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 غياب التأمينحضور وموضوعة الحظة حول م

 
 

[1] 
قىىىىىىىىىى  يبىىىىىىىىىى و العنىىىىىىىىىىوان الرئيسىىىىىىىىىىي لهىىىىىىىىىىذ  ال راسىىىىىىىىىىة طنانىىىىىىىىىىا  لكنىىىىىىىىىىي ا ترتىىىىىىىىىىه مىىىىىىىىىىن بىىىىىىىىىىاب إ ىىىىىىىىىىارة 

، فىىىىىىىىىىىىاألحزاب السياسىىىىىىىىىىىىية العراقيىىىىىىىىىىىىة الحاكمىىىىىىىىىىىىة أو المعارضىىىىىىىىىىىىة لىىىىىىىىىىىىيس االهتمىىىىىىىىىىىىام بموضىىىىىىىىىىىىوعها
علىىىىىىىى مىىىىىىىىا   راسىىىىىىىتي رغىىىىىىىم تركيىىىىىىىزو  لهىىىىىىىا سياسىىىىىىىة  ع عنىىىىىىىك موقىىىىىىىف مىىىىىىىن مؤسسىىىىىىىىة التىىىىىىىأمين. 

، ألنىىىىىىىىىىىه الحىىىىىىىىىىىزب ور  بشىىىىىىىىىىىأن التىىىىىىىىىىىأمين فىىىىىىىىىىىي بعىىىىىىىىىىىض و ىىىىىىىىىىىائ  الحىىىىىىىىىىىزب الشىىىىىىىىىىىيوعي العراقىىىىىىىىىىىي
تمتىىىىىىىىى  لت طىىىىىىىىىي ال راسىىىىىىىىىة  فىىىىىىىىى ن الوحيىىىىىىىىى ، حسىىىىىىىىىب علمىىىىىىىىىي، الىىىىىىىىىذي أبىىىىىىىىى   اهتمامىىىىىىىىىا  بالتىىىىىىىىىأمين،

قضىىىىىىىىىايا قطىىىىىىىىىاع التىىىىىىىىىأمين العراقىىىىىىىىىي.  ومىىىىىىىىىا أتمنىىىىىىىىىا  هىىىىىىىىىو أن تسىىىىىىىىىتفز هىىىىىىىىىذ  ال راسىىىىىىىىىة بعىىىىىىىىىض 
إذ أننىىىىىىىىىي ر مىىىىىىىىىا كنىىىىىىىىىت  ب أو غيىىىىىىىىىر  مىىىىىىىىىن األحىىىىىىىىىزاباآل ىىىىىىىىىر ن لمتابعتهىىىىىىىىىا لىىىىىىىىى   هىىىىىىىىىذا الحىىىىىىىىىز 

قىىىىىىىى  قمىىىىىىىىت بمسىىىىىىىى  سىىىىىىىىر ع فىىىىىىىىي اإلنترنيىىىىىىىىت فىىىىىىىىي  أنىىىىىىىىىرغىىىىىىىىم  مجحفىىىىىىىىا  بحىىىىىىىى  هىىىىىىىىذ  األحىىىىىىىىزاب
لكننىىىىىىىىىي فشىىىىىىىىىلت فىىىىىىىىىي الع ىىىىىىىىىور علىىىىىىىىىى مىىىىىىىىىا  للتعىىىىىىىىىرق علىىىىىىىىىى مواقفهىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىن التىىىىىىىىىأمين ةحاولىىىىىىىىىم

فىىىىىىىى ن هىىىىىىىىذ  .  لىىىىىىىىذلك، صىىىىىىىى ر منهىىىىىىىىا مىىىىىىىىن رأي أو موقىىىىىىىىف تجىىىىىىىىا  التىىىىىىىىأمين بأشىىىىىىىىكاله الم تلفىىىىىىىىة
فىىىىىىىىىي الحاضىىىىىىىىىرة ال ائبة ي إشىىىىىىىىىاعة االهتمىىىىىىىىىام بمؤسسىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىأمين محاولىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىي ال راسىىىىىىىىىة هىىىىىىىىى
 المجال العام.

 
أمىىىىىىىىىىا العنىىىىىىىىىىوان ال ىىىىىىىىىىانوي فهىىىىىىىىىىو يعكىىىىىىىىىىس حضىىىىىىىىىىور ومىىىىىىىىىىن  ىىىىىىىىىىم غيىىىىىىىىىىاب التىىىىىىىىىىأمين فىىىىىىىىىىي و ىىىىىىىىىىائ  

لعىىىىىىىىىىىىرض الحالىىىىىىىىىىىىة العامىىىىىىىىىىىىة  عنوانىىىىىىىىىىىىا   .  ولكنىىىىىىىىىىىىي هنىىىىىىىىىىىىا أر تىىىىىىىىىىىىه أيضىىىىىىىىىىىىا  الشىىىىىىىىىىىىيوعي الحىىىىىىىىىىىىزب
كمىىىىىىىىىا سأشىىىىىىىىىير إلىىىىىىىىىى  ،لمؤسسىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىأمين فىىىىىىىىىي العىىىىىىىىىراق، والتأكيىىىىىىىىى  بىىىىىىىىىأن حضىىىىىىىىىورها ضىىىىىىىىىعيف

 ذلك فيما يلي وأعرض جوانب منه في  نايا ال راسة والملح .

 
إن اهتمىىىىىىىىىىىىامي بموقىىىىىىىىىىىىف الحىىىىىىىىىىىىزب الشىىىىىىىىىىىىيوعي العراقىىىىىىىىىىىىي المتعلىىىىىىىىىىىى  بالتىىىىىىىىىىىىأمين، رغىىىىىىىىىىىىم عىىىىىىىىىىىى م 
تكاملىىىىىىىه، ينبىىىىىىىع مىىىىىىىن نظرتىىىىىىىي إليىىىىىىىه كحىىىىىىىزب عراقىىىىىىىي وطنىىىىىىىي علىىىىىىىى  ىىىىىىىالق معظىىىىىىىم األحىىىىىىىزاب 

إ نيىىىىىىىىىىة.  و هىىىىىىىىىىىذا والتجمعىىىىىىىىىىات السياسىىىىىىىىىىية األ ىىىىىىىىىىر  القائمىىىىىىىىىىىة علىىىىىىىىىىى أسىىىىىىىىىىس  ينيىىىىىىىىىىىة طائفيىىىىىىىىىىة 
وكونىىىىىىىىه حز ىىىىىىىىا  علمانيىىىىىىىىا  أتوقىىىىىىىىع منىىىىىىىىه أن يسىىىىىىىىاهم فىىىىىىىىي بلىىىىىىىىورة  ؛المعنىىىىىىىىى هىىىىىىىىو حىىىىىىىىزب علمىىىىىىىىاني
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والتعاونيىىىىىىىىىىىىة مواقفىىىىىىىىىىىىه تجىىىىىىىىىىىىا  مؤسسىىىىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىىىىأمين، فىىىىىىىىىىىىي أشىىىىىىىىىىىىكالها االجتماعيىىىىىىىىىىىىة والتجار ىىىىىىىىىىىىة 
لهىىىىىىىىىا  ورهىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىي تىىىىىىىىىىوفير  1وهىىىىىىىىىي مؤسسىىىىىىىىىىة علمانيىىىىىىىىىةضىىىىىىىىىمن معطيىىىىىىىىىات الواقىىىىىىىىىع العراقىىىىىىىىىي، 

هم فىىىىىىىىىي تعز ىىىىىىىىىز نسىىىىىىىىىي  العالقىىىىىىىىىات االجتماعيىىىىىىىىىة الحمايىىىىىىىىىة الماليىىىىىىىىىة لل ىىىىىىىىىروة الوطنيىىىىىىىىىة، وتسىىىىىىىىىا
بعيىىىىىىىىىىى ا  عىىىىىىىىىىىن االنتمىىىىىىىىىىىاء القبلىىىىىىىىىىىي والىىىىىىىىىىى يني الىىىىىىىىىىىذي اسىىىىىىىىىىىتفح  بعىىىىىىىىىىى  علىىىىىىىىىىىى أسىىىىىىىىىىىس عقالنيىىىىىىىىىىىة 

2003. 
 

[2] 
يضىىىىىىىىم هىىىىىىىىذا الكتيىىىىىىىىب عىىىىىىىى  ا  مىىىىىىىىن المقىىىىىىىىاالت نشىىىىىىىىرتها فىىىىىىىىي أوقىىىىىىىىات متفاوتىىىىىىىىة، تناولىىىىىىىىت فيهىىىىىىىىا 
حضىىىىىىىىىىور وغيىىىىىىىىىىاب التىىىىىىىىىىأمين فىىىىىىىىىىي برنىىىىىىىىىىام  الحىىىىىىىىىىزب الشىىىىىىىىىىيوعي العراقىىىىىىىىىىي.  وقىىىىىىىىىى    ىىىىىىىىىىرت أن 

 . ال ة أسبابلأجمعها 
 

التىىىىىىىىىىأمين    حضىىىىىىىىىىور أو غيىىىىىىىىىىاب ليهىىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىىن قبىىىىىىىىىى  المهتمىىىىىىىىىىين بمىىىىىىىىىىإلتسىىىىىىىىىىهي  الرجىىىىىىىىىىوع أوال ، 
، واسىىىىىىىىىىىىىىتطرا ا  فىىىىىىىىىىىىىىي منىىىىىىىىىىىىىىاه  الحكومىىىىىىىىىىىىىىات فىىىىىىىىىىىىىىي بىىىىىىىىىىىىىىرام  األحىىىىىىىىىىىىىىزاب السياسىىىىىىىىىىىىىىية العراقيىىىىىىىىىىىىىىة

بىىىىىىىىى ال  مىىىىىىىىىن البحىىىىىىىىىث عنهىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىىي  وأصىىىىىىىىىحاب اال تصىىىىىىىىىا  فىىىىىىىىىي الع يىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىن المجىىىىىىىىىىاالت،
 أماكن متفرقة.

 
 ،ة التىىىىىىىىىىىىأمين و ورهىىىىىىىىىىىىا "اإلنتىىىىىىىىىىىىاجي" واالسىىىىىىىىىىىىت ماري  انيىىىىىىىىىىىىا ، ألنهىىىىىىىىىىىىا تضىىىىىىىىىىىىم إشىىىىىىىىىىىىارات لمؤسسىىىىىىىىىىىى

وبعىىىىىىىىىض اآلراء األوليىىىىىىىىىة إلعىىىىىىىىىا ة النظىىىىىىىىىر فىىىىىىىىىي قىىىىىىىىىانون تنظىىىىىىىىىيم  ،وبعىىىىىىىىىض المفىىىىىىىىىاهيم التأمينيىىىىىىىىىة
، وتعليقىىىىىىىىىىىىىىىىىات مبسىىىىىىىىىىىىىىىىىطة بشىىىىىىىىىىىىىىىىىأن تمو ىىىىىىىىىىىىىىىىى  البىىىىىىىىىىىىىىىىىرام  2005أعمىىىىىىىىىىىىىىىىىال التىىىىىىىىىىىىىىىىىأمين لسىىىىىىىىىىىىىىىىىنة 

تمنىىىىىىىىىى أن يقىىىىىىىىىوم بىىىىىىىىىه أهىىىىىىىىى  أ االجتماعيىىىىىىىىىة للتىىىىىىىىىأمين.  وهىىىىىىىىىذا األ يىىىىىىىىىر بحاجىىىىىىىىىة إلىىىىىىىىىى تنظيىىىىىىىىىر
 .كتوار ون واال ن الر اضيو هم اال تصا  بضمن

 

                                                 
أ ن عبببال ن ،ببب ل   الثقافةةةة الدديةةةد مصببب كم ل،بببكتأ ين كبببسم ع ل،نيةبببظ ة ،كر بببظم رزببب    ك    بببظ مببب    أي  1

شةةةةةةقتة اييت ةةةةةةا يين .   رشبببببب   لبببببب     بببببب  م  بببببب  114-104أ ص 2015أ  شبببببب  ع ن  ببببببكر  378-379

 مالعراييين
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 6صفحة |      

 

بىىىىىىىىىالحزب الشىىىىىىىىىيوعي العراقىىىىىىىىىي بىىىىىىىىى   ة ال ىىىىىىىىىا ، ألن القضىىىىىىىىىايا التىىىىىىىىىي ناقشىىىىىىىىىتها ليسىىىىىىىىىت محصىىىىىىىىىور 
مىىىىىىىىع ذلىىىىىىىىك فىىىىىىىى ن للحىىىىىىىىزب   األحىىىىىىىىزاب العراقيىىىىىىىىة والحكومىىىىىىىىة وغيرهىىىىىىىىا مىىىىىىىىن المؤسسىىىىىىىىات. تمىىىىىىىىس  

الشىىىىىىىىىىيوعي العراقىىىىىىىىىىي فضىىىىىىىىىى  الر ىىىىىىىىىىا ة فيمىىىىىىىىىىا ي ىىىىىىىىىى  االهتمىىىىىىىىىىام بمؤسسىىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىىأمين، بشىىىىىىىىىىك  
أو   ىىىىىىىر، رغىىىىىىىم أنىىىىىىىه لىىىىىىىم يتىىىىىىىرجم هىىىىىىىذا االهتمىىىىىىىام فىىىىىىىي برنامجىىىىىىىه.  ر مىىىىىىىا هنىىىىىىىاك سىىىىىىىبب يفسىىىىىىىر 

فىىىىىىىىىىىي غيىىىىىىىىىىىاب التىىىىىىىىىىىأمين فىىىىىىىىىىىي البرنىىىىىىىىىىىام ، لكىىىىىىىىىىىن المرتجىىىىىىىىىىىى أن يجىىىىىىىىىىى  التىىىىىىىىىىىأمين مكانىىىىىىىىىىىا  لىىىىىىىىىىىه 
 .في البرنام  االنت ابي للحزبالمستقب  

 
هنىىىىىىىىىىىاك بعىىىىىىىىىىىض التكىىىىىىىىىىىىرار فىىىىىىىىىىىي معىىىىىىىىىىىىالجتي للموضىىىىىىىىىىىوع وقىىىىىىىىىىىى  أبقيىىىىىىىىىىىت عليىىىىىىىىىىىىه كىىىىىىىىىىىي تظىىىىىىىىىىىى  

 المعالجة في سياقها.
 

[3] 
الحىىىىىىىىىىىىزب  حضىىىىىىىىىىىىورها أو غيابهىىىىىىىىىىىىا لىىىىىىىىىىىى   إن أهميىىىىىىىىىىىىة موضىىىىىىىىىىىىوع التىىىىىىىىىىىىأمين ال تنحصىىىىىىىىىىىىر فىىىىىىىىىىىىي

نىىىىىىىىه كىىىىىىىىان المبىىىىىىىىا ر مىىىىىىىن بىىىىىىىىين األحىىىىىىىىزاب األ ىىىىىىىىر ، فىىىىىىىىي اإلشىىىىىىىىارة االشىىىىىىىيوعي العراقىىىىىىىىي، رغىىىىىىىىم 
التىىىىىىىىىي يضىىىىىىىىىمها هىىىىىىىىىذا الكتيىىىىىىىىىب، بىىىىىىىىى  تمتىىىىىىىىى  إليىىىىىىىىه، كمىىىىىىىىىا أبىىىىىىىىىين ذلىىىىىىىىىك فىىىىىىىىىي إحىىىىىىىىى   مقىىىىىىىىىاالتي 

التىىىىىىىىي لىىىىىىىىم تيعىىىىىىىىر، حسىىىىىىىىب علمىىىىىىىىي، أي اهتمىىىىىىىىام  لتشىىىىىىىىم  األحىىىىىىىىزاب السياسىىىىىىىىية وال ينيىىىىىىىىة أيضىىىىىىىىا  
؟  ألن غيىىىىىىىىىىىىىىاب التىىىىىىىىىىىىىىأمين فىىىىىىىىىىىىىىي بىىىىىىىىىىىىىىرام  هىىىىىىىىىىىىىىذا االهتمىىىىىىىىىىىىىىام بالتىىىىىىىىىىىىىىأمين .  لمىىىىىىىىىىىىىىاذابالتىىىىىىىىىىىىىىأمين
 علىىىىىىىىىىى جهىىىىىىىىىى  وفىىىىىىىىىىي أحسىىىىىىىىىىن الحىىىىىىىىىىاالت الؤشىىىىىىىىىىر ي ،، إل ارة السياسىىىىىىىىىىة واالقتصىىىىىىىىىىا األحىىىىىىىىىىزاب

التىىىىىىىىىأمين و ورهىىىىىىىىىا االقتصىىىىىىىىىا ي واالجتمىىىىىىىىىاعي.  وبالتىىىىىىىىىالي فىىىىىىىىى ن هىىىىىىىىىذا أباليىىىىىىىىىة تجىىىىىىىىىا  مؤسسىىىىىىىىىة 
الوضىىىىىىىىىىىع يعكىىىىىىىىىىىس ضىىىىىىىىىىىعف حضىىىىىىىىىىىور المؤسسىىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىىي المجتمىىىىىىىىىىىع، وعىىىىىىىىىىى م تقىىىىىىىىىىى ير لتكامىىىىىىىىىىى  

 .و ور التأمين المرتقب فيها قطاعات االقتصا  العراقي
 

التىىىىىىىىىىأمين غائىىىىىىىىىىب لىىىىىىىىىىيس فىىىىىىىىىىي بىىىىىىىىىىرام  األحىىىىىىىىىىزاب بىىىىىىىىىى  فىىىىىىىىىىي القىىىىىىىىىىرارات الحكوميىىىىىىىىىىة ومشىىىىىىىىىىار ع 
تىىىىىىىىأميني.  علىىىىىىىىى سىىىىىىىىبي  الم ىىىىىىىى ، مشىىىىىىىىروع قىىىىىىىىانون شىىىىىىىىركة الىىىىىىىىنفط عىىىىىىىى  القىىىىىىىىوانين التىىىىىىىىي لهىىىىىىىىا بي 
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م لمىىىىىىىىىىىا ال نجىىىىىىىىىىى    3.مشىىىىىىىىىىىروع قىىىىىىىىىىىانون صىىىىىىىىىىىن وق اإلعمىىىىىىىىىىىار والتنميىىىىىىىىىىىة العراقىىىىىىىىىىىيو  2الوطنيىىىىىىىىىىىة،
فنىىىىىىىىا علىىىىىىىىى واحىىىىىىىى ة منهىىىىىىىىا: "طاولىىىىىىىىة مسىىىىىىىىت يرة حضىىىىىىىىورا  للتىىىىىىىىأمين فىىىىىىىىي المناقشىىىىىىىىات العامىىىىىىىىة تعر  

علىىىىىىىىىىىىىى قاعىىىىىىىىىىىىىة جمعيىىىىىىىىىىىىىة  2010 10 30عقىىىىىىىىىىىىى ت فىىىىىىىىىىىىىي  4حىىىىىىىىىىىىىول اإلسىىىىىىىىىىىىىكان فىىىىىىىىىىىىىي العىىىىىىىىىىىىىراق"
سىىىىىىىىىين بب ىىىىىىىىى ا .  وجىىىىىىىىىاء فىىىىىىىىىي ال الصىىىىىىىىىة المنشىىىىىىىىىورة أن الطاولىىىىىىىىىة ضىىىىىىىىىمت "عىىىىىىىىى  ا  مىىىىىىىىىن المهن 

المهتمىىىىىىىىىىىىين والم تصىىىىىىىىىىىىين مىىىىىىىىىىىىن مهن سىىىىىىىىىىىىي وزارة االعمىىىىىىىىىىىىار واإلسىىىىىىىىىىىىكان ورجىىىىىىىىىىىىال األعمىىىىىىىىىىىىال 
والعىىىىىىىىىاملين فىىىىىىىىىي قطىىىىىىىىىىاع المقىىىىىىىىىاوالت ومهن سىىىىىىىىىىين عىىىىىىىىىاملين لمناقشىىىىىىىىىة وضىىىىىىىىىىع اإلسىىىىىىىىىكان فىىىىىىىىىىي 

وطنيىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىي العىىىىىىىىىىراق ومىىىىىىىىىىا نشىىىىىىىىىىرته وزارة اإلعمىىىىىىىىىىار واإلسىىىىىىىىىىكان حىىىىىىىىىىول سياسىىىىىىىىىىة اإلسىىىىىىىىىىكان ال
  5."  لىىىىىىىىىم يىىىىىىىىىر  ذكىىىىىىىىىر التىىىىىىىىىأمين مطلقىىىىىىىىىا  عنىىىىىىىىى  أصىىىىىىىىىحاب اال تصىىىىىىىىىا .2010العىىىىىىىىىراق لسىىىىىىىىىنة 

إال  وعلىىىىىىىىىى العمىىىىىىىىىوم، فىىىىىىىىى ن غيىىىىىىىىىاب التىىىىىىىىىأمين يمتىىىىىىىىى  ليشىىىىىىىىىم  الكتابىىىىىىىىىات االقتصىىىىىىىىىا ية العراقيىىىىىىىىىة
 6.في حاالت مح  ة

 
وقىىىىىىىىىى  ت يىىىىىىىىىىرت الصىىىىىىىىىىورة فىىىىىىىىىىي   7فىىىىىىىىىىي بىىىىىىىىىىرام  الحكومىىىىىىىىىىة.لىىىىىىىىىىه حضىىىىىىىىىىورا  التىىىىىىىىىىأمين وال يجىىىىىىىىىى  

مىىىىىىىىىىا  انهىىىىىىىىىىممقالىىىىىىىىىىة نقتىىىىىىىىىىبس  ا هىىىىىىىىىىالمن وكتبنىىىىىىىىىىا عىىىىىىىىىىن ،منهىىىىىىىىىىا  حكومىىىىىىىىىىة  . حيىىىىىىىىىى ر العبىىىىىىىىىىا ي
 :يلي

                                                 
مشببب  ا  بببكر   لببب لظ ن بببالع ن  ةا بببظ ن ع ن  بببظ  ت بببك  ن كبببسم ع  ببب  ن كشببب     ن لن  بببظ مصببب كم ل،بببكتأ ي 2

م شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقتة اييت ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا يين العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراييين  بببببببببببببببببببببببببببببببب    شبببببببببببببببببببببببببببببببب لظأي م

http://iraqieconomists.net/ar/2016/03/23/ 

 
شةةةقتة مصببب كم ل،بببكتأ يت بببك  ن كبببسم ع  ببب  مشببب  ا  بببكر    ببباا ي ن ة،بببك   ن كا، بببظ ن ع ن ببب أي م  ببب   3

 //http://iraqieconomists.net/ar/2016/03/23م اييت ا يين العراييين

 
 .66-57أ ص 2011أ 346أ ن عال الثقافة الدديد  4

 
 عق ببببى ة ببببم ةك  ببببظ مةببببكا     بببب ت ن يبببب ك   بببب  ن كببببسم ع  بببب  ن عبببب نيم ن يبببب ك   مصبببب كم ل،ببببكتأ ي 5

 ممدلة التأمين العرايين ع نيأي 

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2012/10/blog-post_3.html 
 

 ن  كبببك   (.2014 ن ع ن ببب أ ن كبببسم ع )م ك بببظ العراييةةةة اييت ةةةا ية التتابةةةات فةةةي لتةةةأميننمصببب كم ل،بببكتأ  6

 مالعراييين اييت ا يين شقتة م       مك   

http://iraqieconomists.net/ar/wp-
content/uploads/sites/2/2014/05/Insurance-in-Iraqi-Economic-Writings-
1.pdf 

 
 ع  بببل ة بببم ت بببك  ن كبببسم ع  ببب  ل ربببكم  ن    مبببظ   ةبببا ن  مصببب كم ل،بببكت يأرزببب أ ة بببم يببب    ن ، بببكتأ  7

 ممرصد التأمين العرايي    ي2014 -2011

http://iraqieconomists.net/ar/2016/03/23/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/03/23/
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2012/10/blog-post_3.html
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2014/05/Insurance-in-Iraqi-Economic-Writings-1.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2014/05/Insurance-in-Iraqi-Economic-Writings-1.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2014/05/Insurance-in-Iraqi-Economic-Writings-1.pdf
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جىىىىىىىىاء ذكىىىىىىىىر التىىىىىىىىأمين فىىىىىىىىي المنهىىىىىىىىا  متنىىىىىىىىا را .  ونقتىىىىىىىىبس منىىىىىىىىه اآلتىىىىىىىىي اعتمىىىىىىىىا ا  
ألول مىىىىىىىىىرة يىىىىىىىىىر  ذكىىىىىىىىىر التىىىىىىىىىأمين   8.الصببببببببببا علىىىىىىىىىى مىىىىىىىىىا نشىىىىىىىىىر فىىىىىىىىىي جر ىىىىىىىىى ة 

فىىىىىىىىىىي  طىىىىىىىىىىاب رسىىىىىىىىىىمي وضىىىىىىىىىىمن مىىىىىىىىىىا يبىىىىىىىىىى و أنىىىىىىىىىىه ب ايىىىىىىىىىىة اعتمىىىىىىىىىىا  سياسىىىىىىىىىىة أو 
 موقف تجا  جوانب من التأمين تم     بالبنو  التالية:

 

  اعتمىىىىىىىىىىىىىىىىىا  نظىىىىىىىىىىىىىىىىىىام التىىىىىىىىىىىىىىىىىىأمين الصىىىىىىىىىىىىىىىىىىحي للمىىىىىىىىىىىىىىىىىىواطنين كافىىىىىىىىىىىىىىىىىىة
 وتطبي  نظام طبيب االسرة.

  ىىىىىىىىىىىىت    والمسىىىىىىىىىىىىؤولية المهنيىىىىىىىىىىىىة فيمىىىىىىىىىىىىا ن  جعىىىىىىىىىىىى  التىىىىىىىىىىىىأمين علىىىىىىىىىىىىى المي
بالسىىىىىىىىىىىىىىىىىلع وال ىىىىىىىىىىىىىىىىى مات المنتجىىىىىىىىىىىىىىىىىة اجبار ىىىىىىىىىىىىىىىىىا  وذلىىىىىىىىىىىىىىىىىك يتعلىىىىىىىىىىىىىىىىى  

 لحماية حقوق المستهلك.

  تىىىىىىىىىىىىىىوفير مظلىىىىىىىىىىىىىىىة فاعلىىىىىىىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىىىىىىن التىىىىىىىىىىىىىىىأمين الزراعىىىىىىىىىىىىىىىي تحمىىىىىىىىىىىىىىىي
المىىىىىىىىىىىىىىىىىىزارعين مىىىىىىىىىىىىىىىىىىن ال سىىىىىىىىىىىىىىىىىىائر الناجمىىىىىىىىىىىىىىىىىىة عىىىىىىىىىىىىىىىىىىن الكىىىىىىىىىىىىىىىىىىوارث 

 الطبيعية.

 
هىىىىىىىىىىىىذ  البنىىىىىىىىىىىىو  ال ال ىىىىىىىىىىىىة، كمىىىىىىىىىىىىا هىىىىىىىىىىىىي، ال تعىىىىىىىىىىىى و أن تكىىىىىىىىىىىىون غيىىىىىىىىىىىىر عنىىىىىىىىىىىىاو ن 

زمنيىىىىىىىىىىىىة عر ضىىىىىىىىىىىىة بحاجىىىىىىىىىىىىة إلىىىىىىىىىىىىى  راسىىىىىىىىىىىىات تفصىىىىىىىىىىىىيلية ومناقشىىىىىىىىىىىىات ومىىىىىىىىىىىى يات 
للتطبيىىىىىىىىىىىىى  وتح يىىىىىىىىىىىىى  األطىىىىىىىىىىىىىراق التىىىىىىىىىىىىىي سىىىىىىىىىىىىىتقوم بهىىىىىىىىىىىىىا وقنىىىىىىىىىىىىىوات تمو لهىىىىىىىىىىىىىا ... 

 9الخ.
                                                 

http://iraqinsurance.wordpress.com/2011/09/07/absence-of-insurance-in-
government-programme-for-2011-14/ 

 
يأ    ببببك  ن ةببببك ن  ن ظ     رببببكم  ن   بببب م  ...  بببب     ن ةبببب ع  ن  ببببامك   ن  بببب،ك  ال ةةةةقا       ببببا  8

  .2014أ  ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ت  9نال ك،ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببكة يأ 

http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=77523 
الثقافةةةة   ببب نأ  أ   بببظأيين كبببسم ع  ببب  ن ،احبببك  ن   ببب م م  مصببب كم ل،بببكتأ ،ككلعبببظ ن ،  ببب ا  ن ببب م  9

 .63-51أ ص 2014أ  ش  ع ن  كر  370أ ن عال الدديد 
 

ن   ثبببظ ن ،كع قبببظ  كبببم   بببد هةبببانل بببب ن ن  ك بببىأ   ةبببى ن ،ع  مبببك  ن ،كببب      ببب أ  ببب   كببب    ن  اببب ل 

لك كببببسم ع  بببب  ماحببببك  ن    مببببظ ه ببببم مشببببك     بببب نر ع أ   بببب ن ن   تبببب  مببببك أيبببب،ع  مببببع أ  لعبببب  

مةكشبببك ل ن    مببببظ أتببب  ن  ةكسرةبببب   لببب أل ن بببب ع    ،ببببك   بببن ن  ن بببب  ن  بببك    ق ببببكا ن كببببسم ع.  

  لببب     بببب   ك بببب أ  ،ع ببببظ ن كببببسم ع ن ع ن  ببببظ    ببببك  م  لحببببك مببببع ماحببببك  ن    مببببظ  ن كبببب نم  يببببك  

  ق بببل بببب ن ن ،احبببك    ،بببك   بببن ن كبببسم ع.    ببب  أ ببب أ مبببك  ل بببا نبك،بببك    بببكا ن كبببسم ع ة، مبببك  لبببك  ا ل 

 ن كسم ا ظ ن ك    ل     ماحك  ن    مظ.

http://iraqinsurance.wordpress.com/2011/09/07/absence-of-insurance-in-government-programme-for-2011-14/
http://iraqinsurance.wordpress.com/2011/09/07/absence-of-insurance-in-government-programme-for-2011-14/
http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=77523
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كمىىىىىىىىىىا نالحىىىىىىىىىى  حضىىىىىىىىىىورا  للتىىىىىىىىىىأمين فىىىىىىىىىىي برنىىىىىىىىىىام  قىىىىىىىىىىرض البنىىىىىىىىىىك المركىىىىىىىىىىزي العراقىىىىىىىىىىي لسىىىىىىىىىىنة 
مىىىىىىىىىىىن  لوالتعليمىىىىىىىىىىىات التىىىىىىىىىىىي أعلنهىىىىىىىىىىىا المكتىىىىىىىىىىىب اإلعالمىىىىىىىىىىىي لىىىىىىىىىىىرئيس مجلىىىىىىىىىىىس الىىىىىىىىىىىوزراء  2015

 10.اإلقراض في المجال الصناعي والزراعي واإلسكان
 

[4] 
غيىىىىىىىىىىىىاب وحضىىىىىىىىىىىىور التىىىىىىىىىىىىأمين، كمفهىىىىىىىىىىىىوم اجتمىىىىىىىىىىىىاعي اقتصىىىىىىىىىىىىا ي أو ك ليىىىىىىىىىىىىة للتعامىىىىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىىىىع 
األ طىىىىىىىىىار الما يىىىىىىىىىة بأشىىىىىىىىىكالها الم تلفىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىي تحىىىىىىىىىيط بنىىىىىىىىىا كىىىىىىىىىأفرا  وشىىىىىىىىىركات وكمجتمىىىىىىىىىع، 

هىىىىىىىىىى  لىىىىىىىىىىم يسىىىىىىىىىىتطع أن يفىىىىىىىىىىرض  القىىىىىىىىىىائم فىىىىىىىىىىي العىىىىىىىىىىراق: بنيىىىىىىىىىىان  المشىىىىىىىىىىه  التىىىىىىىىىىأميني يعكىىىىىىىىىىس 
اآل ىىىىىىىىار ب راسىىىىىىىة  ألسىىىىىىىباب تسىىىىىىىتح  الرصىىىىىىىى  والتحليىىىىىىى ؛ ولىىىىىىىم يقىىىىىىىم أحىىىىىىى  حضىىىىىىىور  العىىىىىىىام بعىىىىىىى 

، م لمىىىىىىىىىا لىىىىىىىىىم يقىىىىىىىىىم أحىىىىىىىىى  التىىىىىىىىىأمين علىىىىىىىىىى االقتصىىىىىىىىىا  الىىىىىىىىىوطنيقطىىىىىىىىىاع ضىىىىىىىىىعف االقتصىىىىىىىىىا ية ل
ىىىىىىىىىال علىىىىىىىىىى التىىىىىىىىىأمين مىىىىىىىىىن قبىىىىىىىىى  األفىىىىىىىىىرا  والشىىىىىىىىىركات العامىىىىىىىىىة  ب راسىىىىىىىىىة ضىىىىىىىىىعف الطلىىىىىىىىىب الفع 

و يىىىىىىىىر م ىىىىىىىىال علىىىىىىىىى ذلىىىىىىىىك هىىىىىىىىو قطىىىىىىىىاع الىىىىىىىىنفط الىىىىىىىىوطني الىىىىىىىىذي ظىىىىىىىى  لسىىىىىىىىنوات   .وال اصىىىىىىىىة
شىىىىىىىىىىراء الحمايىىىىىىىىىىة  يىىىىىىىىىىة، وقل ىىىىىىىىىى  أو وق ىىىىىىىىىىف  عىىىىىىىىىى ة ال يشىىىىىىىىىىتري إال القليىىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىىن الحمايىىىىىىىىىىة التأمين

يىىىىىىىىىىىزال منكشىىىىىىىىىىىفا  لل سىىىىىىىىىىىارة  مىىىىىىىىىىىا(، وهىىىىىىىىىىىو 1990-2003 ىىىىىىىىىىىالل فتىىىىىىىىىىىرة العقوبىىىىىىىىىىىات ال وليىىىىىىىىىىىة )
الما يىىىىىىىىة فىىىىىىىىي منشىىىىىىىى ته و ون أ نىىىىىىىىى اهتمىىىىىىىىام حقيقىىىىىىىىي السىىىىىىىىت  ام  ليىىىىىىىىة التىىىىىىىىأمين فىىىىىىىىي تمو ىىىىىىىى  

 إصالح األضرار وال سائر الما ية الم تلفة التي تلح  بالمنش ت النفطية.
 

جميىىىىىىىىىع الىىىىىىىىى ول المتق مىىىىىىىىىة تتميىىىىىىىىىز بوجىىىىىىىىىو  قطىىىىىىىىىاع قىىىىىىىىىوي للتىىىىىىىىىأمين علىىىىىىىىىى المالحىىىىىىىىى  أن مىىىىىىىىىن 
يسىىىىىىىىىىىاهم فىىىىىىىىىىىي  ،المسىىىىىىىىىىىؤوليات القانونيىىىىىىىىىىىة والتعاق يىىىىىىىىىىىة الم تلفىىىىىىىىىىىةعلىىىىىىىىىىىى األفىىىىىىىىىىىرا  والشىىىىىىىىىىىركات و 

إن    يمومىىىىىىىىىىىة عمىىىىىىىىىىى  المؤسسىىىىىىىىىىىات واإلنتىىىىىىىىىىىا  م لمىىىىىىىىىىىا يسىىىىىىىىىىىاهم فىىىىىىىىىىىي تمو ىىىىىىىىىىى  االسىىىىىىىىىىىت مارات.
مىىىىىىىىىىىىن أشىىىىىىىىىىىىكال م تلفىىىىىىىىىىىىة إ امىىىىىىىىىىىىة االنتىىىىىىىىىىىىا ، والبحىىىىىىىىىىىىث والتطىىىىىىىىىىىىو ر، والتىىىىىىىىىىىىأ ير علىىىىىىىىىىىىى تىىىىىىىىىىىىوفر 

هىىىىىىىىي إحىىىىىىىىى   الوظىىىىىىىىىائف األساسىىىىىىىىىية )مىىىىىىىىىن  ىىىىىىىىىالل التىىىىىىىىأمين علىىىىىىىىىى الحيىىىىىىىىىاة مىىىىىىىىى ال ( القىىىىىىىىروض 
 .لتأمينل

                                                 
 
 م كربببظ ن كبببسم عأي ل ربببكم  ن  اببب  ن ، لببب ل   قببب  ا ن صببباكة ظ  ن   نة بببظ  ن يببب ك  مصببب كم ل،بببكتأ ي 10
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المالحىىىىىىىىىىىى  أيضىىىىىىىىىىىىا  أن األحىىىىىىىىىىىىزاب السياسىىىىىىىىىىىىية فىىىىىىىىىىىىي الىىىىىىىىىىىى يمقراطيات ال ر يىىىىىىىىىىىىة تعيىىىىىىىىىىىىر مىىىىىىىىىىىىن و 
م لمىىىىىىىىىىا يعيىىىىىىىىىىر  11 ىىىىىىىىىىالل حمالتهىىىىىىىىىىا االنت ابيىىىىىىىىىة وأ نىىىىىىىىىىاء حكمهىىىىىىىىىىا،اهتمامىىىىىىىىىا  بقطىىىىىىىىىىاع التىىىىىىىىىىأمين 

ولىىىىىىىىىيس النىىىىىىىىىا بون وشىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىأمين اهتمامىىىىىىىىىا  بمواقىىىىىىىىىف هىىىىىىىىىذ  األحىىىىىىىىىزاب تجىىىىىىىىىا  القطىىىىىىىىىاع.  
هىىىىىىىىىىىىذا بالمكىىىىىىىىىىىىان المناسىىىىىىىىىىىىب لمتابعىىىىىىىىىىىىة الموضىىىىىىىىىىىىوع ويكفىىىىىىىىىىىىي أن أشىىىىىىىىىىىىير إلىىىىىىىىىىىىى أن األحىىىىىىىىىىىىزاب 

ن يىىىىىىىىؤ ر التىىىىىىىىىأمين علىىىىىىىىىى   لهىىىىىىىىىم )أقسىىىىىىىىىا  التىىىىىىىىىأمين مىىىىىىىىىم يهمهىىىىىىىىا كسىىىىىىىىىب أصىىىىىىىىىوات النىىىىىىىىىا بين
موقىىىىىىىىىف النىىىىىىىىىا بين وشىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىأمين م لمىىىىىىىىىا يهمهىىىىىىىىىا أن تعىىىىىىىىىرق  ،علىىىىىىىىىى سىىىىىىىىىياراتهم، مىىىىىىىىى ال (

تسىىىىىىىاهم فىىىىىىىي تكىىىىىىىو ن مىىىىىىىن الرسىىىىىىىوم المفروضىىىىىىىة علىىىىىىىى و ىىىىىىىائ  التىىىىىىىأمين )وهىىىىىىىي الرسىىىىىىىوم التىىىىىىىي 
السياسىىىىىىىىىىات التىىىىىىىىىىي تىىىىىىىىىىؤ ر علىىىىىىىىىىى تىىىىىىىىىىوفر ، وكىىىىىىىىىىذلك مىىىىىىىىىىن موازنىىىىىىىىىىة الحكومىىىىىىىىىىة السىىىىىىىىىىنوية( جىىىىىىىىىىزء  

مفىىىىىىىىىىىىىىر ات علىىىىىىىىىىىىىى و  ال ىىىىىىىىىىىىى مات الصىىىىىىىىىىىىىحية والطبيىىىىىىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىىىىىن مصىىىىىىىىىىىىىىا ر عامىىىىىىىىىىىىىة أو  اصىىىىىىىىىىىىىىة
التىىىىىىىىىأمين تح يىىىىىىىىى ا  بتىىىىىىىىىأ ير عضىىىىىىىىىوية ال ولىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىي .  وتهىىىىىىىىىتم شىىىىىىىىىركات الضىىىىىىىىىمان االجتمىىىىىىىىىاعي

م لمىىىىىىىىىىا تهىىىىىىىىىىتم  ،مؤسسىىىىىىىىىىات عالميىىىىىىىىىىة ذات عالقىىىىىىىىىىة بالتىىىىىىىىىىأمين وموقىىىىىىىىىىف األحىىىىىىىىىىزاب مىىىىىىىىىىن ذلىىىىىىىىىىك
ونطاقهىىىىىىىىا ومىىىىىىىىا يترتىىىىىىىىب عليهىىىىىىىىا علىىىىىىىىى شىىىىىىىىركات التىىىىىىىىأمين  بسياسىىىىىىىىات األحىىىىىىىىزاب تجىىىىىىىىا  الرقابىىىىىىىىة

وبىىىىىىىىىىىىالطبع، تنظىىىىىىىىىىىىر األحىىىىىىىىىىىىزاب إلىىىىىىىىىىىىى شىىىىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىىىىأمين، وغيرهىىىىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىىىىن .  مىىىىىىىىىىىىن تكىىىىىىىىىىىىاليف
كمصىىىىىىىىىىىىىىىىا ر للتبىىىىىىىىىىىىىىىىرع لهىىىىىىىىىىىىىىىىا لتمو ىىىىىىىىىىىىىىىى  نشىىىىىىىىىىىىىىىىاطاتها وحمالتهىىىىىىىىىىىىىىىىا  الشىىىىىىىىىىىىىىىىركات والمصىىىىىىىىىىىىىىىىارق،

 االنت ابية.
 

