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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 كلية اآلداب -جامعة بغداد 

 برعاية السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم
  وبحضور السيد رئيس جامعة بغداد المحترم

 السيد عميد كلية اآلداب المحترموباشراف 
 وتحت شعار 

 )) نفكر معًا من أجل تنمية اإلنسان والمجتمع ((
 مؤتمرها العلمي العالمي الثاني بعنوان تقيم كلية اآلداب

 )) اإلبادة الجماعية والعلوم اإلنسانية ((
 

 : محاور المؤتمر
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 الجماعيةالدوافع السياسية لإلبادة  -2

 اإلبادة الثقافية -3

 الفلسفة واإلبادة الجماعية -4

 أنثروبولوجيا اإلبادة الجماعية -5
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 نفس اإلبادة الجماعيةعلم  -9
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 العام للمؤتمر  المنهاج
 ( حيدر فاضل عباس د.السيد عريف الحفل )  

 العنوان التوقيت

 االفتتاحية  00:00

  تالوة معطرة للقرآن الكريم 00:00 – 00:00

 النشيد الوطني 00:90 – 00:90

 قراءة سورة الفاتحة 00:90 – 00:90

 انشودة باللغة االنكليزية عن السالم 00:90 – 00:90

 كلمة السيد الوزير 00:90 – 00:90

 كلمة السيد رئيس الجامعة 00:00 – 00:90

 لسيد عميد كلية اآلداب كلمة ا 00:00 – 00:00

كلمة رئيس كرسي اليونسكو لحوار األديان في جامعة  00:00 – 00:00
 الكوفة االستاذ الدكتور حسن ناظم 

 كلمة الطائفة األرمنية في العراق 90:00 - 00:00

 -ابر الجماعية زمن النظام البعثي أ.د. طالب الرماحي : المق 90:00
 ابادة وتطهير عرقي

 أ.د. خليل أوزشافلي : تهجير األرمن في الوثائق العثمانية 90:90

د. يوسف الناصري : هجوم الوهابية على كربالء المقدسة  90:90
 هـ في يوم الغدير 9991م /  9009عام 

 جلسة قراءة التوصيات في قاعة االدريسي 99:00
 

 ( س الجلسة ) أ.د. اسامة عبد الرحمناإلدريسي ( = رئيقاعة ) جلسة 
 مقرر الجلسة ) أ.م.د. رسول مطلق محمد (

 الوقت عنوان البحث اسم الباحث ت

 أ.د. عبد الصاحب ناجي 9
 م.م. أمير كامل جواد 

االبادة الجماعية لمسلمي يوغسالفيا السابقة 
 وأبعادها الجغرافية 

90:00 

  90:00 تحليل سيمائي لصور االبادة الجماعية األيقونية  نظام شيت حميدأ.د.  9

  90:00 االبادة الجماعية أ.د. ايمان عباس علي 0

التسامح وقوانين المحركات الفكرية والتناقضات  د. منذر جلوب 0
 المنطقية

99:00  

قرية كوجو : إبادة جماعية في ضوء شهادات  د. سعيد خديدة   0
 أهلها

99:90 

 99:90 اإلبادة الجماعية في ناحية الطار: دراسة حالة  سعد عبد الحسين دواي 1

 – 99:90 مداخالت 7
99:00 
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 ( س الجلسة ) أ.د. افراح لطفي( = رئي قاعة ) الفلسفةجلسة على 
 (راجحمقرر الجلسة ) د. باسم 

 الوقت عنوان البحث اسم الباحث ت

 أ.م.د. أنمار عبد الجبار 9
 ضرغام سامي أ.د. 

االبادة الجماعية إبادة ) دينية ، ثقافية ، سياسية( 
 من وجهة نظر دولية

90:00 

أ.م.د. علي عبود  9
 المحمداوي

اإلبادة الجماعية بوصفها نتيجة للحكم التوتاليتاري 
 أو الشر الجذري كمحرك لقاطرات الموت

90:00  

  90:00 القانون الدولي واإلبادة الجماعية  أ.م. احمد سامي جاسم 0

اإلبادات التي تعرض لها الكلدانيون في بالد  د. غيث سليم الزركاني 0
 الرافدين 

99:00  

سبي النساء االيزيديات في التاريخ واستعبادهن من  م.م. أرشد حمد محو  0
 العصر العباسي إلى مجيء داعش

99:90 

 م.م. محمد هاشم محيسن  1
 عمار ابراهيم فتاح م.م.

محاكم التفتيش األسبانية : جريمة ابادة جماعية 
 للمسلمين في األندلس

99:90 

 99:00 المقابر الجماعية وإثباتاتها القانونية  م.م. عباس مطلب جاسم 7

 – 99:00 المداخالت 0
99:00 

 = رئيس الجلسة ) أ.د. طالب مهدي ((  العربي) في قاعة قسم االجتماع  جلسة
 مقرر الجلسة ) د. ثائر احمد حسون(

 الوقت عنوان البحث اسم الباحث ت

 9000-9070مثقفي العراق  االبادة الثقافية" أ.د. ثناء محمد صالح 9
 والوأد الثقافي انموذجاً"

90:00 

قراءة  –االبادة الجماعية عواملها وآثارها  أ.م.د. ميادة أحمد الجده 9
 سوسيولوجية  

90:00  

د. خالد حنتوش أ.م.  0
 ساجت

  90:00 ابادة األرمن على يد األتراك

 أ.م.د. عمار سليم عبد 0
 م. فاطمة عبد علي

 –سوسيولوجيا االبادة الجماعية : سبايكر انموذجاً 
 دراسة نظرية تحليلية 

99:00  

 –اآلثار االجتماعية لجريمة االبادة الجماعية  م.م. احمد جاسم مطرود 0
 دراسة تحليلية 

99:90 

العوامل االجتماعية ودورها في ارتكاب االبادة  شيرين محمد كاظم 1
 الجماعية

99:90 

 – 99:90 المداخالت 7
99:00 
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 ( .د. سعدية عاكول.مفية = رئيس الجلسة ) أفي قاعة قسم الجغرا الجلسة الثالثة
 مقرر الجلسة )م. حسام كنعان (

 الوقت عنوان البحث اسم الباحث ت

 منتهى عبد الزهرةأ.م.د.  9
 م. منى محمد حسون 

أهم القوانين واالتفاقات السياسية التي شرعت 
 لمنع االبادة الجماعية 

90:00 

 أ.م.د. انتظار جاسم جبر 9
 م.د. شروق نعيم جاسم

  90:00 التوزيع الجغرافي للمقابر الجماعية في العراق 

 م.د. سناء خدا كرم  0
 م. فوزية خدا كرم 

  90:00 الدوافع السياسية العشر لإلبادة الجماعية 

 نهى حامد طاهر  0
 مها حامد طاهر

الجغرافية السياسية لإلبادة الجماعية وأثر االبادة 
 على حياة الشعوب في السابق والحاضر

99:00  

 أ.م. د. علي لفتة سعيد 0
 أ.م.د. اعياد عبد الرضا

التوزيع الجغرافي لمناطق االبادة الجماعية في 
 العراق ) دراسة في جغرافية الجريمة(                          

99:90 

 – 99:90 المداخالت 1
99:00 

 

 في قاعة قسم التاريخ = رئيس الجلسة ) أ.د. أنعام مهدي ( الجلسة الرابعة
 مقرر الجلسة ) د. أنس ابراهيم (

 الوقت عنوان البحث اسم الباحث ت

اإلبادة الجماعية لألرمن في ظل نظرية التحدي  أ.د. حسن علي سبتي  9
 واالستجابة لتوينبي

90:00 

  90:00 طرد وإبادة الفلسطينيين في الفكر والممارسة الصهيونية أ.م.د. أديب صالح 9

  90:00 مقابر التعصب المذهبي في بغداد وبالد خراسان أ.م.د. نوال ناظم  0

العهد  –الجذور التاريخية لثقافة العنف واإلبادة الجماعية  أ.م.د. عامر حمزة  0
 القديم انموذجاً 

99:00  

 م.د. خالد جعفر 0
الباحث عبد الكريم 

 جعفر 

دراسة  –ومضات من االبادة الجماعية في العراق 
 تاريخية واجتماعية 

99:90 

 د. سوالف فيض هللا 1
 د. آالء حمزة شناوة

  99:90 اإلبادة الجماعية بحق الفيلية وسكان حلبجة

 99:00 اإلبادة الجماعية وموقف القانون الدولي منها م.م. بكر عبد المجيد 7

 -  99:00 المداخالت 0
99:00 
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 ( = رئيس الجلسة ) أ.د. خليل ابراهيم  في قاعة قسم علم النفس الجلسة الخامسة
 (رحيم الجلسة )د. عبد الحليممقرر 

 الوقت عنوان البحث اسم الباحث ت

 أ..م.د. عبد الحسين  9
 م.د. ثناء عبد الودود

الشخصية السايكوباثية كممهد للشروع 
 باإلبادة الجماعية 

90:00 

االبادة الجماعية في العراق من وجهة نظر  أ.م.د. ضحى عادل محمود 9
 نفسية

90:00  

 م.م. ضحى بدر مفتن 0
 هند لؤي عبد الحميد

  90:00 االبادة الجماعية والقانون الدولي 

 م.م. سجالء فائق هاشم 0
 م.م. زهراء زيد شفيق

التأثير النفسي ألطفال الرياض ممن وقع 
 آبائهم ضحية االبادة الجماعية 

99:00  

جذورها  -سيكولوجية اإلبادة الجماعية : م.م رقية رافد شاكر 0
 التاريخية وعواملها النفسية وأسبابها

99:90 

 – 99:90 المداخالت 1
99:00 

 

 ( د. الهاي عبد الحسين= رئيس الجلسة ) أ.ليزية الجلسة السادسة في قاعة قسم اللغة االنك
 مقرر الجلسة ) م. منار منذر (

 الوقت عنوان البحث اسم الباحث ت
1 Prof.Dr. Sami 

Calawy  
The Political Motivations of Genocide  10:30 

2 Asst. Prof. 

Sarab Khalil 

Hameed, PhD 

Lexical Signaling of Clause Relations 

in Genocide Quatations  

10:40 

3 Asst.Prof.Dr. 

Sundus M. Ali 

Asst. Prof.Dr. 

