــز الشــاذيل باشــا رحمــه اللــه عليــه.

لقــد شــاء العــي القديــر أن يغادرنــا قائدنــا و مرشــدنا بتاريــخ  22 نوفمــر 2016  اىل دار البقــاء يف غفلــة منــاّ ولكــن برتيــب 

مقصــود مــن اللــه عــّز و جــّل.

تعجز الكلات عن التعير يف حرضة القائد الشاذيل باشا. 

... كيف لنا أن نكتب وهو من طوع الحروف بأفعاله و سلوكه. 

... كيف لنا أن منسك القلم من أجله وهو سيد املواقف عى امتداد خمسة عقود. 

... كيف لنا أن نستحرض تاريخه وهو يختزل يف ذاته تاريخ منظمتنا العتيدة الكشافة التونسية. 

... هو تاريخنا و موسوعتنا التي ذاع صيتها مغربا و مرقا.

... كيف يكون للقادة املربصني مثى حضور يف حرضة معلمنا ومدربنا وقائدنا ... املرحوم الشاذيل باشا.

رحمك الله يا قائد شاذيل ... يا رمز الكشفية ويا رجل املواقف الرصينة... يا مثال للتحديات.

 

ــة  ــة بكلي ــة دراســتي الجامعي ــس العاصمــة ملواصل ــات القــرن املــايض إىل تون ــت يف مثانين ــا انتقل ــد عندم ــد عرفــت الفقي ق

اآلداب ومــا إن تحولــت اىل نــادي القيــادة العامــة للكشــافة التونســية بنهــج إنقلــرا آنــذاك حتــى وجدتــه هــو وغــره مــن 

القيــادات يف اســتقبايل فانخرطــت بــكل ســهولة يف أنشــطة قســم الكشــافة بقيــادة القائــد أحمــد الســنويس أطــال اللــه عمــره 

... وأثنــاء العطلــة الصيفيــة كنــت أســاعد املرحــوم يف االرشاف عــى النشــاط الصيفــي.

... لألمانــة لقــد غمــرين الفقيــد وكل قيــادات قســم الكشــافة بعطفهــم وباملتابعــة والنصــح... لقــد تعلمــت منــه و منهــم 

الكثــر وتدرجــت يف ســلم القيــادة بفضــل تشــجيعه وتحفيــزه ... وكنــت أردد يف داخــي »ليــت يف ذواتنــا بعــض مــا يف ذات 

املرحــوم القائــد الشــاذيل باشــا« مــن قــدرة عــى التحمــل ومعالجــة كل املســائل بهــدوء ورؤيــة واســتعداد لخدمــة املنظمــة 

والــذود عــى مصالحهــا باعتبارهــا منظمــة طالئعيــة قــادرة عــى التأثــر االيجــايب يف ســلوك املنتســبني اليهــا حتــى يكونــوا 

مواطنــني فاعلــني.

لقد أبكرت يا قائدنا، وأرسجت املنون بال سؤال لقد رحلت ويف الحشا جراح عى فراقك تدمي الفؤاد.

فــكل مــن عرفــك يشــهد بتواضعــك وببســمتك التــي ال تفــارق ثغــرك ومحيــاك ، فنــم قريــر العــني فلقــد تركــت مــن خلفــك 

زوجــة وأبنــاء بــررة عــى الــدرب - وبــال شــك -  سيســتمرون رافعــني برقــك املــرف واملــرق.

فاخلد يف جنات الخلد إن شاء الله ولتسرح نفسك بجوار ربها، فهو السميع العليم.

لألستاذ والقائد واملرف بقرى األطفال الراحل الشاذيل باشا كل التقدير واالحرام حارضا وغائبا.

ولنا ولكم العزاء يا أهله وأصدقاءه و محبيه.

والسالم عليكم 

محسن الزريقي  / مالزم القائد العام للكشافة التونسية 
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الله أكرب الله أكرب الله أكرب

»إنّا لله وإّن إليه راجعون« صدق الله العظيم

إىل روح املرحوم صديقي وأخي : الشاذيل باشا

يا شاذيل ---أهال عامر ---يت وينك  ؟؟

هــذه هــي عــادة الكلــات البســيطة التــي كنــا نرددهــا يف كل لقــاء ســواء كان  بعــد لقــاء قصــر أو طويــل ويــي ترحابــه 

هــذا إبتـــــسامته املعتــادة والريئــة التــي يغمــرين بهــا منــذ أن إلتقينــا ألّول مــرة بســاحة مدرســة ترشــيح املعلمــني )بطحــاء 

النخيــل ( عندمــا قــدم مــن مدرســة ترشــيح املعلمــني  باملنســتر ســنة الربــص )أكتوبــر 1962 ( فتحدثنــا عــن الكشــافة رمبــا 

مــن بــاب الــــصدفة  وكان القائــد محمــد رشــاد الباجــي أســتاذا بالرشــيح بينــا كنــت أنــا تلميــذا بالرشــيح منــذ 4 ســنوات 

فدعوننــي اىل النــادي بنهــج الصـــــادقية  فكانــت ) الشــلة ( وقائدهــا املرحـــــوم أحمــد الشــاطر فدوريــة  الشــال لقســـم 

الكشــفة  فمـــفوض الوســط )نابــل – سوســة – القــروان – املنســتر – املهديــة و صفاقــس ( وكانــت املســؤوليات القياديــة 

املتتاليــة للدراســات التكوينيــة ) املخيــم التحضــري آنــذاك ثــم أصبحــت التمهيديــة ( و كان افضــــل مــكان نقــي فيــه عطلة 

آخــر األســوع يف ضيافــة املرحــوم القائــد عبــد الســالم الجديــدي بــرج الســدرية وال ننــى أبــدا مســاندتك يل وتشــجيعي عــى 

قبــول املهــــات القياديــة املتنوعــة دون تــردد املناطــــة بعـــهديت مــع التــرف املطلــق بــكل ثقــة فكنــت الســند واملشــجع 

وقــول كلمــة الحــق يف شــخيص للقيــادات العليــا فــكان اإلحــرام املتبــادل والعمــل الجــدي املثمــر لفائــدة الحركــة الكشــفية 

مــن قــادة وكشــافني ومراكــز تخييــم.

ــيفي ويف فــرة أشــبال  ــات خاصــة خــالل النشــاط الصــ ــا داخــل الوالي ــا نقــوم به ــي كن ــة الت ــارات املاراطوني ــا عــن الزي أّم

.TU 0415 ــم ــون رق ــوداء الل ــدة  Peugeot 504 س ــيارة الجدي ــت الس ــمهورية فكان الجـ

اإلنطــالق مــن النــادي املركــزي نهــج إنقلــرا فالرمــال بنــزرت والصنوبــر بطرقــة وعــني دراهــم وعني ســلطان )جبل الســالطني( 

والحامــات ونابــل ودار شيشــو و ســيدي الكلبــويس بالوطــن القبــي ثــم سوســة واملنســتر واملهديــة )الغضابنة(.

أما عن حضورك حفل زفايف باملنستر فإين عاجز عن رسد هذه األحداث وخاصة السفر إليطاليا لقضاء شهر العسل.

وإذا تحــــدثت عــن زيارتــك يل يف منــــزيل بطرابلــس ملــا قدمت يف مهــــــمة كشــفية فوجدتني طــــريح الفراش مريــــضا جدا 

أنــا و زوجتــي و إبـــني فــرج غــر قادريــن عــى الحــراك فأخـــذتنا اىل الطبيــب ومل تفارقنــا إالّ بعــد اإلطمئنــان عــى حالتنــا 

الصحيــة فإمتزجــت العالقــات العائليــة بالكشــفية والتــي دامــت إىل اليــوم والحمــد للــه.

لكــن مشــيئة اللــه كانــت اعظــم ملــا إختــارك إىل جــواره فجــأة بينــا كنــت يف إنتظــار مكاملتــك الهاتفيــة يك نلتقــي كالـــعادة 

يف املقهــى لقضــاء وقــت جميــل صحبــة بعــض االصدقــاء فقلــت يل : »نلتقــي املــرة الجايــة ألننــي باملــرىس« فرحلــت تــاركا 

ــد ســواءا يف الحقــل الكــــشفي أو  ــة مــن طــرف كّل مــن عرفــك مــن قريــب أو بعي ــا مــن اإلحــرام واملحبّ وراءك زادا طيّب

ــان  ــالص وتف ــة الغــر بإخــــ ــه يف خدم ــرّس حيات ــذي ك ــد املــريب ال ــم واألســتاذ والقائ ــت املعلّ ــوي أو اإلجتاعــي فكن الرب

ــصالك ومناقبــك دون أن  ــا ذكــروا خـ ــاء يحبــوك ونعــوك بصــدق وإخوان ــه وأصدق ــة مــا شــاء الل ــاركا وراءك عائل ــة ت ومحب

يعطــوك حقــك جــزاء مــا قمــت بــه طيلــة حياتــك يف خدمــة الغــر فالــكل يذكــرك بخــر ويرحــم عليــك راجــني مــن اللــه أن 

يتقبــل أعالــك ويثقــل بهــا موازينــك يف اآلخــرة.

نم هانئا مطمئنا و جازاك الله كل خر.

