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 تصدير
 

تتنىىىىىىاول النشىىىىىىاط التىىىىىىأميني، بأشىىىىىىكاله المختلفىىىىىىة، المترجمىىىىىىة  دراسىىىىىىاتيضىىىىىى  هىىىىىىذا الكتىىىىىىاب مجموعىىىىىىة مىىىىىىن ال
األشىىىىكال األوليىىىىة تحفىىىىر فىىىىي عمىىىىق التىىىىاري  للكشىىىىف عىىىىن و ، منظىىىىور تىىىىاريخي اقتصىىىىاديمعظمهىىىىا يقىىىىو  علىىىىى 

prototype وقىىىىىد ترجمناهىىىىىا فىىىىىي فتىىىىىرات متباينىىىىىة بهىىىىىدف التعريىىىىىف بهىىىىىا واإلشىىىىىار  إلىىىىىى لمؤسسىىىىىة التىىىىىأمين  .
 غياب هذا النمط من الكتابات باللغة العربية.

 
 *ثىىىىى ث مقىىىىىاالت مسىىىىىتقلة لىىىىىي حىىىىىول موقىىىىىع شىىىىىريعة حمىىىىىورابي فىىىىىي تىىىىىاري  التىىىىىأمين،ويضىىىىى  الكتىىىىىاب أيضىىىىىا  

كىىىىىارل مىىىىىاركس والتىىىىىأمين كجىىىىىزد مىىىىىن و  سىىىىىميثآد  و  ،وقىىىىىراد  نقديىىىىىة لموقىىىىىف إسىىىىى مي مىىىىىن مؤسسىىىىىة التىىىىىأمين
فىىىىي سىىىىابقا  بعىىىىض هىىىىذه المقىىىىاالت نشىىىىرت   فصىىىىل اسىىىىتخدا  التىىىىأمين فىىىىي الكتابىىىىات االقتصىىىىادية الك سىىىىيكية.

لكترونية، وبعضها ينشر ألول مر .  مج ت مطبوعة وا 
 

عراقىىىىة هىىىىذه الهىىىىدف مىىىىن إعىىىىداد هىىىىذا الكتىىىىاب هىىىىو التعريىىىىف بمؤسسىىىىة التىىىىأمين مىىىىن منظىىىىور تىىىىاريخي، وتأكيىىىىد 
المؤسسىىىىىىة التىىىىىىي اتخىىىىىىذت أشىىىىىىكاال  عديىىىىىىد  فىىىىىىي المجتمعىىىىىىات البشىىىىىىرية، وكىىىىىىذل  دور المؤسسىىىىىىة فىىىىىىي الحيىىىىىىا  

هنىىىىا  وبىىىىالطبع فىىىى ن هىىىىذا الكتىىىىاب ال يسىىىىتنفد مىىىىا كتىىىىب عىىىىن مؤسسىىىىة التىىىىأمين، ف  االجتماعيىىىىة واالقتصىىىىادية.
ال  أخىىىىىر انىىىىىب لجو أكاديميىىىىىة غربيىىىىىة مرموقىىىىىة تبحىىىىىث فىىىىىي تىىىىىاري  وسوسىىىىىيولوجيا التىىىىىأمين ودراسىىىىىات دراسىىىىىات 

، كمفهىىىىىىو  مثلمىىىىىىا لىىىىىى  نسىىىىىىتطع تغطيىىىىىىة حضىىىىىىور التىىىىىىأمين.  لىىىىىى  نتىىىىىىوفر عليهىىىىىا معرفىىىىىة لنىىىىىىا بهىىىىىىا وغيرهىىىىىىا ممىىىىىىا
قبلهمىىىىىا أو ومىىىىىن جىىىىىاد وكىىىىىارل مىىىىىاركس  سىىىىىميثمىىىىىن غيىىىىىر آد  لىىىىىد  االقتصىىىىىاديين الك سىىىىىيكين  وممارسىىىىىة،
يلعىىىىب  يالحيىىىىا  الىىىىذالكتىىىىب التىىىىي تتنىىىىاول أشىىىىكاال  معينىىىىة لحمايىىىىة األفىىىىراد كالتىىىىأمين علىىىىى وكىىىىذل    .ابعىىىىدهم

والوظيفىىىىىة االقتصىىىىىادية لمؤسسىىىىىة التىىىىىأمين فىىىىىي  ،فىىىىىي زماننىىىىىا تكىىىىىوين الصىىىىىناديق االسىىىىىتثماريةدورا  مهمىىىىىا  فىىىىىي 
الناتجىىىىىة عىىىىىن الكىىىىىوارث الطبيعيىىىىىة االسىىىىىتثمارات وتمويىىىىىل الخسىىىىىا ر لىىىىىيس فقىىىىىط فىىىىىي تمويىىىىىل  العصىىىىىر الحىىىىىديث

نمىىىىا ضىىىىمان ديمومىىىىة  والخسىىىىا ر المختلفىىىىة الناشىىىى ة عىىىىن الحىىىىوادث ومىىىىن الطريىىىىف أن   .الحديثىىىىة الرأسىىىىماليةوا 
 "**للرأسىىىىىىمالية DNA المؤكسىىىىىىد"الحمىىىىىىض النىىىىىىووي  االتىىىىىىأمين بأنهىىىىىىمؤسسىىىىىىة أحىىىىىىد أركىىىىىىان التىىىىىىأمين وصىىىىىىف 

التىىىىىىأمين فىىىىىىي ضىىىىىىمان اسىىىىىىتمرار تشىىىىىىغيل الصىىىىىىناعة والتجىىىىىىار  والخىىىىىىدمات بعىىىىىىد مكثىىىىىىف لىىىىىىدور  وهىىىىىىو وصىىىىىىف
 تعرضها لألضرار والخسا ر.
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ال األوليىىىىىة كعلىىىىىى األشىىىىىأوال  حاولىىىىىت جهىىىىىد اإلمكىىىىىان ترتيىىىىىب الدراسىىىىىات فىىىىىي مسىىىىىار تىىىىىاريخي ليتعىىىىىرف القىىىىىراد 
التقىىىىىىرب مىىىىىىن التىىىىىىأمين فىىىىىىي صىىىىىىيغته العصىىىىىىرية كمىىىىىىا تجلىىىىىىت فىىىىىىي الكتابىىىىىىات االقتصىىىىىىادية ومىىىىىىن ثىىىىىى   للتىىىىىىأمين

 الك سيكية.
 

تعريىىىىىف القىىىىىراد بحاجىىىىىة إلىىىىىى ؤسسىىىىىة التىىىىىأمين، فىىىىىي صىىىىىيغتها التاريخيىىىىىة والمعاصىىىىىر ، هنىىىىىا  جوانىىىىىب أخىىىىىر  لم
.  علىىىىى أن المؤسسىىىىة، ك ليىىىىة إلدار  الخطىىىىر، تكتنفهىىىىا تعقيىىىىدات تتمثىىىىل بعىىىىدد مىىىىن المفارقىىىىات كمىىىىا.  كمىىىىاالعرب

اآلثىىىىىار التىىىىىي تترتىىىىىب حقيىىىىىق المشىىىىىاركة فىىىىىي تحمىىىىىل سىىىىىبيل المثىىىىىال، المفارقىىىىىة التىىىىىي تنىىىىىتظ  المؤسسىىىىىة ك ليىىىىىة لت
وبهىىىىىذا المنظىىىىىار  pooling arrangementتجميىىىىىع أقسىىىىىاط التىىىىىأمين مىىىىىن خىىىىى ل علىىىىىى وقىىىىىوع الخسىىىىىا ر 

 risk ك ليىىىىىىىة لتحويىىىىىىىل األخطىىىىىىىار وفىىىىىىى ن مؤسسىىىىىىىة التىىىىىىىأمين تؤكىىىىىىىد علىىىىىىىى الجانىىىىىىىب االجتمىىىىىىىاعي لهىىىىىىىا.  أ

transfer  وتجز تىىىىىىىه، بمعىىىىىىىايير اكتواريىىىىىىىة بىىىىىىىانفراد األخطىىىىىىىار موضىىىىىىىوع ممىىىىىىىا يسىىىىىىىتدعي تقيىىىىىىىي  بىىىىىىىين طىىىىىىىرفين
وتحميىىىىىل التىىىىىأمين وغيرهىىىىىا، إلىىىىىى ف ىىىىىات مختلفىىىىىة مىىىىىن حيىىىىىث جىىىىىود  الخطىىىىىر أو تىىىىىدني الخطىىىىىر لتحديىىىىىد قسىىىىىط 

وهىىىىىذا التأكيىىىىىد علىىىىىى الفردانيىىىىىة يتسىىىىىاوق مىىىىىع مىىىىىا تىىىىىدعو لىىىىىه فلسىىىىىفة   ات معينىىىىىة.مسىىىىىؤولين لىىىىىه مالمىىىىىؤ  الفىىىىىرد
 1وهنا  مفارقات أخر .اليبرالية الجديد .  

 
يىىىى د التىىىىاري  االقتصىىىىادي لهىىىىذا النشىىىىاط مىىىىا إلمىىىىل أن يحفىىىىز هىىىىذه الكتىىىىاب البىىىىاحثين فىىىىي النشىىىىاط التىىىىأميني آ

وآمىىىىل بىىىىدوري أن اسىىىىتمر فىىىىي تقىىىىدي  دراسىىىىات مماثلىىىىة فىىىىي المسىىىىتقبل للقىىىىراد ومنهىىىىا مىىىىا   .يسىىىىتحقه مىىىىن اهتمىىىىا 
 يتعلق بمكانة التأمين في فكر االقتصايين الك سيكين وكذل  فكر االقتصاديين العراقيين.

 
وتصىىىىىويبه يسىىىىىرني أن أتقىىىىىد  بالشىىىىىكر لزميلىىىىىي وصىىىىىديقي د. كامىىىىىل العضىىىىىاض علىىىىىى مراجعتىىىىىه لهىىىىىذا الكتىىىىىاب 

وكتابىىىىىة مقدمىىىىىة لىىىىىه.  أشىىىىىكره أيضىىىىىا  علىىىىىى تشىىىىىجيعه المسىىىىىتمر لىىىىىي لىىىىىبعض األخطىىىىىاد فىىىىىي اللغىىىىىة والتعبيىىىىىر، 
 بالبحث وتعليقاته على كتاباتي التأمينية.

 
التكافىىىىىل القبلىىىىىي الفصىىىىىل المعنىىىىىون "منتىىىىىد  التعىىىىىارف، للسىىىىىماح بنشىىىىىر مىىىىىدير عىىىىىا  أشىىىىىكر د. ربيىىىىىع كسىىىىىروان، 

المنشىىىىىور  التأأأأأأمين والشأأأأريعة اإلسأأأأالميةحمىىىىد مصىىىىل  الىىىىدين، كتىىىىاب مالمسىىىىتل مىىىىىن  "فىىىىي الجزيىىىىر  العربيىىىىة
 من قبل المنتد .

 

                                                 
 للتعرف على مناقشة موسعة للمفارقات يمكن الرجوع إلى: 1

Aaron Doyle and Richard Ericson, “Five Ironies of Insurance,” in The Appeal of Insurance, Edited by 

Geoffrey Clark, Gregory Anderson, Christian Thomann and J.-Matthias Graf von der Schulenburg 

(Toronto: University of Toronto Press, 2012) pp 226-247. 
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 أية هفوات أو أخطاد أو نواقص في النص هي من مسؤوليتي.
 
 

 مصباح كمال
 2024آذار لندن 
 
أوراق فأأأأأي تأأأأأاريخ التأأأأأأمين فأأأأأي كتابنىىىىىا:  فىىىىىينشىىىىىرت دراسىىىىىتنا "موقىىىىىع شىىىىىريعة حمىىىىىورابي فىىىىىي تىىىىىاري  التىىىىىأمين" كفصىىىىىل  *

 .27-26[ ص 2022] 2022)بغداد: منشورات شركة التأمين الوطنية،  نظرات انتقائيةالعراق: 
 

** Ian Banks, “Beyond the headlines: A retrospective from departing editor 
Rischrad Banks,” Insurance Day, 2 December 2013, p 3. 
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 مقدمة
 
 

الفاضىىىىىىىل األسىىىىىىىتاذ مصىىىىىىىباح كمىىىىىىىال، إلعىىىىىىىداد إسىىىىىىىتجبت، بكىىىىىىىل سىىىىىىىرور، لطلىىىىىىىب الزميىىىىىىىل والصىىىىىىىديق 
".  فقىىىىىىرأت فصىىىىىىول مؤسسأأأأأأة التأأأأأأأمين: دراسأأأأأأات تاريخيأأأأأأة ونقديأأأأأأةمقدمىىىىىىة لكتابىىىىىىه القىىىىىىي  هىىىىىىذا: "

، وراجعتىىىىىه، قىىىىىدر اإلمكىىىىىان.  وأشىىىىىهد الكتىىىىىاب، أو بىىىىىاألحر  أقسىىىىىامه التسىىىىىعة، بكثيىىىىىر مىىىىىن اإلسىىىىىتمتاع
ىىىىىعت حىىىىىدود معرفتىىىىىي،  ن لىىىىى  أكىىىىىن مختصىىىىىا فىىىىىي موضىىىىىوع التىىىىىامين، قىىىىىد تنىىىىىورت كثيىىىىىرا وتوس  بىىىىىأني، وا 
ن الكتىىىىىاب يعىىىىىىرض ويتىىىىىرج  وينىىىىىىاقي مىىىىىن مصىىىىىىادر رصىىىىىينة، بمىىىىىىنه  نقىىىىىدي موضىىىىىىوعي  السىىىىىيما، وا 
ن، نقىىىىىىىديا  وأمىىىىىىين وحىىىىىىىاذق لموضىىىىىىىوعة التىىىىىىىأمين مىىىىىىن منظىىىىىىىور تىىىىىىىأريخي.  فهىىىىىىىو بهىىىىىىذا المىىىىىىىدخل يىىىىىىىدو 

نصوصىىىىىىىيا، تىىىىىىىأري  التطىىىىىىىور التجىىىىىىىاري واإلقتصىىىىىىىادي واإلجتمىىىىىىىاعي للحضىىىىىىىارات األولىىىىىىىى، وطبيعىىىىىىىة و 
العقىىىىىود التىىىىىي كانىىىىىت تعقىىىىىد لتجنىىىىىب أو، فىىىىىي األقىىىىىل، لتخفيىىىىىف مخىىىىىاطر الصىىىىىفقات التجاريىىىىىة، البريىىىىىة 
والبحريىىىة، مىىىا بىىىين المقىىىرض والمقتىىىرض، فىىىي أول األمىىىر، ثىىى  مىىىا بىىىين المىىىدين والىىىدا ن، ومىىىن ثىىى  مىىىا 

من لىىىىه وا لمىىىىؤم ن.  وتتطىىىىور خىىىىدمات التىىىىأمين لتتنىىىىوع، الىىىىى تجاريىىىىة، بريىىىىة وبحريىىىىة، ومىىىىن بىىىىين المىىىىؤا
ثىىىى  الىىىىى تىىىىأمين ضىىىىد المخىىىىاطر علىىىىى الموجىىىىودات، وتىىىىأمين ضىىىىد األحىىىىداث، وتىىىىأمين علىىىىى الحيىىىىا .  
وقىىىىىىد تطىىىىىىورت كىىىىىىذل  اسىىىىىىاليب حسىىىىىىاب درجىىىىىىة األخطىىىىىىار المحتملىىىىىىة، و أو درجىىىىىىة التىىىىىىيقن، ب عتمىىىىىىاد 

يىىىىا ، وغيرهىىىىا، كمىىىىا هىىىىي عليىىىىه اليىىىىو ، ب سىىىىتخدا  تقنيىىىىات نظىىىى  اإلحصىىىىاد واإلحتمىىىىاالت، وجىىىىداول الح
رياضىىىىية وبرمجيىىىىة وغيىىىىر ذلىىىى .  ولكىىىىن تقنيىىىىة التىىىىأمين الحديثىىىىة لىىىى  تبلىىىى  مىىىىداها المعاصىىىىر، إال عبىىىىر 
تطىىىىىىور تىىىىىىأريخي للحضىىىىىىارات اإلنسىىىىىىانية منىىىىىىذ مطلىىىىىىع التىىىىىىأري .  وفىىىىىىي هىىىىىىذا السىىىىىىياق تىىىىىىأتي الحضىىىىىىار  

ا لىىىىدفع التعىىىىويض مىىىىا بىىىىين متعاقىىىىدين تجىىىىاريين، البابليىىىىة، كعصىىىىر ريىىىىادي، لبلىىىىور  قىىىىوانين تقىىىىد  أحكامىىىى
أو للتعىىىىويض عىىىىن حىىىىوادث، مثىىىىل الحريىىىىق والتلىىىىف، وربمىىىىا الغىىىىرق وغيرهىىىىا.  كمىىىىا أشىىىىار الكاتىىىىب الىىىىى 
التىىىىىأمين، كمىىىىىا عرفتىىىىىه حضىىىىىار  الصىىىىىين سىىىىىابقا، ومىىىىىن ثىىىىى ، عىىىىىر  علىىىىىى أنمىىىىىاط التىىىىىأمين البحىىىىىري فىىىىىي 

خىىىىذت معرفتهىىىىا مىىىىن نمىىىىاذ  وثىىىىا ق اليونىىىىان القديمىىىىة، بىىىىل وفىىىىي فينيقيىىىىا التىىىىي سىىىىبقتها بقىىىىرون والتىىىىي أ
التىىىىىامين البابليىىىىىة التىىىىىي كانىىىىىت باإلسىىىىىاس بريىىىىىة، وجىىىىىر  تكييفهىىىىىا لتصىىىىىب  بحريىىىىىة  أي عقىىىىىود لتىىىىىأمين 
السىىىىىفن التجاريىىىىىة.  وهنىىىىىا يشىىىىىكل هىىىىىذا المنظىىىىىور التىىىىىأريخي الموث ىىىىىق، بجهىىىىىد حصىىىىىيف وأمىىىىىين، قاعىىىىىد  

ري  اإلقتصىىىىىاد معرفيىىىىىة منيىىىىىر ، لىىىىىيس فقىىىىىط للمختصىىىىىين فىىىىىي نشىىىىىاط التىىىىىأمين، إنمىىىىىا أيضىىىىىا لدارسىىىىىي تىىىىىأ
العىىىىىىالمي، بىىىىىىل ولمقتصىىىىىىاديين المهتمىىىىىىين بتطىىىىىىور الفكىىىىىىر اإلقتصىىىىىىادي. ومىىىىىىن هنىىىىىىا وجىىىىىىدت متعتىىىىىىي 
الشخصىىىىىىية فىىىىىىي قىىىىىىراد  هىىىىىىذا الكتىىىىىىاب الىىىىىىذي سيشىىىىىىكل، دون شىىىىىى ، مصىىىىىىدرا مهمىىىىىىا للمعرفىىىىىىة باللغىىىىىىة 

 العربية.
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ىىىىىي المصىىىىىادر والدراسىىىىىات  لقىىىىىد بىىىىىذل األسىىىىىتاذ مصىىىىىباح جهىىىىىودا كبيىىىىىر  للبحىىىىىث عىىىىىن المراجىىىىىع، ولتقص 

ة بموضىىىىوعة التىىىىأمين، عبىىىىر التىىىىأري ، إلغنىىىىاد مىىىىا ترجمىىىىه مىىىىن دراسىىىىات.  كمىىىىا درس، درسىىىىا الخاصىىىى
نقىىىىديا بن ىىىىادا، نمىىىىط التىىىىأمين فىىىىي الشىىىىريعة اإلسىىىى مية، واقتىىىىبس دراسىىىىة عىىىىن شىىىىكل أولىىىىي للتىىىىأمين فىىىىي 
صىىىىىىيغة التكافىىىىىىل القبلىىىىىىي قبىىىىىىل اإلسىىىىىى  .  بىىىىىىل ونىىىىىىاقي وثيقىىىىىىة حديثىىىىىىة تعىىىىىىرض للتىىىىىىأمين فىىىىىىي دولىىىىىىة 

جهىىىىىىىة نظىىىىىىىر إسىىىىىىى مية، أو مسىىىىىىىتمد  علىىىىىىىى اسىىىىىىىاس نصىىىىىىىوص الشىىىىىىىريعة اإلمىىىىىىىارات العربيىىىىىىىة، مىىىىىىىن و 
اإلسىىىى مية.  ثىىىى  تىىىىرج  دراسىىىىة لباحىىىىث روسىىىىي عالجىىىىت تطىىىىور التىىىىأمين فىىىىي بعىىىىض الىىىىدول األوربيىىىىة 

االجتماعيىىىىىة.  -والعىىىىىال  مىىىىىن منظىىىىىور ماركسىىىىىي، وع قىىىىىة مؤسسىىىىىة التىىىىىأمين بالتشىىىىىكي ت االقتصىىىىىادية
اديين ك سىىىىىىىيكيين، آد  سىىىىىىىميث وللوقىىىىىىىوف علىىىىىىىى مفهىىىىىىىو  الىىىىىىىىتأمين، مىىىىىىىن وجهىىىىىىىة نظىىىىىىىر أهىىىىىىى  إقتصىىىىىىى

وكىىىىارل مىىىىاركس، وعلىىىىى رغىىىى  قلىىىىة مىىىىا كتىىىىب هىىىىذان العم قىىىىان فىىىىي الفكىىىىر اإلقتصىىىىادي عىىىىن التىىىىأمين، 
فسىىىىىير  القىىىىىارر خيوطىىىىىا معرفيىىىىىة هامىىىىىة فىىىىىي هىىىىىذا المجىىىىىال، وخ صىىىىىتها إن التىىىىىأمين كلفىىىىىة إقتصىىىىىادية 
أ   لمجابهىىىىىىة المخىىىىىىاطر، ولكىىىىىىن السىىىىىىؤال هىىىىىىو مىىىىىىن يتحمىىىىىىل هىىىىىىذه الكلفىىىىىىة، الفىىىىىىرد صىىىىىىاحب المشىىىىىىروع

 المجتمع؟ ولنتر  القاريد المهت  ليغور بنفسه في صفحات هذا المبحث، ليجد ضالته.
 

عىىىىرض األسىىىىتاذ مصىىىىباح ترجماتىىىىه لألبحىىىىاث التأريخيىىىىة المهمىىىىة عىىىىن مؤسسىىىىة التىىىىأمين عرضىىىىا نقىىىىديا 
مىىىىىع توثيىىىىىق المصىىىىىادر.  فىىىىىي القسىىىىى  األول، قىىىىىد  لنىىىىىا النشىىىىىأ  والتىىىىىأري  المبكىىىىىر للتىىىىىأمين فىىىىىي العىىىىىراق 

القسىىىى  الثىىىىاني قىىىىد  نظىىىىرات تأريخيىىىىة لتحىىىىري النشىىىىأ  وتطورهىىىىا منىىىىذ عهىىىىد حمىىىىورابي فىىىىي  القىىىىدي .  وفىىىىي
العىىىراق.  وعىىىر  علىىىى مفهىىىو  التىىىىأمين فىىىي القسىىى  الثالىىىث علىىىى وفىىىىق مىىىا يسىىىمى بالتكافىىىل القبلىىىي فىىىىي 
الجزيىىىىىر  العربيىىىىىة، قبىىىىىل اإلسىىىىى  .  وتنىىىىىاول فىىىىىي القسىىىىى  الرابىىىىىع بحىىىىىث األشىىىىىكال األوليىىىىىة للتىىىىىأمين فىىىىىي 

.  ثىىىى  عىىىىاد ليبىىىىدي وجهىىىىة نظىىىىر نقديىىىىة بنىىىىاد  فىىىىي القسىىىىمين الخىىىىامس والسىىىىادس.  المجتمىىىىع اإلسىىىى مي
وفىىىىي القسىىىى  السىىىىابع قىىىىد  عرضىىىىا مركىىىىزا السىىىىتخدا  مفهىىىىو  التىىىىأمين لىىىىد  كىىىىل مىىىىن آد  سىىىىميث وكىىىىارل 
مىىىىاركس.  وفىىىىىي القسىىىى  الثىىىىىامن قىىىىد ، بتفصىىىىىيل أكثىىىىر، قىىىىىراد  نقديىىىىة لموقىىىىىف إسىىىى مي عىىىىىن التىىىىىأمين، 

اإلمىىىىىىارات العربيىىىىىىة.  واخيىىىىىىرا فىىىىىىي القسىىىىىى  التاسىىىىىىع، نىىىىىىاقي  كمىىىىىىا تضىىىىىىمنتها وثيقىىىىىىة صىىىىىىادر  فىىىىىىي دولىىىىىىة
قانونىىىىا عىىىىىابرا للحىىىىدود الوطنيىىىىىة، وخصوصىىىىا فيمىىىىىا يخىىىىص حالىىىىىة زلىىىىزال سىىىىىان فرانسسىىىىكو الكبيىىىىىر فىىىىىي 

 الواليات المتحد .
 

فىىىىي الختىىىىا ، أجىىىىد فىىىىي ترجمىىىىات وبحىىىىوث الزميىىىىل مصىىىىباح عىىىىن التىىىىأمين، وهىىىىي عديىىىىد  ورا ىىىىد  باللغىىىىة 
ارسىىىىىاته للتىىىىىأمين فىىىىىي شىىىىىركة التىىىىىأمين الوطنيىىىىىة العراقيىىىىىة لسىىىىىنوات العربيىىىىىة ومسىىىىىتمد  مىىىىىن خبراتىىىىىه ومم

عديىىىىد  ومىىىىىن ثىىىىى  فىىىىىي شىىىىىركة وسىىىىىاطة تىىىىىأمين مختصىىىىة فىىىىىي لنىىىىىدن، ولسىىىىىنوات طويلىىىىىة أيضىىىىىا، اجىىىىىدها 
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تمثىىىىىل مسىىىىىاهمات أصىىىىىيلة وأمينىىىىىة، بىىىىىل وتشىىىىىكل مرجعيىىىىىة أساسىىىىىية البىىىىىد أن يط لىىىىىع عليهىىىىىا لىىىىىيس فقىىىىىط 
نمىىىىىىا أيضىىىىىىا جميىىىىىىع العىىىىىىاملين فىىىىىىي ق طاعىىىىىىات التىىىىىىأمين فىىىىىىي العىىىىىىراق وفىىىىىىي المختصىىىىىىون والمثقفىىىىىىون، وا 

جميىىىىىع الىىىىىدول العربيىىىىىة، وخصوصىىىىىا المسىىىىىتجدين فىىىىىي العمىىىىىل فىىىىىي هىىىىىذا النشىىىىىاط الهىىىىىا  والىىىىىذي يشىىىىىكل 
مكونىىىىا مهمىىىىىا جىىىىىدا مىىىىىن النىىىىات  المحلىىىىىي اإلجمىىىىىالي، فضىىىىى  عىىىىن رفىىىىىده للحيىىىىىا  االجتماعيىىىىىة بعناصىىىىىر 
ات الوثىىىىىىىىوق واالطم نىىىىىىىىان، ناهيىىىىىىىى  عىىىىىىىىن المسىىىىىىىىاهمة فىىىىىىىىي تطىىىىىىىىوير وتقىىىىىىىىد  المجتمعىىىىىىىىات واالقتصىىىىىىىىاد

 الناهضة.
 

 كامل العضاض
 .3102كانون أول، 
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 النشأة والتاريخ المبكر للتأمين في العراق القديم
 
 

 س. ف. ترينري
 
 

 ، من كتاب60 – 45تض  هذه الورقة ترجمة للفصلين األول والثاني، ص 
C F Trenerry, The Origin and Early History of Insurance (London: P S King and Son, 1926) 

 2020و  2009أعيد طبع الكتاب مرتين سنة 
 

وجميىىع المعلومىىات بىىين قوسىىين مىىربعين هىىي مىىن وضىىع  جميىىع الهىىوامي باللغىىة اإلنجليزيىىة أو الفرنسىىية كمىىا هىىي فىىي األصىىل،
 المترج .

 
وكانىت نيتىه إعىاد  صىياغته ألغىراض  2922عىا  نص هذا الكتاب هو أطروحة قدمها مؤلفها لجامعة لندن لنيىل شىهاد  الىدكتوراه 

 النشر إال أن المنية عاجلته كما يقول محررا الكتاب أاِثْل ل. غوفر و آغنيس س. بول.
 
 

 الفصل األول: نشوء وتطور عقد القرض على السفينة
 
 

 تعريف عقد القرض على السفينة وعقد القرض على البضاعة
 

وعقىىىىىىد  2Bottomryعقىىىىىىد القىىىىىىرض علىىىىىىى السىىىىىىفينة  Encyclopaedia Britannicُتعىىىىىىر ف الموسىىىىىىوعة البريطانيىىىىىىة 
 كما يلي: Respondentiaالقرض على البضاعة 

 
عقىىىىىد القىىىىىرض علىىىىىى السىىىىىفينة هىىىىىو عقىىىىىد بحىىىىىري يىىىىىت  بموجبىىىىىه رهىىىىىن السىىىىىفينة كضىىىىىمان للمبلىىىىى  المقتىىىىىرض 

المكىىىىىان ألغىىىىىراض المصىىىىىاريف المتكبىىىىىد  أثنىىىىىاد رحلىىىىىة السىىىىىفينة، بشىىىىىرط انىىىىىه لىىىىىو أن السىىىىىفينة تصىىىىىل إلىىىىىى 
المقصىىىىود فىىىى ن السىىىىفينة سىىىىتكون مسىىىىؤولة عىىىىن رد الىىىىدين جنبىىىىا  إلىىىىى جنىىىىب مىىىىع ذلىىىى  القسىىىىط بهىىىىذا الشىىىىأن 

                                                 
2 For form of modern contracts see D. Owen, Marine Insurance Notes and Clauses, etc., 3rd edition, pp. 209-211. 
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المتفىىىىق عليىىىىه.  ولكىىىىن إذا ُفقىىىىدت السىىىىفينة فىىىى ن الُمقىىىىرض لىىىىن يحىىىىق لىىىىه مطالبىىىىة المقتىىىىرض سىىىىواد بالنسىىىىبة 
لمبلىىىىىى  القىىىىىىرض أو القسىىىىىىط.  ويمكىىىىىىن رهىىىىىىن أجىىىىىىر  الشىىىىىىحن إضىىىىىىافة إلىىىىىىى السىىىىىىفينة وكىىىىىىذل ، إن اقتضىىىىىىت 

لضىىىىىرور ، البضىىىىىا ع.  فىىىىىي بعىىىىىض الحىىىىىاالت يمكىىىىىن إضىىىىىافة االلتىىىىىزا  الشخصىىىىىي لربىىىىىان السىىىىىفينة.  عنىىىىىدما ا
يكىىىىىىون االقتىىىىىىراض بضىىىىىىمان البضىىىىىىا ع فقىىىىىىط عنىىىىىىدها يقىىىىىىال بأنىىىىىىه ]المبلىىىىىى  المقتىىىىىىرض[ بضىىىىىىمان البضىىىىىىاعة 

Respondentia إال أن رهىىىىىىن ربىىىىىىان السىىىىىىفينة للبضىىىىىىاعة لىىىىىىن يكىىىىىىون وافيىىىىىىا  بىىىىىىالغرض إال فىىىىىىي حىىىىىىاالت  .
واسىىىىىتثنا ية مىىىىىا خىىىىى  حالىىىىىة االلتىىىىىزا  العىىىىىا  بضىىىىىمان السىىىىىفينة جنبىىىىىا  إلىىىىىى جنىىىىىب السىىىىىفينة والشىىىىىحن.  نىىىىىادر  

قىىىىىىرض علىىىىىىى عاتقىىىىىىه فىىىىىى ن قسىىىىىىط السىىىىىىفينة )ويعىىىىىىرف أحيانىىىىىىا  بالفا ىىىىىىد  التىىىىىىي يأخىىىىىىذها المُ  ونظىىىىىىرا  لألخطىىىىىىار
( يكىىىىىون عىىىىىاد   عاليىىىىىا ، ويختلىىىىىف بىىىىىالطبع مىىىىىع طبيعىىىىىة الخطىىىىىر وصىىىىىعوبة maritime interestالبحريىىىىىة 
 على األموال. الحصول

 
 

 العقود نظرية بشأن نشأة
 

 يعال  هذا القس  من األطروحة منشأ وتطور عقد القرض على السفينة، والنظرية التالية بشأنه:
 

سىىىىىنة قبىىىىىل المىىىىىي د، وقىىىىىد طوروهىىىىىا مىىىىىن ُعىىىىىرف  2250أن شىىىىىكل العقىىىىىد للقىىىىىروض أبتىىىىىدعها البىىىىىابليون قبىىىىىل  (2)
 3Commenda of Islamتجاري إلى ما يعرف بى 

 

البىىىىىىابليين نقلىىىىىىوا هىىىىىىذا العقىىىىىىد فىىىىىىي سىىىىىىياق تجىىىىىىارته  إلىىىىىىى الفينيقيىىىىىىين والهنىىىىىىدوس، الىىىىىىذين أدخلىىىىىىوا تغييىىىىىىرا  أن  (2)
 وتعدي   على العقد ليتناسب مع متطلبات كل منه .

                                                 
 نقتبس اآلتي، مترجماً، من كتاب commendaفي التعريف بالـ ] 3

Abraham L. Udovitch, Partnership and Profit in Medieval Islam (Princeton, New Jersey: Princeton 

University Press, 1970), pp 170, 172 

 

"Commenda مووودير، يقووووم بالمتووواجرة بجوووا -هوووو ترتيووو  يعجووود بموجبوووم مسوووتثمر أو مجموعوووة مووون المسوووتثمرين رأك الموووال أو البضوووائع إلوووى وكيووول

ومووون ثوووم يعيووود إلوووى المسوووتثمر مالمسوووتثمرينة المبلوووي األصووولي وحصوووة متفقوووة عليجوووا مسوووبقاً مووون األربوووا .  وكمكافوووأة علوووى عملوووم، فووو ن الوكيووول يسوووتلم 

ا .  وأيوووة خسوووارة ناتجوووة عووون حووووادع الرحلوووة أو مووون عووودم نجوووا  المشوووروع التجووواري يتحملجوووا المسوووتثمر مالمسوووتثمرينة الحصوووص المتبقيوووة مووون األربووو

 على وجم الحصر، ولن يكون الوكيل بأي حال من األحوال مسؤوالً عن خسارة من هذا النوع، وال يخسر سوى وقتم والججد المبذول.

 

نووووة فووووي شووووبم الجزيوووورة العربيووووة تطووووورت فووووي سووووياق تجووووارة القوافوووول العربيووووة مووووا قبوووول مؤسسووووة متوط commendaيبوووودو موووون الموووورج  جوووودا ان 

 اإلسالم"[.
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أن الفينيقيىىىىىين قىىىىىد سىىىىىل موا العقىىىىىد، الىىىىىذي قىىىىىاموا بتعديلىىىىىه، إلىىىىىى التجىىىىىار فىىىىىي فىىىىىي السىىىىىواحل الشىىىىىرقية للبحىىىىىر  (3)
ين والىىىىىىىروديين .. الىىىىىىى ، وأن اليونىىىىىىىانيين، وهىىىىىىى  الحالىىىىىىىة الوحيىىىىىىىد  األبىىىىىىىيض المتوسىىىىىىىط، بضىىىىىىىمنه  اليونىىىىىىىاني

 التي يوجد عنها أدلة، أضافوا تعدي ت على الممارسة.

 

 أن الرومانيين استقوا معرفته  بالعقد من اليونانيين أو، وهو األقل احتماال ، من الروديين. (4)

 

لمقىىىىا  األول، حصىىىىيلة للعقىىىىد أن العقىىىىد كمىىىىا كىىىىان معروفىىىىا  ومسىىىىتخدما  فىىىىي العصىىىىور الوسىىىىطى جىىىىاد، فىىىىي ا (5)
 الروماني ولكن في النهاية حصيلة للعقد البابلي.

 
( فىىىىىي شىىىىىريعة حمىىىىىورابي، ملىىىىى  2األدلىىىىىة المباشىىىىىر  التىىىىىي تقىىىىىو  عليهىىىىىا هىىىىىذه النظريىىىىىة مىىىىىن بعىىىىىض المقىىىىىاطع )تتىىىىىألف 

ا ذارمىىىىىىىىا ساسىىىىىىىىترا ڤ( فىىىىىىىىي الشىىىىىىىىريعة البراهمانيىىىىىىىىة المعروفىىىىىىىىة باسىىىىىىىى  منىىىىىىىىا2قبىىىىىىىىل المىىىىىىىىي د، ) 2250بابىىىىىىىىل، حىىىىىىىىوالي 
Manava Dharma Sastra( ،3[ عنىىىىىىد ديموسىىىىىىتينيس )ق. .[ وغيىىىىىىره مىىىىىىن الُكتىىىىىىاب اليونىىىىىىانيين،  322-384

 ( وفي كتابات الفقهاد المتأخرين.5( في القانون المدني الروماني .. ال ، )4)
 

ونىىىىر  فىىىىي هىىىىذا أن هنىىىىا  ثغىىىىرات فىىىىي األدلىىىىة المباشىىىىر  تسىىىىتدعي ضىىىىرور  التحىىىىري عىىىىن األدلىىىىة الجانبيىىىىة كمىىىىا هىىىىي 
األكثىىىىىىر  ،فىىىىىىي الع قىىىىىىات التجاريىىىىىىة بىىىىىين الشىىىىىىعوب المشىىىىىىار إليهىىىىىىا، وكىىىىىىذل  التىىىىىأثير الىىىىىىذي مارسىىىىىىه التجىىىىىىار موجىىىىىود 

 على األعراف التجارية والمالية لآلخرين. ،انتظاما  بين هذه الشعوب
 

كانىىىىت األمىىىىة المتفوقىىىىة بىىىىين أوا ىىىىل الشىىىىعوب األخىىىىر  فىىىىي فطنتهىىىىا وأصىىىىالتها فىىىىي األعمىىىىال والتجىىىىار  بابليىىىىة.  وكمىىىىا 
كىىىىان البىىىىابليون أول شىىىىعب ومىىىىن الناحيىىىىة العمليىىىىة الشىىىىعب الوحيىىىىد فىىىىي األزمنىىىىة القديمىىىىة  4فىىىىي الملحىىىىق أ هىىىىو مبىىىىين

فىىىىىي اسىىىىىتنباط نظريىىىىىة ل قتصىىىىىىاد السياسىىىىىي.  إضىىىىىافة إلىىىىىى ذلىىىىىى ، كانىىىىىت بابىىىىىل أللفىىىىىي سىىىىىىنة علىىىىىى األقىىىىىل المركىىىىىىز 
ي لىىىىىىدينا المىىىىىىالي والتجىىىىىىاري لنصىىىىىىف الكىىىىىىر  الشىىىىىىرقي.  هنىىىىىىا  فقىىىىىىط، حسىىىىىىب مىىىىىىا نعلىىىىىى ، أمتىىىىىىين أخىىىىىىريتين )مىىىىىىن التىىىىىى

سىىىىىج ت عنهىىىىىا( تعىىىىىود حضىىىىىارتهما إلىىىىىى فتىىىىىر  البىىىىىابليين وهمىىىىىا مصىىىىىر والصىىىىىين.  ولكىىىىىن، وكمىىىىىا هىىىىىو مبىىىىىين أدنىىىىىاه، 
لىىىىيس هنىىىىا  إشىىىىار  فىىىىي الكتابىىىىات المبكىىىىر  ألي مىىىىن هىىىىذين الشىىىىعبين أليىىىىة ممارسىىىىة تقتىىىىرب ولىىىىو مىىىىن بعيىىىىد مىىىىن عقىىىىد 

 القرض على السفينة.
 

ونعنىىىىي بىىىىه مىىىىا كىىىىان  –ثىىىىره إلىىىىى مىىىىا قبىىىىل الفتىىىىر  المقترحىىىىةاالفتىىىىراض أن أصىىىىل العقىىىىد ال يمكىىىىن تتبىىىىع أوعليىىىىه يمكىىىىن 
 يمارسه البابليون والمشار إليه في شريعة حمورابي.

                                                 
 ]لم نترجم هذا الملحق[. 4
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اإلشىىىىىىىار  الثانيىىىىىىىة المباشىىىىىىىر  موجىىىىىىىود  فىىىىىىىي كتابىىىىىىىات البراهمىىىىىىىة.  مىىىىىىىن المحتمىىىىىىىل، وألسىىىىىىىباب نعرضىىىىىىىها فىىىىىىىي الفصىىىىىىىل 
هنىىىىىدوس، وأن الُعىىىىىرف وكمىىىىىا هىىىىىو الثالىىىىىث، أن المعرفىىىىىة بهىىىىىذا الُعىىىىىرف تىىىىى  تقديمىىىىىه مىىىىىن قبىىىىىل التجىىىىىار البىىىىىابليين إلىىىىىى ال

 هو صيغة ُمعد لة للعقد السابق. Menu [Manu]منصوص عليه في قوانين 
 

لنتحىىىىىىىىول اآلن إلىىىىىىىىى كتابىىىىىىىىات ديموسىىىىىىىىتينيس لنىىىىىىىىر  أن اليونىىىىىىىىانيين، فىىىىىىىىي منتصىىىىىىىىف القىىىىىىىىرن الرابىىىىىىىىع قبىىىىىىىىل المىىىىىىىىي د، 
د  فىىىىي لنىىىىدن فىىىىي اسىىىىتنبطوا صىىىىيغة للعقىىىىد كانىىىىت فىىىىي جوانبهىىىىا األساسىىىىية شىىىىبيهة علىىىىى نحىىىىو كامىىىىل بالعقىىىىد المسىىىىتخ

الوقىىىىىىت الحاضىىىىىىر.  لىىىىىىو أن اليونىىىىىىانيين كىىىىىىانوا، علىىىىىىى النحىىىىىىو المقتىىىىىىرح، مىىىىىىدينين للبىىىىىىابليين لمعىىىىىىرفته  بالعقىىىىىىد فمىىىىىىن 
الواضىىىىىى ، حيىىىىىىث أنىىىىىىه لىىىىىى  يكىىىىىىن لهىىىىىى  اتصىىىىىىاالت تجاريىىىىىىة أو اتصىىىىىىاالت قليلىىىىىىة مىىىىىىع البىىىىىىابليين وان الحركىىىىىىة خىىىىىىار  

كىىىىون تإيجىىىىه وبحىىىىر آيونيىىىىه، وعليىىىىه وجىىىىب أن  اليونىىىىان كانىىىىت محصىىىىور  تمامىىىىا  تقريبىىىىا  بالتجىىىىار  السىىىىاحلية فىىىىي بحىىىىر
هنىىىىىا  رابطىىىىىة وصىىىىىل بىىىىىين األمىىىىى  التجاريىىىىىة الكبيىىىىىر  للشىىىىىرق واليونىىىىىان.  وهىىىىىذا الىىىىىرابط موجىىىىىود عنىىىىىد الفينيقيىىىىىين الىىىىىذين 

ق. . مىىىىىىىىا يشىىىىىىىىبه احتكىىىىىىىىارا  للتجىىىىىىىىار  البحريىىىىىىىىة شىىىىىىىىرقي البحىىىىىىىىر األبىىىىىىىىيض  300-255كىىىىىىىىانوا يتمتعىىىىىىىىون فىىىىىىىىي الفتىىىىىىىىر  
لبيلوبونيسىىىىىىيا التىىىىىىي يتشىىىىىىاركون بىىىىىىه مىىىىىىع اليونىىىىىىان.  وممىىىىىىا يؤسىىىىىىف لىىىىىىه عىىىىىىد  المتوسىىىىىىط باسىىىىىىتثناد البحىىىىىىار المتاخمىىىىىىة 

وجىىىىىود أدلىىىىىة مباشىىىىىر  قا مىىىىىة علىىىىىى أن التجىىىىىار الفينيقيىىىىىين قىىىىىد اسىىىىىتخدموا هىىىىىذه أو أيىىىىىة صىىىىىيغة للقىىىىىرض يقىىىىىو  علىىىىىى 
المشىىىىاركة بىىىىين الُمقىىىىرض والمقتىىىىرض فىىىىي األخطىىىىار المتكبىىىىد  فىىىىي الىىىىرح ت البحريىىىىة ولكىىىىن، وبمىىىىا أنهىىىى  كىىىىانوا علىىىىى 

 ر مىىىىع التجىىىىار البىىىىابليين، ف نىىىىه كىىىىان مىىىىن الصىىىىعب علىىىىيه  تجنىىىىب الشىىىىروط التىىىىي كىىىىانوا يتىىىىاجرون بهىىىىا،اتصىىىىال مسىىىىتم
وعلىىىىىى نحىىىىىو مماثىىىىىل قىىىىىاموا بتمريرهىىىىىا إلىىىىىى اليونىىىىىانيين.  ويبىىىىىدو أن هىىىىىذا قىىىىىد نشىىىىىأ مىىىىىن شىىىىىروط التجىىىىىار  السىىىىىا د  سىىىىىنة 

 ق. . 2000
 

سىىىىىىنة ق. .  5000ا إلىىىىىىى وكمىىىىىىا سىىىىىىيبين أدنىىىىىىاه، كانىىىىىىت هنىىىىىىا  فىىىىىىي وديىىىىىىان دجلىىىىىىة والفىىىىىىرات حضىىىىىىار  يعىىىىىىود تاريخهىىىىىى
وكانىىىت تقىىىىو  فىىىىي تىىىىاري  مبكىىىىر بتجىىىىار  بريىىىىة كبيىىىىر  جىىىدا  علىىىىى نطىىىىاق واسىىىىع للمصىىىىنوعات مىىىىع فينيقيىىىىا والهنىىىىد.  فيمىىىىا 
بعىىىىىىد، طىىىىىىورت فينيقيىىىىىىا أكبىىىىىىر تجىىىىىىار  بحريىىىىىىة واسىىىىىىعة النطىىىىىىاق فىىىىىىي العصىىىىىىور القديمىىىىىىة، وشىىىىىىاركت، إن لىىىىىى  تكىىىىىىن قىىىىىىد 

سىىىىىنة.  وكىىىىىان نفىىىىىوذ فينيقيىىىىىا علىىىىىى  200مىىىىىن  سىىىىىيطرت، علىىىىىى التجىىىىىار  فىىىىىي بحىىىىىر إيجىىىىىة وفىىىىىي اليونىىىىىان لمىىىىىا يقىىىىىرب
اليونىىىىىىانيين خىىىىىى ل القىىىىىىرنين العاشىىىىىىر والتاسىىىىىىع قبىىىىىىل المىىىىىىي د قىىىىىىد حىىىىىىث ه  علىىىىىىى تبنىىىىىىي نظىىىىىىا  الم حىىىىىىة، واألبجديىىىىىىة، 
والمكاييىىىىىل والمقىىىىىاييس لفينيقيىىىىىا التىىىىىي بىىىىىدورها كانىىىىىت قىىىىىد اكتسىىىىىبتها مىىىىىن البىىىىىابليين.  إضىىىىىافة إلىىىىىى ذلىىىىى  فىىىىى ن فينيقيىىىىىا 

فىىىىت علىىىىى بابىىىىل كبلىىىىد يتىىىىاجر عبىىىىر البحىىىىار فىىىىي حىىىىين أن تجىىىىار  بابىىىىل كانىىىىت مىىىىن ناحيىىىىة عمليىىىىة بري ىىىىة بالكامىىىىل.   تعر 
ولىىىىذل  إذا كانىىىىت فينيقيىىىىا قىىىىد تبن ىىىىْت العقىىىىد الىىىىذي كىىىىان البىىىىابليون يسىىىىتخدمونه ألغىىىىراض التجىىىىار  البريىىىىة فمىىىىن المؤكىىىىد 

 لى اليونان.بأنها قد غير ت العقد لتجعله مناسبا  للتجار  البحرية، وهي الصيغة التي أدخلتها فينيقيا إ
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عنىىىىد النظىىىىر إلىىىىى العقىىىىد، كمىىىىا كىىىىان معروفىىىىا  لىىىىد  الرومىىىىانيين، يىىىىنهض سىىىىؤال مماثىىىىل بشىىىىأن تىىىىاري  إدخالىىىىه.  كىىىىون 
أن العقىىىىد ادخلتىىىىه أمىىىىىة بحريىىىىة يقىىىىو  علىىىىىى حقيقىىىىة أن اسىىىىتخدامه كىىىىىان مقصىىىىورا  علىىىىى التجىىىىىار  البحريىىىىة، وهىىىىو ربمىىىىىا 

ي الفتىىىىىر  األولىىىىىىى مىىىىىن تىىىىىىاريخه  مىىىىىا ال يكىىىىىون عليىىىىىىه الوضىىىىىع لىىىىىو أن الرومىىىىىىانيين ابتىىىىىدعوا العقىىىىىد إذ أن تجىىىىىىارته  فىىىىى
كانىىىىت محصىىىىور  بالكامىىىىىل تقريبىىىىا  بالتجىىىىىار  البريىىىىة.  المصىىىىىادر المحتملىىىىة التىىىىي اسىىىىىتقوا منهىىىىا معىىىىىرفته  بالعقىىىىد هىىىىىي: 

( مىىىىىن اليونىىىىىان 2( المىىىىىدن التجاريىىىىىة اليونانيىىىىىة فىىىىىي جنىىىىىوب إيطاليىىىىىا التىىىىىي أنشىىىىىأت حىىىىىوالي القىىىىىرن التاسىىىىىع ق. .، )2)
 ( جزير  رودس.3) 5(،XIIمباشر  )قارن الحالة في جداول 

 
مىىىىن هىىىىذا المنطلىىىىق يمكىىىىن تتبىىىىع خىىىىط التطىىىىور بسىىىىهولة.  ففىىىىي القىىىىانون المىىىىدني الرومىىىىاني هنىىىىا  عىىىىد  إشىىىىارات للعقىىىىد 

ق. .( نىىىىىزوال   200ويعىىىىىود تاريخهىىىىىا إلىىىىىى سىىىىىنة  Scaevolaتمتىىىىىد مىىىىىن )اإلشىىىىىار  األولىىىىىى الباقيىىىىىة وهىىىىىي لىىىىىى سىىىىىكيوفوال 
فىىىىي اإلمبراطوريىىىىة  Breviary of Alaricومىىىىوجز أالر  فىىىىي اإلمبراطوريىىىىة الشىىىىرقية  Basilإلىىىىى قىىىىوانين باسىىىىيل 

سبانيا.  ب. . 22في الفصل الخامس نعرض تاري  العقد حتى القرن   الغربية، وفيما بعد في فرنسا وا 
 

 ،القىىىىريبين مىىىىع بعضىىىىهما ،ألغىىىىراض هىىىىذه األطروحىىىىة فىىىى ن عقىىىىدي القىىىىرض علىىىىى السىىىىفينة والقىىىىرض علىىىىى البضىىىىاعة
سىىىىىيعام ن بكونهمىىىىىا متشىىىىىابهين.  تىىىىى  تبنىىىىىي هىىىىىذه الطريقىىىىىة فىىىىىي العىىىىىرض ألن المبىىىىىدأ الىىىىىذي ينىىىىىتظ  كىىىىىل عقىىىىىد هىىىىىو 
نفسىىىىىه، أي أن المقىىىىىرض يتحمىىىىىىل خطىىىىىرا  معينىىىىىىا  هىىىىىو خسىىىىىىار  مبلىىىىى  الىىىىىدين المقىىىىىىد  والفا ىىىىىد  عليىىىىىىه، ويسىىىىىتل  مقابلهىىىىىىا 

شىىىىىروط معينىىىىىة، معفيىىىىىا   معىىىىىدال  أعلىىىىىى مىىىىىن الفا ىىىىىد  المسىىىىىتوفا  علىىىىىى القىىىىىروض العاديىىىىىة، والمقتىىىىىرض يكىىىىىون، ضىىىىىمن
 من أية مسؤولية لتسديد المبل  المقترض ومعفيا  كذل  من تسديد الفا د  على هذا المبل .

 
 

 قبل الميالد 150الفصل الثاني: نشوء عقد قرض السفينة في الفترة قبل سنة 
 
هىىىىىي  الشىىىىروط الضىىىىرورية لبحىىىىث نشىىىىود وتطىىىىىور عقىىىىد القىىىىرض علىىىىى السىىىىفينة أو عقىىىىىد القىىىىرض علىىىىى البضىىىىاعةإن 
( انقضىىىىاد وقىىىىت كىىىىىاف 2( وجىىىىود محفوظىىىىات واضىىىىحة للعقىىىىود تحتىىىىوي علىىىىى األفكىىىىىار األساسىىىىية لعقىىىىد السىىىىفينة، )2)

مىىىىن تىىىىىاري  مثىىىىىل هىىىىذا الىىىىىدليل إلىىىىىى وقىىىىت ظهىىىىىور عقىىىىىود مماثلىىىىة فىىىىىي الفتىىىىىر  الك سىىىىيكية يسىىىىىم  بىىىىىالتطور التىىىىىدريجي 
ما ظهىىىىىر ألول مىىىىىر  إلىىىىىى للنظىىىىىا  ]نظىىىىىا  القىىىىىروض[ مىىىىىن حالتىىىىىه غيىىىىىر المتطىىىىىور  والمحىىىىىدود  التىىىىىي كىىىىىان عليىىىىىه عنىىىىىد

( رابطىىىىىىىىىة وصىىىىىىىىل والىىىىىىىىىذي بفضىىىىىىىىله انتقلىىىىىىىىىت 3و ) Demosthenes،6الشىىىىىىىىكل التىىىىىىىىىا  فىىىىىىىىي عصىىىىىىىىىر ديموسىىىىىىىىتينيس 
العىىىىىادات التجاريىىىىىة لألمىىىىى  القديمىىىىىة إلىىىىىى اليونىىىىىانيين.  إضىىىىىافة إلىىىىىى ذلىىىىى ، فىىىىى ن تعقىىىىىب نمىىىىىو هىىىىىذا العقىىىىىد يمكىىىىىن أن 

                                                 
 ]لم نترجم هذه الجداول[. 5

6 350 B.C.  See p. 75, below. 
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( أعىىىىىى ه علىىىىىىى الشىىىىىىعوب 3( و )2يسىىىىىىتفيد كثيىىىىىىرا  مىىىىىىن دراسىىىىىىة أوليىىىىىىة دقيقىىىىىىة لمقارنىىىىىىة احتمىىىىىىال انطبىىىىىىاق الشىىىىىىرطين )
المختلفىىىىة مىىىىن حيىىىىث كونهىىىىا مهتمىىىىة إلىىىىى درجىىىىة كافيىىىىة بمثىىىىل هىىىىذه األشىىىىكال للتجىىىىار  أو التمويىىىىل لىىىىيس فقىىىىط فىىىىي أن 

ار  والعمليىىىىات الماليىىىىة ذات اعتبىىىىار التجىىىىفىىىىي تتطىىىىور وتسىىىىتخد  مثىىىىل هىىىىذا النظىىىىا  فىىىىي تجارتهىىىىا اليوميىىىىة بىىىىل أيضىىىىا  
أهميىىىىة عامىىىىة كافيىىىىة للبلىىىىد بحيىىىىىث تسىىىىتوجب التشىىىىريع المناسىىىىب بشىىىىأنها.  وفىىىىىي هىىىىذه الحالىىىىة اقتصىىىىر البحىىىىث علىىىىىى 

 7األم  القديمة التالية: شعوب الهند، الصينيين، المصريين والبابليين.
 

ا ذارمىىىىىا ڤفىىىىىي دراسىىىىىة المحفوظىىىىىات الهنديىىىىىة لىىىىى  يىىىىىت  العثىىىىىور علىىىىىى أي شىىىىىيد يتعلىىىىىق بالموضىىىىىوع سىىىىىابق لتىىىىىاري  منىىىىىا
يشىىىىار فيىىىىه إلىىىىى الموضىىىىوع.  الحضىىىىار  الصىىىىينية، رغىىىى  قىىىىدمها الكبيىىىىر،  Manava Dharma Sastra،8ساسىىىىترا 

تاريخهىىىىىا ]الحضىىىىىار  هىىىىىي أدنىىىىىى سىىىىىنا  بكثيىىىىىر مىىىىىن الحضىىىىىار  البابليىىىىىة أو المصىىىىىرية.  وكمىىىىىا تُبىىىىىين المحفوظىىىىىات فىىىىى ن 
 Terrien deري پقبىىىىىىل المىىىىىىي د تقريبىىىىىىا .  ومىىىىىىن رأي تيريىىىىىىا دو الكىىىىىىو 2500الصىىىىىىينية[ لىىىىىىيس سىىىىىىابقا  للفتىىىىىىر  

9Lacouperie  أن الصىىىىىىىين تىىىىىىىدين بحضىىىىىىىارتها لحركىىىىىىىة شىىىىىىىعوب معينىىىىىىىة انتقلىىىىىىىت نحىىىىىىىو الشىىىىىىىرق مىىىىىىىن وادي الفىىىىىىىرات
إلىىىىى حىىىىد مىىىىا يترتىىىىب علىىىىى ذلىىىى  أن حملىىىىت معهىىىىا حضىىىىار  بابىىىىل األولىىىىى.  لىىىىو تىىىى  القبىىىىول بهىىىىذه النظريىىىىة المتطرفىىىىة 

قبىىىىل المىىىىي د ربمىىىىا يكىىىىون  2500أي سىىىىجل حىىىىول وجىىىىود أي شىىىىكل مىىىىن أشىىىىكال هىىىىذا النظىىىىا  فىىىىي بابىىىىل فىىىىي أو قبىىىىل 
سىىىىىىابقا  علىىىىىىى أيىىىىىىة إشىىىىىىار  محتملىىىىىىة لىىىىىىه حىىىىىىول نشىىىىىىو ه فىىىىىىي الصىىىىىىين.  اإلشىىىىىىارات لعقىىىىىىود مماثلىىىىىىة فىىىىىىي تىىىىىىاري  الحىىىىىىق 

 10يبدو أن مثل هذه اإلشارات معدومة.ستساعد بالطبع في تعقب طريقة ومعدل تطور الممارسة ولكن 
 

المصىىىىىىىريون، وكمىىىىىىىا تبىىىىىىىين محفوظىىىىىىىاته  األولىىىىىىىى، كىىىىىىىانوا، لحىىىىىىىين اخىىىىىىىت طه  الحىىىىىىىر مىىىىىىىع أقىىىىىىىوا  آسىىىىىىىيا الصىىىىىىىغر ، 
فقىىىىىىد كىىىىىىان   11يتعىىىىىىاطون بىىىىىىالرعي والزراعىىىىىىة ولىىىىىى  يهتمىىىىىىوا بالتعىىىىىىام ت الماليىىىىىىة، والمتىىىىىىاجر  أو االنتىىىىىىا  الصىىىىىىناعي.

إذ كىىىىىانوا يعتبىىىىىرون االشىىىىىتغال بمراكمىىىىىة الثىىىىىرو   12مىىىىىيله  الطبيعىىىىىي نحىىىىىو الفىىىىىن والفلسىىىىىفة ولىىىىىيس إلىىىىىى مىىىىىا هىىىىىو عملىىىىىي
money-making  ضىىىىىىافة إلىىىىىىى هىىىىىىذا الىىىىىىرأي الشىىىىىىعبي فىىىىىى ن والمتىىىىىىاجر  مناسىىىىىىب للعبيىىىىىىد وغيىىىىىىر م  ىىىىىى  لألكىىىىىىابر، وا 

                                                 
7 The Hittite civilization, which was at its zenith about 1500 B.C., is omitted owing to the lack of intelligible records.  

(Cf. Prof. A. H. Sayce: The Hittites, etc.) 

The Elamite and Akkadian civilizations were incorporated in that of Babylonia (see various text-books on Babylonia 

quoted in Bibliography). 
8 See Chapter III, below. 
9 Western Origin of Early Chinese Civilization-Babylon and China. 
10 These remarks are based on a careful examination of the best translations procurable of the various Chinese 

classics, including the under-mentioned, in which but on allusion is found (in the Sacred Edict) to the question of 

interest, and that referred to the rate of interest on a simple loan, and had no connection with the contract under 

discussion: The Sacred Edict Yih-King, Divine Classic of Nan-Hua, Li, Sze Shoo. 
11 Cunningham, W.: Western Civilization, Vol. I, p. 18: “In Ancient Egypt, so far as we see … there was no 

speculation or money-grubbing on the part of individuals.” 
12 See Appendix C. 
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القىىىىروض التىىىىي كانىىىىت تىىىىنظ  فىىىىي   13تعىىىىالي  الكهنىىىىة كانىىىىت تعىىىىارض بشىىىىد  اسىىىىتخدا  النقىىىىود ك ليىىىىة لكسىىىىب الفا ىىىىد .
هىىىىىىذه العصىىىىىىور األولىىىىىىى كانىىىىىىت ذات طبيعىىىىىىة عاديىىىىىىة، وأكثىىىىىىر أنواعهىىىىىىا شىىىىىىيوعا  كانىىىىىىت قروضىىىىىىا  للف حىىىىىىين الصىىىىىىغار 
والمىىىىىىزارعين.  وبسىىىىىىبب قلىىىىىىة التجىىىىىىار  لىىىىىى  ُيسىىىىىىن تشىىىىىىريع لتنظىىىىىىي  القىىىىىىروض المخصصىىىىىىة ألغىىىىىىراض المتىىىىىىاجر  إذ أن 

كهنىىىىىة.  وعليىىىىىه إذا كانىىىىىت العقىىىىىود مىىىىىن نمىىىىىط قىىىىىروض النقىىىىىود المسىىىىىتخدمة لهىىىىىذه األغىىىىىراض كانىىىىىت سىىىىىتقابل بلعنىىىىىة ال
القىىىىىرض علىىىىىى السىىىىىفينة مسىىىىىتخدمة عنىىىىىد المصىىىىىريين قبىىىىىل القىىىىىرن الخىىىىىامس عشىىىىىر أو السىىىىىادس عشىىىىىر قبىىىىىل المىىىىىي د، 
ف نهىىىىا كانىىىىت ُتعقىىىىد بالسىىىىر وتنفىىىىذ اعتمىىىىادا  علىىىىى قىىىىرارات شخصىىىىية، كتلىىىى  التىىىىي كانىىىىت تسىىىىتخد  فىىىىي ضىىىىبط أعضىىىىاد 

 14ة والوسطى.النقابات التجارية في العصور الك سيكي
 

لكىىىىىىن البىىىىىىابليين فيمىىىىىىا يخىىىىىىص المسىىىىىىا ل الماليىىىىىىة أظهىىىىىىروا روحىىىىىىا  وطنيىىىىىىا  مختلفىىىىىىا  تمامىىىىىىا .  ولكىىىىىىونه  رجىىىىىىال أعمىىىىىىال 
عىىىىىىن  16يمتلكىىىىىىون فهمىىىىىىا  واضىىىىىىحا  لطبيعىىىىىىة العقىىىىىىود وقيمىىىىىىة النقىىىىىىود كوسىىىىىىيلة لكسىىىىىىب المزيىىىىىىد مىىىىىىن النقىىىىىىود 15ممتىىىىىىازين

وجىىىىىود وازع دينىىىىىي مىىىىىن نمىىىىىط يتىىىىىدخل فىىىىىي  ولعىىىىىد  17طريىىىىىق القىىىىىروض بالربىىىىىا متضىىىىىمنة الفا ىىىىىد  البسىىىىىيطة والمركبىىىىىة،
أنظمىىىىىته  الماليىىىىىة، فقىىىىىد طىىىىىوروا سلسىىىىىلة مىىىىىن القىىىىىوانين فىىىىىي وقىىىىىت مبكىىىىىر عالجىىىىىت بوضىىىىىوح وبحصىىىىىافة تلىىىىى  األمىىىىىور 

أن مثىىىىل هىىىىذه القىىىىوانين كانىىىىت مطلوبىىىىة ومسىىىىتخدمة بشىىىىكل علىىىىى ومىىىىا ُيىىىىدل   18التىىىىي يمكىىىىن أن تظهىىىىر فىىىىي التجىىىىار .
مبرمىىىىة لىىىىيس فقىىىىط مىىىىن قبىىىىل أفىىىىراد عىىىىاديين بىىىىل أيضىىىىا  مىىىىن  العديىىىىد  التىىىىي تضىىىى  تفاصىىىىيل عقىىىىود 19كبيىىىىر هىىىىي الىىىىُرق  
أو مىىىىن ناحيىىىىة أخىىىىر  يشىىىىتر  عىىىىدد مىىىىن المقترضىىىىين  21أحيانىىىىا  يقىىىىو  شخصىىىىان بتمويىىىىل مقتىىىىرض،  20قبىىىىل الكهنىىىىة.

فىىىىىي اقتىىىىىراض مبلىىىىى  مىىىىىن المىىىىىال بموجىىىىىب شىىىىىروط بحيىىىىىث ان مجمىىىىىوع المقترضىىىىىين قىىىىىد "يعتبىىىىىرون كنىىىىىوع مىىىىىن شىىىىىركة 
االكتشىىىىىىاف بىىىىىىأن هىىىىىىذه األمىىىىىة، مىىىىىىن بىىىىىىين كىىىىىىل األمىىىىىى    22مضىىىىىىة."ذات مسىىىىىؤولية محىىىىىىدود ، ولكىىىىىىن فقىىىىىىط بصىىىىىور  غا

األخىىىىىىىر  فىىىىىىىي العصىىىىىىىور القديمىىىىىىىة، كانىىىىىىىت األكثىىىىىىىر ُقربىىىىىىىا  مىىىىىىىن األعمىىىىىىىال، واألكثىىىىىىىر عمليىىىىىىىا ، المبتدعىىىىىىىة ل قتصىىىىىىىاد 

                                                 
13 See Appendix C. 
14 See p. 249, below 
15 “Ils avaient vu que toute obligation about it à un capital réclaimable, à une créance, a une somme d’argent.”  E. 

Revillout: La Créance, etc., p. 79. 
16 “ … sachant faire suer l’argent et par des prêts à intérêst … par des avances commerciales … arrive rapidement 

parfois à une fortune énorme avec un premier capital des plus restreints.”  E. Revillout: La Créance, etc., p. 240. 

Cf. C. H. W. Jones: Assyrian Deeds and Documents, Vol. II, c. iv. 

See also Prof. Sayce: Babylonians and Assyrians, chaps. Vi and vii re Banking and Finance in Babylonia. 
17 See Appendix A. 
18 “Quant au droit chaldéen, ce fut, depuis l’origine, un droit de bankuiers, de commerçants, ayant pour principe 

fundamental l’évaluation de toute chose en argent.”  E. Revillout: La Créance, etc., p. 239. 
19 “C’est par dizaines de mille que l’on compte aujourd’hie les contrats de prét, etc.” Maspero: Histoire Ancienne des 

peuples de l’Orient, p. 156 

Cf. Rev. C. H. W. Johns: Assyrian Deeds, etc., Vol. III, chap. iv. 
20 “La plupart des sacerdoces tenaient de véritables maisons de banque.” Maspero: Histoire Ancienne, etc. 156. 
21 Rev. C. H. W. Johns: Assyrian Deeds, etc., Vol. II, p. 59. 
22 Rev. C. H. W. Johns: Assyrian Deeds, etc., Vol. II, p. 59. 
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تركىىىىىت محفوظىىىىىات سىىىىىابقة علىىىىىى الكىىىىىل سىىىىىو  مصىىىىىر، والتىىىىىي  24وأعظىىىىى  أمىىىىىة تجاريىىىىىة فىىىىىي الماضىىىىىي، 23السياسىىىىىي،
المسىىىىا ل الماليىىىىة كىىىىالعقود المماثلىىىىة لعقىىىىد القىىىىرض علىىىىى السىىىىفينة .. الىىىى ، كمىىىىا ذكىىىىر أعىىىى ه ال تضىىىى  أيىىىىة إشىىىىار  إلىىىىى 

ف نىىىىىه يبىىىىىدو سىىىىىليما  القىىىىىول ان أقىىىىىد  ذكىىىىىر أليىىىىىة طريقىىىىىة تىىىىى  بموجبهىىىىىا تقىىىىىدي  النقىىىىىود أو البضىىىىىا ع ألغىىىىىراض التجىىىىىار  
)سىىىىىىواد كقىىىىىىروض حقيقيىىىىىىة بسىىىىىىعر فا ىىىىىىد  ثابتىىىىىىة معينىىىىىىة ال يحىىىىىىق فيهىىىىىىا للُمقىىىىىىرض أن يكىىىىىىون شىىىىىىريكا  فىىىىىىي عا ىىىىىىدات 

التجاريىىىىىة أو قىىىىىروض مختلطىىىىىة وشىىىىىراكات والتىىىىىي تقضىىىىىي باسىىىىىتحقاق الُمقىىىىىرض، إضىىىىىافة إلىىىىىى دفىىىىىع فا ىىىىىد  المخىىىىىاطر  
ثابتىىىىة بحىىىىد أدنىىىىى إلىىىىى المقىىىىرض، اسىىىىت   حصىىىىة مىىىىن األربىىىىاح فىىىىي حالىىىىة تجىىىىاوز هىىىىذه األربىىىىاح مبلغىىىىا  معينىىىىا ( علىىىىى 

لىىىىىىة وقىىىىىىوع أن يكىىىىىىون مفهومىىىىىىا  ان المقتىىىىىىرض، مقابىىىىىىل سىىىىىىعر فا ىىىىىىد  عاليىىىىىىة، يكىىىىىىون معفيىىىىىىا  مىىىىىىن المسىىىىىىؤولية فىىىىىىي حا
 .بمسّلة حمورابيحوادث معينة، ]هذه الطريقة[ موجود  في مجموعة القوانين المعروفة 

 
اكتشىىىىىفت فىىىىىي سوسىىىىىه فىىىىىي عىىىىىي   مىىىىىن قبىىىىىل  dioriteشىىىىىريعة حمىىىىىورابي منقوشىىىىىة علىىىىىى كتلىىىىىة مىىىىىن حجىىىىىر الىىىىىديوريت 

 مىىىىىاد  )مىىىىىن بينهىىىىىا 282.  وتتىىىىىألف مىىىىىن 2902فىىىىىي كىىىىىانون األول )ينىىىىىاير(  J. de Morganجىىىىىي دو مورغىىىىىان 
معهىىىىىا حمىىىىىورابي، ملىىىىى  بابىىىىىل، حىىىىىوالي 99-66مىىىىىاد ، المىىىىىواد  34 قبىىىىىل المىىىىىي د،  2250، ممحيىىىىىة مىىىىىن المسىىىىىلة( جا

اعتمىىىىىىىادا  علىىىىىىىى قىىىىىىىوانين أقىىىىىىىد  وصىىىىىىىلتنا أجىىىىىىىزاد منهىىىىىىىا.  تكشىىىىىىىف القىىىىىىىوانين المىىىىىىىذكور  فىىىىىىىي المسىىىىىىىلة إحساسىىىىىىىا  را عىىىىىىىا  
وق األفىىىىىىىراد، بالتناسىىىىىىىب وتتعامىىىىىىىل بطريقىىىىىىىة واضىىىىىىىحة وبحصىىىىىىىافة مرموقىىىىىىىة مىىىىىىىع قضىىىىىىىايا مختلفىىىىىىىة فيمىىىىىىىا يخىىىىىىىص حقىىىىىىى

والممتلكىىىىىىات العقاريىىىىىىة والشخصىىىىىىية، والعقىىىىىىود .. الىىىىىى .  وهىىىىىىي خاليىىىىىىة مىىىىىىن العنصىىىىىىر الىىىىىىديني السىىىىىىا د بانتظىىىىىىا  فىىىىىىي 
مجموعىىىىىىات القىىىىىىوانين المصىىىىىىرية والشىىىىىىرقية.  إمكانيىىىىىىة أن يكىىىىىىون هنىىىىىىا  سىىىىىىود فهىىىىىى  فيمىىىىىىا يخىىىىىىص معنىىىىىىى أيىىىىىىة مىىىىىىاد  

 ض يلة أو معدومة فاللغة واضحة ودقيقة.
 

وفرهىىىىا القطىىىىع المتبقيىىىىة مىىىىن النسىىىى  األخىىىىر  للمسىىىىلة ف نىىىىه مىىىىن المعىىىىروف بىىىىأن بعىىىىض، اعتمىىىىادا  علىىىىى األدلىىىىة التىىىىي ت
كمىىىىىىىا يسىىىىىىىتدل علىىىىىىىى ذلىىىىىىى  مىىىىىىىن  25إن لىىىىىىى  يكىىىىىىىن أكثىىىىىىىر، القىىىىىىىوانين ]المىىىىىىىواد[ المفقىىىىىىىود  تناولىىىىىىىت موضىىىىىىىوع القىىىىىىىروض

تقريبىىىىىا  قبىىىىىل المىىىىىي د ى التىىىىىي تىىىىى   500-2500ى للفتىىىىىر  بىىىىىين  26المحفوظىىىىىات ]الىىىىىُرق [ التىىىىىي ال ُتعىىىىىد لعقىىىىىود القىىىىىرض
 ظ عليها.الحفا
 

                                                 
23 “Less Babyloniens … de tous les peuples de lántiquité, ont poussé le plus loin les notions varies de l’économie 

politique.”  E. Revillout: La Créance, etc., p 79. 
24 “Les Babyloniens étaient les homes d’affaires les plus rusés, les plus retors, et les jurists partiques les plus habiles 

de toute lántiquité.”  E. Revillout: La Créance, Introduction, p ii. 
25 Introduction to translations of Code by Father Scheil and others. 
26 Cf. Rev. C. H. W. Johns, op. cit. 

Cf. Prof. A. H. Sayce: Babylonians and Assyrians, cc. vi-vii. 

Cf. Maspero: Histoire Ancienne, etc., pp. 155 et seq. 
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تلبىىىىىىي متطلبىىىىىىات هىىىىىىذا البحىىىىىىث، والتىىىىىىي ُتشىىىىىىر ع لعقىىىىىىد يضىىىىىى  بصىىىىىىيغة أوليىىىىىىة  207-200لحسىىىىىىن الحىىىىىىظ فىىىىىى ن المىىىىىىواد 
خصىىىىا ص العقىىىىىود فىىىىىي وقىىىىىت الحىىىىىق للقىىىىروض علىىىىىى السىىىىىفينة.  تضىىىىى  هىىىىىذه المىىىىواد العنصىىىىىرين األكثىىىىىر أهميىىىىىة فىىىىىي 

بقىىىىدر مىىىىا هىىىىذه العقىىىىود ى أي: أوال ، اعتمىىىىاد تسىىىىديد القىىىىرض علىىىىى سىىىى مة وصىىىىول البضىىىىاعة الىىىىذي يمثىىىىل القىىىىرض )
يتعلىىىىق بالسىىىىىرقة(  وثانيىىىىا ، أن يكىىىىىون سىىىىعر الفا ىىىىىد  علىىىىى هىىىىىذه القىىىىروض أعلىىىىىى بكثيىىىىر مىىىىىن الفا ىىىىد  علىىىىىى القىىىىىروض 

( تتنىىىىىىىىىاول فقىىىىىىىىط القىىىىىىىىىروض للبضىىىىىىىىا ع أو النقىىىىىىىىىود للبضىىىىىىىىىا ع 207-200االعتياديىىىىىىىىة.  هىىىىىىىىىذه القىىىىىىىىوانين )أي المىىىىىىىىىواد 
 C. H. W. Johnsو جىىىىىونز المنقولىىىىة بىىىىىرا  إلىىىىىى مسىىىىافة ألغىىىىىراض المتىىىىىاجر   وقىىىىىد قىىىىا  القىىىىىس سىىىىىي إيىىىىى  دبليىىىى

 27بترجمتها كما يلي:
 

200 
 الماد  الما ة

إذا أعطىىىىى تىىىىاجر إلىىىىى بىىىىا ع متجىىىىول فضىىىىة مىىىىن أجىىىىل التجىىىىار  )حرفيىىىىا : البيىىىىع والشىىىىراد( وأرسىىىىله فىىىىي رحلىىىىة.  البىىىىا ع 
لا كىىىىىل الفضىىىىىة التىىىىىي أخىىىىىذها  28المتجىىىىىول ، يجىىىىىب عليىىىىىه أن ُيسىىىىىج  فىىىىىي الطريىىىىىق .... إذا أحىىىىىرز ربحىىىىىا  حيثمىىىىىا ذهىىىىىبا
 ه، ويسدد تاجره.ويعد أيام

 
202 

 الماد  ما ة وواحد
ذا لىىىىى  يحقىىىىىىق ربحىىىىىا  حيثمىىىىىىا ذهىىىىىب، فيجىىىىىىب علىىىىىى البىىىىىىا ع المتجىىىىىول أن يىىىىىىدفع إلىىىىىى التىىىىىىاجر الفضىىىىىة التىىىىىىي أخىىىىىىذها  وا 

 مضاعفة.
 

202 
 الماد  ما ة واثنتان

إذا أعطىىىىى تىىىىاجر فضىىىىة إلىىىىى بىىىىا ع متجىىىىول كسىىىىلفة للتجىىىىار  بىىىىدون فا ىىىىد ، وتعىىىىر ض حيثمىىىىا ذهىىىىب للخسىىىىار ، فيجىىىىب 
 أن يعيد رأس المال )فقط( إلى التاجر. عليه
 
 
 
 

                                                 
 [.ة0991مدمشق: دار الينابيع،  قوانين بالد ما بين النهريند. عيد مرعي، ]الترجمة العربية مقتبسة من  27
واألكادية  SAMAN. LA، أن البائع المتجول هو ترجمة للكلمة السومري]ة[ 011 ، ص312د. عيد مرعي، مصدر سابق، في الجامش يذكر ] 28

 شماّلوم التي لجا معاني متعددة: حامل كيس، مساعد، مساعد تاجر، مساعد تجاري، سمسار، تاجر صغير.  ويستشجد على ذلك كتاب:

[Von Soden, W, Akkadishes Handwörterbuch III, S. 1153. ff 
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203 
 الماد  ما ة وث ثة

إذا سىىىىبب لىىىىه )للبىىىىا ع المتجىىىىول( عىىىىد و  فىىىىي الطريىىىىق فقىىىىدان كىىىىل مىىىىا يحمىىىىل، فعلىىىىى البىىىىا ع المتجىىىىول أن يقسىىىى  يمينىىىىا  
 أما  اإلله ومن ث  يذهب حرا .

 
204 

 الماد  ما ة وأربعة
صىىىىىوفا  )أو( زيتىىىىىا  أو أيىىىىىة بضىىىىىاعة أخىىىىىر  لبيعهىىىىىا، فيجىىىىىب علىىىىىى إذا أعطىىىىىى تىىىىىاجر إلىىىىىى بىىىىىا ع متجىىىىىول حبوبىىىىىا  )أو( 

البىىىىىا ع المتجىىىىىول أن يسىىىىىجل الفضىىىىىة وأن يعيىىىىىدها إلىىىىىى التىىىىىاجر.  ويجىىىىىب علىىىىىى البىىىىىا ع المتجىىىىىول أن يحصىىىىىل علىىىىىى 
 لوح مختو  بالفضة التي يعطيها إلى التاجر.

 
205 

 الماد  ما ة وخمسة
ضىىىىىىة التىىىىىىي أعطاهىىىىىىا إلىىىىىىى التىىىىىىاجر، فىىىىىى ن الفضىىىىىىة غيىىىىىىر إذا أهمىىىىىىل البىىىىىىا ع المتجىىىىىىول ولىىىىىى  يأخىىىىىىذ لوحىىىىىىا  مختومىىىىىىا  بالف

 المسجلة على لوح مختو  ال تدخل في الحساب.
 

( والتىىىىاجر الحتيالىىىىه 206المىىىىادتين التىىىىاليتين تىىىىذكران الغرامىىىىات التىىىىي تطبىىىىق بحىىىىق الوكيىىىىل الحتيالىىىىه علىىىىى التىىىىاجر )
ل، وفىىىىي الحالىىىىة األخيىىىىر  (.  فىىىىي الحالىىىىة السىىىىابقة كانىىىىت الغرامىىىىة ث ثىىىىة أضىىىىعاف مبلىىىى  االحتيىىىىا207علىىىىى الوكيىىىىل )

 كانت الغرامة ستة أضعاف.
 

فىىىىىىي الهىىىىىىامي، ومنىىىىىىه ي حىىىىىىظ وجىىىىىىود  203و  202، 200ألغىىىىىىراض المقارنىىىىىىة تىىىىىى  اقتبىىىىىىاس ترجمىىىىىىات أخىىىىىىر  للمىىىىىىواد 
ولكىىىىن   29بعىىىىض االخت فىىىىات الصىىىىغير  ومىىىىع ذلىىىى  فىىىى ن نفىىىىس األفكىىىىار، فىىىىي جوهرهىىىىا، موجىىىىود  فىىىىي كىىىىل القىىىىرادات.

 ”go free“يلىىىىىي، وهىىىىىي المعنىىىىىى الحقيقىىىىىي للكلمىىىىىات "يىىىىىذهب حىىىىىرا "  هنىىىىىا  نقطىىىىىة واحىىىىىد  مهمىىىىىة، سىىىىىتعال  فيمىىىىىا
 ]"يكون معفيا "[.

 

                                                 
خارج ]لم نترجم هذه الترجمات األخرى التي يذكرها الكات ، لعدم وجود اختالف جوهري بينجا كما ذكر المؤلف وألن بعضجا باللغة الفرنسية وهي  29

 نطاق معرفتنا، وهي ترجمات كل من

Chilperic Edwards, 1904 

V. Scheil, Paris, 1904 

Prof. Pietro Bonfanti, Milano, 1903 

Dr. Francesco Mari, Roma, 1903] 
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عنىىىىد تجميىىىىع هىىىىذه المسىىىىلة يبىىىىدو أنىىىىه كىىىىان هنىىىىا  شىىىىك ن للقىىىىرض را جىىىىان فىىىىي االسىىىىتعمال فىىىىي بابىىىىل، أحىىىىدهما هىىىىو 
القىىىىىرض االعتيىىىىىادي لمىىىىىزارع، أو لتىىىىىاجر .. الىىىىى  مقابىىىىىل تعهىىىىىد بتقىىىىىدي  ضىىىىىمان جيىىىىىد ويكىىىىىون القىىىىىرض تحىىىىىت سىىىىىيطر  

والثىىىىىىاني، وهىىىىىو قيىىىىىد المناقشىىىىىة، ويشىىىىىىبه   30فىىىىىي السىىىىىنة. %20قىىىىىرض، إلىىىىىى هىىىىىذا الحىىىىىد أو ذا ، وبسىىىىىىعر فا ىىىىىد  المُ 
رأسىىىىىمالي،  32والىىىىىذي كىىىىىان علىىىىىى النحىىىىىو التىىىىىالي: 31Commenda of Islamإلىىىىىى حىىىىىد كبيىىىىىر مىىىىىا يعىىىىىرف بالىىىىىى 

الىىىى  بهىىىىدف تحقيىىىىق ربىىىى  مىىىىن ذلىىىى  مىىىىن خىىىى ل  صىىىىاحب مصىىىىنع .. الىىىى ، يتىىىىوفر علىىىىى مىىىىال، يصىىىىنع، أو ينىىىىت  ..
وضىىىىىىع ]مىىىىىىا يصىىىىىىنع، ينىىىىىىت [ فىىىىىىي التىىىىىىداول، ويىىىىىىدخل فىىىىىىي ع قىىىىىىات تجاريىىىىىىة مىىىىىىع بىىىىىىا ع متجىىىىىىول أو تىىىىىىاجر )درماثىىىىىىا 

darmatha  ( قىىىىد  لىىىىه مبلغىىىىا  مىىىىن المىىىىال، أو بضىىىىا ع مصىىىىنعة .. الىىىى  )لىىىىو كىىىىان مىىىىا قدمىىىىه مىىىىاال  ف نىىىىه مىىىىن المفهىىىىو
 ع أو التىىىىىىاجر[ بأخىىىىىىذها إلىىىىىىى أسىىىىىىواق أخىىىىىىر  بعيىىىىىىد  بهىىىىىىدف بأنىىىىىىه لغىىىىىىرض شىىىىىىراد البضىىىىىىا ع( بشىىىىىىرط أن يقىىىىىىو  ]البىىىىىىا

مىىىىىن  205و  204المتىىىىىاجر  بالبضىىىىىا ع علىىىىىى أحسىىىىىن وجىىىىىه.  بعىىىىىد وضىىىىىع قا مىىىىىة )كمىىىىىا هىىىىىو مىىىىىذكور فىىىىىي المىىىىىادتين 
مسىىىىىىلة حمىىىىىىورابي( تبىىىىىىي ن كميىىىىىىات وأقيىىىىىىا  جميىىىىىىع النقىىىىىىود، والمجىىىىىىوهرات، والبضىىىىىىا ع المصىىىىىىنعة، أو المنتجىىىىىىات الخىىىىىىا  

يهىىىىا، يقىىىىىو  الطرفىىىىان بختمهىىىىىا وُتسىىىىل   إلىىىىىى الُمقىىىىرض بمثابىىىىىة وصىىىىل.  الضىىىىىمانة المقدمىىىىة إلىىىىىى التىىىىاجر، المصىىىىىدق عل
المعطىىىىىا  مىىىىىن قبىىىىىل التىىىىىاجر ى ِلمىىىىىا كىىىىىان أحيانىىىىىا  قرضىىىىىا  ولىىىىىيس ترتيبىىىىىات شىىىىىراكة، وفىىىىىي أحيىىىىىان أخىىىىىر  قرضىىىىىا  مىىىىىع 
مشىىىىاركة معينىىىىة فىىىىي األربىىىىاح المحتملىىىىة ى هىىىىي أوال  بضىىىىاعته وفىىىىي نهايىىىىة المطىىىىاف "شخصىىىىه، وعا لتىىىىه ومالىىىىه فىىىىىي 

كمىىىىىا هىىىىىو مىىىىىذكور علىىىىىى نحىىىىىو محىىىىىدد فىىىىىي االتفاقىىىىىات المعاصىىىىىر .   33والريىىىىىف فىىىىىي الطريىىىىىق أو فىىىىىي الخىىىىىزن،" المدينىىىىىة
الترتيبىىىىىىات الخاصىىىىىىة بالفا ىىىىىىد  كانىىىىىىت علىىىىىىى العمىىىىىىو  تتخىىىىىىذ أحىىىىىىد األشىىىىىىكال التاليىىىىىىة: إمىىىىىىا أن يقىىىىىىو  التىىىىىىاجر بتسىىىىىىديد 

مىىىىن قيمىىىىة  %200نصىىىىف الىىىىرب  الىىىىذي حققىىىىه علىىىىى المخىىىىاطر  مىىىىع اشىىىىتراط تسىىىىديد الحىىىىد األدنىىىىى مىىىىن الفا ىىىىد  وهىىىىو 
مىىىىىىىن قيمىىىىىىة العىىىىىىىرض فقىىىىىىىط.  سىىىىىىعر الفا ىىىىىىىد  هىىىىىىذا، أو العىىىىىىىوض السىىىىىىىتخدا   %200القىىىىىىرض، أو أن يقىىىىىىىو  بتسىىىىىىديد 
كىىىىىان ُيسىىىىىتوفى علىىىىىى جميىىىىىع القىىىىىروض كهىىىىىذه، بغىىىىىض النظىىىىىر  goods advanceالنقىىىىىود أو البضىىىىىا ع المقدمىىىىىة 

أجلهىىىىا.  وكىىىىان هىىىىذا عىىىىن الىىىىرح ت التىىىىي يقىىىىو  بهىىىىا المقتىىىىرض أو الفتىىىىر  الزمنيىىىىة التىىىىي كىىىىان القىىىىرض مطلوبىىىىا  مىىىىن 
( عنىىىىىىدما يكىىىىىىون التىىىىىىاجر قىىىىىىد تعىىىىىىرض 203السىىىىىىعر ُيخفىىىىىىض فىىىىىىي ظىىىىىىروف معينىىىىىىة ويىىىىىىدفع بكاملىىىىىىه )بموجىىىىىىب المىىىىىىاد  

]يىىىىىذهب  freed fromللسىىىىرقة فىىىىىي الطريىىىىىق.  فىىىىىي حالىىىىىة وقىىىىىوع السىىىىىرقة، كىىىىىان التىىىىىاجر أيضىىىىىا  مبىىىىىرأ  مىىىىىن التزامىىىىىه 
ى الىىىىىدقيق لهىىىىىذه المىىىىاد  لىىىىىيس مؤكىىىىىدا  حرا  يعفىىىىى[ إلرجىىىىىاع قيمىىىىة المبلىىىىى  األصىىىىىلي المقتىىىىرض بموجىىىىىب العقىىىىىد.  المعنىىىى

                                                 
30 E. Revillout: La Créance, etc, states that: “le taux de la Chaldée … à 20 pour 100,”p. 62. 

“Dans la vieille Chaldée, où le taux de l’intérêt de 20 pour 100,” p. 306, and cf. p. 282. 

Also in  Obligations en Droit Egyptien, p. 53: “Babylone où la limite était de vingt pour cent.” 
31 “Il commercio in Oriente si svolgeva tutto fra grandi mercanti capitalisti e piccolo commercianti: I primi davano un 

capital, I secondi lo dovevano negoziare.  Cosi si spiega la parabola evangelica dei cinque talenti.  In massima la 

regola é questa: se il commesso o piccolo mercante gudagna, restituisce il capital e gl’interessi pattuti, come nella 

parabola, se non fa affair, restituisce solo  il capital, se vien derubato per la strada giura davanti a Dio ed é libero.” 

Dr. Francesco Mari:  Il Codice di HammurabiI, etc., Roma, 1903, p 19. 
32 For origin of this custom, see note at end of chapter. 
33 My authority for this statement is the Rev. C. H. W. Johns. – C.F.T. 
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تمامىىىىىا  إذ أن الترجمىىىىىات غامضىىىىىة إلىىىىىى حىىىىىد مىىىىىا.  فالعبىىىىىار  المسىىىىىتخدمة مىىىىىن قبىىىىىل القىىىىىس سىىىىىي إيىىىىى  دبليىىىىىو جىىىىىونز 
 ، ”andar libero“، وتلىىى  المسىىىتخدمة مىىىن قبىىىل البروفيسىىىور  ىىىي بونفنىىىاتي، ”go free“ والسىىىيد هىىىاربر، 

يبىىىىىىدو أنهىىىىىىا تعنىىىىىىي أن التىىىىىىاجر، كونىىىىىىه قىىىىىىد أصىىىىىىب   ”andrà libero“وتلىىىىىى  المسىىىىىىتخدمة مىىىىىىن قبىىىىىىل د. مىىىىىىاري، 
محطمىىىىىا  ]ُمفلسىىىىىا [ ولىىىىى  يبىىىىىق لديىىىىىه غيىىىىىر حريتىىىىىه الشخصىىىىىية فقىىىىىد سىىىىىم  لىىىىىه أن يحىىىىىتفظ بهىىىىىا ]حريتىىىىىه[، فىىىىىي حىىىىىين أن 

"ُيبىىىىرأ مىىىىن" المسىىىىتخدمة مىىىىن قبىىىىل جيلبىىىىر  إدوردز، وتلىىىى  المسىىىىتخدمة مىىىىن قبىىىىل األب  ”be absolved“العبىىىىار  
ن التىىىىاجر قىىىىىد تحىىىىرر مىىىىىن التزامىىىىىه بموجىىىىب ذلىىىىى  العقىىىىد الخىىىىىاص أيىىىىىا  قىىىىد يعنىىىىىي ضىىىىىمنا  أ ”sera quitta“شىىىىايل 

كىىىىان وضىىىىعه المىىىىالي.  وعليىىىىه قىىىىد يحىىىىدث، إذا كىىىىان التفسىىىىير الثىىىىاني هىىىىو الصىىىىحي ، أن التىىىىاجر قىىىىد يكىىىىون موسىىىىرا  
]قىىىىىىادر علىىىىىىى اإليفىىىىىىاد[ حقىىىىىىا ، وحتىىىىىىى ثريىىىىىىا ، ومىىىىىىع ذلىىىىىى  وبموجىىىىىىب هىىىىىىذه المىىىىىىاد  يتجنىىىىىىب جميىىىىىىع المسىىىىىىؤوليات عىىىىىىن 

.  ويبىىىىىىىدو مىىىىىىىن المعقىىىىىىىول االفتىىىىىىىراض أن المعنىىىىىىىى الثىىىىىىىاني يجىىىىىىىب ان يكىىىىىىىون المعنىىىىىىىى البضىىىىىىىاعة التىىىىىىىي سىىىىىىىلبت منىىىىىىىه
الصىىىىحي  إذ أنىىىىه خىىىى ف ذلىىىى  فىىىى ن قيمىىىىة التعىىىىويض ال تبىىىىدو بأنهىىىىا كبيىىىىر  بمىىىىا فيىىىىه الكفايىىىىة للتعىىىىويض عىىىىن الزيىىىىاد  

المفروضىىىىىة علىىىىىى القىىىىىروض االعتياديىىىىىة مقارنىىىىىة بالسىىىىىعر المفىىىىىروض علىىىىىى قىىىىىروض  34الكبيىىىىىر  فىىىىىي سىىىىىعر الفا ىىىىىد ،
ومىىىىىىن الجىىىىىىدير م حظىىىىىىة أن الحمايىىىىىىة ضىىىىىىد الخطىىىىىىر، السىىىىىىرقة بقىىىىىىو  السىىىىىى ح فىىىىىىي الطريىىىىىىق، كانىىىىىىت ذات   التجىىىىىىار .

طبيعىىىىة محىىىىدود ، ولىىىى  تُتخىىىىذ احتياطىىىىات ضىىىىد الخسىىىىار  بسىىىىبب حىىىىادث، أو سىىىىود األحىىىىوال الجويىىىىة .. الىىىى .  وربمىىىىا 
بريىىىىة بالكامىىىىل يرجىىىىع سىىىىبب ذلىىىى  إلىىىىى أن تجىىىىار  بابىىىىل، فىىىىي الفتىىىىر  المبكىىىىر  التىىىىي تمىىىىت اإلشىىىىار  إليهىىىىا، كانىىىىت تجىىىىار  

تقريبىىىىىا ، وكىىىىىان التىىىىىاجر يرافىىىىىق القافلىىىىىة ويتىىىىىولى حمايىىىىىة البضىىىىىا ع بنفسىىىىىه، وبالتىىىىىالي فىىىىى ن خطىىىىىر تعىىىىىرض القافلىىىىىة إلىىىىىى 
حىىىىادث كىىىىان طفيفىىىىا ، وأن مثىىىىل هىىىىذه الحىىىىوادث كانىىىىت دا مىىىىا  تقريبىىىىا  جز يىىىىة مىىىىا خىىىى  فىىىىي حىىىىاالت نىىىىادر ، ومىىىىن غيىىىىر 

سىىىىىىار  جىىىىىىزد ملمىىىىىىوس منهىىىىىىا، وبالتىىىىىىالي فىىىىىى ن المىىىىىىرج  ان تتسىىىىىىبب فىىىىىىي خسىىىىىىار  بضىىىىىىاعة التىىىىىىاجر بأكملهىىىىىىا وحتىىىىىىى خ
خطىىىىىر الخسىىىىىار  الناشىىىىى ة عىىىىىن مثىىىىىل هىىىىىذا السىىىىىبب لىىىىى  يكىىىىىن مهمىىىىىا  بمىىىىىا يكفىىىىىي، أو ]ان المتىىىىىاجر [ كانىىىىىت تخلىىىىىو مىىىىىن 
الفرصىىىىة الكافيىىىىة للغىىىىي لتبريىىىىىر اسىىىىتخدا  حمايىىىىة القىىىىانون للتىىىىىاجر ضىىىىد هىىىىذه الصىىىىنف مىىىىىن الخطىىىىر.  ومىىىىن ناحيىىىىىة 

السىىىىىرقة ]النهب السىىىىىلب[ كىىىىىان خطىىىىىرا  حقيقيىىىىىا  مىىىىىاث   علىىىىىى  أخىىىىىر ، فىىىىى ن الخطىىىىىر المىىىىىراد الحمايىىىىىة ضىىىىىده، أي خطىىىىىر
وحتىىىىىى فىىىىىي الوقىىىىىت الحاضىىىىىر فىىىىى ن القوافىىىىىل الصىىىىىغير  كثيىىىىىرا  مىىىىىا تتعىىىىىرض للهجىىىىىو  والنهىىىىىب، وحتىىىىىى فىىىىىي  35الىىىىىدوا ،

بعىىىىض األحيىىىىان القوافىىىىل الكبيىىىىر  المحميىىىىة بىىىىالجنود.  إضىىىىافة إلىىىىى تكىىىىرر هىىىىذا الخطىىىىر كىىىىان هنىىىىا  أيضىىىىا  احتمىىىىىال 
 خسار  "كلية." أن تكون الخسار  الواقعة

 
 

                                                 
34 Part of the extra rate is accounted for by the fact that the security was not retained by the lender Cf. Digest, XXII, 

ii. 
35 Cf. Strabo, XVI, (i) 15, Digest, XXII, ii. 

Pliny: Hist. Nat. VI, cap. 26-28. 

Diodorus Siculus, II, cap. 48. 
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السىىىىىمات البىىىىىارز  للتشىىىىىابه بىىىىىين عقىىىىىد قىىىىىرض النقىىىىىود هىىىىىذا، أو قىىىىىرض البضىىىىىا ع .. الىىىىى ، ألغىىىىىراض المتىىىىىاجر  وبىىىىىين 
( لقىىىىىد كىىىىىان القىىىىىرض مىىىىىن أجىىىىىل قىىىىىرض حقيقىىىىىي فىىىىىي الكثيىىىىىر مىىىىىن 2عقىىىىىد القىىىىىرض علىىىىىى السىىىىىفينة هىىىىىي كمىىىىىا يلىىىىىي: )

ولحىىىىد أدنىىىى معىىىىين،  sharing of profitsالحىىىاالت  وفىىىي حىىىىاالت أخىىىر  كىىىىان لغىىىرض المشىىىىاركة فىىىي األربىىىىاح 
( كانىىىىىىت البضىىىىىىاعة أو النقىىىىىىود المقترضىىىىىىىة، 2الخالصىىىىىىة  ) partnershipولكىىىىىىن لىىىىىى  يكىىىىىىن أبىىىىىىدا  لغىىىىىىرض الشىىىىىىراكة 

ولىىىىىىى  يحىىىىىىىتفظ بهىىىىىىىا مىىىىىىىن قبىىىىىىىل الرأسىىىىىىىمالي أو التىىىىىىىاجر  traderكليىىىىىىىا  أو جز يىىىىىىىا ، فىىىىىىىي عهىىىىىىىد  واسىىىىىىىتخدا  المتىىىىىىىاجر 
merchant(  3كىىىىىىىان المتىىىىىىىاجر معفىىىىىىىى كليىىىىىىىا  مىىىىىىىن المسىىىىىىىؤولية فيمىىىىىىى ) ا يخىىىىىىىص الىىىىىىىداْين فىىىىىىىي حالىىىىىىىة وقىىىىىىىوع طىىىىىىىارر

( سىىىىعر الفا ىىىىد  المحتسىىىىب كىىىىان أكبىىىىر بكثيىىىىر مىىىىن السىىىىعر المحتسىىىىب علىىىىى قىىىىرض 4منصىىىىوص عليىىىىه فىىىىي العقىىىىد  )
اعتيىىىىىادي.  وبالتىىىىىالي يتبىىىىىين أن فكىىىىىر  عقىىىىىد القىىىىىرض علىىىىىى السىىىىىفينة، فىىىىىي مقوماتىىىىىه األساسىىىىىية، كىىىىىان موجىىىىىودا ، بعىىىىىد 

للقىىىىروض ألغىىىىراض المتىىىىاجر  التىىىىي كىىىىان البىىىىابليون يقومىىىىون بهىىىىا إجىىىىراد التعىىىىدي ت ال زمىىىىة، فىىىىي القىىىىوانين الناظمىىىىة 
سىىىىنة خلىىىىىت، كمىىىىا هىىىىىي مبينىىىىة فىىىىىي شىىىىريعة حمىىىىىورابي التىىىىي يعىىىىىود تاريخهىىىىا إلىىىىىى حىىىىوالي سىىىىىنة  5000-4000قبىىىىل 

 قبل المي د. 2250
 
 

 مالحظة
 

نشىىىىىىأ هىىىىىىذا الشىىىىىىىكل األولىىىىىىي لعقىىىىىىىد القىىىىىىرض علىىىىىىىى السىىىىىىفينة نتيجىىىىىىة للظىىىىىىىروف الخاصىىىىىىة لبابىىىىىىىل لتطىىىىىىوير صىىىىىىىناعتها 
فىىىىىى ن البىىىىىىابليين كىىىىىىانوا مشىىىىىىهورين فىىىىىىي جميىىىىىىع أنحىىىىىىاد العىىىىىىال   36تهىىىىىىا.  وكمىىىىىىا هىىىىىىو مىىىىىىذكور فىىىىىىي الملحىىىىىىق )أ(وتجار 

المعروفىىىىىة آنىىىىىذا  بصىىىىىناعاته  الواسىىىىىعة والمتنوعىىىىىة.  ولكىىىىىن، لكىىىىىون بابىىىىىل بلىىىىىدا  ال ينىىىىىت  أو ال ينىىىىىت  إال القليىىىىىل مىىىىىن 
المىىىىواد األوليىىىىة، باسىىىىتثناد المنتجىىىىات الزراعيىىىىة عمومىىىىا ، ف نىىىىه كىىىىان مجبىىىىرا  علىىىىى اسىىىىتيراد المىىىىواد األوليىىىىة الضىىىىرورية 

 اعاته، ولكي يقو  بذل ، كان ملزما  بالمتاجر  الواسعة النطاق مع بلدان أخر .لصن
 

ورغىىىىىى  أنىىىىىىه فىىىىىىي البدايىىىىىىة كىىىىىىان الصىىىىىىناعيين والىىىىىىزراعيين فىىىىىىي بابىىىىىىل ال ينتجىىىىىىون إال مىىىىىىا هىىىىىىو ضىىىىىىروري ل سىىىىىىته   
الىىىىىداخلي، وكىىىىىانوا لىىىىىذل  يقومىىىىىون بمقايضىىىىىة أو بيىىىىىع بضىىىىىا عه  بأنفسىىىىىه  أو مىىىىىن خىىىىى ل أقىىىىىاربه  أو خىىىىىدامه ، ومىىىىىع 

ا عه  وللحصىىىىىول ذلىىىى  ومىىىىىع ازديىىىىاد أعمىىىىىاله  عنىىىىىدما أصىىىىب  ضىىىىىروريا  للىىىىىذهاب أبعىىىىد للحصىىىىىول علىىىىىى أسىىىىواق لبضىىىىى
علىىىىىى المىىىىىواد األوليىىىىىة الضىىىىىرورية لصىىىىىناعاته ، صىىىىىار مىىىىىن غيىىىىىر الم  ىىىىى  أو مىىىىىن المتعىىىىىذر علىىىىىيه  االسىىىىىتمرار فىىىىىي 
االعتمىىىىاد علىىىىى هىىىىذه المسىىىىاعد  المحليىىىىة ]األقىىىىارب والخىىىىدا [ واضىىىىطروا لىىىىذل  للبحىىىىث عىىىىن وكىىىى د آخىىىىرين.  هىىىىؤالد 

انوا يقومىىىىىىون بىىىىىىرح ت للمتىىىىىىاجر ، تمتىىىىىىد الىىىىىىوك د، الىىىىىىذين يشىىىىىىبهون الباعىىىىىىة المتجىىىىىىولين فىىىىىىي الوقىىىىىىت الحاضىىىىىىر، كىىىىىى
، لحسىىىىابه  الشخصىىىىي، حيىىىىث يتسىىىىلمون علىىىىى سىىىىبيل القىىىىرض سىىىىنواتأحيانىىىىا  علىىىىى مىىىىد  عىىىىد  شىىىىهور وحتىىىىى عىىىىد  

                                                 
 الملحق[.]لم نترجم هذا  36
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كميىىىة معينىىىىة مىىىىن البضىىىىا ع .. الىىىى  مىىىىن الصىىىىانع أو الىىىىزارع، وعنىىىىد عىىىىودته  يقومىىىىون إمىىىىا بتسىىىىديد سىىىىعر معىىىىين علىىىىى 
سىىىىىبة مىىىىىن تجىىىىىارته .  وفىىىىىي كىىىىىل حالىىىىىة يبىىىىىدو أن التىىىىىاجر كىىىىىان البضىىىىىا ع التىىىىىي قىىىىىدمت لهىىىىى  أو اقتسىىىىىا  األربىىىىىاح المكت

مىىىىا  بتسىىىىديد قيمىىىىة البضىىىىا ع المقدمىىىىة لىىىىه وجعىىىىل مىىىىن نفسىىىىه وعا لتىىىىه مسىىىىؤوال  شخصىىىىيا ، وفىىىىي حالىىىىة عىىىىد  تمكنىىىىه  ُملزا
 من تسديد رأس المال ف نه وعا لته يصب  ُملكا  للشخص الذي قا  بتمويله ]عبودية الدين[.

