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من باب التقديم

يـــســـرنـــي أن أقـــــــدم الـــــحـــــوار الـــــــذي أجــــريــــتــــه مـــــع الــــزمــــيــــل والــــصــــديــــق مـــصـــبـــاح وهـــــــو، أي 

الـــحـــوار، ُيــشــّكــل ُلــحــمــة هـــذا الــكــتــاب وســـــداه. وال أجــــد نــفــســي بــحــاجــٍة إلـــى الــتــعــريــف بهذه 

عــن سيرتها  الــمــعــلــومــات  مــن  يكفي  مــا  الــكــتــاب  مــتــن  فــي  سيجد  فــالــقــارئ  الــتــأمــيــنــيــة،  الــقــامــة 

الُمضيئة والُملهمة.

التقينا  منذ  مديدة  صداقة  بمصباح  جمعتني  فقد  صدفة.  وليد  يكن  لم  الــحــوار  هــذا 

المنصرم.  الــقــرن  سبعينيات  أوائـــل  فــي  السويسري  التأميني  التدريب  معهد  فــي  كمتدربين 

ودأبـــــنـــــا مـــنـــذ ذلـــــك الـــحـــيـــن عـــلـــى أن نــــرفــــو خـــيـــط الـــعـــالقـــة والـــــمـــــودة بــيــنــنــا كـــلـــمـــا انـــقـــطـــع بــفــعــل 

الـــخـــّضـــات الــســيــاســيــة أو ُبـــعـــد الـــمـــســـافـــات. ثـــم الــتــقــيــنــا فـــي أوائــــــل الــثــمــانــيــنــيــات عــنــدمــا كنت 

معجم  إعــــداد  عــلــى  أقــدمــت  وعــنــدمــا  لــنــدن.  فــي  الماجستير  شــهــادة  عــلــى  لــلــحــصــول  أدرس 

في  دوره  اإلعـــــداد  مــراحــل  كــل  فــي  مــصــبــاح  لــمــســاعــدة  كـــان  مــصــطــلــحــات الــتــأمــيــن (١٩٨٤) 
إنجاز هذا المعجم. وعندما التقيته في طرابلس (١٩٨٩) اتفقت معه على ترجمة كتاب 

في  فـــراغ  لسد  تأمينية  كتب  لستة  ترجماتنا  تــوالــت  ثــم   .(١٩٩٠) الــخــطــر  إدارة  إلـــى  مــدخــل 
صناعة  في  والتأمين  األخــطــار  بني  نائل  د.  كتاب  ترجمة  آخرها  كان  العربية  التأمين  مكتبة 

اإلنشاء (٢٠١٧).
لــقــد أثــمــرت عــالقــتــنــا الــوطــيــدة تــنــاغــمــًا فــكــريــًا بيننا وانــســجــامــًا فــي الـــرؤيـــة حـــول قضايا 

ل إجراء الحوار، فقد كنت أعرف على أي األوتار  تأمينية وهموم وطنية متعددة. وهذا َسهَّ

ينبغي لي أن أعزف في حضوره.
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حديثًا عن النفس  صديق قد يكون  والحديث عن  صديق.  إنني، إذن، أتحدث عن 

الــمــزايــا الــتــي يمكنني أن أطـــوق عنق  بــوجــٍه مــن الــوجــوه. لــذلــك ســأصــرف النظر عــن قـــالدة 

مــصــبــاح بـــهـــا. وهــــا أنــــا أكــتــفــي بـــالـــقـــول إن إجــــــراء حـــــوار شـــامـــل مــعــه كــــان غـــايـــة ُأمــــّنــــي الــنــفــس 

بتحقيقها لقناعتي بأن لدى الرجل كثيرًا من القول الذي يمكث في األرض وينفع الناس 

واألجيال الشابة من العاملين في قطاع التأمين العربي على وجه الخصوص.

عــتــبــًة لــهــذا الــحــوار تــقــول: ال شـــيء أضـــر بالعلم مــن أن يقول  مــدخــــــــًال أو  اخــتــرنــا  لــقــد 

الــالحــقــون إن الــســابــقــيــن لــم يــتــركــوا لــنــا شــيــئــًا. عــلــى هـــذه الــخــلــفــيــة يمكنني الــتــأكــيــد عــلــى أن 

الحوار موّجه بشكل رئيس إلى الالحقين بجيلنا، أعنى جيل الشباب الذي نعتبره مؤتمنًا 

في  الــعــارف  بتواضع  مصباح  يــقــول  كما  والــكــتــاب،  العربية.  التأمين  صناعة  مستقبل  على 

القول  وهذا  والخطأ.  الصواب  تحتمل  نظر  وجهات  يقّدم  الحوار،  يختتم  بها  التي  كلمته 

يضمر أمنيًة بأن ُيذكي ما تطرقنا إليه مزيدًا من الحوار والنقاش وأن يولد نقدًا مضادًا لما 

ورد فـــي الـــحـــوار مـــن وجـــهـــات نــظــر نــقــديــة. وأنــــا ومــصــبــاح مــتــفــقــان عــلــى أن تـــجـــاوز الــوضــع 

الــــراهــــن فــــي صــنــاعــتــنــا وجـــســـر الــــهــــوة الـــتـــي تــفــصــلــنــا عــــن اآلخــــــر الـــمـــتـــفـــوق تــســتــدعــي جـــهـــودًا 

ومــســاهــمــات جــمــاعــيــة. ومـــن هـــذا الــمــنــطــلــق فــإنــنــا نــرحــب بـــأي نــقــد قـــد يـــوّجـــه إلـــى مــجــهــودنــا 

باعتبار أن النقد هو مساهمة في الجهد الجماعي المرتجى.

قــلــُت إن وجــهــات الــنــظــر الـــــواردة فــي الــكــتــاب قــابــلــة لــلــنــقــاش. ولــكــن الــثــابــت فــيــه هي 

مـــهـــا مــصــبــاح مـــن خــــالل مـــداخـــالتـــه عـــّمـــا أســمــيــه «رجـــــل الــتــأمــيــن  الــــصــــورة الــنــاصــعــة الـــتـــي قـــدَّ

فالمراجع  الرفيعة.  العامة  والثقافة  التخصص  بناصية  اإلمساك  بين  يجمع  الــذي  الشامل» 

على  مـــداوٌم  رجــٌل  بأنه  توحي  إجاباته  نصوص  فــي  المتعددة  واإلحـــاالت  إليها  يشير  التي 

االشتغال على نفسه، مستفيدًا من إسهامات اآلخرين في مجال التأمين، وأن رحلته كانت 

على الدوام صعودًا على منحدرات سحيقة ومكابدة ضد النفس األّمارة بالدعة والراحة. 

دونها  الشامل»  التأمين  رتبة «رجل  إلى  الوصول  إن  الشابة  ألجيالنا  نقول  أن  نقصد  وبهذا 

رفوٌف ورفوٌف من الكتب! وأرجو أّال ُيفهم من ذلك أننا نزري بقيمة التخصص.

ــيــــة هـــي أن أجـــــري حـــــــوارًا مــقــتــضــبــًا مـــع مــصــبــاح لــنــشــره فـــي مجلة  كـــانـــت الـــفـــكـــرة األولــ

الـــبـــيـــان االقـــتـــصـــاديـــة. وقـــد ُنــشــر الـــحـــوار األولـــــي (مــخــتــصــرًا إلـــى حـــد مـــا) فـــي الـــعـــدد الــخــاص 
الثاني  للتأمين  العربي  العام  لالتحاد  العام  المؤتمر  انعقاد  بمناسبة  المجلة  أصدرته  الذي 

الــحــوار  لكن   .٢٠١٨ حــزيــران/يــونــيــو   ٢٤ - ٢٧ تــونــس،  الــحــمــامــات -  مدينة  فــي  والــثــالثــيــن 

الكتاب.  الــحــوار -  إليه  انتهى  ما  إلــى  جرفنا  األسئلة  من  فيض  أمــام  الباب  فتح  المقتضب 
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وعلى أي حال، فإن ُمحددات الوقت وشواغلنا األخرى حالت دون المضي في الشوط 

إلـــى أبــعــد مــمــا وصــلــنــا. ولــكــن هـــذا الـــحـــوار أفــضــى بــنــا إلـــى تــبــّنــي فــكــرة إجـــــراء حـــــوارات مع 

مخضرمي صناعة التأمين العربية بحثًا عن ذلك الشيء الذي سوف يتركونه للذين يأتون 

من بعدهم، آملين أن تصدر تلك الحوارات في كتاب في المستقبل غير البعيد.

إميل  الــصــديــق  مجلة الـــبـــيـــان  تــحــريــر  رئــيــس  إلـــى  بــالــشــكــر  أتــوجــه  أن  أود  الــخــتــام،  وفـــي 

تسهيالت  لنا  م  وقــدَّ حــوارات  من  نجريه  ما  موجز  لنشر  مجلته  صفحات  فتح  الذي  زخور 

التأمين  إعـــادة  شركة  مــن  تــرو  هند  السيدة  أشكر  أن  أود  كما  كبير.  بتشجيع  نا  وخصَّ مهمة 

عن  أعـــرب  أن  وأود  الــنــحــويــة.  األخــطــاء  بــعــض  تــصــويــب  فــي  لمساهمتها  الــعــربــيــة (بـــيـــروت) 

الكتاب  بنشر  ب  رحَّ الذي  منتدى المعارف،  مدير عام  كسروان،  ربيع  امتناننا من الدكتور 

الذي  منتدى المعارف  في  الفني العامل  للفريق  والشكر موصول  اإلعداد.  في طور  وهو 

عمل بإتقان على تحرير الكتاب وإخراجه وإعداده.

تيسير التريكي

آب/أغسطس ٢٠١٨
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المحور األول
البدايات األولى

•  هل أطمح بنبذة سريعة عن مسيرتك العلمية والمهنية راجيًا أن ال تشعر بالحرج 

من القول بأنك كنت صاحب الترتيب األول على دفعتك في الثانوية العامة؟
حــّصــلــُت عــلــى شــهــادة الــثــانــويــة الــعــامــة - الــفــرع األدبــــي فــي بــغــداد عـــام ١٩٦٢، وكــان 

تــرتــيــبــي الـــثـــانـــي فـــي عـــمـــوم الــــعــــراق، وبــفــضــلــه رشـــحـــت لــبــعــثــة لــــدراســــة الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة في 

بــريــطــانــيــا. تــخــرجــت مــن جــامــعــة ويــلــز (ســـوانـــزي) بــشــهــادة بــكــالــوريــوس شـــرف عـــام ١٩٦٧. 

بــعــدهــا رغــبــت فـــي إكـــمـــال دراســـتـــي لــلــحــصــول عــلــى شـــهـــادة الــمــاجــســتــيــر فــالــتــحــقــت بجامعة 

لكن  الدراسية  لبعثتي  تمديد  على  بالحصول  نفسي  أؤمــل  وكنت  الغرض،  لهذا  برمنغهام 

المورد  توافر  لعدم  العراق  إلــى  فرجعت  التمديد،  على  توافق  لم  العراقية  المعارف  وزارة 

(ما  الــدراســة  في  شوطًا  قطعت  أن  بعد  المعيشة  وتكاليف  الــدراســة  رســوم  لتسديد  المالي 

في  االشتراكية  دعــاة  أحــد  أويـــن،  روبـــرت  عــن  ألطــروحــة  ُأعـــّد  وكنت  أشــهــر،  ثالثة  عــن  يزيد 

ــق بــعــضــًا مــن مــبــادئــهــا، كــمــا تــصــورهــا، فــي مــصــنــعــه). وقـــد عــمــلــت خـــالل تلك  بــريــطــانــيــا، طــبَّ

األشهر كمدرس مؤقت لمجموعة من طلبة الصف األول الجامعي.

كنُت عضوًا في جمعية الطلبة العراقيين في المملكة المتحدة وكان شعارها العتيد 

بغداد  إلــى   ١٩٦٧ أواخـــر  رجعت  إذ  بــه  قمت  مــا  وهــو  للوطن».  والــعــودة  العلمي  «التفوق 

وزارة  مــع  الــدراســة  بعثة  عقد  أن  رغــم   ١٩٦٨ أيلول/سبتمبر  لغاية  استمرت  بطالة  ألعــانــي 

المعارف كان ينصُّ على العمل في وزارة الخارجية. في هذه األثناء كان النظام السياسي 

ــر فــي الـــعـــراق بــفــعــل انـــقـــالب. وشــهــدت هـــذه الــفــتــرة الــتــي ارتــبــطــت بــالــهــزيــمــة العربية  قــد تــغــيَّ

التاريخية سنة ١٩٦٧ ما كان ُيعرف بأزمة الخريجين (التقلص الكبير في فرص العمل)، 



١٤

وخـــروج أعـــداد مــن كـــوادر الــعــراق فــي مــجــاالت مختلفة للعمل فــي الــخــارج. وكــنــت على 

وشك أن أفسخ عقد البعثة وأن أبحث عن عمل خارج العراق عندما نشأت فرصة العمل 

فــي شــركــة الــتــأمــيــن الــوطــنــيــة. وأنـــا أديـــن بفضل األســتــاذ عــبــد الــبــاقــي رضـــا عــلــى انــتــشــالــي من 

بؤس البطالة وتمهيد السبيل لي ألكون ما أصبحت عليه في مجال العمل التأميني. وعند 

مــراجــعــتــي لــتــاريــخــي الــشــخــصــي فـــي هـــذا الــمــجــال أتـــذكـــره دائـــمـــًا. ويــمــكــنــنــي أن أقــــول بأنني 

كــنــت مــحــظــوظــًا إذ لــقــيــت الــرعــايــة واالهــتــمــام مــّمــن عــمــلــت مــعــهــم فــي بــغــداد ولــنــدن عندما 

انتقلت للعمل هناك عام ١٩٧٧.

هــنــاك تــفــاصــيــل مــهــمــة، تــتــجــاوز مـــا هـــو شــخــصــي (ســيــاســة االســـتـــخـــدام فـــي الــوظــائــف 

الــعــامــة، مــثــــــــًال)، ارتــبــطــت بــظــروف تعييني فــي الــشــركــة، وتــقــدمــي فــي الــعــمــل، والــرحــيــل من 

الـــعـــراق عـــام ١٩٧٧ لـــدراســـة الــمــاجــســتــيــر فـــي مــجــال الــعــلــوم اإلداريــــــة فـــي بــريــطــانــيــا، ال أود 

أن أذكــرهــا هــنــا إذ إنــنــي تــعــّرضــت لــهــا فــي مــكــان آخـــر يمكن مــن يــرغــب االطــــالع عــلــى تلك 

األنظمة  تعمل  كيف  منها  يستشّفا  أن  والــقــارئ  القارئة  ويمكن  إلــيــه (١).  الــرجــوع  التفاصيل 

المستبدة كقوة طاردة للكفاءات، أو قل لمن ال يخضع لهذه األنظمة وفكرها السياسي.

• عـــدت مــن الــدراســة فــي بريطانيا عــام ١٩٦٧ إلــى الــعــراق، وبــدل أن تــقــودك خطاك 

لحسن  التأمين  قطاع  فــي  للعمل  الــظــروف  دفعتك  تتوقع،  كنت  كما  الخارجية،  وزارة  إلــى 
حظنا. كيف تصف قطاع التأمين العراقي حين التحاقك بالعمل في شركة التأمين الوطنية؟
وزارة  وبـــيـــن  بــيــنــي  الــعــقــد  بــحــكــم  الــخــارجــيــة  وزارة  فـــي  أعـــمـــل  أن  الــمــفــتــرض  مـــن  كــــان 

وهي  الدراسة،  سنوات  لفترة تعادل  الدولة  في  ُملزمة للعمل  فقرة  تضمنت  التي  المعارف 

بسبب  األمـــر  هـــذا  يتحقق  لــم  ولــكــن  الــخــارجــيــة.  وزارة  فــي  وبالتخصيص  ســـنـــوات،  خــمــس 

لمن  ُمــَعــّد  الــخــاص  الــدولــي  الــقــانــون  فــي  المــتــحــان  إخــضــاعــي  وبسبب  السياسية،  الــتــغــّيــرات 

بالقانون،  ال يتعلق  مــوضــوع  فــي  جديد  جامعي  لخريج  وليس  المجال  هــذا  فــي  خبير  هــو 

وبالتالي، حصل فشلي أو إفشالي في االمتحان. وفي ظني أن فشلي كان بسبب افتقادي 

من يدعمني سياسيًا. واستغرُب أن االمتحان لم يضّم اختبارًا للغة العربية أو اإلنكليزية.

(١) «شــــــــــــذرات مــــن الـــتـــاريـــخ الــــمــــروي والــــذكــــريــــات الــشــخــصــيــة حـــــول الـــتـــأمـــيـــن فــــي الـــــعـــــراق»، شـــبـــكـــة االقـــتـــصـــاديـــيـــن 

<http://iraqieconomists.net/ar/2015/08/17/% d 8 % b 9 % d 8 % a 8 % d 8 % a f - % d 8 % a 7 % d 9 % 8 4 % d 8 % a  العراقيين
8 % d 8 % a 7 % d 9 % 8 2 % d 9 % 8 a - % d 8 % b 1 % d 8 % b 6 % d 8 % a 7 % d 8 % 8 c - % d 9 % 8 1 % d 8 % a 7 % d 8 % b 1 % d 9 % 8 8 
% d 9 % 8 2 - % d 9 % 8 a % d 9 % 8 8 % d 9 % 8 6 % d 8 % b 3 - % d 9 % 8 8 % d 9 % 8 5 % d 8 % b 5 % d 8 % a 8 % d 8 % a 7 % d 8 % a d - 
% d 9 % 8 3 % d 9 % 8 5 % d 8 % a 7 % d 9 % 84/>.
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بــعــد وزن األمــــــور، يــمــكــنــنــي أن أقـــــول بــــأن تــحــّولــي صــــوب الــعــمــل فـــي شـــركـــة الــتــأمــيــن 

أحافظ  أن  استطعت  المكان  هذا  ففي  صائبًا.  كان   ، عليَّ أملته  الظروف  أن  رغم  الوطنية، 

عــلــى اســتــقــاللــي الــفــكــري مـــن دون الــمــســاومــة عــلــيــه، والــتــركــيــز عــلــى مـــهـــاّم الــعــمــل الــيــومــي، 

وامتالك المهارات والمعرفة التأمينية المالزمة لها، وتطوير فهم أفضل لمؤسسة التأمين.

كتبته  مما  باالقتباس  التأمين  مجال  في  العمل  أتــرك  لم  لماذا  أبين  أن  أحــاول  دعني 

في مكان آخر.

«بــحــكــم دراســــتــــي الــجــامــعــيــة تــعــرفــت عــلــى جـــوانـــب مـــن فــكــر كـــــارل مــاركــس 

وقــــرأت رســالــتــه ألبــيــه (تـــأمـــالت شــــاب عــنــد اخــتــيــار الــمــهــنــة) كتبها فــي يفاعته 

عــن اخــتــيــار الــمــهــنــة، تــركــت أثــرهــا عــنــدي. لــم يــتــحــدث فــي هـــذه الــرســالــة عن 

ث  المهنة بالمفهوم الضيق كأن يمتهن المرء المحاماة أو الطب، وإنما تحدَّ

المسكون  اإلنــســان  لإلنسان،  الباطنية  الكينونة  تستغرق  دينية  إيمانية  بنزعة 

بـــنـــار الـــعـــطـــاء فـــي خـــدمـــة اإلنـــســـانـــيـــة. لـــم يــكــن الــعــمــل الــتــأمــيــنــي لــيــرتــقــي، ولــن 

الفلسفي  البعد  ذي  السامي  المفهوم  هذا  إلى  الربح،  مبدإ  سيادة  مع  يرقى 

األخـــالقـــي، لــكــن شــيــئــًا قليــًال مــن عــــدوى هـــذا الــمــفــهــوم أصــابــنــي، وأعــنــي به 

النظرة الناقدة وهذا الَنَفس الذي يدعو إلى التسامي عن المألوف والعادي 

والــتــفــكــيــر بــمــا هــو عــــام. وهــكــذا مضيت فــي الــعــمــل الــتــأمــيــنــي وتــعــرفــت على 

الــثــروات  حماية  وفـــي  التنمية  فــي  للتأمين  االقــتــصــاديــة  الوظيفة  مــن  جــوانــب 

ــــاســـــي. كـــنـــت أنـــظـــر إلـــــى الــتــأمــيــن  الـــوطـــنـــيـــة والــــعــــوائــــل الـــتـــي تــفــقــد مــعــيــلــهــا األسـ

كــآلــيــة حــضــاريــة تــســعــف الـــفـــرد والــجــمــاعــة والــمــؤســســات، فـــي الــتــخــفــيــف من 

الــعــواقــب الــمــالــيــة لـــألضـــرار الــتــي تلحق بــهــم، مــن دون الــتــغــاضــي عــن البعد 

الناس  لجموع  الضعيفة  المالية  القدرة  به  وأعني  التجاري  للتأمين  الطبقي 

في شراء الحماية التأمينية (تمويل قسط التأمين) كبديل أو ُمكّمل للضمان 

ــتــــمــــاعــــي والـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة الــــعــــامــــة (وهـــــمـــــا ال يــــرقــــيــــان إلـــــــى الـــشـــمـــولـــيـــة  االجــ

لالنحسار).  آيــل  التقليدي (وهــو  األســـري  والتعاضد  أوروبــــا)  فــي  المعهودة 

كما كنت اعتبر التأمين آلية للتخفيف من النزاعات بين األفــراد خاصة في 

التأمين على السيارات من خالل تحويل عبء المسؤولية عن األضرار إلى 

شركة التأمين. وقتها لم أكن تعّرفُت بعد كفايًة على وظيفة التأمين في دعم 

التقدم العلمي والتكنولوجي واالستثمارات المادية».
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عــنــد الــتــحــاقــي بــشــركــة الــتــأمــيــن الــوطــنــيــة كــــان قـــطـــاع الــتــأمــيــن الـــعـــراقـــي مــمــلــوكــًا لــلــدولــة 

وشــركــة  لــلــتــأمــيــن (٣)،  الــعــامــة  الــمــؤســســة  مــن  ويــتــكــون   ،(٢) ١٩٦٤ عـــام  الــتــأمــيــم  قــــرارات  بفضل 

إعادة التأمين العراقية، وشركة التأمين الوطنية، والشركة العراقية للتأمين على الحياة.

ــــذًا بــالــصــعــود والـــتـــوســـع الــتــدريــجــي بــعــد اســـتـــقـــراره إثــــر قـــــرارات  كــــان الــقــطــاع آنــــــذاك آخــ

التأميم، إذ دمجت الشركات المؤممة أوًال في أربعة كيانات، هي: شركة التأمين الوطنية، 

شــركــة الــتــأمــيــن الــعــراقــيــة (وكـــانـــت تــضــم شــركــة االعــتــمــاد لــلــتــأمــيــن، وشــركــة الــرشــيــد للتأمين)، 

شــركــة بـــغـــداد لــلــتــأمــيــن (وكـــانـــت تــضــم شــركــة الــتــأمــيــن الــتــجــاري الـــعـــراقـــي)، وشـــركـــة الــرافــديــن 

تمَّ  والــتــي  الثانية  الــدمــج  عملية  ولــكــن «بــعــد  للتأمين).  دجــلــة  شــركــة  تضم  (وكــانــت  للتأمين 

التأمين  فــرع  بنقل  قـــرار  صــدر  الــوطــنــيــة،  إلــى  للتأمين  بــغــداد  شــركــة  مجموعة  ضــم  بموجبها 

على الحياة إلى شركة التأمين العراقية» (٤).

لقد كنا في ذلك الوقت، كما يقول الزميل والصديق محمد الكبيسي، نتحرك ونعمل 

مع «عمالقة». كنا حقًا تالمذة ألساتذة مرموقين. كان هناك، على سبيل المثل، مع حفظ 

رأس  على  رجــب  مصطفى  الوطنية،  التأمين  شركة  رأس  على  رضــا  عبد الباقي  األلــقــاب، 

الدباغ،  عبد الوهاب  شكري،  بهيج  بهاء  هناك  كــان  وقبلهم  العراقية،  التأمين  إعــادة  شركة 

عطا عبد الوهاب، سعاد برنوطي. وكان هناك أيضًا مجموعة متمّرسة من المدراء تحمل 

معارف عميقة في التأمين وفي مجال اختصاصاتها، ومنهم رفعت الفارسي، أنطوان سليم 

وكان  وآخــــرون (٥).  مــراد  عزيز  السيفي،  أحمد  بديع  منصور،  موريس  الصفار،  مؤيد  إيليا، 

في  والعاملين  العامالت  من  العشرات  تدريب  في  أساسيين  مساهمين  هؤالء  من  البعض 

شركات التأمين الثالث.

الــــوطــــنــــيــــة  الـــــتـــــأمـــــيـــــن  لـــــشـــــركـــــة  رضـــــــــا  عـــــبـــــد الـــــبـــــاقـــــي  األســــــــتــــــــاذ  إدارة  فــــــتــــــرة  إلـــــــــى  وبــــالــــنــــســــبــــة 

تعلمت  بأنني  عليك  وال أخفي  الذهبي.  بالعصر  وصفها  البعض  فــإن   (١٩٦٦ - ١٩٧٨)

(٢) أنظر: «تأميم قطاع التأمين في العراق ١٩٦٤: مقدمة نقدية»، مصباح كمال، أوراق في تاريخ التأمين في 

العراق: نظرات انتقائية (بغداد: منشورات شركة التأمين الوطنية، ٢٠١١)، ص ١٠٩ - ١٣٦.
(٣) مصباح كمال، المصدر نفسه، ص ٦٣ - ٦٨.

(٤) كــــاظــــم الــشــربــتــي، الـــتـــأمـــيـــن: نــظــريــة وتــطــبــيــق، الـــجـــزء األول، مــقــدمــة عـــامـــة (بـــغـــداد: مــطــبــعــة اإلرشــــــاد، ١٩٧٤)، 

ص ١١٦.

(٥) كـــتـــبـــت فـــي أوقـــــات مــخــتــلــفــة مـــقـــاالت عـــن بــعــض هــــؤالء األســـاتـــذة يــمــكــن قــراءتــهــا فـــي مــجــلــة الـــتـــأمـــيـــن الـــعـــراقـــي 

وشبكة االقتصاديين العراقيين.
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مـــبـــادئ الــتــأمــيــن األســاســيــة بــعــد الــتــحــاقــي بــالــشــركــة وخــــالل فــتــرة قــصــيــرة، إذ دخــلــت دورات 

تدريبية، وبعدها (١٩٧٢) أوفدت إلى سويسرا (حيث درسنا سوية في المعهد السويسري 

عندي  تــعــززت  حيث   (Swiss Insurance Training Centre-SITC) المهني  للتدريب 

المعرفة التأمينية في فروع عديدة، وفي بريطانيا (١٩٧٥) في فرع التأمين الهندسي.

كان  المؤمم  العراقي  التأمين  قطاع  أن  الشخصية،  تجربتي  ومن  أضيف،  أن  وبــودي 

مالزمًا  صــار  الــذي  العشائري  واالنتماء  والتحزب  الطائفية  عن  بعيدًا  وكــفــاءة  بحرفية  ُيــدار 

هــذه  جـــــذور  أن  ولــــو   ،٢٠٠٣ بــعــد  الــــعــــراق  فـــي  الـــعـــامـــة  والـــشـــركـــات  والـــمـــؤســـســـات  لـــلـــدوائـــر 

كانت  أو  بها  ال أعــرف  حــاالت  هناك  كانت  ربما  السابقة.  االستبداد  فترة  إلــى  تمتد  العلل 

القيم العشائرية كامنة لدى البعض لكن غياب الطائفية والتحزب ساهم في اإلبقاء على 

إلى  السياق  هــذا  في  اإلشــارة  المهم  من  والموظفين.  الموظفات  لــدى  العالية  المعنويات 

أن المدير العام للشركة أو معاونه الفني لم يكونا من أعضاء الحزب الحاكم، وكذا الحال 

بالنسبة إلى مدراء األقسام.

•  أنـــــــت انــتــقــلــت مــــن الـــعـــمـــل فــــي قـــطـــاع تـــأمـــيـــن حـــكـــومـــي مـــّثـــلـــت فـــيـــه شــركــتــكــم احـــتـــكـــارًا 

للتأمين العام، إلى العمل في سوق لندن. كيف تقّيم تجربتك في المرحلتين؟
عـــــمـــــلـــــت فـــــــــي ســــــــــــوق الــــــتــــــأمــــــيــــــن الــــــــعــــــــراقــــــــي وحـــــــــــصـــــــــــرًا فـــــــــي شــــــــركــــــــة الــــــتــــــأمــــــيــــــن الـــــوطـــــنـــــيـــــة 

وإعـــــادة  الــتــأمــيــن  وســـاطـــة  شـــركـــة  مـــع   (١٩٧٨ - ٢٠١٦) لـــنـــدن  وســـــوق   (١٩٦٨ - ١٩٧٧)

العمل  مــن  انتقالي  كــان   .(UIB) ليمتد  بــروكــرز  إنشورنس  يونايتد  باسم  المعروفة  التأمين 

في شركة تأمين مباشر بعد ما يقرب من عشر سنوات للعمل مع شركة وساطة في سوق 

لندن يشبه انقالبًا في مسار حياتي الوظيفية.

واحدة  تأمين  شركة  قبل  من  العراق  في  العامة  التأمينات  احتكار  أن  المفارقات  من 

أقول  التأمين.  تطور  يشّل  لم  الوطنية  التأمين  شركة  هي   (١٩٦٤ - ١٩٨٨) للدولة  عائدة 

هذا اعتمادًا على تجربتي الشخصية (١٩٦٨ - ١٩٧٧)، وكما عرضت له باختصار جوابًا 

على سؤال سابق.

لم يخطر ببالي أن أعقد مقارنة في ما يخص عملي في سوقين مختلفين من حيث 

طبيعة وملكية الشركات التي عملت فيها ذلك ألني كنت أنظر إلى عملي في العراق من 

أعمل  الــتــي  الشركة  وتقديم  عالية  بكفاءة  العمل  مــهــام  أداء  على  تــؤكــد  صــرفــة  مهنية  زاويـــة 

فيها لعمالئها ولألطراف األخرى بحس عاٍل للمسؤولية عن سمعة الشركة. كنت أتصّرف 
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بــاعــتــبــاري مــمــثــــــــًال لــلــشــركــة. كــنــت مــهــنــيــًا بــالــدرجــة األولـــــى يــنــطــبــق عــلــيَّ مـــا ذكـــرَتـــه فـــي ســـؤال 

بين  مشترك  خيط  هناك  أوطــان».  لهم  مهنيون  هناك  ولكن  وطن،  للتأمين  ليس  الحق «أنه 

التجربتين هو الموقف من المؤّمن له: احترامه واإلعالء من شأنه وحقوقه، والذي تكّون 

بصورة أولية في العراق وأصبح صفة مالزمة لعملي في لندن، خاصة وأن وسيط التأمين 

دون  مــن  ولــكــن  لـــه،  الــمــؤمــن  مــصــالــح  حــمــايــة  نــحــو  المكتسبة  وخــبــرتــه  الــمــعــرفــي  بثقله  يــرمــي 

دائمًا  كنت  التأمين.  مع شركة  وفي التعامل  الفنية للعمل  التفريط بالقواعد  ذلك  يعني  أن 

أوازن بين متطلبات الطرفين: المؤمن له وشركة التأمين، وأنت كمهني محترف ما عليك 

إال االلتزام بهذا الموقف لتبقي على صدقيتك لديهما.

ولـــكـــن، مـــع ذلــــك، دعــنــي أقـــل بــأنــي كــنــت مــتــخــصــصــًا فـــي مــجــال مــحــدد فـــي الـــعـــراق، 

وأعني به التأمين الهندسي (رغم أني قد بدأت العمل أوًال في قسم إصدار وثائق التأمين 

إعادة  قسم  في  وبعدها  شهور،  لبضعة  الوطنية  التأمين  لشركة  بغداد  فرع  في  الحريق  من 

الــتــأمــيــن حــتــى أوائـــــل ١٩٧١). وقـــد حــمــلــت هـــذا االخــتــصــاص مــعــي فـــي الــعــمــل فـــي ســوق 

بفضل  ذلك  وجاء  ومسؤوليات)،  النفط (ممتلكات  صناعة  أخطار  تأمين  إضافة  مع  لندن 

الــتــأمــيــنــي (الـــمـــؤلـــف مـــن وثــائــق  مـــوقـــع الــمــســؤولــيــة الـــتـــي أنــيــطــت بــــي، وهــــي إدارة الـــبـــرنـــامـــج 

تأمينية مختلفة بدءًا من التأمين على الممتلكات وصوًال إلى تأمين المسؤولية عن تزويد 

أن  يمكنني  وأوروبية.  عربية  نفطية  لشركات  المهنية)  المسؤولية  وحتى  بالوقود  الطائرات 

لن  ربما  جــديــدة  تأمينية  مــعــارف  الكتساب  جــديــدة  أبــوابــًا  لــي  فتح  قــد  هــذا  عملي  بــأن  أقــول 

تكون متاحة لي لو بقيت أعمل في مجال التأمين الهندسي.

مكتملة  غير  بعنوان «مقاطع  منشورة  غير  ورقة  من  مقاطع  أقتبس  أن  هنا  المفيد  من 

لي  استجابة لدعوتك  كتبتها   «١٩٦٨ - ١٩٧٧ الوطنية  التأمين  في شركة  سيرة العمل  من 

عــــام ٢٠٠٧ إللـــقـــاء مــحــاضــرة فـــي بـــيـــروت عـــن تــجــربــة عــمــلــي فـــي ســــوق الــتــأمــيــن فـــي لــنــدن 

الورقة.  هــذه  كتبت  ولكني  المحاضرة  تقديم  عن  اعــتــذرت  وقــد  بــغــداد.  في  بعملي  مقارنة 

ومما جاء فيها:

«عندما تشارف سنة ٢٠٠٧ نهايتها يكون قد مضى على أول تجربة عمل 

في حياتي ٣٩ سنة. وعندما ُأسأل عن حياتي المهنية أتوقف دائمًا عند ما 

أسميه لحظة التأسيس األولى: العمل في شركة التأمين الوطنية في بغداد، 

الــمــحــطــة األولــــى فــي حــيــاتــي الــعــمــلــيــة. أتــوقــف عــنــدهــا بــشــيء مــن االعـــتـــزاز، 

ففيها تعلمت مبادئ التأمين، وبفضلها استطعت الخروج، أو قل الهروب 
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الهادئ، من العراق سنة ١٩٧٧ نحو المنفى المختار، وهي التي أسعفتني 

بــشــكــل غــيــر مـــبـــاشـــر، مـــن خــــالل الـــتـــراكـــم الــمــعــرفــي وبـــعـــض الـــمـــهـــارات، في 

الحصول على العمل في لندن».

لــقــد كــنــت مــحــاطــًا بــاهــتــمــام ورعـــايـــة األســـتـــاذ عــبــد الــبــاقــي رضــــا، الــمــديــر الـــعـــام لــشــركــة 

الــتــأمــيــن الــوطــنــيــة، ربــمــا ألنـــه اكــتــشــف فـــيَّ خــامــة تــأمــيــنــيــة يــمــكــن أن تــتــطــور. ومـــا يــدعــم ذلــك 

هو نصيحته لي بأن أدرس القانون في كلية مسائية ألن القليل من الحقوقيين في العراق 

يجمعون بــيــن الــمــعــرفــة الــقــانــونــيــة، والــتــأمــيــن، والــلــغــة اإلنــكــلــيــزيــة. وكــذلــك إيــفــادي لـــدورات 

تدريبية في سويسرا وبريطانيا. كنت أيضًا َمحط اهتمام وتقدير من المرحوم مؤيد الصفار 

وكــــان مـــديـــري فـــي قــســم الــتــأمــيــن الــهــنــدســي وكــنــت مــعــاونــًا لـــه قــبــل أن أفـــــارق الـــعـــراق. أذكـــر 

حسن التعاون واالحترام مع زمالئي في القسم، من بينهم بسام يوسف البناء والمهندسان 

وتــقــديــرًا مماثلين من  اهــتــمــامــًا  الــبــيــروتــي. وفــي لــنــدن لقيت  الــمــرحــوم بــاســل الــنــوري وســعــد 

المرحوم جاد قّبان، مؤسس ورئيس شركة يونايتد إنشورنس بروكرز ليمتد، الذي وّظفني 

في الشركة. وكذلك من الدكتور منير قّبان (شغل مواقع عديدة منها نائب الرئيس، ورئيس 

مجلس اإلدارة، وهو اآلن، ٢٠١٨، رئيس مجموعة يو آي بي) الذي عملت معه لسنوات 

طويلة. وكنت موضع ثقة واحترام مع زمالء عمل بريطانيين تعلمت منهم بعض «أسرار» 

هــؤالء  مــن  أذكـــر  التأمينية.  القضايا  بعض  فــي  عــلــيَّ  يعتمدون  كــانــوا  مثلما  الــوســاطــة،  مهنة 

الك (Mike Lack) (في  ومايك  الهندسي)  التأمين  مجال  غاري ليل (Gary Lille) (في 

مجال تأمين األخطار النفطية)، وغيرهما مّمن ال يسعف المجال لذكرهم.

أود أن أضــيــف بـــأن االنـــتـــقـــال إلــــى لــنــدن ســاعــدنــي كــثــيــرًا فـــي عــــدم الـــوقـــوع تــحــت وهــم 
التفرد وتضخم األنا الزائف، إذ إنك تكتشف هنا حجمك الحقيقي وأنت تعمل في سوق 
تــأمــيــنــيــة عـــريـــقـــة تـــزخـــر بـــخـــبـــرات ومـــــعـــــارف وريـــــــــادة فــــي تــــاريــــخ الـــتـــأمـــيـــن فــــي الــــعــــالــــم. هــنــا يــتــعــزز 
تقدر  التي  بالحدود  التأمينية  المعرفة  مــن  االســتــزادة  نحو  يدفعك  الــذي  الفكري  التواضع 

على هضمها.

وإعادة  التأمين  مجرد مجموعة من شركات  التأميني ليس  وهنا تكتشف أن النشاط 

تسوية  فــي  بها  مرتبطة  وواســعــة  مختلفة  بتخصصات  تحتية  وبنية  لــويــدز،  وســوق  التأمين، 

التعويضات، والكشف الميداني على الممتلكات، وتقدير قيمها االستبدالية، وغيرها، بل 

ثقافة تأمينية متجذرة في تاريخ هذا المكان/المفهوم المعروف باسم سوق لندن بعظمتها 
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وسوءاتها. دعني أخبرك ببعض ما تعنيه هذه الثقافة بالنسبة إلّي باإلشارة إلى شخصيتين 

مهمتين في تاريخ التأمين البريطاني.

وســيــطــًا  وكــــان   ،(١٨٥٩ - ١٩٣٩)  (Cuthbert Heath) هــيــث،  كــثــبــرت  هـــو  األول، 

لسوق  الــبــحــري  غير  التأمين  بــإدخــال  قــام  مــن  أول  ويعتبر  لــويــدز،  ســوق  فــي  رائــــدًا  ومكتتبًا 

لــــويــــدز (٦). فــهــو الــــذي قـــام بـــإطـــالق أول وثــيــقــة تــأمــيــن مـــن الــســطــو، ووثــيــقــة الــتــأمــيــن الــشــامــلــة 

عــلــى الــمــجــوهــرات، والــتــأمــيــن مــن الـــــزالزل واألعـــاصـــيـــر، وخـــســـارة األربـــــاح بــســبــب حـــوادث 

بالتأمين  واشــتــهــر  االحــتــمــالــيــة.  للخسائر  جــــداول  بــوضــع  يــقــوم  مكتتب  أول  وكـــان  الــحــريــق. 

المتعلقة  الــمــطــالــبــات  جــمــيــع  دفـــع  عــلــى  وإصــــــراره  فــرانــســيــســكــو (١٩٠٦)  ســـان  زلـــــزال  عــلــى 

بالزلزال والحرائق (أي التخلي عن سؤال إن كان الحريق ناشئًا من الزلزال)، وهو ما عزز 

غطاء   ١٩٠٦ - ١٩٠٧ عــام  فــي  وابتكر  المتحدة.  الــواليــات  فــي  التأمين  ســوق  فــي  سمعته 

التأمين  لــطــلــب  اســتــجــابــة   (excess of loss reinsurance) الــخــســارة  فــائــض  تــأمــيــن  إعــــادة 

ضـــد احـــتـــمـــال تـــكـــرار زلــــــزال مــثــل زلــــــزال ســــان فــرانــســيــســكــو. وهــــــو بــــهــــذا كــــــان يــــــرى أن وثــيــقــة 

بتسديد  الــتــأمــيــن  شــركــة  تــقــوم  إذ  للتأمين،  ـــــًال  قــابـــ خـــطـــرًا،  مـــوضـــوعـــًا،  تــكــون  أن  يــمــكــن  الــتــأمــيــن 
التعويضات إلى حد معّين، بعدها يبدأ غطاء فائض الخسارة بتسديد ما تجاوز هذا الحد 

.(priority/deductible)

خالل  بــرز  الـــذي   ،(١٩٢٠ - ١٩٩٧)  (Robert Kiln) كيلن،  روبـــرت  هــو  والــثــانــي، 

أواخــــر األربــعــيــنــيــات والــخــمــســيــنــيــات، مــع الــفــريــق الــعــامــل مــعــه، كشخصية رائــــدة فــي ســوق 

إعادة التأمين في مجاالت عدة، ومنها:

.(burning cost) االكتتاب بأخطار فائض الخسارة على أساس الكلفة الحدية -

 (treaty commission on a sliding المتدرجة  التأمين  إعــادة  اتفاقيات  - عمولة 

scale).

 (captive insurance ــــبـــــوضـــــة  ــــقـ الـــــمـ الـــــتـــــأمـــــيـــــن  شـــــــركـــــــات  عـــــلـــــى  الـــــتـــــأمـــــيـــــن  - إعــــــــــــــــــادة 

companies).

.(stop loss reinsurance) إعادة التأمين على أساس وقف الخسارة -

 Antony Brown, Cuthbert Heath: Maker of the Modern Lloyd’s of London (Newton Abbot, (٦)
London: David & Charles, 1980).
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وكــــان لـــروبـــرت كــيــلــن فـــي ســتــيــنــيــات الـــقـــرن الــعــشــريــن، إلـــى جــانــب آخـــريـــن، دور مــهــّم 

 (١٩٦٥)  (hurricane Betsy) بيتسي  إعصار  خلفية  على  ساعة   ٧٢ الـ  شرط  صياغة  في 

تقدر  هناك  البحرية  النفط  لحفارات  كبيرة  بخسائر  وتسبب  المكسيك  خليج  ضرب  الذي 

بـ ١٠ مليارات دوالر أمريكي. وكانت الَمهمة هي التخلص من الغموض واالختالف في 

التوقعات بين مكتتبي التأمين وإعادة التأمين وتقليص تكرر النزاعات في التفسير في ما 

مكاتب  رابــطــة  مــن  بتفويض  الـــكـــوارث.  مــن  الناشئة  الــخــســارة  ومــكــان  زمـــان  تحديد  يخص 

إعادة التأمين البريطانية قام بصياغة شرط ٧٢ ساعة لتحديد اإلطار الزمني لحدث واحد، 

.(٧) LPSO 98 الذي حمل اسمه ثم صار يعرف مختصرًا باسم

 (Whither Lloyd’s?) أيــــــن؟  إلـــــى  لــــويــــدز  بــعــنــوان  كــتــيــبــًا  كــيــلــن  نــشــر   ١٩٦٨ عــــام  فـــي 

كيفية  وتحديد  لويدز  مستقبل  حول  الرائدة  أفكاره  عرض  عاتقه  على  فيه  أخذ  مهمًا،  أراه 

تــطــورهــا نــحــو األفـــضـــل. حــبــذا لــو أن أركــــان الــتــأمــيــن فــي الــعــالــم الــعــربــي يــعــرضــون أفــكــارهــم 

من  عـــددًا  الكتيب  هــذا  فــي  كيلن  قــّدم  العربية.  التأمين  أســـواق  أو  أســواقــهــم  مستقبل  حــول 

األفكار األصيلة والمبتكرة في ذلك الوقت، ومنها:

اقتصاره  من  بــدًال  لويدز  سوق  داخــل  التأمين  بممارسة  التأمين  لشركات  - السماح 

على األسماء (Names) (المساهمين األفراد بثرواتهم في النقابات االكتتابية). وقد تحقق 

ذلك في ما بعد وهو السائد اآلن.

مــبــنــى  فــــي   (Underwriting Room) االكـــتـــتـــاب  قـــاعـــة  بــــدخــــول  لــلــنــســاء  - الــــســــمــــاح 

لويدز. كان الرجل من أوائل دعاة المساواة بين الرجال والنساء في هذا المجال. في عام 

 (Underwriting Members of لــويــدز  فــي  مكتتبات  عــضــوات  النساء  أصبحت   ،١٩٧٠

(Lloyd’s وبدأن بممارسة االكتتاب الفعلي في قاعة االكتتاب سنة ١٩٧٢.

- تحسين مستوى التدريب.

- تقدير االحتياطيات للمسؤوليات طويلة األمد بشكل أفضل.

- تدقيق (audit) منفصل ألعمال المسؤولية طويلة األمد المكتتبة في لويدز.

 Robert Kiln, :(٧) قــــــــّدم روبـــــرت كــيــلــن خـــدمـــة فــكــريــة مــهــمــة مـــن خــــالل كــتــابــه حــــول إعـــــادة الــتــأمــيــن فــي الــتــطــبــيــق

Reinsurance in Practice (London: Witherby & Co Ltd, 1981).
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االكــتــتــابــيــة  لــــلــــوكــــاالت  ومــلــكــيــتــهــم  الـــتـــأمـــيـــن  وســــطــــاء  بـــيـــن   (divestment) - الــــفــــصــــل 

التي  الفساد  روائــح  بعد  فيما  منه  فاحت  ما  (وهــو  لويدز  في   (underwriting agencies)

أثَّرت على سمعة لويدز مثلما أدت إلى انتحار بعض األسماء (٨)).

- إعادة تنظيم لجنة لويدز لتضم أعضاء لمجلس إدارة بدوام كامل.

تأثيرًا  عندي  تركا  هــؤالء  عند  والممارسة  الفكر  لكن  الــعــرض،  هــذا  فــي  أطلت  ربما 

رغبت أن أشركك والقراء به (٩).

(٨) هناك كتب عديدة عن مشاكل لويدز منها على سبيل المثل:

Godfrey Hodgson, Lloyd’s of London: A Reputation at Risk (Penguin Books, 1986).
Jonathan Mantle, For Whom the Bell Tolls: The Lesson of Lloyd’s of London (London: Sinclair-Steven-
son, 1992).
Adam Raphael, Ultimate Risk (London: Corgi Books, 1995).

<http://www.brandex.co.uk/media/ 9683/  :(٩) للتعريف باملزيد من مكانة ومساهامت روبرت كيلن راجع
anniversary- book.pdf>.
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المحور الثاني
جذور النهضة التأمينية في العراق (١٩٧٠ - ١٩٨٠)

• ذكـــــــرت عــــــددًا مـــن األســــاتــــذة الـــذيـــن تـــدربـــت عــلــى أيـــديـــهـــم أنــــت وأبــــنــــاء جــيــلــك، كما 

لـــم يــبــخــل عــلــيــكــم هــــؤالء بــالــرعــايــة والــتــشــجــيــع، وكـــأنـــك تــقــول إن الــفــضــل فـــي مـــا حــقــقــه قــطــاع 
الـــتـــأمـــيـــن الـــعـــراقـــي فــــي ســبــعــيــنــيــات وثــمــانــيــنــيــات الــــقــــرن الـــمـــنـــصـــرم يـــعـــود لـــمـــا تــحــقــق قـــبـــل مــرحــلــة 

التأميم وإلى جهود هذه النخبة التي ذكرت.
مجال  يــدخــل  الـــذي  الــجــديــد  الجيل  نحن  والتشجيع،  بــالــرعــايــة  علينا  يبخلوا  لــم  هــم 

الــتــأمــيــن بــعــد الــــدراســــة الـــثـــانـــويـــة والــجــامــعــيــة، ال تــربــطــنــا مــعــهــم عـــالقـــة عــائــلــيــة أو مــذهــبــيــة أو 

عشائرية، إال أن تلك الرعاية والتشجيع كانت ربما جزءًا من سياسة مضمرة غير مكتوبة 

أصحابها.  رحيل  بعد  الشركة  فــي  الــقــيــادة  مــواقــع  لتحتل  للمستقبل  وتهيئتها  الــكــوادر  لبناء 

أستشفه  أن  حــاولــت  مــا  مــطــوًال  أقتبس  هنا  دعني  والــثــانــي.  األول  الصف  هناك  كــان  لذلك 

مــن «مــنــهــج» إدارة األســـتـــاذ عــبــد الــبــاقــي رضــــا، فــقــد كــتــبــُت فــي دراســـتـــي عــنــه وتــحــت عــنــوان 

فرعي «مالمح من منهج عبد الباقي في اإلدارة»، اآلتي (١):

«تــقــوم مــنــاهــج اإلدارة الــحــديــثــة عــلــى الــقــيــادة، قــيــادة الــمــنــشــأة والــعــامــلــيــن فــيــهــا، بهدف 

التنظيم  كتب  به  ُتخبرنا  ما  هذا  للمنشأة.  المستمر  والتطوير  المالية  النتائج  أفضل  تحقيق 

(١) مــــصــــبــــاح كــــمــــال، «تــقــيــيــم دور الـــقـــائـــد اإلداري فــــي مـــؤســـســـة تـــابـــعـــة لــلــقــطــاع الـــــعـــــام،» مـــجـــلـــة الــــتــــأمــــيــــن الــــعــــراقــــي: 

<http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2014/08/abdulbaki-redha-assessment-of-leaders.html>.

<http://iraqieconomists.net/ar/2014/08/15/%D9%85% :نشرت أيضًا في موقع شبكة االقتصاديين العراقيين

D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%
D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%-
D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%8A/>.
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دراســة  القيادي  دوره  في  البحث  ويتطلب  رضــا.  عبد الباقي  قيادة  يِسُم  ما  وهــذا  واإلدارة. 

منهجه في إدارة الشركة في المجاالت التالية:

إدارة العالقة مع المؤّمن لهم

إدارة العاملين والعامالت

إدارة العالقة مع الحكومة

إدارة العالقة مع شركات التأمين األخرى

إدارة العالقة مع معيدي التأمين

المعطيات  عــلــى  اعــتــمــادًا  لــلــمــوضــوع  مستقلة  دراســــة  لتكريس  الــغــيــر  يــتــقــدم  أن  وآمـــل 

به،  معرفة  على  ُهــم  من  مع  المقابالت  من  واالســتــفــادة  عبد الباقي،  رسائل  في  الموجودة 

ومــفــاتــحــة إدارة شــركــة الــتــأمــيــن الــوطــنــيــة لــفــتــح ســجــالتــهــا ألغـــــراض الــبــحــث. وقـــد يــكــون من 

الــمــفــيــد أيـــضـــًا الــتــوســع بــالــبــحــث فـــي ســجــالت الـــــــوزارات الــتــي كــانــت مــعــنــيــة بــقــطــاع الــتــأمــيــن 

وربما كذلك سجالت األجهزة األخرى.

متخصصًا  تدريبًا  يتلقَّ  لم  عبد الباقي  فــإن  رسائله  في  المتوافرة  المعلومات  حسب 

أو عامًا في إدارة الشركات عدا ما مرَّ عليه خالل دراسته الجامعية األولية في بغداد (كلية 

المتحدة  الــواليــات  في  للماجستير  دراســتــه  وبعدها   (١٩٥١ - ١٩٥٥ واالقتصاد،  التجارة 

(١٩٥٥ - ١٩٥٧). لكنني ال استبعد أنه ربما تعرَّف على منهج «اإلدارة العلمية» لـفردريك 

المنهج  هـــذا  مــن  جــوانــب  ألن  هـــذا  أقــــول  مــطــالــعــاتــه.  خـــالل  مــن  تــايــلــور (١٨٥٦ - ١٩١٥) 

فقد  الوطنية (١٩٦٦ - ١٩٧٨).  التأمين  لشركة  إدارته  في  تقديري،  في  ترجمتها،  وجدت 

كان حريصًا على اختيار األفراد المناسبين للوظائف، وعمل على تحويل الموظفين إلى 

 (knowledge workers) عــمــلــهــم (٢)،  مــجــال  فــي  المعرفة  على  قــائــم  اخــتــصــاص  أصــحــاب 

(٢) ثـــالثـــة عــنــاصــر تــحــدد الــمــعــرفــة الــتــي تــدخــل فــي أداء االخــتــصــاص الــوظــيــفــي بــكــفــاءة: الــمــعــرفــة الــعــامــة، معرفة 

صناعة التأمين، معرفة شركة التأمين. فالعمل القائم على المعرفة يعطي صاحبها قدرًا من الحرية أو ُيمّكنه من رسم 

إطار وظيفته، لكن مساحة الحرية تظل مقيدة وخاصة في شركة تابعة للدولة.

 Peter Drucker, Landmarks of Tomorrow (New York: Harper & مــســتــلــة مــن:  الــمــعــرفــي»  «الــعــامــل  عـــبـــارة 
Row, 1957), p. 122.

وقد استخدم االقتصادي بول باران عبارة «العامل بالفكر» تمييزًا من «العامل باليد» من منظور ماركسي ليستنتج 

أن الشرط األســاس ألن يكون الفرد مثقفًا هو الرغبة المسكونة فيه لقول الحقيقة، إضافة إلــى الشجاعة، واالستعداد 

للبحث العقالني من دون خوف مما سيقود إليه البحث. وهو هنا يقتبس مقولة كارل ماركس الشهيرة: «نقد ال يرحم 
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وَوَضــــــــَع حـــزمـــة مــنــاســبــة مـــن الـــحـــوافـــز بــمــا فــيــهــا الـــمـــكـــافـــآت الــصــغــيــرة لــضــمــان قــيــامــهــم بــــأداء 

الخاصة  وبالقرارات  بالقوانين  محكومًا  كونه  وبسبب  وبالطبع،  أنفسهم.  وتطوير  مهاّمهم 

بمنشآت الدولة، وشركة التأمين الوطنية واحدة من هذه المنشآت، كانت حريته في تقديم 

المكافآت مقيَّدة، وقد وّسَع فيها من خالل توفير فرص التدريب في الخارج وفي الترقية 

الوظيفية ضمن الضوابط المرسومة.

ــــه مــن  أمـــــا تــــوزيــــع الـــعـــمـــل فــــي أقــــســــام نـــوعـــيـــة مــتــخــصــصــة عـــلـــى الـــــمـــــدراء، فـــهـــو مـــمـــا ورثــ

للتنظيم  نــخــبــة  مـــع  اإلداري  الـــهـــرم  قــمــة  عــلــى  هـــو  يــجــلــس  حــيــث  الـــشـــركـــة  إدارة  فـــي  ســابــقــيــه 

بيتر  أفكار  على  أيضًا  تعرَّف  ربما  للمستقبل (٣).  والتخطيط  بأكمله  النظام  على  واإلشــراف 

درََكــــــــر ومــنــهــجــه فـــي اإلدارة مـــن خــــالل األهـــــــــداف (٤). حــيــث يــتــولــى نــخــبــة مـــن الــــمــــدراء رســم 
اســتــراتــيــجــيــة عــمــل الــشــركــة، ووضــــع أهـــــداف لــلــمــدراء الــمــتــخــصــصــيــن. ربــمــا كـــان مـــن حسن 

حظه أنه كان محاطًا بمجموعة من مدراء األقسام، متميزة في اختصاصاتها وفي قدراتها 

ر نمطًا من قيادة جماعية غير معلنة. وهو لم يستعِل عليهم ولم يكن يّدعي  الفنية مما وفَّ

لم  الذي  الحياة  على  التأمين  مجال  في  تمّيزه  رغم  المختلفة  التأمين  فروع  في  اختصاصًا 

يكن داخــًال آنذاك ضمن أعمال الشركة. لكنه كان في المقدمة بكل ما له عالقة بالشؤون 

المدراء  بين  األول  كان  أنه  هو  له  وصف  أفضل  ولعل  واالستثمارات.  والحسابية  المالية 

.(first among equals) اآلخرين

كــــان الــهــيــكــل الــتــنــظــيــمــي لــلــشــركــة هـــرمـــيـــًا مـــع قــــــْدٍر مـــن الـــصـــالحـــيـــات لــــمــــدراء األقـــســـام 

ومــوظــفــيــن آخـــريـــن. عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، مــنــُحــه صــالحــيــات تــســويــة الــمــطــالــبــات بــالــتــعــويــض 

لــكــل مـــا هـــو مـــوجـــود، ال يـــرحـــم بــمــعــنــى عــــدم الـــخـــوف مـــن الــنــتــائــج الــتــي يــتــوصــل إلــيــهــا الــنــقــد وبــمــعــنــى عــــدم الـــخـــوف من 

 Paul Baran, «The (مــــن رســـالـــة مـــاركـــس إلــــى آرنــــولــــد روج، أيـــلـــول/ســـبـــتـــمـــبـــر ١٨٤٣) «.الــــصــــراع مـــع الـــقـــوى الــمــهــيــمــنــة

 Commitment of the Intellectual,» Monthly Review, 1961, included in Paul Baran, The Longer View
(New York: Monthly Review Press, 1961), p. 3-15.

استراتيجية  وضـــع  فــي  المهمة  الــعــنــاصــر  مــن  وهـــو  الــمــنــافــســيــن،  مــن  الــتــحــوط  للمستقبل  التخطيط  يشمل  (٣) لــــم 

للشركة في السوق القائمة على التنافس، إذ إن شركة التأمين الوطنية آنذاك كانت الشركة الوحيدة التي تزاول أعمال 

على الحياة.  التأمين  أعــمــال  فــي  متخصصة  لــلــدولــة،  أيــضــًا تابعة  وهــي  الــعــراقــيــة،  التأمين  شــركــة  وكــانــت  الــعــام،  التأمين 

وبقي االختصاص قائمًا لغاية ١٩٨٨.

وتقوم االستراتيجية على االختيار بين منهجين في التنافس. التنافس على أساس التمايز في السوق من خالل 

توفير  فــي  المتكبدة  األعــلــى  التكلفة  تغطية  لــقــاء  أعــلــى  قسطًا  يــدفــع  الــزبــون  إن  بحيث  لــلــزبــون،  المضافة  القيمة  تقديم 

القيمة المضافة (خدمة سريعة، نطاق أوسع لغطاء وثيقة التأمين، ...إلــخ). والتنافس على أساس التكلفة من خالل 

توفير الخدمة (وثيقة التأمين) بتكلفة أقل ربما على حساب النوعية ومستوى الخدمة.

Peter Drucker, The Practice of Management (New York: Harper, 1954).   (٤)
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(وهو تفويض قائم على الثقة بمن يمارس الصالحية والقناعة بوجود انضباط ذاتي لدى 

الممارس). وفي هذا ربما كان عبد الباقي يتماشى مع االتجاهات المعاصرة في تفويض 

مـــزيـــد مــــن الــســلــطــة مــــع الــمــوظــفــيــن رغـــــم أن الــجــمــيــع كـــــان يـــعـــرف أن هـــنـــاك مــــركــــزًا واضـــحـــًا 

للمستقبل  مشتركة  رؤيـــة  صياغة  خــالل  مــن  متميزة  هــويــة  الــشــركــة  يعطي  ــم  والــتــحــكُّ للقيادة 

وإلدارة العمل، وهذا هو من وظيفة رئيسها. وفي غياب محاضر جلسات مجلس اإلدارة 

والـــمـــســـتـــنـــدات الـــــصـــــادرة مــــن الـــشـــركـــة ال يــســعــنــا عـــــرض هـــــذه الــــرؤيــــة والــــهــــويــــة. كـــــان تــصــمــيــم 

شـــعـــار الـــشـــركـــة (الــــــذي ال يــــــزال مــســتــعــمــــــــًال حــتــى الـــوقـــت الـــحـــاضـــر)، والـــفـــعـــالـــيـــات الــمــرتــبــطــة 

بــمــنــاســبــات مــعــّيــنــة (الــعــيــد الــفــضــي)، الــتــضــامــن وروح الــجــمــاعــة (الــســمــاح لــلــمــوظــفــيــن بــتــرك 

في  الــمــرمــوقــيــن  المنتجين  مــن  وكـــان  فــيــاض،  فــــاروق  الــفــنــان  تشييع  فــي  والــمــشــاركــة  الــشــركــة 

الشركة) بعض المظاهر الملموسة إلدارته. إال أن هناك تفاصيل تكاد تكون مخفية كتلك 

يرويها  التي  الحادثة  وهــي  المحاكم،  أمــام  الشركة  ملفات  عن  الكامل  بالكشف  المتعلقة 

للمواقف  الــخــنــوع  عـــدم  وكــذلــك   ،(٢٠١١/٩/٢٣ فــي  مــؤرخــة  رســائــلــه (رســـالـــة  إحــــدى  فــي 

الغريبة والجاهلة لمن هم في السلطة (كما يبين في رسالته المؤرخة ٢٠١٢/٣/٣٠).

ويـــمـــكـــن الـــــقـــــول، إنــــــه نـــجـــح فــــي خـــلـــق مـــؤســـســـة مـــتـــمـــاســـكـــة، فـــتـــصـــرفـــه كــــــان األنــــمــــوذج 

ــن عــلــيــهــم. فــقــد اهــتــم بموظفي  لــتــجــاوز االنــفــصــام بــيــن الــمــوظــفــيــن وطــالــبــي الــتــأمــيــن والــمــؤمَّ

كمفردات  إليهم  النظر  وعـــدم  خدماتها  وأداء  الــشــركــة  تطوير  فــي  أســاســيــة  كعناصر  الــشــركــة 

التأميني يقوم على المعرفة التي تتجاوز  جيدًا أن العمل  في تكاليف اإلنتاج. كان يعرف 

والــمــوظــفــيــن. وكــــان على  األكـــاديـــمـــي رغــــم أهــمــيــتــه ودوره فـــي تــعــيــيــن الــمــوظــفــات  الــمــؤهــل 

إدارته لذلك، توفير الوسائل التي تستطيع من خاللها تشغيل عقول العاملين وليس مجرد 

السيطرة على وقت العمل، وقد وجد بعضًا من تلك الوسائل في التدريب داخل وخارج 

لــدراســة  لــجــان  وتشكيل  الــقــانــونــيــة،  الــشــؤون  لقسم  األســبــوعــيــة  الــلــقــاءات  وتشجيع  الـــعـــراق، 

فرصة  عضويتها،  في  للمشاركة  للموظفين  فرصة  توفير  عدا  آثارها،  من  كان  معّينة  قضايا 

المستقبل.  فــي  متقدمة  مــواقــع  الحــتــالل  إمكانياتهم  واكتشاف  معارفهم  فــي  هــؤالء  اختبار 

ارتبط ذلك طبعًا بطموح الموظف ليرتقي بموقعه إلى درجة أعلى لكن التدرج الوظيفي 

كان قيدًا على إدارته في الترقية السريعة للعناصر الواعدة. هل كان هذا ما يدور في ذهن 

عبد الباقي كقائد إداري؟ اعتقد ذلك من خالل تجربتي الشخصية في العمل في بعض 

اللجان، والقيام ببعض المهاّم، وخاصة تلك التي تتطلب معرفة باللغة اإلنكليزية.
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مع  واُأللــفــة  واإلداريــــة  التنظيمية  بالتفاصيل  اإللــمــام  خــالل  مــن  الشركة  تماسك  جــاء 

عن  معروفًا  وكان  المستقبل.  في  كمدراء  يراهم  آخرين  وموظفين  والفروع  األقسام  مــدراء 

عــبــد الــبــاقــي أنـــه كـــان يــقــرأ نــســخ الــكــتــب الـــصـــادرة مـــن أقـــســـام وفـــــروع الــشــركــة بــدقــة وُيــهــّمــش 

عليها بقلم الحبر األخضر من باب التوجيه أو التصحيح أو المتابعة. كانت مسألة الدقة 

أســاســيــة عــنــده، نــابــعــة مــن قــنــاعــة أن الــشــركــة مــؤتــمــنــة عــلــى أمــــوال الــغــيــر ويــجــب تــرجــمــة هــذا 

بــاحــتــرام.  لهم  الــمــؤمــن  جمهور  مــع  التعامل  وفــي  الــكــتــابــة،  وفــي  الــعــمــل،  أداء  فــي  االئــتــمــان 

وساعده في ذلك ذاكرته العظيمة للتفاصيل التي ال يزال محتفظًا بها. تقول السيدة سعاد 

الــبــيــطــار، مــســؤولــة الــمــكــتــبــة فـــي شــركــة الــتــأمــيــن الــوطــنــيــة، والـــتـــي عـــاصـــرت عــبــد الــبــاقــي رضــا 

وتتحدث عنه باحترام وتقدير عاليين، تقول إنها عندما كانت تقدم له الكتلوغات الخاصة 

بــالــكــتــب الــــمــــراد شــــراؤهــــا لــمــكــتــبــة الـــشـــركـــة كــــان «يــــبــــادر إلــــى اإلشـــــــارة إلــــى أن بــعــض الــكــتــب 

ترجع  عندما  أنــه  وتضيف  الفالني».  الفرع  أو  القسم  في  أو  الفالني  المكان  في  موجودة 

إلى األوليات كانت تجد «أن كالمه صحيح وأن الكتب فعــًال موجودة في المكان الذي 

وتذكر  القوية».  وذاكرته  عمله  من  وتمكنه  حرصه  على  يدل  إنما  وهذا  إليه.  وأشار  توقعه 

توفير  لــغــرض   ١٩٧٢ عــام  متخصصة  «كمكتبة  تأسست  الشركة  مكتبة  أن  البيطار  السيدة 

العلوم  مصادر  إلــى  إضافة  التأمين،  نشاط  تخص  التي  والمنشورات  والبحوث  المصادر 

عبد الباقي  أ.  المكتبة  تأسيس  فــكــرة  صــاحــب  وكـــان   ... التأمين  لعمل  الــمــســانــدة  األخـــرى 

رضـــا عــنــدمــا كـــان مــديــراً عــامــاً لــلــشــركــة. وهـــو أيــضــاً أول مــن عـــرض فــكــرة تعيين أمــيــن مك تبة 

متخصص» (٥).

ال يقتل  تنظيمًا  عــامــة،  لشركة  المتاحة  الــظــروف  ضمن  متينًا،  تنظيمًا  يخلق  أن  أراد 

روح الـــمـــبـــادرة لـــدى الــعــامــلــيــن، وال يـــضـــم مـــــدراء ال يــتــمــتــعــون بــالــمــؤهــالت الــعــصــريــة لــقــيــادة 

أقسامهم. كان هّمه األساس أن يكون التنظيم صلبًا وقويًا يتركز على كوادر متميزة تتمتع 

من  االســتــفــادة  على  رّكـــز  ولــذلــك،  اختصاصاتها.  فــي  المناسبة  واإلداريـــــة  الفنية  بــالــقــدرات 

الــــكــــوادر الــقــائــمــة عــنــدمــا أصــبــح مـــديـــرًا عـــامـــًا لــلــشــركــة فـــي ١ شــبــاط/فــبــرايــر ١٩٦٦، ووضـــع 

قواعد، غير مكتوبة، لتكوين كوادر جدية شابة وذلك من خالل:

- انــتــقــاء الــمــوظــفــات والــمــوظــفــيــن (وكـــــان ذلــــك قــبــل إدخـــــال الــتــعــيــيــن الـــمـــركـــزي الـــذي 

سلب إدارات المؤسسات العائدة للدولة حرية التعيين) من دون انحياز، واعتماد معايير 

التأمين العراقي:  مجلة  سريعة،»  لمحة  الوطنية:  التامين  شركة  البيطار، «مكتبة  سعيد  محمد  محمد  (٥) ســعــاد 

<http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2009/06/1972.html>.
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المتحان  التعيين  طلب  مــقــدم  وتــعــريــض  واإلنــكــلــيــزيــة)،  (العربية  والــلــغــة  والمعرفة  الــجــدارة 

تحريري ومقابلة، للكشف عن مدى توافر هذه المعايير لدى مقدم الطلب.

- التدريب داخل وخارج العراق.

- عدم الوقوف أمام من يرغب في االستزادة من التعليم (راجع الحكاية في رسالته 

والــعــمــل  صـــبـــاحـــًا  لــــلــــدراســــة  الـــعـــامـــلـــيـــن  أحـــــد  تــشــجــيــع  بـــخـــصـــوص   ٢٠١١/٨/١٣ الــــمــــؤرخــــة 

مساًء).

لتفيد  عضويتها  فــي  واعــــدة  عــنــاصــر  إلدخــــال  الــلــجــان  تشكيل  فـــرص  مــن  االســتــفــادة   -

وتستفيد».

بعد هذا االقتباس الطويل يظل السؤال الذي ال أعرف جوابًا له هو: من أين استقت 

أفــرادهــا  أن  هــل  تــرى  الــشــركــة؟  تنظيم  وبــنــاء  إدارة  فــي  أفــكــارهــا  والفنية  اإلداريــــة  النخبة  هــذه 

قــــرأوا، عــلــى سبيل الــمــثــل، مــا تــوافــر لــهــم مــن كــتــب عــن اإلدارة الــحــديــثــة والــتــنــظــيــم، وكــّيــفــوا 

األفكار الواردة فيها لتطبيقها في البيئة العراقية؟

يذكر األستاذ بهاء بهيج شكري في كتابه بحوث في التأمين (٦) أنه بعد نقل خدماته 

الـــتـــدريـــب في  الــــزراعــــي إلــــى شـــركـــة الــتــأمــيــن الــوطــنــيــة (١٩٥٦) وضــــع تــحــت  مـــن الــمــصــرف 

أقسام الشركة من قبل المدير العام لفترة ثالثة أشهر. بعدها، وفي السنة نفسها، أوفد إلى 

لندن لدراسة التأمين في كلية التأمين في مدينة سربتن ومعهد التأمين القانوني في لندن، 

ومساهماته،  وتجربته  نفسه  عــن  هنا  يتحدث  الشركة.  تأمين  إعـــادة  وســطــاء  مــع  والــتــدريــب 

كــمــعــاون فــنــي لــلــمــديــر الـــعـــام لــلــشــركــة، فـــي تــطــويــر الــعــمــل وفــــي تـــدريـــس مـــــادة الــتــأمــيــن سنة 

التأمين  معهد  عضوية  على  يحصل  عراقي  أول  كان  العالي.  المحاسبة  معهد  في   ١٩٦٠

الــقــانــونــي فــي لــنــدن. ومــمــا كــتــبــه أنـــه بــســبــب عـــدم وجــــود مــصــدر بــالــلــغــة الــعــربــيــة عــن التأمين 

(٦) بــهــاء بهيج شــكــري، بــحــوث فــي الــتــأمــيــن (عــمــان: دار الثقافة للنشر والــتــوزيــع، ٢٠١٢)، فصل: تجربتي مع 

التأمين. هــذا الفصل يجمع بين السيرة الــذاتــيــة والكشف عــن جــوانــب مــن تــاريــخ التأمين فــي الــعــراق فــي خمسينيات 

وأوائل ستينيات القرن المنصرم، وحتى في العقد الالحق عندما كان األستاذ شكري خارج الشركة.

إضـــافـــة إلــــى هــــذا الـــمـــرجـــع، نــشــر األســـتـــاذ بــهــاء خــمــســة كــتــب أخــــرى إضـــافـــة إلــــى مــعــجــم ضــخــم فـــي جـــزأيـــن بــعــنــوان 

المعجم الــوســيــط فــي مصطلحات الــتــأمــيــن وشــــروط الــتــأمــيــن (عــمــان: دار الثقافة للنشر والــتــوزيــع، ٢٠١٦). وهــو اآلن 
(نيسان ٢٠١٨) يضع اللمسات األخيرة لكتاب عن تأمينات األشخاص.
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يمكن الطلبة الــرجــوع إلــيــه بـــادر إلـــى وضـــع كــتــابــه الــنــظــريــة الــعــامــة لــلــتــأمــيــن (٧)، ومـــا زال هــذا 

الكتاب يحتفظ بقيمته العلمية رغم مرور ما يقرب من ستة عقود على نشره.

اإلنكليزية  باللغة  التأمينية  الكتب  أمهات  ودرس  قرأ  لندن  في  وتدريبه  دراسته  أثناء 

نشرهما  وأعــيــد  الــتــداول  فــي  بقيا  كتابين  المثل،  سبيل  على  منها،  أنتقي  منها،  بعضًا  يذكر 

مرات عديدة حتى ثمانينيات القرن المنصرم:

Victor Dover, Handbook to Marine Insurance

C E Golding, Law and Practice of Reinsurance

من  اســتــفــادتــه  يــذكــر  أنــــه  إال  الــتــنــظــيــم،  أو  اإلدارة  فـــي  كــتــاب  قـــــراءة  إلــــى  ال يــشــيــر  لــكــنــه 

وســـطـــاء وشــــركــــات إعــــــادة الــتــأمــيــن حــتــى إنــــه يــشــيــر إلــيــهــا كــــمــــدارس تــعــّلــم مــنــهــا الــكــثــيــر. من 

في  بــحــوث  كتابه  فــي  وثقها  الــتــي  الــوطــنــيــة،  التأمين  شــركــة  تطوير  فــي  تجربته  أن  الــمــؤســف 

التأمين (٢٠١٢)، لم تكن في التداول بين العاملين في قطاع التأمين العراقي.
موظف  عــن  لــه  تــمــيــيــزًا  الــتــأمــيــن،  رجـــل  تــكــويــن  لكيفية  متميز  نــمــوذج  شــكــري  األســتــاذ 

الــتــأمــيــن. تــجــربــتــه فـــي الـــتـــدريـــب، داخــــل الــشــركــة وفـــي الـــخـــارج، تـــكـــررت فـــي مـــا بــعــد تحت 

رضــا  حــســن  مــوفــق  األســتــاذ  بــعــد  وفــيــمــا  رضـــا (١٩٦٦ - ١٩٧٨)،  عــبــد الــبــاقــي  األســتــاذ  إدارة 

 (١٩٨٠ - ١٩٨٨) اإليــرانــيــة  الــعــراقــيــة -  الــحــرب  بسبب  تــأثــرت  ولكنها   ،(١٩٧٨ - ١٩٩٢)

وكذلك غزو الكويت (١٩٩٠)، ومن ثم توقف التدريب خالل سنوات الحصار الدولي 

.(١٩٩٠ - ٢٠٠٣)

وفــاتــنــي أن أقـــرأ كــتــابــه الــنــظــريــة الــعــامــة لــلــتــأمــيــن (٨) ألنــنــي عندما  لــم أتتلمذ عــلــى يــديــه، 

بـــــدأت الــعــمــل فـــي شـــركـــة الــتــأمــيــن الــوطــنــيــة ســنــة ١٩٦٨ كــــان قـــد تــركــهــا لـــيـــمـــارس الــمــحــامــاة 

متخصص  ومحاٍم  تأمين  رجل  الشأن:  بهذا  فريدًا  وقتها  وكان  بالتأمين.  مختص  كحقوقي 

(٧) بهاء بهيج شكري، النظرية العامة للتأمين (بغداد: مطبعة المعارف، ١٩٦٠).

من المناسب أن نذكر هنا أن جمال الحكيم نشر التأمين البحري: دراسة علمية وعملية وقانونية (القاهرة: مطبعة 

الــقــاهــرة الــجــديــدة، ١٩٥٥) الــــذي اســتــفــادت مــنــه أجــيــال مــن مــمــارســي الــتــأمــيــن فــي الــعــالــم الــعــربــي، وكــــان كــبــهــاء زميــًال 

لمعهد التأمين القانوني في لندن.

(٨) ســتــمــضــي عـــدة عــقــود قــبــل أن يتسنى لــي قـــراءتـــه، وكــــان ذلـــك بــفــضــل زمــيــلــي مــنــعــم الــخــفــاجــي الــــذي أهــدانــي 

نــســخــتــه مـــن الــكــتــاب وأرســـلـــه بــالــبــريــد الــســريــع مـــع أربـــعـــة أعـــــداد مـــن مــجــلــة رســــالــــة الـــتـــأمـــيـــن، اســتــلــمــتــه بــتــاريــخ ٢٢ آذار/

مارس ٢٠١٨.
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كتاب  أول  كان  والعملية.  النظرية  جوانبه  من  بموضوعه  عميقة  معرفة  وصاحب  بالتأمين 

أقرأه عن التأمين هو مبادئ التأمين (٩).

دعـــنـــي أذكـــــر لـــك بــعــض األســــمــــاء، مـــع حــفــظ األلــــقــــاب وبــالــتــســلــســل األلـــفـــبـــائـــي، الــتــي 

تسّنمت مواقع القيادة اإلدارية أو إدارات األقسام وتركت أثرًا على الموظفين والموظفات، 

مع االعتذار لمن ال يرد اسمه.

بـــاســـل الـــــنـــــوري، بـــاقـــر الـــمـــنـــشـــئ، بــثــيــنــة حــــمــــدي، بـــديـــع الـــســـيـــفـــي، بـــهـــاء بــهــيــج شـــكـــري، 

رفــعــت الــفــارســي، ســعــاد بــرنــوطــي، ســعــد الــبــيــروتــي، سليم الـــــوردي، عــبــد الــبــاقــي رضـــا، عطا 

منصور،  مــوريــس  الــخــفــاجــي،  منعم  رجـــب،  مصطفى  عــزيــز،  عــبــد الــلــه  فـــؤاد  عــبــد الــوهــاب، 

موفق حسن رضا، مؤيد الصفار، هدى الصفواني، هشام بابان.

لقد كنا أبناء وبنات جيل يعمل في ظل األساتذة؛ الذي أتى بعد ذلك هو «جيل بال 

أساتذة» (١٠). هؤالء هم بعض رجال، وأيضًا سيدات، التأمين في النصف الثاني من القرن 

العشرين، فما هو حال المحسوبين على نظام التأمين في القرن الحادي والعشرين؟

لقد بدأ قطاع التأمين العراقي يتدهور مع غياب التراكم المعرفي في مجال التأمين. 

التدريجي. إن عددًا  كانت هجرة الكوادر (١١) من بين العوامل التي ساهمت في التدهور 

من هؤالء كان يشّكل ما سماهم أحد األساتذة العراقيين العقول الفاعلة، ووصفها بأنها:

«الــــعــــقــــول الــــتــــي حـــصـــلـــت عـــلـــى شــــــهــــــادات جـــامـــعـــيـــة عـــالـــيـــة وعـــمـــلـــت ضــمــن 

الـــمـــصـــانـــع  أو  الـــعـــلـــمـــيـــة  والــــمــــؤســــســــات  كــــالــــجــــامــــعــــات  أكــــاديــــمــــيــــة  مــــؤســــســــات 

الخبرة  بــامــتــالكــهــا  تتمتع  بــاتــت  بحيث  وغــيــرهــا،  والمستشفيات  والــشــركــات 

العلمية والعملية والتقنية في مجال معّين. ونشاط الكفاءة يبرز من خالل 

نشرها لألبحاث العلمية وبراءات االختراع واالشتراك بالمؤتمرات العلمية 

وتؤخذ  والمحلية.  العالمية  مكانتها  من  يعزز  مما  العلمي  التطوير  وبرامج 

(٩) و. أ. دنــســديــل، مــــبــــادئ الـــتـــأمـــيـــن، تــرجــمــة أحــمــد عــبــد الــعــزيــز األنــــصــــاري، مــراجــعــة: يــحــيــى عــويــس (الــقــاهــرة: 

مؤسسة سجل العرب، ١٩٦٥). نشر هذا الكتاب ضمن سلسلة األلف كتاب.

(١٠) «نحن جيل بال أساتذة» قول لألديب السكندراني محمد حافظ رجب ال أتذكر أين قرأته. ومن المناسب 

أن أضيف إليه عنوان كتاب صالح عبد الصبور ماذا يبقى منهم للتاريخ.

<http://misbah kamal. :(١١) مصباح كمال، «ممارسو التأمين العراقيون في المهجر،» مجلة التأمين العراقي

blogspot.co.uk/2013/04/iraqi-insurance-practitioners-in.html>.
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تعريف  عند  االعتبار  بنظر  االختصاص  مجال  في  والعمل  الخبرة  سنوات 

الكفاءة  العلمية» (١٢).

تــهــيــئــة  ـــبـــت  وصـــعَّ األداء،  ومـــســـتـــوى  الـــعـــمـــل  إدارة  عـــلـــى  ـــــــرت  أثَّ الــــكــــفــــاءات  خــــســــارة  إن 

الكفاءات،  قبل  مــن  جــديــدة  مــعــارف  إضــافــة  إمكانية  مــن  القطاع  وحــرمــت  البديلة،  الــكــوادر 

الــقــدرات  تقليص  وكــذلــك  األجــنــبــيــة،  بــالــلــغــات  جــديــد  هــو  بــمــا  الــمــتــابــعــة  مــن  تمّكنها  بفضل 

ــعــًا  الــتــعــلــيــمــيــة والـــتـــدريـــبـــيـــة الـــمـــتـــوافـــرة فــــي الـــقـــطـــاع. لـــقـــد كـــانـــت هـــــذه الــــكــــفــــاءات تــشــكــل مــجــمَّ

للمعرفة والمهارات يمكن االستفادة منه في توجيه وتدريب العناصر الشابة، وكذلك رفد 

يتمتعون/يتمتعن  وموظفات  بموظفين  الكوادر،  إلى  تفتقر  التي  الخاصة،  التأمين  شركات 

بقدرات متنوعة وفي مجاالت االختصاص.

ــــدءًا مـــن ثــمــانــيــنــيــات  ـــف أو فـــي أحـــســـن الـــحـــاالت هــشــاشــة الـــتـــدريـــب الــمــهــنــي بــ إن تـــوقُّ

القرن المنصرم وما تبعها من سنوات الحصار الظالم (١٩٩٠ - ٢٠٠٣) الذي حرم قطاع 

دونك  التأمينية  األدبيات  على  الحصول  وحتى  الخارجي  العالم  مع  التواصل  من  التأمين 

توقف حماية إعادة التأمين (١٣).

(١٢) نادر عبد الغفور أحمد، «العقول المهاجرة بين االستنزاف أو االستثمار،» مجلة النور: العدد ١١٠، السنة 

<https:// docs. google. com/viewer? a= v&q= cache:0 V w E j h W V 8 p I J:www. parliament. iq/ .الــعــاشــرة، ٢٠٠٢

iete/1-6.doc+&hl=en&pid=bl&srcid=A D G E E S g n A 7 z a _ I N 9 l C 6 S 0 o a P z 8 Z o r O a G i Q V u 4 f 6 1 g s d G 9 P 7 T 6 Y 
h a J 4 q 8 4 a k O 8 w Z 2 B D P Y h p 4 D _ - V A z B 4 q q k 5 S a X k C g s U R j U e N a 1 z z W p y I z C 4 o V 7 u d 9 Q Z y O g C o 4 e q N R 
w I z d S v k l D j 6 p T w e & s i g = A H I E t b T z - 6 s R S p n M o 7 v 7 A l O j X x v m b r P 6 W A>.

مّيز البروفيسور نادر بين ثالث فئات:

- العقول الفاعلة: وهو ما اقتبسناه.

- الكفاءات العاطلة: وهــي الكفاءات التي حصلت على شــهــادات عالية لكنها لم تستثمر تلك الشهادات في 

تطوير قدراتها العلمية والبحثية ألسباب مختلفة. تلك الكفاءات عملت في مجال بعيد عن مجالها العلمي وتحتاج 

إلى فترة من التدريب والتأهيل إلعادة استيعابها في مشاريع االستفادة من العقول المهاجرة.

- الكفاءات المزورة: وهي التي دخلت العراق أيام النظام السابق وبعد سقوطه وحصلت على بعض الوظائف 

فــــي مـــؤســـســـات الـــــدولـــــة. مـــثـــل هــــــؤالء األشــــخــــاص اّدعــــــــوا بــحــصــولــهــم عـــلـــى شــــهــــادات عـــالـــيـــة بـــالـــرغـــم مــــن كـــونـــهـــا مــــــزورة. 

ويــمــكــن وضـــع آلــيــة خــاصــة إمـــا بــواســطــة مــؤســســة الــنــزاهــة أو الـــــــوزارات الــمــعــنــيــة لــلــتــأكــد بــحــصــول تــلــك الـــكـــفـــاءات على 

الشهادات الموثقة.

وكــمــا كتبت فــي ورقــتــي «مــمــارســو الــتــأمــيــن الــعــراقــيــيــن فــي الــمــهــجــر»: فــي غــيــاب الــمــعــلــومــات فــي الــوقــت الحاضر 

ال يمكننا أن نؤكد إن كانت هــذه الفئات الــثــالث تنطبق على الــكــفــاءات التأمينية فــي الــعــراق، لكننا نزعم أن العقول 

الفاعلة، والعاطلة والكفاءات المزورة (الوهمية) موجودة في شركات التأمين العامة مع بعض االختالف».

(١٣) مــصــبــاح كــمــال، «التأمين فــي الــعــراق وعــقــوبــات األمــم المتحدة،» فصل فــي كتاب دراســــات فــي االقــتــصــاد 

العراقي: دراسات مختارة (لندن: المنتدى االقتصادي العراقي، ٢٠٠٢)، ص ٧٣ - ٩٦.
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وبعد  النفس،  عــن  الــرضــا  دائـــرة  فــي  وتتحرك  البائسة  التركة  لــهــذه  وريــثــًا  تــكــون  عندما 

االســــتــــخــــدام (١٤)، وعــلــى  الــطــائــفــيــة ثــقــلــهــا عــلــى ســيــاســة  ذلـــك (٢٠٠٣) تــفــرض الــمــحــاصــصــة 

إعـــــادة تــوظــيــف ضــحــايــا الــنــظــام الــــســــابــــق (١٥) تـــكـــون بـــذلـــك قـــد عـــــززت الـــتـــراجـــع الـــــذي شــهــده 

قطاع التأمين.

