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الهادي بنخود القائد بقلم املرحوم تأب�

أكرب.... أكرب.....الّله الّله أكرب...الّله

بالّله العّيل العظيم.. إّال قّوة وال حول ....وال راجعون إليه وإّنا لّله إّنا

جث�ن ينتصب أمامنا العريقة... الكشفية حركتنا قادة من باّر وابن فاضل... ومرّب حميم... وصديق أخ كريم... جث�ن هذا

بل � يندمل بعد... جرحا فينا ويفتح فينا األىس... وتجّدد الّلوعة... فينا األخ�... فيبعث لنوّدعه الوداع رحومة أخينا رشيد

من كل وعىل فرحمة الّله عليه نفوسنا عىل قائد عزيز الحركة... هامات هذه هامة من وفقدان لوفاة وجروحا... جروحا

فقدتهم الكشفية أجمع�.

قلوبنا... النفطار شفيق دموعنا وال اىل ناظرا آلالمنا وال مصغ غّرة غ� عىل ح� مّنا املوت اختطفه آخر حبيب جث�ن هذا

وقىض. الّله قّدر �ا يسعنا إال الّرضا... فال بعد... قبل ومن األمر من يرّد... ولّله الذي ال الّله ألمر استجاب ولكنه

علينا. قضيت �ا ورّضنا لنا الّله كتب ما إّال ال يصيبنا أنه نعلم حتى صادقا يبارش قلوبنا ويقينا إ�انا إّنا نسألك اللهم

رّبه. ملبّيا نداء رجعة غ� اىل يغادرنا أبنائنا من وابن من خّالتنا من إخواننا وخّل أخ رحومة رشيد القائد هذا

بها. ُكّلفت مسؤولّية إلنجاح كل ممكن فكر وكل ممكن جهد يبذل كل ناشطا مرّبيا قائدا عرفناك العزيز لقد القائد أّيها

املنّظمة لفائدة مّرشفة مواقف لك وكانت واالنحالل االندثار من رفاقك من قّلة مع وحميتها الكث� الحركة لقد أعطيت

خ�. كل الّله فجازاك وأبنائنا

والحّجة بالفكر عنها مدافعا �بادئها وأصالتها متمّسكا  الرتبوّية واملناهج الكشفية لفنون خب�ا ميدانيا قائدا  لقد خربناك

وانت متمّسك بالرتبية وندوات وملتقيات مخّي�ت قدت هذا وراء نجاح ما وكان الذكّية. والقيادة الّدؤوب والعمل والتطّوع

إعداد دورك يف أن ننىس لك ال �كن ك� الئم. لومة الحق يف يخىش خلوقا ال محاورا لبقا وقائدا عرفناك ك� األصيلة الكشفّية

الكشفّية. الحركة بقاء ودوام وح�يتهم وتشجيعهم وهم أسس املستقبل قادة

ينسوك لن  أصدقائك عائلتك وكل وإن الجليلة أع�لك  لك تشهد هياكلها وكل التونسّية للكّشافة العامة القيادة أن ك�

يف القلب. وستبقى

العزيز. أّيها القائد سجود افتقدك أو مكان ركوع وكل عرفته يبكيك أخ يبكيك وكل أخي عرفته يا كشاف فكل

: قديس حديث يف العّزة رّب يقول : يا رشيد أخي يا

بأّنك كنت لك يشهدون الذين فإّ� أحد وبينه“، ولذا له ما بيني غفرت بخ� من ج�انه أربعة له وشهد آدم ابن مات ”إذا

أهل خ�.

إذا كان محسنا به أعلم وانت ورسولك محمدا عبدك وان انت إال االه ال أن يشهد كان أمتك وابن عبدك وابن عبدك انه الّلهم

بعده. تفتّنا وال أجره ال تحرمنا اللهم سّيئاته عن فتجاوز مسيئا كان وإن إحسانه يف فزد

ك� ينّقى الخطايا من ونّقه والثلج والربد باملاء واغسله مدخله ووّسع ُنُزله وأكرم عنه واعف وعافه وارحمه له اغفر الّلهم

النار. القرب وعذاب فتنة وقه وأدخله الجّنة أهله خ�ا من أهال داره و خ�ا من دارا وأبدله الدنس من األبيض الثوب

وأنثانا. وذكرنا وكب�نا وصغ�نا وغائبنا وشاهدنا ومّيتنا لحّيينا الّلهم اغفر

توّفيته مّنا فتوّفه عىل اال�ان. ومن عىل االسالم فأحيه مّنا احييته الّلهم من

العامل�. رّب لّله الحمد أن دعوانا وآخر العامل� يارّب آم�

الفاتحة.
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التونسية الكشافة وشاعر املناهج ابا وداعا

رشيد رحومة القائد املرحوم الفاضل واملر� األشبال وكب�

صدق جنتي" عبادي وادخيل يف فادخيل مرضية راضية ربك إىل ارجعي املطمئنة النفس أيتها الرحيم"يا الرحمن الّله بسم

العظيم. الّله

واالنبياء. املالئكة حتى خلده يف احد يشاركه والفناء و� املوت مخلوقاته عىل وكتب العزة والبقاء تفرد بدوام من سبحان

رشيد رحومة الذي الفقيد القائد والعربية التونسية الكشافة نعت واألىس الحزن وببالغ وقدره الّله بقضاء مؤمنة بقلوب

أقطاب احد كان التونسية ووجهائها. الكشفية الحركة من أقطاب املرحوم كان وقد 2017 جانفي 29 األحد يوم األجل وافاه

العاملية. الكشفية من املنظمة واحرتام وتقدير ومحل العربية الكشفية املنظمة

اجتمع ملا ومفكريها، منظريها ابرز وأحد بارا عزيزا ابنا والعربية التونسية الكشفية الحركة تفقد رحومة رشيد برحيل القائد

املناهج صياغة يف فكريا مرجعا كان الفقيد لقد والتطوع. والعطاء البذل طيبة وميزات وخصال حميدة من صفات الفقيد يف

عديد املبارش عىل ارشافه خالل من املنظمة ودعم الكشفية املبادئ سبيل نرش يف عمل بعز�ة وتحديثها. األدبية والوسائل

رأس وعىل العامة بالقيادة كعضو نشط لعقود. بل سنوات لعدة والتوثيق واالعالم والتدريب والربامج منها املناهج اللجان

النهوض يف  الكب� االثر وتواجده ومساهمته والتزامه لعطائه وكان الزمن من عقود خمسة مدى عىل التنفيذية االدارة

الحركة. الكشفي لقيادات باملستوى

رحمه كان العر�. والعا� بتونس أجيال  تكوين يف اسهمت التي الفنية الكشفية واملراجع الكشفية االناشيد من العديد الف

للقيام جهد أي � يدخر و اإلستقالل، قبل فيها انخرط التونسية والعربية، التي الكشفية الحركة مس�ة مميزاً يف الّله فاعًال

ورمزا مقتدرا ومحاورا ابا حنونا كان العاملي. املستوى وعىل العر� االقليم يف منظمتنا منزلة الكشفية واعالء ازاء بالواجب

يف وساهم الشابة القيادات دعم أنه له ويحسب الذات. ونكران األخوة وقيم الكشفية عن األخالق رشسا ومدافعا للتطوع

الفتيات. واقسام االشبال بقسم النهوض

واملدرب واملر�  للقائد مرشفا �وذجا تحملها التي االدارية واملسؤوليات املواقع كافة خالل ومن الّله رحمه كان  ك�

أنفسهم نذروا الذين امليام�، الغر تونس أبناء من ابن وهو واجبه. أداء يف واملتفا� والوطني واملخلص النزيه واملسؤول

الكريم. ربه وجه القى حتى نفسه عىل قطعه الذي الكشفي للعهد وفياً وظل وشعبا وهوية، أرضاً لخدمة تونس

النضال �ا يف طريق منارة حارضا وبيننا فينا ليبقي إىل الدار الباقية الفانية الدار من رشيد رحومة املرحوم القائد رحل لقد

فيها من ملسات. حفره القلوب ملا يف طيبة ذكرى وليكون إضاءات، من وتركه تضحيات من راكمه

الشبابية الحركة كل منتسبي ونعزي الجلل، املصاب هذا يف األحزان أياهم مشاطرين الفقيد عائلة  ونعزي أنفسنا نعزي

الشبابية النهوض بالحركة طريق يف نستمر متعهدين بأن صادق، مناضل يف رحيل تونس والعربية، ونعزي التونسية والكشفية

يشمله وأن والسكينة، الطاهرة بالط�نينة روحه يتغمد وتعاىل أن سبحانه الّله داع� .. العر� تونس والوطن يف والكشفية

