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 غياب التأمينحضور وموضوعة الحظة حول م

 
 

[1] 
َا لكنىىىىىىىىىىي اخترتىىىىىىىىىىىه مىىىىىىىىىىن بىىىىىىىىىىىاب إ ىىىىىىىىىىىارة قىىىىىىىىىىد يبىىىىىىىىىىىدو العنىىىىىىىىىىوان الرئيسىىىىىىىىىىىي لهىىىىىىىىىى   الدراسىىىىىىىىىىىة طنانىىىىىىىىىىى 

، فىىىىىىىىىىىىاألحزاب السياسىىىىىىىىىىىىية العراقيىىىىىىىىىىىىة الحاكمىىىىىىىىىىىىة أو المعارضىىىىىىىىىىىىة لىىىىىىىىىىىىي  وعهااالهتمىىىىىىىىىىىىام بموضىىىىىىىىىىىى 
علىىىىىىىىى مىىىىىىىىا   راسىىىىىىىىتي رغىىىىىىىىم تركيىىىىىىىىزو  لهىىىىىىىىا سياسىىىىىىىىة  ع عنىىىىىىىىك موقىىىىىىىىف مىىىىىىىىن مؤسسىىىىىىىىة التىىىىىىىىأمين. 

، ألنىىىىىىىىىىىه الحىىىىىىىىىىىزب ور  بشىىىىىىىىىىىأن التىىىىىىىىىىىأمين فىىىىىىىىىىىي بعىىىىىىىىىىى  و ىىىىىىىىىىىائ  الحىىىىىىىىىىىزب الشىىىىىىىىىىىيوعي العراقىىىىىىىىىىىي
تمتىىىىىىىىىد لت طىىىىىىىىىي الدراسىىىىىىىىىة  فىىىىىىىىى ن اهتمامىىىىىىىىىا  بالتىىىىىىىىىأمين،الوحيىىىىىىىىىد، حسىىىىىىىىىب علمىىىىىىىىىي، الىىىىىىىىى ي أ ىىىىىىىىىد  

قضىىىىىىىىىىايا قطىىىىىىىىىىاع التىىىىىىىىىىأمين العراقىىىىىىىىىىي.  ومىىىىىىىىىىا أتمنىىىىىىىىىىا  هىىىىىىىىىىو أن تسىىىىىىىىىىتفز هىىىىىىىىىى   الدراسىىىىىىىىىىة  بعىىىىىىىىىى 
إذ أننىىىىىىىىىىي ر مىىىىىىىىىىا كنىىىىىىىىىى   اآلخىىىىىىىىىىر ن لمتابعتهىىىىىىىىىىا لىىىىىىىىىىد  هىىىىىىىىىى ا الحىىىىىىىىىىزب أو غيىىىىىىىىىىر  مىىىىىىىىىىن األحىىىىىىىىىىزاب

قىىىىىىىىد قمىىىىىىىى  بمسىىىىىىىى  سىىىىىىىىر ع فىىىىىىىىي اإلنترنيىىىىىىىى  فىىىىىىىىىي  أنىىىىىىىىىرغىىىىىىىىم  مجحفىىىىىىىىا  بحىىىىىىىى  هىىىىىىىى   األحىىىىىىىىزاب
لكننىىىىىىىىىي فشىىىىىىىىىىل  فىىىىىىىىىي الع ىىىىىىىىىىور علىىىىىىىىىى مىىىىىىىىىىا  فهىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىىن التىىىىىىىىىأمينعلىىىىىىىىىىى مواقللتعىىىىىىىىىر   ةحاولىىىىىىىىى م

فىىىىىىىى ن هىىىىىىىىى   .  لىىىىىىىىى لك، صىىىىىىىىدر منهىىىىىىىىا مىىىىىىىىىن رأي أو موقىىىىىىىىف تجىىىىىىىىا  التىىىىىىىىىأمين بأشىىىىىىىىكاله الم تلفىىىىىىىىة
فىىىىىىىىىىي الحاضىىىىىىىىىىرة ال ائبة محاولىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىي إشىىىىىىىىىىاعة االهتمىىىىىىىىىىام بمؤسسىىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىىأمين ي الدراسىىىىىىىىىىة هىىىىىىىىىى 
 المجال العام.

 
ائ  مين فىىىىىىىىىىي و ىىىىىىىىىى غيىىىىىىىىىىاب التىىىىىىىىىىأأمىىىىىىىىىىا العنىىىىىىىىىىوان ال ىىىىىىىىىىانوي فهىىىىىىىىىىو يعكىىىىىىىىىى  حضىىىىىىىىىىور ومىىىىىىىىىىن  ىىىىىىىىىىم 

لعىىىىىىىىىىىىىرض الحالىىىىىىىىىىىىىة العامىىىىىىىىىىىىىة  عنوانىىىىىىىىىىىىىا   .  ولكنىىىىىىىىىىىىىي هنىىىىىىىىىىىىىا أر تىىىىىىىىىىىىىه أيضىىىىىىىىىىىىىا  الشىىىىىىىىىىىىىيوعي الحىىىىىىىىىىىىىزب
كمىىىىىىىىىا سأشىىىىىىىىىير إلىىىىىىىىىى  ،لمؤسسىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىأمين فىىىىىىىىىي العىىىىىىىىىراق، والتأكيىىىىىىىىىد بىىىىىىىىىأن حضىىىىىىىىىورها ضىىىىىىىىى ي 

 ذلك فيما يلي وأعرض جوانب منه في  نايا الدراسة والملح .

 
رغىىىىىىىىىىىىىم عىىىىىىىىىىىىىدم  بالتىىىىىىىىىىىىىأمين،إن اهتمىىىىىىىىىىىىىامي بموقىىىىىىىىىىىىىف الحىىىىىىىىىىىىىزب الشىىىىىىىىىىىىىيوعي العراقىىىىىىىىىىىىىي المتعلىىىىىىىىىىىىى  

تكاملىىىىىىىىه، ينبىىىىىىىىع مىىىىىىىىن نيرتىىىىىىىىي إليىىىىىىىىه كحىىىىىىىىزب عراقىىىىىىىىي وطنىىىىىىىىي علىىىىىىىىى خىىىىىىىىال  معيىىىىىىىىم األحىىىىىىىىزاب 
والتجمعىىىىىىىىىىىات السياسىىىىىىىىىىىية األخىىىىىىىىىىىر  القائمىىىىىىىىىىىة علىىىىىىىىىىىى أسىىىىىىىىىىى   ينيىىىىىىىىىىىة طائفيىىىىىىىىىىىة إ نيىىىىىىىىىىىة.  و هىىىىىىىىىىى ا 

وكونىىىىىىىىه حز ىىىىىىىىا  علمانيىىىىىىىىا  أتوقىىىىىىىىع منىىىىىىىىه أن يسىىىىىىىىاهم فىىىىىىىىي  لىىىىىىىىورة  ؛المعنىىىىىىىىى هىىىىىىىىو حىىىىىىىىزب علمىىىىىىىىاني
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 5صفحة |       

 

والتعاونيىىىىىىىىىىىىىة تماعيىىىىىىىىىىىىىة والتجار ىىىىىىىىىىىىىة مواقفىىىىىىىىىىىىىه تجىىىىىىىىىىىىىا  مؤسسىىىىىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىىىىىأمين، فىىىىىىىىىىىىىي أشىىىىىىىىىىىىىكالها االج
لهىىىىىىىىىىا  ورهىىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىىي تىىىىىىىىىىوفير  1وهىىىىىىىىىىي مؤسسىىىىىىىىىىة علمانيىىىىىىىىىىةضىىىىىىىىىىمن معطيىىىىىىىىىىات الواقىىىىىىىىىىع العراقىىىىىىىىىىي، 

ة الحمايىىىىىىىىىىة الماليىىىىىىىىىىة لل ىىىىىىىىىىروة الوطنيىىىىىىىىىىة، وتسىىىىىىىىىىاهم فىىىىىىىىىىي تعز ىىىىىىىىىىز نسىىىىىىىىىىي  العالقىىىىىىىىىىات االجتماعيىىىىىىىىىى 
بعيىىىىىىىىىىىدا  عىىىىىىىىىىىن االنتمىىىىىىىىىىىاء القبلىىىىىىىىىىىي والىىىىىىىىىىىديني الىىىىىىىىىىى ي اسىىىىىىىىىىىتفح  بعىىىىىىىىىىىد علىىىىىىىىىىىى أسىىىىىىىىىىى  عقالنيىىىىىىىىىىىة 

2003. 
 