Mahdi Kareem 

al-Utbi 

A Critical and Cognitive Discourse 

Analysis of Tyrants' Speeches: 

Hitler's as an Example 

 

10:50 

4 Asst.Prof. 

Nareeman 

Jabbar Rasheed 

Genocide in Language 11:00 

5 Asst.Prof. 

Haitham Kamil 

Al-Zubbaidi 

The Universality of Pain and 

Peculiarity of Means : A Study in the 

Response to Genocide in World Poetry 

11:10 

6  Discussion 11:20 – 

11:45 



 
7 

 في قاعة قسم اآلثار = رئيس الجلسة ) أ.د. باسمة جليل عبد ( الجلسة السابعة
 مقرر الجلسة ) م.م. هدى هادي (

 الوقت عنوان البحث اسم الباحث ت
أ.م.د. سجى مؤيد عبد  1

 اللطيف
االبادة الجماعية للعبرانيين وأثرها في الموروث 
 )ع(األدبي للشرق القديم قصة والدة النبي موسى 

90:00 

 أ.م.د. سعد سلمان فهد 2
 م.د. فاطمة عباس 

مالمح االبادة الجماعية عند الملوك اآلشوريين 
ق.م( الملوك تجالتبليزر األول  1114-912)

 آشوربيل كاال ، آشوردان الثاني انموذجا  

90:00  

 أ.م. د. مهند عاشور 3
 م.م. حيدر عقيل

  90:00 بادة الجماعية في العراق القديمالعنف واإل

اساليب وطرق القتل الجماعي عند الملوك  م.د نعيم عودة صفر 4
 االشوريين

99:00  

 .م. قصي عبد الهادي أ 5
 م.م. محمد داخل ذياب

بادة تاريخ وآثار العراق   99:90 أهل النار وأثرهم في تدمير وا 

 م.د. مؤيد احمد علي 6
 أ.م. حنان كريم عطه

  11:21 االبادة الجماعية في األراضي الفلسطينية المحتلة 

 م.م. خليل عوين  7
 م.م. إيناس صادق 

األنظمة الدكتاتورية والمنظمات االرهابية أداة لإلبادة 
الحرب األهلية األسبانية ومنظمة إيتا  -الجماعية 

 الباسكية انموذجا  

11:31 

 11:41 في بالد الرافدين القديم تاريخ اإلبادة والتهجير أ.م.د. منذر علي 8
 – 11:41 المداخالت 9

11:45 
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 الجلسة الرئيسية ملخصات 
 المقابر الجماعية زمن النظام البعثي إبادة وتطهير عرقي

 / مدير مركز البحوث  د.طالب علي حسن الرماحي
 تاريخ أدب عربي –كلية الفقه  –جامعة الكوفة 

اإلنسانية .. افهم من خالل هذا العنوان الذي يعقد المؤتمر باسمه أن اإلبادة الجماعية والعلوم 
هدف كلية اآلداب في جامعة بغداد وهي مشكورة أنها تسعى لتوظيف العلوم اإلنسانية لخدمة 
المجتمعات التي تتعرض ألي شكل من أشكال اإلبادة الجماعية ، وأترك آليات التوظيف ألخوتي 

تعرض إليه شعبنا العراقي خالل ثالثة عقود من قبل  ذا على ماالباحثين واقتصر في بحثي ه
  النظام البعثي المقبور من إبادة جماعية وتطهير عرقي كان الدوافع الطائفية فيه واضحة .

وأحاول أن أجيب على سؤال بريء وهو هل ) أننا ( وأقصد بأننا حكومة وشعبا تعاملنا مع تلك 
وهل انجزنا الحد ، إلبادة الجماعية والتطهير العرقي كما ينبغي الجرائم التي ترتقي بال شك ألى ا

 األدنى من متطلبات هذا الملف اإلنساني الخطير ؟
 تهجير األرمن في الوثائق العثمانية

 أ.د. خليل أوزشافلي 
 تركيا / كلية التربية / قسم العلوم االجتماعية . –جامعة كيليسي آراليك 

 

 هـ في يوم الغدير 2121م /  2081المقدسة عام هجوم الوهابية على كربالء 
 / رئيس المركز الوثائقي للدفاع عن المقدسات أ.د. يوسف الناصري 

وسمي بغدير الدم لما قام به الوهابية من إبادة جماعية بقتلهم  إن هذا الهجوم حدث في يوم الغدير
دمروا ضريح اإلمام أكثر من خمسة آالف وقيل أكثر من خمسة عشر ألف من أهالي كربالء و 

امرأة وطفل وسرقوا كل خزنة العتبة الحسينية  511الحسين )ع( وذبحوا على الضريح أكثر من 
التي نقل بعض المؤرخين أنها حملت على ظهر أكثر من ثالثة آالف بعير ويقول بعض 

أحفاد  بالتعرف علىالمؤرخين أنها تكفي ميزانية دولة لمدة مائة عام ، وقام المركز الوثائقي 
عنها من العراق ومصر وبريطانيا وتركيا والهند والسعودية التي  ضحايا المجزرة وجمع الوثائق

  تعترف بالجريمة متباهية بالقتل والتدمير للضريح الشريف .
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 قاعة االدريسي
 االبادة الجماعية لمسلمي يوغسالفيا السابقة وأبعادها الجغرافية

 أ.د عبد الصاحب ناجي البغدادي                         م.م أمير كامل الربيعي 
 جامعة الكوفة              جامعة اهل البيت ع –عميد كلية التخطيط العمراني 

من  -مسلم-اإلبادة الجماعية التي تعرَّض لها أكثر من ثمانية آالف بوشناقي  تعتبر مشكلة    
ناهيك عن التميز العنصري والديني العرقي ضد  ا على يد القوات الصربيةسكان مدينة سربرينيتس

 والعالم بأسره يوغسالفيا السابقةفي تاريخ البوسنة والهرسك و  حزينة حل مأساويةا، مر المسلمين 
االبادة الجماعية لمسلمي يوغسالفيا السابقة مساحة قابلة ان لذلك انطلق البحث من مشكلة مفادها 

ها تتصل بالجانب البشري المباشر لما يمثله الجانب العنصري والديني العرقي لتغيير للدراسة كون
، فجاء البحث في ثالثة مباحث: يدرس فيها االبادة الحالة الديموغرافية من ابعاد جغرافية مهمة 

الجماعية من حيث المفهوم والنظرة التاريخية في المبحث االول فيما جاء المبحث الثاني عن 
التاريخ والجغرافية ليوغسالفيا وأسباب تفككها بالتركيز على المسلمين فيها ، والمبحث الثالث عن 
االبادة الجماعية لمسلمي يوغسالفيا واألبعاد الجغرافية لها ودور المجتمع الدولي منها ، اذ توصل 

وتاريخية  الى ان االبادة الجماعية للمسلمين هي حمالت عنصرية وعرقية ضدهم ألسباب دينية
فضال عن ممارسة المجتمع الدولي اشبه بالتعتيم على هذه الجريمة للتخلص من الوجود االسالمي 

 في يوغسالفيا وأوربا عامة ولنفس االسباب.
 