جميل الصرب. يلهم عائلته الكر�ة الجنة، وأن يجعل مثواه وبفيض مغفرته وأن رحمته بواسع

راجعون. إليه وإنا لّله وإنا

العبيدي وحيد القائد

التونسية للكشافة العام القائد
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رحومة رشيد القائد املرحوم روح إىل

تتلمذ من وكل عارصك من كل أن أعتقد وفاتك؟ ذكرى وأعلق يف عسا� أقول رشيد رحومة، ما القائد العزيز وملهمي قائدي

خصالك ومزاياك. سيذكرون الكشفية يف يديك عىل

الصنوبر زمرة يف شبًال كنت أنت منذ والفتية. أتفكر إلهام الشباب عىل قدرتك عن اتحدث أن املساهمة خالل هاته من أردت

"إذا لنا وقلت انشطتنا يوماً زرت أحد أتفكر اإلحرتام. يفرض رحومة رشيد إسم القائد كان كم األنف ح�م بفوج لألشبال

كقائد زرتك بدايا� يف يف أذهاننا. أتفكر أنه ترسخ وجعلتها فرستها بل فقط تقلها ناله" � ال العرش وراء املرء �ا همة تعلقت

مسؤليتنا، املقدسة الكشفية "رسالة : يومها قلت يل أتفكر القول، نفس وأتفكر أنك اعدت اليوم، ذلك عن وتحدثنا بيتك يف

رسالة الكشفية". يفهم � األخر إقصاء أراد من كل ح�ة املعبد، هم والشيوخ الطاقة الفاعلة هم الشباب

الفتية تلهم أن األن مسؤليتك قلت يل الكشفي، للشباب عاملي كمستشار إنتخا� بعد 37 العاملي بعد املؤ�ر تالقينا ح� أتفكر

يا األنف ح�م انغني الكشافة أجدادنا، احنا أمجد بلدنا، فيك يا األنف تر�نا نشيد "ح�م أتذكر أن األنف، ح�م يف مدينتنا

تحدثني له، وبدأنا مستقبل ال منه، يتعض � و تاريخهه جهل أتفكر ملا قلت من ح�م األنف يا بلدنا"، ليل... يا لييل يا بلدنا،

العر�. اإلقليم وطننا ويف يف مدينتنا، يف الكشفية عن تاريخ

طريقي شجعتني ألواصل و� الوطن واملنظمة، تجاه مسؤليتنا حول تحدثناه وما ,2013 الوطني سنة املؤ�ر قبل حديثنا أتفكر

العاملية. الكشفية اللجنة نحو وأيضاً تونس يف القيادي

بل أردت ونفتخر بها، نعرفها كلنا ومزاياك، تعديد خصالك عرب ليس حقك، اوفيك أن هاته الخوطر أردت يف وملهمي، قائدي

والشباب. للفتية كمثال وأيقونة عن القيادة تواضعك وقدرتك لغ�ك، الهامك فيك أن أذكر خاصًة

ما كل ومن أفعالك، كل من يجعل أن من الّله راجياً برحمته الّله تقبلك لك، أن ادعو يسعني إال دار ألحق، ال يف وانت أالن

بها ميزانك. يثقل حسناًة يف الكشفية حققت

وملبادئها. لها ح�ًة رسالة الكشفية وعىل منظمتنا عىل ائتمنتهم يف أشخاص أثرك تركت أنك إعلم دار ألحق، وانت يف أالن

دربك. عىل نخطو وجعلنا عليك، رحمة الّله

ليل... ح�م يا لييل يا يا بلدنا، األنف ح�م انغني أجدادنا، احنا الكشافة أمجاد بلدنا، فيك يا األنف "ح�م ذكراك يف أنشد

بلدنا" يا األنف

العاملية الكشفية اللجنة وعضو التونسية للكشافة األعىل املجلس عضو األنف، ح�م مدينة إبن

خليل بن مهدي د.
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الرحيم الرح�ن الّله بسم

رحومة رشيد القائد

وملتزما – مستعدا – دوما – كشاف

 1942 سنة منذ به وأفادها واستفادت .. الكشفية الحركة واملكون أحب – واملرشد – واملعلم – املر� رحومة رشيد هو القائد

التونسية. الكشافة ثم اإلسالمي االتحاد الكشفي يف ثم الجزائرية اإلسالمية بالكشافة

تجوال فريق قائد مساعد كان تونس. يف مؤ�راتها اغلب يف وساهم التونسية الحركات الكشفية كل تاريخ عىل شاهد خ�

انفاسه. يف الله امّد مصطفى العبيدي القائد املرحوم �ساعدة

إن كان بعد األشبال قسم الوطني) قاد األعىل (املجلس املجلس أول لرئيس مساعد - األعىل تدريب دويل عضو املجلس قائد

يف كتابة تاريخ له دور ك� العاملية الكشفية تهم األنشطة عديد يف دور له عيىس. بن السالم عبد القائد لقائد القسم مالزما

الكشفية تهم الكتب من النرش مجموعة تحت ك� له والحوليات الكتب عديد ذلك يف واصدر تونس الكشفية يف الحركة

- املتطورة - املناهج األشبال براعات - املصائف تاريخ - : التجارب العلمية لألشبال يفيد الربامج واملناهج اصدر ما وقيادتها.

قائدنا تنتظر الطبع. كشفية تربوية كتب 10 له ك� الكشفية املصطلحات - قاموس الرتبوية الكشفية املناهج - األشبال فرقة

لع�ري وحسن عيىس بن عبدالسالم ومنهم القادة قادة األشبال كان ضمن الصادقية بنهج الجمعية يف نادي املرحوم عرفته

األناشيد أداء يحسن تنشيطه يف وظريفا معامالته يف لطيفا بالهادي...كان وح�دي ومحمد الربقاوي ع�رة الرزاق وعبد

اللجنة ضمن الشباب كان اتحاد فرتة خالل القومية. التدريب والدوريات نطاق يف نشاط من اك� التقينا يف األلعاب. وتسي�

به املعتزين يف تونس. كنت من الكشفية تاريخ الحركة تدوين يف فضل له الكشفية. تخليد األنشطة الساهرة عىل الخفية

غ�ه. عند توجد ال وهو ميزة به واإلشعاع التاريخ لتخزين ك�وة

بتونس تواجدت أن ويوم القاهرة يف العربية اللجنة الكشفية اللجان الكشفية املتفرعة عن عديد يف وشارك نشط وساعد

باشا. الشاذيل املرحوم القائد رفقة وانشطاتها وبرامجها بالحركة يف االلتزام للعطاء مثاال محتذى كان

الكشفية. وآرسته وذويه وأهله : آرسته لنا جميعا وعزاء واسعة رحمة الّله رحمه

                                              

محمود بن محمد القائد

األعىل عضو املجلس
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رحومة رشيد القائد روح تحية إىل

رحومة القائد رشيد الكشفية املناهج ورائد فاضال ومربيا أعالمها من عل� والعاملية والعربية التونسية الكشفية الحركة فقدت

راجعون. إليه وإنا لّله وإنا وادخله فراديس جناته الواسعة برحمته الّله تقبله

يحملها التي القيم وتدرك معه الوقت �رور ال تشعر الحديث أطراف معه رشيد رحومة وتتجاذب القائد إىل تجلس عندما

وعلوم األخ�ة باملستجدات الكب� وإملامه واشعاره حولها معظم مؤلفاته تتأسس التي والفكرية الثقافية والخلفية املرحوم

الرتبية.

