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يف لبنان عدد كبري من االحزاب والتيارات والجمعيات. 
من  باكرث  مبفرده  حزب  يفز  مل   2005 العام  حتى  لكن 
تحالف  يفز  النواب. كام مل  12.5% من مقاعد مجلس 
بعد  انه  اال  املقاعد.  هذه  من   %35 من  باكرث  احزاب 
هذا التاريخ، دخلت االلوان عالمة فارقة لتحديد هوية 
السيايس  الخطاب  الحزيب، وعرب مصطلحات يف  االنتامء 

والتداول االعالمي 

املركزية  اللجنة  عن  املسؤول  يقول 
الوطني  التيار  يف  االسرتاتيجي  للتواصل 
بني  االسايس  "الرابط  ساسني:  مارك  الحر 
انه  الحر  الوطني  والتيار  الربتقايل  اللون 
بعبدا  يف  الفرعية  االنتخابات  يف  اعتمد 
يف  اللون  هذا  اختيار  تم  اذ   ،2004 العام 
ذلك الوقت عىل اساس انه ميثل االيجابية 
واالنفتاح والقوة. كام انه لون االفق الذي 
دليل  وخري  املستقبل.  يف  االمل  اىل  يرمز 
وسائل  كل  ان  بينهام  الرابط  هذا  عىل 
بالتيار  الحر  الوطني  التيار  تسمي  االعالم 
االحزاب  من  التيار  يعترب  لذا  الربتقايل. 

يفند رئيس جهاز االعالم والتواصل يف حزب 
الراية  الوان  جبور  شارل  اللبنانية  القوات 
القوات  حزب  "حكاية  بالقول:  القواتية 
وليست  طويلة  االحمر  اللون  مع  اللبنانية 
بنت املعركة االنتخابية يف العام 2018. منذ 
نشأتها اتخذته اطارا لالرزة يف علمها لسببني 
يرتبطان مبارشة بعقيدتها ومبدأها السيايس:

اللون  يشكل  الوطنية،  النظر  وجهة  من   -
اىل  ويرمز  اللبناين،  العلم  نصف  االحمر 
استقالل  سبيل  يف  الشهداء  تضحيات 
القوات  عقيدة  ان  علام  وحريته.  الوطن 
التضحية  عىل  جوهرها  يف  ترتكز  اللبنانية 
ومستقال  حرا  االنسان  عن  دفاعا  والنضال 

يف وطنه لبنان.
القوات  علم  يف  االحمر  اللون  يرمز  كام   -
اللبنانية اىل بعد الفداء والتضحية يف مسرية 
تكون  وبالتايل  القضية،  عن  دفاعا  النضال 

الخط االحمر للدفاع عن لبنان".
سيايس،  بعد  له  االحمر  "اللون  ان  ويوضح 

دالالت على اإلنتماء السياسي والتحالفات االنتخابية
كيف تتوّزع ألوان األحزاب والتيارات في لبنان؟

الملف
داود رمال

aborami20@hotmail.com

ما هو الرابط بني اللون والحزب او التيار السيايس، واىل اي مدى كرست 
الوان اللوائح االنتخابية التصاقها به؟

والتيارات  االحزاب  من  عدد  يف  اعالميني  مسؤولني  سألت  العام"  "االمن 
يف  وتتباعد  جوانب  يف  تتقاطع  اجابات  لهم  وكانت  الناشطة،  السياسية 
جوانب اخرى. اال ان معظمهم ربطوا بني اللون وعقيدة الحزب وخياراته 
بالتنظيم  يلتصق  اختياره يك  لدوافع  تحلياًل  وابرزوا  ومفاهيمه ونضاالته، 
سواء كان حزبا او تيارا، يك يصبح اللون يف صلب صورة الحزب وتقاليده 

وانظمته وعالقته بجهوره. اذ ينتقل تأثري اللون اليه ايضا.

يف  ميثلها،  واحد  بلون  تتفرد  التي  القليلة 
حني ان عددا من االحزاب االخرى تعتمد 

االحمر او االخرض".
للوائح  اعتمدت  التي  "االلوان  ان  ويوضح 
املنطقة  بحسب  انتقاؤها  تم  االنتخابية 
والواقع  الحاصلة  االنتخابية  واملعركة 
فيها  نتحالف  التي  املناطق  بها. يف  املتصل 
من  متدرجة  الوان  اختيار  تم  الحلفاء  مع 
لون اىل اخر، ومثة مناطق تم اعتامد اللون 
الربتقايل الرصف فيها، واخرى اعتمد اللون 
والسامء  البحر  لون  ميثل  الذي  الكحيل 

واالمل، او البني الذي ميثل لون االرض".