لىىىىىىىىم يكىىىىىىىىن التىىىىىىىىأمين يومىىىىىىىىا  مىىىىىىىىا جىىىىىىىىزءا  مىىىىىىىىن البىىىىىىىىرام  السياسىىىىىىىىية ل حىىىىىىىىزاب العراقيىىىىىىىىة بىىىىىىىىالمعنى 
الضىىىىىىىىىىي  للبرنىىىىىىىىىىام  كىىىىىىىىىىن  يضىىىىىىىىىىم سياسىىىىىىىىىىتها تجىىىىىىىىىىا  نظىىىىىىىىىىام الحكىىىىىىىىىىم واالقتصىىىىىىىىىىا  والمجتمىىىىىىىىىىع 

ا نالحىىىىىىىىىىى  فىىىىىىىىىىىي والعالقىىىىىىىىىىىات ال وليىىىىىىىىىىىة ومصىىىىىىىىىىىال  الطبقىىىىىىىىىىىات والفئىىىىىىىىىىىات االجتماعيىىىىىىىىىىىة.  لكننىىىىىىىىىىى
لصىىىىىىىىىحي، العىىىىىىىىىام تجىىىىىىىىىا  موضىىىىىىىىىوع النظىىىىىىىىىام افىىىىىىىىىي ال ىىىىىىىىىرب أيامنىىىىىىىىىا كيىىىىىىىىىف انقسىىىىىىىىىمت األحىىىىىىىىىزاب 

كمىىىىىىىىا هىىىىىىىىو الحىىىىىىىىال فىىىىىىىىي الواليىىىىىىىىات المتحىىىىىىىى ة و ر طانيىىىىىىىىا.  ففىىىىىىىىي  –وال ىىىىىىىىا ، وطىىىىىىىىرق تمو لىىىىىىىىه
المسىىىىىىىىىىىىىىىاهمة، )الضىىىىىىىىىىىىىىىر بة( بر طانيىىىىىىىىىىىىىىىا، مىىىىىىىىىىىىىىى ال ، يىىىىىىىىىىىىىىى عو حىىىىىىىىىىىىىىىزب العمىىىىىىىىىىىىىىىال إلىىىىىىىىىىىىىىىى ز ىىىىىىىىىىىىىىىا ة 

فىىىىىىىىىىىىىىي الصىىىىىىىىىىىىىىن وق الىىىىىىىىىىىىىىوطني للتىىىىىىىىىىىىىىأمين  العىىىىىىىىىىىىىىاملين، وأجىىىىىىىىىىىىىىور المسىىىىىىىىىىىىىىتقطعة مىىىىىىىىىىىىىىن رواتىىىىىىىىىىىىىىب

                                                 
 مدلة التأمين العراييمص كم ل،كتأ ي  كا ن كسم ع ن ع ن    نالرك كلك  ن عكمظ ن قكلمظأي  11

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2009/11/blog-post_23.html 
  ببببا ن ك ةببببكحك ل،  ببببل  حبببب ن ن  ك ببببى ارحببببك   قبببب  ن  بببب أ ة ببببم ن ببببا   ن  ك ببببى أ أ  بببب  أ ةببببع نا بببب نتأ 

 ن  ع ف  ق كا ن كسم ع ن ع ن      ن   ك  ن عكمظ.
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12(NI) national insurance contribution  فىىىىىىىىىىي حىىىىىىىىىىين أن بعىىىىىىىىىىض
)المسىىىىىىىىىتقطعة مىىىىىىىىىن أجىىىىىىىىىور المسىىىىىىىىىاهمة قيىىىىىىىىىا ات حىىىىىىىىىزب المحىىىىىىىىىافظين تىىىىىىىىى عو وت طىىىىىىىىىط لىىىىىىىىى م  

فىىىىىىىىىىىىي التىىىىىىىىىىىىأمين الىىىىىىىىىىىىوطني مىىىىىىىىىىىىع ضىىىىىىىىىىىىر بة الىىىىىىىىىىىى    بىىىىىىىىىىىى عو  تبسىىىىىىىىىىىىيط ورواتىىىىىىىىىىىىب العىىىىىىىىىىىىاملين( 
الىىىىىىىى م  أن يىىىىىىىىؤ ر، علىىىىىىىىى  فىىىىىىىىين.  ومىىىىىىىىن شىىىىىىىىأن هىىىىىىىىذاكل  المي   ىىىىىىىى  الضىىىىىىىىرائب المسىىىىىىىىتقطعة مىىىىىىىىن 

سىىىىىىىىىبي  الم ىىىىىىىىى ، علىىىىىىىىىى المتقاعىىىىىىىىى ين )الىىىىىىىىىذين ال يسىىىىىىىىىاهمون فىىىىىىىىىي التىىىىىىىىىأمين الىىىىىىىىىوطني( والىىىىىىىىىذين 
ينظىىىىىىىىىىىىرون إلىىىىىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىىىى  ضىىىىىىىىىىىىر بة التىىىىىىىىىىىىأمين الىىىىىىىىىىىىوطني وضىىىىىىىىىىىىر بة الىىىىىىىىىىىى    كوسىىىىىىىىىىىىيلة  فيىىىىىىىىىىىىة 

فيهىىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىىي الماضىىىىىىىىىىي، أي  واالسىىىىىىىىىىتيفاء ضىىىىىىىىىىر بة التىىىىىىىىىىأمين الىىىىىىىىىىوطني مىىىىىىىىىىنهم )التىىىىىىىىىىي سىىىىىىىىىىاهم
  يىىىىىىىىىىؤ ي إلىىىىىىىىىىى تقىىىىىىىىىىويض تمو ىىىىىىىىىى  نظىىىىىىىىىىام قبىىىىىىىىىى  تقاعىىىىىىىىىى هم(.  كمىىىىىىىىىىا أن الىىىىىىىىىى م  المقتىىىىىىىىىىرح قىىىىىىىىىى

 .National Health Insurance (NHS)التأمين الصحي الوطني 
 

ومسىىىىىىىىىىىىىاهمتها فىىىىىىىىىىىىىي تأسىىىىىىىىىىىىىيس أنظمىىىىىىىىىىىىىة  ات ال ر يىىىىىىىىىىىىىةحكومىىىىىىىىىىىىىونضىىىىىىىىىىىىىيف إلىىىىىىىىىىىىىى ذلىىىىىىىىىىىىىك  ور ال
تأمينيىىىىىىىىىىىىىة إل ارة الفيضىىىىىىىىىىىىىانات وغيرهىىىىىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىىىىىن الكىىىىىىىىىىىىىوارث الطبيعيىىىىىىىىىىىىىة وال سىىىىىىىىىىىىىائر واألضىىىىىىىىىىىىىرار 

موضىىىىىىىىىىىىىوع للتىىىىىىىىىىىىىأمين التجىىىىىىىىىىىىىاري  المترتبىىىىىىىىىىىىىة علىىىىىىىىىىىىىى األعمىىىىىىىىىىىىىال اإلرهابيىىىىىىىىىىىىىة )واأل يىىىىىىىىىىىىىرة هىىىىىىىىىىىىىي
.  وهنىىىىىىىىىىىىا قىىىىىىىىىىىىى  ينشىىىىىىىىىىىىأ توافىىىىىىىىىىىىى  أو تعىىىىىىىىىىىىارض بىىىىىىىىىىىىين مصىىىىىىىىىىىىىال  الطبقىىىىىىىىىىىىات والفئىىىىىىىىىىىىىات (أيضىىىىىىىىىىىىا  

الجىىىىىىىىىى ل الىىىىىىىىىى ائر بىىىىىىىىىىين األحىىىىىىىىىىزاب  علىىىىىىىىىىىاالجتماعيىىىىىىىىىىة الم تلفىىىىىىىىىىة، واألساسىىىىىىىىىىي فيىىىىىىىىىىه يتمركىىىىىىىىىىز 
 ور ال ولىىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىىي االقتصىىىىىىىىىىىا  المعاصىىىىىىىىىىىر السياسىىىىىىىىىىىية والىىىىىىىىىىى عاة والمفكىىىىىىىىىىىر ن وغيىىىىىىىىىىىرهم حىىىىىىىىىىىول 

 ل تسليع ال  مات.ومحاوالت تقز م هذا ال ور من  ال

 
 16فىىىىىىىىي فىىىىىىىىي العىىىىىىىىراق النت ابىىىىىىىىات البرلمانيىىىىىىىىة وقىىىىىىىى  كتبىىىىىىىىت فىىىىىىىىي مقالىىىىىىىىة مىىىىىىىىع بىىىىىىىى ء التمهيىىىىىىىى  ل

 ما يتناسب مع أطروحة هذا الكتيب: 2010كانون ال اني يناير 
 

                                                 
أ  لببك  ن  بب ا مابب  1911ن عببكم  ع  بب  رزببك  ن كببسم ع ن بب ةا   بب  ل   كر ببك ه ببم ةببك     بب   ببك  ه هيببحك   12

مةبببكةا  ن عبببكم  ع أثابببكأ ن ،ببب ا أ  ن   ك بببظ.    بببا  بببكأ بببب ن ن ازبببك   ق  بببان   ،بببك لبببك  م  ببب لن   ببب  أ ،كر بببك.  

 أرز م

Bentley B. Gilbert, The Evolution of National Insurance in Great Britain 
(London: Michael Joseph, 1966), p 231-232. 

 

  ببب    يببب   ن ازبببك  لعبببا ن  ببب   ن عك ، بببظ ن  كر بببظ   شببب،   ،  ببب  ن  بببامك  ن صببب  ظ  من، ةبببظ مبببع لببب نم  

 نامك  نال ك،كة .
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 12صفحة |      

 

إن االنت ابىىىىىىىىىىىىىات العامىىىىىىىىىىىىىة هىىىىىىىىىىىىىي مناسىىىىىىىىىىىىىبة لىىىىىىىىىىىىى عوة األحىىىىىىىىىىىىىزاب السياسىىىىىىىىىىىىىية لتطىىىىىىىىىىىىىو ر 
والتجار ىىىىىىىىىىة.  نحىىىىىىىىىىن نىىىىىىىىىىر  أن مواقفهىىىىىىىىىىا تجىىىىىىىىىىا  التىىىىىىىىىىأمين فىىىىىىىىىىي صىىىىىىىىىىي ته االجتماعيىىىىىىىىىىة 

ال يمقراطيىىىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىىىي العىىىىىىىىىىىىراق مىىىىىىىىىىىىا زالىىىىىىىىىىىىت هشىىىىىىىىىىىىة إذ أن الىىىىىىىىىىىىبعض ال يتصىىىىىىىىىىىىورها إال 
كىىىىىىىىىأ اة للوصىىىىىىىىىول إلىىىىىىىىىى الحكىىىىىىىىىم ولىىىىىىىىىيس فلسىىىىىىىىىفة ومنهجىىىىىىىىىا  عامىىىىىىىىىا  فىىىىىىىىىي الحيىىىىىىىىىاة وفىىىىىىىىىي 
العمىىىىىىىى  وال قافىىىىىىىىة ونظامىىىىىىىىا  لل ولىىىىىىىىة يعمىىىىىىىى  مىىىىىىىىن  ىىىىىىىىالل مؤسسىىىىىىىىات محايىىىىىىىى ة ال تىىىىىىىى ين 

مىىىىىىىىىواطنين.  ونىىىىىىىىىر  أيضىىىىىىىىىا  بىىىىىىىىىالوالء للحكومىىىىىىىىىة أو لحىىىىىىىىىزب معىىىىىىىىىين إذ أنهىىىىىىىىىا لجميىىىىىىىىىع ال
أن مبىىىىىىىىىىا رة قطىىىىىىىىىىاع التىىىىىىىىىىأمين للىىىىىىىىىى  ول فىىىىىىىىىىي معتىىىىىىىىىىرك الجىىىىىىىىىى ل االنت ىىىىىىىىىىابي، لتم يىىىىىىىىىى  
وعىىىىىىىىىىىىىىرض المصىىىىىىىىىىىىىىال  التأمينيىىىىىىىىىىىىىىة،  طىىىىىىىىىىىىىىوة نحىىىىىىىىىىىىىىو تعز ىىىىىىىىىىىىىىز العمىىىىىىىىىىىىىى  الىىىىىىىىىىىىىى يمقراطي 
المؤسسىىىىىىىىىىىىي الىىىىىىىىىىىىذي يتجىىىىىىىىىىىىاوز الهىىىىىىىىىىىىوس، أو قىىىىىىىىىىىى  التعصىىىىىىىىىىىىب، السياسىىىىىىىىىىىىي الطىىىىىىىىىىىىائفي 
والحز ىىىىىىىىىىىي الضىىىىىىىىىىىي  منىىىىىىىىىىىه.  وقىىىىىىىىىىى  تحضىىىىىىىىىىىى م ىىىىىىىىىىى  هىىىىىىىىىىىذ  المبىىىىىىىىىىىا رة باهتمىىىىىىىىىىىام أحىىىىىىىىىىى  

ن تحقىىىىىىىىىىىىىىىى  ذلىىىىىىىىىىىىىىىىك يكىىىىىىىىىىىىىىىىون ا ألحىىىىىىىىىىىىىىىىزاب أو المرشىىىىىىىىىىىىىىىىحين أو مجموعىىىىىىىىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىىىىىىىىنهم.  وا 
القطىىىىىىىاع وكأنىىىىىىىه قىىىىىىىى  وجىىىىىىى  صىىىىىىىىوتا  لىىىىىىىه  ا ىىىىىىىى  الحىىىىىىىزب أو الحكومىىىىىىىىة التىىىىىىىي ستتشىىىىىىىىك  

 أو  ا   السلطة التشر عية.
 

[5] 
مؤسسىىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىىأمين فىىىىىىىىىىي العىىىىىىىىىىراق، مم لىىىىىىىىىىة بشىىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىىأمين العامىىىىىىىىىىة وال اصىىىىىىىىىىة وجمعيىىىىىىىىىىة 
التىىىىىىىىأمين العراقيىىىىىىىىىة و يىىىىىىىىىوان التىىىىىىىىىأمين، هىىىىىىىىىي األ ىىىىىىىىر  تكىىىىىىىىىا  أن تكىىىىىىىىىون غائبىىىىىىىىىة عىىىىىىىىىن الىىىىىىىىىوعي 
العىىىىىىىىىام وعىىىىىىىىىن التطىىىىىىىىىورات التىىىىىىىىىي تمىىىىىىىىىس نشىىىىىىىىىاطها.  وهىىىىىىىىىي، حسىىىىىىىىىب مىىىىىىىىىا هىىىىىىىىىو متىىىىىىىىىوفر مىىىىىىىىىن 

ام لتأكيىىىىىىىىىى  فىىىىىىىىىىي المجىىىىىىىىىىال العىىىىىىىىىىواضىىىىىىىىىىحة المعىىىىىىىىىىالم معلومىىىىىىىىىىات، لىىىىىىىىىىم تقىىىىىىىىىى م علىىىىىىىىىىى مبىىىىىىىىىىا رات 
 .الحكومةأمام حضورها في المنت يات المهنية والعامة وفي البرلمان أو 

 
 فىىىىىىىىىي العىىىىىىىىىراق الت اضىىىىىىىىىي عىىىىىىىىىن التىىىىىىىىىأمينبشىىىىىىىىىك  عىىىىىىىىىام، فىىىىىىىىى ن علىىىىىىىىىى المسىىىىىىىىىتو  الشىىىىىىىىىعبي، و و 

يىىىىىىىىىىؤ ي إلىىىىىىىىىىى تنىىىىىىىىىىامي األسىىىىىىىىىىاليب التقلي يىىىىىىىىىىة والعشىىىىىىىىىىائر ة فىىىىىىىىىىي تمو ىىىىىىىىىى  ال سىىىىىىىىىىارة والضىىىىىىىىىىرر، 
 ضىىىىىىىىىىىع لالسىىىىىىىىىىىىت الل أي النكىىىىىىىىىىىو  نحىىىىىىىىىىىو بعىىىىىىىىىىىىث مؤسسىىىىىىىىىىىات غيىىىىىىىىىىىر منظمىىىىىىىىىىىىة يمكىىىىىىىىىىىن أن ت

وسىىىىىىىىىىوء التطبيىىىىىىىىىى .  وهىىىىىىىىىىذ  الظىىىىىىىىىىاهرة ليسىىىىىىىىىىت مسىىىىىىىىىىتبع ة فىىىىىىىىىىي ظىىىىىىىىىى  المحاصصىىىىىىىىىىات التىىىىىىىىىىىي 
علىىىىىىىىىىىى المسىىىىىىىىىىىتو  )الم ىىىىىىىىىىىانم( اقترنىىىىىىىىىىىت بتوز ىىىىىىىىىىىع المواقىىىىىىىىىىىع السياسىىىىىىىىىىىية واالقتصىىىىىىىىىىىا ية وغيرهىىىىىىىىىىىا 

 وتجاوز عنصر الكفاءة واالستحقاق المهني. ،الوطني
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 13صفحة |      

 

تىىىىىىىىىأمين غيىىىىىىىىىاب التىىىىىىىىىأمين فىىىىىىىىىي السياسىىىىىىىىىة العراقيىىىىىىىىىة يعكىىىىىىىىىس الحضىىىىىىىىىور الضىىىىىىىىىعيف لمؤسسىىىىىىىىىة ال
فىىىىىىىىىىي الحيىىىىىىىىىىاة العامىىىىىىىىىىة؛ والمقارنىىىىىىىىىىة السىىىىىىىىىىر عة مىىىىىىىىىىع مكانىىىىىىىىىىة المؤسسىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىي الىىىىىىىىىى ول ال ر يىىىىىىىىىىة 

أزعىىىىىىىىىم أن واقىىىىىىىىىع النقىىىىىىىىىىا  السياسىىىىىىىىىي فىىىىىىىىىي العىىىىىىىىىىراق تكشىىىىىىىىىف مىىىىىىىىى   غيابهىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىىي العىىىىىىىىىراق.  
ومشىىىىىىىىىىىىار ع ال طىىىىىىىىىىىىط السياسىىىىىىىىىىىىية،  ا ىىىىىىىىىىىى  الحكومىىىىىىىىىىىىة و ارجهىىىىىىىىىىىىا وحتىىىىىىىىىىىىى لىىىىىىىىىىىى   المنتىىىىىىىىىىىى يات 

ممىىىىىىىىىىىىا يجىىىىىىىىىىىىري فىىىىىىىىىىىىي مىىىىىىىىىىىىا يقتىىىىىىىىىىىىرب ولىىىىىىىىىىىىو قلىىىىىىىىىىىىيال  لىىىىىىىىىىىىم يشىىىىىىىىىىىىه   واالجتماعيىىىىىىىىىىىىةاإلصىىىىىىىىىىىىالحية 
لىىىىىىىىة تكمىىىىىىىىن فىىىىىىىىي أن  التىىىىىىىىأمين ال يشىىىىىىىى   حي ىىىىىىىىزا  فىىىىىىىىي حيىىىىىىىىاة الىىىىىىىى يمقراطيات ال ر يىىىىىىىىة.  لعىىىىىىىى  الع 

النىىىىىىىىىاس ولىىىىىىىىىذلك ف نىىىىىىىىىه ال يشىىىىىىىىى   حي ىىىىىىىىىزا  فىىىىىىىىىي فكىىىىىىىىىر ونشىىىىىىىىىا  األحىىىىىىىىىزاب السياسىىىىىىىىىية.  ومبىىىىىىىىىا رة 
الحىىىىىىىىىىىزب الشىىىىىىىىىىىيوعي العراقىىىىىىىىىىىي لتوجيىىىىىىىىىىىه النظىىىىىىىىىىىر إلىىىىىىىىىىىى نمىىىىىىىىىىىط معىىىىىىىىىىىين للتىىىىىىىىىىىأمين االجتمىىىىىىىىىىىاعي 

 نظير.محاولة أولى ينقصها التليس إال 
 2016أيلول سبتمبر  16
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 14صفحة |      

 

التأمينةةةةةةةةةةةةات ايءتماعيةةةةةةةةةةةةة  يةةةةةةةةةةةةراء  لمويةةةةةةةةةةةة  الحةةةةةةةةةةةة ب 

 الشيوعي العرايي

 
 

نىىىىىىىىىىزعم أن التىىىىىىىىىىأمين كنشىىىىىىىىىىا  اقتصىىىىىىىىىىا ي متميىىىىىىىىىىز، عىىىىىىىىىىام أو  ىىىىىىىىىىا  أو تعىىىىىىىىىىاوني، ال يلقىىىىىىىىىىى 
ن جىىىىىىىىىىىىاء ذكىىىىىىىىىىىىر  لىىىىىىىىىىىىه ف نىىىىىىىىىىىىه ينحصىىىىىىىىىىىىر  اهتمامىىىىىىىىىىىىا  مىىىىىىىىىىىىن األحىىىىىىىىىىىىزاب السياسىىىىىىىىىىىىية العراقيىىىىىىىىىىىىة، وا 

االجتمىىىىىىىىىىىىىاعي: التأمينىىىىىىىىىىىىىات والمسىىىىىىىىىىىىىاع ات االجتماعيىىىىىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىىىىىي تقىىىىىىىىىىىىى مها بشىىىىىىىىىىىىىبكات األمىىىىىىىىىىىىىن 
ال ولىىىىىىىة.  وال نرغىىىىىىىب هنىىىىىىىا تفسىىىىىىىير هىىىىىىىذا الوضىىىىىىىع وقىىىىىىى  نعىىىىىىىو  إليىىىىىىىه فىىىىىىىي مقالىىىىىىىة الحقىىىىىىىىة إذ أن 
شىىىىىىىىحة االهتمىىىىىىىىام بموضىىىىىىىىوع التىىىىىىىىأمين حالىىىىىىىىة عامىىىىىىىىة تنسىىىىىىىىحب علىىىىىىىىى أطىىىىىىىىراق أ ىىىىىىىىر ، فالكىىىىىىىى  

  ال مسىىىىىىىىىت رق بالشىىىىىىىىىأن السياسىىىىىىىىىي.  هنىىىىىىىىىاك حقىىىىىىىىىا  "فىىىىىىىىىائض سياسىىىىىىىىىي" مت نىىىىىىىىى ق وغيىىىىىىىىىر منىىىىىىىىىت
 .بضمنها مؤسسة التأمين يعير المسألة االقتصا ية ما تستحقه من اهتمام

 

 الح ب الشيوعي وايهتمام بالتأمين غير التداري

 
ا ترنىىىىىىىىىا الحىىىىىىىىىزب الشىىىىىىىىىيوعي العراقىىىىىىىىىي نموذجىىىىىىىىىا  للتعليىىىىىىىىى  علىىىىىىىىىى الموقىىىىىىىىىف مىىىىىىىىىن نمىىىىىىىىىط معىىىىىىىىىين 
مىىىىىىىىىن التىىىىىىىىىأمين غيىىىىىىىىىر التجىىىىىىىىىاري لتوفرنىىىىىىىىىا علىىىىىىىىىى بعىىىىىىىىىض المىىىىىىىىىوا  المطبوعىىىىىىىىىة الصىىىىىىىىىا رة منىىىىىىىىىه.  
قىىىىىىىىىىىىىىى  تكىىىىىىىىىىىىىىىون األحىىىىىىىىىىىىىىىزاب العراقيىىىىىىىىىىىىىىىة األ ىىىىىىىىىىىىىىىر  مهتمىىىىىىىىىىىىىىىة أيضىىىىىىىىىىىىىىىا  بموضىىىىىىىىىىىىىىىوع التأمينىىىىىىىىىىىىىىىات 
والمسىىىىىىىىىاع ات االجتماعيىىىىىىىىىة لكننىىىىىىىىىا لىىىىىىىىىم نسىىىىىىىىىتطع االطىىىىىىىىىالع علىىىىىىىىىى مىىىىىىىىىا لىىىىىىىىى يها مىىىىىىىىىن مواقىىىىىىىىىف 
بهىىىىىىىىذا الشىىىىىىىىأن.  ومىىىىىىىىن المفيىىىىىىىى  قبىىىىىىىىى  عىىىىىىىىرض موقفنىىىىىىىىا اإلشىىىىىىىىارة إلىىىىىىىىىى أننىىىىىىىىا كنىىىىىىىىا قىىىىىىىى  تناولنىىىىىىىىىا 

 ور  فىىىىىىىىىىىي موضىىىىىىىىىىىوع التىىىىىىىىىىىأمين، كنشىىىىىىىىىىىا  اقتصىىىىىىىىىىىا ي، ضىىىىىىىىىىىمن إطىىىىىىىىىىىار الوسىىىىىىىىىىىاطة الماليىىىىىىىىىىىة، و 
تجميىىىىىىىىىىىىع األمىىىىىىىىىىىىوال لحمايىىىىىىىىىىىىة ال ىىىىىىىىىىىىروات الوطنيىىىىىىىىىىىىة، البشىىىىىىىىىىىىر ة والما يىىىىىىىىىىىىة، والمسىىىىىىىىىىىىاهمة فىىىىىىىىىىىىي 
تكىىىىىىىىىو ن رأس المىىىىىىىىىال الحقيقىىىىىىىىىي.  ولمتابعىىىىىىىىىة الموضىىىىىىىىىوع يمكىىىىىىىىىن الرجىىىىىىىىىوع إلىىىىىىىىىى ورقتنىىىىىىىىىا "هىىىىىىىىى  

ويكفىىىىىىىىىي هنىىىىىىىىىا أن نميىىىىىىىىىز بىىىىىىىىىين  1هنىىىىىىىىىاك  ور اقتصىىىىىىىىىا ي للتىىىىىىىىىأمين فىىىىىىىىىي كور سىىىىىىىىىتان العىىىىىىىىىراق؟"

                                                 
 مدلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأمين العرايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيماشبببببببببببببببببببب    بببببببببببببببببببب  ن ،ا رببببببببببببببببببببظ ن   ك  ر ببببببببببببببببببببظ  1

post.html-http://misbahkamal.blogspot.com/2008/08/blog  ببببببببببببب   ببببببببببببب،    ككلابببببببببببببك  

 (2014)م ك ظ ن كسم ع ن ع ن  أ  التأمين في كور ستان العراق   راسات نقدية

http://misbahkamal.blogspot.com/2008/08/blog-post.html


 منوذجا  احلزب الش يوعي العرايق  - قراءة أ ولية يف موضوعة حضور وغياب التأ مني قية والتأ مني:الاحزاب العرا

 
 

 

 
 

 15صفحة |      

 

الفعاليىىىىىىىىىىات الماليىىىىىىىىىىة المحفىىىىىىىىىىزة للنشىىىىىىىىىىا   الوظيفىىىىىىىىىة االسىىىىىىىىىىت مار ة لقطىىىىىىىىىىاع التىىىىىىىىىىأمين فىىىىىىىىىىي  عىىىىىىىىىىم
االقتصىىىىىىىىا ي فىىىىىىىىي ال ولىىىىىىىىة و ىىىىىىىىين الوظيفىىىىىىىىة التقلي يىىىىىىىىة "اإلنتاجيىىىىىىىىة" فىىىىىىىىي تىىىىىىىىوفير الحمايىىىىىىىىة مىىىىىىىىن 
األضىىىىىىىىىىرار وال سىىىىىىىىىىائر الما يىىىىىىىىىىة والماليىىىىىىىىىىة )ومنهىىىىىىىىىىا  سىىىىىىىىىىارة الىىىىىىىىىى   ( التىىىىىىىىىىي تلحىىىىىىىىىى  بىىىىىىىىىىاألفرا  
والشىىىىىىىىىركات وسىىىىىىىىىب  معالجتهىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىن  ىىىىىىىىىالل التىىىىىىىىىأمين التجىىىىىىىىىاري بأنواعىىىىىىىىىه الم تلفىىىىىىىىىة أو مىىىىىىىىىن 

الضىىىىىىىىىىىىىىىمانات )التأمينىىىىىىىىىىىىىىىات( االجتماعيىىىىىىىىىىىىىىىة.  والمعىىىىىىىىىىىىىىىروق أن التىىىىىىىىىىىىىىىأمين التجىىىىىىىىىىىىىىىاري   ىىىىىىىىىىىىىىىالل
يلعىىىىىىىىىب  ورا  مواز ىىىىىىىىىا  أو مكمىىىىىىىىىال  ألنظمىىىىىىىىىة الضىىىىىىىىىمان االجتمىىىىىىىىىاعي التىىىىىىىىىي تىىىىىىىىى يرها ال ولىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىي 
حىىىىىىىىىىىىاالت العجىىىىىىىىىىىىز واإلصىىىىىىىىىىىىابات المهنيىىىىىىىىىىىىة والتقاعىىىىىىىىىىىى  والمىىىىىىىىىىىىرض.  ولنىىىىىىىىىىىىا أن نضىىىىىىىىىىىىيف إلىىىىىىىىىىىىى 

ن وق العشىىىىىىىىىيرة وغيرهىىىىىىىىىا بالوالىىىىىىىىى ين، ور مىىىىىىىىىا صىىىىىىىىى ذلىىىىىىىىىك التعاضىىىىىىىىى  األسىىىىىىىىىري التقليىىىىىىىىى ي، البىىىىىىىىىر  
إن ل ىىىىىىىىىىىىىى  الموضىىىىىىىىىىىىىىوع بىىىىىىىىىىىىىىىالقول مىىىىىىىىىىىىىىن أشىىىىىىىىىىىىىىكال التكافىىىىىىىىىىىىىى  االجتمىىىىىىىىىىىىىىاعي.  ويمكىىىىىىىىىىىىىىن أن ني 

الضىىىىىىىىىىىىىىىمان االجتمىىىىىىىىىىىىىىىاعي والتىىىىىىىىىىىىىىىأمين، سىىىىىىىىىىىىىىىىواء أكىىىىىىىىىىىىىىىان تجار ىىىىىىىىىىىىىىىا  أو تبا ليىىىىىىىىىىىىىىىا  أو تعاونيىىىىىىىىىىىىىىىىا ، 
يشىىىىىىىىتركان فىىىىىىىىي تىىىىىىىىىوفير مسىىىىىىىىتويات متباينىىىىىىىىة مىىىىىىىىىن الحمايىىىىىىىىة ل فىىىىىىىىرا  فىىىىىىىىىي حيىىىىىىىىاتهم وصىىىىىىىىىحتهم 

 تمو   المست  مة من قبلهما.و     لور تهم مع الفارق في وسيلة ال
 

ونسىىىىىىىىىارع إلىىىىىىىىىى القىىىىىىىىىول إن هىىىىىىىىىذا العىىىىىىىىىرض ينطىىىىىىىىىوي علىىىىىىىىىى تبسىىىىىىىىىيط آلليىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىأمين وال يأ ىىىىىىىىىذ 
بعىىىىىىىىىين االعتبىىىىىىىىىار القىىىىىىىىى رة علىىىىىىىىىىى تمو ىىىىىىىىى  شىىىىىىىىىراء الحمايىىىىىىىىىة التأمينيىىىىىىىىىىة )القىىىىىىىىى رة علىىىىىىىىىى تسىىىىىىىىىى ي  
قسىىىىىىىىىط التىىىىىىىىىىأمين( أو تىىىىىىىىىىوفير المىىىىىىىىىىوار  الالزمىىىىىىىىىىة للضىىىىىىىىىمان االجتمىىىىىىىىىىاعي بمىىىىىىىىىىا فيىىىىىىىىىىه الضىىىىىىىىىىمان 

تحلىىىىىىىىىىىيال  اقتصىىىىىىىىىىىا يا  للتأمينىىىىىىىىىىىات الفر يىىىىىىىىىىىة، تمييىىىىىىىىىىىزا  عىىىىىىىىىىىن التأمينىىىىىىىىىىىات التىىىىىىىىىىىي الصىىىىىىىىىىىحي.  إن 
تبرمهىىىىىىىىىا الشىىىىىىىىىركات، يكشىىىىىىىىىف الك يىىىىىىىىىر عىىىىىىىىىن البعىىىىىىىىى  الطبقىىىىىىىىىي لهىىىىىىىىىا.  فبسىىىىىىىىىبب ضىىىىىىىىى لة الىىىىىىىىى    
الفىىىىىىىىر ي فىىىىىىىىي الع يىىىىىىىى  مىىىىىىىىن البلىىىىىىىى ان الناميىىىىىىىىة فىىىىىىىى ن اإلقبىىىىىىىىال علىىىىىىىىى شىىىىىىىىراء الحمايىىىىىىىىة التأمينيىىىىىىىىة 

 ان تلجىىىىىىىىىىأ إلىىىىىىىىىىى يظىىىىىىىىىى   ضىىىىىىىىىىعيفا .  ولىىىىىىىىىىذلك نىىىىىىىىىىر  أن بعىىىىىىىىىىض المؤسسىىىىىىىىىىات فىىىىىىىىىىي هىىىىىىىىىىذ  البلىىىىىىىىىى
ترتيىىىىىىىىىىىىب عقىىىىىىىىىىىىو  التىىىىىىىىىىىىأمين الجمىىىىىىىىىىىىىاعي علىىىىىىىىىىىىى الحىىىىىىىىىىىىوا ث الش صىىىىىىىىىىىىىية التىىىىىىىىىىىىي قىىىىىىىىىىىى  تلحىىىىىىىىىىىىى  

 بمنتسبيها أو على حياتهم.
 

ونىىىىىىىىىىىىىر  أن الحىىىىىىىىىىىىىزب الشىىىىىىىىىىىىىيوعي يبىىىىىىىىىىىىى ي اهتمامىىىىىىىىىىىىىا ، مىىىىىىىىىىىىىع بعىىىىىىىىىىىىىض التفصىىىىىىىىىىىىىي ، بموضىىىىىىىىىىىىىوع 
التىىىىىىىىىىأمين ولكىىىىىىىىىىن لىىىىىىىىىىيس فىىىىىىىىىىي صىىىىىىىىىىي ته التجار ىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىي حمايىىىىىىىىىىة األفىىىىىىىىىىرا  والشىىىىىىىىىىركات ضىىىىىىىىىى  

 ليىىىىىىىىىىىىىىة تمو ليىىىىىىىىىىىىىىة للنشىىىىىىىىىىىىىىا  االقتصىىىىىىىىىىىىىىا ي ال سىىىىىىىىىىىىىىائر التىىىىىىىىىىىىىىي تصىىىىىىىىىىىىىىيبها، ولىىىىىىىىىىىىىىيس أيضىىىىىىىىىىىىىىا  ك
نمىىىىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىىىىن منظىىىىىىىىىىىىور األشىىىىىىىىىىىىكال الم تلفىىىىىىىىىىىىة للضىىىىىىىىىىىىمان االجتمىىىىىىىىىىىىاعي التىىىىىىىىىىىىي  االسىىىىىىىىىىىىت ماري، وا 
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يحصىىىىىىىىىىىرها بال ولىىىىىىىىىىىة إذ ال يىىىىىىىىىىىر  أي  ور للسىىىىىىىىىىىوق بهىىىىىىىىىىىذا الشىىىىىىىىىىىأن.  و جىىىىىىىىىىى  هىىىىىىىىىىىذا االهتمىىىىىىىىىىىام 
فىىىىىىىىي و يقىىىىىىىة أساسىىىىىىىية هىىىىىىىي برنىىىىىىىام  الحىىىىىىىزب الشىىىىىىىىيوعي  الشىىىىىىىيءترجمىىىىىىىة موسىىىىىىىعة لىىىىىىىه بعىىىىىىىض 

مقىىىىىىىىاطع مطولىىىىىىىىة ممىىىىىىىىا ور  فيىىىىىىىىه ليتوضىىىىىىىى  السىىىىىىىىياق الىىىىىىىىذي  ونقتىىىىىىىىبس فيمىىىىىىىىا يلىىىىىىىىي  2العراقىىىىىىىىي.
يىىىىىىىىىىىر  فيىىىىىىىىىىىه ذكىىىىىىىىىىىر الضىىىىىىىىىىىمان االجتمىىىىىىىىىىىاعي.  )التأكيىىىىىىىىىىى  فىىىىىىىىىىىي النصىىىىىىىىىىىو  المقتبسىىىىىىىىىىىة أ نىىىىىىىىىىىا  
للكاتىىىىىىىىىىب.  لكىىىىىىىىىىي ال ن قىىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىىتن المقالىىىىىىىىىىة بالتعليقىىىىىىىىىىات علىىىىىىىىىىى النصىىىىىىىىىىو  المقتبسىىىىىىىىىىة   رنىىىىىىىىىىا 

 تحو لها إلى هوام  لفائ ة من يو  المتابعة(.
 

 عناصر "السياسة التأمينية" للح ب

 
 ما يلي: سياستنا االقتصادية واالجتماعيةير  في البرنام  تحت باب 

 
ضببببببببمانات العبببببببببين الكببببببببرال للمببببببببواطنين وحمبببببببببايت ل مببببببببن ال قبببببببببر تىىىىىىىىوفير   12"

وذلىىىىىىىىك مىىىىىىىىن  4باالسىىىىىىىىت  ام العىىىىىىىىا ل ل ىىىىىىىىروات الىىىىىىىىبال  وعوائىىىىىىىى  التنميىىىىىىىىة، 3والعببببببببوز
 : الل

 

عبىىىىىىىىر تعز ىىىىىىىىز الشىىىىىىىىبكة  االجتمبببببببباعياسببببببببتكمال بنبببببببباء نظببببببببال الضببببببببمان  -أ
إنشببببببباء صبببببببناديق تقبببببببدل اإلعانبببببببات الماليبببببببة الحاليىىىىىىىة وتطو رهىىىىىىىا لتشىىىىىىىم  

                                                 
  ق نأ  رن ن   ركم  نيك ا  ن  نلع ن كك  م 2

http://www.iraqcp.org/members4/0070606wa1.htm 

أ بببك   13-10ن ،بببن ،  ن ببب ةا  ن  بببكمع    ببب   ن شببب  ة  ن ع ن ببب  ن ،اعقبببا  ببب  أ بببك   أ ببب  بببب ن ن   ربببكم   ببب 

 ةا ببببظ   بببب ت نامببببع   ببببد لببببعك ي اع ل  ببببل ل ن  بببب    رع،بببب  ة ببببم     ببببا  بببب   ن شببببعى ن  2007

 ناليبببكق ن   نيبببك ،كت ن ةببب كل  ن  ةا بببظ  لابببكأ ن عببب ني ن بببا ،ق نة  ن ل بببا ن   ن ،  بببا.ي  ر  ببب   ببب  بببب ن 

 ن شعك  ن كسل ا ة م ن ة كي   ت ك  ن لك   ه م ن  عا نال كصكلل  نال ك،كة .

 
أت   ببظ مع ك  ببظ  بب   نبب ل لعببا ي  قبب   ة ببم  بب   العةةيا التةةريم للمةةواحنين وحمةةايتفم مةةن ال قةةر والعةةو ي 3

  ا بببابك ة بببم ن ،ةبببك   ن ببب ةا   ببب  ن عببب ني.    ببب ً  بببا اك  ع  لبببك   يببب، ك    لقببب   ن عببب ل لببب   ، بببع  ببب  

       ي  ي كيك  ماكي ظ  ك،كلم م  ن اة   نات   ظ   ع ش ن     .

