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كتاب األفكار
هذا الكتاب ترجمه إلى العربية (تطوعا)
القائد محمد الجراية ،المفوض الدولي لقسم الرواد واألحباء بالكشافة التونسية،

مقدمة
تسعى ّاللجنة ّالعالميةّ ،بنشر ّهذا ّالكتيبّ ،إلى ّتقديم ّأفكار ّيمكن ّأن ّتكون ّمفيدة ّلرابطات ّالروادّ،
الوطنيةّمنهاّوالجهويةّوالمحليةّوالتيّسنذكرهاّفيّهذاّالكتيبّتحتّمسمّىّ"الرابطات"ّ .
فخاللّالسنواتّ1991إلىّّ،ّ 1993قامّعضوانّمنّاللجنةّالعالميةّبهذاّالعملّبدءّبجمعّاألفكارّثمّ
ترتيبها،وتبعاّلذلكّقررّالمؤتمرّالعالميّالمنعقدّسنةّّ1993بأندونيسياّأنّيتمّنشرّالنتائجّالحاصلةّ,
وهكذاّقامّجمعّمنّالقياداتّبالعملّانطالقاّمنّهذهّالنتائجّ،فتمّنشرهاّفيّشهرّجوانّّ .1996
ّّوالعضوانّباللجنةّالعالميةهماّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:
 Ulla Eekو , Christian Haas
واألعضاءّالقياديونّاآلخرونّالمشاركونّهم:
Fritz Halstensenّ-ّPer Mikkelsenّ-Gretheّ-Robert Madsen
وهذاّالكتيبّالّيدعىّلهّالكمالّبلّهوّمجموعةّمنّالمقترحاتّواألفكارّيمكنّاالستئناسّبهاّ.وهذهّ
المقترحات ّواألفكار ّنفدمها ّغير ّمرتبة ّترتيبا ّتفاضلياّ ّ ،كما ّإن ّبعضها ّقد ّال ّيكون ّصالحا ّببعضّ
األماكنّمنّالعالم.
ومعّهذاّ،فإنّاللجنةّالعالميةّترجوّجاهدةّأنّيصلّهذاّالكتيبّإلىّمستوىّالرابطاتّالمحليةّالتيّهيّ
المعنيةّبهّباألساسّ.واللجنةّتأملّأيضاّأنّيتمّترجمتهّأكثرّماّيمكنّّحتىّنضمنّلهّتوزيعاّواسعاّّ،
مساهمةّفيّضمانّحياةّللرابطةّأكثرّثراءّوإيجابيةّونشاطاّ .
الطبعةّالثانيةّجانفيّ1997

وقامت ّاللجنة ّالعالمية ّلسنوات ّّ 2118-2115بإعادة ّنشر ّهذا ّالكتيب ّ ّفتم ّتعديله ّتعديال ّخفيفاّ
وتحيينهّوهيّتعتقدّأنهّيوجدّبهذهّالنشرةّبعضّالمقترحاتّالتيّتوحيّلكمّببعضّاألفكارّ .
الطبعةالثالثةّجويليةّّ2118

وترىّاللجنةّالعالميةّّ2117-2114أنهّليسّمنّالضروريّتحريرّوثائقّجديدةّنظراّللجودةّالفائقةّ
الموجودة ّفي ّهذا ّالكتيبّ .لذلك ّتمت ّمراجعته ّوإضافة ّبعض ّاألفكار ّالجديدة ّونشره ّكمقدمة ّللدليلّ
العمليّلمنظمتناّالصادرّفيّشهرّجويليةّّ.2115ويمكنّلجميعّأعضاءّالمنظمةّاالطالعّعليهّسواءّ
بالموقعّااليلكترونيّالعالميّأوّعلىّالنسخةّالورقيةّالتيّيمكنّطلبهاّمنّالمكتبّالعالميّ .
الطبعةّالرابعةّجويلية2115
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المحتوى ّ
يعالجّهذاّالكتيبّالمحاورّالتاليةّ :
ّ
 .1القبولّبالرابطةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالصفحةّّّ5
 .2دعمّالحركةّالكشفيةّواإلرشاديةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالصفحةّّّ7
 .3األنشطةّاالجتماعيةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالصفحةّّّ8
 .4خدمةّالمجتمعّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالصفحةّّّ11
 .5البعدّالروحيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالصفحةّّّ11
 .6أنشطةّخارجيةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالصفحةّّ12
 .7حمايةّالبيئةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالصفحةّّ13
 .8عاداتّ–ّثقافةّ–ّصناعةّتقليديةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالصفحةّّ14
 .9عالقاتّعامةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالصفجةّّ15
ّ.11جمعّاألموالّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالصفحةّّّ 16
ّ.11برنامجّدوليّللرابطاتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالصفحةّّّ 18
ّ.12عملّفيّمجموعاتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالصفحةّّّ 19
ّ.13أنشطةّأخرىّللرابطاتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالصفحةّّ21
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 .1القبولّبالرابطة
يشترط ّعادة ّأن ّيكون ّالمترشح ّللقبول ّبرابطة ّقد ّسبق ّله ّأن ّكان ّعضوا ّبالحركة ّالكشفية ّأوّ
االرشاديةّ .إال ّأنه ّيمكن ّحاليا ّالقبول ّبرابطة ّلمن ّلم ّيكن ّكشافا ّأو ّمرشدة ّإذا ّكان ّالمترشح ّللقبولّ
يبدي ّاهتماما ّفائقا ّبالحركة ّوبأعمال ّرابطات ّالرواد ّ(مثال ّأولياء ّالكشافين ّوالمرشداتّ ،أصدقاءهمّ،
األسرةّالكشفيةّواالرشادية)ّ .
وتتعهد ّمجموعة ّمن ّأعضاء ّالرابطة ّالقدامى ّبإعالم ّاألعضاء ّالجدد ّباألهداف ّواألغراض ّوالمبادئّ
وطرقّالعملّالمستخدمةّداخلّالرابطةّ .
يتقدمّالمترشحّللعضويةّبمطلبّالقبولّحسبّاستمارةّيكتبهاّمبيناّبهاّإرشاداتهّالشخصيةّوماضيهّ
الكشفيّأوّاالرشاديّ.ويتمّفيّبعضّالبلدانّقبولّالعضوّالجديدّبالرابطةّفيّحفلّخاصّيقومّأثناءهّ
المترشحّللقبولّباإلجابةّعنّبعضّاألسئلةّثمّيؤديّالوعدّالكشفيّاإلرشاديّويتسلمّالشعارّوّالنظامّ
األساسيّللمنظمةّالوطنيةّأوّالمحليةّ .
ينبغيّأنّيكونّالقبولّلعضوّجديدّدائماّفرصةّلالحتفالّولتقديمّالمترشحّللقبولّ.والّتنسواّأنهّ،بدونّ
التزام ّواضح ّمن ّكل ّعضوّ ،قد ّال ّتصبح ّالرابطة ّسوى ّمكان ّللتالقي ّبعض ّالمرات ّفي ّالسنة ّللهوّّ
واستحضارّالذكرياتّالجميلةّ,لذاّ،وحتىّنؤكدّاالتزامّ،يحسنّإيجادّفرصّللتعارفّواالحتفالّتمكنّ
المترشحّللقبولّوكذلكّاألعضاءّمنّتبادلّالمعلوماتّحولّبرنامجّالرابطةّوتوزيعّالمسؤولياتّبهاّ.
ويكونّاالحتفالّاكثرّتقارباّوصداقةّإذاّاشتملّبرنامجهّأيضاّعلىّتقديمّمأكوالتّّخفيفةّومشروباتّّ،
وتمّتخصيصّأوقاتّلألناشيدّ .