يديه عىل تعلمت ان الرشف ونالني األشبال لقسم املركزية الدورية وعضو كنت شابا يافعا عندما القائد رشيد إىل تعرفت لقد

عرف املرحوم فقد اآلخرين مع التواصل وطرق الرتبوية املناهج وضع وأسس األشبال مع التعامل وكيفية خصوصيات القسم

الكشفية. مستوى الربامج عىل جديد يطرأ من ما بكل القادة إفادة عىل الدؤوب وعمله الحركة لكل أبناء وتشجيعه بتواضعه

مفوضيه األشبال بجهة لتكر�ه من طرف معه تنقلت يوم وأذكر وطنية أنشطة عدة زيارة يف رشيد رحومة القائد صاحبت

تاريخ يعمل عىل كتابة ان الزيارة تلك يف عليه ألححت القادة وقد لكل ومتواضعا وخدوما كان بسيطا كم وأدركت صفاقس

يوم رحومة بالقائد رشيد جمعني نشاط مشرتك آخر ويبقى الكشفية الحركة تاريخيا لشباب مرجعا يبقى حتى األشبال قسم

منهكا النشاط ذلك يف كان وقد 2016 إلتامت بالح�مات سنة التي الرتبوي للربنامج الوطنية الورشة لحضور إىل منزله تنقلت

الندوة. بقية من حضور منعه الذي اليشء اآلالم ببعض ويشعر

أجل من بدأها التي املس�ة سنواصل أننا ونعده راجعون إليه وإننا لّله وإننا رحومة رشيد الكشفية الحركة فقيد الّله رحم

الكشفية. الحركة إشعاع

درمول إبراهيم القائد
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رحومة رشيد العزيز القائد روح إىل

منهم. نكون جميعا ان ونرجو الصابرون املحتسبون ال عليه يقوى ال الفراق صعب لكن املوت حق ان

عرفك. كل من ولدى عندي الذكريات رحومة تاركا اطيب رشيد اخي يا ربك رحلت اىل جوار

بالخلق عليك الله تعاىل انعم فقد والزميل والصديق االخ نعم فكنت وعربية تونسية عديدة مناسبات يف سنة 50 منذ زاملتك

ثغرك. تفارق ال اللتي الحلوة واالبتسامة الكريم

بالقاهرة. العربية الكشفية املنظمة �قر واالوسمة القالدة لجنة اجت�ع يف بيننا لقاء كان اخر

وعامليا. وعربيا الكشفية حضورا تونسيا الحركة قيادات ابرز من واحدا رشيد رحومة كان القائد الّله رحم

للمخي�ت وارخت  سجلت اللتي الكشفية االناشيد بينها ومن القيمة  املؤلفات من بالعديد الكشفية املكتبة اغنى وقد

وعربيا. وطنيا واللقاءات واملؤ�رات

والعربية. التونسية الكشافة والرسة الكر�ة لعائلتكم والعزاء والصرب الّله تعاىل رحمك القائد اخي

العظيم. بالّله العّيل اال قوة وال حول راجعون وال اليه وانا انا لّله

الالحقون السابقون ونحن انتم

(لبنان) دندن يوسف
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عرفان و وفاء كلمة

من متيقدة الث�نينات ووجدته شعلة  بداية مع  جنانه فسيح اسكنه الّله رحمه  رحومة رشيد الفاضل االخ عىل تعّرفت

واصالتها. واهدافها وملبادئها الكب� للكشفية والحب والشغف واالخالص الح�س

جميلة. وارشاقة وعفوية بساللسة فمه الكل�ت واالبيات من تنسكب صليقة بال وشاعرا اديبا عرفته

ومتميزا. ومجددا ومبدعا رائدا الكشفية باألناشيد شغوفا عرفته

ومربيا االضواء عن بعيدا صمت ويف بداب يعمل االخرين عىل نفسه ومؤثرا محبا خ�ا وفيا متواضعا انسانا نبيال عرفته

وصفا رشف عىل مستميتا ومدافعا الحق عىل حريصا ضليعا وقائدا الكشفية السامية للحركة باالهداف ومضطلعا وخب�ا

عامة. العربية خاصة التونسية الكشفية الحركة

فذا. كشفيا عزيزا وقائدا اخا افتقدنا

فنان. عطر راقية من والقلب ذكرى الوجدان يف رقيقة بصمت عذبة ونسمة روحا افتقدنا

راجعون. اليه وانا لّله انا

فارس – خالد الدكتور

املنتدب للجامعة الوطنية الكشفية املغربية سابقا الرئيس
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الفقيد روح اىل عطرة تحية

رحومة رشيد القائد

االشبال. فرق مم فرقة وانا شبل يف -

واالدغال. والفيايف ب� املروج در� اسلك -

اعذبه. بصوت رخيم ما اذ -

الحياة. ترانيم انها ارشده ما در� وانار رحلتي ورافق استوطن قلبي الغريد كرنة

الزنبق. زهور واينعت املرجى اخصب شدوها

سحيق. صمت يف فجاة ان البلبل غاب غ� رقيق انشاد هدي فكربنا عىل املرحمة فجاج الدنيا يف يفسح و�ادى الشدو

مشيعا الخيام عن البلبل رحل

والصلوات واالتراح بالصرب

الغاب االىس يف فحل البلبل رحل

الحرسات من زنابقنا وذوت

عيوننا الهتون بالدمع فبكته

والزفرات بالحزن وقلوبنا

رائدا الله اخي رشيد لقد كنت رحمك

بامتياز. ورجل تعليم فاضل مر� السامية لرسالتها الحامل� يف خدمتها املتفان� الحركة الكشفية رواد من

ونشيطا متحركا  الربامج ولجنة حايل)  القيادات تنمية (قسم التدريب لقسم ثم االشبال لقسم قيادتك فرتة يف  عرفتك -

القائد فنعم املسؤولية تحمل عىل وتساعدنا ح�سنا وتغذي اتجاهاتنا وتعدل القرار يف اخذ ترشكنا فكنت ومنشطا ومحركا

والتقدير. االحرتام ملعاونيه يجلب اللذي املرح البشوش

فكر به من تتميز كنت ملا ضالتي فالقى االمور عندما تشتبه عيل اعود وارجع اليه الذي واألخ النصوح القدير القائد عرفتك -

طويلة. سنوات وخربة ونضج ورصانة نية

استلهمناها نبيلة قيم وهي الذات نكران و والوفاء رمزا للعطاء سنة  االربع� التي قاربت الطويلة املس�ة هذه يف عرفتك -

منظمتنا امام تطرح متسارعة وتحوالت رهيبة تجاذبات يعيشون وهم اليوم اجيال يف غرسها اىل وسنسعى باذن الّله منك

ومتبرصة. محنكة كشفية ظل قيادات يف كسبها وجب كربى رهانات العتيدة الكشفية

رمزنا ستبقى عنا راحال يا

الذات احتجاب و املنية رغم

خفاقة حية روحك وستبقى

الزالت لدى تسعفنا الدرب يف

قد فانت االخ� �ثواك فاهننا

االفضال بالبص�ت لك شهدت

الحىش مكلوم والكشف راحال يا

االموات مع رحلوا قادة عن

االىس عىل االهي يا صربا جميال

والويالت الدهر رصوف وعىل
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املجاهدين والشهداء والّرسل االنبياء من عليهم الّله انعم  اللذين  ضمن مقامك وجعل ثراك وطيب قائدنا  الّله رحمك

راجعون. اليه وانا لّله انا العظيم العيل بالّله اال قوة وال حول وال مجيب سميع انه والصالح�.

التونسية الكشافة ملنظمة السابق القائد

فتح الّله عيل

رحومة رشيد القائد لروح وفاء

راجعون وإنا اليه لّله انا أكرب، الّله أكرب، الّله أكرب، الّله

وأعمدتها املنظمة ركائز أحد اليوم نوّدع نحن وها البارزة الكشفية الوجوه من الكشفية عددا الساحة فقدت وجيزة مدة يف

رحومة. رشيد املرحوم القائد األسايس

زاخرة واالفادة واالستفادة، مس�ة والتطوع العمل والحركية يف قضاها العمر من سنة 85 من أك� الرجل مس�ة امتدت

الرتبوية املجاالت شتى يف لتقديم االضافة وقته كل سّخر السمحة، الكشفية باملبادئ عمال اآلخرين والعطاء وخدمة بالبذل

فيها التي عاش العائلية البيئة ومن تلقاه الذي التعليم استمدها من وطويلة كب�ة من تجربة انطالقا والكشفية والشبابية

مؤسسات يف عدة وعمل مسؤوليات عدة يف خاللها سنة (1953 – 1987) تقلب األربع والثالث� تجاوزت ملدة التدريس ومن

1993 اىل سنة 1987 من االلحاق عن طريف الجمعية شغل خطة مدير حيث ادارة الجمعية يف املطاف به واستقر تربوية

املهنة. رشف عىل احالته سنة

الصادق القائد فيه أل� وجدت من بعضنا عرشتنا واقرتبنا وطالب 1985 سنة العامة بالقيادة التحقت الرجل عندما عرفت

والصديق الودود. واملر� الفاضل
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يف كل مرة وكان ... الرؤى رؤية من أو املشاريع من مرشوع أو هاجس من الهواجس عن وحدثني إال بيننا لقاء �ّر وكان ال

و�سك قادتنا لكبار ووفاء وجدية من انضباط ملا وجده يف نظرا لديه خاصة معزة يل بأن أشعر عّيل جديده وكنت يعرض

ليتمسكوا القادة الشبان أوساط يف الكشفي بتاريخ الحركة التعريف عىل حياته من يوم آلخر حريصا وكان الكشفية باملبادئ

عليها. ويحافظوا �نظمتهم أك�

به والنوائب التي مرت األزمات رغم كل املعهودة وابتسامته التلقا� وحديثه البسيطة وبنكتته أخالقه بدماثة الرجل عرف