 

القائد : عامر العويتي
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مرثية املرحوم الشاذيل باشا

جاء ينعي لنا زكيا حبيبا نبأ صاعق أذاب القلوب   

فغدا الدمع هاطال و سكيبا فّجر الحزن نفسه يف املآقي     

فإتّخذت من األصيل غروب يا تري شاذيل ما قد دهاك     

قد قضاه اإلاله أمرا رهيبا حكمة الله ال مرّد لحكم      

وعادا وقائدا محبوبا شاذيل  قد كنت للكشف ركنا     

إلجتناب الهوى حصينا مهيبا ورفيقا نبني الرامج درعا     

يزرع الخر يف النفوس طروبا ونغّني ملبدأ الكشف لحنا     

وقويا وماهرا ولبيبا ينشأ النشئ يف حاه سليا     

وطنا غاليا سخيا نقيا يبذل النفس والنفيس و يبني     

سر منهاجها ونطوي الدروبا كم قصدنا املخيات نسّوي     

قيم الكشف منذ كان غريبا كم وقفنا بخندق الصّد نحمي     

تعمل الفكر ثاقبا ومصيبا كنت يف هذه املالحم باشا     

يف سجل النضال رمزا عجيبا فصدى ذكرياتك الغّر تبقى     

وتضّوع شذاه عطرا وطيبا نم مبثواك هانئا مطمئنا      

ومقاما يف ظلّها مستطيبا فجزاك اإلاله جنة عدن      

القائد رشيد رحومه
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القائد الشاذيل باشا كام عرفته

كانــت ســنة 1957 مــن الســنة الثانيــة مــن اإلســتقالل التونــيس حيــث حرصــت الحكومــة التونســية عــى إنجــاز مجموعــة 

مــن اإلصالحــات يف جميــع املياديــن وخاصــة منهــا التعليــم الــذي تخــرج بــه البــالد مــن التخلــف.

فإنتــرت املــدارس يف جميــع املــدن والقــرى واألريــاف وإســتعّدت الدولــة إلنتــداب املعلمــني ونظّمــت مناظــرات إلنتــداب 

ــا 110  ــك املناظــرات و نّجحن ــن املشــاركني يف تل ــا م ــا واملرحــوم الشــاذيل باش ــت أن ــني. كن ــدارس ترشــيح املعلم ــذ مب تالمي

تلميــذا مــن تالميــذ الزيتونــة لتدريــس العربيــة.

ــا إىل  ــنة 1960 ونقلن ــا يف س ــتر وتخرّجن ــني باملنس ــيح املعلم ــذ ترش ــن تالمي ــنكون م ــا س ــا أنن ــع إعالمن ــنة 1957 وق ويف س

مدرســة ترشــيح املعلمــني بتونــس إلجــراء تربــص يف املــدارس اإلبتدائيــة بالعاصمــة عــى أيــدي معلمــني مختصــني يف تدريــس 

التالميــذ. كانــت الســنوات التــي قضيناهــا يف ترشــيح املعلمــني باملنســتر والســنة التــي قضيناهــا يف ترشــيح املعلمــني بتونــس 

ــه  ــة وتكوين ــه العالي ــا بأخالق ــاذيل باش ــذ الش ــذ التلمي ــؤالء التالمي ــني ه ــرز ب ــد ب ــا. لق ــة بينن ــة أخوي ــن لحم ــة لتكوي فرص

ــزة. ــز حيــث كان قائــدا كشــافا محرمــا محبوبــا مــن الجميــع ربطتنــا بــه عالقــة أخويــة مميّ اإلجتاعــي الرفيــع املميّ

شــاركنا يف الربصــات التكوينيــة الكشــفية بتونــس والخــارج عــى أيــدي قــادة محرمــني مشــهود لهــم بالكفــاءة يف التكويــن 

ــا مــن اإلرشاف عــى تربصــات كشــفية مختلفــة الدرجــات لتكويــن قــادة وحــدات كشــفية وقــد كان  الكشــفي مــّا مّكنن

هــذا النشــاط فرصــة إلعدادنــا للنجــاح يف مهنتنــا التعليميــة. كانــت ســنوات الدراســة بالرشــيح وســنوات التعليــم باملــدارس 

ــة متينــة  وســنوات النشــاط الكشــفي وســنوات املســؤوليات يف مختلــف األنشــطة واألعــال قــد ربطــت بيننــا صلــة أخويّ

زادهــا متانــة توافــق يف اآلراء و األفــكار.

كان القائــد الشــاذيل باشــا مشــهودا لــه بالكفــاءة والقــدرة عــى ربــط الصلــة بــني املحيطــني بــه مــّا جعلــه يحظــى باإلحــرام 

ــه  ــّا مّكن ــس أو بالخــارج م ــع األوســاط الكشــفية أو الشــبابية ســواء بتون ــة يف جمي ــة املرموق ــب املكان ــر إىل جان والتقدي

مــن ثقــة القــادة الكبــار والصغــار يف الكشــافة التونســية فيكلفونــه مبهــام ذات شــأن هــام فينجــح فيهــا ســواء يف النطــاق 

الكشــفي أو الشــبايب التونــيس أو العــريب األمــر الــذي جعــل املســؤولني يف الدولــة لثقتهــم فيــه يكلفونــه مبهــام ذات شــأن.

مل أعــرف للقائــد الشــاذيل باشــا عــداوات ومل أره مــرّة يدخــل يف مشــاحنات بــل كان رحــب الصــدر دائــم اإلبتســام يدخــل 

الخالفــات فيجــد لهــا الحــل ويوفــق بــني الفرقــاء و يجــد الحلــول املناســبة لــكل خــالف.

عــاش القائــد الشــاذيل باشــا محبوبــا مــن الجميــع أخ لــكل كشــاف ذو قــدرة فائقــة عــى ربــط الصلــة بــني النــاس ألنــه يحــب 

الخــر لــكل مــن عرفهــم ســواء يف التعليــم أو يف الكشــافة أو يف منظــات الشــباب رحمــه اللـّـه.

أخوه يف اللّه أحمد  السنويس
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وفاء لروح القائد املرحوم الشاذيل باشا

الله أكرب، الله أكرب، الله أكرب، إنا لله وإنا إليه راجعون.

لقــد ودعــت الكشــاف التونســية اليــوم واحــدا مــن أكــر أبنائهــا وأكرثهــم تعلقــا باملبــادئ والقيــم الكشــفية، ودعنــا رجــال 

عــارص أغلــب قادتنــا العظــام وإحتــل مكانــة بــارزة بينهــم وســاهم يف عــودة جمعيتنــا إىل الســاحة الشــبابية والوطنيــة بعــد 

تجربــة إتحــاد الشــباب التونســية وإنتشــارها وتطورهــا  وعــاش كل األزمــات والتطــورات التــي شــهدتها الكشــافة التونســية 

ــدّرج يف كل  ــنة 1954 وت ــذ س ــفية من ــة الكش ــب إىل الحرك ــنة 1939، إنتس ــد س ــن موالي ــا م ــاذيل باش ــوم الش ــد املرح القائ

املراحــل القياديــة اىل أن أصبــح قائــد فرقــة صــالح الديــن األيــويب الخامســة بتونــس وكان لــه الفضــل يف تكويــن عــدد مــن 

الكشــافني مــن خاللهــا، لقــد تــوىل التدريــس يف اإلبتــدايئ والثانــوي بــكل إقتــدار وجــدارة وبحكــم تجربتــه الكشــفية فضلــت 

وزارة الشــباب والرياضــة والطفولــة آنــذاك إســتقطابه حيــث تــدّرج يف املســؤوليات إىل أن أصبــح مديــر الطفولــة بهــا وتــرك 

كالعــادة بصاتــه واضحــة يف هــذا املجــال.

لقــد عرفــت القائــد الشــاذيل رحمــه اللــه يف ســنة 1972 يف اإلحتفــاالت الخاصــة بإنتهــاء إتحــاد الشــباب ورجــوع الكشــافة 

ــدون األوىل  ــن خل ــة اب ــراد فرق ــل أف ــع كام ــه  يل صــورة  أوىل م ــت ل ــام وكان ــد الع ــا للقائ ــه وكان مالزم إىل النشــاط، عرفت

بتونــس يف الباســاج. ويف نفــس الســنة اســتقبلني القائــد الشــاذيل مبقــر القيــادة العامــة بنهــج الصادقيــة )جــال عبــد النــارص 

اليــوم ( خــالل شــهر جويليــة صحبــة وفــد كشــفي أملــاين كان يف ضيافــة فرقتنــا ورحــب بنــا ترحابــا كبــرا وقــدم لنــا فكــرة 

عــن مالمــح نشــاط الجمعيــة ونظرتهــا املســتقبلية. لقــد آمــن الشــاذيل باشــا بالشــباب ومــن أجــل هــذا عمــل عــى دعــم 

نشــاطاتهم والوقــوف إىل جانبهــم وهــو مــن الذيــن يدعــون دامئــا للتمســك باألصالــة والقيــم مــع رضورة التطويــر والتفتــح 

مــن خــالل التشــبيب وإقحــام القيــادات الشــابة يف هيــاكل الجمعيــة. وكان مــن بــني الذيــن دعمــوين وآمنــوا بقــدرايت الذاتيــة 

مــن أعضــاء القيــادة العامــة وكان حريصــا عــى إلتحاقــي بالقيــادة العامــة بعــد املؤمتــر الوطنــي بالقــروان ســنة 1985.   