التيار الوطني الحر:
البرتقالي مرتبط عضويا

القوات اللبنانية: حكايتنا
مع اللون االحمر طويلة

البرتقالي  اللون  ساسني: 
ايجابي والتيار ينفرد بلون 

واحد يمثله

جبور: راية القوات 
بعقيدتها  ترتبط 

السياسي ومبدأها 

املسؤول عن اللجنة املركزية للتواصل االسرتاتيجي
يف التيار الوطني الحر مارك ساسني.

رئيس جهاز االعالم والتواصل يف حزب القوات 
اللبنانية شارل جبور.

يرتكز  اللبنانية  للقوات  السيايس  النهج  كون 
والسيادة  الحرية  عن  الدفاع  التزام  عىل 
وسيادة  املؤسسات  وصون  واالستقالل، 
والدولة  القوية  للجمهورية  تحقيقا  القانون 
البعد  يتجسد  االطار  هذا  ويف  العادلة. 
السيايس  مسارها  يف  اما  اللبناين.  الوطني 
القوات  جسدت  فقد  الطويل،  والنضايل 
وفائها  عرب  بالقضية  االلتزام  ذلك  اللبنانية 
انتهاج خط سيايس  لبنان، عرب  لدماء شهداء 
وال  املسايرة  وال  املساومة  يعرف  ال  ثابت 
االنتخايب  البعد  يف  املهادنة.  وال  املتاجرة 
القوات  رسالة  مع  االحمر  اللون  يتامهى 
ترتكز  التي  واالنتخابية  السياسية  اللبنانية 
املسار  وقف  اتجاه  يف  الناس  حض  عىل 
واملجتمع  واالقتصاد  السياسة  يف  االنحداري 
حقهم  مامرسة  عىل  تحفيزهم  عرب  اللبناين، 
ملصلحة  واالقرتاع  واالنتخايب  الدميوقراطي 
متاما  مطابقا  يأيت  وهو  التغيري.  يف  ارادتهم 

لحملتها االنتخابية ومفادها: توقف!".
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تيار  يف  لالعالم  العام  املنسق  يفصل 
اللون  مسألة  موىس  عبدالسالم  املستقبل 
يدل   املستقبل  تيار  اىل  "بالنسبة  بالقول: 
اللون االزرق عىل الثقة، االمان، االستقرار، 
الحياة.  عىل  يدل  كام  السالم،  النجاح، 
عنارص  اهم  وهو  ازرق  لونه  املاء  ان  اذ 
فالسامء  الخري.  عىل  يدل  وكذلك  الحياة. 
لونها ازرق وهي التي يأيت منها الخري، كام 
النظر  بعد  اىل  يرمز  الذي  البحر  لون  انه 

والعطاء والقوة".
تيار  يخترص  االزرق  اللون  ان  اىل  ويشري 
املستقبل مبا ميثله من "ثقة للناس، وضامن 
لالستقرار واالمان والسالم يف لبنان، ومسرية 
سعت وال تزال تسعى دامئا اىل النجاح يف كل 
ما تقوم به. ويعد تيار املستقبل رقام صعبا 
مرتكزات  اهم  ومن  اللبنانية،  املعادلة  يف 

يرشح  املسؤول االعالمي املركزي يف حركة 
اشتملت  ما  حاطوم  طالل  الدكتور  امل 
عليه راية الحركة، ويقول: "اتخذت حركة 
امل راية مميزة تحمل يف دالالتها اهدافها 
النحو  عىل  تتشكل  وهي  حراكها،  وسبب 
يساوي  طولها  املقاسات  يف  الراية  التايل: 
يتم  ان  عىل  عرضها،  مرة  ونصف  مرة 
ثالث  اىل  يسارا  االقرص  ضلعها  تقسيم 
مسافات متساوية، تفصل بخطوط وهمية 
بانحراف 45 درجة اىل االعىل لتؤلف مثلثا 
يف  االسود  باللون  الضلعني  متساوي  قامئا 
منحرف  وشكل  اليرسى،  العليا  الزاوية 
يف  االحمر  باللون  الضلعني  متساوي 
محاذاة املثلث ذي اللون االسود، والباقي 
االخرض.  باللون  وتكون  الراية  مساحة 
يتوسط الراية شعار دائري مرسوم يساوي 
قطره نصف عرض الراية تشكل منه كلمة 

