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 ملخص الرسالة او االطروحة:

تتناول هذه الدراسة الطريقة التي يتعامل بها المرشحون العراقيون في تكوين ملصقاتهم اثناء الحمالت االنتخابية . تناقش 

ببستاه  أتبعت  المتطلبتات  الدراسة ما اذا كانت  ملصتقات المرشتحين العتراقيين تتضتمن  نااتر امتافية مختلنتة أ  انهتا

األساسية للحمالت االنتخابية.كتذل  تبحتا الدراستة فتي متا اذا كتان المرشتحون يستتخدمون رمتو ا أمتافية لن يتة و يتر 

لن ية بوانها أدوات فعالة للتأثير  لى آراء المواهنين وتقديم أننسهم بطريقة تقنع الناس بانتختابهم. كشتن  الدراستة بتأن 

العديتد متن التقنيتات  يتر الضترورية و كميترا متن العنااتر اللن يتة و البصترية فتي ملصتقاتهم ا  المرشحين استتخدموا 

 ناار  ير مرتبطة بالموموع الرئيسي للحمالت االنتخابية الذ  يتطلب رقم و اسم القائمتة  استم المرشتو  و اتورت  

هتترأ أننستتهم بطريقتتة ةيوابيتتة وتتتأثير  الشخصتتية فقتتثن أثنتتاء الحمتتالت االنتخابيتتة  التتتي متتن المنتتتر  ان تستتا دهم  فتتي

محبب بالنسبة للناس.بأستخدا  مبادئ كريس األربعة وهي مبدأ الكتم  و مبتدأ النتوع  و مبتدأ الصتلة  و مبتدأ الكيت   تبتين 

بأن المرشحين قاموا بخرق هذه المبادئ أو القوا د بطرق مختلنة أثناء الحمالت االنتخابية من خالل استتخدا  العديتد متن 

ناار األمافية اللن ية والبصرية وأيضا استخدا  شعارات كميرة و متنو ة و  ير مرورية. لقد تبين بأن ما و د ب  الع

المرشحون اثناء حمالتهم االنتخابية من و ود و أ النات و اقتراحات  الى اخره  ال تتطابق مع أفعتالهم بعتد األنتخابتات. 

اخلوا بكل شروه أفعال الكال  التي البتد ان تتستاوف فيهتا األقتوال متع األفعتال  فهم لم ينعلوا ما و دوا ب   مما يعني بأنهم
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Title of Thesis: 

Iraq’s 2014 Parliamentary Election Campaigns: Pragmatic Analysis of Candidates’ Posters 

 

 

   Abstract of Thesis: 

This study explores how Iraqi election candidates deal with the composition of their 

posters during their parliamentary election campaigns in 2014. More specifically, it will 

discuss whether the Iraqi candidates’ posters include some redundancies, or they simply 

follow the basic requirements of the election campaigns. Also, it aims to see whether 

candidates use irrelevant symbols and verbal or non-verbal elements, as effective tools to 

influence people’s opinions and to introduce themselves in a way that encourages people 

to elect them. The study reveals that candidates adopted many irrelevant techniques and 

verbal and visual elements in their posters during the election campaigns which were 

supposed to help them in introducing themselves in a positive way and in influencing 

voters’ opinions. Using Grice’s four maxims namely quantity, relevance, manner, and 

quality maxims, it is seen that candidates broke all these maxims in various ways during 

their election campaigns. It is concluded that what candidates claim in their election 

campaigns, which are various acts that involve promising, declaring, suggesting, claiming, 

etc., do not matchtheir actions. In other words, they did not achieve what they promised to 

do, which indicates they did not have honesty or sincerity to do what they said before 

elections. 

 

 

 

 

 