 تحليل سيمائي لصور االبادة الجماعية األيقونية
 أ.د. نظام شيت حميد 

 قسم اللغة االنكليزية / كلية اآلداب
ية إلى التدمير المتعمد لعنصر أو عرق أو جماعة دينية معينة أو قومية تشير االبادة الجماع

حدثت اإلبادة الجماعية وما زالت تحدث في كل ركن من أركان العالم في المجتمعات القديمة 
والحديثة ، كما في العراق وبعض الدول العربية واإلسالمية على حد سواء ألسباب مختلفة مثل 

لموارد لحد الكراهية الجنونية لرجل واحد ، وجاءت الصور التي تعمل االستيالء على األرض وا
جنبا إلى جنب مع السجالت المكتوبة والكتب لتوثيق تلك الحوادث التاريخية ، تحلل هذه الدراسة 
عشرة صور ألبشع اإلبادات الجماعية في تاريخ البشرية على أسس سيمائية من أجل الوصول 

 لك الصور .إلى المعاني التي تنقلها ت
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 اإلبادة الجماعية
 أ.د.ايمان عباس علي الخفاف

 قسم رياض االطفال/  كلية التربية االساسية/ الجامعة المستنصرية 
يستهدف البحث التعرف على جريمة االبادة الجماعية ولتحقيق هدف البحث تم عرض البحث في 

والباب الثاني تناول تاريخ االبادة ثالثة ابواب فقد تناول الباب االول اهمية البحث والحاجة اليه 
 نواعها ومراحل تطبيقها وعرض الباب الثالث االستنتاجات والتوصيات.أالجماعية و 

 

 المحركات الفكرية والتناقضات المنطقية التسامح وقوانين اإلبادة
 كلية اآلداب  - جامعة الكوفة/ منذر جلوب  

يعنى هذا البحث بالخلفية الفكرية لحدوث اإلبادة، عرقية كانت أو دينية أو ثقافية، من خالل 
التعرض التطرف في مقدمة المفاهيم الواجب عالقتها بجملة األفكار والمفاهيم المتعلقة بها. ويـأتي 

ن هنا كان لها في أية محاولة لدراسة اإلبادة. والتعرض للتطرف بحثا يستلزم بحث ما يقابله، وم
البد من النظر في مفاهيم الوسطية واالعتدال والتسامح. وقد تابعنا هذه المفاهيم تحليال ومقارنة، 
من خالل دراسة أصولها وآراء الفالسفة حولها، فكان من نتيجة هذه الدراسة التحليلية النقدية أن 

نفسا واجتماعا وسياسة وضعنا أيدينا على عدد من المفاصل الهامة في الفكر المعاصر، فلسفة و 
فيما يتعلق بالموضوع. وبناء على التدقيق في الجوانب المنطقية عرضنا تعريفا لمعنى التطرف 
المؤدي إلى العنف والذي يمكن محاربته وتجريمه، بدل اآلراء الشائعة الفضفاضة التي تتعامل مع 

ي هذا السياق ظهر التطرف كتهمة وشتيمة غير واضحة المعالم يرمي بها كل خصم خصمه. وف
 جليا التهافت الفكري والسذاجة التي تلف دعوات الوسطية سبيال لمواجهة التطرف.

 

1822-0-21 اهلها شهادات ضوء في جماعية ابادة كوجو قرية  
       التاريخ قسم -اآلداب  كلية -دهوك  / جامعة علو خديده سعيد .د

 العراق في االسالمية الدولة انصار هجمات الى 2114 اب من الثالث في سنجار قضاء تعرض
 ابشع الى االيزيدية الديانة ابناء تعرض ذلك ونتيجة المنطقة على السيطرة وتمت" داعش"والشام 
 االالف مئات ونزوح والعشرين الواحد القرن في النساء وسبي االطفال وخطف والذبح القتل جرائم
 تقع التي القرية تلك كوجو كانت .العراق كوردستان اقليم محافظات الى والنزوح مناطقهم وترك
 العوائل عدد البعاج، قضاء بليج، ناحية الى والتابعة كم،( 23) شنكال قضاء مركز غرب جنوب

 الى تعرضت قد المندكية، عشيرة من( 1611) السكان وعدد التموينية، البطاقات حسب( 275)
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 الدولة مع االتفاق او للهروب محاوالت وبعد 2115-8-15 الى 2114-8-3 من الحصار
 عملوا ان بعد االرهاب ضحية اصبحت بكاملها القرية االن لهم التعرض عدم بهدف االسالمية

 المدن في وخاصة النخاسة اسواق في والبيع القرية نساء وسبي جماعية مجازر 4 من اكثر فيها
  .داعش سيطرة تحت كانت التي السورية

 دراسة حالة اإلبادة الجماعية في ناحية الطار :
 سعد عبد الحسين دواي

ناحية الطار التابع لقضاء سوق الشيوخ في محافظة ذي قار مرت بسلسلة من الحوادث منها القمع 
والقتل والتهجير القسري ترتقي إلى ما يعرف باإلبادة الجماعية التي استهدفت الشيعة وخصوصا  

بحق الشيبة والنساء واألطفال  ، إذ حدثت مجازر 1991بعد االنتفاضة الشعبانية في عام 
والشباب العزل والتي ظهرت فيها بعد كمقابر جماعية بأعداد كبيرة تضم رفات آالف من هؤالء 
الضحايا ، تناول البحث مفهوم اإلبادة وتطوره ، وأسباب ارتكاب اإلبادة الجماعية في العراق ، 

 لبعثي .وتركز البحث على ناحية الطار التي كانت تحت مطرقة القمع ا
----------------------------- 

 جلسة على قاعة ) الفلسفة (

 بادة ) دينية ، ثقافية ، سياسية( من وجهة نظر دوليةإاالبادة الجماعية 
 أ.م.د أنمار عبد الجبار جاسم 

 كلية اآلداب            / جامعة القادسية
 م.د ضرغام سامي عبد االمير 

 التربيةكلية  / جامعة القادسية
كان التاريخ اإلنساني مليئا بالمجازر التي ارتكبت من قبل الدول على المستويين الداخلي ضد 
شعوبها والخارجي ضد الشعوب األخرى. ورغم كثرة مجازر اإلبادة الجماعية اال انه لم ُيشر اال 

القانون الدولي بذل المجتمع الدولي محاوالت لتطوير  وقدإلى تلك التي حدثت في القرن العشرين 
، وكان تركيزه على جرائم الحرب والجرائم ضد  نو وخاصة خالل القرنين التاسع عشر والعشر 

لذلك ليس مصطلح اإلبادة مصطلحا وصفيا فحسب بل مصطلحا قانونيا اليوم. على هذا  اإلنسانية
لتدمير األساس ال يعني المصطلح مجازر ضد المدنيين بشكل عام بل األفعال المرتكبة بقصد ا

الكلي أو الجزئي لجماعة. ولما كان لهذا الموضوع اهمية كبرى على الصعيد العراقي والعالمي 
ارتأى الباحثان كتابة بحثهما هذا متضمنا مجموعة من المحاور المهمة التي نجدها موزعة في 

 .ثنايا البحث 
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 كمحرك لقاطرات الموتاإلبادة الجماعية بوصفها نتيجة للحكم التوتاليتاري أو الشر الجذري 
 د. علي عبود المحمداوي

 استاذ الفلسفة المعاصرة  -كلية اآلداب  –جامعة بغداد 
مثلت االبادة أو القتل الجماعي صورة لحكاية االستبداد السياسي والديني كمنطلقات لتصفية 

 جاءت بنتائج تجفيف العراق وطوائف قومية ودينية وحتى سياسية . 
 

 إلبادة الجماعيةالقانون الدولي وا
 ا.م احمد سامي جاسم 

 قسم اللغة السريانية –كلية اللغات  -جامعة بغداد 
لقانون الدولي الحماية وفر لها ابادة الجماعية وحقوق االنسان من االمور الرئيسية التي اال إن

نظمها بموجب القانون الدولي المعاصر وتعد االبادة الجماعية جريمة دولية وجناية الالزمة و 
في شتى  وقد تكررت جرائم االبادةخطيرة تهز االمن والسلم الدوليين وتمتد اثارها الى المجتمع 

مناطق العالم وعبر مراحل التاريخ المختلفة القديمة منها والوسيطة وحتى المعاصرة واسطع دليل 
احداث مست ماليين البشر كانوا  تخلل القرون الثالثة االخيرة منهذه الحقيقة حيث ان ما على 

ضحايا االبادة الشنعاء التي جعلت المجتمع الدولي نفسه امام اشكاليات ووضعية مبهمة ليس من 
ن جانب القانون الدولي الجنائي وال من ناحية القانون الدولي االنساني انما من وجهة نظر القانو 

الدولي لحقوق االنسان باعتبار ان هذه الظاهرة تمس الحق في الحياة فعلى الرغم من التطور 
الحضاري والفكري للمجتمعات الحالية ازدادت انتهاكات حقوق االنسان وفي دراستنا لكل تلك 
نما كظاهرة ال انسانية تمس  االشكاليات فنحن نحاول في بحثنا تحليل االبادة ليس كجريمة فقط وا 

 الدولي لحقوق االنسان . الحق في الحياة من منظور القانون
 

 الرافدين بالد في الكلدانيون لها تعرض التي اإلبادات
 الزركاني سليم غيث الدكتور
 التاريخ قسم/  اآلداب كلية/  المستنصرية الجامعة
تعد الدولة الكلدية والمعروفة ) بالساللة الحادي عشر ( او ) الساللة البابلية الحديثة ( من      

أهم السالالت العراقية القديمة ، والتي حققت إنجازات ذائعة الشهرة في مشارق االرض ومغاربها 
انفا جعلها  على جميع االصعدة ) الحضارية والسياسية واالقتصادية ( ولعل هذا التطور المذكور

في مصاف الدول العظمى في العالم القديم آنذاك ، وجعلها تقارع تلك الدول في المجاالت 
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العسكرية واالقتصادية ، اذ بلغت قمت اتساعها الجغرافي نحو بالد الشام واالتصال ببالد النيل 
التي قدر لها ان وبالد فارس ) الدولة الميدية ( مما خلق جبهة معادية ومتربصة للدولة البابلية و 

ق.م . ليتمكن كورش الكبير االمبراطور االخميني من  539ق.م حتى  626تستمر من عام 
 دخول مدينة سبار ثم بابل عاصمة الدولة الكلدية واإلطاحة بالملك نابونئيد .