تمتلك  مقتدرة  مجموعة  الحاضر  الوقت  في  العراقي  التأمين  قطاع  في  هناك  ليس 

رؤيــــة لــلــقــطــاع تــخــرجــه مـــن وهـــدتـــه وتــرفــعــه إلــــى مــســتــوى مــمــاثــل لــمــا هـــو مـــوجـــود فـــي بــلــدان 

من  جعجعة  تصريحات -  مجرد  الصورة:  عن  غائبة  تكون  أن  تكاد  والدولة  أخرى.  عربية 

غير طحن.

• تقول إن مدير عام الشركة الوطنية ونائبه والمدراء لم يكونوا من الحزب الحاكم. 

هـــــل كـــــــان تــــــجــــــاُوز شـــــــرط الــــحــــزبــــيــــة كـــــــان يـــنـــطـــبـــق فـــــي فــــضــــاء الــــوظــــيــــفــــة الـــعـــمـــومـــيـــة آنــــــــــذاك بــشــكــل 
ـــــًال بــاعــتــبــار الـــتـــأمـــيـــن، فـــي نــظــر الــســلــطــة، قــطــاعــًا  عـــــام؟ أم كــــان األمـــــر فـــي مـــجـــال الــتــأمــيــن تــســاهـــ
والمنظمات  األمــن  وقــوى  بالجيش  تهتم  السلطوية  فاألنظمة  لــه.  جماهيريًا  ال ثِقل  هامشيًا 

الجماهيرية، أي أين توجد قوة السالح ووفرة العسس وجماهير الهّتيفة؟
ال تتوافر لدّي معلومات كافية ألخرج بموقف قاطع تجاه سؤالك، ولكني أرجو أن 

تجد في المالحظات التالية مقتربًا أوليًا نافعًا.

عــنــدمــا ســيــطــر حـــزب الــبــعــث عــلــى الــحــكــم ســنــة ١٩٦٨ فــإنــه ورث مــا كـــان قــائــمــًا من 

العنف  وأجهزة  والشرطة  الجيش  مؤسسة  ورث  مثلما  أخرى،  ودوائر  ومؤسسات  شركات 

العائدة للدولة. كان هّمه األساس تعزيز تحّكمه بالمؤسسات العسكرية واألمنية، وضمان 

بالتصفية  الدائم  والتهديد  بالسجن  وانتهاًء  المختلفة  اإلغراء  بوسائل  بدءًا  المواطنين  والء 

وغيرهم،  الشيوعيين  من  المؤسسات  هــذه  تفريغ  على  بهّمة  عمل  فإنه  وهكذا  الجسدية. 

تسميه  اإلعــالمــيــة  األبـــــواق  كــانــت  مــا  لخلق  التعليم  مــؤســســات  عــلــى  الــخــنــاق  بتضييق  وبـــدأ 

إلغاء  أي  المواطنين،  بتأميم  أسميه  مــا  هــو  الــمــشــروع  هــذا  وراء  المستتر  الــجــديــد.  اإلنــســان 

الفضاء الخاص لإلنسان.

(١٤) مصباح كمال، «حول تعيين مدراء شركات التأمين العراقية العامة،» نشرت في مجلة حوار، معهد التقدم 

للسياسات اإلنمائية، بغداد.

<http://misbah  :التأمين العراقي وظيفته،» مــجــلــة  إلــى  السياسي  المفصول  إعـــادة  آثـــار  كــمــال، «  (١٥) مــصــبــاح 

kamal.blogspot.co.uk/2013/03/reinstatement-of-politically-dismissed.html>.
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وهـــــكـــــذا، فــــــإن الــــحــــزب لــــم يــــأبــــه كـــثـــيـــرًا بـــمـــن كــــــان عـــلـــى رأس شــــركــــات الـــقـــطـــاع الـــعـــام 

ــــادة  ــيــــاة، وشــــركــــة إعــ ومـــنـــهـــا شــــركــــة الـــتـــأمـــيـــن الـــوطـــنـــيـــة، والــــشــــركــــة الـــعـــراقـــيـــة لـــلـــتـــأمـــيـــن عـــلـــى الــــحــ

جاء  إدارتــهــا.  على  الســتــمــرارهــم  مطلبًا  الحزبي  االنــتــمــاء  شــرط  يكن  ولــم  الــعــراقــيــة،  التأمين 

االهتمام في ما بعد، ولكن من دون االستهانة بالمؤهالت الضرورية إلدارة الشركات مع 

االطمئنان، في ما بعد، على والء من هم في قمة هذه الشركات وكذلك مدراء األقسام.

أزعـــــم، لـــذلـــك، بـــأن قــطــاع الــتــأمــيــن لـــم يــكــن غــائــبــًا بــالــمــطــلــق فـــي نــظــر الــنــظــام الــحــاكــم. 

فــقــد ورد ذكـــر للتأمين الــوطــنــيــة أثــنــاء إدارتـــهـــا مــن قــبــل عــبــد الــبــاقــي رضـــا، وربــمــا غــيــرهــا، في 

من  العام.  القطاع  مؤسسات  بين  أداء  األفضل  بأنها  البعث،  لحزب  القطرية  للقيادة  تقرير 

المفيد هنا أن أقتبس ما كتبه عبد الباقي رضا في بعض رسائله، ففي سياق التحدث عن 

استقالليته كتب اآلتي (١٦):

الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات شـــكـــل حــــــزب الـــبـــعـــث لـــجـــنـــة مـــــن ســـبـــعـــة أو ثــمــانــيــة  فـــــي مـــطـــلـــع 

اقــتــصــاديــيــن مــســتــقــلــيــن كــنــت أحــــدهــــم. كــنــا نــجــتــمــع أســبــوعــيــًا بــحــضــور مــقــرر 

ونتحدث  اقتصادية  تــقــاريــر  أو  دراســــات  أو  قــوانــيــن  مــشــاريــع  لــدراســة  حــزبــي 

فـــي الـــوضـــع االقـــتـــصـــادي فـــي الــبــلــد، ونـــقـــدم اقــتــراحــاتــنــا الـــتـــي يــتــولــى الــمــقــرر 

الــحــزبــي تــحــريــرهــا ونــقــلــهــا لــمــن يهمهم األمــــر. كــنــت أنـــا فــي الــلــجــنــة األولـــى 

الــتــي صــــار أحــــد أعــضــائــهــا، الـــمـــرحـــوم الـــدكـــتـــور فــــوزي الــقــيــســي، مـــن أحــســن 

للبنك  مــحــافــظــًا  الــنــجــفــي،  حــســن  الــمــرحــوم  أحـــدهـــم،  وصــــار  الــمــالــيــة،  وزراء 

المركزي وآخر، األستاذ حنا رزوقي (١٧)، شفاه الله، وكيــًال لوزارة [المالية]، 

... إلـــــخ. ثـــم تـــعـــددت الــلــجــان االقـــتـــصـــاديـــة مـــن الــمــســتــقــلــيــن فــضــمــت رئــيــس 

في  للتأمين.  آخر  مديرًا  ضمت  كما  إحداها،  في  للتأمين  العامة  المؤسسة 

الثمانينيات، ويوم كنت مستشارًا في المؤسسة العامة للتأمين فوجئنا بحل 

جميع اللجان و(ترحيل) أعضائها إلى التنظيمات الحزبية حسب المناطق 

ــــاء رفــــــض االلــــتــــحــــاق بــالــتــنــظــيــمــات  بـــصـــفـــة (نــــصــــيــــر). عــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن األعــــــضــ

(١٦) رسالة بتاريخ ٢٦ آذار/مارس ٢٠١١، ضمنتها في كتاب بعنوان مؤقت رسائل في السيرة الذاتية والتأمين 

(٢٠١٣). يــضــم الــكــتــاب مــجــمــوعــة مــن رســائــل األســـتـــاذ عــبــد الــبــاقــي رضـــا كتبها جـــوابـــًا عــلــى سلسلة مــن األســئــلــة التي 

قدمتها له. لم يرغب حتى اآلن بنشره.

ــــا رزوقــــــي الـــصـــايـــغ (١٩٢٩ - ٢٠١٣)، خــبــيــر مـــالـــي ومـــحـــاســـب، كــتــب الـــعـــديـــد مـــن الــكــتــب فـــي مــجــال  ــنـ ــ (١٧) حـ

اختصاصه وتمرسه، وتقلد مناصب رسمية مهمة. توفي في تورنتو، كندا.
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الــحــزبــيــة وكــنــت مــنــهــم، ومـــن الــتــحــق بــهــا انــتــفــع مــن الــتــحــاقــه فــي مــا بــعــد. لم 

ُيالَحق الذين رفضوا بل ُتركوا وشأنهم وظلوا مستقلين ولم يلحقهم ضرر.

الــمــســتــقــلــة ســيــاســيــًا بــمــنــأى عـــن مـــحـــاوالت بــعــض الــمــوظــفــيــن  لـــم تــكــن هـــذه اإلدارات 

البعثيين إثارة مشاكل لتقويضها. ففي الرسالة نفسها نقرأ التالي:

ال أدري إذا كنَت عاصرت الزوبعة التي أثارها ضدي بعض البعثيين وأدت 

إلـــى احــتــجــازي والـــزمـــالء مــوريــس مــنــصــور وبــصــري مــحــمــد صــالــح ورفــعــت 

الـــفـــارســـي فــــي [مــــديــــريــــة] األمــــــن الـــعـــامـــة لـــمـــدة أســــبــــوع بـــأمـــر مــحــكــمــة الـــثـــورة 

القضية  غــلــق  الــجــمــهــوريــة  رئــاســة  تــقــرر  أن  قــبــل  متهمين،  أمــامــهــا  وقــفــنــا  الــتــي 

بنصيحة بعض العقالء من القيادات االقتصادية التي كان يستشيرها رئيس 

الجمهورية في اجتماع أسبوعي معها.

إضـــافـــة لـــهـــؤالء كــــان هـــنـــاك ضـــابـــط األمـــــن فـــي الـــشـــركـــة، وكـــذلـــك مـــديـــر قــســم األفــــــراد، 

وكــالهــمــا يــنــتــمــيــان إلــــى حــــزب الــبــعــث. كــــان مــديــر قــســم األفــــــراد فـــي شــركــة الــتــأمــيــن الــوطــنــيــة 

ــًا بـــحـــســـن خـــلـــقـــه، ولـــــم ُيـــنـــَقـــل عـــنـــه أنـــــه أســـــــاء إلـــــى الـــمـــوظـــفـــيـــن أو الـــمـــوظـــفـــات بــحــكــم  مــــعــــروفــ

انتمائه الحزبي.

مـــع مــــغــــادرة عــبــد الــبــاقــي رضــــا لــلــشــركــة بــــدأ الـــتـــحـــول الـــتـــدريـــجـــي نــحــو تــعــيــيــن الـــمـــدراء 

لكنهم  الحاكم  الحزب  في  أعضاء  أشخاص  من  بالضرورة  ليس  األقسام  ومــدراء  العاّمين 

من  أفضل  المهمة  المواقع  فرص إشغالهم  كانت  ولهذا  وسياسيًا،  فكريًا  منه  قريبين  كانوا 

وقد  الــحــزب  يــســار  على  كــان  ولكنه  ســابــقــًا  بعثيًا  الوطنية  التأمين  مـــدراء  أحــد  كــان  غــيــرهــم. 

تعرض للسجن في أول عهده بالعمل في الشركة بسبب موقفه اليساري.

الوطنية،  التأمين  لشركة  بعثي  عــام  مدير  تعيين  يتم  أن  قبل  ســنــوات  عــدة  وستمضي 

وكان ذلك سنة ٢٠٠١، أي بعد تدهور قطاع التأمين بفعل الحروب والحصار الدولي.

لــكــن الـــمـــالحـــظ أن تــعــيــيــنــات هــــــؤالء، فـــي األغــــلــــب، كـــانـــت بــفــضــل مــؤهــالتــهــم الــفــنــيــة 

وليس فقط موقفهم السياسي أو انتمائهم للحزب الحاكم.

تسأل: هل كان قطاع التأمين هامشيًا في نظر السلطة ال ثقل جماهيريًا له؟ ال أظن 

الحياة.  جزئيات  في  تتدخل  توتاليتارية  كانت  فالسلطة  هنا.  أعرضه  أن  حاولت  كما  ذلك 



٣٥

أعرف ذلك من تجربتي الخاصة، فعندما أقدمت سنة ١٩٧٧ على إكمال دراستي العليا 

في بريطانيا، وبتمويل شخصي، لم يوافق مجلس قيادة الثورة على ذلك!

ن  حصَّ ما  بأن  أقول  العراقي المؤمم  التأمين  قطاع  تاريخ  من  بعضًا  نستحضر  ونحن 

القطاع من تدّخل السلطة هو االستقالل، التام أو النسبي، الذي وسم عمل أكثر الرؤساء 

ُيبحث  عندما  أفــضــل  بشكل  االســتــقــالل  هــذا  على  الــتــعــرف  نستطيع  الــقــطــاع.  فــي  والـــمـــدراء 

تاريخ هذه الشركات على المستوى األكاديمي، أو عندما يكتب أصحابها سيرهم الذاتية 

أو يكتب الغير سيرهم. والمقتطفات من رسالة عبد الباقي رضا تؤكد ما أذهب إليه هنا.

قطاع  لتأميم  ثمرة  كانت  حكومية  شركات  في  العمل  بدأنا  فقد  تجربتينا،  • تتقاطع 

الـــتـــأمـــيـــن فــــي الـــــعـــــراق، أوًال، ثــــم لــيــبــيــا فــــي أوائــــــــل ســبــعــيــنــيــات الــــقــــرن الـــمـــنـــصـــرم. هــــل تــعــتــقــد أن 
الــمــقــدرات كــانــت مــتــاحــة أو كــافــيــة إلدارة قــطــاع الــتــأمــيــن بــكــفــاءة لتحقيق الــغــايــة مــن التأميم؟ 
وهل كانت توجد لدينا خطط واستراتيجيات محكمة إلدارة هذا القطاع أم كان األمر كان 
يندرج في الرغبة بتحقيق مكاسب سياسية باستثمار شعارات ربما لم نكن ندرك أننا غير 

قادرين على تحقيقها في العمق؟
حـــقـــًا، إن تــجــربــتــيــنــا تــتــقــاطــعــان. ال أســتــطــيــع الــتــحــدث عـــن قــطــاع الــتــأمــيــن فـــي لــيــبــيــا إال 

وطــنــيــة  كـــشـــركـــة  لــلــتــأمــيــن (١٩٦٤)  لــيــبــيــا  شـــركـــة  فــيــهــا  تـــأســـســـت  الـــتـــي  الـــســـنـــة  شـــهـــدت  قــلــيــــــــًال. 

خــاصــة (وبــمــســاهــمــة صــغــيــرة مـــن قــطــاع الــتــأمــيــن الـــعـــراقـــي) تــأمــيــم شـــركـــات الــتــأمــيــن الــعــراقــيــة. 

للتأمين)  إفريقيا  وشــمــال  للتأمين،  المختار  للتأمين،  (الــصــحــارى  الليبية  الــشــركــات  أمــمــت 

سنة ١٩٧١.

يكفي  مــا  الليبي  التأمين  قــطــاع  يمتلك  لــم  ربــمــا  الــعــراقــي،  التأمين  قــطــاع  خــالف  على 

من كوادر فنية إلدارته بكفاءة، ولهذا لجأ إلى االستفادة، وفي فترات مختلفة، من كوادر 

ممارسي  من  القديم  الجيل  قبل  من  خير  بكل  ُيــذكــرون  عراقية  كــوادر  ومنها  عربية  تأمينية 

التأمين  مؤتمر  في  للمشاركة  حضروا  هؤالء  من  العديد  فإن  تذكر،  وكما  الليبيين.  التأمين 

والعشرين  الخامسة  الذكرى  في  له،  الرئيس  المنظم  كنَت  الــذي   ،(١٩٨٩) األول  العربي 

لتأسيس شركة ليبيا للتأمين.

تعرف بأن موضوع تأميم شركات التأمين في العراق وليبيا لم يخضع لنقاش علني 

مــفــتــوح، بــل جــاء قــــرارًا فــوقــيــًا، ولــم ُيبحث أكــاديــمــيــًا. ربــمــا كــنــُت أول مــن حـــاول ولـــوج هذا 
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الــمــوضــوع بــالــنــســبــة إلـــى الـــــعـــــراق (١٨). ويـــبـــدو لـــي أن تــخــمــة االهــتــمــام بــمــا هـــو ســيــاســي ومــنــذ 

ســــنــــوات طـــويـــلـــة قــــد غـــّطـــى عـــلـــى الـــبـــحـــث فــــي الــــشــــأن الـــتـــأمـــيـــنـــي - يــتــيــم الـــقـــطـــاع الـــمـــالـــي كــمــا 

أسميه - حتى إنه ال يحظى إال بالقليل جدًا من اهتمام االقتصاديين العراقيين. ربما ارتفع 

التحليل  أدوات  على  يتوافر  ولــم  واهــنــًا  كــان  لكنه  التأميم،  ضــد  هناك  وصــوت  هنا  صــوت 

من  األصــوات  هــذه  خافت  وربما  إليه،  الحاجة  ومــدى  التأميم  أطروحة  لمناقشة  المناسبة 

قرار  تقييم  في  مساهماتهم  فقدنا  قد  بذلك  نكون  وربما  البحث.  فأهملت  السلطة  بطش 

تأميم شركات التأمين.

القرن  وسبعينيات  ستينيات  في  السائد  السياسي  المناخ  أن  هو  أقوله  أن  أستطيع  ما 

ـــًال بـــشـــعـــارات فــضــفــاضــة لــلــتــحــول نــحــو اشــتــراكــيــة هــجــيــنــة غــيــر واضــحــة  الــمــنــصــرم كــــان ُمـــحـــمَّ

المعالم لدى بعض القوى السياسية وجدت أداة لها في التأميم وفي سيطرة الدولة على 

األركان األساسية للحياة االقتصادية. وكان ما جرى في العراق وفي ليبيا استنساخًا ساذجًا 

للتجربة المصرية. وهكذا فإن تأميم شركات التأمين كان ترجمة لشعار سياسي وجاء من 

لشركات  المالية  الــمــوارد  وكــأن  اشتراكي  بأنه  ُوصــف  جديد  نظام  لبناء  الــمــوارد  تعبئة  بــاب 

التأمين (وكانت صغيرة مقارنة باإليرادات النفطية) كانت أساسية للتنمية االقتصادية.

والــــســــؤال الـــــذي يــســتــحــق أن نــثــيــره هـــو اآلثــــــار االقـــتـــصـــاديـــة واإلداريـــــــــة لــتــأمــيــم شــركــات 

الــتــأمــيــم. هــــذا الـــســـؤال بــانــتــظــار مـــن يـــقـــوم بــالــتــحــقــيــق فـــيـــه. يــمــكــن الــمــحــاجــجــة، بــالــنــســبــة إلــى 

تطوير  في  بدورها  ساهمت  كبيرة  تأمين  شركات  خلق  على  ساعد  قد  التأميم  بأن  العراق، 

قــطــاع قـــوي مــلــيء مــالــيــًا وقــــادر عــلــى الــتــعــامــل مــع األخــطــار الــكــبــيــرة والــمــســاهــمــة فــي التنمية 

االقــتــصــاديــة مـــن خـــالل اســتــثــمــاراتــهــا، وتــمــويــل خــزيــنــة الـــدولـــة مـــن خـــالل تــســديــد الــضــرائــب 

والرسوم، وتوفير عمالة متدربة، وكذلك توفير فرص لتدريب موظفين من خارج العراق. 

لم يستمر هذا الوضع بسبب حروب النظام االستبدادي وسنوات الحصار الدولي الظالم، 

وما ترتب عليها من تدهور الطلب الفّعال على الحماية التأمينية، وخروج الكوادر الفنية 

من  وغيرها  اإلدارات،  وضعف  طويلة،  لسنوات  الحقيقي  التدريب  وتــوقــف  الــعــراق،  مــن 

أمور عرضتها في مقاالت منشورة.

المتبع  النهج  على  االعــتــراض  رغــم  التأمين،  شــركــات  تأميم  بــأن  الـــرأي  إلــى  أميل  أنــا 

في تحقيقه، نجح بفضل اإلدارات العامة للشركات المؤممة، والتركيز على األداء الفني، 

(١٨) مصباح كمال، مصدر سابق.
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باالكتتاب  الدقيقة  والعناية  التدريب  وفــي  االســتــخــدام  فــي  تتبعها  كانت  التي  والسياسات 

عــلــى أســـس فــنــيــة، وغــيــرهــا - وهـــو مـــا حـــاولـــت الــتــقــرب مــنــه مـــن خـــالل دراســتــيــن لشخصين 

مهمين عملت معهما في شركة التأمين الوطنية (١٩).

ودائــــمــــًا حــديــثــي هـــو عـــن الــــعــــراق، فــــإن الــخــطــط واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــات والــــرؤيــــة مــفــقــودة، 

فال حكومات ما بعد ٢٠٠٣ تعرف ما تريد، وال شركات التأمين (أزيد من ثالثين شركة، 

بعضها صغيرة جدًا) قادرة على ترتيب بيت التأمين العراقي بكل ما يعني هذا من صياغة 

مـــتـــأســـفـــًا، إن هـــنـــاك جــعــجــعــة مـــن دون طــحــيــن. ومــن  الـــتـــأمـــيـــن. أقـــولـــهـــا  ســـيـــاســـة/رؤيـــة لــقــطــاع 

الــمــفــارقــات أن قــطــاع الــتــأمــيــن الــمــؤمــم كـــان يــصــدر مجلة بــاســم رســـالـــة الــتــأمــيــن (بــــدأت سنة 

أواخـــر  فــي  تــوقــفــهــا  مــع  ولــكــن  الــقــطــاع،  فــي  للعاملين  مهمة  دراســـــات  تــضــم  كــانــت   (١٩٦٧

خاصة  شــركــات  دخـــول  رغـــم  إلــكــتــرونــيــة  أو  ورقــيــة  مجلة  دون  مــن  الــقــطــاع  بــقــي  الثمانينيات 

للقطاع وبأعداد كبيرة بفضل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.

• على الرغم من غياب مشروع نهضة حقيقي بالمعنى العلمي للكلمة في العراق 

فـــي ســتــيــنــيــات وســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن الــمــنــصــرم، فــقــد حــقــق قــطــاع الــتــأمــيــن قــفــزة كــبــيــرة فـــي هــذيــن 
ؤ مـــركـــز الـــــصـــــدارة بـــيـــن أســـــــواق الـــتـــأمـــيـــن الـــعـــربـــيـــة. مــــا الـــســـر وراء هـــذه  الـــعـــقـــديـــن دفـــعـــتـــه إلـــــى تــــبــــوُّ
القفزة الكبيرة؟ هل هي عوائد النفط التي أخذت في االرتفاع منذ مطلع سبعينيات القرن 

العشرين؟ أم كان قطاع التأمين العراقي يمتلك ديناميات خاصة؟
إذا اتفقنا على أن مفهوم النهضة، قياسًا بصورته األوروبية المتمثلة بدراسة الطبيعة 

وتطبيقاتها،  العلوم  مناهج  تطوير  نحو  المستمر  والتحول  األقدمين،  علوم  اجــتــرار  وليس 

خمسينيات  أوائـــل  منذ  الــعــراق  فــي  عندنا  بالتشكل  أخــذ  قــد  النهضة  مظاهر  مــن  بعضًا  فــإن 

الــقــرن الــمــنــصــرم. فــقــد اقــتــرنــت نهضتنا الــمــتــعــثــرة بــالــتــوســع الــمــســتــمــر فــي الــتــعــلــيــم الــمــجــانــي، 

ــــفـــــال وحـــتـــى الـــــدراســـــة الـــجـــامـــعـــيـــة، والــــتــــراجــــع الـــتـــدريـــجـــي لـــلـــمـــوروث  بــــــــدءًا مــــن ريــــــاض األطـ

(١٩) أنظر مصباح كمال، «مؤيد الصفار: مكتتب ومدير في شركة تأمين عامة،» شبكة االقتصاديين العراقيين:

<http://iraqieconomists.net/ar/2016/04/21/% d 9 % 8 5 % d 8 % b 5 % d 8 % a 8 % d 8 % a 7 % d 8 % a d - % d 9 % 8 3 % d 9 % 
8 5 % d 8 % a 7 % d 9 % 8 4 - % d 9 % 8 5 % d 8 % a 4 % d 9 % 8 a % d 8 % a f - % d 8 % a 7 % d 9 % 8 4 % d 8 % b 5 % d 9 % 8 1 % d 8 % a 7 
% d 8 % b 1 - % d 9 % 8 5 % d 9 % 8 3 % d 8 % a a % d 8 % a a % d 8 % a 8 - % d 9 % 8 8 % d 9 % 8 5 % d 8 % a f % d 9 % 8 a % d 8 % b 1 - % 
d 9 % 8 1 % d 9 % 8a/>.
<http://  :«،ـتــــاذ عــبــد الــبــاقــي رضـــــا: تــقــيــيــم دور الـــقـــائـــد اإلداري فـــي مــؤســســة تــابــعــة لــلــقــطــاع الـــــعـــــام ـ ـ وكـــذلـــك «األسـ

iraqieconomists.net/ar/2014/08/15/% d 9 % 8 5 % d 8 % b 5 % d 8 % a 8 % d 8 % a 7 % d 8 % a d - % d 9 % 8 3 % d 9 % 8 5 % d 8 
% a 7 % d 9 % 8 4 - % d 8 % a 7 % d 9 % 8 4 % d 8 % a 3 % d 8 % b 3 % d 8 % a a % d 8 % a 7 % d 8 % b 0 - % d 8 % b 9 % d 8 % a 8 % d 8 % 
a f - % d 8 % a 7 % d 9 % 8 4 % d 8 % a 8 % d 8 % a 7 % d 9 % 8 2 % d 9 % 8 a - % d 8 % b 1 % d 8 % b 6 % d 8 % a 7 - % d 8 % a a % d 9 % 8 2 
% d 9 % 8a/>.
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دراسة  في  جديدة  ومناهج  الغربية  والمنتجات  األفكار  وانتشار  للحريات،  المقيد  الديني 

لم  فــإنــنــا  شــديــد،  بــاخــتــصــار  التشكيلية.  الــفــنــون  فــي  الــمــذهــل  والــتــطــور  واقـــتـــصـــاده،  مجتمعنا 

نكن بعيدين جدًا عن ممهدات النهضة. في هذا اإلطار يمكن اعتبار مؤسسة التأمين من 

مظاهر النهضة مع علمنا بأن مصدرها غربي ارتبط بالتوسع اإلمبريالي قبل أن تتحول إلى 

مؤسسة مرتبطة بحاجات االقتصاد الوطني.

لــكــي نــفــهــم الــقــفــزة الــكــبــيــرة فــي قــطــاع الــتــأمــيــن علينا أن نــربــطــهــا بــالــتــاريــخ االقــتــصــادي 

للعراق. لست مؤرخًا ولكن قد تكون اإلشارات التالية مفيدة لفهم هذه القفزة. لنتذكر أن 

ر  وفَّ والمصارف (١٩٦٤)،  التأمين  شركات  إلى  إضافة  وتجارية  صناعية  شركة   ٣٠ تأميم 

جاءت  وبعدها  الــشــركــات (٢٠).  هذه  معظم  من  التأمينية  الحماية  على  للطلب  ثابتًا  مصدرًا 

النفطية (منذ  العوائد  في  الكبيرة  الطفرة  مع  وبدأت  األكبر،  وهي  العام،  القطاع  توظيفات 

النفط  شــركــات  وتــأمــيــم  اإليــرانــيــة (١٩٨٨)،  الــعــراقــيــة  الــحــرب  انــتــهــاء  وحــتــى   (١٩٧٣ نــهــايــة 

(مدعمة  سياسية  بقوة  تتمتع  الفترة  هــذه  في  الحكومة  كانت   .(١٩٧٢ - ١٩٧٥) األجنبية 

بالعسف والبطش لمن يخالفها) لفرض قراراتها االقتصادية والمالية ومتابعتها بدقة، ولم 

يــكــن الــطــلــب عــلــى الــتــأمــيــن بــعــيــدًا عــن هـــذه الــقــوة مــن قــبــل الــشــركــات األجــنــبــيــة الــعــامــلــة في 

الفترة  هــذه  فــي  تــمَّ  لقد  التخطيط.  وزارة  توجيهات  بفضل  العراقيين  المقاولين  أو  الــعــراق 

وضمن ما عرف بالخطة االنفجارية توظيف العوائد النفطية في استثمارات البنية التحتية 

والصناعة التحويلية (٢١).

الـــمـــال  رأس  تـــكـــويـــن  فــــي  الــــخــــاص (الـــمـــســـاهـــمـــة  الـــقـــطـــاع  تـــوظـــيـــفـــات  أن  ــًا  أيــــضــ لــنــتــذكــر 

الثابت - الناتج المحلي اإلجمالي)، بحسب كتابات بعض االقتصاديين العراقيين، بدأت 

من  اإلعمار  ووزارة  مجلس  تأسيس  مع  المنصرم  القرن  خمسينيات  أوائــل  من  باالنحسار 

 ٪٧٠ خصصت  التي  النفطية  العوائد  بارتفاع  ارتبطت  الفترة  هــذه  لكن   .١٩٥١ - ١٩٥٩

(٢٠) هــذا الموضوع لم يبحث حتى اآلن مثلما لم يبحث وجود طلب من الشركات النفطية األجنبية العاملة 

بمجلس  ارتبطت  التي  الكبيرة  التحتية  البنية  مشاريع  تأمين  وكــذلــك  ومسؤولياتها،  منشآتها  على  للتأمين  الــعــراق  فــي 

اإلعمار (١٩٥١) وفيما بعد وزارة اإلعمار (١٩٥٣).

الصناعات  الجديد:  الــعــراق  ديمقراطية  دمــرتــه  مــا  وهــذا  الدكتاتوري  النظام  بناه  مــا  الحمداني، «هــذا  (٢١) لــيــث 

<http://iraqshistory.blogspot.co.uk/2010/09/blog-post.html>. العراقية منذ السبعينات،»: 

أنظر أيــضــًا تقييمًا تحليليًا مــن منظور اقــتــصــادي: صبري زايــر السعدي، الــتــجــربــة االقــتــصــاديــة فــي الــعــراق الــجــديــد، 

١٩٥١ - ٢٠٠٦ (دمشق: دار المدى للثقافة والنشر، ٢٠٠٩)، ص ٨١ - ٩٢.
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بــدأت  قــد  الخارجية  الــتــجــارة  على  الــدولــة  سيطرة  أن  كما  التحتية.  البنية  مشاريع  فــي  منها 

باالزدياد منذ أوائل السبعينيات. وكل ذلك كان يضيف على الطلب على التأمين.

لــقــد انــعــكــســت هــــذه الـــتـــحـــوالت عــلــى ازديــــــاد الــطــلــب عــلــى الــحــمــايــة الــتــأمــيــنــيــة. هــنــاك 

شركة  مع  يعمل  كان  الذي  شويري،  جان  السيد  عن  منقولة  العراقيين  بين  متداولة  حكاية 

تقول  أخرى.  عربية  ودول  العراق  في  الشركة  أعمال  عن  ومسؤوًال  التأمين  إلعادة  ميونيخ 

القرن  سبعينيات  فــي  الــشــركــة  لــدى  الهندسي  التأمين  قسم  فــي  الكبير  الــتــطــور  إن  الحكاية 

ــــعـــــراق، وكــــذلــــك أعـــمـــال  الـــمـــنـــصـــرم جـــــاء بــفــضــل أقــــســــاط الـــتـــأمـــيـــن الـــهـــنـــدســـي الــضــخــمــة فــــي الـ

شــركــة  دوالر. (كـــانـــت  مــلــيــون  بـــحـــدود ٣٠٠  تــأمــيــنــهــا  أقـــســـاط  قــــدرت  الــتــي  الــبــحــري  الــتــأمــيــن 

مجال  فــي  الوطنية  التأمين  لشركة  آنـــذاك  الــقــائــد  التأمين  معيد  هــي  التأمين  إلعـــادة  ميونيخ 

الــتــأمــيــن الــهــنــدســي، وكــانــت الــشــركــة الــســويــســريــة إلعــــادة الــتــأمــيــن الــمــعــيــد الــقــائــد لــلــشــركــة في 

مجال التأمين من الحريق).

ــتــــصــــاديــــة كــــانــــت هــــنــــاك بـــيـــئـــة قـــانـــونـــيـــة وتـــوجـــيـــهـــيـــة مــنــاســبــة:  إضــــافــــة إلـــــى الــــتــــحــــوالت االقــ

الــــمــــدنــــيــــة  الـــــهـــــنـــــدســـــة  ألعـــــــمـــــــال  الـــــمـــــقـــــاولـــــة  بـــــــشـــــــروط  الــــــخــــــاصــــــة  الــــتــــخــــطــــيــــط  وزارة  تــــعــــلــــيــــمــــات 

لتأمين  االســتــيــرادات  على  التأمين  إجـــراء  وضــمــان  والكيمياوية،  والميكانيكية  والكهربائية 

 C&F الـــبـــضـــائـــع (الــــبــــحــــري، الـــــجـــــوي، الـــــبـــــري) لــــــدى شــــركــــات تـــأمـــيـــن عـــراقـــيـــة عـــلـــى أســـــــاس

وقــتــهــا  (الــــمــــشــــتــــري).  الـــمـــســـتـــورد  مـــســـؤولـــيـــة  عـــلـــى  الـــتـــأمـــيـــن  حـــصـــر  أي   (Cost & Freight)

المعنية  الــوحــيــدة  الشركة  كونها  الوطنية،  التأمين  شركة  على  حــصــرًا  التأمينات  هــذه  كانت 

بالتأمينات العامة.

وقطاع التأمين يمتلك ديناميات خاصة به متمثلة باإلدارة الحكيمة لشركات التأمين 

الــتــأمــيــنــيــة (كــــان مـــــدراء األقـــســـام متخصصين فـــي مــجــال  وحــرفــيــة الـــكـــوادر  الــتــأمــيــن،  وإعــــــادة 

بل  حــزبــي،  أو  طــائــفــي  أســـاس  عــلــى  لشخص  قــســم  إدارة  أنــيــطــت  أن  يحصل  ولـــم  عــمــلــهــم، 

على أساس معارفه ومهاراته في فرع التأمين الذي يقع ضمن تخصص القسم)، ومعرفة 

الــعــامــلــة فــي الــعــراق ومــع  األجــنــبــيــة  الــشــركــات  الــتــعــامــل مــع  اإلنــكــلــيــزيــة لتسهيل  جــيــدة باللغة 

شركات ووسطاء إعادة التأمين العالمية، واعتماد المعايير الفنية في تنفيذ مهاّم العمل.

• جميل كل ما تفضلت به. ولكن أال ترى أن احتكار الدولة لقطاع التأمين وخروج 

الــقــطــاع الــخــاص قــد فــتــح الــبــاب أمـــام المبالغة فــي مــعــدالت األقــســاط نــظــرًا لــغــيــاب المنافسة 
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وإلــــى زيـــــادة كــلــفــة الــحــمــايــة الــتــأمــيــنــيــة عــلــى مــســتــوى االقــتــصــاد الــوطــنــي ال ــكــلــي بــالــتــالــي، وإلـــى 
هدر في الموارد على مستوى إعادة التأمين؟

لنتذكر أن سوق التأمين العراقي في الفترة ما قبل التأميم كان يعتمد على «تعريفات 

تضعها جمعية التأمين العراقية» (٢٢). كان السوق والجمعية، مرتبطين بقوة مع سوق لندن 

الــعــراق،  فــي  تمثلها  ووكـــاالت  بريطانية  تأمين  لشركات  فــروع  وجــود  خــالل  مــن  فقط  ليس 

 (Fire Offices Committee) (خـــــــارج)  الـــحـــريـــق  مــكــاتــب  لــجــنــة  خــــالل  مـــن  أيـــضـــًا  ولـــكـــن 

(Foreign) التي كانت تحدد أسعار التأمين في فرع الحريق ألعضائها في بريطانيا، وكان 

لها تأثير على عمليات هذه الشركات في الخارج امتد لما يقرب من قرن. وأزعم بأن هذا 

واستمرت  منها  أسعارها  تستمد  كانت  العراقية  التأمين  شركات  وأن  العراق،  شمل  التأثير 

على ذلك حتى ستينيات القرن المنصرم. ويمكن القول إن التأثير استمر حتى بعد ذلك 

بحكم العادة وعدم وجود تعريفة بديلة لفرع التأمين من الحريق. وساهم معيدو التأمين 

القادة في وضع تعريفات لبعض فروع التأمين األخرى كالتأمين البحري والهندسي.

ربــمــا لــيــس ســـرًا الــقــول إنـــه فــي تــأمــيــنــات الــحــيــاة كــانــت جــــداول الــحــيــاة الــتــي تعتمدها 

شـــركـــة الــتــأمــيــن الـــعـــراقـــيـــة مــقــدمــة مـــن الـــشـــركـــة الــســويــســريــة إلعــــــادة الــتــأمــيــن مـــن خــــالل شــركــة 

ميركنتايل أند جنرال (الشركة البريطانية الوحيدة التي تخصصت بإعادة التأمين) التي كان 

للسويسرية حصة فيها تقرب من ٦٠٪، وكان لها حضور قوي في سوق التأمين العراقي. 

أسوق هذا الكالم من باب التأكيد على درجة االعتماد على الخارج في ممارسة النشاط 

التأميني (٢٣).

إن تـــأمـــيـــم شــــركــــات الـــتـــأمـــيـــن الـــبـــريـــطـــانـــيـــة والــــعــــربــــيــــة، وشــــركــــة واحــــــــدة هـــنـــديـــة، وأخــــــرى 

نــيــوزيــلــنــديــة، الــعــامــلــة فـــي الــــعــــراق وتــصــفــيــة وكــــــاالت الـــشـــركـــات األجــنــبــيــة لـــم يــتــبــعــه الــتــخــلــي 

عـــن الــمــمــارســات والـــقـــواعـــد والــتــعــريــفــات الــمــعــمــول بــهــا فـــي الـــســـوق. فــقــد انــتــقــل الــعــامــلــون 

(٢٢) بهاء بهيج شكري، بحوث في التأمين (عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، ٢٠١٢)، هامش (١)، ص٥٧.

(٢٣) ســــــوق الــتــأمــيــن الــمــصــري ال يــــزال يــســتــخــدم جــــداول الــحــيــاة الــبــريــطــانــيــة، ولــكــن هــنــاك خــطــط لــوضــع جـــداول 

مــصــريــة. وقــد جــاء فــي األخــبــار مــؤخــرًا أن جمعية التأمين فــي مــركــز دبــي الــمــالــي العالمي وبــالــتــعــاون مــع شــركــة ميلمان 

(Millman) واحــــــــدة مــــن أكــــبــــر الــــشــــركــــات الـــعـــالـــمـــيـــة الــمــتــخــصــصــة فــــي تـــقـــديـــم الــــخــــدمــــات االكـــــتـــــواريـــــة، وهـــــي عـــضـــو فــي 
الــجــمــعــيــة، ســتــبــدأ بـــالـــدراســـات الــــالزمــــة لـــوضـــع جــــــداول قــيــاســيــة لـــــدول الــخــلــيــج والــــشــــرق األوســـــــط. لــــقــــراءة الــخــبــر أنــظــر: 

<http://www.meinsurancereview.com/News/View-NewsLetter-Article/id/42524/Type/MiddleEast/
MENA-DIFC-Insurance-Association-starts-study-to-produce-regional-mortality-tables>.
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فـــي هــــذه الـــشـــركـــات إلــــى الـــشـــركـــات الـــمـــؤّمـــمـــة وحـــمـــلـــوا مــعــهــم مـــا اعــــتــــادوا عــلــيــه مـــن قــواعــد 

العمل واالكتتاب.

مــثــلــمــا تـــعـــرف، لـــم تــخــضــع هــــذه الــمــرحــلــة مـــن تـــاريـــخ الــتــأمــيــن فـــي الــــعــــراق لـــلـــدراســـة، 

ولذلك ليس هناك ما يمكن االعتماد عليه للخروج برأي قاطع حول ما تسميه «المبالغة 

في معدالت األقساط» في أعقاب التأميم. لعله من المستغرب أن تعرف بأن إدارة شركة 

المنصرم،  الــقــرن  سبعينيات  أوائـــل  فــي  مسبوقة،  غير  خــطــوة  على  أقــدمــت  الوطنية  التأمين 

بتخفيض أسعار التأمين على السيارات بفضل النتائج الجيدة لهذا الفرع.

أزعـــــم بــــأن كــلــفــة الــحــمــايــة الــتــأمــيــنــيــة والـــتـــوصـــل إلــــى ســعــر لــهــا ظــلــت عــلــى حــالــهــا قبل 

الــتــأمــيــم، وأود شـــرح هـــذه الــمــســألــة قــلــيــــــــًال بــالــتــحــدث عـــن تــســعــيــر أخـــطـــار الــتــأمــيــن الــهــنــدســي 

كمثال، مقتبسًا من دراسة نشرتها قبل أكثر من سنتين عن الراحل مؤيد الصفار الذي كان 

مديرًا لقسم التأمين الهندسي في شركة التأمين الوطنية.

ضيقة  حــدود  فــي  إال  آلــيــًا  المشاريع  تأمين  على  والــشــروط  األســعــار  تطبيق  يكن  «لــم 

المشروع،  تصنيف  بعد  واإلنشاء،  التصميم  في  المعقدة  غير  الصغيرة  بالمشاريع  تنحصر 

من حيث حجمه وخطورته وتعقيداته، بموجب دليل التسعير (دليل اكتتابي ُمَعّد من قبل 

معيد التأمين القائد آنذاك، شركة ميونخ إلعادة التأمين) وتطبيق سعر التأمين المقابل له.

لنتذكر أن العملية االكتتابية كانت تتم من قبل مهندسين ال يكتفون بتطبيق األسعار 

والشروط الجاهزة في الدليل، بل كانوا يستفيدون من معرفتهم الهندسية لتشخيص مصادر 

 (maximum probable loss, مسببات الضرر، ورسم صورة لمشهد أكبر خسارة محتملة

(MPL بسبب عوامل الطبيعة (فيضان، أمطار) أو بسبب حادث حريق أو انفجار خاصة 

إضافة  هــذا  التجريبي.  والتشغيل  االخــتــبــار  بــدء  عند  أو  الــمــشــروع  أعــمــال  إكــمــال  قــرب  مــع 

إلى معرفتهم بطوبوغرافية العراق، والمهندسين والمقاولين العراقيين الكبار العاملين في 

المشاريع اإلنشائية واألوضاع المحلية بوجه عام.

كانت تسعيرات المهندسين تخضع لموافقة مدير القسم، أو ُيستعان في تحديدها، 

في  االخــتــيــاري  الــتــأمــيــن  معيد  أو  االتــفــاقــي  الــتــأمــيــن  بمعيد  الــكــبــيــرة،  الــمــشــاريــع  إلـــى  بالنسبة 

سعر  إلى  التوصل  بهدف  المختلفة  التسعيرات  بين  المزاوجة  أو  العالمية،  التأمين  أسواق 

«عادل».
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كان االكتتاب في قسم التأمين الهندسي في شركة التأمين الوطنية يعتمد على دليل 

الحدود  يضم  دليل  بنا  مــرَّ  كما  وهــو  القائد،  المعيد  قبل  من  موضوعًا  كــان  الــذي  التسعير 

الهندسي  التأمين  أخــطــار  جــّل  على  تطبيقها  الــواجــب  األســاســيــة  والــشــروط  لألسعار  الدنيا 

باستثناء األخطار المرتبطة بالمشاريع الكبيرة التي كان تسعيرها يتمُّ في خارج العراق إما 

وسطاء  خالل  من  أو  الهندسي)  التأمين  اتفاقية  تقود  التي  القائد (الشركة  المعيد  قبل  من 

إعادة التأمين الدوليين في سوق لندن. أي إن إطار التسعير كان موضوعًا مسبقًا. وكانت 

عملية التسعير تبدأ من المهندسين وتنتهي بقرار نهائي لمدير القسم.

االختياري،  التأمين  إعـــادة  عقود  إلــى  بالنسبة  الــعــراق،  خــارج  التسعير  يخص  مــا  فــي 

كـــانـــت الـــســـيـــاســـة الـــتـــي يــطــبــقــهــا مـــؤيـــد الـــصـــفـــار تـــقـــوم عـــلـــى االســـتـــعـــانـــة فــــي مــعــظــم الـــحـــاالت 

أساس  على  والشروط  األسعار  الستدراج  تعليمات  مع  التأمين  إلعادة  عالميين  بوسيطين 

تــنــافــســي مــن مــعــيــدي الــتــأمــيــن االخـــتـــيـــاري. كـــان مــؤيــد يــضــع ســـوق لــنــدن مــن خـــالل وســطــاء 

إعادة التأمين (حيث يتواجد معيدو التأمين االختياري) في مواجهة معيد التأمين االتفاقي 

في ميونيخ الذي كان ُيستدرج أيضًا لتقديم أسعاره وشروطه للعقود االختيارية» (٢٤).

هـــذا الــمــقــتــرب لــتــســعــيــر أخـــطـــار الــتــأمــيــن الــهــنــدســي لـــم يــكــن بــعــيــدًا عـــن تــســعــيــر أخــطــار 

تسعير  بأن  وأعرف  األخــرى.  التأمين  فروع  في  عمومًا  الكبيرة  واألخطار  والطيران  الحريق 

سوق  في  التأمين  معيدي  قبل  من  يتمُّ  كان  شروطها  ووضع  الكبيرة  الحريق  أخطار  تأمين 

لندن أو زيورخ، مثلما كان الكشف الميداني الهندسي على أخطار الحريق يتمُّ من خالل 

شركات متخصصة في سوق لندن، أو من قبل مهندسي المعيد القائد. أما تسعير الطيران 

(هياكل، مسؤوليات، غطاء الحرب) فقد كان دائمًا يتمُّ بالتفاوض مع معيدي التأمين.

صحيح أن شــركــة الــتــأمــيــن الــوطــنــيــة كــانــت هــي مــن تــقــرر فــي الــنــهــايــة الــســعــر الــواجــب 

مقيدة،  كــانــت  الــتــأمــيــن  معيد  يــحــددهــا  الــتــي  بــاألســعــار  الــتــصــرف  فــي  حريتها  أن  إال  التطبيق 

ذلك أن أسعار معيد التأمين جاءت أصــًال من خالل استدراج الشركة للعروض التنافسية 

مــن شــركــات إعــــادة الــتــأمــيــن العالمية مــبــاشــرة أو مــن خـــالل وســطــاء إعــــادة الــتــأمــيــن. كــمــا أن 

الــشــركــات الــمــنــفــذة للمشاريع الــكــبــيــرة هــي شــركــات أجــنــبــيــة، لــهــا وســطــاؤهــا فــي أوطــانــهــا أو 

(٢٤) مـــصـــبـــاح كـــمـــال، «مـــؤيـــد الــصــفــار: مــكــتــتــب ومـــديـــر فـــي شــركــة تــأمــيــن عـــامـــة،» الـــثـــقـــافـــة الــــجــــديــــدة، الـــعـــدد ٣٨٠، 

<http://iraqieconomists. :كانون الثاني ٢٠١٦، ص ٥٧ - ٦٦. نشرت أيضًا في موقع شبكة االقتصاديين العراقيين
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في سوق لندن وتعرف أوضاع السوق العالمية للتأمين ومستوى األسعار، لذلك لم يكن 

التأمين،  لمعيد  التنافسية  بــاألســعــار  التالعب  الوطنية  التأمين  شركة  فــي  المكتتب  بإمكان 

أعني تحميل هذه األسعار بزيادة.

نخرج من هذا العرض أن شركة التأمين المؤممة لم تمتلك حرية مطلقة في تحديد 

السعر، إذ كان هناك تداخل بين المدخالت المحلية والخارجية.

عــلــى الــمــســتــوى الــنــظــري، وبــالــنــســبــة إلـــى وثــائــق الــتــأمــيــن الــشــخــصــيــة، يمكن الــقــول إن 

كبيرة،  تــبــدو  عــديــدة  تأمين  شــركــات  وجـــود  ظــل  فــي  المستهلكين  أمـــام  الــمــتــوافــرة  الــخــيــارات 

الخيارات  فإن  نفسه،  منها  األســاس  الغرض  تخدم  المعروضة  المنتجات  ألن  نظرًا  ولكن 

إحدى  تقدمها  التي  األعلى  األسعار  كانت  إذا  ما  معرفة  الصعب  من  إذ  قليلة،  الواقع  في 

الشركات هي في الواقع أفضل من منافستها التي تقدم أسعارًا أقل. إن المستهلك العادي 

ال يعرف الفروق الدقيقة بين المنتجات المختلفة، أو ما هو السعر العادل ألي منها.

على  ظلت  بل  تتفاقم،  لم  التأميم  بعد  التأمينية  الحماية  كلفة  أن  تأكيد  إلى  أميل  أنا 

ما كانت عليه قبل التأميم.

بفضل  الحياة،  على  للتأمين  والعراقية  الوطنية  التأمين  التأمين،  شركتي  يمكن  كــان 

ـــن لــهــم  احـــتـــكـــارهـــمـــا لــلــتــأمــيــنــات الـــعـــامـــة وتـــأمـــيـــنـــات الـــحـــيـــاة عـــلـــى الــــتــــوالــــي، أن تــنــتــظــرا الـــمـــؤمَّ

باالتصال  تقومان  كانتا  الشركتين  لكن  التأمينية.  للحماية  طلبًا  أبوابها  ليطرقوا  المرتقبين 

من  وعــــدد  كموظفين  الــعــامــلــيــن  المنتجين  مــن  طــاقــم  خـــالل  مــن  للتأمين  واســتــمــالــتــهــم  بــهــم 

كلفة  تتكبدان  كانتا  الشركتين  أن  ذلـــك،  معنى  الــخــاص.  للقطاع  الــعــائــدة  التأمين  وكـــاالت 

قسط  أن  أيضًا  يعنيه  وما  الخاصة.  التأمين  شركات  شأن  ذلك  في  شأنهما  األعمال  إلنتاج 
الخطر  بقسط  يعرف  ما  يعكس  كان  السوق)  في  يعرض  الذي  اإلجمالي (القسط  التأمين 

ــــدًا تــحــمــيــًال لــمــقــابــلــة الــمــطــالــبــات غــيــر الــمــتــوقــعــة مـــن حيث  (الــقــيــمــة الــمــتــوقــعــة لــلــخــســائــر) زائــ

الــتــكــرار والــحــجــم، وتــحــمــيــًال لــلــنــفــقــات الــتــشــغــيــلــيــة، والـــربـــح، وغــيــرهــا. وهــــذا مـــا نــفــتــرض أن 

الشركات كانت تقوم به قبل التأميم وبعده.

ال شك أن المنافسة تؤدي إلى مفاضلة بين األسعار التي تعرضها شركات التأمين، 

مع  الــســوق  فــي  األعــمــال  مــن  حصة  أكبر  على  وللحفاظ  لالكتتاب  قــوي  دافــع  لديها  وهــي 

تــحــقــيــق أربــــــاح لــلــمــســاهــمــيــن. لــكــن الــمــنــافــســة مــهــمــا اشـــتـــدت فــــإن األســــعــــار تــظــل مــحــصــورة 

كفاية  فنيًا (عــدم  هالكها  إلى  يــؤدي  قد  ألنه  عنه  النزول  التأمين  شركة  ال يمكن  أدنــى  بحد 
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صــنــدوق األقـــســـاط لــتــمــويــل الــتــعــويــضــات وعــــدم كــفــايــة الــحــمــايــة اإلعـــاديـــة) مــا لــم تــلــجــأ إلــى 

استنزاف احتياطياتها أو االقتراض أو االستفادة من استثماراتها لتمويل العجز.

الــحــاضــر، عندما  مــا قيمة وجـــود أزيـــد مــن ثالثين شــركــة، كما هــو الــحــال فــي الــوقــت 

يكون الُمنَتج التأميني رخيصًا لكن نوعيته والخدمة المرتبطة به دون المستوى المتوقع؟ 

ومــــاذا كــســب االقــتــصــاد الــعــراقــي مــن وجــــود هـــذه الــشــركــات ســـوى تشغيل بــضــع مــئــات من 

قل  أو  ال يعتمد،  الذي  االكتتاب  فوضى  ومن  الدولة،  لخزانة  ضريبة  وتسديد  األشخاص 

ال يعرف، معايير االكتتاب المعتمدة.

منه  الــجــديــد  تقديم  أو  المنتج  مستوى  لتحسين  مطلوبة  المنافسة  أن  معي  تــرى  أال 

وبـــأســـعـــار يــمــكــن تــســمــيــتــهــا بــالــعــادلــة - أي تــجــمــع بــيــن تــغــطــيــة كــلــفــة اإلنـــتـــاج وهـــامـــش لــلــربــح 

والمساهمة في بناء رصيد للطوارئ (أحداث كارثية ومطالبات بالتعويض تفوق ما تتوقعه 

شــركــة الــتــأمــيــن)، ولــكــن، مــقــابــل ذلــــك، هــنــاك الــمــيــل الـــدائـــم لـــدى الــشــركــات، فــي ظــل نظام 

رأس المال، نحو االستحواذ والدمج لإلبقاء على حصتها من األعمال في السوق ال بل 

زيادتها. (هذا لم يحصل في العراق حتى اآلن).

من  العديد  لكن  يـــزال،  وال  المنافسة،  على  قائمًا  البريطاني  التأمين  ســوق  كــان  لقد 

الـــشـــركـــات الــتــي تــكــتــتــب بــأعــمــال الــتــأمــيــن مـــن الــحــريــق كــانــت تــتــحــرك ضــمــن ضـــوابـــط لجنة 

مــكــاتــب الــحــريــق (تــأســســت ســنــة ١٨٦٨) والــتــعــريــفــة الــخــاصــة بــهــا (اتـــفـــاق عــلــى األســـعـــار). 

واستمر هذا الوضع حتى أواسط ثمانينيات القرن المنصرم (٢٥).

مـــن مـــزايـــا الــتــعــريــفــة، كــمــا أفـــــادت بــعــض شـــركـــات الــتــأمــيــن الــمــســتــقــلــة (الـــشـــركـــات غير 

الـــمـــشـــاركـــة فــــي اتـــفـــاقـــيـــة أســــعــــار الـــلـــجـــنـــة) فــــي شـــهـــاداتـــهـــا أمــــــام هـــيـــئـــة االحــــتــــكــــار الــــتــــي كــانــت 

استقرار  من  درجة  وفرت  (التعريفة)  أنها  السوق،  في  االحتكارية  التوجهات  عن  تتحرى 

وكان  أسعارها.  لتحديد  كأساس  التعريفة  أسعار  من  تستفيد  كانت  وأنها  التأمين،  ســوق 

هــنــاك مـــا يــشــبــه االتـــفـــاق الـــعـــام بــيــن كـــل الـــشـــركـــات بــــأن لــجــنــة مــكــاتــب الــحــريــق لــعــبــت دورًا 

مـــهـــمـــًا فــــي تــشــجــيــع مـــنـــع وقـــــوع حــــــوادث الـــحـــريـــق. كــــان هــــذا شـــكـــل مــــن أشــــكــــال الــمــنــافــســة 

االحتكارية آنذاك.

 Robert L Carter and Peter Falush, The British Insurance Industry since 1900 (London: (٢٥)
Palgrave Macmillan, 2009), pp. 83-86.
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إن األنظمة الرقابية في الغرب تعمل على ضمان ممارسة المنافسة في سوق التأمين 

التأمين  شــركــات  قــيــام  وضــمــان  االحــتــكــار)  قــيــام  ضــد  تــقــف  إنــهــا  المستهلكين (أي  لــصــالــح 

تنافسية.  وبــأســعــار  الحــتــيــاجــاتــهــم  تستجيب  الــتــي  للمستهلكين  الــمــنــتــجــات  أفــضــل  بــتــقــديــم 

المستهلك،  لـــدى  االخــتــيــار  حــريــة  تقليص  االحــتــكــار  قــيــام  آثــــار  مــن  ألن  بــذلــك  تــقــوم  وهـــي 

وتــقــلــيــص حــافــز االبـــتـــكـــار، والــســيــطــرة عــلــى الـــعـــرض لــرفــع أســـعـــار الــمــنــتــجــات. وعــنــد دراســـة 

قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة ٢٠٠٥، وهو قانون من صنع أمريكي ُفرض على العراق 

لكلمة  ذكــر  فيه  فال يرد  القانون،  هــذا  في  غائبة  الضمانات  هــذه  أن  نكتشف  احتالله،  بعد 

المنافسة أو االحتكار.

وخاصة  التأمين  منتجات  تسليع  أن  الغربية  التأمين  أسواق  في  أيضًا  المالحظ  ومن 

نمطية  خصائص  إضــفــاء  إي  والــمــســاكــن،  الــســيــارات  على  كالتأمين  الشخصية،  التأمينات 

سلبيًا  الــتــأثــيــر  وبــالــتــالــي  األســعــار  عــلــى  المنافسة  اشــتــداد  إلـــى  يـــؤدي  الــتــأمــيــنــي،  المنتج  عــلــى 

عــلــى أربــــــاح شـــركـــات الــتــأمــيــن. ويـــقـــتـــرح الــمــعــلــقــون عــلــى هــــذا الـــوضـــع أن بـــقـــاء الـــعـــديـــد من 

خالل  من  االبتكار  نحو  بتوجهها  رهنًا  سيكون  المنتجات  هذه  تبيع  التي  التأمين  شركات 

تنتقل  صارت  التي  السيبرانية  لألخطار  تغطية  كإضافة  أخرى  منافع  التأمين  وثائق  تضمين 

أن  مــن  بـــدًال  عمالئها  على  الــحــفــاظ  تستطيع  وهــكــذا  مسكنه.  داخـــل  وحــاضــرة  العميل  مــع 

تكون فريسة لالستحواذ.

فاتني أن أعلق على ما جاء في السؤال أن التأميم أدى إلى «هدر في الموارد على 

مستوى إعادة التأمين». طالما أن أسعار التأمين بقيت على حالها فإن فرصة قيام الهدر، 

بمعنى تحويل أقساط التأمين العالية من خالل اتفاقيات إعادة التأمين النسبية، لم تنهض.

إن الــتــأمــيــم، فــي رأيــــي، أعــطــى لــقــطــاع الــتــأمــيــن الـــذي صـــار يــتــكــون مــن ثـــالث شــركــات 

متخصصة في التأمينات العامة، وتأمينات الحياة، وإعادة التأمين، زخمًا لم يكن موجودًا 

واحتياطيات  التأمين  أقــســاط  مــن  كبيرة  مالية  مـــوارد  لديها  تجّمع  فقد  إطــالقــًا.  التأمين  قبل 

في  هـــذه  انــعــكــســت  وقـــد  الــتــأمــيــن.  مــعــيــدي  مــع  مــســبــوقــة  غــيــر  تــفــاوضــيــة  قـــوة  منحتها  مختلفة 

الـــحـــدود الــعــالــيــة لــعــمــولــة األربـــــــاح، وتــوفــيــر فــــرص تــدريــبــيــة فـــي الــــخــــارج، وتــقــديــم خــدمــات 

واســتــفــادت  زيــــادة احتفاظها ســنــة بــعــد أخــــرى،  اســتــطــاعــت  عــديــدة. كــمــا أنــهــا  وهــنــدســيــة  فنية 

مـــــن أشـــــكـــــال مـــــن تـــرتـــيـــبـــات إعـــــــــادة الـــتـــأمـــيـــن بــــالــــحــــدود الــــتــــي كــــانــــت مـــتـــاحـــة وعــــــــدم االكـــتـــفـــاء 

باالتفاقيات النسبية.



٤٦

• لـــــــــو تـــــــرك الــــتــــأمــــيــــن فـــــي عـــــهـــــدة الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص هـــــل كـــــــان مـــنـــحـــى الــــتــــطــــور ســيــخــتــلــف 

باعتقادك؟ أقصد مع بقاء األشياء األخرى على حالها.
عــنــدمــا بــــدأت الــعــمــل فـــي شــركــة الــتــأمــيــن الــوطــنــيــة كـــان قـــد مــضــى أربــــع ســـنـــوات على 

تريد  بك  كأني  خاصة.  تأمين  شركة  مع  العمل  أجرب  لم  إنني  أي  التأمين،  شركات  تأميم 

مــن هـــذا الـــســـؤال الــحــكــم عــلــى قــــرار تــأمــيــم شــركــات الــتــأمــيــن فــي الـــعـــراق ســنــة ١٩٦٤. هــذا 

سؤال افتراضي ولنا أن نوسعه: هل كان منحى التطور في العراق سيختلف لو لم تحصل 

تأتي  ثــم  مستمر  تــراكــم  هــنــاك  فــــراغ،  فــي  يحصل  ال شـــيء  ١٩٥٨؟  تــمــوز (يــولــيــو)  فــي  ثـــورة 

الثورات وتعلن قطيعة مع الماضي.

ربما كنا محظوظين، مؤقتًا، في العراق ألن هذا التغيير (هناك اختالف بين العراقيين 

التسمية  حــســب  فــتــنــة  أم  ثـــــورة،  كــانــت  هـــل   ،١٩٥٨ تــمــوز/يــولــيــو  فـــي  حــــدث  مـــا  تــســمــيــة  فـــي 

الــتــراثــيــة، أم انـــقـــالبـــًا) كـــان فـــي الـــبـــدء ســيــاســيــًا بــالــدرجــة األولـــــى، وألن الــســيــاســة االقــتــصــاديــة 

لـــم تــســتــهــدف ضــــرب الـــقـــطـــاع الـــخـــاص رغــــم تـــزايـــد دور الـــقـــطـــاع الـــعـــام فـــي الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي 

اإلجمالي (سوى ضرب الملكية الزراعية الكبيرة) لحين لجم الرأسمالية الوطنية بقرارات 

التأميم سنة ١٩٦٤ التي شملت قطاع التأمين.

لم تكن هذه القرارات قائمة على دراسات لواقع الشركات الصناعية والتجارية بما 

فيها المصارف والبنوك التي خضعت لها. الدعاوى التي قدمت للتأميم كتحقيق العدالة 

االجتماعية واالشتراكية الرشيدة، ومنع قيام طبقة جديدة مهيمنة على االقتصاد والسياسة، 

ورسم مجال لعمل القطاعين العام والخاص، وحماية المستهلك من فحش األرباح التي 

يعمل القطاع الخاص على تحقيقها - هي دعاوى، في جوهرها، ذات طابع شعاراتي.

يـــمـــكـــن الـــتـــكـــهـــن بــــأنــــه لــــــوال الـــــــقـــــــرارات الـــفـــوقـــيـــة الــــتــــي ُقـــــــــررت فـــــي لـــحـــظـــة مـــصـــائـــر هـــذه 

ــتــــقــــدم الــعــلــمــي  ــتــــطــــور مـــســـتـــفـــيـــدة مـــــن الــ الــــــوحــــــدات االقــــتــــصــــاديــــة كــــــان بـــإمـــكـــانـــهـــا أن تـــنـــمـــو وتــ

االقــتــصــاد  عــلــى  الــنــفــطــي  الــريــع  هيمنة  لتقليص  التمهيد  وحــتــى  الـــغـــرب،  فــي  والــتــكــنــولــوجــي 

والـــســـيـــاســـة واالجـــــتـــــمـــــاع (٢٦). لـــقـــد كـــانـــت شــــركــــات الـــقـــطـــاع الــــخــــاص تـــضـــم مــجــمــوعــة مــتــمــيــزة 

العام  الــقــطــاع  شــركــات  وبــنــاء  إدارة  فــي  مهم  دور  لهم  سيكون  الــذيــن  التأمين  مــمــارســي  مــن 

ديمقراطية  غــيــاب  ظــل  فــي  اتــخــذت  الـــقـــرارات  هـــذه  أن  لنتذكر  ولــكــن  الــتــأمــيــم.  بــعــد  الــثــالث 

حقيقية واستبداد سياسي ال يقيم للمعارضة والرأي المعاكس وزنًا. وبمرور الوقت ازداد 

(٢٦) سليم الوردي، االستبداد النفطي في العراق المعاصر (بغداد: دار الجواهري، ٢٠١٣).



٤٧

االســـتـــبـــداد لــتــبــدأ مــرحــلــة اســـتـــبـــداد تــصــفــوي لــلــمــعــارضــة عــلــى مــســتــوى الــفــكــر والــتــنــظــيــم سنة 

١٩٦٨، وكان قد دشن أوًال سنة ١٩٦٣ من قبل حزب البعث.

الـــخـــارج،  إلــــى  الــقــصــيــر،  األمـــــد  فـــي  األمــــــــوال،  رؤوس  هـــــروب  إلــــى  الــتــأمــيــم  أدى  لــقــد 

وتحّول رأس المال الوطني من الصناعة إلى التجارة في السلع، إضافة إلى التركيز على 

التأمين،  قــطــاع  إلــى  بالنسبة  ذلـــك،  أثــر  ظهر  وقــد  الــعــقــارات.  فــي  لالستثمار  التقليدي  ميله 

التأمين  وشركة  الوطنية  التأمين  بشركة  مرتبطة  كانت  التي  التأمين  وكــاالت  عــدد  تزايد  في 

التأمين  شركات  وكــاالت  وفــروع  التأمين  شركات  دمج  تم  اللتان  الشركتان  وهما  العراقية، 

العربية واألجنبية بهما.

عدد  المثل،  سبيل  على  أعــنــي،  مــتــوافــرة -  المناسبة  والمعلومات  البيانات  كانت  لــو 

الـــعـــامـــلـــيـــن، رأســــمــــال الــــشــــركــــات، األقــــســــاط الــمــكــتــتــبــة، االحـــتـــيـــاطـــيـــات، حـــجـــم الــتــعــويــضــات 

الــــمــــســــددة، الـــعـــالقـــات مــــع شــــركــــات إعـــــــادة الـــتـــأمـــيـــن الـــعـــالـــمـــيـــة، تـــطـــويـــر الــمــنــتــجــات الــتــأمــيــنــيــة 

باإلمكان  لكان  تأمينية -  ثقافة  إشاعة  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  في  المساهمة  واإلنتاج، 

ليست  أســفــاه،  وا  ولــكــن،  وبــعــده.  التأميم  قبل  التأمين  قــطــاع  واقـــع  بين  منصفة  مقارنة  عقد 

إحـــصـــائـــيـــات تـــاريـــخـــيـــة عــــن حـــجـــم رأس الـــــمـــــال، وحــــجــــم أقــــســــاط الـــتـــأمـــيـــن الــمــكــتــتــبــة  لـــديـــنـــا 

والتعويضات ...إلخ.، في فترة التأميم.

قبل التأميم لم يكن التأمين ُمعّربًا، ربما كانت هناك مزاوجة بين العربية واإلنكليزية، 

ربما  جغرافيًا،  الرئيسين.  التأمين  ممارسي  لدى  متوافرة  اإلنكليزية  باللغة  المعرفة  وكانت 

لم تكن لشركات التأمين الخاصة فروع خارج بغداد إال بشكل محدود.

أزعــــــم بـــــأن تـــأمـــيـــم قـــطـــاع الـــتـــأمـــيـــن الــــعــــراقــــي لــــم تـــكـــن نــتــائــجــه كــلــهــا ســلــبــيــة خـــاصـــة وأن 

الــشــركــات الـــثـــالث (شـــركـــة الـــــتــأمــيــن الــوطــنــيــة، شــركــة الــتــأمــيــن الــعــراقــيــة، شــركــة إعـــــادة الــتــأمــيــن 

العراقية) تعاقبت على إدارتها شخصيات تأمينية مرموقة عملت على بناء قطاع قوي تمتع 

بــــدور ريـــــادي فـــي الـــبـــالد الــعــربــيــة لــعــدة ســـنـــوات. ومـــع ذلـــك كــتــبــت الــتــالــي فـــي خــتــام دراســـة 

لي (٢٧):

(٢٧) مـــصـــبـــاح كــمــال، «تــأمــيــم قــطــاع الــتــأمــيــن فــي الـــعـــراق ١٩٦٤: مــقــدمــة نــقــديــة،» مــجــلــة الــتــأمــيــن الـــعـــربـــي، الــعــدد 

١٠٩، حزيران/يونيو ٢٠١١. ضممت الدراسة كفصل في كتابي أوراق في تاريخ التأمين في العراق: نظرات انتقائية 

(بــغــداد: مــنــشــورات شركة التأمين الوطنية، ٢٠١١)، ص ١٠٩ - ١٣٦. مــا زالــت هــذه الــدراســة هــي الــوحــيــدة فــي هذا 

المجال. أتمنى أن يكون الموضوع أطروحة لدراسة أكاديمية في إحدى الجامعات العراقية.
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من  التطور  على  وحــجــٌر  ناحية  مــن  تــقــدٌم  متجانسة:  التأميم  نتائج  تكن  لــم 

وهـــذا  وهــــكــــذا.  ســـيـــاســـي،  وتــــدّخــــٌل  آنـــــًا  اإلدارة  فـــي  اســـتـــقـــالٌل  أخــــــرى،  نــاحــيــة 

يــعــّلــمــنــا أن ال نـــقـــاء فـــي الــنــظــريــة الـــتـــي تــنــتــظــم الــتــأمــيــم وفــــي الــنــتــائــج الــفــعــلــيــة 

المنظورة وغير المنظورة التي تترتب على التأميم. ولكن يظل هناك دائمًا 

فسحة للتداول بشأن الخيارات المتوافرة في إدارة قطاع التأمين واالقتصاد 

الــــوطــــنــــي. الــــقــــول بـــعـــدم وجــــــود بـــديـــل هــــو الـــمـــوقـــف الـــمـــتـــطـــرف عـــنـــد الــيــمــيــن 

واليسار معًا إللغاء حرية المفاضلة بين البدائل.

كــــان بـــاإلمـــكـــان الــتــفــكــيــر بـــخـــيـــارات أخـــــرى غــيــر الــتــأمــيــم الـــــذي كـــــّرس ســيــطــرة 

مــلــكــيــة مـــرافـــق اقــتــصــاديــة كــــان األفـــضـــل أن تـــتـــرك تــحــت ملكية  الـــدولـــة عــلــى 

الــخــاص  لــلــقــطــاع  دور  وهـــنـــاك  لــلــدولــة  دور  هـــنـــاك  الـــخـــاص.  الــقــطــاع  وإدارة 

تلَق  لم  التي  وهي  منها،  االستفادة  تجِر  لم  للملكية  أخرى  نماذج  وبينهما 

أو  الماضي  في  القرار  أصحاب  ومن  االقتصاديين  من  المطلوب  االهتمام 

الحاضر إلصالح النظام االقتصادي وتداخله مع السياسي واالجتماعي.

في العقود الالحقة، وتحت وطأة ظروف الحصار وعدم قدرة الحزب الحاكم على 

تقديم الخدمات والرعاية االجتماعية وخلق فرص جديدة كوسيلة للثراء وضمان الوالء، 

أْقَدَم على التراجع من خالل خصخصة بعض الصناعات في الثمانينيات، وتشريع قانون 

جديد للشركات يتيح تأسيس شركات تأمين خاصة ومنها شركات التأمين. وقد تأسست 

تقريبًا)  شركة   ٣٠) العشرات  تأسست  ثم  بغداد  في  خاصة  تأمين  شركة  أول   ٢٠٠٠ سنة 

من الشركات الخاصة ولكنها لم تنجح، حتى اليوم، بتطوير قطاع التأمين.

• يـــخـــالـــجـــنـــي شــــعــــور بــــــأن الـــمـــصـــادفـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة خــــدمــــت تـــجـــربـــة الــــســــوق الـــعـــراقـــيـــة فــي 

أواخر ستينيات وسبعينيات القرن المنصرم. أقصد أن تلك السوق حظيت بقيادات جيدة 
مثل عبد الباقي رضا، د. مصطفى رجب، أديب جلميران، رفعت الفارسي، وغيرهم. فهل 

تتفق معي؟
أن تــجــتــمــع هــــذه الـــقـــيـــادات وآخــــريــــن أذكـــــر مــنــهــم، مـــع االعــــتــــذار لــمــن ال أتـــذكـــرهـــم أو 

أعـــرفـــهـــم، عـــبـــد الـــوهـــاب الـــــدبـــــاغ، عـــطـــا عــــبــــد الــــوهــــاب، بـــهـــاء بــهــيــج شــــكــــري، وقـــــيـــــادات عــلــى 

ولم  تاريخية.  مصادفة  حقًا  هو  متقارب  وقــت  وفــي  مختلفة  تأمينية  فــروع  إدارات  مستوى 

العليا  لــلــقــيــادات  مماثــًال  اجــتــمــاعــًا  لمواقعهم  مــغــادرتــهــم  منذ  الــعــراقــي  التأمين  تــاريــخ  يشهد 

لنا  يتركوا  لــم  أنهم  أيــضــًا  المحزن  ومــن  مــحــزن.  أمــٌر  وهــو  التأمين -  فــروع  إدارات  وقــيــادات 
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مفقود،  لسيرهم  األكاديمي  البحث  أن  كما  شكري (٢٨)،  بهيج  بهاء  باستثناء  الذاتية  سيرهم 

وهو ما يعكس غياب االهتمام بتاريخ األعمال وبالتاريخ االقتصادي عمومًا.

وألجــلــهــا.  فيها  يعمل  الــتــي  الــشــركــة  تــاريــخ  فــي  بصمته  تـــرك  هـــؤالء  مــن  واحـــد  كــل  إن 

ومـــن الــمــؤســف أن أقــــول وبــشــيء مــن الـــتـــردد إن الــجــيــل الــحــالــي مــن مــمــارســي الــتــأمــيــن في 

العراق هم جيل بال أساتذة. لقد كنت محظوظًا ألنني كنت أعمل في ظل أساتذة أجالء، 

في  والــدقــة  واإلخـــالص  الجيد  الوظيفي  والسلوك  التخاطب  آداب  بعضهم  من  واستقيت 

أداء مهمات العمل.

(٢٨) أرى بـــأنـــنـــا مـــديـــنـــون لـــألســـتـــاذ بـــهـــاء بــهــيــج شـــكـــري بــالــكــتــابــة عــــن تــجــربــتــه ومــعــايــشــتــه لــبــعــض هـــــذه الـــقـــيـــادات 

والتعريف بها في كتابه بحوث في التأمين (عّمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، ٢٠١٢)، ص ١٥ - ٨٢.
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المحور الثالث
نقل المعرفة وصناعة رجل التأمين

• في سعينا لتحقيق النهضة كان اتجاهنا دومًا نحو الغرب ابتداًء من محمد علي، 

نهاية  في  الكالسيكيين  بالنهضويين  مـــرورًا  عشر،  التاسع  القرن  بــدايــات  في  مصر  خديوي 
العشرين.  الــقــرن  مــن  األول  النصف  فــي  الليبيراليين  تجربة  إلــى  وصـــوًال  عشر  التاسع  الــقــرن 
جـــمـــيـــع هــــــــذه الـــــتـــــجـــــارب لــــــم تـــــــــؤِت ُأكــــــَلــــــهــــــا. كــــيــــف تــــقــــّيــــم تـــجـــربـــتـــنـــا فــــــي نــــقــــل الــــمــــعــــرفــــة الـــتـــأمـــيـــنـــيـــة 

عن الغرب؟
ــَلـــهـــا، كــمــا تـــقـــول، لكن  إن الـــتـــجـــارب الــنــهــضــويــة الـــتـــي أتـــيـــت عــلــى ذكـــرهـــا لـــم تـــــؤِت ُأكـ

مــســتــقــرًا في  تــجــربــة الــتــأمــيــن المقتبسة شــكــــــــًال ومــوضــوعــًا مــن مـــصـــادره الــغــربــيــة وجــــدت لــهــا 

الــبــالد الــعــربــيــة، ال بـــل هــي تــتــعــزز بــاســتــمــرار. مــؤســســة الــتــأمــيــن لــم تــكــن وحــدهــا الــتــي ثّبتت 

هذه  نجاح  كــان  ربما  وغيرها.  والمصارف  الشركات  هناك  كانت  واستمراريتها.  وجــودهــا 

الــمــؤســســات بــفــضــل عــالقــتــهــا بــمــتــطــلــبــات حــيــاتــيــة وتـــجـــاريـــة، وبــمــصــالــح االســتــعــمــار الــغــربــي 

في  انقالب  إحــداث  الفكر:  عالم  في  يــدور  النهضويين  انشغال  كــان  بينما  العربية،  للبالد 

التفكير، والتعامل مع إشكاليات المعاصرة واألصالة والقطيعة الثقافية مع التراث وغيرها.

لــنــبــدأ بــنــظــرة تــاريــخــيــة ســريــعــة عــلــى الــمــوقــف مـــن الــتــأمــيــن. لــيــس الــطــهــطــاوي أول من 

ذكـــــر الـــتـــأمـــيـــن، لــكــنــه وصـــــف بـــدقـــة وبـــحـــيـــاديـــة ودون تــعــلــيــق إضــــافــــي الـــعـــمـــل الــــــذي تـــقـــوم بــه 

شركة التأمين:

«ومن أمور المعامالت المهمة عند أهل «باريس»: جمعية تسمى «الشركاء 

فــي الــضــمــانــة» فــإنــهــا تضمن لــمــن يــدفــع لــهــا كــل ســنــة قــــدرًا هــّيــنــًا مخصوصًا 
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سائر ما يتلف في بيته بحادثة قهرية، كما إذا احترق بيته أو حانوته أو نحو 

ذلك، فإنها ترجعه له كما كان، وتدفع له قيمته» (١).

رد  الــشــهــيــرة  حــاشــيــتــه  فـــي  عــابــديــن (١٧٨٤ - ١٨٣٦)  ابـــن  الــشــامــي  الــفــقــيــه  كــتــب  قــبــلــه 

المحتار على الدر المختار رافضًا ممارسة التأمين (٢):

ــــْوَكـــــَرةً (٣) َوَتــْضــِمــيــِن  ــى َسـ ــاُر ِمـــْن َدْفـــــِع َمـــا ُيــَســمَّ ــجَّ «َمــْطــَلــٌب ُمـــِهـــمٌّ ِفــيــَمــا َيــْفــَعــُلــُه الــتُّ

اْلَحْربِيِّ َما َهَلَك ِفي اْلَمرَْكِب.

ــــُه َجـــَرْت  ـــَؤاُل َعــْنــُه ِفــي َزَمــانِــَنــا: َوُهــــَو َأنَّ ْرَنـــاُه َيــْظــَهــُر َجــــَواُب َمــا َكــُثــَر الـــسُّ َوبِــَمــا َقـــرَّ

اَر إَذا اْسَتْأَجُروا َمرَْكبًا ِمْن َحْربِيٍّ َيْدَفُعوَن َلُه ُأْجَرَتُه، َوَيْدَفُعوَن  جَّ اْلَعاَدُة َأنَّ التُّ

ى َذلَِك اْلَماُل: َسْوَكَرًة  َأْيضًا َماًال َمْعُلومًا لَِرُجٍل َحْربِيٍّ ُمِقيٍم ِفي بِالِدِه، ُيَسمَّ

َنْهٍب  َأْو  َغــَرٍق  َأْو  بَِحْرٍق  اْلَمرَْكِب  ِفي  ــِذي  الَّ اْلَماِل  ِمْن  َهَلَك  َمْهَما  ــُه  َأنَّ َعَلى 

َعْنُه  َوِكــيــٌل  َوَلـــُه  ِمْنُهْم،  َيــْأُخــُذُه  َمــا  بُِمَقاَبَلِة  َضــاِمــٌن َلــُه  ُجــُل  الــرَّ ــَك 
َفــَذلِ َغــْيــرِِه،  َأْو 

َيْقبُِض  ْلَطاِن  السُّ ْذِن 
بـِـإِ ِة  اإلْسالِميَّ َواِحِل  السَّ بالِد  ِفي  ُيِقيُم  َدارَِنــا  ِفي  ُمْسَتْأَمٌن 

ي َذلَِك  ْوَكَرِة َوإَِذا َهَلَك ِمْن َمالِِهْم ِفي اْلَبْحِر َشْيٌء ُيَؤدِّ اِر َماَل السَّ جَّ ِمْن التُّ

اِجِر َأْخُذ  ُه ال َيِحلُّ لِلتَّ اِر َبَدَلُه َتَمامًا، َوَالَِّذي َيْظَهُر لِي: َأنَّ جَّ  لِلتُّ
اْلُمْسَتْأَمنِ (٤)

َبَدِل اْلَهالِِك ِمْن َمالِِه ألنَّ َهَذا اْلتَِزاُم َما ال َيْلَزُم.

(١) رفــــاعــــة رافــــع الــطــهــطــاوي، تــخــلــيــص اإلبــــريــــز فــــي تــلــخــيــص بــــاريــــز (الـــقـــاهـــرة: الــهــيــئــة الــمــصــريــة الــعــامــة لــلــكــتــاب، 

١٩٩٣)، ص ٢٤٥. صدرت الطبعة األولى سنة ١٨٣٤.

(٢) راجـــــــع مــصــبــاح كـــمـــال، «مــداخــلــة حـــول تــحــديــث الــبــحــث فـــي الــتــأمــيــن وتــاريــخــه فـــي الــعــالــم الـــعـــربـــي،» الــتــأمــيــن 

الـــعـــربـــي، مــجــلــة االتــــحــــاد الــــعــــام الـــعـــربـــي لــلــتــأمــيــن: الـــعـــدد ٩٩، ٢٠٠٨. نــشــرت الــمــقــالــة أيـــضـــًا فـــي مــجــلــة الــتــأمــيــن الــعــربــي: 
<http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2009/03/99-2008.html>.

(٣) كـــلـــمـــة َســـــْوَكـــــَرًة الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا ابــــن عــابــديــن هــــي، كــمــا يــظــهــر مـــن ســـيـــاق الـــنـــص، كــنــايــة عـــن قــســط الــتــأمــيــن. 

وتستخدم الكلمة في العامية العراقية كمقابل للضمان أو ما هو مؤكد. وترد الكلمة بالتركية sigorta كمقابل للتأمين 

والــحــمــايــة التأمينية مــعــًا كما  وال نــعــرف أصــل هــذه الكلمة. ولــعــل الــمــراد بــالــســوكــرة فــي الــنــص المقتبس قسط التأمين 

نفهمها في زماننا.

(٤) تفيد كتب الفقه اإلسالمي أن المستأمن هو الحربي الذي يدخل دار اإلسالم بأماٍن مؤقت لغرٍض يقتضيه، 

ومتى ما انتهى ذلك الغرض خرج لبالده. مصطلحات دار الحرب (البالد التي لم يجِر بينها وبين دار اإلســالم عهد 

أو صلح) ودار السالم (بالد اإلسالم التي تكون فيها أحكام اإلسالم ظاهرة) والمستأمن والذمي (المقيم بدار اإلسالم 

إقامة دائمة بأمان مؤّبد) والحربي والمعاَهد (الحربي الذي تعاقد مع المسلمين على ترك القتال لمّدًة معلومة، فهو 

ومكانها  فــاضــح،  ضعف  عــن  وتكشف  الــواقــع  مــع  ال تستقيم  بالية  أصبحت  وغــيــرهــا  معهم)  المتعاقد  الــبــالد  أهــل  مــن 



٥٣

وكان الشيخ محمد عبده (١٨٤٩ - ١٩٠٥) قد أدلى بموقف مؤيد للتأمين (٥).

هذا االختالف بين مدرستي التحريم والتحليل انتهت في وقتنا، كما أرى، بانتصار 

وبدعاوى  وتعاونية  وتكافلية  إسالمية  مسميات  وتحت  العلمانية  التأمين  مؤسسة  «بدعة» 

على  يشهد  الـــزمـــان (٦).  ســالــف  فــي  عندنا  المؤسسة  لــهــذه  األصـــل،  األولــــى،  الــصــورة  وجـــود 

ذلك العدد الكبير من شركات التأمين العاملة في البلدان العربية، ومنها شركات للتأمين 

على الحياة.

هل نقلنا المعرفة التأمينية حقًا؟ لنتفحص السؤال.

لنقرَّ أوًال أنه كان هناك تضارٍب بين الموروث الديني اإلسالمي واالجتماعي وبين 

مؤسسة التأمين، وهي مؤسسة علمانية أساسًا نجحت أخيرًا في تجاوز هذا الموروث.

هناك المعرفة المرتبطة بالممارسة اليومية للتأمين من كشف ميداني على األخطار، 

واالكـــتـــتـــاب (الــتــســعــيــر ووضـــــع الـــــشـــــروط)، والـــنـــظـــر فـــي الــمــطــالــبــات بــالــتــعــويــض وتــســويــتــهــا، 

العالقات مع وسطاء وشركات إعادة التأمين، وإدارة الحسابات، واإلشراف على النشاط 

الغرب.  مــن  بها  المرتبطة  العملية  والــمــهــارات  المعرفة  هــذه  استقينا  لقد  ...إلــــخ.  التأميني 

شــركــات  عـــدم قــيــام  األمـــر  فــي  الــغــربــيــة وال يــهــم  فــي صيغتها  الــتــأمــيــن  آلــيــة  نــقــل  لــقــد استطعنا 

التأمين اإلسالمية باالستثمار في شركات لها عالقة بالخمر والخنزير ولها مراقب شرعي 

التأمين  آلية  جوهر  ألن  ذلك  التأمين،  قسط  على  مختلفة  تسمية  إطــالق  أو  الشركة  داخــل 

أو  التأمين  (قسط  مخصوصًا»  هّينًا  «قـــْدرًا  الطهطاوي  اسماه  ما  مقابل  الخطر  تحويل  في 

يصيبه  مــن  لــتــمــويــل  صــنــدوق  فــي  وجــمــعــه  تسميته)  اإلســالمــيــة  لــلــشــركــات  يحلو  كــمــا  الــتــبــرع 

الضرر يظل قائمًا. ألم يقل وليم شكسبير على لسان جولييت «أي عبرٍة في االسم؟ فما 

ندعوها بالوردة ستظلُّ رائحتها حلوة لو دعوناها بأي اسٍم آخر».