ــة  ــم واإلبتســامة الدامئــة والكلمــة اللطيف ــايئ والتواضــع والبســاطة والتفه ــه التعامــل التلق ــه وجــدت من ــت من ــا إقرب ومل

ــّم باســم  ــزات بف ــل الشــدائد واله ــه الصــر والهــدوء وســعة الصــدر وتقب ــاء وتعلمــت من ــة وحســن املعــارشة والوف الطيب

ــائل  ــة املس ــة يف معالج ــه الحكم ــت من ــبان وتعلم ــادة الش ــة الق ــن وخاص ــتاع لآلخري ــه اإلس ــت من ــر وتعلم ــب صاب وقل

ــا  ــن أن أيف الرجــل م ــإين ال ميك ــت ف ــا قل ــن الحــق ... مه ــدم الســكوت ع ــه الجــرأة وع ــات وتعلمــت من ــة واألزم الصعب

يســتحق ... كان الرجــل يعمــل يف صمــت وقــد نــال ثقــة القــادة العامــني كلهــم وكان مالزمــا للقــادة زكريــاء بــن  مصطفــى 

ــد  ــدا عامــا ســنة 1994 عندمــا دعــي القائ ــا ليكــون قائ ــه الزواغــي ورشــاد الباجــي وأحمــد الشــاطر، وكان مبّوب ــد الل وعب

أحمــد الشــاطر للقيــام مبهــام بفرنســا و لكــن الظــروف لعبــت دورهــا ورغــم إلحــاح أصدقائــه للتمســك مبرشــح  لخطــة 

القائــد العــام إال أنـّـه تنــازل عنهــا لغــره بطلــب  مــن كبــار القــادة وحكــاء الجمعيــة يف ذلــك الوقــت ... وبعــد مضايقــات 

ــا ... وإنخــرط يف العمــل  ــادة العامــة دون أن يبتعــد عــن مشــاغلها وبرنامجه ــاركا القي البعــض فّضــل اإلنســحاب بهــدوء ت

الجمعيــايت واإلجتاعــي وقــدم كل تجاربــه وخراتــه يف خدمــة الطفولــة بجمعيــة SOS وســاهم مــع رفاقــه يف تطويــر العمــل 

ــة. وتجديــد هياكلهــا وتحســني خدماتهــا وســاهم يف إنتشــارها إىل أن أصبحــت تــرف عــى أربعــة مراكــز يف الجمهوري

إشــتهر القائــد الشــاذيل بإرشافــه عــى اعــداد وتنظيــم النشــاط الصيفــي ملــدة ســنوات طويلــة حيــث حــدد مالمحــه ودوراتــه 

ــرزت يف كل  ــة أب ــر تأليفي ــدم تقاري ــبة وق ــز املناس ــاد املراك ــى إيج ــواج ع ــرق واألف ــاعد الف ــكالياته وس ــج إش ــوره وعال وط

ســنة  نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف وكان يخصــص كل وقتــه يف الصائفــة إلنجــاح هــذا النشــاط فــال يغــادر كامــل اليــوم 

املكتــب رغــم الحــرارة وغرهــا. أمــا عــى املســتوى املغــاريب والعــريب، فــكان لــه الفضــل يف إرســاء دعائــم اإلتحــاد الكشــفي 
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للمغــرب العــريب وكان مؤمنــا بقيامــه ووحدتــه كــا آمــن بالعمــل الكشــفي العــريب وســاهم يف إنجــاح مســرته وشــارك يف 

املخيــات واملؤمتــرات العربيــة و الدوليــة مــا ســاهم يف إنجــاز عــدد مــن األدلــة و الكتــب الكشــفية العربيــة وشــارك يف 

مختلــف برامــج تنميــة املجتمــع يف تونــس مــن 80 اىل 1989 وشــارك يف  قيــادة عــدد كبــر مــن الــدورات التدريبيــة الوطنيــة 

واملغاربيــة والعربيــة. كان القائــد الشــاذيل باشــا مــن أوائــل القــادة الذيــن تســلموا وســام االســتحقاق الكشــفي التونــيس كــا 

وشــح صــدره بقــالدة الكشــاف العــريب 1998. 

ــه  ــراد عائلت ــي كأحــد أف ــر وأحبّن ــه الكث ــت من ــنة وتعلّم ــني س ــن اربع ــرث م ــه أك ــد عارشت ــن قائ ــول ع ــاذا عســاي أن أق م

ــريب.  ــق وامل ــد واألخ والصدي ــال القائ ــه كان مث ــه ألن وأحببت

ــاء أحبّهــم وأحبــوه  ــاء فاضلــني وأصدقــاء أوفي ــاركا زوجــة صالحــة وأبن ــا يف 22 نوفمــر 2016 بــكل هــدوء ت لقــد رحــل عن

ــا كبــرا و إلتحــق بوفاتــه الذيــن ســبقوه والذيــن خلفــوا فينــا جرحــا عميقــا أمثــال القــادة عبــد اللــه  وتــرك فراغــا معنوي

الزواغــي ورشــاد الباجــي وأحمــد الشــاطر وأحمــد الشــاوش وإبراهيــم منصــور ومحمــود بالحــاج صالــح والهــادي الســايف ... 

وغرهــم رحمهــم اللــه جميعــا وأســكنهم فراديــس جنانــه.

وداعــا قائــدي العزيــز ونــم هانئــا ولرجــع مطمئنــا إىل ربــك راضيــا مرضيــا بعــد أن قمــت بــدورك عــى أفضــل وجــه وطنيــا 

ــه   ــه ويســكنك فراديــس جنان ــه أن يتغمــد روحــك بواســع رحمت ــا وأدعــو الل ــا وعائلي ــا وكشــفيا وتربوي ــا وإداري وإجتاعي

ويــرزق أهلــك وذويــك واألرسة الكشــفية جميــل الصــر والســلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

القائد رشاد الخربايش

الله أكرب الله أكرب الله أكرب

غادرنــا إىل دار الخلــد القائــد الفــذ واألخ العزيــز الشــاذيل باشــا الــذي تآخيــت يف الكشــفية معــه ومــع أخيــه املرحــوم القائــد 

املنجــي باشــا منــذ خمســينات القــرن املــايض واشــركنا يف عديــد األنشــطة واملســؤوليات الكشــفية وكــم اجتمعنــا مبقــرات 

املنظمــة بــكل مــن نهــج بوخريــص ونهــج الصادقيــة ونهــج إنقلــرا إىل شــارع يوغرطــة.

كان يل رشف تعويضــه يل لفــرة معينــة يف بدايــة الســتينات يف خطــة أمــني مــال الكشــافة التونســية بقيــادة القائــد العــام 

القائــد زكريــاء بــن مصطفــى أطــال اللــه أنفاســه. ثــم كنــا مالزمــني اثنــني للقائــد العــام املرحــوم محمــد رشــاد الباجــي ثــم 

للقائــد العــام املرحــوم أحمــد شــاطر.

كا ترافقنا يف العديد من األنشطة الكشفية والزيارات للجهات بقيت أحمل عنها أجمل الذكريات.

كان للقائد الشاذيل أنشطة كشفية وشبابية مكثفة وطنيا وعربيا ودوليا.

رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فراديس جنانه إنه سميع مجيب وإنا لله وإنا إليه راجعون.

القائد محمد الجــرّايـة

قائد قسم الرواد واألحباء بالكشافة التونسية 

ورئيس االتحاد العريب واالتحاد املغاريب لرواد الكشافة واملرشدات
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املرحوم القائد الشاذيل باشا

يف وثائق املنظمة الكشفية العربية

ــة الكشــفية  ــق املنظم ــة ويف وثائ ــة العربي ــة والحرك ــة الوطني ــة الكشــفية يشــع عــى الحرك كان املحــروم ناشــطا يف الحرك

العربيــة مــا يدعــم هــذا النشــاط وكذلــك إنــه يف ســرته الذاتيــة، ولــد القائــد الشــاذيل بــن عمــر باشــا عــام 1939 وانتســب 

للحركــة الكشــفية عــام 1954 تــدرج يف الحركــة إىل أن حصــل عــى شــارة قــادة التدريــب وكذلــك علميــا حصــل عــى شــهادة 

االجــازة يف الريعــة واصــول الديــن عــام 1969 وعمــل مالزمــا للقائــد العــام للكشــافة التونســية ومديــرا لــإدارة الفرعيــة 

ملؤسســات الطفولــة بــوزارة الشــباب والطفولــة التونســية وشــارك يف عــدة مخيــات واملؤمتــرات العربيــة وكذلــك املخيــم 

الكشــفي العاملــي باليونــان عــام 1963 وتجمــع الجــوال اإلســالمي مبكــة عــام 1972.

و عــى املســتوى العــريب شــارك يف عضويــة العديــد مــن اللجــان الفنيــة مــن بينهــا الرامــج وتنميــة املجتمــع ثــم عمــل مديــرا 

للرامــج يف اإلقليــم العــريب ورئيســا للجنــة الرامــج يف الكشــافة التونســية.

وشــارك املرحــوم القائــد الشــاذيل يف اعــداد عــدد مــن الكتــب واألبحــاث الكشــفية مــن بينهــا : الفرقــة الكشــفية - األوســمة 

الكشــفية – دليــل قائــد الوحــدة – األناشــيد الكشــفية – األلعــاب الكشــفية. وشــارك يف مختلــف برامــج ومروعــات تنميــة 

ــادة دراســات عربيــة يف مجــال التدريــب والرامــج  املجتمــع التــي أقيمــت يف تونــس مــا بــني 1980 و1989. وشــارك يف قي

وتحصــل عــى وســام االســتحقاق الكشــفي التونــيس وعــى قــالدة الكشــاف العــريب عــام 1998.

وقــد تعرفــت عــى املرحــوم القائــد الشــاذيل باشــا يف املخيــم الكشــفي العــريب الرابــع بتونــس عــام 1964 وشــاركت معــه يف 

الدوريــة القوميــة لقســم الكشــافة بتونــس.

رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فراديس جنانه وانا الله واليه راجعون.

القائد محمد بن محمود 

عضو دورية قسم الرواد واألحباء - عضو املجلس األعى للكشافة التونسية

كلمة يف فقيدنا العزيز الشاذيل باشا

تعارفنــا يف مدرســة ترشــيح املعلمــني بتونــس يف أواخــر الخمســينات و تدعمــت صداقتنــا ســنة الربــص يف العمــل الكشــفي 

ــا  ــادة وعملن ــا ق ــى رصن ــات و الربصــات حت ــا عــى املشــاركة يف امللتقي ــا النشــاط الكشــفي ويحثن ــب الين ــث كان يحب حي

عــى خدمــة الحركــة الكشــفية وتربيــة األجيــال وحــب الوطــن. كان يتعامــل مــع الكشــافني وكل مــن يعمــل معــه بقلبــه 

وانســانيته ومينــح الثقــة ويــدل مــن يريــد الوصــول عــى الطريــق املوصلــة لتحقيــق الهــدف املنشــود.

رىب الناشئة تربية سليمة عادها القيم الفاضلة واألخالق الحميدة يف امليدان الكشفي ويف حقل الربية والتعليم.

وجمع قائدنا وصديقنا كل الصفات التي أهلته ليكون قائدا نبيال ومربيا مقتدرا وأبا بارا.

رحمه الله واسكنه فراديس جنانه مع النبيني والصديقني والشهداء والصالحني.

أخوه القائد عمر حامد / شارع االمام مالك – قر قفصة
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إىل أرسة الكشافة التونسية

ــع  ــه وجمي ــراد عائلت ــك ألف ــازّي كذل ــاء 22 نوفمــر 2016. تع ــوم الثالث ــد الشــاذيل باشــا يف ي ــم القائ ــازّي لكــم ملفارقتك تع

ــه. ــة يف حيات ــة النبيل ــه اإلجتاعي ــاعدوه يف أداء مهام ــن س ــه الذي أصدقائ

و السالم

القائدة فريال عّفاس من املنزه 6

بسم الله الرّحامن الرحيم

مبناسبة زيارة القائد حسن قائد قسم الكشافة إىل تطاوين.الرقة- عوضا عن القائد الشاذيل

أهال و سهال
     

أالَ أهالً وسهالً بالحبيب وقالٌوا: الشاذيلٌّ أىت فٌقلنا     

ونَّضْدنا الوروَد عى الدروِب وصّفقِت القلوٌب لٌه بِصدٍق    

ونِعَم الروُض من ظٍل وطيبا وعطّرْنا الفضاَء فصار روضاً    

إىل اإلخوان يف أقى الجنوب أٌخ واىف من الخرضاء يسعى    

لُه ُخلُق الشهامة واألديب أُخو كّشافٍة حّقا كريٌم     

وباشا الباشاوات بال ُعيوبا عرفْنا فيه كشافاً أصيالً     

فقد تأيت الزيارُة يف القريِب وبنزرٌت دعتُْه فال ِعتاٌب     

قُلوباً يف لطي شوٍق عجيِب ويف حسٍن وجْدنا ما يُسيّ    

أىب الكشاف مقداٍم نجيب أالَ أهالً وسهالً به لديْنا     

مَدى األياِم يف عمل دؤوِب بقيتُم للطفولة يف إنراٍح    

عي الجليدي
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كلمة وفاء للقائد املرحوم الشاذيل باشا

ليــس هنــاك أشــّد أملــا عــى النفــس مــن أن تتلقــى نبــأ وفــاة صديــق عزيــز عليــك، خاصــة إذا كنــت عــارشت هــذا الصديــق 

و األخ و األب الحنــون أيامــا وليــايل منــذ الصبــا، و يبقــي وفيّــا صادقــا لهــذه الصداقــة الحميمــة إيل آخــر لحظــة مــن حياتــه.

لــن أوفيــك حقــك يــا قائــد إن شــكرتك أو مدحتــك.... وقــد ال يــدرك مــن ال يعرفــك أي صديــق أريث اليــوم، ومــن يعرفــك 

حــق املعرفــة هــم أصدقــاؤك ومعارفــك و محبـّـوك. ويف هــذا عــزاء لنــا وأي عــزاء. و أشــهد اللـّـه أن القائــد الشــاذيل تــرك الدنيا 

ــادة  ــل املقصــد وقــد تعرفــت قي ــه كرامــة النفــس ونُب أحســن مــا وجدهــا وكان دافعــا جميــال لصنــع الخــر ومــن خصال

إقليــم الجريــد آنــذاك عــى القائــد املرحــوم الشــاذيل باشــا يف صائفــة الثالثينيــة ســنة 1964 أيــن التجمــع األول للكشــافة 

التونســية حيــث شــاركت تــوزر بفرقــة بقيــادة القائــد املرحــوم ســامل العبيــدي ومالزمــه القائــد خليفــة الحــرضي أيــن دبــت 

ــا ومــا زاد يف توطيــد ومتتــني هــذه العالقــة وتواصلهــا هــو إســتقراره  ــز عــى جهتن ــد العزي ــة هــذه العالقــة مــع القائ بداي

ــادي املركــزي وتذليــل كل الصعوبــات وخاصــة منهــا  يف خطــة مــالزم القائــد العــام لســنني طــوال وتواجــده املتواصــل بالن

مشــاكل النشــاط الصيفــي.

قائدنا العزيز ستبقى حيّا يف قلوبنا نحن محبوك ما دمنا أحياء رحمك الله قائدنا العزيز وأسكنك. 

فراديس جنانه.

عن قيادة الجهة القائد عبد املنعم بوعقة

قامة أخرى ترحل عنا

هــي مشــيئة اللــه تعــاىل وهــي أيضــا ســّنة الكــون - خلــق اإلنســان ليعيــش أوال ثــم يرحــل بعــد ذلــك تــاركا كل يشء وراءه، 

األهــل و البنــون واألحبــاب ... )ويبقــى ذو الجــالل واإلكــرام (. بديهــي جــّدا أن تســتوقفنا عديــد الصفــات التــي تطبــع بهــا 

الراحــل الكريــم وعديــد املناســبات التــي شــاركناه فيهــا ويف عديــد املشــاريع الربويــة خاصــة منهــا والكشــفية ...

ــادي  ــدرج يف الســلم القي ــد يف ريعــان شــبابه وهــو يت ــم، كقائ ــب عل ــذ، كطال ــم كتلمي ــت مســرة الراحــل الكري ــد واكب لق

الكشــفي وشــهد الكثــر بثبــوت عــدد مــن الخصــال التــي بقــي - رحمــه اللــه - يحافــظ عليهــا ويعامــل بهــا الجميــع وبــكل 

رفــق وإخــالص. لقــد تشــبّع بالــروح الكشــفية متمثــال دومــا »الهــدف« نصــب عينيــه راعيــا القيــم عامــال باملبــادئ الرفيعــة 

وقــد بلــغ ذلــك حــد النخــاع.

وال ميكن أن أتطرّق إىل مختلف رضوب األنشطة وعديد اإلهتامات.

يكفي أن يقع ذكر النشاط الصيفي حتى ترز لك روعة الفكر واإلعداد الجيد واملتابعة والتقييم ملثل هذا النشاط.

لقــد جمعنــي باملرحــوم القائــد الشــاذيل باشــا الجامبــوري العاملــي يف صائفــة 1963 رفقــة طليعــة تتكــون مــن مثانيــة فتيــان 

ــر لقــد كان نعــم الرفيــق كمــالزم لقائــد البعثــة  كشــافة، فكانــت مناســبة إضافيــة للتعامــل معــه بغايــة اإلحــرام والتقدي

آنــذاك ... كــم كانــت جميلــة تلــك الذكريــات؟ وكــم كنــا )أعضــاء البعثــة الكشــفية التونســية( مرسوريــن بإقتبــال أعضــاء 

املؤمتــر العاملــي املنعقــد بجزيــرة رودس باليونــان يف نفــس املــدة. هــذه صفحــة مرقــة ننرهــا لإفــادة واإلســتفادة.

لقد تدّرج القائد الراحل يف السلم القيادي وإنضّم لعضوية القيادة العامة لدورات عديدة...
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لقــد متّــت اإلحاطــة بالراحــل العزيــز مــن قبــل مجموعــة مرموقــة مــن قــادة الكشــف بتونــس الخــرضاء أمثــال )الزواغــي، 

الباجــي، الشــاوش، منصــور، الســايف، ...(

كيــف ســأختم هــذه املســاهمة املتواضعــة؟ تكفينــا جميعــا وقفــة املغفــور لــه بــني جميــع املؤمتريــن بنابــل يف أكتوبــر 2016، 

لقــد إلتحــق بنــا فإرشأبــت لــه األعنــاق وإنســاب عــدد هائــل منــا نحــوه للتقبيــل والعنــاق وكان الجميــع يصيــح »كلّنــا يــد 

واحــدة«. وأبقــى بعــد ذلــك –وحيــدا- ألرّدد يف نفــيس نشــيد الــوداع »ال تيأســوا مــن رحمــة الرحــان« رحمــك اللــه يــا قائــد.

أترحم عى رفيق الدرب بكل خشوع و إجالل لعظمة الخالق –تقبله الله قبول الرضا و أسكنه فراديس الجنان.

