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 مقدمة
 
[1] 

ولكمممن ممممن قمممالل الققيممم  المممذا قرأتممم  ممممن كتا اتممم   التمممي  1عطممما عامممد الو ممما  قممميلمممل ألت
عممممد  كمممماج ل لقمممم  لوممممب فهمممم  تمممموفير  عهمممموا لممممي  صممممر   وكممممأ ي أعرفمممم  ولكممممن عممممن    

لممممذل   مممما ر  .   ممممذه المعرفممممة لة مممم  كا ةممممة مكتممممب ع مممم  كرجمممم  تممممأمينمممممك فلمممم  فمممم ج و 
 مخاطبممممة ملموعممممة مممممن امممممال  واممممميال  التممممأمين فممممي العممممراق وقارجمممم  ل تعمممماوج عقممممى 

لمعومممممما و  ممممممر ا ل  كتا مممممة كقممممممما   حقممممم  وتقيممممممةل ماا تمممممم  فمممممي قطمممممما  التممممممأمين العراقمممممي
كاتمممممما  اسمممممممتذكار صمممممممهير ل خيمممممممةة تأمي ةمممممممة موممممممممة.  سمممممممةاتب ع ممممممم  الك يمممممممر لكمممممممن 

إعممممممدا   ممممممذا الكتيممممممب وقمممممم  حتممممممى   الكتا ممممممة ع مممممم  كرجمممممم  تممممممأمين يقممممممك عقممممممى عاتق مممممما.
وصمممممممق ي أرلمممممممك رسممممممما    أ رجتوممممممما أ  ممممممماه ح مممممممب ت ق ممممممم  تمممممممار   وصمممممممولوا.  سمممممممأقو  

 بتحدي   إج ور ت ي رسا   أقرى.
 
[2] 

تمّيممممر الرجمممم   ابعممممتهال   عممممد تخرجمممم  مممممن كقةممممة الحقمممموق  فممممي مواقممممك الخدمممممة العامممممة 
 هممممممك سمممممم وا  فممممممي العممممممم  )ال ممممممق  القهمممممما ي  الدبقوماسممممممي  المممممماال  المقكممممممي  مممممممك 

سمممم وا  فممممي قطمممما  التممممأمين  مع مومممما فممممي  مممممن يممممما يالخمممماح كمحممممامي  وممممما يقممممر  
 1958  عمممممم  فيوممممما ممممممن 1958تأس ممممم  سممممم ة عمممممركة قاصمممممة عمممممركة  همممممدا  لقتمممممأمين )

ن فمممممممي عمممممممركة التمممممممأمين الوط ةمممممممة )عمممممممركة حاومةمممممممة وأقممممممم  ممممممممن سممممممم تي  1964لهايمممممممة 
ا ممممممم  وممممممممن رأيمممممممي   . 1966لهايمممممممة  1964  عمممممممم  فيوممممممما ممممممممن 1950تأس ممممممم  سممممممم ة 

                                                 
 سأذكر جميع األسماء مع حفظ األلقاب. 1



 
 الوهاب عبد عطا استذكار في

 
 

 
 6 | صفحة

اسمممممتفا  ممممممن  مممممذه ام مممممما  ال اليمممممة ممممممن العمممممم  فمممممي إ ارتممممم  القيممممميرة ل مممممركة التمممممأمين 
  كممممممممما ي ممممممممود عقممممممممى فلمممممممم   1966كمممممممما وج ال مممممممما ي  31-1964تممممممممموا  14) الوط ةممممممممة

ملموعمممممة مممممما سمممممماه ام مممممداا التمممممي رسمممممموا لتطمممممو ر ال مممممركة  كمممممما سمممممأ قق  ع ممممم  ممممممن 
 .ساللة الطينكتا   

 
 همممدا  لقتمممأمين  المتممممر   أسممماليب العمممم  فمممي سممموق ل مممدج   كممماج الممممدير العممما  ل مممركة

معاو مممما  لمممم  يممممل صممممار    وكمممماج عطمممما عاممممد الو مممما John Naudi ممممو جمممموج  ممممو ا 
رلممممما سمممما م  امالممممة   1961.2المممممدير العمممما  لق ممممركة  عممممد ا تومممما  قدمممممة  ممممو ا سمممم ة 

وأ ممممممممداا العممممممممم   والقممممممممرا ا  الموسممممممممعة لعطمممممممما عاممممممممد الو مممممممما   عقممممممممى رسممممممممل أسمممممممم  
 3لتطو ر عركة التأمين الوط ةة التي أوجر ا  اآلتي:وإجرا ا  

 
روح الخدمممممممة امصممممممقةة لعمممممممال  التممممممأمين ر ممممممل ااول عاممممممم  ممممممما أسممممممماه بممممممبمممممم   -

 .الم اف ة

التممممأمين الحممممرح عقممممى التمممموااج ال ر مممم  بممممين ميممممال  امفممممرا  مممممن حمقممممة عقممممو   -
 ولين ميقحة ال ركة.

تعو مممممممد ممممممممدرا  ال مممممممركة عقمممممممى العمممممممم  كفر ممممممم  واحمممممممد ممممممممن قمممممممالل اجتماعممممممما   -
 صباحةة يومةا  لقتداول في مختقف اممور والمقترحا .

تطايمممممم  سةاسممممممة توا ممممممك اليممممممالحةا  لكممممممي يتممممممولى المممممممدرا  م مممممم ولةاتول عقممممممى  -
 امول. الوج  امم   مك إ قا  الرقا ة الدا مة عقى العم  في يد الم  ول

                                                 
 .2008أيلول  30بتاريخ أرسلها لي نودي، هذ  المعلومات مستلة من رسالة من بوب نودي، نجل جون  2
 .372-371ساللة الطين، ص  3
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لإلسممممممرا  فممممممي إصممممممدار إ قممممممال الما  ممممممة مول مممممممرة فممممممي ق ممممممل التممممممأمين البحممممممرا  -
 الاولةيا .

إعممممممما ة ال  مممممممر فمممممممي التق مممممممةل ال ارا لق مممممممركة  مممممممما يهممممممممن قدممممممممة الميمممممممال   -
 أعاله.

ال مممعي لت  مممةل التوسمممك فمممي ال تممماو ممممن قمممالل فمممت  فمممرو  ومااتمممب جديمممدة  مممما  -
 )الرطبة وصفواج .فيوا مااتب في الم افذ الحدو ية 

العمممممم  عقمممممى تح مممممين اتفامةممممما  إعممممما ة التمممممأمين  حيممممم  بقهممممم  عمممممروطوا الحمممممد  -
 امقيى الم تطا  ليال  ال ركة.

التوسمممممك فمممممي إرسمممممال البع ممممما  الدراسمممممةة لقدراسمممممة والتمممممدر ب فمممممي المعا مممممد الف ةمممممة  -
 المتخيية في أورولا.

 
أج "الامممذرة لكممم   مممذه اللوا مممب  مممما ي كمممد مةممممة تلرلتممم  فمممي عمممركة  همممدا  لقتمممأمين فكمممرهو 

ول مممما    .372المحةطممممة  العممممم  قممممد ب ممممذر    عممممرافي فممممي عممممركة  هممممدا  لقتممممأمين." )ح 
أج  هممممممةأ إلممممممى أج الخطمممممموا  امولممممممى لتطممممممو ر عممممممركة التممممممأمين الوط ةممممممة كا مممممم  قممممممد 

 معمممماوج الع ممممدما كمممماج  بممممدأ  قامممم  فلمممم  عقممممى يممممد بومممما  بوممممة  عممممارا ولعمممم  معاو ةمممم 
وأرى أج   ممممماا  ولممممما  م مممممتركا    .و ممممما  ميمممممطفى المممممد ا لقممممممدير العممممما  عامممممد ال الف مممممي

 4:بي   ولين عطا عاد الو ا  كما يتاين من العرض الموجر لما قا    
 

إلهممممممما  وتلديمممممممد اتفامةممممممما  إعممممممما ة التمممممممأمين لتح مممممممين عمممممممروطوا ليمممممممال  عمممممممركة  -
 التأمين الوط ةة  وج ابعتما  عقى وسةط إعا ة التأمين.