المبادئ  وانتشار  الدولي  والتنظيم  الدولي  القانون  أحكام  تطور  بعد  االختصاص  كتب  في  محصورًا  يبقى  أن  يجب 

اإلنسانوية وتقديم مفهوم المواطنة والمساواة في الحقوق والحرّيات بين الناس على غيرها من مفاهيم.

(٥) مصباح كمال، مصدر سابق.

(٦) مــــصــــدر ســـابـــق. أنـــظـــر كـــذلـــك مــصــبــاح كـــمـــال، «الــتــأمــيــن كــمــؤســســة عــلــمــانــيــة: نـــظـــرة تــاريــخــيــة مــــوجــــزة،» الــثــقــافــة 

الــجــديــدة، الــعــدد الــمــزدوج ٣٧٨ - ٣٧٩، تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥، ص ١٠٤ - ١١٤. ونــشــرت كذلك فــي موقع 
<http://iraqieconomists.net/ar/2015/12/28/% d 9 % 8 5 % d 8 % b 5 % d 8 % a 8 % d 8 % a  :شبكة االقتصاديين العراقيين
7 % d 8 % a d - % d 9 % 8 3 % d 9 % 8 5 % d 8 % a 7 % d 9 % 8 4 - % d 8 % a 7 % d 9 % 8 4 % d 8 % a a % d 8 % a 3 % d 9 % 8 5 % d 9 % 8 a 
% d 9 % 8 6 - % d 9 % 8 3 % d 9 % 8 5 % d 8 % a 4 % d 8 % b 3 % d 8 % b 3 % d 8 % a 9 - % d 8 % b 9 % d 9 % 8 4 % d 9 % 8 5 % d 8 % a 7 % 
d 9 % 8 6 % d 9 % 8 a % d 8 % a 9 - % d 9 % 8 6 % d 8 % b8/>.



٥٤

في  التأمين  وثائق  استخدمنا  بل  فقط،  العلمانية  المؤسسة  هذه  آلية  بتبّني  نكتِف  لم 

لغاتها األصلية لسنوات عديدة، ثم مترجمة إلى العربية بجانب النص األصلي، حتى صار 

بعضها أخيرًا باللغة العربية. (وثائق األخطار الكبيرة ما زالت تصدر باللغة اإلنكليزية).

ــيــــرة، ومــنــهــا مـــا لـــه عـــالقـــة بــالــتــأمــيــن  نــقــلــنــا أغــطــيــة الــتــأمــيــن الـــجـــديـــدة فـــي الـــســـنـــوات األخــ

هــذا  كـــون  عـــدا  االقــتــصــاديــة  الــحــيــاة  فــي  الـــدولـــة  دور  تقليص  أطـــروحـــة  وراء  جــريــًا  الــصــحــي، 

الــتــأمــيــن مـــصـــدرًا جـــديـــدًا لتحقيق الـــربـــح لــشــركــة الــتــأمــيــن. وســنــقــتــبــس وثـــائـــق تــضــمــن أخـــطـــارًا 

جديدة في مجال المسؤوليات كتأمين المسؤولية المهنية للمهندسين واألطباء (المحدودة 

السيارات  تدخل  وعندما  وغــيــرهــا.  المسّيرة،  والــطــائــرات  الــحــاضــر)  الــوقــت  فــي  االستعمال 

الكهربائية إلى الدول العربية سنجلب معها وثائق التأمين الخاصة بها (تجمع بين الغطاء 

التقليدي وغطاء األخطار السيبرانية).

هـــــذا الـــنـــقـــل هــــو شـــكـــل مــــن أشــــكــــال الـــمـــعـــرفـــة الــتــأمــيــنــيــة الــمــقــتــبــســة عــــن الــــغــــرب. كــانــت 

المعرفة باللغة اإلنكليزية في المشرق واللغة الفرنسية في شمال إفريقيا الوسيلة األساس 

لهضم ونقل المعرفة التأمينية. وفي ظني أن هذا الوضع لم يتغير كثيرًا فهو معنا اآلن.

لم نستطع اكتساب المعارف والمهارات الخاصة في تقييم وتسعير األخطار الكبيرة 

األوروبــيــة مــن خــالل وســطــاء وشركات  فــي وقــت متأخر، وال نـــزال نلجأ إلــى األســـواق  إال 

واقتصر  األخــطــار،  إدارة  بمفاهيم  المرتبطة  الــتــطــورات  مــواكــبــة  نستطع  ولــم  الــتــأمــيــن.  إعـــادة 

النقل عنها في الماضي على الجانب التأميني، أي اختزال إدارة الخطر بالتأمين.

لم نستطع نقل المعرفة المرتبطة باالكتتاب التأميني، وأعني بذلك تقييم الممتلكات 

الــعــالــم  فـــي  مــــحــــدودًا  الــنــشــاط  هــــذا  زال  ومــــا   (valuation of assets) لــلــتــأمــيــن  الــمــعــروضــة 

تعتمد  التي   (loss adjusting) الكبيرة  المطالبات  تسوية  إلى  بالنسبة  األمر  وكذا  العربي. 

أما  قليلة.  المجالين  هــذيــن  فــي  المتخصصة  العربية  الــشــركــات  إن  أوروبــيــة.  شــركــات  على 

التوقعات  ورســـم  التحليلية  بــأدواتــهــا  التأمين  شــركــات  رفــد  فــي  االكــتــواريــة  الــعــلــوم  مساهمة 

للمستقبل فإنها ضعيفة وفي بعض الدول العربية مفقودة، ومنها العراق.

لو نظرنا إلى المعرفة القائمة على اإلنتاج الفكري، أي تأليف الكتب التأمينية، فإنه، 

في ما يخص العراق، يبدو معدومًا. فلم أتعرف على إنتاج فكري تأميني في خمسينيات 

القرن العشرين التي ارتبطت ببدء مرحلة النشاط التأميني الوطني. لعل السبب في ذلك 

مسيحي،  أو  يـــهـــودي  عـــراقـــي،  مـــواطـــن  أو  أجــنــبــي  إمــــا  هـــو  الــتــأمــيــن  يـــمـــارس  كــــان  مـــن  أن  هـــو 
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العمل  إجــراءات  وتنفيذ  التأمين  وثيقة  لبيع  مكّرسة  جهوده  اإلنكليزية (٧)،  باللغة  إلمام  وله 

الــروتــيــنــيــة. كــــان ذلــــك هـــو الـــحـــال فـــي ظـــل الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة واســتــمــر بــعــد ســـقـــوط الــخــالفــة 

ــتـــقـــالل. وهــــو مـــوضـــوع بــحــاجــة  الــعــثــمــانــيــة إلــــى أن بـــــدأت الـــحـــركـــات الــقــومــيــة مـــن أجــــل االسـ

إلى بحث.

إن تعزيز المعرفة التأمينية بحاجة إلى تحديث كتب التأمين المتوافرة باللغة العربية 

أو تأليف الجديد منها، وترجمة كتب ودراسات تأمينية موضوعة باللغات األجنبية. ولك 

الفضل في التفكير بمشروع الترجمة منذ أواسط ثمانينيات القرن المنصرم  عندما أقدمت 

على إعداد معجم مصطلحات التأمين: انجليزي - عربي (٨).
ومن  ناجحة.  كانت  الغرب  عن  التأمينية  المعرفة  نقل  في  تجربتنا  بأن  القول  يمكن 

بانتظار  مجهولين  أو  الــظــل  فــي  زالــــوا  مــا  الــمــعــرفــة  هـــذه  نــقــل  فــي  ســاهــمــوا  مــن  أن  الــمــؤســف 

هذا  لولوج  أساتذة  أو  باحثين  التأمين  شركات  بعض  ُتكّلف  أو  أكاديميًا  عنهم  يبحث  من 

الجانب من التاريخ االقتصادي.

وكــان  االســتــقــالل.  مــن  عالية  وبــدرجــة  باستمرار  تتقدم  وهــي  ناجحة،  التجربة  كــانــت 

الــقــائــمــون عــلــيــهــا نــاجــحــيــن فـــي تــأســيــس وتــطــويــر شـــركـــات الــتــأمــيــن وإشـــاعـــة الـــوعـــي بــأهــمــيــة 

الــحــمــايــة الــتــأمــيــنــيــة، لــكــن هـــذا الــنــجــاح بــقــي مــتــفــاوتــًا بــيــن الــبــلــدان الــعــربــيــة. قــمــت قــبــل ثــالث 

ســـنـــوات بــتــجــمــيــع مــجــمــوعــة مـــن مــقــاالتــي ونــشــرتــهــا كــكــتــاب إلــكــتــرونــي بــعــنــوان الـــتـــأمـــيـــن فــي 

التفكير الحكومي وغير الحكومي: ٢٠٠٣ - ٢٠١٤ قدمته بكلمة قلت فيها التالي (٩):
المستوى  على  تأمينية  ثقافة  إلشــاعــة  مــحــاولــة  أيــضــًا  هــو  الــكــتــاب،  «و[هــــذا] 

إذ  الناس  بين  الثقافة  هــذه  تمتد  أن  بأمل  رصينة  أســس  على  تقوم  الرسمي 

فئات  لــدى  معدومة  أو  ضعيفة  تــكــون  أن  تــكــاد  بينهم  التأمين»  «جــاذبــيــة  إن 

(٧) مـــصـــبـــاح كــمــال، «الــيــهــود والــنــشــاط الــتــأمــيــنــي فــي الـــعـــراق،» مــجــلــة الــتــأمــيــن الـــعـــراقـــي ومـــرصـــد الــتــأمــيــن الــعــراقــي: 

<http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2016/07/jews-of-iraq-and-their-role-in-iraqs.html>
https://iraqinsurance.wordpress.com/2016/07/30/iraqi-jews-and-their-role-in-insurance-activity/>.

ونشرت أيضًا في موقع شبكة االقتصاديين العراقيين.

(٨) تـــيـــســـيـــر الـــتـــريـــكـــي، مـــعـــجـــم مـــصـــطـــلـــحـــات الــــتــــأمــــيــــن: إنــــجــــلــــيــــزي - عــــربــــي (لــــنــــدن: دار ويــــذربــــي وشــــركــــاؤه لــلــنــشــر، 

.(١٩٨٥

<http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/ االقــتــصــاديــيــن الــعــراقــيــيــن:  شــبــكــة  مــوقــع  فــي  مــتــوفــر  (٩) الـــكـــتـــاب 

<uploads/sites/2/2015/09/Iraqi-Governments-and-Insurance.pdf وفي مواقع أخرى.
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واسعة. والعبء هنا يقع على عاتق شركات التأمين، التقليدية والتكافلية/

حتمية  يجابه  الــذي  التفكير  نمط  إلشاعة  علمانية،  كمؤسسات  اإلسالمية، 

وأموالهم  بالناس  تلحق  قد  التي  السلبية  المادية  اآلثــار  واحتماالت  الوفاة 

خالل  مــن  الــحــضــور،  كلية  المخاطر  بسبب  الــعــامــة  والــمــنــشــآت  والــشــركــات 

مــنــتــجــاتــهــا الــتــأمــيــنــيــة. بـــعـــبـــارة أخـــــــرى، تـــرســـيـــخ الـــتـــحـــّول مــــن فـــكـــرة أن عــالــمــنــا 

الـــمـــادي مــحــكــوم بــــقــــرارات ســمــاويــة مــســبــقــة الـــوجـــود نــحــو ضـــــرورة الــتــحــوط 

واالحـــــتـــــراز ضـــد آثـــــار الــــوفــــاة والـــــكـــــوارث. ويــتــحــقــق ذلـــــك، كــمــا يــشــهــد عليه 

تـــاريـــخ تــطــور مــؤســســة الــتــأمــيــن، بــاســتــخــدام الــعــلــم وأدواتــــــه ســـويـــًة مـــع آلــيــات 

التأمين».

إن محك النجاح هو مدى شيوع ثقافة التأمين المتعثرة في معظم البلدان العربية.

• نــــقــــول فـــي الــلــغــة الــعــربــيــة إن فـــالنـــًا أخــــذ الــعــلــم عـــن فـــــالن. هـــل تــتــفــقــون مــعــي فـــي أن 

الــمــعــرفــة تــؤخــذ وال تــعــطــى. بمعنى آخـــر، الــمــســألــة تتطلب درجـــة عــالــيــة مــن االســتــعــداد لبذل 
الجهد. أو ليس طلب ا لعلم هو الجهاد األصغر؟ ولماذا ينجح اليابانيون ونفشل نحن؟

شاكلتها «االستقالل  وعــلــى  وال تــعــطــى»  تــؤخــذ  بمقولة «الــحــريــة  العلم  أخــذ  يــذّكــرنــي 

يؤخذ وال يعطى» التي ربما جاءتنا من كتابات جمال الدين األفغاني.

بشكل  أو  المدرسي،  التعليم  في  كما  مباشرة،  غيرنا  من  العلم/المعرفة  نأخذ  دائــمــًا 

غــيــر مــبــاشــر مـــن خــــالل الــجــهــد الــشــخــصــي. وفــــي كــلــتــا الــحــالــتــيــن نــحــتــاج إلــــى بــــذل الــجــهــد 

الــتــأمــيــنــيــة قــابــلــة للتعلم مــن خـــالل الــلــغــة فــهــي لــيــســت من  الــمــعــرفــة  الســتــيــعــاب الــمــعــرفــة. إن 

پــوالنــي  مــايــكــل  عنها  كــتــب  الــتــي   (tacit knowledge) الــكــامــنــة  أو  الضمنية  الــمــعــرفــة  نــمــط 

والتي يصعب نقلها إلى شخص آخر عن طريق الكتابة عنها (١٠) بل تعتمد على االتصال 

الشخصي المكثف والتفاعل المنتظم والثقة بمعرفة من هو األدرى، ويأتي الكشف عنها 

من خالل الممارسة في سياق معّين ونقلها من خالل شبكات اجتماعية. ويمكن القول 

إلى  المعرفة  صاحب  ينضّم  عندما  ما  حد  إلى  يحصل  المعرفة  بهذه  والفوز  اإلمساك  بأن 

شبكة مجتمع من الممارسين (١١).

 Michael Polanyi, Personal Knowledge (Chicago: The University of Chicago Press, 2015). (١٠)
First published 1958.

<https://en.wikipedia.org/wiki/Tacit_knowledge>. (١١) الموسوعة الحرة: 
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ــــقـــــّدر كــيــفــيــة اســتــحــصــال  بـــاالســـتـــعـــانـــة بـــهـــذا الـــتـــوصـــيـــف لــلــمــعــرفــة الــضــمــنــيــة يــمــكــن أن ُنـ

واكتساب المعرفة التأمينية من خالل الكتاب، واالتصال الشخصي والتفاعل مع العاملين 

الـــواردة  المفاهيم  ونهضم  التأمين،  عــن  كتاب  فــي  نقرأ  الممارسين.  مجتمع  الــشــركــة -  فــي 

فيه، ونربطها بمفردات العمل، ونقوم باإلجراءات المناسبة التي تدربنا عليها، ونتأكد من 

إلى  بالرجوع  ربما  أو  سابقة  حالة  في  به  قمنا  لما  ضمنية  مراجعة  خالل  من  عملنا  صحة 

من هم أخبر منا. وهكذا تتشكل المعرفة عند ممارسي التأمين.

بــجــانــب  الــجــلــوس  أي   (Sitting with Nellie) اإلنــكــلــيــزيــة  بــالــلــغــة  اصـــطـــالح  هـــنـــاك 

تنفيذ  وكيفية  األساسية  المهارات  لتعلم  بالعمل  للمبتدئ  العملي  التدريب  لوصف  نيللي 

المهمات عن طريق مالحظة شخص متمرس له/لها خبرة تمتد لعدة سنوات. هذه طريقة 

تقليدية تكاد أن تكون غير مكلفة ُترّكز على ما هو ضروري إلنجاز مهام العمل من دون 

الــمــهــارات  واســتــخــدام  اكــتــســاب  فــي  الـــذي ينجح  الــشــخــص  نــظــريــة.  يــقــتــرن ذلـــك بمعرفة  أن 

العملية يتحرك صوب اكتساب المعرفة المرتبطة بالتأمين، أي يتحول من سؤال «كيف؟» 

.(why?) «إلى سؤال «لماذا؟ (how?)

سوق التأمين في لندن له باع طويل في التدريب والتعليم من خالل معهد التأمين 

الماضيين  العقدين  في  المستمر  المهني  التعليم  أصبح  وقد  أخرى.  ومؤسسات  القانوني 

التأمين  شــركــات  وفــشــل  بريطانيا،  فــي  التأميني  الــنــشــاط  على  الــرقــابــة  نــظــام  فــي  مهمًا  مطلبًا 

والوساطة بتطبيق هذا المطلب ُيعّرضها للمساءلة والعقوبة.

واآلن لماذا ينجح اليابانيون ونفشل نحن؟ سؤال يشغل بال الكثيرين، وهو موضوع 
العمل  ثقافة  فــي  يكمن  السبب  بــأن  الكثيرون  يتفق  المناسبات.  مــن  الكثير  فــي  ُيستحَضر 

والمجموعة  تــبــعــاتــهــا،  يتحمل  الــمــســؤولــيــة  مــوقــع  فــي  يــكــون  مــن  الــتــعــلــيــم.  وفـــي  الــجــمــاعــي، 

وإتقانه  العمل  «تــقــديــس»  فــي  يشتركان  الــطــرفــان  بــاحــتــرام.  لقيادته  تخضع  معه  تعمل  الــتــي 

في مختلف مجاالت الحياة. ولهذا عندما يفشل المسؤول تراه ينسحب، هذا إذا لم ُيقدم 

على االنتحار.

ربـــمـــا شـــاهـــدَت صــورتــيــن كــانــتــا فـــي الــــتــــداول عــبــر وســـائـــل الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي بعد 

الـــــزالزل والــتــســونــامــي الــــذي ضـــرب الــيــابــان فـــي آذار/مـــــــارس ٢٠١١ تــبــيــنــان أهــمــيــة مــواصــلــة 

الــتــعــلــيــم مــــن دون الـــحـــاجـــة إلـــــى تــعــلــيــق وشـــــــرح. الــــصــــورة األولـــــــى هــــي مــشــهــد ُمـــعـــّلـــم يــلــقــي 

الــتــالمــيــذ فــي الــعــراء وســـط الــخــراب بــعــد إلــقــاء قنبلة نــوويــة عــلــى هيروشيما  الــــدروس عــلــى 



٥٨

صالة  فــي  التعليم  يتلقون  للتالميذ  مشهد  هــي  الثانية  والــصــورة   .١٩٤٥ آب/أغــســطــس  فــي 

للرياضة بعد حادث الزالزل.

قارن  الــحــرب.  دمــار  رغــم  والتعلم  التعليم  في  االستمرار  أهمية  تلخصان  الصورتان 

تقارير  حسب   .٢٠٠٣ سنة  لــلــعــراق  األمــريــكــي  واالحــتــالل  الــغــزو  بعد  الــعــراق  بحالة  ذلــك 

أن  كـــادت   (١٩٩٠ الــكــويــت (آب/أغــســطــس  غـــزو  قــبــل  الــفــتــرة  فــي  الــحــكــومــة  فـــإن  اليونسكو 

وتفاقم  مستوياته،  جميع  في  التعليمي  النظام  ينخر  بدأ  التدهور  لكن  األمية.  على  تقضي 

االنــحــطــاط مـــع الـــغـــزو األمــريــكــي مـــع قــصــف مــئــات الـــمـــدارس االبــتــدائــيــة ونــهــب مــحــتــويــات 

العالي  التعليم  مــؤســســات  الــدمــار  طــال  فقد  مؤلمة  والــحــكــايــة  الـــمـــدارس.  مــن  آالف  بضعة 

ــتــــيــــال الـــمـــئـــات مــــن األســـــاتـــــذة والـــتـــدريـــســـيـــيـــن. وفـــــي مــقــابــل  والـــمـــكـــتـــبـــات والـــمـــخـــتـــبـــرات، واغــ

التخلص من بعثنة التعليم ُأدخل نفٌس طائفي عليه.

لــنــرجــع إلـــى الـــيـــابـــان. ربــمــا تــتــذكــر عــنــدمــا كــنــا نــتــعــلــم ونـــتـــدرب فـــي الــمــركــز الــســويــســري 

لــلــتــدريــب الــتــأمــيــنــي (١٩٧٢)، كــــان ُيــطــلــب مـــن كـــل واحــــد مــنــا تــقــديــم مــحــاضــرة عـــن بــلــده. 

كـــان مــعــنــا اثـــنـــان مـــن الـــيـــابـــان، فــوجــيــمــوتــو وإشـــيـــكـــورو، كــانــت مــعــرفــتــهــمــا بــالــلــغــة اإلنــكــلــيــزيــة، 

تعلمته  ومما  محاضرتهما.  نــص  كتابة  فــي  ساعدتهما  ضعيفة.  الــمــركــز،  فــي  الــتــدريــس  لغة 

مــنــهــمــا، وأنـــــا مــنــهــمــك فـــي الـــمـــوضـــوع، أن لــحــظــة الــتــحــول الــعــظــمــى فـــي الـــيـــابـــان كـــانـــت بعد 

الــتــجــديــديــة للميجي  الــعــســكــريــة فــي ســنــة ١٨٦٨ وبــــدء الــحــركــة  اإلقــطــاعــيــات  الــقــضــاء عــلــى 

(الحاكم المستنير) وهو االسم الذي تبناه اإلمبراطور ماتسوهيتو. هذه الحركة التجديدية 

واإلصـــالحـــيـــة تــبــّنــت وعــمــلــت عــلــى بـــنـــاء الـــيـــابـــان بــجــيــش مـــوحـــد مـــع نـــظـــام حـــديـــث للتعليم، 

وانفتاح على أوروبا لالستفادة من أنظمتها في إدارة األمن، والتعليم، واإلدارة الحكومية.

ويجد البعض سر نهضة اليابان في مقولة ماركس: «اإلنسان أثمن رأسمال» وتجد 

واالقــتــصــاد  اإلدارة  أدبــيــات  فــي  يــعــرف  صـــار  مــا  وهـــو  اإلنـــســـان.  وتــأهــيــل  تعليم  فــي  ترجمتها 

الحديث باالستثمار في الرأسمال البشري. وهذا اإلنسان يقرأ ويهضم المعارف ويعكسها 

في الممارسة وفي تحسين ما هو قائم.

أظــــــن، يــــا عـــــزيـــــزي، بـــأنـــهـــم لـــيـــســـوا مــســتــغــرقــيــن فــــي الـــــقـــــراءة عــــن عــــــذاب الـــقـــبـــر ومــغــالــبــة 

مغانم  وراء  الــركــض  ذاتــــه  الــوقــت  وفـــي  الــفــلــكــيــة،  واألبــــــراج  بــالــّرقــى  الــحــيــاة  وإدارة  الــشــيــطــان 

االنتماء الطائفي واإلثني.



٥٩

إن القول إن طلب العلم هو الجهاد األصغر له إيحاءات دينية ربما تفيد من يرغب 

بالتعمق في أصول الدين وأحكامه والطقوس المرتبطة به. تسمية المشتغلين بأمور الدين 

اجترار  مجرد  وليس  الجديد  عن  بالكشف  المعني  العلم  مفهوم  على  تجاوز  فيه  بالعلماء 

فقد  األمــر  لهذا  متنبهًا  يوصف،  كما  التقدم  بشير  الطهطاوي،  رفاعة  كــان  مـــوروث.  هو  ما 

أعلى من شأن العقل على النقل وانتصر لمناهج العلم الحديث. ومما كتبه:

«ان الــــبــــالد اإلســـالمـــيـــة قــــد بـــرعـــت فــــي الـــعـــلـــوم الـــشـــرعـــيـــة والـــعـــمـــل بـــهـــا، وفـــي 

إلى  احتاجت  فلذلك  بجملتها،  الحكمية  العلوم  وأهملت  العقلية،  العلوم 

البالد الغربية في كسب ما ال تعرفه، وجلب ما تجهل صنعه ...» (١٢).

ويأتي التأمين في عداد كسب ما ال نعرفه.

ويكتب أيضاً (١٣):

مهم تعلمًا تامًا عدة أمور، واعتنائهم  «وأما علماؤهم فإنهم منزع آخر لتعلُّ

زيادة على ذلك بفرع مخصوص، وكشفهم كثيرًا من األشياء، وتجديدهم 

فـــوائـــد غــيــر مــســبــوقــيــن بـــهـــا، فــــإن هــــذه عــنــدهــم هـــي أوصــــــاف الـــعـــالِـــم، ولــيــس 

عندهم كل مدرس عالمًا، وال كل مؤلف عّالمة، بل ال بد من كونه بتلك 

األوصاف، وال بد له من درجات معلومة، فال يطلق عليه ذلك االسم إال 

بــعــد اســتــيــفــائــهــا واالرتــــقــــاء، وال تــتــوهــم أن عــلــمــاء الــفــرنــســيــس هــم الــقــســوس، 

ألن القسوس إنما هم علماء في الدين فقط ...».

االعــتــنــاء «بــفــرع مــخــصــوص» مــوجــود فــي الــعــمــل الــتــأمــيــنــي. وكــــان فــي ســـوق التأمين 

الـــعـــراقـــي نـــمـــاذج جـــيـــدة مـــن هـــــؤالء مـــن أصـــحـــاب الــتــخــصــص فـــي فــــرع تــأمــيــنــي مــعــيــن على 

مــســتــوى فــنــي ومــعــرفــي رفــيــع كـــان مــوضــع تــقــديــر مـــن قــبــل وســـطـــاء وشـــركـــات إعـــــادة الــتــأمــيــن 

تأمين  شركات  في  الــعــراق،  من  الهجرة  بعد  قيادية،  مواقع  منهم  البعض  واحتل  العالمية. 

عربية وخاصة في دول الخليج. لم يكونوا علماء، حسب مواصفات الطهطاوي، والقليل 

المعرفية  التأمينية  األدوات  يمتلكون  كانوا  لكنهم  التأمين،  مجال  في  الكتابة  مــارس  منهم 

ويستخدمونها بإتقان.

(١٢) الطهطاوي، المصدر نفسه، ص ٦٨.

(١٣) المصدر نفسه، ص ٢٥٨.



٦٠

كيف ننجح إذا كانت نسبة األمية في بلد كمصر تقرب أو تزيد عن ٢٥٪، وقل مثل 

ذلك عن العراق، هذا إذا لم نأخذ بالحسبان األمية الثقافية. دعني أرّكز على العراق فقد 

عديدة  سنوات  مــدى  على  المؤهلة  كـــوادره  في  خسارة  إلــى  العراقي  التأمين  قطاع  تعّرض 

بــســبــب بــطــش الـــنـــظـــام الـــديـــكـــتـــاتـــوري والــــحــــروب والـــعـــقـــوبـــات الـــدولـــيـــة وإفـــــــــرازات االحـــتـــالل 

مــع أســواق  الــتــواصــل  وتــعــّثــر  الــتــدريــب  هـــزاًال بسبب ضعف  زال يعاني  مــا  وهــو  األمــريــكــي. 

التأمين المتقدمة، واالستفادة من برامج تدريبية خارج العراق.

ــيــــوم أشــــكــــاًال مــخــتــلــفــة: انــــعــــدام الــــتــــواصــــل مــــع الـــتـــطـــور الـــحـــاصـــل فــي  يــتــخــذ الــــهــــزال الــ

التمكن  ضعف  الوظيفية،  المهام  أداء  في  البيروقراطية  الخطر،  وإدارة  التأمين  ممارسات 

مـــن اســـتـــخـــدام الــلــغــات األجــنــبــيــة، عــــدم تـــوافـــر الـــحـــاســـوب عــلــى نـــطـــاق واســــــع، وغـــيـــره. وأنـــا 

فليس  الــكــوادر،  وتطوير  التدريب  يخص  ما  في  سياسة  غياب  إلــى  عمومًا  الضعف  أعــزو 

هــنــاك تــصــور واضــــح لــبــنــاء الـــقـــدرات الــبــديــلــة لــمــن ســيــتــرك مــيــدان الــعــمــل بــســبــب الــتــقــاعــد أو 

استفادت  والتي  «الناجحة»  الشركات  بين  وخاصة  الوفاة  أو  لإلنتاج  المعطلة  الشيخوخة 

من كوادر تقاعدت عن العمل في شركة التأمين الوطنية وشركة التأمين العراقية العامتين. 

التأمين  وديـــوان  العراقية  التأمين  جمعية  وحــتــى  الــشــركــات،  تنهض  متى  هــو:  هنا  والــســؤال 

العراقي، من حالة السبات في هذا المجال؟

إلى  نحتاج  الجهد.  لبذل  االستعداد  من  عالية  درجة  تتطلب  المعرفة  بأن  تقول  أنت 

اللغة لمعرفة األفكار وحقائق الطبيعة والناس واألشياء عمومًا. تعاملي مع سوق التأمين 

صارت  التي  اإلنكليزية  باللغة  دونــك  العربية  باللغة  الكتابة  في  هــزاًال  لي  كشف  العراقي 

رضا،  عبد الباقي  أن  كيف  أتذكر  عندما  الحسرة  وتنتابني  العالم.  في  األولــى  التأمين  لغة 

الكاربونية  النسخ  يأخذ  الوطنية (١٩٦٦ - ١٩٧٨)،  التأمين  لشركة  عامًا  مديرًا  كان  عندما 

مـــن الــرســائــل الـــصـــادرة مـــن أقـــســـام الــشــركــة فـــي اإلدارة الــعــامــة إلـــى بــيــتــه لــيــقــرأهــا فـــي الــمــســاء 

الترقيم،  عــالمــات  وحــتــى  اللغوية  األخــطــاء  بــه  اشتهر  الـــذي  لقلمه  األخــضــر  بالحبر  ويــؤشــر 

ويرجعها في اليوم التالي إلى من كتبها لينتبه لها ويتجنبها في المستقبل.

جامعة  في  التأمين  مــادة  في  الماجستير  طلبة  بين  العربية  اللغة  ركاكة  اختبرت  وقــد 

أحد  وكأني  العراقية  باللهجة  معي  التخاطب  إلى  البعض  عند  الهبوط  وصل  وقد  بغداد. 

عن  بعيدين  صرنا  كم  االجتماعي!  التواصل  وسائل  من  غيره  أو  الفيسبوك  في  األصــدقــاء 

الفضاء  يملؤون  كانوا  الذين  والجاحظ،  والفراهيدي،  والكسائي،  المقفع،  وابــن  سيبويه، 

الفكري في العراق في الماضي. لماذا فشلنا في استلهام هؤالء وغيرهم؟
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الــعــامــلــيــن في  مــعــظــم  لــــدى  الــجــهــد  لـــبـــذل  اســـتـــعـــدادًا  بــأنــنــي ال أرى  أقـــــول  يــؤســفــنــي أن 

ودليلي  العالية.  االتكالية  مــن  نــوعــًا  هــؤالء  بين  هناك  بــأن  أحــس  العراقية.  التأمين  شــركــات 

عــلــى ذلـــك نـــوع الــمــســاعــدة الــتــي يطلبها الــبــعــض والــتــي تــصــل حــد طــلــب الــمــســاعــدة بكتابة 

مشكلة البحث.

أسواق التأمين في الخليج، وهي في تطور مستمر، ليست معنية بموضوع سؤالك 

تملك  مؤهلة،  وأجنبية  عربية  تأمينية  عناصر  على  فيها  الشركات  تشغيل  في  تعتمد  ألنها 

نفسها.  الغربية  التأمين  صناعة  أدوات  وتستخدم  الــغــرب  فــي  الــمــوجــودة  التأمينية  المعرفة 

والتعامل  اإلنكليزية،  هــي  السائدة  اللغة  ألن  لها  مشكلة  العربية  اللغة  ضعف  وال تشكل 

ما  وُقْل  إلى العربية.  النصوص  ترجمة  خالل  من  يتم  الرسمية  والدوائر  الرقابة  هيئات  مع 

يــقــرب مــن ذلـــك بالنسبة إلـــى أســــواق تــونــس والــجــزائــر والــمــغــرب مــع فـــارق أنــهــا ال تستعين 

بخدمات العناصر األجنبية إال قليــًال.

• في توجهنا لالستفادة من تجربة الغرب في مجال التأمين، هل يمكن أن نتصور 

إمكان نقل خبراته بكل أبعادها أم إن هناك محددات وقيود؟
لنعترف أوًال بأن تجربة الغرب في مجال التأمين تضرب جذورها عميقًا في التاريخ، 

ولُنقرَّ  أجنبيًا.  ظهوره  أول  عند  وكــان  قــرن،  عن  ال يزيد  العربي  التأمين  تاريخ  أن  حين  في 

ثانيًا بأن الغرب ما زال هو موطن االبتكار في هذا المجال. فعندما تدرس تاريخ التأمين 

لما  اقتصارها  بعد  المبتكرة،  التأمين  أغطية  أن  تكتشف  المثال،  سبيل  على  بريطانيا،  في 

يـــقـــرب مـــن قــرنــيــن عــلــى الــتــأمــيــن الـــبـــحـــري، كـــانـــت اســتــجــابــة لــمــتــغــّيــرات عــلــى أرض الـــواقـــع: 

الــتــأمــيــن مــن الــحــريــق الــــذي ارتــبــط بــالــثــورة الــصــنــاعــيــة، تــأمــيــن الــســرقــة، تــأمــيــن الــمــجــوهــرات، 

اإلنشاء،  تحت  المشاريع  تأمين  الطيران،  تأمين  السيارات،  تأمين  األربـــاح،  خسارة  تأمين 

تأمين خطر الزالزل وكوارث طبيعية أخرى ...إلخ.

نحن نقلنا ما كان موجودًا في الغرب، لم نبتكره. استوردنا السيارة فصار لدينا تأمين 

عليها. وهكذا األمر مع منتجات الحضارة الغربية األخرى.

ســــيــــظــــل الــــــوضــــــع عــــلــــى حـــــالـــــه طــــالــــمــــا نــــحــــن مــــنــــشــــغــــلــــون بـــتـــحـــلـــيـــل أحـــــــاديـــــــث الـــــضـــــراط 

والفساء (١٤).

<http://m.ahewar.org/s.asp? aid= 567  :(١٤) أيوب المفتي، «أحكام الّضراط في اإلسالم،» الحوار المتمدن

064 &r= 0&cid=0&u=&i=7748&q=>.
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أظـــن بــأنــك تــتــفــق مــعــي بـــأن تــجــربــة الـــغـــرب فـــي مــجــال الــتــأمــيــن لــيــســت واحــــــدة، أعــنــي 

التجربة في تنظيم شركة التأمين، ممارسة االكتتاب، دور الدولة في ممارسة التأمين، دور 

الدولة كمراقب للنشاط التأميني، أنظمة التأمين عبر الحدود (االتحاد األوروبي كمثال)، 

الــكــارثــيــة،  واألخـــطـــار  اإلرهــــاب  خــطــر  لتأمين  الــوطــنــيــة  المجمعات  الــتــأمــيــن،  قــوانــيــن  صــيــاغــة 

وغيرها. لقد نقلنا معظمها، ولم يكن في ذلك ما يسيء للنشاط التأميني العربي.

نقل  دون  مناسبة،  بيئة  قل  أو  التأميني،  للنشاط  ارتكازية  بنية  وجــود  عــدم  يحول  قد 

لتوزيع  كــقــنــاة  الــوســطــاء  دور  متخصصة،  شــركــات  قــبــل  مــن  الــتــعــويــضــات  كتسوية  الــتــجــربــة: 

الــمــنــتــج الــتــأمــيــنــي، وفــــي تــقــديــم االســـتـــشـــارة االحــتــرافــيــة إلدارة الــخــطــر، ُمــقــّيــمــو الــمــمــتــلــكــات 

والمهندسون الكاشفون عليها وتقديمهم للخدمة العظيمة في رسم سيناريوهات الخسائر 

االحتمالية الكبرى، المحامون المختصون. ولذلك ترى أن هذه النشاطات ليست واسعة 

والتخصص  العمل  تقسيم  بأن  يشهد  الواقع  هذا  العربية.  األســواق  بعض  في  إال  االنتشار 

لم يترسخ عندنا بعد.

وتعرف بأن اختالف األنظمة القانونية يحول دون نقل المعرفة الغربية بكاملها، فما 

وتسوية  تقدير  في  اإلســـالم،  قبل  ما  إلــى  تاريخها  يرجع  التي  الــّديــة،  إلــى  نلجأ  مثــًال،  زلنا، 

مطالبات المسؤولية المدنية.

وتــــعــــرف أيــــضــــًا أن نـــقـــل الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا يـــنـــطـــوي عـــلـــى قـــيـــود وضـــــوابـــــط مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة 

العالمية، وأن نقل المعرفة قد يكون أيضًا خاضعًا لحقوق الملكية الفكرية، وتعرف ذلك 

جيدًا من خالل مشروعك لترجمة كتب التأمين إذ كان عليك أن تشتري حق الترجمة من 

الناشر، إال في حاالت قليلة، قبل أن تقدم على الترجمة.

أن  دون  من  للنقل  قابلة  والمالحق  التأمين  وشــروط  التأمين  وثائق  أن  نالحظ  لكننا 

وخاصة  الكبرى  التأمين  إعــادة  شركات  أن  أيضًا  ونالحظ  عنها.  رســوم  جباية  إلــى  تخضع 

تــلــك الــعــامــلــة فــي مــجــال اتــفــاقــيــات إعــــادة الــتــأمــيــن تــســاعــد الــشــركــات الــُمــســنــدة الــتــي تتعامل 

معها من خالل تزويدها بنماذج من نصوص وثائق التأمين في فروع مختلفة. لعل أشهر 

الهندسي  التأمين  وثائق  لنصوص  التأمين  إلعــادة  ميونيخ  شركة  توفير  هو  ذلك  على  مثال 

شركات  وتوفير  العربي،  العالم  في  معها  تتعامل  كانت  التي  التأمين  لشركات  النموذجية 

أخرى لجداول الوفيات لشركات التأمين العربية التي تكتتب بتأمينات الحياة (أعرف بأن 

مصر والعراق تعتمدان على جداول الوفيات البريطانية).
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لــكــن هـــنـــاك تـــجـــارب مـــتـــفـــردة ال يــمــكــن نــقــلــهــا كــتــجــربــة ســــوق لـــويـــدز الـــعـــريـــقـــة. جــرت 

مـــحـــاوالت لــلــتــقــلــيــد بــإنــشــاء بـــورصـــات لــلــتــأمــيــن فـــي بــعــض الــــواليــــات األمــريــكــيــة إال أنــهــا لم 

تــنــجــح. لــم يخطر بــبــال رأس الــمــال الــعــربــي مــحــاكــاة هـــذه الــتــجــربــة. وعــلــى أي حـــال، ليس 

حققناه  مــا  أفــضــل  إن  مــثــــــــًال.  الــكــبــيــرة  األخــطــار  بتأمين  االكــتــتــاب  فــي  الــمــشــاركــة  تقاليد  لــديــنــا 

المجمعات:  أشهر  أحد  هنا  نذكر  أن  ولنا  معينة.  فروع  في  المجمعات  بعض  تأسيس  هو 

االستثمار.  لضمان  العربية  المؤسسة  وكــذلــك  الــحــرب،  أخــطــار  لتأمين  الــعــربــي  الــصــنــدوق 

وتعرف بأن المفاهيم التي تقوم عليها هذه المجمعات منقولة من الغرب.

يمكن الــنــظــر إلـــى هـــذه الــمــنــقــوالت ضــمــن إعــــادة إنــتــاج الــبــنــيــة الــمــعــرفــيــة الــغــربــيــة. فــإذا 

كـــان الــعــلــم ال وطـــن لــه فـــإن الــتــأمــيــن هــو اآلخـــر ال وطـــن لــه بــاعــتــبــار أن األدوات الــتــي يقوم 

عليه حيادية رغم أن البيئة المحلية لها تأثيراتها في الممارسة. ويكمن الفارق بين التأمين 

الغرب  فــي  التأمين  مؤسسة  أن  وهــي  دائــمــًا،  لها  ال ننتبه  ربــمــا  حقيقة  فــي  والــغــربــي  العربي 

عمرها أكثر من خمسة قرون في حين أن عمر التأمين العربي بالكاد يقرب من قرن، ولم 

يتوطن إال بعد انحسار االستعمار والهي منة األجنبية بشكل عام.

للمستقبل (ليس  الــتــدبــر  عــــادات  فــي  ومــتــرســخ  كــامــن  الــغــربــي  الــعــالــم  فــي  الــتــأمــيــن  إن 

هــنــاك قــبــول مطلق لــلــقــضــاء والـــقـــدر مــنــذ عــصــر الــتــنــويــر الـــذي بـــدأ فــي الــقــرن الــثــامــن عــشــر). 

في  التأمين  وانــتــشــار  الــثــقــافــة،  هــذه  نقل  نستطع  لــم  الــتــأمــيــن.  بثقافة  تسميته  يمكن  مــا  هــنــاك 

بــعــض أســــواق الــتــأمــيــن الــعــربــيــة جـــاء بــقــوة الــقــانــون، كــمــا تــالحــظ بشكل خـــاص فــي الخليج 

حيث شّرعت الدولة للتأمين الصحي، وقبلها التأمين على المسؤولية المدنية الناشئة من 

حوادث السيارات.

الــتــأمــيــنــيــة مـــن الـــغـــرِب مــمــكــنــة، ســـــواء فـــي الــســيــاق الـــتـــجـــاري أو غير  إن نــقــل الــمــعــرفــة 

التجاري، لكن نقل الخبرة مسألة مختلفة، ذلك ألنها ليست سلعة مادية يمكن نقلها من 

من  جملة  هــي  بسهولة.  للنقل  وجــاهــزة  رف  على  مــوضــوعــة  ليست  فهي  آخـــر،  إلــى  مــكــان 

ذلك  ومع  التأمين.  ممارس  عند  موجودة  معّينة  لمفاهيم  وتطبيقات  والمهارات  المعارف 

الشركات  في  العمل  خالل  ومن  التدريب،  ورشات  خالل  من  يتم  أن  الخبرة  لنقل  يمكن 

في الغرب.

االنتقاء  فاألحرى  التأمين،  مجال  في  الغرب  خبرة  كامل  نقل  باإلمكان  ليس  أنه  بما 

مــــن بــيــنــهــا وإخـــضـــاعـــهـــا لــــلــــدرس تـــمـــهـــيـــدًا لــتــطــبــيــقــهــا. هـــــذا مــــا حـــصـــل، كـــمـــا أظــــــن، فــــي مــجــال 
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هذا  تطبيق  قبل  ســنــوات  لــعــدة  عــديــدة  دراســـات  جــرت  فقد  السعودية  فــي  الصحي  التأمين 

النظام. ومن المعروف أن دول الخليج تعتمد كثيرًا على االستفادة من خدمات الشركات 

االســـتـــشـــاريـــة كــمــا حــصــل فـــي الــتــأمــيــن الـــصـــحـــي: تـــقـــوم الــــدولــــة بــالــتــشــريــع ثـــم تـــقـــوم شــركــات 

التأمين بالتنفيذ.

• عـــــمـــــلـــــت فـــــــي ســـــــــوق لــــــنــــــدن ردحـــــــــــــًا مـــــــن الــــــــزمــــــــن. وال بـــــــــــد أنـــــــــك الــــتــــقــــيــــت بـــــــرجـــــــال تـــأمـــيـــن 

وإعـــــادة تــأمــيــن ووســـاطـــة ...إلــــــخ.، مــمــن لــم يــتــجــاوزوا مــرحــلــة الـــدراســـة الــثــانــويــة. كــيــف تفسر 
تمّيز هؤالء؟

لـــلـــجـــواب عــلــى هــــذا الــــســــؤال عــلــيــنــا أن نــتــذكــر بــــأن الــتــأمــيــن مــهــنــة مــفــتــوحــة يــمــكــن أّي 

شــخــص بــمــؤهــالت أســاســيــة أن يــدخــلــهــا. هــي لــيــســت كــالــطــب. فــلــكــي تــكــون طــبــيــبــًا ممتهنًا 

عليك أن تحمل مؤهــًال من مؤسسة معتمدة بعد سنوات من الدراسة، وأن تكون مسجــًال 

الطب  مهنة  إن  أي  لــلــطــب.  الــمــمــارســيــن  بــيــن  تجمع  نــقــابــة  فــي  عــضــوًا  أو  رســمــيــة  هيئة  لـــدى 

في  عشر  الــرابــع  القرن  في  تجاري  بشكل  ممارسته  بــدء  منذ  التأمين  يكن  لم  مغلقة.  مهنة 

المالي  المركز  قلب  في  مقاّرها  والشركات  لويدز  ســوق  بــأن  وتعرف  مغلقة.  مهنة  إيطاليا 

لمدينة لندن، السيتي (City)، وهي جزء من الجانب الشرقي من لندن حيث كانت تتركز 

أحواض السفن واألرصفة. وكانت هذه تاريخيًا لندن وليس المدينة الضخمة التي نعرفها 

اليوم. كان بعض التالميذ المتخرجين من المدارس في هذا الجانب يجدون فرصًا للعمل 

في المراتب الدنيا لدى لويدز والشركات، ثم يرتقي البعض منهم تدريجيًا ليشغلوا مواقع 

أكثر أهمية.

يـــرجـــع الــســبــب فـــي ذلــــك إلــــى أن الــتــأمــيــن بــــدأ فـــي الــجــانــب الــشــرقــي ومــــن قــبــل تــجــار 

ال يــحــمــلــون شــــهــــادات جــامــعــيــة (ســـيـــأتـــي ذلــــك فـــي وقــــت الحــــق قـــريـــب مـــن زمـــنـــنـــا). إدوارد 

لويدز، صاحب المقهى الشهير الذي ارتبطت سوق لويدز باسمه منذ ١٦٨٨، لم يدرس 

في جامعة، ولكنه كان رجل أعمال ذكي ربط بين تقديم القهوة لرواد المقهى من التجار 

وغيرهم ونشر معلومات عن حركة السفن وما تحمله من بضائع.

أعــداد  تــزايــد  مــع  الــصــورة  تغيرت  لــويــدز.  فــي  قائمًا  زال  مــا  التوظيف  فــي  التقليد  هــذا 

فــروع  مــن  الخريجين  لتوظيف  بــرامــج  بوضع  التأمين  شــركــات  وقــيــام  الجامعات،  خريجي 

ال يمنع  هذا  والرياضيات، لكن  واإلحصاء  التأميني كاالقتصاد  معرفية لها عالقة بالنشاط 
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الــمــســؤولــيــن عـــن الــتــوظــيــف انــتــقــاء آخـــريـــن يــتــوســمــون فــيــهــم قـــــدرات شــخــصــيــة عــنــد زيــارتــهــم 

للجامعات لعرض فرص العمل المتوفرة لدى الشركات.

الــقــواعــد  الــمــراكــز األســاســيــة، كمجلس لــويــدز الـــذي يــضــع  لكنك تــعــرف بـــأن أعــضــاء 

الـــرئـــيـــســـة لـــلـــعـــمـــل، ولـــجـــنـــة لـــــويـــــدز الــــتــــي تـــهـــتـــم بـــالـــتـــفـــاصـــيـــل والـــتـــطـــبـــيـــقـــات الـــعـــمـــلـــيـــة، وكـــذلـــك 

الــمــكــتــتــبــيــن كـــانـــوا يــنــحــدرون مـــن أصــــول عـــوائـــل ارســتــقــراطــيــة وخــريــجــي الـــمـــدارس الــخــاصــة 

(public schools). أما خريجو المدارس الثانوية القائمة على مبدإ انتقاء التالميذ حسب 

قدراتهم (grammar schools) فكانوا ولعهود طويلة يقومون باألعمال المكتبية وبعيدين 

عن االكتتاب ومراكز اإلدارة والقرار (١٥).

لقياس  الــحــاالت  كل  في  صالحًا  ليس  العالية  الجامعية  الشهادات  حيازة  معيار  إن 

الكفاءة، كما كتبُت في إحدى مقاالتي. ويعّوض عنها سنوات الخبرة والعمل في مجال 

االختصاص، خاصة وأن «مهنة» التأمين، وكما ذكرت، مهنة ما زالت مفتوحة (ال تتطلب 

المهنة  لحرفنة  مــتــزايــدًا  ميــًال  هناك  أن  رغــم  فيها،  الــدخــول  يرغب  لمن  اخــتــصــاص)  شــهــادة 

من  الوساطة،  شركات  أو  التأمين  شركات  أو  لويدز  لــدى  ســواء   (professionalization)

معهد  شهادات  إحدى  أو  التأمين  في  المهارة  شهادة  على  الحصول  على  اإلصــرار  خالل 

التأمين القانوني.

إن الفكر الجاهز، أو اإليديولوجيا السائدة، أي إيديولوجية السلطة الحاكمة والطبقة 

الــمــالــكــة لـــثـــروات الــبــلــد، تــتــســّرب أو ُتـــســـرَّب إلــــى مـــجـــال الــتــعــلــيــم فـــي الـــمـــراحـــل األســاســيــة، 

وبفضلها ينشأ معظم األطفال من دون مساءلة وجود بعض المؤسسات كالَمَلكية. وهناك 

دراســــات ســوســيــولــوجــيــة بــهــذا الــشــأن فــي الــغــرب. ومـــع ذلـــك فـــإن طـــرق التعليم تــقــوم على 

التفاعل،  على  منه  أكثر  التلقين،  على  يقوم  عندنا  التعليم  أن  حين  في  والنقاش،  السؤال 

بحيث تغيب فرصة االستكشاف على التالميذ. هنا أتحدث عن العراق وقد يكون الوضع 

مــمــاثــــــــًال فـــي بـــلـــدان عــربــيــة أخـــــرى. ويـــبـــدو أن الـــهـــدف فـــي الـــغـــرب هـــو لــيــس مــجــرد اكــتــســاب 

المعرفة بل كيفية الوصول إليها.

لــقــد أصـــبـــَت أثـــنـــاء اســـتـــطـــرادنـــا فـــي الـــحـــديـــث، بــالــقــول إن الــمــســألــة تــتــعــلــق بــمــخــرجــات 

التعليم وخاصة طرق التدريس التفاعلية مقابل التلقين عندنا، وأن الجو أكثر ديمقراطية: 

 Godfrey Hodgson, Lloyd’s of London: A Reputation at Risk (Harmondsworth: Penguin Books, (١٥)
1986), p. 252.
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الكل محترم مهما كانت درجته ومستواه. عندنا مسألة التراتبية تأخذ بعدًا إنسانيًا، بمعنى 

إنـــســـانـــيـــًا ...إلـــــــــخ. أضـــيـــف إلـــــى ذلـــــك أن الـــبـــعـــض مــــن حــمــلــة  أن األعــــلــــى وظـــيـــفـــيـــًا هــــو أرقــــــى 

األكاديمي.  لقبه  من  مجردًا  مخاطبته  من  يمتعض  العراق  في  العليا  األكاديمية  الشهادات 

إن مـــا وصــفــتــه فـــي قـــولـــك ال يــلــغــي واقـــــع الـــتـــفـــاوت الــطــبــقــي ومــــواقــــف الــتــعــالــي فـــي الــغــرب 

على  الــحــصــول  أو  األخــطــاء  على  للتغطية  القديمة  الــمــدرســيــة  الــعــالقــات  داخـــل  والتحصن 

منافع، ومع ذلك، فإن هذا التفاوت يكاد أن يختفي في المناسبات الرسمية حيث يلبس 

الرجال، مع اختالف انتماءاتهم الطبقية، البدلة السوداء وربطة العنق.

الــكــبــيــرة (بــاريــس،  األوروبـــيـــة  مــن الــمــنــاســب مــقــارنــة ســـوق لــنــدن مــع الــمــراكــز التأمينية 

األولية  الجامعية  الــشــهــادات  حملة  مــن  كبير  عــدد  يشغل  حيث  وغــيــرهــا)  ميونيخ،  زيـــورخ، 

مثــًال، يشغل  الهندسي،  التأمين  ففي مجال  في شركاتهم.  مختلفة  وحتى الدكتوراه مواقع 

المهندس  يلعب  حيث  االكتتاب،  في  النمط  هــذا  اكتتابية.  مواقع  أوروبــا  في  المهندسون 

دورًا أساسيًا في تسعير وثائق التأمين ووضع الشروط، قّلما نراه في سوق لندن. فالعملية 

االكتتابية في ألمانيا وسويسرا ينظر إليها بصرامة علمية بفضل الدور المباشر للمهندسين 

تنظيم  في  العراقي  التأمين  سوق  اقتبسه  ما  (وهــذا  العملية  هذه  في  كمكتتبين  المختصين 

تجاوز  يتم  أن  قبل  لويدز،  في  وخاصة  طويل،  وقت  وسيمضي  الهندسي) (١٦).  االكتتاب 

يعرف  ما  وهــو  الشخصية  وميوله  المكتتب  وحــس  موهبة  على  اعتمادًا  االكتتاب  أسلوب 

.underwriting flair بالـ

هناك في سوق لندن شخصيات لم ألتِق بهم لكنهم كانوا مهمين في تاريخ التأمين 

 (Arthur Lloyd ستيرج  لــويــد  آرثـــر  ومنهم  قــراءاتــي  خــالل  مــن  عليهم  تــعــّرفــت  البريطاني، 

(Sturge, 1868-1942. كان ستيرج من أوائل من عمل في تأمين السيارات، وهو أول من 

 (Householders’ Comprehensive المساكن  على  للتأمين  الشاملة  الوثيقة  بصياغة  قام 

ستيرج  ولسون  ريموند  ابنه  لكن  الدراسية  خلفيته  على  أتعرف  لم   .Insurance Policy)

خاصة  مــدرســة  هــــارو،  مــدرســة  مــن  تــخــرج   (Raymond Wilson Sturge, 1904-1984)

(١٦) مـــصـــبـــاح كـــمـــال، «مـــؤيـــد الــصــفــار: مــكــتــتــب ومـــديـــر فـــي شــركــة تــأمــيــن عـــامـــة،» الـــثـــقـــافـــة الــــجــــديــــدة: الـــعـــدد ٣٨٠، 

<http://iraqieconomists. :االقتصاديين العراقيين شبكة  موقع  في  أيضًا  نشر  ص ٥٧ - ٦٦.   ،٢٠١٦ الثاني  كانون 

net/ar/2016/04/21/% d 9 % 8 5 % d 8 % b 5 % d 8 % a 8 % d 8 % a 7 % d 8 % a d - % d 9 % 8 3 % d 9 % 8 5 % d 8 % a 7 % d 9 % 8 4 - % 
d 9 % 8 5 % d 8 % a 4 % d 9 % 8 a % d 8 % a f - % d 8 % a 7 % d 9 % 8 4 % d 8 % b 5 % d 9 % 8 1 % d 8 % a 7 % d 8 % b 1 - % d 9 % 8 5 % d 9 
% 8 3 % d 8 % a a % d 8 % a a % d 8 % a 8 - % d 9 % 8 8 % d 9 % 8 5 % d 8 % a f % d 9 % 8 a % d 8 % b 1 - % d 9 % 8 1 % d 9 %8a/>.
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لها  رئيسًا  وكــان  لويدز  في  وعمل  األولــى،  إليزابيث  الملكة  أيــام  في   ١٥٧٢ سنة  تأسست 

في السنوات ١٩٦٤، ١٩٦٥، ١٩٦٦.

اشتهر  الــــذي   (Walter Dinsdale) ديــنــســديــل  والـــتـــر  األخـــــرى  الــشــخــصــيــات  بــيــن  مـــن 

المعهد  فــي  للتعليم  مــديــرًا  طويلة  لفترة  وكــان  التأمين،  ممارسي  تــدريــب  إشــاعــة  فــي  بـــدوره 

الــقــانــونــي لــلــتــأمــيــن فـــي لـــنـــدن. وكــــان رائــــــدًا لــتــعــلــيــم الــتــأمــيــن عـــن بــعــد، مـــن خــــالل الــمــراســلــة. 

وســـاهـــم فـــي تــطــويــر كــلــيــة الــتــأمــيــن فـــي ســيــربــتــن، إحـــــدى الـــضـــواحـــي خـــــارج لـــنـــدن، وكــذلــك 

عقد المؤتمرات التأمينية. ونشر العديد من الكتب التأمينية ومعاجم مصطلحات التأمين 

بــاإلســبــانــيــة والــفــرنــســيــة. كـــان كــتــابــه مــــبــــادئ الـــتـــأمـــيـــن هـــو أول كــتــاب فـــي الــتــأمــيــن أقـــــرأه باللغة 

العربية (نشرت ترجمته العربية في القاهرة سنة ١٩٦٥).

دراسة  تطوير  في  الفضل  له  كان  الذي   (Victor Dover) دوفر  فكتور  تعرف  وربما 

التأمين البحري في بريطانيا وخارجها وتدريسها كذلك. وله مؤلفات أساسية في التأمين 

الــبــحــري ظــلــت مــرجــعــًا لــلــعــامــلــيــن فـــي هـــذا الـــفـــرع داخــــل وخـــــارج بــريــطــانــيــا، وأشــهــرهــا كتابه 

 (Student’s Reference وبــعــدهــا   (A Handbook to Marine Insurance) الــمــوســوم 

كتبه  عــلــى  الـــعـــرب  مـــن  مــؤلــفــون  اعــتــمــد  وقــــد   Book of Marine Insurance Clauses)

كمراجع، ومن بينهم جمال الحكيم وبهاء بهيج شكري.

 (Dr Cecil غــولــدنــغ  ســيــســيــل  الــدكــتــور  هـــو  أذكـــرهـــا  أن  أود  الــتــي  األخـــــرى  الــشــخــصــيــة 

(Golding الذي اشتهر بكتابه (The Law and Practice of Reinsurance) الذي كان 

العربية،  التأمين  شركات  في  التأمين  إعــادة  ممارسي  قبل  من  عقود  لعدة  كمرجع  معتمدًا 

إضافة إلى كتب أخرى عن لويدز وتأمين السرقة وتأمين إصابات العمال وتأمين الحوادث 

رئيسًا  كــان  إنــه  حتى  والوساطة  التأمين  شركات  في  العمل  بين  غولدنغ  جمع  الشخصية. 

 ،(C. E. Golding and Company) اســـمـــه  تــحــمــل  لـــويـــدز  فـــي  مــعــتــمــدة  وســـاطـــة  لــشــركــة 

وســـاهـــم فـــي تــعــلــيــم وتـــدريـــس الــتــأمــيــن. وأفــــتــــرُض أن بــعــض رجـــــاالت الــتــأمــيــن الـــعـــرب ربــمــا 

قابلوا هذا الرجل وربما أمّدهم بخدمات في مجال إعادة التأمين.

مــواد  بــعــض  دّرســنــي  فــقــد   (H.A.L. Cockerell) كــوكــريــل  هــيــو  أذكـــر  أن  يفوتني  وال 

 (City يــونــيــفــرســتــي  ســيــتــي  فــــي   ١٩٧٧ - ١٩٧٨ لــلــمــاجــســتــيــر  ــًا  ــبـ طـــالـ كـــنـــت  عـــنـــدمـــا  الـــتـــأمـــيـــن 

(University في لندن وأشرف على أطروحتي، وكان يشغل موقع زميل بحوث أقدم في 

 ١٩٤٥ من  للفترة  للتأمين  القانوني  للمعهد  عامًا  أمينًا  كان  الجامعة.  في  التأمين  دراسات 
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إلى ١٩٧١ ولعب دورًا مهمًا في تطوير تعليم التأمين في بريطانيا، وهو من أدخل دراسة 

التأمين في سيتي يونيفرستي. أّلف العديد من كتب التأمين، ومنها كتاب عن تاريخ معهد 

الــتــأمــيــن الــقــانــونــي، وكــتــاب عــن مــبــادئ الــتــأمــيــن، وآخـــر عــن الــوســاطــة والــوكــالــة التأمينية في 

بريطانيا (١٧)،  فــي  التأمين  تــاريــخ  عــن  الكتابة  مــصــادر  حــول  مهّم  وكــتــاب  والتطبيق،  القانون 

التخرج  بعد  أثرها  فقدُت  التأمين  في  الــمــرأة  دور  حــول  منها  واحــدة  المقاالت،  وعــشــرات 

من الجامعة.

ربما ال يتذكر الجيل الجديد أيًا من هؤالء، وربما يبقى ذكرهم محصورًا في بطون 

وخــارجــهــا أيــضــًا، قد  الــكــثــيــرون. ولــكــن مــا نحن عليه، فــي ســوق لــنــدن  كتب ال يــقــرب منها 

جـــاء بفضل الــمــســاهــمــات الــعــمــلــيــة، أســـاســـًا، والــمــســاهــمــات الــفــكــريــة فــي مــجــال االكــتــتــاب، 

وقواعد ممارسة العمل، وتدريس التأمين ...إلخ. وقد استفاد العديد من الكّتاب العرب 

في  الحكيم  جــمــال  الــمــصــري  منهم  أذكـــر  لمؤلفاتهم.  أجنبية  كــمــراجــع  هـــؤالء  كــتــابــات  مــن 

شكري  بهيج  بهاء  والعراقي  قانونية (١٩٥٥)،  عملية  علمية  دراســة  البحري:  التأمين  كتابه 
في كتابه النظرية العامة للتأمين (١٩٦٠) والعديد من مؤلفاته األخرى.

• في الثقافة العربية المعاصرة ال يوجد كثير من الكتابات التي تتناول كيفية صناعة 

سعيد  وإدوارد  ذلك.  عن  كتب  عوض  لويس  المصري المعروف  المفكر  لنفسه.  المثقف 
أولـــــى هــــذا الـــمـــوضـــوع أهــمــيــة فـــي ســيــرتــه الـــذاتـــيـــة. واعـــتـــقـــد أن قــســطــنــطــيــن زريـــــق فــعــل الــشــيء 
نــفــســه. ال أظــــن أنـــه يــوجــد لــديــنــا بـــرادايـــم لــتــخــلــيــق رجـــل الــتــأمــيــن الــشــامــل أو كــامــل األوصــــاف 

.(rounded off) أو (accomplished) مالحظًا في هذا السياق عبارة
وليس  تأمين  رجــل  ألكـــون  توجيهي  على  يعمل  رضــا  عبد الباقي  الــعــام  مــديــري  كــان 

موظف تأمين فقط. كتب لي اآلتي في رسالة له:

لقد ذكرَت أني نصحت لك أن تدرس القانون مساء، ولكنك لم تذكر أني 

للتعيين  تسعى  زلــت  مــا  أنــك  بلغني  قــد  أن  وأخــبــرتــك  مــرة  ذات  استدعيتك 

قــرارك  أعــرف  أن  أريــد  ولكني  حقك  من  ذلــك  إن  لك  قلت  الخارجية.  في 

عدت  ثــم  أيــامــًا  استمهلتني   .(career insurer) أجعلك  أن  أخطط  ألنني 

إلـــي بـــقـــرارك الــنــهــائــي أن تبقى فــي الــتــأمــيــن. كـــان بــعــد ذلـــك أن أوفــــدت إلــى 

 H.A.L. Cockerell & Edwin Green, The British Insurance Business – A Guide to its History & (١٧)
Records (Sheffield: Sheffield Academic Press, 2nd Ed 1994; 1st Ed 1976).
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 SITC [Swiss Insurance Training Centre] بــــ  لــاللــتــحــاق  ســويــســرا 

بلغني  كما  غيره،  من  وربما  العراق،  من  بالمعهد  التحق  من  أفضل  فكنت 

من السويسريين (١٨).

أو  عنه  تتحدث  الــذي   (paradigm) األمثل  النموذج  أو  البراديم  هذا  مثل  كان  ربما 

ما يقرب منه هو الذي كان يدور في ذهن عبد الباقي رضا في مجالنا التأميني.

لـــقـــد بــــــدأت الـــعـــمـــل فــــي قـــســـم الـــحـــريـــق والــــــحــــــوادث فــــي فـــــرع بــــغــــداد لـــلـــشـــركـــة، ُنــقــلــُت 

الـــتـــأمـــيـــن فــــي اإلدارة الـــعـــامـــة، ومـــــن ثــــم إلـــــى الـــعـــمـــل لـــعـــدة ســـنـــوات  بـــعـــدهـــا إلـــــى قـــســـم إعـــــــادة 

فــي قــســم الــتــأمــيــن الــهــنــدســي، وهـــذه األخــيــرة كــانــت مــن أمــتــع وأخــصــب ســنــوات الــعــمــل في 

تأمين  بين  يجمع  الــذي  التأميني  المنتج  طبيعة  على  تتعرف  هنا  التأمينية.  ثقافتي  تكوين 

الـــضـــرر الــــمــــادي أثـــنـــاء فـــتـــرة اإلنــــشــــاء واالخـــتـــبـــار والـــصـــيـــانـــة لــلــمــشــروع والـــمـــســـؤولـــيـــة الــمــدنــيــة 

تــــجــــاه األغــــــيــــــار الـــنـــاشـــئـــة عــــنــــه. وســـأكـــتـــشـــف بـــعـــدهـــا فـــــي لــــنــــدن تـــأمـــيـــن الـــمـــســـؤولـــيـــة الـــعـــشـــريـــة 

اكتماله  بعد  اإلنــشــائــي  الــمــشــروع  مــن  المتوقعة  األربــــاح  وتــأمــيــن   (Decennial Liability)

.(Advance Loss of Profit)

مطلب  فهذا  العربية،  التأمين  أســواق  في  التأميني  المثقف  عن  التحدث  يمكنني  ال 

أكــبــر مــن الــمــعــرفــة الــمــتــوافــرة لـــي. فــي اعــتــقــادي أن خــيــر نــمــوذج لــصــنــاعــة الــمــثــقــف الــتــأمــيــنــي 

العمل  إتــقــان  بين  جمع  الــذي  شكري  بهيج  بهاء  هــو  الــعــراق  فــي  التأمين  مجال  فــي  لنفسه 

في بعض فروع التأمين والمعرفة النظرية التي تنظم العملية التأمينية. وتكتشف ذلك عند 

التي  المتخصصة  التأمينية  الــكــتــب  ومــجــمــوعــة  الــتــأمــيــن (١٩)،  فــي  تجربته  عــن  كتبه  مــا  قــــراءة 

نشرها بعد استقراره في عّمان.

بهاء  يمثله  الـــذي  الــنــمــوذج  هــذا  مــن  يقتربان  كــانــا  رضــا  الــبــاقــي  وعــبــد  رجــب  مصطفى 

معيدي  مــع  والــعــالقــة  لشركتيهما  الــمــالــيــة  الـــمـــالءة  وضــمــان  اإلدارة  يــجــيــدان  شــكــري،  بــهــيــج 

ووسطاء التأمين في أوروبا وتحفيز الموظفين وغيرها من متطلبات القيادة اإلدارية. نشر 

رجب بعض المقاالت في مواضيع تأمينية مختلفة وألقى محاضرات في ندوات عديدة. 

والمصرفي  والمحاسبي  التأميني،  فكره  عن  بالتعبير  ويكتفي  النشر  يتجنب  فإنه  رضــا  أمــا 

(١٨) رسالة بتاريخ ١٣ آب/أغسطس ٢٠١٣.

(١٩) بهاء بهيج شكري، بحوث في التأمين (عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، ٢٠١٢)، ص ٥ - ٨٢.
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الرسائل  وكذلك  الشأن  أصحاب  إلــى  المقدمة  والــمــذكــرات  المطالعات  خــالل  من  أيــضــًا، 

غير المنشورة.

لمؤسسة  رؤيــة  لك  تكون  أن  يمكن  مستحيل.  مشروع  شامل  تأمين  رجــل  تكون  أن 

أن  تستطيع  لن  لكنك  المختلفة  التأمين  فروع  في  مشترك  هو  ما  تجد  أن  يمكنك  التأمين، 

تكون أستاذًا لها جميعًا.

ســعــيــد  إدوارد  رســــمــــهــــا  الــــتــــي  الــــــصــــــورة  وفـــــــق  مـــثـــقـــفـــًا  يــــكــــون  أن  الــــتــــأمــــيــــن  رجـــــــل  يـــمـــكـــن 

لـــلـــمـــثـــقـــف (٢٠)، اإلنـــــســـــان الـــــــذي يـــصـــعـــب اخــــتــــزالــــه بـــشـــعـــار أو تــصــنــيــفــه ضـــمـــن مــــوقــــف حــزبــي 

ويحمل  السياسية  السلطة  عــن  االبــتــعــاد  نحو  يــنــزع  وهــو  مــعــّيــن،  فــكــري  مــذهــب  أو  سياسي 

المجتمع،  في  العامة  الحياة  في  دور  له  شخص  وهــو  للسلطة» (٢١).  الحقيقة  «قــول  عــبء 

ال يمكن اختزاله بكونه شخصًا احترافيًا مجهوًال ينتمي إلى فئة تقوم بأعمالها بحرفية (٢٢). 

إن المثقفة/المثقف هو بهذه الصفات، وغيرها، ألن نزعته األساس تكمن في االستقالل 

الفكري وفي طرحه لألسئلة الصعبة.

مثال  أقرب  ولعل  العربي.  التأمين  قطاع  في  وجودها  يندر  الصورة «السعيدية»  هذه 

له هو د. سليم الوردي (١٩٤٢ - ٢٠١٥) الذي جمع بعض هذه الصفات، فقد كتب في 

التأمين، لكن ما كتبه خارج التأمين تفصح عن هويته كمثقف (٢٣).

دعني أنقل لك ما جاء في كتيب نشرته بعنوان في استذكار د. سليم الوردي، فقد 

قدمته كاآلتي:

Edward W. Said, Representation of the Intellectual (London: Vintage, 1994)   (٢٠)

(٢١) عنوان الفصل الخامس من كتاب إدوارد سعيد.

(٢٢) مصدر سابق، ص ٨ - ٩.

(٢٣) نشر الكتب التالية:

علم االجتماع بين الموضوعية والوضعية (١٩٧٨)، مقتربات إلى المشروع السياسي العراقي، ١٩٢١ - ٢٠٠٣ 
وكتابه  المجنح (٢٠١١)،  وروايــتــه غــــارات الــثــور  المجتمع الــعــراقــي الــمــعــاصــر (٢٠٠٩)،  والدة  (٢٠٠٥)، ضـــوء عــلــى 

األخير االستبداد النفطي في العراق المعاصر (٢٠١٣). وله أيضًا عشرات المقاالت الرصينة.
وقد قمت بإعداد وتحرير ونشر تقييم له من بعض زميالته وزمالئه بعنوان في استذكار د. سليم الــوردي (مكتبة 

<http://iraqieconomists.net/ar/wp- االقـــتـــصـــاديـــيـــن الـــعـــراقـــيـــيـــن:  شــبــكــة  مــوقــع  فـــي  مــتــوفــر  الــكــتــاب  الـــعـــراقـــي).  الــتــأمــيــن 

content/uploads/sites/2/2016/01/Remebering-Dr-Saleem-Al-Wardi.pdf>.



٧١

التأمين  مؤسسة  لمكانة  منه  بوعي  التأميني  الشأن  في  االستغراق  جاء  لقد 

إلى  إشــارتــه  في  متواضعًا  وكــان  والجماعات،  األفـــراد  حياة  وفــي  الفكر  في 

التأمين  شــركــة  فــي  عمله  بفضل  اكتسبها  الــتــي  التأمينية  المعرفية  الحصيلة 

الوطنية. لنقرأ كيف اقترب د. سليم من هذا الموضوع:

إن اخــتــصــاصــي فـــي عــلــم االقـــتـــصـــاد، واهـــتـــمـــامـــي بــعــلــم االجـــتـــمـــاع، والـــشـــأن 

الــعــام، لــم يــحــوال دون إنــجــازي الــعــديــد مــن األبــحــاث والــمــقــاالت والكتب 

العراقي  التأميني  الفكر  فــي  المتواضعة  مساهماتي  إن  الــتــأمــيــن.  حقل  فــي 

هـــي حــصــيــلــة مـــا أضـــافـــه لـــي عــمــلــي فـــي قــطــاع الــتــأمــيــن الـــعـــراقـــي مـــن مــعــارف 

لعملي  يكون  أن  على  وحــرصــي  المعرفي،  فضولي  جانب  إلــى  وتــجــارب، 

الوظيفي مغزى معرفي (٢٤).

ويضيف على ذلك تقييمًا ُيعلي من مكانة المعرفة التأمينية في حياة اإلنسان:

لـــقـــد مــــّثــــل لــــي عـــمـــلـــي فــــي شــــركــــة الـــتـــأمـــيـــن الـــوطـــنـــيـــة مــــا يــــربــــو عـــلـــى ربــــــع قـــرن 

ومفارقاتها،  تفاصيلها  أستعيد  ما  غالبًا  المعرفية،  مسيرتي  في  مهمة  محطة 

وأوظــفــهــا فــي مــســيــرتــي الــمــعــرفــيــة الــراهــنــة، الــتــي بــاتــت تــنــصــّب عــلــى البحث 

أزال  ومـــا  كــنــت  الـــعـــام.  الــشــأن  ومــوضــوعــات  الــعــراقــي  المجتمع  ظــواهــر  فــي 

أؤمــــــن أن الــتــضــلــع الـــمـــعـــرفـــي فــــي الــــشــــأن الــتــأمــيــنــي يــفــتــح لـــلـــمـــرء نــــوافــــذ عــلــى 

الحقيقة  هــي  الــتــأمــيــن،  مـــادة  تمثل  الــتــي  األخــطــار  ألن  الــحــيــاة  شـــؤون  جميع 

من  بدءًا  حياته،  ومنعطفات  ومراحل  أطوار  جميع  في  اإلنسان  ترافق  التي 

والدته وصوًال إلى رحيله عن الحياة الدنيا (٢٥).

ســلــيــم الـــــــوردي شـــاهـــد جــيــد عــلــى أن رجــــل الــتــأمــيــن «الـــشـــامـــل» قـــد يـــــدور فـــي الـــدائـــرة 

الــضــيــقــة لــلــتــأمــيــن، دائـــــرة الــعــمــل الــفــنــي ومــتــطــلــبــاتــه، لــكــنــه يــســتــطــيــع أيـــضـــًا الـــخـــروج مــنــهــا إلــى 

الفضاء االقتصادي الذي تعمل مؤسسة التأمين داخله، ويهتم بثقافة التأمين في المجتمع.

ــــًال عــــن د. ســلــيــم الــــــــــوردي، «مـــعـــايـــشـــتـــي لـــتـــجـــربـــة الـــتـــأمـــيـــن فــــي شـــركـــة الـــتـــأمـــيـــن الـــوطـــنـــيـــة،» الـــمـــنـــشـــورة فــي  ـــ ــ ـــ ــــقــ ـــ (٢٤) نــ

هذا الكتاب.

(٢٥) الوردي، المصدر نفسه.
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أخلص من هذا إلى أن المثقف التأميني الشامل ال تخلقه شركات التأمين، بل رجل 

شخصي،  بجهد  يــعــمــل،  بــل  للتأمين  االحــتــرافــيــة  بالمعرفة  ال يكتفي  الـــذي  الــتــأمــيــن  وســيــدة 

لتجذير هذه المعرفة في سياقاتها التاريخية واالقتصادية والمجتمعية.
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المحور الرابع
المعرفة التأمينية والثقافة العامة

• اكـــتـــســـاب الــمــعــرفــة الــفــنــيــة فـــي مــجــال الــتــأمــيــن مــســألــة مــهــمــة. ولــكــن اكــتــســاب الــثــقــافــة 

الــعــامــة فـــي حــقــول الــقــانــون واالقـــتـــصـــاد وغــيــرهــا مـــن فــــروع اإلنــســانــيــات مــســألــة ال تـــقـــّل أهــمــيــة. 
فــي  اإلبـــــــــــــداع وتـــــمـــــّدنـــــا بـــــالـــــمـــــرونـــــة  مــــــن  تـــمـــّكـــنـــنـــا  األداة الـــــتـــــي  هــــــي  أن الــــثــــقــــافــــة الـــــعـــــامـــــة  تــــــــرى  فــــهــــل 

مواجهة المشاكل؟
التأمين،  عقد  تنتظم  أساسية  بمفاهيم  يلّم  أن  عليه  التأمين  مجال  في  يعمل  من  كل 

حيث  الــعــمــل،  مــمــارســة  خــالل  مــن  يكتسبه  أو  الــتــأمــيــن،  مــبــادئ  دراســـة  عند  يتعلمه  مــا  وهــو 

يتعّرف على ركن التراضي، وركن المحل، وركن السبب في عقود التأمين. مثلما يتعّرف 

عـــلـــى خـــصـــائـــص الـــعـــقـــد الـــتـــأمـــيـــنـــي: بـــأنـــه عـــقـــد رضــــائــــي، وعـــقـــد احـــتـــمـــالـــي، وعـــقـــد تــعــويــض، 

ــــان، وأنــــه عــقــد مــحــدد بــفــتــرة زمــنــيــة. ويــتــعــّرف عــلــى مـــبـــادئ حــســن الــنــيــة الــمــطــلــق،  وعــقــد إذعــ

من  وهــذه  الحلول.  وحــق  التعويض،  ومبدإ  المباشر،  السبب  ومبدإ  التأمينية،  والمصلحة 

جملة المعارف الفنية، وهي ذات صفة قانونية تكمن في صلب مؤسسة التأمين الحديثة. 

وقــــد تــوســعــت الــمــعــرفــة الــقــانــونــيــة، وخـــاصـــة فـــي مــجــال الــمــســؤولــيــات، أو قـــل الـــوعـــي بــهــذه 

تشريع  مع  ذلــك  وترافق  جديدة،  تأمينية  أغطية  استنباط  إفرازاتها  من  وكــان  المسؤوليات، 

العمل  رب  مسؤولية  كتأمين  آثــارهــا،  مــن  تأمينية  حماية  تستدعي  أوضــاعــًا  خلقت  قــوانــيــن 

والمسؤولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات.

الثقافة العامة في حقول اإلنسانيات التي ذكرتها ليست ضرورية في مجال التأمين 

ألن العملية التأمينية الصرفة من اكتتاب وتعويض وإعادة تأمين ال تحكمها الثقافة العامة 

بل نصوص مكتوبة بعناية. أذكر أن مديرًا عامًا لشركة تأمين عراقية قال، جوابًا على سؤال 
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الهدف  هــذا  مثل  إن  االستثمار،  خــالل  من  الوطنية  االقتصادية  التنمية  في  إدارتــه  دور  عن 

تعظيم  هــو  األســـاس  الــهــّم  كــان  فقد  يتبعها  كــان  التي  االستثمارية  للسياسة  ُمنظمًا  يكن  لــم 

والمال،  االقتصاد  حقل  عن  ببعيد  ليس  تأمين  رجل  من  صــادر  قول  هذا  الشركة.  مصالح 

فما بالك بالذين يقومون بتنفيذ المهام اليومية للعمل؟ وبالطبع، فإن كالمه ال ينتقص من 

مساهمته والشركة التي يديرها في التنمية االقتصادية.

العربية  اللغة  اللغوية،  المعرفة  في  له  حضورًا  يجد  قد  العامة  الثقافة  اكتساب  لكن 

عــلــى وجــــه الــتــخــصــيــص، فــهــي الــمــشــتــرك األكـــبـــر بــيــن أســــــواق الــتــأمــيــن الــعــربــيــة رغــــم شــيــوع 

اإلنكليزية في معظم دول الخليج. والمهم في سياق حديثنا هو التخلص من الصياغات 

الــلــغــويــة الــقــديــمــة الـــتـــي دخـــلـــت فـــي نـــصـــوص وثـــائـــق الــتــأمــيــن الــعــربــيــة الــتــقــلــيــديــة مـــن خــالل 

ترجمات ضعيفة لنصوص إنكليزية وفرنسية (١). ولنا في تجربة سوق لندن درسًا مفيدًا في 

بلغة  واستبدالها  القديمة  الصياغات  مــن  للتخلص  قوية  حركة  بــدأت  عندما  المجال  هــذا 

تحديد  في  الدقة  إلــى  اللغوية  المعرفة  هــذه  ترجمة  هو  للموضوع  اآلخــر  الجانب  حديثة. 

العقد  أطراف  مصالح  تتعرض  الدقة  غياب  ففي  معها،  نتعامل  التي  المصطلحات  معاني 

التأميني إلى خلل وإلى تفريط قد ينتهي إلى نزاع أمام المحاكم.

في رأيي أن الثقافة العامة التي يمتلكها رجل وسيدة التأمين مفيدة في التعامل مع 

المؤمن لهم ومعيدي التأمين وغيرهم. إنها وسيلة لتسهيل االتصال والتواصل مع الغير، 

كأن توفر لك الثقافة فهمًا أفضل لثقافة الغير، وبالتالي، عدم الوقوع في فخ التعالي. من 

آثار غياب الثقافة العامة ما نالحظه عند بعض موظفي التأمين في تعاملهم مع مطالبات 

تعويض المؤمن لهم، ممن هم على درجة أقّل من التعليم، باستخفاف وكأنهم متسولون 

أمام شركة التأمين وليسوا بأصحاب حق قائم على عقد (٢).

بـــالـــمـــرونـــة فــي  الـــثـــقـــافـــة الـــعـــامـــة هــــي مــــن ضـــمـــن األدوات الـــتـــي تـــمـــدنـــا  اتـــفـــق مـــعـــك بـــــأن 

ــّيـــنـــة فـــــي دراســـــــــة مـــؤســـســـة الـــتـــأمـــيـــن وفــــــي الـــتـــعـــامـــل مـــــع الــــمــــؤمــــن لـــهـــم.  مــــواجــــهــــة مـــشـــاكـــل مـــعـ

ولــذلــك فـــإن الــــدرس الــتــأمــيــنــي ال يــخــلــو مــن تــقــديــم مــؤســســة الــتــأمــيــن ضــمــن إطــــار تــاريــخــي، 

خالية  بلغة  األســاســيــة  التأمين  وثــائــق  بعض  ترجمة/صياغة  عاتقه  على  للتأمين  الــعــربــي  الــعــام  االتــحــاد  (١) أخــــذ 

من التعقيد.

(٢) فـــي مكتبتي كتاب قرأته قبل عــدة عقود ألستاذ في القانون والتأمين في جامعة نبراسكا، يتناول العالقات 

 Willis Park Rokes, Human Relations in Handling Insurance طــلــبــات الــتــعــويــض:  مــع  الــتــعــامــل  فــي  اإلنــســانــيــة 
Claims (Homewood, Illinois, Richard D Irwin, Inc. 1967, 1981).
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بين  والربط  التعمق  وفي  التفاصيل  في  تفاوت  مع  ...إلــخ.  سيكولوجي  أو  اقتصادي،  أو 

الــمــؤســســة ومــحــيــطــهــا (٣). وهــنــا يــجــب أن ُيــفــهــم بـــأن الــمــرونــة ال تــعــنــي الــتــخــلــي عــن الحقوق 

وااللتزامات التي يقوم عليها عقد التأمين.

جميع  بمصائر  تعنى  اجتماعية  كمؤسسة  التأمين  إلى  النظر  تعني  هنا  العامة  الثقافة 

الــمــنــضــويــن تــحــتــهــا كــــي ال تــــضــــام حــقــوقــهــم مــــن خـــــالل الـــتـــعـــامـــل الــــمــــرن مــــع الـــبـــعـــض، عــلــى 

حـــســـاب مــجــمــوع الــمــؤمــن لـــهـــم، إال فـــي حـــــاالت مــعــّيــنــة كــالــتــســويــة الــرضــائــيــة أو الـــدفـــع من 

مقترن  بفعل  لهم  ن  المؤمَّ بها  يتسبب  التي  األضـــرار  عن  التعويض  استبعاد  مع  إلــزام  دون 

بالتحايل أو الغش أو سوء النية.

معرفي  حقل  فــي  تخصصية  بمعرفة  ال ترتبط  التي  المرونة  عــن  تاريخية  أمثلة  هناك 

كاالقتصاد أو القانون أو التاريخ، بل ترتبط بثقافة عامة مستّلة من مصادر مختلفة تصبُّ 

لمؤسسة  واالقتصادية  االجتماعية  الوظيفة  من  اإلعــالء  في  التأمين  ممارسي  عظماء  عند 

تاريخ  فــي  بــه  اشتهر  مــا  بين  مــن  اشتهر،  الــذي  هيث  َكــْثــَبــرت  مثال  يحضرني  وهنا  التأمين. 

الــتــأمــيــن الــبــريــطــانــي، بــبــرقــيــتــه إلــــى وكــيــلــه فـــي ســــان فــرنــســيــســكــو مــبــاشــرة بــعــد حـــــادث الـــزلـــزال 

الذي ضرب المدينة في ١٨ نيسان/أبريل ١٩٠٦: «أدفع التعويض لجميع حاملي وثائق 

كان  مــبــدإ  على  يــقــوم  مــوقــف  وهــو  وثــائــقــهــم» (٤).  شـــروط  عــن  النظر  بــغــّض  بالكامل  التأمين 

ن أيضًا. ن لهم مفيد للمؤمِّ ينادي به، وهو: إن ما هو مفيد للمؤمَّ

أقرب مثال لهذا المبدإ هو ما كتبه لي عبد الباقي رضا:

بعد سنة وأكثر وأنا في شركة بغداد للتأمين [شركة خاصة خضعت للتأميم 

الكثير  والتهم  لألقمشة  دانــيــال  ســوق  فــي  كبير  حــريــق  حصل   [١٩٦٤ سنة 

الحريق  أخمد  أن  بعد  شركتنا.  لــدى  عليها  مؤمنًا  كــان  التي  المحالت  مــن 

التعويضات  لتسوية  مكتب  استحداث  إلــى  بـــادرت  الكبيرة  أضـــراره  وبــانــت 

داخــــل الـــســـوق، وأظــــن أن رفــعــت الــفــارســي ُكــّلــف بـــإدارتـــه، وبــاشــرنــا بتسوية 

السوق  أبناء  نفوس  في  طيب  أثر  له  كان  مما  وعاجــًال  موقعيًا  التعويضات 

وكذلك المسؤولين. من جهة أخرى، وّجهنا الجهاز اإلنتاجي في الشركة 

 Irving Peffer and David R Klock, Perspectives on Insurance (Englewood Cliffs, New Jersey, (٣)
1973).