 
بشىىىىكل جيىىىىد إلىىىىى حىىىىد مىىىىا فىىىىي جميىىىىع نواحيىىىىه إال عنىىىىدما ُتسىىىىلب بضىىىىاعة التىىىىاجر  ويبىىىدو أن هىىىىذا النظىىىىا  كىىىىان يجىىىىري

فىىىىي الطريىىىىىق وبالتىىىىىالي، وبىىىىدون خطىىىىىأ مىىىىىن جانبىىىىىه، عنىىىىدها يصىىىىىب  التىىىىىاجر عىىىىىاجزا  عىىىىن تسىىىىىديد رأس المىىىىىال المقىىىىىد  
لىىىىىىه.  ولمجابهىىىىىىىة هىىىىىىذه الصىىىىىىىعوبة تىىىىىى  إدخىىىىىىىال النظىىىىىىا  الموصىىىىىىىوف فىىىىىىي شىىىىىىىريعة حمىىىىىىورابي، وبموجبىىىىىىىه، كمىىىىىىا هىىىىىىىو 

التىىىىاجر متحىىىىررا  مىىىىن كىىىىل المسىىىىؤوليات ]المنصىىىىوص عليهىىىىا[ فىىىىي عقىىىىده إذا أعلىىىىن رسىىىىميا   معىىىىروض أعىىىى ه، يصىىىىب 
 ]أقس [ بأنه قد تعر ض للسلب.

 
 

 2023تشرين الثاني  -تمت الترجمة في لندن 
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 نظرات تاريخية في التأمين
 ترجمة وتقديم

 
 تأليف: إيرفن  فيف ر و ديفيد كللو 

 
 

 التأمينمقدمة: موقع شريعة حمورابي في تاريخ 
مىىىىىىن الجىىىىىىزد األول المعنىىىىىىون نظىىىىىىرات  6-3الىىىىىىنص التىىىىىىالي، بعىىىىىىد هىىىىىىذه المقدمىىىىىىة، هىىىىىىو ترجمىىىىىىة للصىىىىىىفحات 

 نظرات في التأمينتاريخية من كتاب: 
Irving Pfeffer & David R. Klock, Perspectives on Insurance (Prentice-Hall, Inc, 
Englewood Cliffs, N.J., 1974) 

 
هىىىذا الىىىنص ألنىىىه بىىىين أيىىىدينا، وفيىىىه فا ىىىد  للتعىىىرف علىىىى بىىىواكير فكىىىر  التىىىأمين كمىىىىا لقىىىد أقىىىدمنا علىىىى ترجمىىىة 

لسىىىىىنا نىىىىىدعي معرفىىىىىة تاريخيىىىىىة ومىىىىىا   37وردت فىىىىىي شىىىىىريعة حمىىىىىورابي، وللتىىىىىذكير بىىىىىالعمق الحضىىىىىاري للعىىىىىراق.
نىىىىذكره فىىىىي هىىىىذه المقدمىىىىة القصىىىىير  لىىىىيس إال إشىىىىارات أوليىىىىة واقتبىىىىاس لىىىىبعض النصىىىىوص المتىىىىوفر  لىىىىدينا دون 

لعىىىىل المتمرسىىىىين فىىىىي البحىىىىث التىىىىاريخي لحضىىىىار  العىىىىراق القىىىىدي  يقومىىىىون   38التحليىىىىل والتعليىىىىق.الغىىىىوص فىىىىي 
بدراسىىىىىة اإلرث القىىىىىدي  إلظهىىىىىار جىىىىىذور فكىىىىىر  التىىىىىأمين وخاصىىىىىة فىىىىىي التعامىىىىىل التجىىىىىاري الخىىىىىارجي الىىىىىذي أنشىىىىىأ 

 الحاجة ألشكال أولية من إدار  الخطر توزيعا  وتحوي   له من خ ل المشاركة.
 

تمىىىا  سىىىابق بموضىىىوع هىىىذه المىىىاد .  ترجىىىع معرفتىىىي األوليىىىة بالموضىىىوع إلىىىى أوا ىىىل سىىىىبعينات لقىىىد كىىىان لنىىىا اه
القىىىىىرن الماضىىىىىىي عنىىىىىدما كنىىىىىىت أعمىىىىىىل فىىىىىي قسىىىىىى  التىىىىىىأمين الهندسىىىىىي فىىىىىىي شىىىىىىركة التىىىىىأمين الوطنيىىىىىىة.  وقتهىىىىىىا 
تعرفىىىىىت علىىىىىى د. سىىىىىلي  الىىىىىوردي، قسىىىىى  التخطىىىىىيط والمتابعىىىىىة، ونشىىىىىأت بيننىىىىىا ألفىىىىىة فكريىىىىىة واهتمامىىىىىا  باألشىىىىىكال 

يمكىىىىىىن أن تتخىىىىىىذها آليىىىىىىة التىىىىىىأمين فىىىىىىي التشىىىىىىكي ت االقتصىىىىىىادية القديمىىىىىىة والحديثىىىىىىة.  وكىىىىىىان الزميىىىىىىل التىىىىىىي 
، تنىىىىىىاول موضىىىىىىوع األشىىىىىىكال االجتماعيىىىىىىة Raikherالىىىىىىوردي يحىىىىىىدثني عىىىىىىن كاتىىىىىىب روسىىىىىىي، اسىىىىىىمه رايخىىىىىىر 

                                                 
   من وضع المترجم إضافة إلى هوامش أخرى مم كة. 23إلى  31الجوامش المرقمة 

 
، اعووداد وتجميووع د.إسوورا  جاسووم العمووران.  يمكوون قوورا ة هووذه قووانون حمووورابي ممشووروع كتووابةللتعريووف بشووريعة حمووورابي راجووع:  38

   الدراسة باستخدام الرابط التالي:

http://www.ao-academy.org/docs/hamorabi%20law.doc 
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للتىىىىىىىأمين فىىىىىىىي كتىىىىىىىاب صىىىىىىىدر بالروسىىىىىىىية فىىىىىىىي أواسىىىىىىىط أربعينيىىىىىىىات القىىىىىىىرن العشىىىىىىىرين وكىىىىىىىان يفكىىىىىىىر بترجمتىىىىىىىه 
 39للعربية.

 
)مجلىىىىة المؤسسىىىىة العامىىىىة للتىىىىأمين، ال أتىىىىوفر علىىىىى  رسىىىىالة التىىىىأمينوقتهىىىىا قىىىىرأت دراسىىىىة لزهيىىىىر العطيىىىىة فىىىىي  

نسىىىىىخة منهىىىىىا وال أتىىىىىذكر مضىىىىىمون المعالجىىىىىة( عىىىىىن األصىىىىىول األوليىىىىىة للتىىىىىأمين فىىىىىي مسىىىىىلة حمىىىىىورابي بقيىىىىىت 
تبطىىىىة لىىىى  أكىىىىن آنىىىىذا  قىىىىد تعرفىىىىت علىىىىى بعىىىىض العناصىىىىر الشىىىىعبية المر   40فكرتهىىىىا العامىىىىة عالقىىىىة فىىىىي ذاكرتىىىىي

ب ليىىىىىة التىىىىىىأمين كىىىىىىالتخفيف مىىىىىىن آثىىىىىىار مىىىىىىا يلحىىىىىىق اإلنسىىىىىان مىىىىىىن أذ  وأضىىىىىىرار ماديىىىىىىة مىىىىىىن خىىىىىى ل صىىىىىىندوق 
العشىىىير .  كمىىىىا لىىى  أتعىىىىرف علىىىى الصىىىىيغة التكافليىىىة للتىىىىأمين، التىىىي أخىىىىذت بالشىىىيوع منىىىىذ مىىىا يزيىىىىد عىىىن ث ثىىىىة 
 عقىىىىىىود، رغىىىىىى  أن هىىىىىىذه الصىىىىىىيغة كانىىىىىىت موضىىىىىىوعا  للتعليىىىىىىق عىىىىىىن مىىىىىىد  مشىىىىىىروعية التىىىىىىأمين التجىىىىىىاري فىىىىىىي
الشىىىىريعة اإلسىىىى مية.  وكانىىىىت معرفتىىىىي بهىىىىا ال تتجىىىىاوز مىىىىا يمكىىىىن إدراجىىىىه، مىىىىع شىىىى  مىىىىن التصىىىىرف، تحىىىىت 
عنىىىىىوان التكافىىىىىل االجتمىىىىىاعي كالزكىىىىىا  والصىىىىىدقات واألوقىىىىىاف والبىىىىىر بالوالىىىىىدين وكلهىىىىىا فىىىىىي رأي تجىىىىىن  صىىىىىوب 
 تحقيىىىىىق نمىىىىىط مىىىىىن التىىىىىوازن االجتمىىىىىاعي والتخفيىىىىىف مىىىىىن آثىىىىىار التفىىىىىاوت الطبقىىىىىي بىىىىىين النىىىىىاس دون المسىىىىىاس

 بالبناد االجتماعي.
 

طأأأأرفين واتفىىىىاق واضىىىى  بىىىىين  نظريأأأأة لالحتمأأأأاالتوهىىىىذه، كغيرهىىىىا، ليسىىىىت صىىىىي  تأمينيىىىىة خالصىىىىة تقىىىىو  علىىىىى 
مىىىىن آثىىىىار األضىىىىرار التىىىىي تصىىىىيب اإلنسىىىىان وأموالىىىىه رغىىىى  وجىىىىود  قسأأأأط لقأأأأاء الحمايأأأأة الماليأأأأةومتعاقأأأأدين 

 تنظأأأيم شأأأبي مؤسسأأأيو )واصىىىط حا  صىىىندوق أقسىىىاط التىىىأمين( يسىىىتفاد منىىىه فىىىي التعىىىويض صأأأندوق مأأأالي
)للنشىىىىاط التىىىىأميني( يقىىىىو  بىىىى دار  عمليىىىىة توزيىىىىع عىىىىبد الخسىىىىار  التىىىىي تلحىىىىق بىىىىالبعض علىىىىى عىىىىدد أكبىىىىر مىىىىن 

 41أعضاد الجماعة.
 

                                                 
 ة تعرفت على عنوان الكتاب 0912-0911أثنا  دراستي لنيل الماجستير في لندن م 39 

V. K. Raikher, Obshchestvenno-istoricheskie tipy strakhovania (Social Types of Insurance in 

History), Moscow – Leningrad, 1947. 

 Bernard Rudden, Soviet Insurance Law (Leyden: A. W. Sijthoff, 1966)لخصاً ألفكار مؤلفم في كتاب: وم

 
 .C. Fعنودما كنوت طالبواً للماجسوتير تعرفوت علوى كتواب عون األصوول التاريخيوة للتوأمين فوي كتواب كوان أصوالً أطروحوة للودكتوراه: 40

Trenerry, The Origin and Early History of Insurance (London: P. S. King & Son, 1926)   يعور  المؤلوف

ويكورك جوز اً مون  ،بعض األشكال األولية للنشواط التوأميني المتمثول بتحويول عو   الخطور مون طورف إلوى آخوراألولى منم  فصولفي ال

قووانين ل أفضول فوي كتواب وتعرفوت فيموا بعود علوى نصووص شوريعة حموورابي بشوك  أطروحتم لعقد القر  البحوري فوي العوراق القوديم.
 .ة0991، تعري : عيد مرعي مدمشق: دار الينابيع، بالد ما بين النجرين

 
 .1977-0992هذه المقاطع مستلة بتصرف من ورقة غير منشورة كتبتجا عن تجربتي في شركة التأمين الوطنية  41
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وهكىىىىىىىذا فىىىىىىى ن هىىىىىىىذه األشىىىىىىىكال األوليىىىىىىىة للتىىىىىىىأمين، رغىىىىىىى  غيىىىىىىىاب العناصىىىىىىىر التىىىىىىىي تنىىىىىىىتظ  التىىىىىىىأمين التجىىىىىىىاري، 
لخسىىىىىىىار  والتعىىىىىىىويض وتحويىىىىىىىل عىىىىىىىبد الخطىىىىىىىر الرأسىىىىىىىمالي، الحىىىىىىىديث لىىىىىىى  تكىىىىىىىن إال محىىىىىىىاوالت أولىىىىىىىى إلدار  ا

والتعاضىىىىىىد، وشىىىىىىكلت الخطىىىىىىوات األولىىىىىىى فىىىىىىي التطىىىىىىور ال حىىىىىىق للتىىىىىىأمين كمؤسسىىىىىىة تجاريىىىىىىة تقىىىىىىو  بوظيفىىىىىىة 
 التعويض عن األموال الهالكة وبالتالي تساه  في ديمومة اإلنتا .

 
 

 
بىىىىالغير لكننىىىىا ن حىىىىظ فىىىىي النصىىىىوص القديمىىىىة سىىىىياد  مبىىىىدأ القصىىىىاص لمىىىىن يتسىىىىبب بضىىىىرر أو خسىىىىار  تلحىىىىق 

ال نعىىىىىىىد  اسىىىىىىىتبداله بىىىىىىىالتعويض المىىىىىىىالي فىىىىىىىي بعىىىىىىىض الحىىىىىىىاالت.  ون حىىىىىىىظ أيضىىىىىىىا  إن معظىىىىىىى  مىىىىىىىن يقتىىىىىىىبس 
النصىىىوص القديمىىىة، الدنيويىىىة والدينيىىىة منهىىىا، يركىىىز علىىىى مىىىا لىىىه ع قىىىة بالشىىىأن المىىىادي وال يىىىرد لىىىديه  ذكىىىر 
و .  تلىىىىىىى  النصىىىىىىىوص التىىىىىىىي تمىىىىىىىس جسىىىىىىى  وحيىىىىىىىا  اإلنسىىىىىىىان ضىىىىىىىمن منظومىىىىىىىة العقوبىىىىىىىات فىىىىىىىي غايىىىىىىىة القسىىىىىىى

 لنستعرض بعضا  من هذه النصوص:
 
 ."ال تشفق عين  نفس بنفس عين بعين سن بسن يد بيد رجل برجل"

 21:19العهد القدي ، سفر التثنية، اإلصحاح 
 

ن حصىىىلت أذيىىىة تعطىىىي نفسىىىا بىىىنفس وكي ىىىا بكىىىي وجرحىىىا  وعينىىىا بعىىىين وسىىىنا بسىىىن ويىىىدا بيىىىد ورجىىى  برجىىىل "وا 
ا برض    ."بجرح ورض 
 25 ,24 ,23 :21الخرو ، اإلصحاح العهد القدي ، سفر 

 
ق. .( السىىىىىىومري إذ ورد فىىىىىىي المىىىىىىاد  األولىىىىىىى  2094-2222وقىىىىىىد سىىىىىىبق ذلىىىىىى  القصىىىىىىاص قىىىىىىانون أورنىىىىىىامو )

 42منه: " .... إذا اقترف رجل جريمة قتل ف ن ذل  الرجل يجب أن يقتل."
مىىىىىن الشىىىىىرا ع العراقيىىىىىة القديمىىىىىة ووجىىىىىدت طريقهىىىىىا إلىىىىىى األديىىىىىان التوحيديىىىىىة  والنصىىىىىوص الدينيىىىىىة هىىىىىذه مسىىىىىتقا 

األخىىىىىر .  قطعىىىىىا  لىىىىى  تؤسىىىىىس هىىىىىذه النصىىىىىوص البدا يىىىىىة الفظيعىىىىىة فىىىىىي أحكامهىىىىىا أشىىىىىكاال  أوليىىىىىة مىىىىىن التىىىىىأمين 
علىىىىىى الحىىىىىوادث الشخصىىىىىية إال فيمىىىىىا نىىىىىدر إذ نجىىىىىد فىىىىىي القىىىىىوانين العراقيىىىىىة القديمىىىىىة بعىىىىىض المىىىىىواد عىىىىىن مبىىىىىدأ 

 دنية بالمال بدال  من العقاب البدني.تعويض األضرار الب

 

                                                 
 .09عيد مرعي، مرجع سابق، ص  42
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ففىىىىي قىىىىانون إشىىىىنونا يىىىىرد مىىىىا  vicarious liabilityكمىىىىا نجىىىىد إشىىىىار  لتحمىىىىل المسىىىىؤولية نيابىىىىة عىىىىن الغيىىىىر 
 يلي:
 

 الماد  السادسة والخمسون
إذا كىىىىان )هنىىىىا ( كلىىىىب مسىىىىعور، وأعلمىىىىت السىىىىلطات صىىىىاحبه بىىىىذل ، لكىىىىن هىىىىذا لىىىى  يحىىىىرس )ينتبىىىىه 

إنسىىىىىانا  وسىىىىىب با موتىىىىىه، فعلىىىىىى صىىىىىاحب الكلىىىىىب أن يىىىىىدفع ثلثىىىىىي مينىىىىىة إلىىىىىى( كلبىىىىىه وعىىىىىض )الكلىىىىىب( 
 43فضة.

 
حكىىى  هىىىذه المىىىاد  ينصىىىب علىىىى "كلىىىب مسىىىعور" )الحىىىظ مسىىىتو  التنظىىىي  الىىىدقيق فىىىي قيىىىا  السىىىلطات بىىى ع   
صىىىاحب الكلىىىب بىىىأن كلبىىىه مسىىىعور( ولكىىىن المبىىىدأ الىىىذي ينىىىتظ  هىىىذه المىىىاد  ينطبىىىق علىىىى المسىىىؤولية المدنيىىىة 

اقديىىىىة( المعاصىىىىر  لىىىىرب البيىىىىت عىىىىن أفىىىىراد أسىىىىرته، وعىىىىن حيواناتىىىىه التىىىىي قىىىىد تسىىىىبب ضىىىىررا  )القانونيىىىىة أو التع
للطىىىىىرف الثالىىىىىىث، ومسىىىىىىؤولية رب العمىىىىىىل عىىىىىىن أفعىىىىىىال مسىىىىىتخدميه وآخىىىىىىرين عىىىىىىن وك  هىىىىىى  ومىىىىىىن يتصىىىىىىرفون 
باسىىىىىمه  ونيابىىىىىة عىىىىىنه .  ولعلنىىىىىا نسىىىىىتطيع الكتابىىىىىة عىىىىىن هىىىىىذا الموضىىىىىوع فىىىىىي المسىىىىىتقبل.  ون حىىىىىظ هنىىىىىا أن 

 على القصاص من صاحب الكلب المسعور بل التعويض النقدي.التعويض ال يقو  
 

 
 

مىىىىاد .  لىىىى  يقتىىىىبس المؤلفىىىىان، الىىىىذي نتىىىىرج  لهمىىىىا، مىىىىا يكفىىىىي مىىىىن موادهىىىىا  282مىىىىن  شىىىىريعة حمىىىىورابيتتىىىىألف 
للتوسىىىىع فىىىىي توضىىىىي  أهميتهىىىىا فىىىىي تشىىىىكيل العناصىىىىر البدا يىىىىة لفكىىىىر  التىىىىأمين خاصىىىىة وأنهىىىىا أكثىىىىر ثىىىىراد  مىىىىن 

الفقيىىىىىىر  مىىىىىىن هىىىىىىذه الناحيىىىىىىة وتميىىىىىىل إلىىىىىىى الجانىىىىىىب الىىىىىىديني والع قىىىىىىة الضىىىىىىيقة بىىىىىىين  العهىىىىىىد القىىىىىىدي نصىىىىىىوص 
العبىىىىىرانيين واألقىىىىىوا  األخىىىىىر .  إضىىىىىافة إلىىىىىى أن هىىىىىذه النصىىىىىوص العبريىىىىىة تاليىىىىىة لشىىىىىريعة حمىىىىىورابي.  وكمىىىىىا 

مىىىىأخوذ  مىىىىن هىىىىذه وغيرهىىىىا مىىىىن الشىىىىرا ع القديمىىىىة فىىىىي  العهىىىىد القىىىىدي يؤكىىىىد البىىىىاحثون فىىىى ن بعضىىىىا  مىىىىن مفىىىىردات 
اقتصىىىىىر المؤلفىىىىىان، فىىىىىي تجىىىىىاوز أهميىىىىىة شىىىىىريعة حمىىىىىورابي، علىىىىىى القىىىىىول: "ويمكىىىىىن إرجىىىىىاع أصىىىىىول العىىىىىراق.  

 بعض أشكال القرض البحري، أو التأمين البحري، لشريعة حمورابي أيضا ."
 

ونقتىىىىبس فيمىىىىا يلىىىىي بعىىىىض مىىىىواد شىىىىريعة حمىىىىورابي ذات الع قىىىىة بتطىىىىور مؤسسىىىىة التىىىىأمين فىىىىي جانبىىىىه البحىىىىري 
 المؤلفان دون إضافة تعليقات عليها. وغير البحري إلكمال ما أهمله

                                                 
 .32مرعي، مصدر سابق، ص  43
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 الماد  ما ة واثنتان

إذا أعطىىىىىى تىىىىىاجر فضىىىىىة إلىىىىىى بىىىىىا ع متجىىىىىول كسىىىىىلفة للتجىىىىىار  بىىىىىدون فا ىىىىىد ، وتعىىىىىرض حيثمىىىىىا ذهىىىىىب 
 للخسار ، يجب عليه أن يعيد رأس المال فقط إلى التاجر.

 
 الماد  ما تان واثنتان وث ثون

البن ىىىىىاد( أن يعىىىىىوض كىىىىىل مىىىىىا أتلىىىىىف وألن البيىىىىىت إذا أتلىىىىىف ممتلكىىىىىات )حاجىىىىىات وأشىىىىىياد( فعليىىىىىه )أي 
 الذي ل  يكن محكما  وسقط، عليه أن يبني البيت المتهد  على حسابه الخاص.

 
 الماد  ما تان وث ث وث ثون

إذا بنىىىىى بن ىىىىاد بيتىىىىا  ولىىىى  ينفىىىىذ عملىىىىه ب تقىىىىان وتصىىىىدع الجىىىىدار، فعلىىىىى هىىىىذا البن ىىىىاد أن يىىىىدع  الجىىىىدار 
 على حسابه الخاص.

 
 وسبع وث ثونالماد  ما تان 

إذا اسىىىىىىتأجر إنسىىىىىىان م حىىىىىىا  وسىىىىىىفينة وحم لهىىىىىىا حبوبىىىىىىا  أو صىىىىىىوفا  أو زيتىىىىىىا  أو بلحىىىىىىا  أو أي حمولىىىىىىىة 
أخىىىىىىر ، وأغىىىىىىرق هىىىىىىذا المىىىىىى ح السىىىىىىفينة نتيجىىىىىىة اإلهمىىىىىىال، وضىىىىىىاع مىىىىىىا عليهىىىىىىا، فعلىىىىىىى المىىىىىى ح أن 

 يعوض السفينة التي أغرقها مع كل ما كان عليها وفقد.
 

 الماد  ما تان وأربعون
سىىىىفينة ذات مجىىىىاديف )سىىىىفينة تبحىىىىر مىىىىع التيىىىىار( سىىىىفينة شىىىىراعية )سىىىىفينة تبحىىىىر عكىىىىس إذا صىىىىدمت 

التيىىىىار( وأغرقتهىىىىا، فعلىىىىى صىىىىاحب السىىىىفينة الىىىىذي سىىىىفينته غرقىىىىت أن يىىىىذكر أمىىىىا  اإللىىىىه كىىىىل مىىىىا فقىىىىد 
فىىىىىي سىىىىىفينته، وعلىىىىىى صىىىىىاحب السىىىىىفينة ذات المجىىىىىاديف )سىىىىىفينة تبحىىىىىر مىىىىىع التيىىىىىار( الىىىىىذي أغىىىىىرق 

 كس التيار( أن يعوضه سفينة وكل ما فقد.السفينة الشراعية )سفينة تبحر ع
 

 
 

أول صىىىىىىىيغة للتىىىىىىىأمين البحىىىىىىىري، وهىىىىىىىو أقىىىىىىىد  أنىىىىىىىواع التىىىىىىىأمين.   bottomryيعتبىىىىىىىر عقىىىىىىىد القىىىىىىىرض البحىىىىىىىري 
وبموجىىىىىىب هىىىىىىذا العقىىىىىىد، فىىىىىىي أحىىىىىىد صىىىىىىوره، يتحمىىىىىىل المىىىىىىدين )ربىىىىىىان السىىىىىىفينة أو صىىىىىىاحب السىىىىىىفينة الناقلىىىىىىة 
للبضىىىىىا ع( مسىىىىىؤولية تسىىىىىديد الىىىىىىدين والفا ىىىىىد  فىىىىىي حالىىىىىىة وصىىىىىول البضىىىىىا ع المشىىىىىىحونة سىىىىىليمة إلىىىىىى المكىىىىىىان 
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ن غرقىىىىىت السىىىىىفينة أو تعرضىىىىى ت للقرصىىىىىنة وهلكىىىىىت ومىىىىىا عليهىىىىىا مىىىىىن بضىىىىىا ع فىىىىى ن المىىىىىدين المتفىىىىىق عليىىىىىه.  وا 
 لن يكون مطالبا  ب رجاع قيمة القرض أو الفا د  المتفقة عليها مع ربان السفينة أو صاحبها.

 
)وفيهىىىىا عنصىىىىر االحتمىىىىال  المجازفأأأأةيقىىىىو  علىىىىى  طأأأأرفين اتفأأأأاق بأأأأينوالقىىىىرض البحىىىىري بهىىىىذه الصىىىىفة هىىىىو 
)عىىىىبد الخطىىىر( مىىىىن طىىىرف إلىىىىى آخىىىر لقىىىىاد  المجازفأأأةتحويأأأأل عأأأأبء بىىىالتعرض لخسىىىار  أو عىىىىدمها( وعلىىىى 

بضىىىىمان  (، إذ يقىىىىو  أحىىىىد الطىىىرفين بتمويىىىىل رحلىىىىة تجاريىىىىىىىىىىىىىىة بحريىىىىة فىىىىي شىىىكل قىىىىرضقسأأأأط التأأأأأمينفا ىىىد  )
أو كليهمىىىىىىىىا  (respondentia)وعنىىىىىىىىدها يعىىىىىىىىرف العقىىىىىىىىد باسىىىىىىىى   cargoأو البضىىىىىىىىاعة  bottomالسىىىىىىىىفينة 

bottomry bond  قيمىىىىىة القىىىىىرض مىىىىىع الفا ىىىىىد   بسىىىىى   اسىىىىىترد الىىىىىدا ن، فىىىىى ذا انتهىىىىىت الرحلىىىىىة البحريىىىىىة
ن فشىىىىىل ربىىىىىان السىىىىىفينة بسىىىىىداد الىىىىىدين فىىىىىي الموعىىىىىد المحىىىىىدد لىىىىىه فىىىىى ن سىىىىىفينته  المحىىىىىدد  قبىىىىىل قيىىىىىا  الرحلىىىىىة وا 

 44تصادر كسداد للدين.
ق. .(، الىىىىىىذي تنىىىىىىاول بعىىىىىىض  2924-2934وقبىىىىىىل شىىىىىىريعة حمىىىىىىورابي كىىىىىىان هنىىىىىىا  قىىىىىىانون ليبيىىىىىىت عشىىىىىىتار )

 جاد في الماد  الخامسة:مخاطر التجار  والنقل.  فقد 
 

إذا اسىىىىىتل  رجىىىىىل سىىىىىفينة وُحىىىىىددت لىىىىىه المسىىىىىافة المتفىىىىىق علىىىىىى قطعهىىىىىا، لكىىىىىن المىىىىى  ح غيىىىىىر  الطريىىىىىق 
 45وُسرقت السفينة، فعلى الذي استل  السفينة أن يدفع تعويضا  عنها."

 
                                                 

 ة عقد القر  البحري كما يلي:0900تعرف دائرة المعارف البريطانية مطبعة سنة   44

“BOTTOMRY, a maritime contract by which a ship (or bottom) is hypothecated in security for money 

borrowed for expenses incurred in the course of her voyage, under the condition that if she arrive at her 

destination the ship shall be liable for repayment of the loan, together with such premium thereon as may 

have been agreed for; but that if the ship be lost, the lender shall have no claim against the borrower 

either for the sum advanced or for the premium . The freight may be pledged as well as the ship, and, if 

necessary, the cargo also . In some cases the personal obligation of the shipmaster is also included . When 

money is borrowed on the security of the cargo alone, it is said to be taken up at respondentia; but it is 

now only in rare and exceptional cases that it could be competent to the shipmaster to pledge the cargo, 

except under a general bottomry obligation, along with the ship and freight . In consideration of the risks 

assumed by the lender, the bottomry premium (sometimes termed maritime interest) is usually high, 

varying of course with the nature of the risk and the difficulty of procuring funds.” 

http://encyclopedia.jrank.org/BOS_BRI/BOTTOMRY.html 

 للمزيد من الشر  والتوثيق راجع:

C. F. Trenerry, The Origin and Early History of Insurance including the Contract of Bottomry 

(London: P. S. King & Son, 1926) 

 من كتابم. 31الذي يقتبس التعريف أعاله في ص 

 
.  ويعلووق د. مرعووي علووى قووانون ليبيووت عشووتار بووالقول: "ويقوووم قووانون ليبيووت عشووتار علووى مبوودأ 31عيوود مرعووي، مصوودر سووابق، ص  45

بالسوون.  وعقوبووة الموووت التووي توورد كثيووراً فووي قووانون تعووويض الخسووارة بالمووال، ولوويس كقووانون حمووورابي علووى مبوودأ العووين بووالعين والسوون 

 .32حمورابي ال تذكرها المواد المكتشفة من قانون ليبيت عشتار." ص 

 

http://encyclopedia.jrank.org/BOS_BRI/BOTTOMRY.html
http://encyclopedia.jrank.org/BOS_BRI/BOTTOMRY.html
http://encyclopedia.jrank.org/BOS_BRI/BOTTOMRY.html
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ن فىىىىىىي عهىىىىىىد الملىىىىىى  دادوشىىىىىىا )نحىىىىىىو  نقتىىىىىىبس 46ق. .( 2800وكىىىىىىان هنىىىىىىا  قىىىىىىانون إشىىىىىىنونا الىىىىىىذي دو 
 والذي يتناول الفعل البشري )اإلهمال( المؤدي إلى الخسار  وليس أعمال القو  القاهر :منها اآلتي 

 
 الماد  الخامسة

 إذا أغرق الم ح السفينة نتيجة اإلهمال، فعليه أن يدفع كل ما أغرق كام  .
 

 الماد  السادسة
شىىىىىىيقيل  20إذا اسىىىىىىتولى إنسىىىىىىان بطريقىىىىىىة غيىىىىىىر شىىىىىىرعية علىىىىىىى سىىىىىىفينة ليسىىىىىىت لىىىىىىه فعليىىىىىىه أن يىىىىىىدفع 

 فضة.
 

ومىىىىىىن بىىىىىىاب التوسىىىىىىع نقتىىىىىىبس مىىىىىىادتين مىىىىىىن قىىىىىىانون إشىىىىىىنونا لهمىىىىىىا ع قىىىىىىة بالضىىىىىىرر المىىىىىىادي الىىىىىىذي يسىىىىىىتوجب 
 التعويض:

 
 الماد  السادسة والث ثون

إذا أعطىىىىى رجىىىىل مالىىىىه )حرفيىىىىا : أم كىىىىه( كأمانىىىىة إلىىىىى )رجىىىىل( موثىىىىوق، وعلىىىىى الىىىىرغ  مىىىىن أن البيىىىىت 
والنافىىىىذ  لىىىى  ُتكسىىىىر، ُفقىىىىد المىىىىال الىىىىذي أعطىىىىاه )بيىىىىت الرجىىىىل الموثىىىىوق( لىىىى  ُيقىىىىتح  والبىىىىاب لىىىى  ُيخلىىىىع 

 إياه )الرجل(، فعليه أن يعو ضه عن ماله.
 

 الماد  السابعة والث ثون
إذا نهىىىىب )ُسىىىىرق( بيىىىىت الرجىىىىل، وفقىىىىد صىىىىاحب البيىىىىت شىىىىي ا  مىىىىن أموالىىىىه مىىىىع المىىىىال المىىىىوداع الىىىىذي 

قىىىىا   (: "مىىىىىع أعطىىىىاه إيىىىىاه، فعلىىىىى صىىىىىاحب البيىىىىت أن يقسىىىى  لىىىىىه باإللىىىىه عنىىىىد بوابىىىىة معبىىىىىد تيشىىىىبا  )
مالىىىى  فقىىىىدت أمىىىىوال  أيضىىىىا ، لىىىى  أقتىىىىرف غشىىىىا  أو كىىىىذبا "  هكىىىىذا يجىىىىب أن يحلىىىىف لىىىىه، بعىىىىد ذلىىىى  لىىىىيس 

 لهذا أية مطالب عليه.
 

 
 

                                                 
 .23كل هذه المعلومات والنصوص مستقاة من مرعي، مصدر سابق، ص  46
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عىىىىىن عقىىىىىد القىىىىىرض البحىىىىىري.  يقىىىىىول  Trenerryختامىىىىىا  لهىىىىىذه المقدمىىىىىة نىىىىىورد ترجمىىىىىة ألطروحىىىىىة د. ترينيىىىىىري 
 في تلخيصه لنظريته ما يلي:

 
ق. . أنشىىىىىىىأها البىىىىىىىابليون اللىىىىىىىذين قىىىىىىىاموا  2250إن صىىىىىىىيغة العقىىىىىىىد للقىىىىىىىرض يعىىىىىىىود إلىىىىىىىى مىىىىىىىا قبىىىىىىىل  2"

]اتفىىىىاق  Commenda of Islamبتطويرهىىىىا اعتمىىىىادا  علىىىىى عىىىىرف تجىىىىاري شىىىىبيه لمىىىىا يعىىىىرف بالىىىىى 
 تجاري كالقراض والمضاربة تشبه شركة التضامن[.

 
فىىىىىوا الفينيقيىىىىىين والهنىىىىىدوس علىىىىى 2 ى العقىىىىىد، وقىىىىىا  هىىىىىؤالد بتغييىىىىىر إن البىىىىىابليين ومىىىىىن خىىىىى ل تجىىىىىارته  عر 

 وتحوير العقد ليتماشى مع متطلباته .

 
إن الفينيقيىىىىىين نقلىىىىىوا العقىىىىىد المحىىىىىور مىىىىىن قىىىىىبله  إلىىىىىى السىىىىىاحل الشىىىىىرقي للبحىىىىىر األبىىىىىيض المتوسىىىىىط  3

 شام   اإلغريق والروديين وغيره  ...

 
 الروديين.إن الرومان اكتسبوا معرفته  بالعقد من اإلغريق أو، وهذا احتمال ضعيف، من  4

 
إن العقىىىىد كمىىىىا كىىىىان معروفىىىىا  ومسىىىىتعم   فىىىىي العصىىىىور الوسىىىىطى قىىىىد جىىىىاد أساسىىىىا  كمحصىىىىلة للعقىىىىد  5

 47في صيغته الرومانية لكن مصدره في آخر األمر يعود للبابليين."
 

إن فكىىىىر  التعىىىىويض أو الضىىىىمان أو المشىىىىاركة فىىىىىي الخطىىىىر بحىىىىد ذاتهىىىىا، كمىىىىىا تىىىىرد فىىىىي شىىىىريعة حمىىىىىورابي أو 
ي إال محىىىاوالت بدا يىىىة تضىىى  عناصىىىر تطىىىورت فيمىىىا بعىىىد لتشىىىك ل آليىىىة التىىىأمين ويجىىىب الكتىىىب الدينيىىىة، مىىىا هىىى

ىىىىل بمىىىىا لىىىىيس فيهىىىىا.  ونعنىىىىي بىىىىذل  الهىىىىوس اإليىىىىديولوجي فىىىىي اكتشىىىىاف  أن تقىىىىرأ فىىىىي هىىىىذا السىىىىياق دون أن ُتحم 
المؤسسىىىىىات الحديثىىىىىة فىىىىىي العىىىىىال  القىىىىىدي  كمؤسسىىىىىة التىىىىىأمين والسىىىىىوق والرأسىىىىىمالية ..الىىىىى .  شىىىىىريعة حمىىىىىورابي 

مكانىىىىىىة مميىىىىىىز  فىىىىىىي تىىىىىىاري  التشىىىىىىريعات القانونيىىىىىىة لشىىىىىىموليتها ووضىىىىىىوح األحكىىىىىىا  الىىىىىىوارد  فيهىىىىىىا، وهىىىىىىي تحتىىىىىىل 
تسىىىىتحق مزيىىىىدا  مىىىىن الدراسىىىىة إلغنىىىىاد تواصىىىىل العىىىىراقيين بجىىىىذوره  الحضىىىىارية والوقىىىىوف علىىىىى سىىىىبق البىىىىابليين 
د القىىىىىدماد فىىىىىي إدخىىىىىال قواعىىىىىد معينىىىىىة إلدار  الع قىىىىىات بىىىىىين النىىىىىاس وصىىىىىارت تشىىىىىك ل مىىىىىع مىىىىىرور الىىىىىزمن أحىىىىى

 مصادر ابتداع آلية التأمين.  نأمل أن يقو  زم ؤنا المعنيين بهذا الدرس.
 

                                                 
47 Trennery 39، مصدر سابق، ص. 
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 مصباح كمال
 2008تموز  2
 

 نظرات تاريخية في التأمين النص المترجم:
 

 بواكير تاريخ التأمين
ارتىىىىبط تطىىىىور التىىىىأمين مىىىىع بدايىىىىة التىىىىاري  االقتصىىىىادي ك ليىىىىة لتقليىىىىل الخىىىىوف والقلىىىىق الىىىىذي يىىىى ز  النىىىىاس فىىىىي 

الملي ىىىىىة بعىىىىد  التأكىىىىىد.  ورغىىىىى  أن اآلليىىىىة كانىىىىىت تفتقىىىىىر للنقىىىىاد الىىىىىذي يتصىىىىىف بىىىىه التىىىىىأمين المعاصىىىىىر  حيىىىىاته 
فىىىى ن المشىىىىاركة فىىىىي الخطىىىىر وآليىىىىات تحويلىىىىه موجىىىىود  فىىىىي كىىىىل الحضىىىىارات القديمىىىىة.  فقىىىىد تنبىىىىه النىىىىاس إلىىىىى 
الحاجىىىىىة للتخفيىىىىىف مىىىىىن وطىىىىىأ  األخطىىىىىار فىىىىىي حيىىىىىاته  اليوميىىىىىة وتقلىىىىىيص عىىىىىد  التأكىىىىىد مىىىىىن المجهىىىىىول بهىىىىىدف 

عظىىىىىي  األمىىىىىان ألنفسىىىىىىه .  إن كىىىىىل الحضىىىىىارات التىىىىىىي درسىىىىىتها العلىىىىىو  االجتماعيىىىىىىة ابتىىىىىدعت آليىىىىىة للتىىىىىىأمين ت
بشىىىىكل أو آخىىىىر.  فكلمىىىىا كىىىىان القلىىىىق حاضىىىىرا  فىىىىي الشىىىىأن االقتصىىىىادي ظهىىىىر التىىىىأمين كوسىىىىيلة لتحريىىىىر الفىىىىرد 

 من بعض نتا   المثبطات أو الفوضى االقتصادية.
 

 فكرة التأمين
تىىىىأمين يتصىىىىف بعموميىىىىة ليشىىىىمل الممارسىىىىات المؤسسىىىىية المختلفىىىىة فىىىىي أكثىىىىر يبحىىىىث المىىىىؤر  عىىىىن تعريىىىىف لل

 من مكان.  واعتمادا  على ذل  يكون التعريف العا  التالي مناسبا :
 

التىىىىىأمين آليىىىىىة لتخفىىىىىيض عىىىىىد  التأكىىىىىد لىىىىىد  طىىىىىرف، يسىىىىىمى المىىىىىؤمن لىىىىىه، مىىىىىن خىىىىى ل تحويىىىىىل أخطىىىىىار معينىىىىىة لطىىىىىرف آخىىىىىر، 
اسىىىىىىتردادا ، جز يىىىىىىا  علىىىىىىى األقىىىىىىل، للخسىىىىىىا ر االقتصىىىىىىادية التىىىىىىي تعىىىىىىرض لهىىىىىىا [، الىىىىىىذي يىىىىىىوفر المىىىىىىي يسىىىىىىمى المىىىىىىؤِمن ]بكسىىىىىىر 

 48.المؤمن له
 

                                                 
48 Irving Pfeffer, Insurance and Economic Theory (Homewood, Ill.: Richard D. Irwin, Inc., 1956), p 

53. 
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المفىىىىاهي  األساسىىىىية فىىىىي هىىىىذا التعريىىىىف هىىىىي: "تخفىىىىيض عىىىىد  التأكىىىىد" وهىىىىو إنقىىىىاص قلىىىىق المىىىىؤمن لىىىىه الفىىىىرد  
"تحويىىىىىل أخطىىىىىار معينىىىىىة" الىىىىىذي يىىىىىدل ضىىىىىمنا  علىىىىىى عىىىىىد  قابليىىىىىة تحويىىىىىل جميىىىىىع مصىىىىىادر الخسىىىىىار   "اسىىىىىترداد 

القتصىىىىىىادية" يعنىىىىىىي أن كىىىىىىل أنىىىىىىواع الخسىىىىىىا ر التىىىىىىي يتعىىىىىىرض لهىىىىىىا المىىىىىىؤمن الفىىىىىىرد ليسىىىىىىت قابلىىىىىىة الخسىىىىىىا ر ا
للتعىىىىويض، فلىىىىيس هنىىىىا  مىىىىؤمن يسىىىىتطيع أن يأمىىىىل باسىىىىتعاد  حىىىىب مىىىىن رحىىىىل عىىىىن الىىىىدنيا أو اسىىىىتعاد  القيمىىىىة 
الجماليىىىىة لعمىىىىل فنىىىىي أصىىىىيل.  كىىىىل مىىىىا يأملىىىىه المىىىىؤمن هىىىىو التعىىىىويض الجز ىىىىي للخسىىىىار  االقتصىىىىادية.  هىىىىذا 

 49يقو  به التأمين اليو ، وهو كل ما يستطيع التأمين القيا  به تقريبا . هو كل ما
 

 والدة التأمين
تخبرنىىىىىا األسىىىىىاطير أن التجىىىىىار الصىىىىىينيين الىىىىىذين كىىىىىانوا يسىىىىىي رون رح تهىىىىى  فىىىىىي نهىىىىىر يىىىىىانغتزي الغىىىىىادر كىىىىىانوا 
ب يوزعىىىىون شىىىىحن بضىىىىا عه  علىىىىى قىىىىوارب مختلفىىىىة بىىىىدال  مىىىىن حصىىىىرها فىىىىي قىىىىارب واحىىىىد.  وهكىىىىذا فىىىى ن القىىىىار 

الواحىىىىد كىىىىان يحمىىىىل بضىىىىا ع تعىىىىود ألكثىىىىر مىىىىن تىىىىاجر.  فىىىى ذا أنقلىىىىب القىىىىارب فىىىى ن خسىىىىار  كىىىىل تىىىىاجر كانىىىىت 
 law of averageمحىىىىىدد  بجىىىىىزد صىىىىىغير مىىىىىن مجمىىىىىل بضىىىىىاعته.  ويفتىىىىىرض هنىىىىىا أن قىىىىىانون المعىىىىىدل 
 يلعب دوره في الحفاظ على القس  األعظ  من البضا ع المشحونة بهذه الطريقة.

 
كايىىىىىىة تتعلىىىىىىق بالقوافىىىىىىل التىىىىىىي تجىىىىىىوب الصىىىىىىحراد وتقىىىىىىع ضىىىىىىحية لقطىىىىىىاع الطىىىىىىرق واللصىىىىىىوص النسىىىىىىخة العربيىىىىىىة لهىىىىىىذه الح

مىىىىىن جمىىىىىل فىىىىىي القافلىىىىىة الواحىىىىىد  يمكىىىىىن والقراصىىىىىنة.  فمىىىىىن خىىىىى ل توزيىىىىىع بضىىىىىاعته علىىىىىى عىىىىىد  قوافىىىىىل وبىىىىىين أكثىىىىىر 
للتىىىىىاجر أن يكىىىىىون متأكىىىىىدا  بمىىىىىا يكفىىىىىي إن وقعىىىىىت مصىىىىىيبة وذلىىىىى  ألن جىىىىىزدا  يسىىىىىيرا  مىىىىىن بضىىىىىاعته تتعىىىىىرض 

 للخسار .
 

نسىىىخة أخىىىر  مىىىن هىىىذه الحكايىىىة تكىىىون اإلشىىىار  إلىىىى اإلبحىىىار قىىىرب الشىىىواط  فىىىي آسىىىيا الوسىىىطى حيىىىث وفىىىي 
أي توزيىىىىىىع  –كانىىىىىىت الخسىىىىىىا ر الناتجىىىىىىة عىىىىىىن أعمىىىىىىال القرصىىىىىىنة أو األنىىىىىىواد البحريىىىىىىة تقلىىىىىىل بىىىىىىنفس الطريقىىىىىىة 

 البضاعة.
 

                                                 
يختلوف بوواحثو التوأمين فوي تحديود أصووول مؤسسوة التوأمين اعتمواداً علووى التعريفوات التوي يسوتخدموها.  فووالبعض يعتبور وجوود "عقووود  49 

" أو ابتووداع "قووانون األعووداد الكبيوورة" وكونجووا أساسووية.  فكوورة التحويوول التووأمين" أساسووياً، ويجووادل آخوورون بأهميووة "العلوووم اإلكتواريووة

ومووا  03، مصوودر سووابق، ص  Pfefferمشووتركة فووي معظووم تعريفووات التووأمين.  لنطووالع علووى مناقشووة مستفيضووة لجووذا الموضوووع راجووع 

 بعدها، وكذلك:

Herbert S. Denenberg “The Legal Definition of Insurance,” The Journal of Insurance, Vol. 30, No. 3 

(Se[t. 1963), pp 319ff. 
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قىىىىىىىو  إذ ي suretyshipربمىىىىىىىا كىىىىىىىان أول ذكىىىىىىىر لمفهىىىىىىىو  التحويىىىىىىىل التىىىىىىىأميني هىىىىىىىو ذلىىىىىىى  المتعلىىىىىىىق بالضىىىىىىىمان 
العديىىىىد مىىىىن الم حظىىىىات عىىىىن  العهأأأأد القأأأأديمطىىىىرف بضىىىىمان أداد العقىىىىود مىىىىن قبىىىىل طىىىىرف آخىىىىر.  ويضىىىى  

 ممارسة مثل هذا الضمان.
 

 ، ف ىىىى ا ِلغاِريىىىىب  ىىىىف ْقتا كا ، ِإْن صا ىىىىاِحبا ا ىىىىِمْنتا صا ، ِإْن ُأِخىىىىْذتا  ياىىىىا اْبِنىىىىي، ِإْن ضا ىىىى اِ  فاِمىىىى ا ِلْقىىىىتا ِفىىىىي كا ِإْن عا
 ، ىىى اِ  ِفيىىى ا ، اْذهاىىىْب تاىىىراا ا واأاِلىىى   ِإذ ا فاافْ  ِبكا ىىىاِحِب ا ىىى ا ِإذاا ِصىىىْرتا ِفىىىي ياىىىِد صا ناىىى ِ  ناْفسا ىىىْل هىىىذاا ياىىىا اْبِنىىىي، وا عا
. اِحِب ا لاى صا  عا

 
. ِ نٌّ ْفقا األاْيِدي ُمْطما ماْن ُيْبِغُض صا رُّ ماْن ياْضماُن غاِريب ا، وا ر ا ُيضا را  ضا

 
اُن الن اِقُص اْلفاْهِ  ياْصِفُق كافًّا وا  ان ا.ااإِلْنسا ما اِحباُه ضا  ياْضماُن صا

 
اِنِب اْرتاِهْن ِمْنُه. ِمنا غاِريب ا، واألاْجِل األاجا  ُخْذ ثاْوباُه ألان ُه ضا

 
اِمِني الدُُّيوِن. ، واالا ِمْن ضا اِفِقي اْلكافِ   الا تاُكْن ِمْن صا

 
 . اِمِني ِعْندا ناْفِس ا فِ ُق ياِدي؟ ُكْن ضا  ماْن ُهوا ال ِذي ُيصا

 
الضىىىىىىمان العديىىىىىىد مىىىىىىن أصىىىىىىحاب األمىىىىىىوال وهىىىىىىزه  كمىىىىىىو  البحىىىىىىر  وأخىىىىىىر  العظىىىىىىا  مىىىىىىن قىىىىىىد أفسىىىىىىد 

 50 الرجال من بيوته  وانتهوا يجوبون في أراضي غريبة.

                                                 
 .09: 31؛ 02: 01؛ 01: 00؛ 3-0: 6العجد القديم، األمثال، 50 

 .2: 01العجد القديم، أيوب، 

 02: 39العجد القديم، الجامعة، 

 

 مالحظة من المترجم:

الوذي لوم نسوتطع  02: 39نص المقتوبس مون سوفر الجامعوة، مقتبسوة مون اإلنترنيوت باسوتثنا  الو الكتواب المقودكالترجمة العربية لنصووص 

ة وقمنووا 0999منسووخة جمعيووات الكتوواب المقوودك المتحوودة،  الكتوواب المقوودكالوصووول إليووم ولووم نجووده فووي النسووخة العربيووة المطبوعووة موون 

 بترجمتم.

 

 ً للموقوف مون التوأمين لودى األحبوار ال  ال ترقى هذه اإلشارات إلى مستوى التشريع الذي نجده فوي شوريعة حموورابي حتوى أن كتابواً مكرسوا

 عند عر  الخلفيات اليجودية وغير اليجودية للتأمين.  راجع: الكتاب المقدكيعتمد على مثل هذه النصوص وال يذكر 

S, M. Passmaneck, Insurance in Rabbinic Law (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1974), pp 

1-32. 
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اتخىىىىذت أقىىىىد  العقىىىىود التأمينيىىىىة، فىىىىي معناهىىىىا االصىىىىط حي، شىىىىكل ترتيبىىىىات قانونيىىىىة، قبىىىىل قىىىىرون عديىىىىد  مىىىىن 

د بالتىىىىأمين االجتمىىىىاعي والتىىىىأمين البحىىىىري.  التىىىىاري  المىىىىي دي، تضىىىىمنت عناصىىىىر لمىىىىا أصىىىىب  يعىىىىرف فيمىىىىا بعىىىى
 51ق. .( التي نصت: 2750-2750)حوالي  شريعة حمورابيوالدليل الر يسي لهذه الرؤية هو 

 
 الماد  الثالثة والعشرون

إذا لىىىى  ُيضىىىىبط السىىىىارق يىىىىذكر الرجىىىىل المسىىىىروق أشىىىىيا ه المفقىىىىود  أمىىىىا  اإللىىىىه، ويجىىىىب علىىىىى المدينىىىىة 
  52أرضه  ومنطقته ، أن يعوضوه عن مسروقاته.والوالي، الذي حدثت السرقة في 

 
إن أحكىىىىىا  "التىىىىىأمين" فىىىىىي القىىىىىوانين البابليىىىىىة تسىىىىىتحق اهتمامىىىىىا  خاصىىىىىا  مىىىىىن مىىىىىؤرخي التىىىىىأمين.  واألحكىىىىىا  ذات 

 الع قة هي:
 

 الماد  الرابعة والعشرون
حيىىىىىا ( فيجىىىىىب علىىىىىى المدينىىىىىة والىىىىىوالي أ  يىىىىىدفعا إلىىىىىى  –إذا )كانىىىىىت هنىىىىىا ( ضىىىىىحية )حرفيىىىىىا : نفىىىىىس 

 ا )أهل الضحية( مينة واحد  من الفضة.أهله
 

 الماد  الخامسة والعشرون

                                                                                                                                               
ق.م.ة.  أنظوور: مرعووي، مصوودر سووابق،  912-0292وفكوورة الضوومان والوورهن موجووودة أيضوواً فووي قوووانين العصوور اآلشوووري الوسوويط م

 .023و  022المادة الثالثة والمادة الرابعة والمادة السابعة، ص 

 
 ة.  مم كة.0991الينابيع، مدمشق: دار  قوانين بالد ما بين النجريناقتبسنا الترجمة العربية لجذه النصوص من عيد مرعي،  51

 
52 C.H.W. Johns, Babylonia and Assyrian Laws, Contracts and Letters (New York: Charles 

Scribner’s Sons, 1904), p. 5. 

، مصوودر سووابق.  ويختلووف C.H.W. Johnsقبوول الموويالد بحسوو  موا ذكووره  3311يحودد معظووم الكتوواب تواريخ شووريعة حمووورابي حووالي 

قبوول  3131-3191ثووار بشووأن تحديوود تواريخ دقيووق إال أن إحوودى الموودارك الرئيسوية المعاصوورة تحوودد توواريخ حكوم حمووورابي قبوول علموا  اآل

 G.R.Driver and John C. Miles, The Babylonian Laws, Vol. 1 (London: Oxford Universityالمويالد.  أنظور 

Press, 1952) pp. xxiv-xxvi; W. F. Leemans, Foreign Trade in the Old Babylonian Period (Leiden, 

Holland: E.J.Brill, 1960) p. 3  قبل الميالد كتاريخ لحكم حمورابي. 0111-0193الذي يعتمد الفترة 

 

 متور فوي 1.65متور إلوى  1.95متور ويسوتدق طرفجوا مون  2.25شريعة حمورابي محفورة في مسلة من الحجور البركواني األسوود بارتفواع 

و ينووواير  0910[ فوووي سوسووة، بيرسووويبولس القديموووة، فووي ديسووومبر 0211-0933] De Morganمحيطووم.  وقووود وجوودها دي مورغوووان 

 Mèmores deمتناثرة وتوم تجميعجوا بعدئوذ.  وقاموت وزارة التعلويم الفرنسوية بنشور بصوماتجا ككليشويجات فوي الجوز  الرابوع مون  0913

la Dèlègation en Perseس وأربعون عموداً وحوالي ثالثة آالف وستمائة خط..  وتضم المسلة خم 
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إذا شىىىىىبت نىىىىىار فىىىىىي بيىىىىىت إنسىىىىىان، وذهىىىىىب إنسىىىىىان لمطفىىىىىاد، ورفىىىىىع عينيىىىىىه علىىىىىى أغىىىىىراض صىىىىىاحب 
 البيت، وأخذ أغراض صاحب البيت، )ف ن( هذا اإلنسان ُيلقى في هذه النار.

 
 الماد  الخامسة واألربعون

  إلىىىىى مىىىىزارع )حرفيىىىا : حىىىىارث(، واسىىىىتل  أجىىىر  حقلىىىىه.  فيمىىىىا بعىىىىد إذا أعطىىىى إنسىىىىان حقلىىىىه مقابىىىل أجىىىىر 
 الحقل أو أخذه فيضان فالخسار  يتحملها المزارع. 53أغرق أدد

 
 الماد  الثامنة واألربعون

إذا كىىىىان علىىىىى إنسىىىىان ديىىىىن، وأغىىىىرق أدد حقلىىىىه أو أخىىىىذه فيضىىىىان، أو بسىىىىبب عىىىىد  وجىىىىود المىىىىاد لىىىى  
تنبىىىىىت حبىىىىىوب فىىىىىي الحقىىىىىل، ف نىىىىىه فىىىىىي هىىىىىذه السىىىىىنة ال يسىىىىىدد دا نىىىىىه حبوبىىىىىا ، وتغيىىىىىر وثيقتىىىىىه )حرفيىىىىىا  

 تطر  لتغييرها كونها مصنوعة من الطين(، وال يدفع فا د  عن هذه السنة.
 

 الماد  ما ة وسبعة عشر 
إذا تراكمىىىىىىت ديىىىىىىون علىىىىىىى إنسىىىىىىان )مىىىىىىا(، وأعطىىىىىىى زوجتىىىىىىه أو ابنىىىىىىه أو ابنتىىىىىىه مقابىىىىىىل الفضىىىىىىة )أي 
الىىىىىدين( أو أعطىىىىىاه  إلىىىىىى عبوديىىىىىة الىىىىىدين )أي وضىىىىىعه  تحىىىىىت تصىىىىىرف دا نىىىىىه(، فعلىىىىىيه  أن يعملىىىىىوا 
فىىىىىىي بيىىىىىىت مشىىىىىىتريه  أو مسىىىىىىتعبده  مىىىىىىد  ثىىىىىى ث سىىىىىىنوات، وفىىىىىىي السىىىىىىنة الرابعىىىىىىة يجىىىىىىب أن يطلىىىىىىق 

 سراحه .
 

 عشرونالماد  ما ة وخمسة و 
إذا أعطىىىىى إنسىىىىان شىىىىي ا  مىىىىا للحفىىىىظ، وحيىىىىث أعطىىىىى، نتيجىىىىة ثغىىىىر  )فىىىىي البيىىىىت( أو تسىىىىلق )جىىىىدار( 
فقُىىىىد الشىىىىيد مىىىىع شىىىىيد يعىىىىود إلىىىىى صىىىىاحب البيىىىىت، فعلىىىىى صىىىىاحب البيىىىىت الىىىىذي أهمىىىىل، وجعىىىىل مىىىىا 
أُعطىىىىي إليىىىىه للحفىىىىظ يضىىىىيع، أن يعىىىىوض صىىىىاحب الشىىىىيد الخسىىىىار  كاملىىىىة، وعلىىىىى صىىىىاحب البيىىىىت 

 54من سارقه.أن يبحث عما فقده ويأخذه 
 

، أو التىىىىىىىأمين البحىىىىىىىري، bottomry loanويمكىىىىىىىن إرجىىىىىىىاع أصىىىىىىىول بعىىىىىىىض أشىىىىىىىكال القىىىىىىىرض البحىىىىىىىري 
  لشريعة حمورابي أيضا .

                                                 
أدد مباألكاديةة وإشكور مبالسومريةة وهودد مباآلراميوةة: إلوم المطور والوري  والعاصوفة، سوالحم البورق والرعود.  شواعت عبادتوم لويس  53

 رعي، مصدر سابق. مم كة.راجع: عيد م  فقط في بالد الرافدين بل في سورية أيضاً.  من مراكز عبادتم المشجورة آشور وحل .

 
54 Johns, op. cit, Ch. 11. 
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 التكافل القبلي في الجزيرة العربية
 

)بيىىىىروت:  التأأأأأمين والشأأأأريعة اإلسأأأأالميةالفصىىىىل الثىىىىاني مىىىىن كتىىىىاب محمىىىىد مصىىىىل  الىىىىدين، هىىىىذه الدراسىىىىة مسىىىىتلة مىىىىن 
تىىىىىى  ضىىىىىى  هىىىىىىذه   .  ترجمىىىىىىة تيسىىىىىىير التريكىىىىىىي ومراجعىىىىىىة مصىىىىىىباح كمىىىىىىال.44-33( ص 2022، 2منتىىىىىىد  المعىىىىىىارف، ط 

 الدراسة للكتاب بعد الحصول على موافقة الناشر.
 

 . المجتمع القبلي2
"ُيعىىىىر ف المجتمىىىىع بأنىىىىه نظىىىىا  مىىىىن األفعىىىىال البشىىىىرية المترابطىىىىة، والموزعىىىىة علىىىىى منطقىىىىة محىىىىدد  تحفىىىىظ هويىىىىة 

. ويشىىىىكل كىىىىل فىىىىرد  مىىىىن هىىىىذه المكونىىىىات أو األعضىىىىاد مركىىىىزا  2بيىىىىة لمكوناتهىىىىا األساسىىىىية علىىىىى مىىىىر  الىىىىزمن"تقري
لعىىىىدد كبيىىىىر مىىىىىن الع قىىىىات االجتماعيىىىىىة "وتعتمىىىىد مثىىىىىل هىىىىذه الع قىىىىة عليىىىىىه، وعلىىىىى صىىىىىفاته، وعلىىىىى أفعالىىىىىه، 

ع قىىىىات تشىىىىكل مثلمىىىىا تىىىىؤثر علىىىىى العضىىىىو أيضىىىىا  وتعىىىىد ل صىىىىفاته وأفعالىىىىه. وهىىىىذه الوحىىىىد  المرك بىىىىة مىىىىن هىىىىذه ال
 . 2بمجموعها حيا  المجتمع"

 
يمىىىىر  المجتمىىىىع فىىىىي أثنىىىىاد تطىىىىوره بالعديىىىىد مىىىىن المراحىىىىل، والنىىىىاس فىىىىي المجتمىىىىع اآلخىىىىذ بىىىىالتطور ياُعىىىىونا حقيقىىىىة 

فىىىىي حىىىىين أن األفعىىىىال فىىىىي المجتمىىىىع البىىىىدا ي حصىىىىيلة "تكييىىىىف نفسىىىىي  ، أنفسىىىىه ، ويقىىىىف الفكىىىىر وراد أفعىىىىاله 
مىىىىادي مىىىىوروث أو فطىىىىري يحمىىىىل حىىىىا زه علىىىىى تصىىىىور أشىىىىياد مىىىىن ف ىىىىة معي نىىىىة واالنتبىىىىاه إليهىىىىا، وعلىىىىى المىىىىرور 
– 3ب ثىىىىىار  عاطفيىىىىىة مىىىىىن نىىىىىوع معىىىىىي ن عقىىىىىب تصىىىىىور شىىىىىيد معىىىىىي ن، وعلىىىىىى التصىىىىىرف حيالىىىىىه بطريقىىىىىة معي نىىىىىة"

األفعىىىىال مىىىىن أجىىىىل المحافظىىىىة علىىىىى الحيىىىىا . لكىىىىن مىىىىع مىىىىرور الوقىىىىت،  غريىىىىز  القطيىىىىع التىىىىي تعمىىىىل مىىىىن خىىىى ل
ىىىىىبة فىىىىىي الوقىىىىىت المناسىىىىىب عىىىىىن  تحظىىىىىى هىىىىىذه النشىىىىىاطات الغريزيىىىىىة بىىىىىدع  الفكىىىىىر النىىىىىات  عىىىىىن الخبىىىىىر  المكتسا

 طريق المحاولة والفشل، واألل  والخسار .
 

ىىىىىب الفكىىىىىر والفعىىىىىل نفىىىىىث الحيىىىىىا  فىىىىىي الىىىىىذي ي 4واسىىىىىتنادا  إلىىىىىى غيىىىىىدينغز، تشىىىىىكل النشىىىىىاطات االجتماعيىىىىىة ُمرك 
مجتمىىىىع هىىىىو، لىىىىوال هىىىىذا المركىىىىب، عبىىىىار  عىىىىن كيىىىىان جامىىىىد ال حيىىىىا  فيىىىىه. والنظىىىىا  البشىىىىري نفسىىىىه عبىىىىار  عىىىىن 
آليىىىة مىىىن نىىىوع معىىىي ن جىىىر  إقرارهىىىا لكىىىي تعمىىىل بتىىىأثير حىىىافز الفكىىىر الىىىذي هىىىو بمثابىىىة العنصىىىر األسىىىاس فىىىي 

علمنىىىىاه مىىىىن األنثروبولوجيىىىىا ]علىىىى  . يقىىىىول ُسىىىىوْمنار، "إذا جمعنىىىىا كىىىىل مىىىىا ت5التىىىىاري  الحىىىىي لمنسىىىىان والمجتمىىىىع
طبىىىىا ع البشىىىىر[ واإلثنوغرافيىىىىا ]علىىىى  وصىىىىف الشىىىىعوب[ بشىىىىأن النىىىىاس البىىىىدا يين والمجتمىىىىع البىىىىدا ي، نىىىىدر  أن 

. وبالتىىىىالي، يتطىىىىور الفكىىىىر 6المهمىىىىة األولىىىىى فىىىىي الحيىىىىا  هىىىىي العىىىىيي. فالنىىىىاس يبىىىىدأون باألفعىىىىال ال باألفكىىىىار"
لحيىىىىا  ويىىىىؤدي إلىىىىى التطىىىىور االجتمىىىىاعي. لكىىىىن يحىىىىدث فىىىىي بالتىىىىدري  مىىىىع مسىىىىير  الىىىىزمن بمىىىىا يتفىىىىق وتجىىىىارب ا
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بعىىىىض األحيىىىىىان أن قىىىىو  فيزيا يىىىىىة أو البي ىىىىىة الجغرافيىىىىة، تعيىىىىىق تطىىىىور الفكىىىىىر. وعلىىىىىى سىىىىبيل المثىىىىىال، تاُحىىىىىول 
وعىىىىىن سىىىىىيل األفكىىىىىار  العوا ىىىىىق الجبليىىىىىة والصىىىىىحراوية دون تطىىىىىور بلىىىىىد عبىىىىىر عزلىىىىىه عىىىىىن بىىىىىاقي أنحىىىىىاد العىىىىىال 

 .7ة في التطور الثقافي للناس ال في طابعه  المادي فقط"المستجد  فيه. وبالتالي تؤثر العزل
 

ىىىىل، حيىىىىث بقىىىىوا فىىىىي حالىىىىة مىىىىن الركىىىىود. ونتيجىىىىة لىىىىذل ، كىىىىان علىىىىيه  االعتمىىىىاد  هىىىىذه كانىىىىت حالىىىىة العىىىىرب الرح 
علىىىىى األعىىىىراف التىىىىي نمىىىىت فىىىىي أوسىىىىاطه  نتيجىىىىة لمعىىىىىاد  المتكىىىىرر  ألفعىىىىال معي نىىىىة مىىىىن قبىىىىل أعىىىىداد كبيىىىىىر  

. 8فقىىىىىىا  للطريقىىىىىىة ذاتهىىىىىىا علىىىىىىى األقىىىىىىل عنىىىىىىدما واجهتهىىىىىىا الحاجىىىىىىة نفسىىىىىىها""تصىىىىىىرفت بطريقىىىىىىة منسىىىىىىجمة، أو و 
يىىىىة كشىىىىكل مىىىىن أشىىىىكال التقاليىىىىد التىىىىي تمي ىىىىزت بصىىىىفة القداسىىىىة فىىىىي الحيىىىىىا   وانتقلىىىىت هىىىىذه األعىىىىراف إلىىىىى الذر 
نمىىىىىا كىىىىىأعراف  االجتماعيىىىىىة للعىىىىىرب الىىىىىوثنيين. "لىىىىى  تكىىىىىن طقوسىىىىىه  ُتمىىىىىاراس بىىىىىدافع مىىىىىن المشىىىىىاعر الدينيىىىىىة، وا 

مىىىىة بمجموعىىىىة مىىىىن القواعىىىىد غيىىىىر 9أسىىىى فه "تقليديىىىىة ورثوهىىىىا عىىىىن  . وكمىىىىا يشىىىىير كولسىىىىون، "كانىىىىت القبيلىىىىة ُملزا
نىىىىىة التىىىىىي تطىىىىىورت بمىىىىىوازا  النمىىىىىو التىىىىىاريخي للقبيلىىىىىة نفسىىىىىها كمظهىىىىىر لروحهىىىىىا وطبعهىىىىىا. ولىىىىى  يكىىىىىن لىىىىىد   المدو 

لىىىىه التىىىىدخل فىىىىي هىىىىذا النظىىىىا "  . وعلىىىىى حىىىىد  20شىىىىي  القبيلىىىىة وال أي مىىىىن المجلىىىىس التمثيلىىىىي سىىىىلطة تشىىىىريعية تخو 
تعبيىىىىىر شىىىىىاْخْت: "هىىىىىيمن النظىىىىىاُ  القبلىىىىىي العربىىىىىي القىىىىىدي  علىىىىىى قىىىىىانون الع قىىىىىات العا ليىىىىىة والميىىىىىراث، وعلىىىىىى 
مجمىىىىل القىىىىانون الجزا ىىىىي، سىىىىواد فىىىىي أوسىىىىاط البىىىىدو أ  فىىىىي أوسىىىىاط السىىىىكان المسىىىىتقرين،. وقىىىىد اقتضىىىىى هىىىىذا 

فهىىىىو  متطىىىىور للعدالىىىىة النظىىىىا  ضىىىىمنا  غيىىىىاب الحمايىىىىة القانونيىىىىة للفىىىىرد الىىىىذي ال ينتمىىىىي إلىىىىى القبيلىىىىة، وغيىىىىاب م
درا  الجىىىىرا   تحىىىىت مسىىىىؤولية ُأولىىىىي األمىىىىر ممىىىىا يعنىىىىي مسىىىىؤولية الجماعىىىىة القبليىىىىة عىىىىن تصىىىىرفات  الجنا يىىىىة، وا 

 .22أفرادها ومسؤوليتها بالتالي عن األخذ بالثأر، وهي مسؤولية جاد دفع الدية ليخفف من تبعتها"
 

هىىىىىىذا هىىىىىىو النظىىىىىىا  الىىىىىىذي اتبعىىىىىىه مجتمىىىىىىع تىىىىىىألف مىىىىىىن مجموعىىىىىىات مختلفىىىىىىة، كىىىىىىل منهىىىىىىا علىىىىىىى خىىىىىى ف مىىىىىىع 
المجموعىىىىىىات األخىىىىىىىر . ونتيجىىىىىىىة لىىىىىىىذل ، نشىىىىىىأ عىىىىىىىن ذلىىىىىىى  النظىىىىىىىا  روح جماعيىىىىىىة تُىىىىىىىدعى العصىىىىىىىبية، والتىىىىىىىي 
تقتضىىىىي ضىىىىىمنا  "تعهىىىىىدا  غيىىىىىر محىىىىىدود وغيىىىىىر مشىىىىىروط بىىىىالوالد ألفىىىىىراد العشىىىىىير  ينىىىىىاظر علىىىىىى العمىىىىىو  وطنيىىىىىة 

. وفىىىي حىىىين يانظىىىُر كىىىىل فىىىرد فىىىي العشىىىير  أو القبيلىىىة إلىىىى قبيلتىىىه كوحىىىىد  22فعىىىالي أو الشىىىوفيني"مىىىن النىىىوع االن
تتمتىىىع باكتفىىىاد ذاتىىىي وككيىىىان عضىىىوي ُكل ىىىي، ف نىىىه يعتبىىىر كىىىل كيىىىان عىىىدا عشىىىيرته أو قبيلتىىىه بمثابىىىة ضىىىحيته 

خطىىىىىار التىىىىىي المشىىىىىروعة وهىىىىىدفا  للسىىىىىلب والقتىىىىىل. وبالتىىىىىالي، كىىىىىان أفىىىىىراد القبيلىىىىىة، الموحىىىىىدون أصىىىىى   بسىىىىىبب األ
تكتنىىىف الحيىىىىا  بالصىىىحراد، ملتحمىىىىين معىىىىا  فىىىي وحىىىىد  وثيقىىىىة الُعىىىر ، وكىىىىان والؤهىىىى  المطلىىىق للمجموعىىىىة يحىىىىث  
كىىىلُّ واحىىىد مىىىنه  علىىىىى حمايىىىة مصىىىال  األفىىىراد اآلخىىىىرين وصىىىونها، بحيىىىث تاطىىىورا مبىىىىدأ المعاملىىىة بالمثىىىل إلىىىىى 

يض علىىىىىىى األعمىىىىىىال التىىىىىىي تىىىىىى زر تجل ىىىىىىى فىىىىىىي المسىىىىىىؤولية الجماعيىىىىىىة للمجموعىىىىىىة عىىىىىىن دفىىىىىىع الديىىىىىىة أو التعىىىىىىو 
 يرتكبها أي عضو فرد مخافة أن تحل  كارثة به في حال اضُطر  إلى دفعها بمفرده.
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 . دية القتيل2
يىىىىة أو العاْقىىىىل تعىىىىويض يدفعىىىىه القاتىىىىُل لجماعىىىىىة القتيىىىىل أو عا لتىىىىه. فىىىىي الواقىىىىع، القاتىىىىل هىىىىو الىىىىىذي  المىىىىراد بالدِ 

عىىىىه ألن القاتىىىىل واحىىىىد مىىىىن أفرادهىىىىا. ويقىىىىال بىىىىأن يتعىىىىين عليىىىىه دفىىىىع هىىىىذا التعىىىىويض، لكىىىىن الجماعىىىىة تتكفىىىىل بدف
فىىىىىد  عبىىىىىُد المطلىىىىىىب ابنىىىىىه عبىىىىىىدا    المبلىىىىى  الىىىىىذي كىىىىىىان يدفعىىىىىه القاتىىىىىىل فىىىىىي الجاهليىىىىىة عاشىىىىىىر  مىىىىىن اإلبىىىىىىل. وا
بالتضىىىىحية بعشىىىىر  نىىىىوق، لكىىىىن تاوجىىىىبا عليىىىىه تكىىىىرار التضىىىىحية بعشىىىىر نىىىىوق عشىىىىرا مىىىىرات، واعتُبىىىىرت التضىىىىحية 

، وهىىىذا هىىىو العىىىدد الىىىذي ذكىىىره ]النبىىىي[ محمىىىد فىىىي رسىىىالة مكتوبىىىة بما ىىىة ناقىىىة بعىىىد ذلىىى  المكىىىاف  لحيىىىا  المىىىرد
بعىىىىث بهىىىىا إلىىىىى عمىىىىرو بىىىىن حىىىىز . وحىىىىددت الرسىىىىالة نفسىىىىها التعىىىىويض علىىىىى الجىىىىروح التىىىىي تصىىىىيب الىىىىرأس أو 
الىىىىبطن بمقىىىىدار ثلىىىىث ديىىىىة الىىىىنفس الكاملىىىىة، وحىىىىددْت التعىىىىويض علىىىىى خسىىىىار  العىىىىين أو اليىىىىد أو القىىىىد  بنصىىىىف 

عىىىىن كسىىىىر سىىىىن  أو ُجىىىىرح  يكشىىىىف عىىىىن عاظىىىى   بخمىىىىس  مىىىىن اإلبىىىىل. "وحىىىىدد الديىىىىة الكاملىىىىة، وحىىىىددت التعىىىىويض 
يىىىىدفع الديىىىىةا –]الخليفىىىة[ ُعمىىىىر المكىىىىاف  مىىىن المىىىىال لما ىىىىة مىىىن اإلبىىىىل بىىىىألف دينىىىار أو اثنىىىىي عشىىىىر ألىىىف درهىىىى  

األولىىىىىىى الشىىىىىىعوُب التىىىىىىي تتعامىىىىىىل بالىىىىىىذهب )شىىىىىىعبا مصىىىىىىر وسىىىىىىوريا(، وتىىىىىىدفع الديىىىىىىة األخيىىىىىىر  الشىىىىىىعوب التىىىىىىي 
 .23اق(، ويجب دفع الدية في ث ث سنين أو أربع"تتعامل بالفضة )شعب العر 

 
ىىىىلًّ محىىىىل أخىىىىذ الثىىىىأر بالىىىىد . واسىىىىتنادا  إلىىىىى الُعىىىىرف البىىىىدا ي،  تكمىىىىن حسىىىىنات هىىىىذا الُعىىىىرف فىىىىي حقيقىىىىة أنىىىىه حا

. وكانىىىت المطالبىىىىة بالثىىىىأر "حمىىىى   ثقىىىىي   24الىىىدُ  جىىىىزاؤه الىىىىد ، ولىىىى  يكىىىىن ُيعتىىىرف بالقصىىىىاص عىىىىدا األخىىىىذ بالثىىىىأر
ين"، فكىىىىان الثىىىىأر بالنسىىىىبة إلىىىىيه  "أقىىىىرب إلىىىىى ضىىىىرور  حسىىىىية، ُتحىىىىر  ولىىىىي  القتيىىىىل علىىىىى ضىىىىمير العىىىىرب الىىىىوثني

. فىىىىىي الواقىىىىىع، كىىىىىان العطىىىىىي للثىىىىىأر شىىىىىديدا  25مىىىىىن النىىىىىو ، وتسىىىىىلبه شىىىىىهيته وعافيتىىىىىه إذا لىىىىى  يقىىىىى  بالوفىىىىىاد بهىىىىىا"
بطبيعتىىىىه لدرجىىىىة أنىىىىه لىىىى  يكىىىىن يوجىىىىد شىىىىيد أقىىىىل مىىىىن الىىىىد  يمكىىىىن أن يرويىىىىه. كانىىىىت روح االنتقىىىىا ، بكىىىىل مىىىىا 

نمىىىا تظهىىىر فىىىوق قبىىىره علىىىى  فيهىىىا مىىىن قسىىىو ، ناجمىىىة عىىىن االعتقىىىاد بىىىأن روح المجنىىىي  عليىىىه لىىىن ترقىىىدا بسىىى   وا 
ُل بالجىىىىىاني أو بأحىىىىىد أفىىىىىراد  شىىىىىكل بومىىىىىة تصىىىىىي  "ِاسىىىىىقني مىىىىىن د  الجىىىىىاني". ولىىىىىذل  كىىىىىان الثىىىىىأر الفظيىىىىىع ُينىىىىىزا

عىىىض الحىىىاالت قبيلتىىىه. وكىىىان ذلىىى  بمثابىىىة تسىىىوية للمسىىىألة فىىىي العىىىاد ، لكنىىىه لىىى  يكىىىن أكثىىىر مىىىن البدايىىىة فىىىي ب
 لعمليات قتل منتظمة يشار  فيها كافة األقارب من ك  الطرفين.

 
ِانىىىىدلعت حىىىىرب الباسىىىىُوس التىىىىي اسىىىىتمرت زهىىىىاد أربعىىىىين سىىىىنة إلىىىىى أن أدت إلىىىىى تىىىىدمير الفىىىىريقين، بسىىىىبب الثىىىىأر 
ىىىىىاس فعمىىىىىد األخيىىىىىر إلىىىىىى قتلىىىىىه. وبمىىىىىا أن  بالقتىىىىىل. ااسىىىىىتفز  ُ ُيلايىىىىىب، زعىىىىىي  قبيلىىىىىة تاغِلىىىىىب، بتكب ىىىىىره، صىىىىىهراه جس 

أقىىىد  علىىىى سىىىف  د   عىىىبد األخىىىذ بالثىىىأر وقىىىع علىىىى أقىىىرب أقربىىىاد ُكليىىىب، )والىىىذي صىىىدف أنىىىه شىىىقيقه(، فقىىىد
ىىىىاس، واعتُبىىىىر بأنىىىىه ينبغىىىىي أن ُيقبىىىىل ب زهىىىىاق روح الفتىىىىى كمكىىىىاف   لكليىىىىب، لكىىىىن الجىىىىواب  فتىىىىى مىىىىن قبيلىىىىة جس 

. وأخىىىىذت األمىىىىور بعد ىىىىذ  منعطفىىىىا  خطيىىىىرا  27الىىىىوق  كىىىىان فىىىىي أن الفتىىىىى ال يكىىىىاف  سىىىىو  شىىىىريط حىىىىذاد كليىىىىب
 وكانت النتيجة اندالع حرب دموية.
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هىىىذه النتىىىا   الفظيعىىىة، وتىىى  التوافىىىق علىىىى تقىىىدي  اإلبىىىل كتعىىىويض علىىىى ظهىىىرت فكىىىر  الديىىىة مىىىن أجىىىل تجنىىىب 
لىىىىى إجىىىىراد مصىىىىالحات بىىىىين األطىىىىراف  إزهىىىىاق حيىىىىا  المىىىىرد. وهىىىىذا مىىىىا أد  إلىىىىى الحىىىىد مىىىىن احتىىىىدا  الحىىىىروب وا 
المتحاربىىىىة عبىىىىر أْل  الِجىىىىراح التىىىىي ألحقهىىىىا كىىىىل منهمىىىىا بىىىىاآلخر، وهىىىىو األمىىىىُر الىىىىذي احتىىىىل  مكانىىىىة هامىىىىة فىىىىي 

 :ال الشاعر بشامهالشعر الجاهلي. ق
 

 28بأموالنا آثار إيدينا نأسوا  بيض مفارقنا تغلي مراجلنا
 

إلظهىىىىار التعبيىىىىر نفسىىىىه الىىىىذي اسىىىىُتخد  فىىىىي اإلشىىىىار   29ونقتىىىىبس أيضىىىىا  بعىىىىض المقتطفىىىىات مىىىىن معل قىىىىة زهيىىىىر
إلىىىىىى الديىىىىىة. تحتىىىىىل  هىىىىىذه المعلقىىىىىة مكانىىىىىة مرموقىىىىىة بىىىىىين "المعل قىىىىىات السىىىىىبع" القديمىىىىىة التىىىىىي تاىىىىىروي القصىىىىىُص 
القديمىىىىىة أنهىىىىىا القصىىىىىا د التىىىىىي فىىىىىازت فىىىىىي المباريىىىىىات الشىىىىىعرية التىىىىىي كانىىىىىت تقىىىىىا  فىىىىىي سىىىىىوق عكىىىىىاظ وُسىىىىىميت 

بحىىىىروف مىىىىن الىىىىذهب وُعل قىىىىت علىىىىى الكعبىىىىة المشىىىىر فة بمكىىىىة. فىىىىي هىىىىذه  بالمعل قىىىىات، ألنىىىىه يقىىىىال بأنهىىىىا ُكتبىىىىت
ىىىىىي قبيلىىىىىة ُذبيىىىىىان، الحىىىىىارث بىىىىىن عىىىىىوف وحىىىىىار  بىىىىىن سىىىىىنان، اللىىىىىذاين لىىىىى   ىىىىىخاد زعيما المعل قىىىىىة، يمىىىىىدح الشىىىىىاعُر سا

نما احتم  الديات إلطفاد نار حرب داحس والغبراد. قال الشاعر:  يسفكا دما  وا 
 

ىتْ الُكُلوُ  ِبالِم ينا فاأا ُتعافِ ىى ُمهاىاْصباحا  ماْن لاْيسا ِفْيهاا ِبُمْجىِر ِ  ُيناجِ 

 
[ إلىىىىىى اإلبىىىىىل التىىىىىي كانىىىىىت العملىىىىىة المتداولىىىىىة فىىىىىي الجاهليىىىىىة. يىىىىىت  الُكلُىىىىىوُ  ِبىىىىىالِم ينا تشىىىىىير عبىىىىىار  "الحيوانىىىىىات" ]

اللجىىىىود إلىىىىى هىىىىذه القاعىىىىد  عنىىىىدما ياْقىىىىِد  فىىىىرد  مىىىىن أفىىىىراد إحىىىىد  القبا ىىىىل علىىىىى قتىىىىل فىىىىرد مىىىىن قبيلىىىىة أخىىىىر  أو 
ه بجىىىىروح. وفىىىىي هىىىىذا الصىىىىدد، يقىىىىع واجىىىىب المطالبىىىىة بالثىىىىأر، بمسىىىىاعد  القبيلىىىىة بىىىىالطبع، علىىىىى أقىىىىرب إصىىىىابت

أقىىىىىارب المجنىىىىىي  عليىىىىىه. يقىىىىىول واط، "وعلىىىىىى الىىىىىرغ  مىىىىىن أنىىىىىه يفضىىىىىل إنىىىىىزال القصىىىىىاص بالشىىىىىخص المسىىىىىؤول 
ضىىى  عىىىن الوفىىىا  أو اإلصىىىابة، ربمىىىا يصىىىار إلىىىى إنزالهىىىا بىىىأي فىىىرد مىىىن أفىىىراد عشىىىيرته أو قبيلتىىىه بىىىدال  منىىىه. يت

 .22بالتالي أن المسؤولية عن كل من الجر  األصلي وعن األخذ بالثأر جماعية في نهاية المطاف"
 

. يقىىىىول أ. رحىىىىي ، 22جىىىىرت العىىىىاد  فىىىىي األصىىىىل لىىىىد  العىىىىرب القىىىىدامى بىىىىأن تتحمىىىىل القبيلىىىىة بأكملهىىىىا دفىىىىع الديىىىىة
ع الديىىىىىىة أو "إن مبىىىىىىدأ إنىىىىىىزال القصىىىىىىاص بالشىىىىىىخص علىىىىىىى كافىىىىىىة الجىىىىىىرا   كىىىىىىان الثىىىىىىأر القابىىىىىىل للتخفيىىىىىىف بىىىىىىدف

التعىىىىىويض عىىىىىن اإلصىىىىىابة. وفىىىىىي حىىىىىال أدت اإلصىىىىىابة إلىىىىىى الوفىىىىىا ، كانىىىىىت الخسىىىىىارُ  ُتعتبىىىىىر بمثابىىىىىة خسىىىىىار  
. 23لقبيلىىىىة المغىىىىدور أو عا لتىىىىه، وكىىىىان مىىىىن حقهىىىىا المطالبىىىىة باالنتصىىىىاف مىىىىن قبيلىىىىة الجىىىىاني أو مىىىىن عا لتىىىىه"

تىىىل. لكىىىن ربمىىىا يىىىتُ  التنىىىازل وبالتىىىالي يىىىت  تسىىىوية المسىىىألة بىىىدفع تعىىىويض يصىىىُل إلىىىى ما ىىىة بعيىىىر فىىىي حالىىىة الق
هىىىة إليىىىه. وهىىىذا هىىىو  عىىىن القضىىىية فىىىي حىىىال أقسىىى ا زعمىىىاد قبيلىىىة المىىىته  بأنىىىه بىىىريد أو أنكىىىر هىىىو التهمىىىة الموج 
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اإلجىىىىىراد الىىىىىذي كىىىىىان يىىىىىت  إتباعىىىىىه إذا كانىىىىىت هنىىىىىا  ع قىىىىىة ود بىىىىىين قبيلىىىىىة الجىىىىىاني وقبيلىىىىىة المجنىىىىىي  عليىىىىىه. 
فىىىىي صىىىىحيحه والتىىىىي تعطىىىىي مثىىىىاال  واضىىىىحا  علىىىىى  24وأوضىىىى  مثىىىىال علىىىىى ذلىىىى  الحالىىىىة التىىىىي أوردهىىىىا البخىىىىاري

 هذه النقطة: 
 

"كىىىان رجىىىل مىىىن بنىىىي هاشىىى  اسىىىتأجره رجىىىل مىىىن قىىىريي مىىىن فخىىىذ أخىىىر  فىىىانطلق معىىىه فىىىي إبلىىىه فمىىىر رجىىىل بىىىه 
مىىىىىن بنىىىىىي هاشىىىىى  قىىىىىد انقطعىىىىىت عىىىىىرو  جوالقىىىىىه فقىىىىىال أغثنىىىىىي بعقىىىىىال أشىىىىىد بىىىىىه عىىىىىرو  جىىىىىوالقي ال تنقىىىىىر اإلبىىىىىل. 

فلمىىىىا نزلىىىىوا عقلىىىىت اإلبىىىىل إال بعيىىىىرا واحىىىىدا فقىىىىال الىىىىذي اسىىىىتأجره: مىىىىا فأعطىىىىاه عقىىىىاال فشىىىىد بىىىىه عىىىىرو  جوالقىىىىه. 
شىىىأن هىىىذا البعيىىىر لىىى  يعقىىىل مىىىن بىىىين اإلبىىىل؟ قىىىال لىىىيس لىىىه عقىىىال. قىىىال فىىىأين عقالىىىه؟ قىىىال فحذفىىىه بعصىىىا كىىىان 
فيهىىىا أجلىىىه. فمىىىر بىىىه رجىىىل مىىىن أهىىىل الىىىيمن فقىىىال أتشىىىهد الموسىىى ؟ قىىىال مىىىا أشىىىهد وربمىىىا شىىىهدته قىىىال هىىىل أنىىىت 

مىىىن الىىىدهر؟ قىىىال نعىىى . قىىىال: فكنىىىت إذا أنىىىت شىىىهدت الموسىىى  فنىىىاد يىىىا آل قىىىريي فىىى ذا  مبلىىى  عنىىىي رسىىىالة مىىىر 
أجىىىىىابو  فنىىىىىاد يىىىىىا آل بنىىىىىي هاشىىىىى  فىىىىى ن أجىىىىىابو  فسىىىىىل عىىىىىن أبىىىىىي طالىىىىىب فىىىىىأخبره أن ف نىىىىىا قتلنىىىىىي فىىىىىي عقىىىىىال 
ومىىىىات المسىىىىتأجر فلمىىىىا قىىىىد  الىىىىذي اسىىىىتأجره أتىىىىاه أبىىىىو طالىىىىب فقىىىىال مىىىىا فعىىىىل صىىىىاحبنا؟ قىىىىال مىىىىرض فأحسىىىىنت 

ت دفنىىىىه قىىىىال قىىىىد كىىىىان أهىىىىل ذا  منىىىى  فمكىىىىث حينىىىىا ثىىىى  إن الرجىىىىل الىىىىذي أوصىىىىى إليىىىىه أن القيىىىىا  عليىىىىه فوليىىىى
يبلىىى  عنىىىه وافىىىى الموسىىى  فقىىىال يىىىا آل قىىىريي قىىىالوا هىىىذه قىىىريي قىىىال يىىىا آل بنىىىي هاشىىى  ؟ قىىىالوا هىىىذه بنىىىو هاشىىى  
قىىىىال أيىىىىن أبىىىىو طالىىىىب؟ قىىىىالوا هىىىىذا أبىىىىو طالىىىىب قىىىىال أمرنىىىىي فىىىى ن أن أبلغىىىى  رسىىىىالة أن ف نىىىىا  قتلىىىىه فىىىىي عقىىىىال. 

اه أبىىىو طالىىىب فقىىىال لىىىه اختىىىر منىىىا إحىىىد  ثىىى ث إن شىىى ت أن تىىىؤدي ما ىىىة مىىىن اإلبىىىل ف نىىى  قتلىىىت صىىىاحبنا فأتىىى
ن شىىىى ت حلىىىىف خمسىىىىون مىىىىن قومىىىى  أنىىىى  لىىىى  تقتلىىىىه فىىىى ن أبيىىىىت قتلنىىىىا  بىىىىه". لكىىىىن اسىىىىتنادا  إلىىىىى الزبيىىىىر بىىىىن  وا 

بنىىىىىي بكىىىىر، أحىىىىىال الطرفىىىىان المسىىىىىألة إلىىىىى الوليىىىىىد بىىىىن المغيىىىىىر  الىىىىذي قىىىىىرر بأنىىىىه ينبغىىىىىي لخمسىىىىين رجىىىىى   مىىىىن 
 الحلىىىىف أمىىىىا  الكعبىىىىة بىىىىأن خىىىىديي لىىىى  يقتىىىىل الرجىىىىل. حىىىىد ث خىىىىديي -وهىىىىي عا لىىىىة الرجىىىىل المىىىىته  –عىىىىامر 

أقاربىىىىه، فقىىىىرروا الحلىىىىف بأنىىىىه لىىىى  يقتلىىىىه. ثىىىى  جىىىىادت امىىىىرأ  مىىىىن بنىىىىي هاشىىىى ، وكانىىىىت زوجىىىىة رجىىىىل مىىىىن بنىىىىي 
عىىىامر وولىىىدت لىىىه ابنىىىا ، إلىىىى أبىىىي طالىىىب وطلبىىىت منىىىه القبىىىول بولىىىدها كواحىىىد مىىىن الخمسىىىين واالسىىىتغناد عىىىن 

أنىىىت تريىىىد حلفىىىه اليمىىىين. أذعىىىن أبىىىو طالىىىب لطلبهىىىا. ثىىى  جىىىاد رجىىىل مىىىن عا لىىىة المىىىته  إلىىىى أبىىىي طالىىىب وقىىىال "
خمسىىىىين رجىىىى   ليحلفىىىىوا بىىىىدال  مىىىىن أخىىىىذ ما ىىىىة مىىىىن اإلبىىىىل، وهىىىىذا يعنىىىىي نىىىىاقتين مقابىىىىل كىىىىل يمىىىىين. خىىىىذ من ىىىىي 
نىىىىاقتين وال تصىىىىر  علىىىىى أن حلىىىىف اليمىىىىين فىىىىي المكىىىىان الىىىىذي ُتحلاىىىىف فيىىىىه األايمىىىىان". قبىىىىل أبىىىىو طالىىىىب النىىىىاقتين 

 .25وجاد ثمانية وأربعون رج   وحلفوا اليمين"
 

( إنىىىىىه يحىىىىىافظ علىىىىىى التىىىىىوازن القبلىىىىىي، وبالتىىىىىالي يسىىىىىاعد، 2مىىىىىن الغايىىىىىات المفيىىىىىد : ) يخىىىىىد  هىىىىىذا الُعىىىىىرف عىىىىىددا  
( 2بفضىىىل قىىىدر  كىىىل قبيلىىىة علىىىى األخىىىذ بالثىىىأر، علىىىى ثنىىىي أفىىىراد القبا ىىىل األخىىىر  مىىىن اللجىىىود إلىىىى العنىىىف، )

يسىىىىىه  فىىىىىي ضىىىىىمان األمىىىىىن االجتمىىىىىاعي بدرجىىىىىة كبيىىىىىر ، ألن القبيلىىىىىة تفىىىىىرض علىىىىىى نشىىىىىاطات أفرادهىىىىىا رقابىىىىىة 
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( يخفىىىىف العىىىىبد عىىىىن الفىىىىرد فىىىىي حىىىىال كىىىىان 3ظر إلىىىىى مسىىىىؤوليتها الجماعيىىىىة عىىىىن دفىىىىع الديىىىىة، )شىىىىديد  بىىىىالن
( ياحىىىىىُوُل دون األخىىىىىذ بالثىىىىىأر الىىىىىذي سيتسىىىىىبب، لىىىىىوال دفىىىىىع الديىىىىىة، فىىىىىي الهىىىىى   4مسىىىىىؤوال  عىىىىىن دفىىىىىع الديىىىىىة، )

( يرمىىىىز إلىىىىى الحىىىىد األقصىىىىى مىىىىن الوحىىىىد  والتعىىىىاون بىىىىين أفىىىىراد 5المبىىىىر  للقبا ىىىىل المعنيىىىىة، وفىىىىوق ذلىىىى  كلىىىىه )
 كل قبيلة والذي ال يمكن وصفه بأقل  من التكافل.

 

 . إدراج هذا العرف في الشريعة اإلسالمية3
علىىىىت الحسىىىىناُت التىىىىي تاقىىىىد  ذكرهىىىىا مىىىىن هىىىىذا العىىىىرف أسىىىىمى فضىىىىا ل الجاهليىىىىة، ولىىىىذل  أقىىىىر ه اإلسىىىى   بمىىىىا  جا

ىىىىل بهىىىىا فىىىىي اإلسىىىى  ". وأكثىىىىر مىىىىن ذلىىىى  فىىىى ن  النبىىىىي نفسىىىىه ينسىىىىج  وقىىىىول النبىىىىي بىىىىأن "فضىىىىا ل الجاهليىىىىة ُيعما
عمىىىىل بمقتضىىىىىى هىىىىىذا العىىىىرف فىىىىىي حالىىىىىة المىىىىرأ  التىىىىىي تنتمىىىىىي لقبيلىىىىة ُهىىىىىدايل، التىىىىىي تقىىىىد  الحىىىىىديث عنهىىىىىا فىىىىىي 
الفصىىىىل السىىىىابق. واسىىىىتمر  العمىىىىل بهىىىىذا العىىىىرف فىىىىي زمىىىىن الخليفىىىىة عمىىىىر الىىىىذي بىىىىدوره أمىىىىر ب نشىىىىاد دواويىىىىن 

أسىىىىىماؤه  فىىىىىي تلىىىىى  المجاهىىىىىدين فىىىىىي األقىىىىىالي  المختلفىىىىىة، حيىىىىىث قىىىىىرر الخليفىىىىىة بىىىىىأن "األشىىىىىخاص الىىىىىذين تىىىىىرد 
)الىىىىىدواوين( يىىىىىدينون لبعضىىىىىه  بالمسىىىىىاعد  ويتعىىىىىين علىىىىىيه  دفىىىىىع الديىىىىىة )التعىىىىىويض( عىىىىىن القتىىىىىل الخطىىىىىأ الىىىىىذي 

 .26يرتكبه أحد أفراد جماعته "
كانىىىىت تلىىىى  العمليىىىىة تجىىىىري بحضىىىىور الصىىىىحابة، الىىىىذين لىىىى  يكىىىىن يعتىىىىرض أي مىىىىنه  عليهىىىىا، فىىىىي حىىىىين ُيمكىىىىن 

. فىىىىي الواقىىىىىع، إنىىىىه االهتمىىىىىا  المشىىىىىتر  27ول هىىىىذا الموضىىىىىوعاالسىىىىتدالل بىىىىىأنه  كىىىىانوا ُمجمعىىىىىين فىىىىي رأيهىىىىى  حىىىىى
إلىىىىىىى ذلىىىىىى  أن هنىىىىىىا  طا فىىىىىىة مىىىىىىن  الهدايأأأأأأةبالجىىىىىىاني الىىىىىىذي رو   لمفهىىىىىىو  العاقلىىىىىىة، ويشىىىىىىير مؤلىىىىىىف كتىىىىىىاب 

 .28الحرفيين يساعد بعضه  بعضا ، يكون في عداد عاقلته  كل من ينتمي إلى الحرفة ذاتها
 

وبالتىىىىىالي تشىىىىىكلت الىىىىىروابط وازدادت توسىىىىىعا  لتعزيىىىىىز تطبيىىىىىق هىىىىىذا العىىىىىرف والىىىىىذي كىىىىىان يعنىىىىىي مىىىىىن الناحيىىىىىة 
العمليىىىىىة تنظىىىىىي  تىىىىىأمين تبىىىىىادلي. إضىىىىىافة إلىىىىىى ذلىىىىى ، تىىىىىوفر التسىىىىىهي ت لكىىىىىي يتسىىىىىنى ألعضىىىىىاد مثىىىىىل هىىىىىذه 

ىىىىر  خىىىى ل مهلىىىىة تمتىىىىد  ثىىىى ث سىىىىنين. ويشىىىىير صىىىىاحب   ةالهدايأأأأالىىىىروابط دفىىىىع الىىىىديات علىىىىى شىىىىكل أقسىىىىاط ُميس 
ىىىىىبااِت: اإلْخىىىىىواُ  ثُىىىىى    إلىىىىىى أن المىىىىىراد مىىىىىن هىىىىىذا الضىىىىى    لاىىىىىى تاْرِتيىىىىىِب اْلعاصا ُب فىىىىىاألْقراُب عا ىىىىى ُّ األْقىىىىىرا ُيضا "الت ْخِفيىىىىىف وا

ِقيىىىىلا ال ياىىىىدْ  ىىىىا اآلباىىىىاُد واألْبناىىىىاُد فاِقيىىىىلا ياىىىىْدُخُلونا ِلقُىىىىْرِبِهْ ، وا ىىىىاُ  ثُىىىى   باُنىىىىوُهْ  . واأام  ىىىى    ُخُلونا ألن  باُنىىىىوُهْ ، ثُىىىى   األْعما الض 
ت ىىىىى ال ُيِصىىىىيبا ُكىىىىل  وااِحىىىىد  أاْكثاىىىىُر ِمىىىىْن ثا ثاىىىىة  أاْو أاْرباعاىىىىة   ىىىىراِ  حا دراهىىىى "، ولىىىىن يتسىىىىنى ذلىىىى  مىىىىا لىىىى  يكىىىىن ِلناْفىىىىِي اْلحا
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إليىىىه فىىىي  ومىىىن أجىىىل مزيىىىد مىىىن التوضىىىي  ألهميىىىة هىىىذا العىىىرف فىىىي اإلسىىى  ،ُ نشىىىير إلىىىى اإلحىىىاالت المتكىىىرر 
 الذي سن ه النبي لدولة المدينة حديثة النشأ  والذي نورد بعضا  منه: 55الدستور

 
ْيي  " ، باىىىىىْينا اْلُمىىىىىْؤِمِنينا وااْلُمْسىىىىىِلِمينا ِمىىىىىْن قُىىىىىرا ىىىىىد  الن ِبىىىىىي  م  ،  ِبْسىىىىىِ  الِ  الىىىىىر ْحماِن الىىىىىر ِحيِ  هاىىىىىذاا ِكتاىىىىىاب  ِمىىىىىْن ُمحا ياثْىىىىىِربا وا

ىىىىىْن تاىىىىىِبعاُهْ  فالاِحىىىىىقا ِبِهىىىىى ْ  ما لاىىىىىى  وا ْيي  عا ىىىىىة  وااِحىىىىىدا   ِمىىىىىْن ُدوِن الن ىىىىىاِس اْلُمهاىىىىىاِجُرونا ِمىىىىىْن قُىىىىىرا اهاىىىىىدا ماعاهُىىىىىْ  إن هُىىىىىْ  ُأم  واجا
عاىىىىىىىاِقلاُهْ  األولاىىىىىىىى، ُكىىىىىىىل  طااِ فاىىىىىىىة  تاْفىىىىىىىِدي عا  لاىىىىىىىى ِرْبعاىىىىىىىِتِهْ  ياتاعاىىىىىىىاقاُلونا ما عا ىىىىىىىْوف    باُنىىىىىىىو عا اِنياهاىىىىىىىا ِرْبعاىىىىىىىِتِهْ  ياتاعاىىىىىىىاقاُلونا وا

ْعُروِف وااْلقِ  ُكىىىىىل  طااِ فاىىىىىة  ِبىىىىىاْلما عاىىىىىاِقلاُهْ  األولاىىىىىى، وا لاىىىىىى ِرْبعاىىىىىِتِهْ  ياتاعاىىىىىاقاُلونا ما ىىىىىاِعدا ا عا باُنىىىىىو سا ْسىىىىىِط باىىىىىْينا اْلُمىىىىىْؤِمِنينا وا
لاىىىىىى ِرْبعاىىىىىِتِهْ  ياتاعاىىىىىاقالُ  ىىىىىاِرِث عا باُنىىىىىو اْلحا ْعُروِف وااْلِقْسىىىىىِط باىىىىىْينا اْلُمىىىىىْؤِمِنينا وا اِنياهاىىىىىا ِبىىىىىاْلما عاىىىىىاقِ ِمىىىىىْنُهْ  تاْفىىىىىِدي عا لاُهْ  ونا ما
لاىىىىى ِرْبعاىىىىِتهِ  ىىىى   عا باُنىىىىو ُجشا ْعُروِف وااْلِقْسىىىىِط باىىىىْينا اْلُمىىىىْؤِمِنينا وا اِنياهاىىىىا ِبىىىىاْلما ُكىىىىل  طااِ فاىىىىة  تاْفىىىىِدي عا ْ  ياتاعاىىىىاقاُلونا األولاىىىىى، وا

ْعُروِف وااْلِقْسىىىىِط باىىىىْينا الْ  اِنياهاىىىىا ِبىىىىاْلما ُكىىىىل  طااِ فاىىىىة  ِمىىىىْنُهْ  تاْفىىىىِدي عا عاىىىىاِقِلِهْ  األولاىىىىى، وا لاىىىىى ما ىىىىاِر عا باُنىىىىو الن ج  ُمىىىىْؤِمِنينا وا
ْعُروِف وااْلِقْسىىىىىِط باىىىىى اِنياهاىىىىىا ِبىىىىىاْلما ُكىىىىىل  طااِ فاىىىىىة  ِمىىىىىْنُهْ  تاْفىىىىىِدي عا عاىىىىىاِقلاُهْ  اأُلولاىىىىىى، وا ْينا اْلُمىىىىىْؤِمِنينا ِرْبعاىىىىىِتِهْ  ياتاعاىىىىىاقاُلونا ما

عاىىىىىاِقلاُه ْ  لاىىىىىى ِرْبعاىىىىىِتِهْ  ياتاعاىىىىىاقاُلونا ما ىىىىىْوف  عا ْمىىىىىِرو ْبىىىىىِن عا باُنىىىىىو عا ْعُروِف  وا اِنياهاىىىىىا ِبىىىىىاْلما ُكىىىىىل  طااِ فاىىىىىة  تاْفىىىىىِدي عا األولاىىىىىى، وا
ُكىىىىل  طااِ فاىىىىة   عاىىىىاِقلاُهْ  األولاىىىىى، وا لاىىىىى ِرْبعاىىىىِتِهْ  ياتاعاىىىىاقاُلونا ما باُنىىىىو الن ِبيىىىىِت عا اِنياهاىىىىا  وااْلِقْسىىىىِط باىىىىْينا اْلُمىىىىْؤِمِنينا وا تاْفىىىىِدي عا

ْعُروِف وااْلِقْسىىىىىىِط باىىىىىىْينا اْلُمىىىىىىْؤِمِنينا  ُكىىىىىىل  طااِ فاىىىىىىة  ِبىىىىىىاْلما عاىىىىىىاِقلاُهْ  األولاىىىىىىى، وا لاىىىىىىى ِرْبعاىىىىىىِتِهْ  ياتاعاىىىىىىاقاُلونا ما باُنىىىىىىو األْوِس عا وا
ىىىىىا با  ن  اْلُمىىىىىْؤِمِنينا ال ياْتُرُكىىىىىونا ُمْفراح  ْعُروِف وااْلِقْسىىىىىِط باىىىىىْينا اْلُمىىىىىْؤِمِنينا وااِ  اِنياهاىىىىىا ِبىىىىىاْلما ْيىىىىىناُهْ  أاْن ُيْعُطىىىىىوُه ِمىىىىىْنُهْ  تاْفىىىىىِدي عا

ْعُروِف فِ  .ِباْلما ْقل   ي ِفدااد  أاْو عا
 

ىىىىْن باغاىىىىى ِمىىىىْنُهْ  أاْو اْبتا  لاىىىىى ما ن  اْلُمىىىىْؤِمِنينا اْلُمت ِقىىىىينا عا ىىىىْولاى ُمىىىىْؤِمن  ُدوناىىىىُه وااِ  ىىىىاِلفا ُمىىىىْؤِمن  ما ِسىىىىيعاةا واأاْن ال ُيحا غاىىىىى دا
لا  ن  أاْيىىىىِدياُهْ  عا ىىىىاد  باىىىىْينا اْلُمىىىىْؤِمِنينا وااِ  ، أاْو فاسا ىىىىِدِهْ  وال ياْقتُىىىىُل ُظْلىىىى   أاْو إثْىىىى   أاْو ُعىىىىْدواان  لاىىىىدا أاحا ىىىىانا وا لاىىىىْو كا ِميعىىىىا ، وا ْيىىىىِه جا

لاىىىىىىْيِهْ  أاْدناىىىىىىا ىىىىىىةا الِ  وااِحىىىىىىدا   ُيِجيىىىىىىُر عا ن  ِذم  لاىىىىىىى ُمىىىىىىْؤِمن  وااِ  ىىىىىىاِفر ا عا ىىىىىىاِفر  وال ياْنُصىىىىىىُر كا ن  ُمىىىىىىْؤِمن  ُمْؤِمن ىىىىىىا ِفىىىىىىي كا ُهْ  وااِ 
ىىىىىْن تاِبعا  ن ىىىىىُه ما ْظلُىىىىىوِمينا وال اْلُمىىىىىْؤِمِنينا باْعُضىىىىىُهْ  ُدونا الن ىىىىىاِس وااِ  ْيىىىىىرا ما ناىىىىىا ِمىىىىىْن ياهُىىىىىودا فاىىىىىِ ن  لاىىىىىُه الن ْصىىىىىرا وااألْسىىىىىوا ا غا

ىىىىىىِبيلِ  ىىىىىىالاُ  ُمىىىىىىْؤِمن  ُدونا ُمىىىىىىْؤِمن  ِفىىىىىىي ِقتاىىىىىىال  ِفىىىىىىي سا ن  ِسىىىىىىْل ا اْلُمىىىىىىْؤِمِنينا وااِحىىىىىىدا   ال ُيسا لاىىىىىىْيِهْ  وااِ  ىىىىىىِرينا عا الِ  إال   ُمتانااصا
ن  ُكىىىى ىىىىْدل  باْيىىىىناُهْ  وااِ  ىىىىوااد  واعا لاىىىىى سا ن  اْلُمىىىىْؤِمِنينا ُيِبىىىىْ  باْعُضىىىىُهْ  عا ىىىىزاْت ماعاناىىىىا ُيْعِقىىىىُب باْعُضىىىىهاا باْعضىىىىا ، وااِ  اِزياىىىىة  غا ل  غا

ِمىىىىىِه  ىىىىىِن ُهىىىىىد   واأاْقوا لاىىىىىى أاْحسا ن  اْلُمىىىىىْؤِمِنينا اْلُمت ِقىىىىىينا عا ىىىىىِبيِل الِ  وااِ  ىىىىىاداُهْ  ِفىىىىىي سا ىىىىىا ناىىىىىالا ِدما لاىىىىىى باْعىىىىىض  ِبما ن ىىىىىُه الا عا وااِ 
ىىىىاال   ىىىىْن باي ناىىىىة   ُيِجيىىىُر ُمْشىىىىِر   ما ىىىْن اْعتاىىىىباطا ُمْؤِمن ىىىىا قاىىىىْت   عا ن ىىىىُه ما لاىىىىى ُمىىىىْؤِمن  وااِ  ىىىىهاا، وال ياُحىىىوُل ُدوناىىىىُه عا ِلقُىىىىراْيي  وال ناْفسا

لاْيىىىىِه كااف ىىىىة  واالا ياِحىىىىل  لاهُىىىىْ  إال  قِ  ن  اْلُمىىىىْؤِمِنينا عا ْقتُىىىىوِل وااِ  ِلىىىىي  اْلما ىىىىى وا د  ِبىىىىِه إال  أاْن ياْرضا لاْيىىىىفاِ ن ىىىىُه قاىىىىوا ن ىىىىُه ال ياىىىىا   عا ِه وااِ 
ىىىىنا ِبىىىىاالِ  وااْلياىىىىْوِ  اآلِخىىىىِر أاْن ياْنُصىىىىرا ُمْحىىىىِدث ا وال ُيْؤوِ  ىىىىِحيفاِة واآما ىىىىا ِفىىىىي هاىىىىِذِه الص  ىىىىْن ياِحىىىىل  ِلُمىىىىْؤِمن  أاقاىىىىر  ِبما يىىىىِه واأان ىىىىُه ما
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ىىىىىذُ  ىىىىىىِة. وال ُيْؤخا ىىىىىباُه ياىىىىىْو ا اْلِقيااما لاْيىىىىىِه لاْعناىىىىىىةا الِ  واغاضا ىىىىىراُه أاْو آوااُه فاىىىىىِ ن  عا ىىىىىىا  ناصا ْهما ن ُكىىىىىْ  ما ىىىىىْدل  وااِ  ىىىىىىْرف  وال عا ِمْنىىىىىُه صا
م د." لاى ُمحا ل  وااِ  د ُه إلاى الِ  عاز  واجا ْيد  فاِ ن  مارا  .30اْختالاْفُتْ  ِفيِه ِمْن شا

 
إن مىىىا تبقىىىى مىىىن الصىىىحيفة ال يعنينىىىا هنىىىا ألنىىىه معنىىىي بأحكىىىا  الع قىىىات مىىىع اليهىىىود. وهكىىىذا يتبىىىين أنىىىه مىىىن 

كيىىىىان سياسىىىىي فىىىىي المدينىىىىة تحكمىىىىه حكومىىىىة واحىىىىد . وجىىىىر  ضىىىى   المهىىىىاجرين خىىىى ل هىىىىذه الصىىىىحيفة تشىىىىك ل 
كعشىىىير  واحىىىد ، علىىىى اعتبىىىار أنهىىى  ينتمىىىون فىىىي الواقىىىع إلىىىى قبيلىىىة قىىىريي، إلىىىى تحىىىالف يضىىى  ثمىىىاني عشىىىا ر 

 من أهل المدينة من أجل توفير الدع  والدفاع المتبادل. وهكذا، بات يعامال الجميع كمجتمع واحد.
 

