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تأملات تأمينية في أعقاب العمل الإرهابي في  :*فلاح حسن

 بغداد-الكرادة

 
 

ارهابيااااة يماااااا ينااااات  عنعاااااا تضاااارو عااااان المعاااااايير يال ااااايا   يالقياعاااااد  أعماااااا إن مااااا يحاااااد  مااااان 
التاااااااي تلطيعاااااااا الحماياااااااة التأمينياااااااة لكاااااااين  داء أي ضطااااااار مااااااان ا ضطاااااااارأالمت عاااااااة فاااااااي تقياااااااي  

يساااااالل ا رهااااااب لاااااين لعاااااا سااااايات أي نمااااا  يم اااان تحدياااااد طبيعتااااا    لكااااان يم ااااان أن نق ااااال مااااان 
 حج  الضساالر الناجمة عن حيادث  يضصيصًا في مجا  ضطر الحريق 

 
لتق يااااال الضسااااااالر يالتعامااااال مااااا   األسااااان المناسااااا ةهاااااي  يفياااااة ي ااااا   يظااااااالأ التاااااأمينحاااااد  إ

يهااااي بعااااعا تتقاااااط  ماااا  إدارة الضطاااار، آضااااعين بنظاااار ا عت ااااار أن  ،آثارهااااا الماليااااة  عااااد ي يععااااا
أي تحيياااااال عاااااابء الضطاااااار   يلكااااااي  -التاااااأمين هااااااي ا ليااااااة األضياااااارة ماااااان يساااااااالل إدارة الضطاااااار

 هعه اللاية يجب معرفة ما ي ي: إلىنصل 
 
 تح يل مصادر الضطر اا 1
يال اااااايا   ياليساااااااالل الكفي ااااااة التااااااي يم اااااان ي ااااااععا يتطبيقعااااااا ل تق ياااااال ماااااان  الشااااااري  اا 2

التق ياااااااال ماااااااان فاااااااارا تحقااااااااق الضطاااااااار   يهااااااااعه اليساااااااااالل عدياااااااادة  أيحجاااااااا  الضساااااااااالر 
حيانااااااًا ماااااان ضااااااال  أيهااااااي ت سااااااتن   مياااااادانيًا  ،يمتشااااااع ة حسااااااب نااااااي  الضطاااااار يطبيعتاااااا 

 الكشأ المي عي ل  
 ؟بععا اللرض هي يساالل م افحت  يمن  انتشاره يهل تفي ما اا 3
 حج  الضساالر المتي عة عند تحقق الضطر  اا 4
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إن تح ياااال العياماااال األيليااااة لعااااعه الضطاااايات تعطينااااا مي فااااًا ع ااااى مااااد  انط ااااات القياعااااد العامااااة 
 لقبي  مثل هعا الضطر تأمينيًا 

 
 عماااااا يظريفعاااااا الطبيعياااااة أي  فعااااال األ أكانااااات  سااااايا عاساااااياء  ،يتع يقاااااًا ع اااااى حاااااياد  الحرياااااق

أيد ان أساااااا   ال اااااايء ع ااااااى شااااااري  السااااااالمة ياألمانااااااة فااااااي المنشاااااا ت المعري ااااااة  ،ةاإلرهابياااااا
ع اااااى شااااار ات التاااااأمين يمنعاااااا المجمعاااااات التساااااييقية   إن ا   بياااااة المط قاااااة مااااان المجمعاااااات 

 بنية ال ضمة المشيدة، تفتقر لععه الشري  األ أي
 

يعااااااد   فاااااااءة ضاااااار يهااااااي رداءة ا جعااااااتة الكعر االيااااااة المسااااااتيردة، آدضااااااي  عاماااااال  إلااااااىإ ااااااافة 
عم عاااااا، يعاااااد  مطا قتعاااااا ل مياصااااافات العالمياااااة، ي اااااعلم حالاااااة تعباااااعب التياااااار الكعر ااااااالي مااااان 

مااااااان الشااااااا  ة اليطنياااااااة أي مااااااان الميلااااااادات الكعر االياااااااة  إن  اناااااااتي  فااااااارت  ،مصاااااااادر التيلياااااااد
ا ه ياااااة المنتشااااارة فاااااي  افاااااة انحااااااء مااااادن العااااارات يات تعاااااا   هاااااعا التعباااااعب فاااااي التياااااار يشااااا ل 