االعالمية  العالقات  عن  املسؤول  يغوص 
الله محمد عفيف يف مدلوالت  يف حزب 
لون راية حزب الله واستهدافاته، ويقول: 
اىل  الحاجة  برزت  الوجود،  بدء  "منذ 
التواصل هو تكوين  التواصل، واالصل يف 
املوجود  وبني  بل  طرفني،  بني  ما  فهم 
ينشأ  فكيف  بها،  واعيا  كان  ان  ونفسه 
مجموعة  عرب  ينشأ  انه  التواصل؟  هذا 
من الرموز متتلك دالالت محددة، وتكون 
ادراكه طرفا  بينها نظاما يشرتك يف  ما  يف 
الرموز  نظام  توسع  وكلام   االتصال. 
الناس  فيشعر  الحواس،  كل  ليشمل 
بشكل  ميثله  مبا  وااللتصاق  به  باالرتباط 

اكرب". 
ويعترب ان "كل فكرة او عقيدة او اتجاه 
متكامل  اتصال  نظام  اىل  تحتاج  اميان  او 
بحيث  للحواس،  استهدافه  مستوى  عىل 
وكيفام  التفت  اينام  الفرد  يستذكر 
وال  الفكرية.  هويته  يف  حواسه  استخدم 
اهم  هو  البرص  ان  عىل  اثنان  يختلف 
الحواس التي ترفد العقل البرشي بالرموز 
الصورة  عنارص  اهم  احد  واللون  املؤثرة، 
التي تلتقطها العني، اللون يف هذه الحالة 
عقل  يف  يصبح  بل  مجردا،  انعكاسا  ليس 
االنسان ووجدانه داللة ثابتة عىل انتامئه 

مبا  لبنان،  يف  والوطنية  السياسية  الحياة 
الرئيس  الرث  امتداد  هي  ثوابت  من  ميثله 
كونه  اىل  باالضافة  الحريري،  رفيق  الشهيد 
تيارا قويا ومعطاء مل يحمل اال الخري للبنان، 
يف كل ما يقوم به، من مبادرات يف السياسة، 
او حرص عىل  لالقتصاد،  دولية  مؤمترات  او 
الذين  العرب  االشقاء  مع  العالقات  افضل 
كانوا وال يزالون مصدر خري للبنان واهله". 

نعتمده  الذي  االزرق  "اللون  ان  ويوضح 
االنتخابية،  حمالتنا  ويف  نشاطاتنا،  كل  يف 
يكرس التصاقه  بالتيار، شكال ومضمونا، ان 
اللوحات  املعتمد يف كل  اللون  كونه  لجهة 
الشعارات  يف  حارضا  لكونه  او  االعالنية، 
يف  الزرقا"  "السام  شعار  من  االنتخابية 
"الخرزة  شعار  اىل   2009 العام  انتخابات 

الزرقة" يف انتخابات العام 2018".

بدائرة خرضاء  االبيض محاطا  باللون  امل 
حمراء.  اوسع  ودائرة  الخلفية  لون  من 
االلوان   ترتبط  وااللوان  الشكل  ترميز  يف 
عند  االبيض  يرتبط  املعاين.  من  مبجموعة 
فمثال:  والنقاء،  بالطهر  الشعوب  معظم 
فالن صحيفته بيضاء، اي ذو سمعة طيبة، 
الن   15 ـ   14 ـ   13 االيام  البيض  وااليام 
اخرها،  اىل  اولها  من  فيها  يطلع  القمر 
والفضة،  السيف،  عىل  االبيض  واطالق 
وارض بيضاء ملساء ال نبت فيها، و خيط 
ابيض  وقلبه  النهار،  ضوء  اول  اي  ابيض 
.اما االخرض فهو  داللة عىل نقاء الرسيرة 
العربية  اللغة  يف  والرزق  الخصب  لون 
االخرض  ذلك   ومن  الخري،  عىل  والداللة 
الخرضاء  اليد  وجريده،  النخل  سعف  اي 
اي  االخرض  والضوء  الخيـرة،  الكرمية  اي 
السري.  او  باملرور  االذن  او  االمان  عالمة 

االفراد  برؤية  ونبدأ  والحزيب،  الفكري 
عىل  ويفضلونه  نفسه  اللون  يستخدمون 
ومشاعرهم.  معتقداتهم  البراز  غريه، 
الحزبية،  الهوية  من  يتجزا  ال  اللون جزء 
كل  لكل حزب.  الرئييس  الشعار  هو  كام 
للهوية  مقوما  جزءا  تشكل  الرموز  هذه 
ميكن  وال  للمحازبني،  والجمعية  الفردية 
ضبط  دون  من  حزبية  هوية  تكوين 
املصطلحات،  االدبيات،  رموزها:  كل 
العبارات، القيم، االشكال وااللوان، الخ".