أ) ّنظامّالرابطةّ(الميثاق):
عندماّتتأسسّرابطةّجديدةّ،كثيراّماّيدعىّأعضاؤهاّإلىّوضعّميثاقّأوّعهدّللرابطةّوااللتزامّ
بهّ،يضبطّاختياراتهاّمعّاحترامّقوانينّالمنظمةّالوطنيةّّوتراتيبهاّ .
ينبغي ّأن ّيكون ّالميثاق ّبسيطا ّواالختيارات ّقابلة ّللتحقيقّ .إذ ّال ّفائدة ّفي ّتدوين ّكتاب ّلألحالمّ
يكونّجميالّنظرياّلكنهّغيرّقابلّللتطبيقّ.لذاّينبغيّأنّيجسمّخصوصياتّالرابطةّاعتباراّلتاريخهاّ
وموقعهاّواختياراتّأعضائهاّ .
فيمكنّمثالّإعدادّميثاقّللرابطةّواعتمادهّمنّقبلهاّثمّاقتراحهّعلىّكلّعضوّجديدّفإذاّقبله ّيتمّ
تنظيمّ"حفلّالقبول"ّلذلكّالعضوّبالرابطةّ .
ويمكن ّتعديل ّميثاق ّالرابطة ّكلما ّتأكد ّإدخال ّأهداف ّأو ّتوجهات ّجديدة ّفي ّمضمونه ّأو ّعندماّ
نشعرّبالحاجةّالستحثاثّاهتمامّجديدّبإحداثاتّوتغييراتّ .
ّ

ب)ّأنشطةّالتمويلّالذاتي:

للرابطةّجانبّاقتصاديّهامّ ّ.
فرواد ّالكشافة ّوالمرشدات ّيفترض ّأن ّيمولوا ّأنشطتهم ّومستلزماتهم ّتمويال ّذاتياّ ،وذلكّ
باستخالص ّمنتظم ّشهريا ّأو ّسنويا ّيقوم ّبه ّأمين ّمال ّالرابطةّ ،كما ّيقوم ّبتقديم ّالتقارير ّفي ّشأنهاّ
دورياّإلىّالرابطةّ,وهذهّالمواردّتمكنّمنّالتدخلّلفائدةّمنّهوّفيّظروفّصعبةّمؤقتاّأوّمنّالّ
يقدرّعلىّدفعّاشتراكهّ .
ّ
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ّ
ّ
فالتضامنّقيمةّمعتبرةّداخلّمجموعةّمنّاألصدقاءّ.ويمكنّتنظيمّعديدّاألنشطةّلجمعّاألموالّ
وقدّتمّذكرّالكثيرّمنهاّفيّهذاّالكتيبّ ّ.
ّ
وفي ّجميع ّاألحوال ّينبغي ّتشجيع ّعمليات ّجمع ّاألموال ّمع ّالتوصية ّبتوجيهها ّنحو ّمبادراتّ
جمعياتّكشفيةّأخرىّأوّغيرّكشفيةّ،وذلكّقبلّتوجيههاّنحوّأنشطةّالرابطةّنفسهاّ .
ّ
وفي ّحالة ّأن ّتأكد ّتنظيم ّأحداث ّهامة ّلصالح ّالبلد ّالذي ّتنشط ّبه ّالرابطةّ ،ينبغي ّالبحث ّعنّ
الداعمينّللحدثّالمعنيّباألمرّمعّتقديمّتوصيفهّالمفصلّوعروضّماليةّتقديريةّلمصاريفهّالمختلفةّ
وبأقصىّحدودّالشفافيةّ .
ّ
ويحدثّفيّبعضّالحاالتّأنّيستنكفّروادّعندماّيطلبّمنهمّتقديمّتبرعاتّلصالحّهياكلّجهويةّ
أوّوطنيةّأوّالمنظمةّالدوليةّ،وفيّهذاّالصددّيجبّأنّيعلمّهؤالءّأنّكلّماّيتمّإنجازهّفيّأيّمنّ
المستوياتّليسّزهيدّالتكاليفّوهوّيساهمّفيّتنميةّالحركةّ .

