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استخدام الرموز الدينية بني الرفض والقبول 
 

منع استخدام الرموز الدينية ودور اىل  الرامية –خصوصاً الليربالية منها  –أاثرت دعوة بعض القوى السياسية 
العبادة يف االنتخاابت القادمة جملالس احملافظات ، أاثرت ىذه الدعوة القوى واألحزاب والتيارات اإلسالمية ، 

أن تكافؤ الفرص الذي يضمنو النظام الدميقراطي ال يتحقق إذا ما استخدم  يف ىذه الدعوة الليربالينيوكانت حجة 
حسب رأي  –، كما أن استخدام الرموز الدينية اإلسالميون الرموز الدينية ودور العبادة للدعاايت االنتخابية 

.  أخرى تتكرر املأساة مرة خاب ليس وفق الربانمج االنتخايب وابلتايلجيعل االنت –الليرباليني 
أن استخدام الرموز وإال أن اإلسالميني يرون أن تكافؤ الفرص متوفر ومتاح حىت عند استخدام الرموز الدينية ، 

،  ىذا الرمز الديين الذي حيملونوأهنم ينتمون اىل –اإلسالميون  –املرشحون  تعبري يبني من خاللو ما ىو إالالدينية 
الديين على شعارات املرشحني أييت ضمن الربانمج االنتخايب الذي يطرحو املرشحون كما أن وجود الرمز 

ىل أو يسعى جاداً ااإلسالميون ، فمن يضع صورة املرجع الديين الفالين يريد أن يوصل رسالة اىل الناخبني أنو ينتمي 
. االنتماء اىل ىذا املرجع ، وكذلك من يضع صورة مرجع آخر 

القائمني على ىذه الدور من مساجد يثقون وحيًتمون  الناخبنيمن كثرياً  ى األحزاب اإلسالمية أنفًتأما دور العبادة 
بل  –، ومبا أن وظيفة ىؤالء القائمني ىو اإلرشاد وتقدمي النصح ملن يريد النصيحة فإن من حقهم وحسينيات 

، وابلتايل فإن املساجد واحلسينيات  وا الناس على األشخاص املؤىلني للفوز ابالنتخاابتأن يدلُّل  -واجب عليهم 
بنظر القائمني على دور العبادة ، لذا يستند  تعترب وسيلة إعالم ممروطة وشرطها ىو أن يكون املرشح مؤىالً 

اإلسالميون اىل ىذا السبب يف اعتبار تكافئ الفرص متوفر ، فالليرباليون واإلسالميون وغريىم سيستخدمون وسائل 
عاايهتم االنتخابية ، فإما أن تكون ىذه الوسائل صحف يومية أو فضائيات أو إذاعات أو مواقع يف د خمتلفة إعالمية

انًتنت أو منمورات ورقية أو غري ذلك ، ويف ىذه الوسائل نفسها قد ال يتحقق تكافؤ الفرص ألن ىناك الكثري من 
اإلمكانيات املادية ، وعلى ىذا ال يتمكنوا من اإلعالن يف فضائيات أو يف صحف معروفة بسبب قلة املرشحني 

االستفادة من دور العبادة األساس يرى اإلسالميون أن عدم تكافئ الفرص نتيجة عدم متكن بعض املرشحني من 
. ىو أمر دمكن حىت يف وسائل اإلعالم األخرى املستخدمة يف الدعاايت االنتخابية
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لدينية واملساجد يف الدعاايت االنتخابية مرفوض مجلة الرموز اويتفق اإلسالميون مع الليرباليني أن سوء استخدام 
وإمنا اىل جنبو ، فما الرمز الديين إال صورة الرمز الديين بدياًل عن الربانمج السياسي  جيب أن ال يكونفوتفصياًل ، 
. مل يكن كذلك فاستخدام الرموز الدينية مرفوض وغري مقبول الربانمج السياسي وإذا من صور 

الصور السلبية الستخدام الرموز الدينية ىو أن تبني بعض األحزاب اإلسالمية أهنا مدعومة من قبل املرجعية ومن 
من دون أن يكون ذلك موقفاً رمسياً وأن مرشحيها اختارهتم املرجعية وأهنا متثل رأي املرجعية وذراعها السياسي 

. ىا ابطل وىذا يقتل روح املنافسة بني املرشحني فإهنا احلق وسواللمرجعية ، ومبا أهنا متثل رأي املرجعية 
اء أما االستخدام السيئ لدور العبادة ىو تضليل الناخبني وتوجيههم اىل مرشحني غري مؤىلني للمسؤولية وغري أكفّف 

سوى أهنم ينتمون اىل ىذه اجلهة أو تلك ، أو ألهنم ملتحون وحيضرون صالة اجلمعة وغري ذلك من املعايري 
. الغري عادلة واملقاييس 

وىناك من يستغل طيبة الناس والقدسية اليت حيملها رجال الدين فيزج أفكاراً خاطئة عن خصومهم وإظهار حماسن 
شبيهة ابلقداسة للمرشحني املدعومني من املؤسسة الدينية ، وىذا ما ملسناه يف االنتخاابت األوىل والثانية اليت 

األمر اىل احًتاب واقتتال طائفي وعنف سياسي أدى اىل حالة من م حىت أدى 2005جرت يف العراق خالل عام 
. الالاستقرار لفًتة ليست ابلقصرية 

كما أن اإلسالميني خمتلفون يف استخدام الرموز الدينية ودور العبادة ، فاإلسالميون السنة يرون أن استخدام الرموز 
ة فهو أمر طبيعي على اعتبار أن املسجد كان منطلقاً الدينية يف دعاايت الكياانت السياسية مرفوض أما دور العباد

لإلسالم السياسي منذ صدر اإلسالم ، أما الميعة من اإلسالميني فريون أن استخدام الرموز الدينية ودور العبادة 
. يف احلملة االنتخابية أمر طبيعي 

الدينية ألهنا ال متلك رمزاً دينياً ترفعو ة ترفض استخدام الرموز ىذا االختالف  ن السنّف  1 وقد فسر أحد الربملانيني
يف شعاراهتا ودعاايهتا االنتخابية ، بينما الميعة تتمسك بذلك المتالكها رموز دينية ثقيلة ، وىذا يعين أن احتمال 

ز ديين أو االنتخابية بسبب عدم امتالكهم لرمرفض الليرباليني الستخدام الرموز الدينية ودور العبادة يف احلمالت 
. سجد يدعمهم أمر وارد ومقبول مل
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