
  
  
  

  

  

   وةــــــــــــدع

  للمشاركة البحثية في مؤتمر
  "نحو مقاربات متعددة االختصاصات: السلوك االنتخابي في العراق"

The Voting & Candidate Behavior in Iraq: Multidisciplinary Approaches  

 

ــــسياسيتــــدعوكم  ــــنفس ال ــــم ال ، بالتعــــاون مــــع الجمعيــــة العراقيــــة لعل
، لتقــديم ملخــصات أبحــاثكم وأوراقكــم لعلــوم اإلنــسانيةأكاديميــة بغــداد ل

ــــــــسنوي األول تحــــــــت عنــــــــوان      الفكريــــــــة، للمــــــــشاركة فــــــــي مؤتمرهــــــــا ال
، "نحو مقاربات متعـددة االختـصاصات: السلوك االنتخابي في العراق"

  .٢٠١٨ مارس/  آذار٢٩الذي سيعقد في بغداد في 
  

  رؤية المؤتمر

ـــسلوك االنتخـــابي للفـــرد ـــسلوكيات عـــة والجماّيعـــد ال ـــر ال ً واحـــدا مـــن أكث
ًالــسياسية تركيبــا واحتمــاال للتحليــل والتفــسير واتخــذ هــذا الــسلوك ميــزة . ً
، إذ وجـد المواطنـون ٢٠٠٣بنائية وتأويلية خاصة في العراق بعد سـنة 

 للمـشاركة الـسياسية لـم تكـن "غيـر مألوفـة" وأنفسهم أمام خيارات جديدة
ين الـــذين وجـــدوا أن الـــتحكم ًمتاحـــة لعقـــود طويلـــة، فـــضال عـــن الـــسياسي

والمباشــرة لإلمــساك بالـــسلطة " المثلــى"بــصناديق االقتــراع هــو الوســـيلة 
  . فشل الدولة وعدمية الثقافة السياسيةًفي بلد عانى طويال من 

ًناخبـا أو مرشـحا( ً فرديـاسـواء كـانفي العراق  السلوك االنتخابي وبين هذا وذاك فإن ًاتجاهـا مجتمعيـا( ًجماعيـا، أو )ً ً 
ًأو تيارا سياسيا ًعددة والمتداخلة االختـصاصات فـي آن معـا، ضـمن  للدراسة العلمية المت متاحة، يظل ظاهرة خصبة)ً ٍ

إال أن هذه الظاهرة ظلت بعيـدة إلـى حـد كبيـر عـن .  واالجتماع والنفس واإلعالم والقانونمباحث السياسة واالقتصاد
 الفوقيــة عتقاديــة والعاطفيــة، وعــن اإلحاطــة المنهجيــة بتمظهراتهــا ودوافعهــا وأنــساقها االالتــشخيص العلمــي لــديناميتها

  .)الميكروية(التحتية التجزيئية  و)الماكروية( الكتلية
 منــسقة تــوفر إمكانيــة ً، ســعيا للخــروج بمقاربــاتأن يــسهم فــي ســد هــذا الــنقص المعرفــيولــذلك يأمــل المــؤتمر الحــالي 

يــة فــي العــراق، ســواء فــي إطارهــا النظــري واإلجرائــي العــام، أو فــي أكاديميــة وثقافيــة رصــينة لرصــد الظــاهرة االنتخاب
  .٢٠١٨إطارها الخاص باالنتخابات البرلمانية والمحلية القادمة في نيسان 
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  محاور المؤتمر

علــى مقاربــات متعــددة االختــصاصات، عبــر دعوتــه لألكــاديميين ومحترفــي الفكــر مــن اختــصاصات ينفــتح المــؤتمر 
، للمـشاركة بأبحـاثهم ودراسـاتهم  وغيرهـا واالجتمـاع والـنفسواإلعـالم  والقـانونعلوم السياسة واالقتصادمتعددة في 

  :وأوراقهم الفكرية، النظري منها والميداني، وبمنهجيات متنوعة، إذ يرحب بالموضوعات اآلتية
  :المحور األول �

 المحركـة للعمليـة االنتخابيـة، وعالقـة كـل فـسية والن وااليديولوجيـة واالقتـصادية الـسياسية واالجتماعيـةالديناميات
  .م٢٠٠٣لك بعملية بناء الدولة بعد ذ
  :المحور الثاني �

 المحــددة لتوجهــات الــرأي العــام العراقــي فــي خياراتــه االنتخابيــة،  والطبقيــة والقيميــةالعوامــل المعتقديــة واالنفعاليــة
  .ة والمتحولةوكيف ترتبط هذه العوامل بشخصية الفرد العراقي وسماته الثابت

  :المحور الثالث �

، فـــي التـــأثير فـــي  وتكنيكاتهـــا اإلقناعيـــةايـــديولوجيا األحـــزاب الـــسياسية وهيمنتهـــا الثقافيـــة وخططهـــا االنتخابيـــة
  .خيارات الناخبين

  :المحور الرابع �

ًقــراءات فــي مــستقبل الظــاهرة االنتخابيــة فــي العــراق، عبــر فحــص مخرجاتهــا المتحققــة سياســيا ونفــسيا، وعبــر  ً
  .قايستها بتجارب من بلدان أخرىم

  تعليمات المشاركة

، فــي موعــد نهــائي أقــصاه ) كلمــة٤٠٠ - ٣٠٠( ببحثــه أو ورقتـه الفكريــة Abstractًيرسـل الباحــث مستخلــصا  �
  iraqiapp@hotmail.com: ، إلى العنوان اإللكتروني٢٠١٧/ ١٢/ ٣١

  .ة باللغتين العربية واالنجليزيوالنصوص الكاملةتقبل المستخلصات  �
ًقبـوال أو رفـضا(يتم إبالغ الباحثين بنتيجـة التحكـيم  � لمستخلـصاتهم المرسـلة، بعـد أسـبوعين مـن الموعـد النهـائي ) ً

  .المحدد أعاله
ضــمن )  كلمــة٦٠٠٠ - ٣٠٠٠( الــنص الكامــل لبحثــه أو ورقتــه بعــد قبــول الملخــص، يقــوم الباحــث بإرســال �

  .ةوبخالفه تلغى المشارك. ٢٠١٨/ ٢/ ٢٨ أقصاه  نهائيموعد
وفــي حــال تــوافر عــدد مناســب مــن األبحــاث واألوراق المقبولــة، . ُيمــنح البــاحثون المــشاركون شــهادات مــشاركة �

 .سيتم طبعها في كتاب يصدر عن المؤتمر
نيـــــــة تتكفـــــــل إدارة المـــــــؤتمر بتـــــــوفير األدوات ووســـــــائل اإليـــــــضاح اإللكترو �

  . في جلسة المؤتمرللباحثين أثناء تقديم مداخالتهم
  القـــادمين مـــن خـــارج بغـــدادلبـــاحثين اســـتعدادها لـــدعم المـــؤتمرإدارة اتبــدي  �

 .، بتغطية تكاليف اإلقامة والسفرُ تقبل مستخلصاتهمممن
ُ عــــن بعــــد عبــــر وســــائل  فــــي جلــــسة المــــؤتمريمكــــن للباحــــث أن يــــشارك �

 .االتصال اإللكتروني الحية، أو بتكليف من ينوب عنه في تقديم البحث
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