ت)ّالعالقةّبالهياكلّعلىّالمستوىّاإلقليميّوالوطنيّوالدولي:
تعيشّرابطةّروادّالكشافةّوالمرشدات ّفيّقطعةّصغيرةّمنّاألرضّ،لكنهاّليستّقطعةّ
منعزلةّ ،بل ّينبغي ّعلى ّالرابطة ّالتفاعل ّمع ّالرابطات ّاألخرى ّبمنطقتها ّوببلدها ّومعّ
منظمةّالصداقةّالدوليةّعامةّ .
ّ
وبديهيّأنهّالّيعقلّأنّتكونّألعضاءّالرابطةّعالقاتّمباشرةّمعّالهياكلّالعلياّ،بلّينبغيّ
أنّيكونّشخصّواحدّأوّإثنانّبالرابطةّمخولينّباالتصالّالخارجيّعنّالرابطةّوالتعاونّ
للمشاركةّفيّأنشطةّتنظمّعلىّمستوياتّمختلفةّ،بدءّبقائدّالرابطةّالذيّيعهدّإليهّتمثيلّ
الرابطةّ .
ّ
وإنّمشاركةّأعضاءّالرابطةّفيّأنشطةّجهويةّأوّوطنيةّأوّدولية ّتسمحّلهمّبالشعورّ
باالنتماءّإلىّالعالمّالكشفيّوإلىّاألخوةّالعالميةّوكذلكّباالنتفاعّبكافةّاألنشطةّالتيّتنظمّ
في ّجميع ّالمستوياتّ ،وصوال ّللمشاركة ّفي ّالمؤتمرات ّاإلقليمية ّوالعالمية ّلمنظمةّ
الصداقةّالدوليةّ .
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 .2دعمّالحركةّالكشفيةّواإلرشادية
تأكدوا ّأن ّرابطتكم ّتبقى ّدوما ّباتصال ّوثيق ّمع ّالكشافين ّوالمرشدات ّمحلياّ .وإنّ
أحسنّطريقةّلربطّذلكّاالتصالّهيّأنّتقترحواّعليهمّمساعدتكمّفيّأحدّمشاريعكمّ
أوّفيّإنجازّمشروعّمشتركّمعهمّ.وإنكمّسوفّلنّتفلحواّفيّربطّذلكّاالتصالّإنّ
أنتمّبادرتمّبعرضّمساعدتكمّلهمّ .
ّ
وبعدّربطّاالتصالّوالعالقاتّالطيبةّ،فإنهمّبدونّشكّسيحتاجونّإلىّرابطتكمّ .
وهناك ّبالتأكيد ّاحتياج ّأفواج ّالكشافة ّوالمرشدات ّأوال ّإلى ّاإلعانة ّالمالية ّالقتناءّ
األدواتّأوّللمشاركةّفيّالدوراتّالتكوينيةّأوّلتوفيرّالنواديّأوّغيرهاّ .
ولكنّهناكّالعديدّمنّإمكاناتّاإلعانةّللكشافةّوالمرشداتّ،مثالّذلكّماّيليّ :
ّ
 المساعدةّعلىّإصالحّالنواديّوصيانتهاّأوّبناءّنوادّجديدة التعهدّببعضّاألعمالّاإلداريةّالمطلوبةّمنّالقادة إعانة ّمجلس ّاألولياء ّوعند ّالطلب ّتحمل ّبعض ّالمسؤوليات ّبها ّكالرئاسة ّأوّالكتابةّأوّأمانةّالمالّأوّالعالقاتّالعامةّأوّتقديمّالمشورات
 تنظيمّمسابقاتّسنويةّبينّاألفواجّأوّالوحداتّ(مثلّمسابقةّالبحثّعنّالكنز) المساعدةّعلىّتنظيمّمخيماتّبالمشاركة ّفيّالتنشيطّأوّتوفيرّالنقلّلألطفالّأوّاألدواتّالخ
 اإلعانةّبمناسبةّالمعارضّالكشفيةّواإلرشاديةّ،وأيامّالعالقاتّالعامةّ،وسهراتّاألولياءّ،واالحتفاالتّالخ
 المساعدةّعلىّتنظيمّسهراتّنارّالمخيمّأوّفيّمسابقاتّالطالئعّالخ تقديمّاإلعانةّبصفةّمدربّأوّعندّاالقتضاءّكقائدّمؤقت االستعانةّبخبراتّالروادّفيّمجاالتّاألوسمةّالكشفيةّواالرشادية استغاللّعالقاتكمّمعّالسلطّّوصداقاتكمّلتدعيمّأفواجّالكشافةّوالمرشدات تنظيمّأرشيفّالحركةّالكشفيةّواإلرشاديةّومتاحفهاّوالعملّعلىّتحيينهاّ
مالحظةّ :ال ّتنسوا ّفي ّجميع ّاتصاالتكم ّودعمكم ّلألطفال ّوللقادة ّولألولياء ّأنهمّ ،معّ
شكرهمّلمساعيكمّوإعاناتكمّلهمّ،يمكنّأنّالّيكونواّمهتمينّبنصائحكمّوذلكّحتىّإذاّ
بداّلكمّأنّرأيكمّهوّاألصوبّ .
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 .3العملّاالجتماعي
من ّالطبيعي ّأن ّيعمل ّالكشافون ّوالمرشدات ّعلى ّمساعدة ّالمعوزين ّوالفقراء ّوالجياعّ
والمرضىّوضعفاءّالحالّبالمجتمعّوالمعوقينّوالمسنينّواألطفال.
لذلك ّطبيعي ّأن ّيتجه ّالجزء ّالكبير ّمن ّنشاط ّالرابطة ّنحو ّالعمل ّاالجتماعي ّسواءّ
بالمجتمعّالمحليّأوّبمكانّآخرّبالبلدّنفسهّأوّبالخارجّحيثماّيتأكدّذلكّالعملّ .
وليس ّسرا ّأن ّتلبية ّطلبات ّاإلعانة ّفي ّأغلب ّاألحيان ّتتطلب ّالمالّ ،لذلك ّمن ّالمهم ّأنّ
تخصصّالرابطةّأوقاتاّوطاقاتّلجمعّالمالّبطريقةّأوّبأخرىّ(أنظرّفقرةّجمعّاألموال)ّ.
أالّأنهّيحدثّفيّبعضّالحاالتّأنّيتوفرّالمالّمنّقبلّالسلطّالمحليةّأوّمؤسساتّخيريةّ
أخرىّأوّهباتّخاصةّالخّ .
ّ
وهذهّبعضّاألمثلةّمنّالعملّاالجتماعيّالذيّيمكنّللرابطةّالقيامّبهّ :
ّ
 زيارةّالمرضىّبالمستشفىّالمحليّوإهداءهمّكتبّللمطالعةّأوّكتابةّرسائلهمّإلىّذويهم
 إهداءّلعبّوكتبّوأدواتّالنشاطّلألطفالّالمقيمينّبالمستشفيات إعدادّتسجيالتّصوتيةّللمكفوفينّتتضمنّأهمّأنباءّاألسبوع التحولّإلىّاألحياءّالمحرومةّوحملّبعضّالمالبسّالمستعملةّواألدوية التبرعّبالدمّوتنظيمّحمالتّلجمعّالدمّبالتعاونّمعّالمستشفىّالمحلي زيارت ّلدور ّالمسنين ّأو ّالمرضى ّوتنظيم ّنشاط ّترفيهي ّباألناشيد ّوالموسيقىّواأللعابّالخ
 تقديمّيدّالمساعدةّإلىّمختلفّالمنظماتّاإلنسانيةّلغرضّتوفيرّالنقلّالمجاني اإلسهامّفيّعملّإدماجّالمهاجرينّفيّالحياةّاالجتماعية تنظيمّحفلّسنويّللمعوقينّوتمكينهمّمنّالقيامّببعضّالرحالت -تقديمّالدعمّللمدارسّالمحليةّبإهدائهمّالكتبّوالتجهيزاتّوالمكتبات.
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وفي ّكل ّهذاّ ،من ّالمهم ّالتعاون ّمع ّالسلط ّالمحلية ّوالمنظمات ّالخيرية ّمثل ّمنظماتّ
اإلعانةّاالجتماعيةّ ,
ّ
ّ
وهناكّإمكاناتّلإلعانةّيمكنّذكرهاّ :
ّ
ّ
 التكفّلّمالياّببعضّاألطفالّعنّطريقّجمعياتّقرىّاألطفالّمنّبلدانّفيّالعالمّالثالثّأوّكذلكّمنّمناطقّأقلّنمواّببلدكم
 تعاون ّرابطتكم ّمع ّرابطة ّببلد ّآخر ّبحيث ّتقدم ّرابطة ّالبلد ّالغني ّإلى ّالرابطةّاألخرى ّبعض ّالمال ّواألدوات ّوغيرها ّلصالح ّقرية ّتتفقان ّعلى ّاختيارهاّ
للمساعدةّعلىّتحسينّمستواهاّالمعيشيّوتمتيعّمتساكنيهاّبحياةّأفضل