 

 سبي نساء االيزيديات في التاريخ واستعبادهن
 من العصر العباسي الى مجيء داعش

  م.م. ارشد حمد محو
 جامعة دهوك / كلية العلوم االنسانية

أن مـــا قـــام بـــه تنظـــيم الدولـــة االرهـــابي المســـمى بـــداعش مـــن جـــرائم ضـــد االنســـانية والقتـــل  ال شـــك
 3/8/2114طفال االيزيديين خالل الغزوة االخيرة لشـنكال فـي ستعباد النساء واألاالجماعي وسبي و 

ســتنكروا أعمــال داعــش اقــد هــز مشــاعر االنســانية وشــكل صــدمة كبيــرة لمعظــم العــالم المــدني وقــد 
ال أنــه فــي نفــس الوقــت إالبربريــة والوحشــية ودفعهــم الــى التعــاطف مــع أبنــاء هــذه الديانــة العريقــة ، 

والفرمانـــات وحمـــالت االبـــادة الجماعيـــة التـــي تعرضـــوا لهـــا فـــي  المآســـيجعـــل االيزيـــديين يتـــذكرون 
 ا  ، وبالنسبة لأليزيديين فان كل مرحلة تاريخيـة هـي أكثـر قسـوة وأشـد عنفـ مختلف العصور التاريخية
، ولعــل الهــدف مـن هــذا البحـث هــو أثبــات صـحة هــذه الفرضـية فــي التــاريخ  وتراجيـديا عــن سـابقاتها

سـنتناول فـي هـذه الدراســة .  نسـاء و االطفــالسـتعباد الاضــية سـبي و االيزيـدي وخاصـة فيمـا يتعلـق بق
التتبع التاريخي لكل تلك الحمالت العسكرية التي ساقت ضد االيزيديين منذ العصر العباسـي االول 

، وســنركز  3/8/2114وحتــى أخــر حملــة مــن قبــل المنظمــة االرهابيــة التــي تســمى ) داعــش ( فــي 
الفتيات االطفال االيزيديين باعتبـاره النساء و  عمليات الخطف وسبيعلى تلك الحمالت التي رافقتها 

جـزء مـن عمليـات االبـادة الجماعيــة التـي مورسـت ضـدهم مـن قبــل العديـد مـن االنظمـة الحاكمـة فــي 
 المنطقة وذلك تحت ستار الدين واستغالله لصالح مخططاتهم السياسية .

 لمسلمين في األندلسل جماعية" إبادة"جريمة  االسبانية محاكم التفتيش
 /كلية اللغات / قسم اللغة االسبانية/ جامعة  بغداد       م.م.محمد هاشم محيسن

 /كلية اللغات / قسم اللغة االسبانية  / جامعة  بغدادم.م. عمار ابراهيم  فتاح     

مرت قرون طويل على زوال العرب المسلمين من اسبانيا إال أن مآثرهم البطولية وآثارهم بقت  
 تطل على االراضي االسبانية في جالل وكبرياء وتحكي في صمت مهيب قصة مجدهم

 معاقل المسلمين في االندلس(آخر )سقطت غرناطة بعد ان  وشجاعتهم  وحضارتهم في االندلس.
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أمالكهم  للمسلمين في االندلس وأصبحتبدأ االضطهاد والتطهير العرقي  م(، 1492سنة )
أسوأ التي تعد  وبدأت تتشكل محاكم التفتيش االسبانية السيئة الصيتللسرقة عرضة للنهب و 

. ، وامتدت وحشيتها المفرطة لتطال المسيحيين أيضا   فصول التاريخ الغربي دموية تجاه المسلمين
اضطروا لتغيير بعد سقوط االندلس والذين  بقوا في اسبانيا الذينن و المسلم) لقد عانى الموريسكيون

ولكنهم ظلوا مسلمين سرا طوال قرن وربع  من محاكم التفتيش (دينهم في الظاهر خشية القتل
يقاومون الرعب واإلرهاب والموت وظلوا قابضين على الجمر على الرغم من االساليب الوحشية 

 التفتيش ضدهم . التي كانت تتبعها محاكم
 

ثباتاتها القانونية  المقابر الجماعية وا 
 كلية اللغات  –جامعة بغداد /    م.م. عباس مطلب جاسم الحميري

( من 2113-1968تعد جريمة المقابر الجماعية التي قام بها النظام العراقي السابق بين عامي )
عام في وقت السلم والحرب ، لذا تعد أخطر جرائم اإلبادة الجماعية المصنفة ضد اإلنسانية بشكل 

الجرائم الدولية الماسة بالجنس البشري من أشد الجرائم خطورة ضد البشر ، إذ أنها تنطوي على 
المساس بحياة شخص أو مجموعة من األشخاص أو بحريتهم أو حقوقهم أو آدميتهم وتشكل تلك 

االنتهاكات الخطيرة التي نالت من الجرائم في مجموعها ما يطلق عليه الجرائم اإلنسانية ، إن 
شيتها في حقوق اإلنسان والتي ارتكبها نظام الحزب الدكتاتوري كانت فريدة ونادرة ببشاعتها ووح

 لم يتعرض شعب لما تعرض له الشعب العراقي طيلة أكثر من ثالثة عقود .التاريخ اإلنساني ، و 
----------------------------------- 

 قسم االجتماع
 والوأد الثقافي انموذجًا" 1882-2191"مثقفي العراق بادة الثقافيةاال

 / قسم اإلجتماعثناء محمد صالح 
لم أعتد التعامل االستاتيك مع المفاهيم ، اعتقادا من الباحثة ان المفهوم عبارة عن مفردات يؤدي 

كسائه المعنى ....إجماع علمي يؤشر لم نعد  واقفين سكونا  مع الواقع دورا كبيرا  في تحريكه وا 
.....فالجهود  والقانون ..الخقد من العادات والتقاليد والرموز الثقافة ومفهومها على انها الكل المع

ضفاء المزيد من المعاني  للثقافة ....  العلمية متواصلة في البحث وا 
 عواملها وآثارها قراءة سوسيولوجية –اإلبادة الجماعية 

 أ.م.د. ميادة أحمد الجده
تأتي مشكلة الدراسة من خالل معرفة اآلثار السوسيولوجية التي خلفتها اإلبادة الجماعية من خالل 
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انتهاكات حقوق اإلنسان للجماعة المستهدفة وذلك عند معرفة ما هي سمات اإلبادة وما هي 
ط الضوء األبعاد االجتماعية والسياسية والنفسية التي خلفتها اإلبادة وأهمية الدراسة تكمن في تسلي

على واقع عاشته جماعة تعرضت إلى اإلبادة الجماعية كواقع مؤلم لمعظم فئات الشعب العراقي 
ومن خالل هذه الدراسة نتعرف على األحوال االجتماعية والسياسية التي أثرت على هذه األسر 

 والفئات والطوائف التي تعرضت لهذا العنف .
 ابادة االرمن على يد االتراك

 حنتوش ساجت أ.م.د. خالد
 قسم االجتماع -كلية اآلداب  –جامعة بغداد 

 

 دراسة نظرية تحليلية –سبايكر انموذجًا  –سوسيولوجية اإلبادة الجماعية 
 أ.م.د. عمار سليم عبد حمزة

 م. فاطمة عبد علي
 قسم االجتماع  –كلية اآلداب  –جامعة بابل 

خالل مجزرة الجنود في قاعدة سبايكر إن هذا البحث يستعرض آخر تطورات الفئات الوحشية من 
التي اكتسبت هذه المجزرة اسم المكان الذي ارتكبت فيه فسميت بمجزرة سبايكر التي راح ضحيتها 

من األبرياء ، كما ضم شرح لمفهوم اإلبادة بشكل عام ومن ثم التطرق لرأي الدين  1711
ين وتمارس اعمالها الوحشية اإلسالمي للقتل بشكل عام ، وخاصة ان هذه الجماعات تدعي الد

باسم الدين ونتطرق لنظريات علم االجتماع التي فسرت ظاهرة القتل الجماعي أو اإلبادة كما نقدم 
 وصف تحليلي وصور لمجزرة سبايكر .