بالعائلة. حلت التي

معهم والحديث األجيال �ختلف االجت�ع قادرات عىل وكان والتجديد التطور راغبا يف للقيادة محبا متفائال رشيد القائد كان

كانوا ينتظرون سنه والذين يف كانوا الذين الشيوخ من غ�ه مثل � يكن الساعة... مواضيع ذلك �ا يف يف مختلف املواضيع

زمرة يف انخرط بهاتفه الجوال وأخ�ا ويزور ويخاطب الناس ويساهم ويتحرك ويتنقل كان يناضل سلبية... بل ساعتهم بكل

بذلك. سعيدا وكان الفايسبوك

والجوالت اىل املصائف اىل املسلم� جمعية الشبان من بها التي عمل الجمعيات يف كل بص�ته رحومة رشيد القائد ترك لقد

صحفيا ونشاطا ومراسال مرسحيا وممثال ذكيا  مثقفا كان التونسية... الكشافة االسالمية اىل الكشافة واألرسة اىل الرتبية منظمة

ومحارضات. وكتب دراسات عدة أنتج وقد السبيل ومجلة والرياض“ ”عرفان مجالت األطفال لبعض وشاعرا ومؤسس

االسالمية بالكشافة ثم طليعة وعميد وكشاف كشبل  الجزائرية االسالمية الكشافة يف  1942 سنة منذ بالكشافة  انخرط 

جلمة) املواعدة / فوج (نقطة قائد فرقة، قائد فريق، اىل قائد جوال الكشفية من املراتب كل 1948 وتدرج يف التونسية

(1970/1966) فرتة اتحاد األشبال قائد قسم قسم ثم قائد لألشبال مالزم القومية الدورية عضو 1957 و سنة مند ومفوضا

قسم قائد ثم  (1985/1981) والربامج  التوثيق تهم لجات عدة  وترأس تدريب قائد كان (1981/1972) وواصل الشباب

املجلس لرئيس نائب وع� الفرتات هذه كل خالل التونسية للكشافة األعىل املجلس عوض 1988 وكان من 1985 اىل األشبال

وزاخرة بالنجاحات زاخرة مس�ة إنها ... 2014 من سنة ابتداء الحركة الكشفية لتاريخ تفرغ ثم 2012/2000 دورة يف األعىل

الالمحدود. بالعطاء

املؤ�ر الحادي (1975 (خزندار املؤ�ر العارش - (1973 (املرىس التاسع الوطني : املؤ�ر التالية الوطنية املؤ�رات يف شارك

عرش الرابع  املؤ�ر – (1985 (الق�وان عرش الثالث املؤ�ر  (1981 (املنست�  عرش  الثا� املؤ�ر (1978 الباي  (برئ  عرش

(1999 عرش (نابل السابع املؤ�ر – عرش (نابل 1993) السادس – املؤ�ر (1990 الباي (برئ عرش الخامس املؤ�ر – (نابل1988)

(2006 (تونس عرش التاسع (منوبة 2003) املؤ�ر عرش الثامن املؤ�ر –

فاعلة مساهمة ساهم  ك� وأنشطته  مؤ�راته وواكب 1972 سنة مند العر� للمغرب الكشفي االتحاد احياء يف ساهم

املؤ�رات أغلب وشارك يف الفتية واللجنة العربية والقالدة كالربامج لجانها الفرعية ويف العربية الكشفية املنظمة نشاط يف

.1995 بتونس الحادي والعرشين املؤ�ر اىل 1968 سنة العربية من

تجربته الغزيرة املرحوم لقد قدم تخلدها، قصيدة أو نشيدا لها وأعّد إال وطنية أو عربية كشفية تخلو مناسبة وكانت ال

: منها مختلفة تآليف يف

(1973) لألشبال العلمية التجارب يف دلييل -

والجوالن (1974) املصائف تاريخ كتاب -

براعاة  األشبال (1979) كتاب -

(1979) األشبال -كتاب ألعاب

املناهج الكشفية املتطورة (1979) كتيب -
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(1984) األول الجزء بتونس الكشفية الحركة تاريخ -

العربية (1994) املصطلحات الكشفية قاموس كتاب -

الرتبوية الكشفية (1992) املناهج كتاب -

(1996) الثا� الجزء بتونس الكشفية الحركة تاريخ -

الكشفية، والرتاتيب (الطقوس مثل واالعداد املراجعة بطور ومازالت تطبع � مشاريع كتب عدة عن قد حّدثني وكان املرحوم

مختلفة. أغراض يف نشيدا 72 من أك� أف وأنه عل� وغ�ها...) الكشفية ونشاط الفتيات واألناشيد لألشبال الطبيعة

املصائف وسام استحقاق عىل تحصل ك� أطراف عدة وتقدير من وشهادات شكر جوائز عدة عىل مس�ته يف املرحوم تحصل

ـ (1989) التونسية الكشفي االستحقاق ووسام (1987) العر� الكشاف وقالدة (1984) الشباب استحقاق ووسام  (1979)

والتي تذكر فتشكر وااليجابية التي الجادة واملساه�ت املتنوعة واألنشطة باالنجازات واالنفعاالت حافلة لله والحمد مس�ة

ازدهار يف بدورهم ويساهموا بها ليقتدوا الشبان لتكون مرجعا للقادة الزمن طال مه� الكشفية ذاكرة املنظمة يف ستبقى

وتطورها. الكشفية و�وها الحركة

الكشفية واألرسة ورزق أهلهم وذويهم فراديس جنانه وأسكنهم واسعة قادتنا رحمة رشيد رحومة وكل القائد الّله رحم

والسلوان. الصرب جميل

الخربايش رشاد القائد بقلم خواطر

والعربية الوطنية الكشفية الحركة فقيد

ووثق كتب من وأّول األول وشاعرها األوائل روادها أحد الكشفّية الحركة فقدت رحومة رشيد املرحوم القائد بفقدان 

املؤ�ر انعقاد الّثا� �ناسبة الجزء أخ�ا وصدر املايض القرن تسعينات األّول يف صدر الجزء جزئ�، الّتأسيس يف منذ تاريخها

الّتونسّية. للكشافة 22 الوطني

عن وواكبوا عارشوه اّلذين القادة حت� لها سيتعّرض واّلتي تعّد وال تحىص ال اّلتي الفقيد ملناقب تعّرضت شيئا إذا أضيف لن

التونسية للكشافة العامة بالقيادة سواء حياته طيلة تحملها اّلتي املسؤوليات عديد من خالل والّناجحة ال�ّية مس�ته قرب

وأقول أخترص فقط والطفولة، والّتعليم والشباب الّرتبية بشؤون تعنى التي الوزارات عن املنبثقة الوطنية أو �ختلف اللجان

الّتاريخّية. والعربّية الوطنّية الكشفية الحركة قامات من وقامة فاضال مربيا كان الّله رحومة رحمه رشيد القائد أّن

حينها وكنت العامة بالقيادة الّتدريب لقسم  قائدا ملا كان وقتها املايض القرن تسعينات بداية يف القائد رشيد من  قربت

مساعدي دورة يف للمشاركة قبلها من رّشحني وهو الكث� منه وتعّلمت معه وعملت تونس بجهة الّتدريب لقسم مفّوضا

الوطنية. التدريبية الدورات قيادة يف املشاركة فرصة أيضا من منحني وهو بليبيا، الّتدريب قادة
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األنشطة لعديد القسم تنظيم �ناسبة األناشيد عديد كل�ت كتابة يف 2010/2006 الكشافة لقسم قياد� أثناء معه تعاملت

الكشفية الحركة مائوّية ذكرى �ناسبة نظمه اّلذي للقسم الوطني الجمبوري نشيد وأهّمها والعربّية الوطنّية الّنموذجية

”رحبي اإلخاء“ رمز يا الكشاف  2008 ”راية  تونس 28 العر� الكشفي املخّيم ونشيد األمل“ أنت 2007 ”كشاف صائفة

”درة بصوت الفنانة الوطنّية باستوديوهات اإلذاعة تسجيلها وتّم العقر�“ ”سم� الفنان لحنها واّلتي اللقاء“ هذا يف بالعرب

الفور�“.