 تجميعّمالبسّمستعملةّأوّمقاعدّمتحركةّأوّنظاراتّطبيةّأوّألعابّأطفالّالخّوتوجيهها ّنحو ّالبلدان ّالتي ّتحتاج ّإليهاّ ،وذلك ّبعد ّالتأكد ّمسبقا ّأن ّما ّتنوونّ
توجيههّيستجيبّتماماّلالحتياجاتّالحينية.
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 .4خدمةّالمجتمع
ّ

ينبغي ّأن ّتسعى ّالرابطة ّبكل ّعزيمة ّإلى ّأن ّتكون ّمخاطبا ّهاما ّفي ّالمجتمع ّالمحليّ
ومجموعةّمحترمةّدائماّعلىّاستعدادّلتقديمّاإلعانةّ .
ّ
ّ
لذلكّتبدوّعاديةّاألعمالّالتاليةّ :
ّ
ّ
 إبداءّالرأيّوتقديمّالمقترحاتّوالقيامّبمداخالتّفيّمجاالتّهامةّفيّالسياسةّالمحليةّأوّفيّمسائلّتخصّالشباب،
 تنظيمّبرامجّتربويةّلمكافحةّآفاتّالخمرّواإلدمانّوالتدخينّوبيانّمضارها، تقديمّالعونّبمناسبةّاالحتفاالتّالبلديةّواألسابيعّالثقافيةّوالمهرجاناتّالخ سنوياّ،تنظيمّ"يومّالعملّالتطوعي"ّلصالحّالمجتمعّالمحليّقدّيكونّمثالّبالتعاونّمعّالكشافةّوالمرشدات
 تشجيعّكافةّأعضاءّالرابطةّعلىّالمشاركةّفيّدوراتّتكوينّ"المسعفين" االشتراكّفيّاإلسعافاتّاألوليةّعندّحدوثّكوارثّطبيعيةّكالفيضاناتّوالجفافّوالزالزلّوغيرها
 االشتراكّفيّإنجازّبرامجّحكوميةّللوقايةّالصحيةّوالتنظيمّالعائليّوتلقيحّاألطفالّوالتشجيرّالخ ّ
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ّ .5البعدّالروحي
ّ

ينبغيّعلىّكلّشخصّوكلّمجموعةّتوختّفيّحياتهاّالمثلّالعلياّالكشفيةّواالرشاديةّ
الحرصّعلىّأنّتواصلّباستمرارّتربيتهاّالدينيةّ .
ويتيسرّهذاّمثالّبمتابعةّدروسّومحاضراتّومطالعةّكتبّوتنظيمّحواراتّ ...
كماّيمكنّالمشاركةّالجماعيةّفيّبعضّاألحداثّمثلّ :
 االحتفاالتّالدينيةّبمناسبةّالخرجاتّوالمخيماتّأوّأحياناّبالذهابّإلىّالمساجدّأوّالكنائسّحسبّدياناتّكلّمنكم
 االحتفالّباألعيادّالدينية اإلسهامّفيّالحفاظّعلىّثقافةّمنطقتكمّوبلدكم الدعمّوالمواظبةّعلىّالمشاركةّفيّمجتمعكمّالديني العملّالخيريّبمناسبةّاألعيادّالدينيةّلفائدةّاألشخاصّالمنفردينّوذلكّبأداءّالزيارةّوتقديمّبعضّالهدايا
 زيارةّأماكنّالعبادةّببلدكمّ... إحضارّأدواتّدينيةّوتنظيمّحوارّمعّالمتساكنينوخالصةّالقولّ،ينتظرّمنكمّالتعاونّفيماّبينكمّقصدّاإلبقاءّعلىّروحّالوعدّالكشفيّ
واالرشاديّفيّحياتكمّوأنّتبرهنواّعلىّالتزامكمّالشخصيّ.وإنّمنظمةّالصداقةّ
الدوليةّتضمّأعضاءّمنّمختلفّالدياناتّومنّالمهمّالتعرفّعلىّالدياناتّوذلكّلوفاقّ
أكبرّبينّمختلفّالمجتمعاتّوقصدّالعملّعلىّإيجادّالسلمّالعالميةّ .
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 .6أنشطةّخارجّالمدينة
علىّالرغمّأنناّروادّوغيرّملزمينّمثلّالكشافينّوالمرشداتّ،ينبغيّعليناّالحفاظّّأكثرّ
ماّيمكنّعلىّالخصوصياتّالتيّأكسبتناّإياهاّالحركةّالكشفيةّواإلرشاديةّ .
كماّينبغيّعليناّأنّنحافظّعلىّصحتناّطبقاّللمقولةّ:العقلّالسليمّفيّالجسمّالسليمّ .
لذلك ّيحسنّ ،من ّوقت ّآلخرّ ،أن ّتغادر ّالرابطة ّالمدينة ّوتنطلق ّفي ّرحلة ّإلى ّالطبيعةّ
وتمارسّالمشيّعلىّاألقدامّوتصنعّباألخشابّأشياءّمثلّجسرّخشبيّأوّمنضدةّمخيمّ
أو ّغيرهاّ .فخرجة ّآلخر ّاألسبوع ّعائلية ّيمكن ّأن ّتكون ّفكرة ّطيبةّ ،تسمح ّبمزيدّ
التعارف ّبين ّأعضاء ّالرابطة ّوبتطبيق ّبعض ّمهاراتنا ّالكشفية ّواإلرشادية ّكإقامة ّنارّ
مخيمّأوّموقدّللمشاويّالخّ .
إمكاناتّأخرىّ :
 ممارسةّالرياضةّ(مشيّ،عدوّ،يوقاّ،رقصّالخ) بناءّمسلكّصحيّفيّمنطقتكمّواستعمالهّبانتظام تنظيمّسباقاتّّبينّأعضاءّالرابطة تنظيم ّجولة ّعلى ّاألقدام ّداخل ّالغابة ّبمرافقة ّخبير ّفي ّالغابات ّيقوم ّبتوصيفّاألشجار ّوالنباتات ّوالطيور ّوالحيواناتّ .ويمكن ّكذلك ّتنظيم ّزيارة ّللمدينة ّعلىّ
األقدامّيتمّإعدادهاّجيداّمعّالتعرفّالمعمقّعلىّجميعّالخصوصياتّالمعماريةّ
والتاريخيةّللمدينة.
 زيارة ّمخيم ّللكشافة ّأو ّالمرشدات ّوالمشاركة ّبموافقة ّالقائد ّفي ّبعض ّالتنشيطّكاأللعابّأوّفيّحصةّتدريبيةّأوّاالكتفاءّبتقديمّبعضّالمرطبات...
 االسترشادّحولّالمحمياتّالطبيعيةّببلدكمّواختيارّبعضهاّوالقيامّبداخلهاّبزيارةّأوّجولةّ .