[2] 
مقىىىىىىىىىاالت نشىىىىىىىىىرتها فىىىىىىىىي أوقىىىىىىىىىات متفاوتىىىىىىىىة، تناولىىىىىىىىى  فيهىىىىىىىىىا ب عىىىىىىىىىد ا  مىىىىىىىىن ال يضىىىىىىىىم هىىىىىىىىى ا الكتيىىىىىىىى 

حضىىىىىىىىىىور وغيىىىىىىىىىىاب التىىىىىىىىىىأمين فىىىىىىىىىىي  رنىىىىىىىىىىام  الحىىىىىىىىىىزب الشىىىىىىىىىىيوعي العراقىىىىىىىىىىي.  وقىىىىىىىىىىد   ىىىىىىىىىىرت أن 
 . ال ة أسبابل أجمعها 

 
التىىىىىىىىىىأمين د  حضىىىىىىىىىىور أو غيىىىىىىىىىىاب ليهىىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىىن قبىىىىىىىىىى  المهتمىىىىىىىىىىين بمىىىىىىىىىى إ  لتسىىىىىىىىىىهي  الرجىىىىىىىىىىوعأوال ، 

اه  الحكومىىىىىىىىىىىىىىات  ا  فىىىىىىىىىىىىىىي منىىىىىىىىىىىىىى ، واسىىىىىىىىىىىىىىتطرا فىىىىىىىىىىىىىىي  ىىىىىىىىىىىىىىرام  األحىىىىىىىىىىىىىىزاب السياسىىىىىىىىىىىىىىية العراقيىىىىىىىىىىىىىىة
 ىىىىىىىىىىدال  مىىىىىىىىىىن البحىىىىىىىىىىث عنهىىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىىي  وأصىىىىىىىىىىحاب االختصىىىىىىىىىىاال فىىىىىىىىىىي العديىىىىىىىىىىد مىىىىىىىىىىن المجىىىىىىىىىىاالت،

 أماكن متفرقة.
 

 ،"اإلنتىىىىىىىىىىىىاجي" واالسىىىىىىىىىىىىت ماري  انيىىىىىىىىىىىىا ، ألنهىىىىىىىىىىىىا تضىىىىىىىىىىىىم إشىىىىىىىىىىىىارات لمؤسسىىىىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىىىىأمين و ورهىىىىىىىىىىىىا 
و عىىىىىىىىىىىىى  اآلراء األوليىىىىىىىىىىىىىة إلعىىىىىىىىىىىىىا ة النيىىىىىىىىىىىىىر فىىىىىىىىىىىىىي قىىىىىىىىىىىىىانون  ،و عىىىىىىىىىىىىى  المفىىىىىىىىىىىىىا يم التأمينيىىىىىىىىىىىىىة

، وتعليقىىىىىىىىىىىىات مبسىىىىىىىىىىىىىطة بشىىىىىىىىىىىىأن تمو ىىىىىىىىىىىى  البىىىىىىىىىىىىىرام  2005لسىىىىىىىىىىىىنة  تنيىىىىىىىىىىىىيم أعمىىىىىىىىىىىىال التىىىىىىىىىىىىىأمين
تمنىىىىىىىىىى أن يقىىىىىىىىىىوم بىىىىىىىىىه أهىىىىىىىىىى  أ  االجتماعيىىىىىىىىىة للتىىىىىىىىىأمين.  وهىىىىىىىىىى ا األخيىىىىىىىىىر بحاجىىىىىىىىىة إلىىىىىىىىىىى تنييىىىىىىىىىر

 .كتوار ون واال ن الر اضيو االختصاال بضمنهم 
 

 
ل ميعبب ا ميلبب ا   الثقافةةة اليديةةد مصببح ك البب ال أمينببممسس اللماببة  نل ةسببةي ةةببوج ة "  سببة مبب   جلأ  1

شةةةةاالة اادتيةةةةا يين .   ةشببببول اببببويع  بببب  م  بببب  114-104ل ص 2015ل ةشببببو س مي بببب ة  378-379

 يالعراديين 

http://iraqieconomists.net/ar/2015/12/28/ 
 

http://iraqieconomists.net/ar/2015/12/28/
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 6صفحة |      

 

بىىىىىىىىىىالحزب الشىىىىىىىىىىيوعي العراقىىىىىىىىىىي  ىىىىىىىىىى   ة ال ىىىىىىىىىىا ، ألن القضىىىىىىىىىىايا التىىىىىىىىىىي ناقشىىىىىىىىىىتها ليسىىىىىىىىىى  محصىىىىىىىىىىور 
مىىىىىىىىع ذلىىىىىىىىك فىىىىىىىى ن للحىىىىىىىىزب   مىىىىىىىىة وغيرهىىىىىىىىا مىىىىىىىىن المؤسسىىىىىىىىات.األحىىىىىىىىزاب العراقيىىىىىىىىة والحكو  تمىىىىىىىى   

الشىىىىىىىىىىيوعي العراقىىىىىىىىىىي فضىىىىىىىىىى  الر ىىىىىىىىىىا ة فيمىىىىىىىىىىا ي ىىىىىىىىىى  االهتمىىىىىىىىىىام بمؤسسىىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىىأمين، بشىىىىىىىىىىك  
أو  خىىىىىىىر، رغىىىىىىىم أنىىىىىىىه لىىىىىىىم يتىىىىىىىرجم هىىىىىىى ا االهتمىىىىىىىام فىىىىىىىي  رنامجىىىىىىىه.  ر مىىىىىىىا هنىىىىىىىا  سىىىىىىىبب يفسىىىىىىىىر 

فىىىىىىىىىىىىي غيىىىىىىىىىىىاب التىىىىىىىىىىىأمين فىىىىىىىىىىىي البرنىىىىىىىىىىىام ، لكىىىىىىىىىىىن المرتجىىىىىىىىىىىى أن يجىىىىىىىىىىىد التىىىىىىىىىىىأمين مكانىىىىىىىىىىىا  لىىىىىىىىىىىه 
 .رنام  االنت ا ي للحزبالبفي المستقب  

 
هنىىىىىىىىىىىىا  بعىىىىىىىىىىىى  التكىىىىىىىىىىىىرار فىىىىىىىىىىىىي معىىىىىىىىىىىىالجتي للموضىىىىىىىىىىىىوع وقىىىىىىىىىىىىد أبقيىىىىىىىىىىىى  عليىىىىىىىىىىىىه كىىىىىىىىىىىىي تيىىىىىىىىىىىى  

 المعالجة في سياقها.
 

[3] 
الحىىىىىىىىىىىىزب  حضىىىىىىىىىىىىورها أو غيا هىىىىىىىىىىىىا لىىىىىىىىىىىىد  إن أهميىىىىىىىىىىىىة موضىىىىىىىىىىىىوع التىىىىىىىىىىىىأمين ال تنحصىىىىىىىىىىىىر فىىىىىىىىىىىىي

نىىىىىىىىه كىىىىىىىىان المبىىىىىىىىا ر مىىىىىىىىن  ىىىىىىىىين األحىىىىىىىىزاب األخىىىىىىىىر ، فىىىىىىىىي اإلشىىىىىىىىارة ا الشىىىىىىىىيوعي العراقىىىىىىىىي، رغىىىىىىىىم 
مقىىىىىىىىىاالتي التىىىىىىىىىي يضىىىىىىىىىمها هىىىىىىىىى ا الكتيىىىىىىىىىب،  ىىىىىىىىى  تمتىىىىىىىىىد ن ذلىىىىىىىىىك فىىىىىىىىىي إحىىىىىىىىىد  إليىىىىىىىىىه، كمىىىىىىىىىا أ ىىىىىىىىىي

التىىىىىىىىي لىىىىىىىىم تيعىىىىىىىىر، حسىىىىىىىىب علمىىىىىىىىي، أي اهتمىىىىىىىىام  لتشىىىىىىىىم  األحىىىىىىىىزاب السياسىىىىىىىىية والدينيىىىىىىىىة أيضىىىىىىىىا  
؟  ألن غيىىىىىىىىىىىىىىاب التىىىىىىىىىىىىىىأمين فىىىىىىىىىىىىىىي  ىىىىىىىىىىىىىىرام  هىىىىىىىىىىىىىى ا االهتمىىىىىىىىىىىىىىام بالتىىىىىىىىىىىىىىأمين .  لمىىىىىىىىىىىىىىاذا بالتىىىىىىىىىىىىىىأمين
 ال علىىىىىىىىىىى جهىىىىىىىىىى  وفىىىىىىىىىىي أحسىىىىىىىىىىن الحىىىىىىىىىىاالتؤشىىىىىىىىىىر ي ،، إل ارة السياسىىىىىىىىىىة واالقتصىىىىىىىىىىا األحىىىىىىىىىىزاب

  مؤسسىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىأمين و ورهىىىىىىىىىا االقتصىىىىىىىىىا ي واالجتمىىىىىىىىىاعي.  و التىىىىىىىىىالي فىىىىىىىىى ن هىىىىىىىىى ا أباليىىىىىىىىىة تجىىىىىىىىىا
الوضىىىىىىىىىىىع يعكىىىىىىىىىىى  ضىىىىىىىىىىىعف حضىىىىىىىىىىىور المؤسسىىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىىي المجتمىىىىىىىىىىىع، وعىىىىىىىىىىىدم تقىىىىىىىىىىىدير لتكامىىىىىىىىىىى  

 .و ور التأمين المرتقب فيها قطاعات االقتصا  العراقي
 

التىىىىىىىىىىأمين غائىىىىىىىىىىب لىىىىىىىىىىي  فىىىىىىىىىىي  ىىىىىىىىىىرام  األحىىىىىىىىىىزاب  ىىىىىىىىىى  فىىىىىىىىىىي القىىىىىىىىىىرارات الحكوميىىىىىىىىىىة ومشىىىىىىىىىىار ع 
عىىىىىىىىىد تىىىىىىىىىأميني.  علىىىىىىىىىى سىىىىىىىىىبي  الم ىىىىىىىىى ، مشىىىىىىىىىروع قىىىىىىىىىانون شىىىىىىىىىركة الىىىىىىىىىنفط بي  وانين التىىىىىىىىىي لهىىىىىىىىىاالقىىىىىىىىى 
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م لمىىىىىىىىىىىا ال نجىىىىىىىىىىىد   3.مشىىىىىىىىىىىروع قىىىىىىىىىىىانون صىىىىىىىىىىىندوق اإلعمىىىىىىىىىىىار والتنميىىىىىىىىىىىة العراقىىىىىىىىىىىيو  2الوطنيىىىىىىىىىىىة،
فنىىىىىىىىا علىىىىىىىىى واحىىىىىىىىىدة منهىىىىىىىىا: "طاولىىىىىىىىة مسىىىىىىىىىتديرة حضىىىىىىىىورا  للتىىىىىىىىأمين فىىىىىىىىي المناقشىىىىىىىىىات العامىىىىىىىىة تعر  

جم يىىىىىىىىىىىىىة لىىىىىىىىىىىىىى قاعىىىىىىىىىىىىىة ع 2010 10 30عقىىىىىىىىىىىىىدت فىىىىىىىىىىىىىي  4حىىىىىىىىىىىىىول اإلسىىىىىىىىىىىىىكان فىىىىىىىىىىىىىي العىىىىىىىىىىىىىراق"
المهندسىىىىىىىىىين  ب ىىىىىىىىىدا .  وجىىىىىىىىىاء فىىىىىىىىىي ال الصىىىىىىىىىة المنشىىىىىىىىىورة أن الطاولىىىىىىىىىة ضىىىىىىىىىم  "عىىىىىىىىىد ا  مىىىىىىىىىن 
المهتمىىىىىىىىىىىىىين والم تصىىىىىىىىىىىىىين مىىىىىىىىىىىىىن مهندسىىىىىىىىىىىىىي و ارة االعمىىىىىىىىىىىىىار واإلسىىىىىىىىىىىىىكان ورجىىىىىىىىىىىىىال األعمىىىىىىىىىىىىىال 
والعىىىىىىىىىىاملين فىىىىىىىىىىي قطىىىىىىىىىىاع المقىىىىىىىىىىاوالت ومهندسىىىىىىىىىىين عىىىىىىىىىىاملين لمناقشىىىىىىىىىىة وضىىىىىىىىىىع اإلسىىىىىىىىىىكان فىىىىىىىىىىي 

ة اإلسىىىىىىىىىىكان الوطنيىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىي حىىىىىىىىىىول سياسىىىىىىىىىى العىىىىىىىىىىراق ومىىىىىىىىىىا نشىىىىىىىىىىرته و ارة اإلعمىىىىىىىىىىار واإلسىىىىىىىىىىكان 
  5."  لىىىىىىىىىم يىىىىىىىىىر  ذكىىىىىىىىىر التىىىىىىىىىأمين مطلقىىىىىىىىىا  عنىىىىىىىىىد أصىىىىىىىىىحاب االختصىىىىىىىىىاال.2010العىىىىىىىىىراق لسىىىىىىىىىنة 

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

 
وقىىىىىىىىىىىد ت يىىىىىىىىىىىرت الصىىىىىىىىىىىورة فىىىىىىىىىىىي   7فىىىىىىىىىىىي  ىىىىىىىىىىىرام  الحكومىىىىىىىىىىىة.لىىىىىىىىىىىه حضىىىىىىىىىىىورا  التىىىىىىىىىىىأمين وال يجىىىىىىىىىىىد 

مىىىىىىىىىىا  انهىىىىىىىىىى ممقالىىىىىىىىىىة نقتىىىىىىىىىىب   ا هىىىىىىىىىى المن وكتبنىىىىىىىىىىا عىىىىىىىىىىن ،ا ينهىىىىىىىىىىا  حكومىىىىىىىىىىة  . حيىىىىىىىىىىدر ال بىىىىىىىىىى م
 :يلي

 
ينشببالس ل ماام" ببة مشببو ق  بب ة ك  ببواة ميببنية مي رنسببة ميعوم سببة   سبب   مينببممسس  بب  ممصببح ك البب ال أ  2

ي شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاالة اادتيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا يين العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراديين   بببببببببببببببببببب  ينشببببببببببببببببببببواةلأ م

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

 
شةةاالة مصببح ك البب ال أ سبب   مينببممسس  بب  مشببو ق  بب ة ك اببن  ة ما لبب "  ميننلسببة ميعوم بب لأ م  بب   3

 //http://iraqieconomists.net/ar/2016/03/23ي ين العراديين اادتيا ي

 
 .66-57ل ص 2011ل 346ل ميع ا الثقافة اليديد  4

 
ةعقسبببل  نبببة ر  يبببة مابببن  وج يببب ا مامبببال ك  ببب  مينبببممسس  ببب  ميعبببومةي مامبببال ك  مصبببح ك الببب ال أ  5

 ية التأمين العراديميلميعومةلأ 

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

 ميالنببب    (.2014 ميعوم بب ل مينبببممسس )مالنحببة العراديةةةة اادتيةةةا ية الالتابةةةات فةةةي لتةةةأمين ممصبببح ك البب ال  6

 يالعراديين  اادتيا يين  شاالة م       من  و

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

 
ةعنسببع  نببة  سبب   مينببممسس  بب  كوةبب مس ميتال مببة يناببن مل أةةببول  نببة مببحسا ميل بب ال مصببح ك البب ا أ  7

 يمرصد التأمين العرادي    أ 2014 -2011

http://iraqieconomists.net/ar/2016/03/23/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/03/23/
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2012/10/blog-post_3.html
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2014/05/Insurance-in-Iraqi-Economic-Writings-1.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2014/05/Insurance-in-Iraqi-Economic-Writings-1.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2014/05/Insurance-in-Iraqi-Economic-Writings-1.pdf
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جىىىىىىىىىاء ذكىىىىىىىىىر التىىىىىىىىىأمين فىىىىىىىىىي المنهىىىىىىىىىا  متنىىىىىىىىىا را .  ونقتىىىىىىىىىب  منىىىىىىىىىه اآلتىىىىىىىىىي اعتمىىىىىىىىىا ا  
ألول مىىىىىىىىىىرة يىىىىىىىىىىر  ذكىىىىىىىىىىر التىىىىىىىىىىأمين   8.الصببببببببببببا علىىىىىىىىىىى مىىىىىىىىىىا نشىىىىىىىىىىر فىىىىىىىىىىي جر ىىىىىىىىىىدة 

فىىىىىىىىىىىي خطىىىىىىىىىىىاب رسىىىىىىىىىىىمي وضىىىىىىىىىىىمن مىىىىىىىىىىىا يبىىىىىىىىىىىدو أنىىىىىىىىىىىه  دايىىىىىىىىىىىة اعتمىىىىىىىىىىىا  سياسىىىىىىىىىىىة أو 
 ب من التأمين تم  َ  بالبنو  التالية:موقف تجا  جوان

 

اعتمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  نيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىام التىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأمين الصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىحي للمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىواطنين كافىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة  ▪
 وتطبي  نيام طبيب االسرة.