 
حببب  مبببع بببب   ن ع بببك   .ي   ببب  يببب كي بببب ن ن ،  ببب ا  لايسةةةتمدام العةةةا ل لثةةةروات الةةةقال  وعوا ةةةد التنميةةةةي 4

نيببببك ان  ن  بببب  ن   ن ع ن ببببا لبببب ع ة قببببك  ن شببببعى ن ، ك لببببظأ   ك  ببببى ن ك ا ببببا  ه نببببكل ن  يببببك   ن ،اكيبببب ظ 

 ك ق قببب  مبببع تببب ت ن ة كيبببظ ن  ببب    ظ أ  ن ةلبببكأن  أ  ن ةكربببك   ت  ببببك.  ه  لبببك  بببب ن ن لحببب  تكة بببك   حببب  

 ن ، ك لظ؟  ن ،   ا  ةك  ى ن كا  ل.أ       ناليك ان  معا ظ لك ك ل   ل ع   كةك  نال كصكل 

 

http://www.iraqcp.org/members4/0070606wa1.htm
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بمىىىىىىا يىىىىىىؤمن  5فببببببي حبببببباالت البطالببببببة والعجببببببز عببببببن العمبببببب  والشببببببيخوخة
ال لتمواببببببب  هببببببب   إيجببببببباد نظبببببببال فع بببببببحىىىىىىى ا  أ نىىىىىىىى معقىىىىىىىوال  مىىىىىىىن الىىىىىىى   ، و

 6".الصناديق
 

 البرنام :و تكرر ذكر الضمان االجتماعي في األبواب التالية من 
 

 "الزراعة

 
 :الب  من األمن الغ ائيلكي يحق  هذا القطاع الهام أه افه ويضمن 

 
تطىىىىىىىىىىىو ر القىىىىىىىىىىىو  المنتجىىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىىي الر ىىىىىىىىىىىف عىىىىىىىىىىىن طر ىىىىىىىىىىى  تشىىىىىىىىىىىجيع االسىىىىىىىىىىىت مارات  7

الصىىىىىىىىىىى يرة والمتوسىىىىىىىىىىىطة، ال اصىىىىىىىىىىىة والم تلطىىىىىىىىىىىة والحكوميىىىىىىىىىىىة، وحمايىىىىىىىىىىىة العمىىىىىىىىىىىال 
 االجتمببببببببباعيوالضبببببببببمان الىىىىىىىىىزراعيين عىىىىىىىىىن طر ىىىىىىىىى  التشىىىىىىىىىر ع والتنظىىىىىىىىىيم النقىىىىىىىىىابي 

 7.والصحي
                                                 

.ي    بببا   ابببك أ  بببب   ن  بببكال   ببب    قبببم ةاك بببظ ن ،شببب ا ن ع ن ببب  القطالةةةة والعدةةة  عةةةن العمةةة  والشةةةيمو ةي 5

 مبببع بابببك  ببب   ن ببباة    حبببك أمببب   اةبببن  مببب  هلن   نال كصبببكل ن  بببا م مبببع   بببم ه ببب أ ن ،ببب نةا ع   قببب  ح  

ن  بببا ل ن بببار ك مبببع ن   بببى ن لعبببكت ة بببم ن ةببب    ن  بببامك  مبببع   ببب  ن رةبببكر ظ   ببب  ون  ن   بببد ن  لبببك  ةببب  

 ن ل ك  نال ك،كة ظ ن ،ع  ظ    كال  ن ، ل   .

 
.ي   ةببباك   عببب     بببل لككلبببظ ن   ربببكم   ببب  ن بببان ة بببم رزبببك  نظةةةام فع ةةةال لتمويةةة  هةةة   ال ةةةنا ي ه نبببكل ي 6

 عببببكت ال  ةببببك    ببببب    ن   ك ببببظ  ن عنبببب  ةببببع ن ع،بببب   ن شبببب   تظ.ي   لبببب  ت ببببك  رزببببك ي ك،  بببب   بببباكل ل 

ن صبباكل ل أ    قبب  ة بببم م أ حببك   عببب ع نالبب كص ن ،عا ببب ع.  ه نببكل ببب ن ن ازبببك    كببك  ه بببم  حببا  ،بببكة  

 نيبببك اكر لببب أل ن ،از،بببك  ن اقكل بببظ  ن ،ار بببظ.   ة، مبببك أ  ببب    ،  ببب  لببب  ك  نامبببك  نال ك،بببكة  هلببب ك   

  ن          ،ظ ن رةك  ن ع ن  .  كك  ه م م نلرظ ن ،صك ح  ،ع مش  ا  ا، ظ نال كصكل ن ع

 
ي  بببب  أمببب  محببب   ببب   ببب  نرح بببك  األمةةةن الئةةة ا ينيبببكح  لبببك   ن ن   ربببكم  لبببك  ن   نةبببظ لببب ل  م  ببب ا ي 7

ن ركبببك  ن   نةببب  ل  بببم لبببك  ن عببب ني مةبببك  لن   ،عزببب  ن ك ك ك ببب  مبببع ن ،ببب نل ن   ن  بببظأ  لنل مبببع يبببب أ 

ن ا   ببظ لببك  معبب  نامببع ن  بب ن    ب اببظ  ة كيببك  ل ت ن   بب  ن بباقن ن    بب   بب   صببظ ن عبب ني مببع ن ، ببك  

ن نببب ن    يببب  ظ  ببب ع ة بببم ن    مبببك  ن ع ن  بببظ.  نامبببع ن  ببب ن    عاببب  ين كبببسم عي ة بببم مةبببكق   نا  بببكت 

 ن شكلظ.

 

  ببب    ن قببب   ن ،اكنبببظ  ببب  ن   بببف ةبببع ة  بببل  شبببن   ناليبببك ،ك ن     ببب،ك  نامبببع  ببباة  ن   ربببكم  ه بببم ي

ك بببظ  ن ، ك  بببظ  ن    م بببظأ   ،ك بببظ ن ع،بببكت ن ببب  نة  ع ةبببع ة  بببل ن كشببب    ن صببب      ن ،ك يببب ظأ ن  

.ي    بببا  بببب   ن ،قك  بببك   لسرحبببك   مبببظ مك كم بببظ   لبببف  ن صببب    ن  ببب،ك  نال ك،بببكة  ن كازببب   ن اقبببكل  

مبببع  ةبببس    لبببك   نامبببع ن  ببب ن  .   لبببك      ، بببع    ببب نأ ن   نةبببظ  قبببا   مقك  بببك  ه بببك  ظ   ،بببك   بببن 
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 الصحة
 

أ ت سياسىىىىىىىىىىىىىىات النظىىىىىىىىىىىىىىام المبىىىىىىىىىىىىىىا  وممارسىىىىىىىىىىىىىىاته فىىىىىىىىىىىىىىي هىىىىىىىىىىىىىىذا الميىىىىىىىىىىىىىى ان، والسياسىىىىىىىىىىىىىىة 
الصىىىىىىىىىىىىىحية الالمنهجيىىىىىىىىىىىىىة بعىىىىىىىىىىىىى  زوالىىىىىىىىىىىىىه، إلىىىىىىىىىىىىىى تىىىىىىىىىىىىىر ي الوضىىىىىىىىىىىىىع الصىىىىىىىىىىىىىحي لعمىىىىىىىىىىىىىوم 

 الشعب.  ولمعالجة ذلك ال ب  من:
 
ضبببببببببببمان تقبببببببببببديل خبببببببببببدمات الرعايبببببببببببة الصبببببببببببحية المجانيبببببببببببة  الوقائيبببببببببببة  1

والعمىىىىىىىى  علىىىىىىىىى إيصىىىىىىىىالها إلىىىىىىىىى كافىىىىىىىىة المنىىىىىىىىاط ، ، إلىىىىىىىىى المىىىىىىىىواطنين والعالجيببببببببة
 واالرتقاء بمستواها.

توسببببببببيع شبببببببببلة المستشبببببببب يات والمستوصبببببببب ات الحلوميببببببببة فببببببببي المدينببببببببة  2
وتىىىىىىىىىىىىىامين كىىىىىىىىىىىىى  الفعاليىىىىىىىىىىىىىات ذات الصىىىىىىىىىىىىىلة كالتحصىىىىىىىىىىىىىين والصىىىىىىىىىىىىىحة  والرابببببببببببببف

 الم رسية وصحة األسرة والرقابة الصحية وغيرها.
منظومببببببببة مىىىىىىىىن للسىىىىىىىىكان، جميعىىىىىىىىا ، كجىىىىىىىىزء  الصببببببببحي التببببببببأمينضببببببببمان حببببببببق  3

 8.  واعتماد نظال عادل لتموالهاالجتماعيالضمان 
                                                 

 بببب   ن  بببب ت  ن  بببب     ن قبببب  ا  ت  بببببك.   ن بببب  ل. بكلبببب  رع،ببببظ يمشبببب  ظ ن كصبببب   نيكصبببب م نا ن

أ 43-31( ص 2009أ 331)ل ببببانلأ ن عببببال الثقافةةةةة الدديةةةةد   ألعكلبببببك ن     ببببظ  نال ك،كة ببببظ  بببب  ن عبببب نيي 

  ،ككلعظ لع    نرى ن ،   ا.

 

  ن كبببسم ع ة بببم ) بببب   بببسم ع  شببب، التةةةأمين ال راعةةةي   ،بببك   بببن م  ببب ا ن كبببسم ع رببب ل  أب، بببظ   ببب    

ن ، ك ببب   ن   نة بببظ  ن ، نلببب   ن بببا ن ع( ن ببب ل   عبببى ل  ن  مح،بببك   ببب  ن كعببب    ن ،بببك   ةبببع  ثبببك  ن  بببك  

ة ببم ن ، ك بب   ن   نة ببظ  رلبب ي ن    نربببك  ايبب ك  م ببال .  ببب ن ن كببسم ع مبببع لببسر  ن ،ةببكب،ظ  بب   نا بببا 

 ن ركك   ناليك، ن  ل .

 
 ن ،كاب  م الوضع ال حي،عك نظ  قا  ن   ركم  ن ،قك  ك  ن كك  ظ   8

 

  ،ك   قا   تامك  ن  ةك ظ ن ص  ظ ن ،نكر ظ. 1

   ي   ل  ظ ن ،ةكشل ك   ن ،ةك  لك  ن    م ظ    ن ،ا اظ  ن   ف. 2

أ  نةك،ببكل  ببل ن كببسم ع ن صبب     ةبب ك أ  ، عببك أ لنبب أ مببع ماز مببظ ن  بب،ك  نال ك،ببكة  بب،ك   3

 رزك  ةكلت  ك،    .

 

مك نل بببظ  شببب   مببب  لع بببحك رزكمبببك   لكببب ا ن   ربببكم أ أ  ب ببب ن رقببب أ أ أ   قببب   لببب  ن ا  بببظ.  بببب   ن ،عك نبببك  

ال  ببب ل  ن   ربببكم  ن بببا   ن ببب ل  قببب   لببب  ن ع بببكلن   ن ، ك ببب ن  ن    بببظ  ن ،ةكشبببل ك  ن  ك بببظ  ببب  ن عببب ني.  

   ة بببم   اابببك رلكببب ا أ  بببك  أ  مقك  بببك  ن   ربببكم  ال  كعبببك ا مببب  ن ك  ببب  نال كصبببكلل    ببب    ن ببب ل  قببب

 عال بببظ ن ش صببب ظ نال كصبببكل ظم ن عكمبببظ  ن  ك بببظ  ن ، ك  بببظ  ن كعك ر بببظ.   رببب    ببب  ن بببان ة بببم نةك،بببكل 

رزببك  ةببكلت  ك،  بب  ن كببسم ع ن صبب   مببك  شبب   ه ببم هم كر ببظ مةببكب،ظ ن ،اكلعبب ع مببع ببب ن ن كببسم ع لبب ع  مببع 



 منوذجا  احلزب الش يوعي العرايق  - قراءة أ ولية يف موضوعة حضور وغياب التأ مني قية والتأ مني:الاحزاب العرا

 
 

 

 
 

 19صفحة |      

 

 
 اإلعالل

 
 يضع حز نا في الص ارة األه اق التالية: 9على هذا الصعي 

حىىىىىىىىث السىىىىىىىىلطات علىىىىىىىىىى مواجهىىىىىىىىة موجىىىىىىىىة العنىىىىىىىىىف واإلرهىىىىىىىىاب ضىىىىىىىى  اإلعالميىىىىىىىىىين  3
ووسىىىىىىىىىىىىائ  اإلعىىىىىىىىىىىىالم بحىىىىىىىىىىىىزم، وات ىىىىىىىىىىىىاذ التىىىىىىىىىىىى ابير الالزمىىىىىىىىىىىىة، علىىىىىىىىىىىىى المسىىىىىىىىىىىىتويات 
كافىىىىىىىىة، لقطىىىىىىىىىع  ابرهىىىىىىىىىا ومعاقبىىىىىىىىىة المتىىىىىىىىورطين فيهىىىىىىىىىا، وتىىىىىىىىىوفير الحمايىىىىىىىىىة الممكنىىىىىىىىىة 

لعبببببببببببببائالت  والضبببببببببببببمان االجتمببببببببببببباعيللعىىىىىىىىىىىىىاملين فىىىىىىىىىىىىىي ميىىىىىىىىىىىىى ان اإلعىىىىىىىىىىىىىالم، 
 .الضحايا

 
ن ج يىىىىىىىىىىى ،  يمقراطىىىىىىىىىىىي، لنقابىىىىىىىىىىىة الصىىىىىىىىىىىحفيين العىىىىىىىىىىىراقيين ينسىىىىىىىىىىىجم تشىىىىىىىىىىىر ع قىىىىىىىىىىىانو  7

مىىىىىىىىىع الواقىىىىىىىىىع الج يىىىىىىىىى  للحيىىىىىىىىىاة والعمىىىىىىىىى  اإلعالمىىىىىىىىىي فىىىىىىىىىي الىىىىىىىىىبال ، ويعبىىىىىىىىىر عىىىىىىىىىن 
إرا ة الصىىىىىىىىىىحفيين وعامىىىىىىىىىىة العىىىىىىىىىىاملين فىىىىىىىىىىي ميىىىىىىىىىى ان اإلعىىىىىىىىىىالم، ويضىىىىىىىىىىمن نشىىىىىىىىىىوء 
كيىىىىىىىىىان يىىىىىىىىى افع بأمانىىىىىىىىىة عىىىىىىىىىن حقىىىىىىىىىوقهم ومصىىىىىىىىىالحهم المشىىىىىىىىىروعة فىىىىىىىىىي الظىىىىىىىىىروق 

وبضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمنها تحسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىين مسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتواهم االقتصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا ية االجتماعيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة الج يىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ة، 
والحقببببببببببببببوق  االجتمبببببببببببببباعيوضببببببببببببببمان تمببببببببببببببتع ل بالضببببببببببببببمان المعيشىىىىىىىىىىىىىىي 
 .التقاعدية

                                                 
كب،ظ ن  ةببب  ظ  ببب  ل لبببظ ل لكببب   بببا  ستببب  لببب    ةبببع   كبببسم عأ نيبببكق كا مبببع لتببب  نا ببب نأ  ن ،ببب  ل عأ ن ،ةببب

نال  بببظ  ب ببب   ببب ن.  بببب   بببك  ببب   هون  أ  ن   ربببكم    ،ببب   ببب  ة ك ببب  مشببب  ا رزبببك   بببسم ا  م بببك ع  صببب ظ 

 ن ، نةا ع؟

 
    د ن   ركم  نابانل ن كك  ظم ال عيد اإلعالمية م  9

 

 ن  ،ك  نال ك،كة   عك    ن   ك ك مع ن ة م  ع. -

 ن ة م  ع لك  ،ك  نال ك،كة   ن  ق ي ن كقكةا ظ. ،ك  رقكلظ ن ص ل  ع  ك،ك   -
 

 بابببك   بببك  يبببننتم مبببع ن ببب ل  ببب    ن  ببب،ك   ن كقكةبببام ن اقكلبببظأ أ  ن ،نيةبببك  ن  ك بببظ ن كببب   ع،ببب    حبببك 

ن ة م ببب  أ أ  ن ا  بببظ؟  رعببب ل لبببس  ن ،نيةبببك  ن  ك بببظ  ببب  ن عببب ني لان  بببظ   ،بببك   بببن نالبك،بببك  ل قببب ي 

 ل ببب   ببب  هلتبببكت أرز،ببظ  قكةبببا محا بببظ  ببب  ةقببب ل ن ع،ببب .    ببب   ع،ببب  لببب لك  ن عببكم  ع  بببا حك   حببب ن  حببب   ببب  

ن كبببسم عأ  بببب   بببع لظ ن  أ ة بببم ل نيبببظ هم كر بببظ  ببب     م  بببى  قكةبببال  قبببكأ أ ةبببكة.   ل،بببكأ  لبببكا   أ 

 نبببى ة بببم ن اقكلبببظ  ن ،نيةبببك  ن  ك بببظ  ببب     ن  ،ك بببظ ن كسم ا بببظأ   ببب   ببب   بببا لبك ن بببار كأ ة بببم ن   بببك  

 ن ش ص ظ.    ةى ة ،اك باكأ مش  ا   ا ن كال      ب ن ن ،نكت.  ة م ن   نلث
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 شؤون العمال والشغيلة

 
 :يناض  حز نا من اج  10على هذا الصعي 

صىىىىىىىىىىىىىىىىى ار قىىىىىىىىىىىىىىىىىانون ج يىىىىىىىىىىىىىىىىى  للعمىىىىىىىىىىىىىىىىى   1987لسىىىىىىىىىىىىىىىىىنة  150 رارإل ىىىىىىىىىىىىىىىىىاء القىىىىىىىىىىىىىىىىى -1 وا 
وتشىىىىىىىىىىىىىر عات  اصىىىىىىىىىىىىىة بىىىىىىىىىىىىىالتنظيم النقىىىىىىىىىىىىىابي والمهنىىىىىىىىىىىىىي، بمىىىىىىىىىىىىىا يحمىىىىىىىىىىىىىي حقىىىىىىىىىىىىىوق 
العمىىىىىىىىىىىىىىال ومصىىىىىىىىىىىىىىالحهم االقتصىىىىىىىىىىىىىىا ية واالجتماعيىىىىىىىىىىىىىىة ويحىىىىىىىىىىىىىىول  ون تعرضىىىىىىىىىىىىىىهم 

حيبببببببببباة الئقببببببببببة إلىىىىىىىىىى الفصىىىىىىىىىى  الكيفىىىىىىىىىىي، ورفىىىىىىىىىىع مسىىىىىىىىىىتو  معيشىىىىىىىىىىتهم ويضىىىىىىىىىىمن 
  للمتقاعدين من ل ولبار السن

ضببببببببد البطالببببببببة والعببببببببوز  االجتمبببببببباعيضببببببببمان منظومببببببببة شبببببببباملة للإقامىىىىىىىىة   -5
 .واإلضرار الناجمة عن العم 

 
 حقوق الط  

 
 نسعى إلى: 11في  صو  الطف 

 

                                                 
مبببع ن ع،بببكت   ببب     م  بببى    ببب  ن   ربببكم   ببب،ع أبان ببب   ببب،ك    بببك  ال قبببظ   ،كقكةبببا ع  ل بببك  ن ةبببع 10

   بببب،ك  نال ك،بببكة   ببببا ن   ك بببظ  ن عبببب ل   بببب  م  ببببى ةببببك  ه كمبببظ ماز مببببظ لبببكم ظ  قكةبببالوأ  لبببب    

ن اك ،بببظ ةبببع ن ع،ببب   أل  بببسم ع  أ بببم ول ببببك  ببب  ن   ربببكم و  ن  ببب ن  اةببب ى أثبببك   ة بببم   بببك  أتببب   

 ببب   بببس   ن   ربببكم  ةببب  ولببب  ن  ببب،ك  ن صببب     ع،بببكت مبببع   ببب    .ه بببكلك  ن ع،ببب   مةبببن   ظ    ن ع،ببب و

أ لببببك  ن ع،بببب   ل،ببببك ا  ن ع،بببب  ل،بببب نةا ع  ةببببك  ع   ناليببببكلكل  مببببع مةك  ببببلك   مةكشببببل ك  ن ا  ببببظ. 

  ك ظ  ن عن  ةع ن ع،   ن ش   تظ  معك نظ ن     ن ص  .ن   ن    ع  قاك ن ةكلل ة م 

 
 ،ك بببظ ن  ل  بببظ   ةك كحبببك  ببببال ةبببك و   بببسم ع ن  ببب،ك  ن صببب    ببب ل  ن   ربببكم   الط ةةة  والط ولةةةةةبببع  11

 نال ك،ببببكة   ن كع بببب    يةلببببكت ن  كببببكمم  ألاببببكأ   لاببببك و ن ع ن بببب  ن ،عامببببظأ  اةلببببكت و ل نال ك ك ببببك  

 ببب     ل   ن   بببكرظ  لببب       ك  بببى   ببب  بببب ن  ببب     ن ،بببس   ن ،اكيبببى  حببب .ن  ك بببظ  ن ،شببب ل ع ن ببب  ع 

 .   كا ناةلكت

 

أ  ببب    ببب   ك  ه  ن ك  ببباك أ   ببب     بببب   ن  بببامك   ن ،نيةبببك  ن ،ك صصبببظ  قببب  ة بببم ةبببك ل ن ا  بببظ أ  

منيةببببك  ن ك،كة ببببظ أ   نك  ببببظ مةببببكق ظ؟    كببببك  ببببب ن ن ،  بببب ا ه ببببم ن ك يبببب   ك ا ببببا ب  ببببظ منحبببب ل 

    ي    ،   حك.ن  امك
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وتىىىىىىىىوفير  حمايببببببببة الط ولببببببببة ورعايت بببببببباسىىىىىىىىن قىىىىىىىىوانين وتشىىىىىىىىر عات تهىىىىىىىى ق إلىىىىىىىىى  .1
الظىىىىىىىىىىىىروق المناسىىىىىىىىىىىىبة لتنميىىىىىىىىىىىىة قىىىىىىىىىىىى راتها ومواهبهىىىىىىىىىىىىا، وحمايتهىىىىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىىىىن العنىىىىىىىىىىىىف 
والتعسىىىىىىىىىف فىىىىىىىىىي العائلىىىىىىىىىة وفىىىىىىىىىي الم رسىىىىىىىىىىة والمجتمىىىىىىىىىع، وحظىىىىىىىىىر جميىىىىىىىىىع أشىىىىىىىىىىكال 

 االست الل التي تمارس بحقهم.
تبببببببببأمين الضبببببببببمان الصبببببببببحي واالجتمببببببببباعي والتعلبببببببببيل ل ط بببببببببال اليتبببببببببام   .2

العوائببببببب  المعدمبببببببة  وألط بببببببال  و  االحتياجبببببببات الخاصبببببببة  ]وبنبببببببات وأبنببببببباء 
 .والمشردين ال ين يتوجب قب  ه ا توفير المأوى المناسب ل ل

،  اصىىىىىىىىىىة ألطفىىىىىىىىىىال األمهىىىىىىىىىىات تببببببببببوفير دور الحضببببببببببانة ورابببببببببباض األط ببببببببببال .3
 "العامالت.

 

 المل ية التاريمية للتأمينات ايءتماعية

 
تىىىىىىىىىىىرض فيىىىىىىىىىىىه تىىىىىىىىىىىوفير أكبىىىىىىىىىىىر قىىىىىىىىىىى ر نالحىىىىىىىىىىى  أوال  أن مشىىىىىىىىىىىروع بنىىىىىىىىىىىاء نظىىىىىىىىىىىام اشىىىىىىىىىىىتراكي )المف

ممكىىىىىىىىىىن مىىىىىىىىىىن األمىىىىىىىىىىن االجتمىىىىىىىىىىاعي المجىىىىىىىىىىاني أو لقىىىىىىىىىىاء قسىىىىىىىىىىط بسىىىىىىىىىىيط( فىىىىىىىىىىي العىىىىىىىىىىراق فىىىىىىىىىىي 
الوقىىىىىىىت الحاضىىىىىىىر لىىىىىىىيس مطروحىىىىىىىا  فىىىىىىىي هىىىىىىىذا البرنىىىىىىىام  رغىىىىىىىم اإلشىىىىىىىارة إليىىىىىىىه، وهىىىىىىىذا الموقىىىىىىىف 
مفهىىىىىىىىىوم فىىىىىىىىىي ظىىىىىىىىى  المت يىىىىىىىىىرات العالميىىىىىىىىىة والعراقيىىىىىىىىىة.  وحتىىىىىىىىىى بىىىىىىىىى ون هىىىىىىىىىذ  المت يىىىىىىىىىرات فىىىىىىىىى ن 

مىىىىىىىىىا ي ىىىىىىىىى  موضىىىىىىىىىوعنا، هىىىىىىىىىو اسىىىىىىىىىتمرار لمىىىىىىىىىا كىىىىىىىىىان مىىىىىىىىىا يطرحىىىىىىىىىه الحىىىىىىىىىزب، فىىىىىىىىىي رأينىىىىىىىىىا وفي
ونعنىىىىىىىىي تح يىىىىىىىىى ا  الىىىىىىىى عوة والعمىىىىىىىىى  علىىىىىىىىى التحسىىىىىىىىىين   12ينىىىىىىىىا ي بىىىىىىىىه الحىىىىىىىىىزب منىىىىىىىىذ تأسيسىىىىىىىىىه.

المسىىىىىىىىىتمر ل وضىىىىىىىىىاع القائمىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىي العىىىىىىىىىراق مىىىىىىىىىن  ىىىىىىىىىالل الوسىىىىىىىىىائ  المتاحىىىىىىىىىة لىىىىىىىىىه لصىىىىىىىىىال  
أغلبيىىىىىىىىة النىىىىىىىىىاس، وهىىىىىىىىىو فىىىىىىىىىي هىىىىىىىىىذا يسىىىىىىىىىير علىىىىىىىىىى نهىىىىىىىىى  مما ىىىىىىىىى  لىىىىىىىىىنه  الحىىىىىىىىىزب االجتمىىىىىىىىىاعي 
الىىىىىىى يمقراطي فىىىىىىىي ألمانيىىىىىىىا، مىىىىىىى ال ، أيىىىىىىىام مىىىىىىىا كىىىىىىىان النقىىىىىىىا  محتىىىىىىى ا  فىىىىىىىي العقىىىىىىى  األ يىىىىىىىر مىىىىىىىن 

كىىىىىىىىىىىارل كاوتسىىىىىىىىىىىكي  أر وذوكسىىىىىىىىىىىيةلتاسىىىىىىىىىىىع عشىىىىىىىىىىىر وأوائىىىىىىىىىىى  القىىىىىىىىىىىرن الماضىىىىىىىىىىىي بىىىىىىىىىىىين القىىىىىىىىىىىرن ا
 (.1932-1850( وما صار يعرق بتحر فية إ وار  برنشتين )1854-1938)
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 22صفحة |      

 

( مستشىىىىىىىىىىار ألمانيىىىىىىىىىىا قىىىىىىىىىى  1898-1815وقبىىىىىىىىى  ذلىىىىىىىىىىك كىىىىىىىىىىان األميىىىىىىىىىىر أوتىىىىىىىىىىو فىىىىىىىىىون بسىىىىىىىىىىمارك )
.  وكىىىىىىىىىىىىان ذلىىىىىىىىىىىىك 1884 شىىىىىىىىىىىن إ  ىىىىىىىىىىىىال األشىىىىىىىىىىىىكال األولىىىىىىىىىىىىى للضىىىىىىىىىىىىمان االجتمىىىىىىىىىىىىاعي سىىىىىىىىىىىىنة 

 ىىىىىىىىىىىىاب عىىىىىىىىىىىى   مىىىىىىىىىىىىن أعضىىىىىىىىىىىىاء الحىىىىىىىىىىىىزب االجتمىىىىىىىىىىىىاعي الىىىىىىىىىىىى يمقراطي كنىىىىىىىىىىىىواب فىىىىىىىىىىىىي بعىىىىىىىىىىىى  انت
الراي شىىىىىىىىىىىتاش األلمىىىىىىىىىىىاني وشىىىىىىىىىىىيوع األفكىىىىىىىىىىىار االشىىىىىىىىىىىتراكية والتزايىىىىىىىىىىى  المسىىىىىىىىىىىتمر فىىىىىىىىىىىي عضىىىىىىىىىىىوية 

كانىىىىىىىىت سياسىىىىىىىىة اإلصىىىىىىىىالح االجتمىىىىىىىىاعي الىىىىىىىىذي تبعىىىىىىىىه بسىىىىىىىىمارك، بعىىىىىىىى  فتىىىىىىىىرة قمىىىىىىىىع   الحىىىىىىىىزب.
، محاولىىىىىىىىىىىة ناجحىىىىىىىىىىىة إلرضىىىىىىىىىىىاء بعىىىىىىىىىىىض 1878قىىىىىىىىىىىانوني شىىىىىىىىىىىرس للحركىىىىىىىىىىىة االشىىىىىىىىىىىتراكية سىىىىىىىىىىىنة 

طالىىىىىىىىب الطبقىىىىىىىىة العاملىىىىىىىىة وكىىىىىىىىب  تطىىىىىىىىور الفكىىىىىىىىر والحركىىىىىىىىة االشىىىىىىىىتراكية.  ومىىىىىىىىا سىىىىىىىىاع   فىىىىىىىىي م
ذلىىىىىىىىىك وجىىىىىىىىىو  م رسىىىىىىىىىة "اشىىىىىىىىىتراكية ال ولىىىىىىىىىة" التىىىىىىىىىي كانىىىىىىىىىت تنىىىىىىىىىا ي بىىىىىىىىى ور اجتمىىىىىىىىىاعي موسىىىىىىىىىع 
لل ولىىىىىىىىىىة و اصىىىىىىىىىىىة تجىىىىىىىىىىىا  الطبقىىىىىىىىىىة العاملىىىىىىىىىىىة والفئىىىىىىىىىىىات الفقيىىىىىىىىىىرة والمحتاجىىىىىىىىىىىة ومىىىىىىىىىىىن مفكر هىىىىىىىىىىىا 

شىىىىىىىىىىىم  نظىىىىىىىىىىىام التىىىىىىىىىىىأمين (.  وقىىىىىىىىىىى  1875-1805االقتصىىىىىىىىىىىا ي يوهىىىىىىىىىىىان كىىىىىىىىىىىارل رو بيىىىىىىىىىىىرتس )
االجتمىىىىىىىىىىىىىاعي األلمىىىىىىىىىىىىىاني التىىىىىىىىىىىىىأمين ضىىىىىىىىىىىىى  المىىىىىىىىىىىىىرض والتىىىىىىىىىىىىىأمين ضىىىىىىىىىىىىى  حىىىىىىىىىىىىىوا ث العمىىىىىىىىىىىىى ، 
والتىىىىىىىىىىىىأمين ضىىىىىىىىىىىى  العجىىىىىىىىىىىىز والشىىىىىىىىىىىىي و ة.  وأ  لىىىىىىىىىىىىت تشىىىىىىىىىىىىر عات الحقىىىىىىىىىىىىة للتىىىىىىىىىىىىأمين الطبىىىىىىىىىىىىي 

 (.1929ال ا  باألمومة، والتأمين ض  البطالة )
 

نحىىىىىىىىىو  ويمكىىىىىىىىىن القىىىىىىىىىول إن ال لفيىىىىىىىىىة التار  يىىىىىىىىىة للتأمينىىىىىىىىىات االجتماعيىىىىىىىىىة تكمىىىىىىىىىن فىىىىىىىىىي التحىىىىىىىىىول
االقتصىىىىىىىىا  الرأسىىىىىىىىمالي الحىىىىىىىى يث القىىىىىىىىائم علىىىىىىىىى الصىىىىىىىىناعة فىىىىىىىىي العىىىىىىىىالم ال ر ىىىىىىىىي والىىىىىىىىذي  لىىىىىىىى  
نمطىىىىىىىىىىىا  ج يىىىىىىىىىىى ا  مىىىىىىىىىىىن فقىىىىىىىىىىى ان األمىىىىىىىىىىىن االجتمىىىىىىىىىىىاعي والتقسىىىىىىىىىىىيم الطبقىىىىىىىىىىىي انتبهىىىىىىىىىىىت الفئىىىىىىىىىىىىات 
الحاكمىىىىىىىىىىىة بسىىىىىىىىىىىببها إلىىىىىىىىىىىى ضىىىىىىىىىىىرورة مواجهىىىىىىىىىىىة واحتىىىىىىىىىىىواء عناصىىىىىىىىىىىر الالتىىىىىىىىىىىوازن فىىىىىىىىىىىي البنيىىىىىىىىىىىة 

كي النىىىىىىىىىىىىاهض.  ال يعنىىىىىىىىىىىىىي هىىىىىىىىىىىىىذا االقتصىىىىىىىىىىىىا ية واالجتماعيىىىىىىىىىىىىىة، ومقارعىىىىىىىىىىىىة الفكىىىىىىىىىىىىىر االشىىىىىىىىىىىىىترا
أن المجتمعىىىىىىىىىات غيىىىىىىىىىر الرأسىىىىىىىىىمالية لىىىىىىىىىم تمىىىىىىىىىارس أشىىىىىىىىىكاال  م تلفىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىن األمىىىىىىىىىن االجتمىىىىىىىىىاعي 
مىىىىىىىىىىىىىىىىن  ىىىىىىىىىىىىىىىىالل اال  ىىىىىىىىىىىىىىىىار، والمسىىىىىىىىىىىىىىىىاع ات األسىىىىىىىىىىىىىىىىر ة )البىىىىىىىىىىىىىىىىر بالوالىىىىىىىىىىىىىىىى ين( والجماعيىىىىىىىىىىىىىىىىة 

 )اإلحسان من منظور  يني، الطوائف المهنية، صن وق العشيرة(.
 

بىىىىىىىىىىين أطروحىىىىىىىىىىة انتظىىىىىىىىىىار "حتميىىىىىىىىىىة" وفيمىىىىىىىىىىا ي ىىىىىىىىىى  موضىىىىىىىىىىوعنا نسىىىىىىىىىىتطيع ا تىىىىىىىىىىزال النقىىىىىىىىىىا  
انهيىىىىىىىىىىىار النظىىىىىىىىىىىام الرأسىىىىىىىىىىىمالي أو العمىىىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىىىن  ا لىىىىىىىىىىىه، مىىىىىىىىىىىن  ىىىىىىىىىىىالل الوسىىىىىىىىىىىائ  السىىىىىىىىىىىلمية 
والمؤسسىىىىىىىىىىىات السياسىىىىىىىىىىىية المتاحىىىىىىىىىىىة، ومنهىىىىىىىىىىىا البرلمىىىىىىىىىىىان، للتحىىىىىىىىىىىول نحىىىىىىىىىىىو نظىىىىىىىىىىىام اشىىىىىىىىىىىتراكي.  

ا  فىىىىىىىي تطبيىىىىىىى  نهىىىىىىى  التعامىىىىىىى  الىىىىىىىواقعي مىىىىىىىع مىىىىىىىا هىىىىىىىو وقىىىىىىى  كىىىىىىىان الحىىىىىىىزب، فىىىىىىىي تقىىىىىىى يرنا، وفي ىىىىىىى
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 23صفحة |      

 

  األنظمىىىىىىىىىىة القائمىىىىىىىىىة ليقىىىىىىىىىى م أطروحاتىىىىىىىىىىه فىىىىىىىىىي الت ييىىىىىىىىىىر.  وقىىىىىىىىىى  قىىىىىىىىىائم وعىىىىىىىىىى م انتظىىىىىىىىىار سىىىىىىىىىىقو 
تك يفىىىىىىىىىا  لهىىىىىىىىىذا الىىىىىىىىىنه  مىىىىىىىىىن  2003شىىىىىىىىىه ت الفتىىىىىىىىىرة منىىىىىىىىىذ سىىىىىىىىىقو  النظىىىىىىىىىام الىىىىىىىىى كتاتوري سىىىىىىىىىنة 

  الل المشاركة في الحكومة وفي البرلمان واإلعالم والعم  بين الناس.
 

علىىىىىىىىىىى المسىىىىىىىىىىتو  النظىىىىىىىىىىري يصىىىىىىىىىىنف الحىىىىىىىىىىزب كتنظىىىىىىىىىىيم  ىىىىىىىىىىوري يعمىىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىىن أجىىىىىىىىىى  تحقيىىىىىىىىىى  
مة مىىىىىىىىىىن تىىىىىىىىىىراث البشىىىىىىىىىىر ة المتنىىىىىىىىىىوع ومنىىىىىىىىىىه الفكىىىىىىىىىىر الماركسىىىىىىىىىىي، طموحىىىىىىىىىىات إنسىىىىىىىىىى انية ميسىىىىىىىىىىتل ه 

ىىىىىىىىىر عملىىىىىىىىىه علىىىىىىىىىى الىىىىىىىىى فاع عىىىىىىىىىن  لكنىىىىىىىىىه لىىىىىىىىىم ينىىىىىىىىىا ي بتحطىىىىىىىىىيم مؤسسىىىىىىىىىات ال ولىىىىىىىىىة ولىىىىىىىىىم ييق ص 
حقىىىىىىىىىوق العمىىىىىىىىىال والفالحىىىىىىىىىين بىىىىىىىىى  ظىىىىىىىىى  حز ىىىىىىىىىا  وطنيىىىىىىىىىا  عراقيىىىىىىىىىا  لعمىىىىىىىىىوم العىىىىىىىىىراقيين.  فبياناتىىىىىىىىىه 

م" أو "الجمىىىىىىىىىاهير."  لىىىىىىىىىم ت اطىىىىىىىىىب العمىىىىىىىىىال والفالحىىىىىىىىىين فقىىىىىىىىىط بىىىىىىىىى  "الشىىىىىىىىىعب العراقىىىىىىىىىي العظىىىىىىىىىي
  يقىىىىىىىىوم وهىىىىىىىىو بهىىىىىىىىذ  الصىىىىىىىىي ة كأنىىىىىىىىه المم ىىىىىىىى  العىىىىىىىىام لتكىىىىىىىىو ن اجتمىىىىىىىىاعي ج يىىىىىىىى  قيىىىىىىىى  التشىىىىىىىىك  
ىىىىىىىىى   رهنىىىىىىىىىا  علىىىىىىىىىى رؤيىىىىىىىىىة أو فرضىىىىىىىىىية مفا هىىىىىىىىىا أن تحر ىىىىىىىىىر اإلنسىىىىىىىىىان مىىىىىىىىىن االسىىىىىىىىىت الل لىىىىىىىىىم يعي

للفعىىىىىىىىىىى  الجمىىىىىىىىىىىاعي لطبقىىىىىىىىىىىة اجتماعيىىىىىىىىىىىة واحىىىىىىىىىىى ة.  إن مجمىىىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىىىا يق مىىىىىىىىىىىه الحىىىىىىىىىىىزب مىىىىىىىىىىىن 
لمتولىىىىىىىىىىى ة مىىىىىىىىىىىن التركىىىىىىىىىىىة ال قيلىىىىىىىىىىىة للنظىىىىىىىىىىىام سياسىىىىىىىىىىىات هىىىىىىىىىىىو ألجىىىىىىىىىىى  حىىىىىىىىىىى  األزمىىىىىىىىىىىة العامىىىىىىىىىىىة ا

فىىىىىىىىىىىرازات االحىىىىىىىىىىىتالل السياسىىىىىىىىىىىية واالقتصىىىىىىىىىىىا ية وهشاشىىىىىىىىىىىة  الىىىىىىىىىىى يكتاتوري الشىىىىىىىىىىىمولي السىىىىىىىىىىىاب  وا 
. الىىىىىىىىىىخ.  وهىىىىىىىىىىو فىىىىىىىىىىي .الوضىىىىىىىىىىع األمنىىىىىىىىىىي وا  غىىىىىىىىىىام الىىىىىىىىىى ين فىىىىىىىىىىي المجتمىىىىىىىىىىع وفىىىىىىىىىىي السياسىىىىىىىىىىة .