12

ّ .7حمايةّالبيئة
ّ

التأكد ّمن ّأن ّكافة ّأعضاء ّالرابطة ّواعون ّويشاركون ّفي ّاألعمال ّالرامية ّإلى ّحمايةّ
البيئةّوالحفاظّعليهاّوعلىّالمواردّالطبيعيةّ.ومن ّالمهمّجدّاّأنّيفهمّالجميعّأن ّالعملّ
يبتدئّمنّقبلّكلّمناّوداخلّعائالتناّ .
ويمكنّأنّنذكرّبعضّاألعمالّكاآلتيّ :
ّ
 العنايةّبالبيئةّباعتبارهاّشيئاّمنا إعدادّومتابعةّإنجازّبرامجّللتوعيةّبالبيئةّومراقبةّالتلوثّبالمناطقّالمعنية تشريكّرابطتكمّفيّبرامجّلغراسةّاألشجارّوالعنايةّبها تشجيعّعملياتّفرزّالنفاياتّوإعادةّتصنيعّالورقّوالزجاجاتّوعلبّالمشروبات تنظيم ّورشات ّللتوعية ّبخطورة ّاالستعمال ّالمفرط ّللموارد ّالطبيعية ّوالطاقةّوبكيفيةّسلوكناّاليومي
 تنظيمّأنشطةّترميّإلىّتنظيفّالبيئة تشجيعّجمعيةّالرفقّبالحيوانّوالصندوقّالعالميّللطبيعة المساهمةّفيّمشايعّ"إيكولوجية".
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 .8التقاليدّ–ّالثقافةّ–ّالصناعاتّالتقليدية
ّ