َت   والمسىىىىىىىىىىىىىؤولية المهنيىىىىىىىىىىىىىة فيمىىىىىىىىىىىىىا  ▪ جعىىىىىىىىىىىىى  التىىىىىىىىىىىىىأمين علىىىىىىىىىىىىىى المينىىىىىىىىىىىىى 
يتعلىىىىىىىىىىىىىىىىىى  بالسىىىىىىىىىىىىىىىىىىلع وال ىىىىىىىىىىىىىىىىىىدمات المنتجىىىىىىىىىىىىىىىىىىة اجبار ىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  وذلىىىىىىىىىىىىىىىىىىك 

 لحماية حقوق المستهلك.

تحمىىىىىىىىىىىىىىىىي  تىىىىىىىىىىىىىىىوفير ميلىىىىىىىىىىىىىىىة فاعلىىىىىىىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىىىىىىىن التىىىىىىىىىىىىىىىأمين الزراعىىىىىىىىىىىىىىىي ▪
عىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن الكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوار  المىىىىىىىىىىىىىىىىىىىزارعين مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن ال سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىائر الناجمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 

 الطبي ية.

 
هىىىىىىىىىىىىى   البنىىىىىىىىىىىىىو  ال ال ىىىىىىىىىىىىىة، كمىىىىىىىىىىىىىا هىىىىىىىىىىىىىي، ال تعىىىىىىىىىىىىىدو أن تكىىىىىىىىىىىىىون غيىىىىىىىىىىىىىر عنىىىىىىىىىىىىىاو ن 

يات  منيىىىىىىىىىىىىىة عر ضىىىىىىىىىىىىىة بحاجىىىىىىىىىىىىىة إلىىىىىىىىىىىىىى  راسىىىىىىىىىىىىىات تفصىىىىىىىىىىىىىيلية ومناقشىىىىىىىىىىىىىات ومىىىىىىىىىىىىىد 
للتطبيىىىىىىىىىىىىىى  وتحديىىىىىىىىىىىىىىد األطىىىىىىىىىىىىىىرا  التىىىىىىىىىىىىىىي سىىىىىىىىىىىىىىتقوم  هىىىىىىىىىىىىىىا وقنىىىىىىىىىىىىىىوات تمو لهىىىىىىىىىىىىىىا ... 

 9الخ.
 

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

 
ينحوةببب مس ميتالببب م  ... ةببب  سو ميابببالس  مي ببب م ل  مي بببل ك  أأ ي  ببب ل ميابببنومةس سةاليةةةاا     و ببب ج 8

  .2014أ نبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ا  9مال نلبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب   أل 

http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=77523 
الثقافةةة   ببوم ج أ يسببةلأأمينببممسس  بب  ميلنابب   ميتالبب م ي  مصببح ك البب اليلن كعببة ميل عبب ق "م بب ي  9

 .63-51ل ص 2014ل ةشو س مي  ة  370ل ميع ا اليديد  
 

 وج يبب ل يببر ةنببو ر ميحنبب ا مي  لببة ميلنعنقببة ينببة   ببد د بب ما كببوم ميالنسببلل  ياببل ميلعن مبب ل ميلنبب 

س أك كعببب  ك ينبببممسس  ببب  مناببب   ميتال مبببة ديبببة مشببب "    ببب مةسس أ   بببوم"مل " بببر مببب  أمبببلع  مببب 

مانشبب "ا ميتال مبببة أيببو م  انمةاببب ك كببوأا ميبببحع   سلببب    ببع مي م ببب  ميتبب ي  يق ببب ق مينبببممسس.  

   ميتال مبببة  م نبببومك  مببب  ا  اببويع يبببر ةنتبببوا  لعسبببة مينبببممسس ميعوم سبببة يحسببب ك م  ياببب  مبببس مناببب 

حن ا ةتقسببع كببوم ميلنابب    سلبب    ببع مينببممسس.   يببر أ ببوأ مبب   يسبب  مكنلبب ب   بب ق مينببممسس  ل مبب   كبب ي

 مينممسنسة مين   "ال    منا   ميتال مة.

http://iraqinsurance.wordpress.com/2011/09/07/absence-of-insurance-in-government-programme-for-2011-14/
http://iraqinsurance.wordpress.com/2011/09/07/absence-of-insurance-in-government-programme-for-2011-14/
http://iraqinsurance.wordpress.com/2011/09/07/absence-of-insurance-in-government-programme-for-2011-14/
http://iraqinsurance.wordpress.com/2011/09/07/absence-of-insurance-in-government-programme-for-2011-14/
http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=77523
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راقىىىىىىىىىىي لسىىىىىىىىىىنة  رنىىىىىىىىىىام  قىىىىىىىىىىرض البنىىىىىىىىىىك المركىىىىىىىىىىزي العكمىىىىىىىىىىا نالحىىىىىىىىىى  حضىىىىىىىىىىورا  للتىىىىىىىىىىأمين فىىىىىىىىىىي 
مىىىىىىىىىىىن  ل والتعليمىىىىىىىىىىىات التىىىىىىىىىىىي أعلنهىىىىىىىىىىىا المكتىىىىىىىىىىىب اإلعالمىىىىىىىىىىىي لىىىىىىىىىىىرئي  مجلىىىىىىىىىىى  الىىىىىىىىىىىو راء  2015

 10.واإلسكاناإلقراض في المجال الصناعي والزراعي 
 

[4] 
غيىىىىىىىىىىىىاب وحضىىىىىىىىىىىىور التىىىىىىىىىىىىأمين، كمفهىىىىىىىىىىىىوم اجتمىىىىىىىىىىىىاعي اقتصىىىىىىىىىىىىا ي أو ك ليىىىىىىىىىىىىة للتعامىىىىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىىىىع 

تىىىىىىىىىىي تحىىىىىىىىىىيط  نىىىىىىىىىىا كىىىىىىىىىىأفرا  وشىىىىىىىىىىركات وكمجتمىىىىىىىىىىع، األخطىىىىىىىىىىار الما يىىىىىىىىىىة بأشىىىىىىىىىىكالها الم تلفىىىىىىىىىىة ال 
هىىىىىىىىىى  لىىىىىىىىىىم يسىىىىىىىىىىتطع أن يفىىىىىىىىىىرض  القىىىىىىىىىىائم فىىىىىىىىىىي العىىىىىىىىىىراق:  نيىىىىىىىىىىان  المشىىىىىىىىىىهد التىىىىىىىىىىأميني يعكىىىىىىىىىى  

اآل ىىىىىىىىار ليىىىىىىىى ؛ ولىىىىىىىىم يقىىىىىىىىم أحىىىىىىىىد  دراسىىىىىىىىة ألسىىىىىىىىباب تسىىىىىىىىتح  الرصىىىىىىىىد والتح حضىىىىىىىىور  العىىىىىىىىام بعىىىىىىىىد
، م لمىىىىىىىىىىا لىىىىىىىىىم يقىىىىىىىىىم أحىىىىىىىىىىد التىىىىىىىىىىأمين علىىىىىىىىىى االقتصىىىىىىىىىا  الىىىىىىىىىوطنيقطىىىىىىىىىاع ضىىىىىىىىىعف االقتصىىىىىىىىىا ية ل 

ال علىىىىىىىىىىى التىىىىىىىىىىأمين مىىىىىىىىىىن قبىىىىىىىىىى  األفىىىىىىىىىىرا  و  دراسىىىىىىىىىىة ضىىىىىىىىىىعف الطلىىىىىىىىىىب  الشىىىىىىىىىىركات العامىىىىىىىىىىة الفعىىىىىىىىىى 
وخيىىىىىىىىر م ىىىىىىىىال علىىىىىىىىىى ذلىىىىىىىىك هىىىىىىىىو قطىىىىىىىىاع الىىىىىىىىىنفط الىىىىىىىىوطني الىىىىىىىى ي ظىىىىىىىى  لسىىىىىىىىىنوات   .وال اصىىىىىىىىة

فَ  شىىىىىىىىىىىراء الحمايىىىىىىىىىىىة  عىىىىىىىىىىىدة ال يشىىىىىىىىىىىتري إال القليىىىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىىىن الحمايىىىىىىىىىىىة التأمينيىىىىىىىىىىىة، وقلىىىىىىىىىىى   أو وقىىىىىىىىىىى 
ة يىىىىىىىىىىىزال منكشىىىىىىىىىىىفا  لل سىىىىىىىىىىىار  مىىىىىىىىىىىا(، وهىىىىىىىىىىىو 1990-2003خىىىىىىىىىىىالل فتىىىىىىىىىىىرة العقو ىىىىىىىىىىىات الدوليىىىىىىىىىىىة )

تىىىىىىىىىأمين فىىىىىىىىىي تمو ىىىىىىىىى  و ون أ نىىىىىىىىىى اهتمىىىىىىىىىام حايقىىىىىىىىي السىىىىىىىىىت دام  ليىىىىىىىىىة ال الما يىىىىىىىىة فىىىىىىىىىي منشىىىىىىىىى ته 
 إصالح األضرار وال سائر الما ية الم تلفة التي تلح  بالمنش ت النفطية.