)إنّا لله و إنا إليه راجعون(    

القائد محمود الطريقي 

رجل استحق مني التحية

تحية إىل روح القائد واملريب الشاذيل باشا 

ــف  ــية واملصائ ــافة التونس ــي الكش ــرجاع منظمت ــع اس ــت م ــي توافق ــام 1972 والت ــس ع ــة تون ــت إىل العاصم ــني جئ ح

والجــوالت لذاتيتيهــا، كنــت قــد التحقــت للعمــل يف القيــادة العامــة زمــن القائــد املرحــوم عبــد اللــه الزواغــي وثلــة مــن 

أبــرز القياديــني فيهــا وكان مــن بينهــم مــالزم القائــد العــام األســتاذ املرحــوم الشــاذيل باشــا، وقــد كان ســابقا يف الثالثينــات 

مــن العمــر وقــد أدركــت إزاء مــا عرفــت عــن الرجــل مــن حــاس واندفــاع محموديــن ورفعــة أخالقــه، وأن تلــك الثقــة 

ليســت اعتباطيــة وال هــي مــن بــاب الصدفــة، إمنــا هــي اعــراف بقيمــة هــذا الشــاب وبقدرتــه واقتــداره مــن خــالل مواقفــه 

اإلنســانية واملجتمعيــة، واحــرص عــى أن؟ أنــاى بنفــيس عــن تعدادهــا أو احرهــا، ولكنــي أقــول وأؤكــد أنهــا قــد أثــرت 

ايجابيــا يف بنــاء شــخصيتي.

ومل يطــل يب املقــام يف منظمــة الكشــافة التونســية حيــث انتقلــت للعمــل يف منظمــة املصائــف والجــوالت زمــن املرحــوم 

عميــد الشــباب والطفولــة البشــر الغــزايل الــذي بــدوره كان لــه الفضــل األكــر يف تنميــة قــدرايت وســعه اطالعــي عــى الحيــاة 

االجتاعيــة والــذي دربنــي عــى العديــد مــن االختصاصــات اإلداريــة منهــا والثقافيــة واالجتاعيــة.

وقــد إكتشــفت مــن خــالل العالقــات التــي ربطتنــي بهذيــن املنظمتــني العريقتــني أن املغفــور لــه » يس الشــاذيل« قــد انتمــى 

إىل املصائــف والجــوالت حيــث ســاهم يف تأليــف ونــر العديــد مــن املؤلفــات واملراجــع واالســتباقات الرامجيــة والربويــة 

والتأريخيــة واملشــاركة يف عديــد النــدوات واملؤمتــرات الفكريــة أو ضبــط تصــورات واســراتيجيات تقدميــة تربــط بــني األصالة 

والحداثــة إىل جانــب ثلــة أخــرى مــن القــادة الكشــفيني لعــل أبرزهــم القائــد رشــيد رحومــة الــذي امتــاز خاصــة بنظمــه 

للعديــد مــن القصائــد واألناشــيد التــي رددتهــا حناجــر املصائفيــني و الكشــفيني بألحــان عذبــة لصديقــه املغفــور لــه البشــر 

الغــزايل.

هــذا الثــاليث املعطــاء كان رابعهــم املــريب رضــا البحــري الــذي أثــرى بــدوره مفــردات أناشــيد األطفــال وقــد كانــوا جميعــا 

رواد لرامــج إذاعيــة وتلفزيــة لعــل أشــهرها بــني املــدارس و بــني املعاهــد و حصــة أناشــيد األطفــال والرنامــج اإلخبــاري مــع 

الشــباب الــذي اعتنــق بأنبــاء جمعيــات بقســط مــن املشــاركة يف إنتاجهــا .

كان القائــد املــريب الشــاذيل باشــا قامــة أقامــت لــدي ولــدى الكثــر أنهــا رمــز للعقالنيــة والرصانــة والثبــات واألمانــة يف أبهــى 

مظاهرهــا وتجلياتهــا ولذلــك فقــد حظــي لــدى كل مــن عــارشه بــكل االحــرام والتقديــر والعرفــان بالجميــل.
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وكان مــن مواقفــه الثابتــة حرصــه عــى أن ال تحيــد الحركــة الكشــفية عــن مســارها حــني اهتــزت بعــض القيــادات وأثــرت 

املصلحــة الشــخصية الضيقــة عــى العــروة الوثقــى  التــي تأسســت مــن أجلهــا الحركــة.

ــول  ــكان مصــداق ق ــدا ف ــاح وكان صام ــه الري ــا ال تزعزع ــا كرمي ــاش صادق ــم وع ــاش الرجــل إنســانا متمســكا بالقي ــد ع لق

ــم«. ــت كري ــزا أو مــت وأن الشــاعر : »عــش عزي

ــاءه رفقــة حرمــه الســيدة الفاضلــة ســامية الشــمي  ــا، فــرىب أبن ــا فين ــه التــي تحي و ال أنــى أن أشــيد بخصلــة مــن خصال

ــن متــوت. ــه طبيبــني ومهندســة ســيواصلون مســرته التــي ل وأهــدى وطن

وختاما وأراين قد قرت يف حق الرجل أدعو الله تبارك وتعاىل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه الجنة –أمني-

فريد الشمي 

الله أكرب يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي إىل ربك راضية مرضية فادخيل يف عبادي وأدخيل جنتي.   

غادرنــا القائــد الفاضــل الشــاذيل باشــا إىل األبــد وهــذا القائــد هــو قيمــة تربويــة كشــفية قــل مثيلهــا فقــد عشــق الحركــة 

ــا فقــد عمــل مــدة  ــا مــن أهــم أركانه ــا ثابت ــا وركن ــح مرجعــا مــن أهــم مراجعه ــا وأصب الكشــفية وســخر نفســه لخدمته

طويلــة مالزمــا للقائــد العــام وكنــا نجــد الشــاذيل يف كل مــكان ويف كل زمــان فهــو ال يغيــب عــى محــرض وال عــى أي نشــاط 

وال تفوتــه فائتــة كشــفية فقــد كان إملامــه بنشــاط الحركــة املامــا كبــرا ومنقطــع النظــر، كان محــورا حركيــا قــوى الوعــي، 

شــديد الحــرص عــى اســتيعاب مــا يــدور يف صلــب الحركــة. كنــت يف أي نشــاط ويف أي وقــت ويف أي محــرض تجــد هــذا 

القائــد حــارضا ملــا عارفــا بــكل التفاصيــل والدقائــق فهــو كاد أن يســكن يف النــادي وكان مــرا عــى أن ال تغلبــه األحــداث 

واألنشــطة فهــو حتــى إذا لــزم األمــر واســتحق ملعــني فكانــت زوجتــه مــن أوائــل املتطوعــات لهــا يف اإلعانــة فكانــت تقــي 

معــه الســاعات الطــوال يف النــادي ويف عديــد األنشــطة األخــرى.

لقــد خــرج مــن دوره املحــوري باكــرا مــن الحركــة وخــرست الكشــافة بخروجــه طــودا شــامخا مــن اإلملــام واملعرفــة والخــرة 

بدقائــق الدقائــق. وخروجــه كان أذيــة مــن شــيخ تطّفــل ... وتزّعــم باطــال عــى الجمعيــة. 

فالباشــا قامــة عمالقــة يف صلــب الحركــة الكشــفية ال تفوتــه فائتــة وال تخفــى عنــه شــاردة وال واردة مــع التحــي بالخصــال 

الحميــدة وطــول البــال والحــرص عــى انجــاز أعــرس املهــات.

لقــد كانــت الفرصــة مواتيــة أن عرفتــه منــذ أن ترافقنــا يف املشــاركة يف املعســكر الكشــفي العــريب الثــاين بــأيب قــر ســنة 56 

الــذي قــاده املرحــوم عزيــز باكــر. 

وكان وقتهــا الزال صغــرا، يافعــا، حركيــا، ناشــطا وإســتمرت قيمــة ذلــك النشــاط تجهــز لقائــد بــارز معطــاء أحبــه الجميــع 

قــام بــدور بــارز يف الحركــة الكشــفية. حيــث كانــت بصاتــه فيــه يصعــب محوهــا منهــا منــه مهــا حاولــوا ودبــروا حيــث 

كان يخــرج مــن كل األزمــات برصيــد مــن التعاطــف والحــب وأقــوى مــّا كان.

والخالصــة أّن الزمــان مبثــل الباشــا لبخيــل ويحســن برفاقــه مــن القــادة أن يفكــروا يف مــا يخلــد هــذا الطــود الشــامح إعرافــا 

بعملــه ومســاهمته وتضحياتــه يف ســبيل هــذه الحركــة الربويــة التــي ال تنســاه.

سالم عليك أيّها القائد الصادق الذي تفاىن يف حّب العمل الربوي الكشفي إىل أن إلتحق بجوار ربه.

تغمدك الله بالرحمة

القائد أحمد املختار بوعزيز      
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En la mémoire de notre Chef Scout de la cinquième Tunis Salah        

Eddine El Ayoubi, Feu Chedli Bacha.
             

Notre Grand Chef Robert Baden Powel avait dit dans la fameuse lettre écrite avant sa mort et ouverte 

après :

Je crois que Dieu nous a placés dans ce monde pour y être heureux et pour y jouir de la vie. Ce n’est ni 

la richesse, ni le succès, ni La satisfaction égoïste de nos appétits qui créent le bonheur. Vous y arriverez 

tout d’abord en faisant de vous, dès l’enfance, des êtres sains et forts qui pourront plus tard se rendre 

utiles et jouir ainsi de la vie lorsqu’ils seront des hommes.

L’étude de la nature vous apprendra que Dieu a créé des choses belles et merveilleuses afin que vous en 

jouissiez. Contentez-vous de ce que vous avez et faites-en le meilleur usage possible. 