                                                 
 .40-31(، ص 2012)عمان: دار الثقافة،  بحوث في التأمينبهاء بهيج شكري،  4
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عمممممممم  ال مممممممركة عقممممممممى أعممممممممال التممممممممأمين إقمممممممراو ال مممممممركة مممممممممن قوقعمممممممة قيممممممممر  -
 فمممممممك مممممممموخفي ال مممممممركة لقتخقمممممممي عمممممممن الايروقراطةمممممممة فمممممممي العمممممممم  ومةمممممممة  و االح

 والم ا مة في عمقةة ال تاو.

تأسمممممة  مركمممممر  راسمممممي تممممما ك لق مممممركة  معاو مممممة سمممممعا  الار ممممموطي  ممممممديرة الق مممممل  -
 الف ي  ولديك أحمد ال ةفي  مدير الدا رة القا و ةة.

حة الخال ممممي فممممي عممممار  اللموور ممممة لت ممممييد عممممرا  قطعممممة أرض مطقممممة عقممممى سمممما -
 ب اية لق ركة.  )ع ود التيمةل لقمو د  المعمارا إح اج عيراا  .

إ قمممممممال  عممممممم  التهييمممممممرا  ال ار مممممممة: تحو ممممممم  ماتمممممممب ال مممممممارتار ة إلمممممممى ق مممممممل  -
لق مممممم وج الف ةممممممة  وبحقمممممما  تأسممممممة  ق ممممممل لقتممممممأمين عقممممممى الحةمممممماة  وق ممممممل لعمممممما ة 

)إعممممما ة التمممممأمين  لتمممممأمين اليممممما ر والممممموار إعممممما ة ا لالتمممممأمين لت  مممممةل وإ ارة أعمممممما
 .المتبا ل 

إعمممممممممدا  م مممممممممرو  التمممممممممأمين عقمممممممممى حةممممممممماة أصمممممممممحا  ح ممممممممما ا  التممممممممموفير لمممممممممدى  -
الميممممممارا.  وكممممممذل  إعمممممممدا  م ممممممرو  التمممممممأمين اللممممممماعي عقمممممممى حةمممممماة جمةمممممممك 
مممممموخفي الدولمممممة  وكممممماج فلممممم  ب ممممما   عقمممممى "ر بمممممة المممممر ةل عامممممد الكمممممر ل قاسمممممل أج 
يويمممممظ لمممممموخفي الدولمممممة فمممممي حالمممممة إحمممممالتول عقمممممى التقاعمممممد ولممممموريتول فمممممي حالمممممة 

 8وقممممد ق اممممر الم ممممرو  مممممك ا قممممال  لتمممممو قول  ماقمممم" مقطممممو ."  وفمممماتول  ميممممدرا  
  .39)ح . 1963عب  

مقترحمممممما  أساسممممممةة تحققمممممم  عقممممممى أرض الواقممممممك و ممممممي: تطايمممممم   يممممممال تقممممممديل  -
التممممممأمين اللرامممممممي مممممممن الم مممممم ولةة المد ةممممممة ال اعمممممم ة عممممممن حمممممموا   ال ممممممةارا   

  ت  ممممممممةل سمممممممموق التممممممممأمين العراقممممممممي تأسممممممممة  عممممممممركة عرامةممممممممة لعمممممممما ة التممممممممأمين
صمممممدار ت مممممر ك لقرقا مممممة عقمممممى عمممممركا  ووكمممممال  التمممممأمين لةحممممم  محممممم  القممممما وج   

  .1936ل  ة  74القديل )قا وج عركا  التأمين رقل 
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لمممو م مممة  لعطممما عامممد الو ممما  ابسمممتمرار فمممي العمممم  فمممي عمممركة التمممأمين الوط ةمممة لكممماج 

  لومممما الك يممممر لحرصمممم  عقممممى الميممممقحة العامممممة ولتفا ةمممم  فممممي أ ا  مواممممم .  وقممممد قممممد قممممدّ 
 رت  عركة التأمين الوط ةة م قما ق ر  قاق  بوا  بوة  عارا.ق 

 
 .  ياتب بوذا ال أج:الوكال  ما أسماه  أامةإج ما أ عده عن ال ركة  و 

 
وع مممممدما  مممممد  "الوط ةمممممة"  مممممي ال مممممركة الوحيمممممدة لقفمممممرو  العمومةمممممة  التأمي ممممما  

تأممممم  عميمممم  و راسممممة م ت ةهممممة  أج  دالعامممممة  فممممي سمممموق التممممأمين وجممممد     عمممم
مامممممممرر وجمممممممو    ممممممما  الممممممموكال  قمممممممد اال وأج الو مممممممك اللديمممممممد  احتكمممممممار عمممممممركة 
التممممأمين الوط ةممممة لقتأمي مممما  العامممممة  ي ممممتدعي إلهمممما ه وابستعا ممممة ع مممم  ب  مممما  

 5آقر لوسطا  التأمين من م تلي امعمال.

 
وقمممممد ح مممممي  مممممذا الم مممممرو   الموافقمممممة أوب   يمممممل اب قمممممال  عقةممممم  مسمممممبا  يعر ممممموا فمممممي 

فممممممي  ولعممممممد  يبمممممماتلممممممبع  امال مممممم  و تلمممممممك بممممممين ميممممممال  عخيممممممةة  سالالالالالالاللة الطالالالالالالين
.  التفكيمممممر والموقمممممف  وعقمممممى إير ممممما قمممممرر ابسمممممتقالة ممممممن إ ارة عمممممركة التمممممأمين الوط ةمممممة

   عمممممد إقمممممراره  وكممممماج فمممممي عمممممرح  لموقفممممم  بمممممرف  قمممممرار اسمممممتعا ة   ممممما  وكمممممال  التمممممأمين
و را مممممة  مممممميره  عقمممممى العاممممم    "أج صمممممفة الرجممممم  الف مممممي ب ي بهمممممي أج ت مممممقب  كرامتممممم 

  .  )التأكيد من ع دا .377." )ح ال خير في رجل فني ال ضمير لهإف 
 

                                                 
 .372ساللة الطين، ص  5
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المممذا  قهمممى   ممما  الممموكال   عمممد أعمممور والامممد  بتطايممم    ممما  الم تلمممينوتمممدور المممدوا ر لي  
 اقترح  عطا عاد الو ا .

 

[3] 

إج  ممممذه المقدمممممة لة مممم  إب محاولممممة أولةممممة لتقممممديل عطمممما عاممممد الو مممما   كرجمممم  تممممأمين  
لفا مممممدة العمممممامقين والعمممممامال  فمممممي قطممممما  التمممممأمين العراقمممممي مممممممن لمممممل يعرفممممموه عخيمممممةا  

 .وقاصة جي  ال با 
 

تممممار   التممممأمين العراقممممي اسممممتقرا  وتحقيمممم   لبمممماح ين فممممي الم ممممتقا   أممممم  أج يقممممو  أحممممد ا
و حمممممن   .التمممممأمي ي ام وار التمممممي لعاوممممما "أعممممممدة التمممممأمين" فمممممي تطمممممو ر ال  ممممما وتقيمممممةل 
ابتممممدا    عممممرض  ممممذا التممممأر   كممممما كمممماج  أا عممممرض الحقمممما    أج يقممممو  الباحمممم   ر ممممى

 مممممممن م س مممممماتول امعممممممخاح امفعممممممال التممممممي كمممممماج يقممممممو  بومممممما الخاصممممممة  امحممممممدا  و 
يمممممما   والت ممممممر عا  والقممممممرارا  فممممممي ملممممممال  ال ارة لك ممممممف عممممممن الو  اوتفمممممماعقول معومممممما 

واليمممممحافة وأرعمممممةأ ال مممممركا   أا تقمممممم   ور الم قمممممب اآليمممممارا  وتحقيممممم   يممممموح 
.   كمممموج بممممذل  قممممد وّفر مممما سممممر ا  قممممابال  لقتقيممممةل وإصممممدار أحامممما  ال ةمممممة  مممم ب  امعممممخاح