 
المالحىىىىىىىىى  أن جميىىىىىىىىىع الىىىىىىىىىدول المتقدمىىىىىىىىىة تتميىىىىىىىىىز  وجىىىىىىىىىو  قطىىىىىىىىىاع قىىىىىىىىىوي للتىىىىىىىىىأمين علىىىىىىىىىى مىىىىىىىىىن 

يسىىىىىىىىىىىاهم فىىىىىىىىىىىىي  ،تعاقديىىىىىىىىىىىىة الم تلفىىىىىىىىىىىةالمسىىىىىىىىىىىؤوليات القانونيىىىىىىىىىىىة وال علىىىىىىىىىىىىى األفىىىىىىىىىىىرا  والشىىىىىىىىىىىركات و 
إن   مىىىىىىىىىىىىا يسىىىىىىىىىىىىاهم فىىىىىىىىىىىىي تمو ىىىىىىىىىىىى  االسىىىىىىىىىىىىت مارات. يمومىىىىىىىىىىىىة عمىىىىىىىىىىىى  المؤسسىىىىىىىىىىىىات واإلنتىىىىىىىىىىىىا  م ل 

أشىىىىىىىىىىىىكال م تلفىىىىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىىىىن إ امىىىىىىىىىىىىة االنتىىىىىىىىىىىىا ، والبحىىىىىىىىىىىىث والتطىىىىىىىىىىىىو ر، والتىىىىىىىىىىىىأ ير علىىىىىىىىىىىىى تىىىىىىىىىىىىوفر 
هىىىىىىىىىي إحىىىىىىىىىد  الوظىىىىىىىىىائف األساسىىىىىىىىىية )مىىىىىىىىىن خىىىىىىىىىالل التىىىىىىىىىأمين علىىىىىىىىىى الحيىىىىىىىىىاة مىىىىىىىىى ال ( القىىىىىىىىىروض 

 .لتأمينل 

 
 
 مال ةببة مينببممسسلأ كوةبب مس ميحنببع ميلوابب ا ينقببو ي ميصببن  سة  مي "م سببة  مامببال ك مصببح ك البب ال أ  10

-http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2015/09/7-2015عرادةةةةةةةةةةةي  ميلةةةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةةةأمين ال
2015.html 

 

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2015/09/7-2015-2015.html
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2015/09/7-2015-2015.html
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سىىىىىىىىىىىىىية فىىىىىىىىىىىىىي الىىىىىىىىىىىىىديمقراطيات ال ر يىىىىىىىىىىىىىة تعيىىىىىىىىىىىىىر ن األحىىىىىىىىىىىىىزاب السياالمالحىىىىىىىىىىىىى  أيضىىىىىىىىىىىىىا  أ مىىىىىىىىىىىىىن و 
م لمىىىىىىىىىىا يعيىىىىىىىىىىر  11خىىىىىىىىىىالل حمالتهىىىىىىىىىىا االنت ا يىىىىىىىىىىة وأ نىىىىىىىىىىاء حكمهىىىىىىىىىىا،طىىىىىىىىىىاع التىىىىىىىىىىأمين اهتمامىىىىىىىىىىا  بق

ولىىىىىىىىىىي  النىىىىىىىىىاخبون وشىىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىىأمين اهتمامىىىىىىىىىىا  بمواقىىىىىىىىىىف هىىىىىىىىىى   األحىىىىىىىىىىزاب تجىىىىىىىىىىا  القطىىىىىىىىىىاع.  
 هىىىىىىىىىىىىى ا بالمكىىىىىىىىىىىىىان المناسىىىىىىىىىىىىىب لمتابعىىىىىىىىىىىىىة الموضىىىىىىىىىىىىىوع و كفىىىىىىىىىىىىىي أن أشىىىىىىىىىىىىىير إلىىىىىىىىىىىىىى أن األحىىىىىىىىىىىىىزاب

)أقسىىىىىىىىىا  التىىىىىىىىىأمين ن يىىىىىىىىىؤ ر التىىىىىىىىىأمين علىىىىىىىىىى  خلهىىىىىىىىىم مىىىىىىىىى م يهمهىىىىىىىىىا كسىىىىىىىىىب أصىىىىىىىىىوات النىىىىىىىىىاخبين
م لمىىىىىىىىىا يهمهىىىىىىىىىا أن تعىىىىىىىىىر  موقىىىىىىىىىف النىىىىىىىىىاخبين وشىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىأمين  ،علىىىىىىىىىى سىىىىىىىىىياراتهم، مىىىىىىىىى ال (

تسىىىىىىىىاهم فىىىىىىىىي تكىىىىىىىىو ن مىىىىىىىىن الرسىىىىىىىىوم المفروضىىىىىىىىة علىىىىىىىىى و ىىىىىىىىائ  التىىىىىىىىأمين )وهىىىىىىىىي الرسىىىىىىىىوم التىىىىىىىىي 
علىىىىىىىىىىى تىىىىىىىىىىوفر  التىىىىىىىىىىي تىىىىىىىىىىؤ رالسياسىىىىىىىىىىات ، وكىىىىىىىىىى لك مىىىىىىىىىىن موا نىىىىىىىىىىة الحكومىىىىىىىىىىة السىىىىىىىىىىنو ة( جىىىىىىىىىىزء  

مفىىىىىىىىىىىىىىر ات علىىىىىىىىىىىىىىى و  مىىىىىىىىىىىىىىة أو خاصىىىىىىىىىىىىىىةال ىىىىىىىىىىىىىىدمات الصىىىىىىىىىىىىىىحية والطبيىىىىىىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىىىىىىن مصىىىىىىىىىىىىىىا ر عا
.  وتهىىىىىىىىىتم شىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىأمين تحديىىىىىىىىىدا   تىىىىىىىىىأ ير عضىىىىىىىىىو ة الدولىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىي الضىىىىىىىىىمان االجتمىىىىىىىىىاعي

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

و ىىىىىىىىىىىىالطبع، تنيىىىىىىىىىىىىر األحىىىىىىىىىىىىزاب إلىىىىىىىىىىىىى شىىىىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىىىىأمين، وغيرهىىىىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىىىىن .  مىىىىىىىىىىىىن تكىىىىىىىىىىىىالي 
الشىىىىىىىىىىىىىىىىركات والمصىىىىىىىىىىىىىىىىار ، كمصىىىىىىىىىىىىىىىىا ر للتبىىىىىىىىىىىىىىىىرع لهىىىىىىىىىىىىىىىىا لتمو ىىىىىىىىىىىىىىىى  نشىىىىىىىىىىىىىىىىاطاتها وحمالتهىىىىىىىىىىىىىىىىا 

 االنت ا ية.
 