سااااايات عااااااماًل معماااااًا فاااااي حصاااااي  حاااااا ت عديااااادة مااااان حاااااياد  الحراالاااااق    ماااااا أن انتشاااااار األ
يداضااااال الفاااااري  الراليساااااية  العشاااااياالية المالصاااااقة لجبنياااااة يالمجمعاااااات التساااااييقية ع اااااى األرصااااافة

ماااااااا  ي اااااااين يداضااااااال المجمعاااااااات التساااااااييقية، إن هاااااااعه العشااااااايااليات أدض ااااااات عااااااااماًل مسااااااااعدًا أ
يفعااااااااً  فاااااااي الكثيااااااار مااااااان حاااااااا ت اناااااااد   النياااااااران فاااااااي ت ااااااام المجمعاااااااات   يهاااااااعه الي اااااااعية 

 معريفة يمشضصة من  بل الجعات عات العال ة يمنعا أجعتة الدفا  المدني 
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عاااااات العشاااااياالية، يضصيصاااااًا فاااااي  لاااااداد،  يااااار  اب اااااة ل تاااااأمين ماااااا عااااادا إن ا  اااااب هاااااعه المجم
يأهميتعااااااااا ا  تصاااااااااادية ير اااااااا  جساااااااااير يتاريضعااااااااا الطييااااااااال منطقااااااااة الشاااااااايرجة لضصيصااااااااايتعا 

 1م   طا  التأمين بنظرة مستقب ية ي التعامل مععا 
 

إن شااااري  الساااااالمة ياألمااااان فاااااي تشااااييد األبنياااااة، ماااا  شاااااديد األسااااأ،  يااااار متحققااااة أي مت عاااااة 
يالمفاااااريض ع اااااى أماناااااة  لاااااداد أن تفر اااااعا فر اااااًا عناااااد مااااان  إجااااااتة البناااااااء    ،تشاااااييدها عناااااد

بااااياب أي مالجاااائ الطاااايارال   يلكاااان المالحاااا  أيمضااااارو  تاااايفير مااااداضليماااان أهاااا  هااااعه الشااااري  
ن تااااايفرت فيعاااااا ف نعاااااا لااااا  أ متااااايفرة فاااااي   يااااارمثاااال هاااااعه الماااااداضل يالمضاااااارو  أن   اااااب األبنياااااة ياي

 لمياجعة  افة حا ت الطيارال  سن صحيحة يس يمةأ ت شّيد ع ى
 

 ماااااااا أن مااااااان المفاااااااريض عناااااااد تصااااااامي  تشاااااااييد ا بنياااااااة ال اااااااضمة أي المجمعاااااااات التساااااااييقية 
لمثااااال هاااااعه األبنياااااة  أضاااااع المصااااام هااااا  شااااار  مااااان شاااااري  الساااااالمة يأعناااااي  ااااا  أ الكبيااااارة مراعااااااة 

يتحجااااااااي  نطااااااااات يتيساااااااا  النيااااااااران  التصاااااااامي  عاااااااات ال ااااااااضمة بنظاااااااار ا عت ااااااااار فااااااااي مرح ااااااااة 
 اااايق مساااااحات مم نااااة، يعلاااام ماااان ضااااال  تصاااامي  ميا اااا  أالااااة انااااد ععا فااااي يحصاااارها فااااي ح

مضت فااااة التناااااظر  اااامن مسااااااحات فرا يااااة لمناااا  انتشااااار الحرياااااق فااااي يسااااط  المااااادي   يع اااااى 
 :سبيل المثا 

 

أن تكااااااين الساااااااالل  المف اااااااية إلاااااااى الطياباااااااق الع يياااااااة فاااااااي ميا ااااااا  مضت فاااااااة يمعتيلاااااااة  -
  النيااااااران عبرهاااااااا إلااااااى الطاااااااابق  مساااااااحة فرا يااااااة يض اااااااي يسااااااطعا المااااااادي مااااااان انتقااااااا

 الع يي يه عا في الطيابق الع يية األضر  
                                                 

يوجد مجمع محلي لتأمين منطقة الشورجة، المستثناة من اتفاقية تأمين الحريق التي تديرها اإلعادة العراقية،  1

 وفق شروط وحدود مسؤولية محددة للمحل الواحد وللحادث الواحد.
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 أن تكين األبياب يالش ابيم في األبنية يالمجمعات من الني  المقاي  ل نيران  -
 ينصب اجعتة اإلطفاء ياإلنعار  ش ل يستيفي الم افحة الفعالة  -