Regardez le beau côté des choses plutôt que le côté sombre. 

Mais le véritable chemin du bonheur est de donner celui-ci aux autres. Essayez de quitter la terre en 

la laissant un peu meilleure que vous ne l’avez trouvée et quand l’heure de la mort approchera, vous 

pourrez mourir heureux en pensant que vous n’avez pas perdu votre temps et que vous avez fait » de 

votre mieux«. Soyez toujours prêts à vivre heureux et à mourir .heureux. Soyez toujours fidèles à votre 

Promesse scoute même quand vous aurez cessé d’être un enfant - et que Dieu vous aide à y parvenir !,

Votre ami, 

Robert Baden-Powell« et toi notre chef, chef de la cinquième Tunis, Feu Chedli Bacha tu peux être 

hereux très heureux car en tant qu‘instit et en tant que chef Scout tu as donné tout ton temps pour in-

culquer aux enfants que nous étions le savoir, les valeurs du mouvement Scout et aussi la droiture et le 

patriotisme ainsi que l‘amour des gens dans la bonne action que nous devions faire tous les jours.

Scout pour un jour Scout pour toujours.

Tu as été un Grand Chef avec Feu Hammadi Bhar et Feu Brahim Riahi pour nous - scout de la cin-

quième Tunis en premier et pour tous les scouts de Tunisie et du Monde en second, tu as été aussi notre 

grand frère, notre grand ami et tu nous as appris des choses pour pouvoir affronter l›école de la vie et 

aujourd‘hui bien que tu nous as quitté tu restera toujours dans nos cœurs pour toujours Scout pour un 

jour Scout pour toujours – Un immense Merci Feu Chedli Bacha notre chef pour toujours.

Mekki Berrehouma

Scout de la cinquième Tunis depuis 1957 et pour toujours.
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هكذا عرفت القائد املريب الشاذيل باشا

رحمه الله  

ــة  ــه  ســنة 1987 عندمــا التحقــت باملعهــد العــايل إلطــارات الطفول ــد املــريب الشــاذيل باشــا رحمــه الل هكــذا عرفــت القائ

ــه. بقرطــاج درمــش للدارســة حيــث كان يــرف عــى إدرات

وإنخرطــت يف النشــاط الكشــفي للعشــرة الطالبيــة باملعهــد فــكان املوجــه واملرشــد والدليــل والداعــم لنشــاطنا عــى مــدى 

ســنتني ليواصــل متابعتنــا وتوجيهنــا يف الحيــاة املهنيــة.

ــات  ــة والطالب ــن الطلب ــد م ــر العدي ــل فتأث ــا النبي ــا وهدفه ــة مبادئه ــة الكشــافة التونســية وعظم ــى أهمي ــا ع كان يحدثن

ــفية. ــطتنا الكش ــاركونا يف أنش ــا وش ــوا بن وإلتحق

كان يحبّبنا يف الرسالة الربوية إلطارات الطفولة.

كان القائــد الشــاذيل باشــا حســن الخلــق طيــب القلــب هــادئ الطبــع قليــل الــكالم لكنــه كان قــدوة حســنة للجميــع يحثنــا 

عــى التمســك بالحقــوق و القيــام بالواجبــات.

رحــم اللــه قائــدا تــرك أثــرا طيبــا طيلــة مســرته الطويلــة يف الكشــفية ويف تكويــن إطــارات الطفولــة ويف الحيــاة اإلجتاعيــة 

واملدنية.

الهادي عبدويل  / قائد جهة سيدي بوزيد للكشافة التونسية 

دمعة عىل روح القائد الشاذيل

ــز  ــد العزي ــه مبقــرة ســيدي عب ــم دفن ــه الشــاذيل باشــا وت ــإذن الل ــد املرحــوم ب ــاء 22 نوفمــر 2016 القائ ــوم الثالث ــويف ي ت

باملــرىس. 

ــوم  ــرف املرح ــن ال يع ــرب م ــافة الع ــا كش ــى يف دني ــس وحت ــافني يف تون ــامل الكش ــد يف ع ــه ال يوج ــد أن ــت واملتأك والثاب

الــذي عــرف بخصالــه الكشــفية )التضحيــة واإلخــالص والراحــة ( أو مجّســم لشــعار اإلســتعداد مــع الجميــع يف خدماتهــم 

ــة.  ــم الربوي ــفية وتوجيهاته الكش

ــن  ــب الس ــة حس ــفية املنوع ــام الكش ــني األقس ــوس وقوان ــات وطق ــه لفني ــز بحذق ــاف املمي ــذا الكش ــت ه ــخصيا عرف وش

والجنــس بدايــة مــن الســنة الكشــفية 1955 وأثنــاء ملتقــى العمــداء بسوســة الــذي أرشف عــى قيادتــه القــادة : الطيــب 

نويــرة، صــالح الديــن عبــد اللــه، عثــان خلــف اللــه، العــزوزي كريــم، عــز الديــن عزيــز والشــاذيل باشــا وكنــت أنــا كعميــد 

مشــارك ضمــن فرقــة املنجــي بــايل املتفرعــة مــن امللتقــى والــذي يقودهــا القائــد املرحــوم. 

ويف ســنة 1956 كنــت ضمــن فرقــة قفصــة األوىل بقيــادة القائــد محمــد ونــة يف امللتقــى الصيفــي للفــرق ببــر البــاي )بعــد 

أقــل مــن شــهر( مــن إقامــة الوحــدة بــني الجمعيــات الكشــفية دعــا لرســالة بنــاء الدولــة العريــة يف تونــس املســتقلة 

حديثــا. 

ــر  ــرق إث ــن الغ ــراده م ــذ كل أف ــد أن أنق ــرج الســدرية بع ــداش ب ــد الســتار ق ــد عب ــرق القائ ــا بغ ــك األجــواء علمن ويف تل

الهيجــان املفاجــئ للبحــر، وكان مخيــم الفرقــة املصابــة بصفــة مخيــم حــر تحــت ســلطة الجمعيــة ويحتفــل فيهــا األفــراد 

17



بنجــاح قائدهــم عبــد الســتار بنجاحــه يف الجــزء األول مــن الباكالوريــا، وتجّنــد الجميــع ملحاولــة اإلنقــاذ قبــل وصــول قوافــل 

اإلنقــاذ مــن الهــالل والصليــب األحمــر يف تونــس، دون جــدوى، وبالتعليــات القياديــة عــاد الجميــع ومل يبــق عــى حافــة 

ــاذيل  ــني الش ــة( و املرحوم ــد الجريدي ــهر ول ــكايف )ش ــدي ال ــا – مول ــاذيل باش ــوم الش ــادة : املرح ــوى الق ــاح س ــر للصب البح

ــوم املــوايل عــرث بحــارة مــن  ــدي )الحامــات( ويف الي ــد الســالم الجدي ــل( عب ــوش )ناب ــس( وإســاعيل طعل ــويل ) تون املهب

ــرد  ــة الكشــفية كف ــه إىل الحرك ــذ إنتائ ــد املرحــوم كان من ــر أن القائ ــق بشــاطئ ســليان ويذك ــة الغري ــا عــى جث إيطالي

أواخــر األربعينــات مل يتغيــب عنهــا ومل يفارقهــا إال خــالل العهــد النوفمــري بعــد أن إتهمــه القائــد العــام املنصــب غصبــا 

ــة« وتعــرض يف هــذا  ــاء إىل »الخوانجي ــي واإلنت ــراءا وزورا بالتطــرف الدين ــا وإف مــن قــر قرطــاج وأحــد مســاعديه كذب

املجــال ليلــة النصــف مــن رمضــان ســنة 1992 صحبــة إخــوة لــه يف القيــادة وهــم : محمــد بــن محمــود، املنصــف الريــف، 

الطاهــر صفــر ووحيــد العبيــدي وكانــت فضيحــة عندمــا تأكــد إلدارة األمــن الوطنــي )بعــد إتصــال القائــد املرحــوم أحمــد 

شــطورو( بوزيــر الداخليــة عبــد اللــه القــالل وأذن يف الحــني عنــد فجــر اليــوم املــوايل مــن إطــالق رساحهــم والعــودة بهــم 

بعــد اإلعتــذار إليهــم إىل ديارهــم. 

ويعــرف أيضــا أن القائــد املرحــوم عنــد بدايــة درب القيــادة واملــرور بالــدورات التدريبيــة التــي تؤهلــه لقيــادة وحدة كشــفية 

قــد أســس صحبــة القائــد إبراهيــم الرياحــي ومحمــد بحــر فرقــة كشــفية بتونــس كان مقرهــا نــاد مبنطقــة النجــاح قــرب 

شــارع 9 أفريــل وبــرز بفرقتــه كخــر ناشــطة لقســم الكشــافة وعــني ضمــن عضــو الدوريــة القوميــة للقســم خــالل فــرات 

قيــادة قســم الكشــافة : أحمــد الشــاوش – الحبيــب الفــورايت – رشــاد الباجــي وأحمــد شــاطر. 

وبصعــود الشــاطر الــذي كان مالزمــا للقائــد الفــرايت إىل قيــادة القســم خلفــه القائــد املرحــوم مســؤولية دوريــة الشــال التــي 

كان مــن بينهــم القــادة : احمــد الســنويس – حســن الفرشــييش – عامــر العويتــي – إبراهيــم منصــور – محمــد الجريــدي 

ــن  ــدي – املنصــف ب ــد الســالم الجدي ــويل – عب ــم – الشــاذيل املهب ــش – أحمــد بوغني – حســان الصائجــي – محمــد قحبي

غربيــة – رشيــف الخــايس – الطيــب املعــرويف – عبــد الوهــاب بالســاكر – عمــر بــن ســعيد – فتــح الديــن بــودايل – ملــني 

بوعــالق – الحبيــب الحاجــي – الحبيــب الشــاوش – محمــد الكرميــي. 