لىىىىىىىىم يكىىىىىىىىىن التىىىىىىىىىأمين يومىىىىىىىىىا  مىىىىىىىىا جىىىىىىىىىزءا  مىىىىىىىىىن البىىىىىىىىىرام  السياسىىىىىىىىية ل حىىىىىىىىىزاب العراقيىىىىىىىىىة بىىىىىىىىىالمعنى 
والمجتمىىىىىىىىىىع    يضىىىىىىىىىىم سياسىىىىىىىىىىتها تجىىىىىىىىىىا  نيىىىىىىىىىىام الحكىىىىىىىىىىم واالقتصىىىىىىىىىىا الضىىىىىىىىىىي  للبرنىىىىىىىىىىام  كىىىىىىىىىىن

والعالقىىىىىىىىىىىىات الدوليىىىىىىىىىىىىة ومصىىىىىىىىىىىىال  الطبقىىىىىىىىىىىىات والف ىىىىىىىىىىىىات االجتماعيىىىىىىىىىىىىة.  لكننىىىىىىىىىىىىا نالحىىىىىىىىىىىى  فىىىىىىىىىىىىي 
لصىىىىىىىىىحي، العىىىىىىىىىام تجىىىىىىىىىا  موضىىىىىىىىىوع النيىىىىىىىىىام ا فىىىىىىىىىي ال ىىىىىىىىىرب أيامنىىىىىىىىىا كيىىىىىىىىى  انقسىىىىىىىىىم  األحىىىىىىىىىزاب 

كمىىىىىىىىا هىىىىىىىىو الحىىىىىىىىىال فىىىىىىىىي الواليىىىىىىىىات المتحىىىىىىىىدة و ر طانيىىىىىىىىا.  ففىىىىىىىىىي  –وال ىىىىىىىىاال، وطىىىىىىىىرق تمو لىىىىىىىىه
المسىىىىىىىىىىىىىىىاهمة، )الضىىىىىىىىىىىىىىىر بة( ة  طانيىىىىىىىىىىىىىىىا، مىىىىىىىىىىىىىىى ال ، يىىىىىىىىىىىىىىىدعو حىىىىىىىىىىىىىىىزب العمىىىىىىىىىىىىىىىال إلىىىىىىىىىىىىىىىى   ىىىىىىىىىىىىىىىا  ر 

فىىىىىىىىىىىىىىي الصىىىىىىىىىىىىىىندوق الىىىىىىىىىىىىىىوطني للتىىىىىىىىىىىىىىأمين  العىىىىىىىىىىىىىىاملين، وأجىىىىىىىىىىىىىىور المسىىىىىىىىىىىىىىتقطعة مىىىىىىىىىىىىىىن رواتىىىىىىىىىىىىىىب

 
 ميلة التأمين العراديمصح ك ال ال أ   ق مينممسس ميعوم    مالةن  ك ل ميع مة ميق امةلأ  11

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2009/11/blog-post_23.html 
  ببب  م نحابببنا  النتبببع يابببوم ميالنسبببل  ةاببب  ةنقببب  مي ببب    نبببة ميببب  " مي   بببل أ ل  ببب  أيابببس م يببب مال 

 مي عسف يق  ق مينممسس ميعوم      ميتس ج ميع مة.
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12(NI) national insurance contribution   فىىىىىىىىىىي حىىىىىىىىىىين أن بعىىىىىىىىىى
)المسىىىىىىىىىتقطعة مىىىىىىىىىن أجىىىىىىىىىور المسىىىىىىىىىاهمة قيىىىىىىىىىا ات حىىىىىىىىىزب المحىىىىىىىىىافيين تىىىىىىىىىدعو وت طىىىىىىىىىط لىىىىىىىىىدم  

فىىىىىىىىىىىىي التىىىىىىىىىىىىأمين الىىىىىىىىىىىىوطني مىىىىىىىىىىىىع ضىىىىىىىىىىىىر بة الىىىىىىىىىىىىدخ   ىىىىىىىىىىىىدعو  تبسىىىىىىىىىىىىيط ورواتىىىىىىىىىىىىب العىىىىىىىىىىىىاملين( 
فىىىىىىىىين.  ومىىىىىىىىن شىىىىىىىىأن هىىىىىىىى ا الىىىىىىىىدم  أن يىىىىىىىىؤ ر، علىىىىىىىىى كل  المي  خىىىىىىىى  الضىىىىىىىىرائب المسىىىىىىىىتقطعة مىىىىىىىىن 

سىىىىىىىىىبي  الم ىىىىىىىىىى ، علىىىىىىىىىىى المتقاعىىىىىىىىىدين )الىىىىىىىىىى ين ال يسىىىىىىىىىىاهمون فىىىىىىىىىي التىىىىىىىىىىأمين الىىىىىىىىىىوطني( والىىىىىىىىىى ين 
ينيىىىىىىىىىىىىرون إلىىىىىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىىىى  ضىىىىىىىىىىىىر بة التىىىىىىىىىىىىأمين الىىىىىىىىىىىىوطني وضىىىىىىىىىىىىر بة الىىىىىىىىىىىىدخ  كوسىىىىىىىىىىىىيلة خفيىىىىىىىىىىىىة 

فيهىىىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىىىي الماضىىىىىىىىىىىي، أي  وا ضىىىىىىىىىىىر بة التىىىىىىىىىىىأمين الىىىىىىىىىىىوطني مىىىىىىىىىىىنهم )التىىىىىىىىىىىي سىىىىىىىىىىىاهمالسىىىىىىىىىىىتيفاء 
قبىىىىىىىىىى  تقاعىىىىىىىىىىىدهم(.  كمىىىىىىىىىىىا أن الىىىىىىىىىىىدم  المقتىىىىىىىىىىىرح قىىىىىىىىىىد يىىىىىىىىىىىؤ ي إلىىىىىىىىىىىى تقىىىىىىىىىىىو   تمو ىىىىىىىىىىى  نيىىىىىىىىىىىام 

 .National Health Insurance (NHS)التأمين الصحي الوطني 
 

ومسىىىىىىىىىىىىىاهمتها فىىىىىىىىىىىىىي تأسىىىىىىىىىىىىىي  أنيمىىىىىىىىىىىىىة  ات ال ر يىىىىىىىىىىىىىةحكومىىىىىىىىىىىىى ونضىىىىىىىىىىىىىي  إلىىىىىىىىىىىىىى ذلىىىىىىىىىىىىىك  ور ال 
يضىىىىىىىىىىىىىانات وغيرهىىىىىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىىىىىن الكىىىىىىىىىىىىىوار  الطبي يىىىىىىىىىىىىىة وال سىىىىىىىىىىىىىائر واألضىىىىىىىىىىىىىرار تأمينيىىىىىىىىىىىىىة إل ارة الف 

المترتبىىىىىىىىىىىىىة علىىىىىىىىىىىىىىى األعمىىىىىىىىىىىىىىال اإلرها يىىىىىىىىىىىىىىة )واألخيىىىىىىىىىىىىىىرة هىىىىىىىىىىىىىىي موضىىىىىىىىىىىىىىوع للتىىىىىىىىىىىىىىأمين التجىىىىىىىىىىىىىىاري 
.  وهنىىىىىىىىىىىىىا قىىىىىىىىىىىىىد ينشىىىىىىىىىىىىىأ توافىىىىىىىىىىىىى  أو تعىىىىىىىىىىىىىارض  ىىىىىىىىىىىىىين مصىىىىىىىىىىىىىال  الطبقىىىىىىىىىىىىىات والف ىىىىىىىىىىىىىات (أيضىىىىىىىىىىىىىا  

الجىىىىىىىىىىدل الىىىىىىىىىىدائر  ىىىىىىىىىىين األحىىىىىىىىىىزاب  علىىىىىىىىىىىاالجتماعيىىىىىىىىىىة الم تلفىىىىىىىىىىة، واألساسىىىىىىىىىىي فيىىىىىىىىىىه يتمركىىىىىىىىىىز 
 ور الدولىىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىىي االقتصىىىىىىىىىىىا  المعاصىىىىىىىىىىىر سىىىىىىىىىىىية والىىىىىىىىىىىدعاة والمفكىىىىىىىىىىىر ن وغيىىىىىىىىىىىرهم حىىىىىىىىىىىول السيا

 ومحاوالت تقز م ه ا الدور من خالل تسليع ال دمات.

 
 16فىىىىىىىىىي فىىىىىىىىىي العىىىىىىىىىراق النت ابىىىىىىىىىات البرلمانيىىىىىىىىىة وقىىىىىىىىد كتبىىىىىىىىى  فىىىىىىىىىي مقالىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىع  ىىىىىىىىىدء التمهيىىىىىىىىد ل 

 ما يتناسب مع أطروحة ه ا الكتيب: 2010كانون ال اني يناير 
 

 
ل  ابب ك مي ببوي منبب  1911ميعبب منسس  بب  ةةبب ب مينببممسس ميبب رن   بب  كو   ةسبب  ديببة  بب ب ا ب  و بب  ةبب "   دمبب  12

مابب   ج ميعبب منسس ألنبب   ميلببوي أ  ميح  يببة.    بب   بب   كببوم مينةبب ب ةقنسبب م  يلبب  ابب ك م  بب ام   بب  أيل ةسبب .  