ودعوته ترشيكه عىل  بالحرص وذلك 2016/2013 للتدريب الوطنّية للجنة رئاستي أثناء أيضا املرحوم مع تعاملت ك�

املرات إىل منزله عديد التنّقل وأيضا السدرية بربج الكشفي باملركز املنّظمة الّتدريبّية إثراء الورشات والّدورات يف للمساهمة

القيادات والعمل وتنمية  الّتدريب  مجال يف الّطويلة خربته من واالستفادة اللجنة إصدارات وتدارس قراءة يف وترشيكه

تونس يف الكشفية الحركة تاريخ حول تدريبية تدارس وثيقة آخرها الّنها�، وكان قبل الطبع واإلصدار القيمة �الحظاته

تقريبا. بشهرين قبل وفاته إصدارها تّم التي

. إليه راجعون“ وإّنا لّله جنانه..”إّنا فراديس وأسكنه واسعة رحمة الّله الفقيد رحم

منصور  القائد الصادق

التونسّية األعىل للكشافة املجلس عضو

كب� وقلم التونسية الكشافة وشاعر فارس تّرجل

الّله شاء إن الخلد جّنة إىل ”السبيل“...... أقالم مجّلة من

واملناهج املسائل يف مفكر  الرتبية  يف خب� الكشفية. لحركتنا  الشامخة  القامات  من وقامة فّذ،  قائد رحومة رشيد  القائد

بكل وتعرب عناء بدون القلب تلج التي الجميلة بالكلمة وّشحها التي والقصائد الكتب عديد به خط نادر قلم له الكشفية،

وقصيدة م� أذكره ولعل والعربية الوطنية الهامة الكشفية األحداث قصائد يكتب أن دوما منه يطلب لذلك وسالسة... برس

مطلعها: يف التي جاء التونسية للكشافة املايس العيد وقصيدة العربية الكشفية الحركة مائوية

املعايل محو الس� يف حّجة*** خمس وسبعون

ونضال املحجة بهّمة يطوي والكشف

وجالل عّزة يف

التي حّبه ملجلة ”السبيل“ عىل جانب سأركز الّصاعد، لذلك الحركة الحسنة لشباب القدوة وهو عديدة رشيد القائد خصال إن

ورئاسة العامة القيادة يف واإلعالم النرش تحّملت مسؤولية ملا ذلك خربت وقد وإثرائها دوما عىل صدورها وحرص عشقها

بإضاءات املجلة ثنايا وكان ين� بالجديد فقراتها تأثيث عىل الحرص شديد كان فقد إىل 2010. 2006 سنة من املجلة تحرير

والوطنية العربية الكشفية األحداث أغلب بتفاصيل وبالعارف املتمكن املؤرخ �وضوعية  الكشفية حركتنا حول تاريخية

�قاالت القائد ”السبيل“ لتوشيح مجلة دوما كنت أسعى وقد املعّربة. الصادقة وبالكلمة سلس بأسلوب ذلك ويتم الهامة،

وكنت والودودة، الّلطيفة وبابتسامته املعهودة وبدعابته حّب بكل الطلب يلبي وكان بالكتابة، عليه وألّح رشيد رحومة
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ألتقيه كل مرة ويف مطالعتها. القراء عىل وتغري مضافة قيمة ”السبيل“ لصفحات رشيد تعطي القائد جيدا أن مقاالت أعي

بحّب، بلهفة ويحتضنها فيقرأها املجلة، تصدر عظيمة ملا بسعادة وكان يشعر الجديد، العدد صدور موعد عن إّال ويسألني

تخّلد“. أن يجب التي املناضل� القادة فهي ذاكرة أجيال من ”السبيل“ د�ومة عىل ”احرصوا ويقول

أكرب ب� فراغا والوطنية... وترك العربية الكشفية الساحة يف رهيبا فراغا فرتك البقاء، دار إىل الفناء دار القائد رشيد من رحل

قضاء نتقبل لنا إّال أن وكريم الخلق، وليس الخصال حميد األمثال يف مرضب وسيبقى قلوبنا يف ”السبيل“، لكن سيبقى أرسة

راجعون. وإنا إليه لّله وإنا يرحمه ويسكنه فراديس جنانه، أن القدير العيل الّله، وندعو

زارعي فوزي القائد

الّرسمي والناطق باإلتصال املكلف القائد العام مستشار

مارس 2017
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الرحيم الرح�ن الّله بسم

1975 سنة منذ رشيد رحومة القائد عرفت -

... إلخ تنفيذي كمدير – التدريب قسم كقائد - األشبال قسم تحملها : كقائد التي املسؤوليات عديد يف الزمته -

الجمهورية داخل الزيارات عديد صاحبته يف -

وكنت ضمن بالجزائر “تيبازا” �ركز التدريب قادة مساعدي دراسة إطار وضمن الربامج إطار لجنة يف كان 1984 سنة يف -

حريز... – ياس� رديد صالح محمد – شلبي وحيد – القالل محمد – العبيدي وحيد القائد صحبة الدراسة يف املشارك�

مشاركة كانت التي الجمعيات عديد ضمن التونسية بروز الكشافة الحريص عىل املنسجم، املنضبط، القائد وقد وجدناه

بوشلغومة. الطاهر بلخود – الهادي : القادة صحبة فريضة الحج أداء عند 2008 سنة كانت يف معه مشاركة وأبرز -

بذلك. أعلمه و� مريضا تركه الذي ابنه بوفاة علمت الفرائض وعند بداية اداء

بعض صحبة ساعدناه وقد عليه الرشيفة مغميا الكعبة حتى سقط قرب  التنفس يف بضيق شعر القيام بالطواف أثناء ثم 

الجمرات. رمي يف وأنبته املالزم� له. من وكنا فرائضه وأتم وعيه اسرتجع الحجيج اىل ان

أن تحسنت. إىل متدهورة كانت صحته ألن بيننا اإلتصاالت بقيت العودة ثم بعد

واسعة رحمة الّله رحمه

والسلوان الصرب أهله ورزق

املعريف بش� القائد

العامة القيادة
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الرحيم الرح�ن الّله بسم

عبيد من القائد النوري وفاء كلمة

الكشفي� للمحكم� الوطنية الهيئة عضو

رحومة رشيد املرحوم القائد روح إىل

راجعون اليه وانا لّله انا

الله وقضاءه مرد لحكمة وال

ثراه. وطيب الّله رحمه رشيد رحومة القائد الفاضل واملر� القدير ومدربنا العزيز قائدنا االعىل الرفيق ايل انتقل فقد

املرح املتمرس الجدي املكون ذلك فهو وخرباته تجاربه من واستفادت االجيال عديد عيل يديه تدربت الذي القائد رشيد

الشخصية. وقوي املتواضع

�سؤولية وابان اضطالعه السبيعينات يف بداية املركزية بالدورية عضويتي خالل بالعمل معه وترشفت الحظ اسعد� لقد

والدراسات وامللتقيات االجت�عات وخالل القسم قيادة يف معه العمل رغبتنا يف وبأسلوبه الشيق ضاعف األشبال قسم قيادة

والبذل والعطاء. للعمل الفاعل واملحفز القوي الدافع املناسبات كل يف وكان .... والدوريات الوطنية واملخي�ت

: وكب�هم االشبال قيدوم قائدنا

له خولت والعربية الوطنية الكشفية الحركة ركائز من وركيزة الرتبوية املراجع  من  العديد الكشفية ومؤلف شاعر هو

مسؤوليات بعدة اضطالعه خالل لتميزه وهناك هنا من االوسمة عيل عديد الحصول

واملؤلف واملكون والشاعر واملدرب والقائد ذاك املر� هو رشيد القائد باختصار

والصديق واالب االخ والزميل هو

وبشاشته شخصيته وقوة ورصانته ومرحه بجديته املثايل القائد هو

روادها ومن الحركة يف االوائل الفاعل� من هو

وممنونون معرتفون بذلك ونحن وانجازاتك وافكارك وابتكاراتك ومثابرتك وتطوعك بعملك قائدنا الّله رحمك

والسلوان الصرب جميل وذويه وعائلته الكشفية اهله ويرزق جنانه فراديس يرجمته الواسعة ويسكته يتقبله ان الّله نسال

راجعون. اليه وانا لّله وانا

والســـــــــــــــــــــــــــالم.