وخــالل األزمــة املفروضــة سياســيا و بعــث اتحــاد الشــباب ) يضــّم 12 جمعيــة شــبابية كشــفية ودســتورية وثقافيــة وطالبيــة( 

كان املرحــوم ضمــن اللجنــة الكشــفية )الخفيــة( للمحافظــة عــى أصــول الربيــة الكشــفية أمــال يف العــودة والتــي كان مــن 

بينهــا : عبــد اللــه الزواغــي – زكريــاء بــن مصطفــى – أحمــد الشــاوش – محمــود بالحــاج صالــح – الشــاذيل باشــا – إبراهيــم 

منصــور – أحمــد الشــاطر – محمــد رشــاد الباجــي وغرهــم الكثــر ومتواجديــن بالجهــات ... وعــى مصاريفهــم الخاّصــة 

يصلــون العاصمــة للمشــاركة يف اإلجتاعــات باملقــر 5 نهــج شــامبالن – تونــس البحريــة- تونــس.

وزمــن إتحــاد الشــباب بقــي املرحــوم قائــدا لقســم الفتيــان ) الكشــافة ( محافظــا عــى العمــل بكافــة األســاليب واملناهــج 

والطرائــق والطقــوس والتقاليــد الكشــفية. وال يعــني قيــادة األنشــطة إالّ مــن كان مــر مبراحــل التدريــب للقيــادة الكشــفية 

وأذكــر أنّــه طيلــة ســنوات إتحــاد الشــباب وكامــل فــرة قيادتــه لقســم الكشــافة بعــد إتحــاد الشــباب كنــت عضــدا لــه يف 

ــدورات : الطاهــر صفــر – محمــد  ــة مــّدة اإلتحــاد بعــني دراهــم وكان يرافقنــي يف ال ــادة امللتقــى القومــي للفــرق طيل قي

املــروك – محمــد بنجنــات - الهــادي بنخــود – الصحبــي القــادري – والهــادي العيــوين واملرحومــني شــمس الديــن منصيــة 

وخالــد املبــاريك وتقريبــا أغلــب األشــخاص املذكــورة كانــوا معــي يف دورات الرمــال و الســدرية.

ويف أوت 1970 أعلنــت اللجنــة الكشــفية بالغــا عــر الصحــف اليوميــة واإلذاعــة الوطنيــة وإذاعــة صفاقــس بتنظيــم إجتــاع 
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وطنــي مبدرســة ترشــيح املعلمــني باملــرىس داعيــة كل اإلطــارات الكشــفية مــع إلتــزام كل قائــد بتحّمــل مصاريفــه الخاصــة 

والثمــن بنفســه وحــرض اإلجتــاع 412 قائــد وقائــدة وحــرض اللقــاء : عبــد العزيــز بلطيــف كاتــب الدولــة للشــباب والرياضــة 

ــادة  ــن ق ــة م ــام كان الجــو ســاخنا يحــوي جمل ــداد 3 أي ــام إلتحــاد الشــباب، وعــى إمت ــب الع ــد الكات ــن أحم ــد ب ومحم

ــل  ــد )ب ــم أح ــايل به ــرة ومل يب ــني للفك ــادة معارض ــرز 3 ق ــفية وب ــة الكش ــة بالذاتي ــجاع للمطالب ــس والش ــف املتحم الكش

ــآزر بعــد إتحــاد الشــباب  ــكل آخــر يبقــى جامعــا للتعــاون والت ــة إتحــاد الشــباب لتعــوض بهي ــوا( وإنتهــت مرسحي وخزي

ســمي إتحــاد منظــات الشــباب.

وإنتظــم مؤمتــر تأســييس جديــد إنتخــب فيــه القائــد عبــد اللــه  الزواغــي قائــدا عامــا وإختــار القائــد املرحــوم مالزمــا لــه. 

ثــّم و يف الــدورة املواليــة أصبــح مالزمــا للقائــد زكريــا بــن مصطفــى ومــرة أخــرى مــع القائــد عبــد اللــه ثــّم مالزمــا للقائــد 

محمــد رشــاد الباجــي ثــم القائــد أحمــد شــاطر... 

وللتاريــخ أذكــر أن أوارص التعــارف متتنــت بينــي وبــني القائــد ســنة 1960 أثنــاء اإلســتعداد للمعســكر الكشــفي الرابــع ببــر 

البــاي )بالنســبة لقســم الكشــافة وكانــت الجوالــة بــرج الســدرية والفتيــات بالرمــال( وكان مؤمتــر اللجنــة الكشــفية العربيــة 

إىل جانــب املعســكر ببــر البــاي.

ــا حــرضت الفــرق الكشــفية املدعــوة للمشــاركة يف املعســكر ومنهــم  وقبــل وصــول الوفــود الشــقيقة بنصــف شــهر تقريب

فرقتــي )قفصــة 1( التـّـي أنــا عــى رأســها ومعــي القــادة : عــي الصحبــي – عبــد الوهــاب بــن يحيــى – محمــود بــن ظاهــر 

وكلفنــا جميعــا بحمــالت تنظيــف وتهيئــة املــكان وإعــداده إعــدادا كشــفيا ويليــق بتونــس.

وللتاريــخ فــإن فرقتــي كانــت بفيلــق العدالــة الــذي يــرف عليــه القائــد أحمــد محمــود الطريقــي يف حــني كان املرحــوم 

ضمــن فيلــق الحريــة. 

وتتواصــل العالقــة مــع القائــد الشــاذيل بعــد ذلــك النشــاط املميــز وتواجــدت أنــا بالعمــل يف مدينــة الــكاف وكالعــادة كل 

كشــاف أينــا وجــد يجــد إخــوة لــه تجمعهــم الزنبقــة والتحيــة والشــعار .. كونــت صحبــة عبــد العزيــز الفاهــم فرقــة بقريــة 

األطفــال ومفوضــا لقســم الكشــافة بالــكاف وقائــدا لفــوج املدينــة أيــن كنــت عــى إتصــال بالقائــد الشــاذيل عــن طريــق 

القســم ودوريــة الشــال ... نتعــاون و نبــذل الجهــد إلرجــاع أنفــاس الجمعيــة بالــكاف بعــد غيــاب قائــد الجهــة الــذي عــني 

يف عمــل إداري آخــر خــارج الــكاف ...

و يف أجــواء خاصــة بفــوج الــكاف وبالضبــط بفرقــة قــّداش إثــر غيــاب قائديهــا عبــد القــادر بــن خميــس و البشــر بــن عليــة 

مــن أجــل الدراســة .. ســاعدين القائــدان باشــا وشــاطر عــى قيــادة الفرقــة وإعدادهــا للمخيــم الــذي تســتعد إليــه كمخيــم 

حــر يف ســويرسا وتــم ذلــك صحبــة القــادة : صالــح التيســاوي والصــادق شــيته والنــارص بالرابــح بنجــاح وتوفيــق ...

ــة  ــرار تجرب ــى غ ــى وع ــن مصطف ــاء ب ــام زكري ــد الع ــة وكان القائ ــرى الثالثني ــايل بذك ــم إحتف ــم مخي ويف أوت 1963 إنتظ

املعســكر تكــون املخيــم مــن 3 فيالــق )الحريــة والعدالــة والنظــام( كنــت صحبــة القائــد الشــاذيل يف قيــادة الفيلــق الــذي 

كان يــرف عليــه كل مــن القــادة : عــي الطالبــي وعبــد الســالم الجديــدي واملنصــف بــن غربيــة وفتــح الديــن البــودايل 

ــم الكحــالوي. والشــاذيل باشــا واملنصــف الريــف وإبراهي
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باشا واألنشطة العربية :

كان القائــد املرحــوم ضمــن وفــد تونــس للمعسكرالكشــفي مبــر العربيــة و هــو ال يــزال عميــدا ومــن وقتهــا إىل آخــر فــرة 

يف أنشــطته الكشــفية هــو الوحيــد الــذي يــرف عــى إعــداد البعثــات التونســية للمشــاركة يف التجمعــات الكشــفية العربيــة.

وأثنــاء تلــك الفــرة كان القائــد املرحــوم قــد مــر مبختلــف دورات التدريــب الوطنــي واألهــي والــدويل... إضافــة إىل دورات 

اإلختصــاص يف املناهــج والبيئــة واملحيــط  ... إلــخ.

وتشــاء الصــدف أن تتواجــد اللجنــة الكشــفية العربيــة بتونــس تحــت قيــادة القائــد فــوزي فرغــي )مــر( وعــي الســوييس 

)ليبيــا( وعفيــف الشــعار )لبنــان( ويضــاف إليهــا القائــد باشــا )تونــس( وشــخصيا يف عديــد البلــدان الشــقيقة ســواء ضمــن 

أنشــطة كشــفية أو مهنيــة كنــت أحظــى بعنايــة خاصــة تقديــرا للقائــد املرحــوم وأذكــر مــن بينهــم : محمــد رجــب )قطــر( 

والقائــد محمــد عبــد الرســول )ســلطنة عــان( والقائــد ســليان ســليان )الكويــت( والقائــد ربيــع )الســودان( وعفيــف 

الشــعار )لبنــان( وأمــني أبــو الشــامات )ســوريا( والقائــد قــداش )الجزائــر( وعــي الســويس ويوســف قنبــور )ليبيــا(... إلــخ.