 أةةوي

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

 

 ةببر ة مببس  مينةبب ب كعبب  ميتببو  ميع يلسببة مي  ةسببة يسشببلا ةل  ببا مي بب م ل ميصببتسة  م ل  ببة مببس كببوممس 

 م م ك مال نل   .



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

 

 

 

 
 

 12صفحة |      

 

لىىىىىىىىىىىىىدعوة األحىىىىىىىىىىىىىزاب السياسىىىىىىىىىىىىىية لتطىىىىىىىىىىىىىو ر  لعامىىىىىىىىىىىىىة هىىىىىىىىىىىىىي مناسىىىىىىىىىىىىىبةإن االنت ابىىىىىىىىىىىىىات ا 
مواقفهىىىىىىىىىىا تجىىىىىىىىىىا  التىىىىىىىىىىأمين فىىىىىىىىىىي صىىىىىىىىىىي ته االجتماعيىىىىىىىىىىة والتجار ىىىىىىىىىىة.  نحىىىىىىىىىىن نىىىىىىىىىىر  أن 
الديمقراطيىىىىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىىىىي العىىىىىىىىىىىىىراق مىىىىىىىىىىىىىا  الىىىىىىىىىىىىى  هشىىىىىىىىىىىىىة إذ أن الىىىىىىىىىىىىىبع  ال يتصىىىىىىىىىىىىىورها إال 
كىىىىىىىىىأ اة للوصىىىىىىىىىول إلىىىىىىىىىى الحكىىىىىىىىىم ولىىىىىىىىىي  فلسىىىىىىىىىفة ومنهجىىىىىىىىىا  عامىىىىىىىىىا  فىىىىىىىىىي الحيىىىىىىىىىاة وفىىىىىىىىىىي 

خىىىىىىىىىالل مؤسسىىىىىىىىىات محايىىىىىىىىىدة ال تىىىىىىىىىدين للدولىىىىىىىىىة يعمىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىن ل قافىىىىىىىىىة ونيامىىىىىىىىىا  العمىىىىىىىىى  وا 
بىىىىىىىىىالوالء للحكومىىىىىىىىىىة أو لحىىىىىىىىىىزب معىىىىىىىىىىين إذ أنهىىىىىىىىىىا لجميىىىىىىىىىىع المىىىىىىىىىىواطنين.  ونىىىىىىىىىىر  أيضىىىىىىىىىىا  
أن مبىىىىىىىىىىىا رة قطىىىىىىىىىىىاع التىىىىىىىىىىىأمين للىىىىىىىىىىىدخول فىىىىىىىىىىىي معتىىىىىىىىىىىر  الجىىىىىىىىىىىدل االنت ىىىىىىىىىىىا ي، لتم يىىىىىىىىىىى  
وعىىىىىىىىىىىىىىرض المصىىىىىىىىىىىىىىال  التأمينيىىىىىىىىىىىىىىة، خطىىىىىىىىىىىىىىوة نحىىىىىىىىىىىىىىو تعز ىىىىىىىىىىىىىىز العمىىىىىىىىىىىىىى  الىىىىىىىىىىىىىىديمقراطي 

ياسىىىىىىىىىىىىىي الطىىىىىىىىىىىىىائفي قىىىىىىىىىىىىى  التعصىىىىىىىىىىىىىب، الس تجىىىىىىىىىىىىىاو  الهىىىىىىىىىىىىىوس، أوالمؤسسىىىىىىىىىىىىىي الىىىىىىىىىىىىى ي ي
والحز ىىىىىىىىىىىي الضىىىىىىىىىىىي  منىىىىىىىىىىىه.  وقىىىىىىىىىىىد تحضىىىىىىىىىىىى م ىىىىىىىىىىى  هىىىىىىىىىىى   المبىىىىىىىىىىىا رة باهتمىىىىىىىىىىىام أحىىىىىىىىىىىد 
األحىىىىىىىىىىىىىىىىزاب أو المرشىىىىىىىىىىىىىىىىحين أو مجموعىىىىىىىىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىىىىىىىىنهم.  و ن تحقىىىىىىىىىىىىىىىى  ذلىىىىىىىىىىىىىىىىك يكىىىىىىىىىىىىىىىىون 
القطىىىىىىىىاع وكأنىىىىىىىىه قىىىىىىىىد وجىىىىىىىىد صىىىىىىىىوتا  لىىىىىىىىه  اخىىىىىىىى  الحىىىىىىىىزب أو الحكومىىىىىىىىة التىىىىىىىىي ستتشىىىىىىىىك  

 أو  اخ  السلطة التشر  ية.
 

[5] 
ت التىىىىىىىىىىأمين العامىىىىىىىىىىة وال اصىىىىىىىىىىة وجم يىىىىىىىىىىة اق، مم لىىىىىىىىىىة بشىىىىىىىىىىركاالتىىىىىىىىىىأمين فىىىىىىىىىىي العىىىىىىىىىىر مؤسسىىىىىىىىىىة 

التىىىىىىىىىأمين العراقيىىىىىىىىىة و يىىىىىىىىىوان التىىىىىىىىىأمين، هىىىىىىىىىي األخىىىىىىىىىر  تكىىىىىىىىىا  أن تكىىىىىىىىىون غائبىىىىىىىىىة عىىىىىىىىىن الىىىىىىىىىوعي 
العىىىىىىىىىام وعىىىىىىىىىىن التطىىىىىىىىىورات التىىىىىىىىىىي تمىىىىىىىىى  نشىىىىىىىىىىاطها.  وهىىىىىىىىىىي، حسىىىىىىىىىب مىىىىىىىىىىا هىىىىىىىىىو متىىىىىىىىىىوفر مىىىىىىىىىىن 

كيىىىىىىىىىىىد فىىىىىىىىىىىي المجىىىىىىىىىىىال العىىىىىىىىىىىام لتأواضىىىىىىىىىىىحة المعىىىىىىىىىىىالم معلومىىىىىىىىىىىات، لىىىىىىىىىىىم تقىىىىىىىىىىىدم علىىىىىىىىىىىى مبىىىىىىىىىىىا رات 
 .الحكومةأمام ة والعامة وفي البرلمان أو لمنتديات المهنيحضورها في ا 

 
 فىىىىىىىىىىي العىىىىىىىىىىراق الت اضىىىىىىىىىىي عىىىىىىىىىىن التىىىىىىىىىىأمين شىىىىىىىىىىك  عىىىىىىىىىىام، فىىىىىىىىى ن علىىىىىىىىىى المسىىىىىىىىىىتو  الشىىىىىىىىىىعبي، و و 

يىىىىىىىىىىؤ ي إلىىىىىىىىىىىى تنىىىىىىىىىىامي األسىىىىىىىىىىىاليب التقليديىىىىىىىىىىة والعشىىىىىىىىىىىائر ة فىىىىىىىىىىي تمو ىىىىىىىىىىى  ال سىىىىىىىىىىارة والضىىىىىىىىىىىرر، 
أي النكىىىىىىىىىىىىوال نحىىىىىىىىىىىىو بعىىىىىىىىىىىىث مؤسسىىىىىىىىىىىىات غيىىىىىىىىىىىىر منيمىىىىىىىىىىىىة يمكىىىىىىىىىىىىن أن ت ضىىىىىىىىىىىىع لالسىىىىىىىىىىىىت الل 

تطبيىىىىىىىىىىى .  وهىىىىىىىىىىى   اليىىىىىىىىىىىاهرة ليسىىىىىىىىىىى  مسىىىىىىىىىىىتبعدة فىىىىىىىىىىىي ظىىىىىىىىىىى  المحاصصىىىىىىىىىىىات التىىىىىىىىىىىي وسىىىىىىىىىىىوء ال 
لمسىىىىىىىىىىىتو  علىىىىىىىىىىىى ا )الم ىىىىىىىىىىىانم( اقترنىىىىىىىىىىى   تو  ىىىىىىىىىىىع المواقىىىىىىىىىىىع السياسىىىىىىىىىىىية واالقتصىىىىىىىىىىىا ية وغيرهىىىىىىىىىىىا 

 وتجاو  عنصر الكفاءة واالستحقاق المهني. ،الوطني



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

 

 

 

 
 

 13صفحة |      

 