تعبرّالتقاليدّالحقيقيةّعلىّمشاعرّكلّشعبّوأحاسيسهّونماذجّتفكيرهّ.فليسّاألمرّفقطّ
تمريرّعاداتّوتقاليدّلألجيالّالالحقةّبلّهوّالهويةّالثقافيةّللشخصّ .
فالحفاظّعلىّموروثّكلّشعبّلهّأهميةّقصوىّ.ويتمّهذاّبالتعمقّفيّالهويةّالثقافيةّ
الذاتيةّوالتعرفّعلىّالثقافاتّاألخرىّ .
ويمكنّأنّيتحققّهذاّفيّالرابطةّبماّيليّ :
 الغناءّوتجميعّاألغانيّبينّاألصدقاءّوالعائالت االستماعّلألغانيّالفلكلورية التدرّبّعلىّحذقّالرقصاتّالقديمةّلبلدكم طبخّأكالتّتقليدية المساهمةّفيّالمحافظةّعلىّاألزياءّالتقليدية التأكيدّعلىّأهميةّاألعيادّالدينيةّأوّالتاريخيةوبقدرّاإلمكانّّ،منّالمستحسنّأنّتنظمّالرابطةّكلّسنةّ :
 حضورّبرنامجّمسرحيّثمّتنظيمّحوارّحولّالمسرحية حضورّجماعيّلحفالتّأوّزياراتّلمتاحفّأوّحضورّمحاضرات... زيارةّمعرضّفنيّبرفقةّدليل تنظيمّحصصّشعريةّتتبعهاّحوارات االستماعّالجماعيّللموسيقىّواكتشافّالملحنّّوإنتاجاتهويمكنّأيضاّأنّنقترحّعلىّالرابطاتّأنّتمارسّبعضّالصناعاتّالتقليديةّ :
 الطبخّوالمرطبات تجميعّاألزهار فنونّالرسم فنونّالفخار فنونّالخزف تجميعّقطعّاألقمشة التطريز النحتّعلىّالخشبمالحظةّ:يمكنّاستغاللّالمنتوجاتّلتنظيمّمعارضّخاصةّومسابقاتّيخصصّمردودهاّ
الماليّلبعضّمشاريعّالرابطة.
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 .9العالقاتّالعامة
 إعالمّالكشافينّوالمرشداتّبوجودّحركةّالروادّوبالفرصّالمتاحةّإلىّالشبانّّ،وذلكّبنشرّمقاالتّبمجالتهمّوباإلعالناتّوالالفتاتّوبحضورّمخيماتهمّوبدعوةّ
قياداتهمّللمشاركةّفيّاجتماعاتّالروادّمنّحينّإلىّآخرّ ،
 إعالمّقياداتّاألفواجّالكشفيةّواإلرشاديةّبالفرصّالمتاحةّلهمّكأعضاءّبالرابطة،
 تشريكّأولياءّالكشافينّوالمرشداتّفيّالعملّاإلشهاري نشرّبالغاتّصحفيةّدورياّحولّإنجازاتكمّفيّمختلفّالميادين استعمالّالطرقّالحديثةّللترويجّألفكاركمّلدىّالجمهورّولدىّالكشافينّوالمرشداتّوذلكّبواسطةّالندواتّوالمقاالتّالصحفيةّوالمداخالتّاإلذاعيةّ
والتلفزية
 طباعةّمنشوراتكمّومنشوراتّمنظمتكمّوتوزيعهاّبمنطقتكم الدعوةّعنّطريقّالصحافةّلكلّقدماءّالكشافينّوالمرشداتّلحضورّسهرةّيتمّأثناءهاّتقديمّمشروباتّومرطباتّوعرضّتقريرّحولّأنشطةّرابطتكم
 التنظيمّسنوياّأوّكلّسنتينّ،بالتعاونّمعّالفوجّالكشفيّ،لتظاهرةّ"كشافّيوما"ّيتمّالدعوةّلحضورهاّإلىّأطفالّمنّغيرّالكشافينّوأوليائهمّوتشريكهمّفيّبعضّ
األنشطة
 ربطّصالاتّوثيقةّبالموظفينّالمحليينّوالسعيّإلىّإدماجهمّبأنشطتكم إحداثّموقعّإيلكترونيّّ،صفحةّ"فايسّبوك" نشرّ"فيديواتّ"ّوصورّبمواقعّالشبكةّاإليلكترونية.ّ
ّ
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 .11جمعّاألموال
ّ
 دعم ّبنك ّالطوابع ّالبريدية ّللمنظمة ّالدولية ّوذلك ّبجمع ّطوابع ّمستعملة ّوبيعهاّسواء ّمنزوعة ّاللصق ّأو ّملصقة ّإلى ّمتاجرين ّمحترفين ّأو ّمنزوعة ّاللصقّ
ومرتبة ّفي ّجيوب ّجميلة ّإلى ّجامعي ّالطوابع ّبمناسبة ّالمخيمات ّواللقاءاتّ
الكشفيةّواإلرشادية
 دعمّأنشطتكمّالذاتيةّوالمساعدةّعلىّتمويلّأنشطةّكشفيةّوإرشاديةّمحليةّوذلكّبالحصولّعلىّتكفلّبعضّالمؤسساتّبأنشطتكم
ويمكنكمّجمعّاألموالّبعدةّطرق:
 تنظيمّيانصيب إنتاجّوبيعّمصنوعاتّهداياّوزخارفّمنّالزهورّفيّ"سوقّخيرية" تنظيمّحفلّأوّمهرجان بيع ّمنتوجات ّمن ّالصناعات ّالتقليدية ّبالمزاد ّالعلني ّأو ّدعوة ّشخصيات ّمحليةّإلىّالحضورّورسمّبعضّاللوجاتّالفنئةّثمّبيعها
 تنظيم ّمسيرات ّبإشراف ّبعض ّالمؤسسات ّتكون ّالمشاركة ّفيها ّبمقابل ّويحصلّالمشاركونّفيهاّعلىّميداليةّأوّشهادةّمشاركة
 تجميعّأدواتّمستعملةّوبيعهاّسنوياّبسوقّاألدواتّالمستعملة طباعةّوبيعّبطاقاتّبريديةّأوّصورّأوّإعالناتّأوّشعاراتّوغيرها تنظيمّسهراتّذاتّمحورّ(بمناسباتّمعينة)نعمّهناكّأفكارّعديدةّتمكّنّالرابطةّمنّالحصولّعلىّأموالّواإلمكاناتّتختلفّبطبيعةّ
الحالّمنّبلدّإلىّآخرّ .
لذاّاستعملواّقدراتكمّعلىّالتخيلّ،دونّصرفّأموالّأكثرّمماّتتحملون.
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ّ