بالتثب ىىىىىت مىىىىىن صىىىىىحة هىىىىىذه الوثيقىىىىىة، وهىىىىىو يفتىىىىىرض بأنىىىىىه ال بىىىىىد  وأنهىىىىىا ُكتبىىىىىت ( Wellhausen) فلهىىىىىوزنقىىىىىا  
التىىىىي وقعىىىىت فىىىىي شىىىىهر رمضىىىىان فىىىىي السىىىىنة الثانيىىىىة مىىىىن الهجىىىىر  )فىىىىي شىىىىهر آذار مىىىىارس  23قبىىىىل معركىىىىة بىىىىدر

بىىىىين النبىىىىي وأهىىىىل مكىىىىة. وبنىىىىاد علىىىىى ذلىىىى ، يبىىىىدو أن التىىىىاري  المحىىىىدد لهىىىىذه الوثيقىىىىة، وهىىىىو  32مي ديىىىىة( 624
   .33صحي    The Legacy of Islamلى من الهجر ، في كتاب السنة األو 
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 األشكال األولية للتأمين في المجتمع اإلسالمي:
 كمثال مؤسسة الدية والزكاة

 
 رينات باك ينتأليف: 

 
 Early Forms of Insurance in Muslim Society (on theنشىىر الىىنص اإلنجليىىزي لهىىذه الدراسىىة تحىىت عنىىوان 

and Zakat) Example of Such Institutions as Diyah  الموقع الرسمي للدكتور رينات باك ين:في 
http://www.bekkin.ru/eng/index.php?rub=16&art=79 
 

 ويذكر الكاتب أن الدراسة نشرت أيضا  في مجلة:
Problems of Modern Economy. - 2003. - № 3-4 (7-8). - Pp. 181-183 

 
 وقد حصلنا على موافقة الكاتب لترجمة ونشر دراسته، وأفادنا بالمعلومات التالية عن موقعه الحالي:

 
 رينات بيكين، دكتوراه في القانون، دكتوراه في االقتصاد.

نا ىىىىىىىب مىىىىىىىدير معهىىىىىىىد الدراسىىىىىىىات الشىىىىىىىرقية، قىىىىىىىازان )منطقىىىىىىىة الفولغىىىىىىىا( الجامعىىىىىىىة االتحاديىىىىىىىة، االتحىىىىىىىاد الروسىىىىىىىي، جمهوريىىىىىىىة تتارسىىىىىىىتان، 
 ، قس  الدراسات اإلس مية37 2، قازان، شارع األكاديمي ناجين، 420008

 ر يس التحرير، دار مرجاني للنشر، االتحاد الروسي، موسكو.
 

 .22-24، ص2022مارس )آذار(  ،208، العدد ين العربيالتأمنشرت الترجمة في مجلة 
 
 

وفقىىىىا لمعظىىىى  الخبىىىىراد الغىىىىربيين، فىىىى ن التىىىىأمين نشىىىىأ فىىىىي القىىىىرن الرابىىىىع عشىىىىر المىىىىي دي، علىىىىى الىىىىرغ  مىىىىن أن 
التاسىىىىىىع -بعىىىىىىض البىىىىىىاحثين يعتقىىىىىىد بىىىىىىأن التىىىىىىأمين، بىىىىىىالمعنى الضىىىىىىيق، لىىىىىى  يظهىىىىىىر قبىىىىىىل القىىىىىىرن الثىىىىىىامن عشىىىىىىر

وغيرهمىىىىا( تعتقىىىىد أن  P. Goldschmidtو   B. Emerigon[.  وهنىىىىا  أقليىىىىة مىىىىن بيىىىىنه  )2عشىىىىر.]
عقىىىىىد التىىىىىأمين كىىىىىان معروفىىىىىا  بالفعىىىىىل فىىىىىي رومىىىىىا القديمىىىىىة ويشىىىىىيرون أساسىىىىىا إلىىىىىى النقابىىىىىات المهنيىىىىىة والدينيىىىىىة 

.  عقىىىىىد التىىىىىأمين هىىىىىو المفتىىىىىاح  funeraticiacollegiaو   tenniorumcollegiaالمعروفىىىىىة باسىىىىى  
كىىىىىىرون وجىىىىىىود التىىىىىىأمين فىىىىىىي العصىىىىىىور القديمىىىىىىة وأوا ىىىىىىل العصىىىىىىىور أول ىىىىىى  العلمىىىىىىاد الىىىىىىذين ينفلهىىىىىىذا النىىىىىىزاع: 

الوسىىىىطى )حتىىىىى القىىىىرن الرابىىىىع عشىىىىر عنىىىىدما بىىىىدأ اسىىىىتخدا  التىىىىأمين البحىىىىري علىىىىى نطىىىىاق واسىىىىع فىىىىي أوروبىىىىا( 
 [.2يبنون رأيه  على حقيقة أن عقد التأمين ل  يكن معروفا في تل  العصور.]

 

http://www.bekkin.ru/eng/index.php?rub=16&art=79
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ير إلىىىىىى مؤسسىىىىىة الديىىىىىة والزكىىىىىا  )ضىىىىىريبة خيريىىىىىة( أمىىىىىا بالنسىىىىىبة للعلمىىىىىاد المسىىىىىلمين، فىىىىى ن العديىىىىىد مىىىىىنه  يشىىىىى
 [.3كس  ف للع قات التأمينية في العال  اإلس مي]

 

مصىىىىىطل  "الديىىىىىة" يعنىىىىىي التعىىىىىويض عىىىىىن القتىىىىىل أو اإلصىىىىىابة يسىىىىىددها الجىىىىىاني أو أقاربىىىىىه أقاربها للضىىىىىحية أو 
[ 4أقاربىىىىىه أقاربها.  وتتعامىىىىىل النظريىىىىىة القانونيىىىىىة الغربيىىىىىة مىىىىىع هىىىىىذه المؤسسىىىىىة كجىىىىىزد مىىىىىن القىىىىىانون الجنىىىىىا ي ]

لديىىىة والزكىىىا  كأشىىىىكال فىىىي حىىىين أن النظريىىىة القانونيىىىىة اإلسىىى مية تىىىر  األمىىىىر بصىىىور  مختلفىىىة، وتنظىىىر إلىىىىى ا
[.  وخ فىىىىىا لألنظمىىىىة القانونيىىىىىة األوروبيىىىىىة، فىىىى ن القىىىىىانون اإلسىىىىى مي 5أوليىىىىة للتىىىىىأمين فىىىىىي العىىىىال  اإلسىىىىى مي ]

 [.6نظي  في فروع ]طريقة التال يقس  الموضوع أو 
 

وأر  أن تصىىىىىنيف المؤسسىىىىىات القانونيىىىىىة اإلسىىىىى مية فىىىىىي فىىىىىروع وفىىىىىروع ثانويىىىىىة، كمىىىىىا هىىىىىو شىىىىىا ع فىىىىىي الفقىىىىىه 
 .Nي، قىىىىىىد يىىىىىىؤدي إلىىىىىىى فهىىىىىى  خىىىىىىاط  ألحكىىىىىىا  الشىىىىىىريعة اإلسىىىىىى مية.  وهىىىىىىذا هىىىىىىو مىىىىىىا حىىىىىىذر منىىىىىىه األوروبىىىىىى

Tornau .في منتصف القرن التاسع عشر 
 

أوال، ال توجىىىىد ع قىىىىة منطقيىىىىة بىىىىين الفصىىىىول المختلفىىىىة للشىىىىريعة اإلسىىىى مية، ومىىىىن الصىىىىعب الىىىىربط بىىىىين مىىىىواد 
بىىىىىين المسىىىىىلمين دون تغييىىىىىر هىىىىىذه الفصىىىىىول مىىىىىع تقسىىىىىيمات جديىىىىىد  علىىىىىى أسىىىىىاس مبىىىىىادر لىىىىى  تكىىىىىن موجىىىىىود  

البنيىىىىىىة داخىىىىىىل كىىىىىىل فصىىىىىىل، ودون وضىىىىىىع أفكىىىىىىار جديىىىىىىد  ال تىىىىىىت د  مىىىىىىع روح العقيىىىىىىد  اإلسىىىىىى مية القىىىىىىانوني.  
 Mouradgeaعلىىىىى سىىىىبيل المثىىىىال، المىىىىدونات القانونيىىىىة السياسىىىىية والعسىىىىكرية )فىىىىروع الفقىىىىه وفقىىىىا لىىىىىكتاب 

d`Ohsson [7رينىىىىىات بيكىىىىىين( شىىىىىملت العديىىىىىد مىىىىىن المواضىىىىىيع التىىىىىي ي( ] نظىىىىىر إليهىىىىىا المسىىىىىلمون علىىىىىى أنهىىىىىا
الفصىىىىىل الخىىىىىاص باالسىىىىىتي د  d`Ohssonواجبىىىىىات دينيىىىىىة، مثىىىىىل الزكىىىىىا  والحىىىىىرب ضىىىىىد الكفىىىىىار.  فقىىىىىد أدر  

)الغصىىىىىىب(، اسىىىىىىتنادا إلىىىىىىى تصىىىىىىنيفات أوروبيىىىىىىة، ضىىىىىىىمن القىىىىىىانون الجنىىىىىىا ي، فىىىىىىي حىىىىىىين يعتبىىىىىىر المسىىىىىىىلمون 
 الغصب فع   مدنيا  ال يخضع لعقوبة جنا ية أو تدابير إص حية.

 
تجميىىىىىع مىىىىىواد تتشىىىىىابه مىىىىىع بعضىىىىىها ظاهريىىىىىا  ولكنهىىىىىا مختلفىىىىىة  Mouradgea d`Ohssonانيىىىىىا ، حىىىىىاول ث

تمامىىىىا فىىىىىي جوهرهىىىىىا.  علىىىىىى سىىىىىبيل المثىىىىىال، ال ينبغىىىىىي إدرا  الوقىىىىف، وهىىىىىو عمىىىىىل طىىىىىوعي، فىىىىىي فصىىىىىل عىىىىىن 
 [.8وهي إلزامية لكل مسل  ] -دفع حصة من الدخل  -الزكا  
 

مؤسسىىىىات الفقىىىىه المختلفىىىىة، اسىىىىتخدا  التقاليىىىىد اإلسىىىى مية لهىىىىذا السىىىىبب، أجىىىىد أن مىىىىن األفضىىىىل، عنىىىىد دراسىىىىة 
 في تصنيف الفروع والمؤسسات القانونية.
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فىىىي الفتىىىر  مىىىا قبىىىىل اإلسىىى  ، كىىىان االلتىىىزا  بىىىىدفع الديىىىة يقىىىع علىىىى أقىىىىارب القاتىىىل مىىىن طىىىرف األب )العاقلىىىىة(، 
  يسىىىىتطيعوا دفىىىىع الديىىىىة، إذ كانىىىت الديىىىىة تىىىىدفع لورثىىىة القتيىىىىل مىىىىن القبيلىىىة األخىىىىر .  فىىىى ن لىىى  يفعلىىىىوا ذلىىىى  أو لىىى

حىىىق  عنىىىدها ألقىىىارب الضىىىحية االنتقىىىا .  لىىىذل ، كىىىان دفىىىع الديىىىة يىىىت  فىىىي كثيىىىر مىىىن األحيىىىان مىىىن قبىىىل جميىىىع 
أفىىىىراد القبيلىىىىة مىىىىن صىىىىندوق خىىىىاص.  وهكىىىىذا، ومىىىىن خىىىى ل دعىىىى  القبيلىىىىة، كىىىىان القاتىىىىل يعفىىىىى مىىىىن الم حقىىىىة 

.  ويمكىىىن تقىىىدير أهميىىىة هىىىذه المؤسسىىىة الجنا يىىىة حتىىىى لىىىو لىىى  يىىىتمكن أقاربىىىه مىىىن تقىىىدي  التعىىىويض عىىىن القتىىىل
اذا اعتبرنىىىىا ان عشىىىىا ر وقبا ىىىىل بأكملهىىىىىا فىىىىي بعىىىىض األحيىىىىىان يمكىىىىن أن تهلىىىى  فىىىىي حىىىىىادث ثىىىىأر: قتىىىىل رجىىىىىل 

 واحد ينطوي على قتل آخر من باب االنتقا ، بحيث ال يمكن تقدير عدد الضحايا المحتملين.
 

ديىىىة، الىىىذي يمكنىىىه أيضىىىا بيىىىع العبىىىد لسىىىداد إذا كانىىىت الجريمىىىة قىىىد ارتكبىىىت مىىىن قبىىىل عبىىىد، فىىى ن سىىىيده يىىىدفع ال
كىىىىىىل أو جىىىىىىزد مىىىىىىن الىىىىىىدين.  فمىىىىىىن خىىىىىى ل تىىىىىىوفير الحمايىىىىىىة ألحىىىىىىد أعضىىىىىىا ها، فىىىىىى ن القبيلىىىىىىة ال تضىىىىىىمن فقىىىىىىط 

 دين.ما بذمته من س مته، لكنها توفر أيضا ألقارب الضحية 
 

وتوحيىىىىىد  وقىىىىىد أكىىىىىد اإلسىىىىى   شىىىىىرعية الديىىىىىة، مىىىىىع االعتىىىىىراف بىىىىىدورها المهىىىىى  فىىىىىي وقىىىىىف النزاعىىىىىات بىىىىىين القبا ىىىىىل
 جميع القبا ل والشعوب في مجتمع مسل  واحد. يقول القرآن ]سور  النساد[:

 
مؤمنىىىىىة وديىىىىىة مسىىىىىلمة إلىىىىىى أهلىىىىىه إال  "ومىىىىىا كىىىىىان لمىىىىىؤمن أن يقتىىىىىل مؤمنىىىىىا إال خطىىىىىأ ومىىىىىن قتىىىىىل مؤمنىىىىىا خطىىىىىأ فتحريىىىىىر رقبىىىىىة

ن كىىىىىان مىىىىىن قىىىىىو  بيىىىىىنك   وبيىىىىىنه  ميثىىىىىاق أن يصىىىىىدقوا فىىىىى ن كىىىىىان مىىىىىن قىىىىىو  عىىىىىدو  لكىىىىى  وهىىىىىو مىىىىىؤمن فتحريىىىىىر رقبىىىىىة مؤمنىىىىىة وا 
فديىىىىىة مسىىىىىلمة إلىىىىىى أهلىىىىىه وتحريىىىىىر رقبىىىىىة مؤمنىىىىىة فمىىىىىن لىىىىى  يجىىىىىد فصىىىىىيا  شىىىىىهرين متتىىىىىابعين توبىىىىىة مىىىىىن   وكىىىىىان   عليمىىىىىا 

 [.9( )]92: 4)حكيما." 
 

إبىىىىى   عىىىىىن  25وأقىىىىىر النبىىىىىي نفسىىىىىه مبىىىىىال  محىىىىىدد  للتعىىىىىويض عىىىىىن إصىىىىىابات مختلفىىىىىة.  علىىىىىى سىىىىىبيل المثىىىىىال، 
بع القىىىىىد  أو اليىىىىىد.  وفىىىىىي إصىىىىىابة ثبىىىىىت بأنهىىىىىا قاتلىىىىىة، عىىىىىن خسىىىىىار  احىىىىىد أصىىىىىا 20كسىىىىىر فىىىىىي الجمجمىىىىىة، و 

 [(.20إب  أو ما يعادله ألقارب الضحية.] 200اضطر القاتل لدفع 
 

يىىىىرد ذكىىىىر مؤسسىىىىة الديىىىىة فىىىىي كىىىىل فىىىىرع تقريبىىىىا مىىىىن فىىىىروع الفقىىىىه، ولكنهىىىىا أساسىىىىا تخضىىىىع لنظىىىىا  العقوبىىىىات، 
 لدية فهي كما يلي:وهي وفقا للتصنيف الغربي جزد من القانون الجنا ي.  أما شروط دفع ا

 
)الىىىىنفس بىىىىالنفس والعىىىىين بىىىىالعين والسىىىىن بالسىىىىن(،  talion( يىىىىت  دفىىىىع ديىىىىة القتىىىىل كبىىىىديل لقىىىىانون القصىىىىاص 2

 [(.22إذا وافق أقارب الضحية على ذل  ]
 



 مؤسسة التأمين: دراسات تاريخية ونقدية

 
 
 

 
 - 52 - 

( يىىىىىراد مىىىىىن الديىىىىىة عىىىىىن الجىىىىىرح أو اإلصىىىىىابة تجنىىىىىب عقوبىىىىىة القصىىىىىاص، إذا وافىىىىىق أقىىىىىارب الضىىىىىحية علىىىىىى 2
 [.22ذل  )]
 

إلىىىىىى النصىىىىىف إذا كانىىىىىت الضىىىىىحية امىىىىىرأ ، أو إذا كانىىىىىت الجريمىىىىىة قىىىىىد ارتكبىىىىىت مىىىىىن قبىىىىىل  يىىىىىت  تخفىىىىىيض الديىىىىىة
ذا قتلت امرأ  حامل، تدفع دية مضاعفة: لنفسها وللجنين.  امرأ .  وا 

 
كمىىىىىا يتجلىىىىىى مبىىىىىدأ التعىىىىىويض والمسىىىىىؤولية الجماعيىىىىىة فىىىىىي االتفىىىىىاق المبىىىىىر  بىىىىىين المهىىىىىاجرين واألنصىىىىىار، بعىىىىىد 

هىىىىذا االتفىىىىاق، أصىىىىب  جميىىىىع المسىىىىلمين فىىىىي المدينىىىىة، بغىىىىض النظىىىىر وصىىىىول النبىىىىي إلىىىىى المدينىىىىة.  وبموجىىىىب 
عىىىىىن القبيلىىىىىة أو العشىىىىىير ، مجتمعىىىىىا  واحىىىىىدا .  وأنشىىىىى  صىىىىىندوق خىىىىىاص )الكنىىىىىز( يسىىىىىاه  أعضىىىىىاد األمىىىىىة فىىىىىي 
تمويلىىىه سىىىنويا .  واسىىىتخد  هىىىذا الصىىىندوق لىىىدفع الديىىىة للمسىىىلمين، بمىىىا فىىىي ذلىىى  الحىىىاالت التىىىي لىىى  تكىىىن فيهىىىا 

ذا قىىىىىا  العىىىىدو بىىىىىالقبض 23 أنىىىىه كىىىىىان عضىىىىوا فىىىىي جماعىىىىىة المسىىىىلمين ]هويىىىىة القاتىىىىل معروفىىىىىة مىىىىا خىىىىى  [(.  وا 
 [(.24على مسل  وجعله أسير حرب، ينبغي على األقارب من جهة األب دفع فدية إلط ق سراحه ]

 
جىىىىىاد االنتقىىىىىال فىىىىىي البلىىىىىدان اإلسىىىىى مية مىىىىىن الديىىىىىة )التىىىىىي تىىىىىدفع مىىىىىن خىىىىى ل توزيعهىىىىىا ال حىىىىىق بىىىىىين أعضىىىىىاد 

بيلىىىىىة( إلىىىىىى الزكىىىىىا  )ضىىىىىريبة إلزاميىىىىىة مسىىىىىتخدمة، مىىىىىن بىىىىىين أغىىىىىراض أخىىىىىر ، كفديىىىىىة المجتمىىىىىع المحلىىىىىي أو الق
(، ليؤكىىىىىىد 662-632لفىىىىىى  أسىىىىىىر المسىىىىىىلمين( خىىىىىى ل حكىىىىىى  الخلفىىىىىىاد الراشىىىىىىدين )الخلفىىىىىىاد األربعىىىىىىة الراشىىىىىىدين )

 على صحة هذا البيان.
 

مؤسسىىىىىىة الزكىىىىىىا  موضىىىىىىوع كبيىىىىىىر، وسىىىىىىوف ننظىىىىىىر فقىىىىىىط إلىىىىىىى تلىىىىىى  الجوانىىىىىىب التىىىىىىي أجمىىىىىىع غالبيىىىىىىة علمىىىىىىاد 
 لمين على وصلها مباشر  بالتأمين.المس
 

مثىىىىل الديىىىىة، كىىىىان الزكىىىىا  معروفىىىىا للقبا ىىىىل البدويىىىىة قبىىىىل ظهىىىىور اإلسىىىى  ، وكانىىىىت ذات صىىىىلة بعىىىىرف تقاسىىىى  
 [.25الغنا  ، من خ ل إنشاد صندوق خاص لمساعد  القبيلة ككل وأفرادها ]

 
، 229، 225: 2)القىىىىىىرآن، القىىىىىىرآن الزكىىىىىىا  كضىىىىىىريبة منتظمىىىىىىة لصىىىىىىال  المحتىىىىىىاجين مىىىىىىن أفىىىىىىراد األمىىىىىىة يعامىىىىىىل 

، وغيرهىىىىا( ، رغىىىى  أنىىىىه فىىىىي السىىىىنوات األولىىىىى لألمىىىىة كىىىىان تسىىىىديد الزكىىىىا  غيىىىىر منتظمىىىىا  وغالبىىىىا مىىىىا 25-29: 52
 [(.26كان طوعيا ]
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يقىىىىىع االلتىىىىىزا  بىىىىىدفع الزكىىىىىا  علىىىىىى عىىىىىاتق المسىىىىىلمين البىىىىىالغين، األحىىىىىرار الىىىىىذين يتمتعىىىىىون باألهليىىىىىة القانونيىىىىىة.  
، أول ىىىىى  الىىىىىذين لهىىىىى  الحىىىىىق فىىىىىي الحصىىىىىول علىىىىىى الزكىىىىىا ، ]"إنمىىىىىا 9:60يىىىىىة ويىىىىىذكر القىىىىىرآن، كمىىىىىا ورد فىىىىىي اآل

الصىىىىىدقات للفقىىىىىراد والمسىىىىىاكين والعىىىىىاملين عليهىىىىىا والمؤلفىىىىىة قلىىىىىوبه  وفىىىىىى الرقىىىىىاب والغىىىىىارمين وفىىىىىى سىىىىىبيل   
 :([، وكما يلي:60آية 9–وابن السبيل فريضة من   و  علي  حكي " )التوبة 

 
  يملكون قوت سنة واحد ( ( الفقراد والمساكين )الذين ال2
 
 ( جامعي الزكا  ]العاملين عليها[ 2
 
 ( غير المسلمين، إذا كانوا يساعدون المسلمين في الحرب ]المؤلفة قلوبه [ 3
 
 [ 27ن الذين ال يستطيعون سداد ديونه  ]و ( المدين4
 
 بيل  [( المسافرون في أرض أجنبية إن ل  يكن لديه  وسيلة للعود  إلى دياره .  ]في س5
 

أيضىىىىىا الحصىىىىىول علىىىىىى مسىىىىىاعدات مىىىىىن صىىىىىندوق يحىىىىىق لهىىىىى  الطىىىىى ب الىىىىىذين يعيشىىىىىون بعيىىىىىدا عىىىىىن الىىىىىوطن 
 [ ]ابن السبيل[.28الزكا  ]

فىىىي الرقىىىاب: وهىىى  العبيىىىد واإلمىىىاد المكىىىاتبون أي الىىىذين اتفقىىىوا مىىىع  ]وجىىىه آخىىىر مىىىن وجىىىوه صىىىرف الزكىىىا  هىىىو
لزكىىىىا  لهىىى  حتىىىى يصىىىىبحوا أحىىىرارا .  وبىىىىذل  مىىىن يملكىىىونه  علىىىىى ان يىىىت  تحريىىىىره  نظيىىىر مبلىىى  معىىىىين فتجىىىوز ا

 تنحصر مصارف الزكا  في ثمانية أصناف[
 

: الغىىىىار .  يعتقىىىىد بعىىىىض العلمىىىىاد خسىىىىار اللغىىىىة العربيىىىىة لىىىىديها مصىىىىطل  خىىىىاص للشىىىىخص الىىىىذي يعىىىىاني مىىىىن 
أنىىىىىه فىىىىىي حالىىىىىة وقىىىىىوع الخسىىىىىار  يحىىىىىق للغىىىىىار  الحصىىىىىول علىىىىىى تعىىىىىويض عىىىىىن جميىىىىىع خسىىىىىا ره، مهمىىىىىا كانىىىىىت 

 [.29الزكا  ]كبير ، من صندوق 
 

وهكىىىىذا، فىىىى ن الزكىىىىا ، مىىىىن بىىىىين أمىىىىور أخىىىىر ، كىىىىان يقىىىىو  بىىىىأداد مهىىىىا  الضىىىىمان االجتمىىىىاعي والتىىىىأمين ضىىىىد 
 الخسار .
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إذا تىىىىوفى المسىىىىل  دون أن يىىىىدفع الزكىىىىا ، فىىىى ن المبلىىىى  الىىىىذي بذمتىىىىه يؤخىىىىذ مىىىىن تركتىىىىه.  إن غالبيىىىىة المسىىىىلمين 
 .التاسع عشرل  يعرفوا شي ا عن التأمين في شكله الحديث حتى بداية القرن 

 
ويىىىىرتبط تطىىىىور التىىىىأمين فىىىىي شىىىىكله الحىىىىديث فىىىىي العىىىىال  اإلسىىىى مي مىىىىع اسىىىى  الع مىىىىة الحنفىىىىي ابىىىىن عابىىىىدين 

يصىىىىىىف ابىىىىىىن عابىىىىىىدين حالىىىىىىة التىىىىىىاجر  رد المحتأأأأأأار علأأأأأأى الأأأأأأدر المختأأأأأأار(.  ففىىىىىي حاشىىىىىىيته 2784-2836)
الىىىىىذي أجىىىىىر سىىىىىفينة مىىىىىن مالكهىىىىىا.  فباإلضىىىىىافة إلىىىىىى الشىىىىىحن، سىىىىىدد التىىىىىاجر مبلغىىىىىا  يعىىىىىرف بالسىىىىىوكر  )قسىىىىىط 

[.  ومىىىىىن هىىىىىذا المبلىىىىى ، فىىىىىي حالىىىىىة وقىىىىىوع حىىىىىادث أثنىىىىىاد الرحلىىىىىة، يىىىىىدفع مالىىىىى  السىىىىىفينة تعويضىىىىىا  20التىىىىىأمين(]
 [.22عن األضرار التي لحقت بصاحب البضاعة]معقوال  

 
ووفقىىىىا البىىىىن عابىىىىدين، فىىىى ن التىىىىاجر ال يملىىىى  الحىىىىق فىىىىي المطالبىىىىة بىىىىالتعويض عىىىىن قيمىىىىة األمىىىىوال، حتىىىىى لىىىىو 
وافىىىق مالىىىى  السىىىىفينة )الناقىىىىل( علىىىىى ذلىىى ، إذا كىىىىان الناقىىىىل لىىىىيس علىىىىى خطىىىأ.  ومىىىىع ذلىىىى ، إذا تىىىى  إبىىىىرا  عقىىىىد 

لىىىىة، يحىىىىق لصىىىىاحب البضىىىاعة المسىىىىل  المطالبىىىىة بىىىىالتعويض عىىىىن التىىىأمين فىىىىي بلىىىىد غيىىىىر مسىىىىل  ففىىىي هىىىىذه الحا
 [.22قيمة أي أموال فقدت أو تضررت ]

 
فىىىىىىي بدايىىىىىىة القىىىىىىرن التاسىىىىىىع عشىىىىىىر، بىىىىىىدأ المسىىىىىىلمون باسىىىىىىتخدا  شىىىىىىركات التىىىىىىأمين األجنبيىىىىىىة، وأنشىىىىىىأوا أيضىىىىىىا 

وأد  شىىىىركات تىىىىأمين خاصىىىىة بهىىىى ، والتىىىىي لىىىى  تلتىىىىز ، علىىىىى ايىىىىة حىىىىال، دا مىىىىا، بمبىىىىادر الشىىىىريعة اإلسىىىى مية.  
، وافىىىىق مفتىىىىي 2906هىىىىذا الوضىىىىع إلىىىىى الشىىىى  فىىىىي صىىىىحة التىىىىأمين، وفقىىىىا  للشىىىىريعة اإلسىىىى مية.  وفىىىىي عىىىىا  

 [.23]مصر محمد بخيت على فكر  التأمين كما وصفها ابن عابدين 
 

، كىىىىان موقىىىىف بعىىىىض علمىىىىاد المسىىىىلمين أن االعتىىىىراف بالتىىىىأمين العشىىىىرينحتىىىىى النصىىىىف الثىىىىاني مىىىىن القىىىىرن 
  المعاصىىىىر، فىىىىي حىىىىين أن آخىىىىرين انتقىىىىدوا عقىىىىد التىىىىأمين التجىىىىاري لعىىىىد  امتثالىىىىه أمىىىىر ال مفىىىىر منىىىىه فىىىىي العىىىىال

[ 24علميىىىىىة مخصصىىىىىة للتكافىىىىىل )العىىىىىون التبىىىىىادلي( ] ولىىىىى  تصىىىىىدر مطبوعىىىىىاتألحكىىىىىا  الشىىىىىريعة اإلسىىىىى مية.  
كبىىىىديل لنظىىىىا  التىىىىأمين التقليىىىىدي إال فىىىىي أواخىىىىر ثمانينىىىىات وأوا ىىىىل تسىىىىعينات القىىىىرن العشىىىىرين.  وكىىىىان بينهىىىىا، 
فىىىىي المقىىىىا  األول، دراسىىىىات المعصىىىىو  بىىىىاا، احمىىىىد إبىىىىراهي ، أزمىىىىان إسىىىىماعيل، قمىىىىر الىىىىدين شىىىىريف وغيىىىىره  

[25.] 
 

مة وأمىىىىن كىىىىل فىىىىرد فىىىىي العصىىىىور الوسىىىىطى كانىىىىت مؤسسىىىىة الديىىىىة تقىىىىو  إلىىىىى حىىىىد كبيىىىىر بوظيفىىىىة ضىىىىمان سىىىى 
توزيىىىىىع رأس وكانىىىىىت األمىىىىىة تقىىىىىو  ب عىىىىىاد  مىىىىىن أفىىىىىراد المجتمىىىىىع، وحفىىىىىظ النظىىىىىا  واالسىىىىىتقرار للمجتمىىىىىع ككىىىىىل.  

المىىىىال المتىىىىراك ، علىىىىىى أسىىىىاس غيىىىىىر ربحىىىىي، لصىىىىىال  أول ىىىى  الىىىىىذين عىىىىانوا مىىىىىن خسىىىىار  ماديىىىىىة.  لىىىىذل  ف نىىىىىه 
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الثقىىىىة بىىىىين الشىىىىركاد أمىىىىر فىىىىي  [ فىىىىي العىىىىال  اإلسىىىى مي، حيىىىىث26لىىىىيس مفاجىىىىأ  أن يتطىىىىور التىىىىأمين التبىىىىادلي ]
 غاية األهمية.

 
أمىىىىىا بالنسىىىىىبة للزكىىىىىا ، وبصىىىىىىرف النظىىىىىر عىىىىىن وظيفتهىىىىىا العامىىىىىىة، كضىىىىىريبة إجتماعيىىىىىة لمسىىىىىاند  المحتىىىىىىاجين، 

[: فقىىىىىد كىىىىىان ديىىىىىن المىىىىىدين المعسىىىىىر يسىىىىىدد مىىىىىن صىىىىىندوق 27]ف نهىىىىىا لعبىىىىىت دور التىىىىىأمين التبىىىىىادلي للخسىىىىىار  
 ه[، يحرر من السجن بفضل هذا الصندوق.الزكا ، والمدين نفسه، إذا سجن ]بسبب مديونيت

 
بطبيعىىىىة الحىىىىال، ف نىىىىه سىىىىيكون مىىىىن الخطىىىىأ القىىىىول بىىىىأن الديىىىىة أو الزكىىىىا  أسىىىىتبق أو جسىىىىد نظىىىىا  التىىىىأمين فىىىىي 
شىىىىىكله الحىىىىىديث.  ومىىىىىع ذلىىىىى ، ال ينبغىىىىىي لنىىىىىا أن نقلىىىىىل مىىىىىن أهميىىىىىة هىىىىىذه المؤسسىىىىىات فىىىىىي تقىىىىىدي  المسىىىىىاعد  

بىىىىىىار أن أول البلىىىىىىدان الغربيىىىىىىة لىىىىىى  يبىىىىىىدأ بتطىىىىىىوير االجتماعيىىىىىىة للمحتىىىىىىاجين وخاصىىىىىىة لىىىىىىو أخىىىىىىذنا بنظىىىىىىر االعت
التاسىىىىىع مفهىىىىىو  الضىىىىىريبة االجتماعيىىىىىة )والزكىىىىىا  هىىىىىو واحىىىىىد  مىىىىىن هىىىىىذه الضىىىىىرا ب( إال فىىىىىي منتصىىىىىف القىىىىىرن 

 .عشر
 

[ علىىىىىىى أسىىىىىىاس عىىىىىىد  28وفىىىىىىي زماننىىىىىىا ال يعتىىىىىىرض علمىىىىىىاد المسىىىىىىلمين علىىىىىىى التىىىىىىأمين التبىىىىىىادلي )التعىىىىىىاوني( ]
الوضىىىىىىع مختلىىىىىىف مىىىىىىع التىىىىىىأمين التجىىىىىىاري، أو التىىىىىىأمين لكىىىىىىن   .[29امتثالهىىىىىىا لمبىىىىىىادر الشىىىىىىريعة اإلسىىىىىى مية ]

 .فلعلماد المسلمين أسبابا كثير  إلثار  التساؤالتالقا   على الرب  
 
 

 هوامش
 األشكال األولية للتأمين في المجتمع اإلسالمي: مؤسسة الدية والزكاة كمثال

 
 ( انظر، على سبيل المثال:2)

G. Schmoller, Grundriss der Allgemeinen Volkswirschaftslehre (1904), vol. 2, aufl. 1-6, 
335. 

 
 ( للمزيد من المعلومات راجع:2)

V.K. Reicher, "Dokapitalisticheskoye strakhovaniye" ("Pre-capitalist Insurance"), in 
Strakhovoye pravo (Insurance Law) (1999), No. 4, 65. 

 
collegia tenniorum] و collegia funeraticia فيمىىىىىىا يخىىىىىىص هىىىىىىذه التجمعىىىىىىات، المدنيىىىىىىة والعسىىىىىىكرية منهىىىىىىا، فىىىىىىي  .

 روما القديمة يمكن الرجوع إلى تحليل تفصيلي عنها في:
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C F Trenery, The Origin and Early History of Insurance (London: P S King & Sons Ltd, 
1934), pp18-28.] 

 
طبيعىىىىىىىة الجنحىىىىىىىة التىىىىىىىي تقىىىىىىىو  عليهىىىىىىىا مؤسسىىىىىىىة الديىىىىىىىة، أو أن الزكىىىىىىىا  هىىىىىىىي فىىىىىىىي المقىىىىىىىا  األول مىىىىىىىن ( ال ينكىىىىىىىر علمىىىىىىىاد المسىىىىىىىلمين 3)

الضىىىىىرا ب التىىىىىي تجبىىىىىى لصىىىىىال  المحتىىىىىاجين.  ومىىىىىع ذلىىىىى ، فىىىىىان هىىىىىذا، فىىىىىي رأيهىىىىى ، لىىىىى  يمنىىىىىع الديىىىىىة والزكىىىىىا  مىىىىىن أداد وظيفىىىىىة إضىىىىىافية 
 للتأمين التبادلي.

 
 ( انظر، على سبيل المثال:4)

The History of State and Law of Foreign Countries, ed. N. Krasheninnikova, (Moscow: 
Norma, 2002); Criminal Law of Foreign Countries, I. Kkozochkin e.a., (Moscow: IMPE, 
2001), etc. 

 
 ( انظر، على سبيل المثال:5)

Ma`sum Billah. Quantum of Damages in Takaful: the Possibilities of Adaptation of the 
Doctrines of al-Diyah and al-Daman. A Reappraisal", in Journal of Islamic Banking and 
Finance, (2000), Vol. 17, No. 1, 25-52; 

 
M.A. Az-Zarka. Sistema strakhovaniya. Yeye sushchnost i vzglyad shariata na neye 
(System of Insurance. Its Nature and the Shariah Perspective), (Kazan: Iman, 1999) 
etc.  

 

قىىىىد يكىىىىىون هنىىىىىا  مىىىىىا يماثىىىىىل موقىىىىىف علمىىىىىاد المسىىىىىلمين فيمىىىىىا يتعلىىىىق بالديىىىىىة باعتبارهىىىىىا شىىىىىك   مبكىىىىىرا  مىىىىىن التىىىىىأمين فىىىىىي األدب القىىىىىانوني 
ة باسىىىىىى  "روسىىىىىىكايا الروسىىىىىىي: "إن البىىىىىىاحثين يربطىىىىىىون ظهىىىىىىور التىىىىىىأمين فىىىىىىي روسىىىىىىيا مىىىىىىع مدونىىىىىىة القىىىىىىوانين الروسىىىىىىية القديمىىىىىىة المعروفىىىىىى

الحىىىىىىىادي عشىىىىىىىر(، التىىىىىىىي وفىىىىىىىرت تعويضىىىىىىىا  يسىىىىىىىدد مىىىىىىىن قبىىىىىىىل -، القىىىىىىىرن العاشىىىىىىىر‘" )`القىىىىىىىانون الروسىىىىىىىيPravda Russkayaبرافىىىىىىىدا 
 المجتمع المحلي في حالة القتل العمد."

 
(S.A. Rybnikov. "Ocherki istorii strakhovaniya v Rossii" ("Studies in the History of 
Insurance in Russia"), in Vestnik Gosudarstvennogo Strakhovaniya (Bulletin of State 
Insurance) (1927), 19-20 (quoted from: Finansovoye pravo (Financial Law), ed. N.I. 
Khimicheva (Moscow: Yurist, 1998), 378.  

 

)الديىىىىىىة(، التىىىىىىي يسىىىىىىددها عضىىىىىىو فىىىىىىي الىىىىىىى  vera dikaya، الىىىىىىذي قىىىىىىارن بىىىىىىين ديكايىىىىىىا فيىىىىىىرا  Rybnikovوعىىىىىى و  علىىىىىىى ذلىىىىىى ، فىىىىىى ن 
verv  الكوميىىىىىىون ]المجتمىىىىىىع المحلىىىىىىي[( فىىىىىىي حالىىىىىىة القتىىىىىىل غيىىىىىىر العمىىىىىىد، وبىىىىىىين عقىىىىىىد التىىىىىىأمين، يجىىىىىىد أنهىىىىىىا تضىىىىىى  "جميىىىىىىع عناصىىىىىىر(

 تأمين المسؤولية المدنية."  )نق  عن:
(quoted from: V.K. Reicher, "Dokapitalisticheskoye strakhovaniye", 87). 

 
حيىىىىة أخىىىىر  فىىىى ن رايخىىىىر يعتقىىىىد بىىىىأن تسىىىىديد ديكايىىىىا فيىىىىرا ]الديىىىىة[ مىىىىن قبىىىىل الكوميىىىىون، عنىىىىدما ال يمكىىىىن العثىىىىور علىىىىى القاتىىىىل، ومىىىىن نا

ال ع قىىىىىة لىىىىىه بالتىىىىىأمين.  وفىىىىىي رأيىىىىىه، عنىىىىىدما ال يىىىىىت  العثىىىىىور علىىىىىى القاتىىىىىل فىىىىى ن ديكايىىىىىا فيىىىىىرا يتطلبهىىىىىا القىىىىىانون )أو العىىىىىرف(، وكانىىىىىت 
 ’verveتشكل واجبا مشتركا لجميع أعضاد الى 
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فىىىىي حالىىىىة القتىىىىل غيىىىىر العمىىىىد، مىىىىن ناحيىىىىة أخىىىىر ، ديكايىىىىا فيىىىىرا كانىىىىت نتيجىىىىة "عقىىىىد تىىىىأمين" أولىىىىي وكانىىىىت إلزاميىىىىة فقىىىىط ألول ىىىى  الىىىىذين 
انضىىىىىىموا إلىىىىىىى هىىىىىىذا العقىىىىىىد ولصىىىىىىالحه  مىىىىىىن خىىىىىى ل تكىىىىىىوين نىىىىىىوع مىىىىىىن شىىىىىىركة التىىىىىىأمين التبىىىىىىادلي.  ولىىىىىىذل ، فىىىىىى ن مصىىىىىىطل  "التىىىىىىأمين" 

 ,V.K. Reicher قىىىىىىات التىىىىىىي تنشىىىىىىأ عىىىىىىن القتىىىىىىل غيىىىىىىر العمىىىىىىد.  )انظىىىىىىر:يمكىىىىىىن ان يسىىىىىىتخد  فقىىىىىىط عنىىىىىىد اإلشىىىىىىار  إلىىىىىىى الع

"Dokapitalisticheskoye strakhovaniye", 89-90). 
 
" المعىىىىىروف، الىىىىىذي يعىىىىىىرض نظىىىىىا  الضىىىىىرا ب اإلسىىىىى مي، يتضىىىىىىمن كتأأأأأاب الخأأأأأأراج( علىىىىىى سىىىىىبيل المثىىىىىال، مؤلىىىىىف أبىىىىىىو يوسىىىىىف "6)

يجىىىىىب فيىىىىىه مىىىىىن الحىىىىىدود" ]القاضىىىىىي أبىىىىىو يوسىىىىىف يعقىىىىىوب بىىىىىن فصىىىىى  بعنىىىىىوان "فصىىىىىل فىىىىىي أهىىىىىل الىىىىىدعار  والتلصىىىىىص والجنايىىىىىات ومىىىىىا 
[ حيىىىىىىىىىث يىىىىىىىىىأتي ذكىىىىىىىىىر الديىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىي 279-249( ص 2979إبىىىىىىىىىراهي ، كتىىىىىىىىىاب الخىىىىىىىىىرا  )بيىىىىىىىىىروت: دار المعرفىىىىىىىىىة للطباعىىىىىىىىىة والنشىىىىىىىىىر، 

 مناسبات عديد  هنا.
 
(7  ) 

Ignatius Mouradgea d`Ohsson (1740-1807), diplomat for the Swedish embassy in 
Istanbul, author of the fundamental "Tableau general de l`Empire Ottoman" (General 
Picture of the Ottoman Empire). 

 

(8)  N. Tornau. Izlozheniye nachal musulmanskogo zakonovedeniya (The Elements of 

Islamic Law) [Reprint of the 1850 edition], (St. Petersburg: Adir, 1991), V-VI. 

 
(9)  The text of the Quran is quoted from the following edition: The Holy Quran. 

(English Translation of the Meanings and Commentary), (Madina: King Fahd Holy 
Quran Printing Complex, 1411 h). 

 
(20)  Quoted from: R.I. Bekkin, "Problema sootvetstviya sushchnosti kommercheskogo 

strakhovaniya normam musulmanskogo prava" ("Problem of Compliance of Essence 
of Commercial Insurance with the Principles of Islamic Law"), in Vostokovedny Sbornik 
(Bulletin of Oriental Studies) (Moscow: The Institute of Israeli and Middle Eastern 
Studies, 2001), Issue. 2, 100. 

 
 ( يت  توريث الدية عن القتل ويشتر  فيها أقارب المتوفى.22)
 
 talion، ال تطبىىىىىق عقوبىىىىىة االنتقىىىىىا  wound or injury( وفىىىىىي حىىىىىاالت القتىىىىىل مىىىىىن غيىىىىىر عمىىىىىد، أو الجىىىىىرح أو اإلصىىىىىابة 22)

عدديىىىىىة لىىىىىه فىىىىىي شىىىىىريعة حمىىىىىورابي[ وتبقىىىىىى الديىىىىىة، جنبىىىىىا إلىىىىىى جنىىىىىب مىىىىىع الىىىىىذي يجىىىىىد تطبيقىىىىىات  lex taliionis االنتقا  ]القصىىىىىاص
العقوبىىىىىات المفروضىىىىىة مىىىىىن قبىىىىىل السىىىىىلطات، المسىىىىىؤولية الوحيىىىىىد  التىىىىىي يتحملهىىىىىا الجىىىىىاني.  وقىىىىىد يعفىىىىىي أقىىىىىارب الضىىىىىحية، أو الضىىىىىحية 

سىىىىىىور  البقىىىىىىر : (.  ]278: 2نفسه نفسىىىىىىها، إذا كىىىىىىان هىىىىىىو هي علىىىىىىى قيىىىىىىد الحيىىىىىىا ، عىىىىىىن الجىىىىىىاني، وهىىىىىىو الحىىىىىىل األفضىىىىىىل وفقىىىىىىا للقىىىىىىرآن )
ىىىىىاُص ِفىىىىىي اْلقاْتلاىىىىىى اْلُحىىىىىرُّ ِبىىىىىاْلُحرِ  وااْلعاْبىىىىىُد ِباْلعاْبىىىىىِد وااألُ " لاىىىىىْيُكُ  اْلِقصا ُنىىىىىوْا ُكِتىىىىىبا عا ىىىىىْن ُعِفىىىىىيا لاىىىىىُه ِمىىىىىْن أاِخيىىىىىِه ياىىىىىا أايُّهاىىىىىا ال ىىىىىِذينا آما نثاىىىىىى ِبىىىىىاألُنثاى فاما

ان   ْعُروِف واأادااد ِإلاْيِه ِبِ ْحسا ْيد  فااتِ بااع  ِباْلما ِن اْعتادا  باْعدا ذاِل ا فالاُه عاذااب  أاِلي  ."شا بِ ُكْ  واراْحماة  فاما  ذاِل ا تاْخِفيف  مِ ن ر 
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(23 )  Islam. Entsiklopedichesky Slovar` (Islam Encyclopedic Dictionary), ed. G.V. 

Miloslavsky e.a. (Moscow: Nauka, 1991), 25. 

 
(.  بسىىىىىبب معاناتهىىىىىا 27-26ع قىىىىىات تأمينيىىىىىة مماثلىىىىىة تقريىىىىىا  فىىىىىي روسىىىىىيا الموسىىىىىكوبية )القىىىىىرنين  ( ومىىىىىن المثيىىىىىر ل هتمىىىىىا  وجىىىىىود24)

مىىىىىن عمليىىىىىات التوغىىىىىل المسىىىىىتمر  مىىىىىن جيرانهىىىىىا المتحىىىىىاربين وخسىىىىىار  المىىىىىوارد البشىىىىىرية الثمينىىىىىة فىىىىىي ضىىىىىواحيها، انصىىىىىب اهتمىىىىىا  الدولىىىىىة 
ن يىىىىىىت  اسىىىىىىترداد األمىىىىىىوال المدفوعىىىىىىة مىىىىىىن خىىىىىىزا ن الموسىىىىىىكوبية علىىىىىىى وضىىىىىىع نظىىىىىىا  مىىىىىىن شىىىىىىأنه اسىىىىىىترداد السىىىىىىجناد.  فىىىىىىي البدايىىىىىىة، كىىىىىىا

القيصىىىىىر لتحريىىىىىر السىىىىىجناد مىىىىىن خىىىىى ل فىىىىىرض الضىىىىىرا ب علىىىىىى السىىىىىكان علىىىىىى أسىىىىىاس الوحىىىىىدات الماليىىىىىة فىىىىىي ذلىىىىى  الوقىىىىىت والمعروفىىىىىة 
 Sobornoe)محاريىىىىىىىىث خشىىىىىىىىبية(.  وفىىىىىىىىي وقىىىىىىىىت الحىىىىىىىىق، وفقىىىىىىىىا لمدونىىىىىىىىة القىىىىىىىىانون الموسىىىىىىىىكوبي ) sokhasباسىىىىىىىى  سىىىىىىىىوخاس 

Ulozhenie نشىىىىىىىاد صىىىىىىىندوق خىىىىىىىاص لىىىىىىىدفع فديىىىىىىىة السىىىىىىىجناد: مىىىىىىىن خىىىىىىى ل جبايىىىىىىىة ضىىىىىىىريبة خاصىىىىىىىة لتىىىىىىىأمين ، تىىىىىىى  إ2649( لسىىىىىىىنة
األمىىىىىىىىوال ال زمىىىىىىىىة للفديىىىىىىىىة.  وكانىىىىىىىىت المسىىىىىىىىاهمات فىىىىىىىىي صىىىىىىىىندوق الفديىىىىىىىىة متنوعىىىىىىىىة اعتمىىىىىىىىادا علىىىىىىىىى المرتبىىىىىىىىة االجتماعيىىىىىىىىة لىىىىىىىىدافعي 

د أصىىىىىىحاب الضىىىىىىرا ب.  وكىىىىىىان الوضىىىىىىع االجتمىىىىىىاعي للسىىىىىىجين يقىىىىىىرر أيضىىىىىىا مسىىىىىىتو  معىىىىىىين للفديىىىىىىة مطىىىىىىابق لوضىىىىىىعه )مىىىىىىع اسىىىىىىتثنا
المقامىىىىىات الرفيعىىىىىة(.  ووفقىىىىىا لرايخىىىىىر، فىىىىى ن مشىىىىىروع تمويىىىىىل فديىىىىىة األسىىىىىر  هىىىىىذه، علىىىىىى الىىىىىرغ  مىىىىىن شىىىىىكله المىىىىىالي، يتضىىىىىمن جميىىىىىع 
العناصىىىىىىر األساسىىىىىىية للتىىىىىىأمين الحكىىىىىىومي ضىىىىىىد السىىىىىىجن.  وتجىىىىىىدر اإلشىىىىىىار  إلىىىىىىى أن تطىىىىىىورا  ممىىىىىىاث  ، مىىىىىىن نظىىىىىىا  جبايىىىىىىة المسىىىىىىاهمات 

 ,V.K. Reicher سىىىىج ل ع مىىىىة فىىىىي تطىىىىور التىىىىأمين فىىىىي العىىىىال .  )انظىىىىر:بعىىىىد وقىىىىوع الحىىىىدث إلىىىىى جبايىىىىة دفعىىىىات منتظمىىىىة، 

"Dokapitalisticheskoye strakhovaniye", 89-90). 
 

  (25 ) Islam. Entsiklopedichesky Slovar` (Islam Encyclopedic Dictionary), 74. 

 
 .74( المرجع نفسه، 26)
 
 هو تحت حماية  ."  انظر:( يؤكد علماد المسلمين على أن "المدين المعسر 27)

N. Tornau. Izlozheniye nachal musulmanskogo zakonovedeniya, 320. 
 
مليىىىىىون روبيىىىىىة فىىىىىي أوسىىىىىىاط الطىىىىى ب فىىىىىي المعاهىىىىىد المهنيىىىىىىة  570( علىىىىىى سىىىىىبيل المثىىىىىال، قىىىىىىا  مجلىىىىىس البنجىىىىىاب للزكىىىىىا  بتوزيىىىىىىع 28)

 .  أنظر:من خ ل لجان الزكا  والعشر المحلية في السنة المالية الماضية
Punjab Zakat Council gave students Rs 570m in 2002-03// www.dailytimes.com.pk 

 
 ( انظر:29)

N. Tornau. Izlozheniye nachal musulmanskogo zakonovedeniya (The Elements of 
Islamic Law), 37. 

 

 ".sikurtahهذا الجذر في الترجمة العربية لكلمة "التأمين": "سيغورتاه" "( كما يستخد  20)
 

(22)  M.A. Az-Zarka. Sistema strakhovaniya. Yeye sushchnost i vzglyad shariata na neye 

(System of Insurance. Its Nature and the Shariah Perspective), (Kazan: Iman, 1999), 8. 
 

 [2984 2404، 2)بيروت: مؤسسة الرسالة، ط نظام التأمين: حقيقتي والرأ  الشرعي فييمد الزرقا، ]د. مصطفى أح

http://www.dailytimes.com.pk/
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 .9-8( المرجع نفسه، 22)
 

(23 )  S. Mankabady. "Insurance and Islamic Law", in Arab Law Quarterly, (1989), Vol. 4, 

21. 

 
بادلىىىىىىىىة`(: التىىىىىىىىأمين اإلسىىىىىىىى مي.  وهىىىىىىىىو نظىىىىىىىىا  يقىىىىىىىىو  علىىىىىىىىى مبىىىىىىىىادر ( التكافىىىىىىىىل )كلمىىىىىىىىة عربيىىىىىىىىة تعنىىىىىىىىي `تىىىىىىىىوفير الضىىىىىىىىمانات المت24)

التضىىىىىىامن والمسىىىىىىاعد  المتبادلىىىىىىة، والتىىىىىىي بموجبهىىىىىىا يىىىىىىدع  طرفىىىىىىي العقىىىىىىد كىىىىىىل منهمىىىىىىا اآلخىىىىىىر عنىىىىىىدما يعىىىىىىاني أي منهمىىىىىىا مىىىىىىن خسىىىىىىار  
، مقابىىىىىىل )والىىىىىىذي يعنىىىىىىي فىىىىىىي المقىىىىىىا  األول تقىىىىىىدي  تعىىىىىىويض مىىىىىىالي(.  ووفقىىىىىىا لعلمىىىىىىاد المسىىىىىىلمين فىىىىىى ن التىىىىىىأمين اإلسىىىىىى مي )التكافىىىىىىل(

 ر. ب.(. –عقد التأمين التقليدي، ال يحتوي على عناصر الغرر )عد  اليقين( والربا )بحسب الكاتب 
 
 ( انظر:25)

M.N. Siddiqi. Insurance in an Islamic Economy, (1985); A. Ibrahim. The Administration 
of Islamic Financial Institutions", in Syariah Law Journal, (1991), Vol. 7, 15-20; M. Billah. 
Life Insurance? An Islamic View, in Arab Law Quarterly, (1993), Vol. 4, 315-324; Kamus 
Insurans (Insurance Dictionary)/ Kamaruddin Sharif, Yahaya Besah, Zuriah Abdul 
Rahman; ed. Yulis Haji Alwi, 1995. 

 
التىىىىىىىأمين التبىىىىىىىادلي هىىىىىىىو شىىىىىىىكل مىىىىىىىن أشىىىىىىىكال الحمايىىىىىىىة التأمينيىىىىىىىة، عنىىىىىىىدما يكىىىىىىىون المىىىىىىىؤمن لىىىىىىىه عضىىىىىىىوا  فىىىىىىىي جمعيىىىىىىىة للتىىىىىىىأمين ( 26)

التبىىىىىادلي.  كىىىىىل عضىىىىىو فىىىىىي جمعيىىىىىة للتىىىىىأمين التبىىىىىادلي هىىىىىو مىىىىىؤمن ومىىىىىؤمن عليىىىىىه.  وجميىىىىىع أفىىىىىراد مثىىىىىل هىىىىىذه الجمعيىىىىىة، فىىىىىي حىىىىىاالت 
 الخسا ر.معينة، عليه  تعويض الخسا ر التي تلحق العضو الذي تكبد هذه 

 
( وفقىىىىىا لعلمىىىىىاد المسىىىىىلمين، لىىىىى  يعىىىىىد لمؤسسىىىىىة الزكىىىىىا  القىىىىىدر  علىىىىىى أداد الوظىىىىىا ف المتعىىىىىدد  للتىىىىىأمين فىىىىىي عىىىىىال  اليىىىىىو : "إن وجىىىىىود 27)

أمىىىىىوال الزكىىىىىا  ال يعنىىىىىي إغفىىىىىال النىىىىىاس ل هتمىىىىىا  بأنفسىىىىىه ، بىىىىىل علىىىىىى العكىىىىىس، ينبغىىىىىي علىىىىىيه  أن يبىىىىىذلوا قصىىىىىار  جهىىىىىوده  لتجنىىىىىب 
ألضىىىىىىرار الناجمىىىىىىة عىىىىىىن طىىىىىىا ر  حديثىىىىىىة، حتىىىىىىاجين والمضىىىىىىطهدين.  ولىىىىىىيس هنىىىىىىا  شىىىىىى  فىىىىىىي أن ااسىىىىىىتخدا  األمىىىىىىوال المخصصىىىىىىة للم

السىىىىىىيارات، وحىىىىىىوادث السىىىىىىكة الحديىىىىىىد فىىىىىىي أي بلىىىىىىد يمكىىىىىىن أن يتجىىىىىاوز إلىىىىىىى حىىىىىىد كبيىىىىىىر األمىىىىىىوال فىىىىىىي صىىىىىىناديق الزكىىىىىىا .  لىىىىىىذل  وعىىىىىن 
 نحن بحاجة إلى تأمين، والذي سيسم  باستخدا  أموال الزكا  ألغراضه األصلية".  انظر:

Az-Zarka. Sistema strakhovaniya. Yeye sushchnost i vzglyad shariata na neye (System 
of Insurance. Its Nature and the Shariah Perspective), 56. 

 
 المترج [ –]كتاب د. مصطفى الزرقا ليس متوفرا  لدينا لننقل منه النص المقتبس هنا 

 
مسىىىىىىىلمين صىىىىىىىفة "التبىىىىىىىادلي" و "التعىىىىىىىاوني" باالرتبىىىىىىىاط مىىىىىىىع التىىىىىىىأمين.  علىىىىىىىى سىىىىىىىبيل ( فىىىىىىىي بعىىىىىىىض األحيىىىىىىىان يسىىىىىىىتخد  علمىىىىىىىاد ال28)

المثىىىىال، تعىىىىىارض التىىىىأمين التعىىىىىاوني مىىىىع التىىىىىأمين التجىىىىاري الىىىىىذي يسىىىىعى إلىىىىىى تحقيىىىىق األربىىىىىاح.  ومىىىىع ذلىىىىى ، فىىىى ن عىىىىىددا مىىىىن علمىىىىىاد 
ي.  ففىىىىىىىي رأيهىىىىىىى ، أن التىىىىىىىىأمين المسىىىىىىىلمين يميىىىىىىىل إلىىىىىىىىى التمييىىىىىىىز بىىىىىىىين "التعىىىىىىىىاوني" و "التبىىىىىىىادلي" فىىىىىىىي إشىىىىىىىىار  إلىىىىىىىى التىىىىىىىأمين اإلسىىىىىىىى م

التعىىىىىىىىاوني ال يسىىىىىىىىتبعد التوجىىىىىىىىه نحىىىىىىىىو تحقيىىىىىىىىق الىىىىىىىىرب .  علىىىىىىىىى سىىىىىىىىبيل المثىىىىىىىىال، فىىىىىىىى ن مسىىىىىىىىتندات تأسىىىىىىىىيس جميىىىىىىىىع شىىىىىىىىركات التىىىىىىىىأمين 
اإلسىىىىىىى مية تىىىىىىىنص علىىىىىىىى األسىىىىىىىاس التعىىىىىىىاوني فىىىىىىىي عملياتهىىىىىىىا.  وهكىىىىىىىذا، تعتبىىىىىىىر جميىىىىىىىع شىىىىىىىركات التىىىىىىىأمين اإلسىىىىىىى مي فىىىىىىىي المملكىىىىىىىة 
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الوطنيىىىىىىىىة للتىىىىىىىىأمين التعىىىىىىىىاوني )التعاونيىىىىىىىىة للتىىىىىىىىأمين(، الشىىىىىىىىركة السىىىىىىىىعودية للتىىىىىىىىأمين )ميثىىىىىىىىاق(  العربيىىىىىىىىة السىىىىىىىىعودية تعاونيىىىىىىىىة )الشىىىىىىىىركة
 وغيرها(.  وفي الواقع ف ن عملياتها ال ع قة لها بالتأمين التبادلي.

 
عىىىىىىىاد  التىىىىىىىىأمين التبىىىىىىىادلي )التعىىىىىىىاوني( مىىىىىىىع أحكىىىىىىىا  الشىىىىىىىىريعة 29) ( انظىىىىىىىر، علىىىىىىىى سىىىىىىىبيل المثىىىىىىىال، قىىىىىىىىرار بشىىىىىىىأن امتثىىىىىىىال التىىىىىىىأمين وا 

مية، الىىىىىىىذي اعتمىىىىىىىده مجمىىىىىىىع الفقىىىىىىىه اإلسىىىىىىى مي )منظمىىىىىىىة المىىىىىىىؤتمر اإلسىىىىىىى مي( فىىىىىىىي دورتىىىىىىىه الثانيىىىىىىىة التىىىىىىىي عقىىىىىىىدت فىىىىىىىي جىىىىىىىد  اإلسىىىىىىى 
 ( فيما يتعلق بالتأمين وا عاد  التأمين(.9 2) 9)انظر: القرار رق   2985ديسمبر  28أكتوبر إلى  22)السعودية( من 
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 يةوجهة نظر تاريخية عن التأمين
 
 

  جيفري ك ر 
 أستاذ التاري 

  كلية جامعة والية نيويور  في بوتسدا

 
An Historical Viewpoint on Insurability 
Geoffrey Clark 
Professor of History 
State University of New York College at Potsdam, USA 

 

، عقىىىىىده مجلىىىىىس وتنظأأأأأيم التأأأأأأمينالفيضأأأأأانات : إدارة تحأأأأأد  التأمينيأأأأأةقىىىىىد  الكاتىىىىىب هىىىىىذه الورقىىىىىة فىىىىىي مىىىىىؤتمر بعنىىىىىوان 
كىىىىانون األول  5-4كليىىىىة لنىىىىدن ل قتصىىىىاد، فىىىىي  البحىىىىوث االقتصىىىىادية واالجتماعيىىىىة، مركىىىىز تحليىىىىل األخطىىىىار والتنظىىىىي 

2003. 
 

 يمكن للقارر الحصول على النسخة اإلنجليزية لهذه الورقة باستخدا  هذا الرابط:
http://www.lse.ac.uk/collections/CARR/events/previousConferencesWorkshop
s/aon/Clark.rtf 

 
 وللكاتب بحث تاريخي عن التأمين على الحيا  في إنجلتره:

Geoffrey Clark, Betting on Lives: The Culture of Life Insurance in England, 1695-
1775, Manchester University Press, 1999. 

 

 تمت هذه الترجمة بعد الحصول على اإلذن من كاتبها البروفيسور جيفري ك ر .
 

شىىىىود مفهىىىىو  التأمينيىىىىة، وهىىىىي معالجىىىىة لقىىىىد قمنىىىىا بترجمىىىىة هىىىىذه الورقىىىىة لسىىىىببين.  أوال، ألنهىىىىا تلقىىىىي ضىىىىودا  تاريخيىىىىا  علىىىىى ن
فريىىىىد  للموضىىىىىوع.  وثانيىىىىا ، لتعريىىىىىف القىىىىارر بىىىىىنمط مىىىىن البحىىىىىث التىىىىاريخي عىىىىىن النشىىىىاط التىىىىىأميني ومفاهيمىىىىه نفتقىىىىىده فىىىىىي 
العىىىىىىىراق وفىىىىىىىي العىىىىىىىال  العربىىىىىىىي عمومىىىىىىىا .  ونأمىىىىىىىل أن يقىىىىىىىو  ممارسىىىىىىىو التىىىىىىىأمين أو األكىىىىىىىاديميين  باالسىىىىىىىتفاد  مىىىىىىىن هىىىىىىىذا 

 شود وتطور أعمال التأمين في العراق.النموذ  للبحث التاريخي في ن
 
 

ولىىىىىىىذل  اسىىىىىىىتخدمنا كلمىىىىىىىة  insurabilityلىىىىىىىيس لنىىىىىىىا فىىىىىىىي اللغىىىىىىىة العربيىىىىىىىة مقابىىىىىىىل واضىىىىىىى  وسىىىىىىىهل للمفىىىىىىىرد  اإلنجليزيىىىىىىىة 
"التأميني ىىىىىة" )بىىىىىدال  مىىىىىن قابليىىىىىة الخطىىىىىر للتىىىىىأمين مىىىىىن عدمىىىىىه( كمصىىىىىدر صىىىىىناعي )يىىىىىاد مشىىىىىدد  وتىىىىىاد تأنيىىىىىث فىىىىىي آخىىىىىر 

http://www.lse.ac.uk/collections/CARR/events/previousConferencesWorkshops/aon/Clark.rtf
http://www.lse.ac.uk/collections/CARR/events/previousConferencesWorkshops/aon/Clark.rtf
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كيىىىىىف ُيفىىىىىر ق بىىىىىين اسىىىىىتعمال هىىىىىذه المفىىىىىرد  حسىىىىىب السىىىىىياق الىىىىىذي تىىىىىرد فيىىىىىه كمصىىىىىدر الكلمىىىىىة(.  والقىىىىىارر اللبيىىىىىب يعىىىىىرف 
صىىىىناعي وكاسىىىىى  منسىىىىىوب )صىىىىىفة( كمىىىىىا فىىىىي قولنىىىىىا الحمايىىىىىة التأمينيىىىىىة.  وأتمنىىىىىى علىىىىى مىىىىىن هىىىىىو ضىىىىىليع باللغىىىىىة العربيىىىىىة 

 أن يسعفنا في بيان صحة هذا االستخدا  أو تقدي  بديل مناسب.
 

حديثىىىىىىة والمعىىىىىىايير التىىىىىىي يعتمىىىىىىدها المىىىىىىؤمن، وبعضىىىىىىها اكتواريىىىىىىة، إلقىىىىىىرار تفيىىىىىىد أدبيىىىىىىات التىىىىىىأمين أن مؤسسىىىىىىة التىىىىىىأمين ال
 تأمينية األخطار تقو  على جملة اعتبارات متداخلة ومنها:

 
 .أن يكون احتمال قيا  الخطر المعنوي متدنيا 
   أن تكون الخسار  عرضية وغير مقصود 
 .أن تكون الخسار  كبير  بما فيه الكفاية ويمكن قياسها 
 ب احتمال وقوع الخطر المؤمن ضده قاب   للقياس.أن يكون حسا 
  أن يكىىىىىون قسىىىىىط التىىىىىأمين معقىىىىىوال  مىىىىىن الناحيىىىىىة االقتصىىىىىادية بالنسىىىىىبة لطرفىىىىىي عقىىىىىد التىىىىىأمين: المىىىىىؤمن والمىىىىىؤمن

 له.

 .أن يكون هنا  عدد كبير من الوحدات المتجانسة تتعرض لنفس مسببات الخطر 
 .تعرض هذه الوحدات إلى الخسا ر عشوا ي 

  المخاطر ال تنافي مع السياسة العامة.تغطية 
  القىىىىىدر  علىىىىىى تجميىىىىىع األخطىىىىىار، أي عىىىىىدد كىىىىىاف  مىىىىىن الوحىىىىىدات المسىىىىىتقلة المعرضىىىىىة للخطىىىىىر )قىىىىىانون األعىىىىىداد

 الكبير (.
 .المتوسط الزمني بين وقوع خسار  وأخر  قصير، أي أن هنا  تكرارية في وقوع الخسا ر 
 .محدودية أقصى خسار  محتملة 
 ر غطاد التأمين.يسم  القانون بتوفي 

 
يمكىىىىىن للقىىىىىارر أن يرجىىىىىع إلىىىىىى دراسىىىىىات معمقىىىىىة عىىىىىن التأمينيىىىىىة منشىىىىىور  باللغىىىىىة اإلنجليزيىىىىىة وقىىىىىد أطلعنىىىىىا علىىىىىى بعضىىىىىها 

 ومنها:
 

Baruch Berliner, Limits of Insurability of Risks (Englewood Cliffs, N.J: Prentice-
Hall, 1982). 
 
The Geneva Papers on Risk and Insurance, 11 (N0. 39), April 1986. 
 
Walter Karten, How to Expand the Limits of Insurability, FAIR Review, No. 102, 
December 1996. 
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المعلومىىىىىات المحصىىىىىور  بىىىىىين قوسىىىىىين مىىىىىربعين مىىىىىن وضىىىىىع المتىىىىىرج  وكىىىىىذل  الملحىىىىىق، ومعظمهىىىىىا مسىىىىىتقا  مىىىىىن القىىىىىواميس 
 أو اإلنترنيت.

 
 

 يةالتأمينوجهة نظر تاريخية عن 
 

 جيفري ك ر 
 

وتعاظمىىىىىت الميىىىىىاه كثيىىىىىرا جىىىىىدا علىىىىىى األرض، فتغطىىىىىت جميىىىىىع الجبىىىىىال الشىىىىىامخة التىىىىىي تحىىىىىت كىىىىىل السىىىىىماد.  خمىىىىىس 
عشىىىىىر  ذراعىىىىىىا فىىىىىي االرتفىىىىىىاع تعاظمىىىىىت الميىىىىىىاه، فتغطىىىىىىت الجبىىىىىال.  فمىىىىىىات كىىىىىل ذي جسىىىىىىد كىىىىىان يىىىىىىدب علىىىىىىى األرض 

األرض، وجميىىىىىىع النىىىىىىاس.  كىىىىىىل مىىىىىىا  مىىىىىىن الطيىىىىىىور والبهىىىىىىا   والوحىىىىىىوي، وكىىىىىىل الزحافىىىىىىات التىىىىىىي كانىىىىىىت تزحىىىىىىف علىىىىىىى
فىىىىي أنفىىىىه نسىىىىمة روح حيىىىىا  مىىىىن كىىىىل مىىىىا فىىىىي اليابسىىىىة مىىىىات.  فمحىىىىا   كىىىىل قىىىىا   كىىىىان علىىىىى وجىىىىه األرض: النىىىىاس، 

 .والبها  ، والدبابات، وطيور السماد.  فانمحت من األرض.  وتبقى نوح والذين معه في الفل  فقط
 ]الترجمة من اإلنترنيت[ 23-29: 7سفر التكوين 

 
 
مىىىىا ال شىىىى  فيىىىىه أن الفيضىىىىان، مىىىىىن بىىىىين جميىىىىع الكىىىىوارث فىىىىي العىىىىىال ، يمثىىىىل النمىىىىوذ  األصىىىىلي للكىىىىىوارث.  م

فالتهديىىىىىىىد الىىىىىىىذي يمثلىىىىىىىه الفيضىىىىىىىان أساسىىىىىىىي إلىىىىىىىى درجىىىىىىىة أن إدار  الميىىىىىىىاه غالبىىىىىىىا مىىىىىىىا يعتبىىىىىىىر حجىىىىىىىر الزاويىىىىىىىة 
للحضىىىىىىىار .  علىىىىىىىى سىىىىىىىبيل المثىىىىىىىال، فىىىىىىى ن سىىىىىىىيغموند فرويىىىىىىىد، عنىىىىىىىد مناقشىىىىىىىته لسىىىىىىىمات الحضىىىىىىىارات عاليىىىىىىىة 

و ، ذكىىىىىر أوال ، مىىىىىن بىىىىىين هىىىىىذه السىىىىىمات، تنظىىىىىي  "األنهىىىىىار التىىىىىي تهىىىىىدد بىىىىى غراق األرض، .. كىىىىىي يىىىىىت  المسىىىىىت
رفىىىىع مىىىىن  األكثىىىىر شىىىىهر ،نيقىىىىوال مكيىىىىافيلي، توجيىىىىه الميىىىىاه مىىىىن خىىىى ل القنىىىىوات إلىىىىى أمىىىىاكن تفتقىىىىر إليهىىىىا."  و 
وقىىىىىىو  التحىىىىىىوط الىىىىىىذي ال يىىىىىىرد  Fortunaمكانىىىىىىة الفيضىىىىىىان إلىىىىىىى مجىىىىىىاز لغىىىىىىوي: كسىىىىىىباق بىىىىىىين آلهىىىىىىة الحىىىىىىظ 

اإلنسىىىىىاني لمنىىىىىع أو علىىىىىى األقىىىىىل الحىىىىىد مىىىىىن الكارثىىىىىة.  فقىىىىىد قىىىىىارن مكيىىىىىافيلي الحىىىىىظ ]البخىىىىىت، النصىىىىىيب[ مىىىىىع 
"نهىىىىىر متهىىىىىور يغىىىىىرق عنىىىىىد هيجانىىىىىه السىىىىىهول، ويقلىىىىىع األشىىىىىجار واألبنيىىىىىة، ويزيىىىىىل هىىىىىذا الجانىىىىىب مىىىىىن األرض 
ويضىىىىىىعه فىىىىىىي جانىىىىىىىب أخىىىىىىر  وكىىىىىىل إنسىىىىىىىان يفىىىىىىر  منىىىىىىه، وكىىىىىىىل شىىىىىىيد يخضىىىىىىع لغضىىىىىىىبه دون الىىىىىىتمكن مىىىىىىىن 
معارضىىىىىته  وعلىىىىىى الىىىىىرغ  مىىىىىن صىىىىىفته هىىىىىذه ف نىىىىىه عنىىىىىدما يكىىىىىون هاد ىىىىىا  يسىىىىىتطيع النىىىىىاس اتخىىىىىاذ االحتياطىىىىىات 
ضىىىده مىىىن خىىى ل السىىىدود والىىىتحك  فىىىي تدفقىىىه، وعنىىىد ارتفىىىاع منسىىىوبه فىىى ن مياهىىىه تتىىىدفق إلىىىى القنىىىوات أو إن 

 تدفقه لن يكون وحشيا  وخطيرا ."
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صىىىىىلب التىىىىىأمين الىىىىىذي عمىىىىىل توسىىىىىعه  هىىىىىذا الطمىىىىىوح لتىىىىىرويض النصىىىىىيب الهىىىىىا   يقىىىىىع علىىىىىى نحىىىىىو مىىىىىا فىىىىىي
المسىىىىىىتمر علىىىىىىى مىىىىىىد  السىىىىىىنوات السىىىىىىبعما ة الماضىىىىىىية علىىىىىىى تحويىىىىىىل عىىىىىىدد متزايىىىىىىد بىىىىىىاطراد مىىىىىىن األخطىىىىىىار 

 الطبيعية والبشرية إلى أخطار يمكن التحك  بها.
 

هىىىىىذا الخلىىىىىق العجيىىىىىب لعىىىىىال  مىىىىىنخفض المخىىىىىاطر تحقىىىىىق بفضىىىىىل التىىىىىأمين لمليىىىىىار مىىىىىن مترفىىىىىي األرض هىىىىىو، 
لكىىىىىىن هىىىىىىذا النجىىىىىىاح يتوقىىىىىىف علىىىىىىى اسىىىىىىتمرار بقىىىىىىاد اسىىىىىىتراتيجيات تفتيىىىىىىت حداثىىىىىىة.  بىىىىىىالطبع، أكليىىىىىىل مجىىىىىىد لل

المخىىىىاطر فىىىىي ظىىىىروف، ربمىىىىا تكىىىىون معاديىىىىة، متمثلىىىىة بالمزيىىىىد مىىىىن التىىىىرابط االقتصىىىىادي العىىىىالمي والمصىىىىير 
البي ىىىىىي المشىىىىىتر .  وبعبىىىىىار  أخىىىىىر ، حتىىىىىى ونحىىىىىن نبنىىىىىي السىىىىىدود ونحفىىىىىر القنىىىىىوات، ف ننىىىىىا قىىىىىد نجىىىىىد أنفسىىىىىنا 

ة للفيضىىىىان واالنغمىىىىار الىىىىذي يتصىىىىف بالىىىىى "عالميىىىىة" حتىىىىى عنىىىىدما ال يكىىىىون منتشىىىىرا  خاضىىىىعين بىىىىنفس الطريقىىىى
هىىىذه هىىىي الورطىىىة التىىىي نتقاسىىىمها مىىىع األجيىىىال السىىىابقة التىىىي كانىىىت تنظىىىر  تمامىىىا فىىىي جميىىىع أنحىىىاد العىىىال . 

إلىىىىى ضىىىىعفها تجىىىىاه "الفيضىىىىانات" كواحىىىىد  مىىىىن أكبىىىىر العقبىىىىات السىىىىتخدا  التىىىىأمين علىىىىى نطىىىىاق أوسىىىىع.  إذ مىىىىا 
ريىىىىق الكبيىىىىر غيىىىىر طوفىىىىان مىىىىن اللهىىىىب؟  ومىىىىا هىىىىو الطىىىىاعون غيىىىىر طوفىىىىان مىىىىن الوفيىىىىات؟  ومىىىىا هىىىىو هىىىىو الح

الحىىىىىرب غيىىىىىر طوفىىىىىان مىىىىىن التىىىىىدمير المتعمىىىىىد والعنىىىىىف؟  وبالنسىىىىىبة للسىىىىىكان المتضىىىىىررين مىىىىىن هىىىىىذه الكىىىىىوارث 
ف نهىىىىىا تلحىىىىىق بهىىىىى  الخسىىىىىار  الفادحىىىىىة  وبالنسىىىىىبة لشىىىىىركات التىىىىىأمين فىىىىى ن تىىىىىراك  المخىىىىىاطر تهىىىىىدد اسىىىىىتراتيجياتها 

توزيىىىىىع الخطىىىىىر إلىىىىىى اإلفشىىىىىال، وتعرضىىىىىها إلىىىىىى كارثىىىىىة ماليىىىىىة إضىىىىىافية.  وبينمىىىىىا نحىىىىىن اليىىىىىو  قىىىىىادرون علىىىىىى ل
تحليىىىىل أنىىىىواع معينىىىىة مىىىىن المخىىىىاطر بدقىىىىة كبيىىىىر ، تظىىىىل هنىىىىا  أخطىىىىار أخىىىىر  تجابهنىىىىا فىىىىي الوقىىىىت الحاضىىىىر 

مثىىىىىىل خطىىىىىىر اإلرهىىىىىىاب.  لىىىىىىذل  ربمىىىىىىا نسىىىىىىتطيع  --لكنهىىىىىىا غيىىىىىىر محسوسىىىىىىة بدقىىىىىىة وأقىىىىىىل قبىىىىىىوال  ل حتسىىىىىىاب 
صىىىىىار ظروفنىىىىىا الحاليىىىىىة مىىىىىن خىىىىى ل دراسىىىىىة العديىىىىىد مىىىىىن العقبىىىىىات التىىىىىي واجههىىىىىا مكتتبىىىىىو التىىىىىأمين، فىىىىىي استب

القىىىىىىرون الماضىىىىىىية، فىىىىىىي التىىىىىىأمين علىىىىىىى األخطىىىىىىار الجديىىىىىىد ، فضىىىىىى  عىىىىىىن االسىىىىىىتراتيجيات المختلفىىىىىىة التىىىىىىي 
اسىىىىىتخدموها للتغلىىىىىب علىىىىىى تلىىىىى  العقبىىىىىات وزيىىىىىاد  حجىىىىى  وأنىىىىىواع األعمىىىىىال المكتتبىىىىىة )أو الحىىىىىد مىىىىىن االكتتىىىىىاب 

 أثرا في تاري  التأمين؟ insurabilityالتأمينية كيف أن فه  المراد بهذا هو يها بشكل انتقا ي(.  و ف
 

ابتىىىىداد  مىىىىن أواخىىىىر القىىىىرن السىىىىابع عشىىىىر، فىىىى ن انتشىىىىار خىىىىدمات التىىىىأمين خىىىىار  المخىىىىاطر البحريىىىىة المعروفىىىىة 
الرخىىىىىاد المتزايىىىىىد للىىىىىدول بطبيعتهىىىىىا المتشىىىىىتتة، كمىىىىىا الحىىىىىظ ذلىىىىى  المعلقىىىىىون فىىىىىي أحيىىىىىان كثيىىىىىر ، اعتمىىىىىدا علىىىىىى 

.  فقىىىىىد وفىىىىىرا التىىىىىأمين وسىىىىىيلة حاسىىىىىمة األوروبيىىىىىة حيىىىىىث مىىىىىدت ممارسىىىىىة التىىىىىأمين جىىىىىذورها فىىىىىي تلىىىىى  السىىىىىنوات
للحفىىىىاظ علىىىىى هىىىىذه الثىىىىرو  الجديىىىىد ، وكىىىىان يمثىىىىل فىىىىي الوقىىىىت نفسىىىىه زيىىىىاد  تدريجيىىىىة فىىىىي حريىىىىة االسىىىىىته   

أمين الحديثىىىىة ظهىىىىىور بي ىىىىة إنسىىىىىانية المىىىىرتبط بهىىىىذا الثىىىىىراد.  وال يقىىىىل أهميىىىىة عىىىىىن هىىىىذا فىىىىي والد  صىىىىىناعة التىىىى
تقلصىىىىت فيهىىىىا وقىىىىوع الكىىىىوارث، ممىىىىا سىىىىم  لىىىىبعض االسىىىىتقرار فىىىىي التوقعىىىىات التىىىىي صىىىىار معهىىىىا مىىىىن الممكىىىىن 

 التوصل إلى توقعات موثوق بها.
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السىىىىىابع عشىىىىىر والثىىىىىامن عشىىىىىر فىىىىىي وقىىىىىت الحىىىىىق خطىىىىىوات صىىىىىغير  لكنهىىىىىا هامىىىىىة فىىىىىي هىىىىىذا  انوشىىىىىهد القرنىىىىى

ي لألخشىىىىىىاب والقىىىىىىي بىىىىىىالطوب والقرميىىىىىىد التىىىىىىي جعلىىىىىىت المبىىىىىىاني أقىىىىىىل االتجىىىىىىاه.  ومنهىىىىىىا االسىىىىىىتبدال التىىىىىىدريج
عرضىىىىىة للحريىىىىىق، وانخفىىىىىاض تىىىىىأثير الحشىىىىىرات الناقلىىىىىة لألمىىىىىراض، وتراجىىىىىع خطىىىىىر الطىىىىىاعون الىىىىىُدم لي علىىىىىى 
السىىىىكان فىىىىي أوروبىىىىا، واعتمىىىىاد إجىىىىرادات حجىىىىر صىىىىحي أكثىىىىر فعاليىىىىة، فضىىىى  عىىىىن انتشىىىىار ممارسىىىىة التلقىىىىي ، 

لىىىىى نظىىىىا  غىىىىذا ي أفضىىىىل عمومىىىىا، سىىىىاه  فىىىىي الحىىىىد مىىىىن األمىىىىراض ثىىىى  التطعىىىىي  ضىىىىد الجىىىىدري، باإلضىىىىافة إ
الوبا يىىىىة.  كمىىىىا أن فىىىىرص تعىىىىُرض المسىىىىافرين وراد البحىىىىار لخطىىىىر احتجىىىىازه  كرهىىىىا ن للحصىىىىول علىىىىى فديىىىىة 
مىىىىىىن قبىىىىىىل القراصىىىىىىنة قىىىىىىد تقلىىىىىىص أيضىىىىىىا .  وأصىىىىىىبحت االتصىىىىىىاالت والنقىىىىىىل بصىىىىىىور  عامىىىىىىة أكثىىىىىىر انتظامىىىىىىا 

 .يةوموثوق
 

ا  ماديىىىىىىا  لتوسىىىىىىيع خىىىىىىدمات التىىىىىىأمين إذ أصىىىىىىب  معهىىىىىىا ممكنىىىىىىا التنبىىىىىىؤ وفىىىىىىرت هىىىىىىذه الشىىىىىىروط المسىىىىىىبقة أساسىىىىىى
، علىىىىى أي حىىىىال، زمنبالحىىىىاالت التىىىىي يمكىىىىن أن ُيسىىىىفر عنهىىىىا المسىىىىتقبل بثقىىىىة أكبىىىىر قلىىىىي .  ومىىىىع مىىىىرور الىىىى

أصىىىىبحت صىىىىناعة التىىىىأمين فىىىىي حىىىىد ذاتهىىىىا عىىىىام  مهمىىىىا فىىىىي الحىىىىد مىىىىن الخطىىىىر عنىىىىد محاولىىىىة القضىىىىاد علىىىىى 
فىىىىي كىىىىل مكىىىىان مىىىىن خىىىى ل محاولىىىىة تخفيىىىىف التهديىىىىدات التىىىىي تتعىىىىرض لهىىىىا الخطىىىىر المعنىىىىوي وزيىىىىاد  األربىىىىاح 

السىىىىىلع المىىىىىؤمن عليهىىىىىا.  ولىىىىى  تكىىىىىن السىىىىىلطات المدنيىىىىىة أول مىىىىىن قىىىىىا  بىىىىىالتنظي  الفعىىىىىال لمحطىىىىىات مكافحىىىىىة 
الحرا ىىىىق بىىىىل مكاتىىىىب التىىىىأمين ضىىىىد الحريىىىىق فىىىىي محاولىىىىة منهىىىىا لحمايىىىىة تلىىىى  المنىىىىازل المىىىىؤمن لىىىىديها والتىىىىي 

ركة تىىىىىىأمين.  وبالمثىىىىىىل، حاولىىىىىىت شىىىىىىركات التىىىىىىأمين البحىىىىىىري الحىىىىىىد مىىىىىىن تحمىىىىىىل الع مىىىىىىة الخاصىىىىىىة بكىىىىىىل شىىىىىى
مخىىىىاطر الحىىىىرب علىىىىى السىىىىفن المىىىىؤمن عليهىىىىا مىىىىن خىىىى ل تقىىىىدي  الحسىىىىومات علىىىىى قسىىىىط التىىىىأمين ألصىىىىحاب 
السىىىىىىفن الىىىىىىذين يوافقىىىىىىون علىىىىىىى اإلبحىىىىىىار فىىىىىىي قوافىىىىىىل تحىىىىىىت حمايىىىىىىة البحريىىىىىىة الملكيىىىىىىة ]البريطانيىىىىىىة[.  وكىىىىىىان 

مىىىىا يخىىىىص المخىىىىاطر  االقتصىىىىادية مىىىىن خىىىى ل التمييىىىىز بشىىىىكل منهجىىىىي لشىىىىركات التىىىىأمين دور أقىىىىل مباشىىىىر  في
ضىىىىىد الصىىىىىىناعات الخطىىىىىر  علىىىىىىى وجىىىىىه الخصىىىىىىوص.  فشىىىىىركات التىىىىىىأمين ضىىىىىد الحريىىىىىىق فىىىىىي القىىىىىىرن الثىىىىىىامن 
عشىىىىىىر، علىىىىىىى سىىىىىىبيل المثىىىىىىال، كانىىىىىىت تفىىىىىىرض علىىىىىىى مصىىىىىىافي السىىىىىىكر، بصىىىىىىور  روتينيىىىىىىة، أقسىىىىىىاطا  باهظىىىىىىة، 

اتبىىىىىىاع هىىىىىىذا النظىىىىىىا  الفىىىىىىردي لمراقبىىىىىىة التكىىىىىىاليف وكانىىىىىىت تىىىىىىرفض أحيانىىىىىىا بيىىىىىىع التىىىىىىأمين لهىىىىىىذه المصىىىىىىافي.  ب
والسىىىىيطر  عليهىىىىا، فىىىى ن شىىىىركات التىىىىأمين قامىىىىت بتحديىىىىىد معىىىىال  الخطىىىىر بهمىىىىة أكبىىىىر مىىىىن أي وقىىىىت مضىىىىىى.  
وفىىىىىي قيامهىىىىىا بىىىىىذل  كىىىىىان لهىىىىىا دور  فعىىىىىال  فىىىىىي هندسىىىىىة مجتمعىىىىىات معزولىىىىىة ضىىىىىد المخىىىىىاطر، حيىىىىىث يعىىىىىيي 

بهىىىىدود ذهنىىىىي أكبىىىىر مىىىىن غيىىىىره   –الصىىىىناعية  أي سىىىىكان الىىىىدول الغربيىىىىة –المسىىىىتفيدون مىىىىن ثقافىىىىة التىىىىأمين 
 ممن عاشوا في أي وقت مضى.
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المكاسىىىىىب الحقيقيىىىىىة، رغىىىىى  تواضىىىىىعها، فىىىىىي مجىىىىىال األمىىىىىن االجتمىىىىىاعي واالقتصىىىىىادي والقىىىىىدر  علىىىىىى التنبىىىىىؤ إن 
فيمىىىا يخىىىص الحيىىىا  والتىىىي تحققىىىت خىىى ل أوا ىىىل القىىىرن التاسىىىع عشىىىر لىىى  تترافىىىق، مىىىع ذلىىى ، باالعتمىىىاد كثيىىىرا  

اإلحصىىىىا ية واالسىىىىىتفاد  منهىىىىىا.  فىىىىي الواقىىىىىع، كانىىىىت شىىىىىركات التىىىىىأمين بطي ىىىىة بشىىىىىكل ملحىىىىىوظ علىىىىى البيانىىىىىات 
فىىىىىي تنظىىىىىي  أعمالهىىىىىا علىىىىىى أسىىىىىاس إحصىىىىىا ي، وهىىىىىذه حقيقىىىىىة مسىىىىىتغربة فىىىىىي ضىىىىىود األربىىىىىاح الضىىىىىخمة التىىىىىي 
تنتظىىىىىىر أول ىىىىىى  الىىىىىىذين ربمىىىىىىا كىىىىىىانوا قىىىىىىادرين علىىىىىىى قيىىىىىىاس مسىىىىىىؤولياته  ومعىىىىىىاير  أقسىىىىىىاطه  بدقىىىىىىة.  شىىىىىىركات 

يىىىىق فىىىي القىىىرن الثىىىىامن عشىىىر كانىىىت تميىىىىز بىىىين الممتلكىىىات "العاديىىىىة" و"الخطىىىر " و"الخطىىىىر  التىىىأمين علىىىى الحر 
االعتمىىىىاد علىىىىى البيانىىىىات الصىىىىارمة.  وشىىىىركات التىىىىأمين  هبصىىىىور  مضىىىىاعفة" علىىىىى أسىىىىاس الحىىىىدس أكثىىىىر منىىىى

البحىىىري كانىىىىت تعتمىىىىد بالمثىىىىل، ولقىىىىرون عديىىىد ، علىىىىى قواعىىىىد الخبىىىىر  فىىىىي تقيىىىي  مخىىىىاطر رحىىىى ت معينىىىىة، ولىىىى  
لىىىىى التىىىىراك  المنهجىىىىي والمعلومىىىىات الرقميىىىىة عىىىىن المخىىىىاطر النسىىىىبية لمختلىىىىف الطىىىىرق البحريىىىىة.  وعلىىىىى تلجىىىىأ إ

مىىىا يبىىىىدو فىىىى ن شىىىركات التىىىىأمين البحىىىىري كانىىىت تأخىىىىذ التجربىىىىة فىىىي الحسىىىىبان إال أن الحسىىىىاب لىىى  يؤخىىىىذ بنظىىىىر 
رديىىىىة بمعىىىىدالت االعتبىىىىار.  وبالمثىىىىل، فىىىى ن مكتتبىىىىي التىىىىأمين علىىىىى الحيىىىىا  كىىىىانوا ُيسىىىىع رون وثىىىىا ق التىىىىأمين الف

تقليديىىىىة للسىىىىعر )أعلىىىىى بكثيىىىىر مىىىىن مسىىىىتواها اإلكتىىىىواري الحقيقىىىىي(، ويحىىىىددون أجىىىىل التغطيىىىىة لبضىىىىعة شىىىىهور 
 Edmond Halleyمىىىىن أجىىىىل التحىىىىوط ضىىىىد التقلبىىىىات فىىىىي عىىىىدد الوفيىىىىات.  هىىىىذا رغىىىى  أن ادمونىىىىد هىىىىالي 

ين فيىىىىىىه جىىىىىىدوال  للوفيىىىىىىات )بىىىىىى 2693[ كىىىىىىان قىىىىىىد نشىىىىىىر سىىىىىىنة 2742-2656]عىىىىىىال  فلكىىىىىىي ورياضىىىىىىي إنجليىىىىىىزي، 
متوسىىىىط توقعىىىىات الحيىىىىا  فىىىىي ف ىىىىات عمريىىىىة مختلفىىىىة( لمدينىىىىة بريسىىىى و ]البولنديىىىىة[، وهىىىىو انجىىىىاز قىىىىا  بىىىىه فىىىىي 

[ 2757-2705]عىىىىىال  رياضىىىىىي واكتىىىىىواري إنجليىىىىىزي،  James Dodsonوقىىىىىت الحىىىىىق جىىىىىيمس دودسىىىىىون 
]فيلسىىىىوف وواعىىىىظ  Richard Price، وريتشىىىىارد بىىىىرايس لمدينىىىىة لنىىىىدن فىىىىي خمسىىىىينات القىىىىرن الثىىىىامن عشىىىىر

ولكىىىىىىىن لىىىىىىى  تسىىىىىىىتفد أيىىىىىىىة شىىىىىىىركة .  2780[ لمدينىىىىىىىة نورثهىىىىىىىامبتون حىىىىىىىوالي 2792-2723راديكىىىىىىىالي بريطىىىىىىىاني، 
تىىىىىأمين علىىىىىى الحيىىىىىا  مىىىىىن هىىىىىذه البيانىىىىىات التفصىىىىىيلية عىىىىىن الوفيىىىىىات حتىىىىىى تأسىىىىىيس جمعيىىىىىة أكويتاِبىىىىىل للتىىىىىأمين 

عنىىىىدما قامىىىىت بتطبيىىىىق أقسىىىىاط  2762سىىىىنة  Equitable Life Assurance Societyعلىىىىى الحيىىىىا  
تىىىىىأمين متدرجىىىىىة وفقىىىىىا لسىىىىىن طالىىىىىب التىىىىىأمين عنىىىىىد الشىىىىىراد.  ومىىىىىع ذلىىىىى  اسىىىىىتمرت الجمعيىىىىىة، وبىىىىىتحفظ، فىىىىىي 
تسىىىىعير وثىىىىا ق التىىىىأمين التىىىىي تصىىىىدرها بمىىىىا يفىىىىوق قيمتهىىىىا االكتواريىىىىة.  أمىىىىا بالنسىىىىبة ألقىىىىد  شىىىىركتين للتىىىىأمين، 

 Londonولنىىىىىىىىدن أشىىىىىىىورنس  Royal Exchange Assuranceشىىىىىىىركة رويىىىىىىىال إكسىىىىىىىىجين  

Assurance  فىىىىي حىىىىين 2783فىىىى ن رويىىىىال لىىىى  تطبىىىىق التىىىىدر  فىىىىي أقسىىىىاط التىىىىأمين وفقىىىىا للسىىىىن حتىىىىى سىىىىنة ،
 .2809أن لندن أشورنس ل  تفعل ذل  حتى 

 
وكانىىىىت أسىىىىباب هىىىىذا التىىىىردد مىىىىن قبىىىىل شىىىىركات التىىىىأمين لتبنىىىىي اإلحصىىىىادات ترجىىىىع جز يىىىىا، كمىىىىا بينىىىىت لُىىىىورين 

إلىىىىى المفىىىاهي  الفلسىىىىفية والقانونيىىىة المعاصىىىىر  للخطىىىر علىىىىى أنىىىه أمىىىىر  Lorraine Daston  [2]داسىىىتون
حقيقىىىىىي ]قىىىىىا   ال يمكىىىىىن رده[ وعىىىىىد  اليقىىىىىين بىىىىىه غيىىىىىر قابىىىىىل للعىىىىى  ، ولىىىىىيس شىىىىىي ا  قىىىىىاب   للتوقىىىىىع مىىىىىن خىىىىى ل 
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تحليىىىىىل االحتمىىىىىاالت.  وهنىىىىىا أود أن أقىىىىىول إن التىىىىىردد لىىىىى  يكىىىىىن قا مىىىىىا  علىىىىىى مجىىىىىرد الحساسىىىىىية العقليىىىىىة تجىىىىىاه 
تمىىىىاالت بقىىىىدر مىىىىا كىىىىان قا مىىىىا  علىىىىى التقىىىىدير الىىىىذكي ألهميىىىىة وموثوقيىىىىة جىىىىداول الوفيىىىىات أو التفكيىىىىر فىىىىي االح

األنىىىىىواع األخىىىىىر  مىىىىىن اإلحصىىىىىادات لتحديىىىىىد مسىىىىىؤولية المىىىىىؤمنين.  وفىىىىىي حىىىىىين أن المعرفىىىىىة اإلحصىىىىىا ية أقىىىىىل 
إلحاحىىىىىا بالنسىىىىىبة لشىىىىىركات التىىىىىأمين البحىىىىىري، إذ كانىىىىىت المخىىىىىاطر التىىىىىي يؤمنىىىىىون عليهىىىىىا تمتىىىىىد لفتىىىىىر  قصىىىىىير  

مشىىىىىتتة فىىىىىي مختلىىىىىف الطىىىىىرق البحريىىىىىة، فىىىىى ن مىىىىىؤمني الحريىىىىىق ومىىىىىؤمني التىىىىىأمين علىىىىىى الحيىىىىىا  كىىىىىانوا  وهىىىىىي
يواجهىىىىىون تحىىىىىديات ها لىىىىىة لتىىىىىوفير التغطيىىىىىة علىىىىىى المىىىىىد  الطويىىىىىل ضىىىىىد طىىىىىوارر يكىىىىىون وقوعهىىىىىا فىىىىىي بعىىىىىض 

وحريىىىىىق لنىىىىىدن  2665ومىىىىىا كىىىىىان علىىىىىى المىىىىىؤمنين اإلنجليىىىىىز سىىىىىو  تىىىىىذكر طىىىىىاعون عىىىىىا   –األحيىىىىىان كارثيىىىىىا  
عىىىىىا  التىىىىىالي ليمتقىىىىىع وجىىىىىوهه  خوفىىىىىا  مىىىىىن المخىىىىىاطر المتراكمىىىىىة.  ونتيجىىىىىة لىىىىىذل ، بقىىىىىي التىىىىىأمين الكبيىىىىىر فىىىىىي ال

البحىىىىىىىري محصىىىىىىىورا  بشىىىىىىىكل سىىىىىىىاحق علىىىىىىىى المكتتبىىىىىىىين األفىىىىىىىراد أو فىىىىىىىي إطىىىىىىىار شىىىىىىىراكات، حتىىىىىىىى ولىىىىىىىو كىىىىىىىانوا 
فىىىىي حىىىىين أن االكتتىىىىاب فىىىىي الحريىىىىق ينتظمىىىىون أيضىىىىا فىىىىي بعىىىىض األحيىىىىان فىىىىي تجمعىىىىات أكبىىىىر مثىىىىل لويىىىىدز، 

د  الحيىىىىا  صىىىىار يتطلىىىىب هىىىىيك   فىىىىي صىىىىيغة شىىىىركة أو تنظىىىىي  تبىىىىادلي مىىىىن أجىىىىل ضىىىىمان والتىىىىأمين علىىىىى مىىىى
 .دفع المطالبات على المد  الطويل

 
لقىىىد كىىىان معظىىى  الشىىىىركات األولىىىى للتىىىأمين علىىىى الحريىىىىق والحيىىىا  يتشىىىكل مىىىن جمعيىىىىات تبادليىىىة قا مىىىة علىىىىى 

نتيجىىىىة لىىىىذل  فىىىى ن تكلفىىىىة أسىىىىاس مسىىىىاهمة األعضىىىىاد وقىىىىت الحاجىىىىة، ]أي عنىىىىد قيىىىىا  المطالبىىىىة بىىىىالتعويض[، و 
العضىىىىوية أو مبلىىىى  التعىىىىويض عىىىىن الخسىىىىا ر كانىىىىت عرضىىىىة للتغيىىىىر.  والسىىىىبب وراد هىىىىذا الترتيىىىىب كىىىىان هىىىىو 
عىىىىىىد  وجىىىىىىود بيانىىىىىىات إحصىىىىىىا ية موثوقىىىىىىة يمكىىىىىىن االعتمىىىىىىاد عليهىىىىىىا الحتسىىىىىىاب المسىىىىىىؤوليات عىىىىىىن الخسىىىىىىا ر 

 المترتبة على تأمين مخاطر الحريق أو الحيا .
 