ذلىىىىىىىىك لىىىىىىىىم يتوقىىىىىىىىف عىىىىىىىىن تقىىىىىىىى يم مطالىىىىىىىىب الطبقىىىىىىىىة العاملىىىىىىىىة والفئىىىىىىىىات االجتماعيىىىىىىىىة المسىىىىىىىىحوقة 
 األك ر تضررا  وحرمانا  من المنافع. والمضطه ة فهي

 
الحىىىىىىىىىزب فىىىىىىىىىي نظرنىىىىىىىىىىا، و اصىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىي الوقىىىىىىىىىت الحاضىىىىىىىىىىر، يعمىىىىىىىىى  لتحقيىىىىىىىىىى  برنامجىىىىىىىىىه مىىىىىىىىىىن 
 ىىىىىىىىىىالل البرلمىىىىىىىىىىان، أي تشىىىىىىىىىىر ع قىىىىىىىىىىوانين تصىىىىىىىىىىب لصىىىىىىىىىىال  مجمىىىىىىىىىىوع العىىىىىىىىىىراقيين.  وفىىىىىىىىىىي ذات 
الوقىىىىىىىىىت العمىىىىىىىىى  علىىىىىىىىىى تصىىىىىىىىىفية   ىىىىىىىىىار ال كتاتور ىىىىىىىىىة وال ىىىىىىىىىزو واسىىىىىىىىىتعا ة النشىىىىىىىىىا  االقتصىىىىىىىىىا ي 

ي إذ أن االقتصىىىىىىىىىىا  ال يز هىىىىىىىىىىر فىىىىىىىىىىي ظىىىىىىىىىى  الفوضىىىىىىىىىىى وانعىىىىىىىىىى ام فىىىىىىىىىىي ظىىىىىىىىىى  نظىىىىىىىىىىام  يمقراطىىىىىىىىىى
ذا جىىىىىىىىىاز لنىىىىىىىىىا أن نوسىىىىىىىىىع مىىىىىىىىىن مفهىىىىىىىىىوم رأس المىىىىىىىىىال، فىىىىىىىىى ن  األمىىىىىىىىىن، وهىىىىىىىىىذا أمىىىىىىىىىر بىىىىىىىىى يهي.  وا 
العىىىىىىىىىىىراق يعىىىىىىىىىىىاني فقىىىىىىىىىىىرا  فىىىىىىىىىىىي رأسىىىىىىىىىىىماله المىىىىىىىىىىىا ي والبشىىىىىىىىىىىري والمؤسسىىىىىىىىىىىي بسىىىىىىىىىىىبب الحىىىىىىىىىىىروب 

بعىىىىىىىىىى  وسياسىىىىىىىىىىات النظىىىىىىىىىىام الىىىىىىىىىى كتاتوري واالحىىىىىىىىىىتالل واإلفىىىىىىىىىىرازات الطائفيىىىىىىىىىىة والقبليىىىىىىىىىىة واإل نيىىىىىىىىىىة 
.  وال يىىىىىىىىىىىىر  اآلن مشىىىىىىىىىىىىروع تحو ىىىىىىىىىىىى  االقتصىىىىىىىىىىىىا  صىىىىىىىىىىىىوب االشىىىىىىىىىىىىتراكية بىىىىىىىىىىىى  التركيىىىىىىىىىىىىز 2003

علىىىىىىىىى بلىىىىىىىىوش هىىىىىىىىذا الهىىىىىىىى ق، فىىىىىىىىي المىىىىىىىى   البعيىىىىىىىى ، مىىىىىىىىن  ىىىىىىىىالل المىىىىىىىىنه  الىىىىىىىى يمقراطي ومىىىىىىىىن 
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 ىىىىىىىىالل إحىىىىىىىىالل ال يمقراطيىىىىىىىىة فىىىىىىىىي جسىىىىىىىىم المجتمىىىىىىىىع.  وهىىىىىىىىو مىىىىىىىىا يىىىىىىىىذكرنا بأطروحىىىىىىىىات كىىىىىىىىارل 
وهىىىىىىىىىىذا مىىىىىىىىىىا يىىىىىىىىىى عونا إلىىىىىىىىىىى تصىىىىىىىىىىنيف الحىىىىىىىىىىزب الشىىىىىىىىىىيوعي العراقىىىىىىىىىىي كحىىىىىىىىىىزب   13كاوتسىىىىىىىىىىكي.

اشىىىىىىىىىتراكي  يمقراطىىىىىىىىىي.  وهىىىىىىىىىو بهىىىىىىىىىذا الوصىىىىىىىىىف يجعىىىىىىىىى   ور ال ولىىىىىىىىىة رئيسىىىىىىىىىيا  وتأسيسىىىىىىىىىيا  فىىىىىىىىىي 
انتظىىىىىىىىىىام المجتمىىىىىىىىىىع واالقتصىىىىىىىىىىا  ى أي مىىىىىىىىىىا يتجىىىىىىىىىىاوز أطىىىىىىىىىىار اقتصىىىىىىىىىىا  السىىىىىىىىىىوق االجتمىىىىىىىىىىاعي 

 -ل الىىىىىىىىىىىذي يحصىىىىىىىىىىىر تىىىىىىىىىىى    ال ولىىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىىي قضىىىىىىىىىىىايا التعلىىىىىىىىىىىيم والبيئىىىىىىىىىىىة وا  ارة نظىىىىىىىىىىىام العىىىىىىىىىىى 
ليعمىىىىىىىىىىى ، مىىىىىىىىىىىن  ىىىىىىىىىىىالل اإلرا ة السياسىىىىىىىىىىىية المتم لىىىىىىىىىىىة بالبرلمىىىىىىىىىىىان والحكومىىىىىىىىىىىة، علىىىىىىىىىىىى إعىىىىىىىىىىىا ة 
تشىىىىىىىىىىىىىكي  ال ولىىىىىىىىىىىىىة الر عيىىىىىىىىىىىىىة القائمىىىىىىىىىىىىىة علىىىىىىىىىىىىىى قيىىىىىىىىىىىىىاس المحاصصىىىىىىىىىىىىىات الطائفيىىىىىىىىىىىىىة والقبليىىىىىىىىىىىىىة 

 واإل نية لتقوم بوظيفة التنمية االقتصا ية بتوجيه مركزي.
 

  مىىىىىىىع مىىىىىىىا يطرحىىىىىىىه الحىىىىىىىزب مىىىىىىىن مهىىىىىىىام وأهىىىىىىى اق و عىىىىىىىوات، فيمىىىىىىىا ي ىىىىىىى  موضىىىىىىىوع التعامىىىىىىى
 welfare طىىىىىىىىىر األمىىىىىىىىىن االجتمىىىىىىىىىاعي، تصىىىىىىىىىب فىىىىىىىىىي م طىىىىىىىىىط بنىىىىىىىىىاء  ولىىىىىىىىىة الرفاهيىىىىىىىىىة 

state: اسىىىىىىىىىىىتكمال بنىىىىىىىىىىىاء نظىىىىىىىىىىىام  ، رغىىىىىىىىىىىم توزعهىىىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىىىي أبىىىىىىىىىىىواب م تلفىىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىىي البرنىىىىىىىىىىىام
عبىىىىىىىىىىىىىر تعز ىىىىىىىىىىىىىز الشىىىىىىىىىىىىىبكة الحاليىىىىىىىىىىىىىة وتطو رهىىىىىىىىىىىىىا لتشىىىىىىىىىىىىىم  إنشىىىىىىىىىىىىىاء  االجتمىىىىىىىىىىىىىاعيالضىىىىىىىىىىىىىمان 

صىىىىىىىىىىىىىنا ي  تقىىىىىىىىىىىىى م اإلعانىىىىىىىىىىىىىات الماليىىىىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىىىىي حىىىىىىىىىىىىىاالت البطالىىىىىىىىىىىىىة والعجىىىىىىىىىىىىىز عىىىىىىىىىىىىىن العمىىىىىىىىىىىىى  
الزراعىىىىىىىىىىىىىىىة، الصىىىىىىىىىىىىىىىحة، اإلعىىىىىىىىىىىىىىىالم، شىىىىىىىىىىىىىىىؤون العمىىىىىىىىىىىىىىىال والشىىىىىىىىىىىىىىى يلة، حقىىىىىىىىىىىىىىىوق الشىىىىىىىىىىىىىىىي و ة، و 

الطفىىىىىىىىى .  وفىىىىىىىىىي تقىىىىىىىىى يرنا، فىىىىىىىىى ن الم طىىىىىىىىىط العىىىىىىىىىام ل ولىىىىىىىىىة الرفاهيىىىىىىىىىة المرجىىىىىىىىىوة فىىىىىىىىىي العىىىىىىىىىراق 
يحىىىىىىىىىاكي تحقيىىىىىىىىى  أفضىىىىىىىىى  ال ىىىىىىىىى مات االجتماعيىىىىىىىىىة الحمائيىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىي النمىىىىىىىىىوذ  ال ر ىىىىىىىىىي.  ولنىىىىىىىىىا 

راطيات ال ر يىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىي نظىىىىىىىىىىام الضىىىىىىىىىىمان االجتمىىىىىىىىىىاعي فىىىىىىىىىىي بر طانيىىىىىىىىىىا وغيرهىىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىىن الىىىىىىىىىى يمق
 م اال  جي ا  لما يعم  من أجله الحزب.

 
لقىىىىىىىىىىىى  كىىىىىىىىىىىىان مىىىىىىىىىىىىن المناسىىىىىىىىىىىىب أن يىىىىىىىىىىىى عم الحىىىىىىىىىىىىزب أطروحتىىىىىىىىىىىىه عىىىىىىىىىىىىن األشىىىىىىىىىىىىكال الم تلفىىىىىىىىىىىىة 
للضىىىىىىىىىىىىمان االجتمىىىىىىىىىىىىاعي باسىىىىىىىىىىىىت عاء الموا يىىىىىىىىىىىى  ال وليىىىىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىىىىي صىىىىىىىىىىىىا قت عليهىىىىىىىىىىىىا ال ولىىىىىىىىىىىىة 
العراقيىىىىىىىىىىىة.  ونعنىىىىىىىىىىىي بهىىىىىىىىىىىا العهىىىىىىىىىىى  الىىىىىىىىىىى ولي للحقىىىىىىىىىىىوق االقتصىىىىىىىىىىىا ية واالجتماعيىىىىىىىىىىىة وال قافيىىىىىىىىىىىة 

حىىىىىىىىىىى  فىىىىىىىىىىىي العمىىىىىىىىىىى ، حىىىىىىىىىىى  ال( )1948(، واإلعىىىىىىىىىىىالن العىىىىىىىىىىىالمي لحقىىىىىىىىىىىوق اإلنسىىىىىىىىىىىان )1966)
التمتىىىىىىىىع بالراحىىىىىىىىة، حىىىىىىىى  التمتىىىىىىىىع بمسىىىىىىىىتو  معيشىىىىىىىىي الئىىىىىىىى ، حىىىىىىىى  التعلىىىىىىىىيم(، والعهىىىىىىىى  الىىىىىىىى ولي 

                                                 
13 Massimo Salvadori, Karl Kautsky and the Socialist Revolution 1880-1938 
(London: Verso, 1990), p 255. 
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(، والعهىىىىىىىىى  ال ىىىىىىىىىا  بحقىىىىىىىىىوق الطفىىىىىىىىى  1979إلزالىىىىىىىىىة جميىىىىىىىىىع أشىىىىىىىىىكال التمييىىىىىىىىىز ضىىىىىىىىى  المىىىىىىىىىرأة )
)الرعايىىىىىىىىىىىىىىة  1982مىىىىىىىىىىىىىىن منظمىىىىىىىىىىىىىىة العمىىىىىىىىىىىىىى  ال وليىىىىىىىىىىىىىىة سىىىىىىىىىىىىىىنة  والعهىىىىىىىىىىىىىى  الصىىىىىىىىىىىىىىا ر(، 1989)

صىىىىىىىىىىابات العمىىىىىىىىىى ،  الصىىىىىىىىىىحية، تقىىىىىىىىىى يم المنىىىىىىىىىىافع أ نىىىىىىىىىىاء المىىىىىىىىىىرض، والبطالىىىىىىىىىىة، والشىىىىىىىىىىي و ة، وا 
 وتلك المرتبطة باألسرة واألمومة وغيرها(.

 
ونالحىىىىىىىىىى  أيضىىىىىىىىىىا  أن تأكيىىىىىىىىىى  الحىىىىىىىىىىزب هىىىىىىىىىىو علىىىىىىىىىىى الجانىىىىىىىىىىب العملىىىىىىىىىىي ولىىىىىىىىىىيس مجىىىىىىىىىىر  رفىىىىىىىىىىع 
 الشىىىىىىىىىعار واالسىىىىىىىىىت راق فىىىىىىىىىي البحىىىىىىىىىث النظىىىىىىىىىري واأل يىىىىىىىىىر بىىىىىىىىىالطبع يسىىىىىىىىىتح  االهتمىىىىىىىىىام لذاتىىىىىىىىىه
  14ومىىىىىىىىىىن أجىىىىىىىىىى  توضىىىىىىىىىىي  المفىىىىىىىىىىاهيم واألسىىىىىىىىىىس الفلسىىىىىىىىىىفية لمشىىىىىىىىىىروع بنىىىىىىىىىىاء  ولىىىىىىىىىىة الرفاهيىىىىىىىىىىة.

وغالبىىىىىىىىىىىىا  مىىىىىىىىىىىىا يضىىىىىىىىىىىىم المشىىىىىىىىىىىىروع إبىىىىىىىىىىىىراز  ور محىىىىىىىىىىىى   لل ولىىىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىىىي الحيىىىىىىىىىىىىاة االقتصىىىىىىىىىىىىا ية 
يجىىىىىىىىىىىىا  شىىىىىىىىىىىىبكة مىىىىىىىىىىىىن الضىىىىىىىىىىىىمانات االجتماعيىىىىىىىىىىىىة.  و يىىىىىىىىىىىىر ترجمىىىىىىىىىىىىة لهىىىىىىىىىىىىذا  واالجتماعيىىىىىىىىىىىىة، وا 

العىىىىىىىىىىي  الكىىىىىىىىىىر م تىىىىىىىىىوفير ضىىىىىىىىىىمانات التوجىىىىىىىىىه العملىىىىىىىىىىي هىىىىىىىىىىو عىىىىىىىىى م االكتفىىىىىىىىىىاء برفىىىىىىىىىىع شىىىىىىىىىىعار "
للمىىىىىىىىىىواطنين وحمىىىىىىىىىىايتهم مىىىىىىىىىىن الفقىىىىىىىىىىر والعىىىىىىىىىىوز" بىىىىىىىىىى  الىىىىىىىىىىن  علىىىىىىىىىىى وسىىىىىىىىىىائ  تحقيىىىىىىىىىى  ذلىىىىىىىىىىك 

 ومنها "االست  ام العا ل ل روات البال  وعوائ  التنمية."
 

ولكىىىىىىىىىىىن مىىىىىىىىىىىن المؤسىىىىىىىىىىىف أن عىىىىىىىىىىىرض السياسىىىىىىىىىىىات الم تلفىىىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىىىي تنىىىىىىىىىىى ر  تحىىىىىىىىىىىت عنىىىىىىىىىىىوان 
فيهىىىىىىىىىىىىىا الضىىىىىىىىىىىىىمان )التىىىىىىىىىىىىىأمين( االجتمىىىىىىىىىىىىىاعي والمسىىىىىىىىىىىىىاع ة االجتماعيىىىىىىىىىىىىىة، بقيىىىىىىىىىىىىىت منفصىىىىىىىىىىىىىلة و 

تكىىىىىىىىىرار.  ر مىىىىىىىىىا كىىىىىىىىىان مىىىىىىىىىن المناسىىىىىىىىىب ت صىىىىىىىىىي  بىىىىىىىىىاب مسىىىىىىىىىتق  فىىىىىىىىىي البرنىىىىىىىىىام  للتأمينىىىىىىىىىات 
االجتماعيىىىىىىىىىىة.  فالىىىىىىىىىى عوة لالسىىىىىىىىىىت  ام العىىىىىىىىىىا ل ل ىىىىىىىىىىروات الىىىىىىىىىىبال  )وهىىىىىىىىىىي كانىىىىىىىىىىت ومىىىىىىىىىىا تىىىىىىىىىىزال 

ىىىىىىىى ،محصىىىىىىىىورة أساسىىىىىىىىا  بىىىىىىىىال روة النفطيىىىىىىىىة( مىىىىىىىىن جهىىىىىىىىة يجىىىىىىىىا  نظىىىىىىىىام فع  ال لتمو ىىىىىىىى  صىىىىىىىىنا ي  وا 
العمىىىىىىىىى  والشىىىىىىىىىي و ة بمىىىىىىىىىا يىىىىىىىىىؤمن  اإلعانىىىىىىىىىات الماليىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىي حىىىىىىىىىاالت البطالىىىىىىىىىة والعجىىىىىىىىىز عىىىىىىىىىن

حىىىىىىىىىى ا  أ نىىىىىىىىىىى معقىىىىىىىىىىوال  مىىىىىىىىىىن الىىىىىىىىىى    لمسىىىىىىىىىىىتحقيها مىىىىىىىىىىن جهىىىىىىىىىىة أ ىىىىىىىىىىر  يجىىىىىىىىىىب أن ال تبقىىىىىىىىىىىى 
منفصىىىىىىىىىىىلة م لمىىىىىىىىىىىا يجىىىىىىىىىىىب عىىىىىىىىىىى م فصىىىىىىىىىىى  حىىىىىىىىىىىاالت الضىىىىىىىىىىىمان الصىىىىىىىىىىىحي وحقىىىىىىىىىىىوق األطفىىىىىىىىىىىال 

. الىىىىىىىىىخ.  ولعىىىىىىىىى  بعىىىىىىىىىض األبىىىىىىىىىواب، ومنهىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىا يتعلىىىىىىىىى  بالطفولىىىىىىىىىة واألمومىىىىىىىىىة، .واألمومىىىىىىىىىة .
ة الحىىىىىىىىىىىىزب ومشىىىىىىىىىىىروعه مىىىىىىىىىىىىن أجىىىىىىىىىىىى  كم ىىىىىىىىىىىال، يمكىىىىىىىىىىىىن أن تي ىىىىىىىىىىى   بمي ىىىىىىىىىىىىاق يضىىىىىىىىىىىىم سياسىىىىىىىىىىى

الطفولىىىىىىىىىة واألمومىىىىىىىىىة.  لىىىىىىىىىذلك، بىىىىىىىىى ال  مىىىىىىىىىن التأكيىىىىىىىىى  علىىىىىىىىىى الضىىىىىىىىىمان االجتمىىىىىىىىىاعي لكىىىىىىىىى  فئىىىىىىىىىة 
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 26صفحة |      

 

مىىىىىىىىىىىن الفئىىىىىىىىىىىات الم تلفىىىىىىىىىىىة يفضىىىىىىىىىىى  أن يكىىىىىىىىىىىون هىىىىىىىىىىىذا الضىىىىىىىىىىىمان أحىىىىىىىىىىى  ركىىىىىىىىىىىائز بنىىىىىىىىىىىاء  ولىىىىىىىىىىىة 
الرفاهيىىىىىىىىىىة حيىىىىىىىىىىث يكىىىىىىىىىىون الضىىىىىىىىىىمان، بأشىىىىىىىىىىكاله الم تلفىىىىىىىىىىة، مطلبىىىىىىىىىىا  أساسىىىىىىىىىىيا  لضىىىىىىىىىىمان حيىىىىىىىىىىاة 

 فة.كر مة للمواطنين والمواطنات كا
 

 تموي  الضمان ايءتماعي

 
ويظىىىىىىىىىى  موضىىىىىىىىىىوع تمو ىىىىىىىىىى  نظىىىىىىىىىىام الضىىىىىىىىىىمان االجتمىىىىىىىىىىاعي، فىىىىىىىىىىي م تلىىىىىىىىىىف أشىىىىىىىىىىكاله، مسىىىىىىىىىىألة 
تسىىىىىىىىىتح  الك يىىىىىىىىىر مىىىىىىىىىن البحىىىىىىىىىث كىىىىىىىىىي ال يظىىىىىىىىىى  االعتمىىىىىىىىىا  علىىىىىىىىىى الر ىىىىىىىىىع النفطىىىىىىىىىي عنصىىىىىىىىىىر 
التمو ىىىىىىىىىىىىىى  الوحيىىىىىىىىىىىىىى  للنظىىىىىىىىىىىىىىام إذ أن اإلشىىىىىىىىىىىىىىارة العامىىىىىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىىىىىي البرنىىىىىىىىىىىىىىام  لعوائىىىىىىىىىىىىىى  التنميىىىىىىىىىىىىىىة 

المكونىىىىىىىىة لهىىىىىىىىا والتىىىىىىىىي يمكىىىىىىىىن أن تسىىىىىىىىاهم فىىىىىىىىي  فضفاضىىىىىىىىة وتحتىىىىىىىىا  إلىىىىىىىىى تفكيىىىىىىىىك العناصىىىىىىىىر
ت ذيىىىىىىىىىىة صىىىىىىىىىىنا ي  الضىىىىىىىىىىمان االجتمىىىىىىىىىىاعي )تطبيىىىىىىىىىى  وجبايىىىىىىىىىىة الضىىىىىىىىىىرائب، مىىىىىىىىىى ال ، بضىىىىىىىىىىوابط 
العىىىىىىىىىىى ل علىىىىىىىىىىىى   ىىىىىىىىىىىول الشىىىىىىىىىىىركات واألفىىىىىىىىىىىرا  ال تكىىىىىىىىىىىب  المبىىىىىىىىىىىا رة االقتصىىىىىىىىىىىا ية الضىىىىىىىىىىىرور ة 
للتنميىىىىىىىىىة االقتصىىىىىىىىىا ية(.  وتىىىىىىىىىز ا  أهميىىىىىىىىىة الموضىىىىىىىىىوع فىىىىىىىىىي ظىىىىىىىىى  الىىىىىىىىى عوات الح ي ىىىىىىىىىة،  ا ىىىىىىىىى  

إلىىىىىىىىىىى تحجىىىىىىىىىىيم  ور ال ولىىىىىىىىىىة وتقلىىىىىىىىىىي   ورهىىىىىىىىىىا االقتصىىىىىىىىىىا ي واالجتمىىىىىىىىىىاعي  و ىىىىىىىىىىار  العىىىىىىىىىىراق،
مىىىىىىىىىن  ىىىىىىىىىىالل  ص صىىىىىىىىىىة مؤسسىىىىىىىىىات القطىىىىىىىىىىاع العىىىىىىىىىىام، وهىىىىىىىىىو موضىىىىىىىىىىوع يسىىىىىىىىىىتح  المناقشىىىىىىىىىىة 
ىىىىىىىىىىر    مىىىىىىىىىىن إطىىىىىىىىىىار  اإليىىىىىىىىىى يولوجي، وكىىىىىىىىىىذلك  ص صىىىىىىىىىىة ال ىىىىىىىىىى مات العامىىىىىىىىىىة كالضىىىىىىىىىىمان  إن جي
الصىىىىىىىىىىىىحي.  لقىىىىىىىىىىىى  أصىىىىىىىىىىىىب  موضىىىىىىىىىىىىوع ت لىىىىىىىىىىىى  ال ولىىىىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىىىىن تقىىىىىىىىىىىى يم الرعايىىىىىىىىىىىىة الصىىىىىىىىىىىىحية 

ة مشىىىىىىىىىىىروعا  اقتصىىىىىىىىىىىا يا  مقبىىىىىىىىىىىوال  فىىىىىىىىىىىي الع يىىىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىىىن  ول العىىىىىىىىىىىالم ومنهىىىىىىىىىىىا الوطنيىىىىىىىىىىىة الشىىىىىىىىىىىامل
الىىىىىىىى ول العر يىىىىىىىىىة ممىىىىىىىىا يعطىىىىىىىىىي ز مىىىىىىىىا   ارجيىىىىىىىىىا  لهىىىىىىىىذ  الىىىىىىىىى عوات.  كمىىىىىىىىا أن هنىىىىىىىىىاك شىىىىىىىىىركات 

عة للعقىىىىىىىىىىاقير الطبيىىىىىىىىىىة وشىىىىىىىىىىركات اسىىىىىىىىىىت مار فىىىىىىىىىىي صىىىىىىىىىىن  تىىىىىىىىىىأمين تجار ىىىىىىىىىىة، وكىىىىىىىىىىذلك شىىىىىىىىىىركات مي 
.  وهىىىىىىىىىذا مؤسسىىىىىىىىىات الطىىىىىىىىىب واالستشىىىىىىىىىفاء، تىىىىىىىىى فع بهىىىىىىىىىذا االتجىىىىىىىىىا  ألغىىىىىىىىىراض تجار ىىىىىىىىىة بحتىىىىىىىىىة

ومىىىىىىىىىا يما لىىىىىىىىىه توجىىىىىىىىىه  سياسىىىىىىىىىي عىىىىىىىىىام لتسىىىىىىىىىليع ال ىىىىىىىىى مات وتحو ىىىىىىىىى  مصىىىىىىىىىا ر تمو لهىىىىىىىىىا علىىىىىىىىىى 
عىىىىىىىىىىات  األفىىىىىىىىىىرا .  البعىىىىىىىىىى  الطبقىىىىىىىىىىي لم ىىىىىىىىىى  هىىىىىىىىىىذ  السياسىىىىىىىىىىات يطىىىىىىىىىىال الفئىىىىىىىىىىات الفقيىىىىىىىىىىرة فىىىىىىىىىىي 

 المجتمع.
 

كمىىىىىىىىىىىىا ذكرنىىىىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىىىى ن التىىىىىىىىىىىىأمين فىىىىىىىىىىىىي البرنىىىىىىىىىىىىام  حاضىىىىىىىىىىىىر فىىىىىىىىىىىىي صىىىىىىىىىىىىي ته االجتماعيىىىىىىىىىىىىة، أي 
 ي ىىىىىىىىىىىىة.  وضىىىىىىىىىىىىمن هىىىىىىىىىىىىذا المقتىىىىىىىىىىىىرب فىىىىىىىىىىىىى ن المرتبطىىىىىىىىىىىىة بالوظيفىىىىىىىىىىىىة االجتماعيىىىىىىىىىىىىة لل ولىىىىىىىىىىىىة الح
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 27صفحة |      

 

التىىىىىىىىىىىىأمين التجىىىىىىىىىىىىاري، أو التبىىىىىىىىىىىىا لي، ال يجىىىىىىىىىىىى  لىىىىىىىىىىىىه ذكىىىىىىىىىىىىرا  رغىىىىىىىىىىىىم أن السياسىىىىىىىىىىىىة االقتصىىىىىىىىىىىىا ية 
للحىىىىىىىىىىىىزب تحىىىىىىىىىىىى   األشىىىىىىىىىىىى ا  االقتصىىىىىىىىىىىىا يين بالقطىىىىىىىىىىىىاع ال ىىىىىىىىىىىىا  القىىىىىىىىىىىىائم علىىىىىىىىىىىىى الملكيىىىىىىىىىىىىة 
الفر يىىىىىىىىىىة، والقطىىىىىىىىىىىاع الم ىىىىىىىىىىىتلط، والقطىىىىىىىىىىىاع العىىىىىىىىىىام.  أي أن الحىىىىىىىىىىىزب يقبىىىىىىىىىىى  بالتع  يىىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىىي 

السياسىىىىىىىىة.  لكىىىىىىىىىن هىىىىىىىىىذا ال يعفيىىىىىىىىه مىىىىىىىىىن بلىىىىىىىىورة موقىىىىىىىىىف واضىىىىىىىىى   أشىىىىىىىىكال الملكيىىىىىىىىىة كمىىىىىىىىا فىىىىىىىىىي
تجىىىىىىىىىىىىىا  التطىىىىىىىىىىىىىورات المحتملىىىىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىىىىي عىىىىىىىىىىىىىرض ال ىىىىىىىىىىىىى مات االجتماعيىىىىىىىىىىىىىة ومنهىىىىىىىىىىىىىا الرعايىىىىىىىىىىىىىة 

مىىىىىىىىىىن المفيىىىىىىىىىى  مراجعىىىىىىىىىىة األسىىىىىىىىىىاليب الممكنىىىىىىىىىىة  ،الصىىىىىىىىىىحية والضىىىىىىىىىىمانات االجتماعيىىىىىىىىىىة.  لىىىىىىىىىىذلك
لمعالجىىىىىىىىىىىة  طىىىىىىىىىىىر األمىىىىىىىىىىىن االجتمىىىىىىىىىىىاعي والتىىىىىىىىىىىي يمكىىىىىىىىىىىن حصىىىىىىىىىىىرها بالتىىىىىىىىىىىأمين االجتمىىىىىىىىىىىاعي، 

 تعاوني )التبا لي( والتأمين التجاري.والتأمين ال
 

مىىىىىىىىىىا نر ىىىىىىىىىى  التأكيىىىىىىىىىى  عليىىىىىىىىىىه مىىىىىىىىىىن هىىىىىىىىىىذا العىىىىىىىىىىرض لىىىىىىىىىىيس نقىىىىىىىىىى  سياسىىىىىىىىىىة الحىىىىىىىىىىزب الشىىىىىىىىىىيوعي 
العراقىىىىىىىىىي، أو غيىىىىىىىىىر  مىىىىىىىىىن األحىىىىىىىىىزاب العراقيىىىىىىىىىة فيمىىىىىىىىىا ي ىىىىىىىىى  شىىىىىىىىىبكات األمىىىىىىىىىن االجتمىىىىىىىىىاعي، 
بىىىىىىىىىىى  اإلشىىىىىىىىىىىارة إلىىىىىىىىىىىى أهميىىىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىىىأمين فىىىىىىىىىىىي صىىىىىىىىىىىي ته االجتماعيىىىىىىىىىىىة والتعاونيىىىىىىىىىىىة والتجار ىىىىىىىىىىىة 

االهتمىىىىىىىىىىىىام النظىىىىىىىىىىىري والعملىىىىىىىىىىىي المناسىىىىىىىىىىىىب.  فجميىىىىىىىىىىىع مقترحىىىىىىىىىىىىات بعىىىىىىىىىىى   والىىىىىىىىىىىذي لىىىىىىىىىىىم يلىىىىىىىىىىىى   
برنىىىىىىىىىام  الحىىىىىىىىىزب بشىىىىىىىىىأن هىىىىىىىىىذ  المسىىىىىىىىىألة تفتىىىىىىىىىرض قيىىىىىىىىىام ال ولىىىىىىىىىة لوحىىىىىىىىى ها بتقىىىىىىىىى يم  ىىىىىىىىى مات 
التأمينىىىىىىىىىىات االجتماعيىىىىىىىىىىة وتمو لهىىىىىىىىىىا أيضىىىىىىىىىىا .  وهنىىىىىىىىىىا يتوجىىىىىىىىىىب القىىىىىىىىىىول إن إشىىىىىىىىىىكالية االعتمىىىىىىىىىىا  
 علىىىىىىىىىىى الر ىىىىىىىىىىع النفطىىىىىىىىىىي فىىىىىىىىىىي تمو ىىىىىىىىىى  شىىىىىىىىىىبكات األمىىىىىىىىىىان والتأمينىىىىىىىىىىات بحاجىىىىىىىىىىة إلىىىىىىىىىىى تحليىىىىىىىىىى 

وتقيىىىىىىىىىىىيم نقىىىىىىىىىىى ي م لمىىىىىىىىىىىا هىىىىىىىىىىىو األمىىىىىىىىىىىر بالنسىىىىىىىىىىىبة ألنظمىىىىىىىىىىىة التقاعىىىىىىىىىىى  والتأمينىىىىىىىىىىىات الصىىىىىىىىىىىحية.  
التمو ىىىىىىىى  قضىىىىىىىىية إشىىىىىىىىكالية فىىىىىىىىي غايىىىىىىىىة األهميىىىىىىىىة صىىىىىىىىارت تشىىىىىىىى   حيىىىىىىىىزا  كبيىىىىىىىىرا  فىىىىىىىىي بىىىىىىىىرام  
األحىىىىىىىىىىىىزاب فىىىىىىىىىىىىي الىىىىىىىىىىىى ول ال ر يىىىىىىىىىىىىة المتق مىىىىىىىىىىىىة بسىىىىىىىىىىىىبب الت يىىىىىىىىىىىىر فىىىىىىىىىىىىي البنيىىىىىىىىىىىىة ال يم رافيىىىىىىىىىىىىة، 

  مىىىىىىىىىىىن أهميىىىىىىىىىىىة ال ىىىىىىىىىىى مات واز يىىىىىىىىىىىا  الحاجىىىىىىىىىىىة ل ىىىىىىىىىىى مات المسىىىىىىىىىىىنين، ومحىىىىىىىىىىىاوالت االنتقىىىىىىىىىىىا
. الىىىىىىىىىىىىخ.  .الصىىىىىىىىىىىىحية العامىىىىىىىىىىىىة، ومحار ىىىىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىىىىن ينىىىىىىىىىىىىوي إشىىىىىىىىىىىىاعة م ىىىىىىىىىىىى  هىىىىىىىىىىىىذ  ال ىىىىىىىىىىىى مات .

ومشىىىىىىىىىىروع الىىىىىىىىىىرئيس األمر كىىىىىىىىىىي بىىىىىىىىىىاراك أوبامىىىىىىىىىىا لسىىىىىىىىىىن قىىىىىىىىىىانون يهىىىىىىىىىى ق إلىىىىىىىىىىى تىىىىىىىىىىوفير رعايىىىىىىىىىىة 
اقتصىىىىىىىىىا ية تسىىىىىىىىىتفز -صىىىىىىىىىحية شىىىىىىىىىاملة للمىىىىىىىىىواطن األمر كىىىىىىىىىي م ىىىىىىىىىال جيىىىىىىىىى  لمسىىىىىىىىىألة اجتماعيىىىىىىىىىة

المصىىىىىىىىىىىىىال ، وبعضىىىىىىىىىىىىىها يحىىىىىىىىىىىىىارب  المصىىىىىىىىىىىىىال  والمشىىىىىىىىىىىىىاعر معىىىىىىىىىىىىىا  لىىىىىىىىىىىىى   أطىىىىىىىىىىىىىراق متباينىىىىىىىىىىىىىة
المشىىىىىىىىىىىىروع مىىىىىىىىىىىىن موقىىىىىىىىىىىىف إيىىىىىىىىىىىى يولوجي متىىىىىىىىىىىىوارث مىىىىىىىىىىىىن أيىىىىىىىىىىىىام الحىىىىىىىىىىىىرب البىىىىىىىىىىىىار ة باعتبىىىىىىىىىىىىار 

 المشروع ب عة شيوعية!
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 28صفحة |      

 

وبا تصىىىىىىىىىىىىىىىار، طالمىىىىىىىىىىىىىىىا أن ال ولىىىىىىىىىىىىىىىة العراقيىىىىىىىىىىىىىىىة ر عيىىىىىىىىىىىىىىىة بامتيىىىىىىىىىىىىىىىاز، ومؤسسىىىىىىىىىىىىىىىات الرعايىىىىىىىىىىىىىىىة 
االجتماعيىىىىىىىىىىىىة غيىىىىىىىىىىىىر مكتملىىىىىىىىىىىىة، ويميىىىىىىىىىىىى  السياسىىىىىىىىىىىىيون العراقيىىىىىىىىىىىىون، لقناعىىىىىىىىىىىىات ش صىىىىىىىىىىىىية أو 

لمىىىىىىىىؤ رات  ارجيىىىىىىىىة كتلىىىىىىىىك التىىىىىىىىي يفرضىىىىىىىىها صىىىىىىىىن وق النقىىىىىىىى  الىىىىىىىى ولي، نحىىىىىىىىو محاكىىىىىىىىاة امت ىىىىىىىىاال  
نمىىىىىىىىىىىىىىىوذ  ال ولىىىىىىىىىىىىىىىة الرأسىىىىىىىىىىىىىىىمالية، يصىىىىىىىىىىىىىىىب  موضىىىىىىىىىىىىىىىوع  راسىىىىىىىىىىىىىىىة التأمينىىىىىىىىىىىىىىىات االجتماعيىىىىىىىىىىىىىىىة، 
بأنواعهىىىىىىىىىىىىىىىا الم تلفىىىىىىىىىىىىىىىة، وطىىىىىىىىىىىىىىىرق تمو لهىىىىىىىىىىىىىىىا، أساسىىىىىىىىىىىىىىىية فىىىىىىىىىىىىىىىي رسىىىىىىىىىىىىىىىم سياسىىىىىىىىىىىىىىىات األمىىىىىىىىىىىىىىىن 
االجتمىىىىىىىىىىىاعي.  وضىىىىىىىىىىىمن هىىىىىىىىىىىذ  الرؤيىىىىىىىىىىىة تىىىىىىىىىىىنهض الحاجىىىىىىىىىىىة لتقيىىىىىىىىىىىيم  ور شىىىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىىىأمين 

اقيىىىىىىىىىىىىىة، العامىىىىىىىىىىىىىة وال اصىىىىىىىىىىىىىة، ومىىىىىىىىىىىىىا يمكىىىىىىىىىىىىىن أن تقىىىىىىىىىىىىىوم بىىىىىىىىىىىىىه فىىىىىىىىىىىىىي مجىىىىىىىىىىىىىال الضىىىىىىىىىىىىىمان العر 
االجتمىىىىىىىىىىىىىىاعي والصىىىىىىىىىىىىىىحي والتقاعىىىىىىىىىىىىىىى ي.  وبىىىىىىىىىىىىىىالطبع فىىىىىىىىىىىىىى ن هىىىىىىىىىىىىىىىذ  السياسىىىىىىىىىىىىىىات يجىىىىىىىىىىىىىىىب أن 
توضىىىىىىىىع ضىىىىىىىىمن رؤيىىىىىىىىة واضىىىىىىىىحة لالقتصىىىىىىىىا  العراقىىىىىىىىي مىىىىىىىىن حيىىىىىىىىث توصىىىىىىىىيفه وتح يىىىىىىىى  معىىىىىىىىالم 

ومىىىىىىىىىىىن المناسىىىىىىىىىىىب   15تطىىىىىىىىىىىو ر  بعيىىىىىىىىىىى ا  عىىىىىىىىىىىن االعتمىىىىىىىىىىىا  المطلىىىىىىىىىىى  علىىىىىىىىىىىى الر ىىىىىىىىىىىع النفطىىىىىىىىىىىي.
نىىىىىىىىىىا أن االهتمىىىىىىىىىىام بالتأمينىىىىىىىىىىات االجتماعيىىىىىىىىىىة لىىىىىىىىىىيس بىىىىىىىىىى يال  عىىىىىىىىىىن التركيىىىىىىىىىىز علىىىىىىىىىىى التأكيىىىىىىىىىى  ه

التنميىىىىىىىىىىىة والنمىىىىىىىىىىىو االقتصىىىىىىىىىىىا ي و لىىىىىىىىىىى  فىىىىىىىىىىىر  التشىىىىىىىىىىى ي  والعمىىىىىىىىىىى  علىىىىىىىىىىىى توز ىىىىىىىىىىىع أفضىىىىىىىىىىى  
 لل  ول.  وهذا يتطلب إعا ة لتوز ع المهام بين السوق وال ولة.

 
لقىىىىىىىىىى  أتينىىىىىىىىىىا علىىىىىىىىىىى ذكىىىىىىىىىىر بعىىىىىىىىىىض التقييمىىىىىىىىىىات للحىىىىىىىىىىزب الشىىىىىىىىىىيوعي العراقىىىىىىىىىىي وقىىىىىىىىىى منا فهمنىىىىىىىىىىا 

عض سياسىىىىىىىىاته، نأمىىىىىىىى  أن يقىىىىىىىوم غيرنىىىىىىىىا بتقىىىىىىىىويم مىىىىىىىا أعىىىىىىىىو  فىىىىىىىىي عرضىىىىىىىنا للوصىىىىىىىىول إلىىىىىىىىى لىىىىىىىب
 وضوح أفض .

 
 2009 تشر ن ال اني 24-تشر ن األول 8لن ن 

 

                                                 
التدربةةةةة اييت ةةةةا ية فةةةةي العةةةةراق  ، ببببع ناليك لببببكل ل،ببببك   ل  بببب  ل نيببببظ ل.  بببب  ل لن بببب  ن ةببببعالم  15

لمشببببلأ ) ( 2006-1951الحةةةةديل  الةةةةن ق والديمقراحيةةةةة والسةةةةوق فةةةةي المشةةةةرو  اييت ةةةةا ي الةةةةوحني  

 (2009لن  ن ،ا     قك ظ  ن اش أ م ل    أ ل انل
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 29صفحة |      

 

موضةةةةةةوعات سياسةةةةةةية  حاشةةةةةةية حةةةةةةول التةةةةةةأمين فةةةةةةي مسةةةةةةو  

 للمؤتمر الوحني التاسع للح ب الشيوعي العرايي
 
 

 تسفيالت التأمين لقطا  الدولة في العراقإشارات للتأمين  

 
( 10إلىىىىىىىىىىىىىىىى    3،   2012 1 19)ال مىىىىىىىىىىىىىىىيس  طرابببببببببببببببق الشبببببببببببببببعبنشىىىىىىىىىىىىىىىرت جر ىىىىىىىىىىىىىىى ة 

"مسىىىىىىىىىىىىىىىىو ة موضىىىىىىىىىىىىىىىىوعات سياسىىىىىىىىىىىىىىىىية للمىىىىىىىىىىىىىىىىؤتمر الىىىىىىىىىىىىىىىىوطني التاسىىىىىىىىىىىىىىىىع للحىىىىىىىىىىىىىىىىزب الشىىىىىىىىىىىىىىىىيوعي 
العراقىىىىىىىىىي."  هىىىىىىىىىذ  و يقىىىىىىىىىة مهمىىىىىىىىىة ومتميىىىىىىىىىزة،  اليىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىن النبىىىىىىىىىرة ال طابيىىىىىىىىىة، ترسىىىىىىىىىم معىىىىىىىىىالم 
لسياسىىىىىىىىىىىات  نيىىىىىىىىىىىة ومسىىىىىىىىىىىتقبلية فىىىىىىىىىىىي م تلىىىىىىىىىىىف المجىىىىىىىىىىىاالت.  مىىىىىىىىىىىا يهمنىىىىىىىىىىىا منهىىىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىىىي هىىىىىىىىىىىذ  

 من إشارتين للتأمين. الحاشية حصرا  هو ما ور  فيها
 

 :84اإلشارة األولى ور ت تحت عنوان "الطر   الى تنمية مست امة" في الفقرة 
 

اعىىىىىىىىىىىىىا ة الحيىىىىىىىىىىىىىاة للمنشىىىىىىىىىىىىى ت والمؤسسىىىىىىىىىىىىىات االنتاجيىىىىىىىىىىىىىة الصىىىىىىىىىىىىىناعية والزراعيىىىىىىىىىىىىىة، ... 
عبىىىىىىىىىىىىر اصىىىىىىىىىىىىالح اال ارة الفنيىىىىىىىىىىىىة والماليىىىىىىىىىىىىة لقطىىىىىىىىىىىىاع ال ولىىىىىىىىىىىىة، وتىىىىىىىىىىىىوفير مسىىىىىىىىىىىىتلزمات 

  االقتصىىىىىىىىىىىىىىىىا ي والمنفعىىىىىىىىىىىىىىىىة نهوضىىىىىىىىىىىىىىىىه واعىىىىىىىىىىىىىىىىا ة بنائىىىىىىىىىىىىىىىىه علىىىىىىىىىىىىىىىىى اسىىىىىىىىىىىىىىىىس المىىىىىىىىىىىىىىىىر و 
االجتماعيىىىىىىىىىىىة، وتشىىىىىىىىىىىجيع و عىىىىىىىىىىىم القطىىىىىىىىىىىاع ال ىىىىىىىىىىىا ، وتىىىىىىىىىىىأمين الحمايىىىىىىىىىىىة لىىىىىىىىىىىه مىىىىىىىىىىىن 
االغىىىىىىىىىىىراق والمنافسىىىىىىىىىىىة غيىىىىىىىىىىىر العا لىىىىىىىىىىىة، وتىىىىىىىىىىىوفير التسىىىىىىىىىىىهيالت المصىىىىىىىىىىىرفية والتىىىىىىىىىىىأمين 
وال ىىىىىىىىىىى مات، كىىىىىىىىىىىي يسىىىىىىىىىىىتعي  هىىىىىىىىىىىذا القطىىىىىىىىىىىاع عافيتىىىىىىىىىىىه و ور  فىىىىىىىىىىىي رفىىىىىىىىىىى  االقتصىىىىىىىىىىىا  

 الوطني.
 