عبيد النوري القائد
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رشيد القائد وداعا

(رحمه القائد والكشاف املستعد. عرفت واملناهج... الربامج ورائد الفاعل.. والشاعر الحس املرهف الفكر.. الناعم القائد تويف

مالزما لقائد الفقيد وكان صميدة... القائد االمام آنذاك يقودها كان التي مفوضا لألشبال بقفصة كنت عندما سنة 1960 الّله)

مختلف يف االتصال وتواصل بنعيىس. عبد السالم األشبال قسم لقائد مالزما ثم الطيب.. بن محمد املرحوم األشبال قسم

الصيفية. واألنشطة التمهيدية) التحض�ية ( املخي�ت أثناء وخاصة إليه ننتمي القسم الذي تهم التي املناسبات

عبد الله.. : القادة : ومنهم القادة من صحبة جملة السبيل مجلة تحرير يف املساهم� ب� من املرحوم كان نفس الفرتة ويف

نويرة وحسن وعيل املدب بوجاه الدين وصالح الدبا� والهادي الباجي قيقة ورشاد والطاهر بولحية واس�عيل وزكرياء

منصور... وابراهيم اللومي ورشيد الفاريس ومصطفى الرصاريف والشاذيل القادر الزغل وعبد الباجي ورشاد صفر ورشيد

لألناشيد وتآليفه القيمة دراسته خالل من الفنية األقسام يف كل ومعروفا الجميع محبوبا لدى الّله) (رحمه رشيد القائد كان

الكشفية... األنشطة تخلد التي املناسباتية منها وخاصة الكشفية

اللجنة عن املتفرعة اللجان يف املميزة بالجديد ومشاركته وتغذية الربامج الخاصة الفنية كراس اللجان خربته يف جانب إىل

والطرائق املناهج لتطوير الهادفة بالدراسات العرب الكشافة وإفادة واالسرتاتيجية... املناهج التي تخص العربية الكشفية

املجموعات. وفنيات حركية العمل التطوعي وتنمية املجتمع ومشاريع والبحوث

ضمن ومبارشا عامال وعضوا األشبال لقسم كقائد القائد متواجدا الستينات) كان من (النصف الثا� سنوات اتحاد الشباب يف

شامبالن... ورسا بنهج خفية تجتمع التي الرسية الكشفية اللجنة

الوضع تت�ىش مع صغ�ة إضافات مع الكشافة... أشبال �نهاج التشبث عىل الحرص حرص كل  عنه القسم املرشف ويف

آنذاك.

التدريب بقيادة بدورية وعضوا الفورا� بقيادة الحبيب الكشافة مفوضا لقسم كنت يف الكاف العمل وبحكم 1963 سنة ويف

تفرض اللقاء كانت والتي لألقسام التكوينية والندوات القومية قيادة الدراسات يف معا نلتقي كنا الشاوش... القائد املرحوم

من تقشف... الجمعية عليه ما تعيش بحكم

مفوض بلهادي يستقبلهم وح�دي الحداد والتيجا� لع�ري وحس� ع�رة الرزاق عبد ورفاقه املرحوم كان هذا املجال ويف

سهرة أعضاء األقسام يف تلتقي بالكاف وبنادي الجهة الليل للوحدات .. ويف زيارتهم بربامج الغر� السالم عبد بالكاف األشبال

الفكاهي... وشعره تفعيالته ونكاته وأعذب الجميع بطرفاته اس�ع املرحوم فيها يشنف

يرأس صحبة القائد املرحوم القائد وكان .. التكوين وتربصات الشباب سياحة أفواج ضمن الجو يف معا كنا 1969 سنة ويف

ديجون.. و باريس القسنطيني رحلة الحميد عبد

الب�ينيه (أرو كودياك) مرتفعات اتجاه بن سلي�ن يف العزيز جراية وعبد ورؤوف الخريجي املجيد عبد صحبة وكنت أنا

امليناء) منرتاي ) الشباب بدار معا سهرتنا كانت باريس ويف (كا�).. اختصاص يف دورة للمشاركة

املرحوم بأناشيد.. وظرفه.. وسمره أسعدنا

اتحاد صفوف يف املعرقلة املنظ�ت بذاتية تتعلق  جميعا نبغيها املرحوم) نفس يف (لحاجة حوار تنظيم وقع وباملناسبة

الشباب.

نشاط سالف إىل والعودة الشباب اتحاد منظ�ت الشباب إىل اتحاد تبديل وجهة تم تونس.. يف الكشفية التجربة فشل واثر

املرحوم مع فعالة مساعدة ساعدا باشا قد املرحوم الشاذيل القائد صحبة املرحوم كان وباملناسبة إىل اختصاصها الجمعيات

التونسية املنظمة بعد في� أصبحت التي الجمعية وهيكلة والجوالت للمصائف الرتبوية املناهج اعداد يف الغزايل البش�

للطفولة.
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باالتصال بادر أن فكان بالقطار منصور أوالد ملدرسة مديرا قفصة بوالية سمي كمعلم عمله نطاق ويف بداية السبعينات ويف

البعض وتوف� مدرسته تنظيف يف ساعدنا ما وبقدر نارص وبلقاسم املربوك) بن وأحمد عيل املدب املرحوم� والقادة (أنا بنا

الكشفية.. كل أنشطتنا يف واملبارش الفاعل املشارك هو كان بها كشفي فوج وتكوين مرافقها من

من أو قريب معه من عشتها القائد املرحوم التي حياة يف الكشفية ببعض املحطات الحضور وأذكر أتذكر... هذه وباملناسبة

: بعيد

�درسة الكشفية للحضور الحركة لقدماء والصحافة الوطنية باإلذاعة العربية نداء اللجنة الكشفية لبينا أن يوم كنا معا -

بن أحمد محمد و والرياضة الدولة للشباب العزيز بلطيف كاتب اللقاء بحضور عبد 1972 وكان سنة باملرىس املعلم� ترشيح

فتم قادة معارض�) ثالثة كان بعودة املنظ�ت...(فقط الدعوة عىل واتفقوا الجميع تحاور وفيه العام التحاد الشباب... األم�

الرأي. حّرية إىل ودعا ذلك... رفض عبد الّله القائد أن طردهم إال ومحاولة رضبهم

نفس ويف بورقيبة الحبيب الرئيس افتتحه الذي السدرية... وبرج الباي ببرئ الوطني الكشفي التجمع يف معا كنا 1974 -

وآسيا بالبرتوق املعسكر بعثة ضمن وأنا العر� بب�وت الكشفي وفد املؤ�ر ضمن املرحوم وكان لبنان معا يف الصائفة كنا

القمر... بدير الّله فتح

األرز... الله بوسام عبد القائد فرنجية سلي�ن الرئيس فيه وشح الذي اليوم مساء الحضور كنت معه ضمن أنني هنا وأذكر

معنا وكان السنويس الشا� - باشا – الّله عبد : القادة املرحوم� ومعنا الحمراء بشارع باريس �قهى بالسهر فرحتنا وأ�منا

الدعوة. صاحب الشعار عفيف القائد اللبنا�

القائد املرحوم مع رشيد الخالف الودي القائد تزعم وفيها بدرمش... الشباب بدار املناهج تطوير ندوة كانت السنة نفس ويف

طويل... برسوال وتبديله التبان ازاحة حول التفك� يف عطيه عبد املجيد

الخيام... تحت والتخييم القادة بالتبان تشبث مدى برز وباملناسبة

املوجه� السياسي� تسلط نتيجة مكفهرة أجواء يف الباجي رشاد القائد انتخاب دار تم خزنة مؤ�ر ويف 1975 سنة ويف -

للبالد

القائد املرحوم الشاطر... فرتة إلدارة الجمعية يف تفّرغ القائد املرحوم -

العربية االسرتاتيجية للجنة بلجنة عضوا ع� أنه منه وعلمت سلطنة ع�ن يف مسقط عاصمة تقابلنا معا سنة 1984 ويف -

هناك. 16 اثر املؤ�ر

الرشيف والشاذيل باشا واملنصف العويني وعامر الفرشييش وحسن البايس وأحمد السنويس الحبيب صحبة املرحوم كان -

املدرسية. الوحدات برامج عىل تنفيذ مصطفى بن زكرياء العام القائد مع والساهرين املدعووين عزيز ضمن الدين وعز

غربية بن املنصف : والقادة وباشا  وشاطر والطالبي رشيد املرحوم�  : معا كنا مصطفى بن زكرياء العام القائد ومع -

برئ يف الكشفي املخيم يف تونس يف الكشافة ثالثينية �ناسبة لالرشاف الزريبي واملنصف الطريقي الرشيف ومحمود واملنصف

الثالثينية.. مخيم اسم عليه أطلق الباي

الباي ببرئ الوطنية املؤ�رات يف فعالة مساهة وساهم املطور املنهاج كتاب املرحوم أصدر 85 و 81 و 78 و من 1977 -

واملنست� والق�وان.
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هناك... لجمعيته ممثال عضوا والتي ع� (الفيوم) الكشفية العربية �رص الندوة من بعد عودته صدور الكتاب وكان -

التجمع أناشيد ذلك ومن  وفاعلة معربة بأناشيد الكشفية.. واللقاءات االحتفاالت يف �شاركته يخلد املرحوم  كان  -

تونس... يف واملعسكرات والخمسينية

وناجعا... رائدا..مفيدا..ملتزما كشافا.. كان رحومة رشيد قائدنا عىل الرتحم بعد أقول بعجالة -

بداية احالته... منذ الفنية األقسام كل يف عمل

الّله) (شفاه العبيدي مصطفى صحبة تجوال فريق وقائد جواال...