 Antony Brown, Cuthbert Heath: Maker of the Modern Lloyd’s of London (Newton Abbot and (٤)
London: David & Charles), p. 95.
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لــحــصــد نــتــائــج عــمــلــنــا بــــإجــــراء الــتــأمــيــن عــلــى الـــمـــحـــالت غــيــر الـــمـــؤمـــن عليها 

فكانت حملة إنتاجية فريدة وناجحة (٥).

من  أيــضــًا  تمكننا  التي  األدوات  بين  مــن  هــي  الــواســع  المعنى  بهذا  العامة  الثقافة  إن 

تحديات  لمواجهة  التأميني  الُمنتج  إبداع  من  تمكننا  وهي  المشاكل.  مواجهة  في  اإلبــداع 

عليها  يترتب  ومــا  الحديثة  والتكنولوجيا  الصناعة  ديناميكية  مــن  تنشأ  التي  وتلك  الطبيعة 

مـــن مــســؤولــيــات. لــقــد كــانــت مــؤســســة الــتــأمــيــن، فـــي تــاريــخــهــا الــطــويــل، حـــاضـــرة لــالســتــجــابــة 

لتغطية المخاطر الجديدة والمساهمة في اإلبقاء على ديمومة اإلنتاج، مثلما كان لها دور 

تاريخي في تطوير منع الخسائر، وكانت بهذه الصفة ُمساِهمة في تطوير الحقل المعرفي 

إلدارة الخطر.

• أنا طرحت سؤالي حول موضوع الثقافة أو المعلومات العامة متأثرًا برأي المفكر 

الكبير قسطنطين زريق الذي يقول في كتاب «ذكريات... سيرة لم تكتمل»: «فإذا كانت 
دراستي في برنستون قد دربتني على االختصاص الجزئي من جهة، فإنها من جهة أخرى 
ف ــتــحــت لــــي آفـــــاقـــــًا أرحــــــــــب... فــــقــــدرت أهـــمـــيـــة الـــجـــمـــع بـــيـــن الـــبـــحـــث الــتــخــصــصــي الـــقـــائـــم عــلــى 
الــحــقــائــق الــجــزئــيــة الــتــي تــصــغــر يـــومـــًا بــعــد يــــوم تــبــعــًا لــتــقــدم الــعــلــم وتــعــمــق االخـــتـــصـــاص، وبــيــن 
الثقافة الجامعة التي تأخذ فيها هذه الحقائق مكانتها وتتآلف فيما بينها في نسق كامل أو 

شبه كامل» (٦). فهل من تعليق؟
قبل أن أعرض تعليقي على هذا السؤال، أرى من المناسب أن يطلع القارئ/القارئة 

على وجهة نظرك التي ألحقَتها بالسؤال:

«أنا أتمنى عليك أن تجيب على هذا السؤال بتوسع وأقول من باب تبادل 
وجهات النظر:

التخصص  صاحب  أن  أعتقد  ولكني  الدقيق،  التخصص  بإتقان  أحتفي  أنا 
الوطني  المشروع  خدمة  فــي  تخصصه  يسّخر  كيما  عامة  ثقافة  إلــى  يحتاج 

(٥) رســالــة بتاريخ ٢٦ آذار/مـــارس ٢٠١١، ضمنته في كتاب بعنوان مؤقت رســائــل فــي السيرة الــذاتــيــة والتأمين 

(٢٠١٣). يــضــم الــكــتــاب مــجــمــوعــة مــن رســائــل األســـتـــاذ عــبــد الــبــاقــي رضـــا كتبها جـــوابـــًا عــلــى سلسلة مــن األســئــلــة التي 

قدمتها له. لم يرغب حتى اآلن بنشره.

(٦) قسطنطين زريق، ذكريات... سيرة لم تكتمل، تحرير: هشام نشابة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 

٢٠١٧)، ص ٤٦. (هامش لتيسير التريكي).
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(أذكّــر برأي طه حسين - ليس للعلم وطن ولكن هناك علماء لهم أوطا ن) 
أو اإلنساني بصورة أشمل.

نــــحــــن نـــنـــتـــظـــر مــــــن الــــمــــهــــنــــي الــــمــــتــــخــــصــــص أن يـــــكـــــون صـــــاحـــــب هــــــــّم اجـــتـــمـــاعـــي 
ووطــنــي وإنــســانــي وهــو ال يــرقــى إلــى هــذا الموقف مــن دون ثقافة عــامــة. في 

تاريخنا كان العلماء علماء وفالسفة في الوقت عينه.
يتعمق التخصص يومًا بعد آخر ويتسارع التغّير والثقافة العامة هي وسيلتنا 

للتأقلم مع المتغّيرات المتسارعة.
فــروع  مختلف  فــي  قـــراءة  عــن  ال نــتــحــدث  الثقافة الــعــامــة  عــن  نتحدث  حينما 
الـــمـــعـــرفـــة. لــلــنــاس أذواق ومـــيـــول مــخــتــلــفــة ولـــكـــن الــــقــــراءة فـــي أي فــــرع بــجــديــة 
تــوصــلــنــا إلـــــى الــــهــــدف نـــفـــســـه: الــــمــــؤرخ وعــــالــــم االجـــتـــمـــاع وعــــالــــم الـــســـيـــاســـة قــد 

يصلون إلى الخالصات نفسها من زوايا نظر مختلفة.
الـــمـــهـــم أن نــقــنــع الــــنــــاس بــــالــــقــــراءة. قــــد يــحــقــق الــمــخــتــص نـــجـــاحـــًا مــهــنــيــًا ولــكــن 

هيهات أن يترك أثرًا من دون ثقافة، أي بالتخصص لوحده.
هذا ما كان يجول في خاطري وأنا أضع السؤال.

وأرجو أال يكون هذا التعليق من باب لزوم ما ال يلزم».

ما جال في خاطرك هو توضيح وتفسير للفقرة التي اقتبسَتها من المفكر قسطنطين 

زريق، ولذلك فإنني سأتناول بعض األفكار التي أوردتها في تعليقك.

إن الــتــوســع فـــي الــتــعــلــيــق يــقــضــي نــقــل الــمــوضــوع مـــن الــمــجــال الــتــأمــيــنــي الـــصـــرف إلــى 

المجال السياسي - االقتصادي - الثقافي، وكأني بك ترمي من وراء االقتباس من المفكر 

قــســطــنــطــيــن زريـــــق وتـــقـــديـــم وجـــهـــة نـــظـــرك، الــكــشــف عـــن ســبــل خـــــروج مـــمـــارس الــتــأمــيــن من 

واالنشغال  سارتر،  نمط  على  وااللــتــزام،  العامة،  الثقافة  فضاءات  إلى  التخصصية  قوقعته 

بما تسميه بالمشروع الوطني. وباختصار، فإنك تدعو إلى إعادة توصيف ممارس التأمين 

ليكون مثقفًا بالمفهوم الذي طرحه غرامشي.

الــثــقــافــة الــعــامــة وتطبيقاتها  فـــي جـــوابـــي عــلــى ســـؤالـــك الــســابــق، قـــّدمـــت بــعــض مــالمــح 

ــــدءًا مـــن الــمــعــرفــة الــلــغــويــة وانـــتـــهـــاًء بـــاإلعـــالء مـــن الــوظــيــفــة االجــتــمــاعــيــة  فـــي مـــجـــال الــتــأمــيــن بــ

واالقتصادية لمؤسسة التأمين. ومن رأيي أننا قد نظلم ممارس التأمين المتخصص الذي 
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بكفاءة  الــتــأمــيــن  آلــيــة  إدارة  فـــإن  اخــتــصــاصــه  دون  ومـــن  دونـــه  فــمــن  الــعــامــة،  الــثــقــافــة  إلـــى  يفتقر 

وبعدالة تتعرض لسوء االستخدام واالنتقاص من الحقوق وااللتزام بالواجبات.

ــثـــقـــافـــة الــــعــــامــــة وإنــــمــــا االفــــتــــقــــار إلـــى  الـــمـــشـــكـــلـــة لـــيـــســـت مــــحــــصــــورة فــــي االفــــتــــقــــار إلــــــى الـ

أورد  دعني  االختصاص.  خارج  تمتد  التي  التأمينية  المعرفة  قل  أو  العامة  التأمينية  الثقافة 

لـــك مــثــــــــاًال. تــضــم وثـــائـــق الــتــأمــيــن غــيــر الـــبـــحـــري اســتــثــنــاء خــطــر الـــحـــرب واألعــــمــــال الــحــربــيــة 

...إلــــــخ. إن قــّلــة مــن مــمــارســي الــتــأمــيــن الــمــخــتــصــيــن - وفـــي هـــذا الــمــجــال فـــإن االخــتــصــاص 

في  وجــــوده  وســبــب  االســتــثــنــاء  هـــذا  تــاريــخ  يــعــرف  بــالــتــعــويــض -  الــمــطــالــبــات  بتسوية  ينحصر 

األهلية  الحرب  بدء  مع  الموانئ  في  المخازن  في  وخاصة  الخسائر  (تراكم  التأمين  وثيقة 

على  الممتلكات  تأمين  استثناء  لــنــدن  ســوق  فــي  المكتتبين  واتــفــاق   ١٩٣٦ سنة  اإلسبانية 

اليابسة بموجب ما يعرف بـ (Waterborne Agreement 1937) الذي حصر التأمين على 

البضائع المنقولة بحرًا فقط).

إذا اعـــتـــبـــرنـــا الـــمـــعـــرفـــة بـــتـــاريـــخ الـــتـــأمـــيـــن جـــــــزءًا مــــن الـــثـــقـــافـــة الــــعــــامــــة، عـــنـــدهـــا يــصــبــح مــن 

الضروري على المتخصص أن يوسع مجال إدراكه المعرفي. هناك العديد من المسّلمات 

في العملية التأمينية يطبقها المختص من دون أن يعرف خلفيتها التاريخية أو االقتصادية.

صاحب  يــكــون  وهـــو «أن  الــمــتــخــصــص  الــمــهــنــي  مــن  تــتــوقــعــه  مــا  إلـــى  ننتقل  اآلن  دعــنــا 

هـــّم اجــتــمــاعــي ووطـــنـــي وإنـــســـانـــي، وهـــو ال يـــرقـــى إلـــى هـــذا الــمــوقــف مـــن دون ثــقــافــة عــامــة. 

فـــي تــاريــخــنــا كــــان الــعــلــمــاء عــلــمــاء وفــالســفــة فـــي الـــوقـــت عــيــنــه». وهــــو مـــا اخــتــزلــتــه بــااللــتــزام 

السارتري (٧).

أنــــت تــتــوقــع مـــن الــمــهــنــي الــمــتــخــصــص أن يــكــون مـــعـــادًال لـــألديـــب الــــذي يــكــتــب الــنــثــر 

يعرف  أن  تريده  إنــك  أي  المجتمع.  تجاه  مسؤوًال  يكون  وأن  ســارتــر)،  عند  الشعر  (وليس 

أن  تــريــده  فيها.  يعمل  الــتــي  االجتماعية  االقــتــصــاديــة -  التشكيلة  فــي  موقعه  هــو  وأيـــن  نفسه 

يــرفــض فــكــرة «الـــفـــن مـــن أجــــل الـــفـــن» (الـــتـــألـــق فـــي الــمــمــارســة الــمــهــنــيــة مـــن أجــــل الــمــمــارســة، 

الـــــــــدوران فــــي دائـــــــرة مـــغـــلـــقـــة). تــــريــــده أن ال يــكــتــفــي بـــالـــتـــزامـــه فـــقـــط بـــنـــصـــوص وثــــائــــق الــتــأمــيــن 

ــن لــهــم والمجتمع  الــمــؤمَّ مــن مجتمع  أكــثــر  الــتــقــرب  بــهــا، بــل  الــمــرتــبــطــة  الــمــبــادئ  وتــطــبــيــقــات 

األكبر: مؤسسة التأمين كبنيان مساهم في التشكيلة االقتصادية - السياسية.

Jean-Paul Sartre, What is Literature, 2nd ed. (London: Routledge, 2001).   (٧)
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عــلــىَّ أن أعــتــرف بـــأن هـــذا الــمــوضــوع جــديــد عــلــيَّ رغـــم أنـــي كـــدت أقــتــرب مــنــه عندما 

كتبت في جوابي على أسئلة سابقة: لماذا اخترت مهنة التأمين متأثرًا برسالة كتبها ماركس 

الشاب إلى أبيه؟. ولعل هناك من هم أقدر منا على البحث فيه.

الــمــشــكــلــة الـــتـــي أراهـــــا فـــي مـــوضـــوع االلــــتــــزام هـــي أنـــهـــا تــفــتــرض مـــن الــمــهــنــي الــتــأمــيــنــي 

الـــمـــخـــتـــص مــــمــــارســــة حــــريــــة االخــــتــــيــــار بـــيـــن بــــدائــــل تــــصــــبُّ فــــي الــــهــــّم االجـــتـــمـــاعـــي والـــوطـــنـــي 

واإلنـــســـانـــي. هــــذه الــحــريــة لــيــســت مـــتـــوافـــرة لــه/لــهــا ألنــــه مــقــّيــد بــلــغــة (مــصــطــلــحــات) الــتــأمــيــن، 

وبــنــصــوص وثــائــق الــتــأمــيــن، وبــحــزمــة مــن الــقــوانــيــن والــمــدونــات والــقــواعــد الــرقــابــيــة. عليه أن 

عينه»  الــوقــت  فــي  وفــالســفــة  علماء  العلماء  كــان  نــعــم، «لــقــد  الــضــوابــط.  هــذه  ضمن  يتحرك 

أحد  في  شهادة  يحمل  أنــه  (بمعنى  عالمَا  يكون  أن  المتخصص  التأميني  المهني  ويمكن 

الفروع العلمية) ويمكن أن يكون فيلسوفًا (اكتسب المعرفة بها بجهد شخصي) يستعمل 

مناهجها في تحليل اللغة، مثــًال، لدراسة طلب للتعويض. لكن العلم والفلسفة لوحدهما 

التأميني  المصطلح  في  باالستغراق  مطالب  فصاحبها  التأمين،  مهنة  لممارسة  كافيين  غير 

بذاته  قائم  «عــلــم»  بمثابة  يكون  أن  يكاد  فالتأمين  لــه،  المنظمة  والقوانين  التأمين  ومــبــادئ 

رغم أن روافده تنبع من مصادر معرفية أخرى.

بالمفهوم  نستعين  أن  يمكن  وهنا  كمثقف،  التأمين  ممارس  إلــى  ننظر  أن  علينا  بقي 

الــــذي طــرحــه أنــطــونــيــو غـــرامـــشـــي (٨)، رغـــم أنـــه كـــان مــعــنــيــًا مـــن جــهــة بــتــاريــخ إيــطــالــيــا وتــوحــيــد 

وحتى  الــقــومــي  الــتــوحــيــد  فــي  والمثقفين  واألدب  والــثــقــافــة  الــلــغــة  ودور   ١٨٧٠ ســنــة  الــدولــة 

وفي  الــرأســمــالــيــة  ظــل  فــي  المثقف  دور  أخـــرى،  جهة  ومــن  ميكافيللي (٩)؛  وبولطيقا  مكانة 

عملية التحول صوب االشتراكية.

تضمُّ أطروحات غرامشي حول المثقف واحدة تدعو إلى إلغاء التقسيم بين العمل 

تنظيم  فــي  تعمقًا  زاد  والـــذي  الــدولــة،  جهاز  وفــي  المدني  المجتمع  فــي  والــفــكــري  الــيــدوي 

عملية اإلنتاج الرأسمالية (١٠). وكذلك، العالقة بين المعرفة والسلطة، وهو ما تناوله في ما 

 Antonio Gramsci, Selection from the Prison Notebooks, edited and translated by Quintin Hoare (٨)
and Geoffrey Nowell Smith (London: Lawrence and Wishart, 1971), pp. 3-24.

 Antonio Gramsci, The Modern Prince & Other Writings, translated by Louis Marks (New York: (٩)
International Publishers, 1987, 1st Ed 1957), pp. 135-189.

 Harry :(١٠) راجــــــع بــهــذا الــشــأن فيما يــخــص المشتغلون فــي األعــمــال المكتبية، والــخــدمــات، وتــجــارة الــتــجــزئــة

Braverman, Labor and Monopoly Capital (New York: Monthly Review Press, 1974), pp. 293-377.
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مفهوم  ضمن  االستشراق (١٢)  عن  كتابه  في  سعيد  إدوارد  واستخدمه  فوكو (١١)،  ميشيل  بعد 

الخطاب (discourse) وكذلك في كتابه حول صور المثقف (١٣).

يـــقـــول غـــرامـــشـــي إن كــــل الــــنــــاس مـــثـــقـــفـــون، ولـــكـــن لـــيـــس كــــل الــــنــــاس يـــقـــومـــون بــوظــيــفــة 

الــمــثــقــف. وهـــو بــهــذا يــوســع مـــن تــعــريــف الــمــثــقــف لــيــشــمــل مـــن يــقــوم بــوظــائــف تنظيمية في 

ــتــــاج. والـــــذي يــعــنــيــنــا مـــن هـــذا الــتــوصــيــف  الــمــجــتــمــع الــمــدنــي، وفـــي الــســيــاســة، والــثــقــافــة واإلنــ

المختلفة  المكتبية  بــاألعــمــال  والمشتغلين  كــالــمــدراء  اإلنــتــاجــي  الــنــشــاط  فــي  الــعــامــلــون  هــو 

وإعــادة  والتعويض  االكتتاب  اختصاصات  في  وخــبــراء  ومهندسين  حقوقيين  من  وغيرهم 

ــًا وراء تـــوصـــيـــف غـــرامـــشـــي، مــثــقــفــون تــقــلــيــديــون  الـــتـــأمـــيـــن، فـــهـــم، جــــريــ الـــتـــأمـــيـــن فــــي شــــركــــات 

(traditional intellectuals) يعيدون إنتاج وفعل األشياء نفسها من جيل إلى آخر. وهو 

يميز هؤالء من المثقفين العضويين (organic intellectual) المرتبطين بإحدى الطبقات 

االجتماعية. وفي رأيه أن الرأسماليين لهم مثقفوهم من المدراء الصناعيين واالقتصاديين 

وغيرها.  القانوني  والــنــظــام  الثقافة  شــؤون  تنظيم  فــي  والعاملين  المدنية  الخدمة  وموظفي 

وهــــو يـــقـــول بــــأن كـــل طــبــقــة نــاهــضــة تــجــد فـــئـــات جـــاهـــزة مـــن الــمــثــقــفــيــن الــتــقــلــيــديــيــن يــعــرضــون 

هؤالء  دمــج  على  تعمل  الطبقة  هــذه  مثل  وإن  الحاكمة،  الطبقة  عن  مستقلة  كفئة  أنفسهم 

المثقفين واستمالتهم لها، أي تحّولهم إلى مثقفين عضويين.

ما نريده من هذا العرض (المسألة أكثر تعقيدًا من هذا العرض المبسط) ليس بيان 

بالمعنى  مثقفون  أيضًا  أنهم  على  التأكيد  بل  التأمين،  قطاع  في  للعاملين  الطبقي  االنتماء 

الــغــرامــشــي. هــم مــثــقــفــون تــقــلــيــديــون طــالــمــا أنــهــم ال يــنــتــمــون إلـــى حـــزب مــعــّيــن يــحــمــل قضية 

المالمح.  محدد  غير  الوطني»  «المشروع  في  المشاركة  تسميه  ما  أو  عاتقه،  على  التغيير 

في  كموظفين  ولكن  التغيير،  رايــة  يحملون  عضويين  مثقفين  إلى  يتحولون  قد  كأفراد  هم 

الواحد  إن  لهم.  مرسوم  إطار  ضمن  العمل  إال  عليهم  ما  شركاتهم  في  مختلفة  مستويات 

عــامــة،  ثــقــافــة  مــعــرفــة -  يــمــتــلــك   (١٤) (knowledge worker) مــعــرفــيــًا  ـــــًال  عــامـــ إال  لــيــس  مــنــهــم 

Michel Foucault, The Archaeology of Knowledge (London: Tavistock Publications, 1974).   (١١)

Edward Said, Orientalism (London: Routledge & Kegan Paul, 1978).   (١٢)

(١٣) Edward W. Said، المصدر نفسه.

 Peter Drucker, Landmarks of (١٤) كـــتـــبـــت فـــي دراســـــة ســابــقــة لـــي أن عـــبـــارة «الـــعـــامـــل الــمــعــرفــي» مــســتــلــة مـــن

Tomorrow (New York: Harper & Row, 1957), p. 122.
وقد استخدم االقتصادي بول باران عبارة «العامل بالفكر» تمييزًا من «العامل باليد» من منظور ماركسي ليستنتج 

أن الشرط األســاس ألن يكون الفرد مثقفًا هو الرغبة المسكونة فيه لقول الحقيقة، إضافة إلــى الشجاعة، واالستعداد 
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هذه  الــمــعــارف  مجموعة  فيها.  يعمل  التي  التأمين  بشركة  ومعرفة  التأمين،  بصناعة  معرفة 

مقيدة  لــه  المتوافرة  والنقد  الحرية  مساحة  لكن  بــإتــقــان،  وظيفته  مهمات  ألداء  يستخدمها 

سواء أكان يعمل في شركة خاصة أو حكومية.

أنـــت مــهــمــوم بـــواقـــع ومــســتــقــبــل الــعــالــم الــعــربــي وتــخــشــى اســتــمــرار تـــدهـــوره الــســيــاســي، 

والــتــدمــيــر الــــذاتــــي (١٥)، وتــريــد توظيف  بــديــنــامــيــة الــفــشــل  وهـــو مــا يسميه الــمــفــكــر جــــورج قـــرم 

مؤسسة التأمين لتكون إحدى رافعات تجاوز هذا الواقع. وهذا غير ممكن، كما حاولت 

حــول «أهمية  زريــق  قسطنطين  مــن  اقتبسته  مــا  ضمن  نتحرك  أن  يكفي  أنــه  وأظــن  أبينه.  أن 

الــجــمــع بــيــن الــبــحــث التخصصي الــقــائــم عــلــى الــحــقــائــق الــجــزئــيــة الــتــي تصغر يــومــًا بــعــد يــوم 

تبعًا لتقدم العلم وتعمق االختصاص، وبين الثقافة الجامعة التي تأخذ فيها هذه الحقائق 

كتابه  إطــار  فــي  معه  نفكر  أو  كــامــل».  شبه  أو  كامل  نسق  فــي  بينها  مــا  فــي  وتتآلف  مكانتها 

نـــحـــن والــــمــــســــتــــقــــبــــل (١٦) الـــــذي كــتــبــه قــبــل أكـــثـــر مـــن أربـــعـــة عـــقـــود، ونــشــيــع فـــكـــرة تــوطــيــن الــعــلــم 
والتكنولوجيا في العالم العربي.

للبحث العقالني من دون خوف مما سيقود إليه. وهو هنا يقتبس مقولة كارل ماركس الشهيرة: «نقد ال يرحم لكل ما 

هــو مــوجــود، ال يــرحــم بمعنى عــدم الــخــوف مــن النتائج التي يتوصل إليها النقد وبمعنى عــدم الــخــوف مــن الــصــراع مع 

 Paul Baran, «The Commitment of (من رسالة ماركس إلى آرنولد روج، أيلول/سبتمبر ١٨٤٣) «.القوى المهيمنة

 the Intellectual,» Monthly Review, 1961, included in Paul Baran, The Longer View (New York: Monthly
Review Press, 1961), pp. 3-15.

(لقد ذكرت هذه المعلومات في محور آخر من حوارنا، وأنا أستعيده هنا لقناعتي بأهمية األفكار الواردة فيها).

(١٥) جــورج قرم، «العرب: من دينامية الفشل إلى التدمير الذاتي،» المستقبل العربي: العدد ٤٧١، أيار/مايو 

٢٠١٨، ص ٩ - ٢٠.

(١٦) قسطنطين زريق، نحن والمستقبل (بيروت: دار العلم للماليين، ١٩٧٧، ط٢، ١٩٨٠).
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 المحور الخامس
نـــحـــن واآلخــــــــــــر

• حينما نتكلم عن عالقتنا باآلخر  فإن موضوع الهوية يطرح نفسه. هل تود الكالم 

في هذا الموضوع؟
و٢) علي أحمد  شعبان   (١)  عبد الحسين   (١ كتابات  من  استفدت  سأقترح  ما  في  أنا 

سعيد [أدونيس] (٢).
جميع  بين  المشترك  األدنـــى  الــحــد  تمثل  الــتــي  الثقافية  الــســمــات  مجموعة  هــي  الــهــويــة 
الذين ينتمون إليها، والتي تجعلهم يعرفون ويتميزون بصفاتهم تلك عما سواهم من أفراد 
مع  بالمقارنة  إال  هويتنا  نــحــدد  أن  ال يمكن  ونــحــن  األخـــرى. (شــعــبــان).  األمـــم والــجــمــاعــات 
اآلخر. فأنا لست اآلخر الدائم الحضور في حياتي. وما يهمني التأكيد عليه هو أن الهوية 
لـــيـــســـت مـــعـــطـــى جـــــاهـــــزًا وإنــــمــــا عـــمـــل يـــجـــب إكـــمـــالـــه دائـــــمـــــًا (أدونـــــــيـــــــس)، وهــــــي عــمــلــيــة إبـــداعـــيـــة 
والتفاعل  اآلخـــر  على  باالنفتاح  إال  ال تتحقق  واإلبــــداع  اإلكــمــال  عملية  ومفتوحة.  مستمرة 
معه. وبقدر االنفتاح على اآلخر فإن الهوية تزداد غنى، وبقدر ما تنكمش الذات وتتقلص 
تتالقى  مفتوح  أرخبيل  العولمة  ظــل  فــي  فالعالم  فــقــرًا.  تـــزداد  ومــواطــنــة،  نشأة  انتمائيتها،  فــي 
فـــيـــه الــــشــــعــــوب وتــــتــــمــــازج (شـــــعـــــبـــــان). ومــــــن ســــمــــات الــــهــــويــــات الـــمـــفـــتـــوحـــة إنــــهــــا تــــرفــــض الــصــهــر 
واالستتباع مثلما ترفض الهيمنة والتسيُّد. ما أود التأكيد عليه أن االنفتاح ال يعني التفريط 

بالهوية، وهو يساعدنا على معرفة ذاتنا معرفة حقيقية.
(١) عبد الحسين شعبان، الهوية والمواطنة: البدائل الملتبسة والحداثة المتعثرة (بيروت: مركز دراسات الوحدة 

العربية، ٢٠١٧). (هامش لتيسير التريكي).

(٢) عـــلـــي أحــمــد سعيد [أدونـــيـــس]، مــوســيــقــى الـــحـــوت األزرق: الـــهـــويـــة، الــكــتــابــة، الــعــنــف (بـــيـــروت: دار اآلداب، 

٢٠٠٢). (هامش لتيسير التريكي).
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سؤالك يجّرنا إلى فضاءات لم يسبق أن اقترب منها ُكّتاب التأمين العرب، وال أذكر 

أن أحـــدًا جمع بين الــهــويــة والــعــالقــة مــع اآلخـــر فــي مــجــال الــتــأمــيــن. يمكن هــذا الــســؤال أن 

وكــاالت  (حــضــور  وأشكالها  األولـــى  العالقات  فــي  تبحث  قصيرة  لــدراســة  موضوعًا  يكون 

وشـــركـــات الــتــأمــيــن األجــنــبــيــة فــي الــبــلــدان الــعــربــيــة، تــرجــمــات وثــائــق الــتــأمــيــن وكــتــب الــتــأمــيــن، 

ردود الــفــعــل الــعــربــيــة تــجــاهــهــا، وتــوطــيــنــهــا) ووضــعــهــا الــحــالــي. يمكن مــثــل هـــذه الـــدراســـة أن 

يوفر  وكــتــابــه  لــلــغــرب،  الــعــرب  اكــتــشــاف  فــي  أبــو لــغــد (٣)  إبــراهــيــم  اتبعه  الـــذي  بالمنهج  تتوسل 

آخر،  ســؤال  على  ردًا  االكتشاف،  هذا  من  شيئًا  ذكــرُت  وقد  الشأن.  بهذا  مفيدًا  عامًا  إطــارًا 

عندما اقتبسُت من كتاب رفاعة رافع الطهطاوي وصفُه للتأمين في فرنسا.

إن قــنــاعــتــي هــي أن ســــؤال الــهــويــة واآلخــــر لــيــس مــطــروحــًا لــلــنــقــاش بــيــن الــعــامــلــيــن في 

حسين  كتاَبي  أقــرأ  لم  العربية.  التأمينية  الكتابات  في  ال يظهر  وهــو  العربي،  التأمين  قطاع 

شعبان وأدونيس، وأنا لم أدرس الموضوع، ولذلك، فإن ما سأذكره هو مجرد مالحظات 

أولية تحتمل المناقشة.

تاريخيًا  الجمعية  هويتنا  لت  تشكَّ وقــد  العقلية،  مشاغلنا  مــن  واحـــدة  هــي  الهوية  إن 

بتأثير من الموروث الديني (التراث)، والفكرة العربية (النهضة)، والهيمنة األجنبية (الغزو 

(كما  الفكري  واالنقسام  للتحوالت  تعّرضت  ولكنها  والعدوان).  االستعماري  واالحتالل 

يــشــهــد عــلــيــه الــــواقــــع الـــعـــربـــي الـــقـــائـــم). إن اآلخـــــر يــنــحــصــر بـــالـــغـــرب، وكـــــان لـــهـــذا اآلخـــــر دور 

يقول  كما  العربية،  النهضة  مشروع  في  والنموذج  العدو  فهو  الفكرية،  حياتنا  في  مــزدوج 

محمد عابد الجابري:

ــًا فــــــــإن هــــــــذا الـــــعـــــامـــــل الــــــخــــــارجــــــي - الـــــــغـــــــرب - لــــــم يــكــن  وكـــــمـــــا نـــــعـــــرف جــــمــــيــــعــ

يــقــدم نــفــســه فـــي صــــورة واحـــــدة، بـــل لــقــد كـــان وال يـــــزال يــحــمــل بــالــنــســبــة إلــى 

والغزو  الــعــدوان  يمثل  مظهر  متناقضين:  مظهرين  العربية  النهضة  مــشــروع 

االســتــعــمــاري واالحــتــكــار والــهــيــمــنــة... إلــخ. ومــظــهــر يمثل الــحــداثــة والــتــقــدم 

بــكــل قــيــمــهــمــا الــعــصــريــة الــمــاديــة والــمــعــنــويــة كــالــتــقــنــيــة والــعــلــم والــديــمــقــراطــيــة 

والـــحـــريـــة ...إلـــــــخ. ومــــن هــنــا كــــان الـــغـــرب، وال يـــــــزال، بــالــنــســبــة إلــــى الـــعـــرب: 

Ibrahim Abu-Lughud, The Arab Rediscovery of Europe (London: Saqi Books, 2011).   (٣)
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العدو الذي يجب االحتراز منه والوقوف ضد مطامعه وسيطرته من جهة، 

والنموذج الذي يغري باقتدائه والسير في ركابه، من جهة ثانية (٤).

ويقول في مكان آخر:

إن العامل الخارجي المتمثل في التحدي األوروبي بمختلف أشكاله، هو 

كانت  التي  واالجتماعية،  منها  االقتصادية  الداخلية،  العوامل  حــرك  الــذي 

ال تزال في وضعية الكمون، وضعية التهيؤ للتفتح (٥).

العربي،  التأمين  تــاريــخ  دراســـة  فــي  للغرب  الــمــزدوج  الـــدور  هــذا  نستخدم  أن  يمكننا 

باعتبار النشاط التأميني أحد مظاهر مشروع الحداثة العربية وتعزيز علمانية المؤسسات.

مجموعة  هي  «الهوية  شعبان:  حسين  من  اقتبسته  الــذي  بالتعريف  الهوية  أن  أزعــم 

والتي  إليها،  ينتمون  الذين  جميع  بين  المشترك  األدنــى  الحد  تمثل  التي  الثقافية  السمات 

تــجــعــلــهــم يــعــرفــون ويــتــمــيــزون بــصــفــاتــهــم تــلــك عـــّمـــن ســـواهـــم مـــن أفــــــراد األمـــــم والــجــمــاعــات 

عربية  تأمينية  هــويــة  وجـــود  ســـؤال  إثــــارة  عــنــد  الــتــأمــيــن  مــجــال  فــي  تــطــّبــق  أن  يمكن  األخـــــرى» 

مــــن عــــدمــــه. هـــنـــاك مــــا يــجــمــع بـــيـــن األفــــــــراد الــعــامــلــيــن فــــي الـــمـــؤســـســـات الــتــأمــيــنــيــة مــــن خـــالل 

أستراليا  أو  بــريــطــانــيــا  فــي  أقــرانــهــم  بــيــن  مــثــــــــًال،  اإلنــكــلــيــزيــة،  الــلــغــة  تجمع  مثلما  الــعــربــيــة  الــلــغــة 

السمات  ألن  خالصة  عربية  تأمينية  هــويــة  هــنــاك  فليس  ذلـــك،  عــدا  المتحدة.  الــواليــات  أو 

واحــدة،  هــي  العالم  فــي  مكان  أي  فــي  التأميني  المجتمع  أفـــراد  بين  تجمع  التي  األســاســيــة 

وهــــو مـــا اتــفــقــنــا عــلــيــه فـــي مـــكـــان آخــــر مـــن تـــحـــاورنـــا، أن الــتــأمــيــن ال وطـــــن لــــه. لــكــن الــتــمــيــيــز 

والبيئة  تحكمه،  الــتــي  والــقــوانــيــن  عليه،  والــرقــابــة  التأميني  النشاط  تنظيم  اخــتــالف  مــن  ينشأ 

مكتتب  يلتقي  عندما  تعرف  وكما  النشاط.  هذا  فيها  يجري  التي  االجتماعية  االقتصادية - 

االصطالحية.  التأمين  لغة  مشتركة -  بلغة  يتحدثان  فإنهما  الغرب  في  بنظيره  عربي  تأمين 

واالستتباع»  هر  سمات «الصَّ ال تحمل  مفتوحة  بهوية  يشتركان  ربما  التوصيف  بهذا  وهما 

العربية،  الوحدة  دراســات  مركز  ط ٢ (بيروت:  المعاصر،  العربي  الفكر  إشكاليات  الجابري،  عابد  (٤) محمد 

١٩٩٠)، ص ٢٧.

وقــد كتب ابــن خــلــدون عــن إغـــراء االقــتــداء بالعدو (الــغــالــب) تحت عــنــوان «فــي أن المغلوب مولع أبـــدًا باالقتداء 

والعشرون، (بيروت:  وعــوائــده.» مقدمة ابــن خــلــدون، الفصل الثالث  وسائر أحواله  ونحلته  وزيــه  في شعاره  بالغالب 

دار العلم للجميع، [د. ت.])، ص ١٤٧.

(٥) محمد عابد الجابري، المسألة الثقافية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٩٤)، ص ٧٤.
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و«ترفض الهيمنة والتسيد» كما جاء في اقتباسك من شعبان. وسيكون لنا حديث الحق 

بهذا الشأن في سياق التأمين.

أن  يمكن  بما  يرتبط  جمعي  طابع  ذات  هــي  ســؤالــك  فــي  عنها  تتحدث  التي  الهوية 

يسمى بثقافة األمة، أي هوية/ثقافة تكونت تاريخيًا تعّبر عن «نظرة هذه األمة إلى الكون 

ال ينبغي  ومــا  يعمل  أن  ينبغي  ومــا  وحــــدوده،  وقــدراتــه  ومهامه  واإلنــســان  والــمــوت  والــحــيــاة 

في  الجمعية،  الهوية  آخــر.  أمــٌر  بــاألنــا،  اإلحــســاس  الفردانية،  الهوية  لكن   ،(٦) «... يأمل  أن 

عن  بديل  هــي  مهنة  أو  اجتماعية  طبقة  أو  ديــن  أو  أمــة،  إلــى  كاالنتماء  المختلفة  تجلياتها 

إلى  الشك  إليه  ال يرقى  الــذي  االنتماء  على  تقوم  التي  القطيع  هوية  هي  اإلحساس،  هذا 

حشد من الناس (٧). هنا ينشأ تمايز/اختالف بين فرد وآخر، كما هو في االنقسام الجندري 

بين الذكر واألنثى. ولذلك تنشأ الحاجة إلى حل هذا التضاد باعتماد منطق نسوي يقول 

بأن االختالف يجب أن ال يعني الهيمنة (٨). أي إن األخرين ليسوا بالجحيم.

تــقــتــبــُس مــــن أدونــــيــــس «أن الـــهـــويـــة لــيــســت مــعــطــى جــــاهــــزًا وإنــــمــــا عـــمـــل يـــجـــب إكــمــالــه 

دائمًا». وهو قول يقترب من اكتشاف منطق تجاوز الهيمنة على اآلخر الفرد أو الجماعة، 

هذا  ضمن  آخر.  مكان  في  بشأنه  تحاورنا  ما  وهو  التأميني،  العمل  في  الذكورية  كالهيمنة 

اإلطار يصبح تكوين الهوية عمــًال غير مكتمٍل مفتوحًا على احتماالت اكتشاف المشترك 

األساس بين المرأة والرجل في ما يخص العمل في مجال التأمين.

متساهلين  نــكــون  أن  ينبغي  التأمين  وإعــــادة  التأمين  مــجــال  فــي  أنــنــا  ذلــك  يعني  • هـــل 

مع اآلخر؟
ال مبرر  عدائية  دون  ومــن  بإيجابية  لآلخر  النظر  هو  فاالنفتاح  ذلــك.  ال يعني  قلته  ما 
لها. في إطار المصالح، االنفتاح يعني أنه ال ينبغي النظر للعالقة مع اآلخر وكأنها معادلة 
صــفــريــة. نــحــن لــديــنــا مــصــالــح واآلخـــــرون لــديــهــم مــصــالــح، واالنــفــتــاح يــســاعــدنــا عــلــى الــوصــول 

إلى حلول مقبولة لنا ولآلخر.
ولـــكـــن دعـــنـــي أشـــــدد عــلــى أن الـــعـــالقـــة مـــع اآلخـــــر ال تـــشـــتـــرط بـــاســـتـــمـــرار وجـــــود عــالقــات 
تــــجــــاريــــة أو اقــــتــــصــــاديــــة. وربـــــمـــــا يــــكــــون االنــــفــــتــــاح عـــلـــى تـــــجـــــارب اآلخـــــــر ومــــــا لــــديــــه مـــــن مــشــاكــل 

(٦) محمد عابد الجابري، المسألة الثقافية، ص ٢١٣.

Erich Fromm, The Sane Society (London: Routledge & Kegan Paul, 1963), pp. 60-63.   (٧)

Valerie Kennedy, Edward Said: A Critical Introduction (Cambridge: Polity Press, 2000), p. 69. (٨)
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وحـــلـــول هـــو أهــــم مـــن الـــعـــالقـــات االقـــتـــصـــاديـــة. والـــعـــالقـــات الــثــقــافــيــة بــالــمــعــنــى الــشــامــل لــلــعــبــارة 
تشمل طيفًا واســعــًا مــن الــمــواضــيــع. نحن ال نــعــرف كــثــيــرًا عــن تجربة الــيــابــان والــصــيــن، على 

سبيل المثل، في التأمين. فما المانع من االنفتاح على هاتين التجربتين وغيرهما؟
اآلخــر  مــع  الــعــالقــة  واردة.  ليست  الــعــدائــيــة  أن  مثلما  واردًا،  ليس  اآلخـــر  مــع  التساهل 

وحقيقة  الكبيرة،  لألخطار  االستيعابية  الطاقة  نفتقده:  ما  يملك  اآلخــر  ألن  متكافئة  ليست 

من  قليل  (عـــدد  مــتــوازنــة  غير  العربية  التأمين  شــركــات  مــن  العديد  لــدى  التأمين  َمــحــاِفــظ  أن 

األخـــطـــار الــكــبــيــرة تــنــتــج أكــبــر حــجــم مـــن األقـــســـاط مــقــابــل عـــدد كــبــيــر مـــن األخـــطـــار الــصــغــيــرة 

االستيعابية  الــطــاقــة  أن  وحقيقة  الــكــبــيــرة)،  األخــطــار  أقــســاط  يـــوازي  مــا  األقــســاط  مــن  ال تنتج 

أو  ضعيفة،  أو  مفقودة  إما  تاريخيًا  كانت  االختياري)  أو  االتفاقي  التأمين  المحلية (إعــادة 

الغربية  نظيرتها  مع  القوة  بــذات  تكن  لم  المسندة  التأمين  شركات  قبل  من  استخدامها  أن 

هو  اآلخر  إلى  الرجوع  فإن  وإذن،  عربية).  تأمين  إعادة  شركات  بروز  مع  الصورة  (تغّيرت 

شركاتنا  مستقبل  على  خسائرنا  تأثير  احتمال  من  والتقليل  األخــطــار  تراكم  إلدارة  وسيلتنا 

اهتمام  فلماذا  كبيرًا،  ليس  التأمينية  أعمالنا  حجم  لكن  ماليًا.  انهيارنا  شــروط  قيام  وإبــعــاد 

اآلخر بهذه األعمال؟

ربما يكمن الجواب في حقيقة أن اآلخر، معيد التأمين الغربي، يبحث عن مصادر 

يبحث  أيضًا  هو  أعماله.  محفظة  لتنويع  اقتصادية،  وإدارتها  بها  االكتتاب  كلفة  لألعمال، 

عن التوازن في المحفظة.

ثقافة  مــن  أو  سابقة،  كولونيالية  عــالقــات  مــن  نابع  االهــتــمــام  وراء  السبب  يكون  وقــد 

السياسية  العالقات  لتقوية  مبطنة  وسيلة  أو  الطرفين،  بين  تاريخيًا  تكونت  مشتركة  أعمال 

مع بعض الدول من خالل تقديم تسهيالت إعادة التأمين لشركات الـتأمين في هذه الدول. 

الحظ، على سبيل المثل، كيف أن إرخاء العقوبات االقتصادية على إيران دفعت بشركة 

إعــادة  شركة  حّلت  وكيف  اإليــرانــيــة.  الشركات  مع  العمل  عقود  تجديد  إلــى  فرنسية  نفطية 

تأمين فرنسية محل شركات إعادة تأمين ألمانية عندما قررت األخيرة التخلي عن االكتتاب 

إلى  األلمانية  التأمين  إعـــادة  شركة  دخلت  العراقية.  التأمين  ســوق  تأمين  إعـــادة  باتفاقيات 

لتجدد   ،(١٩٩٠ - ٢٠٠٣) العراق  على  األممية  العقوبات  مع  تزامن  انقطاع  بعد  العراق، 

مؤملة  عــقــود،  أربــعــة  مــن  يقرب  مــا  قبل  تأسست  العراقي  التأمين  ســوق  مــع  تاريخية  عالقة 

برنامج  إلدارة  االقتصادية  التكلفة  أن  قررت  إدارتها  أن  إال  العراقية.  التأمين  أقساط  تعاظم 
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إعــادة  شــركــة  محلها  لتحل  فانسحبت  الــعــراق  فــي  وجــودهــا  اســتــمــرار  ال تــبــرر  التأمين  إعـــادة 

تأمين فرنسية.

اتفق معك بأنه «ال ينبغي النظر للعالقة مع اآلخر وكأنها معادلة صفرية. نحن لدينا 

مصالح واآلخرون لديهم مصالح، واالنفتاح يساعدنا على الوصول إلى حلول مقبولة لنا 

ولآلخر». منطق المصالح المتبادلة هو الذي يحدد طبيعة العالقة بين الطرفين كل منهما 

يــريــد شيئًا مــن اآلخـــر. وقــد قــلــُت فــي مــكــان آخــر مــن حــوارنــا إن إعـــادة التأمين كــانــت تعتبر 

«مــهــنــة الــجــنــتــلــمــان» لــكــن هـــذا الــجــنــتــلــمــان الــغــربــي، وخـــاصـــة اإلنــكــلــيــزي، ربــمــا كـــان يحمل 

رفيع  المهني  نه  وتمكُّ المتوارثة  اإلمبراطورية  ثقافته  مكونات  من  مزيجًا  الباطن  عقله  في 

المستوى ألدوات عمله. ربما كان البعض منا يحّس به لكنه، وفي كل األحوال، لم يقف 

عائقًا أمام إكمال المفاوضات واالتفاق على الشروط.

علينا أن ننظر إلى إعادة التأمين، ليس كمجرد آلية لتوزيع عبء األخطار واإلضافة 

غير المنظورة لرأسمال الشركات المسندة، بل كأحد مظاهر «القوة الناعمة» في العالقات 

الدولية. قد يتساهل اآلخر معنا لتحقيق أهداف فنية لكن المضمر غير المنظور هو إبراز 

قــيــمــة أخــــرى لـــدولـــة مــعــيــد الــتــأمــيــن. لــيــســت هــنــاك قـــواعـــد مــكــتــوبــة تــمــلــي عــلــى مــعــيــد الــتــأمــيــن 

بهذه  مشبعة  فيها  يعمل  الــتــي  المؤسسة  ثقافة  أن  إال  القيمة،  هــذه  اعــتــمــاد  ضـــرورة  الــغــربــي 

إلعــادة  السويسرية  الشركة  فــي  والــعــامــالت  العاملون  كــان  كيف  تذكر  هــل  وغيرها.  القيمة 

أوائـــل  فــي  التأميني  لــلــتــدريــب  الــســويــســري  الــمــركــز  فــي  تــدريــبــنــا  أثــنــاء  معنا  يتعاملون  الــتــأمــيــن 

سبعينيات القرن المنصرم؟ لقد كانوا في منتهى التهذيب، وكانوا يستضيفوننا في بيوتهم. 

ألم يكن ذلك استخدامًا لمظاهر «القوة الناعمة» بالمعنى الموّسع لها؟

تجارية  عــالقــات  وجـــود  دائــمــًا  ال تشترط  اآلخـــر  مــع  العالقة  أن  ســؤالــك  فــي  جــاء  لقد 

أو اقــتــصــاديــة، وأن االنــفــتــاح عــلــى تــجــارب اآلخـــر هــو أهـــم مــن الــعــالقــات االقــتــصــاديــة. هــذا 

ــتـــفـــادة مــنــهــا يــقــتــضــي دراســـتـــهـــا وهــضــم ما  صــحــيــح، لــكــن الـــتـــعـــّرف عــلــى تــجــربــة اآلخــــر واالسـ

كــتــب عــنــهــا وعــكــس بــعــض مــفــرداتــهــا عــلــى واقــعــنــا. واألفـــضـــل أن نــتــعــرف عــلــى الــتــجــربــة في 

والقوانين  التأمين  فكرة  أن  حظنا  حسن  من  والصين.  اليابان  به  قامت  ما  هذا  دارهــا.  عقر 

المنظمة له وتنظيم المؤسسات التي تقوم به ال تخضع لحقوق الملكية الفكرية. ولذلك 

نستطيع أن ننقل عن اآلخر دون قيود.
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صــحــيــح أنــنــا ال نـــعـــرف الــكــثــيــر عـــن تــجــربــة الـــيـــابـــان والــصــيــن فـــي الــتــأمــيــن ولــيــس هــنــاك 

هذه  على  للتعّرف  الــمــوارد  استثمرنا  إن  لكننا  تــقــول،  كما  عليها،  االنــفــتــاح  دون  يــحــول  مــا 

الــتــجــربــة، هـــل ســيــكــون قــطــاع الــتــأمــيــن عــنــدنــا أفــضــل حــــاًال مــمــا هـــو عــلــيــه؟ ألــيــســت الــتــجــربــة 

من  الــعــديــد  أن  لنتذكر  معها؟  بالتعامل  تــاريــخــي  سجل  ولــنــا  ووافــيــة  كافية  الغربية  التأمينية 

شــركــات الــتــأمــيــن الــعــربــيــة تتعامل مــع شــركــات إعــــادة الــتــأمــيــن فــي الــيــابــان والــصــيــن كمصدر 

قد  فــإنــنــا  الــعــربــيــة  التأمينية  الــصــحــافــة  فــي  ينشر  مــا  اســتــحــضــرنــا  لــو  االتــفــاقــي.  الــتــأمــيــن  إلعــــادة 

ال نـــعـــثـــر عـــلـــى مــــقــــاالت ودراســـــــــات تــأمــيــنــيــة عــــن هـــذيـــن الـــبـــلـــديـــن. وإذا كـــــان هـــــذا صــحــيــحــًا، 

فــإنــه يــؤشــر لــيــس فــقــط عــلــى قــلــة االهــتــمــام، بــل عـــدم أهــمــيــة أو مــالءمــة تجربتهما لــنــا - وهــو 

أمر مؤسف.

• نـــحـــن نــنــتــمــي إلــــى الـــعـــالـــم الـــثـــالـــث، أال ُيــخــشــى أن يـــــؤدي انــفــتــاحــنــا عــلــى اآلخـــــر إلــى 

ضياع مصالحنا خاصة في ظل صعود نزعة الهيمنة في الواليات المتحدة وصعود اليمين 
المتطرف في بعض البلدان األوروبية، وإلى تراجع موقفنا؟

هر واالستتباع، وال نريد أن نسيطر على أحد. االنفتاح يساعدنا  قلُت إننا نرفض الصَّ
العالم  لآلخر.  نظرنا  وجهة  إسماع  فرصة  ضياع  إلى  يؤدي  واالنغالق  موقفنا  تصليب  على 
فيه دول وقوى صاعدة. وعلى مستوى العالقات في مجال التأمين وإعادة التأمين، يجب 
أن ال نـــنـــســـى أن هـــامـــش الــــمــــنــــاورة أمـــامـــنـــا اآلن هــــو أفـــضـــل مــــن الـــســـابـــق. نـــحـــن عـــنـــدمـــا الــتــحــقــنــا 
بالعمل فــي مــجــال التأمين لــم يكن هــنــاك ســوى عــدد صغير مــن شــركــات إعـــادة التأمين في 
الــوطــن الــعــربــي. الــيــوم هــنــاك مــا يــربــو عــلــى ١٥ شــركــة إعــــادة تــأمــيــن حــقــق عـــدد منها حــضــورًا 
التأمين  وإعــــادة  للتأمين  الــعــربــيــة  المجموعة  تــرســت (الــبــحــريــن)  شــركــة  مــثــل  وعــالــمــيــًا  إقليميًا 
التأمين  إلعـــادة  اإلفريقية  الشركة  هناك  يكن  لــم  التأمين.  إلعـــادة  القطرية  الشركة  (البحرين) 
وال شــــركــــات إعــــــادة الــتــأمــيــن فـــي دول جــنــوبــي شـــرقـــي آســـيـــا. هـــامـــش الـــمـــنـــاورة أمـــامـــنـــا أفــضــل. 

وموقفنا في تحسن، بتقديري.
ومن  شّتى  بأشكال  طويلة  لعقود  معها  تعايشنا  جديدة،  ليست  الغربية  الهيمنة  نزعة 

بالثقافة  االنــبــهــار  والــمــالــيــة،  السياسية  الغربية،  لــإلمــالءات  مبطن  استسالم  مختلفة:  مــواقــع 

والـــنـــمـــوذج الــغــربــي، الـــرفـــض والــمــقــاومــة، وصـــــوًال إلـــى الـــثـــورة. لــكــنــنــا فـــي كـــل مــنــازلــة ننتهي 

السلمي  التعايش  استراتيجية  هنا  نتذكر  دعنا  العالمي.  النظام  من  جزء  ألننا  التعايش  إلى 

الــســوفــيــاتــيــة إلنـــهـــاء الــهــيــمــنــة األمــريــكــيــة وإنـــشـــاء عــالــم مــتــعــدد األقـــطـــاب، وقــتــهــا كــانــت بعض 

إندونيسيا  فــي  انعقد  بــانــدونــغ  (مــؤتــمــر  بــانــدونــغ  قطب  ضمن  نفسها  ُتــصــّنــف  العربية  الـــدول 
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عام ١٩٥٥) وتحاول ممارسة الحياد اإليجابي (حركة عدم االنحياز). اليوم تتجه األنظار 

إلـــى الـــداخـــل فـــي مــحــاولــة لــلــكــشــف عـــن عــّلــة تــقــدمــنــا الــبــطــيء فـــي شــتــى الـــمـــجـــاالت، كوننا 

ال نـــــزال ُمــســتــهــلــكــيــن لــمــا يــنــتــجــه الـــغـــرب. إن مــســتــقــبــل الــعــديــد مـــن األنــظــمــة الــعــربــيــة مــرهــون 

بسبب سياسات عدم إغضاب القوى المهيمنة وبسبب مديونيتنا لها.

لم نكن منغلقين في الماضي إال في مجال تقليص وقمع الحريات، وكان البعض 

األمـــريـــكـــي (وهـــــو مـــا رد عــلــيــه الـــمـــرحـــوم د. فـــــؤاد زكـــريـــا فـــي كتيب  مــنــا مـــهـــووســـًا بــالــنــمــوذج 

شهير بعنوان العرب والنموذج األمريكي في أوائل ثمانينيات القرن المنصرم)، وكنا جزءًا 
مــن الــحــرب الـــبـــاردة. لــقــد كــنــا دائــمــًا منفتحين بــدرجــات مــتــفــاوتــة، وقـــد لــخــص هـــذا الــوضــع 

قـــــوٌل ســمــعــتــه فـــي الــمــاضــي إن األمـــريـــكـــان هـــم أحــــب األعــــــداء والــــــروس أو الــســوفــيــات هم 

أبغض األصدقاء.

اختراقًا  اعتَبره  الــذي  الثقافي  باالختراق  الجابري  أسماه  ما  هو  بالك  يشغل  ما  لعل 

لـــألمـــم  الــــحــــضــــاريــــة  الــــهــــويــــة  اخـــــتـــــراق  الـــثـــقـــافـــي «يـــســـتـــهـــدف  االخــــــتــــــراق  إن  يــــقــــول  إذ  لـــلـــهـــويـــة، 

والشعوب من خالل اختراق المنظومات المكونة لثقافتها، منظومات التفكير والتمثالت 

الحوار  هذا  ال نثقل  ولكي  السلوك» (٩).  ومنظومات  التعبير  ومنظومات  القيم  ومنظومات 

أود أن اقتبس ما كتبه عن منظومات التفكير والتمثالت التي تضم:

داخــل  والمجموعات  األفـــراد  يستعملها  التي  والــرمــوز  الــتــصــورات  مجموع 

الذي  العالم  وإلــى  بعضًا،  بعضهم  وإلــى  أنفسهم  إلــى  للتعرف  معّينة  ثقافة 

من حولهم، والتي يوظفونها بالتالي في إنتاج المعرفة وإخصابها (١٠).

التصورات  مع  ليتساوق  تصوراتنا  مجموع  تكوين  إلعــادة  مستمرة  مــحــاوالت  هناك 

السياسي  الخطاب  فــي  ذلــك  مــن  بعضًا  تلحظ  ربما  الغربية.  الــمــتــروبــوالت  فــي  المرسومة 

يــؤدي  تــقــول،  كما  االنــغــالق،  ألن  ال ننغلق  أن  علينا  ولــكــن  الفلسطينية.  بالقضية  المتعلق 

إلــــى ضـــيـــاع فـــرصـــة إســـمـــاع وجـــهـــة نــظــرنــا لـــآلخـــر. واألهــــــم مـــن ذلــــك هـــو أنــــه يــحــجــرنــا داخـــل 

خـــنـــدق ذاتـــــوي ال يـــقـــوى عــلــى صـــد الــتــطــور الــحــاصــل فـــي الــعــالــم الـــــذي يـــدخـــل عــلــيــنــا بــقــوة 

مــــن كــــل صــــــوب. قـــــــراءة الــــبــــيــــان الــــشــــيــــوعــــي لـــمـــاركـــس وإنـــجـــلـــز مـــفـــيـــدة لــلــتــعــرف عـــلـــى اقــتــحــام 

الرأسمالية للعالم.

(٩) محمد عابد الجابري، المسألة الثقافية، ص ٢١٤.

(١٠) الجابري، المصدر نفسه، ص ٢١٤.
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إن الحديث عن الهيمنة واالنفتاح/االنغالق حديث طويل وُأفّضل التوقف عند هذا 

الــحــد للنظر فــي مــوضــوع إعــــادة الــتــأمــيــن فــي إطـــار هـــذا الــحــديــث، ولـــو أنــنــا تــنــاولــنــا جــوانــب 

مـــنـــه فــــي مــنــاقــشــتــنــا لـــلـــســـؤال الـــســـابـــق. لــنــتــذكــر أن عـــمـــر صـــنـــاعـــة الـــتـــأمـــيـــن فــــي الـــعـــالـــم الــعــربــي 

ال يزيد عن قرن. وفي مراحله األولى لم تنهض الحاجة إلى إعادة التأمين لكون النشاط 

شركات  دخــلــت  عندما  وحــتــى  األجــنــبــيــة.  التأمين  بــوكــاالت  أســاســًا  مــحــصــورًا  كــان  التأميني 

الشركات  إلــى  تلجأ  كانت  بـأنها  نفترض  إعــاديــة  حماية  أرادت  إن  فإنها  األجنبية،  التأمين 

فــي مــواطــنــهــا األصــلــيــة. إن أول شــركــة عــربــيــة إلعــــادة الــتــأمــيــن كــانــت الــشــركــة الــمــصــريــة التي 

اإلنــكــلــيــزيــة  الــتــأمــيــن  وشــــركــــات  لـــويـــدز  إلـــغـــاء  أعـــقـــاب  فـــي   ،(١١)  ١٩٥٧ الـــعـــام  فـــي  تــأســســت 

والفرنسية للتغطيات واالتفاقيات التأمينية أثناء العدوان الثالثي على مصر (١٢). وتبع ذلك 

العراقية  التأمين  إعــادة  وشركة   ،(١٩٥٨) التأمين  وإعــادة  للتأمين  التونسية  الشركة  تأسيس 

التأمين  إعــــادة  وشــركــة   ،(١٩٦٠) بــالــمــغــرب  الــتــأمــيــن  إلعــــادة  الــمــركــزيــة  والــشــركــة   ،(١٩٦٠)

إلعــــادة  الــمــركــزيــة  والـــشـــركـــة   ،(١٩٧٢) الــعــربــيــة  الــتــأمــيــن  إعـــــادة  وشـــركـــة   ،(١٩٧٢) الــكــويــتــيــة 

بمبادرة  تأسست  التي  بالسودان  الوطنية  التأمين  إعادة  وشركة   ،(١٩٧٣) بالجزائر  التأمين 

العربية  المجموعة  شركة  تأسيس  ذلك  بعد  وجــاء  األونكتاد (١٩٧٣).  من  فنية  ومساعدة 

تأسيس  أن  عــلــى  ُيـــدّلـــل  الــمــكــتــمــل،  غــيــر  الــســريــع،  الــعــرض  هـــذا   .(١٩٨٠) (أريـــــج)  للتأمين 

شركات إعادة التأمين العربية حديث العهد.

والسياسات.  الخطط  على  الفكرية  االتجاهات  تأثير  إلى  اإلشارة  هنا  المناسب  من 

ففي عهد باندونغ، كما يسميها سمير أمين، الممتد من ١٩٥٥ - ١٩٧٥ فإن اإليديولوجية 

معتقدات:  جملة  عــلــى  تــقــوم  والــتــي   (development) التنمية  عــلــى  تــرتــكــز  كــانــت  الــســائــدة 

من  اللحاق  وخرافة  السوفياتية،  «االشتراكية»  نمط  على  بالغرب  اللحاق  خرافة  الكينزية، 

خالل االعتماد المتبادل بين دول العالم الثالث (١٣). كنا مستغرقين في أطروحات التنمية، 

 Basim Faris, Insurance and Reinsurance in the Arab World (London: Kluwer Publishing (١١)
Limited, 1983), p. 238.

 جـــاء فــي كــتــاب أحــمــد شــكــري الــحــكــيــم، الــتــأمــيــن وإعـــــــادة الــتــأمــيــن فـــي اقـــتـــصـــاديـــات الــــــدول الــنــامــيــة (الـــقـــاهـــرة: مكتبة 

األنــجــلــو الــمــصــريــة، ١٩٧١)، ص ٤٩٦، أن تــجــربــة إنــشــاء هــيــئــات وطــنــيــة إلعــــادة الــتــأمــيــن فــي الــبــالد الــنــامــيــة بـــدأت في 

شيلي عام ١٩٢٧.

(١٢) االتــــــحــــــاد الـــمـــصـــري لــلــتــأمــيــن، صـــنـــاعـــة الـــتـــأمـــيـــن فـــــي مـــصـــر عـــبـــر قــــــرن ونــــصــــف (الــــقــــاهــــرة: االتــــحــــاد، ٢٠١٤)، 

ص ١٠٨ - ١٠٩.

 Samir Amin, Re-Reading the Postwar Period (New York: Monthly Review Press, 1994), (١٣)
pp. 14-15.
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وإعـــادة  للتأمين  شــركــات  تــأســيــس  جـــاء  وقـــد  الــغــربــيــة.  لــلــمــراكــز  تابعين  بقينا  لكننا  زلــنــا،  ومـــا 

لمنظمة  األول  المؤتمر  أن  الحكيم  شكري  أحمد  كَتَب  األطــروحــات.  هذه  ضمن  التأمين 

 ١٩٦٤ عام  في  جنيف  في  المنعقد   (UNCTAD) المتحدة  لألمم  التابع  والتنمية  التجارة 

التي  النامية  البالد  في  التأمين  إلعــادة  إقليمية  مؤسسات  تنشأ  التالية: «أن  التوصية  أصــدر 

توجد بها أسواق وطنية مستقرة للتأمين، بعد القيام بالدراسات الفنية والمالية الالزمة» (١٤).

شركات إعادة التأمين هذه لم تكن منعزلة عن عالم إعادة التأمين الغربي فهي كانت 

تــرتــب اتــفــاقــيــات إعــــادة الــتــأمــيــن مــع شــركــات إعــــادة الــتــأمــيــن المتخصصة فــي الــمــتــروبــوالت 

الغربية. ولم تتوقف هذه الترتيبات إال بالنسبة إلى شركة إعادة التأمين العراقية التي أدت 

الــتــي  وهــــي  انـــكـــســـارهـــا،  إلــــى  الـــعـــراق (١٩٩٠ - ٢٠٠٣)  عــلــى  الـــدولـــيـــة  الــعــقــوبــات  ســـنـــوات 

كشركة  حقًا  تتصرف  كانت  عندما  المنصرم  القرن  وسبعينيات  ستينيات  في  عّزها  شهدت 

احترافية إلعادة التأمين محتفظة بنسبة عالية من األخطار المسندة إليها.

وآخر  بشكل  وهي  العربية،  البلدان  في  االحتفاظ  زيادة  في  الشركات  هذه  ساهمت 

صارت تقدم نفسها كبديل محتمل لشركات إعادة التأمين الغربية. وحقًا فإن البعض منها 

تمارس  كانت  إن  معلومات  لــدي  ليست  ولكن  العربية،  األعــمــال  من  كبيرة  بنسبة  يكتتب 

دور المعيد القائد للشركات العربية المسندة.

في ظني أن هامش المناورة الذي تتحدث عنه ربما يكون حاضرًا، لكني أميل إلى 

أبــواب  ال تــطــرق  المسندة)  (الــشــركــات  العربية  التأمين  شــركــات  إن  تقول  التي  النظر  وجهة 

الشروط  على  وتتفق  تتفاوض  المسندة  الشركات  معظم  إن  أوًال.  العربية  اإلعــادة  شركات 

معها  حاملة  العربية  اإلعــــادة  شــركــات  إلــى  تــأتــي  ثــم  أوًال،  غــربــي،  قــائــد  معيد  مــع  واألســعــار 

هذه الشروط واألسعار عارضة عليها االكتتاب بحصة من اتفاقياتها.

إضافة إلى ذلك، فإن شركات اإلعادة العربية لم تُعْد تنافس شركات اإلعادة الغربية 

في مواطنها حيث يتجه ممثلو الشركات المسندة العربية إليها طلبًا للحماية اإلعادية. لقد 

في  العربي:  العالم  داخــل  الغربية  الشركات  تنافس  أن  العربية  اإلعــادة  شركات  على  صار 

البحرين، ودبي، ولبنان، وقطر.

(١٤) أحمد شكري الحكيم، المصدر نفسه، ص ٤٩٩.
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الرسمي  غير  األصغر  الشريك  إال  هي  ما  العربية  اإلعــادة  شركات  بأن  أقــول،  لذلك 

اإلعـــادة  شــركــات  منافسة  على  قـــادرة  غير  فإنها  حــال  أي  وعــلــى  الــغــربــيــة.  اإلعــــادة  لــشــركــات 

الغربية باالكتتاب بأعمال موزعة في شتى أنحاء العالم.

• نحن في األصل اقتبسنا التأمين من الغرب، وكنا دائمًا في حالة تعاون معه. فأين 

الجديد في االنفتاح الذي تدعون إليه؟
لــقــد كــنــا فـــي وضــعــيــة الــتــعــاطــي مــعــه ولــــم نــكــن فـــي حـــالـــة انـــفـــتـــاح عــلــيــه. االنـــفـــتـــاح هو 

أن نــأخــذ مــن اآلخــــر كــل مــا يــفــيــدنــا مــع االعـــتـــراف بــتــفــوقــه واإليـــمـــان بــإمــكــانــيــة تجسير الــهــوة 

حقيقة  فهم  في  يساعدنا  اآلخــر  على  انفتاحنا  إن  الهوية  عن  حديثي  في  قلت  وبينه.  بيننا 

أنفسنا وهذا الفهم قد يشكل قوة دفع كبيرة لنا. سؤال الهوية هو من نحن وإلى أين نحن 

ماضون، وهذا يطرح أمامنا تحديات صعبة. دعني أوضح أكثر، فاالنفتاح على اآلخر هو 

عملية تنطوي على تحول إيجابي في نظرتنا لكثير من األمور.

الــعــثــمــانــيــة، أو قــل إن  لــلــدولــة  خــاضــعــيــن  كــنــا  مــنــذ أن  الــغــرب  مــن  الــتــأمــيــن  اقتبسنا  نــعــم 

السيكورتاه)  (أي  الضمان  شركات  (قانون  الغرب  من  اقتباسًا  له  شّرعت  العثمانية  الدولة 

 ٢١ فــي  السيكورتاه  قــانــون  صــدر   .(١٨٥٠) العثماني  البرية  التجارة  لقانون  كملحق  نشر 

أب/أغسطس ١٩٠٥) (١٥). وقف بعض الفقهاء كابن عابدين الدمشقي (١٧٨٤ - ١٨٣٦) 

التأمين  مؤسسة  لكن  التأمين)  فـــروع  مــن  غــيــره  يــعــرف  لــم  أنــه  (ويــبــدو  البحري  التأمين  ضــد 

العلمانية كانت أقوى من اجتهادات فقيه ديني (١٦). وسيأتي بعده محمد عبده ليحلل أحد 

أشكال التأمين (١٧).

لم يكن االقتباس قائمًا على أساس خطة مدروسة. كانت وكاالت وشركات التأمين 

في  مشاركين  العربية  البلدان  في  المال  أصحاب  بعض  صار  ثم  بحرّية  أوطاننا  في  تعمل 

رأسمالها. لقد تأسست هذه الوكاالت والشركات (في العراق) خارج متطلبات االقتصاد 

الــمــحــلــي، لــتــخــدم، أســـاســـًا، متطلبات الــشــركــات األجــنــبــيــة، ومــنــهــا شــركــات الــنــقــل الــبــحــري، 

ــتــــيــــراد. وســيــمــضــي وقــــت طــويــل  ولــتــقــديــم الــحــمــايــة الــتــأمــيــنــيــة لــحــركــة تـــجـــارة الــتــصــديــر واالســ

ــيـــــكـــــورتـــــاه) الــــعــــثــــمــــانــــي: دراســـــــــــة تــــمــــهــــيــــديــــة،» مـــجـــلـــة  ــ (١٥) مـــــــصـــــــبـــــــاح كــــــمــــــال، «قـــــــانـــــــون شــــــركــــــات الـــــضـــــمـــــان (أي الـــــسـ

<http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2011/04/ottoman-insurance-law-1905.html>. التأمين العراقي:  
(١٦) مـــصـــبـــاح كـــمـــال، «الــتــأمــيــن كــمــؤســســة عــلــمــانــيــة: نــظــرة تــاريــخــيــة مـــوجـــزة،» الــثــقــافــة الـــجـــديـــدة: الـــعـــدد الـــمـــزدوج 

٣٧٨ - ٣٧٩، تشرين الثاني ٢٠١٥، ص ١٠٤ - ١١٤. نشرت أيضًا في موقع شبكة االقتصاديين العراقيين.

(١٧) مصباح كمال، مصدر سابق.



٩٤

ضمن  الوطني  االقتصاد  لمتطلبات  تستجيب  وطنية  تأمين  شركات  تتأسس  أن  قبل  نسبيًا 

تشريعات رقابية ورعاية حكومية أحياناً (١٨).

قائمة،  كحقيقة  مقبوًال  كان  التأمين  فإن  الدينية،  األصوات  بعض  وباستثناء  وهكذا، 

ولـــــم تـــخـــرج مـــظـــاهـــرات تــشــجــب عـــمـــل شــــركــــات الـــتـــأمـــيـــن. وبــــهــــذا فـــإنـــنـــا كـــنـــا مــنــفــتــحــيــن عــلــى 

نتعايش  كنا  فإننا  المعنى  وبــهــذا  لــآلخــر.  التابعة  التأمين  وشــركــات  ووكـــاالت  التأمين  فــكــرة 

المحلية،  الصناعات  ونهوض  واالقتصادي  التجاري  النشاط  تقدم  ومــع  الــوقــت،  وبــمــرور 

صرنا نتعاون مع اآلخر محليًا وفي المتروبوالت الغربية بعد أن تأسست شركات التأمين 

الــوطــنــيــة الـــخـــاصـــة والـــعـــامـــة. وصـــــار الـــنـــشـــاط الــتــأمــيــنــي خـــاضـــعـــًا ألنــظــمــة رقـــابـــيـــة تــخــتــلــف في 

التأمينية  الجمعيات  وتأسست  التأمين،  وثــائــق  وُعــّربــت  آخــر،  إلــى  عربي  بلد  مــن  صرامتها 

المحلية واإلقليمية... إلخ.، لكن االتصال والتعاون مع الغرب ظلَّ قائمًا وليومنا هذا.

ــــارة الــــدولــــيــــة  ــتـــــجـ ــ ومـــنـــظـــمـــة الـ بـــالـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــــجـــــديـــــدة  ــتـــــاح ارتـــــبـــــط  ــ ــــفـ إن الــــجــــديــــد فـــــي االنـ

لبعض  كمقدم  وحــتــى   (economic agent) اقــتــصــادي  كفاعل  الــدولــة  إبــعــاد  وإيــديــولــوجــيــة 

أشكال الضمان االجتماعي (الحظ كيف أن الخدمات الصحية العامة في تدهور مقابل 

إقحام التأمين الصحي التجاري والنظام البسماركي للضمان االجتماعي: جباية األقساط 

مقابل منافع محددة)، ومحاولة تقليص دور الدولة في توفير التعليم المجاني.

وارتـــبـــط هـــذا الــجــديــد بـــدعـــاوى خــصــخــصــة شـــركـــات الــتــأمــيــن وإعـــــادة الــتــأمــيــن الــعــامــة، 

التأمين  أســواق  إلى  األجنبية  التأمين  شركات  من  المزيد  لدخول  القائمة  القوانين  وبتغيير 

الــبــحــريــن ودبـــي وقــطــر أســســت مــراكــز خصيصًا لعمل شــركــات  الــعــربــيــة. وكــمــا تــعــرف، فـــإن 

حماية  شــراء  بتعظيم  أيضًا  الجديد  هذا  وارتبط  الغربية.  التأمين  وإعــادة  والتأمين  الوساطة 

إعـــــادة الــتــأمــيــن مـــن اآلخـــــر. واقـــتـــرن هــــذا الــجــديــد بـــمـــحـــاوالت تــوطــيــن الــعــمــالــة فـــي شــركــات 

يزال  ال  واألجنبية  العربية  العمالة  على  االعتماد  فإن  هذا  ومع  الخليج.  بلدان  في  التأمين 

هذه  تشهد  أن  قبل  طويل  وقــت  وسيمضي  البلدان.  هــذه  في  التأمين  قطاع  في  السائد  هو 

البلدان والدة رجاالت وسيدات تأمين من العرب من الطراز المهني الرفيع.

(١٨) مصباح كمال، «عرض كتاب: بحث في جــذور «ســوق التأمين العراقية،» الثقافة الجديدة: العدد ٣٦٦، 

أيار ٢٠١٤، ص ٦٢ - ٦٨.

الكتاب، موضوع ورقتي، هو لزميل كان يعمل في شركة إعادة التأمين العراقية: ستار كرمد عيدان، سوق التأمين 

الــعــراقــيــة: دراســــة تحليلية فــي الـــجـــذور الــتــأســيــســيــة (بــغــداد: شــركــة إعـــادة التأمين الــعــراقــيــة، ٢٠١٢)، ٨٤ صفحة (قياس 
٢١X٢٩٫٧ سم).



٩٥

فـــي الـــوقـــت الـــــذي نــشــهــد فــيــه الــمــزيــد مـــن االنـــفـــتـــاح الــتــأمــيــنــي عــلــى اآلخـــــر نـــالحـــظ أن 

التقلبات السياسية واالقتتال الداخلي الممول والمدعم خارجيًا تجعل من االنفتاح على 

بــعــضــنــا أمـــــرًا صــعــبــًا. الحـــظ ذلـــك فـــي مـــا ســـيـــؤول إلــيــه مــســتــقــبــل مــجــلــس الــتــعــاون الخليجي 

وتأثيره على النشاط التأميني الخليجي البيني.

عـــلـــى  فـــــــــرص الــــــتــــــعــــــاون  تــــقــــلــــيــــص  إلـــــــــى  اآلخـــــــــــر  عـــــلـــــى  يـــــــــــؤدي انــــفــــتــــاحــــنــــا  أن  ُيـــــخـــــشـــــى  • أال 

المستوى العربي؟
قـــلـــُت فـــي إجـــابـــة عــلــى ســـــؤال ســـابـــق إن الـــتـــعـــاون الــعــربــي فـــي مـــجـــال الــتــأمــيــن وإعـــــادة 

االقتصادي  التكامل  تواضع  مظاهر  من  مظهر  وهــو  طموحاتنا.  بمستوى  يكن  لم  التأمين 

الـــعـــربـــي. وقــلــت أيـــضـــًا إن االنـــفـــتـــاح يــســاعــدنــا عــلــى فــهــم حــقــيــقــة أنــفــســنــا. هــــذا الــفــهــم ســوف 

إيجابيات  أن  أرى  وأنا  التعاون.  قضية  في  مقصرون  نحن  وُيّبين كم  ضعفنا  نقاط  يكشف 

االنفتاح هي أكثر من سلبياته، إن وجدت.

الــعــربــي - بمعنى  الـــغـــرب مـــا زال قــائــمــًا، وهـــو أقــــوى مـــن االنــفــتــاح  عــلــى  إن االنــفــتــاح 

وإعادة التأمين. وأرى أن التوجهات السياسية للتعاون  التعاون العربي في مجال التأمين 

على المستوى اإلقليمي العربي ضعيفة أصــًال، ويتسرب هذا الضعف إلى مجال التأمين. 

لو أجري بحث مقارن لتحويالت أقساط إعادة التأمين من الشركات العربية المسندة إلى 

الكتشفنا  العربية،  التأمين  إعــادة  شركات  إلــى  يحّول  ما  مع  الغربية  التأمين  إعــادة  شركات 

أن الكفة تميل لصالح اآلخر الغربي. هذا استنتاج موضع تساؤل إلى حين القيام ببحث 

صارم للموضوع.

لــقــد نــشــأ وتــطــور الــنــظــام الــســيــاســي - االقــتــصــادي الــعــربــي تــاريــخــيــًا وهـــو منفتح وتــابــع 

لـــآلخـــر الــمــســتــعــمــر. كـــانـــت هـــنـــاك فـــتـــرات مـــن االنـــغـــالق عــلــى الــــــذات، بــعــد االســـتـــقـــالل، مع 

فــــتــــرات مــــن عـــــــدوان اآلخــــــر لـــكـــن الــمــحــصــلــة الـــنـــهـــائـــيـــة، وكـــمـــا نــشــهــدهــا الــــيــــوم، هــــو اســـتـــعـــادة 

االنـــفـــتـــاح عــلــى اآلخـــــر الـــغـــربـــي أســــاســــًا. وقــــد وصــــل هــــذا االنـــفـــتـــاح حـــد الـــقـــبـــول وبـــدرجـــات 

العربي  التأمين  قــطــاع  يجد  الــعــام  التقييم  هــذا  وضــمــن  الصهيوني.  والــســرد  للفكر  مختلفة 

مستقرًا له مع بعض التحوير نشهده في استمرار االنفتاح على اآلخر في الغرب والشروع 

بــانــفــتــاح عــلــى الـــشـــرق، وعــلــى وجـــه الــتــخــصــيــص الــهــنــد وســنــغــافــورة وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة حيث 

نــجــد فــيــهــا أســـواقـــًا نــاشــئــة إلعــــادة الــتــأمــيــن تــوفــر طــاقــة اســتــيــعــابــيــة إضــافــيــة وخــاصــة فــي مجال 

إعادة التأمين االختياري.



٩٦

وفـــي مـــــوازاة ذلـــك نشهد تــوجــهــًا مــن الــشــركــات الــمــســنــدة الــعــربــيــة إلـــى شــركــات إعـــادة 

الــتــأمــيــن الــعــربــيــة فــي الــبــحــريــن والــمــغــرب وبــعــض بــلــدان الــخــلــيــج الــعــربــي. وهــــذه الــشــركــات 

في  لها  إعادية  حماية  إيجاد  يصعب  التي  تلك  بل  العربية،  األخطار  أفضل  ليس  تستقبل 

وحتى   (below average) المتوسط  دون  بأنها  توصف  أخــطــار  الغربية -  التأمين  أســـواق 

.(substandard) أخطار متدنية

ــًا االعـــتـــمـــاد عـــلـــى الـــطـــاقـــة االســتــيــعــابــيــة لــــفــــروع أو شــــركــــات الــتــأمــيــن  مــثــلــمــا نــشــهــد أيــــضــ

وهنا  الخليج.  وخــاصــة  العربية  الــبــلــدان  فــي  الرئيسة  التأمين  مــراكــز  فــي  المؤسسة  األجنبية 

إال أن  بــالــخــطــر،  بــاالكــتــتــاب  قــد ال تــقــبــل  الــغــرب  فــي  الــشــركــة األم  وهـــي أن  مــفــارقــة  تكتشف 

قائمة  أنــهــا  بــدعــوى  واحــــدة،  االكــتــتــاب  معايير  كــانــت  إن  بــذلــك.  تقبل  الخليج  فــي  شركتها 

أهــل  نــظــريــة  تــضــّم  هــل  تـــرى  الــمــفــارقــة؟  هـــذه  فكيف تنهض  مــوضــوعــيــة،  علمية  أســـس  عــلــى 

مكة أدرى بشعابها تفسيرًا لهذه الظاهرة؟

قولك إن إيجابيات االنفتاح هي أكثر من سلبياته هو على درجة كبيرة من الصحة. 

كيف؟ إن اللجوء، االنفتاح، على اآلخر يجلب معه طاقة استيعابية متينة، قدرة عالية على 

الموقعي  الكشف  مــجــال  فــي  إضــافــيــة:  خــدمــات  مــن  اســتــفــادة  بــســرعــة،  التعويضات  تسديد 

عــلــى األصــــول الــمــؤمــن عــلــيــهــا، وتــقــديــم تــوصــيــات لتحسين الــخــطــر، وفــــرص لــلــتــدريــب في 

المتروبوالت. في حين أن بعض شركات إعادة التأمين العربية تتلكأ في التسديد، وليس 

لديها قدرة على تقديم خدمات إضافية. وهذا يفسر جاذبية اآلخ ر.

• ما هي ضمانات تحصين االنفتاح ضد الوقوع في محذور التفريط بمصالحنا؟

إن الــضــمــانــة قــبــل االنــفــتــاح وبــعــده هــي الــتــعــامــل مــع اآلخــــر بمهنية وعــقــالنــيــة وشــفــافــيــة. 
وهـــــــذا يــقــتــضــي أن تــــكــــون لـــديـــنـــا مــــواقــــف مـــــدروســـــة نــــدافــــع عـــنـــهـــا مــــع تـــفـــّهـــم اآلخـــــــر ومـــــع وجــــود 
عندما  تــتــعــزز  مصالحنا  تحقيق  فـــرص  إن  تــفــاهــم.  عـــدم  نقطة  إلـــى  وصــلــنــا  إن  بــديــلــة  خــيــارات 
نكتسب احترام اآلخر لنا على قاعدة االحترام المتبادل والتعامل معه من موقف الندية من 

دون عجرفة وغيرها من السلوكيات المرتبطة بمركبات النقص.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، فــأنــا أفــهــم إلـــى حـــّد مـــا كــيــف يــفــكــر أقــرانــنــا الــغــربــيــون. فــهــم يــقــدمــون 
مــصــالــح شــركــاتــهــم عــلــى أي اعــتــبــار آخــــر. فــهــم مــثــــــــًال ال يــتــفــهــمــون مبالغتنا أحــيــانــًا فــي واجــب 
الضيافة. ونحن حينما نحرص على تقديم (لمسة من سحر الشرق) في مؤتمراتنا ال نفعل 
سوى تعزيز نظرة اآلخر الرومانسية إلينا التي تمتح من أجواء ألف ليلة وليلة. نحن شعوب 
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لــديــنــا مــشــاكــل كــبــيــرة وخــطــيــرة وعــلــيــنــا أن نــخــاطــب اآلخــــر مـــن مــنــطــلــق وعــيــنــا بــهــذه الــمــشــاكــل. 
يقضون  فيها  التأمين  شــركــات  وقــيــاديــو  األجــنــبــي،  النقد  فــي  شــّحــًا  تعاني  عربية  بــلــدان  فهناك 
أسابيع في أوروبا ولندن لتجديد اتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بشركاتهم، مع العلم بأن 
المهمة ال تستغرق سوى بضعة أيام، هذا إذا كان هناك داع للسفر أصــًال. إن مفتاح الفوز 

بثقة اآلخر واحترامه هو عدم التخلي عن كبريائنا بأية صورة.
ــًا ولـــيـــس عـــنـــدي مـــا أضــيــفــه إلــــى حــجــتــك ومــالحــظــتــك حــول  ــيــ ــّدْمـــــَت عـــرضـــًا وافــ ــ لــقــد َقـ

بشؤوننا  التفكير  رصــانــة  لــك  أنــقــل  أن  ســوى  العربية  التأمين  شــركــات  بعض  قــيــادّيــي  ســلــوك 

فـــي الــمــاضــي فـــي ســـوق الــتــأمــيــن الــعــراقــيــة ســنــة ١٩٥٨. يــكــتــب األســـتـــاذ بــهــاء بــهــيــج شــكــري 

«وسطاء  إلخطار  مشروعًا  قــّدم  الوطنية  التأمين  لشركة  العام  للمدير  معاونًا  تعيينه  فور  أنه 

الــشــركــة فـــي لــنــدن بــإلــغــاء اتــفــاقــيــات إعـــــادة الــتــأمــيــن، ألن تــوجــيــه هـــذا اإلخـــطـــار ال يــمــكــن أن 

السبب  عــن  الــعــام  المدير  وكيل  سأله  وعندما  األول».  تشرين  مــن  األول  الــيــوم  عــن  يتأخر 

إللغاء اتفاقيات عمرها ثماني سنوات، أوضح له «أن االتفاقيات الحالية مجحفة بحقوق 

الــشــركــة، وأن احــتــفــاظ الــشــركــة بــقــي واطـــئـــًا كــمــا هــو مــنــذ مــبــاشــرتــهــا الــعــمــل، عــلــى الــرغــم من 

تضّخم االحتياطي لديها، وبذلك نخسر مبلغًا كبيرًا من أقساط التأمين. فضــًال عن ذلك، 

فإن العموالت الممنوحة بموجب هذه االتفاقيات زهيدة جدًا، ولم تتغير خالل السنوات 

الثماني المنصرمة. كما أن حصر إعادة التأمين في سوق واحدة ليس في صالح الشركة، 

فتوزيع اإلسناد على أسواق متعددة سيعطي الشركة حرية المناورة والحصول على أفضل 

الشروط» (١٩).

بعد تبّني هذا المقترح من قبل مجلس إدارة الشركة يوعز األستاذ بهيج بإرسال برقية 

مخّول  مندوب  إرســال  منهم  «والطلب  التأمين  إعــادة  اتفاقيات  بإلغاء  الشركة  وسطاء  إلــى 

لــغــرض الـــتـــفـــاوض عــلــى إبـــــرام اتــفــاقــيــات جــــديــــدة». وبــرقــيــة أخــــرى إلــــى الــشــركــة الــســويــســريــة 

التفاوض  لغرض  مــخــّول  مــنــدوب  التأمين «إلرســـال  إلعـــادة  ميونيخ  وشــركــة  التأمين  إلعـــادة 

على إبرام اتفاقيات إعادة تأمين معهم» (٢٠).

المنصرمة  الثالث  للسنوات  األخطار  لمحافظ  كامل  تحليل  أخــرى:  تفاصيل  هناك 

األقــســاط  بــمــجــمــوع  مفصل  وجــــدول  المختلفة،  الــتــأمــيــن  لــفــروع  النسبية  الــخــســارة  بــيــان  مــع 

(١٩) بهاء بهيج شكري، بحوث في التأمين (عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، ٢٠١٢)، ص ٣١ - ٣٤.