العراقىىىىىىىىي أول حىىىىىىىىزب سياسىىىىىىىىي فىىىىىىىىي العىىىىىىىىراق بهىىىىىىىىذ  اإلشىىىىىىىىارة ر مىىىىىىىىا يكىىىىىىىىون الحىىىىىىىىزب الشىىىىىىىىيوعي 
يىىىىىىىىىىى    كلمىىىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىىىأمين، بمعناهىىىىىىىىىىىا االصىىىىىىىىىىىطالحي، فىىىىىىىىىىىي واحىىىىىىىىىىى ة مىىىىىىىىىىىن أ بياتىىىىىىىىىىىه المهمىىىىىىىىىىىة.  



 منوذجا  احلزب الش يوعي العرايق  - قراءة أ ولية يف موضوعة حضور وغياب التأ مني قية والتأ مني:الاحزاب العرا

 
 

 

 
 

 30صفحة |      

 

  1لكىىىىىىىىىن التىىىىىىىىىأمين فىىىىىىىىىي صىىىىىىىىىورة التأمينىىىىىىىىىات االجتماعيىىىىىىىىىة لىىىىىىىىىيس غائبىىىىىىىىىا  فىىىىىىىىىي أ بيىىىىىىىىىات الحىىىىىىىىىزب.
 وق  وصفنا اهتمام الحزب بهذ  التأمينات بالقول:

لتفصىىىىىىىىىىىىىي ، بموضىىىىىىىىىىىىىوع إن الحىىىىىىىىىىىىىزب الشىىىىىىىىىىىىىيوعي يبىىىىىىىىىىىىى ي اهتمامىىىىىىىىىىىىىا ، مىىىىىىىىىىىىىع بعىىىىىىىىىىىىىض ا
التىىىىىىىىىىأمين ولكىىىىىىىىىىن لىىىىىىىىىىيس فىىىىىىىىىىي صىىىىىىىىىىي ته التجار ىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىي حمايىىىىىىىىىىة األفىىىىىىىىىىرا  والشىىىىىىىىىىركات 
ضىىىىىىىىىىىىىى  ال سىىىىىىىىىىىىىىائر التىىىىىىىىىىىىىىي تصىىىىىىىىىىىىىىيبها، ولىىىىىىىىىىىىىىيس أيضىىىىىىىىىىىىىىا  ك ليىىىىىىىىىىىىىىة تمو ليىىىىىىىىىىىىىىة للنشىىىىىىىىىىىىىىا  
نمىىىىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىىىن منظىىىىىىىىىىىور األشىىىىىىىىىىىىكال الم تلفىىىىىىىىىىىة للضىىىىىىىىىىىىمان  االقتصىىىىىىىىىىىا ي االسىىىىىىىىىىىت ماري، وا 

 .االجتماعي التي يحصرها بال ولة إذ ال ير  أي  ور للسوق بهذا الشأن
 

ولعىىىىىىىى  األحىىىىىىىىزاب األ ىىىىىىىىر ، وغيرهىىىىىىىىا مىىىىىىىىن المؤسسىىىىىىىىات، تسىىىىىىىىير فىىىىىىىىي ذات الىىىىىىىىنه  كىىىىىىىىي ينىىىىىىىىال 
النشىىىىىىىىىىىىىىىا  التىىىىىىىىىىىىىىىأميني اهتمامىىىىىىىىىىىىىىىا  حقيقيىىىىىىىىىىىىىىىا  ويصىىىىىىىىىىىىىىىب  جىىىىىىىىىىىىىىىزءا  مىىىىىىىىىىىىىىىن برامجهىىىىىىىىىىىىىىىا و طابهىىىىىىىىىىىىىىىا 

 االقتصا ي.
 

نالحىىىىىىىىىىى  فىىىىىىىىىىىي الفقىىىىىىىىىىىرة المقتبسىىىىىىىىىىىة أن "تشىىىىىىىىىىىجيع و عىىىىىىىىىىىم القطىىىىىىىىىىىاع ال ىىىىىىىىىىىا " يبىىىىىىىىىىى و كجملىىىىىىىىىىىة 
ن الموضىىىىىىىىىىوعات السياسىىىىىىىىىىية ال اعتراضىىىىىىىىىىية فىىىىىىىىىىي السىىىىىىىىىىياق وكأنىىىىىىىىىىه رسىىىىىىىىىىالة سىىىىىىىىىىر عة للقىىىىىىىىىىار  أ

تهمىىىىىىىى  هىىىىىىىىذا القطىىىىىىىىاع.  لقىىىىىىىى  كىىىىىىىىان مىىىىىىىىن المناسىىىىىىىىب إفىىىىىىىىرا  فقىىىىىىىىرة  اصىىىىىىىىة بالقطىىىىىىىىاع ال ىىىىىىىىا  
ألنىىىىىىىىىىه يم ىىىىىىىىىى  شىىىىىىىىىىكال  معينىىىىىىىىىىا  للملكيىىىىىىىىىىة والتنظىىىىىىىىىىيم االقتصىىىىىىىىىىا ي مىىىىىىىىىىن بىىىىىىىىىىين أشىىىىىىىىىىكال أ ىىىىىىىىىىر  
)ال ىىىىىىىىىىىىا  والعىىىىىىىىىىىىام والم ىىىىىىىىىىىىتلط والتعىىىىىىىىىىىىاوني واألجنبىىىىىىىىىىىىي(، وهىىىىىىىىىىىىو قطىىىىىىىىىىىىاع لىىىىىىىىىىىىم يمىىىىىىىىىىىىارس  ورا  

 نذ تكو ن ال ولة العراقية الح ي ة.قيا يا  في االقتصا  العراقي م
 

ر فيىىىىىىىىه اهتمىىىىىىىىام الحىىىىىىىىزب بالتىىىىىىىىأمين نىىىىىىىىر  أنىىىىىىىىه حتىىىىىىىىى اآلن، وحسىىىىىىىىب فىىىىىىىىي الوقىىىىىىىىت الىىىىىىىىذي نكب ىىىىىىىى
المعلومىىىىىىىىىىىىىات المتىىىىىىىىىىىىىوفرة لىىىىىىىىىىىىى ينا، ينظىىىىىىىىىىىىىر إلىىىىىىىىىىىىىى التىىىىىىىىىىىىىأمين مىىىىىىىىىىىىىرة مىىىىىىىىىىىىىن  ىىىىىىىىىىىىىالل التأمينىىىىىىىىىىىىىات 
االجتماعيىىىىىىىىىىىة ومىىىىىىىىىىىرة مىىىىىىىىىىىن  ىىىىىىىىىىىالل قيىىىىىىىىىىىام ال ولىىىىىىىىىىىة بتىىىىىىىىىىىوفير تسىىىىىىىىىىىهيالت التىىىىىىىىىىىأمين للمنشىىىىىىىىىىى ت 

الصىىىىىىىىىىناعية والزراعيىىىىىىىىىىة التابعىىىىىىىىىىة لقطىىىىىىىىىىاع ال ولىىىىىىىىىىة.  وهىىىىىىىىىىذ  النظىىىىىىىىىىرة والمؤسسىىىىىىىىىىات االنتاجيىىىىىىىىىىة 
 مح و ة وقاصرة ال تستوعب ال ور االنتاجي واالست ماري للنشا  التأميني.

 
                                                 

الثقافةةةة  ببب نأ   ،  بببف ن  ببب   ن شببب  ة  ن ع ن ببب يأ  ن كسم ابببك  نال ك،كة بببظ  ببب  ن عببب نيممصببب كم ل،بببكتأ ي 1

 ممدلة التأمين العرايي.  رش   أ  ك     2010أ 338أ ن عال الدديد 

http://misbahkamal.blogspot.com/2010/08/338-2010-56-65.html 
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 31صفحة |      

 

 
 

 مقتر  لالهتمام بقطا  التأمين

 
وقىىىىىىىىىى  قىىىىىىىىىى منا وجهىىىىىىىىىىة نظرنىىىىىىىىىىا با تصىىىىىىىىىىار عىىىىىىىىىىن التىىىىىىىىىىأمين عنىىىىىىىىىى  مناقشىىىىىىىىىىة مسىىىىىىىىىىو تي برنىىىىىىىىىىام  

ايىىىىىىىىىىالء اهتمىىىىىىىىىىام  ىىىىىىىىىىا  لقطىىىىىىىىىىاع التىىىىىىىىىىأمين  الحىىىىىىىىىىزب ونظامىىىىىىىىىىه الىىىىىىىىىى ا لي، واقترحنىىىىىىىىىىا ضىىىىىىىىىىرورة
 2حسب الصياغة أ نا :

 
يسىىىىىىىىتح  قطىىىىىىىىاع التىىىىىىىىأمين اهتمامىىىىىىىىا   اصىىىىىىىىا  نظىىىىىىىىرا  للىىىىىىىى ور "اإلنتىىىىىىىىاجي" الىىىىىىىىذي يلعبىىىىىىىىه 
فىىىىىىىىىىىي التعىىىىىىىىىىىويض عىىىىىىىىىىىن األضىىىىىىىىىىىرار وال سىىىىىىىىىىىائر التىىىىىىىىىىىي تلحىىىىىىىىىىى  بىىىىىىىىىىىاألفرا  والشىىىىىىىىىىىركات 
والىىىىىىىى ور االسىىىىىىىىت ماري مىىىىىىىىن  ىىىىىىىىالل تجميىىىىىىىىع أقسىىىىىىىىا  التىىىىىىىىأمين، وسىىىىىىىىيز ا  هىىىىىىىىذا الىىىىىىىى ور 

القتصىىىىىىىىىىىىىا ي واالجتمىىىىىىىىىىىىىاعي للعىىىىىىىىىىىىىراق وتعىىىىىىىىىىىىىاظم أقسىىىىىىىىىىىىىا  شىىىىىىىىىىىىىركات مىىىىىىىىىىىىىع التطىىىىىىىىىىىىىور ا
التىىىىىىىىأمين العامىىىىىىىىة وال اصىىىىىىىىة.  لىىىىىىىىذلك سىىىىىىىىنعم  علىىىىىىىىى إعىىىىىىىىا ة النظىىىىىىىىر بقىىىىىىىىانون تنظىىىىىىىىيم 

لت ييىىىىىىىىر الرؤيىىىىىىىىة ال اطئىىىىىىىىة التىىىىىىىىي يقىىىىىىىىوم عليهىىىىىىىىا هىىىىىىىىذا  2005أعمىىىىىىىىال التىىىىىىىىأمين لسىىىىىىىىنة 
القىىىىىىىىىانون ورسىىىىىىىىىم سياسىىىىىىىىىة للقطىىىىىىىىىاع لمنىىىىىىىىىع تسىىىىىىىىىرب أقسىىىىىىىىىا  التىىىىىىىىىأمين  ىىىىىىىىىار  العىىىىىىىىىراق 

 3يقوم على:
 
  إجىىىىىىىىىىىراء التىىىىىىىىىىىأمين علىىىىىىىىىىىى األصىىىىىىىىىىىول والمسىىىىىىىىىىىؤوليات القانونيىىىىىىىىىىىة الناشىىىىىىىىىىىئة اشىىىىىىىىىىىترا -1

عنهىىىىىىىىا لىىىىىىىىى   شىىىىىىىىركات تىىىىىىىىىأمين مسىىىىىىىىجلة لىىىىىىىىى   الىىىىىىىى وائر الم تصىىىىىىىىىة فىىىىىىىىي العىىىىىىىىىراق 
 ومجازة من قب   يوان التأمين العراقي.

 
 ىىىىىىىىىار  القواعىىىىىىىىى  الرقابيىىىىىىىىىة أي التىىىىىىىىىأمين تحىىىىىىىىىر م إجىىىىىىىىىراء التىىىىىىىىىأمين  ىىىىىىىىىار  العىىىىىىىىىراق،  -2

 التي ي يرها  يوان التأمين.

                                                 
 .2011  /أتة ً  18أ ن  ، ً حري  الشعب 2

http://www.iraqicp.com/2010-12-30-11-08-49/5959-2011-08-18-19-43-31.html 
 

ه  ن ،قك  ببك  ن بب ن ل  باببك   ةببد هال ةاببك  ع   كببك  ه ببم مببك  بباة،حك مببع ل نيببك   لصبب   ظ  قبب   لحببك أببب   3

 نالتكصكص مع لنت   تك     كا ن كسم ع.

http://www.iraqicp.com/2010-12-30-11-08-49/5959-2011-08-18-19-43-31.html
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لىىىىىىىىىىزام  فىىىىىىىىىىرض غرامىىىىىىىىىىات -3 ماليىىىىىىىىىىة وغيىىىىىىىىىىر ماليىىىىىىىىىىة عنىىىىىىىىىى  م الفىىىىىىىىىىة هىىىىىىىىىىذا الشىىىىىىىىىىر  وا 

الطىىىىىىىىرق الم ىىىىىىىىالف بشىىىىىىىىراء التىىىىىىىىأمين مىىىىىىىىن شىىىىىىىىركة تىىىىىىىىأمين مسىىىىىىىىجلة ومجىىىىىىىىازة فىىىىىىىىي 
 العراق.

 
تعز ىىىىىىىىز االلتىىىىىىىىزام بهىىىىىىىىذ  الشىىىىىىىىرو  وضىىىىىىىىمان تطبيقهىىىىىىىىا مىىىىىىىىن  ىىىىىىىىالل التنسىىىىىىىىي  مىىىىىىىىع:  -4

اإل ارات الجمركيىىىىىىىىىة لتقييىىىىىىىىىى  إ ىىىىىىىىىىرا  البضىىىىىىىىىىائع المسىىىىىىىىىتور ة علىىىىىىىىىىى أنواعهىىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىىن 
لبر ىىىىىىىىىىىىة أو البحر ىىىىىىىىىىىىة أو الجويىىىىىىىىىىىىة وذلىىىىىىىىىىىىك باشىىىىىىىىىىىىترا  إبىىىىىىىىىىىىراز المىىىىىىىىىىىىوان  العراقيىىىىىىىىىىىىة ا

 و يقة تأمين صا رة من شركة تأمين مسجلة ومجازة في العراق.
 
عىىىىىىىىى م تقىىىىىىىىى يم السىىىىىىىىىلف أو الىىىىىىىىى فع علىىىىىىىىىى الحسىىىىىىىىىاب أو إجىىىىىىىىىراء التسىىىىىىىىىوية النهائيىىىىىىىىىة  -5

لعقىىىىىىىىىىىو  المقىىىىىىىىىىىاوالت  ون إبىىىىىىىىىىىراز و يقىىىىىىىىىىىة تىىىىىىىىىىىأمين صىىىىىىىىىىىا رة مىىىىىىىىىىىن شىىىىىىىىىىىركة تىىىىىىىىىىىأمين 
 مسجلة ومجازة في العراق.

 
عقىىىىىىىو  ال ولىىىىىىىة علىىىىىىىى إجىىىىىىىراء التىىىىىىىأمين مىىىىىىىع شىىىىىىىركات تىىىىىىىأمين مسىىىىىىىجلة الىىىىىىىن  فىىىىىىىي  -6

 ومجازة في العراق.
 
ضىىىىىىىىىىىىمان اسىىىىىىىىىىىىتقاللية  يىىىىىىىىىىىىوان التىىىىىىىىىىىىأمين عىىىىىىىىىىىىن وزارة الماليىىىىىىىىىىىىة وتكىىىىىىىىىىىىر س مكانتىىىىىىىىىىىىه  -7

 كمؤسسة شبه حكومية.
 
تىىىىىىىىىىىىأمين صىىىىىىىىىىىىناعة الىىىىىىىىىىىىىنفط فىىىىىىىىىىىىي جميىىىىىىىىىىىىىع مراحلهىىىىىىىىىىىىا لىىىىىىىىىىىىى   شىىىىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىىىىىأمين  -8

 المسجلة في العراق العامة أو ال اصة.
 
 م  مع شركات التأمين العامة وال اصة.المساواة في التعا -9

جعىىىىىىىىىىىى  جمعيىىىىىىىىىىىىة شىىىىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىىىىأمين العراقيىىىىىىىىىىىىة مؤسسىىىىىىىىىىىىة مفتوحىىىىىىىىىىىىة لجميىىىىىىىىىىىىع  -10
أعضىىىىىىىىىىائها مىىىىىىىىىىن شىىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىىأمين والتأكيىىىىىىىىىى  علىىىىىىىىىىى الهويىىىىىىىىىىة غيىىىىىىىىىىر الحكوميىىىىىىىىىىة 

 للجمعية، والمساواة بين شركات التأمين العامة وال اصة.
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ضىىىىىىىىىىررة معالجىىىىىىىىىىة إرث النظىىىىىىىىىىام المبىىىىىىىىىىا  فيمىىىىىىىىىىا ي ىىىىىىىىىى  مصىىىىىىىىىىال  األطىىىىىىىىىىراق المت -11

و اصىىىىىىىىىة أولئىىىىىىىىىىك الىىىىىىىىىذين هجىىىىىىىىىىروا بذر عىىىىىىىىىة التبعيىىىىىىىىىىة، وحىىىىىىىىى  أيىىىىىىىىىىة إشىىىىىىىىىكاالت قائمىىىىىىىىىىة 
بىىىىىىىىين شىىىىىىىىركات التىىىىىىىىأمين العامىىىىىىىىة وحكومىىىىىىىىة إقلىىىىىىىىيم كور سىىىىىىىىتان ب يىىىىىىىىة التمهيىىىىىىىى  لرجىىىىىىىىوع 
وتأسىىىىىىىىىىىيس فىىىىىىىىىىىروع لشىىىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىىىأمين العامىىىىىىىىىىىة وال اصىىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىىي اإلقلىىىىىىىىىىىيم، ووضىىىىىىىىىىىع 

 أسس سوق تأميني في رالي موح .
 

ن للمسىىىىىىىىىىىىىاهمة فىىىىىىىىىىىىىي التىىىىىىىىىىىىىأمين ونعمىىىىىىىىىىىىى  أيضىىىىىىىىىىىىىا  علىىىىىىىىىىىىىى تشىىىىىىىىىىىىىجيع شىىىىىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىىىىىأمي
 الصحي كمكم  للضمانات االجتماعية.

 
لىىىىىىىىم نتوقىىىىىىىىع أن تضىىىىىىىىم المسىىىىىىىىو ة كىىىىىىىى  هىىىىىىىىذ  التفاصىىىىىىىىي  ألنهىىىىىىىىا ت قىىىىىىىى  المىىىىىىىىتن وال تسىىىىىىىىتقيم مىىىىىىىىع 
الهىىىىىىى ق المرجىىىىىىىو منهىىىىىىىا وهىىىىىىىي إشىىىىىىىاعة الموضىىىىىىىوعات بىىىىىىىين أكبىىىىىىىر عىىىىىىى   ممكىىىىىىىن مىىىىىىىن القىىىىىىىراء، 

فىىىىىىىىىي والتعبئىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىن أجىىىىىىىىى  تبنىىىىىىىىىي وترجمىىىىىىىىىة بعىىىىىىىىىض أو كىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىا ور  فيهىىىىىىىىىا إلىىىىىىىىىى سياسىىىىىىىىىات 
المجىىىىىىىاالت الم تلفىىىىىىىة.  ومىىىىىىىن بىىىىىىىاب حسىىىىىىىن الظىىىىىىىىن نقىىىىىىىول بىىىىىىىأن المسىىىىىىىو ة فشىىىىىىىلت فىىىىىىىي إبىىىىىىىىراز 

  ور متميز للتأمين.
 

مسىىىىىىىىىىىو ة الموضىىىىىىىىىىىوعات السياسىىىىىىىىىىىية ليسىىىىىىىىىىىت معنيىىىىىىىىىىىة بالتىىىىىىىىىىىأمين كقطىىىىىىىىىىىاع متميىىىىىىىىىىىز، ووجىىىىىىىىىىىو   
فىىىىىىىىىىىىي السىىىىىىىىىىىىياق الىىىىىىىىىىىىذي ور  فيىىىىىىىىىىىىه هىىىىىىىىىىىىو تحصىىىىىىىىىىىىي  حاصىىىىىىىىىىىى ، ال يحتىىىىىىىىىىىىا  إلىىىىىىىىىىىىى ت صىىىىىىىىىىىىي  

األولىىىىىىىىى فىىىىىىىىي الىىىىىىىىن  المقتىىىىىىىىبس أعىىىىىىىىال ، وتقيىىىىىىىىيم.  كىىىىىىىىان مىىىىىىىىن المفيىىىىىىىى  االسىىىىىىىىتفا ة مىىىىىىىىن الفقىىىىىىىىرة 
ضبببببببببرورة االهتمببببببببال بقطببببببببباع التببببببببأمين وقضبببببببببايا  األساسبببببببببية أو اإلشىىىىىىىىارة، مىىىىىىىى ال ، إلىىىىىىىىى 

الموروثببببببببة وتلببببببببد التبببببببببي اسببببببببتجدت بعببببببببد االحبببببببببتالل األمرالببببببببي ودور  "اإلنتببببببببباجي" و 
"االسبببببببببببتثمار " فبببببببببببي حمايبببببببببببة المنشببببببببببب ت العامبببببببببببة والخاصبببببببببببة واألسبببببببببببر واألفبببببببببببراد 

رغىىىىىىىىىم عموميتهىىىىىىىىىا، كافيىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىي م ىىىىىىىىى  هىىىىىىىىىذ  الو يقىىىىىىىىىة  .  م ىىىىىىىىى  هىىىىىىىىىذ  اإلشىىىىىىىىىارة،واالسبببببببببتثمار
 ألنها تل   التفاصي  التي اقترحناها.

 
فعلىىىىىىىىى سىىىىىىىىبي  الم ىىىىىىىىال، يمكىىىىىىىىن أن نىىىىىىىىر  الوظيفىىىىىىىىة "اإلنتاجيىىىىىىىىة" فىىىىىىىىي مسىىىىىىىىاهمة التىىىىىىىىأمين فىىىىىىىىي 
الحفىىىىىىىىىىىىاا علىىىىىىىىىىىىى المؤسسىىىىىىىىىىىىات اإلنتاجيىىىىىىىىىىىىة الصىىىىىىىىىىىىناعية )و يقىىىىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىىىىأمين علىىىىىىىىىىىىى ممتلكىىىىىىىىىىىىات 
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 34صفحة |      

 

الحر ىىىىىىىىىىى  وأ طىىىىىىىىىىىار أ ىىىىىىىىىىىر ، المنشىىىىىىىىىى ت العامىىىىىىىىىىىة وال اصىىىىىىىىىىىة علىىىىىىىىىىىى أنواعهىىىىىىىىىىىا ضىىىىىىىىىىى   طىىىىىىىىىىىر 
و يقىىىىىىىىة التىىىىىىىىىأمين علىىىىىىىىىى ال سىىىىىىىىىائر الماليىىىىىىىىىة المترتبىىىىىىىىىة علىىىىىىىىىى توقىىىىىىىىىف اإلنتىىىىىىىىىا  نتيجىىىىىىىىىة لحىىىىىىىىىا ث 
عرضىىىىىىىىىي وهىىىىىىىىىي المعروفىىىىىىىىىة باسىىىىىىىىىم و يقىىىىىىىىىة تىىىىىىىىىأمين  سىىىىىىىىىارة األر ىىىىىىىىىاح( والمؤسسىىىىىىىىىات الزراعيىىىىىىىىىة 

 )التأمين على المع ات الزراعية، التأمين على المحاصي ، تأمين المواشي(.
 

 مين  تموي  األضرار والمسا رت تيك موضوعة تسفيالت التأ

 
ت ىىىىىىى ىىىىىىىىب ضىىىىىىىىمنا  لعىىىىىىى  مىىىىىىىىا كىىىىىىىىان يىىىىىىى ور فىىىىىىىىي ذهىىىىىىىىن كي اب مسىىىىىىىىو ة الموضىىىىىىىىوعات السياسىىىىىىىية ينص 

علىىىىىىىىىى  ور التىىىىىىىىىأمين فىىىىىىىىىي إعىىىىىىىىىا ة الحيىىىىىىىىىاة للمنشىىىىىىىىى ت والمؤسسىىىىىىىىىات الصىىىىىىىىىناعية والزراعيىىىىىىىىىة ى 
وهىىىىىىىىي القضىىىىىىىىية األساسىىىىىىىىية.  إعىىىىىىىىا ة الحيىىىىىىىىاة، تأمينيىىىىىىىىا ، هنىىىىىىىىا هىىىىىىىىو بمعنىىىىىىىىى حمايىىىىىىىىة المنشىىىىىىىى ت 

ل التعىىىىىىىىىويض النقىىىىىىىىى ي لكلفىىىىىىىىىة تصىىىىىىىىىلي  الضىىىىىىىىىرر أو ال سىىىىىىىىىارة التىىىىىىىىىي والمؤسسىىىىىىىىىات مىىىىىىىىىن  ىىىىىىىىىال
قىىىىىىىىى  تتعىىىىىىىىىرض لهىىىىىىىىىا المؤسسىىىىىىىىىات والمنشىىىىىىىىى ت واسىىىىىىىىىتعا ة الوضىىىىىىىىىع الىىىىىىىىىذي كانىىىىىىىىىت عليىىىىىىىىىه قبىىىىىىىىى  
الضىىىىىىىىىىىىرر أو ال سىىىىىىىىىىىىىارة.  لنت يىىىىىىىىىىىىى  با تصىىىىىىىىىىىىىار شىىىىىىىىىىىىى ي  وبانتقائيىىىىىىىىىىىىىة بعىىىىىىىىىىىىىض السىىىىىىىىىىىىىينار وهات 

 بهذا ال صو  لتفكيك أطروحة تسهيالت التأمين.
 

يفىىىىىىىىىة التعىىىىىىىىىويض فىىىىىىىىى ن المؤسسىىىىىىىىىات والمنشىىىىىىىىى ت قىىىىىىىىى  إن لىىىىىىىىىم يكىىىىىىىىىن هنىىىىىىىىىاك تىىىىىىىىىأمين يقىىىىىىىىىوم بوظ
، احتياطيات ببببببببا الماليببببببببةتضىىىىىىىىطر فىىىىىىىىي حالىىىىىىىىة تعرضىىىىىىىىها ل ضىىىىىىىىرار الكبيىىىىىىىىرة إلىىىىىىىىى اسىىىىىىىىت  ام 

االقتببببببببببراض مببببببببببن إن كانىىىىىىىىىت متىىىىىىىىىىوفرة، لتمو ىىىىىىىىىى  كلفىىىىىىىىىىة التصىىىىىىىىىىلي .  أو قىىىىىىىىى  تضىىىىىىىىىىطر إلىىىىىىىىىىى 
، هىىىىىىىىىذا إن كانىىىىىىىىىت المصىىىىىىىىىارق مسىىىىىىىىىتع ة لتقىىىىىىىىى يم القىىىىىىىىىروض لمؤسسىىىىىىىىىة تعرضىىىىىىىىىت المصبببببببببار 

 اجها نتيجة لحا ث عرضي.ل سارة كبيرة وتوقف انت
 

 صببببببببندوق احتيبببببببباطي للطببببببببوار  ر مىىىىىىىا تقىىىىىىىىوم المؤسسىىىىىىىىة، فىىىىىىىي إطىىىىىىىىار إ ارة ال طىىىىىىىىر، تكىىىىىىىو ن 
ممىىىىىىىىىا يعنىىىىىىىىىي حجىىىىىىىىىز رصىىىىىىىىىي  معىىىىىىىىىين سىىىىىىىىىنويا .  لكىىىىىىىىىن المعلومىىىىىىىىىات المتىىىىىىىىىوفرة ال تؤكىىىىىىىىى  وجىىىىىىىىىو  
م ىىىىىىىىىى  هىىىىىىىىىىىذا الصىىىىىىىىىىىن وق لىىىىىىىىىى   المنشىىىىىىىىىىى ت والمؤسسىىىىىىىىىىىات العامىىىىىىىىىىة أو ال اصىىىىىىىىىىىة  ونكىىىىىىىىىىىم إ ارة 

بعىىىىىىىى   قليىىىىىىىى  مىىىىىىىىن المهن سىىىىىىىىين و  ىىىىىىىىر ن ي ططىىىىىىىىون ال طىىىىىىىىر التىىىىىىىىي يظىىىىىىىى  فهمهىىىىىىىىا محصىىىىىىىىورا  
 لمستقب  مؤسساتهم.
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 35صفحة |      

 

وفىىىىىىىىىىي غيىىىىىىىىىىىر هىىىىىىىىىىذ  الحىىىىىىىىىىىاالت قىىىىىىىىىى  تلجىىىىىىىىىىىأ المؤسسىىىىىىىىىىات والمنشىىىىىىىىىىى ت العامىىىىىىىىىىة إلىىىىىىىىىىىى الراعىىىىىىىىىىىي 
األعظىىىىىىىىىم عنىىىىىىىىى  غيىىىىىىىىىاب الحمايىىىىىىىىىة التأمينيىىىىىىىىىة أو عىىىىىىىىى م كفايىىىىىىىىىة هىىىىىىىىىذ  الحمايىىىىىىىىىة لتمو ىىىىىىىىى  كلفىىىىىىىىىة 
تصىىىىىىىىىىىىىىلي  األضىىىىىىىىىىىىىىرار الما يىىىىىىىىىىىىىىة أو  سىىىىىىىىىىىىىىارة اإلنتىىىىىىىىىىىىىىا  بسىىىىىىىىىىىىىىبب حىىىىىىىىىىىىىىا ث عرضىىىىىىىىىىىىىىي ى أي 

الممولىىىىىىىىىة أساسىىىىىىىىىا  مىىىىىىىىىن الر ىىىىىىىىىع النفطىىىىىىىىىي والضىىىىىىىىىرائب.   اد علببببببببب  خزانبببببببببة الدولبببببببببةاالعتمببببببببب
ولكىىىىىىىىىن ال ز نىىىىىىىىىة قىىىىىىىىى  ال تمتلىىىىىىىىىك أرصىىىىىىىىى ة كافيىىىىىىىىىة لهىىىىىىىىىذا ال ىىىىىىىىىرض ألن هنىىىىىىىىىاك وجىىىىىىىىىو  صىىىىىىىىىرق 
أ ىىىىىىىىىىر  لهىىىىىىىىىىا األسىىىىىىىىىىبقية كتلىىىىىىىىىىك التىىىىىىىىىىي تصىىىىىىىىىىرق علىىىىىىىىىىى الضىىىىىىىىىىمان وال ىىىىىىىىىى مات االجتماعيىىىىىىىىىىة 
ارة والبنيىىىىىىىىىىىة التحتيىىىىىىىىىىىة.  هنىىىىىىىىىىىا الطامىىىىىىىىىىىة الكبىىىىىىىىىىىر : التصىىىىىىىىىىىفية كحىىىىىىىىىىى  نهىىىىىىىىىىىائي وتحقيىىىىىىىىىىى   سىىىىىىىىىىى

 حقيقية في ال روة االقتصا ية للبل .
 

 العرض والطلب على التأمين

 
تسىىىىىىىىىىىىىهيالت التىىىىىىىىىىىىىأمين متىىىىىىىىىىىىىوفرة فىىىىىىىىىىىىىي العىىىىىىىىىىىىىراق مىىىىىىىىىىىىىن  ىىىىىىىىىىىىىالل شىىىىىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىىىىىأمين العامىىىىىىىىىىىىىة 
وال اصىىىىىىىىىىىىىة، ولهىىىىىىىىىىىىىذ  الشىىىىىىىىىىىىىركات وسىىىىىىىىىىىىىائلها ال اصىىىىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىىىىي تىىىىىىىىىىىىىوفير الحمايىىىىىىىىىىىىىة المطلوبىىىىىىىىىىىىىة 
ك لمنشىىىىىىىىىى ت القطىىىىىىىىىىاع العىىىىىىىىىىام، بضىىىىىىىىىىمنه قطىىىىىىىىىىاع الىىىىىىىىىىنفط، مىىىىىىىىىىن  ىىىىىىىىىىالل إعىىىىىىىىىىا ة التىىىىىىىىىىأمين وذلىىىىىىىىىى

عنىىىىىىىىى ما تكىىىىىىىىىىون مبىىىىىىىىىالت التىىىىىىىىىىأمين كبيىىىىىىىىىرة و ىىىىىىىىىىار  القىىىىىىىىى رات االكتتابيىىىىىىىىىىة المباشىىىىىىىىىرة للشىىىىىىىىىىركات.  
والمعىىىىىىىىىىىىىروق أن التسىىىىىىىىىىىىىهيالت التأمينيىىىىىىىىىىىىىة )العىىىىىىىىىىىىىرض( المتىىىىىىىىىىىىىوفرة لىىىىىىىىىىىىى   شىىىىىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىىىىىأمين 
العراقيىىىىىىىىىىىىة، بضىىىىىىىىىىىىمنها شىىىىىىىىىىىىركة إعىىىىىىىىىىىىا ة التىىىىىىىىىىىىأمين العراقيىىىىىىىىىىىىة، فقيىىىىىىىىىىىىرة إذا مىىىىىىىىىىىىا قورنىىىىىىىىىىىىت مىىىىىىىىىىىىع 

 سبعينيات القرن الماضي.
 

بىىىىىىىىىىىىىىأن تسىىىىىىىىىىىىىهيالت التىىىىىىىىىىىىىىأمين )عىىىىىىىىىىىىىىرض التىىىىىىىىىىىىىىأمين بل ىىىىىىىىىىىىىىة  مسىىىىىىىىىىىىىو ة الموضىىىىىىىىىىىىىىوعات تىىىىىىىىىىىىىىوحي
ىىىىىىىىىىرة.  ومىىىىىىىىىىن هنىىىىىىىىىىا  االقتصىىىىىىىىىىا ( إمىىىىىىىىىىا غيىىىىىىىىىىر متىىىىىىىىىىوفرة أو أنهىىىىىىىىىىا ليسىىىىىىىىىىت متىىىىىىىىىىوفرة بشىىىىىىىىىىرو  ميس 

 منشأ ال عوة "]لى[توفير التسهيالت المصرفية والتأمين وال  مات."
 

لكىىىىىىىىىن المشىىىىىىىىىىكلة ليسىىىىىىىىىت فىىىىىىىىىىي العىىىىىىىىىرض )عىىىىىىىىىىرض الحمايىىىىىىىىىة التأمينيىىىىىىىىىىة والقىىىىىىىىى رات االكتتابيىىىىىىىىىىة 
فىىىىىىىىىي طلىىىىىىىىىب القطىىىىىىىىىاع العىىىىىىىىىام علىىىىىىىىىى التىىىىىىىىىأمين، وهىىىىىىىىىو طلىىىىىىىىىب ضىىىىىىىىىعيف المواز ىىىىىىىىىة لهىىىىىىىىىا( بىىىىىىىىى  

تجىىىىىىىىىىىىىا  الحضىىىىىىىىىىىىىور الىىىىىىىىىىىىى ائم ل  طىىىىىىىىىىىىىار  الالمبببببببببببببباالة، وماليبببببببببببببة، وتنظيميبببببببببببببةألسىىىىىىىىىىىىىباب 
 )الحوا ث( العرضية الطبيعية والبشر ة التي تتعرض لها األصول الما ية.
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 36صفحة |      

 

 
، إن كىىىىىىىىان الطلىىىىىىىىب موجىىىىىىىىو ا  ف نىىىىىىىىه لىىىىىىىىيس قائمىىىىىىىىا  علىىىىىىىىى أسىىىىىىىىس م روسىىىىىىىىة.  ونحىىىىىىىىن تنظيميببببببببا  
إ ارة ال طىىىىىىىىىىىىىر )ويشىىىىىىىىىىىىى   التىىىىىىىىىىىىىأمين أ ىىىىىىىىىىىىىر محطىىىىىىىىىىىىىة فيهىىىىىىىىىىىىىا: و تم ىىىىىىىىىىىىى  بتحو ىىىىىىىىىىىىى  نىىىىىىىىىىىىىزعم أن 

التىىىىىىىىىي تقىىىىىىىىىوم بتمو ىىىىىىىىىى   العىىىىىىىىىبء المىىىىىىىىىالي لل طىىىىىىىىىر، عنىىىىىىىىىى  وقوعىىىىىىىىىه، علىىىىىىىىىى شىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىىأمين
( تكىىىىىىىىا  أن تكىىىىىىىىون مفقىىىىىىىىو ة فىىىىىىىىي قطىىىىىىىىاع ال ولىىىىىىىىة ال سىىىىىىىىارة أو الضىىىىىىىىرر المترتىىىىىىىىب علىىىىىىىىى ذلىىىىىىىىك

و ت ىىىىىىىىىذ هىىىىىىىىىذا الفقىىىىىىىىىر شىىىىىىىىىك  انعىىىىىىىىى ام أو ضىىىىىىىىىعف   4وحتىىىىىىىىىى فىىىىىىىىىي القطىىىىىىىىىاع النفطىىىىىىىىىي برمتىىىىىىىىىه.
الكىىىىىىىىىىىىىوا ر التأمينيىىىىىىىىىىىىىة الم ر ىىىىىىىىىىىىىة إل ارة البرنىىىىىىىىىىىىىام  التىىىىىىىىىىىىىأميني للمنشىىىىىىىىىىىىىأة ضىىىىىىىىىىىىىمن إطىىىىىىىىىىىىىار إ ارة 
ال طىىىىىىىىىىىىر، إذ لىىىىىىىىىىىىيس هنىىىىىىىىىىىىاك قسىىىىىىىىىىىىم أو شىىىىىىىىىىىىعبة مت صصىىىىىىىىىىىىة بىىىىىىىىىىىى  ارة التىىىىىىىىىىىىأمين.  والوظيفىىىىىىىىىىىىة 
التأمينيىىىىىىىىىىىة تىىىىىىىىىىى ار مىىىىىىىىىىىن قبىىىىىىىىىىى  موظىىىىىىىىىىىف فىىىىىىىىىىىي قسىىىىىىىىىىىم الحسىىىىىىىىىىىابات أو الىىىىىىىىىىى ائرة القانونيىىىىىىىىىىىة.  وال 

ين يىىىىىىى ار بمعرفىىىىىىىة جيىىىىىىى ة ضىىىىىىىير فىىىىىىىي ذلىىىىىىىك، فىىىىىىىي الوقىىىىىىىت الحاضىىىىىىىر، إن كىىىىىىىان برنىىىىىىىام  التىىىىىىىأم
 بأنواع و ائ  التأمين ومتطلبات المنشأة لها.

