
بالحركة الكشفية في  1924اعترف المؤتمر الكشفي العالمي الثاني المنعقد في كوبنهاغن الدانمارك عام   

لبنان وسوريا وتم تسجيلها في المكتب الكشفي العالمي في لندن وعين محيي الدين النصولي مفوضا للمكتب 

 .الكشفي العالمي في لبنان وسوريا

وبالملتقى العالمي االول للجوالة في " باي فين"وشاركت جمعية الكشاف المسلم في لبنان بالمؤتمر الدولي في 

عام " هولندا"وشاركت في المؤتمر الكشفي العالمي الرابع في جودولو . 1923بسويسرا عام " كاندرشتاغ"

وعبد , ومصطفى فتح هللا, عبد هللا دبوس ومثل جمعية الكشاف المسلم في لبنان بالمناسبة االولى القادة. 1933

و في المناسبة الثانية قاد الرئيس محي الدين النصولي بعثة كانت األكبر تضم كشافين من لبنان . الحميد عيتاني

 .وسوريا

دي "وفي المخيم التدريبي في  1947بفرنسا عام " معسكر مواسون" وشاركت جمعية الكشاف المسلم في 

 .1959وفي المؤتمر الكشفي العالمي بالهندعام . 1951سا عام بفرنسا بالنم" كاتي

شاركت جمعية الكشاف المسلم في لبنان في أغلب المؤتمرات الكشفية العربية والعالمية وشارك أفرادها في 

البعثات الكشفية اللبنانية الى المعسكرات العربية والعالمية باسم الجمعية قبل انشاء اتحاد كشاف لبنان وتحت 

 .اية االتحاد بعد ذلكر

 .لجنة العمليات 1972-1970" محمد الهبري"وشغل عضوية اللجان الفرعية العالمية كل من الرئيس 

 .لجنة االدارة 1974-1975

 .لجنة البرامج 1983- 1981" رشيد شقير"الرئيس 

واجها وأبدى قام المستر ويلسون مدير المكتب الكشفي العالمي بزيارة للجمعية وبعض أف 1949وفي عام 

زار السيد سيبولد سكرتير  1960وعام . ارتياحه للتقدم الذي أحرزته الجمعية على صعيد التدريب والتنظيم

المكتب الكشفي الدولي لبنان وقام بزيارة للجمعية وتعرف على قيادتها وفرقها و أبدى اعجابه بالنهضة الكشفية 

 .في بالدنا

باستقبال الجنرال د س سبراي سكرتير اللجنة الكشفية  1963وتشرفت جمعية الكشاف المسلم في لبنان عام 

العالمية حيث قام بزيارات ميدانية لبعض فرق الجمعية واطلع على المستوى الرفيع الذي بلغته الكشفية في 

 .مجتمعات بالدنا

 .1981عام  ونال الرئيس رشيد شقير وسام الذئب البرونزي العالمي

 :كلمة الجنرال سبراي بالعيد الخمسين

انني سعيد جدا أن أعلم بأن جمعيتكم تحتفل بعيدها الخمسيني و أنكم : الى جمعية الكشاف المشلم في لبنان 

و اني بالنيابة عن اللجنة الكشفية العالمية أبعث اليكم بتحياتنا . ستقيمون هذا الصيف مخيما لذكري اليوبيل

 .ياتنا الطيبةالودية وتنم

و أريدكم أن تدركو أن هذه المستويات . ويحق للحركة الكشفية في لبنان أن تفخر بما حققته في السنين السابقة

و علينا , ولكن علينا أال نقنع بذلك. التي بلغتموها انما كانت بفضل تفاني وجهد آالف الكشافين الذين سبقوكم



. هذه المستويات في حركتنا الكشفية وللعمل في سبيل ما هو أفضلأن نعتبر ذلك حافزا يدفعنا للمحافظة على 

 .آمل أن تعملوا جميعا لكي تحقق الكشفية في بالدكم تقدما مطردا

وحين تجتمعون حول نار المخيم لتحتفلوا بيوبيلكم أود أن تذكروا أيضا أنكم أعضاء في أخوتنا العالمية الكبيرة 

 .شافالتي تضم ما يزيد على تسعة ماليين ك

ونأمل أن يتمكن بعضكم من مشاركتنا في الجامبوري العالمي في شهر آب حيث يلتقون بكشافة من بالد 

 .أتنمى لمن جميعا مخيما ناجحا وكشفية مزدهرة. أخرى

                                سكرتيرالمنظمة الكشفية العالمية                                                                                  

 س سبراي العالمي.الجنرال د         

 