 

 دراسة تحليلية –اآلثار االجتماعية لجريمة اإلبادة الجماعية 
 م.م. أحمد جاسم مطرود

 م االجتماع قس –كلية اآلداب  –جامعة بابل 
يعد حق الحياة للفرد من المسائل المسلم بها في القوانين اإللهية والوضعية كافة ، فهناك اتفاق 
يلتزم بموجبه المشرعون انفسهم من إن االعتراف بهذا الحق يعد شرطا الزما لديمومة الحقوق 

ما يتعلق بمسألة  األخرى للفرد والجماعة معا ، وان انتفاءه باي وسيلة كانت يعني ضمنا ان كل
الحقوق والحريات للكائن البشري قد انتهت وتالشت ، لذلك اصبح كل ما يهدد هذا الحق يدخل 
ضمن دالة الجريمة ، وان جريمة القتل العمد هي األكثر انواع الجرائم التي ينتهك بموجبها هذا 
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ين ، لذلك الحق وخاصة فيما يتعلق بتغيب الحياة عن أفراد جماعة أو مكون اجتماعي مع
اصبحت الكثير من القوانين تشير إلى عظم الجرم لهذا الفعل الخطير كونه يشكل انتهاكا صريحا 

 لحقوق اإلنسان وحريتهم األساسية .
 البادة الجماعيةودورها في ارتكاب االعوامل االجتماعية 

 الباحثة شيرين محمد كاظم
 جامعة بغداد/كلية اآلداب /قسم علم االجتماع

 اإلنسانيةلها  تبادة الجماعية التي تعرضإلبعض العوامل االجتماعية المسببة ليتناول البحث 
جتماع ، بادة الجماعية من وجهة نظر علم االوفق منظور سوسيولوجي يهدف الى تحليل اإل

مشكلة ثقافة العنف الجمعي والتعصب تجاه االخر والروح ويتطرق البحث بصورة رئيسية الى 
 لمرتكبي جريمة االبادة الجماعية  من وجهة نظر سوسيولوجية .الجماعية 

------------------------------------ 
 قسم الجغرافية
 هم القوانين واالتفاقيات السياسية التي شرعت لمنع االبادة الجماعيةا

 ا.م.د.منتهى عبد الزهرة محسن         محمد حسونم. منى 
 كلية التربية  / الجامعة المستنصريةتدريسية في وزارة التربية  / 

نظرا النتشار جرائم االبادة الجماعية ، ومن اجل منعها ومحاربتها ، كان على الدول المختلفة ان 
تتعاون فيما بينها ، وهو غالبا ما تعالج احكامه ضمن اتفاقيات دولية . اذ عادة ما تلجأ الدول الى 

لدولية والتي على رأسها اإلبادة الجماعية ، إال أن البعض قد ابرام اتفاقيات دولية لمكافحة الجرائم ا
ال يوقع عليها او ال ينظم اليها ، او ال يصادق عليها او يرفضها ، أو يعارض عرضها على 
مجلس االمة . او قد يستنفذ البعض جميع القنوات الدستورية لنفاذ االتفاقية الدولية ، ومع ذلك ، 

كافحة هذا النوع من الجرائم ما لم تصدر تشريعات عقابية وطنية تعاقب فان هذا ال يعتبر كافيا لم
ال كان  صراحة على الجرائم الدولية وتعطي الوالية للقضاء الوطني لمالحقتها والمعاقبة عليها ، وا 

 تأثير االتفاقية غير مجدي .
 التوزيع الجغرافي للمقابر الجماعية في العراق

 م.د. شروق نعيم جاسم    أ.م.د. انتظار جاسم جبر       
 قسم الجغرافية  –كلية اآلداب  –جامعة بغداد 

إن المقابر الجماعية هي األرض أو المكان الذي يضم رفات أكثر من شهيد تم دفنهم أو إخفاؤهم 
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على نحو ثابت دون اتباع األحكام الشرعية والقيم اإلنسانية الواجب مراعاتها عند دفن الموتى 
القصد منها إخفاء جريمة إبادة جماعية بهذه الطريقة البشعة ، كما توصف المقابر وبطريقة يكون 

بأنها مواقع ال تحمل عالمات ويمكن تحديد بعضها من خالل أكوام التراب المكدسة فوق األرض 
 أو على شكل حفر عميقة تبدو ممتلئة .

 الدوافع السياسية العشر لإلبادة الجماعية 

 ز                  م . فوزية خدا كرم عزيزم.د. سناء خدا كرم عزي
 كلية اللغات / جامعة بغداد                 كلية العلوم السياسية/ جامعة بغداد

تعد جرائم الحرب واحدة من اكبر المخالفات القانونية لعادات الحروب والتي عرفت حديثا باسم " 
او غيرهم ، وذلك بقصد تقديم حل نهائي االبادة الجماعية " سواء تلك الصادرة عن المتحاربين 

إلنهاء الحرب او الحصول على االهداف بطريقة مباشرة وبسرعة ، وقد ذكر بعض المتخصصين 
في المجال القانوني بان االبادة الجماعية تعني " ارتكاب عمدي لتصرف يعرف بأنه خرق جسيم 

بروتوكول االول ، حيث يؤدي ذلك طبقا التفاقات جنيف االولى والثانية والثالثة والرابعة وال
التصرف الى وفاة او الم او ضرر فادح يصيب اي انسان او سجين او مدني يحميه القانون . 
بينما يرى اخرون على ان االبادة الجماعية ما هي اال عمل يعاقب عليه الجنود او غيرهم من 

 الناس عند ارتكاب اي مخالفة قانونية .
 دة الجماعية وأثر اإلبادة على حياة الشعوب في السابق والحاضرالجغرافية السياسية لإلبا

 الجامعة المستنصرية   –كلية القانون  –/ طالبة دكتوراه  نهى حامد طاهر
 / مالحظ أقدم  مها حامد طاهر

هذا البحث يهدف إلى تحديد تعريف عام عن المناطق الجغرافية التي كانت ضحية اإلبادة 
معرفة األسباب السياسية التي دعت إلى شمولها بقرار اإلبادة ، الجماعية وذلك من أجل 

وباإلضافة إلى تحديد المناطق الجغرافية التي وقعت فيها ظاهرة مجزرة اإلبادة ومن ثم التعرف 
على اآلثار النفسية التي خلفتها هذه الجرائم على حياة الناس في تلك المناطق في العصر السابق 

 والحاضر .
 غرافي لمناطق االبادة الجماعية في العراق ) دراسة في جغرافية الجريمة(التوزيع الج

 أ.م .د. اعياد عبد الرضا عبدال       يد                     أ.م. د. علي لفتة سع
 كلية اآلداب / جامعة الكوفة                   كلية التربية ) ابن رشد( / جامعة بغداد

ن المواضيع المهمة والحديثة التي ظهرت في منتصف القرن العشرين تعد جغرافية الجريمة م     
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، وجاء ظهورها نتيجة لتفاقم هذه الظاهرة في المجتمع من قبل بعض الحكام او بعض االفراد . 
وجاء اختيار العراق كونه من الدول التي دخلت في العديد من الحروب الخاسرة دفع فيها المجتمع 

جريمة االبادة الجماعية واحدة من تلط الضرائب التي دفعها المجتمع ضريبة هذه الحروب وكانت 
العراقي . جاءت دراسة التوزيع الجغرافي لجرائم االبادة الجماعية في العراق لما لها من اهمية من 
خالل التعرف على الرقعة الجغرافية التي مورست عليها تلك الجرائم ودوافعها والنتائج المتمخضة 

بعض المعالجات للحد منها في المستقبل . جاء اختيارنا لهذه الظاهرة ) التوزيع عنها ، ووضع 
الجغرافي لجريمة االبادة الجماعية ( لكونها من المواضيع المهمة التي ينبغي ان تدرس لكشف 

 النقاب عن مرتكبيها والدوافع التي كانت وراء ارتكابها والنتائج التي رافقتها .
--------------------------------- 

 قسم التاريخ
 اإلبادة الجماعية لألرمن في ظل نظرية التحدي واالستجابة لتوينبي

 أ.د. حسن علي سبتي الفتالوي
 قسم التاريخ –كلية اآلداب  –جامعة بغداد 

 مثلت قضية اإلبـادة الجماعيـة لألرمـن واحـدة مـن القضـايا التـي هـزت الضـمير اإلنسـاني بخصـوص
تعامل الدول مع مصالحها السياسية من جهـة وتـأثير التطـور الحضـاري والسياسـي فـي التعامـل مـع 
المكونات االجتماعية للدول المتعددة . يسعى هذا البحث إلـى التعامـل مـع تـأثير التطـور الحضـاري 

خدمـة في المجتمعات المتعددة سواء في تحقيق الذاتية الفرعيـة ضـمن نظـام الدولـة أو فـي توظيفهـا ل
األهداف المشتركة للنظام السياسي القائم وطبيعة العوامل الضاغطة في صياغة القـرارات السياسـية 

 في التعامل مع الصراع اقليميا ودوليا .
بادة الفلسطينيين في الفكر والممارسة الصهيوني  طرد وا 

 أ.م.د أديب صالح عبد 
 التاريخ .جامعة كركوك / كلية التربية للعلوم اإلنسانية / قسم 

بادة الفلسطينيين في الفكـر والممارسـة الصـهيونية ( يتناول البحث الموسوم )  متابعـة سـير طرد وا 
العمليـــات اإلرهابيـــة التـــي اعتمـــدتها العصـــابات الصـــهيوني حيـــال الفلســـطينيين ومتابعـــة أراء زعمـــاء 

قســـم البحــث علـــى مبحثـــين تنـــاول  الحركــة الصـــهيونية ومـــواقفهم مــن الوجـــود العربـــي فــي فلســـطين .
األول الطـــرد فـــي الفكـــر الصـــهيوني ، وكيـــف تعامـــل زعمـــاء الحركـــة الصـــهيونية مـــن أمثـــال هرتـــزل 
تباعهـــا لتحقيـــق  ســـرائيل زنكـــول مـــع الوجـــود العربـــي فـــي فلســـطين والوســـائل التـــي يمكـــن اتخاذهـــا وا  وا 
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جبــــارهم للجــــوء ــــل الفلســــطينيين وا  ــــة صــــهيونية فــــي فلســــطين مــــن خــــالل قت ــــى دول الجــــوار  أغلبي إل
الممارســات اإلجراميــة التــي اتخــذتها العصــابات الصــهيونية  طيني . فيمــا تنــاول المبحــث الثــانيالفلســ