 
، ليسىىىىىىىىىت هنىىىىىىىىىاك سياسىىىىىىىىىة واضىىىىىىىىىحة لىىىىىىىىى   جميىىىىىىىىىع منشىىىىىىىىى ت قطىىىىىىىىىاع ال ولىىىىىىىىىة إل  ىىىىىىىىىال ماليبببببببببا  

فقىىىىىىىىىىرة فىىىىىىىىىىي موازنتهىىىىىىىىىىا لت طيىىىىىىىىىىة كلفىىىىىىىىىىة شىىىىىىىىىىراء الحمايىىىىىىىىىىة التأمينيىىىىىىىىىىة، والمراجعىىىىىىىىىىة ال ور ىىىىىىىىىىة أو 
الما يىىىىىىىىة المعروضىىىىىىىىىة  السىىىىىىىىنوية لهىىىىىىىىذ  الكلفىىىىىىىىىة انسىىىىىىىىجاما  مىىىىىىىىىع الت يىىىىىىىىرات فىىىىىىىىىي قىىىىىىىىيم األصىىىىىىىىىول

علىىىىىىىىىى التىىىىىىىىىىأمين وتىىىىىىىىىىأ ير عامىىىىىىىىىى  التضىىىىىىىىىى م علىىىىىىىىىى القيمىىىىىىىىىىة االسىىىىىىىىىىتب الية ل صىىىىىىىىىىول والحاجىىىىىىىىىىة 
ألغطيىىىىىىىىىة تأمينيىىىىىىىىىة أكبىىىىىىىىىىر.  ولهىىىىىىىىىذا عنىىىىىىىىى ما تتقىىىىىىىىىى م منشىىىىىىىىىأة إنتاجيىىىىىىىىىة لشىىىىىىىىىىراء و يقىىىىىىىىىة معينىىىىىىىىىىة 
للتىىىىىىىىأمين تصىىىىىىىىاب بال هشىىىىىىىىة حىىىىىىىىين تتعىىىىىىىىرق علىىىىىىىىى حجىىىىىىىىم قسىىىىىىىىط التىىىىىىىىأمين أو علىىىىىىىىى الشىىىىىىىىرو  

 التي تكتتب بها شركات التأمين.
 
فىىىىىىىىي الموقىىىىىىىىف مىىىىىىىىن ال طىىىىىىىىر ظىىىىىىىىاهرة عامىىىىىىىىة فىىىىىىىىي العىىىىىىىىراق و جىىىىىىىى  لىىىىىىىىه حضىىىىىىىىورا   لالمببببببببباالةا

إذ أن تقاليىىىىىىىىىى  التىىىىىىىىىى بر للمسىىىىىىىىىىتقب  ضىىىىىىىىىىعيفة )يمكىىىىىىىىىىن قيىىىىىىىىىىاس  ،قويىىىىىىىىىىا  لىىىىىىىىىى   األفىىىىىىىىىىرا   اصىىىىىىىىىىة
ذلىىىىىىىىىك بحجىىىىىىىىىم صىىىىىىىىىىنا ي  التىىىىىىىىىوفير الفر يىىىىىىىىىة وكىىىىىىىىىىذلك عىىىىىىىىى   و ىىىىىىىىىائ  التىىىىىىىىىىأمين الفر يىىىىىىىىىة علىىىىىىىىىىى 

   منشىىىىىىىىى ت قطىىىىىىىىىىاع الحيىىىىىىىىىاة أو حتىىىىىىىىىى علىىىىىىىىىى المسىىىىىىىىىىاكن(.  والالمبىىىىىىىىىاالة حاضىىىىىىىىىر أيضىىىىىىىىىىا  لىىىىىىىىى
ال ولىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىن  ىىىىىىىىىالل  عىىىىىىىىىو  عىىىىىىىىى م حصىىىىىىىىىول حىىىىىىىىىوا ث كبيىىىىىىىىىرة أو حىىىىىىىىىوا ث متكىىىىىىىىىررة ولىىىىىىىىىذلك 
ليسىىىىىىىىت هنىىىىىىىىاك ضىىىىىىىىرورة للتىىىىىىىىأمين.  وهىىىىىىىىو موقىىىىىىىىف ر مىىىىىىىىا هنىىىىىىىىاك مىىىىىىىىا يبىىىىىىىىرر  لىىىىىىىىو كىىىىىىىىان قائمىىىىىىىىا  

                                                 
 .15 ص (أ2014 ن ع ن  أ ن كسم ع )م ك ظ نقدية مالحظات والتأمين  الن ق و ار مص كم ل،كتأ  4



 منوذجا  احلزب الش يوعي العرايق  - قراءة أ ولية يف موضوعة حضور وغياب التأ مني قية والتأ مني:الاحزاب العرا

 
 

 

 
 

 37صفحة |      

 

علىىىىىىىىىى  راسىىىىىىىىىة وتحليىىىىىىىىى  لمعطيىىىىىىىىىات الحىىىىىىىىىوا ث الواقعىىىىىىىىىة وحجىىىىىىىىىم ال سىىىىىىىىىائر الما يىىىىىىىىىة المترتبىىىىىىىىىة 
 nearسىىىىىىين أو أ نىىىىىىى مىىىىىىن الوقىىىىىىوع عليهىىىىىىا وكىىىىىىذلك تلىىىىىىك الحىىىىىىوا ث التىىىىىىي كانىىىىىىت قىىىىىىاب قو 

miss accidents. 
 

وبالنسىىىىىىىىىىبة لقطىىىىىىىىىىاع الىىىىىىىىىىنفط وفيمىىىىىىىىىىا ي ىىىىىىىىىى  عقىىىىىىىىىىو  التىىىىىىىىىىرا ي  فىىىىىىىىىى ن منشىىىىىىىىىى ت وزارة الىىىىىىىىىىنفط 
لة(  ت لىىىىىىىىىت عىىىىىىىىىن الوظيفىىىىىىىىىة التأمينيىىىىىىىىىة لصىىىىىىىىىال  شىىىىىىىىىركات الىىىىىىىىىنفط العالميىىىىىىىىىة )الشىىىىىىىىىركات الميشىىىىىىىىى  
واكتفىىىىىىىىىىت بىىىىىىىىىى ور "المىىىىىىىىىى ق " علىىىىىىىىىىى مىىىىىىىىىىا ينفىىىىىىىىىى  فىىىىىىىىىىي شىىىىىىىىىىراء التىىىىىىىىىىأمين كجىىىىىىىىىىزء مىىىىىىىىىىن مراقبىىىىىىىىىىة 

ويكىىىىىىىىىىىىا  ذات الوضىىىىىىىىىىىىع أن ينطبىىىىىىىىىىىى  علىىىىىىىىىىىىى العقىىىىىىىىىىىىو    5كلفىىىىىىىىىىىىة اسىىىىىىىىىىىىت را  الىىىىىىىىىىىىنفط.اسىىىىىىىىىىىىتر ا  
 6النفطية لحكومة إقليم كور ستان العراق.

 
مىىىىىىىىىا ذكرنىىىىىىىىىىا  أعىىىىىىىىىىال  ال يسىىىىىىىىىىتنف  موضىىىىىىىىىىوع طلىىىىىىىىىىب قطىىىىىىىىىىاع ال ولىىىىىىىىىىة علىىىىىىىىىىى التىىىىىىىىىىأمين وهىىىىىىىىىىو ال 
يعىىىىىىىى و غيىىىىىىىىر محاولىىىىىىىىة أوليىىىىىىىىة إل ىىىىىىىىارة البحىىىىىىىىث فيىىىىىىىىه  اصىىىىىىىىة وأن المعلومىىىىىىىىات المتىىىىىىىىوفرة لىىىىىىىى ينا 

 ل فيه أو ي بته.وبالتالي ف ن موقفنا يحتا  إلى ما ينفيه أو يع   غير مكتملة 
 

لنيبقىىىىىىىي فىىىىىىىىي البىىىىىىىىال  ائمىىىىىىىا  أن األصىىىىىىىىول الما يىىىىىىىىة لمنشىىىىىىى ت قطىىىىىىىىاع ال ولىىىىىىىىة هىىىىىىىي جىىىىىىىىزء مهىىىىىىىىم، 
ال بىىىىىىىىىىىى  أساسىىىىىىىىىىىىي، مىىىىىىىىىىىىن ال ىىىىىىىىىىىىروة الوطنيىىىىىىىىىىىىة، وهىىىىىىىىىىىىذ  ال ىىىىىىىىىىىىروة بحاجىىىىىىىىىىىىة إلىىىىىىىىىىىىى إ ارة علميىىىىىىىىىىىىة 

 لمناسبة لها.ل  طار التي ق  تتعرض لها بما فيها ترتيب عقو  التأمين ا
 

 إشارات للتأمين  اهت ا  شركات التأمين العالمية

 
اإلشىىىىىىىىىىىارة ال انيىىىىىىىىىىىة للتىىىىىىىىىىىأمين فىىىىىىىىىىىي مسىىىىىىىىىىىو ة الموضىىىىىىىىىىىوعات السياسىىىىىىىىىىىية ور ت تحىىىىىىىىىىىت عنىىىىىىىىىىىوان 

 :200"محاوالت احتواء األزمة" المالية العالمية في الفقرة 
 

                                                 
 مص كم ل،كتأ مصا  يكلل. 5

 
ن كببببسم ع ن ع ن بببب  ال  ةببببكل ا هال   بببب    مببببع  ببببسم ع ن ،اشببببل  ن ال  ببببظأ  ال   صبببب  هال ة ببببم ن ابببب     ببببكا  6

 ن  ة   مع ةق ل    ظ ن ك نت ن ن   ثظ.   ب ن    ح ة م ن ،ةك   نال  كلل  مةك   ن     .
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 38صفحة |      

 

وتجلىىىىىىىىىت األزمىىىىىىىىىة العالميىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىي إفىىىىىىىىىالس عىىىىىىىىى   مىىىىىىىىىن كبر ىىىىىىىىىات المؤسسىىىىىىىىىات الماليىىىىىىىىىة 
فىىىىىىىىىىىي الواليىىىىىىىىىىىات المتحىىىىىىىىىىى ة وأوروبىىىىىىىىىىىا، وبحىىىىىىىىىىى وث اهتىىىىىىىىىىىزاز  طيىىىىىىىىىىىر فىىىىىىىىىىىي  والمصىىىىىىىىىىىرفية

المراكىىىىىىىىىىىىىىز الماليىىىىىىىىىىىىىىة للمصىىىىىىىىىىىىىىارق وشىىىىىىىىىىىىىىركات االسىىىىىىىىىىىىىىت مار والتىىىىىىىىىىىىىىأمين.  وهىىىىىىىىىىىىىىو مىىىىىىىىىىىىىىا 
اسىىىىىىىت عى تىىىىىىىى  ال  مباشىىىىىىىرا  وغيىىىىىىىىر مسىىىىىىىىبوق مىىىىىىىن قبىىىىىىىى  ال ولىىىىىىىىة فىىىىىىىي عواصىىىىىىىىم البلىىىىىىىى ان 
الرأسىىىىىىىىىىىىمالية المتق مىىىىىىىىىىىىة، إسىىىىىىىىىىىىنا ا  لمؤسسىىىىىىىىىىىىاتها الماليىىىىىىىىىىىىة وللحيلولىىىىىىىىىىىىة  ون انهيارهىىىىىىىىىىىىا، 

ن ت اعياتىىىىىىىىه أن ت لىىىىىىىىى  أزمىىىىىىىىىة اقتصىىىىىىىىىا ية شىىىىىىىىاملة، تمتىىىىىىىىى  الىىىىىىىىىى مىىىىىىىىىا الىىىىىىىىذي مىىىىىىىىىن شىىىىىىىىىأ
يسىىىىىىىىىىىىىىمى باالقتصىىىىىىىىىىىىىىا  الحقيقىىىىىىىىىىىىىىي، أي الىىىىىىىىىىىىىىى مجىىىىىىىىىىىىىىال انتىىىىىىىىىىىىىىا  السىىىىىىىىىىىىىىلع وال ىىىىىىىىىىىىىى مات 

 وتوز عها وت اولها.
 

لىىىىىىىىن نتوقىىىىىىىىف طىىىىىىىىويال  امىىىىىىىىام هىىىىىىىىذ  الفقىىىىىىىىرة ونكتفىىىىىىىىي بىىىىىىىىالقول ان اهتىىىىىىىىزاز شىىىىىىىىركات التىىىىىىىىأمين لىىىىىىىىم 
ق التىىىىىىىىي اينقىىىىىىىىذت يكىىىىىىىىن  طيىىىىىىىىرا  لحىىىىىىىى  تعر ضىىىىىىىىها ل فىىىىىىىىالس كمىىىىىىىىا كىىىىىىىىان الحىىىىىىىىال مىىىىىىىىع المصىىىىىىىىار 

بفضىىىىىىىىىى  تىىىىىىىىىى    ال ولىىىىىىىىىىة غيىىىىىىىىىىر المسىىىىىىىىىىبوق إلسىىىىىىىىىىنا ها مىىىىىىىىىىن  ىىىىىىىىىىالل ضىىىىىىىىىىخ األمىىىىىىىىىىوال فيهىىىىىىىىىىا 
لحمايتهىىىىىىىىا مىىىىىىىىن االنهيىىىىىىىىار.  وكىىىىىىىىان هىىىىىىىىذا اإلجىىىىىىىىراء معىىىىىىىىا ال  لتىىىىىىىىأميم هىىىىىىىىذ  المصىىىىىىىىارق مؤقتىىىىىىىىا  
السىىىىىىىىىىتر ا  عافيتهىىىىىىىىىىا وا عىىىىىىىىىىا ة بيعهىىىىىىىىىىا للقطىىىىىىىىىىاع ال ىىىىىىىىىىا  فيمىىىىىىىىىىا بعىىىىىىىىىى .  لىىىىىىىىىىم تكىىىىىىىىىىن شىىىىىىىىىىركات 

نهىىىىىىىىا لىىىىىىىىم تكىىىىىىىىن ميسىىىىىىىىت مرة كبيىىىىىىىىرة فىىىىىىىىي التىىىىىىىىأمين العالميىىىىىىىىة فىىىىىىىىي وضىىىىىىىىع مما ىىىىىىىى  للمصىىىىىىىىارق أل
المنتجىىىىىىىىىىات الماليىىىىىىىىىىة المرتبطىىىىىىىىىىة بىىىىىىىىىىالرهون العقار ىىىىىىىىىىة ال انويىىىىىىىىىىة، المصىىىىىىىىىى ر المباشىىىىىىىىىىر ل زمىىىىىىىىىىة 
الماليىىىىىىىىىىة الكبىىىىىىىىىىر ، باسىىىىىىىىىىت ناء الىىىىىىىىىىذراع المت صىىىىىىىىىى  لواحىىىىىىىىىى ة مىىىىىىىىىىن أكبىىىىىىىىىىر شىىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىىأمين 

 7األمر كية في المشتقات المالية ذات العالقة بضمان القروض العراقية.
 

التىىىىىىىىىىي تعتمىىىىىىىىىى ها شىىىىىىىىىىركات  business modelمىىىىىىىىىىوذ  األعمىىىىىىىىىىال لنتىىىىىىىىىىذكر هنىىىىىىىىىىا أن ن
التىىىىىىىىىىىأمين ال تتىىىىىىىىىىىأ ر بأ طىىىىىىىىىىىار السىىىىىىىىىىىيولة بىىىىىىىىىىىنفس القىىىىىىىىىىى ر الىىىىىىىىىىىذي تتعىىىىىىىىىىىرض لهىىىىىىىىىىىا المصىىىىىىىىىىىارق 
والمؤسسىىىىىىىىىىىىىىىات االسىىىىىىىىىىىىىىىت مار ة األ ىىىىىىىىىىىىىىىر  طالمىىىىىىىىىىىىىىىا التزمىىىىىىىىىىىىىىىت بىىىىىىىىىىىىىىىأ اء وظيفتهىىىىىىىىىىىىىىىا األساسىىىىىىىىىىىىىىىية 
)التىىىىىىىىىىىىىىىأمين علىىىىىىىىىىىىىىىى األ طىىىىىىىىىىىىىىىار االحتماليىىىىىىىىىىىىىىىة، غيىىىىىىىىىىىىىىىر مؤكىىىىىىىىىىىىىىى ة الوقىىىىىىىىىىىىىىىوع(، وا  ارة أصىىىىىىىىىىىىىىىولها 

الضىىىىىىىىىىىىوابط الرقابيىىىىىىىىىىىىة، والعمىىىىىىىىىىىى  كمسىىىىىىىىىىىىت مر مؤسسىىىىىىىىىىىىي علىىىىىىىىىىىىى تنويىىىىىىىىىىىىع و صىىىىىىىىىىىىومها ضىىىىىىىىىىىىمن 

                                                 
أ  صببب م يل. (2014)م ك بببظ ن كبببسم ع ن ع ن ببب أ  التةةةأمين فةةةي التتابةةةات اييت ةةةا ية العراييةةةةمصببب كم ل،بببكتأ  7

أ  لبببببب     ل ن ببببببالك   ن ع ببببببكاأ 181-176 تك ببببببظ ص  185-170لكمبببببب  ن ع ببببببكا  ن كببببببسم عيأ ص 

 . 190-186ص 
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ن شىىىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىىىأمين هىىىىىىىىىىىي عنصىىىىىىىىىىىر مسىىىىىىىىىىىاع  إالمحفظىىىىىىىىىىىة االسىىىىىىىىىىىت مار ة.  ويمكىىىىىىىىىىىن القىىىىىىىىىىىول 
 الستقرار األوضاع المالية.

 

   التأمين كا ت ال للمشفد العاميت ا  العرايي ل يات وأمراض اي

 
 طىىىىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىىىىن مسىىىىىىىىىىىىو ة الموضىىىىىىىىىىىىوعات مىىىىىىىىىىىىا يلىىىىىىىىىىىىي بشىىىىىىىىىىىىأن وضىىىىىىىىىىىىع  79يىىىىىىىىىىىىر  فىىىىىىىىىىىىي الفقىىىىىىىىىىىىرة 

 اجتماعية استراتيجية:-اقتصا ية
 

اليىىىىىىىىوم وبعىىىىىىىى  سىىىىىىىىبع سىىىىىىىىنوات علىىىىىىىىى الت ييىىىىىىىىر تبىىىىىىىىرز الحاجىىىىىىىىة الملحىىىىىىىىة لوضىىىىىىىىع  طىىىىىىىىة 
اجتماعيىىىىىىىىىىىة سىىىىىىىىىىىتراتيجية واضىىىىىىىىىىىحة المعىىىىىىىىىىىالم، تعتمىىىىىىىىىىى  معرفىىىىىىىىىىىة عميقىىىىىىىىىىىة  –اقتصىىىىىىىىىىىا ية 

ب لفيىىىىىىىىىىىىىات وأمىىىىىىىىىىىىىراض االقتصىىىىىىىىىىىىىا  العراقىىىىىىىىىىىىىي، وتوجهىىىىىىىىىىىىىا  بنىىىىىىىىىىىىىاء  يوظىىىىىىىىىىىىىف امكانيىىىىىىىىىىىىىات 
االجنبىىىىىىىىىىىي فىىىىىىىىىىىي مسىىىىىىىىىىىار منسىىىىىىىىىىى ،  قطىىىىىىىىىىاع ال ولىىىىىىىىىىىة والقطىىىىىىىىىىىاع ال ىىىىىىىىىىىا  واالسىىىىىىىىىىىت مار

وفىىىىىىىىىىىي اطىىىىىىىىىىىار نهىىىىىىىىىىى  سياسىىىىىىىىىىىي  يمقراطىىىىىىىىىىىي  ابىىىىىىىىىىىت، النتشىىىىىىىىىىىال البلىىىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىىىن ت لفىىىىىىىىىىىه 
وتبعيتىىىىىىىىىىه االقتصىىىىىىىىىىا ية، وت ليصىىىىىىىىىىه مىىىىىىىىىىن االعتمىىىىىىىىىىا  علىىىىىىىىىىى الىىىىىىىىىىنفط كمصىىىىىىىىىى ر وحيىىىىىىىىىى  
لل ىىىىىىىىىىروة، و بعىىىىىىىىىىث فيىىىىىىىىىىه ال يناميكيىىىىىىىىىىة ويحفىىىىىىىىىىز تطىىىىىىىىىىور  المسىىىىىىىىىىت ام، ويطلىىىىىىىىىى  طاقاتىىىىىىىىىىه 

  لشىىىىىىىىىىعبنا مسىىىىىىىىىىتو  االنتاجيىىىىىىىىىىة الكامنىىىىىىىىىىة، و نىىىىىىىىىىوع مصىىىىىىىىىىا ر  و نىىىىىىىىىىابيع غنىىىىىىىىىىا ، ليحقىىىىىىىىىى
معيشىىىىىىىىيا و قافيىىىىىىىىا الئقىىىىىىىىا، يتىىىىىىىىي  لبلىىىىىىىى نا االسىىىىىىىىهام بشىىىىىىىىك  فعىىىىىىىىال فىىىىىىىىي قسىىىىىىىىمة العمىىىىىىىى  

 ال ولية، واللحاق بركب الحضارة والتق م العلمي والتكنولوجي.
 

نحىىىىىىىىىىىىىن نىىىىىىىىىىىىىىر  أن " لفيىىىىىىىىىىىىىىات وأمىىىىىىىىىىىىىىراض" قطىىىىىىىىىىىىىاع التىىىىىىىىىىىىىىأمين العراقىىىىىىىىىىىىىىي تعكىىىىىىىىىىىىىىس " لفيىىىىىىىىىىىىىىات 
مىىىىىىىىىىىن مقاالتنىىىىىىىىىىىا  وأمىىىىىىىىىىىراض االقتصىىىىىىىىىىىا  العراقىىىىىىىىىىىي" وهىىىىىىىىىىىو مىىىىىىىىىىىا حاولنىىىىىىىىىىىا إبىىىىىىىىىىىراز  فىىىىىىىىىىىي الع يىىىىىىىىىىى 

وغيرهىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىىن  مجلببببببببببة التببببببببببأمين العراقببببببببببيوم ونىىىىىىىىىة  الثقافببببببببببة الجديببببببببببدةالمنشىىىىىىىىىورة فىىىىىىىىىي 
المطبوعىىىىىىىىىىىىات.  الموقىىىىىىىىىىىىف المتفائىىىىىىىىىىىى  بىىىىىىىىىىىى طالق الطاقىىىىىىىىىىىىات االنتاجيىىىىىىىىىىىىة الكامنىىىىىىىىىىىىة ال يىىىىىىىىىىىىنهض 
علىىىىىىىىىىى أرضىىىىىىىىىىية صىىىىىىىىىىىلبة فقطىىىىىىىىىىاع التىىىىىىىىىىىأمين يفتقىىىىىىىىىىر إلىىىىىىىىىىىى سياسىىىىىىىىىىة واضىىىىىىىىىىىحة، وهىىىىىىىىىىو مكب ىىىىىىىىىىى  

(، وكىىىىىىىىىىىىىوا ر  2005لسىىىىىىىىىىىىنة بقىىىىىىىىىىىىانون نىىىىىىىىىىىىاق  للتىىىىىىىىىىىىأمين )قىىىىىىىىىىىىانون نظىىىىىىىىىىىىيم أعمىىىىىىىىىىىىال التىىىىىىىىىىىىأمين 
البشىىىىىىىىىىىر ة متعبىىىىىىىىىىىة و بىىىىىىىىىىىراؤ  قليلىىىىىىىىىىىون، وصىىىىىىىىىىىوته ال ييسىىىىىىىىىىىمع مىىىىىىىىىىىن قبىىىىىىىىىىى  الىىىىىىىىىىى وائر المعنيىىىىىىىىىىىة، 
ومسىىىىىىىىىىىتو  طاقتىىىىىىىىىىىه اإلنتاجيىىىىىىىىىىىة )القىىىىىىىىىىى رة االكتتابيىىىىىىىىىىىة( ال يىىىىىىىىىىىزال  ون مىىىىىىىىىىىا كىىىىىىىىىىىان عليىىىىىىىىىىىه فىىىىىىىىىىىي 
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الماضىىىىىىىىىي، وحمايىىىىىىىىىة إعىىىىىىىىىا ة التىىىىىىىىىأمين االتفىىىىىىىىىاقي ال يسىىىىىىىىىم  بتطىىىىىىىىىور الطاقىىىىىىىىىة االنتاجيىىىىىىىىىة كمىىىىىىىىىا 
 ا.  إن قطاع التأمين في محنة.يرغب أركان القطاع، وغيره

 

 تنشيق يطا  التأمين

 
 من مسو ة الموضوعات السياسية: 87ن تتم حاشيتنا باقتباس من الفقرة 

 
وال شىىىىىىىىىك ان تنشىىىىىىىىىيط االقتصىىىىىىىىىا  العراقىىىىىىىىىي واعىىىىىىىىىا ة الحيىىىىىىىىىاة اليىىىىىىىىىه ومعالجىىىىىىىىىة ت لفىىىىىىىىىه، 
وتحفيىىىىىىىىىىز وتشىىىىىىىىىىجيع االنتىىىىىىىىىىا  الىىىىىىىىىىوطني، مهمىىىىىىىىىىة صىىىىىىىىىىعبة ومعقىىىىىىىىىى ة.  لكنهىىىىىىىىىىا ممكنىىىىىىىىىىة 

ذاا تىىىىىىىىىىوفرت اإلرا ة السياسىىىىىىىىىىية الصىىىىىىىىىىا قة، والنيىىىىىىىىىىة الحسىىىىىىىىىىنة، التحقيىىىىىىىىىى  إذا مىىىىىىىىىى مىىىىىىىىىىا  وا 
تىىىىىىىىىىىم ا تيىىىىىىىىىىىىار فر ىىىىىىىىىىى  وطنىىىىىىىىىىىىي م لىىىىىىىىىىى  ونز ىىىىىىىىىىىىه وملتىىىىىىىىىىىزم باالسىىىىىىىىىىىىتراتيجية الوطنيىىىىىىىىىىىىة 

 المعتم ة، إل ارة فروع االقتصا  وتنميته. 
 

هىىىىىىىىذا الىىىىىىىىن  ينطبىىىىىىىى  علىىىىىىىىى قطىىىىىىىىاع التىىىىىىىىأمين ويكفىىىىىىىىي كىىىىىىىىي يكىىىىىىىىون إطىىىىىىىىارا  مناسىىىىىىىىبا  للبحىىىىىىىىث 
االقتصىىىىىىىىىىىىا  العراقىىىىىىىىىىىىي" بتنشىىىىىىىىىىىىيط قطىىىىىىىىىىىىاع التىىىىىىىىىىىىأمين.  حىىىىىىىىىىىىالي التىىىىىىىىىىىىأميني اسىىىىىىىىىىىىتب ال "تنشىىىىىىىىىىىىيط 

قطىىىىىىىىاع التىىىىىىىىأمين يعكىىىىىىىىس حىىىىىىىىال االقتصىىىىىىىىا  الىىىىىىىىوطني.  قىىىىىىىى  يعيىىىىىىىىب أو يىىىىىىىىتهكم الىىىىىىىىبعض مىىىىىىىىن 
ىىىىىىىىرون  هىىىىىىىىذا االهتمىىىىىىىىام بىىىىىىىىذكر يتىىىىىىىىيم وتائىىىىىىىىه للتىىىىىىىىأمين فىىىىىىىىي مطبىىىىىىىىوع حز ىىىىىىىىي لكىىىىىىىىن هىىىىىىىىؤالء يقص 
عىىىىىىىىىن فهىىىىىىىىىم التىىىىىىىىىأمين كصىىىىىىىىىورة ميصىىىىىىىىى  رة لالقتصىىىىىىىىىا ، وللضىىىىىىىىىعف وحتىىىىىىىىىى غيىىىىىىىىىاب السياسىىىىىىىىىات 

ضىىىىىىىىىىىحة.  يىىىىىىىىىىىذك رنا االسىىىىىىىىىىت فاق بالتىىىىىىىىىىىأمين والفهىىىىىىىىىىىم المشىىىىىىىىىىو  لىىىىىىىىىىىه بىىىىىىىىىىىذلك الىىىىىىىىىىىذي العليىىىىىىىىىىا الوا
سىىىىىىىىمعنا  فىىىىىىىىي أوائىىىىىىىى  سىىىىىىىىبعينيات القىىىىىىىىرن الماضىىىىىىىىي مىىىىىىىىن مقىىىىىىىىاول شىىىىىىىىبه أمىىىىىىىىي بىىىىىىىىأن التىىىىىىىىأمين 
هىىىىىىىىىىو ضىىىىىىىىىىر بة!  عنىىىىىىىىىى ما ال نىىىىىىىىىىر  الصىىىىىىىىىىورة بمجملهىىىىىىىىىىا )أي  ور التىىىىىىىىىىأمين "اإلنتىىىىىىىىىىاجي" فىىىىىىىىىىي 

لك قىىىىىىىىى  حمايىىىىىىىىىة األصىىىىىىىىىول،  ىىىىىىىىىروات الىىىىىىىىىوطن، وتجميىىىىىىىىىع األرصىىىىىىىىى ة لالسىىىىىىىىىت مار( نكىىىىىىىىىون بىىىىىىىىىذ
 وضعنا األساس للتقلي  من مكانة التأمين في الحياة االقتصا ية.

 
نشىىىىىىىىىىىىىىكر الحىىىىىىىىىىىىىىزب الشىىىىىىىىىىىىىىىيوعي العراقىىىىىىىىىىىىىىي علىىىىىىىىىىىىىىى إ  الىىىىىىىىىىىىىىىه مفىىىىىىىىىىىىىىر ة التىىىىىىىىىىىىىىأمين، بمعناهىىىىىىىىىىىىىىىا 
االصىىىىىىىىىىىطالحي، فىىىىىىىىىىىي أ بياتىىىىىىىىىىىه رغىىىىىىىىىىىم م  ىىىىىىىىىىىذنا عليىىىىىىىىىىىه.  إنهىىىىىىىىىىىا ب ايىىىىىىىىىىىة ومحىىىىىىىىىىىط ترحيىىىىىىىىىىىب.  
ونأمىىىىىىىىىىىىىىىى  أن تهىىىىىىىىىىىىىىىىتم األحىىىىىىىىىىىىىىىىزاب األ ىىىىىىىىىىىىىىىىر  والبرلمىىىىىىىىىىىىىىىىانيون وعلمىىىىىىىىىىىىىىىىاء االقتصىىىىىىىىىىىىىىىىا ، مىىىىىىىىىىىىىىىىن 
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 41صفحة |      

 

كىىىىىىىىىىىا يميين والممارسىىىىىىىىىىىين، بالنشىىىىىىىىىىىا  التىىىىىىىىىىىأميني وتنقيتىىىىىىىىىىىه مىىىىىىىىىىىن اآل ىىىىىىىىىىىار الضىىىىىىىىىىىارة لقىىىىىىىىىىىانون األ
، والت لىىىىىىىىىىب علىىىىىىىىىىىى مشىىىىىىىىىىاكله األساسىىىىىىىىىىية والكشىىىىىىىىىىىف 2005تنظىىىىىىىىىىيم أعمىىىىىىىىىىال التىىىىىىىىىىىأمين لسىىىىىىىىىىنة 

. .عىىىىىىىىىىىىن مكونىىىىىىىىىىىىات العىىىىىىىىىىىىرض والطلىىىىىىىىىىىىب علىىىىىىىىىىىىى الحمايىىىىىىىىىىىىة التأمينيىىىىىىىىىىىىة و ليىىىىىىىىىىىىات تعظيمهىىىىىىىىىىىىا .
 ولي إلصىىىىىىىىىىىالح ونىىىىىىىىىىىو  التنبيىىىىىىىىىىىه هنىىىىىىىىىىىا أن االعتمىىىىىىىىىىىا  المطلىىىىىىىىىىى  علىىىىىىىىىىىى البنىىىىىىىىىىىك الىىىىىىىىىىى  8الىىىىىىىىىىىخ.

 وقىىىىىىىىىىى  أ بىىىىىىىىىىىت مىىىىىىىىىىىا أفىىىىىىىىىىىرز  النظىىىىىىىىىىىام اإلرا وي   9قطىىىىىىىىىىىاع التىىىىىىىىىىىأمين العراقىىىىىىىىىىىي لىىىىىىىىىىىيس مرغوبىىىىىىىىىىىا .
فىىىىىىىىىىىي "تشىىىىىىىىىىىر ع"  (2004الحكومىىىىىىىىىىىة المؤقتىىىىىىىىىىىة )حز ىىىىىىىىىىىران ه تىىىىىىىىىىىلبىىىىىىىىىىىول بر مىىىىىىىىىىىر واتبع األوامىىىىىىىىىىري 

 طىىىىىىىىىىى  م ىىىىىىىىىىى  هىىىىىىىىىىىذا  2005( قىىىىىىىىىىىانون تنظىىىىىىىىىىىيم أعمىىىىىىىىىىىال التىىىىىىىىىىىأمين لسىىىىىىىىىىىنى 10األمىىىىىىىىىىىر رقىىىىىىىىىىىم )
 10التأمين العراقي.االعتما  وما يجر   من   ار سلبية على قطاع 

 
نأمىىىىىىىىىى  أن يكمىىىىىىىىىى  غيرنىىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىىن زمىىىىىىىىىىالء المهنىىىىىىىىىىة مشىىىىىىىىىىروع البحىىىىىىىىىىث فىىىىىىىىىىي تنشىىىىىىىىىىيط قطىىىىىىىىىىىاع 

 التأمين.
 

 2012كانون ال اني  24 لن ن

                                                 
 ك  ابببك ن  ،بببك  لببب ع  ن عقبببا نايكيببب ظ  ق بببكا ن كبببسم ع  ببب  ل نيبببظ  ا  بببظ  ابببكأ ت ببب  ماشببب   أ لعاببب ن   8

 مة التأمين العراييمدل(.  رش     2011يم مح مع م اظ   كا ن كسم ع ن ع ن  ي )لكر   نا ت 

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2012/03/dilemmas-of-iraqs-insurance-
sector.html 

 ممرصد التأمين العرايي    

https://iraqinsurance.wordpress.com/2012/03/07/dilemma-of-iraqs-
insurance-sectpr/ 

 
 محببببال  ببببك  ي  ببببكا ن كبببسم ع ن ع ن بببب م ماك شببببظ  كق  ببب  ن  ابببب  ن ببببا      أل ن بببالك   مصببب كم ل،ببببكتأ ي 9

م شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقتة اييت ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا يين العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراييين( 2012لببببببببببببببببببببببكر   ن  ببببببببببببببببببببببكر   ) اببببببببببببببببببببببا م

http://www.iraqieconomist.net/ 

 
يةةةانون تنظةةةيم (  ببب  مصببب كم ل،بببكتأ 10أرزببب  م ن عكابببك     ل بببظ  لعببب  ن ثبببك  نال كصبببكل ظ  يمببب    ببب  ) 10

(أ 2014)ل بببانلم ماشببب  ن  لببب لظ ن كبببسم ع ن  ةا بببظأ    تقيةةةيم و راسةةةات نقديةةةة2005أعمةةةال التةةةأمين لسةةةنة 

 .103-77ص 

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2012/03/dilemmas-of-iraqs-insurance-sector.html
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2012/03/dilemmas-of-iraqs-insurance-sector.html
https://iraqinsurance.wordpress.com/2012/03/07/dilemma-of-iraqs-insurance-sectpr/
https://iraqinsurance.wordpress.com/2012/03/07/dilemma-of-iraqs-insurance-sectpr/
http://www.iraqieconomist.net/


 

 
 

 

غيةةةةةةاب التةةةةةةأمين فةةةةةةي برنةةةةةةام  الحةةةةةة ب الشةةةةةةيوعي العرايةةةةةةي 

 المعروض للمنايشة

 
 

 .2016، أيار 382، الع   الثقافة الجديدةنشرت في مجلة 
 
 

 مقدمة

 
وصىىىىىىىىىىىىىىىلني مىىىىىىىىىىىىىىىؤ را  برنىىىىىىىىىىىىىىىام  الحىىىىىىىىىىىىىىىزب الشىىىىىىىىىىىىىىىيوعي العراقىىىىىىىىىىىىىىىي المعىىىىىىىىىىىىىىىروض )للمناقشىىىىىىىىىىىىىىىة(، 

.  2016  3  24، ال مىىىىىىىىىىىىىىىىيس 8–5  ، طراببببببببببببببببق الشبببببببببببببببعبالمنشىىىىىىىىىىىىىىىور فىىىىىىىىىىىىىىىي جر ىىىىىىىىىىىىىىى ة 
برنىىىىىىىىام  الحىىىىىىىىزب الىىىىىىىىذي اقىىىىىىىىر  المىىىىىىىىؤتمر الىىىىىىىىوطني التاسىىىىىىىىع وهىىىىىىىىو، كمىىىىىىىىا جىىىىىىىىاء فىىىىىىىىي الجر ىىىىىىىى ة، "

المطىىىىىىىىىىروح للمناقشىىىىىىىىىىة ، والىىىىىىىىىىذي هىىىىىىىىىىو بم ابىىىىىىىىىىة مشىىىىىىىىىىروع البرنىىىىىىىىىىام  الج يىىىىىىىىىى  2012فىىىىىىىىىىي عىىىىىىىىىىام 
 ."واالقرار في المؤتمر القا م

 
كتبىىىىىىىىىت مقالىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىي كىىىىىىىىىانون ال ىىىىىىىىىاني  2012عنىىىىىىىىى ما نيشىىىىىىىىىرت مسىىىىىىىىىو ة برنىىىىىىىىىام  الحىىىىىىىىىزب عىىىىىىىىىام 

بعنىىىىىىىىىىىوان "حاشىىىىىىىىىىىية حىىىىىىىىىىىول التىىىىىىىىىىىأمين فىىىىىىىىىىىي مسىىىىىىىىىىىو ة موضىىىىىىىىىىىوعات سياسىىىىىىىىىىىية للمىىىىىىىىىىىؤتمر  2012
لكىىىىىىىىىىىن أيىىىىىىىىىىىا  مىىىىىىىىىىىن المقترحىىىىىىىىىىىات التىىىىىىىىىىىي   1الىىىىىىىىىىىوطني التاسىىىىىىىىىىىع للحىىىىىىىىىىىزب الشىىىىىىىىىىىيوعي العراقىىىىىىىىىىىي".

لهىىىىىىىىىا مكانىىىىىىىىىا  فىىىىىىىىىي البرنىىىىىىىىىام  الىىىىىىىىىذي تبنىىىىىىىىىا  المىىىىىىىىىؤتمر الىىىىىىىىىوطني التاسىىىىىىىىىع.   ضىىىىىىىىىمتها لىىىىىىىىىم تجىىىىىىىىى 
وهىىىىىىىىو مىىىىىىىىا يؤسىىىىىىىىف لىىىىىىىىه ألن الحىىىىىىىىزب الشىىىىىىىىيوعي العراقىىىىىىىىي كىىىىىىىىان متميىىىىىىىىزا  عىىىىىىىىن بقيىىىىىىىىة األحىىىىىىىىزاب 
العراقيىىىىىىىىة إليىىىىىىىىالء موضىىىىىىىىوع التىىىىىىىىأمين اهتمامىىىىىىىىا .  ففىىىىىىىىي تلىىىىىىىىك المقالىىىىىىىىة اقتبسىىىىىىىىت الفقىىىىىىىىرة التاليىىىىىىىىة 

مىىىىىىىىىىىىن  84الفقىىىىىىىىىىىرة  مىىىىىىىىىىىىنالتىىىىىىىىىىىي ور ت تحىىىىىىىىىىىىت عنىىىىىىىىىىىوان "الطر ىىىىىىىىىىىى  الىىىىىىىىىىىى تنميىىىىىىىىىىىىة مسىىىىىىىىىىىت امة" 
 مسو ة الموضوعات:

 

                                                 
 .2011  /أتة ً  18أ ن  ، ً حري  الشعب 1

http://www.iraqicp.com/2010-12-30-11-08-49/5959-2011-08-18-19-43-31.html 

http://www.iraqicp.com/2010-12-30-11-08-49/5959-2011-08-18-19-43-31.html


 منوذجا  احلزب الش يوعي العرايق  - قراءة أ ولية يف موضوعة حضور وغياب التأ مني الاحزاب العراقية والتأ مني:

 
 

 

 
 

 43صفحة      

 

اعىىىىىىىىىىىىىا ة الحيىىىىىىىىىىىىىاة للمنشىىىىىىىىىىىىى ت والمؤسسىىىىىىىىىىىىىات االنتاجيىىىىىىىىىىىىىة الصىىىىىىىىىىىىىناعية والزراعيىىىىىىىىىىىىىة، ... 
عبىىىىىىىىىىىىر اصىىىىىىىىىىىىالح اال ارة الفنيىىىىىىىىىىىىة والماليىىىىىىىىىىىىة لقطىىىىىىىىىىىىاع ال ولىىىىىىىىىىىىة، وتىىىىىىىىىىىىوفير مسىىىىىىىىىىىىتلزمات 
نهوضىىىىىىىىىىىىىىىىه واعىىىىىىىىىىىىىىىىا ة بنائىىىىىىىىىىىىىىىىه علىىىىىىىىىىىىىىىىى اسىىىىىىىىىىىىىىىىس المىىىىىىىىىىىىىىىىر و  االقتصىىىىىىىىىىىىىىىىا ي والمنفعىىىىىىىىىىىىىىىىة 

مين الحمايىىىىىىىىىىىة لىىىىىىىىىىىه مىىىىىىىىىىىن االجتماعيىىىىىىىىىىىة، وتشىىىىىىىىىىىجيع و عىىىىىىىىىىىم القطىىىىىىىىىىىاع ال ىىىىىىىىىىىا ، وتىىىىىىىىىىىأ
االغىىىىىىىىىىىراق والمنافسىىىىىىىىىىىة غيىىىىىىىىىىىر العا لىىىىىىىىىىىة، وتىىىىىىىىىىىوفير التسىىىىىىىىىىىهيالت المصىىىىىىىىىىىرفية والتىىىىىىىىىىىأمين 
وال ىىىىىىىىىىى مات، كىىىىىىىىىىىي يسىىىىىىىىىىىتعي  هىىىىىىىىىىىذا القطىىىىىىىىىىىاع عافيتىىىىىىىىىىىه و ور  فىىىىىىىىىىىي رفىىىىىىىىىىى  االقتصىىىىىىىىىىىا  

 الوطني.
 