لكىىىىن هىىىىذا ال يعنىىىىي أن شىىىىركات التىىىىأمين كانىىىىت جاهلىىىىة بنتىىىىا   الدراسىىىىات الديموغرافيىىىىة الجديىىىىد  القا مىىىىة علىىىىى 
، ]يعتبىىىىىره الىىىىىبعض مؤسىىىىىس الىىىىىديمغرافيا John Grauntاالحتمىىىىىال التىىىىىي قىىىىىا  بهىىىىىا الىىىىىرواد: جىىىىىون غرونىىىىىت 

[، فىىىىي سىىىىتينات القىىىىرن السىىىىابع عشىىىىر. وفىىىىي وقىىىىت الحىىىىق وليىىىىا  2674-2620رغىىىى  أنىىىىه كىىىىان بىىىىا ع خىىىىردوات، 
دمونىىىىىىىىد هىىىىىىىىالي2687-2623]اقتصىىىىىىىىادي وفيلسىىىىىىىىوف إنجليىىىىىىىىزي، ، William Petty يتىىىىىىىىي  اللىىىىىىىىذان  [، وا 

مين كىىىىىىانوا يىىىىىىدخلون فىىىىىىي توسىىىىىىعا فىىىىىىي دراسىىىىىىة االحتمىىىىىىاالت.  وفىىىىىىي الواقىىىىىىع، فىىىىىى ن مؤسسىىىىىىي جمعيىىىىىىات التىىىىىىأ
مشىىىىروعاته  بانتظىىىىا ، ضىىىىمنا أو صىىىىراحة، علىىىىى أسىىىىاس تقىىىىدير الوفيىىىىات التىىىىي مىىىىن المتوقىىىىع أن تحىىىىدث بىىىىين 
أعضىىىىىاد الجمعيىىىىىة.  وعلىىىىىى الىىىىىرغ  مىىىىىن أن معىىىىىدل الوفيىىىىىات لىىىىى  يىىىىىؤثر مىىىىىن الناحيىىىىىة النظريىىىىىة علىىىىىى ]جىىىىىدول[ 

المسىىىىىىىىىىاهمة ]راجىىىىىىىىىىع الملحىىىىىىىىىىق فىىىىىىىىىىي نهايىىىىىىىىىىة الورقىىىىىىىىىىة[، أو  ،mortuary tontineتونتىىىىىىىىىىاين للوفىىىىىىىىىىا  
contributorship وهىىىىىىي واحىىىىىىد  مىىىىىىن مزاياهىىىىىىا الر يسىىىىىىة(، فىىىىىى ن جىىىىىىدو  هىىىىىىذه الشىىىىىىركات، كمشىىىىىىروعات( ،

تجاريىىىىىىة عمليىىىىىىة كىىىىىىان يتوقىىىىىىف كثيىىىىىىرا علىىىىىىى المعرفىىىىىىة التقريبيىىىىىىة للزبىىىىىىا ن المحتملىىىىىىين لمقىىىىىىدار الكلفىىىىىىة السىىىىىىنوية 
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للعضىىىىىىىىىىىىىىوية فىىىىىىىىىىىىىىي مثىىىىىىىىىىىىىىل هىىىىىىىىىىىىىىذه الجمعيىىىىىىىىىىىىىىات، )بالنسىىىىىىىىىىىىىىبة للجمعيىىىىىىىىىىىىىىات القا مىىىىىىىىىىىىىىة علىىىىىىىىىىىىىىى المسىىىىىىىىىىىىىىاهمة 
contributorships ،أو معرفىىىىىىىىىة كىىىىىىىىى  سىىىىىىىىىيكون حجىىىىىىىىى  الفا ىىىىىىىىىد  المتوقعىىىىىىىىىة مقابىىىىىىىىىل الرسىىىىىىىىىو  السىىىىىىىىىنوية ،)

)بالنسىىىىبة للمسىىىىاهمة فىىىىي تونتىىىىاين الوفىىىىا (.  معظىىىى  الجمعيىىىىات األولىىىىى للتىىىىأمين علىىىىى الحيىىىىا  كانىىىىت تتوقىىىىع أن 
، مقترنىىىىة مىىىىع توقىىىىع، يقىىىىو  علىىىىى تحيىىىىز ٪5و  ٪2تتىىىىراوح معىىىىدالت الوفيىىىىات السىىىىنوية بىىىىين أعضىىىىا ها مىىىىا بىىىىين 

 ٪2أن تكىىىىون معىىىىدالت الوفيىىىىات منخفضىىىىة بشىىىىكل غيىىىىر واقعىىىىي مىىىىا بىىىىين ، (Pollyannasابي نوعمىىىىا، )إيجىىىى
 ، )على الرغ  من أنها كانت أيضا قادر  على زع  بعض األدلة لدع  توقعاتها(.٪2.5أو 
 

أو التحيىىىىىىىز اإليجىىىىىىىابي(، ميىىىىىىىل النىىىىىىىاس إلىىىىىىىى  Pollyannaismمبىىىىىىىدأ بىىىىىىىولي آنىىىىىىىا، )البىىىىىىىولي آنيىىىىىىىه ]يصىىىىىىىف 
ريحات االيجابيىىىىة التىىىىي تصىىىىفه .  تشىىىىير األبحىىىىاث إلىىىىى أنىىىىه علىىىىى مسىىىىتو  ال وعىىىىي، فىىىى ن اإلتفىىىىاق مىىىىع التصىىىى

عقلنىىىا يميىىىل إلىىىى التركيىىىز علىىىى مىىىا هىىىو تفىىىاؤلي فىىىي حىىىين، علىىىى المسىىىتو  الىىىواعي، لىىىدينا ميىىىل إلىىىى التركيىىىز 
 [على ما هو سلبي.  هذا التحيز غير الواعي نحو االيجابي هو الذي يوصف بمبدأ بولي آنا.

 
وكانىىىىىت جمعيىىىىىات التىىىىىأمين علىىىىىى الحيىىىىىا ، وعلىىىىىى وجىىىىىه العمىىىىىو ، تُثب ىىىىىت معىىىىىدالت الوفيىىىىىات المتوقعىىىىىة اعتمىىىىىادا  

 politicalعلىىىىى تقىىىىديرات كانىىىىت تبىىىىدو فىىىىي ذلىىىى  الوقىىىىت معقولىىىىة.  ففىىىىي مقاالتىىىىه عىىىىن الحسىىىىاب السياسىىىىي 

arithmetic  لعىىىىىا  يتىىىىىي، علىىىىىى سىىىىىبيل المثىىىىىال، يقىىىىىو  بىىىىىبعض التقىىىىىديرات للمعىىىىىدل ا ، غالبىىىىىا  مىىىىىا كىىىىىان ولىىىىىي
 ٪3.3للوفيىىىىىىات السىىىىىىا د  بىىىىىىين السىىىىىىكان، سىىىىىىواد فىىىىىىي بريطانيىىىىىىا أو خارجهىىىىىىا.  وعىىىىىىاد  مىىىىىىا كىىىىىىان يتبنىىىىىىى نسىىىىىىبة 

، أو 50 مىىىىن كىىىىل 2فىىىىي أوقىىىىات أخىىىىر ، قىىىىد ر معىىىىدل الوفيىىىىات البشىىىىرية بنسىىىىبة و .  30كىىىىل  مىىىىن 2سىىىىنويا، أو 
دا  .  جميىىىىىع هىىىىىذه الحسىىىىىابات لىىىىى  تتعىىىىىد  التخمىىىىىين إذ أن اسىىىىىتخ32مىىىىىن كىىىىىل  2، أو حىىىىىوالي 40 مىىىىىن كىىىىىل 2

ىىىىلا  أسىىىىاليب مختلفىىىىة لتحديىىىىد معىىىىدل الوفيىىىىات أسىىىىفرا عىىىىن نتىىىىا   مختلفىىىىة.  ومىىىىع ذلىىىى ، فىىىى ن النتىىىىا   التىىىىي توص 
مىىىىن سىىىىكان بريسىىىى و توفىىىىوا سىىىىنويا  بىىىىدا  30 مىىىىن كىىىىل 2إليهىىىىا هىىىىالي فىىىىي وقىىىىت الحىىىىق هىىىىو أن مىىىىا يقىىىىرب مىىىىن 

 30 مىىىىن كىىىىل 2 يتىىىىي، ألن تقىىىىديرات هىىىىذا األخيىىىىر تضىىىىمن أيضىىىىا  الىىىىرق  وكأنىىىىه يؤكىىىىد الدقىىىىة العامىىىىة لحسىىىىابات 
 لمعدل الوفيات السنوي في مدينة لندن.

 
تصىىىىىمي  أعمالهىىىىىا جمعيىىىىىات األولىىىىىى للتىىىىىأمين علىىىىىى الحيىىىىىا  أخىىىىىذت هىىىىىذه األرقىىىىىا  محمىىىىىل الجىىىىىد فىىىىىي الأخىىىىىذت 

والتىىىىىىروي  لهىىىىىىا، كمىىىىىىا أنهىىىىىىا شىىىىىىاركت أيضىىىىىىا مىىىىىىع رواد نظريىىىىىىة االحتمىىىىىىاالت فىىىىىىي ذلىىىىىى  العصىىىىىىر افتىىىىىىراض أن 
العوامىىىىىل األخىىىىىر  ثابتىىىىىة دون تغييىىىىىر، تظىىىىىل ثابتىىىىىة تقريبىىىىىا  احتمىىىىىاالت الوفىىىىىا ، آخىىىىىذين بنظىىىىىر االعتبىىىىىار بقىىىىىاد

مىىىىىىن المراهقىىىىىىة إلىىىىىىى أواخىىىىىىر منتصىىىىىىف  بالنسىىىىىىبة لألشىىىىىىخاص المىىىىىىوزعين علىىىىىىى ف ىىىىىىات واسىىىىىىعة مىىىىىىن األعمىىىىىىار،
 De Witt، يوهىىىىان دي ويىىىىت  Grauntالعمىىىىر.  وقىىىىد تىىىى  توثيىىىىق هىىىىذا االعتقىىىىاد جيىىىىدا بالنسىىىىبة لىىىىىغرونت 

]عىىىىىال  رياضىىىىىي هولنىىىىىدي[،  Huddeيوهىىىىىانيس هاىىىىىْد  [،2672-2625]عىىىىىال  رياضىىىىىي ورجىىىىىل دولىىىىىة هولنىىىىىدي، 
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[.  وحتىىىىىىىىى بالنسىىىىىىىىبة لىىىىىىىىى 2726-2646]فيلسىىىىىىىىوف وعىىىىىىىىال  رياضىىىىىىىىي ألمىىىىىىىىاني،  Leibnizوغىىىىىىىىوتفرد اليبنتىىىىىىىىز 
[، وريىىىىىث هىىىىىالي، وجىىىىىد أن 2754-2667]عىىىىىال  رياضىىىىىي فرنسىىىىىي،  De Moivre ر ڤأبراهىىىىىا  دي مىىىىىوا

وفىىىىىي اتفاقهىىىىىا مىىىىىع وجهىىىىىة النظىىىىىر هىىىىىذه، فىىىىى ن معظىىىىى  جمعيىىىىىات   افتىىىىىراض االحتمىىىىىال الىىىىىدا   للمىىىىىوت مقنعىىىىىا .
حتىىىىىى  22التىىىىىأمين علىىىىىى الحيىىىىىا  حصىىىىىرت إصىىىىىدار وثىىىىىا ق التىىىىىأمين لألشىىىىىخاص الىىىىىذين تتىىىىىراوح أعمىىىىىاره  بىىىىىين 

فىىىىىي الطىىىىىرف األعلىىىىىى.  وضىىىىىمن هىىىىىذه الحىىىىىدود، أوصىىىىىى  60إلىىىىىى  45سىىىىىنة فىىىىىي الطىىىىىرف األدنىىىىىى وبىىىىىين  20
، أن Amicable Societyلجمعيىىىىىة آميكيبىىىىىل ، أحىىىىىد كبىىىىىار المىىىىىدراد Charles Brandتشىىىىىارلز برانىىىىىد 

االخىىىت ف فىىىىي قيمىىىة الحيىىىىا  المىىىؤمن عليهىىىىا يكىىىىون أقىىىل مىىىىع التقىىىد  فىىىىي العمىىىىر ممىىىا هىىىىو عليىىىه عنىىىىد المقارنىىىىة 
مىىىىع "جىىىىود " الحيىىىىا  أي مىىىىع سىىىى مة بنيىىىىة المىىىىؤمن عليىىىىه وعاداتىىىىه.  إذا افترضىىىىنا مىىىىع برانىىىىد بىىىىأن تىىىىأثير العمىىىىر 

خاضىىىىىعا  لعوامىىىىىل أكثىىىىىر حسىىىىىما، فىىىىى ن األقسىىىىىاط المقطوعىىىىىة علىىىىىى احتمىىىىىال الوفىىىىىا  فىىىىىي منتصىىىىىف العمىىىىىر كىىىىىان 
flat premiums   التىىىىىي كانىىىىىت آميكيبىىىىىل تتقاضىىىىىاها وشىىىىىقيقاتها مىىىىىن جمعيىىىىىات التىىىىىأمين علىىىىىى الحيىىىىىا  لىىىىى

تشىىىىىكل حقىىىىىا إجحافىىىىىا  لحملىىىىىة وثىىىىىا ق التىىىىىأمين األصىىىىىغر سىىىىىنا.  وبمىىىىىا أن العمىىىىىر لىىىىى  يكىىىىىن بالتأكيىىىىىد المتغيىىىىىر 
تقيىىىىىي  فرصىىىىىة وفىىىىىا  الفىىىىىرد، ف نىىىىىه ال معنىىىىىى لتىىىىىدري  األقسىىىىىاط  الوحيىىىىىد، وال حتىىىىىى، ربمىىىىىا، األكثىىىىىر أهميىىىىىة، فىىىىىي

 وفقا لمجموعات عمرية ضيقة كما هو الحال في جداول الوفيات.
 

وبىىىىىالنظر إلىىىىىى االفتىىىىىراض السىىىىىا د بثبىىىىىات معىىىىىدل الوفيىىىىىات وفىىىىىي غيىىىىىاب الكثيىىىىىر مىىىىىن البيانىىىىىات ذات المغىىىىىز  
ب بىىىىىىين األفىىىىىراد كىىىىىىان يتىىىىىألف مىىىىىىن بشىىىىىأن الوفيىىىىىات، فىىىىىى ن التقنيىىىىىة األكثىىىىىىر بسىىىىىاطة لتوزيىىىىىىع األقسىىىىىاط بالتناسىىىىى

تسىىىىىىطي  خطىىىىىىر الوفىىىىىىا  قىىىىىىْدر اإلمكىىىىىىان مىىىىىىن خىىىىىى ل تجميىىىىىىع النىىىىىىاس وفقىىىىىىا لميىىىىىىز  حاسىىىىىىمة أو مجموعىىىىىىة مىىىىىىن 
المميىىىىىزات.  وقىىىىىد تشىىىىىمل هىىىىىذه المميىىىىىزات السىىىىىن، وال سىىىىىيما عنىىىىىدما يكىىىىىون المىىىىىؤمن لىىىىىه صىىىىىغيرا جىىىىىدا أو كبيىىىىىرا  

المهنىىىىىة.  فىىىىىي نهايىىىىىة القىىىىىرن جىىىىىدا، ولكىىىىىن مىىىىىن المىىىىىرج  أن تضىىىىى  مميىىىىىزات أخىىىىىر ، مثىىىىىل مكىىىىىان اإلقامىىىىىة أو 
السىىىىىابع عشىىىىىر عنىىىىىدما فكىىىىىر دانيىىىىىال ديفىىىىىو باالسىىىىىتخدامات المحتملىىىىىة للتىىىىىأمين، ف نىىىىىه تخيىىىىىل إنشىىىىىاد جمعيىىىىىات 
موازيىىىىة عديىىىىد  كىىىىل واحىىىىد  منهىىىىا تخىىىىد  شىىىىريحة متجانسىىىىة مىىىىن السىىىىكان ممىىىىن يمكىىىىن معادلىىىىة تعرضىىىىه  لخطىىىىر 

 معين.  وأوض  مشروعه كالتالي:
 

لىىىىىذين تتشىىىىابه أحىىىىواله ، إلىىىىى حىىىىىد مىىىىا، وهكىىىىذا يجىىىىب فىىىىىرز النىىىىاس إلىىىىى طبقىىىىات، وبمىىىىىا ال يمكىىىىن قبىىىىول أي فىىىىرد إال أول ىىىى  ا
)كىىىىىىىىىىذا( مختلفىىىىىىىىىىة فكىىىىىىىىىىل واحىىىىىىىىىىد  منهىىىىىىىىىىا تشىىىىىىىىىىكل مجموعىىىىىىىىىىة متجانسىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىي  contingencesأن شىىىىىىىىىىروطه  المعيشىىىىىىىىىىية 

شىىىىىروطها  إذ أن ظىىىىىروف النىىىىىاس، فيمىىىىىا يخىىىىىص المعىىىىىيي، يختلىىىىىف كثيىىىىىرا  بفضىىىىىل السىىىىىن والبنيىىىىىة البدنيىىىىىة، واالخىىىىىت ف فىىىىىي 
المهىىىىىن  مثلمىىىىىا يختلىىىىىف الشىىىىىخص الىىىىىذي يعىىىىىيي فىىىىىي البىىىىىر عىىىىىن الشىىىىىخص الىىىىىذي يكسىىىىىب عيشىىىىىه مىىىىىن البحىىىىىر، أو الشىىىىىاب 

يتسىىىىىىاو  صىىىىىىاحب متجىىىىىىر مىىىىىىع جنىىىىىىدي .... بحيىىىىىىث يصىىىىىىب  ضىىىىىىروريا  تصىىىىىىنيف النىىىىىىاس فىىىىىىي  عىىىىىىن العجىىىىىىوز  أو مثلمىىىىىىا ال
 ف ات، البحار  مع البحار  والجنود مع الجنود، وما شابه ذل .
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جمعيىىىىىات التىىىىىأمين لىىىىى  تحقىىىىىق هىىىىىذا المسىىىىىتو  مىىىىىن التمييىىىىىز بىىىىىين األخطىىىىىار، لكىىىىىن قواعىىىىىدها للقبىىىىىول بالتىىىىىأمين 
و  قياسىىىىىىي للخطىىىىىىر.  وبمىىىىىىا أن الرسىىىىىىو  تعكىىىىىىس هىىىىىىدفا  ممىىىىىىاث ا مىىىىىىن حيىىىىىىث مطابقىىىىىىة كىىىىىىل عضىىىىىىو مىىىىىىع مسىىىىىىت

والمنىىىافع المتسىىىاوية كانىىىت ترتكىىىز علىىىى إمكانيىىىة متسىىىاوية تقريبىىىا لتعىىىرض كىىىل عضىىىو للوفىىىا ، ف نهىىىا عىىىاد  لىىى  
تسىىىىم  بقبىىىىول الف ىىىىات األكثىىىىر تعرضىىىىا  للخطىىىىر كىىىىالجنود أو البحىىىىار ، مىىىىع تضىىىىييق المسىىىىؤولية بصىىىىي  مختلفىىىىة 

ي الخىىىىار .  ولىىىى  تكتفىىىىي الجمعيىىىىات بالتىىىىدابير ال زمىىىىة فيمىىىىا يتعلىىىىق بىىىىأي مىىىىن األعضىىىىاد الىىىىذين قىىىىد يموتىىىىون فىىىى
لىىىىىرفض طلبىىىىىات التىىىىىأمين مىىىىىن أول ىىىىى  "سىىىىىي ي المىىىىىزا ، أو المتحيىىىىىرين، وتحىىىىىت العىىىىى  "، بىىىىىل رفضىىىىىت أيضىىىىىا 
فىىىىىىي بعىىىىىىض األحيىىىىىىان النظىىىىىىر فىىىىىىي طلبىىىىىىات التىىىىىىأمين علىىىىىىى الحيىىىىىىا  الىىىىىىوارد  مىىىىىىن "المنىىىىىىاطق السىىىىىىبخة وغيىىىىىىر 

لعىىىىين تجىىىىاه أشىىىىخاص تعرضىىىىوا لعىىىىدو  مىىىىرض الجىىىىدري الصىىىىحية فىىىىي انجلتىىىىرا."  وظلىىىىت علىىىىى الىىىىدوا  ثاقبىىىىة ا
 والُسكاري سي ي السمعة.

 
نتيجىىىىة ل قتنىىىىاع السىىىىا د بىىىىأن فا ىىىىد   homogenizing risksونشىىىىأت ممارسىىىىة المجانسىىىىة بىىىىين األخطىىىىار 

األسىىىىىاليب الكميىىىىىة محىىىىىدود  للغايىىىىىة فىىىىىي التمييىىىىىز بىىىىىين األخطىىىىىار، وحتىىىىىى فىىىىىي مجىىىىىال الىىىىىديموغرافيا حيىىىىىث تىىىىى  
ق واسىىىىىىع.  وقىىىىىد تعىىىىىىززت عمليىىىىىة التجىىىىىانس بىىىىىىين المخىىىىىاطر مىىىىىىن قبىىىىىل جمعيىىىىىىات جمىىىىىع البيانىىىىىات علىىىىىىى نطىىىىىا

التىىىىأمين علىىىىى الحيىىىىا ، بطبيعىىىىة الحىىىىال، مىىىىن خىىىى ل افتىىىىراض أن تكراريىىىىة الوفىىىىا  كىىىىان إلىىىىى هىىىىذا الحىىىىد أو ذا  
ثابتىىىىىىا  خىىىىىى ل سىىىىىىنوات منتصىىىىىىف العمىىىىىىر، وبالتىىىىىىالي تقليىىىىىىل أهميىىىىىىة العمىىىىىىر واعتبارهىىىىىىا مسىىىىىىألة ثانويىىىىىىة، ودفىىىىىىع 

 يمكىىىىىىن قياسىىىىىىها كميىىىىىىا بسىىىىىىهولة إلىىىىىىى الصىىىىىىدار .  وهنىىىىىىا نىىىىىىر  أثىىىىىىر أحىىىىىىد عناصىىىىىىر مجموعىىىىىىة مىىىىىىن العوامىىىىىىل ال
الىىىىذي كىىىىان يميىىىىز أعمىىىىال التىىىىأمين فىىىىي مراحلىىىىه األولىىىىى: التركيىىىىز علىىىىى  التوجأأأأي المضأأأأاد للمأأأأنه  اإلحصأأأأائي

سىىىىىىىمات خاصىىىىىىىة للخطىىىىىىىر علىىىىىىىى حسىىىىىىىاب رؤيىىىىىىىة أنمىىىىىىىاط عامىىىىىىىة مسىىىىىىىتقر  تمكىىىىىىىن المىىىىىىىرد أن يسىىىىىىىتنت  منهىىىىىىىا 
 االحتماالت اإلحصا ية.

 
ق نيىىىىة هىىىىذا التوجىىىىه ضىىىىد اإلحصىىىىاد فىىىىي مجىىىىال التىىىىأمين البحىىىىري فىىىىي القىىىىرن الثىىىىامن عشىىىىر كمىىىىا وتتجلىىىىى ع

القأأأأاموس  Malachy Postlethwayte ويتثوسىىىىتيل  يتوضىىىى  مىىىىن جىىىىدول منشىىىىور فىىىىي كتىىىىاب م خىىىىي
الىىىىذي أدر  فيىىىىىه األقسىىىىاط المفروضىىىىة علىىىىى السىىىىفن التىىىىىي تبحىىىىر مىىىىع حراسىىىىة أو مىىىىىن دون  العأأأأالمي للتجأأأأارة

 (.2حراسة بحرية في طريقين عبر المحيط األطلسي )الجدول 
 

 
: أقسىىىىاط التىىىىأمين )فىىىىي الما ىىىىة( المفروضىىىىة زمىىىىن الحىىىىرب علىىىىى الىىىىرح ت عبىىىىر المحىىىىيط األطلسىىىىي 2الجىىىىدول 
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 بدون الحراسة مع الحراسة 
 ساق المثلث ]في تجار  العبيد[

 )أفريقيا إلى أمريكا(
 بنس 4شلن  و  22باون و  26 بنس 6باون و  7

]إلكمىىىىىىىىال مثلىىىىىىىىث رحلىىىىىىىىة اإليىىىىىىىىاب 
 تجار  العبيد[

 )أمريكا إلى أوروبا(

 بنس 8شلن  و  20باون و  49 بنس 8باون و  23

Source: Malachy Postlethwayt, The Universal Dictionary of Trade and Commerce 
(London, 1751, 1774), 1: 142. 

 

بىىىىىىىين عمىىىىىىىودي الحراسىىىىىىىة يمكىىىىىىىن للمىىىىىىىرد قيىىىىىىىاس تقييمىىىىىىىات المكتتىىىىىىىب مىىىىىىىن خىىىىىىى ل مقارنىىىىىىىة معىىىىىىىدالت التىىىىىىىأمين 
للمخىىىىىاطر اإلضىىىىىافية المفترضىىىىىة فىىىىىي زمىىىىىن الحىىىىىرب مىىىىىن قبىىىىىل قباطنىىىىىة السىىىىىفن الىىىىىذين يختىىىىىارون التخلىىىىىي عىىىىىن 

وسىىىىىفن العىىىىىدو علىىىىىى خىىىىىط  كيىىىىىة وبالتىىىىىالي تىىىىىر  أنفسىىىىىه  عرضىىىىىة تمامىىىىىا لسىىىىىلب القراصىىىىىنةحمايىىىىىة البحريىىىىىة المل
الرحلىىىىىة.  ويمكىىىىىن مقارنىىىىىة هىىىىىذه مىىىىىع التفىىىىىاوت فىىىىىي معىىىىىدالت األقسىىىىىاط بىىىىىين الصىىىىىفوف التىىىىىي تعكىىىىىس ارتفىىىىىاع 
المخىىىىاطر الطبيعيىىىىة المرتبطىىىىة بالعواصىىىىف فىىىىي الخىىىىط الم حىىىىي شىىىىمال األطلسىىىىي.  ففىىىىي حىىىىين أن اإلبحىىىىار 

قسىىىىىاط تقريبىىىىىا، فىىىىى ن التعىىىىىرض للمخىىىىىاطر السياسىىىىىية للحىىىىىرب زاد األقسىىىىىاط إلىىىىىى شىىىىىمال األطلسىىىىىي ضىىىىىاعفا األ
مىىىىا يقىىىىرب مىىىىن أربعىىىىة أضىىىىعاف.  فىىىىي عىىىىال  تتوقىىىىف فيىىىىه مخىىىىاطر رحلىىىىة معينىىىىة إلىىىىى حىىىىد كبيىىىىر جىىىىدا علىىىىى 
تقلبىىىىىات الشىىىىىؤون اإلنسىىىىىانية، هىىىىىل أن رسىىىىى  خىىىىىرا ط للمخىىىىىاطر الطبيعيىىىىىة يبىىىىىدو أمىىىىىرا  إجباريىىىىىا  أو مصىىىىىدرا  غنيىىىىىا 

ت الحركىىىىىة مىىىىىن مينىىىىىاد إلىىىىىى مينىىىىىاد أو مىىىىىن مبنىىىىىى إلىىىىىى آخىىىىىر أكثىىىىىر صىىىىىلة بتقيىىىىىي  للمعلومىىىىىات؟  وهىىىىىل كانىىىىى
 المخاطر؟

 
نظىىىىىىرا لهىىىىىىذا الخلىىىىىىيط المشىىىىىىوي للظىىىىىىواهر البشىىىىىىرية والطبيعيىىىىىىة التىىىىىىي كانىىىىىىت تىىىىىىؤثر علىىىىىىى المخىىىىىىاطر البحريىىىىىىة 
والبريىىىىىة وعلىىىىىى الحيىىىىىا ، قىىىىىد تبىىىىىدو التقييمىىىىىات الرقميىىىىىة للخطىىىىىر مجىىىىىرد ، بسىىىىىيطة التخطىىىىىيط وعديمىىىىىة الفا ىىىىىد  

مىىىىىن  للمراقىىىىب المحنىىىىى .  إزاد هىىىىذا الوضىىىىىع، كيىىىىىف كىىىىان يىىىىىت  اختيىىىىىار المخىىىىاطر، وبنىىىىىاد  علىىىىىى سىىىىلطة مىىىىىن؟ 
الملفىىىىىت للنظىىىىىر أن شىىىىىركات التىىىىىأمين علىىىىىى الحيىىىىىا  األولىىىىىى كانىىىىىت تعتمىىىىىد بدرجىىىىىة أقىىىىىل علىىىىىى فحىىىىىص طبىىىىىي 
لخبيىىىىر فىىىىي تقيىىىىي  التىىىىأمين علىىىىى الحيىىىىا  إذ كانىىىىت تركىىىىز علىىىىى الفحىىىىص الشخصىىىىي السىىىىريع مىىىىن قبىىىىل مىىىىديري 
الشىىىىىركات )غيىىىىىر المتخصصىىىىىين(، واالعتمىىىىىاد علىىىىىى التقىىىىىارير المقدمىىىىىة مىىىىىن الهي ىىىىىات االجتماعيىىىىىة المعتىىىىىرف 

لىىىى  يكىىىىن هنىىىىا  حاجىىىىة  2838ا خصوصىىىىا أعضىىىىاد طبقىىىىة مىىىى   األراضىىىىي الكبىىىىار ورجىىىىال الىىىىدين.  فحتىىىىى بهىىىى
لشىىىىىهاد  طبيىىىىىة، علىىىىىى سىىىىىبيل المثىىىىىال، للحصىىىىىول علىىىىىى بوليصىىىىىة التىىىىىأمين علىىىىىى الحيىىىىىا  مىىىىىن شىىىىىركة رويىىىىىال 
إكسىىىىجين  أشىىىىورنس، كمىىىىا أن رويىىىىال إكسىىىىجين  أشىىىىورنس وشىىىىركة لنىىىىدن أشىىىىورنس لىىىى  تسىىىىتخدما مىىىىأمورا  طبيىىىىا  

علىىىىىىى التىىىىىىوالي.  بىىىىىىدال مىىىىىىن ذلىىىىىى ، اعتمىىىىىىدت شىىىىىىركات التىىىىىىأمين علىىىىىىى  2846و  2842مىىىىىىا حتىىىىىىى خاصىىىىىىا  به
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حدسىىىىىها الخىىىىىاص بهىىىىىا وانحيازهىىىىىا االجتمىىىىىاعي، وسىىىىىعيها للحصىىىىىول علىىىىىى شىىىىىهاد  شخصىىىىىيات محترمىىىىىة يمكىىىىىن 
[، فىىىىىىى ن األحكىىىىىىىا  حىىىىىىىول التأمينيىىىىىىىة 2] Robin Pearsonالوثىىىىىىىوق بهىىىىىىىا.  وكمىىىىىىىا بىىىىىىىي ن روبىىىىىىىن بيرسىىىىىىىون 

insurability اال تمانيىىىىىة، كانىىىىىت تسىىىىىتند علىىىىىى سىىىىىلو  طالىىىىىب التىىىىىأمين، وم محىىىىىه ومظهىىىىىره  ، مثىىىىىل الجىىىىىدار
الخىىىىارجي، وسىىىىمعته كشخصىىىىية جيىىىىد  أو سىىىىي ة، أو القوالىىىىب النمطيىىىىة العنصىىىىرية واإلثنيىىىىة.  ويشىىىىير بيرسىىىىون 

ممارسىىىىىة اكتتابيىىىىىه لمنىىىىىع التغطيىىىىىة التأمينيىىىىىة فىىىىىي ] redliningبشىىىىىكل خىىىىىاص إلىىىىىى وضىىىىىع الخطىىىىىوط الحمىىىىىراد 
الفتىىىىراض وجىىىىود احتمىىىىال كبيىىىىر للخسىىىىار  فىىىىي هىىىىذه المنىىىىاطق فىىىىي حىىىىين أن الىىىىدافع منىىىىاطق جغرافيىىىىة محىىىىدد  

لنىىىىدن بالنسىىىىبة للمجموعىىىىات اليهوديىىىىة  فىىىىي[ مىىىىن قبىىىىل شىىىىركات التىىىىأمين لهىىىىا يقىىىىو  علىىىىى تمييىىىىز غيىىىىر قىىىىانوني
لىىىى انسىىىحاب عىىىدد مىىىن شىىىركات التىىىأمين  اإلشىىىكنازية مىىىن الطبقىىىات الىىىدنيا فىىىي أواخىىىر القىىىرن الثىىىامن عشىىىر، وا 

اإلنجليزيىىىىة علىىىىى الحيىىىىا  مىىىىن سىىىىوق التىىىىأمين علىىىىى الحيىىىىا  فىىىىي ايرلنىىىىد  فىىىىي النصىىىىف األول مىىىىن القىىىىرن التاسىىىىع 
المخىىىىىىاوف بشىىىىىىأن اآلثىىىىىىار الماليىىىىىىة المترتبىىىىىىة علىىىىىىى اإلفىىىىىىراط االيرلنىىىىىىدي فىىىىىىي معىىىىىىاقر  الخمىىىىىىر عشىىىىىىر بسىىىىىىبب 

 نتشار المفترض هنا  لوثا ق التأمين القا مة على المقامر .واال
 

إن ممارسىىىىة لعىىىىب القمىىىىار عىىىىن طريىىىىق التىىىىأمين علىىىىى الحيىىىىا  كىىىىان قىىىىد أثىىىىار فىىىىي واقىىىىع األمىىىىر انتبىىىىاه شىىىىركات 
التىىىىىأمين اإلنجليزيىىىىىة فىىىىىي القىىىىىرن الثىىىىىامن عشىىىىىر.  والم حىىىىىظ أن المقىىىىىامر  عىىىىىن طريىىىىىق التىىىىىأمين حتىىىىىى الثلىىىىىث 

لقليىىىىل مىىىىن اإلدانىىىىة األخ قيىىىىة أو اسىىىىتهجان جمعيىىىىات وشىىىىركات التىىىىأمين.  وفىىىىي األخيىىىىر مىىىىن القىىىىرن أثىىىىارت ا
حىىىىىين أن العديىىىىىد كىىىىىانوا يعترضىىىىىون علىىىىىى المراهنىىىىىة علىىىىىى حيىىىىىا  النىىىىىاس إن كىىىىىان هىىىىىذا يىىىىىؤدي إلىىىىىى ارتكىىىىىىاب 
الجريمىىىة، ال يوجىىىد سىىىو  القليىىىل مىىىن األدلىىىة تشىىىير إلىىىى أن مثىىىل هىىىذه الرهانىىىات فىىىي تلىىى  الفتىىىر  كانىىىت تعتبىىىر 

يهىىىىىىىا.  ومىىىىىىىن المؤكىىىىىىىد أن االكتتىىىىىىىاب فىىىىىىىي بىىىىىىىوالص التىىىىىىىأمين علىىىىىىىى الحيىىىىىىىا  علىىىىىىىى سىىىىىىىبيل الخطىىىىىىىأ متأصىىىىىىى   ف
المضىىىىاربة مىىىىن قبىىىىل شىىىىركات التىىىىأمين الخاصىىىىة، وتملىىىى  مثىىىىل هىىىىذه البىىىىوالص مىىىىن جانىىىىب أعضىىىىاد جمعيىىىىات 
التىىىىىأمين كىىىىىان شىىىىىا عا  جىىىىىدا، مثلمىىىىىا كىىىىىان التسىىىىىاهل بشىىىىىأنها قا مىىىىىا  علىىىىىى نطىىىىىاق واسىىىىىع مىىىىىا دا  المقىىىىىامرين لىىىىى  

التىىىىىأمين بمبىىىىىال  مفرطىىىىىة للخطىىىىىر.  أحىىىىىد أعضىىىىىاد جمعيىىىىىة آميكيبىىىىىل للتىىىىىأمين، جىىىىىون  يحىىىىىاولوا إغىىىىىراق شىىىىىركات
ريتشاردسىىىىىىون، كىىىىىىان أقىىىىىىل قلقىىىىىىا  مىىىىىىن المخططىىىىىىات القاتلىىىىىىة لعىىىىىىديمي الضىىىىىىمير مقارنىىىىىىة بقلقىىىىىىه مىىىىىىن المشىىىىىىكلة 
المزمنىىىىة للمقىىىىامرين المتمثلىىىىة فىىىىي اسىىىىتغ له  للتىىىىأمين علىىىىى "حيىىىىوات سىىىىي ة" لىىىىد  الجمعيىىىىة، فلكونهىىىىا تونتىىىىاين 

يجىىىىىري بموجبهىىىىىا التىىىىىأمين علىىىىىى األعضىىىىىاد فىىىىىي الصىىىىىندوق، ف نهىىىىىا أسىىىىىفرت  mortuary tontineمىىىىىوتي 
عىىىىىن عىىىىىدد أكبىىىىىر مىىىىىن المطالبىىىىىات السىىىىىنوية للمسىىىىىتفيدين مىىىىىن وفىىىىىا  األعضىىىىىاد ومىىىىىن ثىىىىى  دفىىىىىع مبىىىىىال  اصىىىىىغر 
للمسىىىىىىتفيدين مىىىىىىن األعضىىىىىىاد األحيىىىىىىاد.  ووافقىىىىىىه عضىىىىىىو آخىىىىىىر فىىىىىىي الجمعيىىىىىىة، وليىىىىىىا  ويسىىىىىىتون، الراديكىىىىىىالي 

لاىىىىىىْف اسىىىىىىحق نيىىىىىى وتن فىىىىىىي جامعىىىىىىة كىىىىىىامبرد ، علىىىىىىى أن األشىىىىىىخاص المىىىىىىؤمن علىىىىىىيه  مىىىىىىن قبىىىىىىل الىىىىىىديني وخا
الجمعيىىىىىة قىىىىىد شىىىىىهدوا معىىىىىدال  للوفيىىىىىات أعلىىىىىى بكثيىىىىىر مىىىىىن المسىىىىىتو  "المتوقىىىىىع طبيعيىىىىىا" نتيجىىىىىة النتقىىىىىاد متعمىىىىىد 

 لحيوات غير صحية من قبل المضاربين في التأمين.
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امىىىىت   ؤيىىىىدا القضىىىىاد علىىىىى حىىىىال، فىىىى ن ويسىىىىتون و ريتشاردسىىىىون لىىىى  ي ةوعلىىىىى الىىىىرغ  مىىىىن قلقهىىىى ، علىىىىى أيىىىى

وثىىىىىىا ق تىىىىىىأمين علىىىىىىى حيىىىىىىا  أطىىىىىىراف ثالثىىىىىىة ألغىىىىىىراض المضىىىىىىاربة.  ورغىىىىىى  أن ريتشاردسىىىىىىون اقتىىىىىىرح أن مىىىىىىن 
يرغىىىب بشىىىىراد وثيقىىىة تىىىىأمين علىىىىى حيىىىا  أي شىىىىخص يجىىىب أن يبىىىىرهن لمىىىىاذا يريىىىد ضىىىىمان هىىىذا الحيىىىىا ، ولكىىىىن 

غيىىىىر خطىىىىأ فىىىىي حىىىىد ذاتىىىىه.  لىىىىيس هنىىىىا  مىىىىا يىىىىدل علىىىىى أن أيىىىىا منهمىىىىا كىىىىان يعتقىىىىد أن المراهنىىىىة علىىىىى حيىىىىا  ال
وبالنسىىىىبة لهمىىىىا، فىىىى ن القضىىىىية المركزيىىىىة هىىىىو االحتيىىىىال، أي إخفىىىىاد المىىىىرض أو العجىىىىز البىىىىدني، ممىىىىا يىىىىؤدي 
إلىىىىى اإلضىىىىرار بوضىىىىىع حملىىىىة وثىىىىىا ق التىىىىأمين األسىىىىىوياد والضىىىىغط باتجىىىىىاه تقلىىىىيص قيمىىىىىة جميىىىىع المطالبىىىىىات.  

السىىىىىتغ ل التىىىىىأمين علىىىىىى حيىىىىىوات فىىىىىي الواقىىىىىع، وبعيىىىىىدا عىىىىىن محاولىىىىىة قمىىىىىع الرهىىىىىان، اقتىىىىىرح ويسىىىىىتون كعىىىىى   
 70و  22سىىىىىي ة أن تختىىىىىار الجمعيىىىىىة ما تىىىىىان أو ث ثما ىىىىىة مىىىىىن األشىىىىىخاص األصىىىىىحاد تتىىىىىراوح أعمىىىىىاره  بىىىىىين 

سىىىنة يعيشىىىون فىىىي المنىىىاطق القريبىىىة مىىىن مكاتىىىب الجمعيىىىة، وتطلىىىُب مىىىن أول ىىى  الىىىذين يريىىىدون شىىىراد التىىىأمين 
للتىىىىىأمين علىىىىىى حياتىىىىىه.  وهكىىىىىذا فىىىىى ن ألغىىىىىراض المضىىىىىاربة اختيىىىىىار شىىىىىخص مىىىىىن هىىىىىذه المجموعىىىىىة المنتقىىىىىا  

خطىىىىة ويسىىىىتون لىىىى  تكىىىىن محاولىىىىة الجتثىىىىاث المقىىىىامر ، ولكىىىىن بىىىىدال مىىىىن ذلىىىى  هاىىىىدفت إلىىىىى تنظيمهىىىىا بحيىىىىث أن 
 كل حيا  يؤمن عليها من قبل الجمعية لها نفس الفرصة في الوفا .

 
مىىىىن خلىىىىق  الخطىىىىر المعنىىىىوي الىىىىذي يشىىىىكله التىىىىأمين لغىىىىرض المقىىىىامر  أد  فىىىىي نهايىىىىة المطىىىىاف إلىىىىى الحىىىىدأد  

: المصىىىىىلحة insurabilityأخطىىىىىار للتىىىىىأمين بهىىىىىدف المضىىىىىاربة مىىىىىن خىىىىى ل فىىىىىرض معيىىىىىار جديىىىىىد للتأمينيىىىىىة 
التأمينيىىىىة، أي مصىىىىلحة ماليىىىىة ملموسىىىىة فىىىىي الخطىىىىر المىىىىؤمن عليىىىىه والىىىىذي ينىىىىتظ  قيىىىىا  الخسىىىىار .  لقىىىىد أصىىىىر  

ينيىىىىىة قابلىىىىىة ، علىىىىىى أن تكىىىىىون المصىىىىىلحة التأمHardwickeقاضىىىىىي القضىىىىىا  فىىىىىي انكلتىىىىىرا، اللىىىىىورد هاردويىىىىى  
وأنىىىىىه ]التىىىىىأمين[  --المىىىىىؤمن عليىىىىىه   الشأأأأأيءفىىىىىي  صأأأأأفةالتىىىىىأمين علىىىىىى مصىىىىىلحة، علىىىىىى  ينطأأأأأو للبرهىىىىىان: "

حقيقيىىىىة."  وتىىىى  فىىىىرض المصىىىىلحة التأمينيىىىىة أوال سىىىىنة  مصأأأألحة، ولكىىىىن لضىىىىمان متخيأأأأللىىىىيس لتغطيىىىىة ربىىىى  
فيمىىىىىا يتعلىىىىىق بالتىىىىىأمين علىىىىىى الحيىىىىىا  وغيرهىىىىىا  2774فيمىىىىىا يتعلىىىىىق بالمخىىىىىاطر البحريىىىىىة ومىىىىىن ثىىىىى  سىىىىىنة  2746

(، Gambling Actالمعىىىىروف باسىىىى  قىىىىانون المقىىىىامر   2774مىىىىن المخىىىىاطر )قىىىىانون التىىىىأمين علىىىىى الحيىىىىا  
قيىىىىىىة وقانونيىىىىىىة معينىىىىىىة.  ومىىىىىىع تأسىىىىىىيس هىىىىىىذا المنطىىىىىىق وهىىىىىىذا التشىىىىىىريع حصىىىىىىر المخىىىىىىاطر  ضىىىىىىمن حىىىىىىدود أخ 

ىىىىىىلت المحىىىىىىاك  وشىىىىىىركات التىىىىىىأمين علىىىىىىى حىىىىىىد سىىىىىىواد، علىىىىىىى مىىىىىىا يبىىىىىىدو،  ]بشىىىىىىأن المصىىىىىىلحة التأمينيىىىىىىة[، حص 
الوسىىىىىىا ل القانونيىىىىىىة والصىىىىىىريحة لفصىىىىىىل ممارسىىىىىىات التىىىىىىأمين القا مىىىىىىة "المشىىىىىىروعة" عىىىىىىن الممارسىىىىىىات "غيىىىىىىر 

 العق ني الناش  للسلو  االقتصادي.المشروعة" على النحو المحدد في الحساب األخ قي و 
 

ىىىىىىة التىىىىىىي ال ُتحسىىىىىىد عليهىىىىىىا لتمييىىىىىىز  ولكىىىىىىن بعىىىىىىد تشىىىىىىريع هىىىىىىذه القىىىىىىوانين واجهىىىىىىت المحىىىىىىاك  اإلنكليزيىىىىىىة الماهم 
المصىىىىال  االقتصىىىىادية المشىىىىروعة مىىىىن مجىىىىرد الرهانىىىىات فىىىىي الىىىىدعاو  األكثىىىىر التباسىىىىا .  وقىىىىد وضىىىىع منطىىىىق 
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أمىىىىا  اللىىىىوردات مانسىىىىفيلد، دانينىىىى ، وواالس فىىىىي  رقضأأأأية مأأأأار  سبنسأأأأقىىىىانون المقىىىىامر  الختبىىىىار را ىىىىع فىىىىي 
.  كىىىىان زو  مىىىىاري سبنسىىىىر يمتلىىىى  عقىىىىارا كبيىىىىرا، وكانىىىىت أختىىىىه وريثتىىىىه، عنىىىىدما 2777مقىىىىر بلديىىىىة لنىىىىدن سىىىىنة 

شىىىىرع بالرحيىىىىل إلىىىىى جىىىىزر الهنىىىىد الغربيىىىىة ل نضىىىىما  إلىىىىى كتيبىىىىة عسىىىىكرية.  قبىىىىل رحيلىىىىه، قىىىىا  السىىىىيد سبنسىىىىر 
جنيىىىىىه إسىىىىىترليني لزوجتىىىىىه فىىىىىي حىىىىىال وفاتىىىىىه فىىىىىي الخىىىىىار .   500بترتيىىىىىب معىىىىىاي سىىىىىنوي مىىىىىن تركتىىىىىه بمبلىىىىى  

ولكىىىن، وبمبادرتهىىىا الخاصىىىة، قامىىىت مىىىاري سبنسىىىر أيضىىىا بشىىىراد وثيقىىىة تىىىأمين علىىىى حيىىىا  زوجهىىىا لقىىىاد مبلىىى  
جنيىىىىه.  وانتهىىىىى األمىىىىر فعىىىى   بوفىىىىا  السىىىىيد سبنسىىىىر فىىىىي الخىىىىار  إال أن مكتتبىىىىي التىىىىأمين  5,000كبيىىىىر جىىىىدا 

لوفىىىىا  بحجىىىىة أن السىىىىيد سبنسىىىىر سىىىىبق وأن رتىىىىب ألرملتىىىىه معاشىىىىا  يتناسىىىىب رفضىىىىوا المطالبىىىىة بىىىىالتعويض عىىىىن ا
مىىىع مكانتهىىىا، وانىىىه لىىىيس لىىىديها مصىىىلحة اقتصىىىادية إضىىىافية فىىىي حياتىىىه تسىىىتطيع بموجبىىىه التىىىأمين عليهىىىا مىىىن 

 الناحية القانونية.  بي ن محامي المكتتبين المشكلة العامة التي تثيرها هذه القضية بالصيغة التالية:
 

وجىىىىىىىىىة أو غيرهىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىن األقىىىىىىىىىارب تسىىىىىىىىىتطيع ضىىىىىىىىىمان حيىىىىىىىىىا  الىىىىىىىىىزو ، وهكىىىىىىىىىذا دواليىىىىىىىىى  ]مىىىىىىىىىن األقربىىىىىىىىىاد[ دون إذا كانىىىىىىىىىت ز 
االضىىىىىطرار إلىىىىىى إثبىىىىىات "مبلىىىىى ، أو قيمىىىىىة" معينىىىىىة محىىىىىدد  خسىىىىىرها المىىىىىؤمن لىىىىىه، واعتمىىىىىادا  علىىىىىى حالىىىىىة الشىىىىىخص المتىىىىىوفي، 

لحة"، كمىىىىىىىا هىىىىىىىو ففىىىىىىىي مثىىىىىىىل هىىىىىىىذه الحالىىىىىىىة ال يمكىىىىىىىن أن يكىىىىىىىون هنىىىىىىىا  أي قاعىىىىىىىد  أخىىىىىىىر  لتقىىىىىىىدير "مبلىىىىىىى  أو قيمىىىىىىىة المصىىىىىىى
جنيىىىىىىىه   100,000مطلىىىىىىوب بموجىىىىىىب القىىىىىىانون ]قىىىىىىانون المقىىىىىىىامر [، غيىىىىىىر مبلىىىىىى  التىىىىىىأمين فىىىىىىي الوثيقىىىىىىىة  الىىىىىىذي قىىىىىىد يكىىىىىىون 

 جنيه، ومع ذل  ف ن ذل  سيكون بالتأكيد مقامر . 5,000والذي ال يمكن االعتراض عليه مثلما لو كان 
 

ار االقتصىىىىىىادي بموجىىىىىىب قىىىىىىانون فىىىىىىي تصىىىىىىديه  لقضىىىىىىية تثيىىىىىىر التسىىىىىىاؤل عىىىىىىن مىىىىىىد  االنطبىىىىىىاق العىىىىىىا  للمعيىىىىىى
 المصأأأأأأألحةالمقىىىىىىىامر ، انقسىىىىىىى  اللىىىىىىىوردات فىىىىىىىي آرا هىىىىىىى .  ردد واالس موقىىىىىىىف هاردويىىىىىىى  باإلصىىىىىىىرار علىىىىىىىى أن "
، ولىىىىيس التأكأأأأدالمىىىىذكور  فىىىىي القىىىىانون ]قىىىىانون المقىىىىامر [، كموضىىىىوع للتىىىىأمين، يجىىىىب أن يكىىىىون قىىىىاب  للتقىىىىدير و

احيىىىىة أخىىىىر  أكىىىىد أن العقىىىىد كىىىىان صىىىىالحا ، كتلىىىى  التىىىىي فىىىىي هىىىىذه القضىىىىية".  دانينىىىى  مىىىىن نمتخيلأأأأةمصىىىىلحة 
ألنىىىىه، مىىىىن الناحيىىىىة القانونيىىىىىة، ال يمكىىىىن إنكىىىىار مصىىىىىلحة امىىىىرأ  فىىىىي حيىىىىا  زوجهىىىىىا وشىىىىرعية تلىىىى  ألمصىىىىىلحه.  
رد المىىىىىؤمنين علىىىىىى هىىىىىذا الىىىىىرأي مىىىىىن خىىىىى ل التىىىىىذرع ضىىىىىمنا بقىىىىىانون الضىىىىىروريات، بحجىىىىىة أن تىىىىىوفير السىىىىىيد 

" طبيعيأأأأأةتمىىىىىاعي قىىىىىد أزال أي "مصىىىىىلحة سبنسىىىىىر لمعىىىىىاي سىىىىىنوي لزوجتىىىىىه بمبلىىىىى  يتناسىىىىىب مىىىىىع وضىىىىىعها االج
متبقيىىىىة لهىىىىا فىىىىي حياتىىىىه.  ولكىىىىن مانسىىىىفيلد وقىىىىف مىىىىع دانينىىىى  فىىىىي كىىىىون العقىىىىد صىىىىالحا ، وتبعىىىىا  لىىىىذل  قضىىىىت 

 المحكمة لصال  السيد  سبنسر.
 

المشىىىىاكل المستعصىىىىية التىىىىي واجهتهىىىىا المحىىىىاك  فىىىىي التمييىىىىز المفهىىىىو   قضأأأأية مأأأأار  سبنسأأأأروكشىىىىفت نتىىىىا   
عة ومقىىىىىامر  غيىىىىىر مشىىىىىروعة عنىىىىىدما يىىىىىت  إدخىىىىىال خسىىىىىار  غيىىىىىر اقتصىىىىىادية )أو بىىىىىين مصىىىىىلحة تأمينيىىىىىة مشىىىىىرو 

"متخيلىىىىىة"( فىىىىىي المعادلىىىىىة.  فىىىىىي حىىىىىين أن قىىىىىانون المقىىىىىامر  كىىىىىان ناجحىىىىىا إلىىىىىى حىىىىىد مىىىىىا فىىىىىي قمىىىىىع الرهانىىىىىات 
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الصىىىىىريحة ف نىىىىىىه لىىىىىى  يافِصىىىىىىل بشىىىىىىكل موحىىىىىىد الىىىىىىدوافع الصىىىىىىحيحة للتىىىىىىأمين بهىىىىىىدف التعىىىىىىويض عىىىىىىن العواطىىىىىىف 
 الجامحة التي تغذي المضاربة.

 
المىىىىدمنون األيرلنىىىىديون، قضىىىىية مىىىىاري سبنسىىىىر، مثىىىىل يهىىىىود لنىىىىدن الىىىىذين وضىىىىعت خطىىىىوط حمىىىىراد حىىىىوله  أو 

تُىىىىذك رنا أنىىىىه فىىىىي حىىىىين أن تقيىىىىي  المخىىىىاطر والخسىىىىا ر قىىىىد تعتمىىىىد التحليىىىىل العلمىىىىي، فىىىى ن هىىىىذا التحليىىىىل يظىىىىل 
ي بالضىىىىىرور  مترسىىىىىخا  ضىىىىىمن منظىىىىىورات اجتماعيىىىىىة وثقافيىىىىىة مختلفىىىىىة عىىىىىن وقىىىىىوع الخطىىىىىر والتعىىىىىرض لىىىىىه.  فىىىىى

مقالىىىة تعتبىىىر اآلن مرحىىىة فىىىي قتامتهىىىا، ُكتبىىىت قبىىىل خمسىىىين عامىىىا، حىىىول طريقىىىة وضىىىع نظىىىا  شىىىامل للتىىىأمين 
مىىىىىىن شىىىىىىأنه تقليىىىىىىل الخسىىىىىىا ر فىىىىىىي الممتلكىىىىىىات األمريكيىىىىىىة نتيجىىىىىىة لحىىىىىىرب نوويىىىىىىة، الحىىىىىىظ جىىىىىىا  هيرشىىىىىى يفر 

Hirshleifer  ،ترجمنىىىىىىىىىىىىىا لىىىىىىىىىىىىىه مقالىىىىىىىىىىىىىة منشىىىىىىىىىىىىىور  فىىىىىىىىىىىىىي المدونىىىىىىىىىىىىىة  2005-2925]اقتصىىىىىىىىىىىىىادي أمريكىىىىىىىىىىىىىي
http://misbahkamal.blogspot.com/2010/04/2008.html بشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىكل عىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  علىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى أن ]

، إنهىىىىا ]أسىىىىعار التىىىىأمين[ غبنىىىىا  قىىىىد يكىىىىون موجىىىىودا تخلأأأأقالخطىىىىر ال  "أسىىىىعار التىىىىأمين التفاضىىىىلية نسىىىىبة إلىىىىى
لىىىىه ]للغىىىىبن، لعىىىىد  اإلنصىىىىاف[."  ونظىىىىرا للىىىىدور الىىىىذي تضىىىىطلع بىىىىه اليىىىىو  مؤسسىىىىات التىىىىأمين  انعكأأأأاسمجىىىىرد 

كحىىىىراس مىىىىاليين وقىىىىانونين، فىىىى ن وجهىىىىة النظىىىىر هىىىىذه تبىىىىدو سىىىىاذجة.  إن توزيىىىىع التىىىىأمين فىىىىي  فىىىىي كىىىىل مكىىىىان،
جميىىىىع أنحىىىىاد العىىىىال  ال يعكىىىىس فحسىىىىب بىىىىل يعىىىىزز أيضىىىىا القىىىىو  االقتصىىىىادية والسياسىىىىية.  وفىىىىي القيىىىىا  بهىىىىذا 

خىىىىدمات التىىىىأمين وهي ىىىىات الرقابىىىىة هىىىىي أيضىىىىا عرضىىىىة ل نخىىىىداع بقبىىىىول الوضىىىىع الىىىىراهن  الىىىىدور فىىىى ن مقىىىىدمي
ذا كىىىىىان فتراضىىىىىات قا مىىىىىة علىىىىىى الرضىىىىىى بىىىىىالنفس، وتفشىىىىىل فىىىىىي الوقىىىىىوف ضىىىىىد الهجمىىىىىة القادمىىىىىة.  حسىىىىىب ا وا 

التىىىاري  يعلمنىىىا شىىىي ا فهىىىو أنىىىه ال يمكىىىن أن ينب نىىىا بالمسىىىتقبل، ولكىىىن إن لىىىْ  يكىىىن هنىىىا  غيىىىر هىىىذا فىىى ن أمثلىىىة 
 التاري  تبقينا في حالة تأهب لمفاج ت غير مرغوب فيها مخزونة في األقدار.

 
 
مريكيىىىىة لتىىىىاري  العلىىىىو .  لىىىى  يبىىىىين الكاتىىىىب فىىىىي أي كتىىىىاب شىىىىرحت فيىىىىه الكاتبىىىىة هىىىىذه المفىىىىاهي .  ربمىىىىا هىىىىو كتابهىىىىا الىىىىذي [ مؤرخىىىىة أ2]

  Classical Probability and the Enlightenment (1988)وجدنا ذكرا  له في اإلنترنيت 

 
[ أسىىىىىىىتاذ التىىىىىىىاري  االقتصىىىىىىىادي فىىىىىىىي جامعىىىىىىىة هاىىىىىىىل  البريطانيىىىىىىىة.  لىىىىىىى  يىىىىىىىرد ذكىىىىىىىر المصىىىىىىىدر الىىىىىىىذي اسىىىىىىىتقى منىىىىىىىه الكاتىىىىىىىب.  ولىىىىىىىروبن 2]

 بيرسون دراسات عديد  ومنها:
Insuring the Industrial Revolution: Fire Insurance in Great Britain 1700-1850 (Ashgate: 
Aldershot, 2004) 
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 التونتاين –ملحق 
 

تحىىىىوال  كبيىىىىرا  تمثىىىىل ب دخىىىىال االبتكىىىىارات ومنهىىىىا الشىىىىركات  2850-2600الفتىىىىر  األسىىىىواق الماليىىىىة فىىىىي شىىىىهدت 
المسىىىىىىىاهمة، والسىىىىىىىندات الحكوميىىىىىىىة القابلىىىىىىىة للتىىىىىىىداول، وفهىىىىىىى  أفضىىىىىىىل للسياسىىىىىىىة النقديىىىىىىىة، وتىىىىىىىروي  اسىىىىىىىتخدا  
نشىىىىىاد البنىىىىىو  المركزيىىىىىة ومىىىىىا تبعىىىىىه مىىىىىن اسىىىىىتخدا  العملىىىىىة الورقيىىىىىة إلىىىىىى جانىىىىىب إدخىىىىىال األدوات  العملىىىىىة، وا 

 امة مثل اللوغاريتمات ونظرية االحتماالت والجداول االكتوارية.الرياضية اله
 

وشىىىىىهدت هىىىىىذه الفتىىىىىر  بيىىىىىع مجموعىىىىىة واسىىىىىعة مىىىىىن منتجىىىىىات التىىىىىأمين علىىىىىى الحيىىىىىا  والىىىىىبعض منهىىىىىا لىىىىى  يعىىىىىد 
 وفىىىىىىىا )صىىىىىىىندوق التىىىىىىىأمين( وتونتىىىىىىىاين ال tontineمتىىىىىىىداوال .  اثنىىىىىىىين مىىىىىىىن هىىىىىىىذه المنتجىىىىىىىات همىىىىىىىا التونتىىىىىىىاين 

mortuary tontine لمتعلىىىىىق بىىىىىالموت.  نرجىىىىىىو مىىىىىن القىىىىىارر المسىىىىىىاهمة فىىىىىي تقىىىىىدي  ترجمىىىىىىة ]المىىىىىىوتي ا
الىىىىىذي اقترحهمىىىىىا  Lorenzo Tontiمناسىىىىىبة[.  واالسىىىىى  مشىىىىىتق مىىىىىن صىىىىىاحبهما اإليطىىىىىالي لىىىىىورنزو تىىىىىونتي 

-Mazarin (2602فىىىىىىىىي البدايىىىىىىىىة علىىىىىىىىى الكاردينىىىىىىىىال مىىىىىىىىازارين )الىىىىىىىىوزير األول فىىىىىىىىي الحكومىىىىىىىىة الفرنسىىىىىىىىية( 
 .2652( عا  2662
 

مجموعىىىىىة مىىىىىن أصىىىىىحاب بىىىىىوالص التىىىىىأمين يىىىىىدفع كىىىىىل واحىىىىىد مىىىىىنه  مبلغىىىىىا  مقطوعىىىىىا  ويتكىىىىىون الصىىىىىندوق مىىىىىن 
لصىىىىىندوق مغلىىىىىق، وكىىىىىل وثيقىىىىىة تكىىىىىون خاصىىىىىة بحيىىىىىا  مسىىىىىتفيد مسىىىىىمى )الىىىىىذي قىىىىىد يكىىىىىون هىىىىىو نفسىىىىىه حامىىىىىل 

وفىىىىىىي نهايىىىىىىة كىىىىىىل سىىىىىىنة تىىىىىىدفع الفا ىىىىىىد  المتحققىىىىىىة علىىىىىىى المبلىىىىىى  إلىىىىىىى الوثيقىىىىىىة أو قىىىىىىد يكىىىىىىون طرفىىىىىىا  ثالثىىىىىىا (.  
علىىىى قيىىىد الحيىىىا : ومىىىع وفىىىا  عىىىدد مىىىن أعضىىىاد الصىىىندوق فىىى ن المبلىىى  المىىىدفوع  المسىىىتفيدين الىىىذين ال يزالىىىون

لكىىىىل عضىىىىو علىىىىى قيىىىىد الحيىىىىا  يبىىىىدأ باالرتفىىىىاع حتىىىىى يظىىىىل عضىىىىو واحىىىىد فقىىىىط يسىىىىتل  كىىىىل الفا ىىىىد .  وعنىىىىدما 
يتىىىىوفى آخىىىىىر عضىىىىىو يتوقىىىىىف دفىىىىىع الفا ىىىىىد .  فىىىىىي أبسىىىىط الحىىىىىاالت فىىىىى ن المبلىىىىى  األصىىىىىلي ال يسىىىىىدد أبىىىىىدا ، ألن 

 هو جمع المال. الغرض من التونتاين
 

أصىىىىىىدرت عشىىىىىىر  2759و  2689تىىىىىى  اسىىىىىىتخدا  نظىىىىىىا  التونتىىىىىىاين مىىىىىىن قبىىىىىىل الحكومىىىىىىة الفرنسىىىىىىية ففىىىىىىي الفتىىىىىىر  
وخ فىىىىا  لىىىىذل  فىىىى ن الحكومىىىىة البريطانيىىىىة  تونتىىىىاين نجحىىىىت بفضىىىىلها فىىىىي تجميىىىىع األمىىىىوال التىىىىي خطىىىىط لهىىىىا. 

مىىىىىن مبلىىىى  المليىىىىىون جنيىىىىىه  %20ف نهىىىىا لىىىىى  تسىىىىىتطع أن تجمىىىىع سىىىىىو   عنىىىىدما لجىىىىىأت إلىىىىي اسىىىىىتخدا  التونتىىىىىاين
 استرليني الذي خططت له.
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إحىىىىد  مشىىىىىاكل التونتىىىىىاين الملموسىىىىىة هىىىىىو الحىىىىىافز المىىىىبطن لحملىىىىىة وثىىىىىا ق التىىىىىأمين لتسىىىىىريع وفىىىىىا  المسىىىىىتفيدين 
 اآلخرين للحصول على حصة أكبر من الفا د  المدفوعة.

 
أن الىىىىىدفعات السىىىىىنوية ال تسىىىىىدد للمسىىىىىتفدين )حملىىىىىة الوثىىىىىا ق وهنىىىىىا  فكىىىىىر  مماثلىىىىىة لصىىىىىندوق التونتىىىىىاين سىىىىىو  

أو أطىىىىراف ثالثىىىىة مسىىىىما ( الىىىىذين يبقىىىىون علىىىىى قيىىىىد الحيىىىىا  بىىىىل تسىىىىدد للمسىىىىتفيدين.  ولىىىىذل  فهىىىىي شىىىىكل مىىىىن 
 أشكال التأمين على الحيا  تقو  على المبدأ التبادلي.
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 مؤسسة التأمين من منظور تاريخي
 
 

ِدنْ   برنارد را
 
 

 النص أدناه هو ترجمة للفصل الثامن الذي يحمل عنوان "مؤسسة التأمين" من كتاب 
 قانون التأمين السوفياتي

Bernard Rudden, Soviet Insurance Law, (Leyden: A. W. Sijthoff, 1966), 
pp 187-196. 

هىىىىىىو مىىىىىىىألوف فىىىىىىىي وقىىىىىىد أقىىىىىىىدمنا علىىىىىىىى ترجمتىىىىىىه ألنىىىىىىىه يعىىىىىىىرض مقتربىىىىىىا  تاريخيىىىىىىىا  لمؤسسىىىىىىىة التىىىىىىأمين مغىىىىىىىايرا  لمىىىىىىىا 
الدراسىىىىىىات التأمينيىىىىىىة ويسىىىىىىتحق التأمىىىىىىل.  كمىىىىىىا أنىىىىىىه ُيشىىىىىىك ل إضىىىىىىافة لترجمىىىىىىاتي وكتابىىىىىىاتي األخىىىىىىر  عىىىىىىن جوانىىىىىىب 

 من تاري  التأمين.
 

 .234-224، ص 2024، كانون الثاني 363، العدد الثقافة الجديدةفي مجلة ألول مر  نشرت الترجمة 

 
 

فىىىىي النظىىىىا  االشىىىىتراكي.  وبقىىىىدر  –أنىىىىه غيىىىىر قابىىىىل للتُصىىىىور وحتىىىىى  –ُيقتىىىىرح أحيانىىىىا  أن التىىىىأمين ال لىىىىزو ا لىىىىه 
ىىىىُر مفهىىىىو  التىىىىأمين بىىىىالمعنى الضىىىىيق علىىىىى أنىىىىه تجميىىىىع لمصىىىىال  خاصىىىىة منفصىىىىلة بغىىىىرض الحمايىىىىة  مىىىىا ُيفس 
المتبادلىىىىة لهىىىىا فىىىى ن هىىىىذا الموقىىىىف صىىىىحي .  إال أن أحىىىىد االفتراضىىىىات األساسىىىىية للماركسىىىىية هىىىىو أن اإلنسىىىىان 

علىىىى الطبيعىىىىة وهىىىي ... أحىىىد الشىىىىروط المسىىىبقة مىىىن أجىىىىل تىىىاري  إنسىىىىاني  يسىىىتطيع تحقيىىىق "السىىىىيطر  الكاملىىىة
لىىىىيس هنىىىىا  منظىىىىرا  سىىىىوفياتيا  متفىىىىا    جىىىىدا  إلىىىىى   56حقيقىىىىي، خىىىىال  مىىىىن القلىىىىق إزاد إنتىىىىا  ضىىىىروريات الحيىىىىا ."

الحىىىىىد الىىىىىذي يفتىىىىىرض فيىىىىىه ان شىىىىىب  النوا ىىىىىب الطبيعيىىىىىة واألضىىىىىرار البدنيىىىىىة سىىىىىتختفي فىىىىىي فجىىىىىر الشىىىىىيوعية.  
نات الفنيىىىىىىة سىىىىىىيكون ضىىىىىىروريا  دا مىىىىىىا  تىىىىىىوفير صىىىىىىندوق للحمايىىىىىىة )إضىىىىىىافة إلىىىىىىى تغطيىىىىىىة فىىىىى لى جانىىىىىىب الضىىىىىىما

 االسته  (.  وحتى ماركس نفسه قال بهذا:
 

 "ويجب اآلن أن يت  استقطاع ]ما يلي[ منه ]النات  االجتماعي اإلجمالي[:
 

                                                 
56 Alfred G. Meyer, Marxism, Harvard UP, Cambridge (Mass.), 1954, p 7. 

 كة.هوامش هذا الفصل باللغة العربية هي من وضع المترجم مم 
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 أوال، غطاد الستبدال وسا ل اإلنتا  المستهلكة.
 اإلنتا .ثانيا ، حصة إضافية للتوسع في 

ثالثىىىىىىىىا ، احتيىىىىىىىىاطي أو صىىىىىىىىناديق تىىىىىىىىأمين ل حتيىىىىىىىىاط ضىىىىىىىىد الحىىىىىىىىوادث واالضىىىىىىىىطرابات الناجمىىىىىىىىة عىىىىىىىىن الكىىىىىىىىوارث 
 الطبيعية وغير ذل .

 
هىىىىىىىذه االسىىىىىىىتقطاعات مىىىىىىىن "العوا ىىىىىىىد غيىىىىىىىر المنقوصىىىىىىىة للعمىىىىىىىل" ضىىىىىىىرور  اقتصىىىىىىىادية، وتتحىىىىىىىدد مقاديرهىىىىىىىا وفقىىىىىىىا 

لكنهىىىىىىىىا ليسىىىىىىىىت بىىىىىىىىأي حىىىىىىىىال قابلىىىىىىىىة للوسىىىىىىىىا ل والقىىىىىىىىو  المتاحىىىىىىىىة، وجز يىىىىىىىىا عىىىىىىىىن طريىىىىىىىىق حسىىىىىىىىاب االحتمىىىىىىىىاالت، 
 (.equityللحساب بعدالة )

 
ويبقىىىىىىى ]بعىىىىىىد ذلىىىىىى [ الجىىىىىىزد اآلخىىىىىىر مىىىىىىن إجمىىىىىىالي النىىىىىىات ، الُمعاىىىىىىد كوسىىىىىىا ل ل سىىىىىىته  .  ولكىىىىىىن قبىىىىىىل الشىىىىىىروع 

  :بتوزيعه على األفراد يجب أيضا  االستقطاع منه
 

هىىىىىىذا الجىىىىىىزد، باإلنتىىىىىا .  إن  أوال، النفقىىىىىات اإلداريىىىىىىة العامىىىىىة، التىىىىىىي ال ع قىىىىىىة مباشىىىىىر  لهىىىىىىا
المجتمىىىىع الحىىىىالي، وسىىىىيقل بقىىىىدر مىىىىىا  ومىىىىن البدايىىىىة، سىىىىيهبط هبوطىىىىا  ملحوظىىىىا  بالقيىىىىاس إلىىىىى

 يتطور المجتمع الجديد.
 

مىىىىدارس، ومؤسسىىىىات صىىىىحية،  ثانيىىىىا، مىىىىا هىىىىو معىىىىد  لتلبيىىىىة حاجيىىىىات المجتمىىىىع المشىىىىتركة، مىىىىن
 ال .

 

 57ثالثا ، األموال الضرورية إلغاثة العاجزين عن العمل ..."
 

صىىىىندوق االحتيىىىىاطي أو صىىىىندوق التىىىىأمين" ُينظىىىىر إليىىىىه فقىىىىط مىىىىن خىىىى ل الع قىىىىة الالمقتىىىىرب فىىىى ن "مىىىىن هىىىىذا 
مىىىىىع وسىىىىىا ل االنتىىىىىا .  وفىىىىىي الحقيقىىىىىة، فىىىىى ن تىىىىىاري  التىىىىىأمين السىىىىىوفياتي يبىىىىىين أن الدولىىىىىة أصىىىىىبحت تفضىىىىىل 
حمايىىىىىة ممتلكاتهىىىىىا بوسىىىىىا ل أخىىىىىر  غيىىىىىر "التىىىىىأمين."  لىىىىىو غضضىىىىىنا النظىىىىىر عىىىىىن المىىىىىزارع الجماعيىىىىىة للحظىىىىىة، 

مسىىىىتقبل التىىىىأمين السىىىىوفياتي يكمىىىىن فىىىىي القطىىىىاع االسىىىىته كي ل قتصىىىىاد.  وحتىىىىى هنىىىىا، علىىىىى أي حىىىىال، فىىىى ن 
 ف ن دور التأمين سوف يكون بالكاد مهما  مثلما هو الحال في النظا  الرأسمالي.

 
ىىىىىلة.  كتىىىىىاب البروفيسىىىىىور رايخىىىىىر )  V Kلىىىىى  تلىىىىىقا مؤسسىىىىىة التىىىىىأمين سىىىىىو  دراسىىىىىة ماركسىىىىىية واحىىىىىد  ُمفص 

Raikher, Obshchestvenno-istoricheskie tipy strakhovaniia, 1947 ) يسىىىىىتحق الىىىىىذي
منهجىىىىىه، وكمىىىىىا يقىىىىىو    58عنايىىىىىة محترمىىىىىة كونىىىىىه بحثىىىىىا  استقصىىىىىا يا  رصىىىىىينا  وفريىىىىىدا  فىىىىىي معالجىىىىىة الموضىىىىىوع.

                                                 
57 Karl Marx, “Critique of the Gotha Programme” (1875), Foreign Languages House, Moscow (no 

date – circa 1960), pp 18, 19. 
58 Text 42. 
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يتوقعىىىىىىه المىىىىىىرد مىىىىىىن باحىىىىىىث سىىىىىىوفياتي، يقىىىىىىو  علىىىىىىى تحليىىىىىىل البنيىىىىىىة االقتصىىىىىىادية الثانويىىىىىىة التىىىىىىي تنشىىىىىىأ منهىىىىىىا 
ة، ومىىىن ثىىى  عىىىرض هىىىذه الع قىىىات فىىىي تطورهىىىا بىىىددا  مىىىن المجتمعىىىات القا مىىىة علىىىى ع قىىىات قانونيىىىة مختلفىىى

العبوديىىىىىة ومىىىىىرورا  بالمرحلىىىىىة اإلقطاعيىىىىىة وانتهىىىىىاد بالوقىىىىىت الحىىىىىالي.  ويقىىىىىوده بحثىىىىىه إلىىىىىى االسىىىىىتنتا  أن هنىىىىىا  
 تاريخية للتأمين: النموذ  ما قبل الرأسمالي  والبرجوازي  واالشتراكي.-ث ثة نماذ  اجتماعية

 
فقهىىىىىىاد القىىىىىىانون الغىىىىىىربيين منقسىىىىىىمون فيمىىىىىىا يخىىىىىىص وجىىىىىىود التىىىىىىأمين فىىىىىىي أوا ىىىىىىل التىىىىىىاري .  وي حىىىىىىظ  ولكىىىىىىن،

رايخىىىىر، علىىىىى أي حىىىىال، أن كىىىى  المعسىىىىكرين يشىىىىاركان فىىىىي نفىىىىس القاعىىىىد  الدالليىىىىة.  فالىىىىذين ينكىىىىرون وجىىىىود 
التىىىىىىىىأمين فىىىىىىىىي األزمنىىىىىىىىة القديمىىىىىىىىة يشىىىىىىىىيرون إلىىىىىىىىى غيىىىىىىىىاب العقىىىىىىىىود، أو صىىىىىىىىندوق منفصىىىىىىىىل ]للتعىىىىىىىىويض[، أو 

منظمىىىىىىىة، أو نظريىىىىىىىات رياضىىىىىىىية م  مىىىىىىىة.  هىىىىىىىذه االعتراضىىىىىىىات صىىىىىىىحيحة فقىىىىىىىط عنىىىىىىىدما يكىىىىىىىون مؤسسىىىىىىىات 
واضىىىىىحا  أن هىىىىىذه العناصىىىىىر جوهريىىىىىة لتعريىىىىىف مفىىىىىرد  "التىىىىىأمين."  ومىىىىىن ناحيىىىىىة أخىىىىىر ، فىىىىى ن أول ىىىىى  الىىىىىذين 
يجىىىىدون شىىىىواهد مبكىىىىر  للمؤسسىىىىة ]مؤسسىىىىة التىىىىأمين[ يميلىىىىون إلىىىىى نسىىىىبة تركيبىىىىة األعمىىىىال الحديثىىىىة فىىىىي قىىىىراد  

دا يىىىىة، كمىىىىا لىىىىو أنهىىىىا نشىىىىأت مثىىىىل أفروديىىىىت مىىىىن موجىىىىات البحىىىىر.  وهكىىىىذا فىىىى ن كىىىى  المدرسىىىىتين المظىىىىاهر الب
 تبدآن من الفرضية المخفية: ليس هنا  إاله  إال  ، ليس هنا  تأمين  إال التأمين البرجوازي.

 
، اعتمىىىىىد علىىىىىى شىىىىىي ين: االقتصىىىىىاد الزراعىىىىىي "الطبيعىىىىىي" التىىىىىأمين مىىىىىا قبىىىىىل الرأسىىىىىمالي، حسىىىىىب رايخىىىىىراعتمىىىىىد 

للعامىىىىل الُمنىىىىت .  وكىىىىان شىىىىكله األساسىىىىي عبىىىىار  عىىىىن  –سىىىىواد كعبىىىىد أو قىىىىن  –السىىىىا د  واالعتمىىىىاد الشخصىىىىي 
تنظىىىىىي  ضىىىىىمن مجتمىىىىىع مغلىىىىىق علىىىىىى نحىىىىىو متىىىىىراص يقىىىىىو  بوظيفىىىىىة تىىىىىوفير المسىىىىىاعد  المتبادلىىىىىة.  ويمكىىىىىن أن 

تىىىىدريجيا  لتشىىىىكل ُعرفىىىىا  ى علىىىىى سىىىىبيل المثىىىىال، القاعىىىىد  المتبعىىىىة  تبىىىىدأ هىىىىذه الوظيفىىىىة باتفاقىىىىات معزولىىىىة تنىىىىدم 
فىىىىي أوكرانيىىىىىا التىىىىي تقضىىىىىي عنىىىىد نفىىىىىوق ثىىىىور فىىىىىي قافلىىىىة راحلىىىىىة باسىىىىتبداله بثىىىىىور  Chumaksبىىىىين الجومىىىىىا  

ع مىىىة التىىىأمين فىىىي هىىىذه الحالىىىة هىىىي "الضىىىمان الىىىذي يتمتىىىع بىىىه كىىىل مشىىىار  فىىىي   59مىىىن القطيىىىع المشىىىتر .
 60من األخطار الطبيعية أو غيرها على حساب جميع األعضاد." –برا  بحرا  أو  –التجار  الجمعية 

                                                 
 Internet Encyclopaedia of Ukraineالمعلومات التالية عن الجوماك مترجمة من موقع  59

http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?linkpath=pages%5CC%5CH%5CChumaks.htm 

فوي الفتورة الممتودة بوين القورنين  فوي أوكرانيواك المملحوة التجار وأصحاب/سائقي العربات العاملين فوي تجوارة الملو  واألسوماالجوماك هم 

بالعربوات الملو  مون شوبم جزيورة القورم واألسوماك المملحوة والمجففوة منتصوف القورن التاسوع عشور، حيوث كوانوا ينقلوون  إلىالسابع عشر 

 من البحر األسود وبحر آزوف ونجر الدون.

 

الووذي يشووير إلووى وعووا  خشووبي العراقيووة "ْجَمْجووم" مشووتقة موون هووذه االسووم[ ]لعوول مصوودر الكلمووة  chumم چوموواك  مشووتق موون چواالسووم 

 أثنووا  البيووع.  الملوو كانوت تسووتعمل موون قبوول التجوار لقيوواك  مغرفووة فو ن الجووم هووونظريووة أخوورى وفقووا لو  واألسوماك. الملوو  نقوولفووي  يسوتخدم

 األثريا . والفالحين القوزاق ، وخاصة بينفي أوكرانيا السكان فئات مشتركة بين جميع كانت مجنة الجوماك مجنةو

 

عربوةة طووال مودة  011-01م العربوات مونقوافول  علوى تنظويم أنفسوجم فويالعواملين فوي هوذه التجوارة  السوفرمخواطر الصعوبات و أجبرت

 .واللصوص ]والتخفيف من ع   الخطر[ تتار القرم ضد هجمات عن انفسجمكان ب مكانجم الدفاع  وبجذه الطريقة  الرحلة.

http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?linkpath=pages%5CC%5CH%5CChumaks.htm
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 collegia opificinumالحىىىىىاالت األفضىىىىىل توثيقىىىىىا  لهىىىىىذا النىىىىىوع مىىىىىن الترتيبىىىىىات هىىىىىي نقابىىىىىات الُصىىىىىناع إن 

.  فىىىىىىىىي البىىىىىىىىدد كىىىىىىىىان صىىىىىىىىندوق التعىىىىىىىىويض يتىىىىىىىىألف مىىىىىىىىن مىىىىىىىىن مسىىىىىىىىاهمات artificumونقابىىىىىىىات الِحىىىىىىىىرفيين 
همات ُتجبىىىىىى مىىىىىن أجىىىىىور التسىىىىىجيل فىىىىىي الصىىىىىندوق ورسىىىىىو  العضىىىىىوية.  األعضىىىىىاد، وفيمىىىىىا بعىىىىىد كانىىىىىت المسىىىىىا

ولىىىى  يكىىىىن الصىىىىندوق منفصىىىى   عىىىىن الموجىىىىودات العامىىىىة للمجتمىىىىع لحىىىىين ظهىىىىور الجمعيىىىىات كجمعيىىىىات دفىىىىن 
وكىىىىان غرضىىىىها تىىىىوفير نىىىىوع مىىىىن الضىىىىمان اآلنىىىىي ضىىىىد المصىىىىاريف  – collegia funeraticia –المىىىىوتى 

ة لهىىىىىذه التجمعىىىىىات المختلفىىىىىة، علىىىىىى أي حىىىىىال، هىىىىىي المسىىىىىاوا  وااللتزامىىىىىات فىىىىىي المسىىىىىتقبل.  الميىىىىىز  الخاصىىىىى
وتنظىىىىىىىي   –"سىىىىىىىود تصىىىىىىىرف الواحىىىىىىىد يتحملىىىىىىىه الجميىىىىىىىع علىىىىىىىى حىىىىىىىد سىىىىىىىواد"  -االقتصىىىىىىىادية بىىىىىىىين األعضىىىىىىىاد 

 المساعد  التبادلية دون استهداف الرب .
 

هىىىىىىىذه الجمعيىىىىىىىات المقتصىىىىىىىر  علىىىىىىىى أعضىىىىىىىا ها فىىىىىىىي العصىىىىىىىور القديمىىىىىىىة والعصىىىىىىىور الوسىىىىىىىطى متماثلىىىىىىىة فىىىىىىىي 
 كلتا الحالتين ف ن الع مات المميز  لها هي: جوهرها، ففي

 
أنهىىىىىىا كانىىىىىىت ال تخىىىىىىد  القطاعىىىىىىات األساسىىىىىىية بىىىىىىل القطاعىىىىىىات الوسىىىىىىطى ل قتصىىىىىىاد  فهىىىىىىي لىىىىىى   (أ)

تخىىىىىىىد  االنتىىىىىىىا  الزراعىىىىىىىي ومصىىىىىىىال  األسىىىىىىىياد بىىىىىىىل "الطبقىىىىىىىات الوسىىىىىىىطى" ى التجىىىىىىىار وأعضىىىىىىىاد 
 النقابات.

 

مفتوحىىىىىا  ألي فىىىىىرد يسىىىىىتطيع تسىىىىىديد لىىىىى  تكىىىىىن، حتىىىىىى فجىىىىىر الرأسىىىىىمالية، تشىىىىىكِ ُل تنظيمىىىىىا  مركزيىىىىىا   (ب)
 السعر.

 

 

 المؤِمن والمؤمان له كانا في نهاية المطاف ه  نفس األشخاص. (ت)

 

                                                                                                                                               
 

-0221مون تجوارة الملو  فوي أوكرانيوا فوي فتورة ازدهوارهم.  وحووالي الفتورة  %11هؤال  التجار وسائقي العربات يسيطرون على وكان 

طنوواً موون األسووماك سوونوياً.  كمووا كووانوا يقومووون بنقوول القموو  والمنتجووات الزراعيووة، والمووواد  30111كووانوا يسووتوردون حوووالي  0211

السوائبة،  لين الرئيسويين للبضوائعقالنواالجومواك  أصوب  موع مورور الوقوتو.  يورة القورم، ومولودافياالمصنعة جنوباً إلى السجوب، وشبم جز

مون القورن التاسوع  فوي النصوف الثواني  الداخليوة والخارجيوة. تنميوة التجوارة مون خوالل تعزيوز االقتصواد األوكرانوي دورا هاموا فوي ولعبووا

 الثيران.لتربية  السجوبفي  المراعيتقلص و الحديديةالسكك  بنا  معتجارتجم تفقد أهميتجا  عشر بدأت

 
60 Ibid., p 41. 



 مؤسسة التأمين: دراسات تاريخية ونقدية

 
 
 

 
 - 82 - 

العنصىىىىىر األخيىىىىىر لىىىىىيس موجىىىىىودا  فىىىىىي أشىىىىىكال أخىىىىىر  ُمهمىىىىىة للتىىىىىأمين مىىىىىا قبىىىىىل الرأسىىىىىمالي ى كالىىىىىدين البحىىىىىري 
foenus nauticum طىىىىىىار حيىىىىىىث ُيغطىىىىىىى المقتىىىىىىرض، إذا جىىىىىىاز التعبيىىىىىىر، مىىىىىىن قبىىىىىىل الىىىىىىدا ن ضىىىىىىد األخ

البحريىىىىة مقابىىىىل سىىىىعر للفا ىىىىد  أعلىىىىى مىىىىن سىىىىعر القىىىىىرض االعتيىىىىادي.  هىىىىذا النىىىىوع مىىىىن التعامىىىىل كىىىىان البىىىىىذر  
التىىىىىي نشىىىىىأ منهىىىىىا التىىىىىأمين الرأسىىىىىمالي إال أن تىىىىىوفير الغطىىىىىاد لىىىىى  يكىىىىىن منفصىىىىى   مىىىىىن مىىىىىن  القىىىىىرض فالتىىىىىأمين، 

 آنذا ، ل  يصب  بعُد مصدرا  للرب  بحد ذاته.
 

ر هىىىىو إنكىىىىار وجىىىىود التىىىىأمين التجىىىىاري، بهىىىىذا المعنىىىىى أعىىىى ه، حتىىىىى األمىىىىر األساسىىىىي مىىىىن وجهىىىىة نظىىىىر رايخىىىى
أحىىىىىىىد مسىىىىىىىؤولي اإلسىىىىىىىكندر  Antamenesبىىىىىىىدايات االنتىىىىىىىا  الرأسىىىىىىىمالي.  فهىىىىىىىو يىىىىىىىذكر حكايىىىىىىىة أنتىىىىىىىامينيس 
دراخمىىىىا، إلعىىىىاد  القىىىىبض علىىىىى العبيىىىىد  8المقىىىىدوني فىىىىي بابىىىىل حيىىىىث أنىىىىه كىىىىان مسىىىىتعدا ، لقىىىىاد قسىىىىط بقيمىىىىة 

المسىىىىىؤولية الحقيقيىىىىىة للعثىىىىىور علىىىىىى العبيىىىىىد أو تسىىىىىديد قيمىىىىىته ، علىىىىىى  الهىىىىىاربين أو التعىىىىىويض عىىىىىن هىىىىىروبه . 
حىىىىال، يقىىىىع علىىىىى عىىىىاتق حكىىىىا  المقاطعىىىىات، ولىىىىذل  فىىىى ن رايخىىىىر يىىىىرفض خطىىىىة أنتىىىىامينيس كىىىىى "مراوغىىىىة  أيىىىىة

 ( إذ يقول:plutovaia izborotlivostمتقنة" )
 

تىىىىىأمين التجىىىىاري، وهىىىىىذا األخيىىىىر كىىىىىان "لقىىىىد رأينىىىىا، حتىىىىىى فىىىىي مجىىىىىال التجىىىىار  البحريىىىىىة، أرضىىىىية مناسىىىىبة ال تضىىىىىاهى لنمىىىىو ال
ال يىىىىىىىزال، طىىىىىىىوال كامىىىىىىىل الحقبىىىىىىىة الك سىىىىىىىيكية والعصىىىىىىىور الوسىىىىىىىطى، وحتىىىىىىىى القىىىىىىىرن السىىىىىىىادس عشىىىىىىىر، مرتبطىىىىىىىا  بشىىىىىىىكل ال 
ينفصىىىىى  مىىىىىع اال تمىىىىىان.  فلىىىىى  يكىىىىىن ]للتىىىىىأمين[ وجىىىىىود مسىىىىىتقل وبالتىىىىىالي شىىىىىكل قىىىىىانوني مسىىىىىتقل فىىىىىي صىىىىىور  عقىىىىىد للتىىىىىأمين.  

تجىىىىاري تعاقىىىىدي متطىىىىور فىىىىي اليونىىىىان القديمىىىىة ى حتىىىىى ولىىىىو قلىىىىي   فىىىىي  فىىىىي مثىىىىل هىىىىذه الظىىىىروف، يسىىىىتحيل تصىىىىور تىىىىأمين
صىىىىىىور  التىىىىىىأمين ضىىىىىىد فىىىىىىرار العبيىىىىىىد.  وعليىىىىىىه فىىىىىى ن تىىىىىىاري  العصىىىىىىور الطويلىىىىىىة التاليىىىىىىة، عنىىىىىىدما وجىىىىىىد التىىىىىىأمين بارتبىىىىىىاط ال 
ينفصىىىىى  مىىىىىع اال تمىىىىىان، وبىىىىىدأ بالتىىىىىدري  باالنفصىىىىىال، وكامىىىىىل المسىىىىىار الصىىىىىعب المتعىىىىىر  لتطىىىىىور عقىىىىىد التىىىىىأمين مىىىىىن رحىىىىى  

 61قرض البحري ى تصب  هذه بجملتها عصي ة على الفه ."ال
 

كمىىىىىا أن رايخىىىىىر يحىىىىىاول بصىىىىىعوبة إنكىىىىىار وجىىىىىود التىىىىىأمين التجىىىىىاري فىىىىىي رومىىىىىا.  تعليقاتىىىىىه علىىىىىى النصىىىىىوص 
 المعروفة جيدا  مثير  ل هتما  وعلى القارر أن يحك  على قو  حجتها.

 
... كأمثلىىىىىة مجىىىىىرد  "لصىىىىىف مدرسىىىىىي" وذات صىىىىىفة "فىىىىىي العديىىىىىد مىىىىىن الحىىىىىاالت فىىىىى ن الفقهىىىىىاد الرومىىىىىان يبىىىىىرزون الشىىىىىروط 

"أكاديميىىىىىة" ال ع قىىىىىة لهىىىىىا بظىىىىىروف النشىىىىىاط الملمىىىىىوس.  ومىىىىىن جهىىىىىة أخىىىىىر ، ف نىىىىىه مىىىىىن المحتمىىىىىل، فىىىىىي بعىىىىىض الحىىىىىاالت، 
أن تعكىىىىىس الشىىىىىروط المىىىىىذكور  ع قىىىىىات حقيقيىىىىىة سىىىىىواد مىىىىىا تعلىىىىىق منهىىىىىا باألعمىىىىىال أو الحيىىىىىا  العاديىىىىىة  وهىىىىىذه قىىىىىد تكىىىىىون، 

لىىىىىىىى العكىىىىىىىس تمامىىىىىىىا ، ذات طبيعىىىىىىىة فريىىىىىىىد .  وهكىىىىىىىذا فىىىىىىى ن شىىىىىىىرط مىىىىىىىن نمىىىىىىىط السىىىىىىىفينة بشىىىىىىىكل أو آخىىىىىىىر، نموذجيىىىىىىىة أو، ع
 foenus" قىىىىىد يخفىىىىىي مىىىىىا لىىىىىه ع قىىىىىة بىىىىىالقرض البحىىىىىري )si navis ex Asia veneritالقادمىىىىىة مىىىىىن آسىىىىىيا "

nauticum"  ونمىىىىوذ.)si navis (ex Asia) non venerit السىىىىفينة التىىىىي لىىىى  تصىىىىل ال ينطبىىىىق فىىىىي حالىىىىة "

                                                 
61 Ibid., pp 71,72. 
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(.  لنفتىىىىىرض، علىىىىىى سىىىىىبيل societas nauticaسىىىىىها قىىىىىد يضىىىىى  ع قىىىىىة المشىىىىىاركة البحريىىىىىة )القىىىىىرض البحىىىىىري لكىىىىىن أسا
المثىىىىىىال، أن تىىىىىىاجرين يقومىىىىىىان برحلىىىىىىة بحريىىىىىىة تجاريىىىىىىة إلىىىىىىى آسىىىىىىيا حيىىىىىىث تعىىىىىىود ملكيىىىىىىة السىىىىىىفينة ألحىىىىىىدهما.  مىىىىىىن الطبيعىىىىىىي 

الىىىىدخل النىىىىات   جىىىىدا  فىىىىي هىىىىذه الحالىىىىة أن يتفقىىىىا علىىىىى أنىىىىه فىىىىي حالىىىىة عىىىىود  السىىىىفينة مىىىىن آسىىىىيا )عىىىىد  هىىىى   السىىىىفينة( فىىىى ن
ىىىىُ  حسىىىىب حصىىىىة الشىىىىىريكين.  ولكىىىىن فىىىىي حالىىىىة عىىىىد  عىىىىود  السىىىىفينة )هىىىى   السىىىىىفينة(  عىىىىن هىىىىذه المخىىىىاطر  البحريىىىىة سيقس 
فىىىى ن كىىىى   مىىىىن الطىىىىرفين يتحمىىىىل خطىىىىر خسىىىىار  بضىىىىاعته فىىىىي حىىىىين أن خطىىىىر خسىىىىار  السىىىىفينة ذاتهىىىىا قىىىىد تىىىى  أصىىىى   توزيعىىىىه 

 لسفينة من شريكه حصة مناسبة من قيمتها." حيث يستل  مال  اsi navis non veneritمن خ ل شرط 
 

   wager" من المرج  أن يكون رهانا  non fuerit" و شرط "si Titus consul factus fueritشرط "
 

وأخيىىىىىىرا ، مىىىىىىن الواضىىىىىى  أن الشىىىىىىروط ضىىىىىىد وقىىىىىىوع الوفىىىىىىا  ... قىىىىىىد قامىىىىىىت علىىىىىىى ع قىىىىىىات منزليىىىىىىة وعلىىىىىىى طبيعىىىىىىة العا لىىىىىىة، 
ثمينىىىىىىة أخىىىىىىر  بشىىىىىىرط إرجاعهىىىىىىا بعىىىىىىد وفىىىىىىا  شىىىىىىخص أو غيىىىىىىره.  وهكىىىىىىذا، علىىىىىىى وبفضىىىىىىلها يىىىىىىت  تحويىىىىىىل النقىىىىىىود أو أشىىىىىىياد 

"( أو بعىىىىىد وفىىىىىا  post mortem meamسىىىىىبيل المثىىىىىال، فىىىىى ن شىىىىىرط دفىىىىىع مبلىىىىى  مىىىىىن النقىىىىىود بعىىىىىد وفىىىىىا  الىىىىىدا ن )"
"( قىىىىىد يىىىىىىدل علىىىىىى أن الىىىىىىدا ن، بفضىىىىىىل ع قتىىىىىه القريبىىىىىىة مىىىىىع الىىىىىىدا ن، يمنحىىىىىه قرضىىىىىىا  علىىىىىىى cum morierisالمىىىىىدين )"

 postقىىىىا  األول حياتىىىىه هىىىىو وفىىىىي المقىىىىا  الثىىىىاني علىىىىى حيىىىا  المىىىىدين.  وربمىىىىا طبىىىىق الشىىىىرط مىىىىن نمىىىىط "الحيىىىا   ى فىىىىي الم

mortem filae mea مىىىىث   علىىىىى هديىىىىة نقديىىىىة مىىىىن قبىىىىل أبىىىىو الزوجىىىىة ]الحمىىىىو[ إلىىىىى زو  ابنتىىىىه ]نسىىىىيبه[ بشىىىىرط رد "
 المبل  في حالة وفا  أبنته.

 
راطات تحمىىىىىل صىىىىىفة التىىىىىأمين مىىىىىا خىىىىى  حالىىىىىة شىىىىىرط ]عىىىىىد  وهكىىىىىذا لىىىىىيس هنىىىىىا  أسىىىىىس كافيىىىىىة للتأكيىىىىىد علىىىىىى أن هىىىىىذه االشىىىىىت

" عنىىىىىىد صىىىىىىياغته ضىىىىىىمن قىىىىىىرض بحىىىىىىري وكونىىىىىىه، فىىىىىىي ذات الوقىىىىىىت، معاملىىىىىىة si navis veneriوصىىىىىىول السىىىىىىفينة[ "
تأمينيىىىىىة.  لىىىىىو كانىىىىىت جميىىىىىع الشىىىىىروط األخىىىىىر  هىىىىىي، حقىىىىىا ، ذات ع قىىىىىة بالتىىىىىأمين فىىىىى ن هىىىىىذا سىىىىىيعني أن العصىىىىىور القديمىىىىىة 

ل عىىىىىىىدا التىىىىىىىأمين الناشىىىىىىى  عىىىىىىىن القىىىىىىىرض البحىىىىىىىري.  ولكننىىىىىىىا تحىىىىىىىدثنا أعىىىىىىى ه عىىىىىىىن قىىىىىىىد شىىىىىىىهدت التىىىىىىىأمين التجىىىىىىىاري المسىىىىىىىتق
 62"احتمالية مثل هذا االفتراض.

 
ويأخىىىذ رايخىىىىر بنظىىىىر االعتبىىىىار ويىىىرفض فكىىىىر  أن التىىىىأمين التجىىىىاري كىىىىان معروفىىىا  فىىىىي العصىىىىور الوسىىىىطى فىىىىي 

عادتىىىىىه، حىىىىىول اليابىىىىىان.  تىىىىىاركين جانبىىىىىا  مناقشىىىىىته، مىىىىىن المناسىىىىىب أن نىىىىىذكر آرا ىىىىىه الخجولىىىىىة، وعلىىىىىى غيىىىىىر 
مؤسسىىىة مثيىىىر  فىىىي روسىىىيا يعىىىود تاريخهىىىا إلىىىى القىىىرن الحىىىادي عشىىىر.  النصىىىوص الكاملىىىة لىىىى روسىىىكايا برافىىىدا 

Russkaia Pravda  تحتىىىىىىىىوي علىىىىىىىىى سلسىىىىىىىىلة مىىىىىىىىن األحكىىىىىىىىا  تتنىىىىىىىىاول مسىىىىىىىىؤولية المجتمىىىىىىىىع المحلىىىىىىىىي
community (verve" لىىىىىدفع الديىىىىىة )الكوميىىىىىون( )wer for another( "dikaia vira  هنىىىىىا  .)

أوال  الحكىىىىى  الواضىىىىى  للشىىىىىرطة ]للنظىىىىىا  العىىىىىا [ الىىىىىذي يتطلىىىىىب الىىىىىدفع عنىىىىىدما ال يمكىىىىىن العثىىىىىور علىىىىىى القاتىىىىىل.  
سكسىىىىونية ُيقىىىىد ر المبلىىىى  ]مبلىىىى  التعىىىىويض[ حسىىىىب مرتبىىىىة الضىىىىحية.  -وكمىىىىا هىىىىو الحىىىىال فىىىىي القىىىىوانين األن لىىىىو

نىىىىىاس لىىىىىن يىىىىىدفعوا بىىىىىل يسىىىىىلمونه ولكىىىىىن عنىىىىىدما يكىىىىىون القاتىىىىىل معروفىىىىىا ، إن كىىىىىان فعلىىىىىه قىىىىىت   متعمىىىىىدا  فىىىىى ن "ال

                                                 
62 Ibid., pp 74, 75. 
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ن "أرتكىىىىىىب شىىىىىىخص مىىىىىىا جريمىىىىىىة ع نيىىىىىىة خىىىىىى ل مشىىىىىىاجر  أو فىىىىىىي   63وزوجتىىىىىىه وأوالده ليكونىىىىىىوا رقيقىىىىىىا  ..." وا 
احتفىىىىال إذ ذا  عليىىىىه أن يىىىىدفع، جنبىىىىا  إلىىىىى جنىىىىب مىىىىع المجتمىىىىع المحلىىىىي ومشىىىىاركا  فىىىىي السىىىىداد العىىىىا  للديىىىىة 

wer.64   فىىىىىىىىى ن النىىىىىىىىىاس ال يقىىىىىىىىىدمون إذا رفىىىىىىىىىض أح األعضىىىىىىىىىاد دفىىىىىىىىىع ]تعىىىىىىىىىويض[ لعضىىىىىىىىىو آخىىىىىىىىىر "عنىىىىىىىىىدها
 65المساعد  له ]إذا اقترف جريمة قتل في المستقبل[ وعليه هو أن يقو  بالدفع."

ىىىىر لتىىىأمين المسىىىىؤولية المدنيىىىة.  وعىىىى و  علىىىى ذلىىىى  فىىىى ن  ويمكىىىن اآلن القىىىىول أن هىىىذا المشىىىىروع هىىىو مثىىىىال ُمبك 
لشىىىىىىراد حمايىىىىىىة  هىىىىىىذا النظىىىىىىا  ]المشىىىىىىروع[ يقىىىىىىو  علىىىىىىى شىىىىىىروط مألوفىىىىىىة فىىىىىىي النظىىىىىىا  الرأسىىىىىىمالي: مسىىىىىىاهمات

مسىىىىىىتقبلية ضىىىىىىد اإلهمىىىىىىال ولكىىىىىىن لىىىىىىيس ضىىىىىىد التسىىىىىىبب العمىىىىىىدي للحىىىىىىادث.  ومىىىىىىن الصىىىىىىعب أن نىىىىىىر  لمىىىىىىاذا 

                                                 
63 Law 1, s. 7.  The precise nature of the punishment is not clear [ طبيعوة العقوبوة ليسوت دقيقوة الوضوو] – na 

potok i na razgralenie. 
64 Law 1, s. 6. 
65 Law 1, s. 8. 

"األشووكال األوليووة موون ترجمتنووا لورقووة رينووات بيكووين،  03و  1للتعوورف علووى بعووض المفوواهيم الووواردة فووي هووذه الورقووة نقتووبس الجووامش 

، موارك مآذارة 012، العودد التأممين الرربأ نشورت الترجموة فوي مجلوة كمثوال." م للتأمين في المجتموع اإلسوالمي: مؤسسوة الديوة والزكواة

 ة.30-03، ص3100

 انظر، على سبيل المثال: .... ة1م

قد يكون هناك ما يماثل موقوف علموا  المسولمين فيموا يتعلوق بالديوة باعتبارهوا شوكالً مبكوراً مون التوأمين فوي األدب القوانوني الروسوي: "إن 

 Pravdaالبووواحثين يربطوووون لجوووور التوووأمين فوووي روسووويا موووع مدونوووة القووووانين الروسوووية القديموووة المعروفوووة باسوووم "روسوووكايا برافووودا 

Russkayaالحوادي عشورة، التوي وفورت تعويضواً يمسودد مون قبول المجتموع المحلوي فوي حالوة القتول -" م"القانون الروسوي" القورن العاشور

 العمد."

(S.A. Rybnikov. "Ocherki istorii strakhovaniya v Rossii" ("Studies in the History of Insurance in 

Russia"), in Vestnik Gosudarstvennogo Strakhovaniya (Bulletin of State Insurance) (1927), 19-20 

(quoted from: Finansovoye pravo (Financial Law), ed. N.I. Khimicheva (Moscow: Yurist, 1998), 

378.  

 vervيسوووددها عضوووو فوووي الوووـ  مالديوووةة، التوووي vera dikaya، الوووذي قوووارن بوووين ديكايوووا فيووورا  Rybnikovوعوووالوة علوووى ذلوووك، فووو ن 

مالكوميون ]المجتمع المحلي[ة في حالة القتل غير العمد، وبين عقود التوأمين، يجود أنجوا تضوم "جميوع عناصور توأمين المسوؤولية المدنيوة."  

 منقال عن:

(V.K. Reicher, "Dokapitalisticheskoye strakhovaniye", 87). 

