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   فاته وكتبه ومساهماته تعكس مؤل  . لعربدين العراقيين واأكاديمي ومفكر من الجيل الثاني للمجد

لاسي ما في القانون الدولي والقانون الدستوري، إضافة  ،المتنوعة إنشغالات خاصة بالفكر القانوني

الإسرائيلي، كما له مساهمات فكرية  -إلى الصراعات والنزاعات والحروب، بما فيها الصراع العربي

والحداثة، ومن خلالها كتب عن الإسلام المعاصر  وثقافية متمي زة في إطار التجديد والتنوير

قراءات خاصة و، والتنمية صلاح والمجتمع المدنيإوقضايا الديمقراطية والالمعاصرة والمسيحية 

كتاباً وإصداراً، ونشر  01مؤل فاته في أكثر من نشر . نسانير الفهم المتجدد لقضايا حقوق الإلتطو 

عة وهو صحافي مرموق علامسائل الإمن خلال وفكره بالأخص   .العربية المتنو 

 

  لأسرة عربية كبيرة، يعود أصلها  ،0490مارس /  ذارآ 70ولد في مدينة النجف الأشرف )العراق( في

لعشيرة آل شعبان رئاسة كان و ،لى اليمن )جبل النبي شعيب(، وهي بطن من حْميَر القحطانيةإ

 .عل م في مسقط رأسهدرس وت؛ مام علي )رض( منذ قرونإالخدمة في حضرة ال

 

 ية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة بغدادكل   منج وتخر   ،كمل دراسته الجامعية في بغدادأ 

 .0491-0492 العامفي 

  0429و  0421، في القانون العامماجستير في العلاقات الدولية و حاز على ماجستير . 

  فيمن أكاديمية العلوم التشيكوسلوفاكية دكتوراه في القانون )فلسفة في العلوم القانونية( نال 

 .0422براغ  - معهد الدولة والقانون

 

  في جامعة بغداد. محاضرأستاذ 

  ربيل.إ –جامعة صلاح الدين في  القانون الدولي محاضر فيأستاذ 

 غ.أستاذ زائر وغير متفر  ، بصفة ألقى محاضرات في عدد من الجامعات العربية والأجنبية 

  لبنان –جامعة اللاعنف وحقوق الإنسان في  قوق الإنسانمحاضر في مادة حأستاذ. 

 

  ات الثقافية استشاري في عدد من المنظمات والدوري  ، ونسانإحقوق المجالات خبير في

 والإعلامية، وعضو في عدد من المنظمات العربية والدولية منها:
 

 لندن. - وعضو جمعية المحامين الدولية، القاهرة – عضو اتحاد المحامين العرب 

 عمان. - عضو منتدى الفكر العربي 

  تونس – الإنسانعضو اللجنة العلمية للمعهد العربي لحقوق. 

 اب العرب  .دمشق – عضو اتحاد الكت 

  والكتاب العراقيين. الأدباءعضو اتحاد 

 )باريس - اليونسكوفي  له ل سابقثومم ،عمان – بغداد ،عضو اتحاد الحقوقيين العرب )المكتب الدائم.  

 نو اتحاد الحقوقيين العراقييعض. 

 براغ.  - عضو اتحاد الصحفيين العالمي 
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   جنة العربية لمناهضة الصهيونية والعنصرية.الأمين العام الأسبق لل 

 باريس، الأوروبي -الأمين العام لمركز الدراسات العربي. 

 القاهرة.، المدير العام السابق لقناة البغدادية الفضائية 

  القاهرة - ، وعضو في مجلس أمنائهالندن - الإنسانية لحقوق المنظمة العربرئيس. 

 وأول رئيس لها في  ،بغداد( –لندن  –نسان والتنمية )كردستانإس الشبكة العراقية لثقافة حقوق الؤس  م

 .0/00/7119 ،نقابة المحامين، بغداد، مؤتمرها التأسيسي

 بيروت، النزاهةعضو مجلس الأمناء في المركز العربي لتطوير حكم القانون و. 

 صنعاء.، الأمين العام المساعد للرابطة العربية للديمقراطية 

 نساني.مركز الوثائقي للقانون الدولي الإالمدير العام لل 

  بغداد –مستشار في مركز حمورابي للدراسات والبحوث. 