وابجتمممممممممممما  عقمممممممممممى امحمممممممممممدا  وامعمممممممممممخاح  ابسمممممممممممتفا ة ممممممممممممن عقمممممممممممو  ابقتيممممممممممما  
فلمممممم  مج المواقممممممف والقممممممرارا  ب ت  ممممممأ مممممممن فممممممرا  بمممممم  تتممممممأير   .و ير مممممما وال ممممممةاولوجةا

  قمممممدّ عطمممما عاممممد الو مممما  ي    يمممم ك فيومممما وال ممممةل التممممي يحمقومممما أصممممحابوا. الاي ممممة التممممي ت  
المحفممممممرا  التممممممي و   ر ممممممل قيممممممره  حالممممممة ت ممممممتح  الدراسممممممة لقك ممممممف عممممممن ماا تمممممم  و وره

 ت ت ل تحرك  في ملال التأمين.كا   
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 رسائل نعي
 
 

 رسالة بهاء بهيج شكري

 

الو مممما   فقمممممل ي مممممعف ي فممممممي  ا عامممممديقي واميمممم  مو تمممممي عطمممممصمممممدقمممممي و أعقممممم   فقمممممد 
يعمممممةم ممممممك محاةممممم   مممممما   ممممم  باالأب إف  ا ر ممممما  ل مممممده إ عبمممممارا  تقيممممم  ب عةممممم   فومممممو 

 .ت  ى في جمةك مراحق  المو ةة يار بآف  من قق  
 

 .  أ ومممما عخيممممةة مركبممممة  تعخيممممي  ج وصممممفأد كتا مممماتي ع مممم  أحمممملقممممد سمممما  لممممي فممممي 
وعخيمممممةة رجممممم    وعخيممممةة الدبقوماسمممممي الم مممماورة  فوممممي عخيمممممةة القا ممممي الحةا يمممممة

 .  ارا الحاامممممممةوعخيممممممةة ال  مين المر ممممممةأوعخيممممممةة رجمممممم  التمممممم  المممممماال  الم هممممممبطة
.  لممممى عخيممممةة عطمممما عاممممد الو مممما إق ا توّصممملور ا  ممممذه ال خيممممةا  فممممي بو قممممة صممممَفَقمممو 

ممممما ير مممممد  مممممذه ال خيمممممةة قممممموة  اره لقممممممو  فمممممي سممممملوج ال  ممممما  ال ممممماب  لمممممل  ممممما ت جأَوِمم 
بوممممذه  ممممما تلممممد عخيمممما   ف مممما را    لمممم  عقممممى الكتا ممممة و  مممل ال ممممعر محفممممرا   يرهبممم   بمممم  كمممماج

 .القوة واللقد
 

تمامممن ممممن أج لمممل إعطممما قمممي أ يممما وعمممذرا    قيممم  عقمممى كتابتممم كال ا ر  ممم  مممذا مممما سممماعد ي 
 .سر  جمةك مآيرا

 
 2019كا وج ال ا ي  27

 عّماج
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 الحمدانيرسالة سحر 

 
 صباح الخير اقي ميباح

 
 عقم  بوفاة امستاف عطا عاد الو ا  رحم  هللا.

 
عممممن  ةإيلابةممممع ممممد تعيي ممممي فممممي ال ممممركة كمممماج المرحممممو  أمممممين الر مممماوا يتحممممد   محبممممة و 

ممممممن و حيممممم  يمممممروا قيمممممة حةاتممممم   سالالالالالاللة الطالالالالالين ممممما عرفتممممم  ممممممن م لفممممم  أالمرحمممممو .  
ومممممن يممممل اقتطافمممم  مممممن   لمقكمممميوعمقمممم  فممممي العوممممد ا  اواجمممم   المرحومممممة بتممممول ال ا ممممب

فممممي  سمممم ة 13 قّهممممىإعممممدا  أقةمممم  اكممممي عاممممد الو مممما .  و   الكو مممم  فممممي امممممن الممممدكتاتور
وع مممممدما قممممممرو  أطفمممممماب  ا كممممما و أوب ه .   قمممممم  ال ممممملن و مممممممرارة الحةممممماةفيوممممما فاق  ال ممممملن

سمممممتي لمممممما ة اللهرا ةمممممة درّ ج اوجتممممم  المرحوممممممة كا ممممم  م  أوحي وممممما عقمممممم   ا  عمممممبا  ا و اكممممم
 .عقي  اوجواحر ا  عقى إعدا  لب   امسو  ذكر  أ وا اتفي متوسطة القا سةة و 

 
 هممممممل  و ممممممو ي الثالثالالالالالالا  أحاديالالالالالال  يحممممممم  ع ممممممواج ممممممدا ا صممممممدي  كتمممممما  أ قامممممم  سمممممم تين 

كمممم  يممممو   فممممي م رلمممم  فممممي عممممماجيعقممممد ا المرحممممو  عطمممما كمممماج اللق مممما  ال قا ةممممة التممممي 
ر وحمممممب هللا يمممممولمممممى فمممممي  ايمممممة اللممممممال فمممممي التفككا ممممم  امرلعمممممين صمممممفحة ام.  ياليممممما 

 .وسي ا لوبل  ولداج  .  عيدا  عن الدينمن عخ  كاج في مطقك عبا   
 

 .سا   الل ةأو فر ل  و  ح  ا   رحل هللا عطا عاد الو ا  وتقاق  قاوب  
 

 .قي العمر الطو   ومواصقة العطا أوَل  
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 2019كا وج ال ا ي  28
 ك دا

 
 

 رسالة منعم الخفاجي

 
 عر را ميباح

 

حيممممم  ع مممممدما ك ممممم  أ حممممم  عمممممن عمممممم  سمممممتاف عطممممما عامممممد الو ممممما  المرحمممممو  امعرفممممم  
كممممماج المرحمممممو  و  1963قابقتممممم  لهمممممرض التعيمممممين فمممممي عمممممركة  همممممدا  لقتمممممأمين فمممممي سممممم ة 

آ  عمقمممممم  معمممممم  كموخممممممف   ممممممةط لفتممممممرة قيمممممميرة مممممممن .  لوممممممذه ال ممممممركة عاممممممما   مممممممديرا  
ممممين مممممديرا  ح 14/7/1964فممممي يممممو  تممممأمةل ال ممممركا   ىتممممح 1964 ل ممممركة  عاممممما   يمممم  ع 

 ت اسمممممتقاللحمممممين فمممممي عمممممركة التمممممأمين الوط ةمممممة  يهممممما  أوعمقممممم  معممممم   . مين الوط ةمممممةأالتممممم
 .من ال ركة

 

وكمممماج  وإقممممالح يممممدير عمقمممم   امممم  اقتممممدار   قممممالققممممالل  ممممذه الفتممممرة عرفتمممم   ممممم  ام
.  يحممممممرح عقممممممى ابلتممممممرا   الممممممدوا   طر قتمممممم  الخاصممممممة التممممممي تممممممدل عقممممممى سمممممممو أقالقمممممم 

يمممممما  فممممممي عممممممركة  هممممممدا  فممممممي صممممممباح أحممممممد ام  ولام . أور    مممممما م ممممممالين عقممممممى فلمممممم 
ولكممممن متممممأقر ن  لقتممممأمين ك مممم  ولعمممم  الممممموخفين فممممي ال ممممركة قمممما مين لقعممممم  صممممباحا  

تممممممى المرحممممممو  وحةا مممممما  قولمممممم  )م مممممما  الخيممممممر  أو حممممممن فممممممي ميممممممعد ال ممممممركة  . لممممممدقا  
يممممذ ب الممممى أحممممد اق مممما    كمممماج فممممي بدايممممة الممممدوا   وال مممما ي .  حممممن فوم مممما قيممممده . فقممممط
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  يار وممما فمممي مقطمممة فمممي فلممم  الق مممل ولك ممم  كممماج يتفقمممد أ ممم يت ممما رأقمممال   ال مممركة وليمممده
ومممممن لممممل يلممممده مممممن الممممموخفين يهممممك لمممم    عممممن الممممدوا  ا  مممممن  ممممو  يممممر موجممممو  متممممأقر 

 . ا ت اةمممممم أ وج   )صممممممباح الخيممممممر  ولممممممّ  عقيومممممما عقممممممى ماتبمممممم  ورقممممممة مققولممممممة ياتممممممب 
ي أيمممممر وكممممماج المرحمممممو  ب.   ار ممممما  إ مممممذا يمممممدل عقمممممى سممممممو أقالقممممم  وعقمممممو كعبممممم   وطبعممممما  