ديكايوا فيورا ]الديوة[ مون قبول الكوميوون، عنودما ال يمكون العثوور علوى القاتول، ال عالقوة لوم  ومن ناحية أخرى ف ن رايخر يعتقود بوأن تسوديد

ع بالتأمين.  وفي رأيم، عندما ال يتم العثور على القاتول فو ن ديكايوا فيورا يتطلبجوا القوانون مأو العورفة، وكانوت تشوكل واجبواً مشوتركا لجميو

لعمدي، ومن ناحية أخورى، فو ن ديكايوا فيورا كانوت نتيجوة "عقود توأمين" أولوي وكانوت ]الكوميون[ في حالة القتل غير ا verveأعضا  الـ 

إلزامية فقط ألولئوك الوذين انضوموا إلوى هوذا العقود ولصوالحجم مون خوالل تكووين نووع مون شوركة التوأمين التبوادلي.  ولوذلك، فو ن مصوطل  

 ,V.K. Reicherن القتووول غيووور العمووودي.  مانظووور:"التوووأمين" يمكووون ان يمسوووتخدم فقوووط عنووود اإلشوووارة إلوووى العالقوووات التوووي تنشوووأ عووو

"Dokapitalisticheskoye strakhovaniye", 89-90). 

ة.  بسوب  معاناتجوا مون عمليوات 01-09ة ومن المثير لالهتمام وجود عالقوات تأمينيوة مماثلوة تقريواً فوي روسويا الموسوكوبية مالقورنين 03م

موووارد البشوورية الثمينووة فووي ضووواحيجا، انصوو و اهتمووام الدولووة الموسووكوبية علووى التوغوول المسووتمرة موون جيرانجووا المتحوواربين وخسووارة ال

وضع نظام من شأنم استرداد السجنا .  في البداية، كوان يوتم اسوترداد األمووال المدفوعوة مون خوزائن القيصور لتحريور السوجنا  مون خوالل 

ممحاريووث خشووبيةة.   sokhasوفووة باسووم سوووخاك فوور  الضوورائ  علووى السووكان علووى أسوواك الوحوودات الماليووة فووي ذلووك الوقووت والمعر

، تووم إنشووا  صووندوق خوواص لوودفع فديووة 0939ة لسوونة Sobornoe Ulozhenieوفووي وقووت الحووق، وفقووا لمدونووة القووانون الموسووكوبي م

علوى  السجنا : من خالل جباية ضوريبة خاصوة لتوأمين األمووال الالزموة للفديوة.  وكانوت المسواهمات فوي صوندوق الفديوة متنوعوة اعتمواداً 

المرتبة االجتماعية لدافعي الضرائ .  وكان الوضوع االجتمواعي للسوجين يقورر أيضوا مسوتوى معوين للفديوة مطوابق لوضوعم مموع اسوتثنا  

أصووحاب المقامووات الرفيعووةة.  ووفقوواً لرايخوور، فوو ن مشووروع تمويوول فديووة األسوورى هووذه، علووى الوورغم موون شووكلم المووالي، يتضوومن جميووع 

ن الحكووومي ضوود السووجن.  وتجوودر اإلشووارة إلووى أن تطوووراً مموواثالً، موون نظووام جبايووة المسوواهمات بعوود وقوووع العناصوور األساسووية للتووأمي

 الحادع إلى جباية دفعات منتظمة، سّجل عالمة في تطور التأمين في العالم.

   .(V.K. Reicher, "Dokapitalisticheskoye strakhovaniye", 89-90 مانظر: 
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يعىىىىارض رايخىىىىر هىىىىذا الىىىىرأي إذ أنىىىىه يفتىىىىرض شىىىىك   للمسىىىىاعد  التبادليىىىىة.  ورفضىىىىه لىىىىيس مقنعىىىىا  تمامىىىىا  إذ أنىىىىه 
قواعىىىىد القانونيىىىىة العامىىىىة، يتضىىىىمن فقىىىىط الىىىىزع  بىىىىأن المسىىىىؤولية ليسىىىىت واجبىىىىا  تعاقىىىىديا  بىىىىل واجبىىىىا  ينشىىىىأ مىىىىن "ال

ومىىىىىن المحتمىىىىىل أنىىىىىه يعنىىىىىي بأنىىىىىه إجىىىىىراد للشىىىىىرطة ولىىىىىيس نظامىىىىىا  للحمايىىىىىة   ipso jure.66بحكىىىىى  القىىىىىانون 
المتبادلىىىة.  وعلىىىى أي حىىىىال، إذا صىىى   هىىىذا األمىىىىر فىىى ن المىىىرد ال يتوقىىىىع مىىىن السىىىلطة الُمنفىىىىذ  تبر ىىىة المجتمىىىىع 

الماضىىىىي، حصىىىىته مىىىىن التعىىىىويض للفعىىىىل  المحلىىىىي ببسىىىىاطة علىىىىى أسىىىىاس أن القاتىىىىل المعنىىىىي لىىىى  يسىىىىدد، فىىىىي
 الذي قا  به عضو آخر.

 
وحتىىىىىى القىىىىىرن الرابىىىىىع  –فىىىىىي حىىىىىين أنىىىىىه ال يىىىىىزال يسىىىىىتحق االسىىىىى   –، فىىىىى ن ]نشىىىىىاط[ التىىىىىأمين وبحسىىىىىب رايخىىىىىر

عشىىىىىر ُوِجىىىىىد فقىىىىىط فىىىىىي المجتمعىىىىىات المحليىىىىىة وثيقىىىىىة التىىىىىرابط، القا مىىىىىة علىىىىىى المسىىىىىاعد  المتبادلىىىىىة، الملتزمىىىىىة 
فيىىىىىة أو غيرهىىىىىا مىىىىىن الىىىىىروابط  كمىىىىىا أنىىىىىه ُوجىىىىىد فىىىىىي بعىىىىىض الع قىىىىىات اال تمانيىىىىىة.   بشىىىىىكل ر يسىىىىىي بىىىىىروابط ِحرا

ي كلتىىىا الحىىىىالتين لىىى  يكىىىىن التىىىأمين صىىىىفة أساسىىىية لمجتمىىىىع تقىىىو  ع قاتىىىىه اإلنتاجيىىىة علىىىىى اقتصىىىاد زراعىىىىي وفىىى
وعلىىىىى االعتمىىىىاد الشخصىىىىي للعامىىىىل.  وتقىىىىد  الرأسىىىىمالية عنصىىىىرين جديىىىىدين: اإلنتىىىىا  التجىىىىاري، حيىىىىث تتخىىىىذ 

 كمىىىىىا كىىىىىان أغلىىىىب المنتوجىىىىىات شىىىىكل السىىىىىلع  وأسىىىىاليب جديىىىىىد  فىىىىىي اسىىىىتغ ل العامىىىىىل.  فعملىىىىه كىىىىىان "إجبىىىىارا "
فىىىىىي أي وقىىىىىت مضىىىىىى رغىىىىى  أن عبوديتىىىىىه االقتصىىىىىادية يختفىىىىىي وراد التمويىىىىىه القىىىىىانوني لىىىىىى "حريىىىىىة التعاقىىىىىد" والىىىىىى 

 "المساوا ."
فىىىىى ن التىىىىىأمين يتىىىىىر  التجمىىىىىع األخىىىىىوي ويتخىىىىىذ لنفسىىىىىه مكانىىىىىا  فىىىىىي السىىىىىوق  عنىىىىىدما تحصىىىىىل هىىىىىذه التغييىىىىىرات 

كمىىىىىىا ينطبىىىىىىق علىىىىىىى  mutualsوالتغيىىىىىىر هىىىىىىو مىىىىىىن "رفيىىىىىىق" إلىىىىىىى "سىىىىىىلعة" وهىىىىىىذا ينطبىىىىىىق علىىىىىىى التبادليىىىىىىات 
 الشركات المحدود .

 
"التىىىىأمين التبىىىىادلي البرجىىىىوازي، تمييىىىىزا  لىىىىه عىىىىن التىىىىأمين فىىىىي العصىىىىور مىىىىا قبىىىىل الرأسىىىىمالية، هىىىىو لىىىىيس فىىىىي األسىىىىاس تنظىىىىي  
للمسىىىىىىىاعد  التبادليىىىىىىىة ى خ فىىىىىىىا  لمىىىىىىىزاع  النظريىىىىىىىة البرجوازيىىىىىىىة.  لىىىىىىىو تركنىىىىىىىا إلىىىىىىىى جنىىىىىىىب اسىىىىىىىتمرار "بقىىىىىىىاد" نمىىىىىىىاذ  معينىىىىىىىة 

مين التبىىىىىىادلي الصىىىىىىغير  القا مىىىىىىة علىىىىىىى أسىىىىىىاس حرفىىىىىىي( ف نىىىىىىه مىىىىىىن المسىىىىىىتحيل أن ال نعتىىىىىىرف بىىىىىىأن التىىىىىىأمين )اتحىىىىىىادات التىىىىىىأ
التبىىىىىىىادلي البرجىىىىىىىوازي، فىىىىىىىي كتلتىىىىىىىه الشىىىىىىىاملة، لىىىىىىىه صىىىىىىىفة تجاريىىىىىىىة بحتىىىىىىىة.  فهىىىىىىىو ُيع بىىىىىىىر عىىىىىىىن سىىىىىىىعي العمىىىىىىى د الرأسىىىىىىىماليين 

ين، وبالتىىىىىىىالي زيىىىىىىىاد  أربىىىىىىىاح ل قتصىىىىىىىاد فىىىىىىىي نفقىىىىىىىات التىىىىىىىأمين، وتجنىىىىىىىب الىىىىىىىدفع لقىىىىىىىاد االسىىىىىىىتفاد  مىىىىىىىن المىىىىىىىؤمِنين المحتىىىىىىىرف
مشىىىىىىىىاريعه .  وهكىىىىىىىىذا فىىىىىىىى ن التىىىىىىىىأمين التبىىىىىىىىادلي البرجىىىىىىىىوازي هىىىىىىىىو شىىىىىىىىكل مىىىىىىىىن أشىىىىىىىىكال صىىىىىىىىراع العمىىىىىىىى د الرأسىىىىىىىىماليين مىىىىىىىىع 

 67المؤمنين الرأسماليين للحصول على حصة لجزد من كتلة فا ض القيمة العا  ..."
 

                                                 
66 Text 42, p 78. 
67 Ibid., pp 90, 91. 
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ىىىىى  را يخىىىىىر الموضىىىىىوع إلىىىىىى المراحىىىىىل فىىىىىي رفضىىىىىه لتصىىىىىنيفات البىىىىىاحثين الغىىىىىربيين بأنهىىىىىا "غيىىىىىر تاريخيىىىىىة،" ُيقس 
اللينينيىىىىىىىة المناسىىىىىىىبة: والد  الرأسىىىىىىىمالية  نضىىىىىىىوجها  واإلمبرياليىىىىىىىة.  ففىىىىىىىي المراحىىىىىىىل المبكىىىىىىىر ، يعمىىىىىىىل التىىىىىىىأمين 
علىىىىى االنفكىىىىا  مىىىىن اال تمىىىىان، ومتىىىىىى مىىىىا تىىىى  ذلىىىى  يبىىىىدأ حقىىىىىل ]التىىىىأمين[ علىىىىى الممتلكىىىىات بىىىىالنمو بسىىىىىرعة.  

شىىىىىىركة التىىىىىىأمين بىىىىىىالتطور.  كمىىىىىىا يأخىىىىىىذ التىىىىىىأمين وتصىىىىىىاو الشىىىىىىروط المقبولىىىىىىة لوثيقىىىىىىة التىىىىىىأمين وتأخىىىىىىذ بنيىىىىىىة 
الشخصىىىىىىي بىىىىىىالنمو إذ تفىىىىىىت  المجتمعىىىىىىات ]الجمعيىىىىىىات واالتحىىىىىىادات[ الحرفيىىىىىىة المغلقىىىىىىة تسىىىىىىهي تها لمىىىىىىن هىىىىىى  

، مثلمىىىىىا ينشىىىىىأ التونتىىىىىاين dotal fundsخارجهىىىىىا.  وتقىىىىىو  األديىىىىىر  ب دخىىىىىال المعاشىىىىىات وصىىىىىناديق الهبىىىىىات 
tontine.68   وبالتىىىىىىدري ، تبىىىىىىدأ أعمىىىىىىال التىىىىىىأمين علىىىىىىى الحيىىىىىىا  باستنسىىىىىىا  البنيىىىىىىة التنظيميىىىىىىة لفىىىىىىرع التىىىىىىأمين

علىىىىى الممتلكىىىىات.  وطىىىىوال هىىىىذه الفتىىىىرات يبىىىىدأ سىىىىوق التىىىىأمين الر يسىىىىي باالنتقىىىىال، مىىىىع تحىىىىول مركىىىىز االنتىىىىا  
لىىىى إن ل تىىىر  فىىىي الرأسىىىمالي، مىىىن إيطاليىىىا فىىىي القىىىرن الخىىىامس عشىىىر إلىىىى هولنىىىدا فىىىي القىىىرن السىىىابع عشىىىر، وا 

 أوا ل القرن التاسع عشر وأخيرا  إلى الواليات المتحد .
 

 وفي المرحلة اإلمبريالية يتميز التأمين بالصفات التالية:
 

                                                 
سوتلة مون ملحوق كتَبتْوم لترجمتوي لورقوة جيفوري كوالرك "وججوة نظور تاريخيوة عون التأمينيوة" المنشوورة فوي  68 مجلأ  المعلومات التالية مم

 insurability.html-on-viewpoint-http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2010/06/historical:التممين الرراق 

تحووالً كبيوراً تمثول ب دخوال االبتكوارات ومنجوا الشوركات المسواهمة، والسوندات الحكوميوة  0211-0911الفتورة األسواق المالية في شجدت 

سوتخدام العملوة، وإنشوا  البنووك المركزيوة وموا تبعوم مون اسوتخدام العملوة الورقيوة القابلة للتداول، وفجم أفضول للسياسوة النقديوة، وتوروي  ا

 إلى جان  إدخال األدوات الرياضية الجامة مثل اللوغاريتمات ونظرية االحتماالت والجداول االكتوارية.

 

الً.  اثنوين مون هوذه المنتجوات هموا وشجدت هذه الفترة بيع مجموعوة واسوعة مون منتجوات التوأمين علوى الحيواة والوبعض منجوا لوم يعود متوداو

.  واالسووم مشووتق موون صوواحبجما اإليطووالي لووورنزو mortuary tontineمصووندوق التووأمينة وجوودول تونتوواين للوفوواة  tontineالتونتوواين 

 Mazarinالووذي اقترحجمووا فووي البدايووة علووى الكاردينووال مووازارين مالوووزير األول فووي الحكومووة الفرنسوويةة  Lorenzo Tontiتووونتي 

 .0913ة عام 0990-0913م

 

ويتكووون الصووندوق موون مجموعووة موون أصووحاب بوووالص التووأمين يوودفع كوول واحوود موونجم مبلغوواً مقطوعوواً لصووندوق مغلووق، وكوول وثيقووة تكووون 

 وفوي نجايوة كول سونة تودفع الفائودة المتحققوةخاصة بحياة مستفيد مسمى مالذي قد يكوون هوو نفسوم حامول الوثيقوة أو قود يكوون طرفواً ثالثواًة.  

على المبلي إلى المستفيدين الذين ال يزالون على قيد الحيواة: وموع وفواة عودد مون أعضوا  الصوندوق فو ن المبلوي المودفوع لكول عضوو علوى 

قيوود الحيوواة يبوودأ باالرتفوواع حتووى يظوول عضووو واحوود فقووط يسووتلم كوول الفائوودة.  وعنوودما يتوووفى آخوور عضووو يتوقووف دفووع الفائوودة.  فووي أبسووط 

 صلي ال يسدد أبداً، ألن الغر  من التونتاين هو جمع المال.الحاالت ف ن المبلي األ

 

أصوودرت عشوور تونتوواين نجحووت بفضوولجا فووي تجميووع  0119و  0929تووم اسووتخدام نظووام التونتوواين موون قبوول الحكومووة الفرنسووية ففووي الفتوورة 

نتوواين ف نجووا لووم تسووتطع أن تجمووع سوووى وخالفوواً لووذلك فوو ن الحكومووة البريطانيووة عنوودما لجووأت إلووي اسووتخدام التو األموووال التووي خطووط لجووا. 

 من مبلي المليون جنيم استرليني الذي خططت لم. 01%

 

إحدى مشاكل التونتاين الملموسة هو الحافز الموبطن لحملوة وثوائق التوأمين لتسوريع وفواة المسوتفيدين اآلخورين للحصوول علوى حصوة أكبور 

 من الفائدة المدفوعة.

 

سوووى أن الوودفعات السوونوية ال تسوودد للمسووتفيدين محملووة الوثووائق أو أطووراف ثالثووة مسووماةة الووذين  وهنوواك فكوورة مماثلووة لصووندوق التونتوواين

 يبقون على قيد الحياة بل تسدد للمستفيدين.  ولذلك فجي شكل من أشكال التأمين على الحياة تقوم على المبدأ التبادلي.

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2010/06/historical-viewpoint-on-insurability.html
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ل المىىىىىؤمنين ]شىىىىىركات التىىىىىأمين[ إلىىىىىى مواقىىىىىع احتكاريىىىىىة، مىىىىىع تركيىىىىىز مىىىىىوارده  مىىىىىن خىىىىى ل  (أ) تحىىىىىوُّ
تىىىىىىىي تتعىىىىىىىاطي ابىىىىىىىت ع الشىىىىىىىركات، ومىىىىىىىن خىىىىىىى ل تأسىىىىىىىيس الكىىىىىىىارتي ت والشىىىىىىىركات المركبىىىىىىىة ]ال

بفىىىروع تأمينيىىىىة مختلفىىىة[.  كمىىىىا أنهىىى  علىىىىى صىىىلة وثيقىىىىة مىىىع الرأسىىىىمالية المصىىىرفية والصىىىىناعية، 
رغىىىى  أن رايخىىىىر، وبشىىىىكل  يىىىىدعو للدهشىىىىة، ال يملىىىى  إال القليىىىىل ليقولىىىىه عىىىىن واحىىىىد  مىىىىن الميىىىىزات 

 المهمة للتأمين الحديث: السياسات االستثمارية لشركات التأمين.

 

مجموعىىىىة كبيىىىىر  متنوعىىىىة مىىىىن اغطيىىىىة التىىىىأمين المتاحىىىىة: "ومىىىىع السىىىىعي يقىىىىو  المؤمنىىىىون ب دخىىىىال  (ب)
ألقصىىىىى توسىىىىيع لعمليىىىىاته  لزيىىىىاد  رأس المىىىىال والفا ىىىىىد ، وفىىىىي بعىىىىض األحيىىىىان إكسىىىىاد مسىىىىىا ل 
غيىىىىىىىر تأمينيىىىىىىىة بأشىىىىىىىكال تأمينيىىىىىىىة، يتغلغىىىىىىىل التىىىىىىىأمين البرجىىىىىىىوازي إلىىىىىىىى الزوايىىىىىىىا المسىىىىىىىتور  جىىىىىىىدا  

نبىىىىىىىا  إلىىىىىىىى جنىىىىىىىب مىىىىىىىع حمايىىىىىىىة مواقعىىىىىىىه والمسىىىىىىىامات الصىىىىىىىغير  جىىىىىىىدا  للمجتمىىىىىىىع الرأسىىىىىىىمالي، ج
 curiosae".69االقتصىىىىىىىىىىادية األساسىىىىىىىىىىية، ويتخىىىىىىىىىىذ أشىىىىىىىىىىكاال  كاريكاتوريىىىىىىىىىىة منحطىىىىىىىىىىة للتىىىىىىىىىىأمين "

 ]عجا بية[
 

تصىىىىب  إعىىىىاد  التىىىىأمين، التىىىىي كانىىىىت سىىىىابقا  متقطعىىىىة وغيىىىىر منظمىىىىة نسىىىىبيا ، واسىىىىعة االنتشىىىىار،  (ت)
  70لبرجىىىىوازي."منظمىىىىة وضىىىىرورية.  فهىىىىي اآلن "وفىىىىي نفىىىىس الوقىىىىت السىىىىقف واألسىىىىاس للتىىىىأمين ا

ويىىىىىىىرفض رايخىىىىىىىىر أن العقىىىىىىىود ذات الع قىىىىىىىىة هىىىىىىىي، مىىىىىىىىن منطلىىىىىىىق قىىىىىىىىانوني، قابلىىىىىىىة للتصىىىىىىىىنيف 
كتىىىىأمين.  "مشىىىىكلة الطبيعىىىىة القانونيىىىىة إلعىىىىاد  التىىىىأمين والع قىىىىة المشىىىىتركة بينهىىىىا وبىىىىين التىىىىأمين 

حقيقىىىىىىىىي.  فالتىىىىىىىىأمين، بىىىىىىىىالمعنى الضىىىىىىىىيق  اقتصأأأأأأأأاد يمكىىىىىىىىن أن ُتحىىىىىىىىل  فقىىىىىىىىط علىىىىىىىىى أسىىىىىىىىاس 
[stricto sensu كمىىىىىىا ر ] أينىىىىىىا، هىىىىىىو أحىىىىىىد أشىىىىىىكال تنظىىىىىىي  صىىىىىىندوق التىىىىىىأمين، أي صىىىىىىندوق

مركىىىىزي يتكىىىىىون مىىىىن مصىىىىىادر غيىىىىر مركزيىىىىىة: أقسىىىىاط التىىىىىأمين ... وفىىىىي حقىىىىىل إعىىىىاد  التىىىىىأمين، 
ف ننىىىىىىا نواجىىىىىىه ظىىىىىىاهر  مىىىىىىن نىىىىىىوع مختلىىىىىىف.  فشىىىىىىركات التىىىىىىأمين قىىىىىىد خلقىىىىىىت صىىىىىىناديق التىىىىىىأمين 

متخصىىىىىص، ف نهىىىىىا  وعنىىىىىدما تقىىىىىو  ب عىىىىىاد  تىىىىىأمين "أخطارهىىىىىا" فيمىىىىىا بينهىىىىىا أو مىىىىىع معيىىىىىد تىىىىىأمين
نمىىىىا فقىىىىط تقىىىىو  بىىىىريط وتنسىىىىيق الصىىىىناديق القا مىىىىة.   بىىىىذل  ال تخلىىىىق صىىىىندوقا  جديىىىىدا  للتىىىىأمين وا 

صىىىىىىناديق تىىىىىىأمين أساسىىىىىىية مىىىىىىن مىىىىىىوارد  إيجأأأأأأادعقىىىىىىد التىىىىىىأمين صىىىىىىيغة قانونيىىىىىىة يخىىىىىىد  هىىىىىىدف 
المشىىىىىاركين أنفسىىىىىه  فىىىىىي حىىىىىين أن عقىىىىىد إعىىىىىاد  التىىىىىأمين صىىىىىيغة قانونيىىىىىة يخىىىىىد  هىىىىىدف تنسىىىىىيق 

 71"صناديق التأمين ...

 

                                                 
69 Ibid., p 142. 
70 Ibid., p 146. 
71 Ibid., p 146. 
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وبمىىىىا أن األغىىىىىراض االقتصىىىىىادية إلعىىىىىاد  التىىىىىأمين تختلىىىىىف عىىىىىن أغىىىىىراض التىىىىىأمين لىىىىىذل ، يقىىىىىول 
رايخىىىىىر، فىىىىى ن الشىىىىىكل القىىىىىانوني ]إلعىىىىىاد  التىىىىىأمين[ يتخىىىىىذ صىىىىىفة مؤسسىىىىىة جديىىىىىد .  أْن ُنسىىىىىم يه 
عقىىىىدا  للتىىىىأمين يقىىىىود إلىىىىى االسىىىىتنتا  بأنىىىىه غطىىىىاد ضىىىىد نتىىىىا   التىىىىأمين.  وعلىىىىى أي حىىىىال، فىىىى ن 

يمضىىىىىي فىىىىىي تحليلىىىىىه أكثىىىىىر مىىىىىن هىىىىىذا فهىىىىىو ببسىىىىىاطة يىىىىىدعو إلىىىىىى اعتبارهىىىىىا الكاتىىىىىب ]رايخىىىىىر[ ال 
 ]إعاد  التأمين[ وتصنيفها كنوع جديد للعقد.

 

القىىىىو  واألهميىىىىة المتزايىىىىد  ألعمىىىىال التىىىىأمين يىىىىؤدي إلىىىىى تىىىىدخل الدولىىىىة.  فىىىىي البىىىىدد مىىىىن خىىىى ل  (ث)
المطالبىىىىىىة باإلشىىىىىىهار، ومىىىىىىن ثىىىىىى  ب دخىىىىىىال وسىىىىىىا ل الحمايىىىىىىة مىىىىىىن خىىىىىى ل التشىىىىىىريع، وأخيىىىىىىرا  مىىىىىىن 

ل فىىىىرض تىىىىدقيق مسىىىىتقل.  مىىىىواطن الضىىىىعف فىىىىي جميىىىىع هىىىىذه األسىىىىاليب تكمىىىىن بداهىىىىة  فىىىىي خىىىى 
 حقيقة أن الدولة ذاتها تمثل األوليغارشية المالية.

 

التىىىىىىأمين اإللزامىىىىىىي هىىىىىىو اآلخىىىىىىر يتطىىىىىىور فىىىىىىي العصىىىىىىر اإلمبريىىىىىىالي مىىىىىىن الغطىىىىىىاد النىىىىىىادر نسىىىىىىبيا   ( )
لسىىىىىىا قي السىىىىىىيارات.   للحريىىىىىىق إلىىىىىىى المتطلبىىىىىىات الواسىىىىىىعة االنتشىىىىىىار لغطىىىىىىاد المسىىىىىىؤولية المدنيىىىىىىة

ويىىىذكر رايخىىىر القليىىىل جىىىدا  عىىىن مبىىىادر هىىىذا التطىىىور، )فىىىي مقابىىىل التفاصىىىيل(، ويكتفىىىي بمجىىىرد 
 ديماغوجي مهدر للجماهير.-اإلشار  إلى أن هدفه ]غطاد المسؤولية[ اجتماعي

وفقىىىىا  للينينيىىىىة فىىىى ن الميىىىىز  الحاسىىىىمة للمرحلىىىىة اإلمبرياليىىىىة هىىىىي تصىىىىدير رأس المىىىىال.  وفىىىىي حقىىىىل  (ح)
ن ف نىىىىىىه يىىىىىىت  مىىىىىن خىىىىىى ل "نظىىىىىىا  المسىىىىىاهمة فىىىىىىي شىىىىىىركات التىىىىىأمين األجنبيىىىىىىة، وتأسىىىىىىيس التىىىىىأمي

يىىىىىداع الودا ىىىىىع التىىىىىي يتطلبهىىىىىا القىىىىىانون المحلىىىىىي وهلىىىىى  جىىىىىرا.   شىىىىىركات فرعيىىىىىة فىىىىىي الخىىىىىار  ... وا 
النتيجىىىىة المباشىىىىر  لهىىىىذا التصىىىىدير هىىىىي االسىىىىتيراد العكسىىىىي لجىىىىزد كبيىىىىر مىىىىن رأس مىىىىال التىىىىأمين 

كنتيجىىىىىة لتحصىىىىىيل االقسىىىىىاط.  وكمىىىىىا فىىىىىي الحىىىىىاالت األخىىىىىر  المتىىىىىراك  فىىىىىي األسىىىىىواق األجنبيىىىىىة 
لتصىىىىىدير رأس المىىىىىال يحىىىىىدث هنىىىىىا، مىىىىىن حيىىىىىث الجىىىىىوهر، اسىىىىىتيرادا  لجىىىىىزد  معىىىىىين مىىىىىن فىىىىىا ض 
القيمىىىىة )وكىىىىذل  لجىىىىزد مىىىىن الىىىىدخل المكتسىىىىب للسىىىىكان( الُمنتىىىىزع، بمسىىىىاعد  مىىىىن اسىىىىتثمار راس 

 72المال في التأمين، في األماكن التي ينت  فيها الفا ض."

 
التىىىىىاريخي للتىىىىىأمين الرأسىىىىىمالي ال يخىىىىىد  شىىىىىرا   معينىىىىىة مىىىىىن -لمىىىىىا سىىىىىبق، فىىىىى ن النمىىىىىوذ  اإلجتمىىىىىاعيخ فىىىىىا 

الملكيىىىىىة بىىىىىل كامىىىىىل االقتصىىىىىاد الرأسىىىىىمالي، وال الطبقىىىىىة المتوسىىىىىطة بىىىىىل الطبقىىىىىات الحاكمىىىىىة.  ويقىىىىىف العامىىىىىل 
نظىىىىا   خىىىىار  النظىىىىا  ُمسىىىىتغ   دون أن ُيستشىىىىار وال يتمتىىىىع بحمايىىىىة، وهىىىىو الىىىىذي يىىىىدفع للجميىىىىع.  ولكىىىىن داخىىىىل

التىىىىأمين، داخىىىىل الطبقىىىىة التىىىىي تخدمىىىىه، هنىىىىا  تىىىىوترات حىىىىاد .  فالمناوشىىىىات بىىىىين شىىىىركة التىىىىأمين والعميىىىىل مىىىىا 

                                                 
72 Ibid., 173. 
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هىىىىي إال تعبيىىىىر عىىىىن انفصىىىىال عميىىىىق فىىىىي البنيىىىىة ى النىىىىزاع بىىىىين الغىىىىرض الموضىىىىوعي للمؤسسىىىىة، وهىىىىو الحفىىىىاظ 
ح.  وبعبىىىىار  أخىىىىر ، علىىىىى الملكيىىىىة الرأسىىىىمالية، وبىىىىين الهىىىىدف الىىىىذاتي ألصىىىىحاب المشىىىىاريع فىىىىي تحقيىىىىق األربىىىىا

فالتنىىىىاقض هىىىىو بىىىىين "الطبيعىىىىة االجتماعيىىىىة للتشىىىىكيلة والغىىىىرض مىىىىن صىىىىندوق التىىىىأمين وبىىىىين الشىىىىكل الفىىىىردي 
وحيىىىىىىث أن صىىىىىىندوق التىىىىىىأمين يتشىىىىىىك ل مىىىىىىن عمليىىىىىىة اإلنتىىىىىىا ، وأن   73ل سىىىىىىتي د عليىىىىىىه ]علىىىىىىى الصىىىىىىندوق[."

ومىىىىع ذلىىىى  فىىىى ن الملكيىىىىة  غرضىىىىه النهىىىىا ي هىىىىو الحفىىىىاظ علىىىىى هىىىىذه العمليىىىىة، ف نهىىىىا تتميىىىىز بطىىىىابع اجتمىىىىاعي. 
الفرديىىىىة للمجتمعىىىىات المسىىىىتقلة مىىىىع سىىىىود اإلشىىىىراف عليهىىىىا هىىىىي التىىىىي لهىىىىا السىىىىلطة الكاملىىىىة تقريبىىىىا  ل سىىىىتثمار 

وهكىىىىىىذا فىىىىىى ن   والتصىىىىىىرف والتوزيىىىىىىع.  هىىىىىىذه "الشىىىىىىيزوفرينيا الفاوسىىىىىىتية" يمكىىىىىىن أن نستشىىىىىىفها فىىىىىىي كىىىىىىل مكىىىىىىان.
فىىىىىىردي دون أيىىىىىىة التزامىىىىىىات مىىىىىىا خىىىىىى   المىىىىىىؤِمن البرجىىىىىىوازي يحتجىىىىىىز جىىىىىىزدا  مىىىىىىن النىىىىىىات  االجتمىىىىىىاعي كمالىىىىىى 

االلتزامىىىىىات تجىىىىىاه جيبىىىىىه وجيىىىىىوب المسىىىىىاهمين.  فىىىىىي حىىىىىين أن العميىىىىىل هىىىىىو، مىىىىىن جهىىىىىة، مشىىىىىار  فىىىىىي هىىىىىذا 
  74الصىىىىندوق االجتمىىىىاعي ومىىىىن جهىىىىة أخىىىىر ، مالىىىى  لىىىىى "مصىىىىلحة تأمينيىىىىة" يرتجىىىىف علىىىىى مصىىىىير بضىىىىاعته.

وينظىىىىىر للتعىىىىىويض، الُممىىىىىول مىىىىىن هىىىىىذا الصىىىىىندوق االجتمىىىىىاعي، وكأنىىىىىه تسىىىىىديد  مىىىىىن المىىىىىوارد الفرديىىىىىة للمىىىىىؤِمن 
 ]شركة التأمين[.  والعقد هو الرابط االجتماعي بين المؤمن له  ومع ذل  ينظر إليه كصفقة فردية.

 
لقىىىىىىون موضىىىىىىوعه  تىىىىىىنعكس الصىىىىىىراعات الداخليىىىىىىة للرأسىىىىىىمالية فىىىىىىي فقههىىىىىىا.  ففىىىىىىي المقىىىىىىا  األول، يعىىىىىىال  المع

بشىىىىىكل تجريىىىىىدي، منفصىىىىىل عىىىىىن الع قىىىىىات اإلنتاجيىىىىىة واالجتماعيىىىىىة التىىىىىي تضىىىىىفي األهميىىىىىة علىىىىىى الموضىىىىىوع.  
وال يجىىىىد رايخىىىىر صىىىىعوبة فىىىىي شىىىىرح اآلثىىىىار التعيسىىىىة السىىىىاذجة جىىىىدا  للحمىىىىاس القىىىىانوني، وخاصىىىىة بىىىىين الُكت ىىىىاب 

مىىىىىىىن خىىىىىىى ل تطىىىىىىىوير فقىىىىىىىه األلمىىىىىىىان فىىىىىىىي الث ثينيىىىىىىىات.  وفىىىىىىىي المقىىىىىىىا  الثىىىىىىىاني، المحىىىىىىىامون البرجوازيىىىىىىىون، و 
"المصىىىىىىلحة" و "الخطىىىىىىر" أدمجىىىىىىوا مؤسسىىىىىىة التىىىىىىأمين بالصىىىىىىفقة التىىىىىىي يعرفونهىىىىىىا جيىىىىىىدا .  وهىىىىىىذا الخىىىىىى ف هىىىىىىو 
الىىىىذي يقىىىىود رايخىىىىر إلىىىىى تحليلىىىىه المطىىىىول لمفهىىىىو  "المصىىىىلحة التأمينيىىىىة" المىىىىذكور  فىىىىي الفصىىىىل الخىىىىامس مىىىىن 

يكىىىىن منفصىىىى   عىىىىن الملكيىىىىة ولىىىى  هىىىىذا الكتىىىىاب.  فهىىىىو يجىىىىادل بىىىىأن المصىىىىلحة، فىىىىي األيىىىىا  األولىىىىى للنظىىىىا  لىىىى  
تكىىىىىن هنىىىىىا  حاجىىىىىة لمقولىىىىىة قانونيىىىىىة منفصىىىىىلة.  ولكىىىىىن، مىىىىىع انتشىىىىىار النظىىىىىا  الرأسىىىىىمالي ولتلبيىىىىىة احتياجىىىىىات 

وغيىىىىىىىىىىىره  تىىىىىىىىىىى  ابتكىىىىىىىىىىىار هىىىىىىىىىىىذا  carriersوالنىىىىىىىىىىىاقلين  mortgageesوالمىىىىىىىىىىىرتهنين  lessesالمسىىىىىىىىىىىتأجرين 
"المصىىىىلحة، فىىىىي جوهرهىىىىا، ليسىىىىت المفهىىىىو .  وعلىىىىى الىىىىرغ  مىىىىن االرتقىىىىاد بىىىىالمفهو  إلىىىىى شىىىىروط مجىىىىرد  فىىىى ن 

 75( المال  الفردي للمحافظة على ملكيته ..."zainteresovannostإال اهتما  )
                                                 

73 Ibid., p 94. 
74 The appropriate quotations from The Merchant of Venice, Act I, scene 1 are supplied:  ibid., page 

95, footnote 1. 

تضووم مسوورحية توواجر البندقيووة إشووارات عديوودة لمفووردات ماليووة وبعضووجا يتعلووق بوو دارة الخطوور تقوووم علووى أسوواك توزيووع المخوواطر.  ففووي 

مركووزة فووي سووفينة واحوودة وممتلكاتووم ليسووت  المشووجد األول، يقووول أنطونيووو أنووم لوويس حزينوواً علووى تجارتووم فأموالووم ليسووت الفصوول األول،

 محصورة في مكان واحد.  راجع النص باستخدام هذا الرابط:

http://www.shakespeare-literature.com/The_Merchant_of_Venice/1.html 
75 Ibid., pp 231,232 

http://www.shakespeare-literature.com/The_Merchant_of_Venice/1.html
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وبالمثىىىىل، فىىىى ن الخطىىىىر هىىىىو مقيىىىىاس وحىىىىدود المسىىىىؤولية وهىىىىو الُمقىىىىرر لقسىىىىط التىىىىأمين.  وهىىىىذا األخيىىىىر يشىىىىتري 

وهىىىىىذا هىىىىىو محىىىىىور  –غطىىىىىاد : سىىىىىلعة ُمشىىىىىذبة، ومصىىىىىممة ومجمعىىىىىة بىىىىىألف طريقىىىىىة مختلفىىىىىة.  وبعبىىىىىار  أخىىىىىر  
فىىىى ن المىىىىؤِمن ]شىىىىركة التىىىىأمين[ هىىىىو بىىىىا ع، والعميىىىىل ]المىىىىؤمن لىىىىه[ مشىىىىتري، والقسىىىىط  –التحليىىىىل لىىىىد  رايخىىىىر 

 هو السعر، والسلعة هي الغطاد ]الحماية التأمينية[.  لقد ابتلع اإلله العظي ، البيع، مؤسسة التأمين.
 

التىىىىىىاريخي الثالىىىىىىث للتىىىىىىأمين موجىىىىىىود فىىىىىىي االتحىىىىىىاد السىىىىىىوفياتي.  -فىىىىىى ن النمىىىىىىوذ  االجتمىىىىىىاعي وحسىىىىىىب رايخىىىىىىر
قاعدتىىىىىىىه االقتصىىىىىىىادية هىىىىىىىو النظىىىىىىىا  االشىىىىىىىتراكي، وتنظيمىىىىىىىه تعىىىىىىىاوني ولىىىىىىىيس تجىىىىىىىاري.  وعملياتىىىىىىىه مخططىىىىىىىة 
وليسىىىىت تنافسىىىىية.  وموضىىىىوعه لىىىىيس "المصىىىىلحة التأمينيىىىىة" بىىىىل حمايىىىىة الممتلكىىىىات.  وجىىىىوهره لىىىىيس البيىىىىع بىىىىل 

 ,universal’nost, polnota 76ه ثىىىىىىىى ث ميىىىىىىىىزات: الشىىىىىىىىمولية، الكمىىىىىىىىال والواقعيةىىىىىىىىىالضىىىىىىىمان ولىىىىىىىى

real’nost. 
 

لىىىىن يحىىىىاولا كاتىىىىُب هىىىىذا الكتىىىىاب تفنيىىىىدا اسىىىىتنتاجات رايخىىىىر، والمىىىىواد الخاصىىىىة بمثىىىىل هىىىىذه المحاولىىىىة معروضىىىىة 
 فىىىىي الفصىىىىول األولىىىىى مىىىىن هىىىىذا الكتىىىىاب.  إن أي تقيىىىىي  نهىىىىا ي ال بىىىىد أن يتقىىىىرر علىىىىى ضىىىىود اعتبىىىىارات هىىىىي

غيىىىىر مناسىىىىبة للعىىىىرض فىىىىي عمىىىىل يتعلىىىىق بالبحىىىىث القىىىىانوني.  وبمىىىىا  –فىىىىي العىىىىال  الضىىىىيق للفقيىىىىه الغربىىىىي  –
أن الدولىىىىة السىىىىوفياتية هىىىىي المالىىىى  الوحيىىىىد لوسىىىىا ل االنتىىىىا  ف نىىىىه مىىىىن العبىىىىث الطعىىىىن باسىىىى  "التىىىىأمين" بقىىىىرار 

دأ التىىىىىىأميني ، المبىىىىىى2930الدولىىىىىىة عىىىىىىن كيفيىىىىىىة حمايىىىىىىة هىىىىىىذه الوسىىىىىىا ل.  لقىىىىىىد جىىىىىىر با الُحكىىىىىى ، حىىىىىىوالي سىىىىىىنة 
الصىىىار ، مىىىن خىىىى ل تكىىىوين صىىىندوق منفصىىىىل مىىىن أقسىىىاط التىىىىأمين التىىىي تىىىدفعها كىىىىل مؤسسىىىة، وتىىى  التخلىىىىي 

تشىىىىك ل مىىىىن تخصيصىىىىات فىىىىي موازنىىىىات  –منفصىىىىل أيضىىىىا   –عىىىىن هىىىىذا المشىىىىروع بسىىىىرعة واسىىىىتُبدل بصىىىىندوق 
ا ىىىىد  للدولىىىىة، وبىىىىدأت كميىىىىة الملكيىىىىة الع 2937الجمهوريىىىىات.  وتىىىى   التخلىىىىي أيضىىىىا  عىىىىن هىىىىذا األسىىىىلوب سىىىىنة 

 2956التىىىىي لهىىىىا احتيىىىىاطي خىىىىاص، بىىىىالتقلص بشىىىىكل مطىىىىرد.  وعنىىىىدما ُأخىىىىر  اإلسىىىىكان مىىىىن المشىىىىروع سىىىىنة 
 ل  يبقا من ]الصندوق االحتياطي[ إال القليل.

 
قىىىىىو  االنتىىىىىا  األساسىىىىىية التىىىىىي مىىىىىا زالىىىىىت "تُىىىىىؤمان" هىىىىىي تلىىىىى  التىىىىىي تعىىىىىود للمىىىىىزارع الجماعيىىىىىة.  وهنىىىىىا فىىىىى ن  إن

مات اإللزاميىىىىىىة هىىىىىو تىىىىىأمين بىىىىىىالمعنى الضىىىىىيق للكلمىىىىىىة.  لكنىىىىىه ال ُيسىىىىىىتخد  الصىىىىىندوق المتكىىىىىون مىىىىىىن المسىىىىىاه
.  ميزتىىىىىه األساسىىىىىية policyببسىىىىىاطة وفقىىىىىا  لمبىىىىىادر اكتواريىىىىىة بىىىىىل ُيعامىىىىىل كىىىىىأدا  مرنىىىىىة مىىىىىن أدوات السياسىىىىىة 

بهىىىىذا الصىىىىدد هىىىىي اسىىىىتخدامه كسىىىى ح ضىىىىد الزراعىىىىة الفرديةىىىىى  وتجلىىىىى ذلىىىى  فىىىىي السىىىىنين األخيىىىىر  فىىىىي تقلىىىىيص 
                                                                                                                                               
 

، العودد طريأ  العأر لمزيد من التوضي  لجذه الميوزات أنظور: د. سوليم علوي الووردي، "طبيعوة ومبوادي التوأمين االشوتراكي،" جريودة  76

 الوطنية..  وقد كتبجا بمناسبة اليوبيل الفضي لشركة التأمين 01/01/0911، 922
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.  وعلىىىىىىىىى أي حىىىىىىىىال، ال يمكىىىىىىىىن أن يكىىىىىىىىون هنىىىىىىىىا  تحليىىىىىىىىل نهىىىىىىىىا ي kolkhozniksين الغطىىىىىىىىاد للكولخىىىىىىىىوزي
فالمشىىىىىروع القىىىىىا   علىىىىىى سىىىىىعر ثابىىىىىت مىىىىىا هىىىىىو إال فىىىىىرع صىىىىىغير فىىىىىي التىىىىىاري  الطويىىىىىل للزراعىىىىىة السىىىىىوفياتية، 

فىىىي الىىىرفض الثابىىىت لتىىىوفير مىىىا يقتىىىرب مىىىن  –وكمثىىىال  صىىىغير  –فىىىالتوترات الكبيىىىر  فىىىي هىىىذا القطىىىاع تاظهىىىُر 
 77يل والمواشي.  ]...................[غطاد كامل للمحاص

 
يبىىىىدو أن فكىىىىر  المسىىىىؤولية عىىىىن الخطىىىىأ، فىىىىي االتحىىىىاد السىىىىوفياتي، والحجىىىىب المتقصىىىىد لوسىىىىا ل التىىىىأمين ضىىىىده، 

 هي تطبيق للقاعد  الُمحكمة ل شتراكية ى المكافأ  حسب االستحقاق.
مىىىىن الُمسىىىىل   بىىىىه أن هىىىىذه الصىىىىرامة قىىىىد ُتخفىىىىف إلىىىىى الحىىىىد الىىىىذي يسىىىىمُ  بتغطيىىىىة أوجىىىىه القصىىىىور فىىىىي الحيىىىىا  
اليوميىىىىىة.  إن فكىىىىىر  توزيىىىىىع عىىىىىبد تعىىىىىرض البشىىىىىر لألخطىىىىىاد بهىىىىىذا األسىىىىىلوب لىىىىىه تىىىىىاري  طويىىىىىل فىىىىىي أمىىىىىاكن 

ب مىىىن كىىىل  حسىىىىبا طاقتىىىه ولكىىىل  حسىىىى –أخىىىر .  وفىىىي الواقىىىع يمكىىىىن الجىىىدال بىىىأن الهىىىدف النهىىىىا ي للشىىىيوعية 
 ليس سو  المبدأ التأميني مكتوبا  بخطوط عريضة. – 78حاجتي
 
 

 .2023تمت الترجمة في آذار مارس 
  

                                                 
 ، ما عدا الفقرة الختامية منجا مع جملة من الفقرة السابقة لجا إلتمام المعنى.099-091لم أترجم الفقرات الخمس األخيرة، ص  77

 
.  0211كتبوم كوارل مواركس أواخور شوجر أبريل/أوائول شوجر موايو مون سونة م نقد برنامج غوتأايرد هذا النص في كتاب كارل ماركس،  78

ة ضومن الفقورة التاليوة: "وفوي الطوور األعلوى مون 0290-0291السونة  02العودد  0، المجلود  Die Neue Zeit مجلوة ألول مرة فوي نشر

وذل لتقسويم العمول ويوزول معوم التضواد بوين العمول الفكوري والعمول الجسودي؛ وحوين  المجتمع الشيوعي، بعد إن يزول خضوع األفوراد المم

المنتجووة مووع تطووور األفووراد فووي جميووع  األولووى للحيوواة أيضوواً؛ وحووين تتنووامى القوووى العموول، ال وسوويلة للعوويش وحسوو ، بول الحاجووة يصوب 

حينووذاك فقووط، يصووب  باإلمكووان تجوواوز األفووق الضوويق للحوووق  –النووواحي، وحووين تتوودفق جميووع ينووابيع الثووروة العامووة بفوويض وغوووزارة 

 !حاجاتم" كفا اتم، ولكٍل حس البرجوازي تجاوزا تاماً، ويصب  ب مكان المجتمع إن يسجل على رايتم: من كٍل حس  

http://www.marxists.org/arabic/archive/marx/1875-cg/01.htm 

 

 

http://www.marxists.org/arabic/archive/marx/1875-cg/01.htm


 مؤسسة التأمين: دراسات تاريخية ونقدية

 
 
 

 
 - 92 - 

اسأأأأتخدام التأأأأأمين فأأأأي الكتابأأأأات االقتصأأأأادية الكالسأأأأيكية: آدم سأأأأميث 
 وكارل ماركس

 
 .37-26، ص2020، 342-340، العدد الثقافة الجديدةنشرت نسخة معدلة من هذه الدراسة في مجلة 

و نشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرت أيضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي مجلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأمين العراقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي اإللكترونيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2011/02/blog-post.html 

 

 مقدمة
الكتابىىىىات االقتصىىىىادية هىىىىذه محاولىىىىة أوليىىىىة متواضىىىىعة للتعريىىىىف باسىىىىتخدا  التىىىىأمين كمفهىىىىو  وآليىىىىة فىىىىي بعىىىىض 

( ورأس المىىىىىىىال لكىىىىىىىارل 2790-2723الك سىىىىىىىيكية، اخترنىىىىىىىا مىىىىىىىن بينهىىىىىىىا كتىىىىىىىاب ثىىىىىىىرو  األمىىىىىىى  آلد  سىىىىىىىميث )
(.  وقىىىىىىىد اسىىىىىىىتفدنا مىىىىىىىن اإلنترنيىىىىىىىت فىىىىىىىي البحىىىىىىىث عىىىىىىىن ورود تعبيىىىىىىىر التىىىىىىىأمين فىىىىىىىي 2883-2828مىىىىىىىاركس )

مىىىىىا  نصوصىىىىىهما.  ربمىىىىىا لىىىىى  نىىىىىنج  فىىىىىي بحىىىىىث شىىىىىامل بهىىىىىذا الشىىىىىأن، ولعىىىىىل مىىىىىن يهمىىىىىه األمىىىىىر يضىىىىىيف إلىىىىىى
 وجدناه ويوسع نطاق التعليق والتحليل.

 
يقتىىىىىىرن التىىىىىىأمين دا مىىىىىىا  بىىىىىىالخطر )الخطىىىىىىر كموضىىىىىىوع محل للتىىىىىىأمين )الممتلكىىىىىىات والمسىىىىىىؤوليات(، والخطىىىىىىر 
بمعنىىىىىىىىى مسىىىىىىىىببات الضىىىىىىىىرر أو الخسىىىىىىىىار ، كىىىىىىىىالحريق واالنفجىىىىىىىىار والفيضىىىىىىىىان والحىىىىىىىىوادث العرضىىىىىىىىية وغيىىىىىىىىره، 
والخطىىىىىر كحالة وضىىىىىع أو بي ىىىىىة محىىىىىل الخطىىىىىر، والخطىىىىىر كسىىىىىلو  وموقىىىىىف المىىىىىؤمن لىىىىىه وهىىىىىو مىىىىىا يوصىىىىىف 

نىىىىىوي(، فهىىىىىو آليىىىىىة لتىىىىىوفير حمايىىىىىة ماليىىىىىة مىىىىىن آثىىىىىار أخطىىىىىار الطبيعىىىىىة وتلىىىىى  التىىىىىي يتسىىىىىبب بهىىىىىا بىىىىىالخطر المع
اإلنسىىىىان أو تنشىىىىأ نتيجىىىىة لديناميىىىىة النشىىىىاط االقتصىىىىادي فىىىىي مختلىىىىف المجىىىىاالت، ومىىىىا يترتىىىىب علىىىىى ذلىىىى  مىىىىن 
تبعىىىىات قانونيىىىىة وتعاقديىىىىة.  وتقىىىىو  اآلليىىىىة علىىىىى تجميىىىىع أقسىىىىىاط التىىىىأمين مىىىىن عىىىىدد كبيىىىىر مىىىىن المىىىىؤمن لهىىىىى  

سىىىىتفاد  منهىىىىىا لتعىىىىىويض أول ىىىىى  الىىىىىذين يتعرضىىىىىون للخسىىىىىار  أو الضىىىىىرر.  ويلعىىىىىب قىىىىىانون األعىىىىىداد الكبيىىىىىر  واال
 ونظرية االحتماالت واإلحصاد والعلو  االكتوارية دورا  مهما  في تصمي  وتسيير آلية الىتأمين.

 
ى المسىىىتفيد ومىىىن منظىىىور قىىىانوني فىىى ن التىىىأمين هىىىو "عقىىىد بىىىه يلتىىىز  المىىىؤمن ان يىىىؤدي إلىىىى المىىىؤمن لىىىه أو إلىىى

مبلغىىىىىا  مىىىىىن المىىىىىال أو إيىىىىىرادا مرتبىىىىىا  أو أي عىىىىىوض مىىىىىالي آخىىىىىر، فىىىىىي حالىىىىىة وقىىىىىوع الحىىىىىادث المىىىىىؤمن ضىىىىىده، 
 2فقىىىىر  —982وذلىىىى  فىىىىي مقابىىىىل إقسىىىىاط آو أيىىىىة دفعىىىىة ماليىىىىة أخىىىىر  يؤديهىىىىا المىىىىؤمن لىىىىه للمىىىىؤمن." )المىىىىاد  

 (.2952( لسنة 40من القانون المدني العراقي رق  )
 

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2011/02/blog-post.html
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2011/02/blog-post.html
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مفهىىىىىو  التىىىىىأمين وآليتىىىىىه أو القىىىىىانون المىىىىىنظ  لىىىىىه )تكىىىىىوين صىىىىىندوق مىىىىىن أقسىىىىىاط لىىىىى  يعىىىىىال  سىىىىىميث ومىىىىىاركس 
التىىىىىأمين مىىىىىن أكبىىىىىر عىىىىىدد ممكىىىىىن مىىىىىن طىىىىىالبي التىىىىىأمين واسىىىىىتخدامه للتعىىىىىويض عىىىىىن الخسىىىىىا ر التىىىىىي تلحىىىىىق 
بىىىىىالبعض مىىىىىنه ( كموضىىىىىوع مسىىىىىتقل.  فلىىىىى  يكىىىىىن ذهنهمىىىىىا منصىىىىىرفا  إلىىىىىى معالجىىىىىة نظريىىىىىة للتىىىىىأمين كمىىىىىا فعىىىىىل 

 آخرون فيما بعد.
 

يث مفهىىىىو  التىىىىأمين باختصىىىىار وأشىىىىاد بأهميتىىىىه، فىىىىي حىىىىين أشىىىىار كىىىىارل مىىىىاركس إلىىىىى التىىىىأمين شىىىىرح آد  سىىىىم
لخدمىىىىة أطروحاتىىىىىه االقتصىىىىادية األساسىىىىىية.  ويمكننىىىىا القىىىىىول إن اسىىىىتخدا  مفهىىىىىو  التىىىىأمين ال يتعىىىىىد  اإلشىىىىىار  

 كما هي الحال عند ماركس. –إلى مؤسسة التأمين ونشاطها في زمانهما، وفي سياق موضوع أكبر 
 

 حظة للقارئمال
 ]جميع العبارات المحصور  بين قوسين مربعين هي من وضع كاتب المقالة: مصباح كمال[

 

 آدم سميث والتأمين
 

]هىىىذا الجىىىىزد مىىىىن الورقىىىىة هىىىىو ترجمىىىىة لمقالىىىىة نشىىىىرت فىىىىي مدونىىىىة إلكترونيىىىىة تحمىىىىل عنىىىىوان االقتصىىىىاد السياسىىىىي 
االقتصىىىىىادية لتحسىىىىىين االقتصىىىىىاد،  كالتىىىىىالي: "مدونىىىىىة مىىىىىار  بيرنىىىىىات Mark Biernatوُيعر فهىىىىىا صىىىىىاحبها 

 [ 79الضرا ب وتخفيف أعباد الحكومة." ولتخفيض
 

لىىىى  يكتىىىىب آد  سىىىىميث الكثيىىىىر عىىىىن التىىىىأمين ولكىىىىن نسىىىىتعرض هنىىىىا بعىىىىض األفكىىىىار واالقتباسىىىىات ذات ع قىىىىة 
 به.
 
 

 موقف آدم سميث من الخطر
 

                                                 
 يمكن قرا ة النص األصلي باستخدام هذا الرابط:    79 

http://political-economy.com/adam-smith-insurance/ 

http://political-economy.com/adam-smith-insurance/


 مؤسسة التأمين: دراسات تاريخية ونقدية

 
 
 

 
 - 93 - 

الىىىىىذي يختىىىىىار فيىىىىىه الشىىىىىباب مهىىىىىنه  "احتقىىىىىار الخطىىىىىر، وأمىىىىىل افتىىىىىراض النجىىىىىاح، همىىىىىا األكثىىىىىر حضىىىىىورا  فىىىىىي سىىىىىنين العمىىىىىر 
مقارنىىىىة بأيىىىىة فتىىىىر  مىىىىن الحيىىىىا .  فكىىىى  هىىىىو قليىىىىل الخىىىىوف مىىىىن سىىىىود الحىىىىظ فىىىىي توازيىىىىه مىىىىع حسىىىىن الحىىىىظ الىىىىذي يكشىىىىف عىىىىن 
نفسىىىىىه بوضىىىىىوح أكثىىىىىر فىىىىىي مىىىىىد  اسىىىىىتعداد النىىىىىاس العىىىىىاديين للتطىىىىىوع كجنىىىىىود، أو العمىىىىىل كبحىىىىىار ، مقارنىىىىىة بحىىىىىرص غيىىىىىره  

 هن الحر ."ممن ه  في منزلة أفضل لدخول ما يسمى بالم
 

اعتقىىىىىد إن النىىىىىاس يسىىىىىي ون تقىىىىىدير الخطىىىىىر فىىىىىي كىىىىىل ركىىىىىن مىىىىىن أركىىىىىان االسىىىىىتثمار.  فىىىىىالغرور والكبريىىىىىاد يضىىىىىعان الخطىىىىىر 
جانبىىىىىىا  كمىىىىىىا أن الرغبىىىىىىة فىىىىىىي المجىىىىىىد تغشىىىىىىي أبصىىىىىىاره .  نظىىىىىىر  علىىىىىىى إدار  االسىىىىىىتثمار فىىىىىىي أي شىىىىىىركة تىىىىىىأمين فىىىىىىي الوقىىىىىىت 

 دافعي الضرا ب ب نقاذها ]الشركات[.الحاضر تكشف تعريضه  لمدخرات الناس للخطر، والتي سيقو  
 

لقىىىىد كىىىىان التىىىىأمين بالنسىىىىبة آلد  سىىىىميث قيمىىىىة جيىىىىد  ]فهىىىىو يشىىىىرح هنىىىىا آليىىىىة التىىىىأمين والحاجىىىىة إلىىىىى رأسىىىىمال 
 مناسب لد  شر  التأمين لضمان وفا ها بالتزاماتها تجاه المؤمن له [:

 
تقسىىىىىىي  خسىىىىىىار  كبيىىىىىىر ، التىىىىىىي مىىىىىىن شىىىىىىأنها أن "تجىىىىىىار  التىىىىىىأمين تىىىىىىوفر أمنىىىىىىا  كبيىىىىىىرا  لثىىىىىىروات النىىىىىىاس العىىىىىىاديين، وعىىىىىىن طريىىىىىىق 

تىىىىدمر أي فىىىىرد، علىىىىى عىىىىدد كبيىىىىر، ]مىىىىن النىىىىاس والشىىىىركات[، يصىىىىب  عب هىىىىا خفيفىىىىا  وسىىىىه   علىىىىى المجتمىىىىع بأسىىىىره.  ومىىىىن 
أجىىىىىل تىىىىىوفير هىىىىىذا األمىىىىىن، علىىىىىى أيىىىىىة حىىىىىال، فمىىىىىن الضىىىىىروري أن يكىىىىىون لشىىىىىركات التىىىىىأمين رأس مىىىىىال كبيىىىىىر جىىىىىدا.  فقبىىىىىل 

 London Assuranceمين فىىىىىىىي لنىىىىىىىدن، ]المىىىىىىىراد بهىىىىىىىاتين الشىىىىىىىركتين همىىىىىىىاإنشىىىىىىىاد الشىىىىىىىركتين المسىىىىىىىاهمتين للتىىىىىىىأ

Corporation, and Royal Exchange Assurance Corporation اللتىىىىان تأسسىىىىتا فىىىىي لنىىىىدن سىىىىنة ،
مىىىىىىىىن  250[، وضىىىىىىىعت قا مىىىىىىىىة، علىىىىىىىىى مىىىىىىىىا يقىىىىىىىىال، أمىىىىىىىىا  النا ىىىىىىىىب العىىىىىىىىا ، ]المستشىىىىىىىىار القضىىىىىىىىا ي للتىىىىىىىىا [، بأسىىىىىىىىماد 2720

 غضون بضع سنوات."المرابين الذين أفلسوا في 

 

 [موقف آدم سميث من التأمين والتوزيع ]توزيع األخطار
 

 كتب آد  سميث عن التوزيع ما يلي:
 

"يبحىىىىىىر العديىىىىىىد، فىىىىىىي كىىىىىىل الفصىىىىىىول، وحتىىىىىىى فىىىىىىي زمىىىىىىن الحىىىىىىرب، دون أي تىىىىىىأمين.  ربمىىىىىىا يىىىىىىت  هىىىىىىذا فىىىىىىي بعىىىىىىض األحيىىىىىىان 
ث ثىىىىىين سىىىىىفينة فىىىىىي البحىىىىىر، فىىىىى ن كىىىىىل  دون أي تهىىىىىور.  عنىىىىىدما يكىىىىىون لشىىىىىركة كبيىىىىىر ، أو حتىىىىىى تىىىىىاجر كبيىىىىىر، عشىىىىىرين أو

واحىىىىىىىد  منهىىىىىىىا ]السىىىىىىىفن[ تُىىىىىىىؤِمُن، إن جىىىىىىىاز التعبيىىىىىىىر، األخىىىىىىىر .  فقسىىىىىىىط التىىىىىىىأمين الىىىىىىىذي يىىىىىىىت  تىىىىىىىوفيره ربمىىىىىىىا يكفىىىىىىىي ويزيىىىىىىىد 
لتعىىىىىىىويض هىىىىىىىذه الخسىىىىىىىا ر التىىىىىىىي يمكىىىىىىىن أن تتعىىىىىىىرض لهىىىىىىىا أثنىىىىىىىاد المجازفىىىىىىىة المشىىىىىىىتركة.  إهمىىىىىىىال التىىىىىىىأمين علىىىىىىىى النقىىىىىىىىل 

منىىىىىىازل، هىىىىىىو، فىىىىىىي معظىىىىىى  الحىىىىىىاالت، لىىىىىىيس نتيجىىىىىىة لمثىىىىىىل هىىىىىىذا الحسىىىىىىاب البحىىىىىىري، علىىىىىىى أي حىىىىىىال، كاإلهمىىىىىىال علىىىىىىى ال
 الدقيق بل مجرد تهور أرعن، وازدراد متغطرس تجاه الخطر."
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 الرسالة ]التي يتضمنها هذا الموقف[ هي: التوزيع هو نوع من التأمين الذاتي
 

الحمايىىىىة ضىىىىد يسىىىىجل آد  سىىىىميث نقطىىىىة مهمىىىىة وهىىىىي أن التوزيىىىىع ]توزيىىىىع أعبىىىىاد األخطىىىىار[ يمكىىىىن أن يىىىىوفر 
الخطىىىر.  ولكىىىن السىىىؤال هنىىىا هىىىو: لمىىىاذا يتجاهىىىل العديىىىد مىىىن مىىىديري االسىىىتثمار هىىىذا األمىىىر.  صىىىحي  أنهىىى  

 يستخدمون التوزيع البسيط لكنه  ال يستخدمون التوزيع الحقيقي.
 

األعىىىىىىداد الكبيىىىىىىر   –]يقىىىىىىد  آد  سىىىىىىميث فىىىىىىي هىىىىىىذه الفقىىىىىىر  شىىىىىىرحا  مقتضىىىىىىبا  جىىىىىىدا  عىىىىىىن آليىىىىىىة عمىىىىىىل التىىىىىىأمين 
نون المتوسىىىىطات.  فشىىىىركة الم حىىىىة البحريىىىىة التىىىىي ال تىىىىؤمن علىىىىى هياكىىىىل سىىىىفنها، لىىىىد  شىىىىركة لألخطار قىىىىا

نمىىىىىىا عىىىىىىن وعىىىىىىي، تمىىىىىىارس شىىىىىىك   مىىىىىىن أشىىىىىىكال إدار  الخطىىىىىىر مىىىىىىن خىىىىىى ل  تىىىىىىأمين، لىىىىىىيس بسىىىىىىبب اإلهمىىىىىىال وا 
التىىىىأمين الىىىىذاتي مسىىىىتفيد  مىىىىن قىىىىانون األعىىىىداد الكبيىىىىر  ونظريىىىىة االحتمىىىىاالت.  وفىىىىي المثىىىىال الىىىىذي يىىىىذكره يقىىىىول 

تمىىىىىىال تعىىىىىىرض عشىىىىىىرين أو ث ثىىىىىىين سىىىىىىفينة فىىىىىىي "مجازفىىىىىىة مشىىىىىىتركة" للخسىىىىىىار  لىىىىىىيس واردا ، وهىىىىىىذا هىىىىىىو أن اح
الحىىىىىال فىىىىىي األوضىىىىىاع االعتياديىىىىىة وخ فهىىىىىا يصىىىىىنف ككارثىىىىىة.  ولىىىىىذل  ف نىىىىىه يكيىىىىىف موقفىىىىىه بىىىىىالقول أن قسىىىىىط 
التىىىىأمين الىىىىذي لىىىى  ينفىىىىق علىىىىى التىىىىأمين، بفضىىىىل التىىىىأمين الىىىىذاتي، "ربمىىىىا يكفىىىىي ويزيىىىىد" للتعىىىىويض عىىىىن خسىىىىار  

 فينة.س
 

إن الخطىىىىىىىر، بأشىىىىىىىكاله المختلفىىىىىىىة، يحىىىىىىىيط بنىىىىىىىا باسىىىىىىىتمرار وال فكىىىىىىىا  منىىىىىىىه.  ولىىىىىىىذل  يؤكىىىىىىىد آد  سىىىىىىىميث أن 
 االستهانة بالخطر"مجرد تهور أرعن" وغطرسة تقو  على الجهل.[

 

 التأمين | ثروة األمم
 

آد   كانىىىىت المملكىىىىة المتحىىىىد  دولىىىىة بحريىىىىة.  وآلد  سىىىىميث تعليىىىىق مثيىىىىر ل هتمىىىىا  عىىىىن التىىىىأمين.  فقىىىىد كتىىىىب
 [:2776سميث عن التأمين في ثرو  األم  ]نشرت ألول مر  في لندن سنة 

 
"كىىىىون فرصىىىىىة تحقىىىىق الخسىىىىىار  ُيقل ىىىىُل مىىىىىن قيمتهىىىىا كثيىىىىىرا، وقل مىىىىىا تُىىىىثمن بىىىىىأكثر ممىىىىا تسىىىىىتحقه، فهىىىىو أمىىىىىر نتعلمىىىىه مىىىىىن الىىىىىرب  

 القليل جدا لشركات التأمين."
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.  لكىىىىن هنىىىىا  شىىىى  آخىىىىر.  2776قىىىىل فىىىىي هىىىىذا يعنىىىىي أن النىىىىاس عىىىىاد  مىىىىا يكىىىىون تىىىىأمينه  ناقصىىىىا ، علىىىىى األ
مىىىىىىع هىىىىىىذا.  أنظىىىىىىر لسىىىىىىوق األسىىىىىىه  أو  ٪200النىىىىىىاس يقللىىىىىىون مىىىىىىن تقىىىىىىدير المخىىىىىىاطر الماليىىىىىىة.  وأنىىىىىىا أتفىىىىىىق 
 .٪200سندات الرهن العقاري، فقد تعامل الناس معها على أنها آمنة 

 
يمتهىىىىىا ]ربمىىىىىا كانىىىىىت إشىىىىىار  سىىىىىميث إلىىىىىى ميىىىىىل النىىىىىاس والشىىىىىركات إلىىىىىى التىىىىىأمين علىىىىىى أمىىىىىواله  بأقىىىىىل مىىىىىن ق

االسىىىىتبدالية هىىىىي األولىىىىى فىىىىي إبىىىىراز مىىىىا أصىىىىب  يسىىىىمى اصىىىىط حا  بالتىىىىأمين النىىىىاقص.  والىىىىدافع إلىىىىي التىىىىأمين 
النىىىىاقص مىىىىن قبىىىىل المىىىىؤمن لىىىىه هىىىىو تخفىىىىيض قسىىىىط التىىىىأمين الىىىىذي غالبىىىىا  مىىىىا يحىىىىدد بضىىىىرب سىىىىعر التىىىىأمين 

ميىىىىىىل لىىىىىىد  بمبلىىىىى  التىىىىىىأمين.  فكلمىىىىىىا كىىىىىىان مبلىىىىى  التىىىىىىأمين منخفضىىىىىىا  انخفىىىىىىض معىىىىىىه قسىىىىىط التىىىىىىأمين.  هىىىىىىذا ال
المىىىىىؤمن لىىىىىه لىىىىىيس فىىىىىي صىىىىىال  المىىىىىؤمن لىىىىىه عنىىىىىدا تتعىىىىىرض أموالىىىىىه المىىىىىؤمن عليهىىىىىا للضىىىىىرر إذ عنىىىىىدها يلجىىىىىأ 
المىىىىىؤِمن )شىىىىىركة التىىىىىأمين( إلىىىىىى جعىىىىىل المىىىىىؤمن لىىىىىه مسىىىىىؤوال  عىىىىىن تعىىىىىويض بعىىىىىض الضىىىىىرر الىىىىىذي لحىىىىىق بىىىىىه، 
  وذلىىىى  مىىىىن خىىىى ل تطبيىىىىق مىىىىا يعىىىىرف باسىىىى  شىىىىرط المعىىىىدل أو شىىىىرط النسىىىىبية.  "وفحواهىىىىا انىىىىه إذا كانىىىىت قىىىىي
المىىىال المىىىؤمن عليىىىه تزيىىىد يىىىو  الحىىىادث علىىىى مبلىىى  التىىىأمين، كىىىان التعىىىويض الىىىذي يلىىىز  بىىىه المىىىؤمن هىىىو مىىىا 
يعىىىادل النسىىىبة بىىىين مبلىىى  التىىىأمين وقيمىىىة المىىىال يىىىو  الحىىىادث... إن قاعىىىد  النسىىىبية مسىىىتمد  مىىىن مبىىىدأ عىىىادل 

وع وان المىىىىىؤمن يضىىىىىار تمليىىىىه قواعىىىىىد العدالىىىىة ذلىىىىى  أن التعىىىىىويض يلىىىىز  أن يكىىىىىون متناسىىىىبا  مىىىىىع القسىىىىىط المىىىىدف
وال شىىىى  إذا ألىىىىز  فىىىىي حالىىىىة التىىىىأمين النىىىىاقص بىىىىأداد نفىىىىس مبلىىىى  التعىىىىويض الىىىىذي كىىىىان يدفعىىىىه لىىىىو أن التىىىىأمين 
كىىىىان كىىىىام   فىىىىي حىىىىين أنىىىىه لىىىى  يسىىىىتل  إال قسىىىىطا  محسىىىىوبا  علىىىىى قيمىىىىة للشىىىى  المىىىىؤمن عليىىىىه أقىىىىل مىىىىن قيمتىىىىه 

 [80الحقيقية."
 

 موقف سميث من التأمين
 

واد ضىىىىىىد خطىىىىىىر الحريىىىىىىق أو ]الخطىىىىىىر[ البحىىىىىىري، تجىىىىىىار  تقريبىىىىىىا ، يجىىىىىىب أن يكىىىىىىون قسىىىىىىط "مىىىىىىن أجىىىىىىل جعىىىىىىل التىىىىىىأمين، سىىىىىى
التىىىىىأمين العىىىىىا  كافيىىىىىا  لتعىىىىىويض الخسىىىىىا ر الشىىىىىا عة، ودفىىىىىع تكىىىىىاليف اإلدار ، والحصىىىىىول علىىىىىى ربىىىىى  كىىىىىاف  كىىىىىان باإلمكىىىىىان 

لىىىىىذي تحقيقىىىىىه مىىىىىن رأسىىىىىمال مماثىىىىىل ]لىىىىىذل  الرأسىىىىىمال الموظىىىىىف فىىىىىي التىىىىىأمين[ وظىىىىىف فىىىىىي أي تجىىىىىار  شىىىىىا عة.  الشىىىىىخص ا
ال يىىىىىدفع أكثىىىىىر مىىىىىن هىىىىىذا ]قسىىىىىط التىىىىىأمين[، مىىىىىن الواضىىىىى  أنىىىىىه ال يىىىىىدفع مىىىىىا يزيىىىىىد عىىىىىن القيمىىىىىة الحقيقيىىىىىة للخطىىىىىر، أو أدنىىىىىى 
سىىىىىعر يتوقىىىىىع بصىىىىىور  معقولىىىىىة تأمينىىىىىه بموجبىىىىىه.  ولكىىىىىن علىىىىىى الىىىىىرغ  مىىىىىن أن العديىىىىىد مىىىىىن النىىىىىاس قىىىىىد حققىىىىىوا القليىىىىىل مىىىىىن 

وا ثىىىىىرو  كبيىىىىىر  بفضىىىىىله  ووفقىىىىىا  لهىىىىىذا االعتبىىىىىار وحىىىىىده، المىىىىىال ]األربىىىىىاح[ عىىىىىن طريىىىىىق التىىىىىأمين، فىىىىى ن عىىىىىددا  قلىىىىىي   جىىىىىدا  كونىىىىى
ف نىىىىه يبىىىىدو واضىىىىحا بمىىىىا فيىىىىه الكفايىىىىة أن الرصىىىىيد العىىىىادي للىىىىرب  والخسىىىىار  لىىىىيس أكثىىىىر ربحيىىىىة فىىىىي هىىىىذا ممىىىىا كىىىىان سىىىىيكون 
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عليىىىىىىه ]الرصىىىىىىيد[ فىىىىىىي نشىىىىىىاطات تجاريىىىىىىة أخىىىىىىر  يحقىىىىىىق للعديىىىىىىد مىىىىىىن النىىىىىىاس الثىىىىىىروات.  ورغىىىىىى  أن قسىىىىىىط التىىىىىىأمين معتىىىىىىدل 
 ا  من الناس يستهينون بالخطر باحتقار كبير يحول دون تخصيص قسط للتأمين."عموما، ف ن كثير 

 

 تفسير آدم سميث للتأمين
 

أعتقىىىىىد أن االقتبىىىىىاس أعىىىىى ه عىىىىىن التىىىىىأمين يفصىىىىى  عىىىىىن نفسىىىىىه.  فهىىىىىو كنايىىىىىة عىىىىىن المخىىىىىاطر الماليىىىىىة ككىىىىىل.  
د، تعىىىىىىرض والنىىىىىىاس ال يفهمىىىىىىون ذلىىىىىى  ويلعبىىىىىىون بالنىىىىىىار.  وحتىىىىىىى العديىىىىىىد مىىىىىىن شىىىىىىركات التىىىىىىأمين، كمىىىىىىا اعتقىىىىىى

 األصول االستثمارية للخطر.  هذا األمر يدهشني.
 

]ينظىىىىىىىىر أد  سىىىىىىىىميث للنشىىىىىىىىاط التىىىىىىىىأميني كمشىىىىىىىىروع تجىىىىىىىىاري، رأسىىىىىىىىمالي، يسىىىىىىىىتهدف الىىىىىىىىرب .  فهىىىىىىىىو يعىىىىىىىىرض 
االسىىىىىتخدامات البديلىىىىىة لىىىىىرأس المىىىىىال الموظىىىىىف فىىىىىي شىىىىىركة تىىىىىأمين، فىىىىى ن لىىىىى  يسىىىىىتطع الرأسىىىىىمالي "الحصىىىىىول 

" أنتقىىىىل إلىىىىى نشىىىىاط آخىىىىر يىىىىد ر مىىىىا يكفىىىىي مىىىىن الىىىىرب .  وفىىىىي تقىىىىديره  "أن العديىىىىد مىىىىن النىىىىاس  علىىىىى ربىىىى  كىىىىاف 
قىىىد حققىىىىوا القليىىىل مىىىىن المىىىىال ]األربىىىاح[، عىىىىن طريىىىىق ]االسىىىتثمار فىىىىي[ التىىىأمين" لكىىىىن "عىىىىددا  قلىىىي   جىىىىدا  كونىىىىوا 
ثىىىىرو  كبيىىىىر  بفضىىىىله."  وينحىىىىى سىىىىميث بال  مىىىىة علىىىىى الشىىىىركات والنىىىىاس الىىىىذين ال يتحوطىىىىون ضىىىىد الخطىىىىر 

 ة.[من خ ل شراد حماية تأميني
 

 كارل ماركس والتأمين
 

لىىىىى  نتىىىىىوفر علىىىىىى ترجمىىىىىة عربيىىىىىة جىىىىىاهز  لكىىىىىل نصىىىىىوص مىىىىىاركس ذات الع قىىىىىة بالتىىىىىأمين وقمنىىىىىا بترجمىىىىىة حىىىىىر  لبعضىىىىىها.  االقتباسىىىىىات 
 81.مطولة بعض الش  ولكنها ضرورية لفه  السياق الذي ورد فيه ذكر التأمين

 

 تكوين احتياطي/صندوق للتأمين
 

                                                 
 ، ثالثة أجزا :رأس المالاعتمدنا على الموقع اإللكتروني التالي في اقتفا  استخدام التأمين في كتاب  81 

http://www.econlib.org/cgi-

bin/searchbooks.pl?searchtype=BookSearch&pgct=1&sortby=R&searchfield=F&grp=AllMarx&id=68&query=insurance+&andor=and#pagelisting 

http://www.econlib.org/cgi-bin/searchbooks.pl?searchtype=BookSearch&pgct=1&sortby=R&searchfield=F&grp=AllMarx&id=68&query=insurance+&andor=and#pagelisting
http://www.econlib.org/cgi-bin/searchbooks.pl?searchtype=BookSearch&pgct=1&sortby=R&searchfield=F&grp=AllMarx&id=68&query=insurance+&andor=and#pagelisting
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( يقىىىىول مىىىىاركس مىىىىا يلىىىىي فىىىىي مناقشىىىىة األطروحىىىىة التاليىىىىة أدنىىىىاه فىىىىي 2875) نقأأأأد برنأأأأام   وتأأأأافىىىىي كتابىىىىه 
 82البرنام :

 
"إن تحريأأأر العمأأأل يتطلأأأب رفأأأع وسأأأائل العمأأأل إلأأأى مسأأأتو  ملكيأأأة المجتمأأأع بأسأأأر ، وضأأأبط العمأأأل   –٣

 ."اإلجمالي بصورة جماعية مع توزيع دخل العمل توزيعا عادالا 

 
المجتمىىىىع بأسىىىىره" )ع( يعنىىىىي علىىىىى مىىىىا يبىىىىدو "تحويلهىىىىا إلىىىىى ملكيىىىىة إن رفىىىىع وسىىىىا ل العمىىىىل إلىىىىى مسىىىىتو  ملكيىىىىة 

 للمجتمع بأسره"، ونقول هذا عرضا .

 
؟" أهىىىىىىو نتىىىىىىا  العمىىىىىىل أ  قيمتىىىىىىه؟  فىىىىىى ذا عنيىىىىىىت قيمتىىىىىىه، فهىىىىىىل قيمىىىىىىة النتىىىىىىا  دخىىىىىىل العمىىىىىىل"مىىىىىىا المقصىىىىىىود بىىىىىىى

  المستهلكة؟اإلجمالية أ  فقط القس  من البقية الذي أضافه العمل إلى قيمة وسا ل اإلنتا  

 
[ يتخىىىىىىذها بىىىىىىدال مىىىىىىن المفىىىىىىاهي  2864-2825إن "دخىىىىىىل العمىىىىىىل" عبىىىىىىار  عىىىىىىن فكىىىىىىر  غامضىىىىىىة كىىىىىىان السىىىىىىال ]

  االقتصادية الواضحة.  ث  ما هو "التوزيع العادل"؟

 
 إذا أخىىىىىذنا أوال كلمتىىىىىي "دخىىىىىل العمىىىىىل" بمعنىىىىىى نتىىىىىا  العمىىىىىل، فىىىىى ن دخىىىىىل العمىىىىىل الجمىىىىىاعي يعنىىىىىي حينىىىىىذا 

 :إن نقتطع منه واآلن، ينبغي  النتا  االجتماعي اإلجمالي.
 

  أوال، ما نستعيض به عن وسا ل اإلنتا  المستهلكة 

  ثانيا، قسما  إضافيا لتوسيع اإلنتا  

  ..ثالثا، أمواال ل حتياط أو للتأمين ضد الطوارر، والكوارث الطبيعية، ال 
 

ة، وتتحىىىىىدد مقاديرهىىىىىا إن هىىىىىذه االقتطاعىىىىىات مىىىىىن "دخىىىىىل العمىىىىىل غيىىىىىر المنقىىىىىوص" تحتمهىىىىىا الضىىىىىرور  االقتصىىىىىادي
وفقىىىىىىا  للوسىىىىىىىا ل والقىىىىىىىو  المتىىىىىىىوافر ، وجز يىىىىىىىا  بموجىىىىىىىب حسىىىىىىىاب االحتمىىىىىىىاالت  ولكنهىىىىىىىا فىىىىىىىي مطلىىىىىىىق األحىىىىىىىوال ال 

 "يمكن تحديدها على أساس العدالة.
 

الضىىىىىرور  االقتصىىىىىادية تقتضىىىىىي تكىىىىىوين صىىىىىندوق للتىىىىىأمين لمواجهىىىىىة الخسىىىىىا ر المترتبىىىىىة علىىىىىى طىىىىىوارر العمىىىىىل، 
وكىىىىىذل  الكىىىىىوارث الطبيعىىىىىة التىىىىىي تلحىىىىىق بوسىىىىىا ل اإلنتىىىىىا  الماديىىىىىة.  وكمىىىىىا يىىىىىذكر التىىىىىي ترافىىىىىق عمليىىىىىة اإلنتىىىىىا ، 

                                                 
والترجمووة غيوور  mcg/index.ht-http://www.marxists.org/arabic/archive/marx/1875اقتبسوونا هووذه الترجمووة موون الموقووع اإللكترونووي:  82 

ويمكووووووووووووووووووووون قووووووووووووووووووووورا ة الووووووووووووووووووووونص اإلنجليوووووووووووووووووووووزي باسوووووووووووووووووووووتخدام هوووووووووووووووووووووذا الووووووووووووووووووووورابط: موفقوووووووووووووووووووووة فوووووووووووووووووووووي توصووووووووووووووووووووويل المعنوووووووووووووووووووووى.  

http://www.marxists.org/archive/marx/works/1875/gotha/ch01.htm 

 

 

http://www.marxists.org/arabic/archive/marx/1875-cg/index.htm
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مىىىىاركس فىىىىي مكىىىىان آخىىىىر فىىىى ن "رأس المىىىىال الثابىىىىت هىىىىذا، منظىىىىورا  إليىىىىه مىىىىن وجهىىىىة نظىىىىر موضىىىىوعية، يتعىىىىرض 
 لحوادث معينة، ومخاطر في عملية إعاد  اإلنتا ."

 
ومىىىىا ُيحىىىىتفظ بىىىىه فىىىىي هىىىىذا الصىىىىندوق مىىىىن أمىىىىوال نقديىىىىة يتحىىىىدد باعتمىىىىاد حسىىىىاب االحتمىىىىاالت ى أي احتمىىىىاالت 
تعىىىىىرض وسىىىىىا ل اإلنتىىىىىا  للخسىىىىىا ر بفعىىىىىل طىىىىىوارر العمىىىىىل أو الكىىىىىوارث الطبيعيىىىىىة.  ومثىىىىىل هىىىىىذه االحتمىىىىىاالت 
ات هىىىىىىىىي أيضىىىىىىىىا  مىىىىىىىىا تعتمىىىىىىىىده شىىىىىىىىركات التىىىىىىىىأمين، التجاريىىىىىىىىة والعامىىىىىىىىة والتعاونيىىىىىىىىة، علىىىىىىىىى الحيىىىىىىىىا  والممتلكىىىىىىىى

والمسىىىىؤوليات القانونيىىىىة والتعاقديىىىىة.  وهىىىىي أيضىىىىا  مىىىىا تعتمىىىىده الشىىىىركات الكبيىىىىر  عنىىىىدما تقىىىىو  بالتىىىىأمين الىىىىذاتي 
علىىىىىىى ممتلكاتهىىىىىىا مىىىىىىن خىىىىىى ل تكىىىىىىوين صىىىىىىندوق للتىىىىىىأمين ضىىىىىىد الطىىىىىىوارر.  وهىىىىىىذه الممارسىىىىىىة اتخىىىىىىذت شىىىىىىك   

 captiveوضىىىة مؤسسىىىيا  متطىىىورا  صىىىار يعىىىرف منىىىذ خمسىىىينات القىىىرن العشىىىرين باسىىى  شىىىركة التىىىأمين المقب

insurance company. 
 

قولىىىىىه إن مقىىىىىدار االسىىىىىتقطاعات مىىىىىن النىىىىىات  االجتمىىىىىاعي اإلجمىىىىىالي ال يمكىىىىىن تحديىىىىىده فىىىىىي مطلىىىىىق الحىىىىىاالت 
 على أساس العدالة ربما يؤشر على استبعاد ماركس للمعايير األخ قية في مجال التأمين.

 
مىىىىىىن مسىىىىىىودات  ن ألىىىىىىف صىىىىىىفحةمعىىىىىىروف أن مىىىىىىاركس كىىىىىىان مهتمىىىىىىا  بالرياضىىىىىىيات فقىىىىىىد خل ىىىىىىفا مىىىىىىا يقىىىىىىرب مىىىىىى

يعنىىىىىى هىىىىىذا أنىىىىىه كىىىىىان يكتىىىىىب مىىىىىن موقىىىىىف العىىىىىارف بأهميىىىىىة   83خاصىىىىىة بدراسىىىىىته لجوانىىىىىب مىىىىىن الرياضىىىىىيات.
 حساب االحتماالت الذي ينتظ  آلية التأمين.

 
أمىىىىوال "ل حتيىىىىاط أو للتىىىىأمين ضىىىىد الطىىىىوارر، والكىىىىوارث السىىىىؤال الىىىىذي يىىىىنهض هنىىىىا هىىىىو: هىىىىل أن اسىىىىتقطاع 

نطىىىاق الشىىىركة الواحىىىد ، وهىىىو بهىىىذا الشىىىكل نىىىوع مىىىن أنىىىواع التىىىأمين الىىىذاتي،  علىىىى" يكىىىون  ..الطبيعيىىىة، الىىى 
أي مىىىىىن منظىىىىور بنيىىىىىة الدولىىىىة الحديثىىىىىة مىىىىن خىىىىى ل تخصيصىىىىات الميزانيىىىىىة أو  –أو علىىىىى المسىىىىىتو  الىىىىوطني 

تكىىىىىوين صىىىىىناديق طىىىىىوارر لمواجهىىىىىة آثىىىىىار الكىىىىىوارث.  هىىىىىذا علىىىىىى مسىىىىىتو  المؤسسىىىىىات اإلنتاجيىىىىىة الصىىىىىناعية 
ال بالنسىىىىىىىبة لألفىىىىىىىراد؟  هىىىىىىىل أن الفىىىىىىىرد يقىىىىىىىو  بالتىىىىىىىأمين الىىىىىىىذاتي )مىىىىىىىن خىىىىىىى ل والخدميىىىىىىىة.  كيىىىىىىىف هىىىىىىىو الحىىىىىىى

تخصىىىىىيص احتيىىىىىاطي مىىىىىن دخلىىىىىىه( أو أن الدولىىىىىة تقىىىىىو  بجبىىىىىىر الضىىىىىرر والخسىىىىىار  الماديىىىىىىة التىىىىىي تلحىىىىىق بىىىىىىه 
وبأسىىىىرته كمىىىىا هىىىىو الحىىىىال بالنسىىىىبة إلصىىىىابات العمىىىىل أو إعانىىىىة البطالىىىىة وغيرهىىىىا مىىىىن المنىىىىافع المرتبطىىىىة بىىىى دار  

الرفاهيىىىة.  هىىىذا الجانىىىب لىىى  يشىىىغل حيىىىزا  فىىىي تفكيىىىر مىىىاركس فنظرتىىىه ضىىىمن المفهىىىو   مىىىا صىىىار يعىىىرف بدولىىىة
                                                 

83 The Mathematical Manuscripts of Karl Marx, New Park Publications, 280pp.  Reviewed by Andy Blunden.  Source: Labour Review (WRP), June 

1983. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IjZpP0GThe4J:www.marxists.org/archive/marx/works/1881/mathematical-

manuscripts/review.htm+marx+and+mathematics&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=uk 

 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IjZpP0GThe4J:www.marxists.org/archive/marx/works/1881/mathematical-manuscripts/review.htm+marx+and+mathematics&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=uk
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IjZpP0GThe4J:www.marxists.org/archive/marx/works/1881/mathematical-manuscripts/review.htm+marx+and+mathematics&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=uk
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عىىىىىاد   الموسىىىىىع إلعىىىىىاد  اإلنتىىىىىا  اقتصىىىىىرت علىىىىىى تىىىىىوفير الحىىىىىدود الىىىىىدنيا لمبقىىىىىاد علىىىىىى العمىىىىىال كقىىىىىو  عمىىىىىل وا 
إنتىىىىىاجه  وعىىىىىا  ته  كوسىىىىىا ل إنتاجيىىىىىة قىىىىىادر  علىىىىىى العمىىىىىل وعلىىىىىى إنتىىىىىا  فىىىىىا ض القيمىىىىىة.  وسىىىىىيمر بعىىىىىىض 

 تظهر التشريعات الخاصة بالضمان االجتماعي.الوقت قبل أن 
 

إن طبيعىىىىىة النظىىىىىا  االقتصىىىىىادي تحىىىىىدد كيفيىىىىىة تمويىىىىىل مثىىىىىل هىىىىىذه الصىىىىىناديق لتعىىىىىويض األفىىىىىراد والمؤسسىىىىىات 
 من نتا   الكوارث الطبيعية كالفيضان والزالزل واألعاصير.

 
آثىىىىىىار الحىىىىىىوادث االحتيىىىىىىاطي المسىىىىىىتقطع مىىىىىىن النىىىىىىات  االجتمىىىىىىاعي اإلجمىىىىىىالي )لصىىىىىىندوق التىىىىىىأمين( لمقابلىىىىىىة 

اإلنتىىىىا  الماديىىىىة، مىىىىن وجهىىىىة نظىىىىر مىىىىاركس، يمكىىىىن أن  والكىىىىوارث والمسىىىىاهمة فىىىىي تصىىىىلي  وصىىىىيانة وسىىىىا ل
يىىىدار مىىىن قبىىىىل "شىىىركات تىىىأمين منفصىىىىلة" أو مىىىن داخىىىل المؤسسىىىىة اإلنتاجيىىىة.  تكىىىوين مثىىىىل هىىىذا االحتيىىىىاطي 

خطىىىىىىىر، بأشىىىىىىىكاله إذ أن ال –يتجىىىىىىىاوز طبيعىىىىىىىة النظىىىىىىىا  االقتصىىىىىىىادي االجتمىىىىىىىاعي ى كمىىىىىىىا سىىىىىىىيرد فيمىىىىىىىا بعىىىىىىىد 
 المختلفة، م ز  ل جتماع البشري وال يقتصر على التنظي  الرأسمالي.

 

 تمويل صندوق التأمين
 

"لىىىىىو أخىىىىىذنا بعىىىىىين االعتبىىىىىار إعىىىىىاد  اإلنتىىىىىا  فىىىىىي حالتهىىىىىا الطبيعيىىىىىة، فىىىىى ن جىىىىىزدا فقىىىىىط مىىىىىن العمىىىىىل المضىىىىىاف 
الثابىىىىىت.  وهىىىىىذا هىىىىىو بالتحديىىىىىد حىىىىىديثا لمنتىىىىىا  يسىىىىىتخد  فىىىىىي اإلنتىىىىىا ، وبالتىىىىىالي فىىىىىي إعىىىىىاد  إنتىىىىىا  رأس المىىىىىال 

الجىىىىىزد الىىىىىذي يحىىىىىل محىىىىىل رأس المىىىىىال الثابىىىىىت المسىىىىىتخد  فىىىىىي إنتىىىىىا  مىىىىىواد االسىىىىىته  ، وأجىىىىىزاد كبيىىىىىر  مىىىىىن 
العا ىىىىىىدات.  .... رأس المىىىىىىال الثابىىىىىىت هىىىىىىذا، منظىىىىىىورا  إليىىىىىىه مىىىىىىن وجهىىىىىىة نظىىىىىىر موضىىىىىىوعية، يتعىىىىىىرض لحىىىىىىوادث 

تبىىىىاره مىىىىن وجهىىىىة نظىىىىر القيمىىىىة، ف نىىىىه معينىىىىة، ومخىىىىاطر فىىىىي عمليىىىىة إعىىىىاد  اإلنتىىىىا .  )وعىىىى و  علىىىىى ذلىىىى ، واع
]رأس المىىىىىال الثابىىىىىت[ قىىىىىد يسىىىىىتهل  مىىىىىن خىىىىى ل تغييىىىىىر فىىىىىي الطاقىىىىىة اإلنتاجيىىىىىة للعمىىىىىل، لكىىىىىن هىىىىىذا ال يشىىىىىير إال 
إلىىىىى الرأسىىىىمالي الفىىىىرد(.  وبنىىىىاد علىىىىى ذلىىىى  فىىىى ن جىىىىزدا  مىىىىن األربىىىىاح، مىىىىن فىىىىا ض القيمىىىىة وفىىىىا ض المنتجىىىىات، 

خىىىىص قيمتهىىىىا، هىىىىو بمثابىىىىة صىىىىندوق التىىىىأمين.  فىىىىي والىىىىذي يمثىىىىل فقىىىىط العمىىىىل الجديىىىىد المضىىىىاف، بقىىىىدر مىىىىا ي
هىىىىذه الحالىىىىة ال يهىىىى ، مىىىىا إذا كىىىىان هىىىىذا الصىىىىندوق يىىىىدار مىىىىن قبىىىىل شىىىىركات تىىىىأمين منفصىىىىلة أ  ال.  هىىىىذا هىىىىو 
الجىىىىىزد الوحيىىىىىىد مىىىىىن اإليىىىىىىرادات التىىىىىي تسىىىىىىتهل  كموضىىىىىوع ل سىىىىىىته   بعينىىىىىه وال يخىىىىىىد  بالضىىىىىرور  كصىىىىىىندوق 

تىىىىراك ، أو يغطىىىىي مجىىىىرد نقىىىىص فىىىىي إعىىىىاد  اإلنتىىىىا ، يتوقىىىىف للتىىىىراك .  ومىىىىا إذا كىىىىان يخىىىىد  فىىىىي الواقىىىىع فىىىىي ال
علىىىىى الحىىىىادث.  وهىىىىذا أيضىىىىا هىىىىو الجىىىىزد الوحيىىىىد مىىىىن فىىىىا ض القيمىىىىة وفىىىىا ض المنىىىىت ، وبالتىىىىالي مىىىىن فىىىىا ض 
العمىىىىىل، والىىىىىذي سيسىىىىىتمر فىىىىىي الوجىىىىىود، خىىىىىار  ذلىىىىى  الجىىىىىزد الىىىىىذي يخىىىىىد  التىىىىىراك  والتوسىىىىىع فىىىىىي عمليىىىىىة إعىىىىىاد  

 الي."اإلنتا ، حتى بعد إلغاد النظا  الرأسم
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الجىىىىىزد السىىىىىابع، الفصىىىىىل ثالىىىىىث.  عمليىىىىىة اإلنتىىىىىا  الرأسىىىىىمالي ككىىىىىل، المجلىىىىىد النقأأأأأد االقتصأأأأأاد السياسأأأأأي، )رأس المىىىىىال: 
   ((VII.XLIX.36مساهمة في تحليل عملية اإلنتا .  التاسع واألربعون. 

 
 aggregate socialفىىىىي شىىىىرحه لمخطىىىىط إعىىىىىاد  إنتىىىىا  مكونىىىىات رأس المىىىىال االجتمىىىىىاعي اإلجمىىىىالي 

product  ،وهىىىىي ليسىىىىت مجىىىىرد إعىىىىاد  إنتىىىىا  لمقىىىىدار القيمىىىىة بىىىىل هىىىىي فىىىىي ذات الوقىىىىت إعىىىىاد  إنتىىىىا  ماديىىىىة
ىىىى  مىىىىاركس اإلنتىىىىا  االجتمىىىىاعي إلىىىىى قسىىىىمين.  القسىىىى  األول يضىىىى  إنتىىىىا  وسىىىىا ل اإلنتىىىىا  والقسىىىى  الثىىىىاني  ُيقس 

 يض  إنتا  وسا ل االسته  .
 

عىىىىىاد  اإلنتىىىىىا  الموسىىىىىع.  فىىىىىي النىىىىىوع ويقسىىىىى  مىىىىىاركس إعىىىىىاد  اإلنتىىىىىا  إلىىىىىى نىىىىىوعين: إعىىىىىاد   اإلنتىىىىىا  البسىىىىىيط وا 
إي إنىىىىىه ينفىىىىىق  لشىىىىىراد السىىىىىلع االسىىىىىته كية.   –األول يسىىىىىتهل  إجمىىىىىالي فىىىىىا ض القيمىىىىىة بشىىىىىكل غيىىىىىر منىىىىىت  

أمىىىىا إعىىىىاد  اإلنتىىىىا  الموسىىىىع ف نهىىىىا تعنىىىىي أن جىىىىزدا  مىىىىن إجمىىىىالي فىىىىا ض القيمىىىىة يسىىىىتخد  فىىىىي شىىىىراد رأسىىىىمال 
جىىى  اإلنتىىىا .  ]فىىىىي الحالىىىة األولىىىى يظىىىل االقتصىىىىاد فىىىي مكانىىىه فىىىىي إضىىىافي، ثابىىىت ومتغيىىىر، بهىىىىدف زيىىىاد  ح

 84حين يحقق االقتصاد في الحالة الثانية نموا  بفضل إعاد  استثمار جزد من فا ض القيمة.
 

وفقىىىىا لمىىىىاركس، فىىىى ن إعىىىىاد  اإلنتىىىىا  االقتصىىىىادي فىىىىي النظىىىىا  الرأسىىىىمالي مشىىىىروطة بتىىىىراك  رأس المىىىىال.  فىىىى ذا 
د مىىىىن رأس المىىىىال، مىىىىن فىىىىا ض القيمىىىىة، فىىىى ن إعىىىىاد  اإلنتىىىىا  االقتصىىىىادي تبىىىىدأ فشىىىىل العمىىىىال فىىىىي إنتىىىىا  المزيىىىى

باالنهيىىىىىار.  ولىىىىىذل  فىىىىى ن إعىىىىىاد  اإلنتىىىىىا  هىىىىىي بالضىىىىىرور  إعىىىىىاد  إنتىىىىىا  موسىىىىىع وتحتىىىىىا  إلىىىىىى نمىىىىىو مسىىىىىتمر 
للسىىىىوق.  وهكىىىىذا فىىىى ن النمىىىىو االقتصىىىىادي لىىىىيس مجىىىىىرد رغبىىىىة لىىىىد  الرأسىىىىمالي ولكىىىىن ضىىىىرور  مطلقىىىىة أيضىىىىىا 

ولىىىىىيس فقىىىىىىط بسىىىىىبب النمىىىىىىو السىىىىىكاني ولكىىىىىىن ألسىىىىىباب اقتصىىىىىىادية تجاريىىىىىة )التىىىىىىراك  فىىىىىي النظىىىىىا  الرأسىىىىىىمالي، 
 85والتركز( ولتعظي  أرباح الرأسمالي.

                                                 
84 A Dictionary of Marxist Thought, Ed by Tom Bottomore (Oxford: Basil Blackwell Ltd, 2nd ed 

1991), p471-472. 

 
هناك الكثير من االرتباك في المناقشات حول إعادة اإلنتاج االقتصادي ويعوزى ذلوك إلوى حقيقوة أن علموا  االقتصواد يسواوون أو يجمعوون  85 

مون وججوة نظور مواركس، هنواك   اإلنتاج مالموسعة لرأك الموال.بين اإلنتاج المادي مالموسعة للسلع والخدمات الالزمة لبقا  البشرية وإعادة 

 أربعة جوان  رئيسة إلعادة اإلنتاج االقتصادي:

 

 إنتاج منتجات قابلة إلعادة اإلنتاج للحفال على مخزون الموجودات في المجتمع أو اإلضافة لجذا المخزون.

 اإلبقا  على وإعادة إنتاج الناك القادرين على العمل وعائالتجم.

إعووادة إنتوواج واإلبقووا  علووى وضوومان تطبيووق العالقووات االجتماعيووة وال سوويما عالقووات اإلنتوواج التووي تميووز الجوورم االجتماعي/التراتوو  الطبقووي، 

 وحقوق الملكية.

 اإلبقا  على وإعادة إنتاج العالقات االقتصادية.

 

 من نمط إنتاجي معين إلى آخر. إعادة اإلنتاج االقتصادي مالزم لجميع األنظمة مع بعض االختالف عند التحول
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رأس المأأأال الثابأأأت هأأأذا، منظأأأوراا إليأأأي مأأأن وجهأأأة نظأأأر موضأأأوعية، يتعأأأرض لحأأأوادث "يقىىىول مىىىاركس إن 

معينىىىىة" فىىىي عمليىىىىة "لحىىىوادث رأس المىىىىال الثابىىىت يتعىىىىرض   ."معينأأأة، ومخأأأأاطر فأأأأي عمليأأأأة إعأأأادة اإلنتأأأأاج
اإلنتىىىىا  األساسىىىىية، أثنىىىىاد تكىىىىوين رأس المىىىىال العينىىىىي الثابىىىىت، ولىىىىيس فقىىىىط فىىىىي عمليىىىىة إعىىىىاد  اإلنتىىىىا .  فىىىىي 
الواقىىىىىىع إن الحىىىىىىوادث يمكىىىىىىن أن تقىىىىىىع فىىىىىىي مختلىىىىىىف المراحىىىىىىل اإلنتاجيىىىىىىة بضىىىىىىمنها النقىىىىىىل والخىىىىىىزن والمناولىىىىىىة.  

لكىىىن مىىىاركس هنىىىا لىىىيس معنيىىىا  بىىىىذل  هىىىذه المقولىىىة هىىىي ذاتهىىىا التىىىي ذكرهىىىا مىىىاركس فىىىي نقىىىد برنىىىام  غوتىىىا.  
بىىىل بمىىىا تتركىىىه الحىىىوادث مىىىن آثىىىار سىىىلبية علىىىى عمليىىىة التىىىراك  الرأسىىىمالي، عمليىىىة إعىىىاد  اإلنتىىىا .  والحمايىىىة 
التأمينيىىىىة، كمىىىىا هىىىىو الحىىىىال فىىىىي االقتصىىىىاد الرأسىىىىمالي القىىىىا  ، تىىىىدخل كعنصىىىىر غيىىىىر مباشىىىىر فىىىىي اإلنتىىىىا  مىىىىن 

ا ر الماديىىىىىىة والماليىىىىىىة التىىىىىىي تتعىىىىىىرض لهىىىىىىا وسىىىىىىا ل خىىىىىى ل تىىىىىىوفير أرصىىىىىىد  نقديىىىىىىة، بمثابىىىىىىة تعىىىىىىويض، للخسىىىىىى
 اإلنتا .

 

مىىىىىاذا يعنىىىىىي إن "جىىىىىزدا  مىىىىىن األربىىىىىاح، مىىىىىن فىىىىىا ض القيمىىىىىة وفىىىىىا ض المنتجىىىىىات، والىىىىىذي يمثىىىىىل فقىىىىىط العمىىىىىل 
الجديىىىىد المضىىىىاف، بقىىىىدر مىىىىا يخىىىىص قيمتهىىىىا، هىىىىو بمثابىىىىة صىىىىندوق التىىىىأمين.  فىىىىي هىىىىذه الحالىىىىة ال يهىىىى ، مىىىىا 

كات تىىىىىىأمين منفصىىىىىىلة أ  ال.  هىىىىىىذا هىىىىىىو الجىىىىىىزد الوحيىىىىىىد مىىىىىىن إذا كىىىىىىان هىىىىىىذا الصىىىىىىندوق يىىىىىىدار مىىىىىىن قبىىىىىىل شىىىىىىر 
 اإليرادات التي تستهل  كموضوع ل سته   بعينه وال يخد  بالضرور  كصندوق للتراك ."

 
مىىىىىا يتضىىىىىمنه هىىىىىذا القىىىىىول هىىىىىو أن الرأسىىىىىمالي لىىىىىه الخيىىىىىار أن يقىىىىىو  بتكىىىىىوين صىىىىىندوق للتىىىىىأمين، يمىىىىىول مىىىىىن 

أس المىىىىال الثابىىىىت الىىىىذي يتعىىىىرض للحىىىىوادث ويسىىىىتوجب "األربىىىىاح، مىىىىن فىىىىا ض القيمىىىىة" لتىىىىوفير التعىىىىويض لىىىىر 
التصىىىىىىلي  أو االسىىىىىىتبدال  أو يسىىىىىىتخد  مخصصىىىىىىات هىىىىىىذا الصىىىىىىندوق لشىىىىىىراد الحمايىىىىىىة التأمينيىىىىىىة مىىىىىىن شىىىىىىركة 

 تأمين مستقلة.
 

صىىىىندوق التىىىىأمين الىىىىذي يىىىىذكره مىىىىاركس هىىىىو المعىىىىادل آلليىىىىة التىىىىأمين الىىىىذاتي، أو فىىىىي صىىىىورته العصىىىىرية هىىىىو 
س شىىىىركات التىىىىأمين المقبوضىىىىة لهىىىىا أسىىىىباب عديىىىىد  منهىىىىا تىىىىدوير األربىىىىاح شىىىىركة التىىىىأمين المقبوضىىىىة.  تأسىىىىي

 داخل المؤسسة وهي تشكل أحد عناصر التكامل ألعامودي للمؤسسة الرأسمالية.
 