(٢٠) بهاء بهيج شكري، مصدر سابق.
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وطــريــقــة تــوزيــعــهــا بــيــن الــشــركــة ومــعــيــدي الــتــأمــيــن، ومـــقـــدار الــعــمــوالت الــتــي حــّصــلــت عليها 

الشركة، ومقدار احتياطي الشركة خالل السنوات الثالث المنصرمة.

إلبــراز  الوطنية  التأمين  شــركــة  فــي  بــهــاء  األســتــاذ  تجربة  مــن  االقــتــبــاس  فــي  أطــلــُت  لقد 

التأمين  إعــــادة  اتــفــاقــيــات  تــجــديــد  مــفــاوضــات  أن  وكــيــف  الــشــركــة،  بمصالح  التفكير  مــســتــوى 

كانت تجري في بغداد وليس في لندن، وزيورخ وميونيخ.

ــثــــاٌل آخــــــر، مــــن الــــعــــراق أيــــضــــًا، ال أتــــذكــــر تــفــاصــيــلــه يـــخـــص تـــســـديـــد تــعــويــض  وهــــنــــاك مــ

األمريكية  التأمين  إعـــادة  شــركــات  إحــدى  قبل  مــن  ورفــض  الشركة  عليه  وافــقــت  الــتــزام  دون 

االستمرار  من  الشركة  هذه  بحرمان  انتهت  للشركة،  التأمين  إعــادة  اتفاقيات  في  المشاركة 

فـــي الــمــشــاركــة فـــي هــــذه االتـــفـــاقـــيـــات. كــانــت الــشــركــة تــتــمــتــع بــقــوة مــالــيــة (احــتــيــاطــي ضــخــم، 

دولــي  تأمين  معيد  مشاركة  فــقــدان  تخش  لــم  إنها  بحيث  أعمالها)  إدارة  فــي  رفيعة  وسمعة 

في اتفاقياتها.

الــتــفــريــط بمصالحنا  مـــحـــذور  فـــي  ضـــد الـــوقـــوع  الــتــحــّصــن  يــشــيــر إلــــى أن  نــقــلــتــه هــنــا  مـــا 

يتأسس على قاعدة المعرفة بعناصر القوة في محفظة الشركة.
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المحور السادس
محفزات تطور صناعة التأمين العربية

• أحـــــــد الــــمــــؤشــــرات عـــلـــى تــــراجــــع الـــبـــحـــث واإلنـــــتـــــاج الـــمـــعـــرفـــي فــــي حــالــتــنــا هــــو تـــواضـــع 

مــيــزانــيــات الــبــحــث والــتــطــويــر عــنــدنــا، هـــل تـــرى أن ذلـــك يــنــطــبــق عــلــى قــطــاع الــتــأمــيــن، ومـــا هي 
األشكال التي يمكن أن تأخذها الحوافز للترفيع في مستوى المعرفة واإلنتاج المعرفي؟

إن الــمــضــمــر فــي الــقــول بــتــراجــع الــبــحــث واإلنـــتـــاج الــمــعــرفــي هــو وجــــود مــســتــوى جيد 

مـــنـــه، وهــــو أصـــــــــــًال لـــم يــكــن كـــذلـــك (مـــنـــذ ضـــمـــور الـــحـــضـــارة الـــعـــربـــيـــة). تــحــّســن الـــوضـــع بعد 

ميزانيات  تواضع  بسبب  بالتراجع  أخذ  ما  لحظة  وفي  العشرين،  القرن  من  الثاني  النصف 

الــبــحــث والــتــطــويــر، وهــــذه كــانــت وال تــــزال صــغــيــرة قــيــاســًا بــمــا ُيــخــصــص وُيــنــفــق فــعــــــــًال على 

القطاع العسكري (١). لقد كان التراجع تاريخيًا بدأ حتى قبل سقوط بغداد سنة ١٢٥٨.

إلى  نظرت  فلو  صحيح.  متواضعة  عندنا  والتطوير  البحث  ميزانيات  بــأن  الــقــول  إن 

بعض الجداول المتوافرة في اإلنترنت الكتشفت بأننا حقًا نشغل مواقع متدنية. ويبدو أن 

المملكة العربية السعودية هي األكثر تقدمًا، نسبيًا، على غيرها من الدول العربية في هذا 

المجال (٢).

(١) بــالــمــنــاســبــة، حــيــث إن اإلنـــفـــاق الــعــســكــري عــلــى شــــراء األســلــحــة والــخــدمــات الــفــنــيــة الــمــرتــبــطــة بــهــا كــالــتــدريــب 

قيامها  العربية  التأمين  شركات  عن  معروفًا  وليس  دائــمــًا.  معروفًا  ليس  الحقيقي  حجمه  فــإن  بسرية  محاط  والصيانة، 

بــالــتــأمــيــن عــلــى اســتــيــراد األســلــحــة إمـــا ألن الــحــكــومــات المعنية تــتــولــى تحمل أي خــســارة قــد تنشأ فــي الــمــنــاولــة والنقل 

والـــخـــزن، أو أن شــركــات األســلــحــة فــي الــــدول الــمــصــدرة لــهــا تــقــوم بــالــتــأمــيــن عليها فــي أوطــانــهــا وعــنــدهــا تــكــون أقــســاط 

التأمين قد سددتها هذه الحكومات ضمن قيمة الشراء.

<https://ar.wikipedia.org/wiki/% D 9 % 8 2 % D 8 % A 7 % D 8 % A 6 % D 9 % 8 5 % D 8 % A 9 _ % D  :(٢) ويكيبيديا

8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % A F % D 9 % 8 8 % D 9 % 8 4 _ % D 8 % A D % D 8 % B 3 % D 8 % A 8 _ % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 
% A 5 % D 9 % 8 6 % D 9 % 8 1 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 2 _ % D 8 % B 9 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 9 _ % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % 



١٠٠

كـــمـــا أن الـــــســـــؤال يــــوحــــي بــــــأن الــــمــــســــؤول عــــن اإلنـــــفـــــاق عـــلـــى الـــبـــحـــث والـــتـــطـــويـــر هــي 

الدولة، وكان هذا حاصــًال في االقتصادات القائمة على، أو المقلدة للنموذج السوفياتي 

الفيدرالية  الحكومة  تدعم  األمريكية،  المتحدة  الــواليــات  ففي  الرأسمالية.  واالقــتــصــادات 

الخاص  القطاع  شركات  وتنفق  اإلنــفــاق،  حجم  إجمالي  من   ٪٢٥ بمقدار  البحث  برامج 

ضعفي هذه النسبة وأزيد (بعض هذا اإلنفاق مصدره حكومي).

وفي  والمختبرات،  واالقتصادي،  العلمي  البحث  مراكز  في  الدولة  مساهمة  وتجد 

دعم الجامعات، وتكريس وزارة للتعليم العالي أو التكنولوجيا وغيرها من الهيئات.

وتــقــوم الــشــركــات الــكــبــيــرة فــي أنــظــمــة االقــتــصــاد الــرأســمــالــي بــوضــع مخصص للبحث 

المنافسة  الــشــركــات  على  متقدمة  تــكــون  ولــكــي  الــســوق  فــي  تمّيزها  على  لــإلبــقــاء  والــتــطــويــر 

لها. نجد هذا الوضع في مختلف الصناعات، ونجدها أيضًا في شركات التأمين الكبرى. 

بالمنتج  اخــتــراع  بـــراءة  تسجيل  ال تستطيع  أنــهــا  هــو  الصناعية  الــشــركــات  وبــيــن  بينها  والــفــرق 

التأميني المبتكر الذي تقدمه.

أزعــــم أن بـــرامـــج الــبــحــث والــتــطــويــر فـــي قــطــاع الــتــأمــيــن، الـــعـــام والــــخــــاص، فـــي الــعــالــم 

سيئًا  مثاًال  الــعــراق  يكون  قد  الشركات.  إدارات  اهتمامات  آخــر  في  يأتي  موضوع  العربي 

في هذا المجال، لكنه مؤشر على وضع مماثل في العديد من الدول العربية.

تخصيص  بــغــداد،  الوطنية،  التأمين  لشركة  العامين  الــمــدراء  أحــد  على  مــرة  اقــتــرحــُت 

مــيــزانــيــة لــلــبــحــث والــتــطــويــر، فــأجــابــنــي بـــأن هـــذه الــمــيــزانــيــة مـــوجـــودة. وتــابــعــت الـــســـؤال حــول 

مـــكـــونـــات هـــــذه الـــمـــيـــزانـــيـــة، إال أنـــــه لــــم يــســتــطــع تـــحـــديـــدهـــا، مــثــلــمــا لــــم يــســتــطــع تـــحـــديـــد نــســبــة 

وسبل اإلنفاق.

لم يخطر بباله أن جزءًا من اإلنفاق يمكن أن يشمل إرسال الموظفين إلى الخارج 

السائدة  اللغة  اإلنكليزية (وهــي  اللغة  تعلم  أو  متخصصة،  معاهد  في  والــدراســة  للتدريب 

في التعامالت التأمينية الدولية)، أو الدخول في دورات تدريبية محلية، أو استقدام خبراء 

مـــن الـــخـــارج ألغـــــراض الـــتـــدريـــب، أو دعـــم الــبــحــوث األكــاديــمــيــة فـــي مــجــال الــتــأمــيــن داخـــل 

صياغة  أو  وتعديلها  الــتــأمــيــن  وثــائــق  نــصــوص  لــمــراجــعــة  خــبــراء  تكليف  أو  الـــعـــراق،  وخــــارج 

منتجات تأمينية جديدة.

A 8 % D 8 % A D % D 8 % A B _ % D 9 % 8 8 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % A A % D 8 % B 7 % D 9 % 8 8 % D 9 % 8 A % D 8 % 
B 1 > . 



١٠١

إن الــقــصــور فــي إنــفــاق مــا هــو مــرصــود فــي مــيــزانــيــة شــركــة الــتــأمــيــن يعكس حــالــة عامة 

ولـــهـــا جــــــذور تـــاريـــخـــيـــة. كـــتـــب االقــــتــــصــــادي الــــعــــراقــــي الــــمــــرحــــوم عـــبـــاس الــــنــــصــــراوي أنـــــه بــعــد 

انقالب تموز/يوليو ١٩٦٨ استمر النظام الجديد في «تنفيذ خطة حكومة قاسم المسماة 

للفترة  الخمسية  االقــتــصــاديــة  خطته  صــيــاغــة  يستطيع  ريــثــمــا  التفصيلية  االقــتــصــاديــة  بــالــخــطــة 

«.١٩٦٥ - ١٩٦٩

بــالــمــائــة   ٥٣ خـــصـــص  دوالر  مـــلـــيـــار   ١,٦ الـــخـــمـــســـيـــة  الـــخـــطـــة  مـــــوازنـــــة  كــــانــــت 

 ٧٠ نسبة  لتأمين  الــنــفــط  قــطــاع  دعـــوة  مــع  والــصــنــاعــة،  الـــزراعـــة  لــقــطــاَعــي  منها 

بالمائة   ٥٥ بنسبة  كــان  الفعلي  اإلنــفــاق  أن  غير  الخطة.  مــوازنــة  مــن  بالمائة 

مـــن الــمــبــالــغ الــمــقــررة فـــي الــخــطــة، واإلنـــفـــاق الــفــعــلــي عــلــى قــطــاعــي الـــزراعـــة 

والـــصـــنـــاعـــة بــنــســبــة ٤٣ بـــالـــمـــائـــة مــــن الــمــبــلــغ الـــمـــقـــرر لــلــقــطــاعــيــن. وهــــكــــذا لــم 

يتحقق إنفاق نسبة كبيرة اإليرادات النفطية المتوفرة (٣).

وهذا الوضع ما زال قائمًا في العراق.

إن نجاح البحث العلمي والتطوير يحتاج ليس فقط إلى تمويل (ميزانية)، بل أيضًا 

ومعرفة  الــتــأمــيــن  مــؤســســة  بمفاصل  المرتبطة  الــمــعــارف  وأصــحــاب  المهنيين  مــن  فــريــق  إلـــى 

ذلك،  إلى  يفتقر  العراقي  التأمين  قطاع  والمتابعة (٤).  البحث  لتسهيل  أجنبية  بلغات  جيدة 

فكما كتبُت فإن في سياق آخر:

بت  وصعَّ األداء،  ومــســتــوى  الــعــمــل  إدارة  عــلــى  ــــرت  أثَّ الــكــفــاءات  خــســارة  إن 

جديدة  معارف  إضافة  إمكانية  من  القطاع  وحرمت  البديلة،  الكوادر  تهيئة 

مـــن قــبــل الـــكـــفـــاءات، بــفــضــل تــمــّكــنــهــا مـــن الــمــتــابــعــة بــمــا هـــو جــديــد بــالــلــغــات 

<http://iraqie  :االقتصاديين العراقيين شبكة   «،١٩٥٨ - ١٩٦٨ بين  والنفط  «التنمية  الــنــصــراوي،  (٣) عــبــاس 

conomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2018/04/Abbas-Alnasrawi-Oil-and-Development-in-Iraq-
1958-1968-draft-2-2.pdf>.

(٤) كـــمـــا تعلم ألــغــي تــدريــس الــلــغــة اإلنــكــلــيــزيــة فــي ليبيا فــي منتصف ثمانينيات الــقــرن الــمــنــصــرم عــلــى مــا أذكـــر، 

واحــتــفــلــت «جـــمـــاهـــيـــر» الـــنـــظـــام بـــقـــرار اإللــــغــــاء بـــحـــرق كــتــب الــلــغــة اإلنـــكـــلـــيـــزيـــة، واســـتـــمـــر تــطــبــيــق هــــذا الــــقــــرار حــتــى أوائــــل 

الــبــرابــرة ولــغــة الــعــدو، لكن إلــغــاء تــدريــس اللغة كــان يـــراد منه حجر فرص  التسعينيات. وقتها كــان الــنــظــام يعتبرها لغة 

المعرفة. وهكذا نشأ جيل ال يعرف اللغة اإلنكليزية.

ربما تتعجب إن أخبرتك بأن طالبات وطالب ماجستير في جامعة بغداد يتصلون بي طلبًا للمساعدة من خالل 

رسائل مكتوبة باللهجة العراقية! وإن كتبُت لهم أي مادة باإلنكليزية يرجعون عليَّ برجاء الكتابة بالعربية. ويصيبك 

الحزن جراء هذا الواقع المؤلم. كيف تمَّ اختيارهم للدراسة العليا وهم يتعاملون معك وكأنك صديق في الفيسبوك 

حيث تنعدم ضوابط اللغة وقواعدها؟



١٠٢

األجـــنـــبـــيـــة، وكــــذلــــك تــقــلــيــص الـــــقـــــدرات الــتــعــلــيــمــيــة والـــتـــدريـــبـــيـــة الـــمـــتـــوفـــرة فــي 

ـــعـــًا لــلــمــعــرفــة والـــمـــهـــارات  الـــقـــطـــاع. لــقــد كـــانـــت هــــذه الـــكـــفـــاءات تــشــكــل ُمـــجـــمَّ

يــمــكــن االســتــفــادة مــنــهــا فــي تــوجــيــه وتـــدريـــب الــعــنــاصــر الــشــابــة، وكــذلــك رفــد 

وموظفات  بموظفين  الــكــوادر،  إلــى  تفتقر  الــتــي  الــخــاصــة،  التأمين  شــركــات 

يتمتعون بقدرات متنوعة وفي مجاالت االختصاص.

ونـــقـــرأ فـــي األدبــــيــــات الـــمـــنـــثـــورة فـــي اإلنـــتـــرنـــت أن الــــعــــراق أصـــبـــح بــيــئــة طــــاردة 

استعادتها،  على  قــادرة  أو  للكفاءات  أو   حاضنة  جاذبة  وليست  للكفاءات 

وارتـــبـــاط ذلـــك بــضــعــف مــســتــوى اإلنـــفـــاق عــلــى الــتــطــويــر واالبــتــكــار والــبــحــث 

اإلداريـــة  والهيكلية  والــتــطــويــر،  البحث  روح  إشــبــاع  وعـــدم  العلمي  والتقني 

البيروقراطية التي زادت فسادًا وضعفًا وتخلفًا. وعلينا أن نضيف أن بعض 

الكفاءات تقاعدت عن العمل وهجرت العراق لتستقر في بلدان أخرى.

في حقل  مة  ُمَحكَّ متخصصة  مجلة  ال يمتلك  التأمين العربي  جيدًا بأن قطاع  تعرف 

بأن  وتــعــرف  والتطوير؟  البحث  فــي  قــصــورًا  هــذا  لــك  يعكس  أال  الــخــطــر (٥).  وإدارة  التأمين 

شـــركـــات الــتــأمــيــن الــعــربــيــة تــابــعــة، فـــكـــرًا ومـــمـــارســـة، لــلــغــرب. وال بـــــأس فـــي ذلــــك بــاعــتــبــار أن 

والعرض  للطلب  مصادر  إلى  يحتاج  وأنه  ذاته،  الوقت  في  وعالمي  محلي  نشاط  التأمين 

وخــاصــة فــي مــجــال إعــــادة الــتــأمــيــن. ولــكــن لــيــس ألي مــن هـــذه الــشــركــات ُمــْنــَتــج تأميني من 

ابتكارها يمكن مقارنته بما ابتكره المكتتب والوسيط اإلنكليزي كثبرت هيث قبل قرن.

إن البحوث األساسية ما زالت تجري في الغرب، كما أن الباحثين العرب يكملون 

دراســـاتـــهـــم الــتــخــصــصــيــة فـــي الــجــامــعــات الــغــربــيــة وحــتــى فـــي الــتــاريــخ وآداب الــلــغــة الــعــربــيــة، 

ولـــيـــس الـــتـــأمـــيـــن بــبــعــيــد عـــنـــهـــا. والـــمـــؤســـف أن مـــثـــل هـــــذه الـــبـــحـــوث الــتــأمــيــنــيــة لــــم تـــتـــرجـــم إلـــى 

اللغة العربية.

 (knowledge الــمــعــرفــة  عــلــى  قــائــم  بــأنــه  الــحــديــث  االقـــتـــصـــاد  تــوصــيــف  أيـــضـــًا  وتـــعـــرف 

ولــكــن  بــحــد ذاتـــــه  لــيــس  كـــبـــرى  أهــمــيــة  والــتــطــويــر  الــعــلــمــي  الــبــحــث  ُيـــولـــي  (economy الـــــذي 

نشهد  هنا  منه.  والمزيد  الربح  تحقيق  نحو  المدفوع  المال  رأس  نظام  صلب  من  باعتباره 

التداخل، والتضارب، بين العلم والتجارة.

(٥) نشهد في ٢٠١٨ مرور نصف قرن على صدور أول عدد من مطبوعة سيغما sigma التي تصدرها الشركة 

السويسرية إلعادة التأمين، التي تواكب صناعة التأمين على مستوى العالم.
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وهـــــذا يــقــودنــا لــلــحــديــث عـــن رفــــع مــســتــوى الــمــعــرفــة واإلنــــتــــاج الــمــعــرفــي. فــضــمــن هــذا 

اإلطار يربط التعليم مع ما يتطلبه االقتصاد، ومنه النشاط التأميني، من المعارف الجديدة 

المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصاالت والتعامل مع البيانات الضخمة 

به  تقوم  الــذي   (Insurtech) باإلنكليزية  عليه  يطلق  صــار  ما  وهــو  بالمستهلكين،  الخاصة 

شركات صغيرة أو مجموعة من األفراد لخلخلة النمط التقليدي في بيع الُمْنَتج التأميني. 

والشركات الكبيرة ليست ببعيدة عن هذا التطور. ويشهد سوق التأمين في دولة اإلمارات 

ينحصر  الــتــطــور  لــهــذا  الــفــكــري  المحتوى  إن  الــشــركــات.  هــذه  لمثل  بــــروزًا  المتحدة  العربية 

بتصميم الغطاء التأميني المسلعن (commoditised insurance cover) وبيعه بسرعة.

على  تقوم  تحتية  لبنية  حاجة  هناك  المعرفي  واإلنــتــاج  المعرفة  مستوى  رفــع  لتحقيق 

الغرب.  في  التعليم  في  عليه  التأكيد  يجري  ما  وهو  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا 

ونحن في العالم العربي، كعهدنا في التقليد ومواكبة الغرب، سنعمل على تيسير الوصول 

إلى تكنولوجيا المعلومات والمنتجات الخاصة بها.

• طه حسين، عميد األدب العربي، يقول ليس للعلم وطن ولكن هناك علماء لهم 

مهنيون  للتأمين وطـــن، ولــكــن هــنــاك  ليس  إنــه  يمكن الــقــول  سبيل االســتــعــارة  أو طــــان. وعــلــى 
لــهــم أوطـــــــان. مـــا هـــي رؤيـــتـــكـــم لــــضــــرورة الــعــمــل فـــي إطـــــار رؤيـــــة وطــنــيــة مـــســـؤولـــة؟ وهــــل نحن 

فعــًال كذلك؟
أفهم من قول إنه ليس للتأمين وطن أن المهني المختص في مجال التأمين يمكن 

أن يــعــمــل فـــي أوطــــــان مــخــتــلــفــة، هــــذا بـــافـــتـــراض أن هــــذه األوطـــــــان مــنــفــتــحــة عــلــى اســتــخــدام 

المهنيين من غير مواطنيها. وهذا حاصل في زماننا وبدرجات متفاوتة. لننظر إلى أسواق 

هم  أســواقــه  بعض  في  التأمين  مهنيي  من  األكبر  العدد  أن  نــرى  حيث  الخليج  في  التأمين 

مـــن خـــارجـــه: أجـــانـــب وعـــــرب. هــــذا هـــو الـــحـــال خـــصـــوصـــًا، وبــــدرجــــات مــتــفــاوتــة، فـــي قــطــر، 

ودولة اإلمارات العربية، وُعمان، والمملكة العربية السعودية، والكويت.

يــمــكــن الـــقـــول، ومــــن بــــاب الــتــعــمــيــم، إنــــه لــيــس هــنــاك رؤيــــة وطــنــيــة، تــســمــيــهــا مــســؤولــة، 

لتوجهات قطاع التأمين. هناك رؤية لدى كل شركة تأمين وإعادة تأمين خاصة بها أو ربما 

تشترك في بعض عناصرها مع غيرها. منظورًا إلى الموضوع من موقف اإلشراف والرقابة 

الحفاظ  بــوضــوح،  تقضي  «وطــنــيــة»  رؤيـــة  وجـــود  نــالحــظ  أن  يمكن  التأميني،  النشاط  على 

على مصالح المؤّمن لهم (أدوات تحقيق مثل هذه الرؤية تختلف من بلد إلى آخر).
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ربــمــا يـــدور فــي خــلــدك مــوضــوع الــــدور االقــتــصــادي واالجــتــمــاعــي لــلــنــشــاط التأميني، 

إال  الدور  هذا  مثل  ال يتحقق  قد  التأمين.  شركات  رؤية  في  حاضرًا  يكون  أن  يجب  الذي 

مــن خـــالل تــدخــل الـــدولـــة؛ عــلــى ســبــيــل الــمــثــل، مــن خـــالل وضـــع خــطــة تــأشــيــريــة أو مــركــزيــة 

إلدارة االقـــتـــصـــاد الــوطــنــي والـــتـــوجـــه نــحــو الــتــنــمــيــة الــمــســتــقــلــة الــمــعــتــمــدة عــلــى الـــــذات (تــعــبــئــة 

الموارد العامة والخاصة) مع االستفادة من المصادر الخارجية بقدر ما يخدم هذه التنمية.

الحماية  على  الفّعال  الطلب  زيــادة  التنمية:  هذه  في  يساهم  أن  التأمين  قطاع  يمكن 

الشعبية  الشرائح  الستدراج  فنيًا،  المقبولة  التأمين،  أقساط  أدنى  تطبيق  خالل  من  التأمينية 

نـــحـــو الـــتـــأمـــيـــن - أي زيـــــــادة عـــــدد الــمــســتــهــلــكــيــن لـــلـــخـــدمـــات والـــمـــســـاهـــمـــة فــــي تــعــظــيــم الــنــاتــج 

المحلي اإلجمالي. مثل هذه السياسة تستدعي التخفيف من التوجه نحو تحقيق أقصى 

إدارة  مــفــاهــيــم  إشـــاعـــة  فـــي  فـــّعـــاًال  دورًا  يــلــعــب  أن  الــقــطــاع  ويــمــكــن  الــتــأمــيــن.  لــشــركــة  األربــــــاح 

األخطار التي أراها غائبة أو ضعيفة في بعض أسواق التأمين العربية ومنها العراق وليبيا. 

تأمينية  حماية  توفير  في  الــدولــة  مع  بالتعاون  أو  لوحدها  تعمل  أن  الشركات  يمكن  مثلما 

من الكوارث الطبيعية، واإلنتاج الزراعي بضمنه الحيواني، من خالل صناديق مركزية أو 

محلية وبأسعار ُميّسرة وخاصة للفالحين والمزارعين الصغار.

من  التأميني  النشاط  على  تؤثر  ُقل  أو  التأمين،  شركات  توّجه  أن  الدولة  يمكن  كما 

خـــالل الــســيــاســة الــمــالــيــة: تــحــديــد مــصــادر دخـــل الــدولــة (الــضــرائــب، الــريــع الــنــفــطــي) وأوجـــه 

صــــرف/إنــــفــــاق هـــــذا الــــدخــــل (رواتـــــــــب الـــمـــوظـــفـــيـــن والــــعــــمــــال فــــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام واالســـتـــثـــمـــار 

واإلنفاق على البنية التحتية والمرافق العامة كالكهرباء والمياه).

مـــن خــــالل مــتــابــعــتــي الـــمـــحـــدودة ألوضــــــاع الــتــأمــيــن فـــي الــــعــــراق، فــإنــنــي لـــم أالحـــــظ ما 

بمواقف  تستأنس  فــال الــحــكــومــة  مــســؤولــة».  وطــنــيــة  رؤيـــة  إطـــار  فــي  الــعــمــل  تسميه «ضــــرورة 

صياغة  في  فاعــًال  دورًا  يلعب  العراقية،  التأمين  بجمعية  ممثــًال  وال الــقــطــاع،  التأمين  قطاع 

المواقف. وعمومًا ليس هناك تنسيق بين الحكومة والقطاع. وهذا على عكس ما نشهده 

فـــي أســــــواق الــتــأمــيــن الــمــتــقــدمــة، فــفــي بــريــطــانــيــا تــلــعــب رابـــطـــة شـــركـــات الــتــأمــيــن وغـــيـــرهـــا من 

جمعيات التأمين والوساطة وإدارة الخطر دورًا فاعــًال في االستجابة والرد على سياسات 

حكومية تؤثر على أقساط التأمين مثــًال (الضريبة على وثائق التأمين) أو تقييم التعويضات 

بمعدل  تحدد  التي  الشخصية  باإلصابات  الخاصة  التعويض  مطالبات  لتسوية  المقطوعة 

العناية  لتمويل  التعويض  مبلغ  استثمار  من  المتوقع   (discount (الخصم  الصافي  العائد 

طويلة المدى للشخص المتضرر.



١٠٥

• تـــعـــلـــمـــنـــا تـــجـــربـــة الــــيــــابــــان بـــعـــد الــــحــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة أن األســـــــس الــــتــــي يـــنـــبـــغـــي أن 

تـــرتـــكـــز عــلــيــهــا الـــنـــهـــضـــة هــــي االســـتـــثـــمـــار فــــي تــنــمــيــة الـــعـــنـــصـــر الــــبــــشــــري، والـــتـــكـــافـــؤ الـــمـــطـــلـــق فــي 
الـــفـــرص، وربــــط الــتــقــدم الــوظــيــفــي بـــالـــجـــدارة، والــتــفــانــي فـــي أداء الـــواجـــب. هـــل تـــرى أن بيئة 
الــعــمــل الــتــأمــيــنــي فــي الــعــراق وّفـــرت الــفــرصــة لــرســوخ هـــذه الــُمــثــل؟ وإن لــم يــكــن كــذلــك فما 

هي المعيقات؟
بــالــعــنــصــر  تــتــمــثــل  الــتــأمــيــنــي  الـــنـــشـــاط  فـــي  األســـاســـيـــة  الــتــكــنــولــوجــيــا  دائــــمــــًا أن  أردد  كــنــت 

الـــبـــشـــري، الـــمـــؤهـــل والــــمــــدرب والــمــســتــوعــب ألســـاســـيـــات الــتــأمــيــن الــنــظــريــة مـــقـــرونـــًا بــالــخــبــرة 

العملية التي تنشأ وتتراكم من خالل العمل اليومي مع المؤمن لهم أو مع مكتتبي التأمين 

وكل من له عالقة بالعملية التأمينية.

مـــا تـــذكـــره فـــي الـــســـؤال عـــن الـــيـــابـــان، ويــمــكــن أن يــمــتــد ألســـــواق الــتــأمــيــن األخـــــرى في 

مسببات  تــاريــخــي،  مــنــظــور  مــن  للنهضة،  إن  إذ  لــلــتــقــدم،  األســــاس  الــقــاعــدة  ُيــشــّكــل  الـــغـــرب، 

أخرى: إعالء شأن علوم الطبيعة والقطيعة مع فكر القدماء والتأكيد على دراسة جغرافية 

العالم المادي وليس جغرافية العالم اآلخر وغيرها - كما كتب سالمة موسى في كتابه ما 

هي النهضة؟ الذي ساهم من خالل كتاباته في تشكيل وعي عصري لجيلنا.
أزعــــــم، مـــن تــجــربــتــي الــشــخــصــيــة، أن بــيــئــة الــعــمــل الــتــأمــيــنــي فـــي الـــعـــراق فـــي ســتــيــنــيــات 

وسبعينيات القرن المنصرم كانت تضم القيم التي ذكرتها وتعمل بوحٍي منها. ربما كانت 

هـــنـــاك حـــــاالت تـــشـــّذ عـــن الـــقـــاعـــدة، ويــمــكــن الــكــشــف عــنــهــا مــتــى مـــا تـــم الــبــحــث فـــي تــاريــخ 

على  سريعة  نظرة  لكن  وغيرها.  االستخدام،  وسياسات  العليا،  وإداراتــهــا  التأمين  شركات 

وعملت  اجتمعت  قــد  الــظــروف  مــن  جملة  أن  تكشف  الالحقة  الــفــتــرات  فــي  التأمين  قطاع 

على  الظالم  الــدولــي  الحصار  ونظام  الكويت  غــزو  من  بــدءًا  المعايير،  هــذه  إضعاف  على 

الــطــائــفــيــة  مـــأســـســـة  مــــع  هـــــذا  يـــومـــنـــا  إلـــــى  الــــوضــــع  هـــــذا  واســـتـــمـــر   ،(١٩٩٠ - ٢٠٠٣) الــــعــــراق 

والمحاصصة وما صار ُيعرف بالمظلومية واستحقاقات هذا وذاك. وقد كتبُت عن بعض 

مظاهر هذا الوضع في مناسبات مختلفة (٦).

ـــــًال: «آثـــــار إعـــــادة الــمــفــصــول الــســيــاســي إلــــى وظــيــفــتــه فـــي شـــركـــات الـــتـــأمـــيـــن،» مـــجـــلـــة الـــتـــأمـــيـــن الـــعـــراقـــي:  (٦) أنــــظــــر مــثـــ

<http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2013/03/reinstatement-of-politically-dismissed.html>.

وكذلك:  «حول تعيين مدراء شركات التأمين العراقية العامة،» الحوار، مجلة معهد التقدم للسياسات اإلنمائية، 

بغداد (٢٠٠٧).
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هـــذا الــحــديــث هــو عــن شــركــات الــتــأمــيــن الــحــكــومــيــة الــثــالث (شــركــة الــتــأمــيــن الوطنية، 

شركة التأمين العراقية، شركة إعادة التأمين العراقية)، وليس لي معرفة كافية للتعليق على 

الوضع داخل شركات التأمين الخاصة (أزيد من ٣٠ شركة، تأسست أوالها سنة ٢٠٠٠). 

ال أســتــبــعــد، بــفــضــل الــتــكــويــن الــعــائــلــي وربـــمـــا الــعــشــائــري لــبــعــض هـــذه الـــشـــركـــات، أن تــكــون 

والتكافؤ  الــبــشــري،  العنصر  إن «تنمية  بــالــقــول  أجــــازف  الــعــامــة.  الــشــركــات  مــن  حـــاًال  أفــضــل 

غائبة  الــواجــب»  أداء  فــي  والتفاني  بــالــجــدارة  الوظيفي  الــتــقــدم  وربـــط  الــفــرص،  فــي  المطلق 

التدريب  فمستوى  الــعــامــة.  التأمين  شــركــات  عــن  هــو  هنا  والــحــديــث  الــعــراق،  فــي  ُمغّيبة  أو 

دائمًا  بالجدارة  ال يرتبط  الوظيفي  والتقدم  ضعيفًا.  يزال  ال  البشري  العنصر  لتنمية  المهني 

هناك  بـــأن  الــقــول  يمكن  اإلطــــار  هـــذا  وضــمــن  الــوظــيــفــي،  بــالــتــدرج  الــخــاصــة  بالتعليمات  بــل 

نوعًا من التكافؤ.

ال بل  االقــتــصــادي،  للتكامل  دعـــوات  الماضي  الــقــرن  فــي  السبعينيات  فترة  • شهدت 

التأمين  إعــادة  التأمين (شركة  إعــادة  ومنها  القطاعات،  من  عدد  في  مشتركة  مشاريع  شهدنا 
أن  االقتصاديين  بعض  ويــرى  متواضعة.  كانت  والتكامل  الــتــعــاون  حصيلة  أن  غير  العربية) 
تشابه االقتصادات العربية الريعية لم يوفر فرصًا للتكامل ال بل للتنابذ. فالمسألة ال تتعلق 

بحسن النّيات بقدر تعلقها بفعل القوانين االقتصادية.
إجابة  على توفير  قادرًا  وال أراني  واقتصادي،  ما هو سياسي  هذه مسألة تجمع بين 

على  يتحقق  لــم  ألنــه  قائمًا  مــشــروعــًا  يــزال  ال  العربي  االقــتــصــادي  التكامل  بــأن  تعرف  عنه. 

أرض الواقع، يشهد على ذلك ضعف التجارة البينية بين الدول العربية مقارنة مع التجارة 

مــــع مــــتــــروبــــوالت الـــعـــالـــم. هـــــو، عـــمـــومـــًا، شـــعـــار يــــــردد بـــيـــن الـــحـــيـــن واآلخــــــــر. مــــع ذلـــــك نــشــهــد 

اســتــثــمــارات عــربــيــة نــابــعــة مــن دول الــخــلــيــج صـــوب اقــتــصــادات عــربــيــة أخــــرى، وبــعــضــهــا في 

مــجــال الــتــأمــيــن. لــكــن هــنــاك فــــرق بــيــن هــــذه االســـتـــثـــمـــارات - مـــن قــبــل شـــركـــات تــأمــيــن معّينة 

تبحث عن مجاالت لتوسيع استثماراتها خارج أوطانها ألن أسواقها الداخلية قد تشّبعت 

ولم تعد قادرة على امتصاص استثمارات جديدة، فاتجهت نحو سوق التأمين في العراق 

(واالســــتــــثــــمــــارات الــعــربــيــة فــيــهــا قــلــيــلــة نـــســـبـــيـــًا)، ومـــصـــر والـــمـــغـــرب مـــن خــــالل شـــــراء حصص 

والــجــزائــر،  لــيــبــيــا،  محلية (فـــي  تــأمــيــن  شــركــات  بــتــأســيــس  بعضها  قــيــام  أو  الــشــركــات  هـــذه  فــي 

التكامل  مــشــاريــع  مــن  جـــزءًا  تشّكل  الــتــي  االســتــثــمــارات  وبــيــن  واألردن) -  وســوريــا،  ومــصــر، 

االقتصادي العربي. أي إننا نشهد ميــًال نحو تكوين كيانات تأمينية عمالقة ولكنها ليست 
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بالتكامل  معنية  ليست  حــال،  أي  على  وهــي،  الغربية.  الــدول  في  الموجودة  لتلك  مماثلة 

االقتصادي العربي.

قبل ذلك ساهم قطاع التأمين العراقي في تأسيس بعض شركات التأمين العربية في 

عالية  تأمينية  بكوادر  الشركات  هذه  رفد  بل  بذلك،  يكتِف  ولم  واليمن،  والبحرين،  ليبيا، 

التدريب إلدارتها. ترى هل كان ذلك ضمن مشروع سياسي أو جزءًا من سياسة اقتصادية 

بحسن  المساهمة لها عالقة  كانت  هل  أعني  التأمين العربية؟  بعض أسواق  خدمة  باعثها 

النّيات؟ سؤال ينتظر من يبحث فيه.

شركة إعادة التأمين العربية (تأسست سنة ١٩٧٢) كانت نموذجًا جيدًا للمشروعات 

ولم  عالمية،  تأمين  إعــادة  شركة  إلى  تتحول  لم  لكنها  التأمين  مجال  في  المشتركة  العربية 

يشهد تطورها قفزات واضحة.

إال  منه  يتحقق  لــم  أصــًال  هــو  ســنــوات؛  منذ  انحسار  فــي  العربي  التكامل  مــشــروع  إن 

الــقــلــيــل. ربــمــا كـــان قــطــاع الــتــأمــيــن الــعــربــي هـــو األفـــضـــل حــــاًال فـــي هـــذا الــمــشــروع مـــن حيث 

العربية.  البلدان  فــي  مــوزعــة  شــركــات  فــي  والــخــاص  الحكومي  الــمــال  رأس  مشاركة  توسع 

 ١٩٦٤ ســنــة  تأسيسه  مــنــذ  للتأمين  الــعــربــي  الــعــام  االتــحــاد  وجـــود  بــاســتــمــرار  نحتفي  أن  ولــنــا 

العربية،  الــتــأمــيــن  وإعــــادة  الــتــأمــيــن  شــركــات  جميع  عــلــى  منفتحًا  مهنيًا  عــربــيــًا  اتـــحـــادًا  ظــل  إذ 

مــواظــبــًا عــلــى إصــــدار مجلته الــتــأمــيــن الــعــربــي رغـــم عـــدم تــطــوره، ومــوســعــًا تــعــاونــه، فــي عقد 

الندوات، مع جهات أخرى لها عالقة غير مباشرة بالتأمين. وهو يدير نشاطاته «كمؤسسة 

بالتعبير  وتــكــتــفــي  قــائــم  هــو  مــا  تغيير  فــي  لــهــا  ال دور  أعــضــائــهــا،  وبــرضــى  بــإنــجــازهــا  ســعــيــدة» 

عــنــه مــن خـــالل نــدواتــهــا (الــتــي لــم تــتــحــول إلـــى كــتــب ورقــيــة أو إلــكــتــرونــيــة أو مــتــوفــرة بصيغة 

التطورات  تجاه  مواقف  وإعــالن  صياغة  االتحاد  عن  معروفًا  ليس  العام).  للتداول  أخرى 

في أسواق التأمين العربية، ويعود سبب ذلك إلى الخوف من إزعاج الشركات األعضاء 

أو حكوماتها.

ضاقت  كبير  برأسمال  كبرى  عربية  تأمين  شــركــات  ظهور  استمرار  هــو  أتوقعه  مــا  إن 

عــلــيــهــا أســـواقـــهـــا الــمــحــلــيــة لــتــتــوســع بــاالســتــثــمــار فـــي تــأســيــس شـــركـــات لــهــا فـــي بــعــض الــــدول 

الــعــربــيــة، وخــارجــهــا، أو شــــراء أســهــم فــي شــركــات قــائــمــة. وهــــذا يــتــمــاشــى مــع نــمــط الــتــجــارة 

فـــي ظـــل الــعــولــمــة إذ إن الـــشـــركـــات، ومــنــهــا شـــركـــات الــتــأمــيــن، هـــي مـــن تــتــاجــر ولــيــس الـــدول 

كــمــا كــــان يـــقـــول ديــفــيــد ريــــكــــاردو عــنــد عـــرضـــه لــنــظــريــة الـــمـــزايـــا الــنــســبــيــة فـــي الـــتـــجـــارة الــدولــيــة 
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وتخصص البلدان في سلع وخدمات معّينة. كما أن منافع التجارة العالمية الحرة تتمركز 

 (centralisation) لدى الشركات الكبرى. تعرف بأن نظام رأس المال يميل نحو التمركز

(حصر الملكية والسيطرة لدى عدد قليل من الشركات، مما يخلق فرصة تحقيق وفورات 

الحجم وتقليص متوسط التكاليف، وبالتالي خلق فرصة التخلص من الشركات الصغيرة 

الــتــراكــم  (زيــــــادة   (concentration) والـــتـــرّكـــز  الــقــلــة)  احــتــكــار  أو  االحـــتـــكـــار  وقـــيـــام  الــمــســتــقــلــة 

الـــرأســـمـــالـــي لـــــدى الـــشـــركـــة الـــــواحـــــدة، وبــــهــــذا يــكــبــر حـــجـــم الـــشـــركـــة مـــمـــا يــــــؤدي إلـــــى تــقــلــيــص 

المنافسين، وللحفاظ  للتخلص من  واالندماج،  االستحواذ  عمليات  خالل  المنافسة) من 

عــلــى حــصــة كــبــيــرة مـــن األعـــمـــال فـــي الـــســـوق، والـــحـــصـــول عــلــى مـــهـــارات وخـــدمـــات نــوعــيــة 

ببعيدة  ليست  العربية  التأمين  وأسواق  الدمج.  أو  االستحواذ  موضوع  الشركة  لدى  جاهزة 

العربية  الرقابية  الهيئات  بعض  ضعيفة.  الغربية،  بــالــدول  مقارنة  لكنها،  الــظــاهــرة  هــذه  عــن 

تــشــجــع الـــشـــركـــات عــلــى االنــــدمــــاج مـــن خــــالل رفــــع رأس الـــمـــال الــمــطــلــوب لـــمـــزاولـــة الــعــمــل 

هما  حكوميتين  شركتين  لدمج  محاولة  العراق  في  وجــرت  المثال).  سبيل  على  (األردن، 

شركة التأمين الوطنية وشركة التأمين العراقية، إال أنها لم تنجح إذ إن ديوان التأمين (الهيئة 

الرقابية) وّجه خطابًا في آذار/مارس ٢٠١٨ إلى شركة التأمين الوطنية بعدم الموافقة على 

الـــدمـــج (٧). ثــم جـــاء خــبــر بــإحــيــاء مــشــروع الــدمــج، وفـــي أواخــــر حــزيــران/يــونــيــو ٢٠١٨ تمت 

تأمين  شركة  وتأسيس  أعمالهما  تماثل  بدعوى  الشركتين  دمج  على  المالية  وزارة  مصادقة 

حكومية كبيرة.

(٧) تـــنـــاولـــت مــشــروع الــدمــج فــي عـــدة مــقــاالت مــنــشــورة فــي مــوقــع شــبــكــة االقــتــصــاديــيــن الــعــراقــيــيــن ومـــواقـــع أخـــرى، 

<http://iraqieconomists.net/ar/2016/02/21/% d 9 % 8  :«ومنها واحدة بعنوان «مشروع دمج شركات التأمين العامة

5 % d 8 % b 5 % d 8 % a 8 % d 8 % a 7 % d 8 % a d - % d 9 % 8 3 % d 9 % 8 5 % d 8 % a 7 % d 9 % 8 4 - % d 9 % 8 5 % d 8 % b 4 % d 8 % b 1 
% d 9 % 8 8 % d 8 % b 9 - % d 8 % a f % d 9 % 8 5 % d 8 % a c - % d 8 % b 4 % d 8 % b 1 % d 9 % 8 3 % d 8 % a 7 % d 8 % a a - % d 8 % a 7 % 
d 9 % 8 4 % d 8 % a a % d 8 % a 3 % d 9 % 8 5 % d 9 % 8 a % d 9 % 8 6 - % d 8 % a 7 % d 9 % 8 4 % d 8 % b 9 />.
<http://iraqieconomists.net/ar/2016/11/19/% d 9  :«وأخرى بعنوان «عودة إلى مشروع دمج الشركات العامة

% 8 5 % d 8 % b 5 % d 8 % a 8 % d 8 % a 7 % d 8 % a d - % d 9 % 8 3 % d 9 % 8 5 % d 8 % a 7 % d 9 % 8 4 - % d 8 % b 9 % d 9 % 8 8 % d 8 % 
a f % d 8 % a 9 - % d 8 % a 5 % d 9 % 8 4 % d 9 % 8 9 - % d 9 % 8 5 % d 8 % b 4 % d 8 % b 1 % d 9 % 8 8 % d 8 % b 9 - % d 8 % a f % d 9 % 8 5 
% d 8 % a c - % d 8 % b 4 % d 8 % b 1 % d 9 % 8 3 % d 8 % a 7 % d 8 % a a - % d 8 % a 7 % d 9 % 84/>.

وكــذلــك  «قــــرار وزارة الــمــالــيــة بــدمــج شــركــة الــتــأمــيــن الــوطــنــيــة وشــركــة الــتــأمــيــن الــعــراقــيــة: تــجــاوز اإلجــــــراءات السليمة 

<http://iraqieconomists.net/ar/2017/04/12/% d 9 % 8 5 % d 8 % b 5 % d 8 % a 8 % d 8 % a 7 % d 8 %  :«ومتطلبات القانون
a d - % d 9 % 8 3 % d 9 % 8 5 % d 8 % a 7 % d 9 % 8 4 - % d 9 % 8 2 % d 8 % b 1 % d 8 % a 7 % d 8 % b 1 - % d 9 % 8 8 % d 8 % b 2 % d 8 % a 
7 % d 8 % b 1 % d 8 % a 9 - % d 8 % a 7 % d 9 % 8 4 % d 9 % 8 5 % d 8 % a 7 % d 9 % 8 4 % d 9 % 8 a % d 8 % a 9 - % d 8 % a 8 % d 8 % a f % 
d 9 % 8 5 % d 8 % a c - % d 8 % b 4 % d 8 % b1/>.
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المحور السابع

التحديات وسبل مواجهتها

• لــنــلــتــفــت اآلن إلــــى الـــحـــاضـــر، فـــأســـواق الــتــأمــيــن الــعــربــيــة والــخــلــيــجــيــة مــنــهــا عــلــى وجــه 

الــخــصــوص، حققت نــمــوًا كــبــيــرًا فــي حجم أعــمــالــهــا، فــَدخــُل األســــواق العربية مــن األقــســاط 
يبلغ عــشــرات الــبــاليــيــن مــن الــــــدوالرات. وهـــذه أرقــــام لــم تــكــن فــي دائــــرة تــصــورنــا نــحــن الــذيــن 
الــتــحــقــنــا بــالــعــمــل الــتــأمــيــنــي فـــي ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن الـــمـــاضـــي، إال أن حــضــورنــا عــلــى الــمــســتــوى 
الـــــدولـــــي مــــا زال مـــتـــواضـــعـــًا عـــلـــى الــــرغــــم مــــن وجــــــود عـــــدد مــــن مـــعـــيـــدي الـــتـــأمـــيـــن الــــعــــرب الـــذيـــن 
حققوا حضورًا إقليميًا مؤثرًا. فما هي العوامل التي حالت دون بروزنا بقوة على المستوى 

الدولي على الرغم من فوائضنا المالية الهائلة؟

وقد  أقساطها.  حجم  في  كبيرًا  نموًا  العربية  التأمين  أســواق  بعض  حققت  لقد  حقًا، 

األســواق،  بعض  في  إلزاميًا  وجعله  الصحي  التأمين  إدخــال  بفضل  النمو  هــذا  معظم  جــاء 

وكذلك التوسع في شراء السيارات من خالل القروض المصرفية الميسرة لألفراد مما زاد 

الطلب على التأمين، والنمو في محفظة التأمين على الحياة.

بقوة  العربية  التأمين  شــركــات  لــبــروز  كافية  ليست  لوحدها  العربية  المالية  الــفــوائــض 

التأمين  شركات  أسهم  شــراء  في  تستمر  أن  الفوائض  هــذه  يمكن  الــدولــي.  المستوى  على 

العالمية من سوق األوراق المالية كأي مستثمر آخر من األفراد أو الشركات. أما أن تقوم 

أخــرى.  مسألة  فهذه  العالمية  التأمين  أســـواق  فــي  التأمين  إعـــادة  أو  للتأمين  شركة  بتأسيس 

كانت هناك تجربة المجموعة العربية للتأمين (أريج) في سوق لندن حيث أسست شركة 

خــاصــة بــــدأت نــاجــحــة بــاالكــتــتــاب فـــي أعـــمـــال الــطــاقــة والـــطـــيـــران وغــيــرهــا مـــن فــــروع الــتــأمــيــن 
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المتأتية من مصادر مختلفة ثم تدهورت (سجلت لدى مسجل الشركات في بريطانيا سنة 

١٩٨٩ وتمَّ حّلها سنة ٢٠١٢ بعد سنوات من توقفها عن االكتتاب).

الــفــوائــض الــمــالــيــة الــعــربــيــة، الــعــامــة والــخــاصــة، وخــاصــة فــي دول الــخــلــيــج (اإلمـــــارات 

إدارة  فــي  متخصصة  غــربــيــة  شــركــات  خــدمــات  مــن  تستفيد  صــــارت  خــــاص)،  بــشــكــل  وقــطــر 

ــثــــمــــار، ولـــــهـــــذا نـــجـــد لـــهـــا حـــــضـــــورًا أكــــبــــر فـــــي االقـــــتـــــصـــــادات الـــغـــربـــيـــة  ــتــ األمــــــــــوال وقــــوانــــيــــن االســ

شركات  فــي  منها  والقليل  مــاركــت)  الــكــبــرى (الــســوبــر  المتاجر  فــي  االســتــثــمــار  حــد  وصــلــت 

الــتــأمــيــن. ال أعــتــقــد بــــأن حــضــورهــا الــتــأمــيــنــي ســيــؤثــر عــلــى الــســيــاســة االكــتــتــابــيــة واســتــثــمــارات 

العمالة  على  المعتمدة  الــســعــوديــة،  العربية  المملكة  أن  نجد  ذلــك  مقابل  الــشــركــات.  هــذه 

الــتــأمــيــن، تــلــجــأ لــلــغــرب بــحــثــًا عــن مــصــادر لتمويل  األجــنــبــيــة فــي مختلف الــقــطــاعــات ومــنــهــا 

المتحدة  الــواليــات  إلــى  العهد  ولــي  (رحــلــة  األسلحة  وشـــراء  والمجتمع  االقــتــصــاد  تحديث 

األمريكية).

ورغم محاوالت التوطين في السعودية واإلمارات فإن قطاع التأمين ال يزال معتمدًا 

لدى  ليس  اسميًا.  يــزال  ال  التأمين  شركات  في  الوطني  والــوجــود  األجنبية،  العناصر  على 

هــــذه الــــــدول الــعــربــيــة مـــا تــقــدمــه مـــن خـــبـــرات ومــــعــــارف اكــتــتــابــيــه رفــيــعــة الــمــســتــوى أو مــنــاهــج 

مــتــطــورة فـــي تــحــلــيــل األخـــطـــار فـــي مــجــال الــتــأمــيــن، ومـــا تــقــدمــه ربــمــا ال يــتــعــدى شــــراء إعـــادة 

الــتــأمــيــن االتــفــاقــي واالخــتــيــاري مــن الــخــارج وتــوظــيــف فــوائــضــهــا الــمــالــيــة. وكــمــا تــعــرف، فــإن 

العربي  والعالم  التأمينية  للمنتجات  المبتكرة  هي  زالــت  وما  كانت  الغربية  التأمين  أســواق 

ُمقّلٌد لها.

آخر،  إيجابي  تطور  وهناك  ذاتــه.  في  إيجابي  عامل  هو  التأمين  أعمال  حجم  • نمو 

للتأمين  تــرســت  الــكــويــت،  الخليج -  (مجموعة  الكبيرة  التأمين  مجموعات  بعض  أن  وهــو 
وإعادة التأمين - البحرين، مجموعة الشرق (Orient) - دبي، مجموعة ساهام - المغرب، 
عــلــى سبيل الــمــثــال) اتــجــهــت لالستثمار الــمــبــاشــر فــي األســــواق الــعــربــيــة. كــيــف تــنــظــرون إلــى 

هذا التطور، وما هي العوامل الكفيلة باستمرار هذا االتجاه وتصعيده برأيكم؟
نمو حجم أعمال التأمين هو حقًا إيجابي، خاصة إذا كان يراكم الفوائض المتحققة 

لألرباح  كتوزيعات  فقط «هدرها»  وليس  الوطني  االقتصاد  تنمية  في  المساهمة  ألغــراض 

على المساهمين. هناك، إذن، ضرورة لتحقيق موازنة بين متطلبات المساهمة في التنمية 

وبين حق المساهمين بالحصول على نسبة من األرباح المتحققة.
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تـــوجـــه مــجــمــوعــات الــتــأمــيــن الــكــبــيــرة لــالســتــثــمــار الــمــبــاشــر فـــي بــعــض أســــــواق الــتــأمــيــن 

الــعــربــيــة (الــمــجــمــوعــة الــمــغــربــيــة تــتــوجــه إلــــى أســــــواق قـــــارة إفــريــقــيــا) أمــــر مــحــمــود ألنــــه يــوســع 

ــــقـــــاء  ــيــــة اإلبـ ــــا، وتــــخــــلــــق إمــــكــــانــ ــــهـ ــتـــــي تـــكـــتـــتـــب بـ ــ مــــــن قــــــاعــــــدة الـــــتـــــوزيـــــع الــــجــــغــــرافــــي لــــألخــــطــــار الـ

عـــلـــى الــــــتــــــوازن واالســـــتـــــقـــــرار الــــمــــالــــي لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة، مــــن خــــــالل اإلعـــــانـــــة الـــتـــنـــاقـــلـــيـــة لــــألرصــــدة 

(cross-subsidisation) بين وحداتها الموزعة جغرافيًا، في حالة تعرض أعمالها لخسائر 

في بعض األسواق.

إن اســتــمــرار هـــذا الــتــوجــه وتــعــزيــزه رهـــن بــاســتــقــرار الــنــظــام الــســيــاســي الــعــربــي، وبتوفير 

البيئة التشريعية المالئمة لجذب المزيد من االستثمارات. ما أتمناه من هذه المجموعات 

إن  المحلية،  التأمينية  الكوادر  لتطوير  الفرص  توظيف  بل  الرساميل،  توظيف  مجرد  ليس 

كانت ضعيفة، أو إدخال كوادرها لألسواق التي تستثمر فيها بشكل مباشر.

تيزيني، الــعــروي، الــجــابــري وغــيــرهــم) أن  بعض المفكرين الــعــرب (أدونــيــس،  • يـــرى 

يشترطون  وهــم  الــشــامــل،  الــحــضــاري  نهوضنا  أمـــام  الــعــائــق  هــي  عقلنا  بنية  أو  تفكيرنا  طــرائــق 
ضـــــرورة تــجــاوزنــا لــلــســلــبــيــات الـــمـــوروثـــة مـــن تــراثــنــا. كــيــف تتمظهر ســلــبــيــات بنيتنا الــعــقــلــيــة في 

مؤسساتنا التأمينية وغيرها؟
يمكن الــنــظــر إلـــى مــؤســســة الــتــأمــيــن كــصــورة، كــعــالــم مــصــغــر، لــلــصــورة الــكــبــرى، أعني 

النشاط  كــان  ومستقرًا  معافى  االقتصاد  كــان  فكلما  االجتماعية.  والبنية  الوطني  االقتصاد 

ـــــًال جـــيـــدًا بـــهـــذا الـــشـــأن عــنــد مـــقـــارنـــة وضــــع الــتــأمــيــن بين  الــتــأمــيــنــي كـــذلـــك. ويـــوفـــر الــــعــــراق مــثـــ

انتهاء  بعد  مــا  وفــتــرة  التأمين)  قطاع  (ازدهــــار  المنصرم  الــقــرن  وسبعينيات  ستينيات  فترتين: 

الحرب العراقية - اإليرانية (١٩٨٨) وغزو الكويت (١٩٩٠) والفترة المستمرة منذ الغزو 

الــديــنــي  الـــتـــأمـــيـــن). فــلــم يــشــكــل الــــمــــوروث  األمـــريـــكـــي (٢٠٠٣) لــيــومــنــا هــــذا (تــــدهــــور قـــطـــاع 

كبيرًا  عائقًا  والقدر)  القضاء  بآثار  والقبول  التأمين  (تحريم  التأمين  مؤسسة  تجاه  وسلبياته 

أمام انتشار التأمين على الحياة وفروع التأمين األخرى، رغم أن المصدر األساس للطلب 

على التأمين كان من دوائر ومؤسسات الدولة المختلفة. وكما أوضحت في جوابي على 

ظل  فــي  األوضـــاع  تــدهــور  لحين  التأميني  النشاط  فــي  كبيرة  قفزة  هناك  كانت  سابق  ســؤال 

الحصار الدولي وإحياء االنتماء العشائري والتدين المسيَّس من نظام قائم على البطش.

عــنــدمــا يــــدور الــحــديــث عـــن «ضــــــرورة تـــجـــاوزنـــا لــلــســلــبــيــات الـــمـــوروثـــة مـــن تـــراثـــنـــا» فــإنــه 

لو  المصائب.  مــواجــهــة  فــي  والــقــدر  والــقــضــاء  الــتــواكــل  مفاهيم  على  تــقــديــري،  فــي   ، يــنــصــبُّ
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ــــا تــرجــمــة رؤى الــمــفــكــريــن الـــعـــرب الـــذيـــن ذكــرتــهــم، وهـــي مــنــصــّبــة بــشــكــل أســـاســـي على  أردنـ

نتخيلهم  أن  نستطيع  التأمين -  منظور  اعتماد  أي  المسألة -  هــذه  خــارج  الثقافية،  المسألة 

األخطار  مواجهة  في  الشركات،  وحتى  األفـــراد،  مستوى  على  العقالنية  بغياب  مهمومين 

فـــي تسيير  أســـاســـيـــة  كــفــضــيــلــة  الــنــفــس  عــلــى  االعـــتـــمـــاد  وغـــيـــاب  الـــعـــلـــم)،  اعـــتـــمـــاد  غـــيـــاب  (أي 

في  التأمين  موضوع  يتناول  لم  ذكرتهم  ممن  أيًا  إن  إذ  افتراض  بالطبع  اإلنسان (هذا  حياة 

يخبئه  لــمــا  والــتــدبــر  واالحـــتـــراس  ــر  الــتــبــصُّ قيمة  فــي  الفضيلة  هـــذه  نـــرى  أن  ويــمــكــن  كــتــابــاتــه). 

مثال  خير  ولــعــل  التأمين.  آلــيــة  خــالل  مــن  آثــارهــا  مــن  التحوط  يمكن  أخــطــار  مــن  المستقبل 

عـــلـــى ذلــــــك، هــــو تـــطـــور الـــتـــأمـــيـــن الــشــعــبــي عـــلـــى الـــحـــيـــاة فــــي بــريــطــانــيــا فــــي الـــمـــاضـــي. غــيــاب 

العقالنية بهذه الصفة يمكن أن ُيفّسر ضعف الطلب على التأمين في عالمنا العربي. هذا 

المقَتَرب بحاجة إلى من يبحث فيه.

وأنا أرى أن ضعف الطلب على التأمين، للتحوط من اآلثار الضارة لما قد يحصل 

في المستقبل، ليس سببه مجرد العقلية الموروثة، ومنها ما هو متأصل في النص الديني 

فائض  مــدى  فــي  أيــضــًا  البحث  علينا  بالتأمين.  الــوعــي  ضعف  أو  المعممين،  وتــوجــيــهــات 

الدخل المتوافر لعموم الناس لإلنفاق على شراء التأمين. إن الناس من محدودي الدخل 

دخولهم  من  أسرهم  وإعــالــة  اليومي  قوتهم  على  الحصول  بين  حقيقي  خيار  لديهم  ليس 

القليلة وبين شراء الحماية التأمينية.

ومـــن الــغــرائــب أن اســتــعــارة الــنــصــوص الــديــنــيــة اقــتــصــرت عــلــى تــبــريــر تــأســيــس شــركــات 

تــأمــيــن تــحــت مسميات شــركــات تــأمــيــن إســالمــيــة/تــكــافــلــيــة/تــعــاونــيــة ومـــن مــنــظــور إيــديــولــوجــي 

يـــدفـــع صــــوب الــفــصــل بــيــن مـــا هـــو قـــائـــم عــلــى «الــــديــــن الــصــحــيــح» والـــدنـــيـــوي/الـــعـــلـــمـــانـــي أو 

الــحــالل والـــحـــرام - وهــو تــوّجــه رّوج لــه أبــو األعــلــى الـــمـــودودي وبــنــى عليه أصــحــاب رأس 

التأمين  شركة  العالم،  في  إسالمية  تأمين  شركة  أول  فإن  وهكذا  اإلسالميين (١).  من  المال 

ــيـــــة الـــــمـــــحـــــدودة فـــــي الـــــــســـــــودان، تــــأســــســــت بـــتـــمـــويـــل ســـــعـــــودي خـــــــاص (بــــنــــك فــيــصــل  ــ اإلســـــالمـ

اإلســـالمـــي الـــســـودانـــي) عــــام ١٩٧٩، وبـــهـــدف مــعــلــن هـــو الــمــســاهــمــة بــفــّعــالــيــة، كــمــا يــــرد في 

على  التأمين  وقطاع  عمومًا  اإلسالمي  االقتصاد  أسلمة  الرسمي، «في  اإللكتروني  موقعها 

وجــه الــخــصــوص». ولــك أن تــالحــظ الــمــوقــف اإليــديــولــوجــي، الــجــهــادي، فــي هــذا الهدف 

المدرج ضمن أسلمة االقتصاد، وما يترتب على إشاعته في إدارة االقتصاد الحديث.

(١) مــــــصــــــبــــــاح كـــــمـــــال، مـــــؤســـــســـــة الــــــتــــــأمــــــيــــــن: دراســـــــــــــــــات تـــــاريـــــخـــــيـــــة ونــــــقــــــديــــــة (بـــــــيـــــــروت: مــــنــــتــــدى الـــــمـــــعـــــارف، ٢٠١٥)، 

ص ٢٥٩ - ٢٦٠.
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لــكــن شـــركـــات الــتــأمــيــن اإلســالمــيــة اســـتـــعـــارت، واســـتـــفـــادت مـــن الــمــفــاهــيــم الــتــي تنتظم 

الــتــأمــيــن الـــتـــجـــاري الـــرأســـمـــالـــي الـــــذي يــســتــهــدف الـــربـــح رغــــم اســـتـــعـــارة أســـمـــاء تــراثــيــة لبعض 

عــنــاصــر الــعــمــلــيــة الــتــأمــيــنــيــة. وهـــي فـــي ذلـــك لـــم تــكــن تــعــمــل عــلــى تــوفــيــر الـــحـــدود الــدنــيــا من 

التأمين  شركات  من  نفسها  تميز  أن  تريد  كانت  ما  بقدر  الفقراء  للمسلمين  التأمين  حماية 

التجارية ولكنها ال تستبعد تحقيق الربح من عملياتها. وبهذا المعنى، فإن «طرائق تفكيرنا 

أو بنية عقلنا هي العائق أمام نهوضنا الحضاري الشامل»، كما تقول، بحاجة إلى تكييف 

فــي مــجــال الــتــأمــيــن الــــذي نــعــرفــه - إذ إن طــرائــق الــتــفــكــيــر اإلســالمــيــة وغــيــر اإلســالمــيــة تلتقي 

فـــي هــــذا الـــمـــجـــال، ال فـــــرق فـــي ذلــــك بــيــن مـــن يــعــتــمــد الــــمــــوروث الـــديـــنـــي وبـــيـــن مـــن يعتمد 

وتقديم  األربــاح،  تحقيق  يستهدفان  فكالهما  االقتصاد،  إلدارة  الحديث  المال  رأس  نظام 

الــتــأمــيــنــيــة هــي مــن بــيــن الــوســائــل الــتــي «اكــتــشــفــهــا» إســالمــّيــو عــصــرنــا للتوفيق بين  الــخــدمــات 

ُبْعد  إضــافــة  مــع  المعاصر  التأمين  عليها  يــقــوم  الــتــي  األســـس  وبــيــن  للدين  النصية  المطالب 

أسلمة االقتصاد.

واقــتــصــاديــة متباينة،  يــمــكــن مــؤســســة الــتــأمــيــن أن تــنــشــأ وتـــزدهـــر فــي ظــل أنــظــمــة فــكــريــة 

وتتخذ في ذلك أشكاًال مختلفة - كما شهدنا بالنسبة إلى نشوء التأمين اإلسالمي وتطوره 

الـــتـــأمـــيـــن الـــعـــربـــي األول فــــي طــرابــلــس  الــــالحــــق. وربــــمــــا تـــتـــذكـــر، عـــنـــدمـــا كـــنـــَت تــنــظــم مـــؤتـــمـــر 

اإليــديــولــوجــيــة الــتــي يــقــوم  الــتــأمــيــن اإلســـالمـــي واألســـــس  (١٩٨٩)، بــأنــنــا كــنــا نــنــاقــش مــســألــة 

عــلــيــهــا هـــذا الــتــأمــيــن، وأنـــنـــا اتــفــقــنــا عــلــى الــتــرحــيــب بــهــذا الــنــمــط مـــن الــتــأمــيــن ألنـــه يــســاهــم في 

بدعاوى  المؤسسة  تتجنب  كانت  الناس  من  فئات  ليشمل  التأمين  مؤسسة  انتشار  توسيع 

للتأمين  العام  اإليديولوجي  اإلطــار  ورغــم  الدين.  نصوص  مع  وتعارضها  الديني  التحريم 

يخضع  صار  ال بل  األخطار،  مع  التعامل  في  السائد  التيار  من  جــزءًا  صار  فإنه  اإلسالمي 

إلشراف ورقابة الدولة وقوانينها.

التي  الدينية  اللبوس  رغــم  علمانية  مؤسسة  هــي  التأمين  مؤسسة  بــأن  قناعة  على  أنــا 

تــتــزيــن بـــهـــا، وهــــو مـــا حـــاولـــت درســـــه فـــي مــقــالــة بـــعـــنـــوان «الــتــأمــيــن كــمــؤســســة عــلــمــانــيــة: نــظــرة 

تاريخية موجزة» (٢). إن الموضوع بحاجة إلى مزيد من البحث.

(٢) نشرت في مجلة الثقافة الجديدة: العدد المزدوج ٣٧٨ - ٣٧٩، تشرين الثاني ٢٠١٥، ص ١٠٤ - ١١٤. 

<http://iraqieconomists.net/ar/?s=% D 9 % 8 3 % D 9 % 8 5 %  :ونشرت كذلك في موقع شبكة االقتصاديين العراقيين

D 8 % A 4 % D 8 % B 3 % D 8 % B 3 % D 8 % A 9 + % D 8 % B 9 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 5 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 6 % D 9 % 8 A % D 
8 % A9>.
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المستقبل.  • المشهد الــعــربــي الـــراهـــن يــمــثــل مـــأزقـــًا يــثــيــر فــيــنــا الــهــواجــس والــقــلــق عــلــى 

ولــــكــــن مـــهـــمـــا كــــــان الـــمـــشـــهـــد قــــاســــيــــًا فـــيـــجـــب أن نـــظـــل مـــحـــكـــومـــيـــن بــــــاألمــــــل. مـــــا هـــــي رســـالـــتـــكـــم 
لمعشر المؤمنين العرب؟

رغـــم الــمــثــبــطــات، فـــإن الـــواحـــد مــنــا يــظــل مــســكــونــًا بــأمــل أن يــشــهــد الـــخـــروج مـــن واقـــع 

على  قادرين  غير  العمر،  خريف  في  ونحن  بأننا،  معك  وأتفق  العربي.  العالم  في  التردي 

اقتحام معاقل التردي في مختلف تجلياتها، فال أقّل من أن نظل محكومين باألمل. وهنا 

أجد في بعض مقاطع المية العرب للحسين بن علي الطغرائي (١٠٦١ - ١١٢١)، الذي 

كتبها  والتي  الظروف)،  اختالف  مع  بالبارحة  الليلة  أشبه  (ما  والزندقة  اإللحاد  بتهمة  ُقتل 

ببغداد، شيئًا من العزاء:

ـــــــُل الـــــنـــــفـــــَس بـــــــــاآلمـــــــــاِل أرقُـــــبُـــــهـــــا ما أضيَق العيَش لوال فُسحُة األَمِلأعــــــــلـِّ

ُفتح  عندما  اليونانية،  األســطــورة  تخبرنا  كما  پــانــدورة،  صندوق  أن  عزيزي  يا  وتعرف 

لم يبَق فيه إال األمل. وهو ما نريد أن نتوّسد به، والخشية هي أن يكون هذا األمل خادعًا 

في ظل األوضاع العامة وتداخل المصالح المحلية واألجنبية.

ــــعـــــرب مـــحـــكـــوم بـــمـــعـــطـــيـــات األنــــظــــمــــة الــــقــــائــــمــــة، فـــــي الـــســـيـــاســـة  إن مـــعـــشـــر الـــمـــؤّمـــنـــيـــن الـ

بــاألحــرى  هــم  قــائــم.  هــو  مــا  تغيير  رايـــة  بحاملي  ليسوا  هــم  والــثــقــافــة.  واالجــتــمــاع  واالقــتــصــاد 

مــن ســدنــة هـــذه األنــظــمــة، كــمــا هــو واضـــح فــي اعــتــمــاد الــتــأمــيــن الــصــحــي الــتــجــاري استجابة 

لــســيــاســات بــعــض األنـــظـــمـــة. فــهــنــا نــشــهــد تــطــابــقــًا بــيــن ســـيـــاســـات الــــدولــــة ومـــؤســـســـة الــتــأمــيــن. 

في  الــدولــيــة  المالية  المؤسسات  وصــفــات  فلك  فــي  تــدور  زالــت  مــا  العربية  الـــدول  ومعظم 

الليبرالية  ظــل  فــي  الطبقي  الــتــفــاوت  تــزايــد  ومـــع  ولــكــن،  االقــتــصــاديــة.  قــضــايــاهــا  مــع  الــتــعــامــل 

الـــجـــديـــدة تــتــفــتــح آفـــــاق جـــديـــدة لــلــتــفــكــيــر بــحــلــول خـــــارج هــــذه الـــوصـــفـــات الـــجـــاهـــزة. وهــــو ما 

نشهده في العالم الغربي.

أبحث  لم  فأنا  العرب،  المؤّمنين  لمعشر  رسالة  تقديم  يستطيع  من  وضــع  في  لست 

في الواقع الحالي للتأمين العربي وتاريخه، وما أعرضه في هذا الحوار ليس إال انطباعات 

وتقييمات سريعة قابلة للنقاش والتخطئة. مع هذا أتمنى عليهم تعظيم االحتفاظ (وتعرف 

وتــبــادل  االكــتــواريــة)،  والتطبيقات  االكتتابية  الــقــدرات  بضعف  مرتبط  االحــتــفــاظ  تــدنــي  بــأن 
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لهم،  المتاحة  الوسائل  خالل  من  اهتمامًا  المهمشة  الشرائح  وإيــالء  بينهم،  فيما  األعمال 

وزيادة تبادل األعمال فيما بينهم.

• مـــعـــدل االحــتــفــاظ بــالــخــطــر تعتبر مــتــدنــيــة نــوعــًا مــا فــي أســــواق الــتــأمــيــن الــعــربــيــة قــيــاســًا 

بـــحـــجـــم رؤوس األمـــــــــــوال الـــمـــســـتـــثـــمـــرة. مـــــا هـــــو الــــســــبــــب فـــــي رأيــــــــــك؟ وهـــــــل يـــتـــعـــلـــق األمــــــــر بـــأنـــنـــا 
«مــبــهــورون» أكــثــر مــن الــــالزم بمعيدي الــتــأمــيــن، أم أ نــنــا مــا زلــنــا عــاجــزيــن عــن تخليق مــشــروع 

خاص بنا؟ وهل لألمر عالقة بعدم تحررنا الفكري من رابطة التبعية؟
ال أظـــــن بــــــأّن االنـــبـــهـــار بــمــعــيــد الـــتـــأمـــيـــن بـــقـــدر مــــا هــــو انـــعـــكـــاس لــســيــاســة مــتــحــفــظــة فــي 

مــســتــويــات االحــتــفــاظ في  االحــتــفــاظ، وغــيــاب الــحــســابــات االكــتــواريــة المناسبة فــي تــحــديــد 

فـــــروع الــتــأمــيــن الــمــخــتــلــفــة، والـــمـــيـــل الــمــضــمــر لــلــمــحــافــظــة عــلــى مــســتــوى األربـــــــاح وتــوزيــعــهــا 

على المساهمين.

ولكن، لعل قولك «بعدم تحررنا الفكري من رابطة التبعية» يفسر االعتماد المفرط 

لــــدى بــعــض شـــركـــات الــتــأمــيــن الــعــربــيــة عــلــى شـــركـــات إعـــــادة الــتــأمــيــن الــعــالــمــيــة. وتـــعـــرف بــأن 

محافظها،  تأمين  بــإعــادة  تقوم  األخـــرى  هــي  العربي  العالم  فــي  اإلســالمــيــة  التأمين  شــركــات 

ونــــظــــرًا لــلــطــلــب الــمــتــعــاظــم عــلــى الــحــمــايــة اإلعــــاديــــة، نـــشـــأت شـــركـــات إعــــــادة إســـالمـــيـــة بــاســم 

بالموروث  لها  ال عالقة  عريقة  دولية  تأمين  إعــادة  لشركات  تعود  التكافل (وبعضها  إعــادة 

الديني). ربما جاءت هذه التبعية، أو االعتماد على إعادة التأمين األجنبي، بسبب تاريخ 

نــشــأة الــتــأمــيــن فــي الــعــالــم الــعــربــي، فــهــو لــم ينشأ أصــــــــًال كــمــشــروع وطــنــي إذ اتــخــذ فــي الــبــدء 

شكل وكاالت وفروع لشركات غربية قبل أن تتأسس الشركات الوطنية، بعضها بمساهمة 

موظفين  على  أعمالها  وتسيير  إداراتها  في  وتعتمد  العراق)،  في  أجنبي (كما  رأسمال  من 

أجـــانـــب (مــــا زال هــــذا الـــوضـــع قـــائـــمـــًا فـــي أســــــواق الــتــأمــيــن فـــي الــخــلــيــج). ربـــمـــا تــــســــرََّب هــذا 

أن  عن  ناهيك  التأمين،  لشركات  العربية  اإلدارات  من  للعديد  الباطن  العقل  إلــى  التاريخ 

الـــمـــدراء األجـــانـــب لبعض الــشــركــات يــمــيــلــون إلـــى الــتــعــامــل مــع مــؤســســات أوطــانــهــم بحكم 

العادة أو االختيار.

هناك ميل عام لدى شركات التأمين العربية لشراء حماية إعادة التأمين من شركات 

إعــــــادة الــتــأمــيــن األجـــنـــبـــيـــة، وهــــي تــلــجــأ لـــشـــراء الــحــمــايــة مـــن شـــركـــات إعــــــادة الــتــأمــيــن الــعــربــيــة 

عــنــدمــا تــعــتــبــر الـــشـــركـــات األجــنــبــيــة أن مـــا هـــو مـــعـــروض عــلــيــهــا يــحــمــل صــفــة الــخــطــر الـــــرديء 

(sub-standard) أو أن كلفة إدارته غير مبررة اقتصاديًا. ال أدري إن كنت تعرف بأن شركة 
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إعادة التأمين العراقية، وهي شركة تابعة للدولة، كانت في أيام إدارتها من قبل د. مصطفى 

رجب، تحتفظ بنسبة عالية من األخطار التي كانت تكتتب بها. كان هذا التوجه قريبًا من 

السياسات التي كان األونكتاد يدعو إليها قبل أن تسود الليبرالية الجديدة.

ثـــم هــنــاك الــخــنــوع لــمــطــالــب الــمــؤســســات الــمــالــيــة والــتــجــاريــة الــدولــيــة لــفــتــح األســــواق 

أمــــام الـــشـــركـــات األجــنــبــيــة لــلــعــمــل مـــن دون الــحــاجــة لــتــأســيــس شـــركـــات فـــي الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة 

تنظيم  الرقابية (قانون  القواعد  خارج  التأمين  إجراء  وترويج  التأمين،  إعادة  شركات  ومنها 

أركنساس  واليــة  في  التأمين  مفوض  حــرره  والــذي  العراق  في   ٢٠٠٥ لسنة  التأمين  أعمال 

التأمين  على  ينص  لم  األمريكي،  االحتالل  سلطة  المؤقتة،  التحالف  سلطة  من  بتفويض 

المنافسة  على  التأكيد  وهناك  العراق) (٣).  في  للعمل  ومرخصة  مسجلة  تأمين  شركات  مع 

المفتوحة، ورفض فكرة اإلسناد اإللزامي لشركة إعادة التأمين المحلية.

تلك  وخاصة  المحلية  التأمين  إعــادة  شركات  بعض  إدارة  في  عيوبًا  هناك  أن  نعرف 

التي ال تحتفظ إال بالقليل من المحافظ التي تكتتب بها، وتعيد التأمين في الخارج - أي 

إنها تقوم بدور وسيط إعادة التأمين وليس معيد التأمين. ينبغي على هيئات الرقابة دراسة 

أوضاع هذه الشركات بهدف تقويم سياساتها.

(٣) كتبت عن هذا الموضوع في مناسبات مختلفة، وقد جمعت بعض ما كتبت في كتاب قانون تنظيم أعمال 

التأمين لسنة ٢٠٠٥: تقييم ودراسات نقدية، (بغداد: منشورات شركة التأمين الوطنية، ٢٠١٤).
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المحور الثامن
تـأمـيـنــــات الـحـيــــاة

• نـــعـــرف أن تــأمــيــن الــحــيــاة يــســاهــم بــنــســبــة مــتــواضــعــة مـــن إجــمــالــي أقـــســـاط الــتــأمــيــن في 

أسواق التأمين العربية. فحسب البيانات المتوافرة فإن إجمالي دخل األقساط سنة ٢٠١٧ 
دخـــل أقــســاط غــيــر - الــحــيــاة  ٣٢٫١٨٨ بــلــيــون يــمــثــل  دوالر أمــريــكــي،  ٣٩٫٢٩١ بــلــيــون  بــلــغ 

و٧٫١٠٣ يمثل دخل أقساط الحياة (١). كيف تنظرون إلى إمكانية تطوير هذا الفرع؟
أنـــا لـــم أمـــــارس الــتــأمــيــن عــلــى الــحــيــاة، ومــعــلــومــاتــي عــنــه تــنــحــصــر فـــي الــعــمــومــيــات ومــا 

التأمين  مــن  الــفــرع  هـــذا  مساهمة  تــواضــع  إن  الــمــطــبــوعــات.  بــعــض  قــــراءة  مــن  عليه  حصلت 

بالدرجة  راجع  الصناعية  بالدول  مقارنة  العربية  الــدول  في  اإلجمالي  المحلي  الدخل  في 

الــــدول الصناعية  الــحــيــاة. وهـــذه حــالــة معاكسة لــلــوضــع فــي  تــأمــيــن  األولــــى إلـــى عـــدم تــطــور 

حيث نجد أن حجم أقساط تأمينات الحياة أكبر من أقساط غير الحياة. ومن المؤكد أن 

حجم أقساط الحياة على مستوى العالم المتقدم هو أكبر من أقساط تأمينات غير الحياة.

ُيـــرجـــع بــعــض الــمــحــلــلــيــن تـــدّنـــي نــســبــة مــســاهــمــة أقـــســـاط تــأمــيــنــات الــحــيــاة فـــي إجــمــالــي 

تأثير  إلــى  والمغرب)،  (لبنان  االستثناءات  بعض  مع  العربية،  األســواق  في  األقساط  دخــل 

من  ننفر  عربية  كشعوب  أنــنــا  أعتقد  ولكني  واردًا،  يــكــون  ربــمــا  وهـــذا  الــديــنــيــة.  المعتقدات 

كنشاط  التجارة  تتقدم  فيه  الــذي  والفكري  الثقافي  موروثنا  بفعل  األجــل  طويل  التخطيط 

وهما  الصناعة)  (أو  الحرفي  والعمل  الــزراعــة  على  الصفقة)  السريع -  الربح  (أي  إنساني 

الحكمة  تقول  كما  اإلمـــارة،  ثلثا  وهــي  الــتــجــارة،  مــن  وأرحـــب  أوســع  تخطيطيًا  أفــقــًا  يتطلبان 

<https://www.atlas-mag.net/en/article/the-insurance-market-in-the-middle-east-and-north- (١)
africa-in-2017>.

(تيسير التريكي)
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بــتــأثــيــٍر من  لــديــنــا  تــتــرســخ  ثــقــافــة لــم  الــمــخــاطــر  والــتــحــوط مــن  الــتــدبــر للمستقبل  الـــدارجـــة. إن 

الموروث الديني أو قل تفسير النصوص خارج سياقاتها التاريخية ومنها: ﴿ُقْل َلْن ُيِصيَبَنا 

ِل اْلُمْؤِمُنوَن﴾ [سورة التوبة: ٥١]. ِه َفْلَيَتَوكَّ ُه َلَنا ُهَو َمْوَالَنا َوَعَلى اللَّ إِالَّ َما َكَتَب اللَّ

هـــنـــاك ســبــب آخــــر وراء ضــعــف فــــرع الــتــأمــيــن عــلــى الـــحـــيـــاة يــكــمــن فـــي الــفــقــر وتـــدّنـــي 

دخول المواطنين التي بالكاد تكفي لتلبية الحاجات اليومية األساسية. وبالنسبة إلى هذه 

الشريحة الكبيرة في العديد من الدول العربية، فإن مجرد التفكير بالتأمين على الحياة هو 

ترف يقع خارج المألوف.

مـــن خــــالل الــبــحــث يــمــكــن الــكــشــف عـــن أســـبـــاب أخــــــرى، ومــنــهــا اآلثــــــار الــنــاشــئــة عن 

هذا  مالحظة  ويمكن  الــعــربــيــة.  الــبــلــدان  مــن  الــعــديــد  فــي  االقــتــصــادي  للنمو  الــبــطــيء  الــتــطــور 

على  والــرواتــب  األجـــور  ببقاء  اقــتــرن  الــذي  العربية  لالقتصادات  الــراهــن  التباطؤ  فــي  التأثير 

حد  تجاوزت  التي  الشرائح  لدى  لإلنفاق  القابل  المتاح  الفائض  الدخل  إن  بحيث  حالها 

الــخــدمــات.  مــن  للعديد  اإلعــانــات  بــوقــف  الحكومات  قــيــام  بعد  للتقلص  تــعــّرض  قــد  الفقر 

الخليج  دول  فــي  األجـــانـــب  المقيمين  مــن  اآلالف  مــئــات  مـــغـــادرة  األخـــــرى،  الــظــواهــر  ومـــن 

التأمين  منتجات  على  للطلب  مهمًا  مصدرًا  يشّكلون  هؤالء  وكان  العمالة،  توطين  بسبب 

عــلــى الــحــيــاة. ولــنــا أن نــضــيــف إلـــى ذلـــك تــأثــيــر الـــحـــروب والـــصـــراعـــات الــمــدمــرة فـــي بعض 

وسوريا،  اليمن  في  اآلن  يحصل  ومــا  وليبيا  للعراق  حصل  ما  شهدنا  وقــد  العربية.  الــدول 

وبالطبع فإن آثار التخريب ال تختفي بسرعة وبسهولة.

بين  تجمع  دراســة  إلــى  بحاجة  الثقافي،  جانبه  في  وخاصة  الموضوع،  أن  رأيــي  في 

الـــواقـــع الــتــاريــخــي لــلــتــأمــيــن عــلــى الــحــيــاة فـــي الـــــدول الــعــربــيــة والـــمـــؤثـــرات عــلــى هـــذا الــتــأمــيــن 

األواصـــر  تفكك  على  (وأثــــره  والــتــمــديــن  للسكان،  الــشــرائــيــة  والــقــدرة  االقــتــصــادي،  كالتطور 

الـــتـــعـــاضـــديـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة)، وأســـــعـــــار الـــتـــأمـــيـــن، والــــمــــواقــــف الـــرســـمـــيـــة لـــلـــحـــكـــومـــات، وتــقــنــيــات 

الــتــســويــق، وبــنــيــة شــركــات الــتــأمــيــن (تــاريــخــيــًا تــطــور الــتــأمــيــن عــلــى الــحــيــاة فــي الــغــرب بفضل 

شركات التأمين التبادلية) ... إلخ (٢).

 Viviana A Rotman Zelizer, Morals and :(٢) للتعرف على هذا النمط من البحث التاريخي الثقافي راجع

 Markets: The Development of Life Insurance in the United States (New York: Columbia University
Press, 1979), Chapter 1.
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ـــــَر فـــي خــيــارنــا لــلــكــتــب الـــتـــي قــمــنــا بــتــرجــمــتــهــا.  إن هـــاجـــس بــــطء تـــطـــور تــأمــيــن الــحــيــاة أثَّ

لـــذلـــك قــمــنــا بـــتـــرجـــمـــة كـــتـــاب الـــتـــخـــطـــيـــط لــــلــــتــــقــــاعــــد: الــــتــــحــــديــــات والـــــحـــــلـــــول الـــتـــأمـــيـــنـــيـــة (مــنــتــدى 

ثقافة  ترسيخ  ضــرورة  في  بليغًا  درســًا  يقّدم  تعلم،  كما  الكتاب،  وهــذا   .(٢٠١٥ المعارف، 

االدخار والتخطيط.