 بغداد.، عضو المجلس الاستشاري لدار الخبرة 

  بيروت.، يةمركز دراسات الوحدة العربعضو مجلس أمناء 

 

  بيروت. وفي لندنفي مكتب استشاري قانوني خاص، له 
 

 

 

 

 أبرز مؤّلفاته
 

 في القانون و السياسة الدولية 

  0410 ،يراني، منشورات الطريق الجديد، بيروتإال -النزاع العراقي . 

  0447المشهد المحذوف من دراما الخليج، دار زيد، لندن،  -المحاكمة . 

 0449س، دار الكنوز الأدبية، بيروت، عاصفة على بلاد الشم . 

  0440دمشق،  -بانوراما حرب الخليج، دار البراق، لندن. 

  0441  ،لندن –الاختفاء القسري في القانون الدولي، شؤون ليبية، واشنطن. 

  )7111السيادة ومبدأ التدخل الإنساني، جامعة صلاح الدين، أربيل )العراق. 

 إصدار دار الكنوز الأدبية  ية واللاجنسية في القانونين العراقي والدولي،من هو العراقي؟ إشكالية الجنس

 .  7117يوليو / تموز ، ومركز دراسات الشرق، بيروت، لبنان

  نسان، القاهرة، إلى القانون الدولي الإنساني، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإمدخل  -الإنسان هو الأصل

7117  . 

 7119صلاح والنبرة الخافتة، دار المحروسة، القاهرة، إال –ع المدني جامعة الدول العربية والمجتم.  

  الحقوق الفردية والهياكل السياسية، مركز الدراسات السياسية  –إشكاليات الدستور العراقي المؤقت

 .7119/ يونيو  ، القاهرة، حزيران091اسات استراتيجية، العدد هرام، كر  أبال والاستراتيجية

 7111والوجه الآخر للسياسة، دار ورد، عمان،  المجتمع المدني. 

  7119لى الاحتلال، دار المحروسة، القاهرة، إالعراق: الدستور والدولة، من الاحتلال . 

 لى الاحتلال التعاقدي، المركز العراقي للدراسات إمريكية: من الاحتلال العسكري أال -المعاهدة العراقية

 .7111الاستراتيجية، عمان، 

  الأمريكية، إصدار مركز -مقايضة للاحتلال العسكري؟ في حيثيات الاتفاقية العراقية أي   ،واشنطن –بغداد

 .7100العراق للدراسات، بغداد، 

  ،7114جدل الهويات في العراق: المواطنة والهوية، الدار العربية للعلوم، بيروت. 

  7107سيرة وسيرورة، دار أطلس، بيروت،  - المدنيالمجتمع. 

  7107تأملات فكرية في الربيع العربي، دار أطلس، بيروت،  - يدالشعب ير. 

 7109ستراتيجية، بغداد، االانتخابات والتغيير، مركز حمورابي للبحوث والدراسات ال. 
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 سرائيليإال –في الصراع العربي 

 0410، (7.ط) ، دار الجليل(0.ط) الصهيونية المعاصرة والقانون الدولي، مركز الدراسات الفلسطينية . 

  ، 0412سيناريو محكمة القدس الدولية العليا ، شرق برس ، نيقوسيا  . 

  0412، سرائيلي، دار الكتبي، بيروتإال -القضايا الجديدة في الصراع العربي. 

 0440نسان، دار حطين، دمشق، إالانتفاضة الفلسطينية و حقوق ال . 

  7110هالي، دمشق، أة ، دار المقاربات حقوقية حول القدس و العنصري -المدينة المفتوحة.   

  ،7101لائحة اتهام، حلم العدالة الدولية في مقاضاة إسرائيل، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت. 

 

 وقضايا فكرية  أديان

  ،0410الصراع الأيديولوجي في العلاقات الدولية، دار الحوار، اللاذقية.  

  0410 دمشق، - ن تد مر ، فصول من الحرب الأيديولوجية، دار صبرا ، نيقوسياأقرطاجة يجب. 