هناك... عائلته مقيمة صحبة يوم كان الكشفية الجزائية صفوف الوحدات يف كشافا

األنف قائد أشبال بح�م

والزهو .. .. واملر� والريايض .. عرفان مجّالت : وخاصة إىل الطفل الكتابة للطفل يف رائد

والنعمة. الجنة وأرزقه واسعة رحومة...رحمة رشيد العزيز القائد الّله رحم

الرشيف املنصف
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الرحيم الرح�ن الله بسم

املرسل� سيد عىل والسالم والصالة

ذكـــــرى....و...فـــــــكرة....

رحومة. رشيد والصديق األخ الكشفية الحركة فقيد عن شيئا أكتب ال �كنني أن ال

جعل فرشيد القائد عنده ينفصالن أنه� ال ذلك الخاصيت� ب� أمزج ولعيل اإلنسان القائد أم رشيد رشيد عن أتحدث هل

املعطاء. القائد ليكون ذلك أهلته خاصيات من له ملا اإلنسان ورشيد واملحبوب منه اإلنسان الناجح

إخوانه القادة التضامنية مع املواقف بعض له نسجل وهنا صديق لكل والصديق تكلف املتواضع دون الرجل ذلك كان لقد

الله رحمه رشيد للمسؤوليات. كان القيادات واقرتاحهم اختيار يف ثاقبة ع� له كانت املسؤولية من فيها انسحب مواقف يف

لقسم التدريب. ترؤسه عند أو للجمعية عند إدارته لقسم األشبال أو قيادته عند كلل سواء بال يعمل

لينا والدرجات فكان األع�ر مختلف القيادات من حوله ترى فكنت وتأليف عنرص جمع وغ�ها هذه املراحل يف كان لقد

روح من مجالسه عىل وما يضفيه الحديث يف لباقة به �ا يتمتع اإلحرتام كان يفرض دون حدة ولكنه وصارما تسيب دون

لذلك كان محبوبا. حبه للكشفية يف يساوم وال بدون كلل يعمل كان هذا ومع الدعابة

الحفاظ عىل حاولوا الذين القيادات من ثلة مع كان يوم الشباب اتحاد عهد املايض يف القرن ستينات يف الهرم هذا عرفت لقد

الشاوش”. “أحمد املرحوم القائد يرأسها كان الكشفية” “اللجنة تسمى هيئة يف الكشفية الروح

دراهم بع� اإلستقبال يف مركز الجمهورية) لألشبال (أشبال ملتقى يقود كان عندما 1968 سنة كان منه قرب أول ولكن

زياراتنا خالل  وتوطدت الصداقة وانطلقت سلي�ن بن السالم عبد القائد  صحبة باملريدج للكشافة مخي� أقود  وكنت 

قسم التدريب. تسلم عندما وأيضا املشرتكة للجهات

، وقد بوشلغومة والطاهر املعريف البش� القائدين صحبة 2008 سنة معا الحج مناسك بأداء وختمت عالقتنا متميزة كانت

له رشيحة وقلبت معي من فعل بذلك وكذلك أعلمه ال أن حرصت وقد إبنه نبأ وفاة املقدس املكان ذلك ونحن يف بلغني

يسألني وكان عادي غ� األمر أن استشعر هذا ومع حجته من إ�ام نحرمه وال يتم مناسكه تريد أن كانت عائلته ألن هاتفه

نهاية األمر. يف علمها التي الحقيقة عنه وأخفي

الدنيا. هموم يحمل بشاشته رغم الله رحمه رجال كان

التي نرشها. الكتابات أو كسبها التي الصداقات أو كونها التي القيادات من سواء كب�ا كشفيا ترك إرثا ولكنه

وكنت ملصاحبتي يرتاح وكان قرب عن عارشته الذين من وأنا القص�ة الومضة بهذه حقه الرجل أعطي  أن �كنني ال

كذلك.

يف الجنة وإياه الله جمعنا

راجعون إليه وإنا لله وإنا

بنخود الهادي القائد

التونسية للكشافة العام املقرر



الّصداقة تحّية

األبد.. إىل عنها ورحل األصدقاء من كب�ة مجموعة رحومة رشيد القائد املرّ� فارق لقد

التيار كانسياب عروقه يف تنساب اّلتي القيمة هذه إلبراز املتواضعة املساهمة  لهذه كعنوان  ”الصداقة“ اخرتت لقد

الكهربا�:

الفرقة.. أعضاء صديق هو

العمل .. يف زمالئه صديق هو

والكّشاف� .. القادة كّل صديق هو

الفتيات.. قائدات صديق هو

وخارجه).. الوطن (داخل أرض مختلف اللجان أعضاء صديق هو

األنف.. بحّ�م األحد مقهى مجموعة صديق هو

بالقاهرة العر� الكشفي للمكتب التابعة الّلجان الفنّية مثل الخصوص عىل وجه الكشفّية الّرتبية بشؤون املهتّم� صديق هو

أعىل القالدة �ّثل وهذه الكّشافة الّتونسّية إليها باسم باالنت�ء كان يعتز اّلتي العر�“ الكّشاف عن لجنة ”قالدة السهو دون

العر�. الوطن يف الكشف قادة يسند إىل خ�ة وسام

عقود... امتداد عىل الكشفي الّنشاط له يف املغفور رافقت

الّتدريب“ ”قسم قيادة تحّمل مسؤولّية الّدراسات فقد مختلف قيادة أثناء املخّي�ت أو أو يف ودراسة بحث لجان ضمن سواء

القادة. والجمعيات ...إلعداد حياة املنّظ�ت يف الهام املرفق هدا

فقد الكّشافة الّتونسّية وللتذك� منّظمة به تقوم نشاط بأّي االهت�م الّدعوة إىل عند يلّبي الّنداء تعاىل الّله رحمه كان لقد
الكشفي.. الّنشاط يف املناسبات لتخليد والّنظم“ ”الّشعر أبرزها لعّل أوالع كث�ة كانت له

منه.. قربا تزداد تجعلك مضحكة �لحة وأحيانا املعهودة بابتسامته يستقبل الجميع لقد كان

خيمة تحت نعيشها كّنا اّلتي جّل املناسبات تخّلد اّلتي الّشعرّية واألبيات القصائد بعديد موّشح الكشفّية الحركة إّن سجّل

املكاتب.. أو داخل الّطلق يف الهواء الكّشاف أو

ولقد لألرشيف. الوطني املركز إيداعها يف الخاصة للمساهمة الكشفي بالّنشاط الخاّصة الوثائق عديد جمع من �ّكن لقد

خا�ة العمل هذا وقد كان الكشفّية، بتاريخ الحركة خاّص تأليفه من لطبع كتاب العاّمة تحفيز القيادة عىل جاهدا عمل

الجنان. فراديس وأسكنه واسعة رحمة الّله رحمه أنشطته

والّسالم.

الطريقي محمود القائد
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الكشفّية الحركة فقيد لروح وفاء كلمة

رحومة رشيد القائد
 

للمكتب األوىل املرحلة الشباب عندما كّلف باإلرشاف عىل اتحاد فرتة يف رحومة رشيد القائد عىل التعّرف رشف كان يل

3 سبتمرب و 2 و 1 أّيام السدرية بربج اّلتي نّظمها املكتب القومّية ذلك �ناسبة انعقاد الّندوة وكان القومي ألشبال الجمهورية

الكشفية بالروح إليه مواصلة �ّسكه شّد� 1967. وما

واملسؤولّيات.. األس�ء تغي� الّسامية رغم و�بادئها

شّد عىل والقدرة بها اّلتي يتمّيز الفكاهة روح جانب إىل الهادئة ولبشاشته وابتسامته إّطالعه لسعة يف الكشفية يحّببك رجل

العامة. بالقيادة كنت متفّرغا ملّا السبعينات بداية يف معه العمل رشف يل كان االنتباه..ك�

عضو وأنا األشبال القسم قائد هو وكان بالنادي املركزي دورية نلتقي بصفة كنا وبهذه الصفة إىل 1975 سنة 1972 من

واسع االطالع الكب�ة. رجل املناسبات فهو العظام القادة خصال اكتشفت األوىل اللقاءات ومنذ .... الكشافة قسم بقيادة

واحمد الزواغي الّله عبد القائد جانب إىل أنه اقول ان �كن و الرتبوية الكشفية ومناهجها الرتبية بخصوصيات املعرفة غزير

إىل أمارسها أ� الزلت حد إىل وأهدافها عشق مبادئها الكشفية، حب يف غرسو الذين القادة من  باشا والشاذيل السنويس

و كتا� األجيال“ تربية يف الكشفية ”الرتبية كتا� اصدار عىل املعلومة بتوف� واالرشاد، بالنصح ساعد� الذي فهو هذا يومنا

وأحوازها“. بقليبية الكشفية ”الحركة

�ا النقص هذا يغطى أن وارجوا العر� وبالوطن بتونس الكشفية الحركة وافضاله عىل ذكر خصاله عن أن أعجز أخىش

الذكرى. يف هذه القادة من غ�ي سيكتبه

وطول والعافية بالصحة حركتنا أوائل من تبقى ما الّله ومتع  الكشفية  للحركة قدمه خ�ا عىل وجزاه الفقيد الّله رحم 

العمر.