 .يتيف  مواصفا  القا د الليد   ارت إفي  ا  مقتدر 

 
تفممممر  معمممممال قاصممممة ولكممممن  عممممد فتممممرة قيمممميرة ول سممممف  التممممأمي يج تممممرا العممممم  أ عممممد 

البع مممممي  التل ممممم   ال  ممممما أت ومممممل  مممممو وعممممم ةق  المرحمممممو  اكمممممي عامممممد الو ممممما  ممممممن قاممممم  
لميممممممرا الرافممممممدين وحاممممممل  عاممممممما   حيمممممم  كمممممماج المرحممممممو  اكممممممي مممممممديرا   وعممممممدوا ا   خقممممممما  

سممممتاف المرحممممو  عطمممما أممممما ام . الحاممممل  ممممالمرحو  اكممممي عممممدا  وتممممل ت فيممممذ  ممممذاعقيوممممما  ال
البع مممممي اقتطفممممم  ممممممن  ال  ممممما قمممممد كممممماج فمممممي حي ممممم  قمممممارو العمممممراق فمممممي الكو ممممم  ولكمممممن ف

عممممود  ممممأج أو   .طق  صممممراح أفمممم ج مممممة  لمممم  توسممممطا  ألممممى إ  فممممي ال مممملن الكو مممم  واّجمممم
 .لوط وما نيمخقيكا ا و  في عمقوما يعمالج  ا  جدّ المرحومين كا ا 

 
 عر را ميباح

 

 .الطين ساللةك   ذه المعقوما  و ير ا عن المرحو  تلد ا في كتا   

 
 م عل

 2019كا وج ال ا ي  28
  هدا 
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 لق رؤوف خليلارسالة عبد الخ

 
مين أالمممممدير العمممما  امسمممما  ل ممممركة التمممم –رحمممممة هللا عقممممى امسممممتاف عطمممما عاممممد الو مممما  

 .العراق – هدا   –الوط ةة 
 

   واحمممدا  ممممن رجممماب  سممموق التمممأمين العراقمممي فمممي بدايمممة   مممأتكممماج عطممما عامممد الو ممما  
فممممي أول عممممركة تممممأمين عرامةممممة فممممي القطمممما  الخمممماح  ممممي  عاممممما   تعيي مممم  مممممديرا   وقممممد تممممل  

وقممممد تماممممن عطمممما حممممين فاا مممممن إ لمممماح ال ممممركة حيمممم  عمممممد  . عممممركة  هممممدا  لقتممممأمين
إلممممى سممممحب  عمممم  الكفمممما ا  مممممن عممممركا  التممممأمين الوط ةممممة ولعمممم  وكمممماب  التممممأمين 

وكممممماج ممممممن أبمممممرا امعمممممخاح المممممذين سمممممحاول ممممممن عمممممركة التمممممأمين الوط ةمممممة  امج اةمممممة. 
 . و ال يد بيرسي ساو را فعي   مديرا  لقتأمين البحرا 

 
 اممين العا   ابتحا  العا  العرلي لقتأمين

 القا رة
 2019كا وج ال ا ي  28
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بهاء بهيج شكري*: شذرات من حياة األستاذ عطا 

 عبد الوهاب وانجازاته المهنية

 
 

 تقديم

 
يتحف مممممي امسمممممتاف بوممممما  بومممممة  عمممممارا  بمممممين الحمممممين واآلقمممممر  بمممممبع  الرسممممما   حمممممول 
عخيمممممةا  تأمي ةمممممة عرامةمممممة وقهمممممايا تأمي ةمممممة أقمممممرى.  تهمممممل  مممممذه الرسممممما   معقومممممما  
وتحقممممميال  يمامممممن لقباحممممم  أج ي مممممتفيد م وممممما فمممممي  راسمممممة تمممممار   التمممممأمين فمممممي العمممممراق  

أسممممممتأف   عقممممممى   مممممر  عهمممممموا.  مممممممن بمممممين  ممممممذه الرسمممممما   الرسمممممالة أ  مممممماه عممممممن ولمممممذل  
امسمممممتاف عطممممما عامممممد الو ممممما  المممممذا عمممممه  مواقمممممك رسممممممةة عديمممممدة  ولممممم   ور مومممممل فمممممي 
ال  ممممممما  التمممممممأمي ي ي مممممممتح  البحممممممم .  وتمممممممأتي رسمممممممالة امسمممممممتاف بوممممممما  بومممممممة  عمممممممارا 
لقتعر مممممممأ   اقتيمممممممار عمممممممديد  بمممممممبع  جوا مممممممب حةممممممماة امسمممممممتاف عطممممممما عامممممممد الو ممممممما  

 ا ت  المو ةة.وما
 

 سالالالاللة الطالالالين  سالالالير    سالالالا كتمممب امسمممتاف عطممما عامممد الو ممما  سممميرت  الذاتةمممة  ع مممواج 
   و تم مممممممى الممممممممر  أج يقمممممممو  2004)عمممممممماج: الم س مممممممة العرلةمممممممة لقدراسممممممما  وال  مممممممر  

كاتممممممبب  اتا ممممممة سمممممميرت  مممممممن موقممممممف  قممممممدا لةهممممممةأ إلممممممى فوم مممممما ل ةمممممممة  ممممممذا الرجمممممم  
ر   العممممراق ما ممممد مممممن  يممممف قممممرج.  كممممما يتم ممممى المممممر  أج يقممممو  أحممممد أوماا تمممم  فممممي تمممم
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اقا  ابقتيمممممما  الموتمممممممين  ال ممممممأج التممممممأمي ي البحمممممم  فممممممي م مممممما مت   ةمممممم   مممممممن سممممممة
 6ال ةاسي لقعراق قاصة وأج ماتبة التأمين العرامةة تفتقر لم    ذه الدراسا .

 
 نشرت رسالة األستاذ بها  بهيج أصاًل في  رصد الت  ين العراقي 

https://iraqinsurance.wordpress.com/2017/02/25/bahaa-baheej-shukrin-atta-abdul-wahab/ 

 
 ميباح كمال

 2017 ة اج  23
 

 )قم     افة  وامم تعر  ةة لفا دة القرا  .
 

شالالالالاالة االقتيالالالالاديين   ممممر  ممممذا التقممممديل ورسممممالة امسممممتاف بومممما  بوممممة  عممممارا فممممي موقممممك 
 العراقيين 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/04/Baheej-Shukri-
Snapshoots-from-the-life-of-Atta-Abdul-Wahab-final.pdf 

                                                 
اطلعت ، اعتماداً على ما حظيت السيرة الذاتية لألستاذ عطا عبد الوهاب بكتابات وتعليقات جيدة عديدة لكن أياً منها 6

االستثناء الوحيد هو ما كتب  د. مصطفى رجب بعنوان ربما يكون ل  تتطرق إلى اشتغال  في مجال التأمين.   علي ،
تعليق على ما كتب  األستاذ عطا عبد الوهاب في كتاب  )ساللة  –"حيثيات إلغاء نظا  وكاالت التأمين وقضايا أخرى 

 :شبكة االقتصاديين العراقيينشور في موقع الطين( عن فترة عمل  في ميدان التأمين" المن
http://iraqieconomists.net/ar/2017/03/31/%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89-
%d8%b1%d8%ac%d8%a8-%d8%ad%d9%8a%d8%ab%d9%8a%d8%a7%d8%aa-
%d8%a5%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-
%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/ 

https://iraqinsurance.wordpress.com/2017/02/25/bahaa-baheej-shukrin-atta-abdul-wahab/
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/04/Baheej-Shukri-Snapshoots-from-the-life-of-Atta-Abdul-Wahab-final.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/04/Baheej-Shukri-Snapshoots-from-the-life-of-Atta-Abdul-Wahab-final.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/2017/03/31/%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89-%d8%b1%d8%ac%d8%a8-%d8%ad%d9%8a%d8%ab%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a5%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/
http://iraqieconomists.net/ar/2017/03/31/%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89-%d8%b1%d8%ac%d8%a8-%d8%ad%d9%8a%d8%ab%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a5%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/
http://iraqieconomists.net/ar/2017/03/31/%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89-%d8%b1%d8%ac%d8%a8-%d8%ad%d9%8a%d8%ab%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a5%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/
http://iraqieconomists.net/ar/2017/03/31/%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89-%d8%b1%d8%ac%d8%a8-%d8%ad%d9%8a%d8%ab%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a5%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/
http://iraqieconomists.net/ar/2017/03/31/%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89-%d8%b1%d8%ac%d8%a8-%d8%ad%d9%8a%d8%ab%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a5%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/
http://iraqieconomists.net/ar/2017/03/31/%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89-%d8%b1%d8%ac%d8%a8-%d8%ad%d9%8a%d8%ab%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a5%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/
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 رسالة األستاذ بهاء بهيج شكري
 