وال يىىىىر  مىىىىاركس فىىىىي صىىىىندوق التىىىىأمين مىىىىا يسىىىىاه  فىىىىي التىىىىراك  بىىىىل يعتبىىىىره إنفاقىىىىا  اسىىىىته كيا  صىىىىرفا .  وهىىىىو 
ر "غيىىىىىىر المنتجىىىىىىة" فىىىىىىي حىىىىىىين أن ضىىىىىىمان إعىىىىىىاد  اإلنتىىىىىىا ، مىىىىىىن هىىىىىىذا المنظىىىىىىور يىىىىىىدخل فىىىىىىي خانىىىىىىة العناصىىىىىى

لضىىىىمان اإلبقىىىىاد علىىىىى مىىىىا هىىىىو قىىىىا   مىىىىن رأسىىىىمال عينىىىىي ثابىىىىت بعىىىىد تعرضىىىىه للحىىىىوادث، يحتىىىىا  إلىىىىى تمويىىىىل 

                                                                                                                                               
 هذه المعلومات مقتبسة من اإلنترنيت.
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والكلفىىىىىىىة الماليىىىىىىىة للتىىىىىىىأمين، فىىىىىىىي صىىىىىىىورته التجاريىىىىىىىة )شىىىىىىىراد   86وصىىىىىىىندوق التىىىىىىىأمين يقىىىىىىىو  بتىىىىىىىوفير التمويىىىىىىىل.
وضىىىىع رصىىىىيد مخصىىىىص للحىىىىوادث )التىىىىأمين الىىىىذاتي(، يمكىىىىن  الحمايىىىىة التأمينيىىىىة مىىىىن خىىىىار  الشىىىىركة( أو فىىىىي

أن تحتسىىىىىب مسىىىىىبقا .  قىىىىىد ال تكىىىىىون األرصىىىىىد  الداخليىىىىىة المخصصىىىىىة لمقابلىىىىىة كلفىىىىىة تصىىىىىلي  آثىىىىىار الحىىىىىوادث 
والكىىىىىوارث الطبيعيىىىىىة كافيىىىىىة وعنىىىىىدها يضىىىىىطر الرأسىىىىىمالي إلىىىىىى تمويىىىىىل كلفىىىىىة تصىىىىىلي  أو اسىىىىىتبدال رأس المىىىىىال 

هىىىىذا كافيىىىىا  ألنىىىىه لىىىى  يتحقىىىىق كمىىىىا هىىىىو متوقىىىىع بسىىىىبب الحىىىىوادث المتضىىىىرر مىىىىن فىىىىا ض القيمىىىىة )وقىىىىد ال يكىىىىون 
والكىىىىوارث(.  لىىىىو كانىىىىت الحمايىىىىة التأمينيىىىىة، فىىىىي صىىىىورتها التجاريىىىىة أو المقبوضىىىىة، متىىىىوفر  للرأسىىىىمالي لكىىىىان 

 عندها قد قا  بتصلي  األضرار دو إخ ل كبير بسيولته النقدية وحافظ على مستو  أرباحه.
 

اط التىىىىىىأميني ُيىىىىىىدل علىىىىىىى دوره فىىىىىىي الحفىىىىىىاظ علىىىىىىى الثىىىىىىروات الرأسىىىىىىمالية ونعىىىىىىرف أن التطىىىىىىور التىىىىىىاريخي للنشىىىىىى
وفىىىىي تىىىىوفير أرصىىىىد  قابلىىىىة ل سىىىىتثمار فىىىىي األصىىىىول الماديىىىىة الثابتىىىىة وفىىىىي األوراق الماليىىىىة وضىىىىمن ضىىىىوابط 

 للحفاظ عل حقوق المؤمن له .

 
وجهىىىىىىة نظىىىىىىر مىىىىىىاركس هىىىىىىو أن صىىىىىىندوق التىىىىىىأمين يمىىىىىىول مىىىىىىن األربىىىىىىاح الناشىىىىىى ة مىىىىىىن قيمىىىىىىة العمىىىىىىل الجديىىىىىىد 
المضىىىىىاف.  وهىىىىىو يعتبىىىىىىر مىىىىىا يخصىىىىىىص لصىىىىىندوق التىىىىىىأمين مىىىىىن األربىىىىىىاح، مىىىىىن فىىىىىىا ض القيمىىىىىة، اسىىىىىىته كا  
صىىىىرفا  ولىىىىو أنىىىىه يكي ىىىىف هىىىىذا التخصىىىىيص بىىىىالقول بأنىىىىه "ال يخىىىىد  بالضىىىىرور  كصىىىىندوق للتىىىىراك ."  يعنىىىىي هىىىىذا 
 أن رؤيتىىىىه للتىىىىأمين ضىىىىيقة تنحصىىىىر فىىىىي عمليىىىىة المسىىىىاهمة فىىىىي جبىىىىر واسىىىىتبدال رأس المىىىىال الثابىىىىت )المكىىىىا ن
والعىىىىىدد واآلالت( عنىىىىىد تعرضىىىىىها لطىىىىىوارر ولحىىىىىوادث معينىىىىىة ولكىىىىىوارث طبيعيىىىىىة.  مثىىىىىل هىىىىىذا التقيىىىىىي  ينطبىىىىىق 
علىىىىىى المؤسسىىىىىة الواحىىىىىد  التىىىىىي تخصىىىىىص صىىىىىندوقا  للتىىىىىأمين وآخىىىىىر لمندثار االسىىىىىته  : "مىىىىىا نسىىىىىتعيض بىىىىىه 

 وآخر "لتوسيع اإلنتا ." -كما يقول ماركس  –عن وسا ل اإلنتا  المستهلكة 
 

لصىىىىناديق التىىىىأمين دورا  اقتصىىىىاديا  أوسىىىىع يتمثىىىىل لىىىىيس بمجىىىىرد المحافظىىىىة علىىىىى الثىىىىروات الماديىىىىة ونعىىىىرف أن 
نمىىىىىا المسىىىىىاهمة مىىىىىن خىىىىى ل  الوطنيىىىىىة مىىىىىن خىىىىى ل التعىىىىىويض عىىىىىن األضىىىىىرار والخسىىىىىا ر التىىىىىي تلحىىىىىق بهىىىىىا، وا 
تىىىىىراك  أقسىىىىىاط التىىىىىأمين، الفا ضىىىىىة عىىىىىن مواجهىىىىىة مصىىىىىاريف إدارتهىىىىىا ومقابلىىىىىة االلتزامىىىىىات التعاقديىىىىىة أو تلىىىىى  

مفروضىىىىة بقىىىىو  القىىىىانون، فىىىىىي تكىىىىوين أرصىىىىد  قابلىىىىىة ل سىىىىتثمار فىىىىي أصىىىىىول ماديىىىىة جديىىىىد  أو أوراق ماليىىىىىة ال
 أو في تقدي  القروض.

 

                                                 
يفتوور  أن صووندوق التووأمين يضووم أرصوودة كافيووة للتعووويض عوون خسووارة كبيوورة تلحووق بوورأك المووال الثابووت موفووي زماننووا خسووارة   86

األربووا  أيضوواً التووي هووي موضوووع للتووأمين التجووارية أو أن الحمايووة التأمينيووة التووي يشووتريجا الرأسوومالي موون شووركة التووأمين، مقابوول قسووط 

 ارة واحدة كبيرة أو عدة خسائر خالل السنة.للتأمين، واسعة بما يكفي لتمويل خس
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 دور صندوق التأمين في جبر الضرر
 

"فىىىىىي الواقىىىىىع، يىىىىىت  تقسىىىىىي  فىىىىىا ض القيمىىىىىة التىىىىىي أوجىىىىىدها الرأسىىىىىمالي إلىىىىىى إيىىىىىرادات ورأس المىىىىىال، وهىىىىىذا يعنىىىىىي 
ووسىىىىىا ل إضىىىىىافية لمنتىىىىىا .  لكىىىىىن رأس المىىىىىال الثابىىىىىت القىىىىىدي ، والمحىىىىىول مىىىىىن تقسىىىىىيمه إلىىىىىى مىىىىىواد ل سىىىىىته   

العىىىىىا  الماضىىىىىي )خىىىىىار  الجىىىىىزد الىىىىىذي أصىىىىىابه الضىىىىىرر وتىىىىىدمر لىىىىىذل  الحىىىىىد، وباختصىىىىىار، رأس المىىىىىال الثابىىىىىت 
القىىىىىدي  الىىىىىذي لىىىىىيس مىىىىىن الضىىىىىروري إعىىىىىاد  إنتاجىىىىىه، وبقىىىىىدر مىىىىىا كىىىىىان هنىىىىىا  أي انقطىىىىىاع فىىىىىي عمليىىىىىة إعىىىىىاد  

 ذل (، بقدر ما يتعلق بقيمته، ال يعاد إنتاجه من العمل الجديد المضاف." اإلنتا ، فالتأمين يغطي
 

 (VII.XLIX.37.  ، المجلد األولنقد االقتصاد السياسي)رأس المال: 
 

يظهىىىر لنىىىا هنىىىا أن مىىىىاركس يحصىىىر وظيفىىىة التىىىىأمين )الممىىىول داخليىىىا  مىىىن إيىىىىرادات المنشىىىأ  أو التىىىأمين الىىىىذي 
فىىىىي تغطيىىىىة )تعىىىىويض( ذلىىىى  الجىىىىزد مىىىىن رأس المىىىىال )العينىىىىي( الثابىىىىت  أشىىىىتراه الرأسىىىىمالي مىىىىن شىىىىركة تىىىىأمين(

الىىىىىذي "أصىىىىىابه الضىىىىىرر وتىىىىىدمر لىىىىىذل  الحىىىىىد."  وهنىىىىىا حقىىىىىا  ال يىىىىىدخل التعىىىىىويض التىىىىىأميني فىىىىىي عمليىىىىىة إعىىىىىاد  
اإلنتىىىىىىا  إذ أن وظيفىىىىىىة التىىىىىىأمين هىىىىىىي إرجىىىىىىاع الممتلكىىىىىىات، رأس المىىىىىىال الثابىىىىىىت، إلىىىىىىى الوضىىىىىىع الىىىىىىذي كانىىىىىىت 

وألن التىىىىأمين، فىىىىي جىىىىوهره، هىىىىو مشىىىىروع تعىىىىاوني فىىىى ن الحمايىىىىة التأمينيىىىىة ال عليىىىىه قبىىىىل تعرضىىىىها للحىىىىوادث.  
 يمكن وال يجب أن تكون موضوعا  للرب  ألن في ذل  إجحاف بحقوق جمهور المؤمن له .

 

 درجة الخطورة، أسعار التأمين وأسعار السلع
 

"هىىىىىذه المفىىىىىاهي  تنفىىىىىع كأسىىىىىاس لحسىىىىىابات الرأسىىىىىمالي، علىىىىىى سىىىىىبيل المثىىىىىال افتىىىىىراض أن رأس المىىىىىال الىىىىىذي يىىىىىت  
اسىىىىتخدامه بىىىىبطد أكثىىىىر مىىىىن غيىىىىره، وذلىىىى  ألن السىىىىلع تتطلىىىىب وقتىىىىا أطىىىىول إلنتاجهىىىىا، أو ألنىىىىه يجىىىىب أن تبىىىىاع 

السىىىىىعر.  فىىىىىي أسىىىىىواق نا يىىىىىة وينبغىىىىىي لىىىىىذل  فىىىىىرض الىىىىىرب  المفقىىىىىود بهىىىىىذه الطريقىىىىىة وتعويضىىىىىه عىىىىىن طريىىىىىق رفىىىىىع 
وهنىىىىىا  فكىىىىىر  أخىىىىىر  هىىىىىي أن رؤوس األمىىىىىوال المسىىىىىتثمر  فىىىىىي نشىىىىىاطات تتعىىىىىرض لخطىىىىىر كبيىىىىىر، علىىىىىى سىىىىىبيل 
المثىىىىىىال فىىىىىىي مجىىىىىىال النقىىىىىىل البحىىىىىىري، ينبغىىىىىىي تعويضىىىىىىها عىىىىىىن طريىىىىىىق زيىىىىىىاد  فىىىىىىي األسىىىىىىعار.  وحالمىىىىىىا يتطىىىىىىور 

وربيىىىىىت(، اإلنتىىىىىا  الرأسىىىىىمالي، وأعمىىىىىال التىىىىىأمين، يتعىىىىىادل الخطىىىىىر بالنسىىىىىبة لجميىىىىىع مجىىىىىاالت اإلنتىىىىىا  )انظىىىىىر ك
إال أن رؤوس األمىىىىىىىوال المسىىىىىىىتثمر  فىىىىىىىي الشىىىىىىىركات األكثىىىىىىىر خطىىىىىىىور  تضىىىىىىىطر لىىىىىىىدفع أسىىىىىىىعار أعلىىىىىىىى للتىىىىىىىأمين 
واسىىىىىتعادتها ]أسىىىىىعار التىىىىىأمين العاليىىىىىة[ فىىىىىي أسىىىىىعار سىىىىىلعها.  جميىىىىىع هىىىىىذه مىىىىىن الناحيىىىىىة العمليىىىىىة تعىىىىىادل القىىىىىول 

خطىىىىىىا   إن كىىىىىىل ظىىىىىىرف مىىىىىىن الظىىىىىىروف )وكلهىىىىىىا تعتبىىىىىىر ضىىىىىىرورية بالتسىىىىىىاوي فىىىىىىي حىىىىىىدود معينىىىىىىة(، ممىىىىىىا يجعىىىىىىل
إنتاجيىىىىىىىا واحىىىىىىىدا  مربحىىىىىىىا ، وآخىىىىىىىر أقىىىىىىىل ربحىىىىىىىا ، تحسىىىىىىىب أساسىىىىىىىا  مشىىىىىىىروعا  للحصىىىىىىىول علىىىىىىىى تعىىىىىىىويض، دون أن 
تتطلىىىىىىب العمىىىىىىل المتجىىىىىىدد دا مىىىىىىا  للمنافسىىىىىىة للبرهنىىىىىىة علىىىىىىى تبريىىىىىىر مثىىىىىىل هىىىىىىذه المطالبىىىىىىات.  الرأسىىىىىىمالي ينسىىىىىىي 
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التعويض ببسىىىىىىىىاطة، أو بىىىىىىىىاألحر  ال يىىىىىىىىر ، ألن المنافسىىىىىىىىة ال تظهرهىىىىىىىىا لىىىىىىىىه، أن جميىىىىىىىىع هىىىىىىىىذه المطالبىىىىىىىىات بىىىىىىىى
المقدمىىىىىة بشىىىىىكل متبىىىىىادل مىىىىىن قبىىىىىل أصىىىىىحاب رأس المىىىىىال فىىىىىي حسىىىىىاب أسىىىىىعار السىىىىىلع مىىىىىن خطىىىىىوط إنتاجيىىىىىة 
مختلفىىىىىة تكىىىىىرر، بطريقىىىىىة أخىىىىىر ، الفكىىىىىر  القا لىىىىىة بىىىىىأن مىىىىىن حىىىىىق جميىىىىىع الرأسىىىىىماليين، بمىىىىىا يتناسىىىىىب مىىىىىع حجىىىىى  
رؤوس أمىىىىىواله ، لحصىىىىىص متسىىىىىاوية مىىىىىن النهىىىىىب المشىىىىىتر ، إجمىىىىىالي فىىىىىا ض القيمىىىىىة.  فهىىىىى  بىىىىىدال مىىىىىن ذلىىىىى  
تحىىىىىت انطبىىىىىاع رؤيىىىىىة أن األربىىىىىاح فىىىىىي جيىىىىىوبه  تختلىىىىىف عىىىىىن فىىىىىا ض القيمىىىىىة التىىىىىي اسىىىىىتولوا عليىىىىىه، وأن تلىىىىى  
األسىىىىىىباب للتعىىىىىىويض ال تعىىىىىىادل مشىىىىىىاركته  فىىىىىىي إجمىىىىىىالي فىىىىىىا ض القيمىىىىىىة، ولكىىىىىىن بىىىىىىاألحر  أنهىىىىىى  هىىىىىى  الىىىىىىذين 

]هىىىىىىىذا الىىىىىىىرب [ ينشىىىىىىىأ مىىىىىىىن اإلضىىىىىىىافة لسىىىىىىىعر سىىىىىىىلعه ، والتىىىىىىىي يقىىىىىىىدمون يخلقىىىىىىىون الىىىىىىىرب  ذاتىىىىىىىه، والمفتىىىىىىىرض أن 
 رات مختلفة بشأنها."مبر 

 
 (II.XII.16، المجلد الثالث.  عملية اإلنتا  الرأسمالي ككل.  نقد االقتصاد السياسي)رأس المال: 

 
ُيعتبىىىىر تحويىىىىىل عىىىىىبد الزيىىىىىاد  فىىىىىي أسىىىىىعار التىىىىأمين علىىىىىى "رؤوس األمىىىىىوال المسىىىىىتثمر  فىىىىىي الشىىىىىركات األكثىىىىىر 

.  يعنىىىىىىىى هىىىىىىىذا أن تصىىىىىىىادية معروفىىىىىىىةخطىىىىىىىور " إلىىىىىىىى المسىىىىىىىتهل ، )سىىىىىىىواد كىىىىىىىان فىىىىىىىردا  أو شىىىىىىىركة(، ظىىىىىىىاهر  اق
الرأسىىىىىمالي يلجىىىىىأ إلىىىىىى زيىىىىىاد  أسىىىىىعار منتجاتىىىىىه للتعىىىىىويض عىىىىىن أقسىىىىىاط التىىىىىأمين، العاليىىىىىة، التىىىىىي يىىىىىدفعها لقىىىىىاد 
حىىىىىد  الخطىىىىىور  فىىىىىي رأس المىىىىىال.  وهىىىىىو إذ يقىىىىىو  بىىىىىذل  فمىىىىىن أجىىىىىل المحافظىىىىىة علىىىىىى هىىىىىامي ربحىىىىىه باعتبىىىىىاره 

هىىىىىو فىىىىىا ض القيمىىىىىة.  يىىىىىدفعنا هىىىىىذا إلىىىىىى الخىىىىىالق للىىىىىرب  فىىىىىي حىىىىىين أن مصىىىىىدر هىىىىىذا الىىىىىرب  بالنسىىىىىبة لمىىىىىاركس 
القىىىىىىول إن مىىىىىىاركس كىىىىىىان يفىىىىىىرق بىىىىىىين درجىىىىىىات الخطىىىىىىور  فىىىىىىي تعىىىىىىرض رؤوس األمىىىىىىوال للمخىىىىىىاطر الطبيعيىىىىىىة 
والحىىىىوادث األخىىىىر  المرتبطىىىىىة بعمليىىىىة اإلنتىىىىىا .  فأسىىىىعار التىىىىىأمين تعكىىىىس حىىىىىد  الخطىىىىر فىىىىىي المىىىىال المىىىىىؤمن 

دأ الموازنىىىىة بىىىىين حىىىد  الخطىىىىور  وبىىىىين مىىىىا عليىىىه أو المسىىىىؤوليات المىىىىؤمن عليهىىىا.  وهىىىىذه قاعىىىىد  تقىىىىو  علىىىى مبىىىى
تفىىىرزه مىىىن أضىىىرار والرصىىىيد التىىىأميني الىىى ز  للتعىىىويض عىىىن هىىىذه األضىىىرار كىىىي ال تعمىىىل علىىىى إفنىىىاد شىىىركة 

وهىىىىذا بغىىىىض النظىىىىر عىىىىن طبيعىىىىة النظىىىىا   –التىىىىأمين أو اسىىىىتنفاذ صىىىىندوق التىىىىأمين لىىىىد  المؤسسىىىىة اإلنتاجيىىىىة 
 االقتصادي.

 

التأمين على الحياة وفي تقدير القيمة االستعمالية  المتوسطات الحسابية/االحتماالت في
 للمكائن

 
"ينفىىىىق عمىىىىىر أدا  مىىىىىن أدوات العمىىىىل، فىىىىىي تكىىىىىرار عىىىىىدد أكبىىىىر أو أقىىىىىل مىىىىىن عمليىىىىات مماثلىىىىىة.  ويمكىىىىىن مقارنىىىىىة 

سىىىىاعة يقىىىىرب اإلنسىىىىان مىىىن قبىىىىره: ولكىىىىن كىىىى  هىىىي عىىىىدد األيىىىىا  التىىىىي مىىىىا  24عمرهىىىا مىىىىع حيىىىىا  اإلنسىىىىان.  فكىىىل 
ن خىىىىى ل زال ]اإلنسىىىىىان[ يحتاجهىىىىىا للسىىىىىفر علىىىىىى هىىىىىذا الطريىىىىىق، أمىىىىىر  ال يسىىىىىتطيع إنسىىىىىان أن يحىىىىىدده بدقىىىىىة مىىىىى
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النظىىىىر فقىىىىط فىىىىي وجهىىىىه.  ومىىىىع ذلىىىى  فىىىى ن هىىىىذه الصىىىىعوبة ال تمنىىىىع مكاتىىىىب التىىىىأمين علىىىىى الحيىىىىا  مىىىىن وضىىىىع 
 theory ofاسىىىىتنتاجات دقيقىىىىة جىىىىدا  وفىىىىي نفىىىىس الوقىىىىت مربحىىىىة جىىىىدا مىىىىن خىىىى ل نظريىىىىة المتوسىىىىطات 

averages وهىىىىىىىذا هىىىىىىىو الحىىىىىىىال مىىىىىىىع أدوات العمىىىىىىىل.  فمىىىىىىىن المعىىىىىىىروف بالتجربىىىىىىىة متوسىىىىىىىط مىىىىىىىد  اسىىىىىىىتمرار  .
مىىىىن نىىىىوع مىىىىا فىىىىي االشىىىىتغال.  لنفتىىىىرض أن القيمىىىىة االسىىىىتعمالية لهىىىىا فىىىىي عمليىىىىة العمىىىىل تسىىىىتغرق سىىىىتة  ماكنىىىىة

أيىىىىىىا  فقىىىىىىط.  وعليىىىىىىه، فىىىىىىي المتوسىىىىىىط، ف نهىىىىىىا تفقىىىىىىد كىىىىىىل يىىىىىىو  سىىىىىىدس قيمتهىىىىىىا االسىىىىىىتعمالية، وبالتىىىىىىالي تتخلىىىىىىى 
هىىىىىا ]الماكنىىىىىة[ عىىىىىن سىىىىىدس قيمتهىىىىىا لمىىىىىا ينىىىىىت  يوميىىىىىا.  البلىىىىىى الىىىىىذي تتعىىىىىرض لىىىىىه أدوات العمىىىىىل، وخسىىىىىار  قيمت

 االستعمالية اليومية، والكمية المقابلة من القيمة التي تفقدها لصال  المنت  تحتسب وفق ذل ."
 

، المجلىىىىىد األول، عمليىىىىىة اإلنتىىىىىا  الرأسىىىىىمالي الجىىىىىزد الثالىىىىىث، الفصىىىىىل الثىىىىىامن، نقأأأأأد االقتصأأأأأاد السياسأأأأأي)رأس المىىىىىال : 
 (III.VIII.11رأس المال الثابت ورأس المال المتغير.  

 
أعىىىىى ه فىىىىى ن مىىىىىاركس كىىىىىان مواكبىىىىىا  السىىىىىتعماالت نظريىىىىىة االحتمىىىىىاالت وقىىىىىانون األعىىىىىداد الكبيىىىىىر  كمىىىىىا ذكرنىىىىىا 

والمتوسىىىىطات.  واهتمامىىىىه هىىىىذا يفسىىىىر المقارنىىىىة التىىىىي يعقىىىىدها بىىىىين حيىىىىا  اإلنسىىىىان وحيىىىىا  الماكنىىىىة.  وهىىىىا هىىىىو 
 ا .هنا يشرح لنا تطبيقا  لنظرية المتوسطات فيما يخص عمر اآلالت والمكا ن المستخدمة في اإلنت

 
والتعليىىىىىل الىىىىىذي يقدمىىىىىه ينىىىىىتظ  أحىىىىىد أنىىىىىواع التىىىىىأمين، تىىىىىأمين عطىىىىىب المكىىىىىا ن.  فشىىىىىركة التىىىىىأمين تفىىىىىرق بىىىىىين 
المكىىىىىا ن الجديىىىىىد  والمكىىىىىا ن المسىىىىىتعملة، وتضىىىىىع شىىىىىروطا  محىىىىىدد  فيمىىىىىا يخىىىىىص البلىىىىىى واالندثار االسىىىىىته   

تىىىىىىالي يحىىىىىىدد نتيجىىىىىىة االسىىىىىىتعمال، أو عىىىىىىد  االسىىىىىىتعمال، باعتبىىىىىىاره مىىىىىىن الظىىىىىىواهر الم زمىىىىىىة ل سىىىىىىتعمال، وبال
العمىىىىر التشىىىىغيلي للمكىىىىا ن.  وهىىىىذا العمىىىىر يتىىىىأثر بىىىىنمط التشىىىىغيل )عىىىىدد سىىىىاعات التشىىىىغيل، وزيىىىىاد  التشىىىىغيل 
فىىىىىوق القىىىىىدر  التصىىىىىميمية( ومسىىىىىتو  ونىىىىىوع الصىىىىىيانة التىىىىىي تخضىىىىىع لهىىىىىا المكىىىىىا ن.  والغالىىىىىب أن االنىىىىىدثار ال 

المهمىىىىة فىىىىي التىىىىأمين وهىىىىو  أي ال يىىىىت  التعىىىىويض عنىىىىه ألنىىىىه يفتقىىىىد أحىىىىد العناصىىىىر –يكىىىىون موضىىىىوعا  للتىىىىأمين 
الصىىىىفة االحتماليىىىىة لوقىىىىوع الحىىىىادث المسىىىىبب للضىىىىرر.  فكىىىىل مىىىىا هىىىىو مؤكىىىىد الوقىىىىوع أو يمكىىىىن التنبىىىىؤ بوقوعىىىىه 
أو نعىىىىىىرف أنىىىىىىه سيحصىىىىىىل، شىىىىىى نا أ  أبينىىىىىىا، كىىىىىىالبلى الىىىىىىذي يحصىىىىىىل تىىىىىىدريجيا  فهىىىىىىو حتمىىىىىىي، ال يتسىىىىىىاوق مىىىىىىع 

 87أو االست مانية. insurabilityمعيار التأمينية 
 

ركس هنىىىا لىىىيس معنيىىىا  بالتىىىأمين علىىىى المكىىىا ن بىىىل تنىىىاقص القيمىىىة االسىىىتعمالية لهىىىا منظىىىورا  وبىىىالطبع فىىى ن مىىىا
إليهىىىىا كرأسىىىىمال مىىىىادي ثابىىىىت.  ولكىىىىن فىىىىي مكىىىىان آخىىىىر ربىىىىط مىىىىاركس بىىىىين تضىىىىرر رأس المىىىىال الثابىىىىت، ومنىىىىه 

 المكا ن، وتمويل الضرر ال حق بها خ ل عملية اإلنتا  بالقول:

                                                 
   2/9/3101، مدون  مجل  التممين الرراق انظر: جيفري كالرك، "وججة نظر تاريخية عن التأمينية"  87 

http://misbahkamal.blogspot.com/2010/06/historical-viewpoint-on-insurability.html 

http://misbahkamal.blogspot.com/2010/06/historical-viewpoint-on-insurability.html
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حىىىىىىول مىىىىىىن العىىىىىىا  الماضىىىىىىي )خىىىىىىار  الجىىىىىىزد الىىىىىىذي أصىىىىىىابه الضىىىىىىرر وتىىىىىىدمر "رأس المىىىىىىال الثابىىىىىىت القىىىىىىدي ، والم

لىىىىىذل  الحىىىىىد، وباختصىىىىىار، رأس المىىىىىال الثابىىىىىت القىىىىىدي  الىىىىىذي لىىىىىيس مىىىىىن الضىىىىىروري إعىىىىىاد  إنتاجىىىىىه، وبقىىىىىدر مىىىىىا 
 كان هنا  أي انقطاع في عملية إعاد  اإلنتا ، فالتأمين يغطي ذل ."

 
عرضىىىىىىنا ربمىىىىىىا يعىىىىىىوزه الدقىىىىىىة أو الفهىىىىىى  لسىىىىىىنا مىىىىىىن المتخصصىىىىىىين فىىىىىىي االقتصىىىىىىاد الماركسىىىىىىي ولىىىىىىذل  فىىىىىى ن 

الصىىىىحي  لمقىىىىىوالت مىىىىىاركس، وعليىىىىىه ننبىىىىىه علىىىىىى ضىىىىىرور  قىىىىىراد  مىىىىىا كتبنىىىىىاه بدرجىىىىىة مىىىىىن الحىىىىىذر القىىىىىا   علىىىىىى 
ثىىىىىراد الموضىىىىىوع.  ونأمىىىىىل أن يقىىىىىو  غيرنىىىىىا بالكشىىىىىف عىىىىىن  الشىىىىى .  ونىىىىىدعو المعنيىىىىىين للمسىىىىىاهمة فىىىىىي نقىىىىىد وا 

كىىىىىىذل  فىىىىىىي الكتابىىىىىىات االقتصىىىىىىادية العربيىىىىىىة اسىىىىىىتعماالت التىىىىىىأمين فىىىىىىي الكتابىىىىىىات االقتصىىىىىىادية الك سىىىىىىيكية، و 
 وحتى في كتابات عربية أخر .

 
 2020لندن تموز 

 

 نقد مؤسسة التأمين: قراءة لموقف إسالمي
 
 

التأأأأأأمين بأأأأأين النشأأأأأأة نحىىىىىاول فىىىىىي هىىىىىذه الورقىىىىىة تقىىىىىدي  قىىىىىراد  لموقىىىىىف إسىىىىى مي مىىىىىن التىىىىىأمين فىىىىىي كتىىىىىاب 
نا ىىىىب ر ىىىىيس مجلىىىىس الىىىىوزراد لشىىىىؤون اإلعىىىى  ، ، إصىىىىدار دولىىىىة اإلمىىىىارات العربيىىىىة المتحىىىىد ، مكتىىىىب واألدوار

 صفحة. 220، 2005أبو ظبي، 
 

إن اهتمامنىىىىىا بعىىىىىرض بعىىىىىض جوانىىىىىب هىىىىىذا الكتىىىىىاب، ومناقشىىىىىة أطروحاتىىىىىه، يقىىىىىو  علىىىىىى صىىىىىدوره مىىىىىن هي ىىىىىة 
رسىىىىمية حكوميىىىىىة عليىىىىىا فىىىىىي دولىىىىىة األمىىىىىارات العربيىىىىىة المتحىىىىىد .  وكمىىىىىا سىىىىىنبين فيمىىىىىا بعىىىىىد فىىىىى ن الكتىىىىىاب ربمىىىىىا 

، كمىىىىا يىىىىرد وصىىىىفه فىىىىي الكتىىىىاب أحيانىىىىا الوضىىىىعيف الرسىىىىمي مىىىىن التىىىىأمين، يكشىىىىف عىىىىن انقسىىىىا  فىىىىي الموقىىىى
 تمييزا  له عن اإللهي أو المقدس أو هكذا يوحي لنا صفة "الوضعي" أي أنه من صنع البشر.

 
يضىىىىى  الكتىىىىىاب تقىىىىىديما  مىىىىىن مكتىىىىىب شىىىىىؤون اإلعىىىىى  ، وتمهيىىىىىدا  وخمسىىىىىة مباحىىىىىث.  سىىىىىنقو  باالقتبىىىىىاس مطىىىىىوال  

لديىىىىىه نسىىىىىخة مىىىىىن الكتىىىىىاب.  وسىىىىىنتوقف عنىىىىىد كىىىىىل مبحىىىىىث بعىىىىىرض مبتسىىىىىر  لفا ىىىىىد  القىىىىىارر الىىىىىذي ال تتىىىىىوفر
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لمحتوياتىىىىه مىىىىا خىىىى  مىىىىا لىىىىه ع قىىىىة بالتىىىىأمين اإلسىىىى مي حيىىىىث نقىىىىو  بمناقشىىىىة أطروحىىىىات الكاتىىىىب المجهىىىىول، 
 أو أطروحات من اقتبس منه ، بقْدر  من التوسع.

 

 التقديم للكتاب
 

 :6في تقديمه للكتاب ذكر مكتب شؤون اإلع  ، ص 
 

أن للتىىىىأمين وظىىىىا ف متعىىىىدد  منهىىىىا: جلىىىىب األمىىىىان ببىىىىث الطمأنينىىىىة فىىىىي النفىىىىوس وتحريىىىىر الفىىىىرد مىىىىن 
بىىىىىراز الفضىىىىىا ل  قيىىىىىود الخىىىىىوف والقلىىىىىق بمىىىىىا لىىىىىذل  مىىىىىن إنعكاسىىىىىات علىىىىىى قىىىىىدر  الفىىىىىرد اإلنتاجيىىىىىة.  وا 

 األخ قية متمثلة في االحتياط المستقبلي.
 

 وذكر في ذات الصفحة:
 

ة وأخىىىىىر  سىىىىىىلبية علىىىىىى األوضىىىىىىاع التنمويىىىىىة، فمىىىىىىن األولىىىىىىى: أن لصىىىىىناعة التىىىىىىأمين تىىىىىأثيرات إيجابيىىىىىى
تكىىىىىوين رؤوس األمىىىىىوال  والمحافظىىىىىة علىىىىىى عناصىىىىىر اإلنتىىىىىا   والىىىىىتحك  فىىىىىي التىىىىىوازن االقتصىىىىىادي  
واتقىىىىىىىاد األخطىىىىىىىاد  وزيىىىىىىىاد  اال تمىىىىىىىان، وبىىىىىىىث األمىىىىىىىن والطمأنينىىىىىىىة.  أمىىىىىىىا الم خىىىىىىىذ فمنهىىىىىىىا الخسىىىىىىىار  

نهىىىىىىىا  االقتصىىىىىىىاد بنزيىىىىىىىف األمىىىىىىىوال خىىىىىىىار  ا لىىىىىىىب د  والعجىىىىىىىز عىىىىىىىن إقامىىىىىىىة بعىىىىىىىض االقتصىىىىىىىادية  وا 
المشىىىىاريع بسىىىىبب الكلفىىىىة التأمينيىىىىة  واإلغىىىىراد بىىىى ت ف األمىىىىوال عىىىىدوانا   وتكىىىىدس األمىىىىوال فىىىىي أيىىىىدي 
فسىىىىاد الىىىىذم   وضىىىىياع  بطىىىىال حقىىىىوق الغيىىىىر  وا  قلىىىىة مىىىىن النىىىىاس  والتسىىىىبب فىىىىي كثيىىىىر مىىىىن الجىىىىرا    وا 

لب النىىىىاس القىىىىدر  علىىىىى المحافظىىىىة الفرديىىىىة علىىىىى الممتلكىىىىات، وتخويىىىىف النىىىىاس والتغريىىىىر بهىىىى   وسىىىى
 مواجهة الحيا   وأخيرا  ضياع الروابط وتفك  المجتمع.

 
تؤشىىىىر قىىىىراد  هىىىىذين النصىىىىين فىىىىي نفىىىىس الصىىىىفحة الىىىىى وجىىىىود تضىىىىارب فىىىىي موقىىىىف الكاتىىىىب، إذ كيىىىىف يمكىىىىن 
التوفيىىىىىىىىق بىىىىىىىىين "جلىىىىىىىىب األمىىىىىىىىان،" علىىىىىىىىى سىىىىىىىىبيل المثىىىىىىىىال، و"تخويىىىىىىىىف النىىىىىىىىاس،" أو الجمىىىىىىىىع بىىىىىىىىين "التعىىىىىىىىاون 

ط وتفكىىىىى  المجتمىىىىىع."  وقىىىىىل مثىىىىىل ذلىىىىى  عىىىىىن الوظىىىىىا ف والتىىىىىأثيرات اإليجابيىىىىىة والتضىىىىىامن" و"ضىىىىىياع الىىىىىرواب
 والسلبية التي ذكرها الكاتب المجهول لهذا الكتاب.
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ونىىىىىر  أن هىىىىىذا التضىىىىىارب دليىىىىىل علىىىىىى تخىىىىىبط فكىىىىىري أو انحيىىىىىاز مسىىىىىبق لوجهىىىىىة نظىىىىىر معينىىىىىة يىىىىىر  فيهىىىىىا أن 
ضىىىىىاد بالنىىىىىار" أو أن صىىىىىاحبه التىىىىأمين شىىىىىر  أساسىىىىىي لكنىىىىىه مىىىىىرغ  علىىىىىى التعامىىىىىل معىىىىىه "كالمسىىىىىتجير مىىىىىن الرم

يحىىىىاول محابىىىىا  هىىىىذا االنحيىىىىاز المسىىىىبق إذ أنىىىىه ال يىىىىوفر لهىىىىذا الموقىىىىف مىىىىا يكفيىىىىه مىىىىن تحليىىىىل وحجىىىى ، وجىىىىل  
 ما يقدمه ال يتعد  "جبر الخاطر."

 
وربمىىىىا يعكىىىىس هىىىىذا الوضىىىىع التوافىىىىق والتعىىىىارض فىىىىي مصىىىىال  مىىىىالكي شىىىىركات التىىىىأمين فىىىىي دولىىىىة اإلمىىىىارات 

تغليىىىب التىىىأمين التكىىىافلي علىىىى التىىىأمين التجىىىاري.  لكىىىن هىىىذه مجىىىرد تكهنىىىىات بىىىين مىىىن يميىىىل إلىىىى  –العربيىىىة 
 وال نر  ضرور  ماسة للتوقف عندها.

 

 مباحث الكتاب
 

فيمىىىىىا يلىىىىىىي سىىىىىىنلقي بعىىىىىىض الضىىىىىود، ومىىىىىىن منظىىىىىىور نقىىىىىىدي، علىىىىىىى مىىىىىا ورد فىىىىىىي المباحىىىىىىث الخمسىىىىىىة للكتىىىىىىاب 
 بضمنها ما اعتبره الكاتب الموقف اإلس مي تجاه مؤسسة التأمين.

 
 (10-21)ص  المبحث األول: ماهية التأمين

 
فيقىىىىول إنىىىىه "مىىىىىن األمىىىىن وهىىىىو طمأنينىىىىة الىىىىىنفس  تعريفأأأأاا لًويأأأأاا للتأأأأأأمينيعىىىىرض الكاتىىىىب فىىىىي هىىىىذا المبحىىىىىث 

 وزوال الخوف، واألصل أن يستعمل في سكون القلب واطم نانه، وهو ضد الخوف والفزع."
 

"أحىىىىىىد فىىىىىىروع علىىىىىى  االقتصىىىىىىاد التطبيقىىىىىىي. ... ولمىىىىىىا كىىىىىىان علىىىىىى  االقتصىىىىىىاد  ..  التأأأأأأأمين اصأأأأأأطالحاا ويعتبىىىىىىر 
يبحىىىىث فىىىىي كيفيىىىىة إشىىىىباع الرغبىىىىات المتعىىىىدد  لألفىىىىراد مىىىىن خىىىى ل اسىىىىتخدا  المىىىىوارد المحىىىىدود  للمجتمىىىىع، نجىىىىد 
أن نشىىىاط التىىىأمين علىىىى مبىىىدأ تعظىىىي  المنىىىافع للفىىىىرد والمجتمىىىع."  ويتوسىىىع فىىىي التعريىىىف تحىىىت عنىىىوان ثىىىىانوي 

ويحصىىىىره أساسىىىا  بمفاضىىىلة الفىىىرد بىىىين حالىىىىة التأكىىىد )مىىىا يسىىىميه خسىىىار  ماليىىىىة  تصأأأاديين للتأأأأمينتعريأأأف االق
مؤكىىىد  هىىىي تحمىىىل قسىىىط التىىىأمين( مقابىىىل حالىىىة عىىىد  التأكىىىد )تىىىأرج  الحالىىىة بىىىين احتمىىىال ضىىىعيف للتعىىىرض 
لخسىىىىار  ماليىىىىة كبيىىىىر  وبىىىىين احتمىىىىال كبيىىىىر بعىىىىد  التعىىىىرض للخسىىىىار  فىىىىي المطلىىىىق(.  وهىىىىذه تقىىىىو  علىىىىى أسىىىىس 

 ياضية وقانون األعداد الكبير .ر 
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فىىىىىي واليىىىىىة كاليفورنيىىىىىا بأنىىىىىه  تعريأأأأأف قأأأأأانوني للتأأأأأأمينوقبىىىىىل عىىىىىرض التعريىىىىىف االقتصىىىىىادي يقتىىىىىبس الكاتىىىىىب 
"عقىىىد بمقتضىىىاه يتعهىىىد شىىىىخص بتعىىىويض آخىىىر عىىىىن خسىىىار  أو تلىىىف أو مسىىىؤولية تنشىىىىأ عىىىن حىىىادث عىىىىارض 

ي معالجىىىىىة التعريىىىىىف القىىىىىانوني أو غيىىىىىر معىىىىىروف مقىىىىىدما ." ثىىىىى  يقفىىىىىز إلىىىىىى التعريىىىىىف االقتصىىىىىادي ويسىىىىىتمر فىىىىى
 .  ويعرفه كما يلي:عقد التأمينقبل أن ينتقل بعدها مباشر  إلى عنوان ثانوي آخر هو 

 
اتفىىىىاق بىىىىين طىىىىرفين الطىىىىرف األول هىىىىو المىىىىؤمن )شىىىىركة التىىىىأمين(، والطىىىىرف الثىىىىاني هىىىىو المىىىىؤمن لىىىىه 

مىىىىىؤمن منىىىىىه )المسىىىىىتأمن(.  يتعهىىىىىد فيىىىىىه الطىىىىىرف األول بتعىىىىىويض الخسىىىىىار  نتيجىىىىىة وقىىىىىوع الخطىىىىىر ال
بمبلىىىىى  ال يتعىىىىىد  مىىىىىا هىىىىىو منصىىىىىوص عليىىىىىه فىىىىىي العقىىىىىد، ويقىىىىىو  الطىىىىىرف األول بىىىىىالتعويض مقابىىىىىل 
دفعىىىه ]دفىىىع[ الطىىىرف الثىىىاني مبلغىىىا  محىىىددا  )قسىىىط التىىىأمين(، وقىىىد يكىىىون المسىىىتفيد المىىىؤمن لىىىه نفسىىىه 

 أو شخص آخر )جهة أخر (.
 

ذلىىىىى  للمبحىىىىىث الثىىىىىاني، النشىىىىىأ  والكاتىىىىىب ال يىىىىىوفي الجانىىىىىب القىىىىىانوني حقىىىىىه مىىىىىن العىىىىىرض والتحليىىىىىل إذ يتىىىىىر  
واألدوار، ممىىىىىىا ال ع قىىىىىىة لىىىىىىه بماهيىىىىىىة التىىىىىىأمين.  ففىىىىىىي المبحىىىىىىث الثىىىىىىاني، وتحىىىىىىت عنىىىىىىوان اإلطىىىىىىار القىىىىىىانوني 

 (.53-43لعملية التأمين، يعرض عقد التأمين ومتطلباته وخصا ص عقد التأمين .. ال  )ص 
 

االنتقىىىال إلىىىىى غيىىىىره.  وهكىىىىذا هىىىذه االنتقىىىىاالت تضىىىىعف العىىىرض وكىىىىان مىىىىن األفضىىىىل إشىىىباع كىىىىل عنىىىىوان قبىىىىل 
عأأأأأادة التأأأأأمين، أنأأأأأواأ التأأأأأأمين، يتبعىىىىىه بعىىىىرض لسأأأأوق التأأأأأأميننىىىىر  أنىىىىىه يعىىىىرض تعريفىىىىىا   .  ومىىىىىن ثىىىىى  وا 

( الىىىىىذي كىىىىىان مىىىىىن األحىىىىىر  أن 29-22)ص  االخىىىىىت ف بىىىىىين التكافىىىىىل االقتصىىىىىادي اإلسىىىىى مي وبىىىىىين التىىىىىأمين
يىىىىأتي بعىىىىد تعريىىىىف عقىىىىد التىىىىأمين ألن عىىىىرض االخىىىىت ف هىىىىذا بىىىىين النظىىىىامين هنىىىىا يسىىىىاعد فىىىىي فهىىىى  أفضىىىىل 

 لماهية التأمين كمشروع تجاري وكمشروع إس مي بديل أو مكمل له.
 

ان مىىىىىن ويسىىىىىتمر الكاتىىىىىب فىىىىىي خلىىىىىط المعالجىىىىىة إذ يىىىىىأتي علىىىىىى ذكىىىىىر الع قىىىىىة بىىىىىين التىىىىىأمين والخطىىىىىر التىىىىىي كىىىىى
رقابأأأأأأة األنسىىىىىب أن يكىىىىىىون ضىىىىىمن التعريىىىىىىف االقتصىىىىىادي.  ويختىىىىىىت  الكاتىىىىىب هىىىىىىذا المبحىىىىىىث بعىىىىىرض تىىىىىىاري  

(.  ويحىىىىار المىىىىرد فىىىي تفسىىىىير عىىىرض هىىىىذا الموضىىىىوع ضىىىمن ماهيىىىىة التىىىىأمين 30)ص  الدولأأأة علأأأأى التأأأأأمين
 خاصة وأن المبحث الثاني، النشأ  واألهداف، هو المكان المناسب له.

 
( وربمىىىىا لىىىىيس دقيقىىىىا  فيمىىىىا يخىىىىص بىىىىدد 30قصىىىىيرا  )ص  دولأأأأة علأأأأى التأأأأأمينرقابأأأأة الجىىىىاد عىىىىرض تىىىىاري  

إشىىىىىراف الدولىىىىىة علىىىىىى النشىىىىىاط التىىىىىأميني فىىىىىي أوروبىىىىىا والواليىىىىىات المتحىىىىىد  األمريكيىىىىىة.  فهىىىىىو يعتبىىىىىر "سويسىىىىىرا 
وفرنسىىىىا مىىىىن أقىىىىد  البلىىىىدان التىىىىي شىىىىهدت تىىىىوفير األسىىىىس القانونيىىىىة لتنظىىىىي  إشىىىىراف ورقابىىىىة الدولىىىىة علىىىىى قطىىىىاع 
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ىىىىل القىىىىانون الىىىذي صىىىىدر بسويسىىىىرا فىىىىي التىىىأمين فقىىىىد ف أحكامىىىا  تتعلىىىىق برقابىىىىة الدولىىىىة علىىىىى  2885يونيىىىىه  25ص 
هي ىىىىات التىىىىأمين ..."  لعلنىىىىا مخط ىىىىين فىىىىي تقىىىىدير عىىىىد  الدقىىىىة خاصىىىىة وأن الكاتىىىىب لىىىى  يوضىىىى  مهىىىىا  الوظيفىىىىة 
 الرقابيىىىىىة )حمايىىىىىة حقىىىىىوق المىىىىىؤمن لهىىىىى ، تنظىىىىىي  مزاولىىىىىة النشىىىىىاط التىىىىىأميني مىىىىىن مختلىىىىىف الهي ىىىىىات وغيرهىىىىىا(. 
لكىىىن مىىىا يىىىرج  موقفنىىىا هىىىو مىىىا جىىىاد فىىىي دراسىىىة أكاديميىىىة تىىىذكر أن أول واليىىىة فىىىي أمريكىىىا قامىىىت بتنظىىىي  قسىىى  

أي قبىىىىل ث ثىىىىين سىىىىنة مىىىىن  2855.88لمشىىىىراف علىىىىى التىىىىأمين كانىىىىت واليىىىىة ماسشوسىىىىتس، وكىىىىان ذلىىىى  سىىىىنة 
 التشريع السويسري.

 
ة إلىىىىى "أحكىىىىا  قىىىىانون الشىىىىركات أمىىىىا الرقابىىىىة فىىىىي الدولىىىىة العثمانيىىىىة فىىىى ن الكاتىىىىب يىىىىذكر بأنهىىىىا كانىىىىت خاضىىىىع

األجنبيىىىىة الُمْغفلىىىىىة والشىىىىىركات التىىىىىي أصىىىىىدرت رأسىىىىىمالها باألسىىىىه  والىىىىىذي أصىىىىىدره السىىىىىلطان محمىىىىىد رشىىىىىاد فىىىىىي 
(.  لكننىىىىىىا نجىىىىىىد فىىىىىىي دراسىىىىىىة حديثىىىىىىة أن الرقابىىىىىىة علىىىىىىى التىىىىىىأمين بىىىىىىدأت فىىىىىىي 30 ." )ص 2920نىىىىىىوفمبر عىىىىىىا  

الشىىىىأن كىىىىىان القىىىىانون التجىىىىاري لسىىىىىنة التطىىىىور بصىىىىيغة أوليىىىىة فىىىىىي القىىىىرن التاسىىىىع عشىىىىر، فىىىىىأول تشىىىىريع بهىىىىذا 
)الىىىىىىذي كىىىىىىر س  2863بشىىىىىىأن التىىىىىىأمين البحىىىىىىري(، تبعىىىىىىه قىىىىىىانون التجىىىىىىار  البحريىىىىىىة لسىىىىىىنة  29)المىىىىىىاد   2850

 89القس  الثالث برمته للتأمين البحري(.
 

حيىىىىىىث "أعطيىىىىىىت شىىىىىىركات التىىىىىىأمين فىىىىىىي  2957ويتوقىىىىىىف الكاتىىىىىىب، فىىىىىىي عىىىىىىرض تىىىىىىاري  الرقابىىىىىىة، عنىىىىىىد سىىىىىىنة 
وشىىىىركات التىىىىأمين فىىىىي سىىىىوريا المنشىىىىىأ   2957الصىىىىادر فىىىىىي ينىىىىاير  23  رقىىىى  مصىىىىر والمنشىىىىأ  وفىىىىق المرسىىىىو 

يونيىىىىىه مهلىىىىىة خمىىىىىس سىىىىىنوات لتوفيىىىىىق أوضىىىىىاعها مىىىىىع  8بتىىىىىاري   222اسىىىىىتنادا  إلىىىىىى المرسىىىىىو  التشىىىىىريعي رقىىىىى  
ال ألغىىىىىىي تسىىىىىجيلها." )ص  (.  والسىىىىىىؤال هنىىىىىا: لمىىىىىىاذا التوقىىىىىف عنىىىىىىد هىىىىىذا التىىىىىىاري  خاصىىىىىىة وأن 30أحكامىىىىىه وا 

 بأن هذا العرض لتاري  الرقابة انتقا ي؟ الكاتب ل  ينبه القارر
 

محتويىىىىات هىىىىذا المبحىىىىث ال ترتقىىىىي إلىىىىى عنىىىىوان ماهيىىىىة التىىىىأمين بسىىىىبب الخلىىىىط واالنتقىىىىال مىىىىن موضىىىىوع إلىىىىى 
 آخر ال ع قة مباشر   له بماهية التأمين: أي ما هو التأمين أو جوهره.

 
 (58-11)ص  المبحث الثاني: شركات التأمين: النشأة واألهداف

                                                 
88 Irving Peffer & David R Klock, Perspective on Insurance (Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs, 

NJ, 1964), p 35. 

 سنحاول اقتفا  تاريخ الرقابة على التأمين في مصادر أخرى في المستقبل.

 
89 Murat Koraaltürk & Fatih Kahya, “Insurance in the Ottoman Empire” in What Hurts the Purse 

Hurts the Soul (Istanbul: Ottoman Bank Archives and Research Centre 2009), p 12. 
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التىىىىأمين، أي أصىىىىول وتطىىىىور النشىىىىاط التىىىىأميني عبىىىىر التىىىىاري  فىىىىي العىىىىال ، لخ صىىىىها الكاتىىىىب فىىىىي خمىىىىس نشىىىىأ  

( وهىىىىىىي قصىىىىىىير  خاصىىىىىىة وأن "النشىىىىىىأ " تىىىىىرد فىىىىىىي عنىىىىىىوان الكتىىىىىىاب.  وخىىىىىىص  "تطىىىىىىور 38-33صىىىىىفحات )ص 
التىىىىأمين فىىىىي الىىىىدول الناميىىىىة، وخاصىىىىة دول المشىىىىرق العربىىىىي" بأربعىىىىة سىىىىطور: فلىىىى  تعىىىىرف هىىىىذه الىىىىدول "نظىىىىا  

إال متىىىىىأخرا  وخاصىىىىىة بعىىىىىد القىىىىىرن التاسىىىىىع عشىىىىىر المىىىىىي دي عنىىىىىدما بىىىىىدأ االتصىىىىىال والتبىىىىىادل التجىىىىىاري  التىىىىىأمين
بىىىىىين بىىىىى د المشىىىىىرق وبىىىىىى د المغىىىىىرب ينمىىىىىو فىىىىىىي صىىىىىور  مبىىىىىادالت وصىىىىىفقات تجاريىىىىىىة، لىىىىىذل  كىىىىىان التىىىىىىأمين 
البحىىىىىىري علىىىىىىى البضىىىىىىا ع الحكوميىىىىىىة مىىىىىىن الىىىىىىب د األوروبيىىىىىىة هىىىىىىو أول أنىىىىىىواع التىىىىىىأمين التىىىىىىي عرفتهىىىىىىا ب دنىىىىىىا 

 (.38عربية." )ص ال
 

كتىىىىىب الفقيىىىىىه الشىىىىىامي قابىىىىىل للنقىىىىىاي.  فعنىىىىىدما  البضأأأأأائع الحكوميأأأأأةالقىىىىىول إن الىىىىىىتأمين البحىىىىىري كىىىىىان علىىىىىى 
شأأأأأرح تنأأأأأوير  رد المحتأأأأأار علأأأأأى الأأأأأدر المختأأأأأار(، فىىىىىي حاشىىىىىيته الشىىىىىهير  2836 - 2784ابىىىىىن عابىىىىىدين )

ولىىىىيس الحكومىىىىة.  ، ُمعلنىىىىا  رفىىىىض التىىىىأمين، ذكىىىىر التجىىىىار حاشأأأأية ابأأأأن عابأأأأدينالمعىىىىروف باسىىىى   ،اإلبصأأأأار
 ومما قاله ابن عابدين:

 
ىىىىىا هالاىىىىى ا ِفىىىىىي ا ْرِبىىىىىيِ  ما تاْضىىىىىِميِن اْلحا ىىىىىْوكارا   وا ىىىىىم ى سا ىىىىىا ُيسا ْفىىىىىِع ما ىىىىىاُر ِمىىىىىْن دا لُىىىىىُه التُّج  ىىىىىا ياْفعا ْطلاىىىىىب  ُمِهىىىىى ٌّ ِفيما ْرناىىىىىاُه "ما ىىىىىا قارا ِبما ىىىىىِب. وا ْركا ْلما

ثُىىىىىرا  ىىىىىا كا ىىىىىوااُب ما ْرِبىىىىى ياْظهاىىىىىُر جا ب ىىىىىا ِمىىىىىْن حا ْركا ُروا ما ىىىىىارا إذاا اْسىىىىىتاْأجا ْت اْلعاىىىىىاداُ  أان  التُّج  ىىىىىرا اِنناىىىىىا: واُهىىىىىوا أان ىىىىىُه جا ما ْنىىىىىُه ِفىىىىىي زا ىىىىىؤااُل عا ي   السُّ
ِلىىىى ا  ىىىىم ى ذا ْرِبىىىىي   ُمِقىىىىي   ِفىىىىي ِبىىىى ِدِه، ُيسا ىىىىا ِلراُجىىىىل  حا ْعُلوم  ىىىىاال  ما ىىىىا ما ياىىىىْدفاُعونا أاْيض  تاىىىىُه، وا لاىىىىى أان ىىىىُه  ياىىىىْدفاُعونا لاىىىىُه ُأْجرا ىىىىْوكارا   عا ىىىىاُل: سا اْلما

ىىىىىامِ  ْيىىىىىِرِه، فاىىىىىذاِل ا الر ُجىىىىىُل ضا ىىىىىراق  أاْو ناْهىىىىىب  أاْو غا ىىىىىْرق  أاْو غا ىىىىىِب ِبحا ْركا ىىىىىاِل ال ىىىىىِذي ِفىىىىىي اْلما ىىىىىا هالاىىىىى ا ِمىىىىىْن اْلما ْهما ىىىىىا ما ن  لاىىىىىُه ِبُمقاابالاىىىىىِة ما
اِرناىىىىىىا يُ  ْنىىىىىىُه ُمْسىىىىىىتاْأمان  ِفىىىىىىي دا ِكيىىىىىىل  عا لاىىىىىىُه وا ىىىىىىْلطااِن ياْقىىىىىىِبُض ِمىىىىىىْن ياْأُخىىىىىىُذُه ِمىىىىىىْنُهْ ، وا ىىىىىىوااِحِل اإلْسىىىىىى ِمي ِة ِبىىىىىىِ ْذِن السُّ ِقىىىىىىيُ  ِفىىىىىىي بىىىىىى ِد الس 

ىىىىا ِن ِللتُّج  ِلىىىى ا اْلُمْسىىىىتاْأما دِ ي ذا ىىىىْيد  ُيىىىىؤا ىىىىاِلِهْ  ِفىىىىي اْلباْحىىىىِر شا ذاا هالاىىىى ا ِمىىىىْن ما ىىىىْوكاراِ  وااِ  ىىىىالا الس  ىىىىاِر ما ىىىىا، وااال ىىىىِذي ياْظهاىىىىُر التُّج  ام  لاىىىىُه تاما ِر بادا
ُ .ِلي: أان   ا ال ياْلزا اِلِه ألن  هاذاا اْلِتزاا   ما  ُه ال ياِحلُّ ِللت اِجِر أاْخُذ باداِل اْلهااِلِ  ِمْن ما

 
ونعىىىذر الكاتىىىب فىىىي عرضىىىىه القصىىىير لتىىىاري  التىىىأمين فىىىىي البلىىىدان العربيىىىة ألن هىىىذا التىىىىاري  لىىىيس موثقىىىا  ولىىىى  

 كنشاط اقتصادي متميز نشأ يخضع للبحث األكاديمي.  وقد ذكرنا في دراسة لنا أن التأمين
 

فىىىىىىي صىىىىىىيغته الك سىىىىىىيكية فىىىىىىي المراكىىىىىىز المدنيىىىىىىة األوروبيىىىىىىة.  وارتىىىىىىبط تطىىىىىىور هىىىىىىذا النشىىىىىىاط بتىىىىىىدخل الدولىىىىىىة مىىىىىىن جهىىىىىىة، 
وباالسىىىىىىتجابة للحاجىىىىىىات االقتصىىىىىىادية واالجتماعيىىىىىىة الجديىىىىىىد  ومىىىىىىا يفرضىىىىىىه التقىىىىىىد  التكنولىىىىىىوجي مىىىىىىن تحىىىىىىديات مىىىىىىن جهىىىىىىة 

ات عميقىىىىة فىىىىي أوروبىىىىا وفىىىىي منىىىىاطق أخىىىىر .  وهىىىىو قطعىىىىا  لىىىى  ينشىىىىأ مىىىىن فىىىىراو بىىىىل اسىىىىتمد بعضىىىىا  مىىىىن أصىىىىوله مىىىىن ممارسىىىى
أخىىىىىر  مىىىىىن العىىىىىال  ومنهىىىىىا العىىىىىراق القىىىىىدي .  وانتقىىىىىل التىىىىىأمين إلىىىىىى العىىىىىال  العربىىىىىي مىىىىىن خىىىىى ل الوكىىىىىاالت األجنبيىىىىىة ضىىىىىمن 
التوسىىىىىع الرأسىىىىىمالي األوروبىىىىىي الىىىىىذي أتخىىىىىذ شىىىىىك   تجاريىىىىىا  ومىىىىىن ثىىىىى  كولونياليىىىىىا . ولسىىىىىنا هنىىىىىا بصىىىىىدد التعىىىىىر  لعىىىىىرض هىىىىىذا 

أن النشىىىىاط التىىىىأميني فىىىىي العىىىىال  العربىىىىي لىىىى  يبىىىىدأ وطنيىىىىا .  وقىىىىد مضىىىىت فتىىىىر  طويلىىىىة قبىىىىل األمىىىىر بىىىىل مجىىىىرد اإلشىىىىار  إلىىىىى 
أن تأخىىىىىىذ النخىىىىىىب التجاريىىىىىىة المحليىىىىىىة علىىىىىىى عاتقهىىىىىىا تأسىىىىىىيس شىىىىىىركات تىىىىىىأمين وطنيىىىىىىة. فشىىىىىىركة التىىىىىىأمين األهليىىىىىىة تأسسىىىىىىت 
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 إال أن نشىىىىىىىىىاطها كىىىىىىىىان ضىىىىىىىىىيقا  )ولىىىىىىىى  تمىىىىىىىىىارس التىىىىىىىىأمين علىىىىىىىىىى الحيىىىىىىىىا  أوال وأسسىىىىىىىىىت شىىىىىىىىىركة 2900فىىىىىىىىي مصىىىىىىىىىر سىىىىىىىىنة 
متخصصىىىىىىىة فىىىىىىىي اإلسىىىىىىىكندرية، حيىىىىىىىث يحتشىىىىىىىد األجانىىىىىىىب، لبيىىىىىىىع وثىىىىىىىا ق التىىىىىىىأمين(.  وفىىىىىىىي العىىىىىىىراق تأسسىىىىىىىت أول شىىىىىىىركة 

.  البحىىىىىث فىىىىىي هىىىىىذا التىىىىىاري  بحاجىىىىىة إلىىىىىى مىىىىىن يىىىىىنهض بىىىىىه علىىىىىى 2946تىىىىىأمين وطنيىىىىىة، شىىىىىركة الرافىىىىىدين للتىىىىىأمين، سىىىىىنة 
 90.المستو  األكاديمي وربطه بسياق التطور االقتصادي

 
لكاتىىىب لىىى  يفىىىرد لهىىىا فصىىى   وال نىىىدري إن كىىىان المىىىراد مىىىن هىىىذه األهىىىداف مسىىىاهمة فىىى ن ا أهأأأداف التأأأأمينأمىىىا 

النشىىىىاط التىىىىأميني فىىىىي التنميىىىىة االقتصىىىىادية، أو إبىىىىراز السىىىىلبيات والم خىىىىذ التىىىىي ألحقهىىىىا بهىىىىذا النشىىىىاط، كتلىىىى  
 االقتصىىىىاد الكلىىىىي للتىىىىأمين.  لكننىىىىا نعتقىىىىد أن الكاتىىىىب كىىىىان يرمىىىىي إلىىىىى دراسىىىىة 64-62التىىىىي وردت فىىىىي ص 

 ولخصها تحت العناوين التالية: وظائف شركات التأمينرضها في صيغة وقد ع
 

، وتشىىىىمل االحتيىىىىاط والتىىىىدبر للمسىىىىتقبل مىىىىن خىىىى ل اإلدخىىىىار، إيثىىىىار الغيىىىىر علىىىىى الىىىىنفس، الوظىىىىا ف األخ قيىىىىة
 (39-38التعاون والتضامن، االعتماد على النفس، وتنمية الشعور بالمسؤولية. )ص 

 
بهىىىىىىا "حمايىىىىىة الطبقىىىىىات الضىىىىىعيفة مىىىىىىن األخطىىىىىار التىىىىىي يتعرضىىىىىون إليهىىىىىىا، ، ويقصىىىىىد الوظىىىىىا ف االجتماعيىىىىىة

 (39دون أن تدخل إرادته  فيها ودون أن يكون لديه  الغطاد المادي لحماية أنفسه ." )ص 
 

 (:42-39، ويلخصها بسبع نقاط )ص الوظا ف االقتصادية
 
ة مىىىىىىىىن المخىىىىىىىىاطر وآثارهىىىىىىىىا، رسىىىىىىىى  زيىىىىىىىىاد  ورفىىىىىىىىع اإلنتىىىىىىىىا : المحافظىىىىىىىىة علىىىىىىىىى القىىىىىىىىو  اإلنتاجيىىىىىىىىة البشىىىىىىىىرية أو الماديىىىىىىىى 2

 السياسات اإلنتاجية بأمان 
 
إجىىىىىىراد تقىىىىىىديرات سىىىىىىليمة لتكىىىىىىاليف اإلنتىىىىىىا  عىىىىىىن طريىىىىىىق تغطيىىىىىىة األخطىىىىىىار المسىىىىىىتقبلية مقابىىىىىىل تكلفىىىىىىة معلومىىىىىىة هىىىىىىي  2

 قسط التأمين، ضمان رأس المال عن طريق التعويض التأميني 
 
 االقتصادية تكوين رؤوس األموال وتوجيهها لتمويل خطط التنمية  3
 
 تسهيل عمليات االقتراض واالستثمار في سندات الدولة واألشخاص العامة  4
 

                                                 
، مجلوة االتحواد العوام العربوي التأممين الرربأ مداخلة حوول تحوديث البحوث فوي التوأمين وتاريخوم فوي العوالم العربوي،" مصبا  كمال" " 90

 .  أنظر أيضاً النسخة اإللكترونية:3112، 99للتأمين، العدد 

http://misbahkamal.blogspot.com/2009/03/99-2008.html 

 

http://misbahkamal.blogspot.com/2009/03/99-2008.html
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الحىىىىىىد مىىىىىىن االسىىىىىىته   وزيىىىىىىاد  المىىىىىىدخرات  التخفيىىىىىىف مىىىىىىن التضىىىىىىخ  عىىىىىىن طريىىىىىىق امتصىىىىىىاص جىىىىىىزد مىىىىىىن السىىىىىىيولة  5
 النقدية في صور  أقساط للتأمين، وتوجيه أرصد  شركات التأمين نحو مشروعات صناعية 

 
التلقىىىىىا ي فىىىىىي االقتصىىىىىاد ففىىىىىي أثنىىىىىاد الىىىىىروا  ينفىىىىىق العىىىىىاملون أقسىىىىىاط تىىىىىأمين بطالىىىىىة، وأثنىىىىىاد الكسىىىىىاد تحقيىىىىىق التىىىىىوازن  6

 تصرف له  التعويضات 
 
 توفير فرص للعمل.  7
 

علىىىىىى النحىىىىىو  كوظأأأأأائف لشأأأأأركة التأأأأأأمينفىىىىى ن الكاتىىىىىب يعىىىىىرض عناصىىىىىره  االقتصىىىىىاد الجز ىىىىىي للتىىىىىأمينأمىىىىىا 
 التالي:
 

 اإلنتا  "المبيعات" 2
 األخطار"االكتتاب "انتقاد  2

 التسعير والرقابة اإلحصا ية 3

 إدار  التعويضات 4

 االستثمار والتمويل 5

 المحاسبة ومس  الدفاتر 6

 تقدي  خدمات متنوعة كاالستثمارات الفضا ية ]؟[، بحوث التسويق، خدمات هندسية وإلدار  األفراد 7

 
األخطىىىىىىىار ( فىىىىىىىي التعليىىىىىىىق علىىىىىىىى المبيعىىىىىىىات وانتقىىىىىىىاد األخطىىىىىىىار وتسىىىىىىىعير 42ويكىىىىىىىرس أربىىىىىىىع فقىىىىىىىرات )ص 

وتعىىىىىىويض العميىىىىىىل.  وكىىىىىىان مىىىىىىن المناسىىىىىىب أن يتوسىىىىىىع فىىىىىىي عىىىىىىرض وتحليىىىىىىل االقتصىىىىىىاد الكلىىىىىىي والجز ىىىىىىي 
 للنشاط التأميني ألنه ل  يلق ما يكفي من عناية االقتصاديين والعاملين في قطاع التأمين العربي.

 
ون حىىىىىىظ فىىىىىىي هىىىىىىذا المبحىىىىىىث التحىىىىىىول إلىىىىىىى معالجىىىىىىة مواضىىىىىىيع تىىىىىىدخل فىىىىىىي صىىىىىىلب عقىىىىىىد التىىىىىىأمين: اإلطىىىىىىار 

( 53-44(، الخصىىىىىىىىا ص أو السىىىىىىىمات القانونيىىىىىىىة لعقىىىىىىىد التىىىىىىىىأمين )ص 43القىىىىىىىانوني لعمليىىىىىىىة التىىىىىىىأمين )ص 
قبىىىىىل أن يرجىىىىىع إلىىىىىى متطلبىىىىىات المبحىىىىىث بالحىىىىىديث عىىىىىن منشىىىىى ت التىىىىىأمين )التعىىىىىاوني، الحكىىىىىومي، التجىىىىىاري( 

 .56-54في الصفحات 
 

)ص  المبحأأأأث الثالأأأأث: انعكاسأأأأات صأأأأناعة التأأأأأمين علأأأأى األوضأأأأاأ التنمويأأأأة
51-44) 
 



 مؤسسة التأمين: دراسات تاريخية ونقدية

 
 
 

 
 - 224 - 

 (.64-60( والم خذ على التأمين )ص 60-59يض  هذا المبحث اآلثار اإليجابية للتأمين )ص 
 

 اإليجابيات
 

 حدد الكاتب هذه اإليجابيات بالتالي:
 

تكىىىىىىىوين رأس المىىىىىىىال، والمحافظىىىىىىىة علىىىىىىىى عناصىىىىىىىر اإلنتىىىىىىىا ، والىىىىىىىتحك  فىىىىىىىي التىىىىىىىوازن االقتصىىىىىىىادي، واتقىىىىىىىاد 
وبىىىىىىث األمىىىىىىن والطمأنينىىىىىىة.  وهىىىىىىذه تىىىىىىدخل تحىىىىىىت عنىىىىىىوان األخطىىىىىىار )الخطىىىىىىر المعنىىىىىىوي(، وزيىىىىىىاد  اال تمىىىىىىان، 

االقتصىىىىاد الكلىىىىي والجز ىىىىي للتىىىىأمين.  وكىىىىان مىىىىن المناسىىىىب أن يجمىىىىع م حظاتىىىىه بهىىىىذا الشىىىىأن مىىىىع تلىىىى  التىىىىي 
االقتصىىىىاد الكلىىىىي والجز ىىىىي للنشىىىىاط عرضىىىىها تحىىىىت عنىىىىوان أهىىىىداف التىىىىأمين، بعىىىىد تغييىىىىر هىىىىذا العنىىىىوان ليشىىىىمل 

 عا  تحت هذا المبحث الثالث بضمنها الم خذ.بدال  من تشتيتها، لتندر  م التأميني
 

 المآخذ على التأمين
 

 (:64-60وهذه مجموعة من السلبيات حصرها الكاتب باآلتي )ص 
 

 التأمين خسار  اقتصادية .2

 إنها  االقتصاد بنزيف األموال خار  الب د .2

 عجز بعض المشاريع عن القيا  بسبب الكلفة التأمينية .3

 عدوانا  اإلغراد ب ت ف األموال  .4

 تكدس األموال في أيدي قلة من الناس .5

 التسبب في كثير من الجرا   .6

 إبطال حقوق اآلخرين .7

 إفساد الذم  .8

 ضياع المحافظة الفردية على الممتلكات .9

 تخويف الناس والتغرير به  .20

 سلب الناس القدر  على مواجهة الحيا  .22

 ضياع الروابط وتفك  المجتمع .22
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دا المفىىىىىردات العاطفيىىىىىة التىىىىىي يسىىىىىتخدمها الكاتىىىىىب، هىىىىىي عىىىىىد  تسىىىىىاوقها مىىىىىع المشىىىىىكلة األساسىىىىىية فىىىىىي هىىىىىذه الم خىىىىىذ، عىىىىى
العىىىىىرض الىىىىىذي قدمىىىىىه الكاتىىىىىب عىىىىىن أهميىىىىىة التىىىىىأمين ودوره االقتصىىىىىادي فىىىىىي أقسىىىىىا  أخىىىىىر  مىىىىىن الكتىىىىىاب.  يضىىىىىاف إلىىىىىى 
ذلىىىىى  المفارقىىىىىة الكبىىىىىر  الىىىىىوارد  فىىىىىي ثنايىىىىىا الكتىىىىىاب بىىىىىين الىىىىىرفض النظىىىىىري للتىىىىىأمين والقبىىىىىول الرسىىىىىمي والقىىىىىانوني للتىىىىىأمين 

دولىىىىىة اإلمىىىىىارات العربيىىىىىة.  إن كىىىىىان النشىىىىىاط التىىىىىأميني التجىىىىىاري سىىىىىي ا ، حسىىىىىب معىىىىىايير الكاتىىىىىب، لىىىىى  هىىىىىذا االحتفىىىىىاد  فىىىىىي
بالتىىىىىأمين فىىىىىي دولىىىىىة اإلمىىىىىارات العربيىىىىىة )المبحىىىىىث الرابىىىىىع( وصىىىىىناعة التىىىىىأمين فىىىىىي العىىىىىال  العربىىىىىي )المبحىىىىىث الخىىىىىامس(.  

ف لمؤسسىىىىىة التىىىىىأمين ولسىىىىىلبيات معينىىىىىة، إذ إن معظىىىىى  هىىىىىذه الم خىىىىىذ قا مىىىىىة علىىىىىى موقىىىىىف إيىىىىىديولوجي وتقيىىىىىي  غيىىىىىر منصىىىىى
وقىىىىىىد اقتىىىىىىبس الكاتىىىىىىب جميىىىىىىع هىىىىىىذه   91.ال يأخىىىىىىذ بنظىىىىىىر االعتبىىىىىىار تطىىىىىىور النشىىىىىىاط التىىىىىىأميني وشىىىىىىروطه التاريخيىىىىىىة

 92موقىىىىىع إلكترونىىىىىي دون ذكىىىىىر الىىىىىرابط لهىىىىىاالمنشىىىىىور  فىىىىىي  إبىىىىىراهي  بىىىىىن ثنيىىىىىان الم خىىىىىذ مىىىىىن مقالىىىىىة د. سىىىىىليمان بىىىىىن
 فيها الكثير من االستع د الفكري والمغالطات.  سنقتبس نصوصا  من هذه الم خذ أوال  ومن ث  نعلق عليها.

 

 أوال: التأمين خسارة اقتصادية
 

قىىىىىْدرا  ال يسىىىىىتهان بىىىىىه  إن الىكىثىىىىىر  هىىىىىي الجماعىىىىىىىة الخاسىىىىىىىر  فىىىىىي عمليىىىىىة التىىىىىأمين، والقلىىىىىة النىىىىادر  هىىىىىي الف ىىىىىة الرابحىىىىىة  فىىىىى ن  
فىىىىىالرابحون الحقيقيىىىىىون  الىتىأمىىيىىىىىن فىىىىىي العىىىىىال  األفىىىىىراد والجماعىىىىىات والجهىىىىات والىىىىىدول ُيرمىىىىىى بىىىىىه فىىىىي صىىىىىناديقمىىىىن أمىىىىىوال 

هىىى  قىىىاد  التىىىأمين فىىىي  وراد خسىىىار  المجمىىىوع فىىىي عمليىىىة التىىىأمين قلىىىة مىىىن النىىىاس تىكىىىىاد ُتعىىىد علىىىى األصىىىابع أول ىىى  مىىىن
التىىىىأمين )ملتىىىىىون آرثىىىىىر(: إن نىسىبىىىىىىة  .  يقىىىىىول خبيىىىىرالعىىىىال .  لىىىىىذا فخسىىىىىار  األمىىىىة بالتىىىىىأمين باهظىىىىىة، وهىىىىىىي عىامىىىىىىة شىىىىىاملة

 .من قيمة األقساط  %1.3ما يعاد إلى المؤمن له  في التأمين على الحيا 
 

لىىىىىيس هىىىىىذا بالمقىىىىىا  المناسىىىىىب لمناقشىىىىىة الحجىىىىى  المعروضىىىىىة ضىىىىىد التىىىىىأمين.  لنتفىىىىىق أوال  أن التىىىىىأمين بشىىىىىقيه 
 تنظ  عقود التأمين ضمن هذه الرؤية.الرأسمالي واإلس مي يستهدف تحقيق الرب .  ولتحقيق ذل  

 
" ينحصىىىىر، فىىىىي تفكيىىىىر الكاتىىىىب بالتىىىىأمين علىىىىى الحيىىىىا .  فهىىىىو  يقىىىىول، التأأأأأمين خسأأأأارة اقتصأأأأاديةالقىىىىول إن "

إن نسىىىىبة مىىىىا يعىىىىاد إلىىىىى المىىىىؤمن لهىىىى  فىىىىي التىىىىأمين علىىىىى الحيىىىىا   93اعتمىىىىادا  علىىىىى خبيىىىىر التىىىىأمين األمريكىىىىي،
                                                 

مدار التأممين  اصيأيو واليأديو تتخذ موقفاً سلبياً مون التوأمين.  أنظور علوى سوبيل المثوال: د. عيسوى عبوده،  معظم الدراسات األسالموية 91

 ة0913 البحوع العلمية، الكويت وبيروت،

 

بالقصوويم  أنظور مقالوة د. سووليمان بون إبوراهيم بوون ثنيوان، عضوو هيئووة الـتـدريوـس فوـي فوورع جامعوة اإلموام محموود بون سوعود اإلسووالمية 92

.  ولووم يشوور الكاتوو  المججووول إلووى عنوووان الموقووع أو يأأيد الاوا أأدالمعنونووة "حقيقووة شووركات التووأمين" المنشووورة فووي الموقووع اإللكترونووي 

ولويس فوي بود  عور  المآخوذ وكوأن هوذه الفقورة هوي الوحيودة التوي تعتمود  03رابط المقالوة، واكتفوى باإلحالوة لكاتو  المقالوة تحوت الفقورة 

 على مقالة بن ثنيان.

http://www.saaid.net/arabic/ar63.htm 
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كتىىىىاب المقتىىىىبس منىىىىه لمناقشىىىىة هىىىىذه األطروحىىىىة.  ولكىىىىن، فىىىىي مىىىىن قيمىىىىة األقسىىىىاط."  ال يتىىىىوفر لىىىىدينا ال 2.3%
ظىىىىىل مبىىىىىدأ "بىىىىىث األمىىىىىن والطمأنينىىىىىة"، التىىىىىي ذكرهىىىىىا الكاتىىىىىب ضىىىىىمن اإليجابيىىىىىات، فىىىىى ن قسىىىىىط التىىىىىأمين يسىىىىىدد 
دون حصىىىىول المىىىىؤمن لىىىىه علىىىىى تعىىىىويض خىىىى ل مىىىىد  التىىىىأمين ألنىىىىه لىىىى  يتعىىىىرض لحىىىىادث خسىىىىار  خىىىى ل هىىىىذه 

مىىىىا سىىىىدده مىىىىن قسىىىىط التىىىىأمين.  لىىىىذل  ومىىىىا لىىىى  تتحىىىىول شىىىىركات المىىىىد  لكنىىىىه تمتىىىىع بىىىىاألمن والطمأنينىىىىة مقابىىىىل 
التىىىىىىىأمين، بضىىىىىىىمنها اإلسىىىىىىى مية، إلىىىىىىىى مؤسسىىىىىىىات إحسىىىىىىىانية ال تسىىىىىىىتهدف الىىىىىىىرب  تظىىىىىىىل الحمايىىىىىىىة التأمينيىىىىىىىة 
محكومىىىىىة بمبىىىىىادر التعىىىىىويض التىىىىىي تنىىىىىتظ  عقىىىىىد التىىىىىأمين وهىىىىىي، فىىىىىي نظىىىىىر القىىىىىانون، عقىىىىىد معاوضىىىىىة بىىىىىين 

 طرفين وضمن شروط.

 
لنتىىىىىىذكر التعويضىىىىىىات الكبيىىىىىىر  التىىىىىىي سىىىىىىددت عىىىىىىن خسىىىىىىا ر برجىىىىىىي مركىىىىىىز التجىىىىىىار  العىىىىىىالمي فىىىىىىي نيويىىىىىىور  
وا عصىىىىىىار كاترينىىىىىىا وكىىىىىىوارث طبيعىىىىىىة أخىىىىىىر  بلغىىىىىىت ب يىىىىىىين الىىىىىىدوالرات مقابىىىىىىل بضىىىىىىعة م يىىىىىىين مىىىىىىن أقسىىىىىىاط 
التىىىىأمين.  ولنتىىىىذكر أيضىىىىا  أن شىىىىركات التىىىىأمين تتعىىىىرض إلىىىىى خسىىىىا ر اكتتابيىىىىه )عىىىىد  كفايىىىىة أرصىىىىد  أقسىىىىاط 

مين لتعىىىىىىويض المطالبىىىىىىات وتلبيىىىىىىة حقىىىىىىوق المسىىىىىىاهمين( تتغلىىىىىىب عليهىىىىىىا باسىىىىىىتخدا  عوا ىىىىىىد اسىىىىىىتثماراتها التىىىىىىأ
 واستخدا  بعض من احتياطياتها.

 

 ثانياا: إنهاك االقتصاد بنزيف األموال خارج البالد
 

  :دول العال  بالنسبة إلى التأمين إلى ف تين تنقس 
أن الرابحىىىىىىىة فىىىىىىىي هىىىىىىىذه العمليىىىىىىىة هىىىىىىىي المصىىىىىىىدر ، وأن الخاسىىىىىىىر  هىىىىىىىي وال شىىىىىىى  .  ف ىىىىىىىة مصىىىىىىىدِ ر  للتىىىىىىىأمين، وف ىىىىىىىة مسىىىىىىىتورد 

نمىىىىىىا مىىىىىىا يسىىىىىىلبه  أمىىىىىىواله  فىىىىىىي لعبىىىىىىة  المسىىىىىىتورد   وذلىىىىىى  أن المصىىىىىىدر لهىىىىىىذه البضىىىىىىاعة ال يصىىىىىىدر مىىىىىىا ينفىىىىىىع النىىىىىىاس، وا 
المصىىىدر  للتىىىأمين  فىيىهىىىىا سىىىلفا  مىىىن الىىىراب  ومىىىن الخاسىىىر، وهىىىي مىىىا يعىىىرف بلعبىىىة الىىىذ ب مىىىع الغىىىن . إن الىىىدول معىىىروف
تىمىتىىىىىىل  شىىىىىىركات التىىىىىأمين الكبىىىىىر ، وخاصىىىىىة منهىىىىىا  ثيىىىىىر وال تىىىىىرد منىىىىىه إال النىىىىىزر اليسىىىىىير. تلىىىىى  الىىىىىىدول الىتىىىىىىيتأخىىىىىذ الك

العىىىىىال  فىىىىىي مىىشىىىىىىىارق األرض ومىغىاربىهىىىىىىا فىىىىىي أحواضىىىىىها.  إن التىىىىىأمين بمىىىىىا  شىىىىركات إعىىىىىاد  التىىىىىأمين التىىىىىي تصىىىىىب أمىىىىىوال
الىىىدول القويىىىة المصىىىدر   قىيىىىىر  مىنىىىىىه  حيىىىث تسىىىحب بىىىهالتىىىأمين إنهىىىا  ل قتصىىىاد العىىىالمي، وخاصىىىة الىىىدول الىفى فيىىىه إعىىىاد 

 مدفوعاتها. للتأمين مبال  طا لة من ثرو  الدول الفقير  مما يرب  ميزانية
 

يتمثىىىىل هىىىىذا اإلنهىىىىا  بالنسىىىىىبة للكاتىىىىب، ومىىىىن اقتىىىىىبس منىىىىه، بشىىىىراد إعىىىىاد  التىىىىىأمين مىىىىن شىىىىركات متخصصىىىىىة 
يىىىىة اإلعاديىىىىة، وخاصىىىىة فىىىىي الىىىىدول الفقيىىىىر ، "وال والتىىىىي "تأخىىىىذ الكثيىىىىر" مىىىىن شىىىىركات التىىىىأمين المسىىىىتورد  للحما

تىىىىرد منىىىىه إال النىىىىزر اليسىىىىير."  لىىىى  يقىىىىد  لنىىىىا الكاتىىىىب حىىىى   لهىىىىذه المشىىىىكلة المشىىىىكو  فىىىىي صىىىىحتها، فالع قىىىىة 
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بىىىىين شىىىىركات التىىىىأمين وشىىىىركات إعىىىىاد  التىىىىأمين قا مىىىىة علىىىىى عقىىىىد باتفىىىىاق الطىىىىرفين.  وعقىىىىد إعىىىىاد  التىىىىأمين، 
الىىىىرب  مىىىىن جانىىىىب المعيىىىىد بتقديمىىىىه حمايىىىىة لرأسىىىىمال شىىىىركة التىىىىأمين مثىىىىل عقىىىىد التىىىىأمين المباشىىىىر، يسىىىىتهدف 

ومىىىىا تكتتىىىىب مىىىىن أخطىىىىار تفىىىىوق أقيامهىىىىا قىىىىدراتها الذاتيىىىىة، مقابىىىىل درجىىىىة عاليىىىىة مىىىىن الطمأنينىىىىة تىىىىوفر حمايىىىىة 
 لشركة التأمين في حال تعرضها لمطالبات كبير  تزيد عن رأسمالها واحتياطياتها.

 
مؤشىىىىرا  لحىىىىل مؤقىىىىت: إن "مىىىىد  حاجىىىىة شىىىىركات التىىىىأمين العربيىىىىة  20ص وقىىىىد يكىىىىون مىىىىا ذكىىىىره الكاتىىىىب فىىىىي 

إلىىىىىى هىىىىىذه الشىىىىىركات العم قىىىىىة ]شىىىىىركات إعىىىىىاد  التىىىىىأمين[ محىىىىىدود  ألنهىىىىىا إلىىىىىى اليىىىىىو  ذات حجىىىىى  متوسىىىىىط أو 
 صغير، وبالتالي فليس لديها تجمع كبير للمخاطر يضطرها إلى خدمات الشركات العم قة  "

 
إلىىىىىى حمايىىىىىة إعىىىىىاد  التىىىىىأمين، االتفىىىىىاقي واالختيىىىىىاري، تعبيىىىىىر عىىىىىن لكىىىىىن هىىىىىذا التقيىىىىىي  لىىىىىيس صىىىىىحيحا  فالحاجىىىىىة 

الطاقىىىىىىة االسىىىىىىتيعابية المحىىىىىىدود  لألخطىىىىىىار الكبيىىىىىىر  التىىىىىىي تكتتىىىىىىب بهىىىىىىا شىىىىىىركات التىىىىىىأمين العربيىىىىىىة.  وحتىىىىىىى 
شىىىىركات إعىىىىاد  التىىىىأمين العم قىىىىة، "الميغىىىىا" كمىىىىا يسىىىىميها الكاتىىىىب، تلجىىىىأ إلىىىىى صىىىىي  مختلفىىىىة إلعىىىىاد  التىىىىأمين 

 ولية التي قد تقع عليها نتيجة لوقوع حادث كبير ذو طابع كارثي.بهدف تقليل عبد المسؤ 
 

ربمىىىىا لىىىى  يكىىىىن الكاتىىىىب موفقىىىىا  فىىىىي التعبيىىىىر عىىىىن حاجىىىىة شىىىىركات التىىىىأمين العربيىىىىة للحمايىىىىة اإلعاديىىىىة إذ أنىىىىىه 
أن االتجىىىىاه العىىىىا  فىىىىي العىىىىال  العربىىىىي وأفريقيىىىىا وآسىىىىيا هىىىىو الميىىىىل "لمبقىىىىاد علىىىىى أكبىىىىر قىىىىدر  22ذكىىىىر فىىىىي ص 
سىىىىاط داخىىىىل هىىىىذه المنىىىىاطق ... إال أنىىىىه ال مفىىىىر مىىىىن اللجىىىىود إلىىىىى الشىىىىركات العالميىىىىة لتغطيىىىىة ممكىىىىن مىىىىن األق

 مخاطر الزالزل والكوارث الطبيعية."
 

قىىىىد يجىىىىد الكاتىىىىب دعمىىىىا  لموقفىىىىه مىىىىن منظىىىىور الع قىىىىات االقتصىىىىادية الدوليىىىىة غيىىىىر المتكاف ىىىىة وارتبىىىىاط تطىىىىور 
العىىىىال  الثالىىىىث" التىىىىي تجىىىىد لهىىىىا انعكاسىىىىا  فىىىىي  الغىىىىرب تاريخيىىىىا  "بتنميىىىىة التخلىىىىف" فىىىىي دول الجنىىىىوب أو "نهىىىىب

حقىىىىىل إعىىىىىاد  التىىىىىأمين.  لكىىىىىن هىىىىىذا الحقىىىىىل لىىىىى  يتىىىىىوفر لىىىىىه مىىىىىن يتصىىىىىد  إلىىىىىى تحليلىىىىىه االقتصىىىىىادي التىىىىىاريخي.  
ومىىىىن بىىىىاب التعمىىىىي  والتبسىىىىىيط يمكىىىىن القىىىىول ان المسىىىىىتهل ، وهىىىىو هنىىىىا شىىىىركات التىىىىىأمين فىىىىي الىىىىدول الفقيىىىىىر ، 

، يكىىىىىون تحىىىىىت رحمىىىىىة شىىىىىروط االحتكىىىىىار.  إال أن السىىىىىوق فىىىىىي سىىىىىوق احتكىىىىىاري أو قىىىىىا   علىىىىىى احتكىىىىىار القلىىىىىة
العالميىىىىىة إلعىىىىىىاد  التىىىىىأمين ال تقتىىىىىىرب مىىىىىىن االحتكىىىىىار.  ولهىىىىىىذا يمكىىىىىن لشىىىىىىركات التىىىىىىأمين فىىىىىي الىىىىىىدول الفقيىىىىىىر  
التحىىىىول إلىىىىى شىىىىركات اإلعىىىىاد  األكثىىىىر مرونىىىىة فىىىىي شىىىىروطها عنىىىىدما تجابىىىىه مىىىىن يحىىىىاول تطبيىىىىق لعبىىىىة "الىىىىذ ب 

اد  المرنىىىىىة لهىىىىىا رغبىىىىىة باالكتتىىىىىاب بأعمىىىىىال شىىىىىركات التىىىىىأمين فىىىىىي والغىىىىىن " وهىىىىىذا بىىىىىافتراض أن شىىىىىركات اإلعىىىىى
 الدول الفقير .
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إن رأس المىىىىال يهىىىىدف إلىىىىى تحقيىىىىق الىىىىرب  والتىىىىراك  ولىىىىيس لىىىىه اهتمىىىىا  بىىىىالفقراد إال مىىىىن بىىىىاب اإلحسىىىىان وربمىىىىا 
التكفيىىىىر عىىىىن غيىىىىاب القىىىىي  األخ قيىىىىة فىىىىي التعامىىىىل التجىىىىاري )التركيىىىىز علىىىىى المصىىىىال  الخاصىىىىة كمىىىىا يقىىىىول 

يث(.  وهكىىىىذا حىىىىال شىىىىركات إعىىىىاد  التىىىىأمين العالميىىىىة، فهىىىىي تسىىىىتهدف الىىىىرب  وليسىىىىت معنيىىىىة بتىىىىوفير آد  سىىىىم
حمايىىىىة إعاديىىىىة لشىىىىركات تىىىىأمين فقيىىىىر  ألن مثىىىىل هىىىىذه الحمايىىىىة ذات كلفىىىىة عاليىىىىة وال يحقىىىىق ربحىىىىا  لهىىىىا مقارنىىىىة 

، 3200بحجىىىىى  األقسىىىىىاط المنخفضىىىىىة لمثىىىىىل هىىىىىذه الشىىىىىركات.  ولنىىىىىا فىىىىىي سىىىىىوق التىىىىىأمين العراقىىىىىي، منىىىىىذ سىىىىىنة 
مثىىىىىىال جيىىىىىىد علىىىىىىى هىىىىىىذا الوضىىىىىىع وذلىىىىىى  أن الىىىىىىدخل االكتتىىىىىىابي لشىىىىىىركات التىىىىىىأمين صىىىىىىغير جىىىىىىدا  بحيىىىىىىث أن 
شىىىىركات إعىىىىاد  التىىىىأمين الدوليىىىىة ال تبىىىىدي اهتمامىىىىا  بتىىىىوفير عقىىىىود إعىىىىاد  التىىىىأمين االتفىىىىاقي لكىىىىل واحىىىىد  منهىىىىا 

التىىىىىىأمين  بىىىىىىانفراد.  وبغيىىىىىىة التغلىىىىىىب علىىىىىىى هىىىىىىذا الوضىىىىىىع تىىىىىى  ترتيىىىىىىب اتفاقيىىىىىىات إعىىىىىىاد  التىىىىىىأمين لكامىىىىىىل سىىىىىىوق
 العراقي )أي لجميع شركات التأمين العاملة في السوق(.

 

 ثالثاا: عجز بعض المشاريع عن القيام بسبب الكلفة التأمينية
 

صىىىىاحبه مسىىىىبقا .   أكىىىىىثر دول العىىىىال  مىىىىن إقامىىىىة أي مشىىىىروع صىىىىناعي أو تجىىىىاري، أو غيىىىىره مىىىىا لىىىى  يىىىىؤمن عليىىىىه تىمىنىىىىىىع
مثىىىىىل هىىىىىذه المشىىىىىاريع، وخاصىىىىىة الصىىىىىغير   بحيىىىىىث تكىىىىىون عب ىىىىىا  ثقىىىىىي   علىىىىىىوقىىىىىد تكىىىىىون التكلفىىىىىة التأمينيىىىىىة مىىىىىن الجسىىىىىامة 

 فىي الىدول الىنامىيىة على وجىىىه الخصوص. منها  بل إنها تحول دون قيامها أص  .  وهذه حقيقة
 

ىىىىب علىىىىى جسىىىىامة كلفىىىىة التىىىىأمين ولىىىىيس الحمايىىىىة علىىىىى هىىىىذا النحىىىىو التىىىىي يوفرهىىىىا  اعتىىىىراض الكاتىىىىب هنىىىىا ينص 
أنواعهىىىىىا المختلفىىىىىة.  القىىىىىول بىىىىىأن كلفىىىىىة التىىىىىأمين يحىىىىىول دون قيىىىىىا  بعىىىىىض المشىىىىىاريع  التىىىىىأمين للمشىىىىىاريع علىىىىىى

خاصىىىىىة فىىىىىي الىىىىىدول الناميىىىىىىة فيىىىىىه تبسىىىىىيط.  هنىىىىىىا  أسىىىىىباب اقتصىىىىىادية تحىىىىىىول دون إقامىىىىىة المشىىىىىاريع ومنهىىىىىىا 
حقىىىىوق الملكيىىىىة الفكريىىىىة، عىىىىد  تىىىىوفر التمويىىىىل المحلىىىىي أو الخىىىىارجي، البيروقراطيىىىىة والفسىىىىاد.  ويمكىىىىن تحليىىىىل 

 شكل أفضل من منظور االقتصاد السياسي للتنمية.الموضوع ب
 

لىىىىى  يىىىىىذكر الكاتىىىىىب لمىىىىىاذا تمنىىىىىع أكثىىىىىر دول العىىىىىال  إقامىىىىىة المشىىىىىاريع مىىىىىا لىىىىى  يىىىىىؤمن عليىىىىىه أصىىىىىحابها مسىىىىىبقا .  
هنىىىىىا  قىىىىىوانين وتعليمىىىىىات بهىىىىىذا الشىىىىىأن تعتمىىىىىدها العديىىىىىد مىىىىىن الىىىىىدول، وكىىىىىذل  المؤسسىىىىىات الماليىىىىىة الرسىىىىىمية 

مىىىىىا خىىىىىص منهىىىىىا مشىىىىىاريع القطىىىىاع العىىىىىا  أو الخىىىىىاص.  ولهىىىىىذا لىىىىىيس والخاصىىىىة التىىىىىي تقىىىىىو  بالتمويىىىىىل، سىىىىواد 
بوسىىىىع صىىىىاحب المشىىىىروع التهىىىىرب مىىىىن إجىىىىراد التىىىىأمين.  السىىىىبب وراد ذلىىىى  هىىىىو ضىىىىمان الممىىىىول، الحكىىىىومي 
أو الخىىىىىىاص، ألموالىىىىىىه الموظفىىىىىىة فىىىىىىي المشىىىىىىروع أو المقدمىىىىىىة كقىىىىىىرض يسىىىىىىتحق اإليفىىىىىىاد فىىىىىىي آجىىىىىىال معينىىىىىىة.  

خسىىىىىىار  الماديىىىىىىة التىىىىىىي تلحىىىىىىق بأعمىىىىىىال المشىىىىىىروع أثنىىىىىىاد يحتىىىىىىا  صىىىىىىاحب المشىىىىىىروع إلىىىىىىى التىىىىىىأمين لجبىىىىىىر ال
اإلنشىىىىىاد.  وبىىىىىدون التىىىىىأمين يتعىىىىىين علىىىىىى صىىىىىاحب المشىىىىىروع أن يقىىىىىو ، عنىىىىىد وقىىىىىوع حىىىىىادث مسىىىىىبب للضىىىىىرر 
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والخسىىىىىىار ، بتمويىىىىىىل أعمىىىىىىال التصىىىىىىلي  مىىىىىىن مىىىىىىوارده الخاصىىىىىىة، فىىىىىى ن لىىىىىى  تتىىىىىىوفر هىىىىىىذه المىىىىىىوارد يضىىىىىىطر إلىىىىىىى 
يع جبىىىىىر الخسىىىىىار .  والمعىىىىىروف أن البنىىىىىو  االقتىىىىىراض مىىىىىن البنىىىىىو  أو مؤسسىىىىىات ماليىىىىىة أخىىىىىر  كىىىىىي يسىىىىىتط

والمؤسسىىىىات الماليىىىىة ليسىىىىت متسىىىىاهلة فىىىىي تقىىىىدي  القىىىىروض عنىىىىدما يكىىىىون طالىىىىب القىىىىرض فىىىىي وضىىىىع مىىىىالي 
 صعب.

 
لمشىىىىاريع علىىىىى أطىىىىراف ثالثىىىىة، وحمايىىىىة لمصىىىىال  هىىىىذه األطىىىىراف، فيمىىىىا يمىىىىس لقىىىىد تىىىىؤثر األعمىىىىال اإلنشىىىىا ية 

ؤمن لىىىىىه )صىىىىىاحب المشىىىىىروع أو المقىىىىىاول( مطالىىىىىب إصىىىىىابة األبىىىىىدان بىىىىىاألذ  وتضىىىىىرر الممتلكىىىىىات، فىىىىى ن المىىىىى
بالتىىىىىأمين علىىىىىى مسىىىىىؤوليته القانونيىىىىىة تجىىىىىاه هىىىىىؤالد.  مثلمىىىىىا تشىىىىىترط الىىىىىدول علىىىىىى التىىىىىأمين اإللزامىىىىىي للسىىىىىيارات 
مىىىىن المسىىىىؤولية المدنيىىىىة تجىىىىاه األغيىىىىار، أو إلىىىىزا  بعىىىىض المؤسسىىىىات المهنيىىىىة قيىىىىا  أعضىىىىا ها بالتىىىىأمين ضىىىىد 

 سة المهنة.  وهذه هي حماية للمنتفعين من خدمات هؤالد.مخاطر المهنة قبل الترخيص له  بممار 
 

ولىىىىذل  فىىىى ن المؤسسىىىىات الممولىىىىة للمشىىىىاريع تشىىىىترط التىىىىأمين علىىىىى المشىىىىروع خىىىى ل فتىىىىر  اإلنشىىىىاد والصىىىىيانة 
)بموجىىىىب وثيقىىىىة أخطىىىىار المقىىىىاولين أو مىىىىا يماثلهىىىىا( والتشىىىىغيل )وثيقىىىىة تىىىىأمين الممتلكىىىىات التىىىىي تتخىىىىذ صىىىىيغا  

ن المسىىىىىؤولية المدنيىىىىىة وغيرهىىىىىا مىىىىىن مخىىىىىاطر يىىىىىت  االتفىىىىىاق عليهىىىىىا بىىىىىين األطىىىىىراف مختلفىىىىىة( إضىىىىىافة إلىىىىىى تىىىىىأمي
الممولىىىة والمنفىىىذ  والمتعاقىىىدين معهىىىا.  ونجىىىد اشىىىتراطا  ممىىىاث   فىىىي تقىىىدي  القىىىروض العقاريىىىة مىىىن قبىىىل البنىىىو  

 ومؤسسات التمويل األخر ، ويتمثل االشتراط بالتأمين على البناد وعلى حيا  المقترض.
 

أمين بنظىىىىر االعتبىىىىار قبىىىىل اإلقىىىىدا  علىىىىى تنفيىىىىذ المشىىىىروع مثىىىىل غيرهىىىىا مىىىىن التكىىىىاليف ومنهىىىىا، تؤخىىىىذ كلفىىىىة التىىىى
علىىىىىى سىىىىىبيل المثىىىىىال، علىىىىىى سىىىىىبيل المثىىىىىال، تكىىىىىاليف التصىىىىىامي  الهندسىىىىىية، واإلشىىىىىراف الهندسىىىىىي، والضىىىىىرا ب 
الجمركيىىىىىىة وغيرهىىىىىىا مىىىىىىن الرسىىىىىىو ، وحقىىىىىىوق الملكيىىىىىىة الفكريىىىىىىة، والكلفىىىىىىة األساسىىىىىىية للمشىىىىىىروع المتمثلىىىىىىة بشىىىىىىراد 

لمىىىىواد والمعىىىىدات واألجىىىىور.  هىىىىل يمكىىىىن لصىىىىاحب المشىىىىروع الحصىىىىول علىىىىى تىىىىرخيص باإلنشىىىىاد قبىىىىل تقىىىىدي  ا
التصىىىىىامي  الهندسىىىىىىية والموافقىىىىىىة عليهىىىىىىا مىىىىىىن قبىىىىىىل الىىىىىدوا ر الرسىىىىىىمية المختصىىىىىىة؟  لىىىىىىذل  فىىىىىى ن كلفىىىىىىة التىىىىىىأمين 

 ليست هي العا ق األساس أما  إقامة المشاريع.
 

 ين؟ما هو البديل للتخفيف من جسامة كلفة التأم
 

تعظىىىىي  حىىىىىد  المنافسىىىىىة بىىىىين شىىىىىركات التىىىىىأمين للتىىىىىأمين علىىىىى مخىىىىىاطر المشىىىىىروع يسىىىىاه  فىىىىىي تخفىىىىىيض قسىىىىىط 
التىىىىىأمين.  كمىىىىىا أن شىىىىىراد الحىىىىىدود الىىىىىدنيا لغطىىىىىاد التىىىىىأمين يخفىىىىىض مىىىىىن تكلفىىىىىة التىىىىىأمين إذ أن هنىىىىىا  ع قىىىىىة 

وكىىىىىذا األمىىىىىر بىىىىىين نطىىىىىاق الغطىىىىىاد وكلفىىىىىة التىىىىىأمين فكلمىىىىىا كىىىىىان الغطىىىىىاد موسىىىىىعا  كلمىىىىىا ازداد سىىىىىعر التىىىىىأمين.  
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عنىىىىىىد تحمىىىىىىل صىىىىىىاحب المشىىىىىىروع لنسىىىىىىبة أو مبلىىىىىى  مىىىىىىن الخسىىىىىىار  فكلمىىىىىىا كانىىىىىىت هىىىىىىذه كبيىىىىىىر  انخفىىىىىىض سىىىىىىعر 
 التأمين إلى حد ما.

 
ويعتبىىىر التىىىأمين الىىىذاتي أو تحمىىىل الخطىىىر وتمويىىىل الخسىىىىا ر مىىىن مىىىوارد صىىىاحب المشىىىروع وسىىىيلة أخىىىر  قىىىىد 

صىىىىندوق خىىىىاص أو تخصىىىىيص ترفىىىىع كلفىىىىة التىىىىأمين عىىىىن كاهلىىىىه.  لكىىىىن مثىىىىل هىىىىذه السياسىىىىة تسىىىىتدعي خلىىىىق 
مىىىىىوارد ماليىىىىىة كافيىىىىىة لمواجهىىىىىة متطلبىىىىىات جبىىىىىر الضىىىىىرر الىىىىىذي قىىىىىد يلحىىىىىق بأعمىىىىىال المشىىىىىروع.  وفىىىىىي إطىىىىىار 
بقا هىىىىىا جىىىىىاهز  لتمويىىىىىل الضىىىىىرر وقىىىىىت الحاجىىىىىة يعتبىىىىىر هىىىىىدرا  إذ أن  النظىىىىىا  الرأسىىىىىمالي فىىىىى ن وقىىىىىف األمىىىىىوال وا 

 باإلمكان توظيف هذه األموال وتحقيق عا د عليها.
 