البرنامجّالدوليّللرابطات

أ) ّإن ّرابطتكم ّالوطنية ّلها ّمفوض ّدولي ّيعرف ّالكثير ّعن ّسبل ّإكساء ّالبعد ّالدوليّ
لألنشطةّالعاديةّلرابطتكمّ.والمفوضّالدوليّعلىّعلمّباللقاءاتّالدوليةّوبالمترشحينّ
للتوأمة ّوغيرهاّ .لذاّ ،إذا ّكنت ّترغب ّأن ّتعلم ّأكثر ّعن ّذلك ّفعليك ّبمخاطبة ّالمفوضّ
الدولي.
ب)ّإن ّالرابطة ّالوطنية ّعضو ّبالصداقة ّالدولية ّالتي ّمقرها ّببروكسلّ .والمجلةّ
اإليلكترونية, Info AISGتوجه ّآلياّلرؤساءّالرابطاتّالوطنيةّوالمفوضينّالدوليينّ
بالفرنسيةّواإلنقليزيةّ.ويمكنّألعضاءّالرابطاتّاالشتراكّبهاّعبرّالموقعّاإليلكترونيّ
للمنظمةّwww.isgf.org
ت) ّمن ّالمفيد ّأن ّيكون ّعضو ّمن ّرابطتكم ّمتابعا ّللمعلومات ّالدولية ّالتي ّترد ّمنّ
المفوضّالدوليّويقومّبتمريرهاّإليكم
ث) ّتنظّمّكافةّالرابطاتّكلّسنةّ"يومّالصداقة"ّفيّّ 24وّّ 25أكتوبرّ،إذّأنّيومّّ24
أكتوبرهوّيومّمنظمةّاألممّالمتحدةّّ،ويومّّ 25أكتوبر ّهو ّيومّتأسيسّمنظمةّالصداقةّ
الدوليةّفيّّ25أكتوبرّ.1953
ومنذ ّسنة ّّ 2115اتسم ّيوم ّالصداقة ّبيوم ّلجمع ّاألموالّ .وفعال ّفإن ّأعضاء ّالرابطاتّ
مدعوونّأثناءّاالحتفالّإلىّجمعّاألموالّلتسديدّاشتراكاتهمّأوّاشتراكاتّرابطاتّأخرىّ
تالقيّبعضّالصعوباتّ.ويمكنّبنفسّالمناسبةّتنظيمّسهرةّأوّيانصيبّأوّبيعّمرطباتّ
أوّخرجةّتمكّنّمنّجمعّبعضّاألموالّ .
وفيّبعضّالحاالتّتتجمعّعدةّرابطاتّبهذهّالمناسبةّوّيمكنّتنظيمّاالحتفالّمثالّكماّ
يليّ:يتمّتزويقّقاعةّاالجتماعاتّبأعالمّورقيةّلكافةّبلدانّالعالمّأوّلبلدّمعينّتريدونّ
اكتشافهّوتكونّوجباتّالطعامّمطابقةّلعاداتّالبلدّالذيّتمّاالختيارّعليهّ.ويتحدثّقائدّ
الرابطةّأوّأيّمتحدثّآخرّعنّااللتزاماتّالدوليةّوالسلمّالعالميةّوالتفاهمّوغيرهاّ.كماّ
يتمّتالوةّرسالةّرئيس(ة)ّاللجنةّالعالميةّوتوجيهّرسائلّوديةّإلىّالمنظماتّاألخرىّ...
ويتمّفيّيومّالصداقةّتقديمّالتمنياتّبالسلمّوالتفاهمّبالعالمّوتجديدّالعهدّبتعميمّروحّ
السالمّوالتعاونّالدوليّوالتسامحّفيّالعالمّبأسرهّ.ويومّالصداقةّليسّمنّأهدافهّفقطّ
توثيقّالعالقةّبينّأعضائهاّبلّوكذلكّالتعريفّبالصداقةّالعالميةّلدىّاآلخرينّ .
ويمكن ّأيضا ّبالمناسبة ّاالتصال ّبأعضاء ّآخرين ّبالصداقة ّفي ّالخارج ّوذلك ّباستعمالّ
وسائلّاالتصالّالحديثةّكموقعّالصداقةّالعالميةّوّاالنترناتّوالفيسبوكّوسكايب...
ج) ّعندماّتسافرونّبأحدّالبلدانّاألعضاءّبالصداقةّالدوليةّ،يمكنكمّاالتصالّبرابطاتّمنّ
ذلكّالبلدّالكتشافهّوالتعرفّعلىّمتساكنيهّ.كماّيمكنكمّوهذاّمحبذّالمشاركةّفيّلقاءاتّ
ومؤتمرات ّإقليمية ّأو ّعالميةّ ،وهي ّمتاحة ّللجميع ّويتم ّالتسجيل ّفيها ّعن ّطريقّ
المفوض ّالدوليّ .وإذا ّأراد ّبعض ّالرواد ّزيارة ّبلدكمّ ،ينبغي ّأن ّتكونوا ّعلى ّاستعدادّ
القتبالهم ّومساعدتهم ّحسب ّاإلمكانّ .وإن ّالتضامن ّوالتفاهم ّالدوليين ّيعنيان ّأيضاّ
اجتنابّالتهجمّعلىّشعوبّأخرىّوكذلكّاالستعدادّإلرشادّالزائرينّاألجانبّلبلدكم.
ّ
ّ
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ّ
ح) ّإن ّفكرةّالتوأمةّتعنيّربطّعالقاتّبينّأعضاءّالصداقةّالدوليةّببلدانّمختلفةّ.وإنّ
العالقاتّالشخصيةّالتيّتم ّربطها ّبمناسبةّالمؤتمراتّالعالميةّأوّغيرهاّمنّاللقاءاتّ
الدوليةّكانتّمنبعاّلتوأماتّطويلةّالمدةّوصداقاتّمتجذرةّ.فالتوأمةّطريقةّعمليةّلكلّ
الروادّلالندماجّبالرابطة ّوقدّالحظناّمنذّسنواتّأن ّالتوأماتّتساهمّفيّتوثيقّالصداقةّ
الدوليةّكماّيلي:
 مزيدّمنّالوعيّوالتفاهمّالدوليينّ،مماّيخدمّالسلمّالعالمية تقبل ّأكبر ّلالختالفات ّوصداقات ّبين ّأشخاص ّمن ّمختلف ّالبلدانّ ،مما ّيزيلّالحواجزّويحدّمنّالتشدد
 تفهمّأوسعّلحركةّالصداقةّمعّأفكارّجديدةّوحماسّمتزايدّللصداقةّالدولية.ويمكنّأنّيكونّلفريقّالعالقاتّالخارجيةّبالرابطةّالمسؤولياتّالتاليةّ :
 االشهار إعدادّبرنامجّمفصلّللزائرين البحثّعنّإسكانّمريحّوبالسعرّالمناسبّ ضبطّقائمةّألشخاصّيحسنونّلغاتّأجنبية ضبط ّقائمة ّألشخاص ّيمكن ّلهم ّالمساعدة ّبمناسبة ّاجتماعات ّدولية ّ(سيارةّ،اقتبال)...
 ضبطّقائمةّاألشخاصّالذينّلهمّاتصاالتّوعالقاتّبرابطاتّاجنبية التبادلّبينّالرابطات التبادلّبينّأطفالّأعضاءّالرابطات تحقيق ّشريط ّأو ّعروض ّمصورة ّحول ّرابطات ّأجنبية ّأو ّأحداث ّدولية ّوذلكّقصدّاإلشهار
 تشجيع ّالرواد ّعلى ّتعلم ّاللغات ّاألجنبية ّواستعمالها ّوالمشاركة ّفي ّاللقاءاتّاإلقليميةّوالدولية.
.
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 .12العملّفيّمجموعات
ّ