  0412دمشق،  -أمريكا والإسلام، دار صبرا، نيقوسيا  . 

 (، 7، )ط.دار بيسان، 7110، بيروت(، 0)ط.نساني، لحق الإنسان وانسان، مؤسسة حقوق الإإوحقوق ال الإسلام

 .7109بيروت، 

  لندن، (، 0)ط. السياسة، دار الحكمة، -القانون  -ثلاثية الثلاثاء الدامي، الدين  -الإسلام والإرهاب الدولي

 .7111عمان، (، 7)ط. دار ورد، ،7117 سبتمبر/  يلولأ

 دار النهار،  ،الثقافة والدولة )مقدمة المطران جورج خضر( –سلامي إفقه التسامح في الفكر العربي ال

 . 7107(، 7)ط. إربيل، - ار آراس، د7110بيروت، (، 0)ط.

 7114في الماركسية والاختلاف، الدار العربية للعلوم، بيروت،  - تحطيم المرايا. 

 7101، تمن ماركس إلى الماركسية، مركز حمورابي، بيرو - الحبر الأسود والحبر الأحمر. 

 7107ربيل، إ - المسيحيون والربيع العربي، دار آراس. 

  7101قة، المسيحيون ملح العرب، دار ضفاف، الشار. 

  7100المسيحيون العرب، مركز حمورابي للبحوث والدراسات الستراتيجية، بغداد،  –أغصان الكرمة. 
 

 ثقافة وأدب 

 ،0419 الجواهري في العيون من أشعاره )بالتعاون مع الشاعر الكبير الجواهري(، دار طلاس، دمشق . 

 0449الكنوز الأدبية، بيروت،  بعيداً عن أعين الرقيب: محطات بين الثقافة و السياسة، دار  . 

  0442جدل الشعر و الحياة، دار الكنوز الأدبية، بيروت،  -الجواهري . 

  0441على ضفاف السخرية الحزينة، دار الكتاب العربي، لندن،  -أبو كاطع  . 

  7114الوسطية والفرصة الضائعة، الدار العربية للعلوم، بيروت،  الضوء والظل، –سعد صالح. 

  7109عبدهللا: النار ومرارة الأمل، دار ميزوبوتيميا، بغداد، عامر. 

 7112قراءة في أفكار حسين جميل، دار بيسان،  - جذور التيار الديمقراطي في العراق. 

  7109الأدبية، بيروت، الرائي والمرئي وما بينهما، دار الكنوز  –عبد الرحمن النعيمي. 

  7109لأولى، دار بيسان، بيروت، ما بعد الشيوعية ا –المثقف وفقه الأزمة. 
 

 ترجمات 

  ،0419مذكرات صهيوني، دار الصمود العربي، بيروت . 

  7107فقه التسامح في الفكر العربي الإسلامي، باللغة الكردية، دار آراس، أربيل، كتاب. 
 نكليزية،إبالفي الفكر العربي الإسلامي،  كتاب فقه التسامحin Arab  The Understanding of Tolerance 

Muslim Thought: Culture and State   ترجمةTed Thornton ،Aras Publishers. ،Erbil ،7107. 

 

 وحوارات معه عنه  صدرتكتب 

  عداد البرنامج إنسان، دار المحروسة، القاهرة، إالحرف والحق وال –عبد الحسين شعبان: صورة قلمية

  . 7119نسان، القاهرة، إالعربي لنشطاء حقوق ال

 7101، إعداد كاظم الموسوي، الدار العربية للعلوم، بيروت، عبد الحسين شعبان، الصوت والصدى. 

   إعداد توفيق التميمي، دار بيسان،  ،ي، حوارات في ذاكرة عبد الحسين شعبانالمثقف في وعيه الشق

   .7109بيروت، 
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 إعداد وكتب مشتركة 

 0449دبية، بيروت، أعداد وتقديم دار الكنوز ال، إالعربي حرية التعبير وحق المشاركة السياسية في الوطن. 

 نسان في إالعربية لحقوق ال )تحرير وتقديم(، وقائع خمسة ملتقيات فكرية للمنظمة، نسانإثقافة حقوق ال

لندن، القاهرة،  –نسان إنسان والمنظمة العربية لحقوق الإصدار البرنامج العربي لنشطاء حقوق ال، إلندن

7110. 