وضىىىىوع الىىىىذي أثىىىىاره الكاتىىىىب هنىىىىا مىىىن منظىىىىور أوسىىىىع، ن حىىىىظ أن كلفىىىىة التىىىىأمين العاليىىىىة ال إذا جىىىاز النظىىىىر للم
تختلىىىىف عىىىىن كلفىىىىة وشىىىىروط تقىىىىدي  القىىىىروض مىىىىن قبىىىىل المؤسسىىىىات الماليىىىىة العالميىىىىة للىىىىدول الناميىىىىة، وبعىىىىض 
هىىىىذه الشىىىىروط تىىىىؤثر علىىىىى معيشىىىىة النىىىىاس سىىىىلبا،  كرفىىىىع الىىىىدع  عىىىىن سىىىىلع أساسىىىىية.  ولىىىىذل  ال يمكىىىىن اعتبىىىىار 

 وكأنه السبب الر يس الذي يحول دون إقامة المشاريع.التأمين 
 

 رابعاا: اإل راء بإتالف األموال عدواناا 

 
إتىىىى ف مالىىىىه المىىىىؤمن عليىىىىه بحىىىىىىريق، أو غيىىىىره ليحصىىىىل علىىىىى مبلىىىى  التىىىىأمين، وخاصىىىىة إذا  يىتىعىمىىىىىد بىعىىىىىض المىؤمىىىىىن لهىىىى 

وقىىىىد ال يتلفهىىىىا فعىىىى  ،  .أو اكتشىىىىف فيهىىىىا عيبىىىىا  البضىىىىاعة المىىىىؤمن عليهىىىىا كاسىىىىىىىد  فىىىىي األسىىىىىواق، أو فىىىىات وقتهىىىىا،  كانىىىىت
فها، ويصىىىىىطنع تلفهىىىىىا بحريىىىىىق أو نحىىىىىوه بمىىىىىا يوافىىىىىق شىىىىىروط اسىىىىىتحقاق مبلىىىىى  التىىىىىأمين، ويىىىىىت  ذلىىىىى  بىىىىى غراد  ولكنىىىىىه يصىىىىىرِ 

الشىىىىخص قىىىىىد دفىىىىىع مىبىىىىىال  كبيىىىىر  لشىىىىركة التىىىىأمين دون أن يستفىىىىىيد منهىىىىا  االسىىىىتفاد  مىىىىن مبلىىىى  التىىىىأمين، وخاصىىىىة إذا كىىىىان
 .هذا العدوان بدافع التشفي لىشي ا ، فيقد  ع

 
تقىىىىو  هىىىىىذه األطروحىىىىىة علىىىىىى تشىىىىجيع مؤسسىىىىىة التىىىىىأمين للغىىىىىي والتزويىىىىر.  نتفىىىىىق مىىىىىع الكاتىىىىىب أن المطالبىىىىىات 
القا مىىىىىة علىىىىىى الغىىىىىي ظىىىىىاهر  موجىىىىىود  فىىىىىي أسىىىىىواق التىىىىىأمين وتكلىىىىىف شىىىىىركات التىىىىىأمين خسىىىىىا ر ماليىىىىىة تتىىىىىرج  

المعنىىىىىىوي يىىىىىىزداد فىىىىىىي ظىىىىىىل الكسىىىىىىاد  نفسىىىىىىها فىىىىىىي زيىىىىىىاد  أسىىىىىىعار التىىىىىىأمين علىىىىىىى طىىىىىىالبي التىىىىىىأمين.  فىىىىىىالخطر
االقتصىىىىادي وتىىىىزداد معىىىىه حىىىىاالت السىىىىرقة والسىىىىطو.  كمىىىىا أن افتعىىىىال حىىىىوادث للمركبىىىىات فىىىىي الىىىىدول الغربيىىىىة 
بغيىىىىة االسىىىىتفاد  مىىىىن التىىىىأمين يكلىىىىف شىىىىركات التىىىىأمين سىىىىىنويا  مبىىىىال  كبيىىىىر  رغىىىى  نجاحهىىىىا فىىىىي الكشىىىىف عىىىىىن 

 الجريمة المنظمة التي تقف وراد هذه الحوادث.
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  فىىىىى ن م يىىىىىين النىىىىىاس يؤمنىىىىىون علىىىىىى حيىىىىىاته  وأمىىىىىواله  ومسىىىىىؤولياته  القانونيىىىىىة دون أن يسىىىىىتفز مقابىىىىىل ذلىىىىى
 ذل  عنده  رغبة التعمد في افتعال المطالبات بالتعويض واالستفاد  من التأمين دون وجه حق.

 
، ال يقتصىىىىىر الغىىىىىي والتزويىىىىىر علىىىىىى قطىىىىىاع التىىىىىأمين.  تزويىىىىىر النقىىىىىود الورقيىىىىىة والمعدنيىىىىىة وبطاقىىىىىات اإل تمىىىىىان
علىىىىى سىىىىبيل المثىىىىال، قىىىىا   فىىىىي العديىىىىد مىىىىن البلىىىىدان ومىىىىع ذلىىىى  فىىىى ن الحكومىىىىات ال تلجىىىىأ إلىىىىى وقىىىىف العمىىىىل 
ىىىىىر  بىىىىالنقود وال تقفىىىىل البنىىىىو  أبوابهىىىىا وتتوقىىىىىف عىىىىن العمىىىىل.  وتمىىىىارض العىىىىىاملين للتغيىىىىب عىىىىن العمىىىىل ال ُيفس 

ع علىىىىىى بوجىىىىىود مؤسسىىىىىة تسىىىىىتخد  النىىىىىاس.  وجىىىىىود المؤسسىىىىىة ال يعنىىىىىي أنهىىىىىا مصىىىىىدر الشىىىىىرور أو أنهىىىىىا تشىىىىىج
 ذل .
 

إذا قبلنىىىىىا أطروحىىىىىة الكاتىىىىىب أن وجىىىىىود مؤسسىىىىىة معينىىىىىة يغىىىىىري النىىىىىاس للتصىىىىىرف بشىىىىىكل عىىىىىدواني بىىىىىات مىىىىىن 
الضىىىىىروري إزالىىىىىة مثىىىىىل هىىىىىذه المؤسسىىىىىة للىىىىىتخلص مىىىىىن هىىىىىذا اإلغىىىىىراد.  وبموجىىىىىب هىىىىىذا المنطىىىىىق فىىىىى ن النظىىىىىا  

مىىىىىؤمن االقتصىىىىىادي الىىىىىذي يىىىىىؤدي إلىىىىىى قيىىىىىا  طبقىىىىىة مىىىىىن األغنيىىىىىاد يغىىىىىري النىىىىىاس بسىىىىىرقة األغنيىىىىىاد.  لكىىىىىن ال
المتوكىىىىل علىىىىى   ال ُيعىىىىزي السىىىىرقة إلىىىىى النظىىىىا  بىىىىل إلىىىىى الطمىىىىع وأن الىىىىنفس أمىىىىار  بالسىىىىود.  وحسىىىىب هىىىىذا 
المنطىىىىق أيضىىىىا  فىىىى ن جىىىىود النظىىىىا  الضىىىىريبي ُيغىىىىري بىىىىالتهرب مىىىىن دفىىىىع الضىىىىريبة مثلمىىىىا يتهىىىىرب الىىىىبعض مىىىىن 

 تغري بسود التصرف.المسلمين من دفع الزكا  أو تقدي  الكفارات.  ولكننا ال نقول أن مؤسسة الزكا  
 

 خامساا: تكدس األموال في أيد  قلة من الناس

 
أن تكىىىىىدس األمىىىىوال وتجمعهىىىىا فىىىىىي أيىىىىدي قلىىىىىة مىىىىن النىىىىىاس أمىىىىر خطيىىىىىر ينىىىىت  عنىىىىىه  عىىىىىرف اإلنىسىىىىىان مىنىىىىىىىذ قىىىىدي  الزمىىىىىان

المىجىتىمىىىىىع.  وقىىىىىد الطبقىىىىات فىىىىي  الشىىىىرور واآلثىىىىار السىىىىي ة، ويعب ىىىىر عىىىىن ذلىىىى  فىىىىي العصىىىىور المىىىىىتأخر  بنظىىىىا  كىثىيىىىىىر مىىىىىىن
أسىىىىىىىىىوأ علىىىىىى األمىىىىىى  مىىىىىن انقسىىىىىىا  مجتمعهىىىىىا إلىىىىىىى طىبىقىىىىىىىات  أجىىىىىىمع علمىىىىىىاد اإلصىىىىى ح االجتمىىىىىىاعي علىىىىىى أنىىىىىىه ال شىىىىىىىيد

وتتعىىىىىالى علىىىىىى  األغنيىىىىىاد والفقىىىىىراد.  وقىىىىىد نهىىىىىى اإلسىىىىى   عىىىىىن تىكىىىىىىدس المىىىىىىىال فىىىىىىي أيىىىىىدي ف ىىىىىة قليلىىىىىة تفسىىىىىد فىىىىىي األرض
 ين لمثل هذا التكدس المشين.الناس  والتأمين بجميع أنواعه هو الركن الرك

 
مىىىىىن بىىىىىين كىىىىىل النشىىىىىاطات االقتصىىىىىادية اختىىىىىار الكاتىىىىىب التىىىىىأمين كمصىىىىىدر لتكىىىىىدس األمىىىىىوال فىىىىىي أيىىىىىدي "ف ىىىىىة 
قليلىىىىة تفسىىىىد فىىىىي األرض وتتعىىىىالى علىىىىى النىىىىاس" واعتبىىىىار التىىىىأمين "بجميىىىىع أنواعىىىىه هىىىىو الىىىىركن الىىىىركين لمثىىىىل 

 هذا التكدس المشين."
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اوت فىىىىي توزيىىىىع الملكيىىىىة والثىىىىروات الوطنيىىىىة، وهىىىىو مىىىىا يميىىىىز النظىىىىا  تكىىىىدس األمىىىىوال هىىىىو انعكىىىىاس لواقىىىىع التفىىىى
الرأسىىىىىمالي واإلسىىىىىى مي معىىىىىا .  وك همىىىىىىا ُيقىىىىىر ان بالتفىىىىىىاوت الطبقىىىىىي ويعالجىىىىىىان الفقىىىىىر، أحىىىىىىد مظىىىىىاهره، علىىىىىىى 

 سبيل المثال، من خ ل مؤسسات إحسانية بدال  من العمل على إلغا ه.
 

عىىىىاد  التىىىىأ مين فىىىىي العىىىىال  الغربىىىىي يمتعىىىىون برواتىىىىب ومكافىىىى ت صىىىىحي  أن رؤسىىىىاد بعىىىىض شىىىىركات التىىىىأمين وا 
عاليىىىىة وامتيىىىىازات أخىىىىر  ولكىىىىن لىىىىيس باألرقىىىىا  الفاحشىىىىة التىىىىي يحصىىىىل عليهىىىىا رؤسىىىىاد المصىىىىارف ومؤسسىىىىات 
ماليىىىىة وصىىىىناعية.  والبىىىىون شاسىىىىع جىىىىدا  بىىىىين هىىىىؤالد وبىىىىين مسىىىىتخدميه .  هىىىىذا الوضىىىىع لىىىىيس مىىىىن مبتكىىىىرات 

ي وازداد فحشىىىىا  فىىىىي عصىىىىر الليبراليىىىىة الجديىىىىد  شىىىىرقا  التىىىىأمين بىىىىل هىىىىو مىىىىن صىىىىلب تنظىىىىي  المشىىىىروع الرأسىىىىمال
 وغربا .
 

النشىىىاط التىىىأميني لىىى  يكىىىن ركنىىىا  ركينىىىا  لتكىىىدس المىىىال فىىىي العىىىراق، علىىىى سىىىبيل المثىىىال، لىىىد  ف ىىىات معينىىىة ال 
لىىىىىىى يومنىىىىىىا هىىىىىىذا.  وقىىىىىىل مثىىىىىىل 2003(، وال بعىىىىىىد احت لىىىىىىه سىىىىىىنة 2003-2968فىىىىىىي عهىىىىىىد الدكتاتوريىىىىىىة، ) ، وا 

ل فىىىىىي روسىىىىىيا بعىىىىىد سىىىىىقوط االتحىىىىىاد السىىىىىوفيتي وخصخصىىىىىة الشىىىىىركات العامىىىىىة، ذلىىىىى  عمىىىىىا فعىىىىىل حيتىىىىىان المىىىىىا
وكىىىىذل  مىىىىا فعىىىىل رؤسىىىىاد تىىىىونس ومصىىىىر وليبيىىىىا وغيرهىىىىا مىىىىن البلىىىىدان العربيىىىىة التىىىىي تعتمىىىىد اإلسىىىى   مصىىىىدرا  

 للتشريع.
 

يكمىىىىىن فىىىىىي اليوتوبيىىىىىا  إن نهىىىىىي اإلسىىىىى   عىىىىىن تىكىىىىىىديس المىىىىىىىال فىىىىىىي أيىىىىىدي ف ىىىىىة قليلىىىىىة تفسىىىىىد فىىىىىي األرض، قىىىىىد
ولىىىىىيس فىىىىىي الواقىىىىىع المعىىىىىاي.  لقىىىىىد شىىىىىهد التىىىىىاري ، منىىىىىذ صىىىىىدر اإلسىىىىى  ، علىىىىىى تكىىىىىديس الثىىىىىروات النظريىىىىىة، 

 حتى من قبل صحابة الرسول.
 

 سادساا: التسبب في كثير من الجرائم

 
علىىىىىىى مبىىىىىال  التىىىىىأمين ُيْقىىىىىِدُ  عىىىىىىىدد مىىىىىىن المىىىىىؤمن لهىىىىى  بهىىىىىذه المبىىىىىال ، أو  بسىىىىىبب إغىىىىىىىراد المىىىىىال والطمىىىىىىىع فىىىىىي الحصىىىىىىىول

النابيىىىىة عىىىىن أدنىىىىى  بعىىىىد أصىىىىحابها علىىىىى ارتكىىىىاب جىىىىرا   شىىىىنيعة مروعىىىىة مىىىىن القتىىىىل والتصىىىىرفات المنكىىىىر  المسىىىتحقين لهىىىىا
ن جىىىىىىرا   التىىىىىىأمين مىىىىىىن أفظىىىىىىع الجىىىىىىرا   التىىىىىىي عرفتهىىىىىىا البشىىىىىىرية وأشىىىىىىدها  شىىىىىىعور بالرحمىىىىىىة والشىىىىىىفقة واعتبىىىىىىار اآلخىىىىىىرين وا 

بىىىىاد  فقىىىىد أخىىىىر  الباحىىىىث )شىىىىيفر الجىىىىرا   تسىىىىتهدف أكثىىىىر مىىىىا تسىىىىتهدف األقر  وحشىىىىية منىىىىذ فجىىىىر الىتىىىىىىىاري   ذلىىىى  أن هىىىىذه
ودراسىىىىاتها،  دقيقىىىىا  رتىىىب فيىىىىه جىىىىرا   التىىىىأمين حسىىىب مىىىىا رصىىىىدته ملفىىىات مخىىىىابرات الشىىىىرطة الدوليىىىىة مىىىاكس( بحثىىىىا  علميىىىىا  

جىىىىىىىىرا   القتىىىىل بسىىىىبب إغىىىىراد التىىىىأمين قتىىىىل  ودفىىىىاتر الضىىىىبط فىىىىي محىىىىاك  العىىىىال  فوجىىىىد أنىىىىه يىىىىأتي فىىىىي المرتبىىىىة األولىىىىى مىىىىن
قتىىىىل الىىىىزو  لزوجتىىىىه، وفىىىىي المرتبىىىىة الثالثىىىىة يىىىىأتي قتىىىىل سىىىىا ر األقربىىىىاد مىىىىىن  لمرتبىىىىة الثانيىىىىةالزوجىىىىة لزوجهىىىىا، ويىىىىأتي فىىىىي ا
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ىىىىىل والىىىىىىديه ، وال يىىىىىىأتي قتىىىىىىل األجىىىىىىانب إال فىىىىىىي أ  وأب وغيىىىىىره ، المرتبىىىىىىة  وفىىىىىىي المرتبىىىىىة الرابعىىىىىىة قتىىىىىىل األوالد مىىىىىىىن ِقبا
 الخامسة.

 
الغربىىىىىي علىىىىىى مسىىىىىتو  األفىىىىىراد  حتىىىىىى بىىىىىدون وجىىىىىود التىىىىىأمين فىىىىى ن الجىىىىىرا   الماليىىىىىة تحىىىىىدث يوميىىىىىا  فىىىىىي العىىىىىال 

والشىىىىركات.  وجريمىىىىة قتىىىىل األقربىىىىاد شىىىىا عة والباعىىىىث عليهىىىىا لىىىىيس دا مىىىىا  االسىىىىتفاد  مىىىىن منىىىىافع التىىىىأمين دون 
أن يعنىىىىي هىىىىذا أن الىىىىبعض يلجىىىىأ إلىىىىى قتىىىىل المىىىىؤمان علىىىىى حياتىىىىه بغيىىىىة االسىىىىتفاد  مىىىىن عوا ىىىىد وثيقىىىىة التىىىىأمين 

 على الحيا .
 

ميىىىىة أيضىىىىا  ومنهىىىىا سىىىىرقة السياسىىىىيين وأزالمهىىىى  ألمىىىىوال الدولىىىىة.  فجريمىىىىة وتقىىىىع الجىىىىرا   الماليىىىىة فىىىىي الىىىىدول النا
الرشىىىىىىى، علىىىىىىى أنواعهىىىىىىا، شىىىىىىا عة فىىىىىىي العىىىىىىال  ولىىىىىىذل  تسىىىىىىن التشىىىىىىريعات لمعاقبىىىىىىة مرتكبيهىىىىىىا.  لننظىىىىىىر إلىىىىىىى 

( تحىىىىىىىول الرشىىىىىىىي إلىىىىىىىى مؤسسىىىىىىىة يمارسىىىىىىىها 2003-2990العىىىىىىىراق، مىىىىىىىث  .  ففىىىىىىىي فتىىىىىىىر  العقوبىىىىىىىات الدوليىىىىىىىة )
ة وكىىىذل  الحكومىىىة.  وقىىىد كشىىىفت المحاكمىىىات فىىىي بعىىىض الىىىدول الغربيىىىة، ومنهىىىا األفىىىراد فىىىي الىىىدوا ر الرسىىىمي

المملكىىىىىة المتحىىىىىد ، سىىىىىود اسىىىىىتخدا  عقىىىىىود برنىىىىىام  الىىىىىنفط مقابىىىىىل الغىىىىىذاد وتىىىىىورط شىىىىىركات عديىىىىىد  فىىىىىي تقىىىىىدي  
أي  –الرشىىىىى فىىىىي صىىىىور  عمىىىىوالت للىىىىوك د المحليىىىىين لهىىىىذه الشىىىىركات فىىىىي العىىىىراق تىىىىدخل ضىىىىمن مبلىىىى  العقىىىىد 

 ل  يكن التأمين طرفا  في  مثل هذه العقود. زياد  مبل  العقد. 
 

لكىىىىىىىن شىىىىىىىركات  2003ونقىىىىىىىرأ عىىىىىىىن ظىىىىىىىاهر  الفسىىىىىىىاد المىىىىىىىالي واإلداري بعىىىىىىىد الغىىىىىىىزو األمريكىىىىىىىي للعىىىىىىىراق سىىىىىىىنة 
التىىىىأمين العراقيىىىىة لىىىى  تكىىىىن المتسىىىىببة فىىىىي ظهىىىىور واسىىىىتفحال هىىىىذه الظىىىىاهر .  وقىىىىل مثىىىىل ذلىىىى  بالنسىىىىبة لىىىىدول 

 عربية أخر .
 

تأكيىىىىىد الكاتىىىىىب بىىىىىأن "جىىىىىرا   التىىىىىأمين مىىىىىن أفظىىىىىع الجىىىىىرا   التىىىىىي عرفتهىىىىىا البشىىىىىرية وأشىىىىىدها وحشىىىىىية منىىىىىذ فجىىىىىر 
التىىىىىىاري  ..." ليسىىىىىىت مجىىىىىىرد مبالغىىىىىىة خطابيىىىىىىة بىىىىىىل خاط ىىىىىىة إذ أنهىىىىىىا ال تسىىىىىىتقي  مىىىىىىع الجىىىىىىرا   التىىىىىىي شىىىىىىهدتها 

وبيىىىىة ومىىىىا ارتىىىىبط البشىىىىرية وبعضىىىىها مىىىىا زال مسىىىىتمرا .  لنتىىىىذكر تىىىىاري  "الفتوحىىىىات" اإلسىىىىبانية فىىىىي أمريكىىىىا الجن
تىىىىىاري  العبوديىىىىىة )وكىىىىىان لشىىىىىركات التىىىىىأمين وسىىىىىوق لويىىىىىدز بهىىىىىا مىىىىىن أعمىىىىىال القتىىىىىل والسىىىىىرقة.  لنتىىىىىذكر أيضىىىىىا  

لنتىىىىىذكر   94اللندنيىىىىىة دور فىىىىىي تىىىىىأمين األفارقىىىىىة كبضىىىىىاعة أثنىىىىىاد الرحلىىىىىة البحريىىىىىة مىىىىىن أفريقيىىىىىا إلىىىىىى أمريكىىىىىا(.
تىىىىىاري  الخ فىىىىىة اإلسىىىىى مية الىىىىىذي شىىىىىهد العديىىىىىد مىىىىىن قتىىىىىل األقربىىىىىاد طمعىىىىىا  فىىىىىي السىىىىىلطة.  ويبىىىىىدو أن كىىىىىذل  

مىىىىذاب  األرمىىىىن فىىىىي تركيىىىىا والمحرقىىىىة اليهوديىىىىة فىىىىي ألمانيىىىىا و"حقىىىىول القتىىىىل" فىىىىي كمبوديىىىىا والتطهيىىىىر العرقىىىىي 

                                                 
94 Eric Williams, Capitalism & Slavery (London: Andre Deutsche, 1964.  First published in 1944), p 

104-105. 
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لكاتىىىىب فىىىىي فلسىىىىطين والمقىىىىابر الجماعيىىىىة ومذبحىىىىة حلبجىىىىة فىىىىي العىىىىراق وغيرهىىىىا كثيىىىىر قىىىىد غابىىىىت عىىىىن ذاكىىىىر  ا
 ومن يقتبس منه.  ك هما يستعديان الناس ضد التأمين لسبب واهي.

 

 سابعاا: إبطال حقوق اآلخرين

 
المحىىىىىامين فىىىىىي العىىىىىال  ليتولىىىىىوا الىىىىىدفاع بىىىىىالحق أو الباطىىىىىل إلبطىىىىىال  تسىىىىىتخد  شىىىىىركات التىىىىىأمين أعىىىىىدادا  كبيىىىىىر  مىىىىىن أشىىىىىهر

المقرريىىىىىىن،  إنهىىىىا تىسىتىمىىىىىيل بىالمىىىىىال األطىبىىىىىىاد المىىىىؤم ن لهىىىى ، وهىىىىي ال تقىىىىف عنىىىىد هىىىىذا الحىىىىد، بىىىىل حجىىىى  خىصىومىهىىىىىىىا مىىىىن
ذلىىىى  إليىجىىىىىىىاد أي ثغىىىىر  تخىىىىر  معهىىىىا  وقضىىىىا  المحىىىىاك  القىىىىانونيين وكىىىىل مىىىىن لىىىىه أثىىىىر فىىىىي تقريىىىىر الحىىىىوادث.  إنهىىىىا تفعىىىىل

المسىىىىىىتحقة بوقىىىىىىوع الحىىىىىىادث المىىىىىىؤمن ضىىىىىىده.  ومىىىىىىا أيسىىىىىىر إيجىىىىىىاد  مىىىىىىن المسىىىىىىؤولية، فتتحلىىىىىىل مىىىىىىن دفىىىىىىع مبىىىىىىال  التىىىىىىأمين
 .المعقد  الخفية التي يصعب اإللما  بها على كثير من الناس مع شروطها الثغرات، وخاصة

 
إن تفسىىىير النصىىىىوص، الدينيىىىىة والوضىىىىعية، ليسىىىىت دا مىىىىا  موضىىىىع إتفىىىاق بىىىىين مىىىىن يقومىىىىوا بىىىىه.  وينطبىىىىق هىىىىذا 
علىىىىى مختلىىىىف أنىىىىواع العقىىىىود ومنهىىىىا عقىىىىود التىىىىأمين.  وتضىىىى  العقىىىىود أحكامىىىىا  إلدار  االخىىىىت ف فىىىىي التفسىىىىير 

ىىىىىى  أو محك مىىىىىىين أو القضىىىىىىاد.  القاعىىىىىىد  العامىىىىىىة هىىىىىىي أن شىىىىىىركات التىىىىىىأمين ال تلجىىىىىىأ إلىىىىىىى بىىىىىىاللجود إ لىىىىىىى ُمحك 
 المحاك  إال بعد استنفاد وسا ل التسوية الرضا ية المتوفر .

 
يقىىىىول الكاتىىىىب، فىىىىي م خىىىىذه علىىىىى شىىىىركات التىىىىأمين، إن التىىىىأمين يغىىىىري "بىىىى ت ف األمىىىىوال عىىىىدوانا " كمىىىىا أنىىىىه 

وفىىىىىىي كلتىىىىىىا الحىىىىىىالتين يلجىىىىىىأ أصىىىىىىحابها إلىىىىىىى مطالبىىىىىىة شىىىىىىركات التىىىىىىأمين  يتسىىىىىىبب "فىىىىىىي الكثيىىىىىىر مىىىىىىن الجىىىىىىرا  "
بىىىىالتعويض.  إزاد هىىىىذا الوضىىىىع، ألىىىىيس مىىىىن حىىىىق شىىىىركات التىىىىأمين اسىىىىتخدا  المحىىىىامين لتحديىىىىد شىىىىروط قيىىىىا  
أو عىىىىىد  قيىىىىىا  مسىىىىىؤوليتها عىىىىىن مطالبىىىىىة المىىىىىؤمن لىىىىىه؟  إضىىىىىافة إلىىىىىي ذلىىىىى  فىىىىى ن شىىىىىركات التىىىىىأمين، باعتبارهىىىىىا 

لتىىىىي تجبيهىىىا مىىىىن المىىىىؤمن لهىىى ، عليهىىىىا أن ال تفىىىىرط بهىىىذا االسىىىى تمان، وخىىىى ف مؤتمنىىىة علىىىىى أقسىىىاط التىىىىأمين ا
ذلىىىى  ف نهىىىىا قىىىىد تكىىىىون متواط ىىىىة بشىىىىكل غيىىىىر مباشىىىىر ودون قصىىىىد مىىىىع مىىىىن يتلىىىىف األمىىىىوال عىىىىدوانا  أو يمىىىىارس 

 الجريمة.
 

المحىىىىامين فىىىىي العىىىىال  ليتولىىىىوا الىىىىدفاع  أمىىىىا القىىىىول بىىىىأن شىىىىركات التىىىىأمين تسىىىىتخد  "أعىىىىدادا  كبيىىىىر  مىىىىن أشىىىىهر
المىىىىىؤم ن لهىىىىى " فهىىىىىو، لىىىىىو سىىىىىلمنا بالشىىىىىهر  كمقيىىىىىاس  حق أو الباطىىىىىل إلبطىىىىىال حجىىىىى  خىصىومىهىىىىىىىىا مىىىىىنبىىىىىال

ل سىىىىىىتخدا ، قىىىىىىول خطىىىىىىابي ويقابلىىىىىىه لجىىىىىىود المىىىىىىؤمن لهىىىىىى  إلىىىىىىى اسىىىىىىتخدا  محىىىىىىامين لتمثىىىىىىيله  فىىىىىىي المحىىىىىىاك .  
المىىىىؤمن لىىىىه ألتعىىىىاب المحىىىىامي عنىىىىد فشىىىىله فىىىىي تعىىىىويض المىىىىؤمن لىىىىه،  وبفضىىىىل نظىىىىا  التقاضىىىىي بعىىىىد  تحمىىىىل
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الشىىىىا ع فىىىىي الواليىىىىات المتحىىىىد ، ثىىىى  انتشىىىىر فىىىىي بلىىىىدان أخىىىىر ، يقىىىىف طرفىىىىا الخصىىىىومة، شىىىىركة التىىىىأمين وهىىىىو 
 والمؤمن له، متواجهان على مستو  واحد.

 
إن اسىىىىىىتخدا  المحىىىىىىامين ال يقتصىىىىىىر علىىىىىىى شىىىىىىركات التىىىىىىأمين فهىىىىىى  يعملىىىىىىون لصىىىىىىال  مىىىىىىوكليه  فىىىىىىي مختلىىىىىىف 

الدولىىىىة والمىىىىواطنين والع قىىىىات بىىىىين األفىىىىراد مجىىىىاالت النشىىىىاط االقتصىىىىادي وكىىىىذل  الحىىىىال فىىىىي الع قىىىىات بىىىىين 
علىىىىىىى المسىىىىىىتو  الشخصىىىىىىي والعىىىىىىا لي.  ومىىىىىىع ذلىىىىىى  فىىىىىى ن اسىىىىىىتخدا  المحىىىىىىامين فىىىىىىي هىىىىىىذه المجىىىىىىاالت لىىىىىىيس 

 موضوعا  لمدانة.
 

المقرريىىىىىىن، وقضىىىىا  المحىىىىاك  القىىىىانونيين وكىىىىل  تىسىتىمىىىىىيل بىالمىىىىىال األطىبىىىىىىادإن الىىىىزع  بىىىىأن شىىىىركات التىىىىأمين "
ففيىىىىىىه تجنىىىىىىي وافت ىىىىىىات علىىىىىىى مهنيىىىىىىة الجمهىىىىىىور األكبىىىىىىر مىىىىىىن األطبىىىىىىاد الحىىىىىىوادث" مىىىىىىن لىىىىىىه أثىىىىىىر فىىىىىىي تقريىىىىىىر 

والقضىىىىا .  إن سىىىىود تصىىىىرف الىىىىبعض وخيانىىىىة حلىىىىف المهنىىىىة ال يبىىىىرر إطىىىى ق الحكىىىى  علىىىىى الكىىىىل.  كىىىىان مىىىىن 
المناسىىىىب لىىىىو قىىىىا  الكاتىىىىب بىىىىالتعليق علىىىىى "صىىىىناعة التىىىىأمين الصىىىىحي" فىىىىي صىىىىيغتها التجاريىىىىة القا مىىىىة علىىىىى 

اعة رأسىىىىىمالية أخىىىىىر .  فقىىىىىد تحولىىىىىت صىىىىىحة اإلنسىىىىىان إلىىىىىى سىىىىىلعة، كأيىىىىىة سىىىىىلعة تحقيىىىىىق األربىىىىىاح كأيىىىىىة صىىىىىن
ماديىىىىة أخىىىىر ، قىىىىادر  علىىىىى تحقيىىىىق ربىىىى  لصىىىىناعة التىىىىأمين الصىىىىحي.  وهنىىىىا يغيىىىىب الموقىىىىف األخ قىىىىي إذ إن 
تىىىىأمين الصىىىىحة لىىىىيس مثىىىىل تىىىىأمين سىىىىيار  أو مسىىىىكن مىىىىث  ، فىىىى ن تعرضىىىىت السىىىىيار  أو المسىىىىكن إلىىىىى الضىىىىرر 

ابها ال يموتىىىىىون.  لكننىىىىا إذا فقىىىىدنا صىىىىحتنا ف ننىىىىىا "نمىىىىوت لمجىىىىرد أننىىىىا ال نمتلىىىىى  أو التلىىىىف الكلىىىىي فىىىى ن أصىىىىح
 95القدر  على شراد ما يلز  من العناية."

 
لقىىىىد نجىىىىى  إيىىىىىديولوجيو الليبراليىىىىة الجديىىىىىد  والمؤسسىىىىىات الماليىىىىىة الدوليىىىىة الداعمىىىىىة لهىىىىىا فىىىىي إقنىىىىىاع العديىىىىىد مىىىىىن 

ليىىىىة، قابلىىىىة للتىىىىداول فىىىىي السىىىىوق ويجىىىىب علىىىىى الحكومىىىىات واألفىىىىراد أن صىىىىحة اإلنسىىىىان سىىىىلعة، لهىىىىا قىىىىي  تباد
الدولىىىىىىة أن تقلىىىىىىص مىىىىىىن خىىىىىىدماتها وتحويلهىىىىىىا إلىىىىىىى شىىىىىىركات خاصىىىىىىة.  المشىىىىىىكلة االقتصىىىىىىادية ال تكمىىىىىىن فىىىىىىي 
ممارسىىىىىة األطبىىىىىاد بقىىىىىدر مىىىىىا هىىىىىي إفىىىىىراز للنظىىىىىا  القىىىىىا   علىىىىىى تحقيىىىىىق األربىىىىىاح للشىىىىىركات.  وهكىىىىىذا لىىىىى  تعىىىىىد 

 الصحة حقا  من حقوق اإلنسان.
 

                                                 
95 Yuna Shin, “Health Insurance Industry: How Karl Marx Can Help Us Understand the Health Care 

Crisis,” The Huffington Post: 

http://www.huffingtonpost.com/yuna-shin/health-insurance-industry_b_318340.html 
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فىىىى ن تأكيىىىىد الكاتىىىىب علىىىىى أنهىىىىا صىىىىعبة صىىىىحي ، وتحتىىىىا  هىىىىذه اللغىىىىة إلىىىىى إعىىىىاد   وفيمىىىىا يخىىىىص لغىىىىة التىىىىأمين
اإللمىىىىا  بهىىىىا وكمىىىىا يقىىىىول الكاتىىىىب: يصىىىىعب "  96نظىىىىر.  وينطبىىىىق هىىىىذا علىىىىى لغىىىىة التىىىىأمين فىىىىي العىىىىال  العربىىىىي.

أن نعىىىىىزو هىىىىىذا األمىىىىىر إلىىىىىى مشىىىىىروع ُمىىىىىد بر مىىىىىن قبىىىىىل شىىىىىركات التىىىىىأمين للتحايىىىىىل علىىىىىى كثيىىىىىر مىىىىىن النىىىىىاس."  
لية فيىىىىىه تجنىىىىىي علىىىىىى تىىىىىاري  تطىىىىىور صىىىىىياغة نصىىىىىوص وثىىىىىا ق التىىىىىأمين.  لقىىىىىد ظلىىىىىت والهىىىىىروب مىىىىىن المسىىىىىؤو 

، والمحىىىىرر  بلغىىىىة باليىىىىة، قيىىىىد االسىىىىتعمال SGوثيقىىىىة التىىىىأمين البحىىىىري اإلنجليزيىىىىة النموذجيىىىىة، المعروفىىىىة باسىىىى  
لمىىىىىد  قىىىىىرنين، وخضىىىىىعت مفرداتهىىىىىا للفحىىىىىص والتأويىىىىىل لىىىىىد  المحىىىىىاك  البريطانيىىىىىة، لحىىىىىين اسىىىىىتبدالها بصىىىىىياغة 

 ، وبموجبها سددت مطالبات صغير  وكبير  في معظ  أنحاد العال .2992 جديد  سنة
 

شىىىىركات التىىىىأمين نفسىىىىها، فىىىىي المملكىىىىة المتحىىىىد  علىىىىى سىىىىبيل المثىىىىال، اعترافىىىىا  منهىىىىا بصىىىىعوبة لغىىىىة التىىىىأمين، 
قامىىىت بوضىىىع صىىىياغات جديىىىد  لوثىىىا ق التىىىأمين كىىىي تكىىىون أقىىىرب إلىىىى فهىىى  اإلنسىىىان العىىىادي المىىىتعل .  كمىىىا 

ت جاريىىىىة إلعىىىىاد  النظىىىىر فىىىىي المبىىىىادر القانونيىىىىة لعقىىىىد التىىىىأمين لضىىىىمان المزيىىىىد مىىىىن الوضىىىىىوح أن االستشىىىىارا
 ولتأكيد حماية مصال  حملة وثا ق التأمين.

 
إذا كانىىىىت لغىىىىة التىىىىأمين صىىىىعبة فمىىىىا بالىىىى  بلغىىىىة القىىىىانون واللغىىىىة المسىىىىتخدمة فىىىىي الفقىىىىه اإلسىىىى مي.  أو لىىىىيس 

اإلنسىىىىىىاني لهىىىىىىا مصىىىىىىطلحاتها الخاصىىىىىىة وهىىىىىىي غيىىىىىىر مناسىىىىىىبا  القىىىىىىول إن فىىىىىىروع المعرفىىىىىىة ومجىىىىىىاالت النشىىىىىىاط 
 متداولة بين الناس ويصعب فهمها دون تدخل من شارح لها.

 

 ثامناا: إفساد الذمم

 
يحىىىىىىق للىمىىىىىىؤمن لىىىىىه الىىىىىذي يقىىىىع لىىىىىه الحىىىىىادث مىىىىع غيىىىىىره أن يعتىىىىىرف  إنىىىىىه ال»مىىىىن شىىىىىروط شىىىىركات التىىىىىأمين شىىىىىرط يقىىىىول: 

ال فىىىىىىى ن الىشىركىىىىىىىة  بخط ىىىىىه لآلخىىىىىر مهمىىىىىا كىىىىىان  بري ىىىىىة مىىىىىن التزاماتهىىىىىا بىىىىىدفع أي مسىىىىىتحقات تترتىىىىىب علىىىىىىالخطىىىىىأ، وا 

 .يحتمل اإلنكار ليس هذا فقط بل عليه أن ينكر خطأه، ولو أما  المحكمة، وحتى لو كان خطؤه ال الحادث. 

 

فسىىىىىىاد الىىىىىذم ، ويىىمىىىىىىىأل المحىىىىىاك  بالقضىىىىىىايا التىىىىىىي  وبهىىىىىذا الىشىىىىىىىرط يىىىىىدفع نظىىىىىىا  التىىىىىأمين المتعىىىىىىاملين معىىىىىه إلىىىىىىى الكىىىىىذب وا 
حلىىىىىول مجحفىىىىىة تحصىىىىىل بهىىىىىا شىىىىىركات التىىىىىأمين علىىىىىى أمىىىىىوال المىىىىىؤمن لهىىىىى  بالباطىىىىىل  ىر، وال تنتهىىىىىي إال إلىىىىىىتشىىىىىغلها الدهىىىىى

 .ما يقابلها من تعويضات عند األحداث دون أن تدفع له 
 

                                                 
، "عودم تطووير التغطيوات التأمينيوة" بوالتعليق أن 92في عرضم للعقبات التي توجججا أسوواق التوأمين العربيوة خوصو واحودة منجوا، ص  96

م التطوووير يتمثول "بتجاهوول احتياجووات العميول العربووي وعوودم تجديود معظووم وثووائق التوأمين واالعتموواد علووى نسوخ الوثووائق األجنبيووة دون عود

 تعديل نطاقجا وشروطجا لكي تتالئم مع العميل المحلي."
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هىىىىىذا فهىىىىى  مسىىىىىط  لشىىىىىروط التىىىىىأمين التىىىىىي تطىىىىىورت تاريخيىىىىىا  ومىىىىىا زالىىىىىت.  ففىىىىىي انجلتىىىىىره وسىىىىىكوتلنده، تعمىىىىىل 
فىىىىي المبىىىىىادر والشىىىىروط القانونيىىىىة للتىىىىىأمين وتلىىىى  التىىىىىي ترسىىىىخت فىىىىىي  الهي ىىىىات القانونيىىىىة علىىىىىى إعىىىىاد  النظىىىىىر

.  أي شىىىىرط فيىىىىه 2906الممارسىىىىة فىىىىي العديىىىىد مىىىىن بلىىىىدان العىىىىال  كقىىىىانون التىىىىأمين البحىىىىري اإلنجليىىىىزي لسىىىىنة 
 إجحاف بحق المؤمن له سيكون موضوعا  إلعاد  الصياغة.

 
متعسىىىىىفة.  ياىىىىىرُد هىىىىىذا الشىىىىىرط فىىىىىي  قىىىىىراد  الكاتىىىىىب لشىىىىىرط عىىىىىد  اإلقىىىىىرار بمسىىىىىؤولية المىىىىىؤمن لىىىىىه عىىىىىن الحىىىىىادث

وثىىىىىىا ق التىىىىىىأمين علىىىىىىى المسىىىىىىؤولية القانونيىىىىىىة للمىىىىىىؤمن لىىىىىىه تجىىىىىىاه األغيىىىىىىار كمىىىىىىا فىىىىىىي تىىىىىىأمين المسىىىىىىؤولية عىىىىىىن 
نمىىىا شىىىركة التىىىأمين وهىىىىي   حىىىوادث السىىىيارات. لىىىيس المىىىؤمن لىىىه مىىىن يقىىىو  بتسىىىىوية مطالبىىىة الطىىىرف الثالىىىث وا 

بريطانيىىىىا عنىىىىدما تتعىىىىرض سىىىىيارتان لحىىىىادث فىىىى ن لىىىىذل  تأخىىىىذ علىىىىى عاتقهىىىىا إدار  المطالبىىىىة وتسىىىىويتها.  ففىىىىي 
السىىىىا قين يتبىىىىادالن اسىىىىميهما وعنوانهمىىىىا ولوحىىىىة تسىىىىجيل السىىىىيارتين.  بعىىىىدها يبلىىىى  كىىىىل منهمىىىىا شىىىىركة التىىىىأمين 

 التي قامت بالتأمين على سيارته ومسؤوليته لتتولى شركتي التأمين تسوية مطالبة كل منهما.
 

فساد الذم ."مثل هذا اإلجراد ال يمكن أن يدفع المتعام  لين مع شركات التأمين إلى "الكذب وا 
 

 تاسعاا: ضياأ المحافظة الفردية على الممتلكات

 
الىىىىىذين ال يعتنىىىىىون وال يحىىىىىافظون علىىىىىى أمىوالىهىىىىىى   يىتىسىىىىىىبب التأمىىىىىىين فىىىىىي وقىىىىىوع كثيىىىىىر مىىىىىن اإلهمىىىىىال لىىىىىد  المىىىىىؤمن لهىىىىى 

األمىىىىىر بهىىىىى  إلىىىىىى حىىىىىد الرغبىىىىىة فىىىىىي تلىىىىىف المىىىىىؤمن عليهىىىىىا، بىىىىىل قىىىىىد يصىىىىىل  وممتلكىىىىىاته  كمحىىىىىافظته  علىىىىىى أمىىىىىواله  غيىىىىىر
ن عىىىىىد  العنايىىىىة وتىىىىر  المحافظىىىىة  طمعىىىىا  فىىىىي مبلىىىى  تأمينهىىىىا الىىىىذي قىىىىد يفىىىىوق قيمتهىىىىا.  بعىىىىض األعيىىىىان المىىىىؤمن عليهىىىىا وا 

المحافظىىىىىة  الممتلكىىىىىات واألمىىىىىوال ضىىىىىد األخطىىىىىار مىىىىىن أفىىىىىىراد المجتمىىىىىع خسىىىىىار  عظيمىىىىىة علىىىىىى األمىىىىىة  ألن قىىىىىو  علىىىىىى
اإلهمىىىىال ال تضىىىىر بىىىىالفرد وحىىىىده،  والخسىىىىار  الناتجىىىىة عىىىىن  خىىىىر  مهمىىىىا بلغىىىىت.الفرديىىىىة ال تعوضىىىىها أي قىىىىو  محافظىىىىة أ

نمىىىىىا يمتىىىىىد ضىىىىىررها ليشىىىىىمل أبعىىىىىد مىىىىىن ذلىىىىى   حيىىىىىث يضىىىىىر بىىىىىىكامل  وال بالجىمىاعىىىىىىة، وال بالشىىىىىركة المعوضىىىىىة وحىىىىىدها، وا 
رديىىىىىة وعليىىىىه، فعىىىىد  المبىىىىاال  وتىىىىىىىر  الحراسىىىىة الف  مجمىىىىوع اقتصىىىىاد أفرادهىىىىا. اقتصىىىىاد األمىىىىة  ألن اقتصىىىىاد األمىىىىة هىىىىو

غىىىىىراد المشىىىىىدد  علىىىىىى بارتكىىىىىاب  األمىىىىىوال والممتلكىىىىىات بسىىىىىبب التىىىىىأمين إهىىىىىدار ألعظىىىىى  أسىىىىىباب األمىىىىىن والىسى مىىىىىىىىىة، وا 
 .الجرا   والنهب واالخت س

 
الىىىذين  لىىىو قبلنىىىا بوجهىىىة نظىىىر الكاتىىىب أن التىىىأمين يتسىىىبب "فىىىي وقىىىوع كثيىىىر مىىىن اإلهمىىىال لىىىد  المىىىؤمن لهىىى 

المىىىؤمن عليهىىىا" علينىىىا  وممتلكىىىاته  كمحىىىافظته  علىىىى أمىىىواله  غيىىىر ال يعتنىىىون وال يحىىىافظون علىىىى أمىوالىهىىىى 
أن نقبىىىىل ب همىىىىال النىىىىاس لصىىىىحته  لوجىىىىود تىىىىأمين صىىىىحي تجىىىىاري أو مجىىىىاني تقدمىىىىه الدولىىىىة كمىىىىا فىىىىي الىىىىنظ  
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االجتماعيىىىىة الحديثىىىىة.  وبالتىىىىالي ولكىىىىي نشىىىىجع النىىىىاس علىىىىى االهتمىىىىا  بصىىىىحته  يصىىىىب  وجىىىىود أي نىىىىوع مىىىىن 
ضرارا  "بىكامل اقتصاد األمة."أنواع التأمين الصحي ضارا  و   ا 

 
الميىىىىىل ل سىىىىىتفاد  واالنتفىىىىىاع علىىىىىى حسىىىىىاب الغيىىىىىر ال يقتصىىىىىر علىىىىىى التىىىىىأمين بىىىىىل يجىىىىىد حضىىىىىورا  لىىىىىه فىىىىىي  إن

مختلىىىىىف مجىىىىىاالت التفاعىىىىىل بىىىىىين البشىىىىىر.  فىىىىىالطمع للحصىىىىىول علىىىىىى مبىىىىىال  تىىىىىأمين تفىىىىىوق القيمىىىىىة الحقيقيىىىىىىة 
شىىىىركات التىىىىأمين، كمىىىىا أن عقىىىىد التىىىىأمين، لألمىىىىوال المىىىىؤمن عليهىىىىا ال ينطلىىىىي علىىىىى خبىىىىراد تسىىىىوية الخسىىىىا ر و 

وهىىىىو يقىىىىو  علىىىىى مبىىىىدأ حسىىىىن النيىىىىة القصىىىىو ، يضىىىى  شىىىىرطا  لمعالجىىىىة مىىىىا يعىىىىرف بالتىىىىأمين النىىىىاقص للحيلولىىىىة 
 دون تحقيق الطمع الذي يتحدث عنه الكاتب.

 
األمىىىوال والممتلكىىىات بسىىىبب التىىىأمين إهىىىدار ألعظىىى   زعىىى  الكاتىىىب أن "تىىىىىىر  الحراسىىىة الفرديىىىة المشىىىدد  علىىىى

غىىىىراد بارتكىىىىاب الجىىىىرا   والنهىىىىب واالخىىىىت س."  يبىىىىدو أن هىىىىذا الىىىىزع  يخىىىىص  أسىىىىباب األمىىىىن والىسى مىىىىىىىىة، وا 
حراسىىىىىىة الفىىىىىىىرد ألموالىىىىىىه وممتلكاتىىىىىىىه ولىىىىىىيس الشىىىىىىىركات.  شىىىىىىىركات التىىىىىىأمين فىىىىىىىي الغىىىىىىرب تشىىىىىىىجع علىىىىىىىى إدار  

وقىىىىوع الخطىىىىر مىىىىن قبىىىىل المىىىىؤمن لىىىىه، ومىىىىن وسىىىىا له اتخىىىىاذ الحيطىىىىة واسىىىىتخدا  وسىىىىا ل معينىىىىة لتقلىىىىيص فىىىىرص 
الخسىىىىار  كوضىىىىع منبهىىىىات أو أجهىىىىز  إنىىىىذار، بالنسىىىىبة لخطىىىىر السىىىىرقة، علىىىىى أبىىىىواب البيىىىىوت والشىىىىبابي .  أمىىىىا 
بالنسىىىىىبة لتىىىىىأمين ممتلكىىىىىات الشىىىىىركات، كمصىىىىىافي الىىىىىنفط وغيرهىىىىىا مىىىىىن المصىىىىىانع اإلنتاجيىىىىىة والخدميىىىىىة، فىىىىى ن 

 أخطارها.شركات التأمين تقو  ب جراد الكشف الميداني عليها وتقدي  توصيات لتحسين إدار  
 

 عاشراا: تخويف الناس والتًرير بهم

 
الىىىىىىىذي دفىىىىىىىع النىىىىىىاس إلىىىىىىى األخىىىىىىذ بالتىىىىىىأمين هىىىىىىو الخىىىىىىوف مىىىىىىن المسىىىىىىتقبل المجهىىىىىىول، فىىىىىى ن  إذا كىىىىىىىان الىسىبىىىىىىىب واألصىىىىىىىل

شىىىىىىركات التىىىىىىأمين قىىىىىىد اسىىىىىىتغلت هىىىىىىىىذا الىدافىىىىىىىىع فجسىىىىىىمت أمىىىىىىامه  المخىىىىىىاطر، ووربىىىىىىت النىىىىىىاس علىىىىىىى عىىىىىىد  قىىىىىىدر  الفىىىىىىرد أو 
 .هذا المستقبل المكفهر بأنفسه على مواجهة  الجماعة

 
يبىىىىدو أن الكاتىىىىب ال يقىىىىر بوجىىىىود األخطىىىىار التىىىىي تحىىىىيط بالبشىىىىر، منهىىىىا مىىىىا هىىىىو طبيعىىىىي ومنهىىىىا مىىىىا هىىىىو مىىىىن 
صىىىىىنع البشىىىىىر أو مىىىىىا ينشىىىىىأ بسىىىىىبب العمليىىىىىات الصىىىىىناعية.  إن إدرا  وجىىىىىود الخطىىىىىر هىىىىىو الىىىىىذي يىىىىىدفع البشىىىىىر 

عىىىىيي كىىىىري  للعا لىىىىة.  صىىىىحي  أن الدعايىىىىة للتحىىىىوط مىىىىن آثىىىىاره والتىىىىدبر للمسىىىىتقبل لحمايىىىىة األمىىىىوال وضىىىىمان 
التجاريىىىىة التىىىىي تقىىىىو  بهىىىىا بعىىىىض شىىىىركات التىىىىأمين تقىىىىو  علىىىىى عنصىىىىر التخويىىىىف: مىىىىاذا لىىىىو وقىىىىع حريىىىىق أو 
فيضىىىىىان وغيىىىىىره مىىىىىن مسىىىىىببات الضىىىىىرر  أو مىىىىىاذا لىىىىىو تىىىىىوفي رب األسىىىىىر ، إال أن الجهىىىىىات المعنيىىىىىة بالرقابىىىىىة 
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ممىىىىىا يعتبىىىىىر منفىىىىىرا  للىىىىىذوق العىىىىىا  أو مىىىىىا يثيىىىىىر  علىىىىىى الدعايىىىىىة واإلعىىىىى ن، فىىىىىي الىىىىىدول الغربيىىىىىة، تتىىىىىدخل للحىىىىىد
 خوفا  غير مبرر لد  الناس.

 
إن إدخىىىىىال شىىىىىركات التىىىىىأمين الشىىىىى  فىىىىىي عقىىىىىول النىىىىىاس بعىىىىىد  قىىىىىدرته  كىىىىىأفراد أو جماعىىىىىات علىىىىىى مواجهىىىىىىة 
المسىىىىىىتقبل فيىىىىىىه افت ىىىىىىات لىىىىىىوعي النىىىىىىاس مثلمىىىىىىا هىىىىىىو تجاهىىىىىىل للمخىىىىىىاطر العديىىىىىىد  التىىىىىىي تجىىىىىىابهه ، والوسىىىىىىا ل 

إليهىىىا لتفىىىىادي األضىىىىرار التىىىي قىىىىد تترتىىىىب علىىىى المخىىىىاطر.  ومىىىىا اللجىىىود إلىىىىى التىىىىأمين المختلفىىىة التىىىىي يلج ىىىىون 
إال أحىىىىىىد  الوسىىىىىىا ل مىىىىىىن ضىىىىىىمن آليىىىىىىات أخىىىىىىر  للتعامىىىىىىل مىىىىىىع الخطىىىىىىر قياسىىىىىىا  لىىىىىىه وتقىىىىىىديرا  لتكىىىىىىرره وحجىىىىىى  
األضىىىىىرار التىىىىىي قىىىىىد تترتىىىىىب علىىىىىى وقوعىىىىىه.  وكىىىىىل ذلىىىىى  يقىىىىىع تحىىىىىت عنىىىىىوان إدار  الخطىىىىىر.  وحتىىىىىى المتوكىىىىىل 

ال يلجىىىىىأ لشىىىىىراد حمايىىىىىة تأمينيىىىىىه، ال يغفىىىىىل التحىىىىىوط مىىىىىن آثىىىىىار المخىىىىىاطر علىىىىىى حياتىىىىىه علىىىىىى  ، الىىىىىذي قىىىىىد 
وحيىىىىا  أسىىىىرته وأموالىىىىه مىىىىن خىىىى ل السىىىىلو  العق نىىىىي فىىىىي قيىىىىاد  سىىىىيارته مىىىىث  ، أو االدخىىىىار لضىىىىمان العىىىىيي 
الكىىىىري  ألسىىىىرته، أو ترتيىىىىب بيتىىىىه للحيلولىىىىة دون وقىىىىوع الحريىىىىق وغيرهىىىىا مىىىىن إجىىىىرادات السىىىى مة.  التىىىىأمين هىىىىو 

آليىىىة فىىىي إدار  الخطىىىر.  تتمثىىىل إحىىىد  الوظىىىا ف التىىىي يقىىىو  بهىىىا التىىىأمين بتقىىىدي  توصىىىيات للمىىىؤمن لىىىه  آخىىىر
لتحسىىىىىىين نوعيىىىىىىة الخطىىىىىىر )مىىىىىىن خىىىىىى ل توصىىىىىىيات الكاشىىىىىىفين علىىىىىىى موضىىىىىىوع التىىىىىىأمين(.  وهىىىىىىذا هىىىىىىو الحىىىىىىال 

 بالنسبة للمشاريع واألصول المادية الكبير .
 

 الحاد  عشر: سلب الناس القدرة على مواجهة الحياة

 
وهىىىىروبه  مىىىىن تحمىىىىل مسىىىىؤوليات الحيىىىىا  إلىىىىى سىىىىلبه  القىىىىدر  علىىىىى مجىابىىىىىهة  يىىىىىؤدي ارتىمىىىىىاد النىىىىاس فىىىىي أحضىىىىان التىىىىأمين،

 أقل المفاج ت. أدنى المخاطر وتحمل
 

إذا كىىىىان التىىىىأمين يشىىىىجع هىىىىروب النىىىىاس مىىىىن تحمىىىىل المسىىىىؤوليات، ويسىىىىلبه  القىىىىدر  علىىىىى مجابهىىىىة األخطىىىىار 
ىىىىىل المفاجىىىىى ت، ألىىىىىيس وجىىىىىود مؤسسىىىىىة  الزكىىىىىا  بتوفيرهىىىىىا األمىىىىىوال عنىىىىىد الحاجىىىىىة مشىىىىىجعا  لىىىىىذات السىىىىىلو  وتحم 

الىىىىىذي ربطىىىىىىه الكاتىىىىىب بوجىىىىىىود التىىىىىىأمين أ  أن المنتفعىىىىىين مىىىىىىن الزكىىىىىا  هىىىىىى  مىىىىىىن طبقىىىىىة الم  كىىىىىىة والقديسىىىىىىين؟  
وهىىىىىل عنىىىىىدها يكىىىىىون صىىىىىحيحا  اسىىىىىتخدا  األمىىىىىوال فىىىىىي صىىىىىندوق الزكىىىىىا  فىىىىىي غيىىىىىر الوجىىىىىوه المقىىىىىرر  لهىىىىىا ألن 

لصىىىىىىىندوق يحىىىىىىىرمه  مىىىىىىىن القىىىىىىىدر  علىىىىىىىى مجابهىىىىىىىة المخىىىىىىىاطر وتحمىىىىىىىل هنىىىىىىىا  مىىىىىىىن يسىىىىىىى  اسىىىىىىىتعمالها، وألن ا
 المفاج ت؟

 
لىىىىىو سىىىىىلمنا بىىىىىزع  الكاتىىىىىب بىىىىىات علينىىىىىا أن نقبىىىىىل أن مىىىىىن ال يرتمىىىىىي مىىىىىن النىىىىىاس فىىىىىي أحضىىىىىان التىىىىىأمين لهىىىىى  
يتمتعىىىىىىون بالقىىىىىىدر  علىىىىىىى مجابهىىىىىىة المخىىىىىىاطر وتحمىىىىىىل المفاجىىىىىى ت.  وهكىىىىىىذا فىىىىىى ن هىىىىىىؤالد يسىىىىىىتطيعون مجابهىىىىىىة 
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جهىىىىاز مكافحىىىىة الحرا ىىىىق، بشىىىىكل أفضىىىىل مىىىىن أول ىىىى  الىىىىذين لج ىىىىوا إلىىىىى  الحرا ىىىىق، حتىىىىى بىىىىدون طلىىىىب مسىىىىاعد 
حمايىىىىة التىىىىأمين.  أمىىىىا تحمىىىىل مفاجىىىىأ  حىىىىادث اصىىىىطدا  أو كارثىىىىة طبيعيىىىىة فىىىى ن غيىىىىر المىىىىؤمنين أقىىىىدر عليىىىىه 

 من أقرانه  ممن قاموا بالتأمين على سياراته  وممتلكاته  األخر .
 

جىىىىىاه المخىىىىىاطر والمفاجىىىىى ت، ال يحىىىىىدده التىىىىىأمين، إن اسىىىىىتعداد النىىىىىاس، وهىىىىىو حالىىىىىة نفسىىىىىية وتقىىىىىدير للعواقىىىىىب ت
ويختلىىىىىف مىىىىىن إنسىىىىىان إلىىىىىى آخىىىىىر.  ال بىىىىىل أن مىىىىىن يقىىىىىو  بالتىىىىىأمين يتصىىىىىرف بمسىىىىىؤولية اسىىىىىتعدادا  الحتمىىىىىال 

 وقوع مخاطر ومفاج ت ال يستطيع درد آثارها ويلجأ إلى التأمين للتعويض عنها.
 

 الثاني عشر: ضياأ الروابط وتفكك المجتمع
 

حياتىىىىىه إلىىىىىى اآلخىىىىىرين، وخاصىىىىىة إلىىىىىى أقاربىىىىىه وذويىىىىىه.  وتشىىىىىتد هىىىىىذه الحاجىىىىىة كلمىىىىىا حىىىىىىل الىعىىىىىىوز، أو يحتىىىىىا  اإلنسىىىىىان فىىىىىي 
العصىىىىىىور األولىىىىىىى التعىىىىىىاون وتكونىىىىىىت بىىىىىىذل  الىىىىىىروابط األسىىىىىىرية، وتكافىىىىىىل  وقعىىىىىىت كىىىىىىىارثة، لىىىىىىذا فقىىىىىىد سىىىىىىاد النىىىىىىاس منىىىىىىذ

األسىىىىر  ويعىىىىوض النىىىىاس المجتمىىىىع جىىىىاؤوا بالتىىىىأمين ليحىىىىل محىىىىل  المجىتىمىىىىىع، ولمىىىىا حىىىىل الخىىىىراب باألسىىىىر وبىىىىدأ التفكىىىى  فىىىىي
عمىىىىا فقىىىىدوه، ولجىىىىؤوا إليىىىىه فىىىىي كىىىىل أمىىىىر كىىىىانوا يرجونىىىىه مىىىىن األسىىىىر ، وتهىىىىد  بنىىىىاد المجتمىىىىع، فالتىىىىأمين قطىىىىع مىىىىا تبقىىىىى مىىىىن 

 .منقطعا   روابط، وباعد بين الناس وأسره ، فىوقىف كل فرد وحيدا  بعيدا  
 

تبطىىىىىت بتطىىىىىورات ها لىىىىىة فىىىىىي هىىىىىذا تىىىىىاري  مشىىىىىوه للبشىىىىىرية فىىىىىالنزوع نحىىىىىو الفردانيىىىىىة عمليىىىىىة تاريخيىىىىىة معقىىىىىد  ار 
النسىىىىىىي  االقتصىىىىىىادي واالجتمىىىىىىاعي منىىىىىىذ تفكىىىىىى  النظىىىىىىا  اإلقطىىىىىىاعي، ونهىىىىىىوض اإلصىىىىىى ح الىىىىىىديني والنهضىىىىىىة 
التنويريىىىىة .  ربمىىىىا سىىىىاه  التىىىىأمين فىىىىي تطىىىىور النزعىىىىة الفردانيىىىىة، وهىىىىو موضىىىىوع لىىىى  يلىىىىق عنايىىىىة كافيىىىىة لىىىىد  

 االجتماعي.دارسي تاري  التأمين، لكن التأمين ل  يقضي على التعاون األسري و 
 

كاتبنىىىىا ال يريىىىىد التىىىىأمين ألنىىىىه يحىىىىل محىىىىل األسىىىىر  لتعىىىىويض مىىىىا يصىىىىيبها مىىىىن فقىىىىدان )ربمىىىىا يقصىىىىد بىىىىه فقىىىىدان 
معيىىىىل األسىىىىر  أو خسىىىىار  ممتلكاتهىىىىا بسىىىىبب حىىىىادث حريىىىىق أو كارثىىىىة طبيعيىىىىة(.  األسىىىىر  الحديثىىىىة، فىىىىي نظىىىىره، 

هىىىى .  التكافىىىىل األسىىىىري ال يىىىىزال قىىىىادر  علىىىىى تعىىىىويض أفرادهىىىىا فىىىىي حالىىىىة الوفىىىىا  واألضىىىىرار الماديىىىىة التىىىىي تلحق
قا مىىىا  ويسىىىاه  فىىىي التخفيىىىف مىىىن بعىىىض مىىىا يصىىىيب أفىىىرد األسىىىر  النوويىىىة أو الموسىىىعة لكنىىىه لىىىيس كافيىىىا  بحىىىد 
ذاتىىىه فىىىي التغلىىىب علىىىى جميىىىع األضىىىرار والخسىىىا ر التىىىي تتعىىىرض لهىىىا األسىىىر  فىىىي البيىىىت وفىىىي الشىىىارع وفىىىىي 

 ا  يتكفل بالتعويض المالي.أماكن العمل ما ل  نفترض أن لد  األسر  صندوقا  مالي
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أمىىىىا التأكيىىىىد علىىىىى أن التىىىىأمين "قطىىىىع مىىىىا تبقىىىىى مىىىىن روابىىىىط وباعىىىىد بىىىىين النىىىىاس وأسىىىىره " ففيىىىىه مجانيىىىىة فىىىىىي 
الحكىىىىى ، فقطىىىىىع الىىىىىروابط بىىىىىين النىىىىىاس والتباعىىىىىد بيىىىىىنه  وبىىىىىين أسىىىىىره  ال يفسىىىىىره قيىىىىىا  مؤسسىىىىىة التىىىىىأمين ويجىىىىىب 

لظىىىىىواهر قا مىىىىىة ولىىىىىيس هىىىىىو السىىىىىبب فىىىىىىي البحىىىىىث عىىىىىن أسىىىىىبابه خىىىىىار  هىىىىىذه المؤسسىىىىىة.  التىىىىىأمين يسىىىىىتجيب 
 إنشا ها.

 
 تعليق عام على الشرور اإلثني عشر المفترضة في التأمين

 
ربمىىىىىا يريىىىىىد الكاتىىىىىب أن يقنعنىىىىىا أن شىىىىىرور التىىىىىأمين أكبىىىىىر مىىىىىن منافعىىىىىه ولىىىىىذل  يجىىىىىب التخلىىىىىي عنىىىىىه واسىىىىىتبداله 

متىىىىىىوارث مىىىىىىن بنظىىىىىىا  آخىىىىىىر، ربمىىىىىىا مصىىىىىىنوع فىىىىىىي السىىىىىىماد ال يىىىىىىد لمنسىىىىىىان فىىىىىىي وضىىىىىىع أسسىىىىىىه وتنظيمىىىىىىه أو 
 الماضي بشكل عادات وتقاليد اجتماعية.

 
إن كاتبنىىىىىىا يكىىىىىىاد أن يلغىىىىىىي التىىىىىىأمين بأيىىىىىىة صىىىىىىيغة ويشىىىىىىنع عليىىىىىىه، وكىىىىىىان األحىىىىىىر  تقىىىىىىدي  البىىىىىىديل اإليجىىىىىىابي 
المىىىىىوازي أو المتقىىىىىد  علىىىىىى التىىىىىأمين كمشىىىىىروع اقتصىىىىىادي رأسىىىىىمالي أو تعىىىىىاوني أو تبىىىىىادلي.  وهىىىىىو يقىىىىىع فىىىىىي 

التىىىأمين فىىىي اإلمىىىارات وفىىىي الىىىدول العربيىىىة األخىىىر ، مىىىن جهىىىة مفارقىىىة الىىىرفض مىىىن جهىىىة وفىىىي الثنىىىاد علىىىى 
 أخر .
 

يىىىىىز، إذ أنىىىىىه ال يىىىىىدخل شىىىىىركات التىىىىىأمين  إذا كانىىىىىت شىىىىىركات التىىىىىأمين سىىىىىي ة، كمىىىىىا يعرضىىىىىها هىىىىىذا الكتىىىىىاب بتح 
العربيىىىىة ضىىىىمنها، لمىىىىاذا يسىىىىتمر عىىىىدد شىىىىركات التىىىىأمين، التجاريىىىىة والتعاونيىىىىة والتكافليىىىىة، فىىىىي الىىىىدول العربيىىىىة 

الزيىىىىىاد ؟  ولمىىىىىاذا هىىىىىذا االهتمىىىىىا  المتزايىىىىىد، علىىىىىى المسىىىىىتو  العملىىىىىي واألكىىىىىاديمي، لتطىىىىىوير  واإلسىىىىى مية فىىىىىي
نمىىىىىاذ  مىىىىىن شىىىىىركات التىىىىىأمين اإلسىىىىى مية اسىىىىىما  والرأسىىىىىمالية هىىىىىدفا  وتنظيمىىىىىا  مىىىىىن قبىىىىىل الرأسىىىىىمالية اإلسىىىىى مية 

 97ونظيرتها في الغرب وخاصة بعض شركات التأمين وا عاد  التأمين األوروبية العريقة؟
                                                 

ذكرنوا فووي مقالووة لنووا أنووم موون المتوقووع وموون المتوقووع "أن يرفووع دخووول شووركات التووأمين األوروبيووة الكبوورى لسوووق التكافوول حجووم أقسوواط  97

.  ومون المتوقوع أيضواً أن يتجواوز دخولجوا للسووق مجورد المسواهمة فوي تعظويم حجوم األقسواط إلوى 3101مليار دوالر في  01التكافل إلى 

شووكل وهيكوول منتجووات التكافوول.  إن المعووايير التووي تعتموودها هووذه الشووركات تختلووف عوون معووايير أولئووك، وال التووأثير علووى تطوووير وتغييوور 

سيما معايير المسلمين الرأسماليين، الذين يروجون للتكافول اإلسوالمي كمفجووم بحوت متوافوق موع أحكوام الشوريعة اإلسوالمية.  وكشوركات 

ألوروبيوة هوو السوعي لتحقيوق الورب  فوي أسوواق توأمين مسوتوى التطوور التوأميني فيجوا رأسمالية ، فو ن الودافع الرئيسوي لشوركات التوأمين ا

متدني ومن خالل ذلك المساهمة في عملية تطووير المنتجوات، وتسوعى فوي أسوواق أخورى مون اجول تحقيوق حصوة لجوا فوي السووق للحفوال 

 على هامش أرباحجا.

 

عنايوة بالمسوائل الفقجيوة مقارنوة موع االهتموام بديناميكيوة األسوواق التوي تعمول وباعتبارها كيانات اقتصوادية بحتوة، فو ن هوذه الشوركات أقول 

فيجووا.  بيوود أنووم، موون الممكوون أن يووؤدي االمتثووال ألحكووام الشووريعة إلووى إعووادة الجمووع بووين ميووزات التووأمين التكووافلي والتجوواري، إذ سووتحاول 

المووالي المتوافقوووة موووع الشووريعة اإلسوووالمية.  كموووا ان  الشووركات األوروبيوووة تكوورار موووا يحووودع فووي قطووواع الخووودمات المصوورفية والقطووواع

الجامعوات الغربيووة تسوتغل بالفعوول هوذه التطووورات وستسواهم، وبموورور الوقوت موون خوالل البحوووع األساسوية، فووي تحويول معووالم المنتجووات 

 التأمين التكافلية والمنتجات المالية."
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ممارسىىىىات سىىىىلبية داخىىىىل مؤسسىىىىة التىىىىأمين ومىىىىا لىىىىه ع قىىىىة بهىىىىا، كغيرهىىىىا مىىىىن المؤسسىىىىات االقتصىىىىادية هنىىىىا  

والقانونيىىىىة والحكوميىىىىة .. الىىىى  إال أن االعتىىىىراف بهىىىىذا الواقىىىىع ال يعنىىىىي الىىىىرفض المطلىىىىق للمؤسسىىىىة بقىىىىدر مىىىىا 
عىىىىاد  النظىىىىر بىىىىالقيود والقواعىىىىد المنظمىىىىة لهىىىىا لضىىىىمان مصىىىى ال  العىىىىدد يعنىىىىي إنهىىىىا قابلىىىىة للنقىىىىاي والتحسىىىىين وا 

األكبىىىىر مىىىىن األطىىىىراف المسىىىىتفيد  منهىىىىا.  وتظىىىىل مؤسسىىىىة التىىىىأمين، كغيرهىىىىا مىىىىن المؤسسىىىىات، رهينىىىىة للنظىىىىا  
 االقتصادي والقانوني الذي تعمل في ظله.

 
إن اللجىىىود إلىىىى حلىىىول تكمىىىن فىىىي أصىىىولها، أو هكىىىذا يعتقىىىد، فىىىي الماضىىىي، مفيىىىد  فىىىي إذكىىىاد التفكيىىىر ولىىىيس 

لىىىىىىى قضىىىىىىىايا عصىىىىىىرنا المتغيىىىىىىىر  باسىىىىىىتمرار، فهىىىىىىىذه الحلىىىىىىول اسىىىىىىىتنبطت االقتبىىىىىىاس والتطبيىىىىىىىق الحرفىىىىىىي لهىىىىىىىا ع
كاسىىىىتجابات لقضىىىىايا الماضىىىىي، كمىىىىا تبىىىىين ذلىىىى  دراسىىىىات أسىىىىباب النىىىىزول بالنسىىىىبة للنصىىىىوص القرآنيىىىىة.  ولىىىى  
نكىىىىن لنختلىىىىف مىىىىع الكاتىىىىب لىىىىو قبىىىىل باألطروحىىىىة التىىىىي تقىىىىول بىىىىأن المؤسسىىىىات المصىىىىنوعة مىىىىن قبىىىىل البشىىىىىر 

مىىىىن نىىىىواقص وعيىىىىوب، وهىىىىي عرضىىىىة لسىىىىود االسىىىىتخدا  وعقىىىىاب الُمخل ىىىىين  وتوافقىىىىوا علىىىىى القبىىىىول بهىىىىا ال تخلىىىىو
بهىىىا يكىىىون مىىىن خىىى ل األنظمىىىة الرقابيىىىة المنظمىىىة لهىىىا وكىىىذل  القىىىوانين العامىىىة، وهىىىو مىىىا ينطبىىىق أيضىىىا  علىىىى 
المؤسسىىىىىات المصىىىىىنوعة فىىىىىي السىىىىىماد سىىىىىو  أن عقىىىىىاب المخلىىىىىين بهىىىىىا ضىىىىىعفين: عقىىىىىاب ارضىىىىىي مىىىىىن خىىىىى ل 

 ماد.قوانين وضعية وحساب إلهي في الس
 

 (75-44)ص  المبحث الرابع: التأمين في دولة اإلمارات
 

يقىىىىىىد  الكاتىىىىىىب فىىىىىىي هىىىىىىذا المبحىىىىىىث الخلفيىىىىىىة االقتصىىىىىىادية والقانونيىىىىىىة للنشىىىىىىاط التىىىىىىأميني، والتطىىىىىىور التىىىىىىاريخي 
لسىىىىىوق التىىىىىأمين اإلمىىىىىاراتي، والرقابىىىىىة علىىىىىى شىىىىىركات التىىىىىأمين والعمىىىىىل علىىىىىى مىىىىىا سىىىىىماه التىىىىىوطين فىىىىىي قطىىىىىاع 

المىىىىواطنين(.  ويعىىىىرض الكاتىىىىب جىىىىداول مفيىىىىد  عىىىىن أقسىىىىاط التىىىىأمين والتعويضىىىىات وعىىىىدد التىىىىأمين )اسىىىىتخدا  
 المنش ت التأمينية وعدد العاملين من المواطنين وغير المواطنين في شركات التأمين.

 
هىىىىىذا العىىىىىرض أقىىىىىرب مىىىىىا يكىىىىىون إلىىىىىى تقىىىىىارير أسىىىىىواق التىىىىىأمين العربيىىىىىة التىىىىىي تقىىىىىد  لمىىىىىؤتمرات التحىىىىىاد العىىىىىا  

 العربي للتأمين.
 

                                                                                                                                               
Misbah Kamal, “Forces for Change,” Global Reinsurance: Roundtable Supplement on the Middle 

East, May 2007, p 25. 
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يجابيىىىىات التىىىىأمين فىىىىي اإلمىىىىارات وكىىىىأن هىىىىذه ليسىىىىت و  نسىىىىتغرب أن الكاتىىىىب لىىىى  يتعىىىىرض لموضىىىىوع سىىىىلبيات وا 
 موجود  في اإلمارات بل تنحصر في أسواق التأمين الغربية.

 
 (225-77)ص  المبحث الخامس: صناعة التأمين في العالم العربي

 
للدولىىىىة )وذكىىىىر سىىىىورية والعىىىىراق وهىىىىذه ضىىىى  هىىىىذا المبحىىىىث تصىىىىنيفا  ألسىىىىواق التىىىىأمين العربيىىىىة: أسىىىىواق مملوكىىىىة 

المعلومىىىىىىة ليسىىىىىىت صىىىىىىحيحة اآلن(  أسىىىىىىواق شىىىىىىبه احتكاريىىىىىىة )كمصىىىىىىر والجزا ىىىىىىر وليبيىىىىىىا وهىىىىىىذه بحاجىىىىىىة إلىىىىىىى 
تكييىىىىف(  أسىىىىواق مختلطىىىىة محليىىىىة وأجنبيىىىىة )كاإلمىىىىارات العربيىىىىة المتحىىىىد ، البحىىىىرين والمغىىىىرب(  أسىىىىواق حىىىىر  

نشىىىىىاط التىىىىىأميني بصىىىىىيغة واحىىىىىد  هىىىىىي التىىىىىأمين )كالسىىىىىعودية وهىىىىىذه أيضىىىىىا  بحاجىىىىىة إلىىىىىى تكييىىىىىف بعىىىىىد تقييىىىىىد ال
 التعاوني(.  وذكر أيضا  عدد الشركات والمؤسسات التأمينية.

 
وعنىىىىد الحىىىىديث عىىىىن حجىىىى  اإلنفىىىىاق علىىىىى التىىىىأمين منسىىىىوبا  إلىىىىى إجمىىىىالي النىىىىات  القىىىىومي يقىىىىول الكاتىىىىب إنىىىىه 

فىىىىي المرتبىىىىة فىىىىي حىىىىين حلىىىىت الىىىىيمن  2,8وجىىىىادت العىىىىراق فىىىىي المقدمىىىىة بنسىىىىبة  2998فىىىىي العىىىىا   %2"بلىىىى  
,.%" وهىىىىىو رقىىىىى  مشىىىىىكو  فىىىىىي صىىىىىحته ألن قطىىىىىاع التىىىىىأمين فىىىىىي العىىىىىراق كىىىىىان مسىىىىىتمرا  فىىىىىي 3األخيىىىىىر  بنسىىىىىبة 

 تدهوره منذ أواسط ثمانينات القرن الماضي.
 

أمىىىا  األسىىىواق العربيىىىة التىىىىي تىىىؤثر علىىىى مسىىىايرتها للنمىىىىو السىىىريع فىىىي األسىىىىواق  العقبأأأأاتوعىىىرض جملىىىة مىىىن 
العالميىىىىة، وحىىىىددها بدقىىىىة ال تتناسىىىىب مىىىىع الم خىىىىذ التىىىىي ذكرهىىىىا عىىىىن التىىىىأمين وموحيىىىىا  بىىىىالرفض لهىىىىذا النشىىىىاط.  
لكنىىىىىه هنىىىىىا يقىىىىىد  أفكىىىىىىاره مىىىىىن موقىىىىىف الممىىىىىىارس التىىىىىأميني المتعمىىىىىق فىىىىىي حقلىىىىىىه.  وجىىىىىاد توصىىىىىيفه وتحديىىىىىىده 

 ا يلي:للعقبات كم
 

 ضعف المركز المالي للشركات العاملة في السوق )محدودية رأسمال الشركات(. .2
عىىىىد  تطىىىىوير المنتجىىىىات التأمينيىىىىة )جهىىىىل احتياجىىىىات المسىىىىتهل  واالعتمىىىىاد علىىىىى نصىىىىوص أجنبيىىىىة  .2

 دون تعديل(.
ضىىىىىىىعف مجىىىىىىىاالت االسىىىىىىىتثمار )ضىىىىىىىعف اإلدارات االسىىىىىىىتثمارية، الميىىىىىىىل نحىىىىىىىو المشىىىىىىىروعات األقىىىىىىىل  .3

 اب األسواق المالية(.مخاطر ، ضعف وغي
حجىىىىى  إعىىىىىاد  التىىىىىأمين )انخفىىىىىاض نسىىىىىبة االحتفىىىىىىاظ، االعتمىىىىىاد علىىىىىى االتفاقيىىىىىات النسىىىىىبية، اإلسىىىىىىناد  .4

 اإللزامي، االعتماد على األسواق الدولية بالنسبة لألخطار الكبير (.
 نقص الخبرات والكوادر )قلة االستثمار في التدريب وتطوير الكوادر الفنية(. .5
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 والرقابة )تبعية األجهز  للوزارات، فجو  في خبرات العاملين(. ضعف أجهز  اإلشراف .6
ضىىىىىعف الىىىىىوعي التىىىىىأميني )ارتفىىىىىاع نسىىىىىبة األميىىىىىة، ضىىىىى لة إمىىىىىداد الشىىىىىركات للمىىىىىواطنين بالمعلومىىىىىات  .7

 التأمينية، انخفاض المستو  المادي والثقافي للمواطنين(.
إال أن جهىىىىىىىود الىىىىىىىنقص فىىىىىىىي البيانىىىىىىىات واإلحصىىىىىىىادات )عىىىىىىىد  تجميىىىىىىىع البيانىىىىىىىات بصىىىىىىىور  منتظمىىىىىىىة  .8

االتحىىىىىاد العىىىىىا  العربىىىىىي للتىىىىىأمين وشىىىىىركة أريىىىىى  ]المجموعىىىىىة العربيىىىىىة للتىىىىىأمين فىىىىىي البحىىىىىرين[ تسىىىىىتحق 
 الثناد(.

ضىىىىىىىعف حجىىىىىىى  التعامىىىىىىىل بىىىىىىىين األسىىىىىىىواق العربيىىىىىىىة )مىىىىىىىا زال ضىىىىىىىعيفا  مقارنىىىىىىىة بحجىىىىىىى  التعامىىىىىىىل مىىىىىىىع  .9
 األسواق العالمية رغ  جهود مؤسسات التأمين اإلقليمية(.

 
التىىىىىي تقىىىىىاس "بنسىىىىىبة الخسىىىىىا ر المترتبىىىىىة عليهىىىىىا إلىىىىىى األقسىىىىىاط المحصىىىىىلة."   بيأأأأأرةلألخطأأأأأار الكويقىىىىىد  عرضىىىىىا  
 ألثأأأأر التطأأأأورات االقتصأأأأادية العالميأأأأة علأأأأى األخطأأأأار االقتصأأأأادية فأأأأي المنطقأأأأة العربيأأأأةيتبعىىىىه عىىىىرض 

 )ميزان المدفوعات، الديون، معدل النمو واالستثمار، الرقابة على عوامل اإلنتا ، التضخ (.
 

يع أخىىىىىر  مهمىىىىىة عىىىىىن تنميىىىىىة األسىىىىىواق العربيىىىىىة، سىىىىىوق التىىىىىأمين الخليجيىىىىىة، تحريىىىىىر ويضىىىىى  المبحىىىىىث مواضىىىىى
 التجار  في األسواق العربية.

 
يسىىىىىىىتحق تقىىىىىىىوي  العقبىىىىىىىات واألخطىىىىىىىار االقتصىىىىىىىادية الكبيىىىىىىىر  وأثىىىىىىىر التطىىىىىىىورات االقتصىىىىىىىادية العالميىىىىىىىة وتنميىىىىىىىة 

لدراسىىىىات العربيىىىىة عنهىىىىا.  األسىىىىواق العربيىىىىة المزيىىىىد مىىىىن البحىىىىث مىىىىن قبىىىىل الكاتىىىىب أو غيىىىىره ألهميتهىىىىا ولنىىىىدر  ا
ويمكىىىىن أن تكىىىىون هىىىىذه موضىىىىوعا  لبحىىىىوث أكاديميىىىىة.  وللكاتىىىىب فضىىىىل تجميىىىىع هىىىىذه الموضىىىىوعات فىىىىي هىىىىذا 

 المبحث.
 

 نظام التكافل االقتصاد  اإلسالمي والتأمين
 

مىىىىىىىا يصىىىىىىىفه بىىىىىىىاالخت ف الشاسىىىىىىىع بىىىىىىىين نظىىىىىىىا  التكافىىىىىىىل االقتصىىىىىىىادي  22يعىىىىىىىرض الكاتىىىىىىىب فىىىىىىىي الصىىىىىىىفحة 
]التجىىىىاري[.  وهىىىىىو عىىىىرض مفيىىىىىد يىىىىراد منىىىىه إبىىىىىراز قيمىىىىة أعلىىىىىى للتكافىىىىل اإلسىىىىى مي اإلسىىىى مي وبىىىىين التىىىىىأمين 

حيىىىىال التىىىىأمين التجىىىىاري.  إال أن هىىىىذه المقارنىىىىة غيىىىىر منصىىىىفة إذ أن التكافىىىىل اإلسىىىى مي )فىىىىي غيىىىىر صىىىىورته 
( قىىىىىىىا   علىىىىىىىى المسىىىىىىىتو  النظىىىىىىىري الطوبىىىىىىىاوي 2979التأمينيىىىىىىىة التىىىىىىىي بىىىىىىىدأت ألول مىىىىىىىر  فىىىىىىىي السىىىىىىىودان سىىىىىىىنة 

هنىىىىا  فىىىىي التطبيىىىىق مىىىىا ُيسىىىىمى باالقتصىىىىاد اإلسىىىى مي كنظىىىىا  أو كعلىىىى  متميىىىىز.  كمىىىىا أن الُمتخيىىىىل إذ لىىىىيس 
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المقارنىىىىىىة بىىىىىىين نظىىىىىىا  التكافىىىىىىل االقتصىىىىىىادي اإلسىىىىىى مي والتىىىىىىأمين )دون تحديىىىىىىد هويىىىىىىة هىىىىىىذا التىىىىىىأمين( مقارنىىىىىىة 
طىىىىار كىىىىل منهمىىىىا، فهىىىىي مقارنىىىىة بىىىىين الكىىىىل )النظىىىىا ( مىىىىع الجىىىىزد )التىىىىأمين(.   ناقصىىىىة مىىىىن حيىىىىث الموضىىىىوع وا 

ع، مىىىىىىن الممكىىىىىىن المقارنىىىىىىة بىىىىىىين هىىىىىىذا النظىىىىىىا ، علىىىىىىى المسىىىىىىتو  النظىىىىىىري، وبىىىىىىين أنظمىىىىىىة اقتصىىىىىىادية وبىىىىىىالطب
 تاريخية مندثر ، أو طوباوية أو قا مة في زماننا.

 
فىىىىىالقول إن "نظىىىىىا  التكافىىىىىل اإلسىىىىى مي أوسىىىىىع وأعىىىىى  وأشىىىىىمل مىىىىىن نظىىىىىا  التىىىىىأمين ألنىىىىىه ال يقتصىىىىىر علىىىىىى ف ىىىىىة 

مىىىىن الفىىىىرد وينتهىىىىي فىىىىي المجتمىىىىع ككىىىىل.." زعىىىى  قابىىىىل  معينىىىىة أو حلقىىىىة ضىىىىيقة مىىىىن حلقىىىىات المجتمىىىىع بىىىىل يبىىىىدأ
للنقىىىىىاي إذ أن المجتمعىىىىىات اإلسىىىىىى مية، فىىىىىي ماضىىىىىيها وحاضىىىىىىرها، لىىىىى  تتمتىىىىىع بمزايىىىىىىا هىىىىىذا النظىىىىىا  والشىىىىىىاهد 
األكبىىىىىىر علىىىىىىى ذلىىىىىى  اسىىىىىىتمرار الفقىىىىىىر والعلىىىىىىل االجتماعيىىىىىىة وتغطيىىىىىىة العيىىىىىىوب والقضىىىىىىايا العقديىىىىىىة مىىىىىىن خىىىىىى ل 

 الذم  من خ ل المكُرمات.ترضية الرعايا )المواطنين( وكذل  بشراد 
 

لقىىىىد جىىىىاد التىىىىأمين اإلسىىىى مي، خىىىىار  نظىىىىا  التكافىىىىل اإلسىىىى مي، متىىىىأخرا  عىىىىن مؤسسىىىىة التىىىىأمين الحديثىىىىة بعىىىىد  
يكىىىىىن هنىىىىىا  فىىىىىي الماضىىىىىي "تىىىىىأمين قىىىىىرون ليسىىىىىاه  فىىىىىي تىىىىىوفير حمايىىىىىة، لمىىىىىن هىىىىىو قىىىىىادر علىىىىىى شىىىىىرا ها، فلىىىىى  

لجىىىىىأت إليىىىىىه الىىىىىدول اإلسىىىىى مية وتلىىىىى  التىىىىىي .  هىىىىىذا التىىىىىأمين اإلسىىىىى مي، الىىىىىذي إسىىىىى مي" بهىىىىىذا االصىىىىىط ح
وتطبيقىىىىىىىه، كمشىىىىىىىروع رأسىىىىىىىمالي، )ولىىىىىىى  تجىىىىىىىر محاولىىىىىىىة تطبيقىىىىىىىه تسىىىىىىىتمد قوانينهىىىىىىىا مىىىىىىىن الشىىىىىىىريعة اإلسىىىىىىى مية 

كمشىىىىىروع اشىىىىىتراكي(، ال يىىىىىزال يخضىىىىىع للتهىىىىىذيب والتطىىىىىوير.  إن نهىىىىىوض شىىىىىركات التىىىىىأمين اإلسىىىىى مية منىىىىىذ 
ة الريعيىىىىة، ودخولهىىىىا ميىىىىدان العمىىىىل والتنىىىىافس مىىىىع أواخىىىىر سىىىىبعينات القىىىىرن الماضىىىىي، ارتباطىىىىا  بىىىىالفور  النفطيىىىى

 شركات التأمين القا مة لهو دليل على أن نظا  التكافل اإلس مي كان قاصرا  في أدا ه.
 

 مزايا التأمين اإلسالمي
 

( كمعىىىىىادل أكبىىىىىر وأفضىىىىىل للتىىىىىأمين 24-22نظىىىىىا  التكافىىىىىل اإلسىىىىى مي المتمثىىىىىل بالزكىىىىىا  ووجىىىىىوه صىىىىىرفه ) ص 
وبودنىىىا أن نقىىىرر أننىىىا نقىىىرأ الىىىنص الىىىديني كمىىىا نفهمىىىه ولىىىيس ضىىىمن   سىىىنحاوله هنىىىا.قابىىىل للنقىىىاي، وهىىىذا مىىىا 

معطيىىىىات الفقهىىىىاد ونعتىىىىرف بقصىىىىور معرفتنىىىىا بهىىىىا.  وقبىىىىل ذلىىىى  لنقتىىىىبس مطىىىىوال  مىىىىا كتبىىىىه الكاتىىىىب المجهىىىىول 
( والتعليىىىىق عليىىىىه باختصىىىىىار.  يؤكىىىىد الكاتىىىىىب 26-25)ص مزايأأأأا التأأأأأأمين اإلسأأأأأالميتحىىىىت عنىىىىىوان للكتىىىىاب 

 على اآلتي:
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الجهىىىىة التىىىىي ترعىىىىى قضىىىىية التىىىىأمين واألمىىىىان فىىىىي اإلسىىىى   إنمىىىىا هىىىىي بيىىىىت مىىىىال المسىىىىلمين.  بيىىىىت  -2"
المىىىىال هىىىىذا يىىىىنظ  التكافىىىىل فيأخىىىىذ مىىىىن األغنيىىىىاد ليعطىىىىي الفقىىىىراد، وهىىىىو يقىىىىو  بواجباتىىىىه دون قصىىىىد 

 الرب  والمتاجر  ب ال  الناس ومصا به .
 

شىىىركة التىىىأمين مىىىع الفىىىارق الكبيىىىر أن مىىىوارد بيىىىت مىىىال المسىىىلمين هنىىىا، مىىىن وجهىىىة نظىىىر الكاتىىىب، يقىىىو  مقىىىا  
البيىىىىت ال تماثىىىىل رأسىىىىمال الشىىىىركة وأقسىىىىاط التىىىىأمين واالحتياطيىىىىات الماليىىىىة المتجمعىىىىة لىىىىديها.  لنراجىىىىع مىىىىوارد 

 بيت المال وتض :
 

مىىىىىا حىىىىىازه المسىىىىىلمون مىىىىىن أمىىىىىوال الكفىىىىىار دون قتىىىىىال ومىىىىىن المرتىىىىىدين عىىىىىن اإلسىىىىى  ، وتصىىىىىرُف أمىىىىىوال  الفأأأأأ 
ي وأرزاق القضىىىىا  والمعلمىىىىين، وكىىىىل العىىىىاملين فىىىىي المصىىىىلحة العامىىىىة، وفىىىىي دفىىىىع الفىىىى  "فىىىىي أعطيىىىىات الجىىىىي
 .98ما ينوب الناس من النوا ب."

 
أخماسىىىه للغىىىانمين وخمسىىىه ا ورسىىىوله: "وااْعلاُمىىىوْا  مىىىا حىىىازه المسىىىلمون مىىىن الكفىىىار بعىىىد قتىىىال، أربعىىىة الًنيمأأأة

ىىىهُ  ىىىْيد  فاىىىأان  ِلِ  ُخُمسا ِنْمىىىُت  ْمىىىن شا ىىىا غا ِلل أان ما ىىىاِكيِن وااْبىىىنِ وا ِلىىىِذي اْلُقْرباىىىى وااْلياتاىىىاماى وااْلماسا ُسىىىوِل وا ىىىِبيِل." سىىىور   ر  الس 
األنفىىىىال.  تنحصىىىىىر منفعىىىىىة أمىىىىىوال الغنيمىىىىة بالغىىىىىانمين وبالرسىىىىىول وهىىىىىي لىىىىذل  ليسىىىىىت متىىىىىوفر  للصىىىىىرف علىىىىىى 

 ما ينوب الناس من نوا ب ما ل  يتبرعوا بها كصدقة.
 

 اعية وغلتها، يؤخذ من المسل  وغير المسل .نظا  ضريبي يفرض على األرض الزر  الخراج
 

 وهي الصدقات وهي ما سنعرض لها فيما بعد. الزكاة
 

مىىىىا يؤخىىىىىذ مىىىىىن غيىىىىر المسىىىىىلمين مىىىىىن النصىىىىىار  واليهىىىىود والمجىىىىىوس ومىىىىىن علىىىىى شىىىىىاكلته  مىىىىىن مىىىىىال  الجزيأأأأأة
ىىىىىوا المسىىىىىلمين فىىىىىي ديىىىىىنه  أو عرضىىىىىه  أو   أمىىىىىنه . مقابىىىىىل حمىىىىىايته  فىىىىىي دار اإلسىىىىى   مىىىىىع اشىىىىىتراط أال يمس 

وتجبىىىىىىى الجزيىىىىىىة علىىىىىىى الىىىىىىرؤوس حسىىىىىىب الحالىىىىىىة الماليىىىىىىة مىىىىىىن الغنىىىىىىي وُيعفىىىىىىى الصىىىىىىغير والمجنىىىىىىون والمقعىىىىىىد 
والمترهىىىب والمتصىىىومع.  والجزيىىىة  واألعمىىىى ومىىىن ال حرفىىىة لىىىه، )العاطىىىل عىىىن العمىىىل؟(، والمسىىىكين والمىىىرأ 

 هي من مخلفات اإلتاو  القبلية التي كانت تطبق قبل اإلس   لقاد توفير الحماية.
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ىىهُ  ْمأأأسالخ   ىىىْيد  فاىىىأان  ِلِ  ُخُمسا ِنْمىىىُت  ْمىىىن شا ىىا غا ىىىاِكيِن وااْبىىنِ  "وااْعلاُمىىىوْا أان ما ِلىىىِذي اْلُقْرباىىىى وااْلياتاىىىاماى وااْلماسا ُسىىوِل وا ِللر   وا

ىىىىىِبيِل." سىىىىىور  األنفىىىىىال، وارتبطىىىىىت بمعركىىىىىة بىىىىىدر.  ويىىىىىرد فىىىىىي تعريىىىىىف قاموسىىىىىي أنىىىىىه "خمىىىىىس غنىىىىىا   أهىىىىىل  الس 
ىىىىىاُز العىىىىىاد كا والخمىىىىىس محىىىىىل خىىىىى ف فىىىىىي المىىىىىذهبين   99ي، ومىىىىىا يكىىىىىون مىىىىىن غىىىىىوص أو معىىىىىدن."الحىىىىىرب، والرِ 

الشىىىىيعي )دفىىىىع ُخمىىىىس كىىىىل مىىىىال ُيغنمىىىىه المسىىىىل  ويزيىىىىد عىىىىن مؤونتىىىىه السىىىىنوية(، والسىىىىني )واجىىىىب علىىىىى الكفىىىىار 
 فقط في الركاز ]كل ما هو مدفون في باطن األرض من معادن وغيرها[ والغنيمة.

 
مىىىىا ُيؤخىىىىذ مىىىىن رسىىىىو  علىىىىى تجىىىىار  أهىىىىل الحىىىىرب وأهىىىىل الذمىىىىة إذا مىىىىروا فىىىىي دار اإلسىىىى  ، ويضىىىى   الع شأأأأور

 أيضا  المال الذي ال وارث له والموارد الطبيعية العامة كالنفط والمعادن في باطن األرض.
 

يتحىىىىىىىدث الكاتىىىىىىىب عىىىىىىىن نظىىىىىىىا  ال ينطبىىىىىىىق علىىىىىىىى زماننىىىىىىىا وال يمكىىىىىىىن االسترشىىىىىىىاد بىىىىىىىه إلدار  مؤسسىىىىىىىة تأمينيىىىىىىىة 
فالمصىىىىىىادر الماليىىىىىىة التىىىىىىي يىىىىىىذكرها ال وجىىىىىىود لهىىىىىىا اآلن مىىىىىىا لىىىىىى  ننظىىىىىىر إلىىىىىىى بعىىىىىىض منهىىىىىىا ضىىىىىىمن األنظمىىىىىىة 

األرض والممتلكىىىىىىات والىىىىىىدخل وضىىىىىىريبة البيىىىىىىع والشىىىىىىراد ومىىىىىىا الضىىىىىىريبية الحديثىىىىىىة كتلىىىىىى  المفروضىىىىىىة علىىىىىىى 
 من رسو  على المعام ت التجارية وسياد  الدولة على الموارد الطبيعية. يستوفى

 
إن التىىىىىىأمين اإلسىىىىىى مي يشىىىىىىمل جميىىىىىىع المىىىىىىواطنين سىىىىىىواد كىىىىىىانوا مسىىىىىىلمين أو غيىىىىىىر مسىىىىىىلمين يعيشىىىىىىون فىىىىىىي ظىىىىىىل دولىىىىىىة  -2

 اإلس   ...    
 

ه الشىىىىمولية ال يميىىىىز التىىىىأمين الوضىىىىعي بىىىىين المسىىىىلمين وغيىىىىر المسىىىىلمين، ولىىىىيس هنىىىىا  قيمىىىىة معينىىىىة فىىىىي هىىىىذ
 بين التأمين اإلس مي والتأمين الوضعي.  أما دولة اإلس   ف  وجود لها في زماننا.

 
ينشىىىىأ التمييىىىىز عنىىىىد تطبيىىىىق معىىىىايير اكتتابيىىىىه مختلفىىىىة بسىىىىبب جىىىىنس المىىىىؤمن لهىىىى  )إنىىىىاث وذكىىىىور( أو العمىىىىر 

منظىىىىور  وهىىىىذه أصىىىىبحت موضىىىىوعا  للنقىىىىاي وتىىىىدُخل المشىىىىر ع مىىىىن –)شىىىىباب وشىىىىيو  مىىىىن اإلنىىىىاث والىىىىذكور( 
 100حقوق اإلنسان وليس العتبارات دينية.
                                                 

 .031ة، ص 0920مبيروت: دار الجيل،  المرجم االقتصادي اإلسالم د. احمد الشرباصي،  99

 
ممارسووة ] redliningوضووع الخطوووط الحموورا  شووجد توواريخ التووأمين فووي بريطانيووا أنموواط موون التمييووز بووين طووالبي التووأمين ومنجووا " 100

اكتتابيم لمنع التغطية التأمينية فوي منواطق جغرافيوة محوددة الفتورا  وجوود احتموال كبيور للخسوارة فوي هوذه المنواطق فوي حوين أن الودافع 

لنودن بالنسوبة للمجموعووات اليجوديوة اإلشوكنازية موون الطبقوات الودنيا فووي  فوي[ موون قبول شوركات التووأمين ونيلجوا يقووم علوى تمييووز غيور قوان

أواخر القرن الثامن عشر، وإلى انسحاب عدد من شركات التوأمين اإلنجليزيوة علوى الحيواة مون سووق التوأمين علوى الحيواة فوي ايرلنودة فوي 

المخوواوف بشووأن اآلثووار الماليووة المترتبووة علووى اإلفووراط االيرلنوودي فووي معوواقرة الخموور النصووف األول موون القوورن التاسووع عشوور بسووب  

 أنظر: واالنتشار المفتر  هناك لوثائق التأمين القائمة على المقامرة."  

Geoffrey Clark, An Historical Viewpoint on Insurability 

http://www.lse.ac.uk/collections/CARR/events/previousConferencesWorkshops/aon/Clark.rtf 

http://www.lse.ac.uk/collections/CARR/events/previousConferencesWorkshops/aon/Clark.rtf


 مؤسسة التأمين: دراسات تاريخية ونقدية

 
 
 

 
 - 238 - 

 
ويبىىىىىىدو أن التىىىىىىأمين اإلسىىىىىى مي يبقىىىىىىى محصىىىىىىورا  فىىىىىىي "دولىىىىىىة اإلسىىىىىى  " وعلىىىىىىى المسىىىىىىلمين فىىىىىىي "دار الحىىىىىىرب" 
الحصىىىىول علىىىىى الحمايىىىىة التأمينيىىىىىة مىىىىن الشىىىىركات فىىىىىي هىىىىذا الىىىىدار، وهىىىى  مجبىىىىىرون علىىىىى ذلىىىى  ألن القىىىىىانون 

مسىىىىىؤولية المدنيىىىىىة الناشىىىىىى ة عىىىىىن اسىىىىىتعمال المركبىىىىىىات الوضىىىىىعي يفىىىىىرض علىىىىىىيه  إجىىىىىراد تأمينىىىىىات معينىىىىىىة كال
 وبعكسه يقعون تحت طا لة القانون.

 
ن مبىىىىىىىادر اإلسىىىىىى   تىىىىىىىرفض  -3 التىىىىىىأمين اإلسىىىىىى مي يهىىىىىىىدف إلىىىىىىى رفىىىىىىع الضىىىىىىىرر ال إلىىىىىىى تحقيىىىىىىىق األربىىىىىىاح والمكاسىىىىىىب.  وا 

 فكر  التأمين على الحيا  ...
 

عىىىىىاد   عىىىىد  تحقيىىىىىق األربىىىىىاح والمكاسىىىىب يفتىىىىىرض حالىىىىىة سىىىىكونية ل قتصىىىىىاد فىىىىىي حىىىىين أن تجديىىىىىد األصىىىىىول وا 
اإلنتىىىىا  يتطلىىىىب تحقيىىىىق فىىىىا ض وبنىىىىاد االحتياطيىىىىات وخىىىى ف ذلىىىى  فىىىى ن تىىىىراك  الخسىىىىا ر الكارثيىىىىة تىىىىؤدي إلىىىىى 

 إف س بيت المال وكذل  شركة التأمين.
 

ذا نظرنىىىىا إلىىىىى ممارسىىىىة شىىىىركات الىىىىىتأمين اإلسىىىى مية ن حىىىىظ أنهىىىىا ال تسىىىىتبعد "تحقيىىىىق األربىىىىاح والمكاسىىىىب"  وا 
تعمىىىىل علىىىىى تعظيمهىىىىا لصىىىىال  مالكيهىىىىا.  وهىىىىي بهىىىىذه الصىىىىفة ال تختلىىىىف عىىىىن أيىىىىة شىىىىركة تىىىىأمين ال بىىىىل هىىىىي 
 رأسمالية.

 
وفىىىىىي الغىىىىىرب الرأسىىىىىمالي تقىىىىىو  بعىىىىىض شىىىىىركات التىىىىىأمين التبىىىىىادلي بتوزيىىىىىع قسىىىىى  مىىىىىن الفىىىىىوا ض الماليىىىىىة التىىىىىي 

كيىىىىة تحققهىىىىا خىىىى ل السىىىىنة علىىىىى األعضىىىىاد مىىىىن حملىىىىة وثىىىىا ق التىىىىأمين.  ومىىىىن هىىىىذه الشىىىىركات الشىىىىركة األمري
Factory Mutual Insurance Co  التىىىىي تقىىىىو  بتوزيىىىىع الفىىىىا ض، الىىىىذي يبلىىىى  بضىىىىعة م ىىىىات مىىىىن

 م يين الدوالرات، في صيغة تخفيض قسط التأمين لكل من يجدد وثيقته خ ل السنة.
 

التىىىىىىأمين اإلسىىىىىى مي يضىىىىىىمن حاجىىىىىىات النىىىىىىاس فىىىىىىي شىىىىىىيخوخته ، ويضىىىىىىمن حاجىىىىىىاته  إذا عجىىىىىىزوا عىىىىىىن العمىىىىىىل واإلنتىىىىىىا   -4
مىىىىىىن األسىىىىىىباب.  فهىىىىىىو أشىىىىىىمل بكثيىىىىىىر مىىىىىىن تىىىىىىأمين الشىىىىىىركات التجاريىىىىىىة الىىىىىىذي ينحصىىىىىىر بىىىىىىبعض األمىىىىىىوال أو ألي سىىىىىىبب 

 بعض الحوادث ...
 

                                                                                                                                               
 التممين الرراق  مجل " في وجه  نظر تاريخي  عن التمميني راجع الترجمة العربية: "

http://misbahkamal.blogspot.com/2010/06/historical-viewpoint-on-insurability.html 

بالكلموووة العربيوووة "االسوووتئمانية" بووودالً مووون  insurabilityماقتووور  زميلوووي االقتصوووادي د. كامووول العضوووا  ترجموووة الكلموووة اإلنجليزيوووة 

 "التأمينية":

http://misbahkamal.blogspot.com/2010/06/historical-viewpoint-on-insurability-on.html 

 

http://misbahkamal.blogspot.com/2010/06/historical-viewpoint-on-insurability.html
http://misbahkamal.blogspot.com/2010/06/historical-viewpoint-on-insurability-on.html
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يشىىىىكل ضىىىىمان حاجىىىىات النىىىىاس فىىىىي الشىىىىيخوخة وعنىىىىد العجىىىىز عىىىىن العمىىىىل جىىىىزدا  متميىىىىزا  مىىىىن نظىىىىا  التىىىىأمين 
اإلسىىىىى مي فهىىىىىو ال يىىىىىرد فىىىىىي وجىىىىىوه صىىىىىرف أمىىىىىوال الزكىىىىىا ، مىىىىىا لىىىىى  يىىىىىت  توسىىىىىيع قىىىىىراد  الىىىىىنص والعمىىىىىل علىىىىىى 
مىىىىا ترجمتىىىىه كمؤسسىىىىة عاملىىىىة لهىىىىا مىىىىا يكفىىىىي مىىىىن المىىىىوارد ل سىىىىتمرار فىىىىي تىىىىوفير المنىىىىافع لألفىىىىراد واألسىىىىر.  أ

االلتىىىىىىىزا  الحرفىىىىىىىي بىىىىىىىالنص ف نىىىىىىىه يعمىىىىىىىل علىىىىىىىى تكلىىىىىىىس المؤسسىىىىىىىات ومنهىىىىىىىا صىىىىىىىندوق الزكىىىىىىىا .  ففىىىىىىىي ظىىىىىىىل 
المتغيىىىىىىرات فىىىىىىي االقتصىىىىىىاد والبي ىىىىىىة واألخطىىىىىىار الكامنىىىىىىة فيهىىىىىىا والع قىىىىىىات اإلنسىىىىىىانية المعقىىىىىىد  تصىىىىىىب  هىىىىىىذه 

 المؤسسات بالية غير قادر  على االستجابة لمتطلبات الحيا  العصرية ما ل  تخضع للتطوير.
 