 

 ٢٠١٧عبا   ٢١عماج في 
 

 ابخ العر ر ميباح المحتر 
 

  عد التحةة
 

 ة عطا عاد الو ا .كما وعدت  ايا  أ  اه ترجمة حةا
 

يعتامممر عطممما عامممد الو ممما  واحمممدا  ممممن أعممممدة سممموق التمممأمين العراقمممي فمممي بدايمممة تطممموره  
.  و ممممو ال ممممقي  امصمممممهر ١٩٢٣و ممممو ي تمممممي إلممممى عا قممممة  هدا يممممة عر قمممممة  ولممممد سمممم ة 

لق ةاسممممممي البممممممارا فممممممي العوممممممد المقكممممممي المرحممممممو  جميمممممم  عاممممممد الو مممممما  ولالقتيمممممما ا 
العممممما  لميمممممرا الرافمممممدين ور مممممة  ملقممممم  ا ارة المرحمممممو  اكمممممي عامممممد الو ممممما  الممممممدير 

 ١٤عمممممبا  ) ٨عمممممركة التمممممأمين الوط ةمممممة ممممممن بدايمممممة العومممممد اللمومممممورا ولحمممممين ا قمممممال  
 .١٩٦٣رمهاج  

 
وعممممين فممممي ال ممممق  القهمممما ي وكمممماج آقممممر  ١٩٤٤تخممممرو عطمممما مممممن كقةممممة الحقمممموق سمممم ة 

م يمممممب عمممممهق   مممممو القا مممممي امول فمممممي محاممممممة بدايمممممة  همممممدا    قممممم  عقمممممى أيمممممره إلمممممى 
الدبقوماسمممممي.  وكممممماج آقمممممر م يمممممب عمممممهق  فمممممي  مممممذا ال مممممق   مممممو عهمممممو فمممممي ال مممممق  

الوفممممممد العراقممممممي فممممممي ابمممممممل المتحممممممدة  وع ممممممد ا ممممممارة امميممممممر عاممممممد ابلمممممم  إلممممممى الوبيمممممما  
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المتحممممدة بممممدعوة مممممن الحاومممممة اممر اةممممة  عممممين عطمممما مرافقمممما  ل ميممممر  فأعلممممب امميممممر 
سمممممارتيرا  ل ميمممممر   قمممموة عخيممممميت  وسمممممعة معقوماتممممم   ف ققممممم  إلمممممى الممممماال  المقكمممممي وعمممممين

ولقمقممممم   ةيممممم  ال ممممما ي  ولقمممممي فمممممي  مممممذا الم يمممممب طيقمممممة فتمممممرة العومممممد المقكمممممي  حيممممم  
اعتقممممم  فممممممي بدايممممممة العوممممممد اللموممممممورا وفر مممممم  عقةمممممم  القامممممممة اللار ممممممة.  وع ممممممد رفممممممك 
القامممممة اللار ممممة ع مممم  كمممماج  ممممورا الخهمممميرا قممممد أسمممم  أول عممممركة تممممأمين عرامةممممة فممممي 

وعممممممين مممممممديرا  عامممممما  إ لقير مممممما  لومممممما  ممممممو القطممممما  الخمممممماح  ممممممي عممممممركة  همممممدا  لقتممممممأمين 
واقتممممار عطمممما عاممممد الو مممما  لةامممموج معاو مممما   John Naudi  7 ممممو ا   جمممموج   م مممتر

لقممممممدير العمممممما .  وكممممممي يممممممتمان عطممممما مممممممن إ لمممممماح ال ممممممركة عممممممد إلممممممى سممممممحب  عمممممم  
الكفممممما ا  ممممممن عمممممركة التمممممأمين الوط ةمممممة ولعممممم  وكممممماب  التمممممأمين امج اةمممممة  عممممممرض 

وكمممممماج مممممممن أبممممممرا امعممممممخاح الممممممذين سممممممحاول مممممممن عممممممركة رواتممممممب مهر ممممممة عقمممممميول.  
 8التأمين الوط ةة  و ال يد بيرسي ساو را فعي   مديرا  لقتأمين البحرا.

 
لقممممد كمممماج عطمممما يتميممممر بدرجممممة عالةممممة مممممن الممممذكا  وسممممعة ابطممممال  فهممممال  عممممما اكت ممممب  
مممممن قاممممرة مممممن عمقمممم  فممممي ال ممممقكين القهمممما ي والدبقوماسممممي  وقممممد سمممماعده فلمممم   معاو ممممة 
كمممم  مممممن م ممممتر  ممممو ا وليرسممممي سمممماو را اج يقممممل الماممممما عاممممما  الهمممموا ط الف ةممممة ل  مممما  

يقمممممة الوسمممممط التلمممممارا  ممممم  إلمممممى اج التمممممأمين  كمممممما أ   عالقاتممممم  ابجتما ةمممممة الواسمممممعة و 
                                                 

الذي عمل لسنوات عديدة في شركة  Bob Naudiأمين العراقي يعرفون ابن  بوب نودي بعض العاملين في قطاع الت 7

(، وبعد تقاعد  1997سنة  Aonلوساطة التأمين البريطانية )ت  االستحواذ عليها من قبل شركة أيون  Minetمينيت 

وتقاعد منها لييسس شركة  RFIBمن األخيرة، بعد أربعين سنة من العمل، عمل مستشاراً في شركة وساطة التأمين 

 . )المحرر(2016استشارية مستقلة في جبل طارق لتقدي  الخدمات التأمينية.  احتفل بعيد ميالد  الثمانين سنة 

 
عمل بيرسي سكويرا بعد ذلك كمعاون للمدير العا  لشركة إعادة التأمين العراقية، وساه  كجزء من وظيفت  في  8

للتأمين. أكمل أطروحة ماجستير في جامعة تركية حول العالقة بين التأمين  وضع أسس وعمل الشركة الصومالية
في فترة ما من حيات  العملية  . والدين.  عمل لعدة سنوات، وفي مواقع رئيسية، في شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
 الشرقي، بغداد. )المحرر( كان يملك ويدير وكالة بيرسي سكويرا للتأمين، وكان موقعها في عمارة ميناس، الباب
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تحقمممم  ال ممممركة  لاحمممما  فممممي الت ممممو    كممممما كمممماج قمممموة عخيمممميت  وطالقتمممم  فممممي التحممممد  
 القهمممممممة ال لقير مممممممة عمممممممامال  مومممممممما  فمممممممي احتمممممممرا  العمممممممامقين فمممممممي عمممممممركا  العممممممما ة لممممممم  
وتقمممممدير ل لكفا تممممم .  ولعمممممد ا توممممما  عقمممممد عمممممم  م مممممتر  مممممو ا عمممممين عطممممما ممممممديرا  عامممممما  

 ١٩٦٤تممممموا  ١٤ ممممذا لحممممين تممممأمةل عممممركا  التممممأمين فممممي  لق ممممركة ولقممممي فممممي م يممممب 
حيمممممم  عممممممين مممممممديرا  عاممممممما  ل ممممممركة التممممممأمين الوط ةممممممة يممممممل اسممممممتقال م ومممممما وافتممممممت  ماتبمممممما 

 لقمحاماة.
 