بــادتهم والمجــازر التــي حــد ، 1948 يــارثت قبــل إعــالن قيــام دولــة إســرائيل آفــي طــرد الفلســطينيين وا 
التــي حــدثت لقريــة ديــر  مــن ضــمنها اإلبــادة الجماعيــة 1948اإلســرائيلية  –وأثنــاء الحــرب العربيــة 

 .1948ياسين في نيسان 
 هـ 111 -هـ  129مقابر التعصب المذهبي في بغداد وبالد خراسان 

 أ.م.د. نوال ناظم محمود
 قسم التاريخ –كلية اآلداب  –جامعة بغداد 

ن عندما بدأ اإلسالم باالنتشار في زمن الخلفاء الراشدين وبدءوا ببناء دولة إسالمية قويـة ونشـر الـدي
اإلســالمي فــي أنحــاء العــالم مــن جهــة الشــرق والغــرب ، ولكــن هــذا جعــل لــه ثمــن مــن خــالل بعــض 

س النفوس الضعيفة التـي جعلـت مـن النزاعـات بـين المسـلمين والقتـال حتـى المـوت ، ويمـن القـول لـي
 نما قد يكون لبعض العلماء والفقهـاء المتعصـبين أو قـد يكـون بـدافعفقط السياسيين )رجال الدولة( وا  

مـــن السياســـيين الـــذين يرمـــون قتـــال المســـلمين مـــن اجـــل اضـــعافهم والســـيطرة علـــيهم وهـــذا مـــا فعلـــه 
صبحت لكـل دويلـة مـذهب لسلطة والخالفة والسيطرة عليها وأالبويهيين والسالجقة عند مجيئهم إلى ا

تشــجعه وتدفعــه للقتـــال مــع الطــرف الثـــاني وهــذا مــا حـــدث فــي بغــداد وبـــالد خراســان ممــا ادى إلـــى 
هبي ، وبــــدايات وتركــــز البحــــث علــــى معنــــى التعصــــب المــــذمــــن المســــلمين  لكثيــــرزر وقتــــال امجــــا

التعصب وكذلك دور رجال الدولة والعلماء في الخالفات المذهبيـة والمجـازر التـي حـدثت فـي بغـداد 
 .وبالد خراسان 

 العهد القديم انموذجا –الجذور التاريخية لثقافة العنف واإلبادة الجماعية 
 عامر حمزة حسين أ.م.د. 

 قسم التاريخ –كلية اآلداب  –جامعة بغداد 
تركز البحث على دراسة فقرات من العهد القديم )التوراة( التي تحت وتأمر بالقتل واإلبـادة الجماعيـة 
بأســلوب صــريح كونهــا شــكلت جانبــا كبيــرا مــن ثقافــة العنــف فــي المــوروث التــوراتي واســتمرار ذلــك 

تقال إلى حقـب تاريخيـة الحقـة عبـر مروياتـه الشـفهية والمدونـة وصـوال إلـى الموروث في التأثير واالن
البيئــة العربيــة مــن خــالل التواجــد اليهــودي بــين ظهرانيهــا وتغلغــل الكثيــر مــن األدبيــات والمعتقــدات 

 اليهودية إلى كتب العرب المسلمين تحت ما يسمى باالسرائيليات .
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 ة تاريخية اجتماعيةومضات من اإلبادة الجماعية في العراق دراس
 ديالى -/ الكلية التربوية المفتوحة  م.د. خالد جعفر مبارك

 / مدير عام تربية ديالى سابقا  الباحث عبد الكريم جعفر احمد
كــان العــراق علــى مــر العصــور ضــحية األنظمــة الجــائرة والمتســلطة فــي األغلــب التــي وظفــت كــل 

ب والتخويــــف لتــــدجين المجتمــــع والهيمنــــة التامــــة األنظمـــة والقــــوانين بمــــا يســــمى باســــتراتيجيات الرعــــ
يديولوجيا ومراقبته والتحكم فيه ، فتصـبح المعارضـة السياسـية لـه  والمطلقة عليه من ناحية سياسيا وا 
ن وجــدت فتصـــنف ضــمن الفئـــات المخربــة والمهـــددة ألمــن الدولـــة بمبــررات اضـــفاء  أمــر محـــال ، وا 

ة والقضــاء علــى المــؤامرات األجنبيــة التــي تهــدف الشــرعية علــى اســتعماالته تحــت غطــاء بنــاء الدولــ
إلى تقويض أسس الدولة والقضاء عليها أو وحدة الجسم السياسـي ممـا يـدفعها إلـى ارتكـاب الفظـائع 

 والجرائم البشعة إلجهاض أي مشروع يعارض سياستها الفردية الدكتوتورية .
 

 اإلبادة الجماعية بحق الكرد الفيلية وسكان حلبجة
 فيض اهللد. سوالف 

 د. آالء حمزة شناوة
 اإلبادة الجماعية وموقف القانون الدولي منها

 قسم السياحة –كلية اآلثار  –جامعة سامراء /  م.م. بكر عبد المجيد محمد
منهــا  األولقســم البحــث علــى ثــالث محــاور وخاتمــة وفيهــا ابــرز النتــائج والتوصــيات تنــاول المحــور 

ا لغويا وقانونيا واختالف العلماء والفقهاء في هـذه المفـاهيم وتنـاول هماهية اإلبادة الجماعية ومفاهيم
المحور الثاني مظاهر اإلبادة الجماعية اذ ان هناك اإلبادة الجسدية والثقافية والبيولوجيـة والسياسـية 

عديدة لهذه المظـاهر، كـذلك تـم التطـرق الـى اتفاقيـة منـع اإلبـادة الجماعيـة والمعاقبـة  أمثلةوتم طرح 
المحــور الثالــث فتنــاول دور القــانون الــدولي فــي الحــد مــن هــذه  أمــاهــا وظــروف االتفــاق عليهــا، علي

الظــاهرة فــي ضــوء الخطــوات التــي اتبعهــا القــانون الــدولي فــي تطبيــق اتفاقيــة منــع اإلبــادة الجماعيــة 
علــــى ضـــرورة الحفـــاظ علـــى الحيــــاة  أكـــدتوالمعاقبـــة عليهـــا ومضـــمون االتفاقيـــة فــــي موادهـــا التـــي 

كذلك تناول الضمانات الدوليـة إفناءه سانية ومعاقبة من يعتدي على الجنس البشري ويساهم في اإلن
جرائيةالتي تنوعت الى ضمانات دولية  وموضوعية التي وضعت للحفاظ على الحياة البشرية مـن  وا 

 .اإلنسانياالنتهاكات التي تهدد وجوده 
------------------------------ 
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 قسم علم النفس
 صية السايكوباثية كممهد للشروع باإلبادة الجماعيةالشخ

 كلية التربية ابن رشد –جامعة بغداد / أ.م.د. عبد الحسين رزوقي مجيد 
 م.د. ثناء عبد الودود 

إن التحدي الحقيقي لكثير من دول العالم في السنوات األخيرة يكمن في اإلرهاب وسلوكيات 
عدم وجود نظرية أو أسس نفسية اجتماعية أو بحث  اإلرهابيين ، ومما يزيد األمر تعقيدا هو

أنثروبولوجي أو تاريخ نفسي يمكن أن يقود أو يوصل إلى استنباط علمي للفكر اإلرهابي أو زمان 
حدوثه أو الطرائق التي يمكن لمن ينتمي لمثل هذه الجماعات القيام بها كما ان المؤسسات العلمية 

علمية أو نظرية فلسفية يمكن أن ينطلق من خاللها في  والبحثية تحاول جاهدة في ايجاد مظلة
تعريف اإلرهاب وتحديد مظاهره ووصف سلوكياته ، وقد حاول المختصين والمهتمين بعلم النفس 
من إيجاد نظرية أو منهجية علمية يمكن من خاللها تعريف السلوك اإلرهابي وتحديده ومن ثم 

تلق النجاح المأمول ولم تعط تفسيرا نفسيا يمكن  التنبؤ به ، إال أن جميع هذه المحاوالت لم
 االعتماد عليه .