يدافع المشاركون في هذا الكتاب عن أطروحاته باستعراض المأزق الذي تواجهه 

أحـــد  إن  الـــعـــمـــل.  ورب  الـــعـــامـــل  مــــن  الـــمـــمـــولـــة  أي  والــــخــــاصــــة،  الـــحـــكـــومـــيـــة  الـــتـــقـــاعـــد  أنـــظـــمـــة 

في  الــداخــلــيــن  عــدد  عــن  المتقاعدين  األفــــراد  عــدد  زيـــادة  هــو  األزمـــة  وراء  الكامنة  األســبــاب 

نظام التقاعد. وهذا يعني أن اشتراكات الوافدين لم تعد كافية لتمويل الدفعات التقاعدية 

الــيــوم  أمـــا  مــتــقــاعــد،  كــل  مــقــابــل  عاملين  أشــخــاص  سبعة  هــنــاك  كـــان  الــســابــق  فــي  المستحقة. 

فقد انخفضت النسبة إلى حوالى أربعة مقابل كل متقاعد. وانحدار النسبة وتراجع حجم 

تمويل صناديق التقاعد مرده إلى تراجع معدالت اإلنجاب في الدول الصناعية على وجه 

الخصوص. وهذا يفّسر قّلة الداخلين الجدد إلى صناديق التقاعد.

أمـــا الــســبــب الــثــانــي الــمــؤثــر فــي أزمــــة صــنــاديــق الــتــقــاعــد فــهــو الــتــقــدم الــكــبــيــر فــي معدل 

األعمار. فمن المعروف أن المستشار األلماني بسمارك كان أول من أدخل نظام التقاعد 

للعاملين عام ١٨٨١. حدد سن التقاعد آنذاك عند سن ٦٥ سنة. ولكن عدد الذين كانوا 

من  يعيش  قد  المتقاعد  فــإن  اآلن  أمــا  الــزمــن.  ذلــك  في  جــدًا  قليــًال  كــان   ٦٥ الـــ  سن  يبلغون 

١٠ - ٢٠ سنة وهو يتقاضى راتبًا تقاعديًا. إن هذا العامل فاقم األزمة التي تواجه صناديق 

الذي  الكبير  التقدم  إلــى  الحياة  قيد  على  البقاء  معدل  ارتــفــاع  في  الفضل  ويعود  التقاعد. 

تحقق في ميدان الطب وفي ميدان التغذية.

الــحــقــيــقــة أن أســـبـــاب األزمــــــة الـــتـــي تــواجــهــهــا صــنــاديــق الــتــقــاعــد مــعــقــدة وتــنــطــوي على 

صناديق  مستقبل  إن  القول  خالصة  هنا.  فيها  للخوض  المجال  ال يتسع  أخــرى  اعتبارات 

الـــتـــقـــاعـــد مـــحـــفـــوف بـــالـــمـــخـــاطـــر. وإن الــتــخــطــيــط الـــعـــقـــالنـــي يــقــتــضــي مــــن الــعــامــلــيــن االدخــــــار 

ــــــًال إضـــافـــيـــًا فــي  ــــ أكـــثـــر فـــأكـــثـــر واســـتـــثـــمـــار الــــمــــدخــــرات فــــي شــــــراء مــنــتــج تــأمــيــنــي يـــوفـــر لـــهـــم دخـ

مرحلة التقاعد.

أمـــــا لــــمــــاذا االســـتـــثـــمـــار فــــي مـــنـــتـــج تـــأمـــيـــنـــي؟ فـــــإن اإلجـــــابـــــة عـــلـــى هـــــذا الـــــســـــؤال تــتــضــمــن 

تستطيع  فــهــي  الــمــرونــة.  مــن  عــالــيــة  بــدرجــة  تتمتع  الــتــأمــيــن  شــركــات  أن  هــو  األول،  عــامــلــيــن: 

خبرة  في  فيتمثل  الثاني،  أما  والمداخيل.  األعمار  جميع  تناسب  تأمينية  منتجات  تقدم  أن 
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أحد  أن  العلم  مــع  هــذا  الــتــأمــيــن.  أقــســاط  استثمار  مــع  التعامل  فــي  التأمين  شــركــات  وكــفــاءة 

عن  فضــًال  وهــذا  الزمن.  هذا  في  االستثمار  عائد  تذبذب  هو  التقاعد  صناديق  أزمــة  وجــوه 

المخاطر التي تهدد رأس المال المستثمر ناهيك عن العوائد في بيئة االستثمار الراهنة.

بــصــرف النظر عــن األزمـــة الــتــي تــواجــه صــنــاديــق االدخــــار وتــلــك الــتــي تــديــرهــا الــدولــة، 

فإن صناديق التقاعد تقّدم لألعضاء المنضوين فيها دخــًال يكفيهم غائلة الوقوع في وهدة 

الفقر فحسب. أما إذا شاء المرء منا الحفاظ على مستوى عيشه الذي كان عليه أثناء فترة 

إضافيًا  تقاعديًا  دخــًال  ــَن  ُيــَؤمِّ أن  فعليه  التقاعد،  فترة  أثــنــاء  مريحة  حياة  يعيش  وأن  خدمته 

من طريق شراء منتج تأمين حياة يحقق له ذلك الدخل. إن المدافعين عن أنظمة التقاعد 

األفضل  أنها  يؤكدون  متخصصة  تأمين  شركات  تديرها  والتي  والوظيفة،  بالعمل  المرتبطة 

 (defined benefits) الــتــقــاعــد  بــعــد  الـــمـــحـــددة  الــمــنــافــع  نـــظـــام  مـــن  الــمــســتــمــر  الـــتـــحـــول  رغــــم 

(والقائمة على توفير معاش تقاعدي على أساس آخر راتب أو نسبة عالية منه) إلى نظام 

إسهامات األعضاء المحددة (defined contributions). لقد ارتبط هذا التحول بما يشبه 

ترتيب  عــن  الــمــســؤول  هــو  الــفــرد  يصبح  بحيث  االجــتــمــاعــي  الــضــمــان  نــظــام  عــلــى  االنـــقـــالب 

معاشه التقاعدي من خالل االعتماد على توظيف إسهاماته في األسواق المالية المعروفة 

بتقلباتها (مستويات أسعار الفائدة ومعدالت العائد المتوافرة من المحافظ االستثمارية). 

وهكذا، فإن الفرد العامل، وهو يدخر من خالل إسهاماته المحددة في صندوق التقاعد، 

يعيش حالة من الاليقين في ما يخص معاشه التقاعدي.

ال يــمــكــن اإلحــــاطــــة بـــمـــوضـــوع مــعــقــد كــــالــــذي أنـــــا بـــصـــدد الـــحـــديـــث عـــنـــه فــــي ســـطـــور. 

واالخــتــصــار أكــثــر صــعــوبــة مــن اإلطـــالـــة. وأنــــا أنــصــح المهتمين بــالــرجــوع إلـــى الــكــتــاب آنــف 

الــــذكــــر لـــمـــزيـــد مــــن الـــمـــعـــلـــومـــات واإليــــضــــاحــــات، وكــــذلــــك الـــــدراســـــات الــمــهــمــة الـــتـــي قــامــت 

بــهــا جــمــعــيــة جــنــيــف مــنــذ أواســـــط ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن الـــمـــنـــصـــرم (٣)، إذ إنــهــا طــــورت مـــا أسمتها 

الـــضـــمـــان  تــــضــــم  األعــــــمــــــدة  وهـــــــــذه  والـــــتـــــقـــــاعـــــد.  لـــلـــعـــمـــل   (four pillars) األربــــــعــــــة  األعــــــمــــــدة 

االجـــتـــمـــاعـــي والـــتـــأمـــيـــن واالدخــــــــار واالســــتــــخــــدام (اإلفــــــــادة مـــن خـــدمـــات الــمــتــقــاعــديــن بــــدوام 

.(part-time employment) جزئي

 The Geneva Association, :(٣) لمراجعة تاريخية سريعة يمكن الرجوع إلى المنشور التالي لجمعية جنيف

The Four Pillars Research Programme since 1987 (Geneva, May 2005). <http://ec.europa.eu/employ 
ment_ social/social_situation/responses/a23494_3_fr.pdf>.
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بقي أن أشير بعجالة إلى ما أراه نقاط ضوء تبشر بنمو الطلب على منتجات التأمين 

على الحياة في العالم العربي. ومنها، إمكانية تعظيم االستفادة من التأمين عبر المصارف 

لــتــســويــق هـــذه الــمــنــتــجــات أو عــلــى األقــــل الــمــنــتــجــات األســـاســـيـــة. ومــنــهــا أيـــضـــًا جـــذب فــئــات 

التأمين  منتجات  في  لالستثمار  ضريبية  إعــفــاءات  تقديم  خــالل  من  التأمين  لشراء  جديدة 

على الحياة. وكذلك قيام شركات التأمين بتوفير منتجات للتأمين على الحياة والحوادث 

ربما  تنجح  أن  التكافلي  الــتــأمــيــن  شــركــات  يمكن  وهــنــا  والــمــعــتــمــريــن.  للحجاج  الشخصية 

أكثر من غيرها في اختراق العوائق الدينية والنفسية لدى البعض.

مصر،  بنك  مع  بالتعاون  الحياة  لتأمينات  مصر  شركة  مبادرة  ذكرته  ما  إلــى  وأضيف 

وبنك القاهرة، والبنك الزراعي، والبنك األهلي، بتوفير ما يسمى بشهادات األمان. وهي 

تغطية تأمينية في صورة شهادة ادخارية للفئات المهشمة تجمع بين التأمين واالدخار (٤). 

يمكن االستفادة من هذه التجربة في بلدان عربية أخرى.

وأتوقع، من دون تحديد للفترة الزمنية، أن يزداد الطلب على منتجات التأمين على 

الــعــمــر المتوقع،  مــتــوســط  الــســكــانــي، ازديــــاد  الــتــزايــد  ومــنــهــا:  بــنــيــويــة،  تــغــيــيــرات  الــحــيــاة بفضل 

الــدولــة  دور  تـــراجـــع  األســـــري،  الــتــعــاضــد  مــنــظــومــة  وتـــراجـــع   (urbanisation) الــتــمــديــن  تــعــزز 

فــي الــحــيــاة االقــتــصــاديــة ومـــا يعنيه ذلـــك مــن نــمــو الــعــمــالــة فــي الــشــركــات الــخــاصــة والــطــلــب 

عــلــى هـــذه المنتجات وخــاصــة تــلــك الــتــي تجمع بــيــن االدخــــار والــحــمــايــة فــي حــالــة الــوفــاة، 

والمنتجات التأمينية التي توفر المعاش التقاعدي.

إذا تـــطـــورت مــحــفــظــة الــتــأمــيــن عــلــى الــحــيــاة فـــي الــبــلــدان الــعــربــيــة، كــمــا هـــو الــمــرتــجــى، 

التأمين.  هذا  طبيعة  بفضل  العربية  التأمين  شركات  استثمارات  توسيع  في  ستساهم  فإنها 

هي  ما  عكس  سنوات (على  بضع  مــرور  بعد  إال  ال تنهض  بالتعويض  المطالبة  أن  وذلــك 

المطالبات  فيها  وتتحقق  واحــدة  سنة  لمدة  العادة  في  تمتد  التي  الحياة  غير  تأمينات  عليه 

بدرجة  استثماراتها  تخطيط  تستطيع  الــحــيــاة  على  التأمين  شــركــات  أن  يعني  مما  خــاللــهــا) 

عـــالـــيـــة مــــن الـــيـــقـــيـــن. وهـــنـــا تــلــعــب الـــعـــلـــوم االكــــتــــواريــــة دورهـــــــا فــــي رســـــم مـــشـــاهـــد الــمــطــالــبــات 

المتوقعة ألصحاب القرار في الشركات.

ــبــــاح كــــمــــال، «الـــتـــأمـــيـــن عـــلـــى الـــحـــيـــاة واالدخــــــــــار: شــــهــــادات األمـــــــان فــــي مــــصــــر،» مــــرصــــد الــــتــــأمــــيــــن الــــعــــراقــــي:  (٤) مــــصــ

<https://iraqinsurance.wordpress.com/2018/04/26/life-insurance-saving-a-new-policy-in-egypt/>.
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المحور التاسع
التعاون في مجال التأمين: 

على المستوى المحلي واإلقليمي

الحديث عن التعاون التأميني على المستوى المحلي (داخل  • لنتحول اآلن، إلى 

الــســوق الـــواحـــدة) والــمــســتــوى اإلقــلــيــمــي (الــعــربــي). لـــدّي بــضــع نــقــاط هــنــا أقــتــرح أن نتحدث 
عنها، وتدلي برأيك حولها.

 (coinsurance) ١ - ضرورة التعاون على مستوى السوق من خالل تبادل األعمال
مثــًال في إطار ترتيبات تحترم العالقات التجارية لألطراف المعنية.

من  أكــثــر  اشــتــراك  أي  الــفــنــي،  (بالمعنى  التأمين  فــي  بالمشاركة  المرتبطة  التقاليد  إن 

العربية  التأمين  شــركــات  أســـواق  وبــيــن  داخـــل  ضعيفة  مــعــّيــن)  خطر  تغطية  فــي  تأمين  شــركــة 

ولم تترسخ كممارسة عادية حتى الوقت الحاضر.

وحــقــًا تــقــول إن الــمــشــاركــة فــي تغطية الــخــطــر الــتــأمــيــنــي تــحــتــاج إلـــى احـــتـــرام الــعــالقــات 

إحداهما  مــحــاولــة  دون  مــن  وأكــثــر،  شركتين،  بين  الــتــعــاون  أي  المعنية،  لــألطــراف  الــتــجــاريــة 

«الــســطــو» فـــي مــرحــلــة الحــقــة عــلــى تــأمــيــن الــخــطــر لــوحــدهــا، أي اســتــبــعــاد الــشــركــة الــمــشــاركــة 

األخرى. هناك طريقة لتجاوز هذه المشكلة. يمكن تجاوز هذه المشكلة من خالل إصرار 

طالب التأمين على تعاون شركتين أو أكثر وتحديد حصة كٍل منها وتعيين الشركة القائدة 

لــلــتــأمــيــن، وهــــي الــشــركــة الــتــي تــقــوم بــاالكــتــتــاب بــأكــبــر حــصــة أو يــجــري االتـــفـــاق عــلــى غيرها 

لتتولى إدارة وخدمة وثيقة التأمين نيابة عن، وباسم، شركات التأمين المشاركة في التغطية. 

ــمــة لــلــمــنــافــســة بــيــن الـــشـــركـــات، فـــي وثــيــقــة شــــرف أو مــدونــة  وعــنــدمــا تـــكـــون هـــنـــاك قـــواعـــد مــنــظَّ

االمتثال)،  عدم  حال  في  غرامة  عليه  إلزامي (يترتب  وذات طابع  التأميني  العمل  لممارسة 

لن تنهض مشكلة عدم احترام حرية طالب التأمين أو تقاسم تغطية الخطر التأميني.
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إن تـــاريـــخ الــتــأمــيــن فـــي ســـوق لـــويـــدز كــــان، وال يـــــزال، يــقــوم عــلــى فــكــرة االشـــتـــراك في 

تغطية المخاطر، وكذا األمر لدى شركات التأمين وخاصة في تأمين األخطار الكبيرة التي 

تتولى شركة وساطة التأمين أو إعادة التأمين تغطيتها.

٢ - المشاركة في مبادرات مكلفة بطبيعتها مثل إعادة النظر في نصوص الوثائق أو 
أية مشاريع نهضوية أخرى.

لــــمــــاذا إعـــــــادة الـــنـــظـــر فــــي نـــصـــوص وثــــائــــق الـــتـــأمـــيـــن؟ هـــنـــاك اعــــتــــبــــارات عــــديــــدة، ومــنــهــا: 

ن  التخلص من األخطاء المطبعية، وسالمة التنقيط، وإبراز الشروط الُمْسِقطة لحق المؤمَّ

المدني  الــقــانــون  ينص  الـــذي  التحكيم  كــشــرط  الــقــانــون  يفرضها  الــتــي  الــشــروط  إبـــراز  أو  لــه، 

والتي  الواضحة  غير  اللغة  من  التخلص  أيضًا  ومنها  واضحة.  بصيغة  إبــرازه  على  العراقي 

دخلت في النص من خالل الترجمة (فالعديد من وثائق التأمين المستعملة كانت أصــًال 

مترجمة من اللغة اإلنكليزية في المشرق العربي، والفرنسية في المغرب العربي).

الخاصة  التأمين  وثائق  خــالل  من  خدماتها  تمييز  على  حريصة  تأمين  شركة  كل  إن 

بــهــا. وفـــي الــوقــت الــــذي يــقــّدر الـــواحـــد مــنــا هـــذا الــحــرص ألنـــه جـــزء مــن حـــال الــتــنــافــس بين 

والـــمـــقـــارنـــة  الــــوثــــائــــق  بـــنـــصـــوص  الـــنـــظـــر  إعـــــــادة  دون  ال يــــحــــول  هـــــذا  أن  إال  الـــتـــأمـــيـــن،  شــــركــــات 

مشروعًا  هــذا  يــبــدو  قــد  الــعــربــيــة.  التأمين  شــركــات  قبل  مــن  المعتمدة  المختلفة  صيغها  بين 

أكــاديــمــيــًا، لــكــنــه هـــو الــمــمــهــد لــتــوحــيــد الـــحـــدود الــدنــيــا لــلــغــطــاء الــتــأمــيــنــي عــبــر الـــبـــالد الــعــربــيــة. 

إحدى  أو  العربية  التأمين  شركات  اتحادات  على  َأَكثيٌر  ولكن  مكلف،  المشروع  هذا  مثل 

دراســيــة  منحة  توفير  خــالل  مــن  العمل  هــذا  بمثل  للقيام  بــاحــث  تكليف  العربية  الــشــركــات 

لنيل شهادة الماجستير مثــًال؟

إصــدار  أن  وأرى  محّكمة،  تأمينية  مجلة  غــيــاب  العربية  التأمين  صناعة  نــواقــص  مــن 

مــثــل هـــذه الــمــجــلــة يــمــكــن أن يــكــون مــشــروعــًا نــهــضــويــًا، أو إن كــانــت اإلمــكــانــيــات مــحــدودة 

فال أقّل من محاولة تقليد مطبوعة سيغما sigma التي تصدرها الشركة السويسرية إلعادة 

التأمين (١). وبهذا الشأن يمكن االستفادة من األكاديميين في البحث والكتابة.

<http://iraqi  :كــــمــــال، شـــبـــكـــة االقــــتــــصــــاديــــيــــن الــــعــــراقــــيــــيــــن مـــصـــبـــاح  تـــرجـــمـــة:  (١) ٥٠ عــــــامــــــًا مــــــن مــــطــــبــــوعــــة ســــيــــغــــمــــا، 

economists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2018/05/Sigma-50-Years.pdf>.
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المساهمة  منظور  من  أنه  إال  ومكلفًا،  ترفًا  البعض  نظر  في  المشروع  هذا  يكون  قد 

في التنظير للتأمين وفي دراسة قضايا التأمين المحلية وعلى نطاق العالم العربي فإن ما 

مصاّف  فــي  لنكون  أخـــرى  خــطــوة  خطونا  قــد  بــذلــك  نــكــون  ألنــنــا  بــه،  الــقــيــام  يــبــرر  عليه  ينفق 

صناعة التأمين الغربية.

٣ - اإلفـــســـاح فــي الــمــجــال أمــــام الــطــاقــات الــشــابــة وإعــطــاؤهــا مــوقــعــًا ودورًا فــي الــلــجــان 
المتخصصة على مستوى جمعيات أو اتحادات التأمين الوطنية.

إن الــجــيــل الـــقـــديـــم يــظــل عــلــى الـــعـــمـــوم يـــــدور ضــمــن مــرجــعــيــة مــعــّيــنــة. ولــــهــــذا، فــــإن ما 

يــقــوم بــه مــن أفــعــال ال يــتــعــدى إعــــادة إنــتــاج مــا هــو مــوجــود ربــمــا بشكل مــخــتــلــف. ومـــن هنا 

تنشأ الحاجة إلى ضخ دماء جديدة في بنية مؤسسات التأمين العربية المحلية واإلقليمية 

الــقــائــمــة. ونــعــنــي بــهــذا فــتــح الــمــجــال أمــــام الــعــنــاصــر الـــشـــابـــة، خــاصــة مـــن بــيــن أولـــئـــك الــذيــن 

يستطيعون  التي  األجنبية  وباللغات  العالمية  التأمين  صناعة  بمستجدات  معرفة  يمتلكون 

بواسطتها متابعة ما يجري في هذه الصناعة واالستفادة منها محليًا وإقليميًا.

ر  قد يقول البعض إن الشباب تنقصهم الخبرة. ولكن من أين تأتي الخبرة إن لم ُتوفَّ

من  بانتظار  يظلوا  أن  عليهم  هــل  الصناعة.  تحديات  ويجابهوا  يتحركوا  كــي  لهم  الــفــرص 

من  المطلوب  ليس  أو  محلهم؟  ليحلوا  الوفاة  أو  المرض  أو  التقاعد  بسبب  مكانه  يخلي 

شيوخ التأمين األخذ بأيدي الشباب وتوجيههم الكتساب الخبرة؟ كيف نكتشف القدرات 

الكامنة لدى الشباب أن لم ُتختبر إمكانياتهم من خالل التجربة؟

٤ - تـــشـــكـــيـــل لـــــجـــــان لــــألبــــحــــاث والــــتــــطــــويــــر داخـــــــــل االتــــــــحــــــــادات والــــجــــمــــعــــيــــات الـــوطـــنـــيـــة. 
وإعــادة  التأمين  مجال  في  التطورات  بمتابعة  فة  ُمكلَّ القطري  المستوى  على  لجان  تشكيل 

التأمين على المستوى الدولي.
لــقــد نــاقــشــنــا بــعــض جـــوانـــب مـــوضـــوع الــبــحــث والـــتـــطـــويـــر فـــي ســـيـــاقـــات ســـابـــقـــة. إن ما 

اتحاداتها  أو  بــالــشــركــات  بــالــك  فما  العربية  الــبــلــدان  مستوى  على  ضئيل  الــشــأن  بــهــذا  ينفق 

علمية،  أسس  على  قائمًا  والتطوير  البحث  يكون  أن  إلى  تدعو  أنت  الوطنية.  وجمعياتها 

وتــدعــو إلـــى تشكيل لــجــان إيــمــانــًا مــنــك بـــأن الــعــمــل الـــفـــردي لــوحــده لــيــس كــافــيــًا وال بـــد من 

جهد جماعي منظم.
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لجان  فــي  للعمل  لديهم  ال وقـــت  التأمين  مــمــارســي  أن  بــدعــوى  االقــتــراح  هــذا  يــجــاَبــه 

متخصصة فــوقــتــهــم بــالــكــاد يــكــفــي إلنـــجـــاز مــهــامــهــم الــوظــيــفــيــة فـــي خــدمــة الــعــمــالء. وهـــو ما 

يــمــكــن تـــجـــاوزه بــالــعــمــل فـــي الــلــجــان خــــارج وقـــت الــعــمــل الــرســمــي، أو دفـــع أجــــور إضــافــيــة 

هذه  في  للعمل  متخصصين  واستشاريين  أكاديميين  تكليف  يمكن  كما  العمل.  هذا  لقاء 

اللجان والمساهمة في إدارتها.

مقارنة مع أسواق التأمين الغربية، سوق لندن مثــًال، فإن االستجابة العربية للتغييرات 

فـــي الــبــيــئــة الـــمـــؤثـــرة عــلــى الــتــأمــيــن مـــا زالـــــت بــطــيــئــة أو فـــي أحـــســـن الـــحـــاالت تــعــتــمــد عــلــى ما 

يــصــاغ فـــي هــــذه األســـــــواق. دعــنــي َأُســــــْق مــثــــــــًال مـــن ســــوق لــنــدن يــخــص االكـــتـــتـــاب بــاألخــطــار 

 (International لندن  فــي  لالكتتاب  الــدولــيــة  الــرابــطــة  أن  األخــبــار  فــي  جــاء  فقد  الِسيبرانية، 

أو  لندن  في  العاملة  التأمين  شركات  تمّثل  التي   ،Underwriting Association) (IUA)

قبل  مــن  خصيصًا  الــســيــبــرانــيــة  بــاألخــطــار  االكــتــتــاب  لــدراســة  مجموعة  شــّكــلــت  خــاللــهــا،  مــن 

إعــادة  ممارسي  بين  متزايد  اهتمام  أعــقــاب  فــي  التحرك  هــذا  وجــاء  التأمين.  إعـــادة  شــركــات 

التأمين في أنشطة مجموعة االكتتاب السيبراني (Cyber Underwriting Group) التابعة 

وثائق  يقدمون  الذين  المباشر  التأمين  شركات  في  المكتتبين  لصالح  تدار  والتي  للرابطة، 

مستقلة للتأمين على األخطار السيبرانية (٢).

 (London الـــهـــنـــدســـي  لــلــتــأمــيــن  لـــنـــدن  مــجــمــوعــة  وال يـــــــــزال،  هــــنــــاك،  كـــــان  ذلـــــك  وقـــبـــل 

التأمين  لغطاء  األســاســيــة  الــشــروط  بعض  وضــعــت  الــتــي   Engineering Group) (LEG)

ــثـــنـــاء وتــــأمــــيــــن الـــعـــيـــب فــــي الـــتـــصـــمـــيـــم الــــتــــي صـــــــارت شـــــروطـــــًا مــرجــعــيــة  ــتـ الـــهـــنـــدســـي ومـــنـــهـــا اسـ

 ٣ إلــــــى   ١ مـــــن  ورقـــــــم   LEG حـــــــروف  بـــثـــالثـــة  ــتــــصــــارات  بــــاخــ إلـــيـــهـــا  يــــشــــار  أن  يـــكـــفـــي  عـــالـــمـــيـــة 

الــتــأمــيــن على  مــجــال  الــبــحــث فـــي  قــائــمــة عــلــى  بـــإصـــدار أوراق  لــنــطــاق الــغــطــاء، وتـــقـــوم  تــبــعــًا 

المشاريع الهندسية.

قد يناقش البعض بأننا لسنا بحاجة إلى لجان ومجموعات متخصصة مكلفة، إذ إن 

ما يؤثر على صناعتنا التأمينية هو ذاته الذي يؤثر على التأمين في الغرب، وبالتالي لننتظر 

لكلفة  توفير  بل  اقتصاد،  مجرد  ليس  هذا  باقتباسها.  ونقوم  حلول  من  األخير  به  يخرج  ما 

<https://www.insurancejournal.com/news/international/  :التفاصيل راجع من  المزيد  على  (٢) للتعرف 
2018/05/24/490229.htm>.
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إيجاد الحلول. وال ضير في ذلك خاصة وأننا جزء من هذا العالم الدينامي المتداخل مع 

بعضه، لكن المفقود هو غياب الريادة لدينا والمساهمة في حضارة اليوم.

٥ - ضــــــرورة وضــــع حـــوافـــز مــالــيــة لــلــمــشــاركــيــن فـــي الـــلـــجـــان أعـــــاله ألن اإلنــــتــــاج فـــي هــذا 
الـــمـــجـــال يــحــتــاج إلــــى وقــــت وجـــهـــد. ومــــن دون مـــكـــافـــأة تــظــل عــمــلــيــة الـــمـــســـاءلـــة والــتــقــيــيــم غير 

واردة عمليًا.
إن بـــعـــض الـــهـــيـــئـــات الـــرســـمـــيـــة عـــلـــى اســــتــــعــــداد لــــشــــراء االســــتــــشــــارة مــــن أطــــــــراف أجــنــبــيــة 

العربية  التأمين  شــركــات  فــي  يعملون  تأمين  خــبــراء  بتكليف  تفكر  قّلما  لكنها  متخصصة، 

لقاء أجر لدراسة قضايا معينة.

للتأمين  الــعــربــي  الـــعـــام  االتـــحـــاد  خــــالل  مـــن   ٢٠١٧ ســنــة  صــــويــــص (٣)  رجـــائـــي  د.  م  قــــدَّ

سنتين  كـــل  دوريــــــة  بــصــفــة  تــمــنــح  دوالر  آالف  خــمــســة  قـــدرهـــا  تــأمــيــنــي  بــحــث  ألفـــضـــل  جـــائـــزة 

المرء  يتمنى  عامة.  قضية  يخدم  فردي  جهد  هذا  لالتحاد.  العامة  المؤتمرات  مع  بالتزامن 

أن تكون هناك مبادرات أخرى.

إن  إذ  يــكــافــأ  أن  بــالــضــرورة  يــجــب  المتخصصة  الــلــجــان  فــي  يعمل  مــن  أن  ال أرى  أنـــا 

تمس  وحــلــول  دراســـة  إلــى  تحتاج  قضايا  خدمة  نحو  المتوّجه  الطوعي  العمل  فكرة  هناك 

الــكــل ولــيــس شــركــة تــأمــيــن مــعــّيــنــة. ال بــــأس مـــن مــكــافــأة رمـــزيـــة أو تــمــويــل لــمــصــاريــف معّينة 

تتعلق بعمل اللجان كتكاليف السفر، وربما اإلقامة أحيانًا، وغيرها. ال يمكن أن ننكر بأن 

هناك نزوعًا لدى الكثيرين للعمل من دون مقابل ألن نتيجة العمل هي لصالح الكل.

٦ - الـــــــــتـــــــــعـــــــــاون عـــــــلـــــــى الـــــــمـــــــســـــــتـــــــوى الــــــــعــــــــربــــــــي ظــــــــــل مـــــــحـــــــكـــــــومـــــــًا (فـــــــــــــي نــــــــظــــــــري الـــــــمـــــــتـــــــواضـــــــع) 
بالعموميات. نحن نحتاج إلى برامج مفصلة ووضع إمكانيات مناسبة لتمويل الدراسات 

واألبحاث المتعلقة بما نطرحه من مشاريع تعاون.
التعاون العربي قضية مطروحة ليس في مجال التأمين فحسب، وإنما في مجاالت 

أخــــرى. لــقــد ظــل الــتــعــاون مــحــصــورًا فــي الــشــعــارات، وانــقــلــبــت بــعــض أســــواق الــتــأمــيــن عليه 

(٣) كّرم االتحاد العام العربي للتأمين في المؤتمر العام الثالثون لالتحاد واحتفاالته باليوبيل الذهبي لتأسيسه 

التي  للخدمات  عربية «تــقــديــرًا  تأمينية  شخصيات  ثــالث   ،٢٠١٤ أيلول/سبتمبر  مصر،  الشيخ،  شــرم  فــي  انعقد  الــذي 

قــدمــوهــا لــقــطــاع الــتــأمــيــن الــعــربــي ولــمــا تــمــيــزوا بــه مــن رؤيـــة ومــعــرفــة وخــبــرة ســاهــمــت فــي تــقــدم هـــذه الــصــنــاعــة، وكـــان لهم 

إنـــجـــازات واضــحــة فــي هـــذا الــمــجــال» وهـــم د. رجــائــي صــويــص (األردن)، غـــازي أبـــو نــحــل (الــبــحــريــن)، جـــان شــويــري 

(سوريا).
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بــتــشــكــيــل اتــــحــــادات إقــلــيــمــيــة فـــي دول الـــمـــغـــرب الـــعـــربـــي والـــخـــلـــيـــج. لـــو قـــارنـــا بــمــا أســـهـــم به 

االتــحــاد األوروبـــــي مــن بــرامــج وتــعــلــيــمــات وتــوجــيــهــات ألعــضــائــه فــي مــجــال الــتــأمــيــن، وهــي 

حماية  نظام  المثل  سبيل  على  لنأخذ  الــمــجــال.  هــذا  فــي  تأخرنا  الكتشفنا  مستمرة،  عملية 

أصبح  الــذي   (General Data Protection Regulation) (GDPR) الشخصية  البيانات 

نـــافـــذًا فــي أيـــار/مـــايـــو ٢٠١٨ الــــذي ُيـــغـــّرم مــن يــتــعــامــل مــع الــبــيــانــات الــعــائــدة لــألشــخــاص في 

حـــالـــة عـــــدم اإلبـــــــالغ بـــــأي خـــــرق لــلــمــنــظــومــة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة الـــتـــي تـــضـــم هـــــذه الـــبـــيـــانـــات واتـــخـــاذ 

اإلجراءات المناسبة بالحفاظ عليها وسّريتها. ليس لدينا في العالم العربي ما يقترب ولو 

قليــًال من هذا الموضوع. يؤكد هذا المثل أن المؤسسات المعنية بالتأمين تتحرك استجابة 

لتطورات على أرض الواقع وبفضل تراكم خبرة ومعرفة بشأنها.

٧ - ضرورة إعادة النظر في مهاّم االتحادات القطرية واالتحاد العام العربي للتأمين 
وتطوير أنظمتها األساسية، وإعطاء دور أكبر للشباب.

ما  ال يــتــعــدى  أعــرفــه  ومــا  الــُقــطــريــة،  التأمينية  االتـــحـــادات  نــشــاطــات  على  مطلعًا  لست 

أقرأه من أخبار عن بعضها، باللغة اإلنكليزية أساسًا. بعض هذه االتحادات نشطة ولهذا 

االتحاد  للتأمين،  التونسية  الجامعة  للتأمين،  المصري  االتحاد  ذلــك  مثال  أخبارها.  تتردد 

المغربي لشركات التأمين وإعادة التأمين، االتحاد الكويتي للتأمين.

في  التأمين  أســـواق  بعض  فــي  التأمين  شــركــات  لــدى  الــذاتــي  الــقــصــور  مــن  نــوع  هــنــاك 

كانت  الخليج  دول  فــي  األســـواق  هــذه  بعض  التأمين.  تعريب  أو  عملها  تطوير  يخص  مــا 

بصياغة  ما  يوم  في  تفكر  ولم  اإلنجليزية  باللغة  لهم  المؤّمن  مع  لتعاملها  وراضية  مرتاحة 

وثائق التأمين باللغة العربية. ولكن ما إن يصدر قرار أو تشريع من الهيئة المعنية بالنشاط 

الــتــأمــيــنــي بــإلــزامــيــة إصـــــدار وثـــائـــق الــتــأمــيــن بــالــلــغــة الــعــربــيــة، نـــراهـــا تــتــحــرك بــســرعــة لــتــرجــمــة ما 

عندها من وثائق كي ال تتعرض إلى عقوبات في حال عدم االلتزام بالقرار.

في  ذلــك  مثل  وقــل  وثائقها.  لتغيير  الــشــركــات  دفــع  الــذي  هــو  هنا  الــخــارجــي  المحّفز 

ما يتعلق برأسمالها، فالقليل منها يلجأ إلى رفع رأس المال ما لم تتدخل الهيئة المعنية. 

ولكي نكون منصفين، علينا اإلقرار بأن محاوالت التعريب لم تتوقف.

التأمين  جمعيات  مع  بالتعاون  الرقابة  هيئات  قيام  في  أيضًا  الخارجي  المحفز  نرى 

للقيام بأعمال مشتركة تعمل على تعزيز مكانة وأداء شركات التأمين. وهو ما نالحظه في 

محاوالت إطالق منصات إلكترونية لتبادل المعلومات والبيانات بين شركات التأمين.
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االتحاد العام العربي للتأمين
لــقــد مــضــى أكــثــر مـــن نــصــف قــــرن عــلــى تــأســيــس االتـــحـــاد إال أنــــه لـــم يــتــحــول إلــــى قــوة 

موجهة وضاغطة، وليس له حضور حقيقي خارج دائرة أعضائه، فهو لم يأخذ على عاتقه 

تسجيل  مــجــرد  إن  الــتــأمــيــن.  بقطاع  الــعــالقــة  ذات  الــعــامــة  القضايا  فــي  الـــرأي  بــلــورة  مسؤولية 

رفع  فــي  تساهم  مــحــددة  بمواقف  يقترن  أن  يجب  إذ  كافيًا،  ليس  مــا  قضية  بشأن  الحضور 

الــهــيــئــات ذات الــعــالقــة.  وغــيــرهــا مــن  الــرديــفــة  مــكــانــة االتــحــاد بــيــن أعــضــائــه وبــيــن المنظمات 

هــــذا إضـــافـــة إلــــى جــعــل الــتــأمــيــن أمــــــرًا يــهــم لــيــس شـــركـــات ووســــطــــاء الــتــأمــيــن مـــن األعـــضـــاء، 

ــن لــهــم. يعني هـــذا فــي جــانــب مــنــه الــمــشــاركــة فــي هــمــوم الــمــؤمــن لــهــم مــن خــالل  بــل الــمــؤمَّ

استثناء  الغطاء،  سعة  التأمين،  (كلفة  التأمينية  مصالحهم  تمسُّ  التي  بالتطورات  االهتمام 

مـــخـــاطـــر، ... إلـــــخ.). وهـــو يــعــنــي مــن جــانــب آخــــر، خــــروج االتـــحـــاد مــن قــوقــعــة الــتــحــرك بين 

في  وغيرها  الرسمية  الدوائر  مخاطبة  صوب  المثال،  سبيل  على  والتحرك،  فقط  األعضاء 

البلدان العربية، والتفاوض بشكل جماعي مع الدوائر العالمية في ما يخص فرض أسعار 

وشروط معّينة كأسعار تأمين أخطار الحرب.

إن الخروج إلى دائرة الضوء يتطلب، في رأيي، إطالق تصريحات صحفية مدروسة 

التي  تلك  أي  الــعــامــة،  القضايا  تجاه   (position paper) موقف  ورقــة  إصـــدار  أو  ومــوثــقــة، 

تـــتـــجـــاوز مـــا هـــو مــقــصــور عــلــى شـــركـــة تــأمــيــن مــعــّيــنــة أو حــتــى الـــســـوق فـــي بــلــد واحــــــد. إن ما 

من  المختصين  تــضــم   (panels) دائــمــة  اســتــشــاريــة  هــيــئــات  تشكيل  هــو  الــشــأن  بــهــذا  يــســاعــد 

القضايا  تجاه  السياسات  أو  الخطوات  ورســم  المتابعة  عاتقها  على  تأخذ  االتحاد  أعضاء 

المعروضة. ولالتحاد تجربة في المجال الفني الضيق ممثلة باللجان المتخصصة للحريق 

هذه  أعضاء  بين  الــرأي  تبادل  يسهل  الحديثة  االتصال  وسائل  وبفضل  والبحري، ...إلــخ. 

الهيئات والتوصل إلى مواقف محددة خالل فترة قصيرة.

إن جهاز االتحاد في مقره العام في القاهرة ال يضّم إال عددًا قليــًال من الموظفين، 

ولــيــس لــالتــحــاد مــديــر فــنــي أو اســـتـــشـــاري دائـــــم، كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي اتــــحــــادات مــمــاثــلــة في 

أوروبـــــا، عــلــى ســبــيــل الــمــثــل جمعية الــتــأمــيــن الــبــريــطــانــيــة. ربــمــا تــالحــظ أن جــمــيــع مــراســالت 

االتحاد مع األعضاء تصدر بتوقيع األمين العام.

الــنــفــس، الــمــتــوارث، هــو الـــذي يفسر دوران االتــحــاد فــي دائـــرة  إن الــرضــا الــدائــم عــن 

كنت  الــتــي  المخاطبات  مــع  تعاملها  فــي  كريمة  لــالتــحــاد  الــعــامــة  األمــانــة  كــانــت  لقد  ضيقة. 
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ربــمــا كـــان سيفتح  نــشــرهــا  رأيــــي أن  وفـــي  مــنــهــا.  نــشــر أي  عــلــى  أوجــهــهــا لــهــا لكنها لــم تــعــمــل 

باب المناقشة، أو قد يشجع الغير للكتابة عن القضايا التي كنت أرصدها في مخاطباتي 

تطوير  بشأن  عقدين  من  يقرب  ما  قبل  كتبته  ما  معظم  لك  أنقل  دعني  العامة.  األمــانــة  مع 

عرضتها  الــقــراء،  استبيان  في  مني  مساهمة  وكــان  الــدوريــة)  االتحاد  (مجلة  العربي  التأمين 
كمالحظات للمناقشة ضمن اإلمكانيات المتاحة أمام االتحاد.

١ - التصحيح اللغوي

الـــلـــغـــوي لــضــمــان  لــلــتــصــحــيــح  الــمــجــلــة  فـــي  الـــمـــنـــشـــورة  الــــمــــواد  جــمــيــع  أرى أن تــخــضــع 

سالمتها من األخطاء. أقول هذا ألن بعضًا منا، وأنا منهم، ال نمتلك ناصية اللغة العربية، 

وتعوزنا الدقة في التعبير أحيانًا.

٢ - التحرير

النظر  تتولى  تحرير  هيئة  إلى  الماضي،  في  كما  الحاضر،  الوقت  في  المجلة  تفتقر 

أو  مــا،  موضوع  دراســة  أو  ببحث،  الكّتاب  تكليف  وكذلك  للنشر،  المعروضة  الــمــواد  في 

استعراض نقدي لكتاب تأميني. إن توفر وسائل االتصال الحديثة تزيل العقبة أمام توزع 

أعضاء هيئة التحرير في عدد من العواصم العربية، ويصبح النظر في السياسة التحريرية 

والموافقة على نشر أو عدم نشر أية مادة أمرًا ميسورًا وسريعًا.

ويمكن إعادة تشكيل الهيئة حسب الحاجة - عند انسحاب أحد األعضاء أو إضافة 

عضو جديد. (وقد أشرت إلى غياب عنصر التحرير في مقالة منشورة في العدد ٦٢ من 

المجلة، ص ٤ - ٥).

٣ - عرض ونقد الكتب

اقترح استحداث باب لعرض الكتب التأمينية العربية، حسب توافرها، إذ إنني أعتقد 

جـــدًال عن  خــطــًأ ربــمــا وقــع فيه الــمــؤلــف، أو يثير  بــأن الــعــرض النقدي ألي كــتــاب قــد يــقــّوم 

العربية،  التأمين  كتب  فــإن  لذلك،  إضافة  جوانبها.  بعض  في  التأمين  صناعة  تمّس  قضية 

بــعــنــوان  كـــتـــابـــًا  زخـــــور ســنــة ١٩٨٨  جـــــوزف  أصـــــدر أ.  ـــــًال،  فــمــثـــ الـــتـــعـــريـــف.  تــســتــحــق  لـــنـــدرتـــهـــا، 

عددًا من مقاالته ومحاضراته لم تلق  دفتيه  كتابات في التأمين وإعــادة التأمين، جمع بين 
حــتــى إشــــارة بسيطة لــهــا فــي الــمــجــلــة. وفـــي رأيــــي أن ال يــقــتــصــر الــعــرض عــلــى الــمــطــبــوعــات 

العربية، بل يمتد ليشمل المطبوعات المنشورة بلغات أجنبية.
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٤ - التكليف بالكتابة

مؤهــًال  التحرير»  تراه «هيئة  من  ال تستكتب  المجلة  بأن  قلت  إن  خاطئًا  أكون  لربما 

بالتجربة أو بالموقع األكاديمي للكتابة في موضوع ساخن أو عادي لكنه يستحق الدرس 

والتعليق. وال أذكر أنني قرأت في المجلة ملفًا متخصصًا في موضوع معّين.

صــحــيــح أن جــــّل الــعــامــلــيــن فـــي صــنــاعــة الــتــأمــيــن الــعــربــيــة يــســمــحــون لــلــمــجــلــة بــنــشــر ما 

من  هناك  ولكن  الصناعة.  لهذه  خدمة  نقدي  مقابل  دون  من  مثــًال  محاضرات  من  يلقونه 

الــمــكــافــأة.  النــعــدام  ال يــِلــُجــهــا  ولــكــنــه  التأمينية  الــمــعــرفــة  حــقــل  فــي  والــبــحــث  الــكــتــابــة  يستطيع 

ميزانية  ورصـــد  التكليف،  مهمة  عاتقها  على  تــأخــذ  للتحرير  هيئة  بــوجــود  يرتبط  األمـــر  هــذا 

خاصة للمجلة.

٥ - قواعد النشر والتوثيق

أالحظ أن المجلة ال تلتزم قواعد معّينة للنشر كما هو معهود في المجالت العلمية، 

تخلو  المجلة  بـــأن  أيــضــًا،  أالحــــظ،  الــقــواعــد.  مــن  جملة  العــتــمــاد  الــنــظــر  يستوجب  مــا  وهـــذا 

خصيصًا  كتبت  قــد  الــمــنــشــورة  والــبــحــوث  الــمــقــاالت  كــانــت  إن  واضــحــًا  فليس  الــتــوثــيــق،  مــن 

ألقيت  محاضرات  من  مستلة  أو  الماضي،  في  نشرت  كتب  من  نصوص  إنها  أم  للمجلة، 

الملكية  بقواعد  وااللتزام  العلمية،  األمانة  باب  من  التوثيق  يستحق  ذلك  كل  نــدوات.  في 

الفكرية، وتسهيل الرجوع إلى المصدر األم من قبل الباحثين.

٦ - مقابالت

في  طويل  وتاريخ  عميقة  تجربة  على  يتوفرون  ممن  المهنة  زمــالء  من  العديد  هناك 

ال يثق  قد  اآلخــر  والبعض  للكتابة،  كــاٍف  وقــت  على  ال يتوفر  قد  بعضهم  التأمين.  صناعة 

الــعــارف  بلغة  يــحــدثــك  أن  يستطيع  ُجــّلــهــم  أن  فــيــه  ال شـــك  مــمــا  ولــكــن  الــكــتــابــة،  فــي  بــقــدراتــه 

تتعلق  تاريخية  تجارب  ذاكــرتــه  في  يختزن  الــذي  الجيل  عن  ناهيك  صنعته،  من  المتمكن 

بــتــكــويــنــه الــفــكــري وعــمــلــه الــتــأمــيــنــي، وهـــي أمــــور لـــو ُوّثـــقـــت فـــي مــقــابــالت مـــدروســـة ستكون 

مصدرًا إضافيًا ثّرًا عند كتابة ما له عالقة بتاريخ التأمين العربي.

٧ - مختصر بلغة أجنبية

بلغة  المنشورة  البحوث  تلخيص  إلى  ُيصار  أن  فصلية  مجلة  في  مفيدًا  يكون  لربما 

أجنبية كاإلنكليزية مثــًال.
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٨ - أبواب أخرى

باب الرسائل، لتشجيع الحوار بين العاملين في قطاع التأمين العربي وإثراء المجلة 

من خالل تضارب اآلراء وتصويب األخطاء.

بـــــــاب الــــتــــقــــاريــــر، لــــيــــس عـــــن األســـــــــــواق فــــقــــط، كــــمــــا هـــــو الــــــحــــــال، بـــــل عـــــن الــــمــــؤتــــمــــرات 

موضوعًا  تكون  أن  يمكن  نــدوات  هناك  العربي.  العالم  في  تعقد  التي  التأمينية  والندوات 

لتقرير تفصيلي كي ال تبقى بحوثها المهمة محصورة في سوق معّين ومدفونة في أدراج 

الجهة  مــن  الطلب  الــحــاالت،  هــذه  مثل  فــي  المناسب  مــن  ولعله  لــلــنــدوة.  المنظمة  الجهة 

ممثل  يشترك  أو  يحضر  لم  إن  هــذا  المناسب،  التقرير  إعــداد  الــنــدوة  أو  للمؤتمر  المنظمة 

عن االتحاد.

لــم أشــهــد تــغــيــيــرًا فــي شــكــل وإخـــــراج ومــحــتــوى الــمــجــلــة فــي الــســنــوات الــالحــقــة، ولــن 

يــحــصــل الــتــغــيــيــر طـــالـــمـــا أن عـــقـــدة الــــرضــــا عــــن الـــنـــفـــس قـــائـــمـــة، وأنــــــه لـــيـــس بـــاإلمـــكـــان أفــضــل 

مما كان.

بـــعـــد عـــقـــد مــــن كـــتـــابـــة هـــــذه الـــمـــالحـــظـــات عــلــمــت مــــن األمــــيــــن الــــعــــام لــــالتــــحــــاد، الــســيــد 

عــبــد الــخــالــق رؤوف خــلــيــل، أن بــعــضــًا مــن أرشــيــف االتـــحـــاد مــن ضــمــنــه مــجــلــة االتـــحـــاد هو 

بحكم المفقود بسبب نقل مقر االتحاد من القاهرة إلى دمشق بعد زيارة الرئيس المصري 

أنـــــور الــــســــادات إلســـرائـــيـــل فـــي تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر ١٩٧٧ والــمــقــاطــعــة الــعــربــيــة لــمــصــر. 

بضرورة  مهمومًا  كنت  فقد  مفقودة،  وثائق  من  استرد  ما  على  للتعرف  معه  تخاطبت  وقــد 

الحفاظ على هذا األرشيف، فهو يشّكل ذاكرة لصناعة التأمين في العالم العربي ومصدرًا 

وأســأل:  نفسه.  االتــحــاد  تــاريــخ  فــي  البحث  مثلما  الصناعة  هــذه  تــاريــخ  فــي  للباحثين  مهمًا 

هل هناك مشروع لتوفير جميع أعداد مجلة التأمين العربي لتحفظ في مكتبة االتحاد في 

القاهرة بصيغتها المطبوعة، أو كملفات إلكترونية؟

جهود فردية
هناك جهود فردية إلشاعة الثقافة التأمينية يقوم بها أفراد، وهؤالء يستحقون التقدير، 

تضاهي ما تقوم به شركات واتحادات التأمين. تعّرفت على واحد منهم يعمل من خالل 

اإلنترنت كموقع ينشر أخبارًا تأمينية وما يرده من تعليقات ومقاالت. اسم هذا الموقع هو 



١٣٣

التأمين للعرب (٤)، ويديره شاب اسمه أحمد الحريري. أسس موقعه بجهد فردي، وألحق 

أو  ال يضم محركًا للبحث عن أسماء المؤلفين  التأمينية (إال أنه  للكتب  ضخمة  مكتبة  به 

عناوين الكتب). إن ما قام به هذا الرجل بجهد فردي بحت لم يستطع أّي من االتحادات 

القطرية أو اإلقليمية أن يقوم به.

ولــنــا أن نشير أيــضــًا لــمــوقــع زمــيــلــنــا جـــوزف زخـــور الـــذي يــضــم مــفــكــرتــه الــشــهــريــة التي 

تمتد لسنوات عديدة، يتناول فيها قضايا التأمين العربية (٥).

• من المالحظ أن االتحاد العام العربي للتأمين لم يدخل إلى أدوات عمله ونشاطه 

مـــبـــادرات تــســتــهــدف الــتــعــامــل مــع الــمــســتــجــدات والــتــحــديــات واســتــشــراف الــمــســتــقــبــل. ال أظــن 
المعلومات  تقنية  مجال  في  الــثــورة  العولمة،  تحديات  السيبرانية،  لألخطار  لجانًا  هناك  أن 

والتغيير المناخي وغيرها من مواضيع الساعة. فما هو تعليقكم؟
لكي ال نظلم االتحاد، علينا اإلقرار بأنه على معرفة بالمستجدات والتحديات التي 

ذكرتها: األخطار السيبرانية، آثار العولمة، التغيير المناخي والتطورات المذهلة في مجال 

قام  التي  والــورشــات  الــنــدوات  بعض  هــو  ذلــك  على  دليلي  البيانات.  وتحليل  جمع  تقنية 

التأمين  تــوزيــع  مستقبل  حــول  عمل  ورشـــة  بينها  ومــن  الماضية،  الــســنــوات  خــالل  بتنظيمها 

الرقمية  الــتــكــنــولــوجــيــا  ونــــدوة   (٢٠١٧ نــيــســان/أبــريــل  الــعــربــي (عـــّمـــان،  الــوطــن  فــي  إلــكــتــرونــيــًا 

الندوات  هذه  من  المزيد  ينظم  أن  وأتوقع   .(٢٠١٦ أيار/مايو  التأمين (بيروت،  مجال  في 

والورشات في المستقبل استجابة للتطورات على أرض الواقع.

لكن ما تقوله عن عدم وجود لجان متخصصة في المجاالت التي ذكرتها صحيح. 

فــحــســب الــمــعــلــومــات الـــمـــتـــوافـــرة فــــإن الـــلـــجـــان الــقــائــمــة تــنــحــصــر بـــالـــتـــالـــي: تــأمــيــنــات الــتــأمــيــن 

والمكاتب  السيارات  تأمينات  والتكافل،  الحياة  تأمينات  البحري،  غير  تأمينات  البحري، 

الــعــربــيــة الــمــوحــدة، لجنة الــتــأمــيــن الــصــحــي. ربــمــا ُتــنــاقــش بــعــض الــمــســتــجــدات والــتــحــديــات 

فـــي اجـــتـــمـــاعـــات هــــذه الـــلـــجـــان، ولـــكـــن مـــا ُيـــنـــاقـــش يـــظـــلُّ مـــحـــصـــورًا بــيــن الـــشـــركـــات األعـــضـــاء 

فـــي االتــــحــــاد وال تـــظـــهـــر لــلــعــلــن إال فـــي حـــــاالت خـــاصـــة. وحـــتـــى لـــو اطـــلـــعـــَت عــلــى الــمــوقــع 

اإللـــكـــتـــرونـــي لـــالتـــحـــاد، فـــإنـــك لــــن تـــجـــد مـــعـــلـــومـــات تــفــصــيــلــيــة، وعـــلـــى الـــعـــمـــوم فـــــإن الــمــوقــع 

فقير بمحتوياته.

<http://www.insurance4arab.com/>. (٤) رابط موقع التأمين للعرب: 

<http://www.arabinsurerdiary.com/>. (٥) رابط موقع جوزف زخور: 
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إن سيادة ُمناخ الرضا عن النفس تدفع باتجاه اإلبقاء على األمور على ما هي عليه. 

التي  المجاالت  فــي  المتخصصة  اللجان  والدة  نشهد  أن  قبل  طويل  وقــت  سيمر  ولــذلــك 

شابة  عناصر  دخــول  إن  االتــحــاد.  بوضع  راضية  األعــضــاء  الشركات  أن  لي  ويبدو  ذكرتها. 

لــلــعــمــل ضــمــن أجـــهـــزة االتـــحـــاد تــحــمــل مــعــهــا مــســتــجــدات الــحــضــارة الــحــديــثــة وتـــعـــرف كيف 

يـــدرس  أن  أيـــضـــًا  اآلوان  آن  ربـــمـــا  الــعــمــل.  لــتــطــويــر  الــســبــيــل  ســيــمــهــد  الــتــحــديــات  مـــع  تــتــعــامــل 

وعدم  العمل  في  مناهجها  أفضل  ويتبّنى  األوروبــيــة  التأمينية  االتــحــادات  تجارب  االتــحــاد 

ــــاّم كـــل ســنــتــيــن، وهــــو مــنــجــز يــفــتــخــر بـــه االتـــحـــاد ويــحــظــى بــتــقــديــر  االكـــتـــفـــاء بــتــنــظــيــم مــؤتــمــر عـ

المشاركين فيه.
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المحور العاشر
الرقابة على النشاط التأميني

• هــنــاك عــدم اهــتــمــام بــمــوضــوع الــرقــابــة على الــتــأمــيــن. نحن ترجمنا كــتــابــًا صــــادرًا عن 

The Gen eva Association من وحي إحساسنا بنقص االهتمام.

أعتقد هناك سوء فهم لدور الرقابة، ودعني أُقْل سريعًا، إن قلة هم الذين يستوعبون 
أن الرقابة الفعالة هي في صالح شركات التأمين، ألن وجود رقابة قوية وفعالة من شأنه أن 

ن لهم بالعملية التأمينية. يعزز ثقة جمهور المؤمَّ
ال ينبغي النظر للرقابة على أنها شرطي مراقبة. فالمخاطر التي تهدد سالمة العملية 
 systemic نتحدث  عن  هنا  التأمينية.  العملية  إدارة  عن  المسؤولين  إرادة  تتجاوز  التأمينية 
risk and asymmetry of information.

يجب االهــتــمــام بــمــوضــوع الــتــطــورات الــدولــيــة فــي مــا يتعلق بالرقابة وحــســاب الــمــالءة 
المالية ...إلخ.

ما هو تعليقكم؟
ربما أردت من قولك بوجود عدم اهتمام بموضوع الرقابة على التأمين إلقاء اللوم 

على من يكتب في قضايا التأمين، وعلى إبراز حقيقة عدم وجود كتاب عن الرقابة على 

الرقابة (١).  عن  لكتاب  ترجمتنا  إلى  باإلشارة  دعمته  ما  وهو  العربية،  باللغة  التأمين  أعمال 

ففي مقدمتنا لهذا الكتاب ذكرنا:

(١) إيرنست بالتينسبرغر، بيتير بومبيرغر، أليساندرو لوبا، بينو كيللر، آرنو فيكي، الرقابة على صناعة التأمين: 

قضايا أساسية، ترجمة: تيسير التريكي، مراجعة: مصباح كمال (بيروت: منتدى المعارف، ٢٠١٤).
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التأمين  قطاع  فــي  العاملين  بعض  ذهــن  فــي  حــضــورًا  لها  ال تجد  الرقابة  أن 

الــعــربــي. ونـــزعـــم أيـــضـــًا أن الــكــتــابــات الــعــربــيــة عـــن الــتــأمــيــن تــفــتــقــر إلـــى وضــع 

ــًا مـــا تــكــتــفــي هــذه  الـــرقـــابـــة واإلشــــــــراف ضــمــن إطـــــار اقـــتـــصـــادي نـــظـــري، وغـــالـــبـ

ــتــــابــــات، الــــــصــــــادرة فــــي الــــمــــاضــــي أو الـــحـــديـــثـــة، بــــــاإلشــــــارة إلــــــى الـــقـــوانـــيـــن  الــــكــ

ــتـــابـــات الـــــصـــــادرة حـــــول الــتــأمــيــن  ــتـــأمـــيـــن. أمـــــا الـــكـ الــمــنــظــمــة لــعــمــل شــــركــــات الـ

وتقتصر  فــيــهــا،  غــائــب  الــرقــابــي  التنظيم  مــفــهــوم  فـــإن  الــتــكــافــلــي  أو  اإلســـالمـــي 

التزام  لضمان  اإلسالمية  الشريعة  من  عامة  مبادئ  استدعاء  على  «الرقابة» 

الشركات الممارسة لهذا الشكل من التأمين بها (شكل من أشكال الرقابة 

ضمان  إن  أي  دينية،  لمتطلبات  الشركة  ممارسة  مسايرة  لضمان  الداخلية 

في    Sharia Board الشرعية  الرقابة  هيئة  ببال  ال تــرد  لهم  ن  المؤمَّ حقوق 

الشركة) (٢).

ــنــــاثــــرة ع ـــــن الـــــمـــــوضـــــوع أهــــمــــهــــا مـــــا جـــــــاء فـــــي الــــبــــاب  ــتــ ــنـــــاك كــــتــــابــــات مــ ــ مـــــع هـــــــــذا، فـــــــإن هـ

الخامس من كتاب صناعة التأمين في مصر عبر قرن ونصف  (٣)، ضم ثالثة فصول حول 

التشريعات، واألجهزة الرقابية، وتبعية األجهزة الرقابية، مقترنًا بالتوثيق التاريخي.

وقــــرأت فــي مــوقــع الهيئة الــعــامــة لــلــرقــابــة الــمــالــيــة الــمــصــريــة مــقــاًال، اقــتــبــس مــنــه مــا يلي 

ألهميته في إلقاء الضوء على تاريخ النشاط التأميني في مصر والرقابة عليها:

التأمين  وتــوكــيــالت شــركــات  فــــروع  ظــهــرت  قــبــل عـــام ١٨٧٥  مــا  فــتــرة  خـــالل 

األجــنــبــيــة لــتــخــدم أفــــــراد الـــجـــالـــيـــات األجــنــبــيــة وتــحــمــي مــمــتــلــكــاتــهــم ورؤوس 

أمـــوالـــهـــم لـــذلـــك كـــــان الـــتـــأمـــيـــن حــــكــــرًا عـــلـــى هـــــذه الــــفــــروع والـــتـــوكـــيـــالت الــتــي 

(٢) إيرنست بالتينسببرغر وآخرون، المصدر نفسه، ص ١٤.

(٣) االتـــــــحـــــــاد الـــمـــصـــري لـــلـــتـــأمـــيـــن، صــــنــــاعــــة الــــتــــأمــــيــــن فــــــي مــــصــــر عــــبــــر قــــــــرن ونـــــصـــــف (الــــقــــاهــــرة: االتـــــحـــــاد، ٢٠١٤)، 

ص ٢٣٧ - ٢٦٤.

هــنــاك عـــرض مختصر فــي مــوقــع جــريــدة الـــيـــوم الــســابــع بــعــنــوان «تــعــرف عــلــى ٦ مــحــطــات لــتــطــور تــاريــخ الــرقــابــة على 

<https://www.youm7.com/story/2018/5/3/% D 8 % A A %   :سوق التأمين بمصر،» الخميس، ٣ أيار/مايو ٢٠١٨

D 8 % B 9 % D 8 % B 1 % D 9 % 8 1 - % D 8 % B 9 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 9 - 6 - % D 9 % 8 5 % D 8 % A D % D 8 % B 7 % D 8 % A 7 % 
D 8 % A A - % D 9 % 8 4 % D 8 % A A % D 8 % B 7 % D 9 % 8 8 % D 8 % B 1 - % D 8 % A A % D 8 % A 7 % D 8 % B 1 % D 9 % 8 A % 
D 8 % A E - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % B 1 % D 9 % 8 2 % D 8 % A 7 % D 8 % A 8 % D 8 % A 9 - % D 8 % B 9 % D 9 % 8 4 % D 
9 % 8 9 - % D 8 % B 3 % D 9 % 8 8 % D 9 % 8 2 - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % A A % D 8 % A 3 % D 9 % 8 5 % D 9 % 8 A % D 9 
% 8 6 / 3 7 7 5 8 0 6>.

ويضم موقع بـنــك معـلومــات التــأميـن العـربـي مادة مختصرة بعنوان «الهيئــــــات العربيــــــة للرقابــــــة علــــــى أعمــــــال التأميــــــن»: 
<http://www.insurabia.jo/WebForms/OversightBodies.aspx>.
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كانت تعمل من دون رقيب محتمية باالمتيازات األجنبية التي كانت تعفي 

األجــــانــــب مــــن الـــخـــضـــوع ألحــــكــــام الـــقـــانـــون والـــقـــضـــاء الـــمـــصـــري، ولـــــم يــكــن 

هناك أي إشراف ورقابة لضمان حقوق حملة الوثائق والمستفيدين سوى 

هذه  تبرمها  التي  التأمين  عقود  كانت  فقد  التجاري،  السجل  في  التسجيل 

في  الــســاريــة  الــقــوانــيــن  ألحــكــام  إال  ال تخضع  األجنبية  والــتــوكــيــالت  الــفــروع 

القضاء  بمهمة  يــقــومــون  األجنبية  الـــدول  قناصل  وكـــان  تتبعها،  الــتــي  الـــدول 

ـــن لــهــم وشـــركـــات الــتــأمــيــن،  والــفــصــل فـــي الــمــنــازعــات الــتــي تــنــشــأ بــيــن الـــمـــؤمَّ

من  وأصــبــح  المختلطة  الــمــحــاكــم  أنــشــئــت  عــنــدمــا   ١٨٧٥ عـــام  حــتــى  وذلــــك 

القنصلي،  الــقــضــاء  فيها  يفصل  كـــان  الــتــي  الــمــســائــل  فــي  الــنــظــر  اخــتــصــاصــهــا 

خاصة  تشريعات  أية  تصدر  ولم   ١٨٧٦ عام  المختلطة  القوانين  وصدرت 

الثاني/ تشرين   ١٣ في  الصادر  البحري  التجارة  قانون  كــان  وإن  بالتأمين، 

نوفمبر سنة ١٨٨٣ قد خصص بعض مواده للتأمين البحري، وفي ما عدا 

ذلـــك فــقــد خــضــعــت عــقــود الــتــأمــيــن الــتــي كــانــت تــبــرمــهــا الـــفـــروع والــتــوكــيــالت 

األجنبية في مصر لألحكام العامة للتشريع المختلط.

لـــهـــذا، لـــم يــجــد الــتــأمــيــن طــريــقــًا مــمــهــدًا إلــــى نـــفـــوس الــمــصــريــيــن فــالــنــاس قد 

المحاكم  كــانــت  نـــزاع  وظــهــر  أحــدهــم  تــعــاقــد  فـــإذا  بــالــشــك،  أنفسهم  تشبعت 

الــقــنــصــلــيــة ومــــن بــعــدهــا الــمــحــاكــم الــمــخــتــلــطــة وقــتــئــذ هـــي الـــحـــَكـــم الـــــذي لم 

يـــكـــن لــيــنــصــف الــــمــــصــــري فــــي كـــثـــيـــر مــــن األحـــــــــــوال، وبــــاإلضــــافــــة إلــــــى ذلــــك، 

أجنبية  خــدمــة  أنــهــا  على  التأمين  أعــمــال  إلــى  يــنــظــرون  كــانــوا  المصريين  فــإن 

الغالبية  دخــول  مستوى  انخفاض  أن  كما  المستغّلين،  لألجانب  مخصصة 

الــســاحــقــة مـــن الــمــصــريــيــن لـــم تــكــن لــتــشــجــع عــلــى شـــــراء أي نــــوع مـــن أنــــواع 

التأمين، وخاصة إذا أخذنا في االعتبار المعتقدات الدينية السائدة وقتئذ.

ومؤدى ما تقدم، أنه منذ بدء صناعة التأمين في مصر، في منتصف القرن 

بــاإلشــراف  خاصة  قوانين  هناك  تكن  لــم   ،١٩٣٩ سنة  وحتى  عشر  التاسع 

والرقابة على شركات التأمين، كما لم يكن هناك كيان يشرف على السوق 

أو يــراقــب الــعــمــلــيــات الــتــي تــقــوم بــهــا شــركــات الــتــأمــيــن، وأصــبــحــت الــحــاجــة 

والرقابة  لإلشراف  المنظمة  والجهات  والتشريعات  القوانين  لصدور  ماّسة 

 ٧٥ مــدى  على  والتشريعات  القوانين  تعاقبت  ولقد  التأمين.  صناعة  على 
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بها  المنوط  الرقابية  الجهات  في  تطور  وصاَحبها   (١٩٣٩ - ٢٠١٤) عامًا 

تطبيق هذه القوانين والتشريعات (٤).

إن هــــذا الــنــمــط مـــن الــكــتــابــة غــيــر مـــألـــوف فـــي مــعــظــم الـــكـــتـــابـــات الــعــربــيــة عـــن الـــرقـــابـــة. 

التأمينية  الــرقــابــة  ألنــظــمــة  مــقــارنــة  دراســــة  ال تــضــم  الــعــربــي  الــتــأمــيــن  مكتبة  أن  الــمــؤســف  ومـــن 

طبيعة  تعكس  األنظمة  فهذه  عليها،  تقوم  التي  االقتصادية  والقيم  التاريخي،  المنظور  من 

النظام االقتصادي القائم وتوجهاته مقترنًا بمنظومة إيديولوجية. وقد أشرُت إلى هذا األمر 

لسنة  رقــم (٤٩)  التأمين  ووكـــالء  شــركــات  قــانــون  تــوجــهــات  بين  المقارنة  عند  لــي  ورقـــة  فــي 

(التأكيد   ٢٠٠٥ لسنة  التأمين  أعــمــال  تنظيم  وقــانــون  الــدولــة)  تدخل  على  (التأكيد   ١٩٦٠

عــلــى االنـــفـــتـــاح والـــحـــريـــة االقـــتـــصـــاديـــة)، مـــع اإلقـــــــرار بــــأن الــتــشــريــع الـــعـــراقـــي ظــــّل مــنــذ قــانــون 

١٩٣٦ يميل نحو إعطاء الدولة دورًا حازمًا في تنظيم عمل شركات التأمين.

وقـــد حــاولــت الــتــقــّرَب مــن الــمــوضــوع فــي مــا يــخــص الــعــراق مــن مــنــظــور تــاريــخــي في 

ورقة نشرتها قبل ما يقرب من ثماني سنوات (٥). وقد تناولت فيها القوانين الناظمة للنشاط 

التأميني في العراق منذ سنة ١٩٠٥ وحتى ٢٠٠٥. ربما يكون العراق هو أول من أصدر 

 .١٩٣٦ لسنة   ٧٤ رقم  التأمين  شركات  قانون  وهو  التأميني  النشاط  لتنظيم  وطنيًا  تشريعًا 

وكان هذا القانون أول محاولة جادة لإلشراف على عمل شركات التأمين األجنبية العاملة 

المالءة  وتنظيم  الوقت)  ذلك  في  عراقية  وطنية  تأمين  شركات  هناك  تكن  العراق (لم  في 

المالية لها لضمان حقوق المؤمن لهم.

فــي الــعــالــم الــعــربــي فيه الكثير مــن الصحة،  الــرقــابــة  هــنــاك ســوء فهم لـــدور  قــولــك بــأن 

وقد لمسُت ذلك في سوق التأمين العراقي، فالرقابة، أو اإلشراف أو التنظيم، ينظر إليها 

الرسوم  جباية  ســوى  لها  ال هــمَّ  الــرقــابــة  وأن  التأمين،  شــركــات  تــصــّرف  حرية  ُيقّيد  كمصدر 

خالل  مــن  الــدولــة  تــدخــل  وراء  أســبــابــًا  هــنــاك  بــأن  نتذكر  أن  المفيد  مــن  لعله  الــشــركــات.  مــن 

التشريع لضبط النشاط التأميني.

(٤)  الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــرقــابــة الــمــالــيــة الــمــصــريــة، «تــاريــخ اإلشــــراف والــرقــابــة عــلــى نــشــاط الــتــأمــيــن فــي جــمــهــوريــة مصر 

<http://www.fra.gov.eg/jtags/Insurance/Insurance.html>. العربية»: 

ــتــــأمــــيــــن: مـــــن قـــــانـــــون الــــســــيــــكــــورتــــاه إلــــــى ديـــــــــوان الـــتـــأمـــيـــن الـــــعـــــراقـــــي،» مـــجـــلـــة  (٥) مـــــصـــــبـــــاح كـــــمـــــال، «الـــــرقـــــابـــــة عـــلـــى الــ

<http://misbahkamal.blogspot.com/2010/12/insurance-regulation-from-ottoman.html>. التأمين العراقي: 
ــــعــــــراق»، الـــثـــقـــافـــة  وكــــذلــــك: مـــصـــبـــاح كــــمــــال، «إطــــاللــــة عـــلـــى بـــواكـــيـــر الـــتـــأمـــيـــن والــــرقــــابــــة عـــلـــى الـــنـــشـــاط الـــتـــأمـــيـــنـــي فــــي الــ

الــــجــــديــــدة: بـــغـــداد، الـــعـــدد ٣٣١، ٢٠٠٩، ص ٤٤ - ٥٢. يــمــكــن قـــــراءة الــمــقــالــة فـــي مــجــلــة الـــتـــأمـــيـــن الــــعــــراقــــي بــاســتــخــدام 
<http://misbahkamal.blogspot.com/2009/09/331-2009-44-52.html>. هذا الرابط:  
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يمكن القول، ومن باب التبسيط، إن ما يستدعي التدخل الرقابي للدولة هو طبيعة 

الحماية  يشتري  ممن  كبير  عــدد  من  التأمين  أقساط  تجميع  على  يقوم  الــذي  النشاط  هــذا 

ممن  لــهــم  الــمــؤمــن  مــن  أصــغــر  عـــدد  تــعــويــض  فــي  منها  واالســتــفــادة  لــهــم)  ــن  التأمينية (الــمــؤمَّ

يــتــعــرضــون لــلــخــســارة فـــي أمـــوالـــهـــم وأبـــدانـــهـــم أو لــلــمــســاءلــة الــقــانــونــيــة الــنــاشــئــة عـــن أفــعــالــهــم. 

النشاط  تــمــارس  الــتــي  المؤسسات  مــن  وغيرها  والجمعيات  الــشــركــات  فــإن  الصفة،  وبــهــذه 

التأميني هي بمثابة القّيم على أقساط التأمين.

ولـــكـــي تــضــمــن حـــقـــوق الــمــؤمــن لــهــم بــالــتــعــويــض، يــتــدخــل الـــُمـــشـــّرع لــضــمــان الـــمـــالءة 

المالية لشركات التأمين كي تكون قادرة على مواجهة التزاماتها بالتعويض. وهكذا تشّرع 

ورأسمال  أساسي)،  مبدأ  (وهــو  التأمين  لمزاولة  الشركات  ترخيص  بشأن  الرقابية  القواعد 

الشركات، وسياساتها االحتفاظية وغيرها. وبالطبع، فإن شركات التأمين تخضع للقوانين 

ذاتــهــا الــتــي تــنــظــم عــمــل الــشــركــات أيــــًا كـــان نــوعــهــا. وتــظــلُّ حــمــايــة الــمــســتــهــلــك، الــمــؤمــن لــه، 

التأمين  شركات  قدرة  استمرار  فإن  وهكذا  الحديثة.  الرقابية  للتشريعات  األساس  الغرض 

والــرقــابــة،  اإلشــــراف  لهيئات  األســاســيــة  المشاغل  مــن  واحــــدًا  يظل  المطالبات  تسديد  على 

وكذلك عدم اإلضرار بالمصالح األخرى للمؤمن لهم أثناء أداء الخدمة التأمينية (٦).

أظن أن دعوتك لالهتمام بموضوع التطورات الدولية في ما يتعلق بالرقابة وحساب 

الالزم  المال  رأس  لتحديد  المالي  التحليل  أدوات  استخدام  على  ينصبُّ  المالية  المالءة 

لشركة التأمين خارج معايير رأس المال الثابت.

 (prescriptive rule-based regulation) لقد كان المفهوم التقليدي للرقابة أوامريًا

امتثال  تضمن  لــلــدولــة  تــابــعــة  هيئة  قــبــل  مــن  والــقــوانــيــن  الــقــواعــد  مــن  نــظــام  تطبيق  عــلــى  يــقــوم 

شركات التأمين لمفردات النظام الرقابي.

وظـــهـــر فــــي تــســعــيــنــيــات الــــقــــرن الـــمـــنـــصـــرم مـــفـــهـــوم حـــديـــث لـــلـــرقـــابـــة يـــركـــز عـــلـــى الـــوقـــايـــة 

االســـتـــبـــاقـــيـــة مــــن األضــــــــرار الـــتـــي قــــد تــنــشــأ مــــن جـــــــّراء نـــشـــاط شــــركــــات الـــتـــأمـــيـــن والـــمـــصـــارف. 

(risk- وهــــو مـــا يـــوصـــف بــمــنــهــج الـــرقـــابـــة عــلــى أســــاس تــقــيــيــم مــخــاطــر شـــركـــة الــتــأمــيــن ذاتـــهـــا

على  القائم  الــمــال  (رأس  الــضــروري  الــمــال  رأس  تحديد  وبــالــتــالــي،   based regulation)

وكحٍد  لهم.  المؤمن  تجاه  التزاماتها  لمواجهة  الثابت)  المال  رأس  فقط  وليس  المخاطر 

(٦) جـــــوزف زخـــور، «الــهــيــئــات العربية للرقابة على الــتــأمــيــن، متى تتحرك لحماية حملة الــعــقــود،» مــفــكــرة ضامن 

<http://www.arabinsurerdiary.com/2014.pdf>. عربي، نيسان/أبريل ٢٠١٦: 
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الــمــرتــبــطــة  الــخــطــر  لــتــحــلــيــل  الــفــنــيــة  األدوات  اســـتـــخـــدام  الــمــنــهــج  هــــذا  تــطــبــيــق  يــقــتــضــي  أدنـــــى، 

االكــتــواريــون  ويلعب  الــخــطــر (٧).  لتقييم  العلمية  واألدوات  المنفعة  الكلفة -  باقتصاديات 

الــمــالــي  التحليل  فــي  الــمــخــاطــر  عــلــى  الــقــائــم  الــمــال  رأس  اســتــخــدام  تــطــويــر  فــي  مــهــمــًا  دورًا 

التأمين (٨). لشركات 

ينصبُّ  الــرقــابــة  مجال  فــي  الــدولــيــة  بالتطورات  االهــتــمــام  مــوضــوع  فــي  اآلخــر  الجانب 

ــتـــــي، كـــمـــا تــــقــــول، تـــتـــجـــاوز إرادة  ــ عـــلـــى الـــمـــخـــاطـــر الـــتـــي تـــهـــدد ســـالمـــة الــعــمــلــيــة الــتــأمــيــنــيــة والـ

المسؤولين عن إدارة العملية التأمينية، وتعني بذلك مشكلتي الخطر المتجذر في النظام 

.(asymmetry of information) وعدم تناظر المعلومات (systemic risk)

المشكلتين،  بهاتين  الــعــربــي  الــتــأمــيــن  قــطــاع  اهــتــمــام  تــخــص  مــعــلــومــات  عــلــى  أتــوفــر  ال 

وهــــمــــا مــــحــــور اهـــتـــمـــام االقـــتـــصـــاديـــيـــن والـــمـــحـــلـــلـــيـــن الـــمـــالـــيـــيـــن فــــي األســـــــــواق الـــمـــالـــيـــة الــغــربــيــة 

(الـــمـــصـــارف والــتــأمــيــن). ويــتــنــاول الــفــصــل الــثــانــي مـــن الــكــتــاب الــــذي تــرجــمــنــاه الـــرقـــابـــة عــلــى 

صـــنـــاعـــة الـــتـــأمـــيـــن: قـــضـــايـــا أســـاســـيـــة هــاتــيــن الــمــشــكــلــتــيــن (٩). ويــشــيــر بــعــض الـــُكـــتـــاب إلــــى ثــالثــة 
مع  بالمقارنة  المصرفي)،  النظام  يهدد  (خطر  النظام  فــي  متجذر  خطر  حالة  لقيام  معايير 

نــشــاط الــمــصــارف، وتــفــســر اهــتــمــام الــدولــة بــفــرض الــرقــابــة عــلــى الــمــصــارف. وهـــذه المعايير 

هي (١٠):

المحلي  الــنــاتــج  فــي  مساهمتها  (نسبة   (size) التأمينية  أو  الــمــصــرفــيــة  الــصــنــاعــة  حــجــم 
اإلجمالي)، وهنا تتفوق الصناعة المصرفية على صناعة التأمين في الدول الصناعية؛

 Henry Ellis, «Government Regulation of Insurance الــــمــــفــــهــــومــــيــــن، راجــــع:  بــــهــــذيــــن  (٧) لـــــلـــــتـــــعـــــريـــــف 

 Companies,» in Stephen Diacon (editor), A Guide to Insurance Management, (London: Macmillan,
1990), pp. 277-290.
Bridget M. Hutter, «The Attraction of Risk-based Regulation: accounting for the emergence of risk ideas 
in regulation,» ESRC Centre for Analysis of Risk and Regulation & The London School of Economics 
and Political Science, Discussion Paper No. 33, March 2005. <http://www.lse.ac.uk/accounting/Assets/
CARR/documents/D-P/Disspaper33.pdf>.
Financial Conduct Authority, Economics for Effective Regulation, Occasional Paper No. 13 (London: 
FCA, March 2016). <https://www.fca.org.uk/publication/occasional-papers/occassional-paper-13.pdf>.

 N. D. Hooker et al. «Risk-Based Capital in General Insurance,» British Actuariall Journal, 2. (٨)
II, p. 265-323 (1996). <https://www.actuaries.org.uk/documents/risk-based-capital-general-insurance>.

(٩) إيرنست بالتينسببرغر [وآخرون]، المصدر نفسه، ص ٣٥ - ٤٩.

 Peter Zweifel and Roland Eisen, Insurance Economics (Heidelberg: Springer, 2012), (١٠)
pp. 343-344.
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الترابط (connectedness) (عدوى التأثر، تأثير الدومينو ’domino effect‘)، ففشل 
مصرٍف في الدفع قد يؤدي إلى فشل مصارف أخرى، وهو وضع ال يجد له حضورًا لدى 

شركات التأمين؛

بــآخــر  مـــصـــرف  اســـتـــبـــدال  ال يـــمـــكـــن  حـــيـــث   ،(lack of substitutes) الــــبــــدائــــل  غــــيــــاب 
بسهولة في ما يخص خدمات الدفع، في حين أن فشل شركة تأمين في توفير غطاء معّين 

ال تأثير له في المدى القصير.

• الــخــطــر الــمــتــجــذر فـــي الــنــظــام يــؤثــر عــلــى الــمــصــارف بــشــكــل واضــــح ألن الــمــصــارف 

تعمل ضمن نظام مصرفي تتداخل فيه المسؤوليات. فعندما يتعرض مصرف ما ألزمة فقد 
يهدد ذلك بقية المصارف. أنت ذكرت (domino effect). هذا الخطر موجود في مجال 
تعمل  التأمين  شركات  ألن  ذلك  بالمصارف،  مقارنة  بكثير  حدة  أقل  بصورة  ولكن  التأمين 

على انفراد وليس من خالل نظام كما هو الحال بالنسبة إلى المصارف.
أعـــتـــقـــد أن الــــفــــرق األســــــــاس الــــــذي يــمــيــز صـــنـــاعـــة الـــتـــأمـــيـــن يــكــمــن فــــي نــــمــــوذج الــعــمــل 

يقوم  التقليدي  فالنموذج  التأمين)،  (شــركــات  الصناعة  تنهجه  الــذي   (business model)

(إال  بعضها  مع  المترابطة  غير  األخطار  من  ومتنوعة  كبيرة  مجمعات  تكوين  أســاس  على 

فــي حــــاالت خــاصــة عــنــدمــا يــنــهــض احــتــمــال تــراكــم فــي هـــذه األخـــطـــار، كــاألخــطــار الطبيعية 

مع  الــمــتــراصــة  والــمــحــاّل  الــدكــاكــيــن  مــئــات  مــن  المؤلفة  التقليدية  التبضع  أســـواق  أخــطــار  أو 

هذه  وحتى  بــغــداد.  في  الشورجة  ســوق  أو  إسطنبول  في  الكبير  (الــبــازار)  كالسوق  بعضها 

أخــطــارهــا.  إدارة  أدوات  الــتــأمــيــن  شــركــات  اســتــخــدمــت  إن  حقيقيًا  مــتــجــذرًا  خــطــرًا  ال ُتــشــّكــل 

ولك أن تعقد مقارنة بين زلزال سان فرنسيسكو سنة ١٩٠٦ الذي أدى إلى إفالس بعض 

غير  مــن  إن  الــتــأمــيــن).  صناعة  يــهــدد  لــم  والـــذي  ذلــك  بعد  آخــر  زلـــزال  وأي  التأمين  شــركــات 

التأمين،  لــنــظــام  ُمـــهـــددًا  مــتــجــذرًا  مــصــدرًا  التأميني  الــعــمــل  نــمــوذج  يــكــون  أن  لــذلــك  الــمــرجــح 

التأمين  أعــمــال  لنموذج  الخاصة  السمات  أن  على  يــؤكــدون  االقتصاديين  بعض  إن  ال بــل 

شركات  أن  ن  تضمَّ األخـــرى،  المالية  المؤسسات  فــي  األعــمــال  بنموذج  مقارنة  األســاســيــة، 

التأمين هي مصدٌر لالستقرار المالي. اقتبس هنا بعض أفكارهم األساسية (١١).

 The Geneva Association, Insurance and Resolution in Light of the Systemic Risk Debate, (١١)
edited by Daniel Haefeli and Patrick M. Liedtke, (The Geneva Association, February 2012), p. 9.
<https://www.genevaassociation.org/sites/default/files/research-topics-document-type/pdf_public/2012_
insurance_and_resolution_in_the_light_of_the_systemic_risk_debate_0.pdf>.
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منذ  األقــســاط  استيفاء  طــريــق  عــن  مسبقًا  يــتــمُّ  التأمينية  االلــتــزامــات  وتــمــويــل  إنــشــاء  إن 

بداية تأسيس العالقة مع حملة وثائق التأمين (وهو ما ُيشار إليه بدورة اإلنتاج «المقلوبة» 

أو «السابقة التمويل»).

مع  يتطابق  بشكل  إدارتها  ويتم  األقساط،  دخل  من  التأمين  شركة  استثمارات  ُتمّول 

المطلوبات. (سأذكر المزيد بهذا الشأن في فقرة الحقة).

له  ــن  الــمــؤمَّ يــشــاء  مــا  متى  لالستدعاء  قابلة  غير  التأمين  وإعـــادة  التأمين  الــتــزامــات  إن 

وقوع  بعد  إال  ال تتأسس  (المطالبات)  االلتزامات  هذه  تسديد  إن  إذ  المسندة،  الشركة  أو 

ن عليه. كما أن هناك مثبطات/عقبات تحول دون التسرع في استحصال قيمة  حادث مؤمَّ

انتهاء  قبل  الحياة  على  التأمين  وثيقة  (كإلغاء  األوان  قبل  التأمين  وثيقة  بموجب  المنافع 

الــقــدرة  عــدم  أو  الضريبية  الــمــزايــا  خــســارة  أو  اإللــغــاء،  لــرســوم  عليه  الــمــؤّمــن  ــل  وتــحــمُّ أجلها 

على استبدال وثيقة التأمين بشروطها السابقة نفسها).

إن حــــوادث الــخــســارة الــتــي تــقــع عــلــى عــاتــق شــركــة الــتــأمــيــن ال تــرتــبــط عــــادة بــاألزمــات 

على  القائمة  المطالبات  عدد  أن  المالحظ  من  أنه  االقتصادية. (رغــم  الــدورات  أو  المالية 

الغش تزداد خالل فترات التراجع واالنكماش االقتصادي).

وهـــنـــاك ســمــة خـــاصـــة بــالــنــشــاط الــتــأمــيــنــي وهــــي أن شـــركـــة الــتــأمــيــن، لــكــي َتـــقـــَبـــَل بـــإبـــرام 

عــقــد الـــتـــأمـــيـــن، تــشــتــرط عــلــى طـــالـــب الــتــأمــيــن بـــيـــان وجـــــود مــصــلــحــة تــأمــيــنــيــة لـــه فـــي مــوضــوع 

في  الــحــال  هــو  كما  بــاألخــطــار،  المضاربة  فــي  االســتــغــراق  دون  تحول  السمة  هــذه  التأمين. 