 وقلت في تعليقي:
 

بهىىىىىىىىذ  اإلشىىىىىىىىارة ر مىىىىىىىىا يكىىىىىىىىون الحىىىىىىىىزب الشىىىىىىىىيوعي العراقىىىىىىىىي أول حىىىىىىىىزب سياسىىىىىىىىي فىىىىىىىىي 
التىىىىىىىىىىىىأمين، بمعناهىىىىىىىىىىىىا االصىىىىىىىىىىىىطالحي، فىىىىىىىىىىىىي واحىىىىىىىىىىىى ة مىىىىىىىىىىىىن العىىىىىىىىىىىىراق يىىىىىىىىىىىى    كلمىىىىىىىىىىىىة 

أ بياتىىىىىىىىىىىه المهمىىىىىىىىىىىة.  لكىىىىىىىىىىىن التىىىىىىىىىىىأمين فىىىىىىىىىىىي صىىىىىىىىىىىورة التأمينىىىىىىىىىىىات االجتماعيىىىىىىىىىىىة لىىىىىىىىىىىيس 
وقىىىىىىىىى  وصىىىىىىىىىفنا اهتمىىىىىىىىىام الحىىىىىىىىىزب بهىىىىىىىىىذ  التأمينىىىىىىىىىات   2غائبىىىىىىىىىا  فىىىىىىىىىي أ بيىىىىىىىىىات الحىىىىىىىىىزب.

 بالقول:
 

إن الحىىىىىىىىىىىىىزب الشىىىىىىىىىىىىىيوعي يبىىىىىىىىىىىىى ي اهتمامىىىىىىىىىىىىىا ، مىىىىىىىىىىىىىع بعىىىىىىىىىىىىىض التفصىىىىىىىىىىىىىي ، بموضىىىىىىىىىىىىىوع 
التجار ىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىي حمايىىىىىىىىىىة األفىىىىىىىىىىرا  والشىىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىىأمين ولكىىىىىىىىىىن لىىىىىىىىىىيس فىىىىىىىىىىي صىىىىىىىىىىي ته 

ضىىىىىىىىىىىىىى  ال سىىىىىىىىىىىىىىائر التىىىىىىىىىىىىىىي تصىىىىىىىىىىىىىىيبها، ولىىىىىىىىىىىىىىيس أيضىىىىىىىىىىىىىىا  ك ليىىىىىىىىىىىىىىة تمو ليىىىىىىىىىىىىىىة للنشىىىىىىىىىىىىىىا  
نمىىىىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىىىن منظىىىىىىىىىىىور األشىىىىىىىىىىىىكال الم تلفىىىىىىىىىىىة للضىىىىىىىىىىىىمان  االقتصىىىىىىىىىىىا ي االسىىىىىىىىىىىت ماري، وا 

 االجتماعي التي يحصرها بال ولة إذ ال ير  أي  ور للسوق بهذا الشأن.
 

ة مواقىىىىىىىىىىف وسياسىىىىىىىىىىات حىىىىىىىىىىول قضىىىىىىىىىىايا تضىىىىىىىىىىمن برنىىىىىىىىىىام  الحىىىىىىىىىىزب المعىىىىىىىىىىروض اآلن للمناقشىىىىىىىىىى
االجتماعيىىىىىىىىىىىىىىة، -م تلفىىىىىىىىىىىىىىة: بنىىىىىىىىىىىىىىاء ال ولىىىىىىىىىىىىىىة والنظىىىىىىىىىىىىىىام السياسىىىىىىىىىىىىىىي، السياسىىىىىىىىىىىىىىة االقتصىىىىىىىىىىىىىىا ية

الم يونيىىىىىىىىىىىىىىىة ال ارجيىىىىىىىىىىىىىىىىة والتعويضىىىىىىىىىىىىىىىىات، ضىىىىىىىىىىىىىىىوابط االسىىىىىىىىىىىىىىىىت مار ال ىىىىىىىىىىىىىىىىارجي، القطاعىىىىىىىىىىىىىىىىات 
                                                 

الثقافةةةة ن كسم ابببك  نال ك،كة بببظ  ببب  ن عببب نيم  ببب نأ   ،  بببف ن  ببب   ن شببب  ة  ن ع ن ببب يأ مصببب كم ل،بببكتأ ي 2

 ممدلة التأمين العرايي.  رش   أ  ك     2010أ 338أ ن عال الدديد 

http://misbahkamal.blogspot.com/2010/08/338-2010-56-65.html 
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االقتصىىىىىىىىىىىىىىىىىا ية )القطىىىىىىىىىىىىىىىىىاع النفطىىىىىىىىىىىىىىىىىي االسىىىىىىىىىىىىىىىىىت راجي، الطاقىىىىىىىىىىىىىىىىىة والكهر ىىىىىىىىىىىىىىىىىاء، الصىىىىىىىىىىىىىىىىىناعة، 
 القطاعىىىىىىىىىىىىاتجيىىىىىىىىىىىىة، السىىىىىىىىىىىىياحة، التشىىىىىىىىىىىىيي  واإلعمىىىىىىىىىىىىار(، الزراعىىىىىىىىىىىىة، التجىىىىىىىىىىىىارة ال ا ليىىىىىىىىىىىىة وال ار 

الصىىىىىىىىىىىىىىىحة، المىىىىىىىىىىىىىىىوار  االجتماعيىىىىىىىىىىىىىىىة وال  ميىىىىىىىىىىىىىىىة، التر يىىىىىىىىىىىىىىىة والتعلىىىىىىىىىىىىىىىيم والبحىىىىىىىىىىىىىىىث العلمىىىىىىىىىىىىىىىي، 
ال قافىىىىىىىىىىىىة، اإلعىىىىىىىىىىىىالم، االتصىىىىىىىىىىىىاالت، النقىىىىىىىىىىىى ، المواصىىىىىىىىىىىىالت، الر اضىىىىىىىىىىىىة، ، البيئىىىىىىىىىىىىةالمائيىىىىىىىىىىىىة، 

منظمىىىىىىىىىىىىىات  شىىىىىىىىىىىىىؤون العمىىىىىىىىىىىىىال والشىىىىىىىىىىىىى يلة، المىىىىىىىىىىىىىرأة، الشىىىىىىىىىىىىىبيبة والطلبىىىىىىىىىىىىىة، حقىىىىىىىىىىىىىوق الطفىىىىىىىىىىىىى ،
 الم ني، القوات المسلحة، حقوق القوميات، العالقات ال ارجية. المجتمع

 
يىىىىىىىىر  ذكىىىىىىىىر التىىىىىىىىأمين ضىىىىىىىىمن هىىىىىىىىذ  التفاصىىىىىىىىي ؟  الجىىىىىىىىواب هىىىىىىىىو عنىىىىىىىى  اللجنىىىىىىىىة  م  ل ىىىىىىىى م  تىىىىىىىىر  ل ىىىىىىىى

التىىىىىىىىىي قامىىىىىىىىىت بصىىىىىىىىىياغة البرنىىىىىىىىىام .  ولعلنىىىىىىىىىا نقىىىىىىىىىرأ رأيىىىىىىىىىا  لهىىىىىىىىىا بهىىىىىىىىىذا الشىىىىىىىىىأن.  ويكفىىىىىىىىىي هنىىىىىىىىىا 
 القول بأن التأمين لم يحت  مكانا  له في التفكير العام لواضعي برنام  الحزب.

 

 مشرو  ل ياغة سياسة لقطا  التأمين في العراق

 
يهمنىىىىىىىا هىىىىىىىو اسىىىىىىىتعا ة مىىىىىىىا كتبنىىىىىىىا  فىىىىىىىي الماضىىىىىىىي فيمىىىىىىىا ي ىىىىىىى  وضىىىىىىىع سياسىىىىىىىة مرحليىىىىىىىة مىىىىىىىا 

ال طىىىىىىىىىو  العامىىىىىىىىىة  تجىىىىىىىىىا  النشىىىىىىىىىا  التىىىىىىىىىأميني مىىىىىىىىىع بعىىىىىىىىىض اإلضىىىىىىىىىافات الج يىىىىىىىىى ة.  اقترحىىىىىىىىىتي 
 لهذ  السياسة كما يلي كي تتناسب مع الطبيعة العامة لبرنام  سياسي حز ي:

 
الىىىىىىىذي يلعبىىىىىىىه  ي""اإلنتببببببباج للبببببببدوريسىىىىىىىتح  قطىىىىىىىاع التىىىىىىىأمين اهتمامىىىىىىىا   اصىىىىىىىا  نظىىىىىىىرا  

فىىىىىىىىىىىىي التعىىىىىىىىىىىىويض عىىىىىىىىىىىىن األضىىىىىىىىىىىىرار وال سىىىىىىىىىىىىائر الما يىىىىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىىىىي تلحىىىىىىىىىىىى  بىىىىىىىىىىىىاألفرا  
مىىىىىىىىن  ىىىىىىىىالل تجميىىىىىىىىع  الببببببببدور االسببببببببتثمار  والعوائىىىىىىىى  والشىىىىىىىىركات علىىىىىىىىى أنواعهىىىىىىىىا، و

أقسىىىىىىىىىىىىا  التىىىىىىىىىىىىأمين.  وسىىىىىىىىىىىىيز ا  هىىىىىىىىىىىىذا الىىىىىىىىىىىى ور أهميىىىىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىىىىع التطىىىىىىىىىىىىور االقتصىىىىىىىىىىىىا ي 
واالجتمىىىىىىىىىىاعي للعىىىىىىىىىىراق مىىىىىىىىىىع تعىىىىىىىىىىاظم حجىىىىىىىىىىم أقسىىىىىىىىىىا  التىىىىىىىىىىأمين، وضىىىىىىىىىىرورة ضىىىىىىىىىىمان 

فا ة شىىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىىأمين العامىىىىىىىىىىة وال اصىىىىىىىىىىة المر صىىىىىىىىىىة بالعمىىىىىىىىىى  فىىىىىىىىىىي العىىىىىىىىىىراق اسىىىىىىىىىىت
را  كبيىىىىىىىىىىرا  مىىىىىىىىىىن األقسىىىىىىىىىىا  يتسىىىىىىىىىىرب إلىىىىىىىىىىى ال ىىىىىىىىىىار .   مىىىىىىىىىىن هىىىىىىىىىىذ  األقسىىىىىىىىىىا  إذ أن قىىىىىىىىىى  

علىىىىىىىىىى إعىىىىىىىىىا ة النظىىىىىىىىىر بقىىىىىىىىىانون تنظىىىىىىىىىيم أعمىىىىىىىىىال التىىىىىىىىىأمين  اآلنلىىىىىىىىىذلك يجىىىىىىىىىب العمىىىىىىىىى  
لت ييىىىىىىىىىىىىر الرؤيىىىىىىىىىىىىىة ال اطئىىىىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىىىىي يقىىىىىىىىىىىىىوم عليهىىىىىىىىىىىىا هىىىىىىىىىىىىذا القىىىىىىىىىىىىىانون  2005لسىىىىىىىىىىىىنة 
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لضىىىىىىىىىىىىىارة بالقطىىىىىىىىىىىىىاع، ورسىىىىىىىىىىىىىم سياسىىىىىىىىىىىىىة للقطىىىىىىىىىىىىىاع يحىىىىىىىىىىىىىول  ون التسىىىىىىىىىىىىىرب وأحكامىىىىىىىىىىىىىه ا
 3.غير القانوني ألقسا  التأمين  ار  العراق

 
أمىىىىىىىىا تفاصىىىىىىىىي  هىىىىىىىىذ  السياسىىىىىىىىة ووسىىىىىىىىائ  تحقيقيهىىىىىىىىا التىىىىىىىىي أتيىىىىىىىىت علىىىىىىىىى ذكرهىىىىىىىىا فهىىىىىىىىي تضىىىىىىىىم 

 4مع بعض اإلضافات الج ي ة ما يلي:
 

 توطين التأمين –أوال 
 

والمسىىىىىىىىىىىىىىؤوليات القانونيىىىىىىىىىىىىىىة اشىىىىىىىىىىىىىىترا  إجىىىىىىىىىىىىىىراء التىىىىىىىىىىىىىىأمين علىىىىىىىىىىىىىىى األصىىىىىىىىىىىىىىول الما يىىىىىىىىىىىىىىة  -1
الناشىىىىىىىىىئة عنهىىىىىىىىىا حصىىىىىىىىىرا  لىىىىىىىىى   شىىىىىىىىىركات تىىىىىىىىىأمين مسىىىىىىىىىجلة لىىىىىىىىى   الىىىىىىىىى وائر الم تصىىىىىىىىىة 

 في العراق ومجازة من قب   يوان التأمين العراقي.

 
تحىىىىىىىىر م إجىىىىىىىىراء التىىىىىىىىأمين  ىىىىىىىىار  العىىىىىىىىراق، أي  ىىىىىىىىار  القواعىىىىىىىى  الرقابيىىىىىىىىة التىىىىىىىىي يىىىىىىىى يرها  -2

  يوان التأمين العراقي.

 
بشىىىىىىىىىرو  الكلفىىىىىىىىىة والشىىىىىىىىىحن )سىىىىىىىىىي أنىىىىىىىىىى  اق  اشىىىىىىىىىترا  ان تكىىىىىىىىىون اسىىىىىىىىىتيرا ات العىىىىىىىىىراق -3

- C & F ( ولىىىىىىىيس بشىىىىىىىرو  الكلفىىىىىىىة والتىىىىىىىأمين والشىىىىىىىحن )سىىىىىىىي  ي اق-CIF) 
 عن  فت  االعتما ات المستن ية مع المصارق.

 

                                                 
  بببك  ة بببا ن  بببك ل ن     ببب أ يبببعا   ن  ل عببب أ  بببننل لببب،قك أ م ،بببا ن    ةببب أ مصببب كم ل،بببكتأ مببباع   3

أ     ببب م مصببب كم ل،بببكتأ 2005 لسةةةنة التةةةأمين أعمةةةال تنظةةةيم يةةةانون ومراءعةةةة نقةةةد فةةةي مسةةةاهمةن  لبببك  أ 

 (.2013)م ك ظ ن كسم ع ن ع ن  أ 

 

)ل ببببانلم ماشبببب  ن     تقيةةةةيم و راسةةةات نقديةةةةة2005تنظةةةةيم أعمةةةال التةةةةأمين لسةةةةنة يةةةةانون مصببب كم ل،ببببكتأ 

 (.2014ل لظ ن كسم ع ن  ةا ظأ 

 
معزبببب  ببببب   ن كلك بببب   لكرببببد م  بببب ةك   ا نيببببك   مقببببكال  ماشبببب     بببب  ن  قك ببببظ ن نا ببببا أ لبببب  ظ  4

لع ببببحك  بببب  نال كصببببكل  ع ن عبببب ن   عأ م  ببببا ن كببببسم ع ن ع ن بببب   من ببببظ ن كببببسم ع ن ع ن بببب .  يسلبببب   ه ببببم 

 ن ح نمش.
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التىىىىىىىىأمين لىىىىىىىى   شىىىىىىىىركات فىىىىىىىىرض غرامىىىىىىىىات ماليىىىىىىىىة وغيىىىىىىىىر ماليىىىىىىىىة عنىىىىىىىى  م الفىىىىىىىىة شىىىىىىىىر   -4
جنبىىىىىىىىىي أطىىىىىىىىىرق عراقىىىىىىىىىي أو مجىىىىىىىىىازة مىىىىىىىىىن قبىىىىىىىىى   يىىىىىىىىىوان التىىىىىىىىىأمين العراقىىىىىىىىىي علىىىىىىىىىى أي 

لىىىىىىىىزام الطىىىىىىىىرق الم ىىىىىىىىالف بشىىىىىىىىراء التىىىىىىىىأمين ي عمىىىىىىىى  فىىىىىىىىي العىىىىىىىىراق )أي المىىىىىىىىؤمن لىىىىىىىىه(، وا 
 من شركة تأمين مسجلة ومجازة في العراق.

 
تعز ىىىىىىىىىز االلتىىىىىىىىىزام بهىىىىىىىىىذ  الشىىىىىىىىىرو  أعىىىىىىىىىال  وضىىىىىىىىىمان تطبيقهىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىن  ىىىىىىىىىالل التنسىىىىىىىىىي   -5

مىىىىىىىىىع اإل ارات الجمركيىىىىىىىىىة لتقييىىىىىىىىى  إ ىىىىىىىىىرا  البضىىىىىىىىىائع المسىىىىىىىىىتور ة علىىىىىىىىىى أنواعهىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىن 
ة أو البحر ىىىىىىىىىىة أو الجويىىىىىىىىىىة وذلىىىىىىىىىىك باشىىىىىىىىىىترا  إبىىىىىىىىىىراز و يقىىىىىىىىىىة المىىىىىىىىىىوان  العراقيىىىىىىىىىىة البر ىىىىىىىىىى

 تأمين أصولية صا رة من شركة تأمين مسجلة ومجازة في العراق.

 
ىىىىىىىىىىىىلف أو الىىىىىىىىىىى فع علىىىىىىىىىىىىى الحسىىىىىىىىىىىىاب أو إجىىىىىىىىىىىراء التسىىىىىىىىىىىىوية النهائيىىىىىىىىىىىىة  -6 عىىىىىىىىىىى م تقىىىىىىىىىىىى يم السي

لعقىىىىىىىىو  المقىىىىىىىىىاوالت  ون إبىىىىىىىىراز و يقىىىىىىىىىة تىىىىىىىىىأمين أصىىىىىىىىولية صىىىىىىىىىا رة مىىىىىىىىن شىىىىىىىىىركة تىىىىىىىىىأمين 
 .مسجلة ومجازة في العراق

 
الىىىىىىىىىن  فىىىىىىىىىي عقىىىىىىىىىو  ال ولىىىىىىىىىة علىىىىىىىىىى إجىىىىىىىىىراء التىىىىىىىىىأمين مىىىىىىىىىع شىىىىىىىىىركات تىىىىىىىىىأمين مسىىىىىىىىىجلة  -7

ومجىىىىىىىىىىىىىازة فىىىىىىىىىىىىىي العىىىىىىىىىىىىىراق.  وكىىىىىىىىىىىىىذلك وضىىىىىىىىىىىىىع نمىىىىىىىىىىىىىاذ  موحىىىىىىىىىىىىى ة لشىىىىىىىىىىىىىرو  التىىىىىىىىىىىىىأمين 
 والتعويض في عقو  ال ولة مع شركات المقاوالت العراقية واألجنبية.

 
تىىىىىىىىىأمين صىىىىىىىىىىناعة الىىىىىىىىىىنفط وال ىىىىىىىىىىاز، فىىىىىىىىىىي جميىىىىىىىىىىع مراحلهىىىىىىىىىىا، لىىىىىىىىىى   شىىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىىأمين  -8

 العراق العامة أو ال اصة منها.المسجلة في 

 
تشىىىىىىىىىىىىجيع تأسىىىىىىىىىىىىيس شىىىىىىىىىىىىركات تىىىىىىىىىىىىأمين كبيىىىىىىىىىىىىرة ذات قىىىىىىىىىىىى رات ماليىىىىىىىىىىىىة قويىىىىىىىىىىىىة وكىىىىىىىىىىىىوا ر  -9

 وظيفية عالية الكفاءة من  الل  م  شركات التأمين ال اصة الص يرة.
 

 تعزاز مؤسسات التأمين –ثانيا  
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العمىىىىىىىىى  علىىىىىىىىىى ضىىىىىىىىىمان اسىىىىىىىىىتقاللية  يىىىىىىىىىوان التىىىىىىىىىأمين العراقىىىىىىىىىي رغىىىىىىىىىم تابعيتىىىىىىىىىه لىىىىىىىىىوزارة  -10
ة وتكىىىىىىىىىر س مكانتىىىىىىىىىه كمؤسسىىىىىىىىىة شىىىىىىىىىبه حكوميىىىىىىىىىة، وتعز ىىىىىىىىىز جهىىىىىىىىىاز  الفنىىىىىىىىىي مىىىىىىىىىن الماليىىىىىىىىى

 ىىىىىىىىىالل التىىىىىىىىى ر ب لىىىىىىىىى   هيئىىىىىىىىىات الرقابىىىىىىىىىة العر يىىىىىىىىىة المتمرسىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىي مصىىىىىىىىىر أو األر ن 
علىىىىىىىىىىى سىىىىىىىىىىىبي  الم ىىىىىىىىىىى ؛ وكىىىىىىىىىىذلك ضىىىىىىىىىىىمان عىىىىىىىىىىى م تضىىىىىىىىىىارب المصىىىىىىىىىىىال  بينىىىىىىىىىىىه و ىىىىىىىىىىىين 

 شركات التأمين.

 
تحسىىىىىىىىىين مسىىىىىىىىىتو  الرقابىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىي يمارسىىىىىىىىىها  يىىىىىىىىىوان التىىىىىىىىىأمين لضىىىىىىىىىمان عىىىىىىىىى م تسىىىىىىىىىرب  -11

أقسىىىىىىىىىىا  التىىىىىىىىىىأمين،  ون وجىىىىىىىىىىه حىىىىىىىىىى ، إلىىىىىىىىىىى ال ىىىىىىىىىىار ؛ وكىىىىىىىىىىذلك التأكىىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىىن صىىىىىىىىىىحة 
 عقو  إعا ة التأمين التي تبرمها شركات التأمين ال اضعة لرقابته.

 
المسىىىىىىىىاواة فىىىىىىىىي التعامىىىىىىىى  مىىىىىىىىع شىىىىىىىىركات التىىىىىىىىأمين العامىىىىىىىىة وال اصىىىىىىىىة والوقىىىىىىىىوق علىىىىىىىىى  -12

 مسافة واح ة منها من قب   يوان التأمين وشركة إعا ة التأمين العراقية.

 
عىىىىىىىىىىىى  جمعيىىىىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىىىىأمين العراقيىىىىىىىىىىىىة مؤسسىىىىىىىىىىىىة مفتوحىىىىىىىىىىىىة لجميىىىىىىىىىىىىع أعضىىىىىىىىىىىىائها مىىىىىىىىىىىىن ج -13

شىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىأمين، والتأكيىىىىىىىىى  علىىىىىىىىىى الهويىىىىىىىىىة غيىىىىىىىىىر الحكوميىىىىىىىىىة للجمعيىىىىىىىىىة، والمسىىىىىىىىىاواة 
بىىىىىىىىىىىىىين شىىىىىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىىىىىأمين العامىىىىىىىىىىىىىة وال اصىىىىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىىىىي تشىىىىىىىىىىىىىكي  أجهىىىىىىىىىىىىىزة الجمعيىىىىىىىىىىىىىة، 
وضىىىىىىىىىىمان اسىىىىىىىىىىتقالل عملهىىىىىىىىىىا، واسىىىىىىىىىىتكمال كا رهىىىىىىىىىىا الفنىىىىىىىىىىي ورفىىىىىىىىىىع مسىىىىىىىىىىتو  البيانىىىىىىىىىىات 

 تي تص رها.والمطبوعات ال

 
 5تك يف الت ر ب المهني للعاملين والعامالت في قطاع التأمين. -14

 
 عىىىىىىىىىىىىىىم مكانىىىىىىىىىىىىىىة و ور شىىىىىىىىىىىىىىركة إعىىىىىىىىىىىىىىا ة التىىىىىىىىىىىىىىأمين العراقيىىىىىىىىىىىىىىة، أو التفكيىىىىىىىىىىىىىىر ب عىىىىىىىىىىىىىىا ة  -15

 هيكلتها باستلهام ماضيها في الستينيات والسبعينيات.

 

                                                 
 ممرصد التأمين العراييمص كم ل،كتأ ين كا  ى ن ،حا  ل ع ن ن،ع ظ  ن ا  ن م م  زك  أ   ظأي  5

https://iraqinsurance.wordpress.com/2011/12/03/training-professional-
development/ 

https://iraqinsurance.wordpress.com/2011/12/03/training-professional-development/
https://iraqinsurance.wordpress.com/2011/12/03/training-professional-development/
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 سوق فيدرالي للتأمينتأسيس  –ثالثا  
 

ال  األطىىىىىىىىىىىىراق المتضىىىىىىىىىىىىررة معالجىىىىىىىىىىىىة إرث النظىىىىىىىىىىىىام السىىىىىىىىىىىىاب  فيمىىىىىىىىىىىىا ي ىىىىىىىىىىىى  مصىىىىىىىىىىىى -16
ىىىىىىىىىىروا بذر عىىىىىىىىىىة التبعيىىىىىىىىىىة، وحىىىىىىىىىى  أيىىىىىىىىىىة إشىىىىىىىىىىكاالت قائمىىىىىىىىىىة  و اصىىىىىىىىىىة أولئىىىىىىىىىىك الىىىىىىىىىىذين هيج 
بىىىىىىىىين شىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىأمين العامىىىىىىىىىة وحكومىىىىىىىىىة إقلىىىىىىىىيم كور سىىىىىىىىىتان ب يىىىىىىىىة التمهيىىىىىىىىى  لرجىىىىىىىىىوع 
فىىىىىىىىروع شىىىىىىىىركات التىىىىىىىىأمين العامىىىىىىىىة إلىىىىىىىىى اإلقلىىىىىىىىيم، وسىىىىىىىىماح حكومىىىىىىىىة اإلقلىىىىىىىىيم بتأسىىىىىىىىيس 

 فروع للشركات العامة وال اصة في اإلقليم.

 
العمىىىىىىىى  علىىىىىىىىى تأسىىىىىىىىيس سىىىىىىىىوق تىىىىىىىىأميني فيىىىىىىىى رالي موحىىىىىىىى  مىىىىىىىىن  ىىىىىىىىالل نظىىىىىىىىام رقىىىىىىىىابي  -17

موحىىىىىىىىىىى  علىىىىىىىىىىىى النشىىىىىىىىىىىا  التىىىىىىىىىىىأميني، لتجنىىىىىىىىىىىب از واجيىىىىىىىىىىىة الرقابىىىىىىىىىىىة وكلفتهىىىىىىىىىىىا اإل ار ىىىىىىىىىىىة 
والماليىىىىىىىىىة علىىىىىىىىىى شىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىأمين، وضىىىىىىىىىمان حر ىىىىىىىىىة عمىىىىىىىىى  شىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىأمين فىىىىىىىىىي 

 جميع أنحاء العراق.

 

مجىىىىىىىىال التىىىىىىىىأمين فىىىىىىىىي ات ىىىىىىىاذ  طىىىىىىىىوات جىىىىىىىىا ة للبىىىىىىىى ء باسىىىىىىىىت  ام الل ىىىىىىىىة الكر يىىىىىىىىة فىىىىىىىىي  -18
 إقليم كور ستان.

 
 إضافات للمشروع -رابعا  
 

يمكىىىىىىىىىىن إضىىىىىىىىىىافة عنىىىىىىىىىىاو ن  انويىىىىىىىىىىة أ ىىىىىىىىىىر  للسياسىىىىىىىىىىة التأمينيىىىىىىىىىىة كالتأسىىىىىىىىىىيس ل قافىىىىىىىىىىة تأمينيىىىىىىىىىىة 
علىىىىىىىىىىىىى مسىىىىىىىىىىىىتو  المؤسسىىىىىىىىىىىىات واألفىىىىىىىىىىىىرا ؛ والتىىىىىىىىىىىىأمين االجتمىىىىىىىىىىىىاعي فىىىىىىىىىىىىي م تلىىىىىىىىىىىىف أشىىىىىىىىىىىىكاله 

 6ة؛ووضىىىىىىىىىىىىع القواعىىىىىىىىىىىى  المناسىىىىىىىىىىىىبة لتمو لىىىىىىىىىىىىه؛ والتىىىىىىىىىىىىأمين الصىىىىىىىىىىىىحي ونظىىىىىىىىىىىىام طبيىىىىىىىىىىىىب األسىىىىىىىىىىىىر 
ا ث السىىىىىىىىىىيارات )القىىىىىىىىىىانون و وا عىىىىىىىىىىا ة النظىىىىىىىىىىر فىىىىىىىىىىي إ ارة قىىىىىىىىىىانون التىىىىىىىىىىأمين اإللزامىىىىىىىىىىي مىىىىىىىىىىن حىىىىىىىىىى

وتع يالتىىىىىىىىىىىه(؛ ر ىىىىىىىىىىىط القىىىىىىىىىىىروض العقار ىىىىىىىىىىىة بالتىىىىىىىىىىىأمين علىىىىىىىىىىىى الحيىىىىىىىىىىىاة  1980لسىىىىىىىىىىىنة  52رقىىىىىىىىىىىم 

                                                 
أ  شببب  ع 370أ ن عبببال الثقافةةةة الدديةةةد مصببب كم ل،بببكتأ ين كبببسم ع  ببب  ن ،احبببك  ن   ببب م م  ببب نأ  أ   بببظأي  6

 .63-51أ ص 2014ن  كر  
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بنىىىىىىىىىىاء صىىىىىىىىىىن وق حكىىىىىىىىىىىومي  7وبأسىىىىىىىىىىعار تأمينيىىىىىىىىىىة ال ت قىىىىىىىىىى  كاهىىىىىىىىىى  المستقرضىىىىىىىىىىين الصىىىىىىىىىى ار؛
 8للتعىىىىىىىىىويض عىىىىىىىىىن األضىىىىىىىىىرار الما يىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىي تلحىىىىىىىىى  بىىىىىىىىىاألفرا  نتيجىىىىىىىىىة للكىىىىىىىىىوارث الطبيعيىىىىىىىىىة؛

 راسىىىىىىىىىىة جعىىىىىىىىىى  التىىىىىىىىىىأمين مىىىىىىىىىىن الحر ىىىىىىىىىى  علىىىىىىىىىىى منشىىىىىىىىىى ت األعمىىىىىىىىىىال التىىىىىىىىىىي تسىىىىىىىىىىت  م عىىىىىىىىىى  ا  
معينىىىىىىىىىىا  مىىىىىىىىىىن العىىىىىىىىىىاملين أو رأسىىىىىىىىىىماال  بحىىىىىىىىىى  معىىىىىىىىىىين إلزاميىىىىىىىىىىا ، إضىىىىىىىىىىافة إلىىىىىىىىىىى جعىىىىىىىىىى  التىىىىىىىىىىأمين 

ىىىىىىىىىىىىىات والمسىىىىىىىىىىىىىؤولية الم هنيىىىىىىىىىىىىىة فيمىىىىىىىىىىىىىا يتعلىىىىىىىىىىىىى  بالسىىىىىىىىىىىىىلع وال ىىىىىىىىىىىىى مات المنتجىىىىىىىىىىىىىة علىىىىىىىىىىىىىى المين ت ج 
 وغيرها من الموضوعات. 9اجبار ا  وذلك لحماية حقوق المستهلك؛

 

   غياب  ا م؟ اتمة

 
يبىىىىىىىىى و أننىىىىىىىىىا نشىىىىىىىىىه  موسىىىىىىىىىما  ج يىىىىىىىىى ا  ل يىىىىىىىىىاب التىىىىىىىىىأمين فىىىىىىىىىي الفكىىىىىىىىىر العراقىىىىىىىىىي.  فقبىىىىىىىىى  فتىىىىىىىىىرة 

ون قصىىىىىىىىيرة جىىىىىىىىر  تىىىىىىىى اول مشىىىىىىىىروع قىىىىىىىىانون شىىىىىىىىركة الىىىىىىىىنفط الوطنيىىىىىىىىة العراقيىىىىىىىىة ومشىىىىىىىىروع قىىىىىىىىان
صىىىىىىىىىىن وق اإلعمىىىىىىىىىىار والتنميىىىىىىىىىىة العراقىىىىىىىىىىي، وكىىىىىىىىىىال المشىىىىىىىىىىروعين أهمىىىىىىىىىىال ذكىىىىىىىىىىر التىىىىىىىىىىأمين فىىىىىىىىىىي 

 10الهيك  التنظيمي المقترح للشركة والصن وق.
 

                                                 
 م كرببببظ  مصبببب كم ل،ببببكتأ يل رببببكم  ن  ابببب  ن ، لبببب ل   قبببب  ا ن صبببباكة ظ  ن   نة ببببظ  ن يبببب ك  7

-http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2015/09/7مدلةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةأمين العرايةةةةةةةةةي ن كبببببببببسم عأي 
2015-2015.html 

 
شةةةةةقتة اييت ةةةةةا يين أي يت ببببب  ن ل  بببببك   ببببب  ن عببببب ني  ل   ن ا  بببببظ  ن كبببببسم ع أمصببببب كم ل،بببببكت 8

 العراييين 

http://iraqieconomists.net/ar/2014/10/09/ 
 

أ 370أ ن عببببال الثقافةةةةة الدديةةةةد مصبببب كم ل،ببببكتأ ن كببببسم ع  بببب  ن ،احببببك  ن   بببب م م  بببب نأ  أ   ببببظأ  9

 63-51أ ص 2014 ش  ع ن  كر  

 
  ةببب ا ة بببم مببب  ل  مبببع بببب ن ن   بببك   ببب  مشببب  ا  بببكر   لببب لظ ن بببالع ن  ةا بببظ ن ع ن  بببظ  مشببب  ا  10

  كر    اا ي ن ة،ك   ن كا، ظ ن ع ن    ن  م

 

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2016/03/iraq-national-oil-co-draft-law-
absence.html 
http://iraqieconomists.net/ar/2016/03/23/ 
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2016/03/absence-of-insurance-in-draft-
law-on.html 
http://iraqieconomists.net/ar/2016/03/23/ 

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2015/09/7-2015-2015.html
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2015/09/7-2015-2015.html
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2015/09/7-2015-2015.html
http://iraqieconomists.net/ar/2014/10/09/
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2016/03/iraq-national-oil-co-draft-law-absence.html
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2016/03/iraq-national-oil-co-draft-law-absence.html
http://iraqieconomists.net/ar/2016/03/23/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ba%d9%8a%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2016/03/absence-of-insurance-in-draft-law-on.html
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2016/03/absence-of-insurance-in-draft-law-on.html
http://iraqieconomists.net/ar/2016/03/23/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ba%d9%8a%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86/
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ر مىىىىىىىىىىا لىىىىىىىىىىم نكىىىىىىىىىىىن نعيىىىىىىىىىىر غيىىىىىىىىىىىاب التىىىىىىىىىىأمين فىىىىىىىىىىي برنىىىىىىىىىىىام  لحىىىىىىىىىىزب سياسىىىىىىىىىىىي عر ىىىىىىىىىى  ميعىىىىىىىىىىى  
للمناقشىىىىىىىىة لىىىىىىىىوال أن الحىىىىىىىىزب كىىىىىىىىان قىىىىىىىى  أبىىىىىىىى   اهتمامىىىىىىىىا  فىىىىىىىىي الماضىىىىىىىىي بالتىىىىىىىىأمين، وهىىىىىىىىو مىىىىىىىىا 

 الثقافببببببة الجديببببببدةه كمىىىىىىا جىىىىىىاء فىىىىىىي مق مىىىىىىة هىىىىىىذ  المقالىىىىىىة، م لمىىىىىىا رحبىىىىىىت مجلىىىىىىة أ نينىىىىىىا عليىىىىىى
مشىىىىىىىىىىىكورة النفتاحهىىىىىىىىىىىا علىىىىىىىىىىىى نشىىىىىىىىىىىر الع يىىىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىىىن المقىىىىىىىىىىىاالت حىىىىىىىىىىىول التىىىىىىىىىىىأمين.  نأمىىىىىىىىىىى  أن 
يسىىىىىىىىىترجع التىىىىىىىىىأمين شىىىىىىىىىيئا  مىىىىىىىىىن أهميتىىىىىىىىىه فىىىىىىىىىي برنىىىىىىىىىام  الحىىىىىىىىىزب الشىىىىىىىىىيوعي العراقىىىىىىىىىي ليكىىىىىىىىىون 

 بذلك أول حزب سياسي عراقي يتبنى موقفا  تجا  مؤسسة التأمين.
 

 2016 ذار  24 لن ن
 



 

 
 

 

 يطا  التأمين العرايي واينتمابات العامة القا مةملح   

 
 

 مصباح كمال
 

 مجلة التأمين العراقينشرت هذ  المقالة في 
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2009/11/blog-post_23.html 

 

 
يجىىىىىىىىىري اآلن فىىىىىىىىىي العىىىىىىىىىراق نقىىىىىىىىىا  حىىىىىىىىىامي عىىىىىىىىىن االنت ابىىىىىىىىىات العامىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىي سىىىىىىىىىتجري فىىىىىىىىىي 

ومىىىىىىىىىىىىا يتعلىىىىىىىىىىىى  بهىىىىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىىىىن إعىىىىىىىىىىىىا ة النظىىىىىىىىىىىىر فىىىىىىىىىىىىي قىىىىىىىىىىىىانون  2010ال اني ينىىىىىىىىىىىىاير كىىىىىىىىىىىانون  16
االنت ابىىىىىىىىىىىىىىات وتشىىىىىىىىىىىىىىكي  التحالفىىىىىىىىىىىىىىات السياسىىىىىىىىىىىىىىية وهلىىىىىىىىىىىىىىم جىىىىىىىىىىىىىىرا.  و يىىىىىىىىىىىىىى لي الع يىىىىىىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىىىىىىن 
األطىىىىىىىىىىىىىىىراق، سياسىىىىىىىىىىىىىىىية وحز يىىىىىىىىىىىىىىىة وغيرهىىىىىىىىىىىىىىىا، مواقىىىىىىىىىىىىىىىف تجىىىىىىىىىىىىىىىا  جوانىىىىىىىىىىىىىىىب م تلفىىىىىىىىىىىىىىىة لهىىىىىىىىىىىىىىىذ  
االنت ابىىىىىىىىىىىىىات إال أن قطىىىىىىىىىىىىىاع التىىىىىىىىىىىىىأمين لىىىىىىىىىىىىىيس معنيىىىىىىىىىىىىىا  بهىىىىىىىىىىىىىا.  موقىىىىىىىىىىىىىف السىىىىىىىىىىىىىكوت وعىىىىىىىىىىىىى م 

يس بالمسىىىىىىىىت رب فالقطىىىىىىىىاع ظىىىىىىىى   ائمىىىىىىىىا ، فىىىىىىىىي رأينىىىىىىىىا، فىىىىىىىىي الماضىىىىىىىىي كمىىىىىىىىا فىىىىىىىىي االهتمىىىىىىىىام لىىىىىىىى
الحاضىىىىىىىىىىىر، سىىىىىىىىىىىاكتا  عىىىىىىىىىىىن الشىىىىىىىىىىىأن السياسىىىىىىىىىىىي العىىىىىىىىىىىام ونعنىىىىىىىىىىىي بىىىىىىىىىىىه تح يىىىىىىىىىىى ا  الم ططىىىىىىىىىىىات 
السياسىىىىىىىىىىىية واالقتصىىىىىىىىىىىا ية للحكومىىىىىىىىىىىات واألحىىىىىىىىىىىزاب.  ر مىىىىىىىىىىىا يكىىىىىىىىىىىون هىىىىىىىىىىىذا التقيىىىىىىىىىىىيم مجحفىىىىىىىىىىىا ، 

ميىىىىىىىىىىزة ولعىىىىىىىىى  القىىىىىىىىىار  الحصىىىىىىىىىيف ينبهنىىىىىىىىىا علىىىىىىىىىى غيىىىىىىىىىىر ذلىىىىىىىىىك، لكننىىىىىىىىىا ال نتىىىىىىىىىذكر مواقىىىىىىىىىف مت
معلنىىىىىىىىىىة للقطىىىىىىىىىىاع، وال أطروحىىىىىىىىىىات واضىىىىىىىىىىحة مكتوبىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىي هىىىىىىىىىىذا المجىىىىىىىىىىال، و بىىىىىىىىىى و القطىىىىىىىىىىاع 
وكأنىىىىىىىىىىه يعمىىىىىىىىىى  فىىىىىىىىىىي عزلىىىىىىىىىىة عىىىىىىىىىىن الفضىىىىىىىىىىاء االقتصىىىىىىىىىىا ي والسياسىىىىىىىىىىي واالجتمىىىىىىىىىىاعي.  فلىىىىىىىىىىم 
نقىىىىىىىرأ يومىىىىىىىا  رأيىىىىىىىا  تأمينيىىىىىىىا  تجىىىىىىىا  إعىىىىىىى ا  ميزانيىىىىىىىة ال ولىىىىىىىة ووجىىىىىىىو  اإلنفىىىىىىىاق فيهىىىىىىىا وتأ يرهىىىىىىىا علىىىىىىىى 

قىىىىىىىىىو  ال ولىىىىىىىىىة، أو نظىىىىىىىىىام التقاعىىىىىىىىى ، أو النظىىىىىىىىىىام الطلىىىىىىىىىب علىىىىىىىىىى التىىىىىىىىىأمين، أو موقفىىىىىىىىىا  تجىىىىىىىىىا  ع
الصىىىىىىىىىحي، أو نظىىىىىىىىىام الضىىىىىىىىىرائب ... الىىىىىىىىىخ.  هىىىىىىىىىذ  وغيرهىىىىىىىىىا لهىىىىىىىىىا انعكاسىىىىىىىىىات علىىىىىىىىىى النشىىىىىىىىىا  
التىىىىىىىىىأميني.  كمىىىىىىىىىا لىىىىىىىىىم يىىىىىىىىىنج  القطىىىىىىىىىاع فىىىىىىىىىي بلىىىىىىىىىورة  ور  غيىىىىىىىىىر التجىىىىىىىىىاري كقىىىىىىىىىوة اقتصىىىىىىىىىىا ية 

فىىىىىىىىي المصىىىىىىىىال  العامىىىىىىىىة ور مىىىىىىىىا يكىىىىىىىىون  مجتمعيىىىىىىىىة ضىىىىىىىىاغطة فىىىىىىىىي إحىىىىىىىى اث ت ييىىىىىىىىرات تصىىىىىىىىب  
 ىىىىىىىىة إيجابيىىىىىىىىة علىىىىىىىىى نشىىىىىىىىىاطه )سىىىىىىىىيكون لنىىىىىىىىا وقفىىىىىىىىة أ ىىىىىىىىر  تجىىىىىىىىا  الموضىىىىىىىىىوع لهىىىىىىىىا   ىىىىىىىىار تجار 

ضىىىىىىىىمن مشىىىىىىىىروع كتابىىىىىىىىة مقالىىىىىىىىة عىىىىىىىىن إ فاقىىىىىىىىات قطىىىىىىىىاع التىىىىىىىىأمين العراقىىىىىىىىي، نأمىىىىىىىى  أن يتىىىىىىىىوفر 
 لنا الوقت إلنجاز (.