 اإلبادة الجماعية في العراق من وجهة نظر نفسية
 أ.م.د.ضحى عادل محمود

 جامعة بغداد / كلية التربيه للبنات / قسم رياض االطفال
الحديث ممارسة قديمة في تطورها  (:1959-1911ن اإلبادة الجماعية )يعرف رافائيل ليمك

األمد تهدف إلى تدمير المقومات األساسية لحياة مجموعات قومية،  وتتضمن إجراءات طويلة
أي مجتمع ينبع  ، وأن أي عنف او تفكك في بأكملها ويحدد المفهوم محاوالت التدمير لمجموعات

: 2111 )كرميانوتقصير المفكرين ورجال الدين في ذلك المجتمع المفكك من اخطاء الساسة 
أن االبادة الجماعية تؤدي وظيفة نفسية خاصة تتلخص في التنفيس عما يعتلج في النفس من  .(2

كراهية وعدوان مكبوت، فالمتعصب إذن يجني من موقفه كسبا ، غير أن هذا الكسب ال يختلف 
كما ان االبادة الجماعية  ،عما يجنيه المريض نفسيا  من سلوكه الشاذ، أي أنه كسب وهمي ناقص

تم نتيجة ها تكما ان ،يجة االنقسامات الداخلية داخل الحكومة الواحدة في المجتمع الواحدتظهر نت
تشجيع بعض القادة المستبدين لجماعة معينة دون جماعة اخرى او مذهب دون مذهب اخر او 

 .ا يولد الكره بين المجموعتين ممفئة دون فئة اخرى 
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 االبادة الجماعية والقانون الدولي
 م.م.هند لؤي عبد الحميد    ر مفتن         دم.م. ضحى ب

 جامعة بغداد / كلية التربية للبنات / قسم رياض االطفال
أن األرض شهدت منذ أن كتب لإلنسان حياة فيها صراع ازليا بين حقه في الحياة او الوجود   

من حيث  وبين الموت وهو صراع من اجل البقاء ، اذ أن األرض وبعد تزايد البشر وتنوعهم
التي ساهمت الى حد كبير في تطور م التي نشأت منهم و تنوع حضاراتهاالصل ، اللغة ، الدين و 

خلق جانب كبير من الرفاهية لإلنسان بصفة عامة ، غير أن هذا االنسان استغل المجتمعات و 
جانبا من حضارته ليقحمها في صراعاته البشرية من اجل البقاء لتصبح سببا مباشرا إلبادة 
مجتمعات وجماعات بشرية بكاملها دون أن يولي الشر لهذه االبادة أي اهتمام ودون ان يشعر بها 
بادة تحت منطق العدوان والتمييز ضاربا عرض  ، ولعل ما تخلل بداية الحياة البشرية من قتل وا 
الحائط اهم وأول حق من حقوق اإلنسان وهو الحق في الحياة والذي اقرته الشرائع السماوية 

 .  والقوانين الدولية واإلقليمية والداخلية للدول
 التأثير النفسي ألطفال الرياض ممن وقع ابائهم ضحية اإلبادة الجماعية

 م. زهراء زيد شفيق               م. سجالء فائق هاشم
 قسم رياض األطفال  –كلية التربية للبنات  –جامعة بغداد 

سنوات التطورية التي تبدأ من مرحلة الوضع وتستمر إلى تعد الطفولة المبكرة مرحلة من مراحل ال
غاية مرحلة البلوغ ، وهي مرحلة حتمية يمر بها كل مولود بشري ، إذ ينمو وينشأ ويتطور فيها 
جسميا ، نفسيا ، فزيولوجيا ، حركيا ، انفعاليا ، اجتماعيا ، عقليا ، ودينيا في اسرته ، وفي 

، إذ نجد أن هذه المرحلة قد لفتت انتباه الباحثين والدارسين محيطه االجتماعية الذي يعيش فيه 
لكون الطفل في هذه المرحلة يمكن ان يصادف مشكالت مختلفة تعيق نموه السليم ، باعتبار ان 
هذه المرحلة تعد فترة انتقالية حرجة يعترض مسار النمو فيها العديد من المشكالت التي تحول 

كبر قدر من التوافق النفسي ، فهي مرحلة تثبيت لكل مظاهر دون اشباع مطالبها ، وتحقيق ا
 النمو السابقة واستعداد وتأهب لظهور خصائص جديدة في المرحلة الالحقة .

 

 سبابهاأجذرورها التاريخية وعواملها النفسية و  -سيكولجية اإلبادة الحماعية :
 للبنات الجامعة العراقية / كلية التربية -   م.م. رقية رافد شاكر

ال بعد إحيث لم تظهر في شكلها  ،تعبر الجرائم االنسانية حديثة العهد نسبيا  على الصعيد الدولي 
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ول مره في المبدأ السادس من مبادئ محاكمات نورمبرج الحرب العالمية الثانية إذ نص عليها أل
عل آخر غير انساني وكل ف االبعاد " ،االبادة  ،القتل نها " أوالذي حدد تلك الجرائم الدولية ب

ثناء الحرب ، كذلك افعال االضطهاد المبنية على اساس أيرتكب ضد اي شعب مدني قبل و 
ترتكب تبعا  لجريمة ضد  االضطهاداتسياسية أو عرقية أو دينية متى كانت هذه االفعال او 

مثل شهد التاريخ الحديث وعلى مختلف بقاع االرض جملة من الشواهد ي. السالم أو جريمة حرب
. وأول من اصطلح كل منها مجزرة بحق الجنس البشري لم تغب اثارها على امتداد حياة االجيال 

Genocide   هو العالم  رافائيل ليمكين والذي اشار الى المجازر التي تعرض التي تعرض لها
 األرمن من قبل العثمانيين .

--------------------------- 
 قسم اللغة االنكليزية

The Political Motivations of Genocides 

Prof.Dr. Sami Calawy  

College of Law and Political Science – University of Diyala 

This research aims at determining the political motivations of perpetrating 

genocide . To achieve this goal , it is inevitable to make difference 

between ‘genocide’ and ‘politicide’ . While the first term refers to an 

eradication targeting an ethnic group , the second one refers to mass 

killing targeting a large number of people who are define in the term of 

their political and ideological orientations . The distinguishing between 

‘genocide’ and ‘politicide’ is of high significance for protecting political 

parties , groups , and individuals , and preventing political regimes from 

committing politicide against them . 

Lexical Signaling of Clause Relations in Genocide Quotations 

Asst. Prof. Sarab Khalil Hameed, PhD 

 The term Genocide refers to violent crimes committed against a group 

with the intent to destroy the existence of this group. Many well known 

people have taken the issue of Genocide into consideration through their 

speeches in quotations. The Genocide quotations are considered in 

linguistics as a separated genre with complete text. This research will try 

to answer the question: What types of clause relations are involved in 

genocide quotations and how they are signaled? It is hypothesized that 

genocide text uses different types of clause relations signaled with 

different coincide words. It aims at showing which are the dominant 

clause relations manipulating Genocide quotations and the type of 

signaling lexical items. 
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A Critical and Cognitive Discourse Analysis of Tyrants' Speeches: 

Hitler's as an Example 

Asst.Prof. Sundus M. Ali al-Ubaidy, Ph.D. / College of Arts 

Asst. Prof. Mahdi I. Kareem al-Utbi, Ph.D. / College of Languages 

Tyrants are a hateful class of political people; they act and speak hatefully 

for the aim of winning over "the others", whether their own people or 

true outside enemies. So, a tyrant while struggling for power and having 

an open enemy whom he already despises will definitely express, through 

the use of language, his intolerance of and uneasiness towards the enemy 

thereof. Language here has a pivotal role in that it represents an effective 

medium by which a tyrant reveals his negative feelings to the public. 
 

Genocide in Language 
Asst.Prof. Nareeman Jabbar Rasheed  

Baghdad University – College of Education for Women 

In English Language , the part of speech of ‘genocide’ is a noun . It is 

pronounced as (……..) . It refers to the deliberate killing of a large number 

of people especially those with a particular nation or ethnic group . Other 

phrases related to the word ‘genocide’ are : physical destruction , intent to 

destroy , indiscriminate killing , wholesale killing , racial killing , and 

others . There is an international Law of Genocide containing two Articles 

. Article II is related to Austin’s (1962) Speech Act of warning , Article III 

is related to Austin’s (1962) Speech Act of sanctioning . Punishable Acts 

are related to the speech act of threatening.  
 

 

The Universality of Pain and Peculiarity of Means 

A Study in the Response to Genocide in World Poetry 

Asst.Prof. Haitham Kamil Al-Zubbaidi 

University of Baghdad – College of Arts 

Although the term ‘genocide’ designates various and controversial 

referents in legal , geo-political , social and humanitarian contexts , it 

entails almost a single and relatively unified meaning in poetry and poetic 

contexts . In these non-poetic contexts , each and every case of genocide 

has its own peculiarities , which necessarily differ from other cases of the 

same . However , in poetry , regardless of the nationality of the poet 

and/or the language in which it is written , on matter who the victims are 

and how and why they are victimized , there is a common denominator 

which makes this large-scale crime one and same . 
--------------------------------- 
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 قسم اآلثار 
 وأثرها في الموروث االدبي للشرق القديم االبادة الجماعية للعبرانيين

 (جاً )قصة والدة النبي موسى عليه السالم انموذ
  أ.م.د. سجى مؤيد عبد اللطيف

محاولة لإلبادة وذلك في حدود االلف الثاني قبل الميالد اي لقد تعرض الشعب العبراني الى اكبر 
في زمن النبي موسى عليه السالم على يد احد فراعنة مصر القديمة والتي شملت الرجال الذكور 
بما فيهم االطفال ، تلك االبادة التي تركت اثرها على الموروث االدبي للشرق االدنى القديم في 

الصالة والسالم  المذكورة في الكتب المقدسة متمثلة بالقران الكريم قصة والدة النبي موسى عليه 
والكتاب المقدس ) متمثال بالعهد القديم او التوراة (، تلك القصة التي تروي لنا كيف ان خوف االم 

يأخذه الى  نهر في وترميه على ولدها ، من بطش الملك او الفرعون ، دفعها الن تضعه في سلة
 الفرعون نفسه فيتربى في كنفه على مرأى ومسمع االم المسكينة . بيت ذلك الملك او

 

 ق.م( 121-2222مالمح االبادة الجماعية عند الملوك االشوريين)
 دان الثاني انموذجا-كاال،اشور-بيل-بليزر االول،اشور-الملوك تجالت

