
 اإلشارات والتخاطب
  رموز المورس

وهو  بهذا االسم نسبة إلى مخترعها صمويل مورس لقد سميت هذه اإلشارات     
الفضل في  التجارب المختلفة رجع له األصل وكان صمويل مهتما بعمل أمريكي
واستكشف . التلغراف اختراع

التيار الكهربي  أثناء تجاربه أن
 مسافات ييمكن حمله إلى ا

ء كان سلك سوا يبواسطة ا
 يإرساال أو استقباال ففكر ف

اختراع إشارات ترمز عن 
األبجدية يمكن أن  الحروف

 .ترسل عبر التيار الكهربي
 الشفرة !؟ يلماذا اختار الشرطة والنقطة ف

على  يا من الرصاص يديره التيار كهربائوضع السيد مورس قلم
ر على القلم وجد أنه يرسم خطوطا طويلة وهذه التحرك ولما سلط التيا ورقة دائمة

تكون طويلة أو قصيرة وعلى ذلك بنى الحروف األبجدية على هذه  الخطوط يمكن أن
 .النظرية
الرموز وهذا الفن من اإلشارات قام أعضاء الحركة  ومنذ أن عرف العالم هذه      

تناسب مع الطبيعة أشكالها وطرق تنفيذها لت الكشفية باستخدام هذه الرموز وطوروا
 .ومع االحتياج ومع كن مستعد شعار الكشافة

اإلرسال فمادام تعارف الفريق عليها أصبحت إشارة  فطوروا الكثير من طرق    
ذا دقه بقبضته نقرا قويا  يالمفتوح فه فمثال إذا دق الكشاف الحائط بكفه الشرطة وا 

سنذكر منها أمثاال وعليك أنت مع أعضاء ي النقطة وغيرها من األشكال الت يهف

     



يمكنك فيها استخدام شفرة المورس أنت  فريقك وبمعاونة القائد اختراع طريقة إرسال
  .وأصدقائك

 ... إشارات المورس
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 باإلنجليزيحروف الشفرة  يحروف الشفرة بالعرب
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 حروف الشفرة باألرقام

 (إرسال كلمة )كشاف مثال
/ / /  

 ... بدون أجهزة إرسال أمثلة مختلفة لطرق

  باألذرعاإلشارات  **

  

 ذراع واحد ممدود
 (نقطة  ) معناه

 ذراعان ممدودان مساويان
 (شرطة )   معناه للكتف

 .بمعنى فهمت الكلمة (نقطة ) يرد المستقبل



 )إرسال كلمة )كشاف مثال

( )  / 

/ / 

( ) 

 اإلشارات اللهبية **

 إنقاذ أرواح كثيرة ياإلشارات اللهبية ف لقد استخدمت هذه
 : ولتنفيذها يجب

 أن يكون اللهب متوهجا *
  فوطة مبلولة يحمل كشافين اثنين أن *

 .بمعنى لم افهم الكلمة  )شرطة ) ويقوم بإرسال
 وذراعيه ممدودتان حتى يتكرر اإلرسال وفى األخيرة يظل مستمرا

 

 

 

 فوق بعضهما بعضا ذراعان
 في شكل دائري
 (معناه )آخر الكلمة

 ذراعان على شكل دائرة
 ) معناه )نداء



 حافة النار ممسكا بحرف الفوطة يقف كل واحد منهما على *
المرشدات اإلشارات اللهبية وهى كلمة  وفى حاالت الخطر ترسل

 نجدة

 هـ د ج ن
/ / /  

 )6بالطريقة التالية يرفع الكشاف الفوطة عن اللهب ويعد ستة ) ويكون إرسال الشرطة

 وتستعمل هذه اإلشارات فى )2الفوطة عن اللهب ويعد اثنين ) والنقطة ترسل برفع
 .الليل فقط

 اإلشارات براية المورس

اليمنى وارتكاز  العلم باليد : الراحة.  1
طرف العصا على األرض بجوار 

الخارج ويقف  أصابع القدم اليمنى من
الكشاف بحيث يكون بين القدمين ثالثين 

 .سنتيمترا
 

 

يقف الكشاف بحيث  : االعتدال.  2
متجاورين ويمد الراحة  تكون القدمان

 .باليدين : اليسرى فوق اليمنى



 

تسحب اليد اليسرى  : اإلرسال.  3
اليد اليمنى ويرفع  وتوضع بجوار

العلم إلى جهة اليسار بحيث 
الرأس  يصير فى الزوايا التى بين

والكتف اليسرى مع مالحظة أن 
 .اليدان أمام الوجهتكون 

زمنها يكفى للعد من واحد إلى  : النقطة.  4
الراية من الزاوية اليسرى  اثنين وفيها تحرك

 التى بين الرأس والكتف اليسرى إلى الزاوية
بين الرأس والكتف اليمنى وتكون  التياليمنى 

وعلى رقم إثنين  هذه الحركة على رقم واحد
  .الوضع األول يعود العلم إلى مكانه فى

 

ويعد لها من واحد إلى ثالثة  : الشرطة.  5
يحرك العلم من وضع االستعداد  فعلى واحد

يعد  حتى يصير أفقيا بمحاذاة الكتف اليمنى ثم
رقم اثنين مع البقاء فى هذا الوضع وعلى الرقم 

الوضع األول وهو وضع  ثالثة يعود العلم إلى
 اإلرسال

 :إبداع أيضا... تاريخ وممارسة و  اإلشارة
الفنون الكشفية والتقاليد التي يقوم بها  إحدىفي بحثنا هذا سنتناول جانبا من      

والتخاطب مع الفريق من خالل رموز او شيفرة  اإلشاراتالكشاف في الخالء و هي 
 داية سنعرج على الجانبيترك رسالة .... و ب أويريد ان يوصل من خاللها رسالة 

  :التاريخي
من  أكثرمع اآلخر بلغة تصل مداها  يتخاطب إن اإلنسانفمنذ القدم حاول       

 وتتمثل في: أالنصوته فكانت محاوالته التي يستعملها الكشاف 



الخضراء عليها فينتج  األعشابنار ثم وضع بعض  إشعال: عبر االشارة بالدخان 
 دخان ثم يستعمل لحاف ما و يبدأ بالتلويح فوق النار لينقطع الدخان في تشكيل

 .عين ..هو اشارة متفق عليها مسبقام

 
 

هذه الطريقة من التواصل باستعمال  أن إلى اإلشارةوفي هذا الصدد تجدر        
لمن هم بعيدون عنا في عب لفت االنتباه  ان تستعمل في طلب االستغاثة سواء  الدخ

... و حديثا تستعمل يما يسمى )الشـعلة  كإصابةحالة الضياع او حصول طارئ ما 
 (Hand Flaresاليدويـة 

 

 
 



 
 وعموما يستعمل الدخان البرتقالي في حاالت البحر .    

واستعمل االنسان قديما ايضا النار في الليل للداللة على المكان و هذا من  النار :
.دواعي استخدام نار المخيم بشكل يجمع لهيبها باتجاه األعلى و بطول مميز

 
 األمرتعلق  إذاللسفن  أويدل على مكان لمخيم لمن كان ضائعا في ظالم الليل      

 .بالشواطئ و السفن
 :باإلعالم اإلشارة
 أيضا اإلنسانواستعمل      

وبما يسمى  اإلعالمحركات 
  .بالسيمافور

 
 
 



 
 