بناء نادي الجمعية :

ــن مصطفــى  ــاء ب ــد زكري ــادة العامــة ... وكان القائ ــادي للقي ــا مبواصفــات ن ــا مقــر يأويه ــة أن يكــون له ــم الجمعي كان حل

أطــال اللــه عمــره والقائــد املرحــوم محمــد رشــاد الباجــي وعديــد مــن قدمــاء الحركــة ومنهــم الحبيــب الفــورايت والحبيــب 

الشــعبوين ومنصــور معــى وأحمــد شــطورو والحــزب اإلشــرايك ووزارة الشــباب والرياضــة تــّم تنفيــذ الحلــم الــذي كان يــراود 

ــم  ــذاذات الدع ــع ج ــه دور يف توزي ــا كان ل ــد باش ــد أن القائ ــية ... واملؤك ــافة التونس ــزي للكش ــر املرك ــيد املق ــع وش الجمي

واملســاعدة ويذكــر أنــه فــرض عــى أعضــاء القيــادة العامــة إقتنــاء كنــش بعــرة جــذاذات مثنهــا أنــذاك خمســون دينــارا ... 

إبتــدأ التنفيــذ بنفســه وتهــرب مــن ذلــك قائــدان كانــا الحقــا قــد تســببا يف أزمــات داخليــة باملنظمــة.

مواقف ال تنىس :

كان صبورا... وشجاعا... وقادرا... ومتكّونا... ومبادرا...

هو الذي قام بنفسه بغسل شقيقه القائد املنجي باشا الذي تويف يف حادث مرور وهو يف نشاط كشفي.

هــو الــذي قــام بنفســه بغســل القائــد صالــح بــن مســعود )الحامــات( إثــر وفاتــه يف حــادث قطــار بــرج الســدرية خــالل 

دورة تدريــب القــادة.

هو الذي أرشف عى طليعة من القادة يوم 11 أوت 1956 للسهر عى حافة البحر إثر غرق... القائد قّداش...

ــر املنهــاج التعليمــي باملعهــد األعــى  ــة مختصــة لتطوي ــن لجن ــاإلرشاف عــى تكوي ــادر ب ــذي أخــذ عــى عاتقــه و ب هــو ال

ــة بدرمــش... إلطــارات الطفول

رحم الله القائد الشاذيل أخي ... وقائدي وألطف من عرفت يف حيايت...

وعزاء ... وصرا آلله وذويه وعائلته )سامية وعمر واملنجي وإميان( وإىل كّل األرسة الكشفية.

الكّشاف / منصف الريف
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القائد باشا

• جملــة مــن أفــراد فرقــة املرحــوم : عبــد الجبــار بالرحومــة واملــي بالرحومــة وســعيد عبيــد والشــاذيل بالطيــب والطاهــر 

بوشــلغومة يتذكــرون بعــض املواقــف لقائدهــم املرحــوم الشــاذيل باشــا ... يف الفرقــة الخامســة بتونــس )فرقــة صــالح الديــن 

األيــويب مبونفلــوري(.

• كّنــا يف املعســكر العــريب باملغــرب ... ويف أجــواء فتــوة ومراهقــة أحدثنــا تشويشــا... وهــدأ الجــو... وعنــد العــودة إىل تونــس 

أوقــف نشــاط طليعــة الــرادار... ووزّع أفرادهــا ضمــن بقيــة الطالئــع وأعطــى فرصــة للكشــافني ســعيد عبيــد وعبــد القــادر 

بوعالق.

ــارح يف تنشــيط الجــو باألناشــيد. ويف  ــراغ... ويعتمــد عــى الكشــاف الشــاذيل ف ــاء الف ــا أثن ــه... وديع ــا يف عمل • كان صارم

ــه املنــع مــن حّصــة الســباحة. ــر رفــع العلــم يكــون عقاب ــم املــايض وإث ســاحة العلــم وقبــل رفعــه يقيّ

• ســنة 1959 تعــرّف األفــراد عــى شــاب أملــاين )وولــف( – و رّشكــوه يف الفرقــة ... وكان القائــد باشــا حازمــا جــادا معــه... 

ويكلّفــه مبســؤوليات صعبــة مناســبة لصحتــه... ومقدرتــه. كان عقابــه الزجــر ... وذات مــرّة عاقــب الفرقــة كلهــا بالــرضب 

عــى اليــد بفــردة الحــذاء.

ــواز  ــرح بأح ــة امل ــا يف باح ــد مكان ــكل وأوج ــّل املش ــاّدا لح ــعى ج ــرّا ... س ــة مق ــد الفرق ــويرا ... مل تج ــم س • يف مخيّ

ــدوء. ــا به ــاب ويحلّه ــل الصع ــذي يقتب ــا ال ــد باش ــود للقائ ــل يع ــور ... والفض ــي عاش ــه ع ــف« وكان مع »جيني

ــد  ــم إال بع ــع وال يحك ــع الوض ــاىش م ــل و يت ــد العم ــم إال بع ــك و ال يبتس ــراه/ ال يضح ــزة ... ت ــة وممي ــخصيته قوي • ش

ــاع. اإلقتن

• عرف بصداقته الكشفية للقادة رشاد الباجي وأحمد شاطر وحادي بحر وعيل الطالبي وإبراهيم الرياحي.

• جوائزه لألفراد كانت أوسمة بعد تعلّم أهدافها ومراميها وتنفيذها.

ــم جبــل الرصــاص كانــت فرقتــه التونســية  • إســتغّل مخيــم عــن الزرقــة للتعــرّف عــى املغــاور ودراســة النجــوم ويف مخيّ

ــم. تشــارك مــع أخــرى فرنســية )يف تونــس( ... ورغــم صعوبتهــا نجــح املخيّ
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كلمة صادقة يف ذكرى وفاة القائد املغفور له إن شاء الله القائد الشاذيل باشا

بسم الله الرحامن الرحيم، 

والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني، 

سيدنا ونبينا محمد املصطفى األمني املبعوث رحمة للعاملني، 

وعىل آله وصحبه أجمعني، 

ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.

ــه« كل مــن عليهــا فــان ويبقــى وجــه ربــك ذو الجــالل واإلكــرام وكل نفــس ذائقــة  ــه عــز وجــل يف محكــم تنزيل قــال الل

املــوت«.

مــا أصعبهــا لحظــة عندمــا يــرن جــرس الهاتــف لتســمع نبــأ وفــاة، هــي لحظــة صعبــة تجــد نفســك تتلفــظ بكلــات تعودنــا 

قولهــا يف تلــك اللحظــات »إنـّـا للــه وإنــا إليــه راجعــون« »اللــه يرحمــه« ولكنــك يف نفــس الوقــت ال تســتوعب وطــأة الخــر، 

دمــوع تذرفهــا ويف نفــس الوقــت تالمــح تفكــرك العديــد مــن املواقــف وللحظــة تصبــح األفــكار ذكريــات، تلــك هــي فلســفة 

الحياة.

عرفــت القائــد الشــاديل باشــا وأنــا يف الســنوات األوىل مــن تحمــي بعــض املســؤوليات بقســم الفتيــات، ســنوات الثانينــات، 

فلــم نلــق منــه ســوى الدعــم والتوجيــه، إحتضننــا كــا لــو كنــا بناتــه، أحببنــا فيــه صدقــه وحبّــه للكشــفية.

كّل األوقــات التــي تقاســانها يف مخيــات، ملتقيــات، لجــان تفكــر، إجتاعــات قيــادة عامــة أو مجلــس ســتبقى منحوتــة 

يف مخيلتنــا.

لكــن، إن كان القائــد الشــاذيل باشــا قــد رحــل فهــو حــي يف قلوبنــا وفكرنــا ووجداننــا. كان رحمــه اللــه يحمــل رســالة الحــق 

حيثــا نــزل، و أينــا ســار، ال يخــاف يف اللــه لومــة الئــم، مثــال للقائــد املخلــص للثوابــت الكشــفية، صاحــب إبتســامة ال 

تغيــب، مخلــص ملتــزم طــوال ســنني نشــاطه يف الكشــفية.

ــا القائــد هــذا اليــوم اىل دار الخلــود، وبقيــت أخالقــه، ومواقفــه، وعطاءاتــه، ويجــب أن تبقــى تتفاعــل يف  لقــد إنتقــل عن

ــال الالحقــة. ــة إىل األجي ــا فنعكســها كأمان داخلن

نكرمــه يف هــذا اليــوم ألننــا أحببنــاه، مبــا شــدنا إليــه مــن دماثــة أخــالق، وصفــاء قلــب، وإســتعداد للتضحيــة، ولنفــوره مــن 

الظلــم، لطيــف يف ألفاظــه، يغلــب عطفــه عدلــه، قريــب مــن الجميــع، ويحبّــه الجميــع.

فاللهــم تغمــد الفقيــد الشــاذيل باشــا بواســع رحمتــك، وأســكنه فســيح جناتــك، واللهــم اخلــف أهلــه فيــه، وأرزق أبنــاءه 

ــك ســميع مجيــب. ــة الكشــفية الصــر والســلوان. إنّ ــاءه وأصدقــاءه وكل العائل ــه وأحب ــه وذوي ــه وأهل وزوجت

القائدة سعاد بوزميطة
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إصدار الكشافة التونسية
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املراجعة اللغوية : القائد منصف الريف / القائد محسن الزريقي

التصميم : القائد ظافر التميمي
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العنوان : شارع يوغرطة تونس البلفيدار
الهاتف : 501 790 71

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