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2009/11/blog-post_23.html
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ال يعنىىىىىىىىىي هىىىىىىىىىذا أن العىىىىىىىىىاملين فىىىىىىىىىي القطىىىىىىىىىاع ليسىىىىىىىىىوا معنيىىىىىىىىىين باالنت ابىىىىىىىىىات فهىىىىىىىىىم، ك يىىىىىىىىىرهم، 
مىىىىىىىىىا الطائفيىىىىىىىىىة والعشىىىىىىىىىائر ة والقوميىىىىىىىىىة تجىىىىىىىىىا  لهىىىىىىىىىم مىىىىىىىىىواقفهم السياسىىىىىىىىىية العامىىىىىىىىىة والحز يىىىىىىىىىة ور 

تشىىىىىىىىىىىىىكي  قىىىىىىىىىىىىىىوائم المرشىىىىىىىىىىىىىىحين والتحالفىىىىىىىىىىىىىىات، ولهىىىىىىىىىىىىىىم تفضىىىىىىىىىىىىىىيالتهم التصىىىىىىىىىىىىىىو تية.  لكننىىىىىىىىىىىىىىا ال 
نتوقىىىىىىىىىع توجيىىىىىىىىىه القطىىىىىىىىىاع علىىىىىىىىىى أسىىىىىىىىىاس سياسىىىىىىىىىي حز ىىىىىىىىىي طىىىىىىىىىائفي ال بىىىىىىىىى  نقىىىىىىىىىف ضىىىىىىىىى  هىىىىىىىىىذا 

ض معنويىىىىىىىىىىىات العىىىىىىىىىىاملين فىىىىىىىىىىي القطىىىىىىىىىىاع.  وكمىىىىىىىىىىىا كىىىىىىىىىىان يقىىىىىىىىىىال فىىىىىىىىىىىي المسىىىىىىىىىىعى ألنىىىىىىىىىىه يقىىىىىىىىىىو  
فىىىىىىىىىىىىى ن القطىىىىىىىىىىىىىاع يجىىىىىىىىىىىىىب أن يكىىىىىىىىىىىىىون "فىىىىىىىىىىىىىوق الميىىىىىىىىىىىىىول السىىىىىىىىىىىىىاب ، وفىىىىىىىىىىىىىي سىىىىىىىىىىىىىياق م تلىىىىىىىىىىىىىف، 

واالتجاهىىىىىىىىىىىىىىىات" إذ أنىىىىىىىىىىىىىىىه بعكىىىىىىىىىىىىىىىس ذلىىىىىىىىىىىىىىىك سيسىىىىىىىىىىىىىىىاهم فىىىىىىىىىىىىىىىي إضىىىىىىىىىىىىىىىعاق  ور  االقتصىىىىىىىىىىىىىىىىا ي 
 واالجتماعي وتقويض مشروع بناء  ولة المؤسسات ال يمقراطية.

 
في ضىىىىىىىمن مىىىىىىىىن قىىىىىىى  يىىىىىىىر  الىىىىىىىىبعض فىىىىىىىي إ ارتنىىىىىىىا لهىىىىىىىىذا الموضىىىىىىىوع ترفىىىىىىىىا  فكر ىىىىىىىا  فىىىىىىىنحن نيصىىىىىىىىن  

العامىىىىىىىىىة، ومىىىىىىىىىن لىىىىىىىىىم يعىىىىىىىىىاني مىىىىىىىىىن عسىىىىىىىىىىف  لىىىىىىىىىم يكتىىىىىىىىىوي مباشىىىىىىىىىرة بوطىىىىىىىىىأة أوضىىىىىىىىىاع العىىىىىىىىىىراق
النظىىىىىىىىىام السىىىىىىىىىاب  وحروبىىىىىىىىىه وال ىىىىىىىىىزو واالحىىىىىىىىىتالل فيمىىىىىىىىىا بعىىىىىىىىى .  وقىىىىىىىىى  يكىىىىىىىىىون هىىىىىىىىىؤالء ميحقىىىىىىىىىين 

ولكىىىىىىىىىن، بالنسىىىىىىىىىبة لنىىىىىىىىىا، فىىىىىىىىى ن إ ىىىىىىىىىارة الموضىىىىىىىىىوع هىىىىىىىىىو مىىىىىىىىىن بىىىىىىىىىاب الىىىىىىىىى عوة   1فىىىىىىىىىي تقيىىىىىىىىىيمهم.
إل ىىىىىىىىىرا  القطىىىىىىىىىاع مىىىىىىىىىن ان القىىىىىىىىىه فىىىىىىىىىي محيطىىىىىىىىىه التجىىىىىىىىىاري الصىىىىىىىىىرق وولىىىىىىىىىو  فضىىىىىىىىىاء الحيىىىىىىىىىاة 

كلمىىىىىىىىىىىا سىىىىىىىىىىىىاء هىىىىىىىىىىىىذا الوضىىىىىىىىىىىىع أز ا   -وضىىىىىىىىىىىع العىىىىىىىىىىىىام السىىىىىىىىىىىىائ  بال العامىىىىىىىىىىىة فنشىىىىىىىىىىىىاطه رهىىىىىىىىىىىىن  
 (1990-2003) تىىىىىىىىىىىىى هور النشىىىىىىىىىىىىىىا  التىىىىىىىىىىىىىىأميني.  ولنىىىىىىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىىىىىي حقبىىىىىىىىىىىىىىة العقوبىىىىىىىىىىىىىىات ال وليىىىىىىىىىىىىىىة

                                                 
مةبببكق   ع مبببع ن  امبببظ  1977 ل،بببك لابببك ن    ببب  ن عببب ني  ببب ال أ  ن ازبببك  ن بببالكك   ل نةك  ربببك يببباظ   1

من بببً   بببكل  ن  ببب   أ ال ت ببب  أ ة بببم   ببب  لببب لظ ن كبببسم ع ن  ةا بببظ  ر بببع ركبببكل  ل نيبببكاك ن ع  بببك هو  ببب    ن بببل

هل،ببكت ل نيببكاك  بب  ن  ببك    ة ببم  ةببكلاك ن ش صبب ق   لببك     حببك  ببا   ماببك مببع لع ك بب  ن ا نيبب ظ  ببا   لاببك 

 ه م نتك ك  ن ،الم.

 

لكربببد ي كيبببك  ن ازبببك  ن بببالكك   ل ن شببب،   ظ )ن ك  ك  ك   بببظ(  قببب   ة بببم يلع ابببظي ن   بببك  ن عكمبببظ  منيةبببك  

ن م  بببب ةاكأ  صبببب  ن  صبببب ت ة ببببم ن شببببحكلن  ن ع ، ببببظ ن عك  ببببظ لسة ببببكأ ن  بببب   ن ا  ببببظأ    ،ببببك   بببب

 ن ،بب ن  ع  بب   ألالمبب   ن ،كبب  ل ع  بب .   ببب  ون  ن ة كيببظ ن كبب  ة قببد  بب  ن ةبب     ة ببم ن اقكلببك  ن ع،ك  ببظ 

 ن ،حا بببظ  ك ببب    ن حبببك     ببب   ن  بببكل .   لبببك     لببباأ م ببب  بببب ن نال ك بببك أ  ن ، بببك   ن ، لمبببظ  ببب أ  ببب  

 ش  ن ش ةظ ... ن ه.ن ن 

 

    بب  أ  لع ببك  مببع ببب ن ن ك  بب أ و  ن  عببا ن  ن ببا ن قببك   ة ببم ن عصبب  ظ ن  ك ل ببظ  ن   ل ببظأ  نببا    ،كبب  

 بببا  ن    مبببظ نال  كل بببظ     مبببظ ه  ببب   ل  ليبببكك  ن عببب ني.   صببب  ن ،ابببك    لببب نأ  الأ لعببب  ن ،ببب نةا ع 

اح  ن ببببا ،ق نة   م ببببكلة ن عان ببببظ   قبببب ي  ببببك  ة ببببم  ةببببك  تك   ببببظ ن ، نةاببببك   ن ،بببب نةا ع   اببببك   ن بببب

ن رةببك .    ببا  أ  ين عبببكلن   ببكب ن ي ل،ببك   ببب   ببا ،ك أ  ببب أ لبببك    أ أل بب  مببع ةبببكل    بب ً ببب ن لك ،نبببكت 

 ن ،اكيى    ككلظ ةا .
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 يىىىىىىىر م ىىىىىىىال علىىىىىىىى مىىىىىىىا  ل إليىىىىىىىه قطىىىىىىىاع التىىىىىىىأمين ومىىىىىىىا زال لىىىىىىىم يىىىىىىىنهض إلىىىىىىىى الوضىىىىىىىع الىىىىىىىذي 
كىىىىىىىىان عليىىىىىىىىه قبىىىىىىىى  ذلىىىىىىىىك مىىىىىىىىن حيىىىىىىىىث حجىىىىىىىىم أقسىىىىىىىىا  التىىىىىىىىأمين، والكىىىىىىىىوا ر البشىىىىىىىىر ة الم ر ىىىىىىىىة، 

مىىىىىىىىىىىىع أسىىىىىىىىىىىىواق إعىىىىىىىىىىىىا ة التىىىىىىىىىىىىأمين العالميىىىىىىىىىىىة.   ىىىىىىىىىىىىرو  القطىىىىىىىىىىىىاع مىىىىىىىىىىىىن تمترسىىىىىىىىىىىىه  والعالقىىىىىىىىىىىات
التجىىىىىىىىاري )بيىىىىىىىىع الحمايىىىىىىىىة التأمينيىىىىىىىىة( نحىىىىىىىىو الحيىىىىىىىىاة العامىىىىىىىىة سيسىىىىىىىىاهم فىىىىىىىىي تطىىىىىىىىو ر المىىىىىىىىنه  
الىىىىىىىىىىىى يمقراطي قيىىىىىىىىىىىى  التشىىىىىىىىىىىىك  فىىىىىىىىىىىىي العىىىىىىىىىىىىراق، أي إ ارة ال الفىىىىىىىىىىىىات والتعارضىىىىىىىىىىىىات بالوسىىىىىىىىىىىىائ  

ىىىىىىىىى و ن رأي محىىىىىىىىى   اع القىىىىىىىىىرار وفىىىىىىىىىي ذات الوقىىىىىىىىىت تكىىىىىىىىىن  المتاحىىىىىىىىىة للضىىىىىىىىى ط السىىىىىىىىىلمي علىىىىىىىىىى صي
 تجا  مسائ  لها مساس بقطاع التأمين م لما لها مساس بحياة الناس.

 
ولعلىىىىىىىىىىه مىىىىىىىىىىن المفيىىىىىىىىىى  التىىىىىىىىىىذكير هنىىىىىىىىىىا بىىىىىىىىىىأن الصىىىىىىىىىىحافة التأمينيىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىي بلىىىىىىىىىى  م ىىىىىىىىىى  المملكىىىىىىىىىىة 

س الصىىىىىىىىىفحات عىىىىىىىىىن مواقىىىىىىىىىف األحىىىىىىىىىزاب السياسىىىىىىىىىية أ نىىىىىىىىىاء انعقىىىىىىىىىا  مؤتمراتهىىىىىىىىىا المتحىىىىىىىىى ة تكىىىىىىىىىر  
ة وعنىىىىىىىىى  تشىىىىىىىىىر ع القىىىىىىىىىوانين التىىىىىىىىىي تىىىىىىىىىؤ ر السىىىىىىىىنوية أو بعىىىىىىىىى  تشىىىىىىىىىكي  الحىىىىىىىىىزب الفىىىىىىىىىائز للحكومىىىىىىىىى

علىىىىىىىىى النشىىىىىىىىا  التىىىىىىىىأميني.  أك يىىىىىىىىر  أن نطلىىىىىىىىب  مىىىىىىىىن أركىىىىىىىىان التىىىىىىىىأمين المسىىىىىىىىاهمة فىىىىىىىىي م ىىىىىىىىى  
هىىىىىىىىىىىذا العمىىىىىىىىىىى ، والتىىىىىىىىىىىأ ير علىىىىىىىىىىىى األحىىىىىىىىىىىزاب وعلىىىىىىىىىىىى الحكومىىىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىىىن  ىىىىىىىىىىىالل الصىىىىىىىىىىىحافة أو 

 االتصال المباشر؟
 

إن االنت ابىىىىىىىىىىىات العامىىىىىىىىىىىىة هىىىىىىىىىىىىي مناسىىىىىىىىىىىىبة لىىىىىىىىىىى عوة األحىىىىىىىىىىىىزاب السياسىىىىىىىىىىىىية لتطىىىىىىىىىىىىو ر مواقفهىىىىىىىىىىىىا 
نحىىىىىىىىىن نىىىىىىىىىر  أن ال يمقراطيىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىي   2ا  التىىىىىىىىىأمين فىىىىىىىىىي صىىىىىىىىىي ته االجتماعيىىىىىىىىىة والتجار ىىىىىىىىىة.تجىىىىىىىىى

ىىىىىىىىى ة إذ أن الىىىىىىىىىبعض ال يتصىىىىىىىىىورها إال كىىىىىىىىىأ اة للوصىىىىىىىىىول إلىىىىىىىىىى الحكىىىىىىىىىم العىىىىىىىىىراق مىىىىىىىىىا زالىىىىىىىىىت هش 
ومنهجىىىىىىىىا  عامىىىىىىىىا  فىىىىىىىىي الحيىىىىىىىىاة وفىىىىىىىىي العمىىىىىىىى  وال قافىىىىىىىىة ونظامىىىىىىىىا  لل ولىىىىىىىىة يعمىىىىىىىى   ولىىىىىىىىيس فلسىىىىىىىىفة  

مىىىىىىىىىىن  ىىىىىىىىىىالل مؤسسىىىىىىىىىىات محايىىىىىىىىىى ة ال تىىىىىىىىىى ين بىىىىىىىىىىالوالء للحكومىىىىىىىىىىة أو لحىىىىىىىىىىزب معىىىىىىىىىىين إذ أنهىىىىىىىىىىا 
لجميىىىىىىىىىىع المىىىىىىىىىىواطنين.  ونىىىىىىىىىىر  أيضىىىىىىىىىىا  أن مبىىىىىىىىىىا رة قطىىىىىىىىىىاع التىىىىىىىىىىأمين للىىىىىىىىىى  ول فىىىىىىىىىىي معتىىىىىىىىىىرك 

تعز ىىىىىىىىىز العمىىىىىىىىى  الجىىىىىىىىى ل االنت ىىىىىىىىىابي، لتم يىىىىىىىىى  وعىىىىىىىىىرض المصىىىىىىىىىال  التأمينيىىىىىىىىىة،  طىىىىىىىىىوة نحىىىىىىىىىو 
الىىىىىىىىىىىىىىى يمقراطي المؤسسىىىىىىىىىىىىىىىي الىىىىىىىىىىىىىىىذي يتجىىىىىىىىىىىىىىىاوز الهىىىىىىىىىىىىىىىوس، أو قىىىىىىىىىىىىىىى  التعصىىىىىىىىىىىىىىىب، السياسىىىىىىىىىىىىىىىي 
الطىىىىىىىىىىائفي والحز ىىىىىىىىىىي الضىىىىىىىىىىي  منىىىىىىىىىىه.  وقىىىىىىىىىى  تحضىىىىىىىىىىى م ىىىىىىىىىى  هىىىىىىىىىىذ  المبىىىىىىىىىىا رة باهتمىىىىىىىىىىام أحىىىىىىىىىى  

                                                 
نركح ابببك مبببنت ن  مبببع لككلبببظ ل نيبببظ  صببب    ةبببع أ بببا نا ببب ن  ن ة كيببب ظ ن ع ن  بببظ ن ع  قبببظ  م  لببب    2

كة  ل،بببك  ببب ل  ببب  ل ركمنببب .   رسمببب  أ  رةبببك    رشببب  بببب   ن ا نيبببظ     بببك .   ن ،قصببب ل مبببع ن كبببسم ع نال ك،ببب

 لحك ن كسم اك  نال ك،كة ظم   نأ   ،  ف ن     ن ش  ة  ن ع ن   ن  ل   ،  ب ن ن  ك ىو.

 



 منوذجا  احلزب الش يوعي العرايق  - قراءة أ ولية يف موضوعة حضور وغياب التأ مني الاحزاب العراقية والتأ مني:

 
 

 

 
 

 54صفحة      

 

ن تحقىىىىىىىىىى  ذلىىىىىىىىىىك يكىىىىىىىىىىون القطىىىىىىىىىىاع وكأنىىىىىىىىىىه  األحىىىىىىىىىىزاب أو المرشىىىىىىىىىىحين أو مجموعىىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىىنهم.  وا 
أو  ا ىىىىىىىىى  السىىىىىىىىىىلطة قىىىىىىىىى  وجىىىىىىىىى  صىىىىىىىىىوتا  لىىىىىىىىىىه  ا ىىىىىىىىى  الحىىىىىىىىىزب أو الحكومىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىىي ستتشىىىىىىىىىك  

 التشر عية.
 

يتم ىىىىىىىىى  قطىىىىىىىىىاع التىىىىىىىىىأمين العراقىىىىىىىىىي بشىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىأمين وا عىىىىىىىىىا ة التىىىىىىىىىأمين منفىىىىىىىىىر ة، ومجتمعىىىىىىىىىة 
فىىىىىىىىي جمعيتهىىىىىىىىا، وفىىىىىىىىي  يىىىىىىىىوان التىىىىىىىىأمين.  لىىىىىىىىم نقىىىىىىىىرأ مىىىىىىىىا يفيىىىىىىىى  قيىىىىىىىىام أي مىىىىىىىىن هىىىىىىىىذ  األطىىىىىىىىراق 
ال ال ىىىىىىىىىىىىة بتقيىىىىىىىىىىىىيم أ اء الحكومىىىىىىىىىىىىة الحاليىىىىىىىىىىىىة تجىىىىىىىىىىىىا  قطىىىىىىىىىىىىاع التىىىىىىىىىىىىأمين، ومىىىىىىىىىىىىا تتمنىىىىىىىىىىىىا  هىىىىىىىىىىىىذ  

كومىىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىىىي ستتشىىىىىىىىىىك  بعىىىىىىىىىىى  االنت ابىىىىىىىىىىات مىىىىىىىىىىىن سياسىىىىىىىىىىات  اصىىىىىىىىىىىة األطىىىىىىىىىىراق علىىىىىىىىىىىى الح
تجىىىىىىىىىىىا  قضىىىىىىىىىىىية  position paperبالنشىىىىىىىىىىىا  التىىىىىىىىىىىأميني.  لىىىىىىىىىىىم نقىىىىىىىىىىىرأ ورقىىىىىىىىىىىة موقىىىىىىىىىىىف 

تأمينيىىىىىىىىىىىىة يمكىىىىىىىىىىىىىن أن تكىىىىىىىىىىىىىون موضىىىىىىىىىىىىىوعا  لالتصىىىىىىىىىىىىال مىىىىىىىىىىىىىع البرلمىىىىىىىىىىىىىان أو الحكومىىىىىىىىىىىىىة، ومىىىىىىىىىىىىىا 
جىىىىىىىىى ا   وصىىىىىىىىى  إلينىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىي الماضىىىىىىىىىي، وال عالقىىىىىىىىىة لىىىىىىىىىه بالحملىىىىىىىىىة االنت ابيىىىىىىىىىة الحاليىىىىىىىىىة، قليىىىىىىىىى   

وضىىىىىىىىوعا  للمتابعىىىىىىىىة إضىىىىىىىىافة إلىىىىىىىىى افتقىىىىىىىىار  إلىىىىىىىىى التحليىىىىىىىى  والمحاجىىىىىىىىة.  وبىىىىىىىىالطبع ولىىىىىىىىم يكىىىىىىىىن م
فىىىىىىىىىى ن الجهىىىىىىىىىى  العىىىىىىىىىىام باألهميىىىىىىىىىىة االقتصىىىىىىىىىىا ية للتىىىىىىىىىىأمين لىىىىىىىىىى   معظىىىىىىىىىىم أعضىىىىىىىىىىاء الحكومىىىىىىىىىىىة 
وكىىىىىىىىىىىذلك نىىىىىىىىىىىواب البرلمىىىىىىىىىىىان يعنىىىىىىىىىىىي أن قطىىىىىىىىىىىاع التىىىىىىىىىىىأمين ميطالىىىىىىىىىىىب بتقىىىىىىىىىىى يم مقترحىىىىىىىىىىىات إلىىىىىىىىىىىى 

عمليىىىىىىىىىىىىىىة المرشىىىىىىىىىىىىىىحين وعلىىىىىىىىىىىىىىى حكومىىىىىىىىىىىىىىة المسىىىىىىىىىىىىىىتقب .  أي أن القطىىىىىىىىىىىىىىاع عليىىىىىىىىىىىىىىه أن يقىىىىىىىىىىىىىىو  
االتصىىىىىىىىىال بهىىىىىىىىىذ  األطىىىىىىىىىراق.  ومىىىىىىىىىن بىىىىىىىىىاب توسىىىىىىىىىيع هىىىىىىىىىذ  الىىىىىىىىى ائرة نىىىىىىىىىر  أن يقىىىىىىىىىوم القطىىىىىىىىىاع 
صىىىىىىىىياغة و لىىىىىىىىورة مواقىىىىىىىىف تجىىىىىىىىا  قضىىىىىىىىايا لهىىىىىىىىا مسىىىىىىىىاس بعملىىىىىىىىه، ومسىىىىىىىىاءلة المرشىىىىىىىىحين عنهىىىىىىىىا 
اآلن وحتىىىىىىىىى إجىىىىىىىىراء االنت ابىىىىىىىىات، واكتشىىىىىىىىاق مىىىىىىىىن يقىىىىىىىىف مىىىىىىىىن هىىىىىىىىؤالء مىىىىىىىىع القطىىىىىىىىاع، ومىىىىىىىىن 

تىىىىىىىىىىي تكبىىىىىىىىىىى  نشىىىىىىىىىىىاطه وهلىىىىىىىىىىىم يحىىىىىىىىىىاول إغفىىىىىىىىىىىال  ور  ويسىىىىىىىىىىىكت عىىىىىىىىىىن السياسىىىىىىىىىىىات والقىىىىىىىىىىىوانين ال
جىىىىىىىىىىرا.  إن االنت ابىىىىىىىىىىات البرلمانيىىىىىىىىىىة هىىىىىىىىىىي أيضىىىىىىىىىىا  فرصىىىىىىىىىىة للقطىىىىىىىىىىاع إلعىىىىىىىىىىا ة تقيىىىىىىىىىىيم وضىىىىىىىىىىعه 

 وأ ائه الحالي وما يرجو  للمستقب .
 

نعتقىىىىىىىىى  أن هنىىىىىىىىىاك مطالىىىىىىىىىب ع يىىىىىىىىى ة يمكىىىىىىىىىن لقطىىىىىىىىىاع التىىىىىىىىىأمين أن يتقىىىىىىىىى م بهىىىىىىىىىا ويقحمهىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىي 
 م ونىىىىىىىىةفىىىىىىىىي الجىىىىىىى ل االنت ىىىىىىىىابي، وقىىىىىىىى  قمنىىىىىىىىا بعىىىىىىىىرض و راسىىىىىىىىة الع يىىىىىىى  مىىىىىىىىن هىىىىىىىىذ  المطالىىىىىىىىب 

يمكىىىىىىىىىىىىىىىىن  /http://misbahkamal.blogspot.com مجلببببببببببببببببة التببببببببببببببببأمين العراقببببببببببببببببي
عليهىىىىىىىىىا.  ويىىىىىىىىىأتي علىىىىىىىىىى رأس هىىىىىىىىىذ  المطالىىىىىىىىىب  االطىىىىىىىىىالعالرجىىىىىىىىىوع إليهىىىىىىىىىا لمىىىىىىىىىن يرغىىىىىىىىىب فىىىىىىىىىي 

والتىىىىىىىىي ال  2005إعىىىىىىىىا ة النظىىىىىىىىر فىىىىىىىىي بعىىىىىىىىض مىىىىىىىىوا  قىىىىىىىىانون تنظىىىىىىىىيم أعمىىىىىىىىال التىىىىىىىىأمين لسىىىىىىىىنة 

http://misbahkamal.blogspot.com/
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 55صفحة      

 

صىىىىىىىىىىىىال  شىىىىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىىىىأمين العراقيىىىىىىىىىىىىة، والقىىىىىىىىىىىىرارات التوجيهيىىىىىىىىىىىىة لىىىىىىىىىىىىوزارة الت طىىىىىىىىىىىىيط ت ىىىىىىىىىىىى م م
 والتعاون اإلنمائي.  و تبع ذلك تح ي  موقف القطاع من:

 
عقىىىىىىىىىو  الىىىىىىىىىنفط وغيرهىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىن عقىىىىىىىىىو  ال ولىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىي ت فىىىىىىىىى  مسىىىىىىىىىألة التىىىىىىىىىأمين علىىىىىىىىىى  .1

الموجىىىىىىىىىىو ات والمسىىىىىىىىىىؤوليات القانونيىىىىىىىىىىة والتعاق يىىىىىىىىىىة، والعمىىىىىىىىىى  علىىىىىىىىىىى تبنىىىىىىىىىىي صىىىىىىىىىىياغة 
 اإلنشائية لل ولة. موح ة للعقو 

 
تىىىىىىىىأمين االسىىىىىىىىتيرا ات العراقيىىىىىىىىة بحىىىىىىىىر  و ىىىىىىىىرا  وجىىىىىىىىوا  لىىىىىىىى   شىىىىىىىىركات التىىىىىىىىأمين العراقيىىىىىىىىة  .2

 كلما كان ذلك ممكنا .

 
عقىىىىىىىىىىىىو  االسىىىىىىىىىىىىت مار األجنبىىىىىىىىىىىىي العينىىىىىىىىىىىىي والتوجىىىىىىىىىىىىه نحىىىىىىىىىىىىو االسىىىىىىىىىىىىتفا ة مىىىىىىىىىىىىن طاقىىىىىىىىىىىىة  .3

 شركات التأمين العراقية في توفير التأمين لها.

 
العامىىىىىىىىىة والشىىىىىىىىىركات ال اصىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىي التكىىىىىىىىىافؤ فىىىىىىىىىي التعامىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىع شىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىأمين  .4

كمىىىىىىىىىىىىا يقضىىىىىىىىىىىىي بىىىىىىىىىىىىذلك قىىىىىىىىىىىىانون تنظىىىىىىىىىىىىيم  -تىىىىىىىىىىىىأمين الموجىىىىىىىىىىىىو ات الما يىىىىىىىىىىىىة لل ولىىىىىىىىىىىىة 
 .2005أعمال التأمين لسنة 

 
الضىىىىىىىىىىىرائب والرسىىىىىىىىىىىوم المفروضىىىىىىىىىىىة علىىىىىىىىىىىى شىىىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىىىأمين واآل ىىىىىىىىىىىار االقتصىىىىىىىىىىىا ية  .5

 اإليجابية لتقليصها في تك يف الطلب على الحماية التأمينية.

 
ا رجىىىىىىىىىوع شىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىأمين إلىىىىىىىىىى ممارسىىىىىىىىىة النشىىىىىىىىىا  في راليىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىأمين ونعنىىىىىىىىىي بهىىىىىىىىى .6

فىىىىىىىىي إقلىىىىىىىىيم كور سىىىىىىىىتان العىىىىىىىىىراق والرقابىىىىىىىىة االتحا يىىىىىىىىة عليىىىىىىىىىه لتشىىىىىىىىكي  سىىىىىىىىوق وطنىىىىىىىىىي 
 عراقي مشترك للتأمين.
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 56صفحة      

 

إشىىىىىىىىاعة الطلىىىىىىىىب علىىىىىىىىى التىىىىىىىىأمين وجعىىىىىىىى  فىىىىىىىىىروع معينىىىىىىىىة إلزاميىىىىىىىىا  مىىىىىىىىن بىىىىىىىىاب حمايىىىىىىىىىة  .7
 (.3 روات الوطن )التأمين ض   طر الحر  

براز عالقتها مع .8  4النشا  التأميني. حقوق اإلنسان وا 
 

هنىىىىىىىىىاك قضىىىىىىىىىايا أ ىىىىىىىىىر  تتعلىىىىىىىىى  بتفعيىىىىىىىىى   ور اإلشىىىىىىىىىراق والرقابىىىىىىىىىة ) يىىىىىىىىىوان التىىىىىىىىىأمين العراقىىىىىىىىىي 
الىىىىىىىىىىىىذي أصىىىىىىىىىىىىب  تعيىىىىىىىىىىىىين رئيسىىىىىىىىىىىىه، مىىىىىىىىىىىىىع األسىىىىىىىىىىىىف، موضىىىىىىىىىىىىوعا  للمحاصصىىىىىىىىىىىىة الطائفيىىىىىىىىىىىىىة(، 
وا  ارة التنىىىىىىىىىىافس بىىىىىىىىىىين الشىىىىىىىىىىركات العامىىىىىىىىىىة وال اصىىىىىىىىىىة )والحيىىىىىىىىىىف الىىىىىىىىىىذي وقىىىىىىىىىىع، كمىىىىىىىىىىا يبىىىىىىىىىى و، 

ن التىىىىىىىىىأمين اإللزامىىىىىىىىىي مىىىىىىىىىن حىىىىىىىىىوا ث السىىىىىىىىىيارات علىىىىىىىىىى شىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىأمين ال اصىىىىىىىىىة(، وقىىىىىىىىىانو 
 ... الخ. 1980لسنة 

 
نعىىىىىىىىىىىىىرق أن الع يىىىىىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىىىىىن هىىىىىىىىىىىىىذ  المطالىىىىىىىىىىىىىب والمقترحىىىىىىىىىىىىىات ذا طبيعىىىىىىىىىىىىىة إشىىىىىىىىىىىىىكالية وقىىىىىىىىىىىىى  ال 
تحضىىىىىىىىىى لىىىىىىىىىذلك بتوافىىىىىىىىى  جميىىىىىىىىىع أطىىىىىىىىىراق القطىىىىىىىىىاع.  قىىىىىىىىى  يكىىىىىىىىىون اإلجمىىىىىىىىىاع صىىىىىىىىىعبا  بسىىىىىىىىىبب 
وجىىىىىىىىىو  مصىىىىىىىىىال  متعارضىىىىىىىىىة لكىىىىىىىىىن ذلىىىىىىىىىك ال يعفىىىىىىىىىي أيىىىىىىىىىا  مىىىىىىىىىن هىىىىىىىىىذ  األطىىىىىىىىىراق مىىىىىىىىىن طىىىىىىىىىرح 

                                                 
للنابببك لعببب  ن ،  زبببك  لشبببس  ن كبببسم ع ن   نمببب   بببا ت ببب  ن    بببل ة بببم ن ،ةبببك   ن ببب ةا    3

     حببك ه ببم م  بب ا  ،قك ببظ  صبب    ل،ببات   ،اك شببظ ن ،  بب ا لبب ع ن عببكم  ع  بب    رسمبب  أ   ةبباح ن   ببد

 ن ق كا.

 
 ببا   بب   م  ببب ا  قبب ي ن رةبببك   ن كببسم ع لع بببان  ةببع نبك،كمبببك    ببكا ن كبببسم ع ن ع ن بب  هال أرببب أ   4

ت  ل،ببك ول رببك  بب   يببك ظ  اببك  ،ببا   ه ببا  لبب لك  ن كببسم ع ن  ك ببظ  بب  ل ببانلأ   ربب   ل،بب    ن   ببدأ يبب اك

 نبك،كمك  مع     ن  ع .

 

 لعببب    نربببى ن ،  ببب ا   ببب  ه  بببكأ ن ك،  ببب  لببب ع ةبببك    ن كبببسم ع م،بببك  لببب ا ة بببم لببب لك  ن كبببسم ع 

ةبببىأ     ببب  نةك،بببكل معبببك     ،    بببظ  ببب  ن كبببسم ع لةببب ى ن ع،ببب أ أ  ن نببباًأ أ  ن  ك بببظ ن     بببظ أ  ن عنببب  

  بببسم ع ن ، ل بببك .    بببا   ببب   مبببع ن ،اكيبببى ن  بببار .    زحببب  و ببب  ن ك،  ببب   ببب  ةقببب ل ن كبببسم ع ة بببم ن   بببك  

 شببب لك  ن كببببسم ع ن ع ن  ببببظ ن كل  بببب   بببا ك  لببببك ك،   أ  بببب  ن ،   ببببظ ن  ك  بببظأ  صببببك ح ن ،بببب أ   قببببا أللنل ةببببال 

 ن اةكأ نا نم   بع ل ك ظ ه م لة     لك  ة م رة   ن عك  ظ  ي مظ ن اة   نال ك،كة  ة، مك .

 

 ببب ع ن عببب ن   ع ن ببب  ع  ع شببب     بببد تبببع ن لقببب أ  يببب    ببب       ببب،ع رلبببً ن ك  ببب أ  نبببى ن كل  ببب  ل، 

ن  ،ك ببببظ نال ك،كة ببببظ  حبببب  مببببع تبببب ت منيةببببك  ن ا  ببببظ ون  ن ع  ببببظأ   ل،ببببك  ةببببك    لبببب لك  ن كببببسم ع 

ن ،ةبببكب،ظ مبببع تببب ت  ببب      ببب ص ة،ببب  من  بببظ  ببب،ع مشبببك    نيبببك ،ك  ظأ أ   ببباا ي هةكربببك    ابببك  

ح .   رسمببببب  أ   كلكببببل وببببببع ن عبببببكم  ع  بببب  لببببب لك  ن كبببببسم ع  ألاببببكأ ن لقببببب نأ ن ،ك، ببببب  ع  ،ككلعببببظ ل نيبببببك

 ل،قك  ك  ون   ا  .

 

 



 منوذجا  احلزب الش يوعي العرايق  - قراءة أ ولية يف موضوعة حضور وغياب التأ مني الاحزاب العراقية والتأ مني:

 
 

 

 
 

 57صفحة      

 

هىىىىىىىىىا.  فمىىىىىىىىىن  ىىىىىىىىىالل الجىىىىىىىىى ل والحىىىىىىىىىوار البينىىىىىىىىىي، الىىىىىىىىىذي يفتىىىىىىىىىرض القبىىىىىىىىىول بىىىىىىىىىالرأي وجهىىىىىىىىىة نظر 
 الم اير، يمكن التوص  إلى الح و  ال نيا لالتفاق على سياسات معينة.

 
إ ارتنىىىىىىىىا للموضىىىىىىىىىوع لىىىىىىىىيس مىىىىىىىىىن بىىىىىىىىىاب العتىىىىىىىىب أو االنتقىىىىىىىىىا  مىىىىىىىىىن أي طىىىىىىىىرق بىىىىىىىىى  التحفيىىىىىىىىىز 
  علىىىىىىىىىىىى تطىىىىىىىىىىىو ر وتعز ىىىىىىىىىىىز فهىىىىىىىىىىىم مشىىىىىىىىىىىترك للتىىىىىىىىىىىأمين و ور  فىىىىىىىىىىىي المجتمىىىىىىىىىىىع وفىىىىىىىىىىىي االقتصىىىىىىىىىىىا

 وكونه حاجة أساسية للتق م.
 

نطمىىىىىىىىىى  أن نقىىىىىىىىىىرأ مىىىىىىىىىىا سىىىىىىىىىىيقوم بىىىىىىىىىىه قطىىىىىىىىىىاع التىىىىىىىىىىأمين )شىىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىىأمين منفىىىىىىىىىىر ة، جمعيىىىىىىىىىىة 
شىىىىىىىىركات التىىىىىىىىأمين وا عىىىىىىىىا ة التىىىىىىىىأمين و يىىىىىىىىوان التىىىىىىىىأمين( تجىىىىىىىىا  الموضىىىىىىىىوع الم ىىىىىىىىار فىىىىىىىىي هىىىىىىىىذ  

 المقالة.
 

نىىىىىىىىو  التنبيىىىىىىىىه إال أن مقار ىىىىىىىىة االنت ابىىىىىىىىات مىىىىىىىىن موقىىىىىىىىف تىىىىىىىىأميني لىىىىىىىىم يكىىىىىىىىن فىىىىىىىىي الماضىىىىىىىىي أو 
موضىىىىىىىىىىىوعا  للمناقشىىىىىىىىىىىة، وقىىىىىىىىىىى  نكىىىىىىىىىىىون أول مىىىىىىىىىىىن بىىىىىىىىىىىا ر إلىىىىىىىىىىىى طرقهىىىىىىىىىىىا.  لىىىىىىىىىىىذلك،  الحاضىىىىىىىىىىىر

 ا أور نىىىىىىىىا  فىىىىىىىىي هىىىىىىىىذ  المقالىىىىىىىىة وا غنىىىىىىىىاءنتوقىىىىىىىىع أن يتصىىىىىىىى   المعنيىىىىىىىىون والقىىىىىىىىراء المهتمىىىىىىىىين بمىىىىىىىى
 م تلف جوانب الموضوع لصال  قطاع التأمين العراقي.

 
 2009تشر ن األول  20لن ن، 



 

 
 

 

 العراقيملتبة التأمين 
 منشورات مصباح كمال

 
ساً بنشر الكتابات في قضايا التأمين العراقي  سا مكتبة التأمين العراقي مشروع طوعي ال يستهدف الربح، يعنى أ

وكتابات تأمينية أخرى.  ترحب المكتبة بما يردها من مسودات كتب للنظر في نشرها.
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 (2013كمال )
 

)الطبعااااة ارلكترونيااااة ال انيااااة،  م اااافي قدااااجقم  اااا م نقنن ااااف رقم  اااا م نقدااااجقم أاااايم مااااروان هاشاااا  النصاااااب، 
 (، تحريرا مصباح كمال2011صدرت الطبعة ارلكترونية األولى عا   . 2014
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