اتومممممل  مممممو  ١٩٦٨تمممممموا  ٣٠-١٧وع مممممد عمممممو ة حمممممر  البعممممم  إلمممممى ال مممممقطة  ممممما قال  
ا  وعمممم ةق  المرحمممممو  اكممممي عامممممد الو ممممما   التل مممم  ليمممممال   ولمممممة كاممممرى خقمممممما وعمممممدوا 

فممممألقي ال ممممب  عقممممى اكممممي وحمممموكل وأعممممد  واسممممتطا  عطمممما اج يفممممر  إلممممى الكو مممم    يممممر 
اج المخمممممابرا  العرامةممممممة تما مممممم  مممممممن اقتطافمممممم  مممممممن   مممممماا والعممممممو ة  مممممم  إلممممممى العممممممراق 
حيمممم  تممممم  محاكمتمممم  والحاممممل عقةمممم   العممممدا  عمممم قا .  وقممممد قهممممى قم ممممة ع ممممر عاممممما 

  يممممل عفمممما ع مممم  صممممدا  فممممي سمممملن ابممممي  ر ممممب م ومممما قممممم  أعمممموا  فممممي ا را ممممة العممممدا 
ح ممممممين فممممممأطق  سممممممراح  و مممممما ر إلممممممى بيممممممرو   ولقممممممي م ةممممممما    مممممماا إلممممممى ابحممممممتالل 
ابمر امممممممي لقعمممممممراق  فعممممممما   يمممممممحبة ال ةاسمممممممي العراقمممممممي المخهمممممممر  عمممممممد اج البممممممماجلي 
عقممممممى أممممممم  اج ي لفمممممموا حاومممممممة تك مممممموا قممممممرا  مد ةممممممة  عيممممممدة عممممممن المحاصيممممممة ولكممممممن 

  فمممممي  ار عمممممد اج البممممماجلي الرفيممممم  بمممممول بر ممممممر أف ممممم  م مممممروعول.  وقمممممد التقيممممم   ممممم
وكا ممممم  اب  مممممة مة ممممموج المممممدمقوجي  يمممممحاتول فوجدتممممم  مممممما يمممممرال محتف ممممما    خيممممميت  
القو ممممة ويقتمممم  العالةممممة ب ف مممم .  ولعممممد ف مممم  م ممممرو  حاومممممة التك مممموقرا   مممما ر البمممماجلي 
إلمممممى مقمممممر أقامتممممم  فمممممي ابمممممي خامممممي  والتحقممممم  مة ممممموج المممممدمقوجي  اتقمممممة أيممممما  عمممممالوا  

ي الممقكممممة ابر  ةممممة الواعمممممةة.  ولعممممد فتممممرة طقممممب إحالتمممم  وعممممين عطمممما سممممفيرا  لقعممممراق فمممم
 عقى التقاعد  وما اال حتى  ذا اليو  م ةما  في امر ج.
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ولمممممالر ل ممممممن ا ممممم  ياقممممم" اآلج الرا عمممممة والت مممممعين ممممممن العممممممر  اب ا ممممم  مممممما اال محتف ممممما  

يحهمممممر ا  9 قدراتمممم  العققةممممة  وا مممم  مممممما اال يعقممممد فممممي  اره كمممم  يمممممو  ياليمممما   ممممدوة فكر ممممة
لعديممممممممد مممممممممن الكفمممممممما ا  العرامةممممممممة الم ةمممممممممة فممممممممي امر ج و ممممممممتل فيومممممممما  حمممممممم  مختقممممممممف ا

 الموا ةك ال ةاسةة وابقتيا ية وابجتما ةة.
 

لقمممممد كممممماج عطممممما عامممممد الو ممممما  م فتحممممما عقمممممى عمممممركة التمممممأمين الوط ةمممممة وعقمممممى المرحمممممو  
وقمممممد   مممممأ  بي مممممي ولي ممممم  عالقمممممة صمممممداقة ويةقمممممة جمممممدا   وكممممماج  10عامممممد الو ممممما  المممممد ا  

اج أ  مممممأ   بمممممين  11ذا اب فتممممماح  ولممممماقتراح ممممممن اآل  مممممة سمممممعا  بر ممممموطي ممممممن  تممممما    ممممم
 التأمين الوط ةة وعركة  هدا  لقتأمين محف ة إعا ة تأمين متبا ل.

                                                 
في بيت ، وقد انتقل مقر الندوة إلى دار د. شوقي ناجي جواد الساعاتي  2009بدأ بتنظي  هذ  الندوات منذ نيسان/أبريل  9

شباط/فبراير  13، الصباح الجديدبمبادرة من  بسبب األوضاع العائلية والشخصية لألستاذ عطا عبد الوهاب.  أنظر: 

2017: 

http://newsabah.com/newspaper/111360 

 
 ( )المحرر(1963آب  10-1958أيلول  8عبد الوهاب الدباغ، مدير عا  شركة التأمين الوطنية ) 10

 
ستينيات القرن الماضي.  تركت العمل في الشركة أوائل كانت مديرة قس  إعادة التأمين في شركة التأمين الوطنية في  11

إدارة  -إلكمال دراسة الدكتورا  في الواليات المتحدة.  لها عدة ميلفات في العلو  اإلدارية: إدارة الموارد البشرية 
األعمال )الخصائص والوظائف اإلدارية(.  كتب عنها األستاذ بهاء بهيج  األفراد، اإلدارة: أساسيات إدارة األعمال،

 ما يلي: 37(، ص 2010)دار الثقافة للنشر والتوزيع،  بحوث في التأمينشكري في هامش كتاب  

 
 "الدكتورة اآلنسة سعاد نايف برنوطي:

 
الوطنية[، وهي خريجة كلية اآلداب في جامعة كانت إحدى الموظفات الثالث في مكتب السكرتارية ]في شركة التأمين 

بغداد فرع األدب اإلنجليزي.  تجيد اللغة اإلنجليزية إجادة تامة، وتتمتع بأخالق عالية وشخصية قوية نافذة تفرض 
استقالت من الشركة وسافرت إلى الواليات المتحدة  1963شباط  8احترامها على كل من يتعامل معها.  وبعد انقالب 

ية فحصلت على شهادة الدكتورا .  وهي اآلن أستاذة في قس  الدراسات العليا في إحدى الجامعات األردنية في األمريك
عمان.  وقد كانت الدكتورة برنوطي ساعدي األيمن، إذ أصبحت مديرة القس  الفني والقائمة بأعمال قس  إعادة التأمين 

ت أتشاور معها في كل أمر أريد القيا  ب  قبل أن أقد  مذكرة بعد أن ت  تجزئة مكتب السكرتارية إلى قسمين.  وقد كن
 ب  إلى المدير العا ." )المحرر(

http://newsabah.com/newspaper/111360
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والعليمممممب فمممممي امممممممر أج عطممممما كممممماج أيهممممما  عممممماعرا  وأ يبممممما  و مممممو فمممممي مرحقمممممة الدراسمممممة 
را مممممة ال ا و مممممة واسمممممتمر كمممممذل  حتمممممى  عمممممد الحامممممل عقةممممم   العمممممدا   فممممم  ل و مممممو فمممممي ا 

 العدا  قيا د ييف حالت  في فل  الو ك.
 

 مممم ب   مممممل رجمممممال التمممممأمين فمممممي ال يمممممف ال ممممما ي ممممممن القمممممرج الما مممممي  فمممممما  مممممو حمممممال 
 المح ولين عقى   ا  التأمين في القرج الحا ا والع ر ن؟

 
 

ممممممن رجممممماب  التمممممأمين اموا ممممم  فمممممي العمممممراق  حقممممموقي متممممممر  فمممممي قهمممممايا التمممممأمين  وم لمممممف لقعديمممممد ممممممن الكتمممممب * 
 التأمي ةة.
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رحيل عطا عبد الوهاب صاحب ساللة المدى: 

 12الطين وآخر عشاق فرجينيا وولف

 
 

يعممممممد عطمممممما عاممممممد الو مممممما  أحممممممد أبممممممرا المتممممممرجمين الممممممذين اسممممممتووتول الروايممممممة الحدي ممممممة 
وقيوصممممما  أعممممممال فرجي ةممممما وولمممممف التمممممي قمممممد  العديمممممد م وممممما كممممماج ممممممن أبرا ممممما ال ممممميدة 

وفممممممالو وابمممممممواو   وسمممممميرة حةمممممماة  كممممممما تممممممرجل روايممممممة فمممممموك ر  ممممممور فممممممي آ     ابواا
وعيممممد مت قمممم  لوم هممممواا وكتمممما  ح مممما ار ممممد  "فممممي ال ممممورة" واصممممدر عممممد ا  مممممن الم لفمممما  

و ممممي سمممميرة فاتةممممة  وصممممورة ققمةممممة ل ميممممر عاممممد اللمممم   و يممممواج  13ابرا مممما سمممماللة الطممممين
اممممممم  قيممممممما د  مممممممذه قمممممممال ع ممممممم : "كت 141982-1972  ة عمممممممعر  ع مممممممواج أعممممممموا  الرمممممممما 

الملموعممممة فممممي ال مممملن  ومممممك أج ال مممماعر قممممد  مممما ر ال مممملن الممممذا كتممممب  ةمممم   إب أج 
ولمممذا فممم ج أبمممرا مممما يمير ممما ا  مممهالوا  قيممما ده اسمممتمر  سممملي ة  عمممده كممم   مممذا المممرمن. 