مااااان ا نااااايا  اساااااتضدا  مصاااااادر التلعياااااة الكعر االياااااة مااااان بااااايردات يأساااااالم يمصاااااابي   -
 اً راليساااااي اً الجيااااادة يعات  فااااااءة عالياااااة يليسااااات مااااان ا نااااايا  الرديالاااااة التاااااي تكاااااين مصااااادر 

ماااان مصااااادر انااااد   النيااااران    مااااا أناااا  ماااان ال ااااريري نصااااب الباااايردات الكعر االيااااة 
جساااااااا   اب اااااااة أي لعاااااااا اساااااااتجا ة ساااااااريعة ل نياااااااران، أفاااااااي ميا ااااااا  معتيلاااااااة ي  تحيطعاااااااا 

 هااااااا ماااااانض يّ  الضااااااارو، ي اااااامانة منعااااااا نحااااااي يتتيياااااادها  ااااااأجعتة تعييااااااة لطاااااارد الحاااااارار 
ا تر اااااة يالل اااااار   ييف ااااال نصاااااب اجعاااااتة سسااااااح ات هاااااياء صاااااليرة  للااااارض ساااااحب 
يدفااااا  العاااااياء عناااااد ابيابعاااااا  لياااااة طااااارد الحااااارارة منعاااااا يأن تكاااااين مل قاااااة ع اااااى مااااادار 

 الساعة يتكين ميا   اسالكعا معتيلة ي ير م شيفة ي  تصل لعا القيارض 

ضااار تاد مااان حااادة الضطااار يتاد مااان نساااب تحققااا  يهاااي آدضااال عامااال  ااال علااام فقاااد  إلاااىإ اااافة 
دضااااااااا  المااااااااياد الدي يريااااااااة المتمث ااااااااة  السااااااااقي  الثانييااااااااة يالياجعااااااااات ي ثاااااااارة اسااااااااتعمالعا فااااااااي إ

األبنياااااة   يماااااا يتياااااد حااااادة ضطااااايرة هاااااعه الماااااياد هاااااي نصاااااب مصاااااابي  اإلناااااارة فيعاااااا مااااان ناااااي  
يا  الكاتماااااااة ل شااااااارارات نااااااا  بعاااااااا، ليسااااااات مااااااان األأ     يهاااااااعه األنااااااايا ، فاااااااي Spot Lightس

الكعر االياااااة، يتن عااااا  منعاااااا حااااارارة،  ماااااا أن عااااايات  اساااااالكعا  اااااعيفة ينسااااا ة اساااااتعالكعا عالياااااة 
 سالكعا  ل ضمن سنيات أحي  من المفريض أن يت  استبدا  

 
هااااااعه المااااااياد البتري يماييااااااة التااااااي  إلااااااى عاااااايدأن نساااااا ة ماااااان الحراالااااااق ت إلااااااىتشااااااير  إن تجر تنااااااا

عالياااااة، يهاااااي أداة فعالاااااة  نتشااااار الحرياااااق يتيساااااع    لاااااعلم  ةالم اشاااار اساااااتجابتعا ل نياااااران تكااااين 
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فاااارا انتشااااار الحريااااق ماااا  مراعاااااة مااااا تاااا   ع ااااى تق ياااالفاااا ن التق ياااال منعااااا فااااي األبنيااااة يساااااعد 
  ع ره انفاً 

 
إن الجعااااااات المضتصااااااة مطال ااااااة بي اااااا  يمرا  ااااااة شااااااري  السااااااالمة ياألمااااااان  ،ضالصااااااة القااااااي 

يت  تشااااييدها فااااي المسااااتقبلا يأن ت اااا   اااايا   يمعااااايير فااااي  افااااة األبنيااااة المشاااايدة أي التااااي ساااا
منااااا  لعناااااد تشاااااييد األبنياااااة ال اااااضمة يالمجمعاااااات لشاااااري  الساااااالمة ياألماااااان ياليسااااااالل الكفي اااااة 

انتشااااااار الحريااااااق فيعااااااا عنااااااد تصااااااميمعا يرفاااااا  العشاااااايااليات ماااااان  اااااارب المجمعااااااات التسييقيااااااااااااة 
 يتحري  تياجدها 

 
 2016تميت/ييليي 
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