 ق تحت الحصار )بمشاركة الدكتور عزيز الحاج، النائب جورج غالوي والدكتور وميض جمال عمر العرا

 .7110رمضان خليل، القاهرة،  عداد حنانإمركز البحوث العربية،  ،نظمي(

  ،العراق،  صدار مطبعة طريق الشعب، بشتاشان، كردستانإلمحات من تاريخ الحركة الطلابية في العراق

 .0411بريل، / إ نيسان

 مانة  العامة لاتحاد الكتاب أوسط: مظاهره ومخاطره، منشورات الأمبريالي في الشرق الإالوجود ال

 .0419والصحفيين الفلسطينيين، دمشق، 

 حزاب في البلدان العربية: المواقف والمخاوف المتبادلة، مشروع دراسات الديمقراطية أالديمقراطية وال

 .0444لوحدة العربية، بيروت، في البلدان العربية، مركز دراسات ا

 في  بحاثأومشاركة عدد من أساتذة الجامعة ومدراء مراكز ال دراسة وحوار مع الباحث، التسامح سؤال

، نسان، عمان، مطبعة الشعبإعداد وتقديم الدكتور نظام عساف، مركز عمان لدراسات  حقوق الإ، ردنأال

 .7111أربد، 

  ولأالبلدان العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، تشرين اللى الديمقراطية في إمداخل الانتقال  /

 . 7111كتوبر أ

 عداد فابيولا بدوي، دار إقراءات نخبة من المثقفين العرب،  - زمة العراقية ومستقبل القومية العربيةأال

 .7111، 0داب العربية، باريس، طآمعهد الفنون وال -لامارتين

 7110فين، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، مجموعة مؤل   -نهاء الاحتلالإعد برنامج لمستقبل العراق ب. 

 7119ي البقاء والتغيير، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، فين، تحد  مجموعة مؤل   -مةأتقرير حال ال. 

  7112ت، ، أزمات الداخل وتحديات الخارج، مركز دراسات الوحدة العربية، بيرو7112تقرير حال الأمة. 

  7114فين، اتحاد الحقوقيين العرب، عمان، دراسات وآراء، مجموعة مؤل   –القانون الدولي الإنساني . 

   فين، مركز دراسات الوحدة  العربية بالتعاون مع جامعة أمين الريحاني والتجد د الحضاري، مجموعة مؤل

 .7107أغسطس /  بيروت، آب، سترالياأ – سدني

 دراسات الوحدة العربية، بيروت، مركز ، لعدالة الانتقالية: من الفتنة إلى دولة القانونالطائفية والتسامح وا

7101. 

 

 جوائز وأوسمة 

 منها: ،من الجوائز والأوسمة العديدعلى حاز 

 7111، القاهرة، نسان في العالم العربيإوسام أبرز مناضل لحقوق ال.  

  7119 ،ربيل، إالكردية –وسام الصداقة العربية. 

 7110 ،عمان، العربي والعالمي ىام اتحاد الحقويين العرب لدفاعه عن الحريات والحقوق على المستووس. 

 7119 ،العراق-العمارة، نسانإجائزة العنقاء الذهبية من دار القصة العراقية لدفاعه عن الثقافة وحقوق ال. 

 7111 ،هولندا، وسام مهرجان الفيلم العربي في روتردام لدفاعه عن قيم التسامح. 

 بغداد،  - بداعه ووطنيتهإعرفاناً بدوره الفكري الرائد و ،وسام وشهادة تقديرية من اتحاد الحقوقيين العراقيين

 . 7114فبراير /شباط 

 7114ة الزمان، بغداد، ددرع الإبداع، جري. 

  ،7100وسام ملتقى الأديان والثقافات للتنمية والحوار، بيروت. 

  7109 ،للديمقراطية ومنتدى الجاحظ والجامعة الخضراء، تونسوسام وجائزة المعهد العربي. 

  ،"7102آذار لبنان، تكريم في الحركة الثقافية في أنطلياس، ضمن "أعلام الثقافة في لبنان والعالم العربي. 

 