إ ومممممما  يمممممموح  وسممممممتاللةة تفممممممت   ف مممممموا عقممممممى   العميمممممم   الحر ممممممة وتوقومممممما لال عتمممممماق.
 وا عقى الحقل".الما ي وعقى الطفولة م قما تفت   ف 

 

                                                 
 1/26/2019 :وع النسخة: ورقية تاريخ اخر تعديلن 4358رق  العدد: ، بغداد، المدىنشر هذا الموضوع في جريدة  12

6:52:07 PM  
https://almadapaper.net/Details/216110/عشاق-وآخر-الطين-ساللة-صاحب-الوهاب-عبد-عطا-رحيل-

 وولف-فرجينيا
(.  يسرد 2004، 1يروت: الميسسة العربية للدراسات والنشر، ط)ب ساللة الطين: سيرة مأساةعطا عبد الوهاب،  13

 شيئاً من تجربت  في مجال التأمين. 378-369في الصفحات 
 (2002)بيروت: الميسسة العربية للدراسات والنشر،  1982-1972مختارات من عام الرمادة: عطا عبد الوهاب،  14

http://kms.almadapaper.net/content/uploads/Issue/190126100936491~270120194358.pdf
https://almadapaper.net/Details/216110/رحيل-عطا-عبد-الوهاب-صاحب-سلالة-الطين-وآخر-عشاق-فرجينيا-وولف
https://almadapaper.net/Details/216110/رحيل-عطا-عبد-الوهاب-صاحب-سلالة-الطين-وآخر-عشاق-فرجينيا-وولف
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و عممممممد عطممممممما عاممممممد الو ممممممما  ممممممممن الدبقوماسمممممميين المخهمممممممرمين  فقمممممممد قممممممد  فمممممممي سمممممممق  
الخارجةممممممة م ممممممذ العوممممممد المقكممممممي فممممممي الخم ممممممي ا  والعوممممممو  اللموور ممممممة التالةممممممة  ولعممممممد 

عممممممين سممممممفيرا  لقعممممممراق فممممممي امر ج  قامممممم  أج يتقاعممممممد مممممممن  2003تهييممممممر ال  مممممما  عمممممما  
 ال تين عاما. رحقة طو قة في الوخةفة الحاومةة اا   عقى

 
ولمممممد الكاتمممممب والمحمممممامي  ال مممممفير  المتمممممرجل  ال ممممماعر عطممممما عامممممد الو ممممما  فمممممي  همممممدا  

  ااول العممممممم  فممممممي 1944  تخممممممرو مممممممن كقةممممممة الحقمممممموق فممممممي  هممممممدا  عمممممما  1924عمممممما  
وأصممممب  عهمممموا  فممممي ماتممممب   .1950القهمممما  أوب  يممممل ا تقمممم  الممممى واارة الخارجةممممة عمممما  

كممممممما م مممممم  العممممممراق فممممممي للمممممماج  العممممممراق الممممممدا ل فممممممي اممممممممل المتحممممممدة فممممممي  يو ممممممورا. 
 اللمعةة العامة ب سةما في القل ة القا و ةة.

 
الممممى ال مممممفارة العرامةممممة فمممممي بيممممرو  بدرجمممممة  1955ا تقمممم  عطمممما عامممممد الو مممما  فمممممي عمممما  

   م يمممب ال مممارتير سمممارتير أول  وممممن يمممل جمممرى  ققممم  المممى المممديواج المقكمممي فمممي  همممدا
 الخاح لقمق   ةي  ال ا ي واممير عاد ابل .

 
 قمممممي عامممممد الو ممممما  فمممممي  همممممدا  وممممممار  مو تممممم  امساسمممممةة  1958تمممممموا  14 عمممممد يمممممورة 

لك مممم  ا ممممطر إلممممى مهمممما رة العممممراق الممممى ل ممممدج  عممممد سممممةطرة البع يممممين   و ممممي المحاممممماة.
عوممممد المقكممممي وإلقمممما  ال ممممب  عقممممى أقةمممم  المممموا ر فممممي ال 1968عقممممى ال ممممقطة فممممي عمممما  

 بتومة العمالة لقهر .
 

وفممممي ا ممممارة عممممم  الممممى الكو مممم  اقتطفتمممم  المخممممابرا  العرامةممممة مممممن الف ممممدق الممممذا ي ممممةل 
فممممي عمقةممممة بولة ممممةة م يممممرة )يممممور  تفاصمممميوا فممممي مذكراتمممم  سمممماللة الطممممين   واقتيممممد  ةمممم . 
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الممممى  هممممدا  ليممممدق  قيممممر ال وايممممة  ال مممملن الر يممممب فممممي ق مممموة ممممما يالمةمممم   ممممرب ه مممممن 
ين والمعار مممممين و"امعمممممدا "  ممممممن تعمممممذيب وح مممممي ومحاكمممممما  عممممماقةة تمممممو ا ال ةاسمممممي

  الك ير م ول الى العدا  أو ال لن لفترا  طو قة.
 

جمممممرى تعذيبممممم    ممممماا  ق ممممموة وصمممممدر عقةممممم  الحامممممل  العمممممدا    قمممممي ي ت مممممر الت فيمممممذ فمممممي 
يممممل قفممممف ع مممم  الحاممممل الممممى ال مممملن الم لممممد  أطقمممم  سممممراح    ا را تمممم  لخممممم  سمممم وا .

قمممممالل فتمممممرة اعتقالممممم  امولمممممى  فمممممذوا حامممممل العمممممدا    ممممم ةق     رة سممممم ة. عمممممد يمممممال  ع ممممم
 الوا ر ال اب  اكي عاد الو ا .

 
الو ممممما  فمممممي  سمممماللة الطمممممينأأ سممممميرة مأسممممماة فاتةمممممة عاعممممموا الم لمممممف العراقمممممي عطممممما عامممممد

إحمممممدى مراحممممم  حةاتمممممم  المتعمممممد ة   بعمممممد تخرجمممممم  فمممممي كقةمممممة الحقمممممموق فمممممي  همممممدا   فممممممي 
 مممممةا  فمممممي سمممممق  القهممممما   يمممممل ا تقممممم  إلمممممى ال مممممق  أرلعي ةممممما  القمممممرج الما مممممي عمممممم  قا

الدبقوماسمممممي فعمممممم  فمممممي الماتمممممب المممممدا ل ل ممممممل المتحمممممدة فمممممي  يو مممممورا  يمممممل ا تقممممم  فمممممي 
إلمممممى المممممديواج المقكمممممي فمممممي  همممممدا  لقعمممممم  سمممممارتيرا  قاصممممما  لقمقممممم   ةيممممم   1957رلةمممممك 

حممممين تهيممممر  1958تممممموا  15ال مممما ي ول ميممممر عاممممد اللمممم   وقممممد خمممم    مممماا حتممممى يممممو  
 ·ال  فلرى فيق  من الخدمة الخارجةة  ا  الح

 
تمممممممب فمممممممي ا را مممممممة  وكتممممممما  سممممممماللة الطمممممممين ي ق مممممممل إلمممممممى ياليمممممممة أق ممممممما   الق مممممممل امول ك 