أسواق المال.

الــعــامــلــة  الــمــؤســســات  مـــن  كــغــيــرهــا  الــتــأمــيــن،  شـــركـــات  أن  ذلـــك  إلـــى  نــضــيــف  أن  ولــنــا 

فـــي الــقــطــاع الـــمـــالـــي، تــخــضــع إلشــــراف قــــوي، وخـــاصـــة فـــي األســـــواق الــمــتــقــدمــة، لــضــمــان 

ـــن لــهــم  اســـتـــمـــرارهـــا كــمــؤســســات عــامــلــة فـــي الــمــســتــقــبــل كــونــهــا مــؤَتــمــنــة عــلــى أمـــــوال الـــمـــؤمَّ

والــرقــابــة  اإلشــراف  هيئات  فــإن  تــعــرف  وكــمــا  الــتــعــويــض.  مطالبات  لتمويل  ُتستخدم  الــتــي 

رأس  حجم  المثال  سبيل  على  بالقانون،  المقّرة  القواعد  على  مهامها  تنفيذ  في  تعتمد 

الـــمـــســـؤولـــيـــات فـــي الــمــســتــقــبــل، ومـــــدى مـــالءمـــة  واالحـــتـــيـــاطـــيـــات الــفــنــيــة لـــمـــواجـــهـــة  الــــمــــال، 

عــلــى  (الـــحـــصـــول   (matching strategy) الــمــســؤولــيــات  هـــذه  لــمــطــابــقــة  األصــــول  وكــفــايــة 
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اســـتـــثـــمـــارات تـــوفـــر إيـــــــــرادات تـــتـــزامـــن مــــع مـــطـــلـــوبـــات مــســتــحــقــة لـــلـــمـــؤمـــن لـــهـــم مــــن األفــــــراد 

والشركات) (١٢)، وغيرها.

االكتتابية  العملية  فــي  األهــمــيــة  غــايــة  فــي  مسألة  المعلومات  فــي  التناظر  عــدم  ويــظــل 

ضد  واالنـــتـــقـــاء   (moral hazard) الــمــعــنــوي  الــخــطــر  شــكــل  تــأخــذ  وهـــي  الــتــأمــيــن،  لــشــركــات 

دور  حــول  الــتــســاؤل  وُيــثــار  لــهــم.  المؤمن  جــانــب  مــن   (adverse selection) التأمين  شــركــة 

 (imperfect الــتــأمــيــن  شـــركـــة  لــــدى  الــمــعــلــومــات  فـــي  الــنــقــص  ظـــاهـــرة  مـــن  الـــحـــد  فـــي  الـــرقـــابـــة 

(information التي تقف وراء هاتين المسألتين. تجد الرقابة تبريرها في حقيقة أن دورة 

تسديد  هي  التأمين  لشركة  األســاس  الخدمة  إن  إذ  مقلوبة (١٣)،  التأمين  صناعة  في  اإلنتاج 

التعويض للمؤمن له عند قيام مطالبة إثر خسارة أو ضرر، والمطالبة قد ال تتحقق إّال بعد 

مرور وقت قد يكون قصيرًا أو طويــًال. هذه الحقيقة تدفع حملة وثائق التأمين إلى مراقبة 

الوضع المالي لشركات التأمين وكفاية مالءتها المالية على مدى زمني طويل نظرًا لعدم 

الوثائق (١٤).  وحملة  التأمين  شركة  بين   (information asymmetries) المعلومات  تناظر 

وهــــو مـــا ال يــتــوفــر لــجــمــيــع حــمــلــة الـــوثـــائـــق مـــن األفـــــــراد، وتــتــحــول الــمــهــمــة عــلــى عــاتــق جــهــاز 

التأمين من  وميلهم لالستفادة من  حملة الوثائق  الكبير من صغار  العدد  الرقابة. ثم هناك 

وقد  والتزوير.  الغش  إلى  وصــوًال  جوهرية  حقائق  على  التعتيم  خالل  من  حق  وجه  دون 

الــرديء  االكتتاب  نتائج  بإخفاء  بعضها  يقوم  إذ  الشركات  مــالءة  على  األوضـــاع  هــذه  تؤثر 

والــعــجــز فـــي االحــتــيــاطــيــات عـــن حــمــلــة الـــوثـــائـــق، وتــلــجــأ إلــــى تــمــويــل خــســائــرهــا مـــن أرصــــدة 

السنوات االكتتابية السابقة. وهنا تنشأ الحاجة إلى التدخل الرقابي (١٥).

(١٢) جـــــون هــانــكــوك وآخـــــرون، اقــتــصــاديــات الــتــأمــيــن، تــرجــمــة: تيسير الــتــريــكــي ومــصــبــاح كــمــال (بـــيـــروت: منتدى 

المعارف، ٢٠١٥)، هذا وهناك تعريف مختصر في مسرد المصطلحات، ص ١٤١ - ١٤٢.

 Guillaume Plantin and Jean-Charles Rochet, When Insurers Go Bust (Princeton: Princeton (١٣)
University Press, 2007), pp. 43-54.

(١٤) إيرنست بالتينسببرغر [وآخرون]، المصدر نفسه، ص ٤٤ - ٤٥.

(١٥) المصدر السابق، ص ٤٥ - ٤٦.
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المحور الحادي عشر
عمل المرأة في التأمين

• أشـــــــــــرَت فـــــي مــــحــــاورتــــنــــا إلــــــى أســـــمـــــاء بـــعـــض الــــنــــســــاء مـــمـــن عـــمـــلـــن فـــــي شــــركــــة الـــتـــأمـــيـــن 

برنوطي  ســعــاد  اآلنــســة  بــأن  أخبرتني  عندما  فوجئت  لقد  متقدمة.  مــواقــع  لهن  وكـــان  الوطنية 
كانت المدير الفني في وقت مبكر في شركة التأمين الوطنية. كيف تنظر إلى وضع المرأة 

في سوق التأمين العراقي؟، وهل برز من صفوفها قيادات مميزة؟
يزعم البعض أن مكانة المرأة في قطاع التأمين العراقي كانت أكثر تقدمًا عن غيرها 

من البالد العربية. ربما كانت مصر هي المعادل للعراق من هذه الناحية. وهذا موضوع 

سعاد  اآلنسة  العراقي  التأمين  تاريخ  في  والرائدة  المهمة  األسماء  من  للبحث.  يخضع  لم 

الفنية،  الشؤون  قسم  إلى  تحّول  (الــذي  السكرتاريا  قسم  في  تعمل  كانت  برنوطي.  نايف 

األستاذ  كتب  كما  الوطنية،  التأمين  شركة  في  الــعــام)  المدير  بنائب  المباشر  ارتباطه  وكــان 

بهاء بهيج شكري، وكان وقتها نائبًا للمدير العام للشركة، وعّرفها كما يلي:

الدكتورة اآلنسة سعاد نايف برنوطي

كانت إحدى الموظفات الثالث في مكتب السكرتارية. وهي خريجة كلية 

اإلنكليزية  الــلــغــة  تجيد  اإلنــكــلــيــزي.  األدب  فـــرع  بــغــداد  جــامــعــة  فــي  اآلداب 

احترامها  تــفــرض  نــافــذة  قــويــة  وشخصية  عالية  بــأخــالق  وتتمتع  تــامــة،  إجـــادة 

اســـتـــقـــالـــت   ١٩٦٣ شــــبــــاط   ٨ ــــقـــــالب  انـ وبــــعــــد  مـــعـــهـــا.  يـــتـــعـــامـــل  مـــــن  كـــــل  عـــلـــى 

مـــن الـــشـــركـــة وســــافــــرت إلــــى الــــواليــــات الــمــتــحــدة األمـــريـــكـــيـــة فــحــصــلــت على 

إحدى  في  العليا  الــدراســات  قسم  في  أستاذة  اآلن  وهي  الدكتوراه.  شهادة 

الـــجـــامـــعـــات األردنـــــيـــــة فــــي عــــمــــان. وقـــــد كــــانــــت الــــدكــــتــــورة بـــرنـــوطـــي ســـاعـــدي 
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األيــــمــــن، إذ أصـــبـــحـــت مــــديــــرة الـــقـــســـم الـــفـــنـــي والـــقـــائـــمـــة بـــأعـــمـــال قـــســـم إعـــــادة 

التأمين بعد أن تم تجزئة مكتب السكرتارية إلى قسمين. وقد كنت أتشاور 

معها في كل أمر أريد القيام به قبل أن أقدم مذكرة به إلى المدير العام (١).

وهي من مواليد مدينة الموصل (٦ تموز/يوليو ١٩٣٦). وحسب موقع متخصص 

الــنــفــســيــة  الـــــجـــــوانـــــب  عـــــن  األوســــــــــط  الـــــشـــــرق  فـــــي  دكـــــــتـــــــوراه  صــــاحــــبــــة «أول  كــــانــــت  بــــالــــمــــوصــــل 

واالجتماعية في إدارة األعمال من جامعة لوس أنجلس في كاليفورنيا، مارست التدريس 

بعد  المقام  بها  استقر  وقد  األعــمــال» (٢).  إدارة  عن  كتب  عدة  أصــدرت  كما  حياتها،  طــوال 

األفــــــراد  إدارة  الـــبـــشـــريـــة -  الـــــمـــــوارد  إدارة  الــمــنــشــورة  كــتــبــهــا  مـــن  كــالــيــفــورنــيــا.  فـــي  األردن  مـــغـــادرة 

(عمان: دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع، ٢٠٠٧).

ــتــــاذ بــهــيــج بـــأنـــه وهــــي كـــانـــا صـــاحـــَبـــي فـــكـــرة تــأســيــس شـــركـــة إعــــــادة الــتــأمــيــن  ويـــقـــول األســ

العراقية (١٩٦٠):

مع  ناقشُت  فقد  أخــطــارهــا،  محافظ  وتضخم  الشركة  أعــمــال  التــســاع  ونــظــرًا 

بعمليات  الــشــركــة  قــيــام  مــوضــوع  بــرنــوطــي  ســعــاد  اآلنــســة  الفني  القسم  مــديــرة 

على  فــوافــقــتــنــي   (Reciprocal Reinsurance) الــمــتــبــادل  الــتــأمــيــن  إعــــــادة 

قسم  إنشاء  تم  الــعــام،  المدير  عليها  وافــق  التي  الفكرة  لهذه  وتنفيذًا  ذلــك. 

شــؤون  ويتولى  التأمين  إعـــادة  اتفاقيات  تنفيذ  على  ليشرف  التأمين  إلعـــادة 

إعادة التأمين المتبادل (٣).

ويمضي في القول: إن اآلنسة سعاد برنوطي تولَّت:

إدارة هذا القسم وكالة إضافة إلدارتها قسم الشؤون الفنية. وعندما نجحت 

تأمين  بنقل   (I.P.C.) الــعــراقــيــة (الــبــريــطــانــيــة)  الــنــفــط  شــركــة  إقــنــاع  فــي  الــشــركــة 

كل  تشترك  أن  تقرر  الوطنية،  التأمين  إلى  البريطاني  السوق  من  ممتلكاتها 

مــن شــركــة الــتــأمــيــن الــوطــنــيــة وشــركــة بــغــداد للتأمين وشــركــة الــتــأمــيــن الــعــراقــيــة 

(١) بهاء بهيج شكري، بحوث في التأمين (عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، ٢٠١٢)، ص ٣٧.

< https://www.ahmadalhasso.com/157515831587161015751585-157516041580160516101604>. (٢)

 The Relation Between Environmental Contingency and Managerial :كانت أطروحتها للدكتوراه بعنوان
Turnover (1971), UCLA Anderson School of Management.

(٣) بهاء بهيج شكري، المصدر نفسه، ص ٣٨.
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لضخامة  الممتلكات،  هــذه  لتغطية   (Insurance Pool) مشترك  بحساب 

مبلغ تأمينها.

العراق.  نفط  شركة  ممتلكات  تأمين  محفظة  نقل  في  دور  لها  كان  إن  ال يذكر  لكنه 

وقد  التأمين.  وإعـــادة  الفنية  الــشــؤون  لقسمين:  إدارتــهــا  بفضل  دورهـــا  تأكيد  إلــى  أمــيــل  وأنـــا 

شــغــل بــالــي مــوضــوع تــأمــيــنــات شــركــة نــفــط الـــعـــراق، وكــانــت مــوضــوعــًا لتعليقات قــصــيــرة مع 

مهندس ومؤرخ لصناعة النفط في العراق (٤).

لم تنقطع مساهمة المرأة في إشغال مواقع قيادية في شركة التأمين الوطنية. سأذكر 

من عرفت أو تعّرفت عليهن، مع االعتذار لعدم ذكر سيدات فاضالت أخريات في شركة 

الــتــأمــيــن الــوطــنــيــة، وشــركــة الــتــأمــيــن الــعــراقــيــة، وشــركــة إعــــادة الــتــأمــيــن الــعــراقــيــة ألنــنــي ال أتــوفــر 

في  عملت  التي  مظفر  َمــّي  والكاتبة  الشاعرة  أذكــر  ذلــك  مع  عنهن.  كافية  معلومات  على 

اإلعادة العراقية (٥).

مـــن بــيــن الـــنـــســـاء الـــالتـــي شــغــلــن مـــواقـــع مــهــمــة فـــي شـــركـــة الــتــأمــيــن الــوطــنــيــة، مـــع حفظ 

وفنية،  قانونية  شؤون  جميل (٦)،  حسين  وسهير  الحسابات،  مديرة  حمدي،  بثينة  األلقاب: 

وهدى الصفواني، الطيران (٧). وتشغل هيفاء شمعون عيسى منذ آذار/مارس ٢٠١٧ موقع 

(٤) راجــــــــــــع» غـــانـــم الــــعــــّنــــاز، «إضـــــــــراب عـــمـــال نـــفـــط كــــركــــوك أو مــــجــــزرة گاور بـــــاغـــــي،» مـــوقـــع شـــبـــكـــة االقــــتــــصــــاديــــيــــن 

<http://iraqieconomists.net/ar/2018/02/14/% d 8 % b a % d 8 % a 7 % d 9 % 8 6 % d 9 % 8 5 - % d 8 % a 7 % d 9  :العراقيين
% 8 4 % d 8 % b 9 % d 9 % 8 0 % d 9 % 8 6 % d 9 % 9 1 % d 8 % a 7 % d 8 % b 2 - % d 8 % a 5 % d 8 % b 6 % d 8 % b 1 % d 8 % a 7 % d 8 % a 
8 - % d 8 % b 9 % d 9 % 8 5 % d 8 % a 7 % d 9 % 8 4 - % d 9 % 8 6 % d 9 % 8 1 % d 8 % b 7 - % d 9 % 8 3 % d 8 % b 1 % d 9 % 8 3 % d 9 % 8 8 
% d 9 % 8 3 - % d 8 % a 3 % d 9 % 8 8 /#comments>.

(٥) مـــي مظفر، «شــهــادتــي عــن تجربتي فــي شــركــة إعـــادة التأمين الــعــراقــيــة،» مــوقــع شــبــكــة االقــتــصــاديــيــن الــعــراقــيــيــن: 

<http://iraqieconomists.net/ar/2017/02/16/%d9%85%d9%8a-%d9%85%d8%b8%d9%81%d8%b1-%d8
%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%aa%d9%8a-%d8%b9%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a
8%d8%aa%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a5%d8%b9%d8%a7
%d8%af%d8%a9/>.

<https://iraqinsurance.word  :(٦) مــــي مــظــفــر، «ســهــيــر حسين جميل كــمــا عــرفــتــهــا،» مــرصــد الــتــأمــيــن الــــــــــعــــــــــراقــــــــــي

press. com/2012/11/17/443/>.
<http://misbahkamal.blogspot. :العراقي التأمين  مجلة  جميل،»  حسين  سهير  السيدة  كمال، «نعي  مصباح 

co.uk/2012/11/obituary-suhair-hussein-jameel.html>.

<https:// :(٧) خلود محمد سعيد، «الست هدى الصفواني: استاذتي ومثلي األعلى،» مرصد التأمين العراقي
iraqinsurance.wordpress.com/2012/12/26/huda-al-safwani-my-role-model/>.

بـــاقـــر الـــمـــنـــشـــئ، «كـــلـــمـــة وفــــــاء لـــلـــمـــرحـــومـــة هـــــدى الـــصـــفـــوانـــي فــــي ذكــــــرى وفـــاتـــهـــا الـــثـــالـــثـــة،» مـــــرصـــــد الــــتــــأمــــيــــن الــــعــــراقــــي: 
<https://iraqinsurance.wordpress.com/2012/12/07/a-tribute-to-huda-al-safwani/>.

مصباح كــمــال، «فــي ِذكـــر هــدى الــصــفــوانــي، ٧ شــبــاط ١٩٣٨ - ٣ كــانــون الــثــانــي ٢٠١٠،» مــجــلــة الــتــأمــيــن الــعــراقــي: 

<http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2012/12/huda-al-safwani-recollection.html>.
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العراقية.  التأمين  وشركة  الوطنية  التأمين  شركة  حكوميتين:  لشركتين  وكالة  العامة  المديرة 

وفــــي نــيــســان/أبــريــل ٢٠١٨ تـــم تــعــيــيــن فـــوزيـــة يــوســف بــابــا مـــديـــرة عــامــة وكـــالـــة لــشــركــة إعــــادة 

التأمين العراقية.

هذا العرض السريع نرى أن المرأة كان لها دور مهّم في قطاع التأمين العراقي  من 

مجتمع   (فــي  عــام  بشكل  االنــفــتــاح  ويُــشــكّــل  األدنــــى.  والمستويات  الــقــيــادات  مستوى  على 

الملكي (١٩٢١ - ١٩٥٨)،  العهد  منذ  والرجل،  المرأة  بين  المساواة  فكرة  على  ذكوري) 

استخدام  على  منفتحة  التأمين  لــشــركــات  الــعــامــة  اإلدارات  كــانــت  فقد  الــــدور.  لــهــذا  خلفية 

الـــمـــرأة فـــي أقــســامــهــا الــمــخــتــلــفــة. وشـــهـــدت ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن الــمــنــصــرم، الــــذي ارتـــبـــط بــــإدارة 

للمرأة  متميزًا  نهوضًا  الوطنية،  التأمين  لشركة   (١٩٦٦ - ١٩٧٨) رضا  عبد الباقي  األستاذ 

الـــعـــامـــلـــة فــــي الـــشـــركـــة مــــن حـــيـــث احــــتــــالل الـــمـــواقـــع الـــقـــيـــاديـــة فـــقـــد كـــــان األســــتــــاذ عــبــد الــبــاقــي 

ال يعرف للتمييز بين الرجل والمرأة معنى في ما يخص متطلبات الوظيفة وأداء مهامها - 

كما كتبُت في مكان آخر.

في  الــفــراغ  بعض  حصول   (١٩٨٠ - ١٩٨٨) اإليرانية  العراقية  الحرب  آثــار  من  كــان 

مـــالكـــات الــشــركــات قــامــت الــمــوظــفــات بــإشــغــالــه بـــكـــفـــاءة (٨)، واســتــمــر دورهـــــن حــتــى الــوقــت 

الــحــاضــر. جـــاء فــي دراســــة إليــمــان عــبــد الــلــه شــيــاع حـــول حــضــور الـــمـــرأة فــي شــركــة التأمين 

الوطنية اآلتي:

موظفًا   (٦٩٩)  ٢٠٠٨ عــام  لغاية  الوطنية  التأمين  شركة  موظفي  عــدد  بلغ 

قدرها  زيادة  بنسبة  اإلناث (٤١٩)  عدد  بلغ  حين  في  الذكور (٢٨٠)  عدد 

٦٠٪. بلغ عدد النساء العامالت باإلنتاج ٩٢ منتجة من أصل ٣٠٥ منتجًا 

الحاصالت  عــدد  يبلغ  للشركة.  وكبيرة  عالية  أقساطًا  منهن  البعض  تجلب 

مــخــتــلــف  فــــــي   (١٣٢) الـــــشـــــركـــــة  عـــــمـــــوم  فــــــي  الـــــبـــــكـــــالـــــوريـــــوس  شــــــهــــــادة  عــــلــــى 

أم  قانونية،  أم  حسابية،  أكانت  سواء  الشركة  تحتاجها  التي  االختصاصات 

الهامة  التخصصات  من  أي  أم  التأمين،  أم  اللغة،  تخصص  في  أم  إداريـــة، 

األخرى (٩).

<http://misbahkamal. :(٨) إيــــمــــان شـــيـــاع، «واقـــــع الـــمـــرأة فـــي شــركــة الــتــأمــيــن الــوطــنــيــة،» مــجــلــة الـــتـــأمـــيـــن الـــعـــراقـــي

blogspot.com/2009/04/blog-post_27.html>.

(٩) إيمان شياع، المصدر نفسه.
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وتكتب إيمان عبد الله شياع أيضًا:

حاليًا [٢٠٠٩] تشغل المرأة في شركة التأمين الوطنية المراكز التالية: مدير 

والحوادث،  الحريق  فرع  مدير  اإلدارة،  مجلس  وعضو  األقــدم  الحسابات 

القسم  مدير  الموصل،  فرع  مدير  كركوك،  فرع  مدير  السيارات،  فرع  مدير 

اإللكترونية،  الحاسبة  قسم  مــديــر  والــمــتــابــعــة،  التخطيط  قسم  مــديــر  الــفــنــي، 

ومـــعـــاونـــات  الـــمـــديـــرات  الـــعـــديـــد مـــن  إضـــافـــة إلــــى  هــــذا  الـــشـــركـــة.  مــكــتــبــة  إدارة 

وهناك  والحسابية.  والقانونية  الفنية  األعــمــال  بكافة  يقمن  الــلــواتــي  المدير 

الصعوبات  كل  رغم  اإلنتاجي  يقمن بالعمل  اللواتي  السيدات  من  العديد 

الــيــومــيــة الــمــعــروفــة مـــن تــفــجــيــرات وأعـــمـــال عــنــف وانــــعــــدام األمـــــن أو الــنــظــرة 

االجــتــمــاعــيــة الــمــتــخــلــفــة لـــلـــمـــرأة الــعــامــلــة فـــي هــــذا الـــمـــجـــال، حــيــث إن هــنــاك 

في  ُمنتجات  هناك  أن  نجد  ذلك  ومع  أصــًال.  بالتأمين  العمل  ال يحبذ  من 

في  الــرجــال  على  يتفوقن  وأحيانًا  الوثائق  بإنتاج  يقمن  المحافظات  بعض 

بيع وثائق التأمين وفي استحصال األقساط عنها.

يستحقه  ما  يلَق  لم  والعربي،  العراقي،  التأمين  قطاع  في  المرأة  دور  عن  الكتابة  إن 

الفقرات  منها  اقتبس  أن  أود  الــشــأن،  بهذا  أولــيــة  محاولة  لــي  وكــانــت  الباحثين.  اهتمام  مــن 

التالية (١٠):

المجاالت  مختلف  فــي  الــرائــدات  العراقيات  النساء  دور  عــن  عــديــدة  كتابات  «هــنــاك 

في القرن العشرين، لكن هذه الكتابات ال تأتي على ذكر دور النساء في قطاع التأمين (١١). 

ربما يعود السبب إلى ضآلة دور القطاع في الحياة االجتماعية وعلى المستوى الشعبي، أو 

قلة اهتمام الدارسين بالموضوع. وهذا ليس مستغربًا إذا علمنا أن النشاط التأميني ال يلقى 

(١٠) مــــصــــبــــاح كـــمـــال، «فــــي ذكــــر هــــدى الـــصـــفـــوانـــي: مــالحــظــة حــــول حـــضـــور الــــمــــرأة فـــي قـــطـــاع الـــتـــأمـــيـــن،» مـــرصـــد 

<https://iraqinsurance.wordpress.com/2012/12/>. التأمين العراقي: 
(١١) مبجل بابان، «لمحات عن نساء عراقيات رائدات في تاريخنا المعاصر»، االتحاد الديمقراطي العراقي، 

<http://www.idu.net/modules.php?name=News&file=article&sid=15771>. ١٩ ديسمبر ٢٠٠٩: 

<http://www.ahewar.org/debat/show. :المتمدن الــحــوار  العالمي»  الــمــرأة  يــوم  آذار  بابان «٨  مبجل  وكذلك 
art.asp?aid=164836>.

<http:// :«أنظر أيضًا: إبراهيم خليل العالف، «المرأة العراقية ودورها في بناء العراق المعاصر ١٩٢١ - ٢٠٠٣

مــجــال  فـــي  الـــنـــســـاء  أســـمـــاء  مـــن  قــائــمــة  فــيــهــا  يـــســـرد  مــفــصــلــة  دراســــــة   dr-ibrahim-al-allaf.com/details.php?id=261>

الشعر والفن اإلسالمي والموسيقى والغناء والطب والصحافة والقضاء والعمل الجامعي األكاديمي واللغة وتنظيم 

الجمعيات والبحث التاريخي وغيرها. ال نجد ذكرًا في هذا الصنف لعمل المرأة في قطاع التأمين.
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النساء  أن  إلـــى  السبب  يــعــود  ربــمــا  أو  الــمــؤرخــيــن.  مــن  أو  االقــتــصــاديــيــن  مــن  حقيقيًا  اهــتــمــامــًا 

الرائدات الالتي عملن في شركات التأمين غير معروفات ولم يتمتعن بشهرة الرائدات في 

تأمين.  شركة  في  عملت  امــرأة  أول  اســم  مثــًال،  ال نعرف،  فنحن  األخـــرى،  العمل  مجاالت 

السكرتارية  أعمال  على  الماضي  القرن  خمسينيات  في  النساء  عمل  اقتصار  بهذا  ويرتبط 

والطباعة التي ينظر إليها، خطًأ وبتعاٍل، على أنها أعمال «غير فنية». هي أعمال «روتينية» 

لكنها تتطلب مهارة فنية خاصة، وهي جزء أساسي من متطلبات أداء العمل التأميني في 

مظاهره المختلفة: في االكتتاب، والتعويض، وإعــادة التأمين ... إلــخ (١٢). وال نعرف أيضًا 

إن تدرج بعضهن نحو العمل «الفني». يقال إن أول امرأة ُعّينت للعمل في شركة التأمين 

الوطنية كان سنة ١٩٥٢ لكن اسمها وموقعها الوظيفي ليس معروفًا» (١٣).

القطاع  فــي  متميزة  واحــــدة  امــــرأة  إلـــى  اإلشــــارة  ال يمكننا  الــمــعــلــومــات  تــوافــر  دون  مــن 

ــبــــنــــان». ونــــحــــن نـــمـــيـــل إلــــــى تــغــلــيــب فــــكــــرة وجـــــــود صــــف مــتــمــيــز مــــن الـــنـــســـاء  ــيـــهـــا بــــالــ «يــــشــــار إلـ

الــمــتــخــرجــات حــديــثــًا مــن الــجــامــعــة فــي فــتــرة ثـــورة الـــرابـــع عــشــر مــن تــمــوز ١٩٥٨ عملن في 

القطاع بالتوازي مع بعضهن. كانت هدى الصفواني من هذا الجيل من النساء، من طبقة 

بثينة حمدي (الحسابات، التأمين الوطنية)، وسعاد نايف برنوطي (إعادة التأمين، التأمين 

الخضيري  ومي  الوطنية)،  التأمين  القانونية،  جميل (الشؤون  حسين  وسهير  الوطنية) (١٤)، 

ومي  الوطنية)،  التأمين  الهندسي،  كاكا (التأمين  ونجيبة  الوطنية)،  التأمين  التأمين،  (إعادة 

لم  الــوطــنــيــة؛  الــتــأمــيــن  الــبــحــري،  الكنعاني (الــتــأمــيــن  مــاهــر  ونــيــران  الــعــراقــيــة)،  مظفر (اإلعـــــادة 

تــكــمــل مــشــوار الــعــمــل فــي الــتــأمــيــن) مــع االعـــتـــذار لــعــدم تــذكــري أو مــعــرفــتــي بــأســمــاء الــنــســاء 

واإلعـــادة  الــعــراقــيــة،  والــتــأمــيــن  الــوطــنــيــة،  التأمين  فــي  عملن  ممن  الجيل  هــذا  مــن  األخــريــات 

ووكاالت شركات  األخرى وكذلك فروع  في شركات التأمين العراقية  العراقية وقبل ذلك 

التأمين العربية واألجنبية.

(١٢) فـــــــي زمـــانـــنـــا، ومــــع إدخـــــال الـــحـــاســـوب فـــي أداء الــعــمــل صــــار االعـــتـــمـــاد عــلــى كــتــاب وكـــاتـــبـــات الــطــابــعــة أقـــل. 

في  بالعامالت  محصورة  المهارة  تعد  ولــم  الحاسوب،  استخدامات  تعلم  على  مجبرين  والموظف  الموظفة  صــارت 

قسم الطابعة.

(١٣) هذه المعلومة من السيدة باسمة البحراني التي عملت لفترة قصيرة في شركة التأمين الوطنية، فرع بغداد، 

وقد ذكرتها لي في حديث عابر معها في لندن بتاريخ ٢٢ أيلول/سبتمبر ٢٠١٢.

(١٤) حـــصـــلـــت ســعــاد بــرنــوطــي فـــي وقـــت الحـــق عــلــى دكـــتـــوراه فـــي إدارة األعـــمـــال مـــن جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا، لــوس 

أنجلس، وألفت وترجمت العديد من الكتب والدراسات ومنها الكتاب المنهجي إدارة الموارد البشرية - إدارة األفراد 

الذي ُيدّرس في بعض الجامعات العربية.



١٥١

كنَّ يشتركن بكونهن خريجات جامعيات، ويجمعن بين المعرفة األكاديمية، واللغة 

فــروع  فــي  وتطبيقاتها  التأمين  بمفاهيم  العملية  والمعرفة  العربية،  إلــى  إضــافــة  اإلنكليزية، 

بل  روتينية  طبيعة  ذات  مهام  يــؤديــن  شخصيات  النساء  هــؤالء  يكن  لــم  المختلفة.  التأمين 

ُكنَّ مساهمات، مع زمالئهن ورؤسائهن، في التعامل مع قضايا معقدة في االكتتاب وفي 

مثال  خــيــر  الــصــفــوانــي  وهـــدى  وجــوهــه.  مختلف  فــي  التأميني  الــعــمــل  إدارة  وفـــي  الــتــعــويــض 

على ذلك، كما يرد في كلمة باقر المنشئ التي أشرنا إلى رابطها في أحد الهوامش.

الـــقـــول بــــأن الــنــقــلــة الــنــوعــيــة فـــي مــكــانــة الـــنـــســـاء فـــي قـــطـــاع الــتــأمــيــن حــصــلــت فـــي أوائــــل 

ســتــيــنــيــات الــــقــــرن الــــمــــاضــــي، بـــعـــد تــــزايــــد عـــــدد الـــخـــريـــجـــات الـــجـــامـــعـــيـــات، أطـــــروحـــــة بــحــاجــة 

الموظفات  تــوفــيــر  فــي  المهمة  الــمــصــادر  أحـــد  واالقــتــصــاد،  الــتــجــارة  كلية  أن  رغـــم  للتحقيق 

لــشــركــات الــتــأمــيــن والــمــؤســســات الــحــكــومــيــة، تــأســســت فــي الــعــام ١٩٤٧ وتــخــرجــت الدفعة 

يشغل  أن  قبل  طويل  وقــت  وسيمّر   .(١٥) ١٩٥١  -  ١٩٥٠ العام  في  خريجاتها  من  األولــى 

النساء موقع عضو في مجالس إدارات شركات التأمين.

شركات  في  كثيفًا  حضورها  وكــان  التأمين  فــروع  مختلف  في  العراقية  المرأة  عملت 

التأمين العامة حتى إن البعض منهن كن يعملن في المجال الهندسي الذي كان يتطلب 

المشاركة في إجراء الكشف الميداني على مواقع األخطار واألضرار المؤمن عليها. أذكر 

هـــذا ألن الــصــورة النمطية عــن الــمــرأة هــي أنــهــا تــقــوم بــالــوظــائــف الــروتــيــنــيــة والــمــكــتــبــيــة. كــان 

«القائد  لـ  اإليمانية»  «الحملة  ضمن  لباسها  تغيير  على  العراقية  الــمــرأة  تجبر  أن  قبل  ذلــك 

الضرورة» ومن جاء بعده (١٦).

حضور المرأة في الشركات الحكومية الثالث (شركة التأمين الوطنية، شركة التأمين 

إدارية  مواقع  وإشغال  العدد  حيث  من  قويًا  زال  ما  العراقية)  التأمين  إعادة  شركة  العراقية، 

وتنفيذية. في آخر اجتماع لتجديد اتفاقيات شركة إعادة التأمين العراقية العامة مع ممثلي 

النساء  مــن  الــثــالث  الشركات  ممثلو  كــان   ،٢٠١٧ سنة  أواخـــر  إسطنبول  فــي  القائد  المعيد 

<http://www.iraqnla.org/fp/alfrdos12/fadat.html>. (١٥) مجلة الفردوس، دار الكتب والوثائق، بغداد: 

تغطي  كانت  موظفة  أشهد  لــم  الوطنية (١٩٦٨ - ١٩٧٧)  التأمين  شركة  فــي  فيها  عملُت  التي  الفترة  (١٦) فـــي 

رأسها بأية خرقة. الوحيدة التي كانت تغطي رأسها هي المرأة المكافحة األمية التي كانت تنظف المكاتب عند انتهاء 

الدوام الرسمي. وكان لباسها جزءًا من التقليد الشعبي القائم وليس لباسًا لما صار يعرف باللباس الشرعي المشكوك 

في أصوله. ربما كانت مثل هذه المرأة تكدح كي تستطيع ابنتها إكمال تعليمها الجامعي، وهو ما أعرفه في حاالت 

أخرى خارج شركة التأمين الوطنية.
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الــتــأمــيــن الــخــاصــة تــضــم عناصر  باستثناء رجـــل واحـــد مــن اإلعــــادة الــعــراقــيــة. بــعــض شــركــات 

نسائية، وبعضها يشغل مواقع تنفيذية.

• لننتقل إلـــى وضـــع الـــمـــرأة فـــي أســـــواق الــتــأمــيــن الــعــربــيــة بــشــكــل عــــام. هـــل تــعــتــقــد أنــهــا 

أعطيت الفرص المناسبة؟
ــــدأ بـــالـــقـــول إن الــــمــــرأة لــــم ُتــــوفــــر لـــهـــا الــــفــــرص إلشــــغــــال مــــواقــــع مــهــمــة فــــي مــؤســســات  أبــ

الـــتـــأمـــيـــن. صــحــيــح أن هـــنـــاك حـــــاالت فـــرديـــة فـــي بــعــض الــــــدول الــعــربــيــة حــيــث تــحــتــل الـــمـــرأة 

ُمكتتبة  أو  العربية)  لفترة (اإلمــارات  رقابية  تأمين  هيئة  رأس  على  تكون  كأن  قيادية،  مواقع 

تظل  الــحــاالت  هــذه  أن  إال  البحرين)،  تأمين (مصر،  إعــادة  أو  تأمين  شركة  في  متخصصة 

معزولة وال تعكس تحوًال في سياسة االستخدام والنظرة العامة (الدونية) إلى المرأة.

يـــخـــتـــلـــف الـــــمـــــوقـــــف مــــــن الـــــــمـــــــرأة مــــــن بــــلــــد عـــــربـــــي إلـــــــى آخـــــــــر، ويـــــــتـــــــوزع عــــلــــى مــــــا يــشــبــه 

األبــــارتــــايــــد (ونـــعـــنـــي بـــه هــنــا نـــظـــام الــفــصــل الـــجـــنـــســـانـــي/الـــجـــنـــدري) مـــن جـــهـــة، ودرجـــــــات من 

السعودية  العربية  المملكة  في  الجنسانية  تاريخ  لعل  أخرى.  جهة  من  والمساواة،  الحرية 

والـــقـــرارات الــخــاصــة الــتــي صـــدرت مــؤخــرًا بــالــســمــاح لــلــمــرأة بــشــراء ســيــارة وقــيــادتــهــا يكشف 

ضوابط  ضمن  السيارات  تأمين  بيع  قائمًا:  يظل  الجنساني  فالعزل  الموقف.  في  التناقض 

على  بالتأمين  تــقــوم  الــتــي  الــشــركــات  فــي  بــهــنَّ  خــاص  قسم  فــي  للعمل  نــســاء  تعيين  شــرعــيــة، 

السيارات، لتجنب االختالط مع الرجال. حالة المملكة السعودية فريدة، وسوف تخضع 

للتغيير والتحسن مع مرور الوقت تماشيًا مع إيقاع العصر، ولوقف الهدر االقتصادي.

• أنـــــــت تـــقـــول إن حـــالـــة مـــصـــر تــشــبــه حـــالـــة الـــــعـــــراق. وهــــــذا صـــحـــيـــح، فـــالـــمـــرأة فــــي مــصــر 

تـــبـــوأت مـــراكـــز قــيــاديــة فـــي مــؤســســات الــتــأمــيــن. ويــحــضــرنــي هــنــا بــعــض األســـمـــاء مـــع االعـــتـــذار 
لــــعــــدم تــــذكــــر أســــمــــاء أخــــــــرى: الـــشـــركـــة الـــمـــصـــريـــة إلعــــــــادة الـــتـــأمـــيـــن، مــــع حـــفـــظ األلــــــقــــــاب: إلـــهـــام 
زّياني  فتوح  البحرين:  وفي  وغيرهن.  حسين  هدى  حيدة،  سامية  عبادي،  ميرفت  شاهين، 
التي شغلت منصبًا رفيعًا في أريج وفي سلطة قطر المالية، وهي اآلن عضو مجلس إدارة 

في شركة ترست إلعادة التأمين.
وتـــــذكـــــر أيـــــضـــــًا أن الــــــمــــــرأة وصــــلــــت إلـــــــى مــــســــتــــوى رئـــــاســـــة هـــيـــئـــة اإلشــــــــــــراف عــــلــــى الـــتـــأمـــيـــن 
(اإلمـــــــــــارات، فـــاطـــمـــة مــحــمــد إســــحــــاق الـــعـــوضـــي، نـــائـــبـــة مـــديـــر عـــــام هــيــئــة الـــتـــأمـــيـــن ســــابــــقــــًا). هـــذا 

حصل أيضًا في األردن (رنا طهبوب، مديرة هيئة التأمين بالوكالة).



١٥٣

وكذا األمر بالنسبة إلى تونس: لمياء بن محمود، الرئيس التنفيذي للشركة التونسية 
إلعــــــادة الــتــأمــيــن. ســعــيــدة حــــمــــودة، رئــيــســة قــســم إعــــــادة الــتــأمــيــن االخـــتـــيـــاري. ســـوســـن ســالمــي، 

مديرة قسم إعادة التأمين في الشركة التونسية إلعادة التأمين.
إلعادة  المركزية  الشركة  التأمين،  إعــادة  برامج  مديرة  بلحوشيت،  وداد  الجزائر:  وفي 
.(SAA) لمياء بن خالد، مديرة إعادة التأمين في الشركة الوطنية للتأمين .(CCR) التأمين
لـــقـــد وصــــلــــت الـــــمـــــرأة فــــي الــــمــــغــــرب إلــــــى مــــواقــــع مـــهـــمـــة: نــــاديــــا فــــتــــاح، الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
مديرة  ميمي،  رشيدة  للتأمين.  سهام  لشركة  القابضة  الشركة  وهي  المالية  سهام  لمجموعة 
برامج إعادة إعادة التأمين في الشركة المركزية إلعادة التأمين SCR. إلهام أبريشي، رئيسة 
قـــســـم إعـــــــادة الـــتـــأمـــيـــن الــــــــوارد لـــشـــمـــال إفـــريـــقـــيـــا. رشـــيـــدة بـــن عـــبـــد الـــلـــه الـــرئـــيـــســـة الــتــنــفــيــذيــة لــشــركــة 

.(AGMA) وساطة التأمين أگما
أشكرك على تنبيهي لهذه العّينة من األسماء. إن هذه األسماء وغيرها تستحق الذكر 

نحن  العربي.  التأمين  تاريخ  وفي  عملهن  مجاالت  في  رائــدات  بمثابة  ألنهن  والتعريف، 

متفقان على أن وجود هذه األسماء ال يعني أن المرأة ممثلة بنسبة «محترمة» في شركات 

التأمين وغيرها من المؤسسات ذات العالقة بالتأمين، وخاصة في المواقع القيادية. وهذا 

صدور  على  قرن  من  أزيد  انقضى  لقد  الذكوري.  العربي  المجتمع  طبيعة  يعكس  الوضع 

بسبب  وذلــك  النسوية  القضايا  نناقش  زلنا  وما  أمين (١٨٩٩)  لقاسم  الــمــرأة  تحرير  كتاب 
الــذي  السياسي  بــاإلســالم  ممثــًال  سنة   ١,٤٠٠ مــن  أكــثــر  عــمــره  متخيل  ثقافي  زمــن  اســتــعــادة 

أخذ بالنمو على خلفية الهزائم العربية. نعم، شهدنا تطورًا في اشتغال المرأة، كما نحاول 

باحثة  يقوم/تقوم  وأن  التطور،  هــذا  يتعزز  أن  األمــل  ويحدونا  التأمين،  مجال  فــي  ُنبّينه  أن 

فراغًا  ستسد  بذلك  ألنها  عنهن،  األكاديمي  بالبحث  التأمين  قطاع  في  المرأة  بــدور  معنية 

كبيرًا في تاريخ التأمين العربي المعاصر.

في  المختلفة  الــمــســتــويــات  فــي  الـــمـــرأة  تمثيل  مــســألــة  فــي  الــجــزم  ال يــمــكــنــنــا  وبــالــطــبــع، 

قطاع التأمين من دون مسح إحصائي، فاألمثلة لوحدها ليست كافية؛ كما أن االنطباع بأن 

لتأكيد  كافيًا  ليس  العربية  الـــدول  بين  استثناًء  يشكالن  المثال،  سبيل  على  ولبنان،  تونس 

عمل  يخص  ما  في  المتقدمة  الغرب  دول  مع  مشتركة  قضايا  هناك  ذلك  وعــدا  أطروحتنا. 

المرأة لم ُتحسم بعد، ومنها: عدم التمييز في الرواتب، إجازة األمومة، حضانة األطفال، 

العمل من البيت ...إلخ. بعض هذه القضايا لم تحسم لسبب اقتصادي، فأرباب العمل 
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ومـــنـــاصـــروهـــم مــــن االقـــتـــصـــاديـــيـــن يـــحـــاجـــجـــون بـــــأن الــــمــــســــاواة الـــتـــامـــة بـــيـــن الــجــنــســيــن ُمــكــلــفــة 

ــــازات ذات عــالقــة بحضانة  ألنــهــا تــضــم عــنــاصــر تــتــعــلــق بــحــمــل الـــمـــرأة، إجـــــازة األمـــومـــة، إجــ

األطفال - أي غياب المرأة عن العمل الذي يؤثر على أداء الشركة ويضيف إلى تكاليف 

عن  تعويض  إذن،  هــو،  الصرف  االقتصادي  المنظور  هــذا  من  األجــور  في  التباين  العمل. 

فترات الغياب.

يـــمـــكـــنـــك أن تـــحـــكـــم عـــلـــى مــــــدى حــــضــــور الـــــمـــــرأة فـــــي قــــطــــاع الـــتـــأمـــيـــن عـــنـــد الـــمـــشـــاركـــة 

فــــي مـــؤتـــمـــرات االتــــحــــاد الــــعــــام الـــعـــربـــي لــلــتــأمــيــن وغــــيــــره، أو بــالــنــظــر فــــي الــــصــــور الــجــمــاعــيــة 

لــلــمــجــتــمــعــيــن، حــيــث تـــالحـــظ َضـــعـــف أو غـــيـــاب الـــنـــســـاء. هـــل لـــك أن تــتــخــيــل تـــــرؤس ســيــدة 

لألمانة العامة لالتحاد؟

للتأمين،  العربي  االتحاد العام  من  حقيقي  أي توجه  غياب  مالحظة  ومن المؤسف 

تعمل  ولم  العمل.  في  الجندرية  بالمساواة  لالهتمام  والجمعيات  االتحادات  من  وغيره، 

بهّن،  خــاصــة  جمعية  تأسيس  على  عــربــي  بلد  كــل  فــي  التأمين  قــطــاع  فــي  الــعــامــالت  الــنــســاء 

أو عقد مؤتمر لهن، أو منح جائزة/شهادة تقديرية لهن في مجال معّين. ولم تبادر سيدة 

الــمــرأة  وشـــمـــول  مــيــثــاق لتمكين  تــحــريــر  عــلــى  بــلــد عــربــي  فـــي أي  مــنــهــن  مــجــمــوعــة  تــأمــيــن أو 

في مؤسسات التأمين. وفي حين أن مجالس إدارة شركات التأمين الحكومية في العراق 

فتحت  قــد  أخــرى  عربية  بــلــدان  فــي  المجالس  كانت  إن  ال أدري  الــنــســاء،  عضوية  شهدت 

باب العضوية للمرأة. وحتى المنظمات النسوية العربية ال تعير األمر اهتمامًا، مع اإلقرار 

بأنها معنية بواقع ومستقبل عمل النساء بشكل عام.

قبل أن ننهي حديثنا في هذا الموضوع بودي أن أقول بأن التوسع في الحديث عن 

العراق  كان  ربما  عنه.  المتواضعة  معرفتي  إلى  يعود  العراقي  التأمين  في قطاع  المرأة  دور 

من  على  منفتحين  نبقى  ذلـــك،  مــع  التأمين.  شــركــات  فــي  الــمــرأة  اشتغال  مــجــال  فــي  ســّبــاقــًا 

يصحح ويضيف إلى القليل الذي نعرفه في هذا المجال.

إن موضوع المساواة والتمكين والشمول، في قناعتي، غائب في الخطاب التأميني 

العربي. هذا الوضع يعكس الهيمنة الذكورية في المجتمعات العربية.
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• هناك دعوات للتمكين والشمول (inclusion and empowerment) حتى في 

المجتمعات الغربية، ترى هل أثمرت في ما يخص قطاع التأمين العربي؟

مبادئ  على  تثقفوا  الرجال  من  فئة  ومن  نسائية  تنظيمات  من  تصدر  الدعوات  هذه 

للفكر  المفاهيمي  بالجهاز  وتاريخيًا،  عمومًا  متأثرة،  البشر  وبين  الجنسين  بين  الــمــســاواة 

اليساري والراديكالي. وهذه الدعوات منتشرة، وبدرجات متفاوتة، في جميع أنحاء العالم 

وتعتمد وسائل مختلفة لتحقيق المساواة الجنسانية وتمكين النساء في مجال العمل.

الماضي.  الــقــرن  نصف  خــالل  الــغــرب  فــي  التأمين  قطاع  فــي  العمل  مشهد  تغّير  لقد 

لنقرأ ما جاء حول مكانة المرأة في لويدز في كتاب نقدي صدر سنة ١٩٨٤:

قــبــل اثــنــتــي عــشــرة ســنــة لــم تــكــن أيـــة امــــرأة عــضــوًا فــي لـــويـــدز، ولـــم تــطــأ قدما 

سيدة قاعتها االكتتابية (The Room). واليوم هناك ما يقرب من ٤,٠٠٠ 

الــنــقــابــة  رأســــمــــال  فـــي  الــمــســاهــم  االكـــتـــتـــابـــي  (Name) [الـــعـــضـــو  نــســائــي  اســــم 

االكــتــتــابــيــة] فـــي لـــويـــدز. وبـــــدأت الــنــســاء بــارتــقــاء ُجــــّل الــمــواقــع الــوظــيــفــيــة في 

في  يجلسن  للمكتتبين  كمساعدات  عــامــالت  نساء  فهناك  لــويــدز.  مجتمع 

بــاإلنــكــلــيــزيــة  الــمــكــتــب  [ســمــي   (underwriting box) االكــتــتــابــي  الــمــكــتــب 

بــالــصــنــدوق (box) لــصــغــر حــجــم الــمــكــاتــب، وهـــي مـــوجـــودة داخــــل الــقــاعــة 

االكتتابية التي يرتادها وسطاء التأمين المعتمدين من قبل لويدز للتفاوض 

تنفيذية  مواقع  يشغلن  سيدات  وهناك  التأمين]  عقود  وإبــرام  المكتتبين  مع 

لدى شركات وساطة التأمين (١٧).

ويذكر الكاتب أن أول وسيطة للتأمين مارست العمل داخل القاعة االكتتابية كانت 

السيدة مورين صويج. وأذكر أن زميلي سمير سلمان عبد األحد، عندما كان يدير مكتب 

أخبرني  قــد  كــان  الــمــاضــي (١٨)  الــقــرن  ثمانينيات  فــي  لــنــدن  فــي  الــعــراقــيــة  التأمين  إعـــادة  شــركــة 

بأنها كانت متزوجة من مواطن عراقي.

 Godfrey Hodgson, Lloyd’s of London: a reputation at risk (Harmondsworth: Penguin Books, (١٧)
1984), p. 128.

(١٨) أغــلــق مكتب شركة إعــادة التأمين العراقية في لندن سنة ١٩٩٠ بعد غزو العراق للكويت ضمن قــرارات 

العقوبات الدولية على العراق. وقد كان أول مكتب من نوعه يفتح في سوق لندن سنة ١٩٦٤.
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سبيل  على  لنأخذ  التأمين.  مؤسسات  فــي  قيادية  مــواقــع  تحتل  الــمــرأة  صـــارت  الــيــوم 

من  عـــدد  فــي  تنفيذية  إداريـــــة  مــواقــع  شغلت  الــتــي   (Inga Beale) بييل  إنـــــغــا  الــســيــدة  الــمــثــل 

امرأة تشغل  تنفيذيًا للويدز، فهي أول  مديرًا  في سوق لندن قبل أن ُتعيَّن  شركات التأمين 

هذا الموقع في تاريخ لويدز، الذي يمتد ألكثر من ثالثمائة سنة.

المديرة  صــارت  التي   (Amanda Blanc) بالنك  أمــانــدا  السيدة  عن  ذلــك  مثل  وُقــْل 

لمجلس  اإلداريـــــة  اللجنة  وتــــرأس  وإيــرلــنــدا،  الــمــتــحــدة  المملكة  فــي  أكــســا  لــشــركــة  التنفيذية 

الــتــأمــيــن الـــعـــام لــجــمــعــيــة شـــركـــات الــتــأمــيــن الــبــريــطــانــيــة. فـــي شــهــادتــهــا أمـــــام الــلــجــنــة الــخــاصــة 

بالخزانة في مجلس العموم، كجزء من تحقيق اللجنة في دور النساء في القطاع المالي، 

قامت  الـــذي  البحث  إن  وقــالــت  الــمــرأة.  تــقــدم  مسألة  فــي  جـــادة  التأمين  صناعة  بــأن  ذكـــرت 

خاصة  استراتيجية  لها  الشركات  من   ٪٧٨ أن  بيَّنت  البريطانية  التأمين  شركات  جمعية  به 

بالتنويع والشمول، وأن ٧٤٪ من الشركات تضم مسؤوًال لتنفيذ هذه اإلستراتيجية. ومما 

مليون   ١١ لدينا  بسيطة،  المسألة  إن  أكــســا:  شــركــة  فــي  االســتــخــدام  تنويع  تفسير  فــي  قالته 

عــمــيــل فـــي الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة مـــن خــلــفــيــات مــتــبــايــنــة. إن كــنــَت تــريــد تــقــديــم خـــدمـــات كبيرة 

للعميل من المهم للغاية أن تكون شركتك متنوعة (١٩). يعني هذا أن صناعة التأمين باتت 

تدرك أهمية التنويع في طاقم العاملين والعامالت خاصة وأن جزءًا كبيرًا من العمالء هم 

من النساء، ولذلك فإن إدخال العنصر النسائي في التركيبة اإلدارية صار ضروريًا.

بـــعـــض أســـــــواق الـــتـــأمـــيـــن الـــغـــربـــيـــة، كـــنـــدا والـــــواليـــــات الـــمـــتـــحـــدة األمـــريـــكـــيـــة عـــلـــى ســبــيــل 

سنوية،  مؤتمرات  تعقد  التأمين،  في  العامالت  بالنساء  متخصصة  تنظيمات  تضم  المثال، 

وتــعــمــل عــلــى تــوفــيــر الــتــعــلــيــم الــتــأمــيــنــي، وتــعــزيــز الـــمـــهـــارات والــــقــــدرات الــقــيــاديــة فـــي صناعة 

في  التأمين  قطاع  في  العامالت  النساء  عدد  أن  علمنا  إذا  بالمستغرب  هذا  وليس  التأمين. 

في  عــامــل  مــلــيــون   ٢٫٣ أصـــل  مـــن   ٪٦٦٫١ يــشــكــل  مــلــيــون،   ١٫٥ كـــان  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات 

صناعة التأمين (أرقام ٢٠١١) (٢٠).

ــنـــيـــات بــالــتــمــكــيــن والـــشـــمـــول/الـــتـــنـــويـــع فــي  هــــنــــاك قـــضـــايـــا تـــشـــغـــل بــــــال الــمــعــنــيــيــن والـــمـــعـ

هذه  إدارة  مجالس  في  للمرأة  المناسب  التمثيل  القضايا  هذه  بين  من  التأمين.  مؤسسات 

المؤسسات والمواقع اإلدارية العليا، آخذين في نظر االعتبار تزايد االعتماد على مقياس 

Insurance Times, 18 February 2018 <https://www.insurancetimes.co.uk/blanc-insurance- (١٩)
needs-to-do-more-for-women/1426493.article>.

<https://www.iii.org/insuranceindustryblog/women-in-insurance/>.   (٢٠)
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النوعية والجدارة في التعيينات وليس الجندر. وهناك مسألة تفاوت الرواتب والمكافآت 

بين الرجال والنساء.

وتجابه النساء اختيارات المواءمة بين تكوين أسرة ورعايتها وبين التكريس للعمل 

المهني. إن ما يعيق تقدم المرأة، في مختلف مجاالت العمل ومنها التأمين، هو األمومة 

فــهــي، عــلــى الـــعـــمـــوم، ولــيــس الـــرجـــل تـــواجـــه الــخــيــار بــيــن األمـــومـــة والـــحـــيـــاة الــمــهــنــيــة، وخــيــار 

لكنه  بالمرونة  يتميز  عمل  خيار  أو  األطــفــال،  لتربية  نفسها  تكريس  أو  العمل  إلــى  الــعــودة 

ال يحمل معه احتمال التقدم نحو مراكز أعلى في الشركة.

ال شــك أن الــعــمــل فــي صــنــاعــة الــتــأمــيــن كـــان، تــاريــخــيــًا، مــقــصــورًا عــلــى الـــرجـــال، رغــم 

الــتــغــيــيــرات الـــتـــي جـــــاءت كــنــتــيــجــة لــلــحــربــيــن الــعــالــمــيــتــيــن عــنــدمــا تـــم تــجــنــيــد أعــــــداد كــبــيــرة من 

المجتمع  شهد  وقبلها  دائمة (٢١).  أو  مؤقتة  بصفة  محلهم  النساء  وحّلت  للحرب  العاملين 

الـــبـــريـــطـــانـــي الــــحــــركــــة الـــنـــســـويـــة الــــقــــويــــة الـــمـــطـــالـــبـــة بــــمــــســــاواة الـــــمـــــرأة فـــــي حـــــق الـــتـــصـــويـــت فــي 

ثم  المرأة.  إلى  المجتمع  نظرة  تغيير  في  تراكم  من  عليه  ترتب  وما  البرلمانية،  االنتخابات 

إن النساء اليوم يتمتعن بمؤهالت أكاديمية وتجارب متنوعة في مجال العمل والحصافة 

والـــــذكـــــاء. وهـــنـــاك مـــن يــحــاجــج بــــأن عــــدد الــمــعــّمــريــن فـــي ازديـــــــاد فـــي الــمــجــتــمــعــات الــغــربــيــة 

الحديثة وهؤالء يحبذون التعامل مع مديرة بدًال من مدير، مثــًال.

وهناك الرأي الذي يقول إن من يخلق الفرص أمام تكوين دور أكبر للنساء إلشغال 

الــمــنــاصــب الـــقـــيـــاديـــة لــيــس صــنــاعــة الــتــأمــيــن بـــذاتـــهـــا وإنـــمـــا الــمــجــتــمــع، إذ إن مــســألــة الــتــمــيــيــز 

هذا  أصــحــاب  إن  تلقائيًا.  الجندرية  الــمــســاواة  ال يخلق  للنساء،  كوتا  وضــع  أو  اإليــجــابــي، 

ما  للمرأة  أكبر  دور  توفير  أمــام  الماضي  معوقات  إن  يقولون  والنساء،  الرجال  من  الــرأي، 

قيادية  قــدرات  ولها  اآلن  أفضل  أكاديمية  مؤهالت  تمتلك  المرأة  أن  صحيح  قائمة.  زالت 

لكن المشكلة مجتمعية: قبول المجتمع بأن المرأة تستحق أن يكون لها مهنة، وأن تربية 

المرأة  على  الضغط  أن  المالحظ  ومن  كــأم.  بدائرتها  محصورة  ال تظل  أن  يجب  األطفال 

لتكوين أسرة في وقت مبكر من حياتها بات ينحسر، ويترافق هذا مع قبول واقع أن بعض 

التكريس  أن  هــذا  ويعني  أســـرة.  تكوين  مــن  بـــدًال  للعمل  أنفسهن  تكريس  يفّضلن  الــنــســاء 

الــحــرب  فــي  بــالــجــيــش   Prudential Assurance پــروديــنــشــال  شــركــة  مــوظــفــي  مــن   ١٢,٠٠٠ الــتــحــق  (٢١) كـــمـــثـــال، 

العالمية الثانية. عملت الشركة على التعويض عنهم باستخدام ١٥,٠٠٠ شخص معظمهم من النساء.

Robert L Carter and Peter Falush, The British Insurance Industry Since 1900 (Basingstoke: Palgrave 
Macmillan, 2009), p. 34.
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للمهنة يسبق تكوين األسرة، وأعرف حاالت عن زميالت في العمل كن ال يتمتعن بكامل 

استحقاقهن القانوني إلجازة األمومة بغية الرجوع إلى العمل، ويجدن عونًا من أهاليهن، 

نظر  وجــهــة  إن  أزواجـــهـــن.  وبــيــن  بينهن  األســــرة  مــهــام  تــقــاســم  مــن  وحــتــى  الــحــضــانــة،  دور  أو 

هؤالء النساء هي أن العمل/المهنة/االختصاص له األسبقية، وهو ما نالحظه عند الرجال 

أيضًا. العمل يعطي اإلنسان قيمة.

إن بــعــض الــمــؤســســات الــتــأمــيــنــيــة، ومــنــهــا مــعــهــد الــتــأمــيــن الــقــانــونــي فـــي لـــنـــدن، كــمــثــال، 

وخاصة  التأمين،  قــطــاع  فــي  العمل  جــاذبــيــة  لــتــرويــج  اإللكترونية  مواقعها  مــن  قسمًا  يــكــّرس 

وتربية  األمـــومـــة  بسبب  عــنــه  انــقــطــاع  بــعــد  الــعــمــل  إلـــى  لــلــعــودة  الــراغــبــات  الــنــســاء  إلـــى  بالنسبة 

األطـــفـــال. وقـــد أطــلــقــت ألــيــانــز، واحـــــدة مـــن أكــبــر شـــركـــات الــتــأمــيــن فـــي بــريــطــانــيــا، فـــي أوائـــل 

٢٠١٨ برنامج العودة إلى العمل بعد انقطاع، وهو يهدف إلى اختيار أصحاب/صاحبات 

المواهب والكفاءات (٢٢).

إن القضايا المتعلقة بالتمكين والتنويع والشمول ما زالت قائمة رغم التقدم الهائل 

خـــالل نــصــف الــقــرن الــمــاضــي لــكــن هــنــاك وعـــي قـــوي بــهــا مــن قــبــل الــنــســاء الــعــامــالت ومــن 

شركات التأمين أيضاً (٢٣).

<https://www.insurancebusinessmag.com/uk/industry-news/allianz/allianz-launches-return- (٢٢)
to-work-programme-93296.aspx>.

 Joanne Wojcik, «Women have made gains in the insurance industry, but challenges (٢٣)
remain» Business Insurance, 12 January 2013. <http://www.businessinsurance.com/article/00010101/
NEWS06/312019991/Women-have-made-gains-in-the-insurance-industry,-but-challenges-remain>.
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المحور الثاني عشر
الــشــبــــاب

• هل ترى أن الشباب يأخذون فرصتهم في شركات التأمين العربية؟

مــقــّنــعــة.  وبــطــالــة  حقيقية  بــطــالــة  تــعــانــي  الــعــربــيــة  االقـــتـــصـــادات  مــعــظــم  الــمــالحــظ أن  مـــن 

هذا  نتائج  مــن  جـــدًا.  عــاٍل  عليها  والتنافس  مــحــدودة  الشباب  أمــام  المفتوحة  العمل  فــرص 

من  متوافر  هو  بما  تقبل  بل  بها،  ترغب  التي  الوظيفة  ال تختار  الشباب  غالبية  أن  الوضع 

فرص العمل. وهكذا يجد بعض الشباب طريقهم للعمل في شركات التأمين.

شركات  في  الشباب  أمــام  المفتوحة  العمل  فرص  لتقييم  بيانات  قاعدة  لدينا  ليست 

الـــتـــأمـــيـــن الــــعــــربــــيــــة، لـــكـــن قـــــــــراءة بـــعـــض اإلعــــــالنــــــات عـــــن الــــوظــــائــــف فـــــي مــــصــــر، عـــلـــى ســبــيــل 

مفتوحة  وأنها  المبيعات،  مجال  في  هي  المتوافرة  الوظائف  معظم  أن  على  تؤشر  المثل، 

الــشــركــات  وبــعــض  للجنسين.  الــمــســتــوى)  تــحــديــد  دون  الــعــالــيــة (مـــن  الــمــؤهــالت  ألصــحــاب 

الــخــاصــة تــشــتــرط عــلــى الــمــتــقــدمــيــن، إضـــافـــة إلـــى الــمــؤهــل الــعــالــي، الــلــيــاقــة وُحـــســـن الــتــعــامــل 

 ٣٠ عن  المتقدم  سن  ال يزيد  وأن  العسكرية،  الخدمة  تأدية  المظهر،  ُحسن  العمالء،  مع 

من  الشباب  لتشغيل  لقاءات  بتنظيم  التأمين  شركة  بقيام  اإلعــالن  عن  يستعاض  وقد  سنة. 

المقابالت  بإجراء  وتقوم  المتاحة،  العمل  فرص  الشركة  فيها  تعرض  الجامعات،  خريجي 

معهم النتقاء األفضل بينهم.

ــًا عــلــى تــغــذيــة فــريــق  يـــالحـــظ أن هــــذا الــنــمــط مـــن االســـتـــخـــدام لــلــشــبــاب يــنــصــبُّ أســــاســ

الوقت  في  معروفًا  ليس  النمطية.  التأمينية  للمنتجات  التأمين،  شركة  لدى  المباشر،  البيع 

الحاضر، بالنسبة إلّي، إن كان هذا الفريق من الشباب سيتحول إلى جهاز يتولى البيع عبر 

التأمين  أســواق  في  الشباب  لعمل  الخاص  الحقل  رأيي  في  هو  وهذا  إلكترونية،  منصات 
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الغربية. يناقش بعض نقاد عملية العمل (labour process) بأن هذه المنصات، كما كان 

شأن األحزمة المتحركة في اإلنتاج الكثيف (mass production)، ستؤدي إلى االنتقاص 

من حجم المهارات المطلوبة في العمل (deskilling) من خالل الفصل بين الفكر الذي 

 (dissolving the unity between conception and (١) يختفي وراء العمل والعمل ذاته

(execution. ومن آثار التطور اإللكتروني هذا فقدان التواصل اإلنساني، إذ إن التواصل 

يتمُّ بين جهاز إلكتروني وآخر. قد يبدو هذا الوضع بعيدًا، لكنني ال أستبعد بروز الوسائل 

بين  مقارنة  تعرض  التي  اإللكترونية  المنصات  ومنها  التأميني  المنتج  توزيع  في  الجديدة 

منتجات شركات التأمين في مجال معّين. وتشهد سوق دولة اإلمارات العربية عمل مثل 

هذه المنصات في مجال التأمين على السيارات.

بــرنــامــج  بــتــنــظــيــم  األعــــمــــال  تـــطـــويـــر  مــــراكــــز  تـــقـــوم  األردن،  ومـــنـــهـــا  األســـــــــواق،  بـــعـــض  فــــي 

البرنامج  في  المشاركين  تعريف  خــالل  من  التأمين،  شركات  في  للعمل  الشباب  لتمكين 

بأسس العمل التأميني. يتبع ذلك تنظيم يوم وظيفي لهم بحضور مسؤولي أقسام الموارد 

الــبــشــريــة فـــي شـــركـــات الــتــأمــيــن الــمــهــتــمــة بــالــمــوضــوع بــهــدف انــتــقــاء الــبــعــض مــنــهــم. ُيـــــراد من 

وهذا  الشباب.  وكفاءات  التأمين  شركات  متطلبات  بين  الفجوة  تجسير  البرنامج  هذا  مثل 

نموذج يستحق االهتمام والعمل به في أسواق التأمين العربية.

وفي أسواق أخرى تسعى هيئات التأمين، كما في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

إلــــى نــشــر دعــــــوات فـــي وســـائـــل اإلعــــــالم لـــجـــذب الـــشـــبـــاب لــلــعــمــل فـــي شـــركـــات الــتــأمــيــن من 

المشروع  هذا  التأمين.  شركات  على  بتعميمها  تقوم  حيث  الذاتية،  بالسير  تزويدها  خالل 

ال يــنــحــصــر بــتــوفــيــر فـــرص عــمــل لــلــشــبــاب فــلــه ُبـــْعـــٌد ســيــاســي يــتــمــثــل بــتــوطــيــن االســـتـــخـــدام في 

شركات التأمين العاملة في اإلمارات، وتكوين كفاءات تأمينية إماراتية.

وهناك توّجه مماثل في دول خليجية أخرى ومنها ُعمان حيث يجري التأكيد على 

الوقت  في  التأمين  شركات  في  ككتبة  العمل  دائرة  من  للخروج  العمانيين  المواطنين  دفع 

لسوق  العامة  الهيئة  قبل  مــن  للعمانيين  تدريبية  بــرامــج  تنظيم  خــالل  مــن  وذلــك  الــحــاضــر، 

فــي تطوير الفصل بين  فــردريــك تايلور، مؤلف كتاب اإلدارة العلمية Scientific Management سباقًا  (١) كـــان 

الــفــكــر والـــعـــمـــل. يــمــكــن مــتــابــعــة هــــذا الـــمـــوضـــوع فـــي كـــتـــاب مــهــم يــعــتــبــر كــالســيــكــيــًا فـــي مـــجـــالـــه، وكـــــان مـــن ضــمــن الــكــتــب 

 Harry Braverman, Labour and Monopoly Capital (New فــي لــنــدن:  الماجستير  لــشــهــادة  دراســـتـــي  فــي  الــمــقــررة 

York: Monthly Review Press, 1974), for example, pp. 50-51, 124-126, 315-319.
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الــمــال وشـــركـــات الــتــأمــيــن لــتــأهــيــل الـــكـــوادر واكــتــســاب الــخــبــرات الــمــنــاســبــة إلشــغــال الــمــواقــع 

الفنية واإلدارية الوسطى والعليا في شركات التأمين العاملة في ُعمان.

إن نــظــام إحــــالل الــمــواطــنــيــن لــشــغــل الـــمـــواقـــع الــوســطــى والــعــلــيــا فـــي شـــركـــات الــتــأمــيــن 

بــدأتــهــا  وقـــد  ســـنـــوات.  مــنــذ  تطبيقها  بـــدأ  الــخــلــيــجــي  الــتــعــاون  مــجــلــس  دول  فـــي  ثــابــتــة  ســيــاســة 

والتي  التأمين،  قطاع  في  السعودة  نسبة  لرفع  سنوات  من  السعودي  العربي  النقد  مؤسسة 

وصلت في الوقت الحاضر إلى أزيد من ٥٠٪ من مجموع العاملين في قطاع التأمين.

ليس لدي معلومات عن أسواق التأمين العربية األخرى، ولكني افترض بأنها ليست 

معنية بسياسة إحالل المواطنين في مجاالت العمل التأميني، كما في الخليج، ألن هذه 

شابة  تأمينية  كــوادر  األســواق  هذه  وتضم  األســواق.  هذه  مواطنو  أصــًال  يشغلها  المجاالت 

(٣٠ - ٤٠ سنة) رفيعة المستوى، البعض منهم يعمل في شركات التأمين الخليجية.

في سوق لندن تعمل شركات التأمين الكبرى على استقطاب الخريجين الجامعيين 

الشركات،  فــي  البشرية  الــمــوارد  مسؤولي  مــع  الجامعات  تنظمها  لــقــاءات  فــي  الشباب  مــن 

اســتــخــدامــهــم  تـــم  مـــا  ومــتــى   .(graduate recruitment programme) بــــ  يــعــرف  مـــا  ضــمــن 

لـــلـــتـــدريـــب، فــهــنــاك قــنــاعــة مــتــرســخــة أن الـــشـــركـــات تــتــأســس لــتــبــقــى، ولـــكـــي تبقى  يــخــضــعــون 

وتزدهر فإنها تعتمد التخطيط إلعداد البدائل الشابة (career planning) للجيل الحالي.

الــــســــؤال الــمــهــم هـــو الـــتـــعـــّرف عــلــى عــــدد الـــشـــبـــاب الـــذيـــن وصـــلـــوا إلــــى مـــواقـــع تــنــفــيــذيــة 

أن  أرجــو  لذلك  بــيــانــات،  قــاعــدة  لدينا  ليست  أيــضــًا  وهنا  فيها.  يعملون  التي  الــشــركــات  فــي 

في جميع أسواق التأمين  ينظر إلى األسماء التالية كأمثلة/نماذج إذ إن هناك أمثلة أخرى 

العربية لم نستهِد إليها. ولكن تبقى هذه النماذج محدودة. من بين هذه األسماء الشابة، 

مع حفظ األلقاب، ياسر البحارنة (المجموعة العربية للتأمين - البحرين)، فادي أبو نحل 

(شركة ترست إلعادة التأمين - البحرين). هذان النموذجان لم يخضعا للدراسة الكتشاف 

.(role model) ما يختفي وراء صعود الشباب على السلم الوظيفي، واالقتداء بها

عندنا  مــتــجــذر  غــيــر   (career planning) الــبــدائــل  إلعــــداد  التخطيط  مــفــهــوم  أن  أظـــن 

نــظــام  فـــي  كــمــا  والــتــلــمــيــذ،  الــمــعــلــم  بــيــن  تــجــمــع  الـــتـــي   (mentorship) الـــــ  ثــقــافــة  عـــن  نــاهــيــك 

الكتساب  الحديثة،  صورها  في  ولكن   (guilds) الوسطى  العصور  في  الحرفية  األصناف 

ــتــــداء بــالــمــعــلــمــيــن  ــيــــة الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــالـــعـــمـــل وتـــهـــيـــئـــة الـــمـــوظـــف الــــشــــاب لــــالقــ الــــمــــهــــارات األســــاســ

التمريض  مجال  في  تتصوره  أن  ولــك  أكبر،  مهام  ولتسّنم  التأمين  صناعة  في  المتمرسين 
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للتدريس  قابــًال  منهجًا  صــارت   (mentorship) هــذه  والتوجيه  اإلرشـــاد  ثقافة  إن  والــطــب. 

فـــي الـــغـــرب. الــمــســألــة هــنــا لــيــســت فــنــيــة أو إداريــــــة مــحــضــة أو مــجــرد عــمــلــيــة تـــدريـــب. حينما 

فرص  تكافؤ  هناك  يكون  أن  نقصد  يستحقونها  التي  الفرص  الشباب  إعطاء  عن  نتحدث 

مجتمعات  ظــل  فــي  ذلــك  إلــى  نصل  أن  يمكن  هــل  التقدم.  معيار  هــي  الــجــدارة  تكون  وأن 

تفتقر إلى مبادئ تكافؤ الفرص والجدارة وتتحكم فيها العصبيات بمختلف تجلياتها؟

مــــن الــــمــــعــــروف أن بـــعـــض شــــركــــات الـــتـــأمـــيـــن الـــعـــربـــيـــة بـــــــدأت كـــشـــركـــات عـــائـــلـــيـــة. هـــذه 

الشركات حريصة على أن يكون ألفراد العائلة الدور األكبر في إدارتها واحتالل المواقع 

الرئيسة فيها. هذا النمط من اإلدارة قد يغلق الباب أمام تقدم العاملين الشباب في الشركة 

لغياب تكافؤ الفرص ومبدأ الجدارة مقابل طغيان المحسوبية. لربما نكون ُمغالين إن قلنا 

بأن أزمة الشباب هي أزمة تجديد النخب القيادية في مواقع العمل. إن القول بأن حاالت 

الــخــالفــة/الــتــعــاقــب الــعــائــلــي لــيــســت نــاجــحــة مــســألــة تــحــتــاج إلــــى دراســـــة مــوضــوعــيــة، خــاصــة 

العملية  خبرته  أن  إال  سلفه  من  علمًا  أوسع  الشاب  الخليفة  فيها  يكون  حاالت  هناك  وأن 

قــصــيــرة. عــنــدمــا تــجــتــمــع الــمــعــرفــة الــعــلــمــيــة مـــع اإلرشــــــاد والــتــوجــيــه مـــن الــفــريــق األكـــبـــر عــمــرًا 

واألغزر تجربة نكون بذلك قد وفرنا قاعدة لتجديد القيادة (العائلية في هذه الحالة).

التخطيط  ضرورات  هناك  القيادة،  على  للتعاقب  التقليدية  الثقافية  البيئة  جانب  إلى 

الــتــدريــب المهني  الــحــديــثــة، ونــظــم  الــقــائــمــة عــلــى الــعــلــوم  الــتــعــلــيــم  للعمل عــلــى تــطــويــر نــظــم 

للشباب للتهيئة واالستجابة واالستفادة من مستجدات المعلوماتية والتقنيات اإللكترونية. 

مجال  فــي  العصر  مستجدات  مــع  للتعاطي  فــردي  جهد  على  قائمة  مــحــاوالت  عــن  نسمع 

لم  ولكنها  االصــطــنــاعــي  الــذكــاء  فــهــم  ومــحــاولــة  اإللــكــتــرونــي  والــتــواصــل  العلمية  التطبيقات 

تتمدد على نطاق الشركات.

االكتوارية.  العلوم  العربي  التأمين  مجال  في  كبيرًا  حضورًا  ال تجد  التي  العلوم  من 

كيف يمكن لهذه العلوم أن تدخل مجالنا إن لم نعمل اآلن على تمكين الشباب منها في 

المعاهد المتخصصة وفي الجامعات قبل وبعد دخولهم لشركات التأمين.

في  المسؤوليات  لتحمل  وإعــدادهــم  بالشباب  تهتم  العربية  التأمين  شــركــات  بعض 

في  الدراسة  تمويل  ذلك  في  بما  وخارجها،  الشركة  داخــل  التدريب  خالل  من  المستقبل 

األمريكية).  المتحدة  والواليات  والغربية (بريطانيا  ومصر)  البحرين  العربية (في  المعاهد 

 (professionalisation إن التحول األكبر سيحصل عند تحول التأمين إلى مهنة احترافية
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على  لــلــحــصــول  الــســعــي  خــــالل  مـــن  االحــــتــــراف  هــــذا  مـــــادة  هـــم  والـــشـــبـــاب   ،of insurance)

الــمــؤهــالت األكــاديــمــيــة والــعــمــلــيــة الــخــاصــة بــنــشــاط الــتــأمــيــن. ربــمــا ســتــتــدخــل هــيــئــات الــرقــابــة 

واإلشـــــــراف عــلــى الــنــشــاط الــتــأمــيــنــي فـــي الــمــســتــقــبــل بـــاشـــتـــراط أن تـــكـــون بــعــض الـــمـــواقـــع في 

هذه  تعمل  مثلما  المناسب،  التأميني  المؤهل  يحمل  من  على  مقتصرة  التأمينية  المؤسسة 

في  للعاملين  المستمر  المهني  التعليم  اشــتــراط  على  الغربية  األســـواق  بعض  في  الهيئات 

مجال التأمين.

هـــنـــاك شــــركــــات تـــأمـــيـــن عـــربـــيـــة عــــائــــدة لـــلـــدولـــة حـــيـــث تـــأخـــذ مـــســـألـــة تـــوفـــر الــــفــــرص أمــــام 

الشباب ُبعدًا آخر يرتبط بطبيعة هذه الشركات. فهنا، وأنا أتحدث عن العراق كمثل، فإن 

ما  وهـــو  الــوظــيــفــة،  فــي  الــتــقــدم  تضبط  خــارجــيــة  وتعليمات  بــأوامــر  مــقــيــدة  تــظــل  الــشــركــة  إدارة 

يعني أن ليس لها إال القليل من الحرية في ترقية ومكافأة الموظفات والموظفين الشباب 

المتقدمين في أداء متطلبات عملهم. إن عمل الموظف هنا يستمر إلى حين تقاعده عن 

العمل، وتقدمه الوظيفي يتم بدرجات مرسومة سلفًا. وهكذا فإن التقدم الوظيفي للشباب 

فــي هـــذه الــشــركــات يــظــل قــاصــرًا مــقــارنــة بمثيله فــي شــركــات الــتــأمــيــن الــخــاصــة. ونــالحــظ أن 

بــــؤس الـــتـــدريـــب لــــدى الـــشـــركـــات الـــعـــامـــة، والـــخـــاصـــة أيـــضـــًا، يـــحـــرم الــمــوظــفــات والــمــوظــفــيــن 

من  ضيقة  دائــرة  داخــل  يبقون  وبالتالي،  والعملي،  النظري  التطوير  فرص  من  الشباب  من 

الممارسة الفكرية والعملية المتوارثة. والمالحظ أيضًا أن مجالس إدارة الشركات ال تضم 

عناصر شابة.

هناك قصور في دوران النخب التأمينية الشابة (circulation of elites) في أسواق 

الــتــأمــيــن الـــعـــربـــيـــة. الــتــنــقــل مـــن وإلـــــى الـــشـــركـــات الـــعـــامـــة يـــكـــاد أن يـــكـــون مـــفـــقـــودًا. أمــــا الــتــنــقــل 

أو  كــبــيــرًا،  ليس  اآلخـــر  فهو  األســـواق  بين  أو  الــواحــد  الــســوق  داخـــل  الخاصة  الــشــركــات  بين 

قــل لــيــس صــفــة مــالزمــة لــلــنــشــاط الــتــأمــيــنــي عــنــد مــقــارنــتــه بــمــا يــجــري فــي ســـوق لــنــدن وغــيــرهــا 

لعمل  ُمــربــكــًا  باعتباره  الــــدوران  هــذا  النقاد  بعض  يعيب  قــد  األوروبـــيـــة.  التأمين  أســـواق  مــن 

الشركات، لكن الجانب اإليجابي فيه هو نقل المهارات والمعارف لدى النخبة من شركة 

األمــام.  إلى  الشركة  بتطور  يدفع  أن  شأنه  من  ثقافي/مهني  تالقح  يحصل  هنا  أخــرى.  إلى 

بعض  السوق.  داخــل  الشابة  االحترافية  الكفاءات  توزيع  إعــادة  من  نمط  هو  الــدوران  هذا 

الشركات الغربية تستخدم شركات التوظيف المتخصصة (headhunters) للحصول على 

فئات معّينة من المحترفين تفتقدهم في تنظيمها.
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مهنّي  من  عمرًا  األكبر  بالجيل  االستهانة  يعني  أّال  يجب  بالشباب  االهتمام  هذا  إن 

الــتــأمــيــن. كـــان لــهــؤالء دورهــــم فــي بــنــاء شــركــات الــتــأمــيــن الــنــاجــحــة فــي الــعــالــم الــعــربــي. ومــن 

ويــحــمــلــون  الــمــؤســف أن أدوار الــكــبــار بــالــعــمــر، مــمــن يــخــزنــون فـــي ذاكـــرتـــهـــم مـــعـــارف جــّمــة 

القلة  إال  بيوتهم  في  متقاعدين  ينتهون  عندما  فجأة  تتوقف  السنين،  عبر  تراكمت  مهارات 

إدارتــهــا.  مجالس  فــي  كــأعــضــاء  حكمتهم  ومــن  منهم  الــشــركــات  بعض  تستفيد  ربــمــا  منهم. 

بانتظار  هي  العربي  التأمين  صناعة  في  الكبار  مساهمات  فــإن  للصعوبات،  تقديري  ومــع 

من يقوم بالبحث فيها.

ــــة مــــن ســبــقــوهــم ولــكــن  إن االهـــتـــمـــام بـــالـــشـــبـــاب يــنــبــع مــــن حــقــيــقــة أنـــهـــم ســـيـــكـــونـــون ورثــ

إليـــقـــاع  ــًا  مـــالئـــمـ بــعــضــهــا  والـــعـــمـــل الـــتـــي لــــم َيــــُعــــْد  فــــي اإلدارة  مــنــاهــجــهــم  إنــــتــــاج  بــــإعــــادة  لـــيـــس 

الـــعـــصـــر ومـــســـتـــجـــداتـــه فــــي مـــيـــاديـــن الـــتـــطـــور الــتــكــنــولــوجــي والـــرقـــمـــي الـــهـــائـــل فــــي الــبــرمــجــيــات 

في  التأميني  الخطر  مع  التعامل  وأدوات  العلوم،  وتطبيقات  والروبوتات  والخوارزميات، 

تجلياته المختلفة وإدارته.
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المحور الثالث عشر
غياب الكتابة حول تاريخ التأمين

• يـــــــــالحـــــــــظ أن هــــــنــــــاك غــــــيــــــابــــــًا لــــلــــكــــتــــابــــة حــــــــــول تــــــــاريــــــــخ الــــــتــــــأمــــــيــــــن. هــــــــل تــــــــوافــــــــق عـــــلـــــى هـــــذه 

المالحظة؟ وما السبب؟
إن الغياب حاصل. هناك محاوالت قليلة مثل الكتاب الذي أعدته الشركة المصرية 
إلعادة التأمين في الذكرى الخمسين لتأسيسها والذي أشرفت على إعــداده السيدة سامية 
حـــيـــدة. كــمــا أصــــــدرت شـــركـــة لــيــبــيــا لــلــتــأمــيــن كـــتـــابـــًا عـــن تـــاريـــخ الـــشـــركـــة بــمــنــاســبــة انـــعـــقـــاد مــؤتــمــر 
الـــجـــهـــد  بـــمـــعـــظـــم  صـــــالـــــح  إبـــــراهـــــيـــــم  الــــســــيــــد  ســـــاهـــــم  وقــــــــد   .١٩٨٩ عــــــــام  األول  الـــــعـــــربـــــي  الــــتــــأمــــيــــن 
فـــــي إعـــــــــداد هــــــذا الــــكــــتــــاب. الــــكــــتــــابــــان يـــســـتـــعـــرضـــان الــــمــــراحــــل األســــاســــيــــة وهــــمــــا ال يــــقــــدمــــان أي 

تحليل اقتصادي.
أصــــدرت شــركــة إعــــادة الــتــأمــيــن الــعــراقــيــة، ربــمــا عــلــى نــمــط هــذيــن الــكــتــابــيــن، كــتــيــبــًا من 

من  مجموعة  ويــضــم   .(١٩٦٠ - ٢٠١٠) لتأسيسها  الذهبي  اليوبيل  بمناسبة  صفحة   ٢٨

تقوم  التي  وباألعمال  الشركة  بتاريخ  سريعًا  وتعريفًا  واألشكال  الجداول  وبعض  األسماء 

بـــهـــا، مـــع مــجــمــوعــة مـــن الــــصــــور. هـــو ال يـــعـــدو أن يـــكـــون غــيــر كــتــيــب احــتــفــالــي يــعــتــمــد على 

ولــدور  للشركة  تاريخية  دراســـة  ليس  لكنه  ال يعيبه،  مــا  وهــو  الحقائق،  مــن  وجملة  األرقـــام 

اإلداريين والفنيين والحقوقيين وغيرهم من العاملين من الرجال والنساء؛ وهو يفتقر إلى 

العراقية.  اإلعــادة  بكتيب  شبيهان  ذكرتهما  اللذين  الكتابين  أن  وأظــن  االقتصادي.  السياق 

ربما قامت شركات تأمين عربية أخرى بإصدار كراسات/كتيبات استذكارية مماثلة.

حـــقـــًا، لــيــس هـــنـــاك كـــتـــابـــات حــــول تـــاريـــخ الــتــأمــيــن الـــعـــربـــي: تـــاريـــخ شـــركـــات الــتــأمــيــن، 

تـــاريـــخ الــنــشــاط الــتــأمــيــنــي فـــي بــلــد واحــــد أو عــمــوم الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة، تـــاريـــخ فــــرع مــع ــّيــن من 
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فــــروع الــتــأمــيــن. ربــمــا كـــان االســتــثــنــاء الــوحــيــد هــو كــتــاب صــنــاعــة الــتــأمــيــن فـــي مــصــر عــبــر قــرن 

للتأمين -  كتاب «الــشــرق  مشروع  إلــى  إشــارة  الكتاب  هــذا  في  هامش  في  ويــرد  ونـــصـــف (١). 
خمسة وسبعون عامًا (١٩٣١ - ٢٠٠٦) للمؤرخ الكبير األستاذ يونان لبيب رزق» (٢).