 قسم االثار-كلية اآلداب-بغداد/ جامعة  أ.م.د سعد سلمان فهد
 قسم االثار القديمة-كلية االثار-جامعة الكوفة / المعموريم.د فاطمة عباس 

مفهوم االبادة الجماعية بوصفه مصطلحا داال على تلك الجرائم المتعلقة بالقتل والمتسببة إن 
لمجموعة معينة من الناس بقصد تدمير وجودهم كليا ولم يكن لهذا المفهوم بمعناه العام الشمولي 

بيد ان هناك خيوط جذرية ترتبط  1944ي للدول قبل عام متاحا على ارض الواقع السياس
 ىرتإخر بالمفهوم االصطالحي لإلبادة الجماعية وبذلك آحداثه تتعلق بنحو او بأبالماضي و 

الباحث ان يغور في ازمان الماضي للبحث عن المتعلقات الحيثية لهذا المصطلح واعني به 
بمعناها الشمولي سابقا ام ان هناك مالمح لها االبادة الجماعية وهل مورست االبادة الجماعية 

وهل مارسها ملوك وحكام بالد الرافدين وخصومهم اخذين بنظر االعتبار مدة زمنية معينة وملوك 
نموذجا لهذه االبادة. ومن خالل استعراض مدة حكم الملوك الذين تم اختيارهم في هذا امعينين ك

حراق ا  معينة من االبادة الجماعية تمثلت بالقتل و  محج تبين ان هؤالء قد مارسوا مالالبحث كنموذ
 غراقها واجتثاث وتهجير سكانها.ا  المدن وتهديمها و 
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 ق . م (  121 -911العنف واإلبادة الجماعية في العراق القديم )
  أ.م. د. مهند عاشور                  م.م. حيدر عقيل

 جامعة القادسية / كلية االثار
الجماعية لم يستعمل في الحضارة العراقية القديمة اال أن فكرة االبادة قد ظهرت مصطلح االبادة 

التي هي عبارة اجعنا قائمة الملوك السومرية )في العصور المتأخرة في التاريخ العراقي القديم فلو ر 
عن نص أدبي يذكر انتقال السلطة والملوكية في بالد سومر من مدينة الى أخرى مع ذكر مدة 

كل مدينة على الملوكية في بالد سومر( نرى انه يذكر عند نهاية حكم كل مدينة وانتقال سيطرت 
) ضربت المدينة الفالنية بالسالح ( ان هذه العبارة تدل على تدمير جيش  ألخرى عبارةالملوكية 

المدينة والقضاء على حكم الساللة فيها وال تدل بشكل او باخر على تدمير المدينة او تهجير 
 . انهالسك

نيراري،شلمنصر -)الملوك ادد اساليب وطرق القتل الجماعي عند الملوك االشوريين
 بال الثاني، شلمنصر الثالث، انموذجا(-ناصر-ننورتا االول، اشور-االول،تكولتي

 قسم االثار -كلية اآلداب  -/ جامعة المثنى م.د نعيم عودة صفر الزيدي 
يجد ان العديد منهم قد سلك في حياته منحى الحمالت ان المتتبع لتاريخ الملوك االشوريين 

والغزوات الخارجية والداخلية تارة يدخلون فاتحين واخرى غازين على ان االمرين يؤديان في نهاية 
المطاف الى اقامة المعارك التي تستخدم فيها االسلحة المتنوعة واالساليب المختلفة للقتل. لقد 

اركهم ضد االعداء اساليب وطرق شتى في محاولة القضاء على استخدم الملوك االشوريين في مع
االعداء على ان جميع هذه الطرق واالساليب اذا ما قورنت وبوبت مع ما ورد في ميثاق االمم 
المتحدة لإلبادة الجماعية وكذلك اذا ما قورنت مع القوانين الدولية بل وحتى االعراف العامة فإنها 

 عنوانا يرتبط بنحو او باخر بمفهوم االبادة الجماعية .بالتأكيد ستحمل في طياتها 
بادة تأريخ وأهل النار و أ  ثار العراقأثرهم في تدمير وا 

 جامعة بغداد –/ كلية االداب  أ.م. قصي عبد الهادي رشيد
 بغداد ةجامع –/ كلية اللغات  م.م. محمد داخل ذياب

،  لحضارة سلبا أو إيجابا يستمد منها اإلنسان مقومات الحاضر والمستقبلل ااآلثار عنوانتعد 
 فاآلثار في أي عصر من العصور تعكس مدى التقدم الحضاري بشقيه المادي والمعنوي. ولكن ما

 ىثار في سوريا والعراق جريمة حرب يندمن تدمير لآل اإلرهابي ، تنظيم داعش ، النار اهليفعله 
ال يردعهم شئ فهم  ال وهم أهل النار كما وصفهم رسول اهلل )ص( المجرمينء الهؤ،  لها الجبين
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نعام بل هم أضل سبيال فقد الفهم كا ةلبشريال لو  ةنسانيينتمون لإل ال ىمذهب فهم حتال دين لهم و
يكتفون بالقتل بل يبتكرون طرق  الوهم  عادة سهلةتجاوزوا كل الخطوط الحمراء فالقتل عندهم 

من علو شاهق او وضعه  ةبنحر وجز الرؤوس ومره بالحرق او رمي الضحيفي القتل فمره  ةجديد
حرج فهم يهلكون الحرث  الثار فحدث وآلما عن اأو  ، غرقال ىنزاله في الماء حتا  في قفص و 

 ر.الحج ىوالنسل والبشر وحت
 

 اإلبادة الجماعية في األراضي الفلسطينية المحتلة
 م.د. مؤيد احمد علي

 / جامعة بغداد كلية اللغات أ.م. حنان كريم عطه
يعبر مصطلح االبادة الجماعية عن تلك االعمال التي تؤدي الى قتل واضطهاد مجموعة     

معينة من البشر بأي وسيلة كانت بسبب انتمائهم الديني أو العرقي أو الوطني. وعادة ما ينتج عن 
كاملة أو جزئية. وهذه هذه االعمال الوحشية إبادة ودثر جنس بشري قائم واضطهاده بصورة 

الجرائم ترتكب بصورة عمدية مما يستوجب وقفة جادة من جانب كل المنظمات والهيئات الدولية 
وعدم السماح ألي جهة بالقيام بمثل هذه الجرائم تحث اي ذريعة كانت. أن الفكر الصهيوني 

ء شعبنا العربي المستند الى جذور عقائدية ما انفك عن ممارسة شتى انواع االرهاب بحق ابنا
االسالمي في فلسطين العزيزة. ان نصوص توراة اليهود المحرفة والتلمود ورد فيها الكثير من 

 التشجيع على استخدام القوة والعنف وسحق الجنس الغير يهودي.
 
 

 االنظمة الديكتاتورية والمنظمات االرهابية اداة لإلبادة الجماعية
 تا الباسكية أنموذجا"منظمة ايالحرب االهلية االسبانية و "

 م.م. إيناس صادق حمودي         م.م. خليل عوين فرحان
إرهاب المنظمات السرية والنتائج السلبية التي يمكن أن تعكسها على البيئة والمجتمع والبلد إن 

وقد استعنا بالنموذج االسباني لمنظمة ايتا اإلرهابية كشاهد على واقع دولة اسبانيا وما  ، بأكمله
عاناه هذا البلد من األساليب اإلرهابية لهذه المنظمة ومن تحالف معها ومن مولها ومن كان ينشر 
ا الدعاية من اجل استقطاب الناس حولها. كذلك تطرقنا  لألساليب المستخدمة في تنفيذ أهدافه

واستعنا بمخططات بيانية توضح التسلسل لزمني لعمر هذه المنظمة ونسبة الضحايا السنوية الذين 
 كانوا يسقطون جراء إرهاب المنضمة وذكرنا بعض األحداث البارزة.
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 تاريخ اإلبادة والتهجير في بالد الرافدين القديم
 قسم اآلثار  –كلية اآلداب  –/ جامعة بغداد  أ.م.د. منذر علي

ن التأريخ ألي شعب ال يخلو من بعض النقاط إن كانت سلبية أو إيجابية ، كما إن موضوع إ
يجابياته بالوقت نفسه ، وفي هذا البحث نحاول أن نسلط  اإلبادة والتهجير في العراق له سلبياته وا 
الضوء على هذه النقاط ، لذا يجب أن نعرف ما هي األسباب الموجبة لهما وما هي الغاية من 

اء ذلك العمل وما هي مدى االستفادة منه لدى الملوك القدماء بشكل عام والملوك اآلشوريين ور 
 بشكل خاص .

 
------------------------------- 

---------------------- 
----------------- 

-------- 
---- 

: إلى جميع الباحثين الذين شاركوا في مؤتمر اإلبادة الجماعية نوجه شكرنا وتقديرنا  مالحظة 

لمساهمتهم الفاعلة في اغناء هذا المؤتمر ونود من حضراتكم جلب البحث كامالً على قرص سيدي 

مكتب السيد عميد كلية اآلداب ، لغرض نشره في عدد خاص من مجلتنا لوقائع المؤتمر ويسلم إلى 

 تخلف عن احضاره لمدة اسبوع بعد المؤتمر سوف يسقط حقه في النشر ومن ي