ن مىىىىىىن مزايىىىىىىا التىىىىىىأمين اإلسىىىىىى مي أنىىىىىىه يشىىىىىىمل ضىىىىىىمان حاجىىىىىىات األوالد والعيىىىىىىال بعىىىىىىد وفىىىىىىا  معىىىىىىيله .  وهىىىىىىو يضىىىىىىمنها  -5 وا 
بىىىىىىدون أن يىىىىىىدفع المعيىىىىىىل أي قسىىىىىىط، ويضىىىىىىمنها فىىىىىىي حىىىىىىدود الحاجىىىىىىات األساسىىىىىىية فقىىىىىىط، أمىىىىىىا الغنىىىىىىي فطريقىىىىىىه المشىىىىىىروع 

 هو المبادر  والعمل المنت ."
 

تكييىىىىف إذ يفتىىىىرض أن يكىىىىون المعيىىىىل قىىىىد سىىىىاه ، بطريقىىىىة أو  القىىىىول بىىىىأن المعيىىىىل ال يىىىىدفع قسىىىىطا  يحتىىىىا  إلىىىىى
أخىىىر ، فىىىي تمويىىىل بيىىىت المىىىال أثنىىىاد مىىىا كىىىان حيىىىا  منتجىىىا  للىىىدخل.  وبهىىىذا المعنىىىى فهىىىو يقتىىىرب مىىىن مسىىىاهمة 
المىىىىىواطنين المعاصىىىىىرين فىىىىىي تمويىىىىىل صىىىىىناديق الضىىىىىمان االجتمىىىىىاعي مىىىىىن خىىىىى ل مىىىىىا يسىىىىىتقطع مىىىىىن دخلهىىىىى  

 العمل. طوال حياته  العملية لحين تقاعده  عن
 

ونفهىىىى  مىىىىن عىىىىرض الكاتىىىىب أن الضىىىىمان ال يطبىىىىق علىىىىى األغنيىىىىاد فطىىىىريقه  المشىىىىروع "هىىىىو المبىىىىادر  والعمىىىىل 
 المنت ." 

 
شىىىبكات الضىىىمان االجتمىىىاعي تقىىىو  بىىىىذات الوظيفىىىة التىىىي يعزوهىىىا الكاتىىىب لبيىىىىت المىىىال "فىىىي حىىىدود الحاجىىىىات 

 األساسية."
 

اإلسىىىىى مي، ويتمنىىىىىى المىىىىىرد أن يىىىىىر  بعىىىىىض المنىىىىىافع التىىىىىي يحىىىىىاول الكاتىىىىىب أن يرسىىىىى  صىىىىىور  مثاليىىىىىة للتىىىىىأمين 
 يذكرها متحققا  على أرض الواقع.

 
 بعدها يقول الكاتب:

 
إنمىىىىا شىىىىرعت  –وهىىىىي أحىىىىد أركىىىىان اإلسىىىى   الخمسىىىىة  –فالزكىىىىا   -2: ومأأأأن النصأأأأوص التأأأأي تؤكأأأأد مزايأأأأا التأأأأأمين اإلسأأأأالمي"

ورو  المؤرخىىىىىون عىىىىىن عمىىىىىر بىىىىىن عبىىىىىد  -2آن الكىىىىىري  ... لتىىىىىأمين حاجىىىىىات الفقىىىىىراد.  وقىىىىىد بىىىىىين   تعىىىىىالى مصىىىىىارفها فىىىىىي القىىىىىر 
العزيىىىىىز رضىىىىىي   عنىىىىىه أن زوجتىىىىىه فاطمىىىىىة دخلىىىىىت عليىىىىىه يومىىىىىا  وهىىىىىو جىىىىىالس فىىىىىي مصىىىىى ه واضىىىىىعا  خىىىىىده علىىىىىى يىىىىىده، ودموعىىىىىه 
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تسىىىىىيل علىىىىىى خديىىىىىه فقالىىىىىت لىىىىىه: مىىىىىا لىىىىى ؟ قىىىىىال: )ويحىىىىى  يىىىىىا فاطمىىىىىة، قىىىىىد وليىىىىىت مىىىىىن أمىىىىىر هىىىىىذه األمىىىىىة مىىىىىا وليىىىىىت، ففكىىىىىرت فىىىىىي 
يض الضىىىىىىا ع، والعىىىىىاري المجهىىىىىىود واليتىىىىىىي  المكسىىىىىىور، واألرملىىىىىة الوحيىىىىىىد ، والمظلىىىىىىو  المقهىىىىىىور، والغريىىىىىىب الفقيىىىىىر الجىىىىىىا ع، والمىىىىىىر 

األسىىىىىىير، والشىىىىىىي  الكبيىىىىىىر، وذي العيىىىىىىال الكثيىىىىىىر والمىىىىىىال القليىىىىىىل، وأشىىىىىىباهه  فىىىىىىي أقطىىىىىىار األرض وأطىىىىىىراف الىىىىىىب د، فعلمىىىىىىت أن 
 عليىىىىىىه وسىىىىىىل ، فخشىىىىىىيت أن ال يثبىىىىىىت ربىىىىىىي عىىىىىىز وجىىىىىىل سيسىىىىىىألني عىىىىىىنه  يىىىىىىو  القيامىىىىىىة، وأن خصىىىىىىمي دونهىىىىىى  محمىىىىىىد صىىىىىىلى  

 لي حجة عند خصومته فرحمت نفسي وبكيت(."

 
 [ ف نهىىىىىا روايىىىىىة 720-682سىىىىىنأتي علىىىىىى تحليىىىىىل الزكىىىىىا  أدنىىىىىاه.  أمىىىىىا الروايىىىىىة عىىىىىن عمىىىىىر بىىىىىن عبىىىىىد العزيىىىىىز ]

رومانسىىىىية مىىىىؤثر  تحمىىىىل داللىىىىة مهمىىىىة فىىىىي التفكيىىىىر بأوضىىىىاع النىىىىاس، لكنهىىىىا لىىىى  تتىىىىرج  نفسىىىىها فىىىىي مؤسسىىىىات 
إذ أن قاعىىىىىد  الحكىىىىى  التىىىىىي اسىىىىىتند عليهىىىىىا فىىىىىي رد المظىىىىىال  والرفىىىىىق بالرعايىىىىىا عامىىىىىة وأهىىىىىل الذمىىىىىة قابلىىىىة للحيىىىىىا  

بصىىىىفة خاصىىىىة لىىىى  يكتىىىىب لهىىىىا الىىىىدوا ، وحتىىىىى "السياسىىىىة االقتصىىىىادية" التىىىىي أتبعهىىىىا لىىىى  تكىىىىن مدروسىىىىة بحيىىىىث 
هىىىىذه أن بيىىىىت المىىىىال فىىىىي زمانىىىىه شىىىىهد عجىىىىزا .  وهىىىىذا لىىىىيس بموضىىىىوعنا وقىىىىد اختلفىىىىت اآلراد بشىىىىأنه.  والروايىىىىة ب

الصىىىىىفة ليسىىىىىت إال مصىىىىىدرا  عظيمىىىىىا  إللهىىىىىا  مىىىىىن يبغىىىىىي مىىىىىن األفىىىىىراد والجماعىىىىىات بنىىىىىاد مؤسسىىىىىات الضىىىىىمان 
 االجتماعي ضمن إطار اقتصادي يقو  على مبادر المساوا .

 
 

 الزكاة كآلية تأمينية
 

 نقتبس أوال  آية الزكا :
 

ىىىىىىاِكيِن وااْلعاىىىىىىاِمِلينا  ىىىىىىداقااُت ِلْلُفقاىىىىىىرااِد وااْلماسا ىىىىىىا الص  ىىىىىىِبيِل الِ  واِاْبىىىىىىِن  ِإن ما ِفىىىىىىي سا قاىىىىىىاِب وااْلغاىىىىىىاِرِمينا وا ِفىىىىىىي الرِ  ل فاىىىىىىِة ُقلُىىىىىىوُبُهْ  وا لاْيهاىىىىىىا وااْلُمؤا عا
ِكي   )التوبة ]البراد [، آية  ِلي   حا ة  ِمنا الِ  واال ُ عا ِبيِل فاِريضا  (.60الس 

 
الصىىىىىدقات لهىىىىىؤالد المىىىىىذكورين دون  حىىىىىددت اآليىىىىىة مىىىىىن لهىىىىى  حىىىىىق الحصىىىىىول علىىىىىى الزكىىىىىا  بالتأكيىىىىىد علىىىىىى أن

."  يعنىىىىىي هىىىىىذا أن هنىىىىىا  انتقىىىىىاد  مسىىىىىبقا  لمىىىىىن يحىىىىىق  ىىىىىة  ِمىىىىىنا الِ  سىىىىىواه ، ألنىىىىىه حصىىىىىرها فىىىىىيه ، فهىىىىىي "فِريضا
لىىىه لها االنتفىىىىاع مىىىىن الزكىىىىا  يضىىىى  ثمانيىىىة أصىىىىناف محىىىىدد  فقىىىىط.  ويعنىىىىي هىىىذا أيضىىىىا ، فىىىىي التطبيىىىىق كمكمىىىىل 

نىىىىىىة لتوسىىىىىىيع حىىىىىىدود المسىىىىىىاهمين فىىىىىىي تمويىىىىىىل صىىىىىىندوق أو بىىىىىىديل للتىىىىىىأمين التجىىىىىىاري، ضىىىىىىرور  اعتمىىىىىىاد المرو 
بىىىىالنص يعنىىىىي أن معرفىىىىة الحىىىىدود تظىىىىل  االلتىىىىزا الزكىىىىا ، وكىىىىذل  توسىىىىيع دا ىىىىر  المنتفعىىىىين والمنتفعىىىىات ولكىىىىن 

ِكي  ." ِلي   حا  مخفية في صون   فهو "عا
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وتجبىىىىىى هنىىىىىا  مصىىىىىدران للزكىىىىىا : زكىىىىىا  الفطىىىىىر )تقىىىىىدي  الطعىىىىىا  للمسىىىىىلمين( وزكىىىىىا  المىىىىىال )ولهىىىىىا حسىىىىىاباتها 
سىىىىنويا  نقىىىىدا  حسىىىىب نىىىىوع المىىىىال: ذهىىىىب، فضىىىىة، ملىىىى ، عقىىىىارات .. الىىىى (.  زكىىىىا  الفطىىىىر تشىىىىبه مىىىىا تقىىىىو  بىىىىه 
بعىىىىىض المنظمىىىىىات الخيريىىىىىة فىىىىىي الغىىىىىرب مىىىىىن إطعىىىىىا  المتشىىىىىردين فىىىىىي موسىىىىى  أعيىىىىىاد مىىىىىي د السىىىىىيد المسىىىىىي .  

جبىىىىىى نقىىىىىدا  وهىىىىىذه الزكىىىىىا  ال تشىىىىىكل مىىىىىوردا  لصىىىىىندوق الزكىىىىىا .  زكىىىىىا  المىىىىىال هىىىىىي المعىىىىىادل للضىىىىىرا ب التىىىىىي ت
 على دخول األفراد والشركات.

 
 الفقراء

أول ىىىى  الىىىىذين ال يملكىىىىون مىىىىا يىىىىوفر لهىىىى  قىىىىوت يىىىىومه ، أي الجيىىىىاع )نقىىىىص الغىىىىذاد أو عىىىىد  كفايىىىىة التغذيىىىىة(.  
 والفقىىىر مفهىىىو  نسىىىبي ولهىىىذا فىىى ن تعريىىىف الفقىىىر يختلىىىف مىىىن بلىىىد إلىىىى آخىىىر ويصىىىعب عقىىىد المقارنىىىات بىىىين

كفايىىىة حزمىىىة مىىىن سىىىلع محىىىدد (.  وتُىىىدلُّ دراسىىىات البنىىى  الىىىدولي علىىىى أن البلىىىدان )الفقىىىر هنىىىا كمعىىىادل لعىىىد  
البلىىىدان الغنيىىىة نظىىىرا  للقىىىدر  الشىىىرا ية العاليىىىة للمىىىواطنين، ولهىىىذا فىىى ن  الوطنيىىىة مرتفعىىىة فىىىي الفقىىىر خطىىىوط

معيىىىىار خىىىىط الفقىىىىر فىىىىي هىىىىذه البلىىىىدان أعلىىىىى ممىىىىا يماثلىىىىه فىىىىي البلىىىىدان الفقيىىىىر .  وحسىىىىب بعىىىىض التقىىىىديرات فىىىى ن 
دوالر فىىىىي اليىىىىو  )الفقىىىىر هنىىىىا يسىىىىاوي عىىىىد   2أو أقىىىىل مىىىىن  2,25  الىىىىذين يعيشىىىىون علىىىىى أقىىىىل مىىىىن الفقىىىىراد هىىىى

كفايىىىىىة الىىىىىدخل(.  وبىىىىىالطبع هنىىىىىا  مظىىىىىاهر مرتبطىىىىىة بىىىىىالفقر ومنهىىىىىا وفيىىىىىات األطفىىىىىال، ، واألمهىىىىىات اللىىىىىواتي 
والىىىىىوالد ، ولعىىىىىد  تىىىىىوفر مرافىىىىىق الصىىىىىرف الصىىىىىحي ألعىىىىىداد كبيىىىىىر  مىىىىىن  يمىىىىىتن بسىىىىىبب مضىىىىىاعفات الحمىىىىىل

 رها.السكان وغي
 

المنظمىىىىات   مؤسسىىىىة الفقىىىىر، ولىىىىن يسىىىىتطيع ذلىىىى  فىىىىي إطىىىىار الضىىىىوابط المنظمىىىىة لىىىىه. ال يلغىىىىي نظىىىىا  الزكىىىىا 
اإلنسىىىانية تقىىىو  فىىىي زماننىىىا بىىىىدور مماثىىىل فىىىي التخفيىىىف مىىىن غلىىىىواد الفقىىىر دون اعتبىىىار الىىىدين معيىىىارا  لعملهىىىىا.  

محىىىىدد  مىىىىن و مجموعىىىىة ويظىىىىل الفقىىىىر قا مىىىىا  ألنىىىىه لىىىىيس "ع قىىىىة بىىىىين شىىىىخص وكميىىىىة مىىىىن المىىىىواد الغذا يىىىىة أ
االحتياجىىىىات األساسىىىىية، أو مسىىىىتو  معىىىىين مىىىىن الىىىىدخل: إنىىىىه ع قىىىىة بىىىىين شىىىىخص واحىىىىد ومتوسىىىىط رفىىىىاه ذلىىىى  
الشىىىىىىخص مقابىىىىىىل مجموعىىىىىىة مرجعيىىىىىىة، علىىىىىىى سىىىىىىبيل المثىىىىىىال قريىىىىىىة أو مقاطعىىىىىىة أو محافظىىىىىىة أو البلىىىىىىد الىىىىىىذي 

، يمكىىىىن أن يكىىىىون يعىىىيي فيىىىىه الشىىىىخص.  وفىىىىي عىىىال  معىىىىول  تمامىىىىا مىىىىع االتصىىىىاالت السىىىريعة والنقىىىىل السىىىىريع
 101الفريق المرجعي العال  بأسره."

                                                 
 تصادي كيث غريفين:مقابلة مع االق 101

Keith Griffin Interviewed by James K. Boyce 

“Reflections on Development Economics: An Interview with Keith Griffin” 1/18/2011, Political 

Economy Research Institute, University of Massachusetts Amherst 

http://www.peri.umass.edu/fileadmin/pdf/other_publication_types/magazine___journal_articles/Inte

rview_with_Keith_Griffin_-_DC_2011.pdf 

 

http://www.peri.umass.edu/fileadmin/pdf/other_publication_types/magazine___journal_articles/Interview_with_Keith_Griffin_-_DC_2011.pdf
http://www.peri.umass.edu/fileadmin/pdf/other_publication_types/magazine___journal_articles/Interview_with_Keith_Griffin_-_DC_2011.pdf
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 المساكين

أول ىىىى  الىىىىذين ال يجىىىىدون مىىىىا يكفىىىىيه  مىىىىن غىىىىذاد ومىىىىن عناصىىىىر أخىىىىر  ذات ع قىىىىة برفىىىىاه اإلنسىىىىان، أي أنهىىىى  
فىىىىىوق مسىىىىىتو  الفقىىىىىر بقليىىىىىل، وهىىىىىذا مىىىىىا تخبرنىىىىىا بهىىىىىا كتىىىىىب الفقهىىىىىاد.  ولكىىىىىن ال يبىىىىىدو أن هنىىىىىا  مقياسىىىىىا  ثابتىىىىىا  

إلىىىىى المسىىىىاوا  بىىىىين الفقىىىىراد والمسىىىىاكين.  ويبىىىىدو أن المسىىىىاكين يشىىىىكلون جماعىىىىة للمسىىىىكنة، ويىىىىذهب الىىىىبعض 
 بحاجة إلى دخل إضافي لتحسين مستو  معيشته .

 
 العاملين عليها

ىىىىىامين.  وهىىىىىؤالد يسىىىىىتلمون  الجهىىىىىاز البيروقراطىىىىىي إلدار  مؤسسىىىىىة الزكىىىىىا  مىىىىىن الجبىىىىىا  والحىىىىىراس والكت ىىىىىاب والقس 
لهىىى .  ولعىىىل الىىىبعض مىىىنه  يىىىؤدي مهامىىىه طوعيىىىا  دون مقابىىىل وهىىى  أجىىىرا  ممىىىوال  مىىىن صىىىندوق الزكىىىا  لقىىىاد عم

بهىىىىذا يتمىىىىاثلون مىىىىع أقىىىىرانه  فىىىىي المنظمىىىىات الطوعيىىىىة اإلحسىىىىانية والخيريىىىىة لكىىىىن الغالىىىىب أن جىىىىزدا  مىىىىن أمىىىىوال 
الزكىىىىىا  التىىىىىي تجمىىىىىع مىىىىىن المسىىىىىلمين تنفىىىىىق علىىىىىى إدار  المؤسسىىىىىة كمىىىىىا هىىىىىو الحىىىىىال مىىىىىع المنظمىىىىىات الطوعيىىىىىة 

أيضىىىىا  فىىىىي مكافىىىىأ  مىىىىديري شىىىىركات التىىىىأمين التكىىىىافلي.  ويشىىىىهد التىىىىاري  علىىىىى  اإلحسىىىىانية، وكمىىىىا هىىىىو الحىىىىال
 102سود استخدا  العاملين عليها لموقعه .

 
 المؤلفة قلوبهم

وهىىىى  مىىىىن غيىىىىر المسىىىىلمين، مىىىىن ذوي المكانىىىىة العاليىىىىة عنىىىىد قىىىىومه ، وانتفىىىىاعه  مىىىىن صىىىىندوق الزكىىىىا  مشىىىىروط 
المتوقعىىىىة مىىىىىن المؤسسىىىىىة يكىىىىون ُمعلقىىىىىا  فىىىىىي  بمسىىىىاعدته  للمسىىىىىلمين فىىىىي الحىىىىىرب، أي أن الحىىىىىق فىىىىي اإلعانىىىىىة

أوقىىىىات السىىىىل ، ويبىىىىدو وكىىىىأن هىىىىذا الشىىىىرط يفتىىىىرض الحىىىىرب، كحالىىىىة دا مىىىىة عنىىىىد مجتمىىىىع المسىىىىلمين.  وتضىىىى  
ف ىىىىىة المؤلفىىىىىة قلىىىىىوبه  أيضىىىىىا  مىىىىىن توقىىىىىف عىىىىىن معىىىىىادا  اإلسىىىىى  ، وهىىىىىذا التوقىىىىىف قىىىىىد يعرضىىىىىه إلىىىىىى األذ  مىىىىىن 

 راره في بي ته اإلس مية الجديد .أصحابه السابقين، ولذل  يحتا  إلى إعانة لحين استق
 

وُيعىىىىر ف باحىىىىث إسىىىى مي المؤلفىىىىة قلىىىىوبه  بىىىىأنه  "طا فىىىىة مىىىىن المتذبىىىىذبين الىىىىذين ُأدرجىىىىوا فىىىىي عىىىىداد مسىىىىتحقي 
الصىىىىدقات مىىىىن أجىىىىل اسىىىىتمالته  إلىىىىى اإلسىىىى   لمىىىىا لهىىىى  مىىىىن نفىىىىوذ ومكانىىىىة عاليىىىىة فىىىىي قبىىىىا له .  وهىىىىذا هىىىىو 

                                                 
.  وتفيود كتو  التواريخ اإلسوالمي أن الخليفوة عثموان بون 12ة، ص0912مالقواهرة: دار الجوالل،  عمر بن عيد الرزيأزد. محمد عمارة،  102

لوم تكون تجوري بحيواد عفّان كان مياالً إلى فت  خزائن بيت المال أمام أهلم وأقاربم مما يعنوي أن إدارة بيوت الموال مون قبول العواملين عليجوا 

 وموضوعية حس  القواعد الشرعية وقواعد العدالة.
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عطىىىىا ه  الصىىىىدقات بعىىىىد أن أصىىىىب  اإلسىىىى   عزيىىىىزا  السىىىىبب الر يسىىىىي الىىىىذي مىىىىن أجلىىىىه رفىىىىض الخليفىىىىة عمىىىىر إ 
"..103 
 

 وفي الرقاب
العبيىىىىىد واإلمىىىىىاد )مىىىىىن ضىىىىىرب علىىىىىيهن الىىىىىرق أو ولىىىىىدن مىىىىىن أمهىىىىىات أرقىىىىىاد( والمكىىىىىاتبون، أي الىىىىىذين أي فىىىىى  

اتفقىىىىوا مىىىىع سىىىىادته  المسىىىىلمين المىىىىالكين علىىىىى عىىىىتقه  مقابىىىىل مبلىىىى  مىىىىن المىىىىال.  أي أن العبيىىىىد واإلمىىىىاد لهىىىى  
اد أنفسىىىىه  مىىىىن مىىىىىالكيه  كسىىىىلعة قابلىىىىة للتىىىىداول فىىىىىي سىىىىوق النخاسىىىىة وبموجىىىىىب نصىىىىيب مىىىىن الزكىىىىا  فىىىىىي شىىىىر 

 عقد.  بمعنى آخر أن المستفيد ماليا  من عملية العتق هو مال  العبيد واإلماد مقابل تحريره .
 

الف ىىىىىة األخىىىىىر  التىىىىىي تنضىىىىىوي تحىىىىىت هىىىىىذا العنىىىىىوان هىىىىىي الرقبىىىىىة المسىىىىىلمة المحبوسىىىىىة لىىىىىد  الكفىىىىىار.  أي أن 
 فكا  األسر  المسلمين في دار الحرب، بغض النظر عن مكانته  االقتصادية.الزكا  يستخد  في 

 
 والًارمين

ن الىىىىىىىذين ال يسىىىىىىىتطيعون سىىىىىىىداد ديىىىىىىىونه  ربمىىىىىىىا لسىىىىىىىود إدارتهىىىىىىى  ألعمىىىىىىىاله  أو إلعسىىىىىىىاره  )أي و وهىىىىىىى  المىىىىىىىدين
االسىىىىتدانة لغيىىىىر معصىىىىية( أو خسىىىىارته  فىىىىي تجىىىىار ، ولهىىىى  نصىىىىيب مىىىىن الزكىىىىا  يسىىىىاعده  فىىىىي الوقىىىىوف علىىىىى 

  مىىىىر  ثانيىىىىة )أي اسىىىىتعاد  التمتىىىىع بالحريىىىىة االقتصىىىىادية واالسىىىىتق ل االقتصىىىىادي(.  وهىىىىذا يتفىىىىق إلىىىىى أقىىىىدامه
إرجىىىاع الوضىىىع المىىىالي للمىىىؤمن لىىىه إلىىىى مىىىا كىىىان عليىىىه قبىىىل وقىىىوع  –حىىىد مىىىا مىىىع مبىىىدأ التعىىىويض فىىىي التىىىأمين 

 الضرر أو الخسار .
 

 وفي سبيل هللا
لىىىىىىىىي  اإلسىىىىىىىى  ( خىىىىىىىىار  دار اإلسىىىىىىىى  ، وكىىىىىىىىذل  وهىىىىىىى  المسىىىىىىىىلمون القىىىىىىىىا مون بالجهىىىىىىىىاد الطىىىىىىىىوعي )لنشىىىىىىىىر وتع

المسىىىىىىلمون مىىىىىىن طلبىىىىىىة العلىىىىىى  )باعتبىىىىىىار العلىىىىىى  أحىىىىىىد أشىىىىىىكال الجهىىىىىىاد( ممىىىىىىن ال يمتلىىىىىى  الوسىىىىىىيلة )المىىىىىىال أو 
المركبىىىىىة( للعىىىىىود  إلىىىىىى دار اإلسىىىىى  ، أو الىىىىىذي تفىىىىىرو لمثىىىىىل هىىىىىذا الجهىىىىىاد وال يسىىىىىتطيع معهىىىىىا ممارسىىىىىة عملىىىىىه 

حربىىىىىي )مشىىىىىاركته  فىىىىىي غىىىىىزو  وتىىىىىوفير سىىىىى ح أو دابىىىىىة الىىىىىذي يكسىىىىىب منىىىىىه رزقىىىىىه، أو القىىىىىا مون بالجهىىىىىاد ال
 للنقل(.

                                                 
 .99ة، ص 3100، ترجمة تيسير التريكي مبيروت: منتدى المعارف، التممين والعرير  اإلسالمي محمد مصل  الدين،  103

 

إشوكالية ألن اعتنواق اإلسوالم فوي هوذه الحالوة مسوألة وتثيور استمالة الناك للدخول في اإلسالم من خالل إغراٍ  مادي، يقتربم من الرشووة، 

ليس قائماً على القناعة العقليوة للفورد.  وقود تكوون الصورامة الدينيوة للخليفوة عمور بون الخطواب ورا  وقوف العمول بنصوي  المؤلفوة قلووبجم 

 إضافة إلى تعزز مكانة اإلسالم في زمانم.
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 وابن السبيل

وهىىىىو المسىىىىافر أو الغريىىىىب الىىىىذي اسىىىىتنفذ مالىىىىه وتقطعىىىىت بىىىىه السىىىىبل فلىىىىه نصىىىىيب مىىىىن الزكىىىىا  إلعانتىىىىه علىىىىى 
(.  هويىىىىة المسىىىىافر الغريىىىىب المنقطىىىىع تفسأأأأير الجاللأأأأينالعىىىىود  إلىىىىى داره )المنقطىىىىع فىىىىي سىىىىفره كمىىىىا جىىىىاد فىىىىي 

فىىىة فىىىي الىىىنص.  ويقتىىىرب هىىىذا النصىىىيب مىىىن الضىىىمان الىىىذي تىىىوفره وثىىىا ق تىىىأمين السىىىفر عىىىن ديىىىاره غيىىىر  ُمعر 
إلرجىىىىاع المىىىىؤمن لىىىىه إلىىىىى وطنىىىىه بسىىىىبب مىىىىرض ألىىىى ًّ بىىىىه مىىىىث  .  وُيىىىىذكر أن الخليفىىىىة عمىىىىر بىىىىن عبىىىىد العزيىىىىز 
ىىىىىع نطىىىىىاق هىىىىىذا النصىىىىىيب فىىىىىي كتىىىىىاب وجهىىىىىه "إلىىىىىى والتىىىىىه وعمالىىىىىه فىىىىىي األقىىىىىالي  أن يقيمىىىىىوا "الخانىىىىىات"   –وس 

لنىىىىىىىزول المسىىىىىىىافرين، وأصىىىىىىىب  "حقىىىىىىىا " للمسىىىىىىىافر أن يقىىىىىىىي  علىىىىىىىى نفقىىىىىىىة الدولىىىىىىىة بهىىىىىىىذه  –الفنىىىىىىىادق(  –)النىىىىىىىزل 
"الخانىىىىىات" يومىىىىىا  وليلىىىىىة ... فىىىىى ذا كىىىىىان المسىىىىىافر مريضىىىىىا  كىىىىىان حقىىىىىه اإلقامىىىىىة فيهىىىىىا يىىىىىومين وليلتىىىىىينع .. فىىىىى ن 

انىىىىىات" كىىىىىان لىىىىىه، فىىىىىوق إقامتىىىىىه "بالخ –)مىىىىىن أبنىىىىىاد السىىىىىبيل(  –كىىىىىان هىىىىىذا الغريىىىىىب منقطعىىىىىا ، أي ال أهىىىىىل لىىىىىه 
 104وا عاشته منها: المعونة التي تعينه على الوصول إلى البلد الذي يريد."

 
 مالحظات مختصرة عن الزكاة والتأمين

 
أنصىىىىبة الزكىىىىا  هىىىىذه تحمىىىىل طابعىىىىا  عمليىىىىا  فىىىىي سىىىىد حاجىىىىات معينىىىىة مىىىىن بىىىىاب الصىىىىدقة كالصىىىىرف علىىىىى ف ىىىىة 

لسىىىىىىبيل وعلىىىىىىى المجاهىىىىىىدين الفقىىىىىىراد والمسىىىىىىاكين أو اإلنفىىىىىىاق لتعظىىىىىىي  شىىىىىىأن اإلسىىىىىى   كالصىىىىىىرف علىىىىىىى ابىىىىىىن ا
بف ىىىىاته  المختلفىىىىة وحتىىىىى إغىىىىراد الىىىىبعض باعتنىىىىاق اإلسىىىى   كمىىىىا فىىىىي طا فىىىىة المؤلفىىىىة قلىىىىوبه .  والم حىىىىظ أن 
الزكىىىىىا  تىىىىىدفع لهىىىىىذه الف ىىىىىات الثمانيىىىىىة وحىىىىىدها دون غيرهىىىىىا وبعضىىىىىها غيىىىىىر موجىىىىىود  فىىىىىي زماننىىىىىا كعتىىىىىق العبيىىىىىد 

 وفكا  األسر  والمؤلفة قلوبه .
 

صىىىىرف الزكىىىىا  علىىىىى ورثىىىىة المسىىىىتحق لنصىىىىيب مىىىىن الزكىىىىا ، أو الصىىىىرف علىىىىى ال يىىىىرد فىىىىي الىىىىنص مىىىىا يفيىىىىد 
 غير المسل  إال، ربما، لمن ُيرجى إس مه من المؤلفة قلوبه .

 
إن مؤسسىىىىىة الزكىىىىىا ، مقارنىىىىىة بمؤسسىىىىىة التىىىىىأمين، غيىىىىىر قىىىىىادر  علىىىىىى أداد وظيفىىىىىة التىىىىىأمين إال علىىىىىى المسىىىىىتو  

خسىىىىىىا ر واألضىىىىىىرار الناجمىىىىىىة عىىىىىىن سىىىىىىقوط الفىىىىىىردي وبحىىىىىىدود األصىىىىىىناف المىىىىىىذكور  فىىىىىىي الىىىىىىنص وذلىىىىىى  ألن ال
طىىىىا ر  ركىىىىاب كبيىىىىر  أو كىىىىوارث الطبيعىىىىة أو تلىىىى  المترتبىىىىة علىىىىى انفجىىىىار مصىىىىنع بتروكيميىىىىاوي مىىىىث   هىىىىي مىىىىن 

                                                 
 .93د. محمد عمارة، مصدر سابق، ص  104
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الجسىىىىىامة بحيىىىىىث أن األمىىىىىوال المتجمعىىىىىة فىىىىىي صىىىىىندوق الزكىىىىىا  لىىىىىن تكىىىىىون كافيىىىىىة للتعىىىىىويض عىىىىىن الخسىىىىىا ر 
 الكبير .

 
االحتجىىىىىا  الجبىىىىىار  األخيىىىىىر  فىىىىىي بعىىىىىض البلىىىىىدان كيىىىىىف يسىىىىىتجيب نظىىىىىا  التكافىىىىىل اإلسىىىىى مي علىىىىىى حركىىىىىات 

العربيىىىىىة التىىىىىي اقترنىىىىىت بقتىىىىىل العديىىىىىد مىىىىىن النىىىىىاس وتىىىىىدمير بعىىىىىض المنشىىىىى ت؟  وهىىىىىل لىىىىىه مىىىىىوارد ماليىىىىىة كافيىىىىىة 
لتعىىىويض ورثىىىة الشىىىهداد وجبىىىر األضىىىرار الماديىىىة؟  وهىىىل لصىىىندوق الزكىىىا  فىىىي عصىىىرنا آليىىىة كىىىي يقىىىو  بهىىىذه 

 الوظيفة التعويضية؟
 

فيىىىىه تعسىىىىف ألن وظىىىىا ف هىىىىاتين المؤسسىىىىتين ليسىىىىت متماثلىىىىة إال فىىىىي  عىىىىن التىىىىأمين الزكىىىىا  كبىىىىديلإن إقحىىىىا  
حىىىىىىدود.  يمكىىىىىىن لمؤسسىىىىىىة الزكىىىىىىا  أن تعمىىىىىىل بجانىىىىىىب التىىىىىىأمين وخاصىىىىىىة لىىىىىىدرد آثىىىىىىار غيىىىىىىر مرغوبىىىىىىة تصىىىىىىيب 
اإلنسىىىىىىان الىىىىىىذي ال يمتلىىىىىى  الفىىىىىىا ض الكىىىىىىافي فىىىىىىي الىىىىىىدخل لمنفىىىىىىاق علىىىىىىى شىىىىىىراد الحمايىىىىىىة التأمينيىىىىىىة لكنهىىىىىىا، 

راد، ليسىىىىت مصىىىىممة لمواجهىىىىة آثىىىىار الخسىىىىا ر المترتبىىىىة علىىىىى كىىىىوارث الطبيعىىىىة وبسىىىىبب حصىىىىر منفعتهىىىىا لألفىىىى
 والحرا ق واالنفجارات والحوادث األخر  التي تلحق بالمنش ت الصناعية.

 
.. فىىىىىي حىىىىىين أن نظىىىىى  التىىىىىأمين الوضىىىىىعية اختياريىىىىىة ونىىىىىادرا  مىىىىىا  التكافىىىىىل اإلسىىىىى مي إلزامىىىىىيوكىىىىىذا القىىىىىول إن "

يحا  إذا أخىىىىىذنا بنظىىىىىر االعتبىىىىىار نظىىىىىا  الضىىىىىمان االجتمىىىىىاعي فىىىىىي تكىىىىىون إلزاميىىىىىة."  وهىىىىىذا القىىىىىول لىىىىىيس صىىىىىح
الغىىىىىرب أو حتىىىىىى علىىىىىى مسىىىىىتو  أصىىىىىغر: إلزاميىىىىىة التىىىىىأمين علىىىىىى حىىىىىوادث المركبىىىىىات التىىىىىي تصىىىىىيب األطىىىىىراف 
لزاميىىىىىىىة التىىىىىىىأمين علىىىىىىىى مسىىىىىىىؤولية رب العمىىىىىىىل، ال بىىىىىىىل أن العديىىىىىىىد مىىىىىىىن المهنيىىىىىىىين ال يسىىىىىىىتطيعون  الثالثىىىىىىىة، وا 

 37أمين.  والكاتىىىىىىب ينىىىىىىاقض نفسىىىىىىه فىىىىىىي هىىىىىىذه المقارنىىىىىىة ففىىىىىىي ص ممارسىىىىىىة أعمىىىىىىاله  دون إبىىىىىىراز وثيقىىىىىىة تىىىىىى
يكتىىىىىب: "وأيضىىىىىا  ظهىىىىىرت صىىىىىور متعىىىىىدد  مىىىىىن التأمينىىىىىات االجتماعيىىىىىة التىىىىىي تتوالهىىىىىا الدولىىىىىة.  كمىىىىىا فرضىىىىىت 
أنىىىىواع مىىىىن التأمينىىىىات اإلجباريىىىىة كالتىىىىأمين مىىىىن إصىىىىابات العلىىىى  ]العمىىىىل[ ومىىىىن حىىىىوادث السىىىىيارات وكلمىىىىا اتسىىىىع 

إلىىىىىى التىىىىىأمين" ومىىىىىن ثىىىىى  ظهىىىىىرت أنىىىىىواع جديىىىىىد  منىىىىىه، ومىىىىىن ثىىىىى  أصىىىىىب  نطىىىىىاق المسىىىىىؤولية اشىىىىىتدت الحاجىىىىىة 
أن  43التىىىىىىأمين المعاصىىىىىىر شىىىىىىام   كىىىىىىل أنىىىىىىواع الخطىىىىىىر التىىىىىىي يحىىىىىىذرها اإلنسىىىىىىان."  ويىىىىىىذكر أيضىىىىىىا  فىىىىىىي ص 

 بعض تأمينات المسؤوليات قبل الغير "تت  بصفة إلزامية."
 

تشىىىىتد وتتعىىىىاظ  روابىىىىط المحبىىىىة وُيحل ىىىىق الكاتىىىىب فىىىىي فضىىىىاد األحىىىى   عنىىىىدما يؤكىىىىد: "فىىىىي التكافىىىىل اإلسىىىى مي 
واأللفىىىىىة والتىىىىى زر االجتمىىىىىاعي والوفىىىىىاق الىىىىىوطني، وبالتىىىىىالي يسىىىىىاه  التكافىىىىىل فىىىىىي صىىىىىهر المجتمىىىىىع فىىىىىي بوتقىىىىىة 
الوفىىىاق االجتمىىىاعي فىىىي حىىىين أنىىىه فىىىي التىىىأمين الوضىىىعي ال شىىى  مىىىن هىىىذا القبيىىىل."  وهنىىىا ال مكىىىان للتفىىىاوت 

لجريمىىىىىىة والقهىىىىىىر السياسىىىىىىي واسىىىىىىتخدا  عنىىىىىىف االقتصىىىىىىادي والصىىىىىىراع االجتمىىىىىىاعي والغنىىىىىىى الفىىىىىىاحي والفقىىىىىىر وا
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الدولىىىىىة مىىىىىن قبىىىىىل الدولىىىىىة اإلسىىىىى مية أو الىىىىىدول التىىىىىي تعتبىىىىىر اإلسىىىىى   مصىىىىىدرا  ر يسىىىىىا  مىىىىىن مصىىىىىادر التشىىىىىريع 
 وينص البعض منها على ذل  في دساتيرها.

 
 ( إن 22أما القول )ص 

 
أدنىىىىىىى لمعيشىىىىىىة محترمىىىىىىة للفىىىىىىرد "نظىىىىىى  التكافىىىىىىل اإلسىىىىىى مي كثيىىىىىىر  ومتعىىىىىىدد ، وتتعىىىىىىدد الجهىىىىىىات التىىىىىىي عليهىىىىىىا ضىىىىىىمان حىىىىىىد 

 ]الحظ أن الك   هو عن الفرد[ في النظا  اإلس مي وأهمها:
 صندوق الزكا . -
 بيت المال العا  وهو ما يعادل الميزانية. -

 نظا  النفقات الواجبة بين األقارب."  -
 

، ف نىىىىىىه ال يقتىىىىىىرب مىىىىىىن مفهىىىىىىو  التىىىىىىأمين فىىىىىىي صىىىىىىيغته التجاريىىىىىىة، كمشىىىىىىروع رأسىىىىىىمالي، )تعىىىىىىاوني أو تبىىىىىىادلي(
يسىىىىىتهدف الىىىىىرب .  فالزكىىىىىا  ال تقىىىىىو  علىىىىىى جبايىىىىىة قسىىىىىط للتىىىىىأمين مقابىىىىىل الحمايىىىىىة مىىىىىن خطىىىىىر معىىىىىين، وكىىىىىذا 
األمىىىىىر بالنسىىىىىبة ألرصىىىىىد  بيىىىىىت المىىىىىال، )الخىىىىىرا ، الُخمىىىىىس وغيرهمىىىىىا(.  إن المسىىىىىاهمة فىىىىىي هىىىىىذين النظىىىىىامين 

ملىىىىز   مفروضىىىىة، بقىىىىو  الشىىىىريعة، ضىىىىمن ضىىىىوابط معينىىىىة، لكىىىىن "نظىىىىا  النفقىىىىات الواجبىىىىة بىىىىين األقىىىىارب" غيىىىىر
للنىىىىىاس مىىىىىا لىىىىى  يتىىىىىرج  نفسىىىىىه فىىىىىي قىىىىىانون يضىىىىى  قواعىىىىىد المشىىىىىاركة فىىىىىي النفقىىىىىة علىىىىىى األقىىىىىارب ومنهىىىىىا تحديىىىىىد 
األقىىىارب اللىىىذين يمكىىىن أن يكونىىىوا موضىىىوعا  للنفقىىىة، مىىىع تحديىىىد الحىىىاالت التىىىي يحىىىق لهىىى  فيهىىىا االنتفىىىاع مىىىن 

 النفقة وغيرها من الضوابط والتعريفات.
 

ني، فىىىىي صىىىىورته التىىىىي ظهىىىىرت وتطىىىىورت تاريخيىىىىا  والمعتمىىىىد  فىىىىي للحكىىىى  علىىىىى مؤسسىىىىة مىىىىا بأنهىىىىا كيىىىىان تىىىىأمي
البلىىىىدان العربيىىىىة مىىىىن قبىىىىل شىىىىركات التىىىىأمين التجاريىىىىة والتعاونيىىىىة والتكافليىىىىة علىىىىى حىىىىد سىىىىواد، يمكىىىىن االعتمىىىىاد 

 على تطبيق المعايير التالية للحك  عليها:
 

 .عقود منظمة للع قة بين من يطلب التأمين وبين من يوفره 
  تسدد منه التعويضات المستحقة للمؤمن له .صندوق مخصص 
 .كيان منظ  يأخذ على عاتقه إدار  العقود وصندوق التأمين 
 .أسس رياضية لحساب احتماالت وقوع األضرار والخسا ر 

 
فىىىىي األزمنىىىىة القديمىىىىة لىىىى  تكىىىىن هنىىىىا  كيانىىىىات تأمينيىىىىة بهىىىىذا المعنىىىىى لكننىىىىا ال نعىىىىد  بعىىىىض المظىىىىاهر البدا يىىىىة 

أ التعىىىىويض، وتجميىىىىع األخطىىىىار وتوزيىىىىع أخطىىىىار القلىىىىة علىىىىى عىىىىدد أكبىىىىر للتخفيىىىىف مىىىىن لمبىىىىادر التىىىىأمين كمبىىىىد
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فىىىىىي الجزيىىىىىر  العربيىىىىىة الىىىىىذي يعتبىىىىىره  وكىىىىىذل  أشىىىىىكال مىىىىىن التعاضىىىىىد القبلىىىىىي 105آثىىىىىار الحىىىىىوادث عنىىىىىد وقوعهىىىىىا
 106البعض أحد أنماط التأمين في المجتمعات اإلس مية.

 

 ؟هل أن مؤسسة الزكاة ترقى إلى كيان تأميني
 

ذلىىىى  ألنهىىىىا ال تسىىىىتوفي كىىىىل المعىىىىايير التىىىىي أتينىىىىا علىىىىى ذكرهىىىىا لتمييىىىىز مؤسسىىىىة التىىىىأمين عىىىىن غيرهىىىىا ال نعتقىىىىد 
 من المؤسسات التعويضية.  ويعتبر الكاتب الزكا  معادال  للتأمين وذل  من خ ل قوله:

 
جميىىىىىع  وتقىىىىىو  الزكىىىىىا  ب عىىىىىاد  األفىىىىىراد إلىىىىىى مىىىىىا كىىىىىانوا عليىىىىىه مىىىىىن مسىىىىىتو  معيشىىىىىي قبىىىىىل التعىىىىىرض لألزمىىىىىة، وتشىىىىىمل الزكىىىىىا 

 أفراد المجتمع طالما تعرضوا ألزمة.
 

فالتىىىأمين، مثىىىل الزكىىىا ، فىىىي جىىىوهره، يقىىىو  علىىىى إعىىىاد  المىىىؤمن لىىىه إلىىىى الوضىىىع الىىىذي كىىىان عليىىىه قبىىىل وقىىىوع 
الخطىىىىىىر المىىىىىىؤمن عليىىىىىىه مىىىىىىع الفىىىىىىرق أن المسىىىىىىتفيد مىىىىىىن صىىىىىىندوق الزكىىىىىىا  قىىىىىىد ال يسىىىىىىاه  فىىىىىىي تمويلىىىىىىه.  وألن 

 لمىىىىن هىىىىو قىىىىادر علىىىىى شىىىىرا ه فىىىى ن النىىىىاس مىىىىن دون ذلىىىى  ال التىىىىأمين، فىىىىي شىىىىكله الرأسىىىىمالي، لىىىىيس متاحىىىىا  إال
يتمتعىىىىون بالحمايىىىىة التأمينيىىىىة.  ويخطىىىىأ الكاتىىىىب عنىىىىدما يقىىىىول إن الزكىىىىا  تشىىىىمل "جميىىىىع أفىىىىراد المجتمىىىىع طالمىىىىا 
تعرضىىىىىىوا ألزمىىىىىىة" إذ أن الف ىىىىىىات المنتفعىىىىىىة مىىىىىىن الزكىىىىىىا  محىىىىىىدد  فىىىىىىي سىىىىىىور  التوبىىىىىىة بثمىىىىىىاني ف ىىىىىىات.  أي أن 

 وفر لها فرصة االنتفاع من الزكا  ما ل  تتوسع دا ر  المنتفعين.شرا   أخر  في المجتمع ال تت
 

ويركىىىىىز الكاتىىىىىب علىىىىىى "كفالىىىىىة المنكىىىىىوب بكارثىىىىىة وكفالىىىىىة الغىىىىىار  وهمىىىىىا صىىىىىفتان ال تشىىىىىملهما أنىىىىىواع التكافىىىىىىل 
 الحديثة."  هذا القول ليس صحيحا  إذ أن أغطية التأمين واسعة وال يحدها غير معايير معينة:

 
ن أن مؤسسىىىىىىىة التىىىىىىىأمين الحديثىىىىىىىة والمعىىىىىىىايير التىىىىىىىي يعتمىىىىىىىدها المىىىىىىىؤمن، وبعضىىىىىىىها اكتواريىىىىىىىة، إلقىىىىىىىرار تفيىىىىىىىد أدبيىىىىىىىات التىىىىىىىأمي

 تأمينية األخطار، تقو  على جملة اعتبارات متداخلة ومنها:

 

                                                 
توأليف: إيرفنوي فيفّور و ديفيود كللووك ترجموة وتقوديم مصوبا  كموال: "مقدموة: موقوع شوريعة حموورابي فوي  التممين نظرات تاريخي  ف  105

 :مجل  التممين الرراق ،" تاريخ التأمين

http://misbahkamal.blogspot.com/2008/07/3-6-irving-pfeffer-david-r.html 

 
106 Dr Mohammad Musleh-Ud-Din, Insurance and Islamic Law (Lahore: Islamic Publications 

Limited, 1969), pp 20-34. 

 

http://misbahkamal.blogspot.com/2008/07/3-6-irving-pfeffer-david-r.html


 مؤسسة التأمين: دراسات تاريخية ونقدية

 
 
 

 
 - 248 - 

 أن يكون حساب احتمال وقوع الخطر المؤمن ضده قاب   للقياس.
 لطرفي عقد التأمين: المؤمن والمؤمن له.أن يكون قسط التأمين معقوال  من الناحية االقتصادية، بالنسبة 

 أن يكون هنا  عدد كبير من الوحدات المتجانسة تتعرض لنفس مسببات الخطر.
 تعرض هذه الوحدات إلى الخسا ر يكون عشوا يا.
 تغطية المخاطر ال تتنافى مع السياسة العامة.

المسىىىىىىتقلة المعرضىىىىىىة للخطىىىىىىر، )قىىىىىىانون القىىىىىىدر  علىىىىىىى تجميىىىىىىع األخطىىىىىىار، أي أن يكىىىىىىون هنىىىىىىا  عىىىىىىدد كىىىىىىاف  مىىىىىىن الوحىىىىىىدات 
 األعداد الكبير (.

 المتوسط الزمني بين وقوع خسار  وأخر  قصير، أي أن هنا  تكرارية في وقوع الخسا ر.
 محدودية أقصى خسار  محتملة.

 107يسم  القانون بتوفير غطاد التأمين.
 

 يحدد الكاتب كفالة المنكوب بكارثة باآلتي:
 

ن( وهىىىى  الىىىىذين فاجىىىىأته  كىىىىوارث الحيىىىىا  اقتصىىىىاديا  أو صىىىىحيا  ويىىىىدخل فىىىىي هىىىىذا مىىىىن ذهىىىىب مىىىىن مصىىىىارف الزكىىىىا  )الغىىىىارمو 
السىىىىىىيل أو الحريىىىىىىق أو األوب ىىىىىىة أو الكىىىىىىوارث الطبيعيىىىىىىة بمىىىىىىا لىىىىىىه مىىىىىىن مىىىىىىال مىىىىىىن أي نىىىىىىوع كىىىىىىان ... وعلىىىىىىى ذلىىىىىى  فىىىىىى ن أيىىىىىىة 

 إصابة للمرد تمنعه من اكتساب رزقه ومن ُيع ول، تعطيه حقا  في الزكا .
 

 (22بما يكفيه  ويعوضه  عن الكارثة )ص  وكل هؤالد له  األخذ
 

الكفالىىىىىة التىىىىىي يتحىىىىىدث عنهىىىىىا الكاتىىىىىب هنىىىىىا يتجىىىىىاوز نىىىىىص آيىىىىىة الزكىىىىىا ، ويحولهىىىىىا إلىىىىىى وثيقىىىىىة تىىىىىأمين مفتوحىىىىىة 
لتغطيىىىىة مىىىىال الغىىىىارمين "مىىىىن أي نىىىىوع كىىىىان."  وال نىىىىدري إن كانىىىىت هنىىىىا  وقىىىىا ع تاريخيىىىىة أو معاصىىىىر  تسىىىىند 

ملة فهىىىىىل يىىىىىدخل خطىىىىىر االختطىىىىىاف، علىىىىىى سىىىىىبيل المثىىىىىال، هىىىىىذا الىىىىىرأي.  إن كانىىىىىت الكفالىىىىىة اإلسىىىىى مية شىىىىىا
ضىىىىىىمنها؟  ال نعتقىىىىىىد ذلىىىىىى  إذ أن الكاتىىىىىىب ال ُيقىىىىىىر بالتىىىىىىأمين علىىىىىىى الحيىىىىىىا  وهىىىىىىو مىىىىىىا تغطيىىىىىىه وثيقىىىىىىة تىىىىىىأمين 

 108الخطف والفدية.

                                                 
 مصبا  كمال، مقدمة لترجمتم لدراسة أكاديمية: 107

Geoffrey Clark, An Historical Viewpoint on Insurability  مجل  التممين الرراق المنشور في: 

http://misbahkamal.blogspot.com/2010/06/historical-viewpoint-on-insurability.html 

 
تغطي وثيقة الخطوف والفديوة مخواطر االختطواف واالبتوزاز واالحتجواز غيور المشوروع، وتعوو  الخسوارة التوي تكبودها الموؤمن لوم.   108

ال تقوووم شووركة التووأمين بوودفع فديووة للمختطفووين نيابووة عوون المووؤمن عليووم الووذي عليووم أن يقوووم أوالً بوودفع الفديووة، وهووي الخسووارة التووي تكبوودها 

جوو  بوليصووة التووأمين.  وتشوومل الخسووارة، إضووافة إلووى مبلووي الفديووة، خسووارة هووذا المبلووي أثنووا  نقلووم وبعووض تعويضووم عنجووا بمولويسووعى 

النفقووات اإلضووافية كالمصوواريف الطبيووة.  وتشوومل أيضوواً التعووويض عوون الحوووادع الشخصووية مالوفوواة، وتقطيووع األوصووال، والعجووز الكلووي 

لمشووورة للمووؤمن عليووم بشووأن كيفيووة التصوورف علووى أفضوول وجووم تجوواه الوودائم للشووخص المخطوووفة ومصوواريف االستشوواريين فووي تقووديم ا

 حادع االختطاف.

 

http://misbahkamal.blogspot.com/2010/06/historical-viewpoint-on-insurability.html
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ْيْن ف ن  أما كفالة الغار  بدا

 
النبىىىىي عليىىىىه الصىىىىى    الزكىىىىا  كفيلىىىىة الغىىىىار  بىىىىدين سىىىىواد كىىىىان هىىىىذا الىىىىدين لشخصىىىىه أ  للمجتمىىىىع فىىىىي تصىىىىرف مبىىىىاح لقىىىىول

والسىىىىىىى  : "المسىىىىىىىألة ال تحىىىىىىىل إال لث ثىىىىىىىة منهىىىىىىىا: رجىىىىىىىل تحمىىىىىىىل حمالىىىىىىىة بىىىىىىىين قىىىىىىىو  فيسىىىىىىىأل حتىىىىىىىى يؤديهىىىىىىىا ..."  والجمالىىىىىىىة 
]هكىىىىىذا[ )بىىىىىالفت ( مىىىىىىا يتحملىىىىىه اإلنسىىىىىان عىىىىىىن غيىىىىىره مىىىىىىن ديىىىىىة أو غرامىىىىىة مثىىىىىىل الصىىىىىرف علىىىىىى إصىىىىىى ح ذات البىىىىىين، ولىىىىىى  

 يكن في سفه أو إسراف.
 

ف الىىىىداين )مىىىىا اقترضىىىىه الغىىىىار  ولىىىى  يعىىىىد قىىىىادرا  علىىىىى تسىىىىديده( ليشىىىىمل الىىىىداين وهنىىىىا يتوسىىىىع الكاتىىىىب فىىىىي تعريىىىى
كمسىىىىؤولية تجىىىىاه المجتمىىىىع )الجريمىىىىة، شىىىىبه العمىىىىد أو فىىىىي حالىىىىة الخطىىىىأ، التىىىىي يقترفهىىىىا المىىىىرد وتقىىىىو  قبيلتىىىىه 
بىىىدفع الديىىىة عنهىىىىا ألهىىىل القتيىىىىل كمىىىا كىىىىان سىىىا دا  فىىىىي الجزيىىىر  العربيىىىىة قبىىىل اإلسىىىى   وأبقىىىي عليهىىىىا ألنهىىىا مىىىىن 

ا ل الجاهليىىىىة.  وقىىىىد ظلىىىىت ديىىىىة القتيىىىىل ثابتىىىىة لفتىىىىر  طويلىىىىة جىىىىدا  محىىىىدد  بما ىىىىة مىىىىن اإلبىىىىل رغىىىى  تغيىىىىر فضىىىى
األوضىىىىاع االقتصىىىىادية.  وهىىىىذا يىىىىدل علىىىىى تكلىىىىس افقىىىىه فىىىىي مواجهىىىىة مطالىىىىب الحيىىىىا  المتغيىىىىر (.  وال ينبهنىىىىا 

يعىىىىرف نسىىىىبه  الكاتىىىىب إلىىىىى اسىىىىتثناد فىىىىي "غطىىىىاد الديىىىىة" ونعنىىىىي بىىىىه اسىىىىتبعاد "الخليىىىىع" مىىىىن الديىىىىة وهىىىىو "الىىىىذي
فكىىىىر  االسىىىىتثناد هنىىىىا تقربنىىىىا مىىىىن مثيلتهىىىىا فىىىىي   109ولكىىىىن أهلىىىىه تبىىىىرأوا منىىىىه وال يطىىىىالبون بجنايتىىىىه أي بديتىىىىه."

شىىىىىىىمولية الغطىىىىىىىاد الشىىىىىىىرعي والتىىىىىىىأمين التجىىىىىىىاري مقيىىىىىىىد  باسىىىىىىىتثناد أو اسىىىىىىىتثنادات.  هىىىىىىىذه  –وثىىىىىىىا ق التىىىىىىىأمين 
 المقارنة بحاجة إلى بحث منفصل.

 
 بالنسبة للكاتب ف ن

 
ن نظىىىىىا  التكافىىىىىل االجتمىىىىىاعي فىىىىىي اإلسىىىىى  ، وهىىىىىي تسىىىىىاعد األفىىىىىراد، فالزكىىىىىا  فريضىىىىىة ال تقىىىىىد  طوعىىىىىا  بىىىىىل الزكىىىىىا  جىىىىىزد مىىىىى

 22هي إلزامية التكافل بين القادرين والعاجزين. ص 
 

الزكىىىىا  بهىىىىذه الصىىىىفة التكافليىىىىة بعيىىىىد  عىىىىن أشىىىىكال التىىىىأمين التجىىىىاري والتعىىىىاوني وحتىىىىى التىىىىأمين التبىىىىادلي، فىىىىي 
صىىىىىيغته الغربيىىىىىة أو اإلسىىىىى مية، ألنهىىىىىا ال تسىىىىىتهدف الىىىىىرب .  وهىىىىىي لىىىىىذل  مؤسسىىىىىة فريىىىىىد .  ورغىىىىى  تطبيقهىىىىىا 

لتطبيىىىىىق غيىىىىىر فىىىىىي بعىىىىىض الىىىىىدول اإلسىىىىى مية، إسىىىىىتنادا  إلىىىىىى الىىىىىنص القرآنىىىىىي، فىىىىى ن مصىىىىىادر تمويلهىىىىىا فىىىىىي ا
مضىىىىىىمونة وعرضىىىىىىة للت عىىىىىىب.  فهىىىىىىي نمىىىىىىوذ  إلعانىىىىىىة مجموعىىىىىىة مىىىىىىن النىىىىىىاس )المسىىىىىىاهمين فىىىىىىي صىىىىىىندوق 
الزكىىىىىىا ( لمجموعىىىىىىة أخىىىىىىر  )مىىىىىىن المسىىىىىىتحقين لنصىىىىىىيب مىىىىىىن الزكىىىىىىا  دون المسىىىىىىاهمة فىىىىىىي التمويىىىىىىل إال فىىىىىىي 
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 .13ة، ص0991
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حىىىىاالت خاصىىىىة كىىىىأن يسىىىىاه  التىىىىاجر الغنىىىىي فىىىىي الصىىىىندوق ثىىىى  يقىىىىع فىىىىي حالىىىىة إعسىىىىار يحىىىىول دون اسىىىىتمراره 
تأديىىىىة الزكىىىىا (.  وهىىىىي بهىىىىذا تشىىىىبه بمىىىىا يسىىىىدده المىىىىواطن العامىىىىل بىىىىدون أطفىىىىال مىىىىن ضىىىىريبة للدولىىىىة عىىىىن فىىىىي 

دخلىىىىه وثروتىىىىىه وتسىىىىىتفيد منهىىىىا الدولىىىىىة لتقىىىىىدي  إعانىىىىىات لألسىىىىر التىىىىىي لىىىىىديها أطفىىىىىال سىىىىواد كانىىىىىت هىىىىىذه األسىىىىىر 
 عاملة أو عاطلة عن العمل.

 
مىىىىىا كىىىىىانوا عليىىىىىه مىىىىىن مسىىىىىتو  معيشىىىىىي قبىىىىىل فىىىىىي اعتبىىىىىاره أن الزكىىىىىا  مماثلىىىىىة للتىىىىىأمين، )إعىىىىىاد  األفىىىىىراد إلىىىىىى 

التعىىىىرض لألزمىىىىىة، وكفالىىىىىة المنكىىىىىوب بكارثىىىىىة، وكفالىىىىىة الغىىىىار  بىىىىىدين(، ن حىىىىىظ أن الكىىىىى   يىىىىىدور عىىىىىن اإلفىىىىىراد 
ومىىىىىىا يصىىىىىىيبه  مىىىىىىن أزمىىىىىىات.  يعنىىىىىىي هىىىىىىذا أن التىىىىىىأمين بهىىىىىىذه الصىىىىىىيغة محصىىىىىىور  باألضىىىىىىرار التىىىىىىي تصىىىىىىيب 

لشىىىىىىركات العامىىىىىىة والخاصىىىىىىة والحكومىىىىىىات األفىىىىىىراد فىىىىىىي أمىىىىىىواله  وأنفسىىىىىىه .  وهىىىىىىو لىىىىىىذل  ال ينطبىىىىىىق علىىىىىىى ا
ذا سىىىىىىلمنا بهىىىىىىذا التوصىىىىىىيف،  واإلدارات المحليىىىىىىة وغيرهىىىىىىا مىىىىىىن المؤسسىىىىىىات.  هىىىىىىو إذن تىىىىىىأمين شخصىىىىىىي.  وا 
يمكىىىىن أن يكىىىىون مثىىىىل هىىىىذا التىىىىأمين، مىىىىن خىىىى ل صىىىىندوق الزكىىىىا  مىىىىع التحىىىىوير، مكمىىىى   للتأمينىىىىات األخىىىىر ، 

 ة.االجتماعية أو التجارية، في ظل اخت ط النظ  االقتصادي
 

التكافىىىىىل، الضىىىىىمان، االجتمىىىىىاعي هىىىىىو حىىىىىق المسىىىىىل  )وغيىىىىىر المسىىىىىل ؟( فىىىىىي بيىىىىىت مىىىىىال المسىىىىىلمين لكىىىىىن هىىىىىذا 
الضىىىىىمان ال يرقىىىىىى إلىىىىىى مىىىىىا تقدمىىىىىه مؤسسىىىىىة التىىىىىأمين مىىىىىن حمايىىىىىة، بغىىىىىض النظىىىىىر عىىىىىن أشىىىىىكالها وملكيتهىىىىىا، 

أنىىىىىه  لألفىىىىىراد والشىىىىىركات عنىىىىىد وقىىىىىوع األضىىىىىرار والخسىىىىىا ر البشىىىىىرية والماديىىىىىة.  مشىىىىىكلة التىىىىىأمين التجىىىىىاري هىىىىىو
لىىىىىىيس متاحىىىىىىا  لألفىىىىىىراد والشىىىىىىركات كافىىىىىىة بىىىىىىل لمىىىىىىن يسىىىىىىتطيع شىىىىىىراد حمايتىىىىىىه.  مقابىىىىىىل ذلىىىىىى  فىىىىىى ن الضىىىىىىمان 
االجتمىىىاعي فىىىي العديىىىد مىىىن الىىىدول المتقدمىىىة تقىىىد  تعويضىىىا  فىىىي حىىىاالت إصىىىابات العمىىىل وكىىىذل  مرتبىىىا  لمىىىن 

 بل  سن التقاعد.
 

يجىىىىاد ال حلىىىىول، هىىىىذا إذا غضضىىىىنا النظىىىىر تثيىىىىر مصىىىىارف الزكىىىىا  أيضىىىىا  قضىىىىايا إشىىىىكالية تسىىىىتدعي التحليىىىىل وا 
عىىىىن التغيىىىىر الكبيىىىىر فىىىىي تكىىىىوين المجتمىىىىع الحىىىىديث بحيىىىىث أصىىىىبحت الف ىىىىات المسىىىىتحقة ألمىىىىوال الزكىىىىا  إرثىىىىا  
مىىىىن الماضىىىىي.  خىىىىذ مثىىىىال الرأسىىىىمالي المسىىىىل  الىىىىذي يقتىىىىرض م يىىىىين الىىىىدنانير لتمويىىىىل مشىىىىروع مىىىىا ثىىىى  يفشىىىىل 

السىىىىىوق التىىىىىي يعمىىىىىل فيهىىىىىا لغيىىىىىر فىىىىىي سىىىىىداد القىىىىىرض، لضىىىىىعف إدارتىىىىىه ألعمالىىىىىه أو بسىىىىىبب تغيىىىىىر أوضىىىىىاع 
صىىىىالحه أو بسىىىىبب قيىىىىا  أزمىىىىة ماليىىىىة عامىىىىة.  هىىىىل تكفىىىىي أمىىىىوال صىىىىندوق الزكىىىىا  لتغطيىىىىة خسىىىىارته وخسىىىىار  

يفاد الديون؟  غيره وا 
 

ف نهىىىا تظىىىل تىىىدور فىىىي دا ىىىر  الىىىنص المنفصىىىل عىىىن  مىىىا لىىى  تهىىىبط الثقافىىىة المقدسىىىة إلىىىى أرض الىىىدنيا المعاشىىىة
الواقىىىىىع.  ومحىىىىىاوالت اسىىىىىتنباط أصىىىىىول للنشىىىىىاطات االقتصىىىىىادية المعاصىىىىىر  فىىىىىي نصىىىىىوص ظهىىىىىرت اسىىىىىتجابة 
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لحاجىىىىات زمانهىىىىا ليسىىىىت إال محىىىىاوالت لىىىىرفض مىىىىا هىىىىو قىىىىا   باعتبىىىىاره دخىىىىي   علىىىىى المقىىىىدس المىىىىوروث.  وهىىىىو 
 بنا في ورقة لنا:ما نشهده في دراسات إس مية عن التأمين.  وقد كت

 
قىىىىىىد يقىىىىىىول الىىىىىىبعض أن الىىىىىىنص المؤسىىىىىىس للتىىىىىىأمين موجىىىىىىود فىىىىىىي القىىىىىىرآن وهىىىىىىو مىىىىىىا يسىىىىىىميه د. عيسىىىىىىى عبىىىىىىده بىىىىىىى "التىىىىىىأمين 
األصىىىىىيل" وهىىىىىو مىىىىىا ال نتفىىىىىق معىىىىىه فىىىىىي إقحىىىىىا  الىىىىىنص الىىىىىديني لمحاكمىىىىىة شىىىىىأن دنيىىىىىوي.  فىىىىى  يىىىىىرد فىىىىىي هىىىىىذا الىىىىىنص الىىىىىديني 

 مىىىىىة علىىىىىىى تحقيىىىىىق الىىىىىىرب  أو صىىىىىفته التبادليىىىىىىة فىىىىىي تحقيىىىىىىق مىىىىىا يفيىىىىىد تنظىىىىىىي  النشىىىىىاط التىىىىىىأميني، فىىىىىي صىىىىىىفته التجاريىىىىىة القا
فىىىىىىا ض مىىىىىىالي، بموجىىىىىىب عقىىىىىىد قىىىىىىانوني ملىىىىىىز ، وصىىىىىىندوق لتجميىىىىىىع األقسىىىىىىاط وتسىىىىىىديد مسىىىىىىتحقات المتضىىىىىىررين، ومؤسسىىىىىىة 
تتىىىىىولى تنظىىىىىىي  الع قىىىىىة التأمينيىىىىىىة. ال يعنىىىىىىي هىىىىىذا أن المجتمعىىىىىىات البشىىىىىرية لىىىىىى  تشىىىىىىهد أشىىىىىكاال  بدا يىىىىىىة مىىىىىن التىىىىىىأمين بىىىىىىدون 

وب مىىىىىث  ، وال يعنىىىىىي أيضىىىىىا  وجىىىىىود أشىىىىىكال مىىىىىن التعاضىىىىىد االجتمىىىىىاعي الىىىىىذي يحىىىىىث عليىىىىىه الىىىىىدين تىىىىىوفر عقىىىىىد صىىىىىري  مكتىىىىى
اإلسىىىىى مي وهىىىىىو، فىىىىىي جىىىىىوهره، جىىىىىزد مىىىىىن التعىىىىىاون الىىىىىذي يقىىىىىو  بىىىىىين النىىىىىاس، فىىىىىي مختلىىىىىف أنحىىىىىاد العىىىىىال ، إلدار  حيىىىىىاته  

وق التىىىىىأمين وتقىىىىىو  االجتماعيىىىىىة. لكىىىىىن الىىىىىنص الىىىىىديني المتىىىىىوارث لىىىىى  يتىىىىىرج  نفسىىىىىه عبىىىىىر التىىىىىاري  فىىىىىي كيانىىىىىات تشىىىىىابه صىىىىىند
 110بوظيفة التعويض عن العوار المادي والبدني الذي يلحق الناس في حياته  كما يلحق الشركات.

 
إننىىىىىا أمىىىىىا  ثقافىىىىىة تجعىىىىىل مىىىىىن المقىىىىىدس، الىىىىىدين والىىىىىنص الىىىىىديني، بىىىىىدي   عىىىىىن الحيىىىىىا  كمىىىىىا نعيشىىىىىها بقضىىىىىها 

جىىىىىود لهىىىىىا فىىىىىي دنيانىىىىىا، وقضيضىىىىىها فهىىىىىي، أي الحيىىىىىا  فىىىىىي مختلىىىىىف تجلياتهىىىىىا، غيىىىىىر طىىىىىاهر  فالطهرانيىىىىىة ال و 
يىىىىل، وعالمنىىىىا يضىىىى  خليطىىىىا  مىىىىن المىىىىذاهب الفلسىىىىفية والىىىىنظ   وهىىىىي ال تعىىىىدو غيىىىىر أن تكىىىىون صىىىىفة لعىىىىال  ُمتخا
االقتصىىىىادية واالجتماعيىىىىة وأنمىىىىاط الملكيىىىىة.  كمىىىىا يضىىىى  مىىىىن يىىىىدعو إلىىىىى الخصخصىىىىة وتبجيىىىىل الطمىىىىع باسىىىى  

يىىىىة أو قىىىىل التقليىىىىل مىىىىن الفىىىىوارق الىىىىرب  كمحىىىىر  اقتصىىىىادي ومىىىىن يىىىىدعو إلىىىىى المسىىىىاوا  بىىىىين الطبقىىىىات االجتماع
 االقتصادية بينها عندما ال يكون البديل االشتراكي مطروحا  على حملة راية التغيير وتقدي  البديل.

 
وفىىىىي رأينىىىىا أن كىىىىل مىىىىا مىىىىن شىىىىأنه تقليىىىىل التفىىىىاوت فىىىىي المجتمىىىىع مرغىىىىوب بحىىىىد ذاتىىىىه كقيمىىىىة إنسىىىىانية لتنظىىىىي  

منظىىىىىىور، أن تتواجىىىىىىد الملكيىىىىىىة الفرديىىىىىىة لوسىىىىىىا ل ع قىىىىىىات النىىىىىىاس، ولىىىىىىيس المهىىىىىى  بعىىىىىىد ذلىىىىىى ، وفىىىىىىي األمىىىىىىد ال
اإلنتىىىىا  مىىىىع الملكيىىىىة العامىىىىة لهىىىىا، أو المفاضىىىىلة بىىىىين التخطىىىىيط المركىىىىزي وآليىىىىة السىىىىوق.  وطالمىىىىا أن هنىىىىا  
حريىىىىىة للمحاسىىىىىبة واتفىىىىىاق جمعىىىىىي علىىىىىى ضىىىىىبط مبىىىىىدأ الىىىىىرب  االقتصىىىىىادي يظىىىىىل التنظىىىىىي  االقتصىىىىىادي القىىىىىا   

هىىىىذا اإلطىىىىىار فىىىى ن التىىىىأمين الوضىىىىىعي يحضىىىىى بىىىىىالقبول  متمتعىىىىا  بقبىىىىول ف ىىىىىات واسىىىىعة مىىىىن النىىىىىاس.  وضىىىىمن
 مثلما يجد التأمين التكافلي موقعا  له في سوق بيع وشراد الحماية التأمينية.

 

                                                 
، مجلوة االتحواد العوام العربوي التأممين الرربأ "مداخلة حوول تحوديث البحوث فوي التوأمين وتاريخوم فوي العوالم العربوي"  ،مصبا  كمال 110

 :مجل  التممين الرراق .  ونشرت أيضاً في مدونة 3112، 99للتأمين، العدد 

http://misbahkamal.blogspot.com/2009/03/99-2008.html 

 

http://misbahkamal.blogspot.com/2009/03/99-2008.html
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وازديىىىىاد عىىىىددها  2979إن اإلقىىىىدا  علىىىىى تأسىىىىيس شىىىىركات التىىىىأمين التكافليىىىىة فىىىىي البلىىىىدان العربيىىىىة منىىىىذ سىىىىنة 
وبيىىىىىىة بتأسىىىىىىيس شىىىىىىركات تكافليىىىىىىة فىىىىىىي أسىىىىىىواق فىىىىىىي العقىىىىىىدين الماضىىىىىىيين، وكىىىىىىذل  قيىىىىىىا  شىىىىىىركات تىىىىىىأمين أور 

الخلىىىىي  وبعىىىىض األسىىىىواق اآلسىىىىيوية ُيعىىىىد مؤشىىىىر قىىىىوي علىىىىى نجىىىىاح مشىىىىروع التىىىىأمين التكىىىىافلي وبغىىىىض النظىىىىر 
ذا تركنىىىىىىىا التوجىىىىىىىه اإليىىىىىىىديولوجي وراد تأسىىىىىىىيس  عىىىىىىىن اخىىىىىىىت ف الىىىىىىىدوافع بىىىىىىىين مؤسسىىىىىىىي هىىىىىىىذه الشىىىىىىىركات.  وا 

رتبىىىىاط مىىىىع األنظمىىىىة الرأسىىىىمالية واالشىىىىتراكية شىىىىركات التىىىىأمين التكافليىىىىة )كجىىىىزد مىىىىن مشىىىىروع محاولىىىىة فىىىى  اال
( فىىىى ن الهىىىىدف اآلنىىىىي منهىىىىا هىىىىو 111وكىىىىل القىىىىي  غيىىىىر اإلسىىىى مية، وهىىىىو مىىىىا أسىىىىس لىىىىه أبىىىىو األعلىىىىى المىىىىودودي

ضىىىىمان الحصىىىىول علىىىىى حصىىىىة مىىىىن أعمىىىىال التىىىىأمين التكىىىىافلي.  وال نعىىىىد  أن نىىىىر  مسىىىىتقب   تطىىىىويرا  آلليىىىىات 
صىىىىاحبة الخبىىىىر  الماليىىىىة الطويلىىىىة والمتمكنىىىىة مىىىىن اسىىىىتخدا   التىىىىأمين التكىىىىافلي، مىىىىن قبىىىىل الشىىىىركات األوروبيىىىىة،

 أدوات التحليل المالي واإلكتواري، في تجاوز الصيغة الحالية لشركات التأمين التبادلي ومنتجاتها.
 

ىىىىىل بصىىىىىىيغة عصىىىىىىرية وباالسىىىىىىتفاد  مىىىىىىن  التىىىىىأمين التكىىىىىىافلي، رغىىىىىى  كىىىىىىل مىىىىىا يقىىىىىىال عنىىىىىىه سىىىىىىلبا  أو إيجابىىىىىىا ، ُيكم 
التجىىىىاري، مشىىىىروع الشىىىىريعة اإلسىىىى مية فىىىىي تىىىىوفير حمايىىىىة التىىىىأمين لجمهىىىىور طالمىىىىا التىىىىاري  الطويىىىىل للتىىىىأمين 

 كان بعيدا  عن التأمين بسبب التزمت في قراد  النصوص الدينية.
 

 مالحظة أخيرة عن الكتاب
 

يفىىىىىرح المىىىىىرد عنىىىىىدما يصىىىىىدر كتىىىىىاب عىىىىىن التىىىىىأمين باللغىىىىىة العربيىىىىىة فالمكتبىىىىىة العربيىىىىىة مازالىىىىىت فقيىىىىىر  فىىىىىي هىىىىىذا 
المجىىىىىال.  وقىىىىىد جىىىىىذبنا عنىىىىىوان هىىىىىذا الكتىىىىىاب باعتبىىىىىاره بحثىىىىىا  عىىىىىن األصىىىىىول التاريخيىىىىىة للتىىىىىأمين واألدوار التىىىىىي 

ب.  ولعىىىىل مىىىىن قىىىىا  قىىىىا  ويقىىىىو  بهىىىىا لكىىىىن مىىىىتن الكتىىىىاب لىىىى  يرتقىىىىي بمىىىىا يكفىىىىي لهىىىىذا العنىىىىوان الجميىىىىل والجىىىىذا
لكتابىىىىه  منقحىىىىةبوضىىىىع الىىىىنص ُيمعىىىىن فىىىىي البحىىىىث عىىىىن "النشىىىىأ  واألدوار" ليفيىىىىدنا جميعىىىىا  فىىىىي طبعىىىىة جديىىىىد  

خاصىىىىىة فىىىىىي ظىىىىىىل التطىىىىىور الىىىىىىذي شىىىىىهده قطىىىىىىاع التىىىىىأمين فىىىىىىي دولىىىىىة اإلمىىىىىىارات العربيىىىىىة مىىىىىىن حيىىىىىث هيكلىىىىىىه 
ات عىىىىىن التىىىىىأمين فىىىىىي لتحىىىىىديث المعلومىىىىى والقىىىىىوانين المنظمىىىىىة لىىىىىه بمىىىىىا فيهىىىىىا القواعىىىىىد الرقابيىىىىىة.  وهىىىىىذه فرصىىىىىة

دولىىىىة اإلمىىىىىارات العربيىىىىة والعىىىىىال  العربىىىىىي، والتوسىىىىع فىىىىىي التحليىىىىل وخاصىىىىىة لجوانىىىىىب اقتصىىىىادية مهمىىىىىة أثارهىىىىىا 
الكاتىىىىب بدقىىىىة.  وهىىىىي أيضىىىىا  فرصىىىىة إلعىىىىاد  ترتيىىىىب المىىىىواد وتبويبهىىىىا بشىىىىكل أفضىىىىل ممىىىىا جىىىىاد فىىىىي الطبعىىىىة 

                                                 
ة والعديوود موون كتبووم.  ففووي هووذا 0920مبيووروت: مؤسسووة الرسووالة، الطبعووة الثالثووة  نظريأأ  اإلسأأالس اليياسأأي أبووو األعلووى المووودودي،  111

ة يؤكوود علووى "أن اإلنسووان ال يسووتطيع أن يكووون شووارعاً لنفسووم بنفسووم .. " 0929الكتيوو  مكووان أصووالً محاضوورة ألقاهووا فووي الهووور سوونة 

صووول والمبووادي  واألحكووام القطعيووة، ... فجووذه أسوووار ولووذلك تقيوود الحريووة اإلنسووانية بحوودود ح "وهووذه الحوودود تشووتمل علووى عوودد موون األ

ة ضوومن Regulationsللحريووة منيعووة ال يجوووز ألحوود أن يتجاوزهووا.  لكوون يجوووز لجووم أن يضووعوا قوووانين فرعيووة، أو أنظمووة ولوووائ  م

 .21حدودها لما يعر  لجم من الحوادع." ص
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فىىىىىىىراد مبحىىىىىىىث خىىىىىىىاص بالتكافىىىىىىىل اإلسىىىىىىى مي والشىىىىىىكل التىىىىىىىأميني الىىىىىىىذ ي يظهىىىىىىىر فيىىىىىىىه.  ونىىىىىىىر  أن الحاليىىىىىىة، وا 
التنظيىىىىىر للتىىىىىأمين اإلسىىىىى مي )رغىىىىى  تعىىىىىدد التسىىىىىميات( ال يىىىىىزال محىىىىىدودا  ويىىىىىدور داخىىىىىل الىىىىىنص الىىىىىديني الىىىىىذي 

ر خار  أسباب تنزيله وسياقه التاريخي.  ُيفسُّ
 
 

 2022لندن شباط آذار نيسان 
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Reviewed for EH.Net by Robin Pearson, Department of History, University of Hull.  
(December 2012) 

 .  جميع الحقوق محفوظة.EH.Netتعود إلى شبكة التاري  االقتصادي  2022حقوق الطبع والنشر 
 

مىىىىن معهىىىىد مىىىىاكس ب نىىىى  للقىىىىانون العىىىىا  المقىىىىارن والقىىىىانون الىىىىدولي فىىىىي هايىىىىدلبرو يعمىىىىل حاليىىىىا  تيلمىىىىان رودر
فىىىىىىي مشىىىىىىاريع القىىىىىىوانين الدسىىىىىىتورية فىىىىىىي بلىىىىىىدان مثىىىىىىل أفغانسىىىىىىتان والعىىىىىىراق.  ومىىىىىىع ذلىىىىىى ، فىىىىىى ن أبحاثىىىىىىه كىىىىىىان 
منصىىىبا ، فىىىىي وقىىىىت مبكىىىىر، علىىىىى تطىىىور أشىىىىكال التعاقىىىىد فىىىىي التىىىىأمين عبىىىر األنظمىىىىة الوطنيىىىىة، وهىىىىو موضىىىىوع 

را  مىىىىىىا تطىىىىىىرق لىىىىىىه المؤرخىىىىىىون.  هىىىىىىذا الكتىىىىىىاب غيىىىىىىر العىىىىىىادي والمثيىىىىىىر ل هتمىىىىىىا ، والىىىىىىذي هىىىىىىو ترجمىىىىىىة نىىىىىىاد
، يىىىىىىدرس محىىىىىىاوالت شىىىىىىركات إعىىىىىىاد  2006ألطروحىىىىىىة الىىىىىىدكتوراه التىىىىىىي نشىىىىىىرت باللغىىىىىىة األلمانيىىىىىىة فىىىىىىي عىىىىىىا  

، لتحقيىىىىىق شىىىىىرط متفىىىىىق عليىىىىىه دوليىىىىىا  فىىىىىي وثىىىىىا ق 2906التىىىىىأمين، فىىىىىي أعقىىىىىاب كارثىىىىىة سىىىىىان فرانسيسىىىىىكو عىىىىىا  
 لحريق الستثناد مسؤولية شركات التأمين عن أضرار الحريق الناجمة عن الزالزل.تأمين ا

 
وفقىىىىىا لىىىىىرودر، كىىىىىان شىىىىىرط الزلىىىىىزال مثىىىىىاال  واحىىىىىدا  لتأسىىىىىيس "نظىىىىىا  قىىىىىانوني عىىىىىابر لألنظمىىىىىة الوطنيىىىىىة" ألعمىىىىىال 

.  كانىىىىىىت الممارسىىىىىىة التعاقديىىىىىىة داخىىىىىىل وبىىىىىىين الشىىىىىىركات الخاصىىىىىىة، 2924و  2872التىىىىىىأمين فىىىىىىي الفتىىىىىىر  بىىىىىىين 
قىىىىىانون الدولىىىىىة، هىىىىىي المحفىىىىىز لهىىىىىذا التغييىىىىىر.  فقىىىىىد سىىىىىاعدت العقىىىىىود النموذجيىىىىىة علىىىىىى زيىىىىىاد  كفىىىىىاد  ولىىىىىيس 

ضىىىىت عىىىىن "التىىىىأخر الثقىىىىافي" للقىىىىانون فىىىىي مواكبىىىىة التطىىىىورات فىىىىي  المعىىىىام ت، وسىىىىهلت التجىىىىار  الدوليىىىىة، وعو 
مجىىىىىىال األعمىىىىىىال التجاريىىىىىىة.  وقىىىىىىا  المؤلىىىىىىف بعىىىىىىرض وتطىىىىىىوير هىىىىىىذه األطروحىىىىىىة، مىىىىىىن خىىىىىى ل البحىىىىىىث فىىىىىىي 

بيىىىىات المعاصىىىىر  ومحفوظىىىىات شىىىىركات إعىىىىاد  التىىىىأمين األلمانيىىىىة والسويسىىىىرية، فىىىىي ث ثىىىىة فصىىىىول طويلىىىىة األد
 كرسها لتطوير شرط الزلزال والمناقشات المرتبطة به بين المحامين ومحترفي التأمين.
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مبنىىىىىىى وأد   25,000 ،2906التىىىىىىي دمىىىىىىرت سىىىىىىان فرانسيسىىىىىىكو فىىىىىىي نيسىىىىىىان أبريل  ،دمىىىىىىر الزلىىىىىىزال والحرا ىىىىىىق
مليىىىىىون دوالر، دفىىىىىع منهىىىىىا مىىىىىا  400مجمىىىىىوع الخسىىىىىا ر فىىىىىي الممتلكىىىىىات نحىىىىىو بلىىىىى  فىىىىىرد.  و  700إلىىىىىى قتىىىىىل 
إفىىىى س خمسىىىىة عشىىىىر وكىىىىان مىىىىن نتىىىىا   الزلىىىىزال مليىىىىون دوالر مىىىىن قبىىىىل شىىىىركات التىىىىأمين.   265يقىىىىرب مىىىىن 

 شركة تأمين أمريكية وأربع شركات تأمين أوروبية.
 

ا ق تأمينهىىىىا تعفيهىىىىا مىىىىن المسىىىىؤولية عىىىىن وكىىىىان عىىىىدد قليىىىىل مىىىىن شىىىىركات التىىىىأمين قىىىىد أدخىىىىل شىىىىرطا  فىىىىي وثىىىى
األضىىىىىرار الناجمىىىىىىة عىىىىىن الزلىىىىىىزال.  تمحىىىىىورت الخ فىىىىىىات مىىىىىىع المطىىىىىالبين بىىىىىىالتعويض حىىىىىول مسىىىىىىألة الع قىىىىىىة 
السىىىىىببية.  وسىىىىىرعان مىىىىىا اتضىىىىى  أن تعىىىىىاطف المحلفىىىىىين فىىىىىي محىىىىىاك  كاليفورنيىىىىىا، والىىىىىرأي العىىىىىا  فىىىىىي الواليىىىىىات 

نىىىىدما قبلىىىىت المحىىىىاك  بصىىىى حية شىىىىرط الزلىىىىزال، المتحىىىىد  بشىىىىكل عىىىىا ، كىىىىان مىىىىع ضىىىىحايا الزلىىىىزال.  وحتىىىىى ع
كىىىىىان مىىىىىن الصىىىىىعب علىىىىىى شىىىىىركات التىىىىىأمين إثبىىىىىات أن السىىىىىبب "القريىىىىىب" أو "البعيىىىىىد" ألضىىىىىرار الحرا ىىىىىق كىىىىىان 
الزلىىىىزال.  وكىىىىان أحىىىىد الىىىىردود، الىىىىذي اعتمدتىىىىه العديىىىىد مىىىىن أكبىىىىر الشىىىىركات األمريكيىىىىة والبريطانيىىىىة، هىىىىو دفىىىىع 

كتفىىىىىىاد فقىىىىىىط باقتطىىىىىىاع المسىىىىىىتنقذات مىىىىىىن مبلىىىىىى  التسىىىىىىوية.  المطالبىىىىىىات بغىىىىىىض النظىىىىىىر عىىىىىىن المسىىىىىىؤولية، واال
ناىىىىىىْت  وأصىىىىىىبحت هىىىىىىذه الشىىىىىىركات موضىىىىىىوع إشىىىىىىاد  بأنهىىىىىىا شىىىىىىركات "دوالر لكىىىىىىل دوالر".  فىىىىىىي وقىىىىىىت الحىىىىىىق جا
بعىىىىىض هىىىىىذه الشىىىىىركات الثمىىىىىار بتعزيىىىىىز حصىىىىىتها فىىىىىي السىىىىىوق وجبايىىىىىة أقسىىىىىاط مرتفعىىىىىة للتىىىىىأمين. وكىىىىىان الىىىىىرد 

، هىىىىىىىو مقاومىىىىىىىة المطالبىىىىىىىات، والفىىىىىىىرار مىىىىىىىن الىىىىىىىذ  فىىىىىىىي اآلخىىىىىىر، الىىىىىىىذي اعتمدتىىىىىىىه شىىىىىىىركات التىىىىىىىأمين األلمانيىىىىىىىة
الصىىىىىىىحافة األمريكيىىىىىىىة، ومواجهىىىىىىىة المطىىىىىىىالبين أمىىىىىىىا  المحىىىىىىىاك  األلمانيىىىىىىىة األكثىىىىىىىر اسىىىىىىىتعدادا لىىىىىىىتفه  موقىىىىىىىف 
الشىىىىىركات.  وكىىىىىان الىىىىىرد الثالىىىىىث ذلىىىىى  الىىىىىذي تبنتىىىىىه أربىىىىىع شىىىىىركات إعىىىىىاد  تىىىىىأمين ألمانيىىىىىة وسويسىىىىىرية، التىىىىىي 

لىىىىة مىىىىن أجىىىىل إدرا  شىىىىرط موحىىىىد للزلىىىىزال، متفىىىىق عليىىىىه دوليىىىىا ، أسسىىىىت مىىىىا اسىىىىمته "لجنىىىىة الىىىىزالزل" للقيىىىىا  بحم
فىىىي جميىىىع وثىىىا ق التىىىأمين ضىىىد الحريىىىق فىىىي جميىىىع أنحىىىاد العىىىال .  قامىىىت تلىىى  الشىىىركات بجمىىىع المعلومىىىات 
عىىىىىن قواعىىىىىد تىىىىىأمين الزلىىىىىزال فىىىىىي جميىىىىىع أنحىىىىىاد العىىىىىال  وصىىىىىياغة شىىىىىرط نمىىىىىوذجي اسىىىىىتثنى المسىىىىىؤولية عىىىىىن 

ىىىىولًّ عىىىىبد اإلثبىىىىات علىىىىى المىىىىؤمن أضىىىىرار الحريىىىىق الناجمىىىىة بشىىىىكل مباشىىىىر أو  غيىىىىر مباشىىىىر عىىىىن الزلىىىىزال، وح 
 عليه.
 

، كانىىىىىت را ىىىىىد  فىىىىىي مجىىىىىال توحيىىىىىد شىىىىىروط التىىىىىأمين، ويقىىىىىد  2908-2906ويعتبىىىىىُر رودر أن لجنىىىىىة الزلىىىىىزال، 
وصىىىىىفا للكيفيىىىىىة التىىىىىي تلقىىىىىت أسىىىىىواق التىىىىىأمين المختلفىىىىىة شىىىىىرط الزلىىىىىزال الىىىىىذي اقترحتىىىىىه.  ومىىىىىا يبىىىىىرز مىىىىىن هىىىىىذا 

نجاحهىىىىىا.  فالمجىىىىىالس التشىىىىىريعية للواليىىىىىات األمريكيىىىىىة تبنىىىىىت وثىىىىىا ق تىىىىىىأمين الوصىىىىىف هىىىىىو مىىىىىد  محدوديىىىىىة 
قياسىىىىية ضىىىىد الحريىىىىق شىىىىملت مسىىىىؤولية شىىىىركات التىىىىأمين عىىىىن أضىىىىرار الزلىىىىزال بىىىىدال مىىىىن اسىىىىتبعاد المسىىىىؤولية.  

هىىىىذا الوضىىىىع الشىىىىركات حىىىىافزا إضىىىىافيا للتخلىىىىي عىىىىن أحكامهىىىىا الخاصىىىىة بىىىىالزلزال، وذلىىىى  ألن اسىىىىتمرار أعطىىىىى 
اسىىىىىتخدامها لىىىىىن يىىىىىؤدي إال إلىىىىىى مشىىىىىكلة االختيىىىىىار المعىىىىىاكس ]ضىىىىىد الشىىىىىركات[ فىىىىىي سىىىىىوق تنافسىىىىىية للغايىىىىىة.  
فىىىىىىي بريطانيىىىىىىا تركىىىىىىت لجنىىىىىىة مكاتىىىىىىب الحريىىىىىىق، الكارتىىىىىىل الر يسىىىىىىي لشىىىىىىركات التىىىىىىأمين، القىىىىىىرار لكىىىىىىل شىىىىىىركة 

وية فىىىىىي عضىىىىىويتها.  ولىىىىى  تكىىىىىن لجنىىىىىة الزلىىىىىزال أكثىىىىىر نجاحىىىىىا  فىىىىىي هولنىىىىىدا، وسويسىىىىىرا، وروسىىىىىيا والىىىىىدول منضىىىىى
االسىىىىىىىىىكندنافية.  فىىىىىىىىىي إيطاليىىىىىىىىىا كانىىىىىىىىىت االسىىىىىىىىىتجابة صىىىىىىىىىامتة لحىىىىىىىىىين وقىىىىىىىىىوع زلىىىىىىىىىزال ميسىىىىىىىىىينا فىىىىىىىىىي كىىىىىىىىىانون 
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وبعىىىىدها قبلىىىىت المحىىىىاك  فىىىىي نهايىىىىة المطىىىىاف صىىىى حية شىىىىرط الزلىىىىزال.  فىىىىي اسىىىىبانيا،  2908األول ديسىىىىمبر 
المجىىىىىر تىىىىى  تبنىىىىىي أحكىىىىىا  جديىىىىىد  للزلىىىىىزال تلبىىىىىي شىىىىىرط لجنىىىىىة -غىىىىىال وفرنسىىىىىا وبلجيكىىىىىا وألمانيىىىىىا والنمسىىىىىاوالبرت

الزلىىىىزال.  ومىىىىع ذلىىىى  لىىىى  تاىىىىْرقا هىىىىذه التطىىىىورات إلىىىىى تغييىىىىر جىىىىذري كبيىىىىر فىىىىي مجىىىىال التوحيىىىىد الىىىىدولي للشىىىىروط 
نىىىىت تعمىىىىل ، إذ أن عىىىىدداا صىىىىغيرا  فقىىىىط مىىىىن شىىىىركات التىىىىأمين فىىىىي هىىىىذه البلىىىىدان كا2924فىىىىي الفتىىىىر  قبىىىىل عىىىىا  

علىىىىى نطىىىىاق عىىىىالمي.  وعىىىى و  علىىىىى ذلىىىى ، فقىىىىد اضىىىىطرت الشىىىىركات األوروبيىىىىة، التىىىىي لىىىى  تكتتىىىىب باألعمىىىىال 
فىىىىىي الخىىىىىار ، اضىىىىىطرت فىىىىىي الغالىىىىىب لتحىىىىىذو حىىىىىذو بريطانيىىىىىا فىىىىىي قبىىىىىول المخىىىىىاطر الزلزاليىىىىىة فىىىىىي األسىىىىىواق 

 أمين.الخارجية، وخ ف ذل  كان عليها ان تواجه خسار  القدر  التنافسية وتسهي ت إعاد  الت
 

وفقىىىىا لىىىىرودر، سىىىىاهمت عىىىىد  عوامىىىىل فىىىىي تحديىىىىد اعتمىىىىاد شىىىىرط الزلىىىىزال مىىىىن عدمىىىىه.  فىىىىي حالىىىىة تنظىىىىي  نشىىىىاط 
التىىىىأمين ضىىىىمن إطىىىىار القىىىىانون العىىىىا  حيىىىىث كانىىىىت مزاولىىىىة التىىىىأمين مىىىىن قبىىىىل شىىىىركات عامىىىىة محىىىىدود  وكانىىىىت 

ة والسويسىىىىرية تعتمىىىىد اعتمىىىىادا كبيىىىىرا علىىىىى إعىىىىاد  التىىىىأمين مىىىىن شىىىىركات إعىىىىاد  التىىىىأمين المتخصصىىىىة األلمانيىىىى
لتغطيىىىىة األخطىىىىار الفا ضىىىىة التىىىىي تتجىىىىاوز قىىىىىدراتها االحتفاظيىىىىة ف نهىىىىا ]الشىىىىركات ذات المسىىىىؤولية المحىىىىىدود [ 

 كانت اكثر تقب   القتراحات لجنة الزلزال.
 

وكىىىىان هىىىىذا الوضىىىىع ينطبىىىىق أيضىىىىا  علىىىىى البلىىىىدان التىىىىي كانىىىىت فيهىىىىا األحكىىىىا  والشىىىىروط العامىىىىة لعقىىىىود التىىىىأمين 
جعىىىىة فىىىىي العلىىىىن، رغىىىى  أن هىىىىذا الوضىىىىع جعىىىىل شىىىىركات التىىىىأمين فىىىىي إيطاليىىىىا أقىىىىل ولىىىىيس تخضىىىىع بالفعىىىىل للمرا

أكثىىىىىر اسىىىىىتعدادا  الحتضىىىىىان شىىىىىرط الزلىىىىىزال النمىىىىىىوذجي.  لكىىىىىن حجىىىىىة رودر بىىىىىأن إدرا  خطىىىىىر الزلىىىىىزال كىىىىىىان 
 أيضا عام  في موقف الشركات اإليطالية أقل إقناعا.

 
مىىىىن قبىىىىل شىىىىركات أمريكيىىىىة وبريطانيىىىىىة  وفىىىىي الواقىىىىع، قوبىىىىل الشىىىىرط النمىىىىوذجي بىىىىالرفض علىىىىىى نطىىىىاق واسىىىىع

كانىىىت نشىىىطة فىىىي التىىىأمين فىىىي الىىىدول الواقعىىىة علىىىى حافىىىة المحىىىيط الهىىىادر، فىىىي حىىىين تىىى  قبىىىول الشىىىرط مىىىن 
قبىىىىل العديىىىىد مىىىىن الشىىىىركات األلمانيىىىىة والفرنسىىىىية والنمسىىىىاوية التىىىىي كانىىىىت تكتتىىىىب أساسىىىىا فىىىىي أسىىىىواقها المحليىىىىة 

 وجود بالمر .حيث كان خطر الزلزال في حدوده الدنيا أو غير م
 

فىىىىىي منىىىىىاطق العىىىىىال  المعرضىىىىىة للزلىىىىىزال كىىىىىان العىىىىىا ق الر يسىىىىىي أمىىىىىا  نجىىىىىاح لجنىىىىىة الزلىىىىىزال، كمىىىىىا يبىىىىىين رودر 
عىىىن حىىىق، هىىىو قىىىو  السىىىوق، علىىىى الىىىرغ  مىىىن عىىىد  قيامىىىه بدراسىىىة كاملىىىة لهىىىا فىىىي هىىىذا الكتىىىاب.  ففىىىي واليىىىة 

ت التىىىىىأمين األجنبيىىىىىة مىىىىىا ، اكتتبىىىىىت شىىىىىركا2906كاليفورنيىىىىىا، علىىىىىى سىىىىىبيل المثىىىىىال، عشىىىىىية وقىىىىىوع زلىىىىىزال عىىىىىا  
 في الم ة من مبال  التأمين ضد الحريق )ناقصا  إعاد  التأمين(. 40يقرب من 

فىىىىىي الم ىىىىىة )اعتمىىىىىادا  علىىىىىى  85مىىىىىن هىىىىىذه الحصىىىىىة فىىىىىي السىىىىىوق الخارجيىىىىىة، شىىىىىكلت حصىىىىىة بريطانيىىىىىا نحىىىىىو 
 تقىىىىىىىديراتي لخسىىىىىىىا ر التىىىىىىىأمين مىىىىىىىن زلىىىىىىىزال سىىىىىىىان فرانسيسىىىىىىىكو التىىىىىىىي ذكىىىىىىىرت فىىىىىىىي مجلىىىىىىىة التىىىىىىىأمين االسىىىىىىىترالية

Australian Insurance and Banking Record ،30  لقىىىىد كانىىىىت القىىىىو  2906حزيران يونيىىىىو  .)
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السىىىىىىوقية لمصىىىىىىدري التىىىىىىأمين البريطىىىىىىانيين الكبىىىىىىار قىىىىىىادر  بسىىىىىىهولة علىىىىىىى مقاومىىىىىىة المطالىىىىىىب األلمانيىىىىىىة لتبنىىىىىىي 
 شرط الزلزال النموذجي، عندما قرروا أن هذا الشرط ال يخد  مصالحه  التجارية.

 
كخطىىىىو  ر يسىىىىية فىىىىي التوحيىىىىد الىىىىدولي  2906أ  ال فىىىىي عىىىىرض شىىىىرط الزلىىىىزال عىىىىا   ا  ودر دقيقىىىىوسىىىىواد كىىىىان ر 

لشىىىىىروط وثيقىىىىىة التىىىىىأمين، فىىىىى ن اسىىىىىتنتاجه العىىىىىا  مقنىىىىىع.  وهىىىىىذا االسىىىىىتنتا  هىىىىىو أن التنظىىىىىي  الىىىىىذاتي المسىىىىىتقل 
]الرقابىىىىىة الذاتيىىىىىة[ مىىىىىن قبىىىىىل الشىىىىىركات، بىىىىىدال مىىىىىن تشىىىىىريعات الدولىىىىىة، لعىىىىىب الىىىىىدور الر يسىىىىىي فىىىىىي دفىىىىىع هىىىىىذه 

( و"مىىىىىن 242-240دهشىىىىىة" )ص معمليىىىىة إلىىىىىى األمىىىىىا .  أن يجىىىىىد مؤلىىىىىف الكتىىىىىاب هىىىىىذه النتيجىىىىىة "را عىىىىىة"، و"ال
( ربمىىىىا يعكىىىىس خلفيتىىىىه الخاصىىىىة كباحىىىىث  علمىىىىي ألمىىىىاني فىىىىي القىىىىانون مىىىىنغمس فىىىىي 2" )ص تصىىىىورهالصىىىىعب 

يع المؤرخىىىىىون البريطىىىىىانيون واألمريكيىىىىىون أقىىىىىل اسىىىىىتغرابا  تجىىىىىاه تخلىىىىىف تطىىىىىور تشىىىىىر   تقاليىىىىىد القىىىىىانون المىىىىىدني.
القىىىىىىانون عىىىىىىن الممارسىىىىىىة التعاقديىىىىىىة فىىىىىىي مجىىىىىىال األعمىىىىىىال التجاريىىىىىىة الدوليىىىىىىة، وخاصىىىىىىة فىىىىىىي فتىىىىىىرات النمىىىىىىو 
االقتصىىىىىىادي السىىىىىىريع.  وعلىىىىىىى أي حىىىىىىال، فىىىىىى ن مىىىىىىا كىىىىىىان موضىىىىىىوعا  علىىىىىىى المحىىىىىى  هىىىىىىو الكفىىىىىىاد  والتكىىىىىىاليف 

 الكبير  للمعام ت.
 

نىىىىىا  العديىىىىىد مىىىىىن مىىىىىن المؤسىىىىىف أن نثيىىىىىر بعىىىىىض النقىىىىىاط السىىىىىلبية حىىىىىول عىىىىىرض المؤلىىىىىف لىىىىىنص الكتىىىىىاب.  ه
كمختصىىىىىرات فىىىىىي الهىىىىىوامي محبطىىىىىة للقىىىىىارر ألنهىىىىىا ال تظهىىىىىر فىىىىىي قا مىىىىىة المراجىىىىىع.   المعروضىىىىىةاإلشىىىىىارات 
الترجمىىىة اإلنجليزيىىىىة غيىىىر رشىىىىيقة وغيىىىر متناسىىىىقة فىىىي بعىىىىض األمىىىاكن، وهىىىىذه قىىىد تربىىىى  القىىىارر غيىىىىر كمىىىا ان 

  يمكىىىن التوصىىىىية بهىىىىا  ن مىىىىواطن الخلىىىل هىىىىذه طفيفىىىىة.  هىىىذه دراسىىىىة را ىىىىدفىىىىالمتخصىىىص أحيانىىىىا .  ومىىىىع ذلىىى ، 
إلىىىىىىىى أي شىىىىىىىخص مهىىىىىىىت  بتىىىىىىىاري  األعمىىىىىىىال التجاريىىىىىىىة الدوليىىىىىىىة والعقىىىىىىىود والمعىىىىىىىايير القانونيىىىىىىىة التىىىىىىىي جىىىىىىىادت 

 لترسيخها.
 

روبىىىىىن بيرسىىىىىون أسىىىىىتاذ التىىىىىاري  االقتصىىىىىادي فىىىىىي جامعىىىىىة هىىىىىال فىىىىىي المملكىىىىىة المتحىىىىىد .  وقىىىىىد كتىىىىىب علىىىىىى نطىىىىىاق واسىىىىىع عىىىىىن تىىىىىاري  
رأس المىىىىىىىال االجتمىىىىىىىاعي وحوكمىىىىىىىة الشىىىىىىىركات فىىىىىىىي العديىىىىىىىد مىىىىىىىن المجىىىىىىى ت مثىىىىىىىل مجلىىىىىىىة و التىىىىىىىأمين، وشىىىىىىىبكات األعمىىىىىىىال التجاريىىىىىىىة، 

ديمقراطيأأأأأأأات المسأأأأأأأاهمين؟ التىىىىىىىاري  االقتصىىىىىىىادي وتىىىىىىىاري  األعمىىىىىىىال، ومجلىىىىىىىة تىىىىىىىاري  األعمىىىىىىىال.  أحىىىىىىىدث مؤلفاتىىىىىىىه كتىىىىىىىاب بعنىىىىىىىوان 
)مطبعىىىىىة جامعىىىىىة ، كتبىىىىىه باالشىىىىىترا  مىىىىىع فريمىىىىىان مىىىىىار  وجىىىىىيمس تىىىىىايلور 2750حوكمأأأأأة الشأأأأأركات فأأأأأي بريطانيأأأأأا وايرلنأأأأأدا قبأأأأأل 

 112(.2022، شيكاغو
 

 2023كانون الثاني  22لندن 
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