الالئحة  الوان  او  ويسأل عن اعتامد لون 
االنتخابية موضحا: "ماذا لو اعتمدت كل 
اللونية؟  لهويتها  مغايرا  اخر  لونا  جهة 
ماذا لو اعتمد الخصم لون خصمه؟ ماذا 
سيكون تأثري ذلك عىل جمهوره؟ ماذا لو 
كيف  هويته؟  خارج  لونا  الحزب  اعتمد 
باختالل  يشعروا  الن  محازبوه؟  سيشعر 
عن  القرار  هذا  صاحب  يسألوا  الن  ما؟ 
مسوغاته التي جعلته يتخىل عن االلوان 
هذا  االمر؟  هذا  يعني  ماذا  الحزبية؟ 
الحزب  اسم  باهمية  هو  اللون  ان  يعني 
املكونة  الهوية  مستوى  عىل  وشعاره 
ان  البديهي  من  لذلك،  املحازبني.  لوعي 
تتشدد االحزاب يف استخدام الوانها، ليس 
يف  الرغبة  من  نابعة  تقنية  السباب  فقط 

تيار املستقبل: اللون االزرق
يمثل ثقة للناس

حركة امل: الراية تحمل
املعنى واالهداف

حزب الله: اللون االصفر
نظام اتصال متكامل

موسى: اللون االزرق لتيار 
املستقبل يدل على الحياة 

والعطاء والقوة

حاطوم: الوان الالئحة 
بالطهر  ترتبط  االنتخابية 
والنقاء والبذل والعطاء

عفيف: اللون جزء ال يتجزأ 
من الهوية الحزبية 

املنسق العام لالعالم يف تيار املستقبل 
عبدالسالم موىس.

املسؤول االعالمي املركزي يف حركة امل 
الدكتور طالل حاطوم.

املسؤول عن العالقات االعالمية يف حزب الله 
محمد عفيف.

اثناء  يف  الناخب  عىل  التشويش  عدم 
اختيار الالئحة، بل الن هذا االمر ينعكس 
سلبا عىل املستوى االدرايك والنفيس. علام 
الثبات  العقيدة هو  اهم عنارص  احد  ان 
الرمزية  بالهوية  تالعب  واي  الشديد، 
 - قيادة  ام  شعارا  ام  لونا  كانت  سواء   -

سيؤدي اىل اختالل عند الجمهور".

من  والشدة  باملشقة  فارتبط  االحمر  اما 
ناحية ) اخذا لون الدم( ومدلوله يختلف 
وفق السياق، فهو غالبا عالمة عىل الخطر. 
الشديد، وحمراء  اي  االحمر  املوت  مثال:  
فليس  االسود  اما  الحر.  شدة  الظهرية: 
املراد  يختلف  وقد  ثابت،  مدلول  له 
ان  البعض  ويرى  املوقف.  بحسب  منه 
االسود داللة عىل الوقار والهدوء، يف حني 
والقهر  للكبت  داللة  االخر  البعض  يراه 
عنوان  اللون  هذا  ويعترب  والحرمان. 
الظلم  انعكاس  وهو  الجهل،  ورمز  الظالم 

اما شعار  والتسلط.  والعبودية واالستكبار 
الدائرة  شكل  فيعترب  ومدلوالته  الدائرة 
القوة  ورمز  هندسيا  التكامل  عنوان 
اجمل  من  الدائري  الخط  يعترب  والجامل. 
الخطوط الهندسية املعامرية، املشتق من 
الفخامة  رمز  وهو  الكويف.  الخط  اصول 

والرقي والحضارة والرتاث".
ويلفت اىل انه يف الرؤية الفلسفية "يرشق 
الالمحدود،  املدى  يف  امل  حركة  علم 
واملعرفة،  والضياء  النور  بلون  امل  كوكب 
بوصلة هدي ورشاد للحق، محاطا بالهالة 

االبرار. وميتد  الشهداء  دماء  رمز  الحمراء، 
نعمة  لتتربعم  كروي،  اتساع  يف  الكوكب 
مستداما  وامناء  وتوالدا  اخرضارا  الحياة 
كلام زاد البذل والعطاء، ليقيض النور عىل 
الضياء  بسياالت  ويجرف  والظالم،  الجهل 
واالستكبار  والعبودية  الظلم  معامل  كل 
الفاضل  املجتمع  ليقوم  والقهر،  والحرمان 
ورسله  بالله  االميان  اسس  عىل  العادل 
تعاىل  الله  برحمة  وترشق  وانبيائه،  وكتبه 
ومودته، ويسود السالم بابناء امل الداعني 

اىل توحيد الله وعبادته".