أن  ال يمكن  فإنه  ولذلك  قصير،  العربي  التأميني  النشاط  عمر  إن  البعض  يقول  قد 

يكون موضوعًا للدراسة التاريخية. لكن هذا البعض ينسى أن التاريخ المعاصر موضوع 

عدة  قبل  وقــائــع  مــن  حصل  مــا  على  ال تقتصر  التاريخية  الكتابة  وأن  األكــاديــمــيــة  لــلــدراســة 

قرون. وقد يقول البعض اآلخر إن النصوص والوثائق غير متوافرة أو مبعثرة. ولكن أليس 

البحث عنها هو جزء من مهمة المؤرخ؟

لــعــل تفسير غــيــاب الــكــتــابــة الــتــاريــخــيــة حـــول الــتــأمــيــن الــعــربــي يــعــود إلـــى هــامــشــيــتــه في 

تفكير الــمــؤرخــيــن واالقــتــصــاديــيــن الـــعـــرب. ولــعــلــه يــعــود إلـــى االســتــغــراق فــي بــحــث الــتــاريــخ 

الــســيــاســي والــبــحــث فــي الــريــع الــنــفــطــي وآثـــــاره الــســيــاســيــة عــلــى حــســاب الــتــاريــخ االقــتــصــادي 

ومنه تاريخ المؤسسات المصرفية والتأمينية.

لــقــد ذكـــــرَت فـــي حــديــثــنــا أن عــبــد الــعــزيــز الـــــدوري كـــان مـــن أوائـــــل الــمــهــتــمــيــن بــالــتــاريــخ 

االقتصادي  التاريخ  بعنوان:  كانت   (١٩٤٢) الدكتوراه  لشهادة  أطروحته  وأن  االقت صادي، 

هذا  بذكر  أردَت  لويس.  برنارد  عليها  المشرف  وكــان  الهجري (٣)،  الــرابــع  الــقــرن  فــي  للعراق 
لم  فلماذا  علينا،  غريبة  ليست  االقتصادية  التاريخية  الكتابة  بــأن  تقوَل  أن  وكتابه  المؤلف 

يهتم مؤرخونا بالنشاط التأميني في أشكاله األولية في الماضي البعيد وأشكاله الحديثة؟. 

ال نــتــوقــع فــي كــتــاب كــهــذا يــغــطــي الــقــرن الـــرابـــع الــهــجــري (الــســنــوات مــن ٩١٣ إلـــى ١٠١٠ 

لــلــمــيــالد، كــمــا تــذكــر الـــمـــوســـوعـــة الــــحــــرة) أن يــضــم إشــــارة إلـــى الــتــأمــيــن فــهــو لــم يــكــن مــعــروفــًا 

لهم  كانت  التجار  لكن  الشرق.  أو  الغرب  في  الفترة  هذه  في  الرأسمالية  التجارية  بصيغته 

وسيلة أخرى غير التأمين لحماية بضائعهم المنقولة بحرًا:

(١) االتحاد المصري للتأمين، صناعة التأمين في مصر عبر قرن ونصف (القاهرة: االتحاد، ٢٠١٤).

راجـــع عرضنا النقدي لــهــذا الكتاب المنشور فــي مجلة التأمين الــعــربــي، االتــحــاد الــعــام العربي للتأمين، القاهرة، 

<http://misbahkamal. مــجــلــة الـــتـــأمـــيـــن الـــعـــراقـــي:  فــي  أيــضــًا  نــشــرت  ص ٦ - ١٢.   ،٢٠١٥ نــيــســان/أبــريــل   ،١٢٤ الــعــدد 

blogspot.com/2015/04/the-insurance-industry-in-egyt-acccross.html>.

(٢) االتحاد المصري للتأمين، هامش (١)، ص ٢٩.

(٣) عبد العزيز الــدوري، التاريخ االقتصادي للعراق في القرن الرابع الهجري (بيروت: مركز دراســات الوحدة 

العربية، الطبعة الثالثة، ١٩٩٥؛ الطبعة األولى: بغداد: دار المعارف، ١٩٤٨).
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في  للمالحة  صالحًا  األحمر  البحر  إلى  البصرة  من  البحري  الطريق  وكان 

جميع الفصول ولكن هذا الطريق كان مهددًا بالقرصان، ولذلك كان ال بد 

في كل مركب من مقاتلة ونفاطين (٤).

العربي  االقتصادي  التاريخ  في  مقدمة  كتابه  في  أيضًا  ال ترِد  التأمين  إلى  اإلشــارة  إن 

من  الفترة  يغطي   ،(١٩٦٩ األولــى  الطبعة   .١٩٨٠ الثالثة،  الطبعة  الطليعة،  دار  (بــيــروت: 

الــقــرن الــســابــع إلــى نهاية الــقــرن الــتــاســع عشر والــعــقــد األول مــن الــقــرن الــعــشــريــن. يــذكــر في 

ص ١٣٧ - ١٣٨ أن التوسع الغربي ورأس المال األوروبي أدى إلى «السيطرة على طرق 

الشرح  في  ال يتوسع  لكنه  أسواقها»  وغــزو  العربية  البالد  في  التغلغل  ثم  الرئيسة  التجارة 

ليشير إلى وكاالت التأمين األجنبية العاملة في هذه البالد. لعل طبيعة الكتاب التخطيطية 

(١٤٨ صفحة بدون المراجع والفهرس) يفسر غياب التفاصيل ومنها التأمين.

لــعــل مـــا ذكــــره بــشــأن الــمــضــاربــة تــحــت بـــاب االئــتــمــان (ص ١٥٠) والــعــقــد الــمــعــروف 

كما  الــتــأمــيــن،  آللــيــة  الــمــنــظــمــة  الــعــنــاصــر  مـــن  شــيــئــًا  يــضــم  (ص ١٥١)   (commenda) بــاســم 

يتبين من التعريف التالي في كتاب لم يكن قد صدر بعد عندما كتب الدوري أطروحته:

مــن  مـــجـــمـــوعـــة  أو  مـــســـتـــثـــمـــر  بـــمـــوجـــبـــه  يـــعـــهـــد  تــــرتــــيــــب  هــــــو   (Commenda)

الــمــســتــثــمــريــن رأس الـــمـــال أو الــبــضــائــع إلـــى وكـــيـــل - مـــديـــر، يــقــوم بــالــمــتــاجــرة 

بــهــا ومــــن ثـــم يــعــيــد إلــــى الــمــســتــثــمــر (الــمــســتــثــمــريــن) الــمــبــلــغ األصـــلـــي وحــصــة 

يستلم  الوكيل  فــإن  عمله،  على  وكمكافأة  األربـــاح.  من  مسبقًا  عليها  متفقًا 

الــحــصــص الــمــتــبــقــيــة مـــن األربــــــاح. وأيــــة خـــســـارة نــاتــجــة عـــن حـــــوادث الــرحــلــة 

(المستثمرون)  المستثمر  يتحملها  الــتــجــاري  الــمــشــروع  نــجــاح  عـــدم  مــن  أو 

على وجه الحصر، ولن يكون الوكيل بأي حال من األحوال مسؤوًال عن 

خسارة من هذا النوع، وال يخسر سوى وقته والجهد المبذول.

يبدو من المرجح جدًا أن (commenda) مؤسسة متوطنة في شبه الجزيرة 

العربية  تطورت في سياق تجارة القوافل العربية ما قبل اإلسالم (٥).

(٤) الدوري، ص ١٧٢ - ١٧٣.

 Abraham L. Udovitch, Partnership and Profit in Medieval Islam :(٥) ترجمت هذا االقتباس من كتاب
(Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1970), pp. 170, 172.
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الــمــفــيــد أن أنــقــل مــا ترجمته  والــتــأمــيــن. ومـــن  الــعــقــد  هـــذا  مــؤلــفــنــا لــم يــربــط بــيــن  إال أن 

لمؤلف آخر عن نظرية له حول نشأة عقود القرض على السفينة حيث كتب التالي:

ســنــة   ٢٢٥٠ قــــبــــل  الــــبــــابــــلــــيــــون  ابــــتــــدعــــهــــا  لـــــلـــــقـــــروض  الــــعــــقــــد  شــــكــــل  (١)  إن 

قـــــبـــــل الـــــــمـــــــيـــــــالد، وقــــــــــد طـــــــــوروهـــــــــا مــــــــن ُعـــــــــــــرف تــــــــجــــــــاري إلــــــــــى مــــــــا يــــعــــرف 

.(Commenda of Islam) بـ

(٢)  إن الــبــابــلــيــيــن نـــقـــلـــوا هـــــذا الـــعـــقـــد فــــي ســـيـــاق تـــجـــارتـــهـــم إلـــــى الــفــيــنــيــقــيــيــن 

مع  ليتناسب  العقد  على  وتعديــًال  تغييرًا  أدخــلــوا  الــذيــن  والــهــنــدوس، 

متطلبات كل منهم.

(٣)  إن الــفــيــنــيــقــيــيــن قـــد ســـّلـــمـــوا الـــعـــقـــد، الـــــذي قـــامـــوا بــتــعــديــلــه، إلــــى الــتــجــار 

اليونانيين  بضمنهم  المتوسط،  األبيض  للبحر  الشرقية  السواحل  في 

يوجد  التي  الوحيدة  الحالة  وهم  اليونانيين،  وأن  والروديين... إلخ.، 

عنها أدلة، أضافوا تعديالت على الممارسة.

األقــل  وهــو  أو،  اليونانيين  مــن  بالعقد  معرفتهم  استقوا  الرومانيين  (٤)  إن 

احتماًال، من الروديين.

(٥)  إن الــعــقــد كــمــا كـــان مــعــروفــًا ومــســتــخــدمــًا فـــي الــعــصــور الــوســطــى جـــاء، 

حصيلة  النهاية  في  ولكن  الروماني  للعقد  حصيلة  األول،  المقام  في 

للعقد البابلي (٦).

مـــن الــمــؤرخــيــن االقــتــصــاديــيــن اآلخـــريـــن أود أن أذكـــــر اســــم شـــــارل عــيــســاوي صــاحــب 

دراســـات  مــركــز  ١٨٠٠ - ١٩١٤ (بـــيـــروت:  كــتــاب الـــتـــاريـــخ االقـــتـــصـــادي لــلــهــالل الــخــصــيــب، 
من  ُمتاح  هو  ما  المؤلف،  يقول  كما   ، يضمُّ وثائقي  تاريخ  وهو   ،(١٩٩٠ العربية،  الوحدة 

نصوص (ص ٢٧). وال يرد في هذا الكتاب، هو اآلخر، أي ذكر للتأمين. لذلك، فإن ما 

العثمانية  الــدولــة  أرشــيــفــات  فــي  عنه  يكشف  مــن  ينتظر  الــحــاضــر  الــوقــت  فــي  مــتــاح  غير  هــو 

C. F. Trenerry, The Origin and Early History of Insurance (London: P. S. King and Son, 1926). (٦)

لقراءة ترجمة فصل «النشأة والتاريخ المبكر للتأمين في العراق القديم،» من هذا الكتاب راجع: مصباح كمال، 

مؤسسة التأمين: دراسات تاريخية ونقدية (بيروت: منتدى المعارف، ٢٠١٥)، ص ١٥ - ٤١.
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والـــــدول الــتــي اســتــعــمــرت بـــالدنـــا. هــنــاك إشـــــارات صــغــيــرة ومـــحـــدودة فـــي الــمــراجــع األجــنــبــيــة 

يمكن البناء عليها لتقّصي نشاط التأمين في بالدنا (٧).

عن  الـــدوري  عبد العزيز  د.  يتحدث  (ص ٢٥)  عيساوي  شــارل  لكتاب  تقديمه  فــي 

«سيطرة رأس المال األوروبي في المواصالت وفي البنوك وفي الديون العامة ...» لكنه 

ال يذكر التأمين.

الــــمــــؤرخــــيــــن  إهــــــمــــــال  لــــبــــيــــان  أولــــــيــــــة  مـــــحـــــاولـــــة  الــــكــــتــــابــــيــــن هــــــو  هـــــذيـــــن  إن الـــــتـــــوقـــــف عــــــن 

واالقــتــصــاديــيــن الــعــرب لــلــنــشــاط الــتــأمــيــنــي فــي الــعــالــم الــعــربــي، مــع اإلقـــــرار بـــأن اإلشـــــارة إلــى 

كـــتـــابـــيـــن لـــيـــس كـــافـــيـــًا لـــتـــأكـــيـــد صـــحـــة أطـــــروحـــــة اإلهـــــمـــــال. قــــد يـــكـــون هـــنـــاك كـــتـــابـــات تــاريــخــيــة 

المهتمون  يكشف  أن  وآمل  للتأمين.  ذكرًا  منها  البعض  يضم  ربما  عليها،  أطلع  لم  عديدة 

بالموضوع عنه.

دعــنــي أخــتــم بـــاإلشـــارة، أوًال، إلــى فــهــرس مــجــلــة الــمــســتــقــبــل الــعــربــي مـــن الــســنــة األولـــى 
 (١ - ٣٥٠ (األعــــــــــــــــــداد   ٢٠٠٨ نــــــيــــــســــــان/أبــــــريــــــل   - ١٩٧٨ أيــــــــار/مــــــــايــــــــو  الـــــثـــــالثـــــيـــــن:  الـــــســـــنـــــة  حـــــتـــــى 
للتأمين  إشــارة  أيــة  ال يضم  اآلخــر  فهو   ،(٢٠٠٨ العربية،  الــوحــدة  دراســـات  مركز  (بــيــروت: 

بمعناه االصطالحي.

 What Hurts the Purse, Hurts the Soul: Insurance in the Ottoman Empire with :(٧) على سبيل المثل

 Documents from the Collection of David M. Kohen (Istanbul: Ottoman Bank Archives and Research
Centre, 2009).

وما جاء بشأن توسع شركات التأمين البريطانية على الحياة في القرن التاسع عشر، إذ ورد في كتاب صدر قبل 

عـــدة ســنــوات أنـــه مــع الــرفــع الــتــدريــجــي لــتــحــريــم الــتــأمــيــن عــلــى الــحــيــاة فــي أوروبـــــا فــي أوائــــل الــقــرن أصــبــح هـــذا الــفــرع من 

الــتــأمــيــن مـــوضـــوعـــًا لــلــتــصــديــر ولــــو بـــدرجـــة أقــــل مـــن الــتــأمــيــن الـــبـــحـــري. ويـــذكـــر مـــحـــرر الـــكـــتـــاب وكـــاتـــب مــقــدمــتــه أن شــركــة 

غــريــشــام للتأمين عــلــى الــحــيــاة Gresham Life الــتــي تــأســســت عـــام ١٨٤٨ قــامــت بفتح فـــروع ووكــــاالت لــهــا فــي فرنسا، 

بــلــجــيــكــا، ألــمــانــيــا، الــنــمــســا، هــنــغــاريــا، إســبــانــيــا، إضــافــة إلـــى كــنــدا، الــهــنــد، مـــصـــر، وجــنــوب إفــريــقــيــا. (الــتــأكــيــد مــن عــنــدي). 

Robin Pearson (editor), The Development of International Insurance (London: Routledge, 2016), p. 14.

 Winterthur Insurance للتأمين  ونترتور  شركة  أن  ص ٥١،  الكتاب،  هــذا  فــي  المشاركين  أحــد  دراســـة  فــي  ويــرد 

Company السويسرية أن إجمالي أقساط التأمين عام ١٨٨٤ ضم ما نسبته ١٢٪ موزعة على بلجيكا وبلدان أخرى 

بضمنها مصر.
وفي دراسة أخرى في هذا الكتاب بعنوان «العولميات المتنافسة ...» وفي عرضه للمؤتمر العالمي لالكتواريين، 

١٨٩٥ - ١٩٥٠، ص ١٧٠، يبين صاحبها أن المؤتمر كان يعكس الخريطة العالمية لصناعة التأمين فاالجتماعات 

كانت تحت هيمنة الدول الصناعية، ولكن مع مرور الوقت صار المؤتمر يضم اكتواريين من أوروبا الغربية والشرقية 

وأستراليا ونيوزيلندا والهند ومصر.
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واإلشــارة، ثانيًا، إلى استنتاج ذي طابع عام في ورقة نشرتها قبل عشر سنوات جاء 

فيها اآلتي:

ال نــنــكــر أن الــكــتــابــة عـــن الــتــأمــيــن مــســتــمــرة مـــن خــــالل الــنــشــر فـــي الــمــجــالت 

ــنــــيــــة الــــمــــتــــخــــصــــصــــة، عــــلــــى قــــلــــة هــــــــذه الـــــمـــــجـــــالت وضـــــعـــــف إخــــراجــــهــــا  ــيــ ــتــــأمــ الــ

العربية  البالد  مختلف  في  تقام  التي  الندوات  من  العديد  وفي  وتحريرها، 

ومــنــهــا نـــــدوات االتـــحـــاد الـــعـــام الــعــربــي لــلــتــأمــيــن. كــمــا أن بــعــض الــجــامــعــات 

تــقــديــرنــا،  الــتــأمــيــن. المشكلة األســاســيــة، فــي  بــتــدريــس مــــادة  والــمــعــاهــد تــقــوم 

تـــكـــاد أن تــنــحــصــر فـــي الــفــقــر فـــي الــبــحــث الـــتـــاريـــخـــي واألكــــاديــــمــــي. لـــم تقم 

لــلــكــتــابــة عـــن تــاريــخــهــا،  الــقــائــمــة، حــســب عــلــمــنــا، بتكليف بــاحــث  الــشــركــات 

ولــــم يــقــم أركـــــان صــنــاعــة الــتــأمــيــن الــمــخــضــرمــون بــتــدويــن ســيــرهــم الـــذاتـــيـــة أو 

مذكراتهم. وال تزال مكتبة التأمين العربية تفتقر إلى بيبلوغرافيا بالمؤلفات 

الـــعـــربـــيـــة فــــي الـــتـــأمـــيـــن (كــــتــــب، مـــــقـــــاالت، نــــصــــوص مــــحــــاضــــرات، وغــــيــــرهــــا). 

أحد  أو  الــواحــدة  للشركة  اإلحــصــائــيــة،  المجموعات  إلــى  أيــضــًا  تفتقر  وهــي 

وال نقرأ  الناشئ.  الباحث  تعين  والتي  طويلة  فترات  تغطي  التي  األســواق، 

وما  التأمينية.  لألرصدة  االستثماري  االقتصادي،  للدور  ُينّظر  أو  يرصد  ما 

يــكــتــب عـــن بــعــض أوجــــه الــنــشــاط الــتــأمــيــنــي ال يــحــيــل الـــقـــارئ إلـــى الــمــصــادر 

والـــمـــراجـــع وهــــي ضـــروريـــة لــخــلــق حــالــة مـــن الـــوعـــي الــمــشــتــرك بــهــا وتسهيل 

البحث (٨).

• هناك، إذن، غياب على مستوى األسواق وعلى مستوى الشركات. ما هو السبب 

وراء هذا الغياب؟
إن االنطباع العام عندي هو غياب دراسة تاريخ النشاط التأميني في العالم العربي 

رجــاالت  بهم  وأعــنــي  األفــــراد،  ومــســتــوى  الــشــركــات،  ومــســتــوى  األكــاديــمــي،  المستوى  على 

عن  ُكــتــب  مــا  إن  الــتــأمــيــن؟).  مــجــال  فــي  تجربته/تجربتها  وّثـــق  منهم  التأمين (كــم  وســيــدات 

الـــمـــوضـــوع ال يـــتـــعـــدى الــــســــرد الــبــســيــط مــــع الــقــلــيــل مــــن الــتــعــلــيــق. وأزعـــــــم أن مــنــهــج الـــتـــاريـــخ 

(٨) مصباح كمال، أوراق في تاريخ التأمين في العراق: نظرات انتقائية (بغداد: منشورات شركة التأمين الوطنية، 

٢٠١١ [٢٠١٢])، فصل «مداخلة حول تحديث البحث في التأمين وتاريخه في العالم العربي،» ص ١٥٥.

<http:// :نشر أصــــــــًال فــي مجلة الــتــأمــيــن الــعــربــي، الــعــدد ٩٩، ٢٠٠٨. نشر أيــضــًا فــي مــوقــع مــجــلــة التأمين العراقي
misbahkamal.blogspot.com/2009/03/99-2008.html>.
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االقــتــصــادي لــيــس مــتــطــورًا عــنــدنــا، والــفــرع الــخــاص مــنــه ذلـــك الـــذي يــرتــبــط بــتــاريــخ األعــمــال 

ال يجد له حضورًا، وأعني بهذا ذلك الفرع الذي يعالج تاريخ الشركات وبنيتها الداخلية 

الشركات  وتأثير  العمل،  وأرباب  العاملين  بين  والعالقات  العمل  وأساليب  عليها  والرقابة 

على الحياة االجتماعية وسيرة أصحاب الشركات والمشاريع الفردية وغيرها.

تأخرت  الــتــاريــخ  وكــتــابــة  الــتــأريــخ.  بأهمية  الــحــس  فــي  نقصًا  نعاني  ثقافتنا  فــي  • نحن 

قرونًا بعد ظهور اإلسالم. ابن خلدون هو أول من كتب تاريخًا بالمعنى العلمي للكلمة.
الــعــالــمــة،  أو  الشعبية  ثقافتنا  فــي  تــمــامــًا  مــفــقــودًا  لــيــس  الــتــاريــخــي  الــحــس  أن  رأيــــي  فــي 

واستنطاق  التاريخ  محاكمة  مــن  بــدًال  الماضي  فــي  متكّلسًا  بقي  حــٌس  أنــه  إال  حاضر  فهو 

نصوصه، أعني بهذا التراث المهيمن. الحس النقدي بالتاريخ له حضور لدى النخب غير 

األساسية  فالنصوص  اإلســالم،  على  مقصورًا  ليس  قرونًا  التاريخ  كتابة  تأخر  إن  الرسمية. 

كتبت  أنها  وحتى  مبادئها  عن  اإلعــالن  من  قــرون  بعد  كتبت  األخــرى  التوحيدية  للديانات 

في غير أوطانها.

لقد صار هذا التاريخ الذي تتحدث عنه، وهو تاريخ يجمع بين وقائع هي موضوع 

اتفاق عام بين الباحثين وأخرى متخيلة، مؤدلجة، تخدم قضية الهوية واالنتماء الديني أو 

القومي أو مصالح السلطة.

علم  تأسيس  في  ساهمت  قواعد  المقدمة  في  وضع  خلدون  ابن  أن  المفارقات  من 

االجــتــمــاع لكنه لــم يطبق هــذه الــقــواعــد على كــتــاب الــعــبــر، وديـــــوان الــمــبــتــدأ والــخــبــر فــي أيــام 

الــعــرب والــعــجــم والــبــربــر، ومــن عــاصــرهــم مــن ذوي السلطان األكــبــر، فجاء ســردًا للحوادث 
والملوك من ذوي السلطان األكبر.

 (٢٠١١) انــــتــــقــــائــــيــــة  نــــــظــــــرات  الــــــعــــــراقــــــي:  الــــتــــأمــــيــــن  تــــــاريــــــخ  فــــــي  أوراق  كـــتـــابـــي  تـــقـــديـــم  فــــي 

كتبت اآلتي:

معلن  غير  يظل  حس، ربما  غير  التأميني  النشاط  ماضي  دراسة  من  نكسبه  الذي  ما 

وغــيــر مــحــدد، بــاســتــمــرار تــجــربــة جــمــاعــيــة فــي مــجــال اقــتــصــادي مــحــدد بــتــنــا ورثــــة لــهــا. لكننا 

كان  لو  ربما  الحاضر.  الوقت  في  التأمين  ممارسي  بين  الحس  لهذا  حضورًا  نجد  بالكاد 

هناك كتاب عن تاريخ هذا النشاط فإنه كان سيعزز من حضور هذا الحس، ولحّفز على 

رؤية الماضي، كما الحاضر، من أرضية معرفية.
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علم  والتوثيق  بالتوثيق.  االهتمام  بعدم  نفسه  عن  يعّبر  اإلحساس  في  النقص  • هذا 

له أصوله. نحن لم يكن لدينا اهتمام بحفظ وتبويب البيانات.
أنت ترى أحد وجوه النقص باإلحساس بالتاريخ في عدم االهتمام بالتوثيق. لعلك 

تتحدث عن معرفة بفضل عملك في أكثر من شركة. مشكلة التوثيق ال تقتصر على شركة 

عــلــى سبيل المثال  لــنــأخــذ  وغــيــرهــا.  وضــريــبــيــة  الــتــأمــيــن، بــل تمتد إلـــى جــهــات أخـــرى رقــابــيــة 

المرتبطة  األســاســيــة  الــمــســتــنــدات  عــن  الــكــشــف  نستطيع  هــل  تـــرى  الــشــركــات،  تسجيل  دائــــرة 

بــتــأســيــس وتــســجــيــل شــركــة الــتــأمــيــن؟ بــافــتــراض وجــــود الــمــســتــنــدات، هــل جـــرى الــعــمــل على 

تحويلها إلى سجالت رقمية سهلة الحفظ؟

أعـــرف أن إحـــدى شــركــات الــتــأمــيــن الــعــراقــيــة تــكــدســت لــديــهــا نــســخ مــن وثــائــق التأمين 

والسجالت الحسابية وغيرها، وألنها قديمة وال تتوفر على مخازن مناسبة، فقد تخلصت 

قوانين  وجـــود  رغــم  هــذا  محضر.  فــي  أتــلــف (بــحــرقــهــا)  مــا  تسجيل  دون  حتى  معظمها  مــن 

بأنها  تّدعي  أخرى  تأمين  شركة  أن  حين  في  إتالفها.  وقواعد  الوطنية  الوثائق  حفظ  تحدد 

فإن  صحيحًا  االدعــاء  هذا  مثل  كان  وإن  إدارتها،  مجلس  اجتماع  محاضر  بجميع  تحتفظ 

هذه المحاضر هي مصدر أساس لتاريخ تطور هذه الشركة.

• أعــــتــــقــــد هــــنــــاك صـــعـــوبـــة فــــي كـــتـــابـــة تــــاريــــخ الـــتـــأمـــيـــن خـــصـــوصـــًا بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الـــبـــدايـــات 

والمراحل المبكرة. أين هي الوثائق؟ الله أعلم.
ال شـــك بـــأن هــنــاك صــعــوبــات كــبــيــرة أمــــام الــبــحــث فـــي كــتــابــة تـــاريـــخ الــتــأمــيــن الــعــربــي. 

والوثائق  المستندات  وجــود  أماكن  اكتشاف  هي  الباحث  مهاّم  من  واحــدة  أن  أرى  لكنني 

واألدلة. قد يستدعي هذا االكتشاف البحث في دوائر ومؤسسات خارج شركات التأمين: 

الصحف  الضريبة،  دوائــر  التأمين،  قوانين  الحريق،  إطفاء  دوائــر  الشركات،  تسجيل  دوائــر 

ومـــجـــالت الــتــأمــيــن وإعــــالنــــات شـــركـــات الـــتـــأمـــيـــن، مــحــاضــر اجـــتـــمـــاعـــات ومــنــهــا اجــتــمــاعــات 

المختصة  واللجان  الموظفين  تقارير  الــشــركــات،  مــن  الــصــادرة  الكتيبات  اإلدارة،  مجالس 

نماذج  اليد)،  بخط  تكتب  (كانت  والتعويض  التأمين  وثائق  سجالت  معّينة،  قضايا  حول 

الذين  ألولئك  األجنبية،  (بضمنها  الذاتية  والسير  المذكرات  كتب  القديمة،  التأمين  وثائق 

عملوا في البلدان العربية)، الفتاوى الدينية ...إلخ (٩).

(٩) لــي محاوالت أولية لالستفادة مما هو متاح للكتابة عن جوانب من تاريخ التأمين في الــعــراق، نشرتها في 

كـــتـــابـــي أوراق فـــــي تـــــاريـــــخ الـــتـــأمـــيـــن فـــــي الــــــعــــــراق. نـــشـــرت بـــعـــدهـــا أوراقـــــــــًا أخــــــرى ومـــنـــهـــا: «الـــتـــأمـــيـــن فــــي األرشــــيــــف الـــيـــهـــودي 
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المكتشفة،  الوثائق  محتويات  اجــتــرار  مجرد  ليست  التاريخية  الكتابة  فــإن  وبالطبع، 

بل تحليلها باستخدام المناهج واألدوات الجديدة التي يعتمدها المؤرخون.

على  يــدل  هــذا  هــل  الجمعية.  ذاكرتنا  وعلى  وعادياتنا  متاحفنا  على  اعتدينا  • نحن 

وعــــي بـــالـــتـــاريـــخ؟ حــيــنــمــا احــتــلــت إســـرائـــيـــل عــاصــمــة لــبــنــان عــــام ١٩٨٢ أول شــــيء فــعــلــتــه هو 
نهب مكتبة وأرشيف مركز األبحاث الفلسطيني.

نــعــم، اعــتــديــنــا عــلــى آثـــارنـــا ومــتــاحــفــنــا ودوائـــــر أخـــرى بــمــا فيها الــمــكــتــبــات (الـــعـــراق بعد 

داعش  احتالل  وكذلك  صــارخ  مثٌل   ٢٠٠٣ نيسان/أبريل  في  األمريكي  واالحــتــالل  الغزو 

فــي ٢٠١٤ لــعــدد مــن الــمــدن ومــنــهــا الــمــوصــل) ال بـــل إنــنــا (ومــــا زلـــت أتــحــدث عــن الــعــراق 

برج  من  تبقى  مما  (السرقة)  االستفادة  حرية  ألنفسنا  أعطينا  مصر)  ليشمل  حديثي  ويمتد 

نقل  فــي  دوره  االســتــعــمــاري  للغرب  وكـــان  االتـــجـــار (١٠).  بــغــرض  والــســرقــة  البيوت  لبناء  بــابــل 

آثارنا الحضارية إلى متروبوالتها (ربما تتذكر فيلم المومياء لشادي عبد السالم).

أنت تذكر نهب مكتبة وأرشيف مركز األبحاث الفلسطيني في بيروت عام ١٩٨٢. 

 ٧٠٠ (إزالـــة  االستيطاني  الصهيوني  بالمشروع  ارتبطت  قديمة  سياسة  مــن  جـــزءًا  هــذا  كــان 

احتالل  الفلسطينيين،  حركة  تضييق  أخرى،  وأماكن  البلدات  أسماء  تغيير  فلسطينية،  قرية 

المزيد من األرض الفلسطينية، والقائمة تطول إذ إن المشروع االستيطاني ما زال قائمًا). 

الذاكرة  لتقويض  مستمرة  محاولة  من  جــزءًا  كان  بيروت  في  إسرائيل  دولــة  به  قامت  ما  إن 

الرجعية  العقلية  مخلفات  نتذكر  أن  علينا  موضوعيين  نكون  ولكي  الفلسطينية.  الجمعية 

فــي مــا يــخــص الــتــعــامــل مــع الــمــواطــنــيــن المسيحيين والــيــهــود فــي الــبــالد الــعــربــيــة واالخـــتـــراق 

<https://www.academia.edu/29134567/Insurance_in_ الموقعين التاليين:  فــي  نــشــرت  أولـــيـــة،»  قــــراءة  الــعــراقــي: 

the_Iraqi_Jewish_Archives>, <http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2016/10/httpswww.html>.

وانتهيت مؤخرًا من كتابة مقال بعنوان «المصور آرشاك والسفارة البريطانية والتأمين ١٩٥٨: هامش على غطاء 

وثيقة التأمين من الحريق» لم ينشر بعد. وأرشاك هذا كان واحدًا من أقدم المصورين في العراق، تعّرض محله إلى 

دمــار من قبل الجماهير الثائرة ضد الحكم الملكي في تموز/يوليو ١٩٥٨، ولما استقر الوضع راجــع شركة التأمين 

أعمال  مــن  الناشئة  الخسائر  تستثني  التأمين  وثيقة  ألن  تعويضه  رفــضــت  الــشــركــة  لكن  الــمــاديــة  خــســائــره  عــن  لتعويضه 

الشغب أو الهيجان الشعبي. وفي الفترة نفسها تعرضت السفارة البريطانية إلى أضرار، ومقتل أحد موظفيها، وانتهت 

دعوى السفارة بتعويض رضائي من قبل حكومة الثورة.

 Milbry Polk and Angela M. Schuster (editors), The Looting of the Iraq Museum, Baghdad (١٠)
(New York: Harry N. Abrams, Inc, 2005).
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مواطنيها  مــن  إلفــراغــهــا  اجــتــمــعــا  الــلــذيــن  الــعــربــيــة  الــبــلــدان  فــي  الــيــهــودي  للجسم  الــصــهــيــونــي 

اليهود. في العراق أسقطت الجنسية العراقية عن المواطنين اليهود عام ١٩٥٠.

وتسأل إن كان ما قمنا به يدل على وعي بالتاريخ؟ الجواب الجاهز هو: قطعًا ال.

السلطة،  اغتصاب  عند  يبدأ  التاريخ  طويــًال،  عانيناها  التي  السلطوية  األنظمة  • في 

فما هي أهمية التاريخ؟ ليس بعيدًا عن ذلك (التفكير االنقالبي) ما يحصل في شركاتنا. 
كل مسؤول جديد يعمل على تجاهل إنجازات من سبقوه.

عــــــــدم نـــــضـــــوج فـــــكـــــرة الـــــــدولـــــــة الــــمــــدنــــيــــة يـــــــوازيـــــــه عــــــــدم نـــــضـــــوج الــــفــــكــــر  الـــــمـــــؤســـــســـــي، أعـــنـــي 
المؤسسة ككيان يبنيه جيل تلو آخر. ورسا لتنا هي أن على قطاع التأمين االهتمام بالتوثيق 
وحفظ البيانات وكتابة تاريخ األسواق والشركات العريقة. الحظ إصدارات السويس ري 
بمناسبة مرور ١٥٠ سنة على إنشائها؟ هناك بروفيسور جامعي مشارك في إعداد الكتاب.

عــنــدمــا ُتــغــَتــصــب الــســلــطــة يـــبـــدأ تـــاريـــخ جـــديـــد يــلــغــي، أو يـــحـــاول أن يــلــغــي، مـــا ســبــقــه. 

التاريخ الجديد هو إعادة كتاب تاريخ الماضي ليكون متناسبًا مع تفكير مغتصبي السلطة. 

المسؤولين  ولــوال  مظلمًا،  مكانًا  الماضي  اعتبار  شركاتنا  في  الجديد  التاريخ  هذا  ويتخذ 

ولكني  الصحة،  من  شــيء  فيه  هــذا  قولك  الــوجــود.  من  تختفي  أن  الشركة  لكادت  الجدد 

العامة  الــتــأمــيــن  شــركــات  بــيــن  أوًال،  بــالــتــفــريــق،  الــتــدقــيــق،  يــســتــوجــب  كــهــذا  مــوضــوعــًا  أن  أرى 

وشركات التأمين الخاصة، وثانيًا، البحث في ما كان قائمًا وما جاء بعده، وقراءة ما صدر 

من أقوال وبيانات من ِقَبل اإلدارات.

تــــقــــول إن عـــلـــى قــــطــــاع الـــتـــأمـــيـــن االهــــتــــمــــام بـــالـــتـــوثـــيـــق وحــــفــــظ الــــبــــيــــانــــات. هــــــذا مــطــلــب 

االهــتــمــام مطلوب ألغــراض  قــانــونــي، كما أشـــرُت إلــيــه فــي مــكــان آخــر مــن حــوارنــا. كما أن 

الــنــظــر فـــي مــطــالــبــات الــتــأمــيــن الــقــديــمــة، وخـــاصـــة فـــي مــجــال الــمــســؤولــيــة. وتـــعـــرف أن وثــائــق 

الــتــأمــيــن مـــن الــمــســؤولــيــة كــانــت تــقــوم عــلــى أســــاس مـــا يــعــرف بـــوقـــوع الـــخـــســـارة أو الــحــادث 

سابقة  عــقــود  عــدة  إلــى  تاريخها  فــي  تــرجــع  قــد  الــحــادث  وواقــعــة   (loss occurring basis)

الوثائق  تلك  إلــى  بالنسبة  الــحــال  هــو  كما  المنصرم)،  الــقــرن  أربعينيات  إلــى  يعود  (بعضها 

الــتــي كــانــت تغطي أخـــطـــارًا تشمل الــتــعــامــل مــع االســبــســتــوس. أنـــا أتــحــدث هــنــا عــن أســـواق 

التأمين الغربية، لكننا قد ال نكون بعيدين عنها في المستقبل.
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دعوُتك لقيام قطاع التأمين بكتابة تاريخ األسواق والشركات العريقة هي حلم بعيد 

ذهبي  أو  فضي  كيوبيل  مناسبة،  تنهض  عندما  وحــتــى  الــتــاريــخــي.  الــحــس  لضعف  الــمــنــال 

ال يتعدى  الــتــأمــيــن  مــؤســســات  فــي  الــحــالــيــة  اإلدارات  لـــدى  الــتــاريــخــي  الــحــس  فـــإن  غــيــره،  أو 

يكشف  بريطانيا  فــي  التأمين  ســوق  مــع  المقارنة  إن  كتيب.  أو  كـــراس  خــالل  مــن  االحــتــفــاء 

عن التخلف المريع في مجال الكتابة التاريخية عن التأمين. لنأخذ مثالين: عندما اقترب 

ذكرى مرور ٢٥٠ سنة على شركة صن اإلنكليزية (١٧١٠ - ١٩٦٠) كّلفت إدارتها أستاذًا 

في  للتأمين  تــاريــخ  ذاتـــه  الــوقــت  فــي  هــو  الـــذي  الــشــركــة  تــاريــخ  لكتابة  أوكــســفــورد  جامعة  فــي 

السويسرية  على تأسيس الشركة  مرور ١٥٠ سنة  اآلخر يخص ذكرى  المثال  بريطانيا (١١). 

والـــشـــؤون  الـــتـــاريـــخ  بـــروفـــيـــســـور  جــيــمــس،  هــــارولــــد  ُكـــّلـــف  عــنــدمــا  الــتــأمــيــن (١٨٦٣)،  إلعــــــادة 

الدولية في جامعة برنستون، لتحرير كتاب عن هذه المناسبة، كتاب هو في الوقت نفسه 

تاريخ النتشار وتوسع التأمين في العالم. وتعاون معه ثالثة أساتذة من جامعة ماربوغ في 

ألمانيا، والمعهد الفيدرالي للتكنولوجيا في زيورخ، وجامعة زيورخ (١٢).

طـــالـــمـــا أن الـــبـــحـــث فــــي تــــاريــــخ الـــتـــأمـــيـــن الـــعـــربـــي لـــيـــس مـــتـــيـــســـرًا فــــي الــــوقــــت الـــحـــاضـــر، 

بالبحث  مؤرخ/مؤرخين  بتكليف  جمعياته،  خالل  من  عربي،  سوق  كل  قيام  من  فال أقّل 

الـــذي أنجز  للتأمين  الــمــصــري  االتــحــاد  مــثــال  ولــنــا  الـــواحـــدة.  الــســوق  فــي  التأمين  تــاريــخ  فــي 

اآلخـــر هو  فالتمني  ذلـــك،  تــعــّذر  إن  صــنــاعــة الــتــأمــيــن فـــي مــصــر عــبــر قـــرن ونــصــف (٢٠١٤). 
قيام الشركات ذاتها بتكليف من يقوم بالبحث في تاريخها.

إن االهـــتـــمـــام بـــتـــاريـــخ الــتــأمــيــن فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي ال يــعــفــيــنــا مـــن دراســــــة حـــاضـــر هــذا 

مجلة  في  عربي  ضامن  مفكرة  عنوان  تحت  زخور  جوزف  الزميل  يكتبه  ما  ولعل  التأمين. 

البيان االقتصادية ُيشّكل في مجموعه ما يمكن أن نسميه «الحاضر كتاريخ» فهو صاحُب 
حٍس بالتاريخ. أتمنى عليه أن يتوسع في الكتابة خارج محددات النشر في المجلة.

 P G M Dickson, The Sun Insurance Office, 1710-1960 (London: Oxford University Press, (١١)
1960).
 Barry Supple, :وهناك كتاب مماثل له كتبه بروفيسور التاريخ االقتصادي واالجتماعي في جامعة سيسيكس

 The Royal Exchange Assurance: A History of British Insurance, 1720-1970 (Cambridge University
Press, 1970).
 Sir William Schoolong, Alliance Assurance, 1824-1924 (London: أكــاديــمــيــة مــنــهــا:  غــيــر  أخــــرى  وكــتــب 
Alliance Assurance Company, 1924).

أما الكتب المكرسة لتاريخ لويدز فهي عديدة.

 Harold James (editor), Peter Borscheid, David Gugerli, Tobias Straumann, The Vale of Risk: (١٢)
Swiss Re and the History of Insurance (Oxford University Press, 2013).
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فيه «إن  فيلدمان، جاء  جيرالد  أمريكي،  كتاب لمؤرخ  من  باقتباس  لي  أنهيت مقالة 

الــعــمــل عــلــى تـــرويـــج تـــاريـــخ نــقــدي لــألعــمــال [تـــاريـــخ الـــشـــركـــات] يــقــع فـــي خــانــة الــمــســؤولــيــة 

العامة مثلما ُيعّبر عن سياسة حكيمة، فمجتمع األعمال هو المستفيد من التقييم الرصين 

خالل  الشركة  تاريخ  في  البحث  المؤرخ  هــذا  أليانز  شركة  إدارة  كّلفت  لقد  لتاريخه» (١٣). 

فترة الحكم النازي لكشف ما كان غامضًا أو مستورًا، والتوصل إلى فهم لماضي الشركة 

وقياداتها وموظفيها.

• هـــنـــاك اآلن مـــؤرخـــون يــمــلــكــون عــــدة شــغــل مــمــتــازة ولــكــنــي أتـــحـــدث عــمــا هـــو خـــارج 

الدوائر األكاديمية.
الـــنـــصـــوص  صـــحـــة  وتـــدقـــيـــق  والــــمــــقــــارنــــة  والـــتـــحـــلـــيـــل  الـــبـــحـــث  أدوات  الـــشـــغـــل،  عـــــدة  إن 

عقل  يحترم  كتاب  إلنــتــاج  وخــارجــهــا  األكاديمية  الــدوائــر  فــي  ذاتــهــا  بحد  مطلوبة  والــوقــائــع، 

ــــقـــــارئ الــــذكــــي والـــمـــخـــتـــص. لــكــنــنــا نـــعـــرف بـــــأن الــــوقــــائــــع تـــظـــل خـــاضـــعـــة لــلــفــهــم والــتــفــســيــر.  الـ

حولهما  النقاش  أن  لتكتشف  الفرنسية  والثورة  األمريكية  الثورة  تاريخ  إلى  تنظر  أن  يكفي 

ال يــــزال مــســتــمــرًا. وهــــذا هــو جـــزء مــن قــــراءة الــمــاضــي فــي ضـــوء الــتــراكــم الــمــعــرفــي الــحــاضــر 

واستشراف المستقبل.

وتعرف بأن الكتابة التاريخية لم تعد مقصورة على سرد الوقائع واألحداث اعتمادًا 

على نصوص الماضي ومعطياته، بل صارت تنطلق من إشكاليات زماننا الراهنة، صراحة 

ما  هــذا  جـــديـــدة (١٤).  معرفة  وإنــتــاج  اإلشــكــالــيــات  مــع  للتعامل  الــتــاريــخ  وتسترجع  ضــمــنــًا،  أو 

أحسست به وأنا أقرأ كتابًا في التاريخ حول جاذبية التأمين وكيف عملت شركات التأمين 

أدوات  بــاســتــخــدام  والـــحـــوادث  الــمــوت  يقين  مــن  للتحوط  الــتــأمــيــن  عــلــى  طــلــب  تــولــيــد  عــلــى 

العلم (١٥).

 Gerald D. Feldman, Allianz and the German Insurance Business, 1933-1945 (Cambridge: (١٣)
Cambridge University Press, 2001), p ix.

(١٤) فـــــــــي أوائـــــــل ٢٠١٨ قــــــرأت كـــتـــابـــًا عــــن الــــحــــروب الــصــلــيــبــيــة بـــعـــد أن أغــــرانــــي عـــنـــوانـــه الـــمـــثـــيـــر، وذّكـــــرنـــــي بــالــغــزو 

واالحــتــالل األنجلو - أمريكي للعراق تحت ذريعة منع النظام الدكتاتوري في العراق لتوجيه أسلحة الدمار الشامل 

لضرب بريطانيا والــواليــات المتحدة األمريكية. ولــك أن تستدعي التخطيط المسبق لهذه الحرب الصليبية الجديدة 

 Christopher Tyerman, How to Plan a Crusade: Reason and الــصــلــيــبــيــة).  تعبير  اســتــخــدم  االبـــن  بـــوش  (جــــورج 

Religious War in the High Middle Ages (London: Allen Lane, 2015).

 Geoffrey Clark, Gregory Anderson, Christian Thomann and J-Matthias Graf von der (١٥)
Schulenburg (editors), The Appeal of Insurance (Toronto: University of Toronto Press, 2010).
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ربـــمـــا لـــن نــجــد خـــــارج الــــدوائــــر األكـــاديـــمـــيـــة مـــا يـــرقـــى إلــــى مــســتــوى الــكــتــابــة الــتــاريــخــيــة 

األكاديمية حول التأمين.

• عند الحديث عن تاريخ التأمين، هل نحن، في رأيك، نقصد التاريخ االقتصادي 

أم تاريخ الوقائع؟
أنا أقصد الوقائع والتحليل االقتصادي لموضوع التأمين. فال يمكن أن نفهم حقيقة 

األمور من دون تحليل اقتصادي أو فهم الخلفية االقتصادية لمجريات األمور.
تــــاريــــخ الـــوقـــائـــع هــــو مــــا تـــقـــوم بــــه شــــركــــات الـــتـــأمـــيـــن عـــنـــدمـــا تـــصـــدر كــتــيــبــات عــــن يــوبــيــل 

فــضــي أو ذهـــبـــي، حــيــث تـــســـرد الـــوقـــائـــع، بــلــغــة بــرقــيــة فـــي مــعــظــم األحــــيــــان، كـــتـــاريـــخ تــأســيــس 

بأي  يرتبط  أن  دون  مــن  وهـــذا  الشركة ...إلــــخ.  وأقــســام  العامين،  الــمــدراء  وأســمــاء  الــشــركــة، 

التدبر  وثقافة  الخطر  تجاه  المواقف  في  والتحوالت  االقتصادي  السياق  عرض  أو  تحليل 

للمستقبل وغيرها.

بهذا  وهــو  الــمــاضــي،  فــي  التغيير  عملية  وفهم  بــدراســة  معنّي  االقــتــصــادي  الــتــاريــخ  إن 

ويلجأ  مختلفة  عــلــمــيــة  تــخــصــصــات  يــعــتــمــد  الــتــاريــخ  مـــن  مــتــخــصــصــًا  فـــرعـــًا  إال  لــيــس  الــمــعــنــى 

إلى األدلة وأدوات البحث. فالمؤرخ االقتصادي يستخدم المفاهيم والنظريات واألدوات 

التأميني،  الــنــشــاط  على  تــؤثــر  الــتــي  التاريخية  القضايا  لــدراســة  االجتماعية  للعلوم  البحثية 

أي  غيرها،  دون  مــن  الــبــلــدان  بعض  فــي  التخلف  أو  االقــتــصــادي  النمو  المثل:  سبيل  على 

وأسباب  والهجرة،  السكاني  التغيير  وراء  تكمن  التي  العوامل  االقتصادية،  التنمية  تاريخ 

حــــدوث األزمـــــات الــمــالــيــة، واآلثـــــار االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة لــلــحــروب، الــســيــاســة الــنــقــديــة 

البشري  الــمــال  ورأس  التعليم  ودور  االجتماعي،  والضمان  التقاعد  وسياسات  والمالية، 

والتغيير  االقتصادي،  األداء  على  األعمال/الشركات  تنظيم  وتأثير  االقتصادي،  التغيير  في 

في السلوك االجتماعي في الماضي (١٦).

في دراسة مؤسسة التأمين؟  هذا المنهج  قد ينهض السؤال: ما عالقة التأمين بمثل 

ذكرتها  التي  األمثلة  إن  االقــتــصــادي.  سياقه  فــي  التأمين  تــاريــخ  نبحث  عندما  العالقة  تقوم 

لها آثارها على النشاط التأميني، ذلك ألن التأمين يرتبط ويعكس ما هو قائم من أوضاع 

<https://voxeu.org/article/why-economics-needs- االقـــتـــصـــادي، راجـــع:  الــتــاريــخ  بــأهــمــيــة  (١٦) لــلــتــعــريــف 
economic-history>.
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عــامــة. وقـــد نضيف إلـــى ذلـــك الــبــعــد الــســوســيــولــوجــي واألخـــالقـــي فــي دراســــة تــطــور التأمين 

على الحياة  مثــالً (١٧).

دعــــنــــي أقـــتـــبـــس مــــطــــوًال مــــن مـــقـــالـــة نــــشــــرت فــــي جــــريــــدة الـــــحـــــيـــــاة حــــــول «مـــنـــهـــج الــكــتــابــة 

للتوجه  عرضه  معرض  ففي  [الفرنسية]»،  الحوليات  ومــدرســة  خــلــدون  ابــن  عند  التاريخية 

الــتــاريــخــيــة وتـــحـــت عـــنـــوان «أدوات الــــمــــؤرخ: مـــن الــتــاريــخ  الــكــتــابــة  فـــي  الـــجـــديـــد  الــمــنــهــجــي 

الممكن أو المستحيل إلى التاريخ المشكل،» يقول الكاتب:

فــــي ســـيـــاق هـــــذا الـــتـــوجـــه الــمــنــهــجــي الـــجـــديـــد، حـــــدث تـــحـــول جــــوهــــري عــلــى 

مستوى األدوات التي كان يتوسل بها المؤرخ في كتابة التاريخ. فلم تعد، 

ومدرسة  خلدون  ابن  عند  التقليدي  بمعناها  المكتوبة  الوثيقة  لذلك،  تبعًا 

كما  الــتــاريــخ  كــتــابــة  فــي  والــمــعــتــبــرة  الممكنة  الــوحــيــدة  األداة  هــي  الــحــولــيــات 

قــولــهــم: «ال  روادهــــا  عــن  اشتهر  الــتــي  الوثائقية  الــمــدرســة  ذلــك  على  ألــحــت 

المكتوبة.  الوثيقة  أي  وثــيــقــة»،  دون  مــن  وال تــاريــخ  الــوثــائــق،  يــعــوض  شــيء 

فخالفًا لهذا التصور التقليدي للوثيقة التاريخية، أضحى في اإلمكان عند 

وإعـــادة  بــل  الــتــاريــخ،  كتابة  الــحــولــيــات،  مــدرســة  رواد  عند  كما  خــلــدون  ابــن 

وغير  محددة  غير  وثائق  على  اعتمادًا  والتصحيح،  المراجعة  قصد  كتابته، 

محدودة، وأحيانًا غير متوقعة.

الــتــاريــخــي،  الــحــدث  إثــبــات  خــلــدون فــي مقدمته كــيــف يمكن  فــقــد بــّيــن ابـــن 

من  شبكة  في  مندرجة  اجتماعية  واقعة  السياق  هذا  في  عنده  تحّول  الذي 

وإنما  المكتوبة،  الوثيقة  على  فقط  بــاالعــتــمــاد  ليس  المتداخلة،  الــعــالقــات 

«طبائع  أسماه  ما  إلــى  استنادًا  واالستحالة،  اإلمــكــان  قانون  إلــى  باالحتكام 

مدرسة  ذلك  أوضحت  كما  الوثيقة،  مفهوم  توسيع  خالل  ومن  العمران». 

ــيـــــرة، كـــتـــابـــة الـــتـــاريـــخ  ــ الـــحـــولـــيـــات؛ أضـــحـــى فــــي اإلمـــــكـــــان، بــحــســب هـــــذه األخـ

وإعــــــــــادة كـــتـــابـــتـــه مــــن خــــــالل مـــضـــامـــيـــن مــخــتــلــفــة وغــــيــــر مـــتـــوقـــعـــة اســــتــــنــــادًا إلـــى 

مفهومها الــجــديــد لــلــتــاريــخ وألدواتـــــه حــيــن أصــبــح كــل شـــيء عــنــدهــا تــاريــخــًا 

(١٧) هــــنــــاك دراســــة رائــــدة حـــول تــطــور الــتــأمــيــن عــلــى الــحــيــاة فــي الـــواليـــات الــمــتــحــدة تــتــنــاول الــتــغــيــيــر فــي الــمــواقــف 

الــثــقــافــيــة واإليـــديـــولـــوجـــيـــة الـــتـــي اكــتــنــفــت هــــذا الـــتـــطـــور، وكـــيـــف ســـلـــوك الـــنـــاس وكـــيـــف أصـــبـــح الـــمـــوت مــوضــوعــًا لــلــتــأمــيــن. 

 Viviana A. Rotman Zelizer, Morals and Markets: The Development of Life Insurance in the United
States (New York: Columbia University Press, 1979).



١٧٩

كما  أو   ،«Tout est histoire, tout est document» وثيقة  شــيء  وكــل 

ما  كل  ال منتهيًا.  يكون  يكاد  التاريخية  الشهادات  بلوخ: «تنوع  مــارك  قــال 

يــمــكــن اإلنـــســـان أن يــقــولــه أو يــكــتــبــه، كـــل مـــا يــصــنــع، كـــل مـــا يــمــس، يــمــكــن ـ 

ويجب - أن يخبرنا به [عن اإلنسان موضوع التاريخ]». الشيء نفسه أكده 

الــتــاريــخ  أن  شــك  قــــال: «ال  حــيــن   (Lucien Febvre) فــيــفــر  لــوســيــان  زمــيــلــه 

يكتب اعتمادًا على الوثائق المكتوبة، إن وجدت. لكن يمكن، بل يجب، 

أن يــكــتــب اعــــتــــمــــادًا عـــلـــى كــــل مــــا يــســتــطــيــع الــــبــــاحــــث، بـــمـــهـــارتـــه وحـــــذقـــــه، أن 

يستنبطه من أي مصدر: من المفردات والرموز، من المناظر الطبيعية ومن 

تركيب اآلجّر، من أشكال المزارع ومن األعشاب الطفيلية، من خسوفات 

القمر ومن قرون الثيران، من فحوص العالم الجيولوجي لألحجار، ومن 

تحليالت الكيميائي للسيوف الحديد» (١٨).

الـــتـــأمـــيـــنـــي مـــســـتـــخـــدمـــًا أدوات  تـــــرى مـــتـــى يــنــهــض مــــــؤرخ عـــربـــي بـــالـــكـــتـــابـــة عــــن الـــنـــشـــاط 

المؤرخ الحديثة؟

(١٨) مـــحـــمـــد حــــواش، «مــنــهــج الــكــتــابــة الــتــاريــخــيــة عــنــد ابـــن خــلــدون ومـــدرســـة الــحــولــيــات،» الـــحـــيـــاة، ١٥ حــزيــران/

<http://www.alhayat.com/article/4586913/  -  -   /  /  -   -   -  يـــــــونـــــــيـــــــو ٢٠١٨: - 
 -   -   -   >.
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من باب الختام

• ألديك مشاريع جديدة؟

تعرف بأنني قد تقاعدت عن العمل في حزيران/يونيو ٢٠١٦.

ما زلت أحاول متابعة تطورات سوق التأمين العراقية، وأكتب وأنشر ما أنا قادر عليه 

أخــرى.  إلكترونية  مواقع  وفــي  الــعــراقــي  التأمين  مجلة  مدونتي  في  وتعليقات  دراســـات  من 

ونــشــرت بــعــد تــقــاعــدي كــتــابــًا صــغــيــرًا، ضــمــن مــنــشــورات مكتبة الــتــأمــيــن الـــعـــراقـــي (١)، بــعــنــوان 

األحـــــــزاب الـــعـــراقـــيـــة والـــتـــأمـــيـــن: قــــــراءة أولـــيـــة فـــي مـــوضـــوعـــة حـــضـــور وغـــيـــاب الـــتـــأمـــيـــن - الــحــزب 
الشيوعي العراقي نموذجًا (٢٠١٦). وفي ظني أنه كتاب فريد من نوعه في العراق وربما 

خارج العراق.

كــمــا أتـــعـــاون مــع مــن يــخــاطــبــنــي مــن طــلــبــة بــحــوث الــمــاجــســتــيــر فــي الـــعـــراق بــالــرد على 

الكتابات  في  التأمين  حضور  في  للبحث  مشروع  ولي  المعرفية.  مداركي  ضمن  أسئلتهم 

آدم  لدى  التأمين  حضور  عن  كتبُت  قد  بأنني  تعرف  بأنك  وأظــن  الكالسيكية.  االقتصادية 

سميث وكارل ماركس وترجمُت نصوصًا ذات عالقة بالتأمين في كتابيهما الشهيرين ثروة 

األمم ورأس المال. آمل أن أستطيع مواصلة البحث في هذا الموضوع، وهو لم يخضع 
للبحث في السابق، وأحاول االقتراب منه ضمن ما هو متاح لي من مصادر.

التأمين  قضايا  في  الكتابات  بنشر  أســاســًا  يعنى  الــربــح،  ال يستهدف  طوعي  مشروع  العراقي  التأمين  (١) مكتبة 

إلــكــتــرونــيــة، أطلقته ســنــة ٢٠١٣. تــضــم المكتبة اآلن أزيـــد مــن عــشــريــن كــتــابــًا،  الــعــراقــي وكــتــابــات تأمينية أخـــرى ككتب 

نصفها تضم كتابات زمالئي.
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• هل من كلمة تودون توجيهها للجسم التأميني العربي في نهاية هذا الحوار؟

تــراكــمــت لــــدى قـــطـــاع الــتــأمــيــن الــعــربــي مـــعـــارف وخــــبــــرات، مــعــظــمــهــا مــســتــورد والــقــلــيــل 

مــنــهــا نــاشــئ مــحــلــيــًا، فــي الــتــعــامــل مــع األخـــطـــار الــتــي تــحــيــط بـــاألفـــراد والــشــركــات مــن خــالل 

االقتباس والترجمة ومن ثم بيع نماذج جاهزة من وثائق التأمين من أسواق التأمين الغربية 

الدولة  مــع  والــتــعــاون  متراكم  هــو  مــا  توظيف  العربي  التأمين  جسم  على  أتمنى  المتقدمة. 

لــتــطــويــر الــحــمــايــة الــتــأمــيــنــيــة خــــارج إطــــار الــتــأمــيــن الــتــجــاري، وأعــنــي بــذلــك تــطــويــر التأمينات 

االجتماعية والتأمينات الصحية المرتبطة بدولة الرفاهية التي نحلم بها.

قــطــاع الــتــأمــيــن الــعــربــي ُيــقــّلــد مــا هــو مــوجــود فــي أســــواق الــتــأمــيــن الــغــربــيــة ويستفيد من 

األجنبية.  الــمــهــارات  عــلــى  يعتمد  وبعضها  األســـــواق،  هـــذه  مــن  الــثــمــن  مــدفــوعــة  اســتــشــارات 

فــهــو لــيــس مــهــتــمــًا، عــلــى ســبــيــل الــمــثــل، بــتــرويــج نــظــام صــحــي مــجــانــي تــقــوم الـــدولـــة بــتــوفــيــره 

لــمــواطــنــيــهــا مـــن الــمــهــد إلـــى الــلــحــد، أو تــطــويــر مـــا هـــو قــائــم مــنــه. مــثــل هـــذا الــنــظــام لــيــس في 

صــالــح الــمــســاهــمــيــن فــي شــركــات الــتــأمــيــن (الــخــاصــة والــعــامــة) ألنـــه يــحــرمــهــم مــن تــوزيــعــات 

األربــــــاح، وهـــو لــيــس فـــي صــالــح األطـــبـــاء ومــالــكــي الــمــســتــشــفــيــات الــتــجــاريــة الــبــاحــثــيــن أيــضــًا 

الديني  الــغــطــاء  رغــم  اإلسالمية/التكافلية/التعاونية،  التأمين  شــركــات  وحــتــى  األربــــاح.  عــن 

مناخ  هناك  رأسمالية.  أسس  على  القائمة  التأمين  شركات  عن  ال تختلف  به،  تتستر  الذي 

وللقبول  للتنظير  دولــيــة،  وبعضها  متخصصة،  مؤسسات  ظله  في  تقوم  قــوي،  إيديولوجي 

اإلنــفــاق  مــن  والــحــد  أيــضــًا،  والتعليمية  الصحية،  الــخــدمــات   (commoditisation) بتسليع 

خصخصتها  أو  الـــمـــبـــاشـــرة  خــصــخــصــتــهــا  عــلــى  الــعــمــل  دونـــكـــم  الـــخـــدمـــات  هــــذه  عــلــى  الـــعـــام 

بالتدريج من خالل تقليص موازنة الصحة والتعليم.

فكريًا  ترفًا  له  الدعوة  تكون  وقد  العربي  العالم  في  مفقود  التأمين  لمؤسسة  التنظير 

أن  المرء  على  كثير  أهو  ولكن  األربــاح.  تحقيق  عن  الباحثين  نظر  وجهة  من  منه  ال طائل 

التأمين  بصناعة  الــتــأمــيــن،  قــطــاع  مــع  بــالــتــعــاون  أكــاديــمــيــًا،  اهــتــمــامــًا  الــعــمــر  خــريــف  فــي  يتمنى 

العربية وبحث تاريخها على خلفية التاريخ االقتصادي للبلدان العربية أو في إطار البلد 

البحث؟  لطالب  تعليمية  منح  تخصيص  العربية  التأمين  شركات  على  أكثير  الــواحــد؟ (٢)، 

أهو كثير عليها تأسيس مركز عربي للبحوث التأمينية؟

(٢) نــشــيــد هــنــا بــالــمــقــاربــة الــمــحــدودة فــي كــتــاب: االتـــحـــاد الــمــصــري لــلــتــأمــيــن، صــنــاعــة الــتــأمــيــن فـــي مــصــر عــبــر قــرن 

ونصف (القاهرة: االتحاد، ٢٠١٤).
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وجهها  التي  األسئلة  بنوعية  رهنًا  كــان  إجــابــات  من  به  أدليت  ما  إن  القول  عن  غنّي 

لي محاوري الزميل تيسير التريكي. وال أظن أنه كان من الوارد بالنسبة إليه تغطية شؤون 

بمقدرتي  االدعــاء  عن  بنفسي  أربــأ  تغطية  وهــذه  جميعها.  العربية  التأمين  صناعة  وشجون 

على القيام بها على كل حال. بيد أنني أعتقد أن أسئلته تمحورت حول مواضيع يعرُف، 

من  يــأِت  لــم  فالحوار  أهميتها.  حــول  نلتقي  أننا  طويلة،  مــدة  منذ  الوطيدة  عالقاتنا  بفضل 

فــــراغ، بــل هــو حصيلة حـــــوارات مــتــفــرقــة كــنــا نــخــوضــهــا كلما واتــتــنــا فــرصــة لــذلــك، رغـــم بــون 

المسافات ما بيننا.

إن ما عّبرت عنه في هذا الحوار هو مجرد وجهات نظر تحتمل الصواب والخطأ. 

التي  بالقضايا  االهــتــمــام  مــن  مــزيــد  إذكـــاء  فــي  نــظــري  وجــهــة  تسهم  أن  هــو  أتمناه  مــا  وأقــصــى 

اليقينيات  عصر  أن  صاحبه  يــدرك  منظور  مــن  نقدي  لتقويم  تخضع  وأن  الــحــوار،  تضمنها 

قد تجاوزه الزمن، وأن باب النقد والُمساءلة للقضايا الفكرية بات مفتوحًا على مصراعيه. 

هذا النقد وتلك الُمساءلة هما وحدهما القادران على دفع عجلة التقدم ومراكمة التطور: 

وهي رحلة شاقة وطويلة بالنسبة لصناعتنا التأمينية وغيرها من األنشطة العربية.

لقد أشرُت إلى سوق التأمين العراقي مرارًا وتكرارًا وهذا، بطبيعة األمور، راجٌع إلى 

كوني عراقي المولد والنشأة والهوى. هذا فضــًال عن أنني تعلمت مبادئ التأمين ومارسته 

فــي رحـــاب شــركــة الــتــأمــيــن الــوطــنــيــة الــتــي كــانــت الــشــركــة الــوحــيــدة الــتــي تــــزاول الــتــأمــيــن الــعــام 

أن  وأود   .(١٩٦٦ - ١٩٧٧) الــعــراق  فــي  فيها  عملت  التي  الــمــدة  خــالل  فــي  الحياة)  (غير 

أؤكد هنا أن تكرار اإلشارة إلى سوق التأمين العراقي ال يستبطن أي ادعاء بأنه حين كنت 

أعــمــل فــيــه كـــان األفــضــل. هـــذا إلـــى جــانــب أن الــحــوار يستهدف الــبــحــث والــنــظــر فــي هموم 

أسواق التأمين العربية، والمفاضلة والمقارنة ليستا من شواغله.

لقد جئنا في الحوار على أسماء نساء ورجال لعبوا أدوارًا مهّمة في مجال التأمين. 

ومـــن الــمــؤكــد أنــنــا أســقــطــنــا أســـمـــاء جـــديـــرة بــالــتــنــويــه واإلشــــــادة بــفــعــل قــصــور مــعــرفــتــي ومــعــرفــة 

هــــذا الــنــمــط مـــن الــبــحــث فـــي تـــاريـــخ الــتــأمــيــن جـــديـــد حــتــى فـــي الـــغـــرب لــكــن الــكــتــابــات الــغــربــيــة الـــتـــي نـــشـــرت تجعلنا 

نــتــســاءل لــمــاذا لــم تهتم شــركــات التأمين العربية بتاريخها واكــتــفــت بالكتيبات االحتفائية، ولــم تكلف مــؤرخــًا بالبحث 

 P G M Dickson, The Sun Insurance Office, 1710-1960 (Oxford فـــي بـــريـــطـــانـــيـــا:  مــــــــثــــــــًال،  حــــاصــــل،  هــــو  كـــمـــا 
University Press, 1960)

The history of two and a half centuries of British Insurance العنوان الثانوي لهذا الكتاب هو: 

Barry Supple, The Royal Exchange Assurance, A History of British Insurance 1720-1970 (Cambridge 
University Press, 1970).



١٨٤

وليس  فحسب  أمثلة  بتقديم  معنيين  كنا  أنــنــا  مــؤكــديــن  هـــؤالء  مــن  نعتذر  ونــحــن  مــحــاوري. 

إلى  أشير  أن  الشخصية  تجربتي  عليَّ  أْمــَلــْت  وقــد  هــذا  األســمــاء.  بكل  كاملة  جــردة  بتقديم 

شــخــصــيــات تــأمــيــنــيــة مــن الـــعـــراق، وأرجــــو أن ال يــفــهــم مــن ذلـــك أنــنــي أنــحــاز وطــنــيــًا إلـــى من 

ذكرت، فانحيازي هو للقيمة الفنية والفكرية وللجدارة. وتلك لعمري صفاٌت يتحلى بها 

كثيرون من رجا الت التأمين العرب غير العراقيين.

نيسان/أبريل - آب/أغسطس ٢٠١٨



١٨٥

فــهــرس

- أ   -
أبريشي، إلهام: ١٥٣

ابن عابدين الدمشقي: ٥٢، ٩٣

أبو األعلى المودودي: ١١٢

أبو لغد، إبراهيم: ٨٤

أبو نحل، فادي: ١٦١

االتحاد األوروبي: ١٢٨

االتــحــاد الــعــام الــعــربــي للتأمين (١٩٦٤): 

 ،١٥٤  ،١٣٣  ،١٢٩  -  ١٢٧  ،١٠٧

١٧٠

االتحاد الكويتي للتأمين: ١٢٨

االتحاد المصري للتأمين: ١٢٨، ١٧٥

االتحاد المغربي لشركات التأمين وإعادة 

التأمين: ١٢٨

االتحادات التأمينية القطرية: ١٢٨

اتحادات التأمين الوطنية: ١٢٥

اتــــفــــاقــــيــــات شــــركــــة إعـــــــــادة الـــتـــأمـــيـــن الـــعـــراقـــيـــة 

(اسطنبول: ٢٠١٧): ١٥١

اتفاقية ووتربورن (١٩٣٧): ٧٨

االحـــتـــالل األمـــريـــكـــي لــلــعــراقــي (٢٠٠٣): 

٥٨، ١١١، ١٧٣

إدارة البرنامج التأميني: ١٨

إعادة التأمين االختياري: ٤٢

إعادة تأمين فائض الخسارة: ٢٠

إعصار بيتسي (١٩٦٥): ٢١

األفغاني، جمال الدين: ٥٦

أمين، سمير: ٩١

أمين، قاسم: ١٥٣

إنجلز: ٩٠

انقالب ١٩٦٣: ١٤٥

انقالب تموز/يوليو ١٩٦٨: ١٠١

إيليا، أنطوان سليم: ١٦

- ب   -
بابا، فوزية يوسف: ١٤٨

بابان، هشام: ٣٠

البحارنة، ياسر: ١٦١



١٨٦

بــرنــوطــي، ســعــاد نـــايـــف: ١٦، ٣٠، ١٤٥، 

١٤٦، ١٥٠

بسمارك: ١١٩

بالنك، أماندا: ١٥٦

بلحوشيت، وداد: ١٥٣

بلوخ، مارك: ١٧٩

بن خالد، لمياء: ١٥٣

بن عبدالله، رشيدة: ١٥٣

بن محمود، لمياء: ١٥٣

بني، نائل: ٩

بوالني، مايكل: ٥٦

البيروتي، سعد: ١٩، ٣٠

البيطار، سعاد: ٢٧

بييل، إنغا: ١٥٦

- ت   -
تــأمــيــم شـــركـــات الــنــفــط األجــنــبــيــة (١٩٧٢ - 

١٩٧٥): ٣٨

تأمين أخطار صناعة النفط: ١٨

تأمين األخطار النفطية: ١٩

التأمين العربي: ١٠

 ،٣٩  ،٦٢  ،١٩  ،١٨ الــهــنــدســي:  الــتــأمــيــن 

٤١ - ٤٢، ٦٩

تايلور، فردريك: ٢٤

ترو، هند: ١١

التريكي، تيسير: ١٨٣

التعاون التأميني: ١٢٣

تغطية الخطر التأميني: ١٢٣

تيزيني، طيب: ١١١

- ث   -
ثورة تموز/يوليو ١٩٥٨: ٤٦، ١٥٠

- ج   -
الجابري، محمد عابد: ٨٤، ٩٠، ١١١

الجامعة التونسية للتأمين: ١٢٨

جلميران، أديب: ٤٨

جمعية التأمين العراقية: ٤٠

جمعية جنيف: ١٢٠

جميل، سهير حسين: ١٤٧، ١٥٠

جيمس، هارولد: ١٧٥

- ح   -
الحرب األهلية اإلسبانية (١٩٣٦): ٧٨

الحرب الباردة: ٩٠

 - اإليـــــرانـــــيـــــة (١٩٨٠   - الــــعــــراقــــيــــة  الـــــحـــــرب 

١٩٨٨): ٢٩، ٣٨، ١١١، ١٤٨

الـــحـــرب الــعــربــيــة - اإلســرائــيــلــيــة (١٩٦٧): 

١٣

الحريري، أحمد: ١٣٣

حزب البعث: ٣٢، ٣٣، ٣٤

حسين، طه: ٧٧، ١٠٣

حسين، هدى: ١٥٢

الــحــصــار الـــدولـــي عــلــى الـــعـــراق (١٩٩٠ - 

٢٠٠٣): ٢٩، ٣١، ١٠٥

الحكيم، أحمد شكري: ٩٢

الحكيم، جمال: ٦٧، ٦٨



١٨٧

الحماية التأمينية: ٣٨، ٤١، ٤٣

حمدي، بثينة: ٣٠، ١٤٧، ١٥٠

حمودة، سعيد: ١٥٣

حيدة، سامية: ١٥٢، ١٦٥

- خ   -
الخضيري، مي: ١٥٠

الـــخـــطـــة االقـــتـــصـــاديـــة الــخــمــســيــة (١٩٦٥ - 

١٩٦٩): ١٠١

الخفاجي، منعم: ٣٠

خليل، عبد الخالق رؤوف: ١٣٢

- د   -
الدباغ، عبد الوهاب: ١٦، ٤٨

دركر، بيتر: ٢٥

دوفر، فكتور: ٦٧

الدوري، عبد العزيز: ١٦٦، ١٦٧، ١٦٩

دينسديل، والتر: ٦٧

- ر   -
الرابطة الدولية لالكتتاب في لندن: ١٢٦

رجـــب، مصطفى: ١٦، ، ٣٠، ٤٨، ٦٩، 

١١٦

رزق، يونان لبيب: ١٦٦

رزوقي، حنا: ٣٣

الـــبـــاقـــي: ١٤، ١٦، ١٩، ٢٣،  رضـــــا، عــبــد 

 ،٤٨  ،٣٥  -  ٣٣  ،٣٠  ،٢٧  ،٢٦  ،٢٤

٦٨ - ٦٩، ١٤٨

رضا، موفق حسن: ٢٩، ٣٠

الرقابة على شركات التأمين: ١٣٥، ١٣٧

الرقابة على صناعة التأمين: ١٣٧

ريكاردو، ديفيد: ١٠٧

- ز   -
زخور، إميل: ١١

زخور، جوزف: ١٣٠، ١٣٣، ١٧٥

زريق، قسطنطين: ٦٨، ٧٦، ٧٧، ٨١

زكريا، فؤاد: ٩٠

 ،٢٠  :(١٩٠٦) فــرنــســيــســكــو  ســـــان  زلــــــــزال 

٧٥، ١٤١

زيارة السادات إلسرائيل (١٩٧٧): ١٣٢

زياني، فتوح: ١٥٢

- س   -
سارتر: ٧٧، ٧٨

ستيرج، آرثر لويد: ٦٦

ستيرج، ريموند ولسون: ٦٦

سعيد، إدوارد: ٦٨، ٧٠، ٨٠

سعيد، علي أحمد [أدونــيــس]: ٨٣، ٨٤، 

٨٦، ١١١

سقوط بغداد (١٢٥٨): ٩٩

سالمي، سوسن: ١٥٣

سميث، آدم: ١٨١



١٨٨

سوق التأمين العراقي: ١٤٥

ســوق لويدز: ١٩ - ٢٢، ٦٣ - ٦٥، ٦٧، 

٩١، ١٢٤، ١٥٥، ١٥٦

السيفي، بديع أحمد: ١٦، ٣٠

- ش   -
شاهين، إلهام: ١٥٢

والــــمــــصــــارف (١٩٦٤):  الـــتـــأمـــيـــن  شــــركــــات 

٣٨

شركة إعادة التأمين األلمانية: ٨٧

شـــركـــة إعـــــــادة الـــتـــأمـــيـــن الـــعـــراقـــيـــة (١٩٦٠): 

 ،١١٦  ،١٠٦  ،٩٢  ،٩١  ،٤٧  ،١٦

١٤٦ - ١٤٨، ١٥٠، ١٥١، ١٦٥

شـــركـــة إعـــــــادة الـــتـــأمـــيـــن الـــعـــراقـــيـــة فــــي لـــنـــدن: 

١٥٥

شــــركــــة إعــــــــادة الـــتـــأمـــيـــن الـــعـــربـــيـــة (١٩٧٢): 

٩١، ١٠٧

شـــركـــة إعـــــادة الــتــأمــيــن الــكــويــتــيــة (١٩٧٢): 

٩١

ــنـــيـــة بــــالــــســــودان  ــتـــأمـــيـــن الـــوطـ شــــركــــة إعــــــــادة الـ

(١٩٧٣): ٩١

الشركة اإلفريقية إلعادة التأمين: ٨٩

شركة بغداد للتأمين: ١٦، ٧٥، ١٤٦

شـــــركـــــات الـــتـــأمـــيـــن فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا (ألــــيــــانــــز): 

١٥٨، ١٧٦

شـــركـــة الـــتـــأمـــيـــن اإلســـالمـــيـــة الــــمــــحــــدودة فــي 

السودان (١٩٧٩): ١١٢

شــركــة الــتــأمــيــن الــعــراقــيــة: ١٦، ٤٧، ١٠٦، 

١٠٨،  ١٤٦ - ١٤٨، ١٥٠، ١٥١

شــــركــــة الـــتـــأمـــيـــن الـــوطـــنـــيـــة (الــــــــعــــــــراق): ١٤، 

 - ١٥ - ١٩، ٢٤، ٢٥، ٢٧ - ٢٩، ٣٢

 ،٤٧  ،٤٦  ،٤٣  -  ٤١  ،٣٩  ،٣٧  ،٣٤

 ،١٠٨  ،١٠٦  ،٩٨  -  ٩٧  ،٧١  ،٦٠

١٤٥ - ١٥١، ١٨٣

 ،١٥٢  ،٨٩ (الـــــبـــــحـــــريـــــن):  تـــــرســـــت  شـــــركـــــة 

١٦١

الــشــركــة الــتــونــســيــة لــلــتــأمــيــن وإعـــــادة الــتــأمــيــن 

(١٩٥٨): ٩١، ١٥٣

شركة الرافدين للتأمين: ١٦

شركة سهام للتأمين: ١٥٣

الـــــــشـــــــركـــــــة الــــــســــــويــــــســــــريــــــة إلعــــــــــــــــــادة الـــــتـــــأمـــــيـــــن 

(١٨٦٣): ٣٩، ٨٨، ٩٧، ١٢٤، ١٧٥

الشركة العراقية للتأمين على الحياة: ١٦، 

٣٣، ٤٣

الشركة القطرية إلعادة التأمين: ٨٩

شركة ليبيا للتأمين (١٩٦٤): ٣٥، ١٦٥

 :(CCR) الشركة المركزية إلعــادة التأمين

١٥٣

 :(SCR) التأمين إلعـــادة  المركزية  الــشــركــة 

١٥٣

بالجزائر  التأمين  إلعـــادة  المركزية  الشركة 

(١٩٧٣): ٩١

الشركة المركزية إلعــادة التأمين بالمغرب 

(١٩٦٠): ٩١

(أريــج)  للتأمين  العربية  المجموعة  شركة 

(١٩٨٠): ٩١، ١٠٩

ــــادة الــتــأمــيــن: ١٥٢،  الــشــركــة الــمــصــريــة إلعـ

١٦٥



١٨٩

١٥٣ :(SAA) الشركة الوطنية للتأمين

شركة ميركنتايل أند جنرال: ٤٠

شــركــة مــيــونــيــخ إلعــــادة الــتــأمــيــن: ٣٩، ٤١، 

٦٢، ٩٧

شركة نفط العراق: ١٤٧

 :(AGMA) شـــركـــة وســـاطـــة الــتــأمــيــن أكـــمـــا

١٥٣

شعبان، عبد الحسين: ٨٣ - ٨٦

شكري، بهيج: ١٦، ٢٨ - ٣٠، ٤٨ - ٤٩، 

٦٧ - ٦٩، ٩٧ - ٩٨، ١٤٥، ١٤٦

شكسبير، وليم: ٥٣

شمعون، هيفاء: ١٤٧

شويري، جان: ٣٩

شياع، إيمان عبد الله: ١٤٨، ١٤٩

- ص   -
صالح، إبراهيم: ١٦٥

صالح، بصري محمد: ٣٤

الصفار، مؤيد: ١٦، ١٩، ٣٠

الصفواني، جميل: ١٤٧

الصفواني، هدى: ٣٠، ١٥٠، ١٥١

صناعة التأمين في العالم العربي: ١٣٢

صــنــاعــة الــتــأمــيــن الــعــربــيــة: ١٠، ١١، ٩٩، 

١٢٤، ١٦٤، ١٨٢، ١٨٣

صندوق باندورة: ١١٤

الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب: 

٦٣

صويج، مورين: ١٥٥

صويص، رجائي: ١٢٧

- ط   -
الطغرائي، الحسين بن علي: ١١٤

طهبوب، رنا: ١٥٢

الــطــهــطــاوي، رفــاعــة رافـــع: ٥١، ٥٣، ٥٩، 

٨٤

- ع   -
عبادي، ميرفت: ١٥٢

عبد األحد، سمير سليمان: ١٥٥

عبد السالم، شادي: ١٧٣

عبد الوهاب، عطا: ١٦، ٣٠، ٤٨

عبده، محمد: ٥٣، ٩٣

العدوان الثالثي على مصر: ٩١

العروي، عبد الله: ١١١

عزيز، فؤاد عبد الله: ٣٠

العقوبات الدولية على العراق (١٩٩٠ - 

٢٠٠٣): ٨٧، ٩٢

العوضي، فاطمة محمد إسحق: ١٥٢

عيساوي، شارل: ١٦٨، ١٦٩

- غ   -
غرامشي، أنطونيو: ٧٧، ٧٩، ٨٠

غزو الكويت (١٩٩٠): ٢٩، ٥٨، ١١١

غولدنغ، سيسيل: ٦٧

- ف   -
الفارسي، رفعت: ١٦، ٣٠، ٣٤، ٤٨



١٩٠

فتاح، ناديا: ١٥٣

فوكو، ميشيل: ٨٠

فياض، فاروق: ٢٦

فيفر، لوسيان: ١٧٩

فيلدمان، جيرالد: ١٧٦

- ق   -
قانون التجارة البحري (١٨٨٣): ١٣٧

 :(١٨٥٠) العثماني  البرية  التجارة  قــانــون 

٩٣

قــانــون تنظيم أعــمــال التأمين لسنة ٢٠٠٥ 

في العراق: ١١٦

قانون السيكورتاه (١٩٠٥): ٩٣

قـــــانـــــون شـــــركـــــات الــــتــــأمــــيــــن (رقــــــــم ٧٤ لــســنــة 

١٩٣٦): ١٣٨

قبان، جاد: ١٩

قبان، منير: ١٩

قــرارات تأميم شركات التأمين في العراق 

(١٩٦٤): ١٦، ٤٦

قرم، جورج: ٨١

 ،١٤٥  ،١٠٧ الــــــعــــــراقــــــي:  الــــتــــأمــــيــــن  قـــــطـــــاع 

١٤٨، ١٤٩

القيسي، فوزي: ٣٣

- ك   -
كاكا، نجيبة: ١٥٠

الكبيسي، محمد: ١٦

كسروان، ربيع: ١١

الكنعاني، نيران ماهر: ١٥٠

كوكريل، هيو: ٦٧

كيلن، روبرت: ٢٠، ٢١

- ل   -
الك، مايك: ١٩

لويدز، إدوارد: ٦٤

لويس، برنارد: ١٦٦

ليل، غاري: ١٩

- م   -
ماتسوهيتو (اإلمبراطور): ٥٨

ماركس، كارل: ١٥، ١٨١

مجلس التعاون الخليجي: ٩٥

مجموعة االكتتاب السيبراني: ١٢٦

المجموعة العربية للتأمين وإعادة التأمين 

(البحرين): ٨٩، ١٦١

مـــجـــمـــوعـــة لــــــدراســــــة االكـــــتـــــتـــــاب بــــاألخــــطــــار 

السيبرانية: ١٢٦

مجموعة لندن للتأمين الهندسي: ١٢٦

المحاصصة الطائفية: ٣٢

محمد علي (خديوي مصر): ٥١

مراد، عزيز: ١٦

الــــمــــركــــز الــــســــويــــســــري لــــلــــتــــدريــــب الـــتـــأمـــيـــنـــي 

(١٩٧٢): ٥٨، ٨٨

مصباح: ٩، ١٠

مظفر، مي: ١٥٠

معهد التأمين القانوني (لندن): ٥٧



١٩١

معهد التدريب التأميني السويسري: ٩

المعهد القانوني للتأمين في لندن: ٦٧

المقاطعة العربية لمصر: ١٣٢

مكتبة التأمين العربية: ٩

المنشئ، باقر: ٣٠، ١٥١

منصور، موريس: ١٦، ٣٠، ٣٤

منظمة التجارة الدولية: ٩٤

والتنمية  الــتــجــارة  لمنظمة  األول  الــمــؤتــمــر 

(UNCTAD) (جنيف: ١٩٦٤): ٩٢، 

١١٦

مؤتمر باندونغ (إندونيسيا: ١٩٥٥): ٨٩، 

٩١

مؤتمر التأمين العربي األول في طرابلس 

(١٩٨٩): ٣٥، ١١٣، ١٦٥

الــــمــــؤتــــمــــر الــــــعــــــام لـــــالتـــــحـــــاد الــــــعــــــام الــــعــــربــــي 

تـــونـــس:   - الــــحــــمــــامــــات  لـــلـــتـــأمـــيـــن (٣٢: 

٢٠١٨): ١٠

مــؤتــمــرات االتــحــاد الــعــام العربي للتأمين: 

١٥٤

موسى، سالمة: ١٠٥

المؤسسة العامة للتأمين: ١٦، ٣٣

المؤسسة العربية لضمان االستثمار: ٦٣

مؤسسة النقد العربي السعودي: ١٦١

ميكافيللي: ٧٩

ميمي، رشيدة: ١٥٣

- ن   -
النجفي، حسن: ٣٣

ــيـــــة فـــــــي مــــجــــال  ــ نـــــــــــدوة الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الـــــرقـــــمـ

التأمين (بيروت: ٢٠١٦): ١٣٣

النشاط التأميني في العراق: ١٣٨

النصراوي، عباس: ١٠١

نظام حماية البيانات الشخصية (٢٠١٨): 

١٢٨

نظام التقاعد للعاملين (١٨٨١): ١١٩

الـــنـــهـــضـــة الـــتـــأمـــيـــنـــيـــة فــــي الـــــعـــــراق (١٩٧٠ - 

١٩٨٠): ٢٣

النوري، باسل: ١٩، ٣٠

- هـ   -
هيث، كثبرت: ٢٠، ٧٥

- و   -
الوردي، سليم: ٣٠، ٧٠

 ورشـــة عمل حــول مستقبل تــوزيــع التأمين 

إلــكــتــرونــيــًا فـــي الـــوطـــن الــعــربــي (عــمــان: 

٢٠١٧): ١٣٣

- ي   -
يوسف، بسام: ١٩

 :(UIB) يــونــايــتــد إنــشــورنــس بــروكــرز ليمتد

١٧، ١٩