عندماّتكبرّالرابطةّ،قدّيكونّمفيداّتنظيمّالعملّفيّمجموعاتّ.والمجموعةّتضمّعدداّ
قليال ّمن ّاألعضاء ّ(عادة ّبين ّّ 5و ّّ 7أعضاء) ّيجتمعون ّبمحل ّأحدهم ّباإلضافة ّإلىّ
االجتماعاتّالعاديةّللرابطةّ .
وفيّهذهّالمجموعةّالصغيرةّ،يتيسرّأكثرّربطّعالقاتّ،وبفضلّالتعرفّأحسنّعلىّنقاطّ
القوة ّونقاط ّالضعف ّلكل ّفرد ّمن ّالمجموعة ّتقوم ّالمجموعة ّبإنجاز ّمشاريعها ّبصفةّ
أحسنّ،كماّهوّالحالّبالنسبةّللطليعةّعندّالكشافينّوالمرشداتّ .
يتم ّتأسيسّالمجموعاتّبإشرافّقيادةّالرابطةّلمدةّمعينةّّ 2أوّّ 3سنواتّثم ّيتم ّتعديلّ
تركيبةّالمجموعاتّمماّيمكنّكلّعضوّبالرابطةّمنّالتعرفّعلىّعددّأكبرّمنّأعضاءّ
الرابطة ّباالنتقال ّمن ّمجموعة ّإلى ّأخرىّ .تعين ّكل ّمجموعة ّالمسؤول ّعنها ّوتختارّ
موضوع ّاهتماماتهاّ .كما ّيمكن ّلقائد ّالرابطة ّتكليف ّإحدى ّالمجموعاتّ ،باإلضافة ّإلىّ
إنجازّبرنامجهاّالخاصّ،مثالّبإعدادّوتسييرّاجتماعّللرابطةّ ّ،
وفيّالجلسةّالعامةّالسنويةّللرابطةّتقدمّكلّمجموعةّتقريراّعنّنشاطهاّطيلةّالسنةّ
المنقضيةّ.ومواضيعّاهتمامّالمجموعاتّمتعددة:
 مسرحّالهواةّ:كتابةّوتمثيلّمسرحياتّللرابطة استنباطّأطعمةّجديدةّوكتابةّدليلّللوصفاتّالغذائيةّالمبتكرة تأليفّاناشيدّخاصةّبالرابطة إصدارّنشريةّإعالميةّدورية تنشيطّمشروعّللتوأماتّالدولية اكتشافّتاريخّمنطقةّأوّكنيسةّأوّمسجد... دراسةّجهاتّمختلفة مطالعةّكتابّثمّمناقشته دراسةّمواضيعّكمنظمةّاألممّالمتحدةّ،المفوضيةّاألمميةّلشؤونّالالجئينّ،الصندوقّاألمميّللطفولةّ،منظمةّاألممّالمتحدةّللتربيةّوالعلومّوالثقافةّ،حقوقّ
اإلنسانّ،السالمّ،مشاكلّالعالمّالثالثّ،بلدّأجنبيّ،األسرةّاليومّ،هياكلّالمجتمعّ،
الديمقراطيةّ،السياسةّ،الزمنّالماضيّالجميلّ،المعالمّاألثريةّالخّ.
 -اإللتزامّلدىّالصداقةّالدوليةّللعملّالتطوعيّمعّاللجنةّالعالميةّوالمكتبّالعالمي.
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.13
ّ

أنشطةّأخرىّللرابطات

 ّدعوةّشخصياتّمحليةّ،شعراءّ،كتابّ،صحافيينّ،بمناسباتّمختلفة ّاالتصالّالوثيقّمعّالقياداتّالمركزيةّللروادّوالحصولّعلىّالمعلوماتّواقتناءّالمنشوراتّالممكنّتعميمهاّلدىّاألعضاءّّواألشخاصّالمعنيينّبها
 ّتنظيمّالجلساتّالعامةّالسنويةّوالمؤتمراتّالوطنية ّالعملّمنّأجلّالسلمّواالندماجّداخلّالبلد ّتوثيقّالعالقاتّمعّالكشافينّوالمرشداتّمحلياّوجهويا ّالسعيّإلىّتأسيسّوحداتّكشفيةّوإرشاديةّتضمّعدداّمنّاألطفالّوالشبان ّتنظيمّزياراتّلمؤسساتّصغيرةّأوّمتوسطةّبالمنطقةّوالتعرفّعلىّإمكاناتّالتشغيلّبها
 ّتنظيمّمسابقاتّألعضاءّالرابطة ّتكثيفّالعالقاتّالطيبةّمعّرابطاتّأخرىّبالجهةّأوّبغيرها ّحضورّأنشطةّرابطاتّأخرىّودعوتهاّلحضورّأنشطتكمّبمناسباتّخاصة-

-توجيهّالتقاريرّعنّأنشطتكمّإلىّالقيادةّالوطنية.
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ملخص سيرة ذاتية
القائد :محمد بن محمد بن الشاذلي الجراية

ا -المسيرة التعليمية والمهنية:
* دراسة جامعية بالعاصمة التونسية بكلية الحقوق والعلوم اإلقتصادية والمدرسة
الوطنية لإلدارة
* خدمة إدارية برئاسة الحكومة وعدة وزارات تونسية
* مشاركات و ترأس الوفد الحكومي التونسي بالداخل والخارج في عديد المؤتمرات
* القيام بمهمات بالخارج كخبير دولي لدى بعض المنظمات العالمية...
اا -المسيرة الكشفية بالداخل:
* تدرج :كشاف – عميد – قائد – مفوض – نائب القائد العام ( 52سنة) – عضو قيادة
قسم الرواد
ااا -المسيرة الكشفية بالخارج:
* مشاركة في عديد المؤتمرات المغاربية والعربية منذ الستينات
* عضو ثم رئيس لجنة اإلستراتيجة العربية
* مشاركة في عديد المؤتمرات الكشفية العالمية مع عضوية او رئاسة الوفد التونسي
 - IVمشاركات في أنشطة الرواد:
* مشاركة في اللقاء المتوسطي الثالث ( )4891والسابع ( )4885بسوسة
* حاليا عضو بقيادة قسم الرواد واألحباء مكلف بالعالقات الخارجية (مفوض دولي)
* مشاركة في المؤتمر السادس لإلتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات باألردن  -ماي
5242
*مشاركة في المؤتمر العالمي للصداقة الدولية للكشافة والمرشدات بكومو إيطاليا أكتوبر
5244
* مشاركة في المؤتمر السابع لإلتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات بمراكش جانفي
 5241وانتخابه عضوا باللجنة التنفيذية ثم رئيسا لالتحاد -5242 - 5241
* رئيس الوفد التونسي بالمؤتمر العالمي بسيدناي استراليا – اكتوبر 5241
* مشاركة في المؤتمر الثامن لالتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات بالكويت – مارس
 .5242تجديد الثقة لرئاسة االتحاد العربي .5248 – 5242
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