عمممن الطفولممممة واليمممبا وال ممممبا   أمممما الق ممممل ال ممما ي فقممممد كتبممم  عممممن  1973العمممدا  عمممما  
التعممممذيب الممممذا تعممممرض لمممم  فممممي الر مممماا ن بتومممممة وجومممم  إلةمممم  وإلممممى عمممم ةق  اكممممي و ممممي 

واسمممة   حيمممم  كا مممم  توممممة المخممممابرا  لممم   ممممي  ممممما أ ممم  عممممم  سممممارتيرا  أ ومممما مممممن الل
ولممممما إ وممممما  1958إلممممى   1957قاصمممما  لقمقمممم   ةيمممم  ال مممما ي ول ميممممر عاممممد اللمممم  فممممي 
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جاسوسممممماج فمممممال بمممممد أ ومممممما ج مممممداه لح ممممما  المخمممممابرا  الار طا ةمممممة  و امممممذا كمممممما يقمممممول 
ال مممم ةك إلممممى  الم لممممف قممممم  أ مممما بممممرعمول بتل يممممد أقممممي اكممممي الممممذا للممممأ  عممممد التعممممذيب

الكممممذ  عقمممممى  ف ممممم  لكمممممي يهمممممك حمممممدا  لعذا مممم  المومممممين  وإج كممممماج يممممممن الخمممممالح  مممممذا 
 ممممممو المممممممو  عمممممم قا  و ممممممذا ممممممما حممممممد   وأر ا الكاتممممممب قمممممما ال : إج ال مممممم  اآلقممممممر مممممممن 

فمممممي قطممممما  التمممممأمين فمممممي  15التوممممممة  مممممو أ  مممممي  عمممممد فلممممم  عمقممممم  ممممممك لطفمممممي العايمممممدا
ال مممممتي ةا   ولمممممما أج  مممممذا جاسمممممو  أيهممممما  فمممممال بمممممد أ ممممم  ج مممممد ي لح ممممما  المخمممممابرا  
امميركةممممة  ممممذه المممممرة  فقممممم  بممممدورا بتل يممممد أقممممي فيممممر ا  عممممم  لح مممما  المخممممابرا  

 .معا  
 

أمممما الق مممل ال الممم  ممممن الكتممما   ةهمممل ت مممك حققممما  كتاممم  فمممي  همممدا  أأ  ويممممة مالحممم  
 .ا  ع  الكّتا   ح  اكي عاد الو ا أقرى و ي عوا ا  كتاو

 
يتحمممممد  الراحممممم  عطممممما عامممممد الو ممممما  فمممممي سممممماللة الطمممممين عمممممن بدايمممممة المح مممممة والمأسممممماة 
الكايممممرة حممممين ف ممممب إلممممى الكو مممم  لتأسممممة  عممممركة لقتممممأمين  حيمممم  اقتطممممف مممممن ف ممممدق 
 يقتمممممموج عقممممممى يممممممد ملموعممممممة مممممممن المخممممممابرا  العرامةممممممة الممممممذين كمممممممموا فممممممم  وأعمممممموروا 

فممممي جيبمممم  ق اقممممة يدو ممممة وعمممممموه مخممممدرا  وقمممما وه إلممممى سممممةارة  بوجومممم  الم دسمممما  و سمممموا
قارجةممممممة كمممممممما يقمممممما  امعممممممممى  حيممممممم  اقترقمممممم  ال مممممممةارة ال مممممممال  حتممممممى وصمممممممقوا إلمممممممى 

وفمممي اليممممباح كممما وا فمممي قيممممر ال وايمممة الممممذا كممماج يعممممرا · .صمممفواج والحمممدو  العرامةممممة
 قيمممممر الرحممممما  العا مممممد إلمممممى امميمممممر عامممممد اللممممم  و  ممممماك    ةممممم  المقممممم   ةيممممم   حيممممم  

اج ي ممممم  الكاتممممب قامممم  ع ممممر سمممم وا  صممممديقا  و ممممو اليممممو  يدققمممم  مخطوفمممما  فممممي ليقممممة كمممم

                                                 
 .60(، ص 2012)عمان: دار الثقافة،  بحوث في التأمينللتعريف بلطفي العبيدي، راجع: بهاء بهيج شكري،  15
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السمممممرا  وفكمممممر أ ومممممل جممممما وه  ققمممممل وأوراق بةهممممما  وطقاممممموا م ممممم  أج يليمممممب عمممممن سممممم ال 
 ·واحد  و: متى وكةأ ج دوا لوكالة ابستخبارا  امميركةة؟

 
أوقفمممممم  فممممممي م يممممممة ·. وتممممممو  الممممممركن عقممممممي  مممممما ا  كمممممماج يتممممممرأ  المحامممممممة العقيممممممد 

ال مممموو  ومممممن أمممممامي يقممممف اكممممي وحممممين سممممأل ي وتممممو  أج أ لممممي   مممموا تي ققمممم  بوممممدو  
وحممممر :  ممممذا الممممذا يقممممف أمممممامال أقممممي و ممممو قممممدوتي فممممي الحةمممماة  وإ مممم  بممممرا  وكمممم  ممممما 
أفمممما   مممم   يممممر صممممحة   تممممر   وتممممو  لح ممممة  ولعممممد مممممن أج أفمممماق  ممممما ي ممممب  اليممممدمة 

وأ مممم ؟ ققمممم : بممممرا  · مممممن جمممموابي أقممممذ ييممممرخ بممممي قمممما ال : بممممرا ؟أأ مممممك عممممتا ل ك يممممرةأأ
أيهمممما  فاعممممتد  ال ممممتا ل قممممال: و ممممذا الممممذا ققتمممم  فممممي التحقيمممم ؟ ققمممم : أا تحقيمممم ؟ لمممممل 

 . يلممممر معممممي تحقيمممم   وإج ك مممم  ققمممم  عممممي ا  ففممممي  ياممممولتي  ع د ممممذ طر  ممممي عممممر طممممر ة
و تحمممممد  الم لمممممف عمممممن إعمممممدا  أقةممممم  اكمممممي المممممذا يوديممممم   مممممذا الكتممممما   ةقمممممول م مممممذ أج 

  ج مممة  لمممل يمممره أحمممد ممممن أ قممم  ا ممما  يما ةمممة اسمممت  اكمممي ممممن  ومممم  فلمممرا  حتمممى اسمممتعا ت
 أعور و ةأ.

 
فمممي تقممم  القيقمممة المطيممممرة كا ممم  أسمممالا الومممماتف قمممد ا قطعممم   ولممممل ييممم  ال ممملاج إلممممى 
بيمممم  اكممممي ليممممدعو أ قمممم  إلممممى ا ممممارة الممممو ا  امقيممممر إب  عممممد فمممموا  امواج كمممماج حمممماقول 

·· ·قممممد فتمممم   ع قمممم   حتممممى وصمممميت  خقمممم  معمممم  ت ت ممممر معمممم  فحمقومممما رسممممول إلممممى بيتمممم 
وصممممميت  التمممممي يطقمممممب فيوممممما بةمممممك  اره الوحيمممممدة لت مممممديد  يو ممممم   وحمممممين حمممممم  إلمممممى قامممممره 
الممممممذا هةممممممأه ب ف مممممم  إلممممممى جا ممممممب اوجتمممممم  لممممممل ي ممممممر فممممممي ج ااتمممممم  إب اليممممممدي  محمممممممد 
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وأحمممد امقرلممما  وأحمممد الليمممراج فكا ممم  تقممم   مممي ج مممااة الخممموا التمممي اقتمممتل بوممما  16ا  ممم 
 .القدر حةاة ق  أج يلو   م قوا القدر  ف  

 
 

                                                 
حكاية ساللة الطين وحكايات أخرى من : صدى الذاكرة المعذبةألستاذ محمد زينل وآخرين راجع: "للقراءة تقيي   16

د قد  لها: نجل  لهب عطا عب.  بقل : األستاذ عطا عبد الوهاب السفير العراقي السابق لدى األردن،" زنزانة اإلعدا 
 :اردينياگلـ.  موقع االوهاب
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 مكتبة التأمين العراقي
 منشورات مصباح كمال
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