الدريدي محمد القائد
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: هي رحومة أخي وصديقي القائد رشيد سمعتها من جملة آخر

الحباشة. ح�دة الهادي القائد والكشاف املخلص الحميم الصّديق إىل

الكشفي. التآخي عىل ود كعربون التونسية الكشفّية للحركة الّتاريخّية املس�ة كتاب من الّنسخة أهدي هذه

2016/11/22 يف

املرّ� وصديقي أخي وفاة يف الكشفّية األرسة نفيس وأعزي كلمتي أبتدأ والحميمة الّصادقة باملحبة الطافحة الجمل بهذه

يندر وصفات من أثر خلفه ملا فقدانه عىل وحرسة وأملا حرقة تنبض وقلوبنا ودعناه اّلذي الوطني املخلص الفاضل والكّشاف

سجاياه من كّلها الّروح وخفة الحديث املعارشة ولطف ومحبة الغ� وحسن الرسيرة وصفاء فاالبتسامة غ�ه، يف أجودها

والوديعة. الطيبة روحك أع�ق يف املكنونة

عجيبة �ر برسعة األيام هاهي العزيز أخي

يطوينا املوت وليل الحياة نطوي ليـــــالــيــنـــا                           �يض أهكذا أبدا

مراســـيــنـا نلقى وال ماخرة                        بحر الوجود األع�ر سفن بنا تجري

قائدا عرفتك املهني، واجبك أداء يف مخلصا زمالئك ومع عملك حازما يف مديرا مقتدرا ثّم الّشباب مربّيا يف ريعان عرفتك

�ّسها. املتتالية األحداث كانت التي الكشفية الرتبية مبتكرا ألساليب ناشطا

والعر�. القومي املستوى عىل متأّلقا عرفتك شاعرا

متطّوعا ومرشدا والّشارة الخشبية محارضا واإلبتدائّية الّتمهيدية الدراسات مستوى عىل السدرية وبرج الباي ببرئ عرفتك

ووطنّيا. تربوّيا الحركة ومبادئ أهداف لرتسيخ

ن�ا وشعرا. والكشفي والديني والعاطفي واإلنتاج األد� الّتأليف ميدان امللل يف وال تعرف االستكانة ال كنت

أطراف لتجاذب الحميد القسنطيني وعبد سا� مغروم القائد �عية السدرية برج �صيف كّل شهر أّول يف لقاءات لنا كانت

وس�ع الطلق والهواء بالطبيعة والتمتع ماضيا وحارضا ومستقبال، وكشفية ودينية تربوية مواضيع مختلفة حول الحديث

املدينة. ضجيج وهضم البحر أغا�

تخّىل يوم هناك معتمدا كنت عندما الشط ح�م بلدّية ورئيس أنت أزري لشد موقفك ومساندتك أنىس لن أخي العزيز

ملركز مساحة غابية تابعة ضّم و جدار السدرية بإقامة برج مدير ساعدت أل� 1996 الكشفية سنة للحركة العام القائد عّني

النزل املجاور. قبل صاحب من عليها وسع السطو قد التخييم كان

شخصّيتك قوة بفضل يرس العرس مع الّنرص وإّن لك فكان الّله عّلمتك الصرب وآمنت �شيئة رزايا من أصابك ما أنىس لن أ� ك�

املتكربين. مع وتسامحك املستضعف� وعطفك عىل الجذاب وروحك وعزمك الوثاب

األمصار يف بها وساهمت أفكار من وحربت األشعار من ألفت كم الجريئة والرصاحة النكتة الربيئة صاحب العزيز أّيها الفقيد

األقطار. ب� وسموت ببالدك

تالق� يرى ال يف الحياة يجمعنا            واليوم رمضان كم كنت أرجو

جميل واألرسة الكشفية وذويك ورزق زوجتك وأهلك واملحبة والس�حة والعطاء البذل رمز عزيز ويا رشيد يا الّله رحمك

والسلوان. الصرب

العظيم. العيل بالّله إال قوة وال حول وال إليه راجعون وإنا لّله وإّنا

الحباشة الهادي ح�دة القائد
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الّشباب و الّطفولة أنشودة

رحومة رشيد للقائد وفاء ملسة

الّصديق، أّيها

كان وإن ونحمده وقضائه ألمره أن ننصاع إّال لنا فهل جميعا، خلقه اّلذي كتب عىل العظيم العرش رّب نداء قد لبّيت ما

عظي�؟؟ الخطب

عىل فرتّبيت الّشباب ريعان يف آنذاك كنت وقد منذ 1972 سنة من أربع� ألك� أخّوتنا بل امتّدت صداقتنا لقد صديقي، يا

الغزايل. البش� له املغفور وأمثال أمثالك عىل أنفسهم واملؤّثرين املخلص� الكرام الّصادق� خلق

وشعرك الغزير وعطاؤك محامدك فينا وبقيت بجسدك رحلت أّنك فيك ولكّن عزا� برحيلك فيك وصدمت فجعت لقد

وسهال الجبال شموخ شامخا رصحا ألّنك كنت الّرجال ككّل وليس رجل هذا وتقول بالدي أطفال وشباب حناجر ترّدده الرقيق

وف� الّث�ر. معطاء بالدي سهول من

صديقي وأخي،

نواحا وإّما أفراحا إّما فتغدو خلجاتك من عنها وتحنو مغاورها واملفردات والكل�ت تسرب الحروف ب� رّحالة كنت لقد

الحياة. مدى تكّل و� �ّل فلم فيك عاينته ما وهذا ومجّلدات فأسفارا فقرات تص� أو زفرات وإّما ونحيبا

الكل�ت. كّل رثائك ويف تحار فيك عنيدا أبّيا رقيقا لطيفا صديقي كنت فقد امل�ت، بعد وإن فينا جديد روحك من فلتحيا

وكنت قائدا كّشافا نبيال مرّبيا جوادا وكنت سخّيا كر�ا الخصال وكنت سمح أخي وكنت رشيدا "رشيد" صديقي كنت لقد

األجيال. ولكّل لهذا الجيل ونغ� نشيدا مستعّدا وستبقى دوما

األخيار. منازل لك والّله اسأل صديقي يا وداعا

راجعون. إليه وإّنا لّله وإّنا

الّشميل فريد
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رحومة رشيد للقائد وفاء ملسة

أّيها املر�،

القائد، أيها

املعلم، أيها

الخصال، من منك الكث� تعلمت فرتة طويلة، طيلة عارشتك

واالبتكارات، الربامج يف والتدريب، اإلنشاد يف عرفتك والشباب، الفتية من لألجيال مله� بحق كنت

تردد، النداء دون دا�ا تلبي كنت

والعربية والعاملية، الوطنية الكشفية املواعيد كل يف حارضا كنت

أنت كاتبها، كنت الكل�ت، أعذب العر� أنشدالشباب بفضلك والعربية، الكشفية التونسية للحركة سف� كنت خ�

وما الكشفية الحركة تاريخ توثيق عىل حريصا األخ�ة السنوات خالل وكنت التونسية، للحركة الكشفية تاريخا بحق كنت

الكشفية, بالحركة وتعلقك حبك مدى عىل دليل إال املؤ�ر الوطني الذي صدر �ناسبة األخ� الكتاب

طريقنا، ونهارا، تن� ليال ننشدها منا، جزء فكل�تك ننساك باقية معنا ولن ذكراك قائدي

وداعا

راجعون. إليه وإّنا لّله وإّنا

التميمي ظافر

التونسية الكشافة �نظمة واالتصال مدير اإلعالم
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التونسية الكشافة إصدار

2018 جانفي

الزريقي محسن القائد : اللغوية املراجعة
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: شارع يوغرطة تونس البلفيدار العنوان

71 790 501 الهاتف :

70 201 050 الفاكس :

contact.scoutstunisiens@gmail.com : األلكرتو� الربيد

www.scouts-tunisiens.org : الواب موقع