غيىىىىىىىىىاب التىىىىىىىىىأمين فىىىىىىىىىي السياسىىىىىىىىىة العراقيىىىىىىىىىة يعكىىىىىىىىى  الحضىىىىىىىىىور الضىىىىىىىىى ي  لمؤسسىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىأمين 
ة؛ والمقارنىىىىىىىىىىة السىىىىىىىىىىر عة مىىىىىىىىىىع مكانىىىىىىىىىىة المؤسسىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىي الىىىىىىىىىىدول ال ر يىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىي الحيىىىىىىىىىىاة العامىىىىىىىىىى 

 أ عىىىىىىىىىىم أن واقىىىىىىىىىىع النقىىىىىىىىىىا  السياسىىىىىىىىىىي فىىىىىىىىىىي العىىىىىىىىىىراق تكشىىىىىىىىىىف مىىىىىىىىىىد  غيا هىىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىىي العىىىىىىىىىىراق. 
ومشىىىىىىىىىىىىار ع ال طىىىىىىىىىىىىط السياسىىىىىىىىىىىىية،  اخىىىىىىىىىىىى  الحكومىىىىىىىىىىىىة وخارجهىىىىىىىىىىىىا وحتىىىىىىىىىىىىى لىىىىىىىىىىىىد  المنتىىىىىىىىىىىىديات 

مىىىىىىىىىىىىا يقتىىىىىىىىىىىىىرب ولىىىىىىىىىىىىو قلىىىىىىىىىىىىيال  ممىىىىىىىىىىىىا يجىىىىىىىىىىىىري فىىىىىىىىىىىىىي لىىىىىىىىىىىىم يشىىىىىىىىىىىىهد  واالجتماعيىىىىىىىىىىىىةاإلصىىىىىىىىىىىىالحية 
لىىىىىىىىىة تكمىىىىىىىىن فىىىىىىىىىي أن الىىىىىىىىديمقراط زا  فىىىىىىىىىي حيىىىىىىىىىاة يات ال ر يىىىىىىىىىة.  لعىىىىىىىى  الع  التىىىىىىىىأمين ال يشىىىىىىىىى   حيىىىىىىىى 

زا  فىىىىىىىىىي فكىىىىىىىىىر ونشىىىىىىىىىا  األحىىىىىىىىىزاب  السياسىىىىىىىىىية.  ومبىىىىىىىىىا رة النىىىىىىىىىاس ولىىىىىىىىى لك ف نىىىىىىىىىه ال يشىىىىىىىىى   حيىىىىىىىىى 
الحىىىىىىىىىىىزب الشىىىىىىىىىىىيوعي العراقىىىىىىىىىىىي لتوجيىىىىىىىىىىىه النيىىىىىىىىىىىر إلىىىىىىىىىىىى نمىىىىىىىىىىىط معىىىىىىىىىىىين للتىىىىىىىىىىىأمين االجتمىىىىىىىىىىىاعي 
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 14صفحة |      

 

التأمينةةةةةةةةات اا تماعيةةةةةةةةة  دةةةةةةةةراء  لمودةةةةةةةة  الحةةةةةةةة ب 

 الشيوعي العرادي

 
 

اقتصىىىىىىىىىىىا ي متميىىىىىىىىىىىز، عىىىىىىىىىىىام أو خىىىىىىىىىىىاال أو تعىىىىىىىىىىىاوني، ال يلقىىىىىىىىىىىى نىىىىىىىىىىىزعم أن التىىىىىىىىىىىأمين كنشىىىىىىىىىىىا  
اهتمامىىىىىىىىىىىىىا  مىىىىىىىىىىىىىن األحىىىىىىىىىىىىىزاب السياسىىىىىىىىىىىىىية العراقيىىىىىىىىىىىىىة، و ن جىىىىىىىىىىىىىاء ذكىىىىىىىىىىىىىر  لىىىىىىىىىىىىىه ف نىىىىىىىىىىىىىه ينحصىىىىىىىىىىىىىر 

تىىىىىىىىىىىىىي تقىىىىىىىىىىىىىدمها بشىىىىىىىىىىىىىبكات األمىىىىىىىىىىىىىن االجتمىىىىىىىىىىىىىاعي: التأمينىىىىىىىىىىىىىات والمسىىىىىىىىىىىىىاعدات االجتماعيىىىىىىىىىىىىىة ال 
الدولىىىىىىىىة.  وال نرغىىىىىىىىب هنىىىىىىىىا تفسىىىىىىىىير هىىىىىىىى ا الوضىىىىىىىىع وقىىىىىىىىد نعىىىىىىىىو  إليىىىىىىىىه فىىىىىىىىي مقالىىىىىىىىة الحقىىىىىىىىة إذ أن 

االهتمىىىىىىىىام بموضىىىىىىىىوع التىىىىىىىىأمين حالىىىىىىىىة عامىىىىىىىىة تنسىىىىىىىىحب علىىىىىىىىى أطىىىىىىىىرا  أخىىىىىىىىر ، فالكىىىىىىىى  شىىىىىىىىحة 
مسىىىىىىىىىت رق بالشىىىىىىىىىأن السياسىىىىىىىىىي.  هنىىىىىىىىىا  حقىىىىىىىىىا  "فىىىىىىىىىائ  سياسىىىىىىىىىي" مت نىىىىىىىىىدق وغيىىىىىىىىىر منىىىىىىىىىت  ال 

 .بضمنها مؤسسة التأمين ماميعير المسألة االقتصا ية ما تستحقه من اهت
 

 الح ب الشيوعي وااهتمام بالتأمين غير التياري

 
لشىىىىىىىىىيوعي العراقىىىىىىىىىي نموذجىىىىىىىىىا  للتعليىىىىىىىىى  علىىىىىىىىىى الموقىىىىىىىىىف مىىىىىىىىىن نمىىىىىىىىىط معىىىىىىىىىين اخترنىىىىىىىىىا الحىىىىىىىىىزب ا 

مىىىىىىىىىن التىىىىىىىىىأمين غيىىىىىىىىىىر التجىىىىىىىىىاري لتوفرنىىىىىىىىىىا علىىىىىىىىىى بعىىىىىىىىىى  المىىىىىىىىىوا  المطبوعىىىىىىىىىىة الصىىىىىىىىىا رة منىىىىىىىىىىه.  
وضىىىىىىىىىىىىىىىىوع التأمينىىىىىىىىىىىىىىىىات قىىىىىىىىىىىىىىىىد تكىىىىىىىىىىىىىىىىون األحىىىىىىىىىىىىىىىىزاب العراقيىىىىىىىىىىىىىىىىة األخىىىىىىىىىىىىىىىىر  مهتمىىىىىىىىىىىىىىىىة أيضىىىىىىىىىىىىىىىىا  بم

والمسىىىىىىىىىاعدات االجتماعيىىىىىىىىىة لكننىىىىىىىىىىا لىىىىىىىىىم نسىىىىىىىىىىتطع االطىىىىىىىىىالع علىىىىىىىىىىى مىىىىىىىىىا لىىىىىىىىىىديها مىىىىىىىىىن مواقىىىىىىىىىىف 
الشىىىىىىىىىأن.  ومىىىىىىىىىن المفيىىىىىىىىىد قبىىىىىىىىى  عىىىىىىىىىرض موقفنىىىىىىىىىا اإلشىىىىىىىىىارة إلىىىىىىىىىى أننىىىىىىىىىا كنىىىىىىىىىا قىىىىىىىىىد تناولنىىىىىىىىىا  هىىىىىىىىى ا 

موضىىىىىىىىىىىوع التىىىىىىىىىىىأمين، كنشىىىىىىىىىىىا  اقتصىىىىىىىىىىىا ي، ضىىىىىىىىىىىمن إطىىىىىىىىىىىار الوسىىىىىىىىىىىاطة الماليىىىىىىىىىىىة، و ور  فىىىىىىىىىىىي 
البشىىىىىىىىىىىىىر ة والما يىىىىىىىىىىىىىة، والمسىىىىىىىىىىىىىاهمة فىىىىىىىىىىىىىي تجميىىىىىىىىىىىىىع األمىىىىىىىىىىىىىوال لحمايىىىىىىىىىىىىىة ال ىىىىىىىىىىىىىروات الوطنيىىىىىىىىىىىىىة، 

لىىىىىىىىىىى ورقتنىىىىىىىىىىا "هىىىىىىىىىى  تكىىىىىىىىىىو ن رأس المىىىىىىىىىىال الحايقىىىىىىىىىىي.  ولمتابعىىىىىىىىىىة الموضىىىىىىىىىىوع يمكىىىىىىىىىىن الرجىىىىىىىىىىوع إ 
و كفىىىىىىىىىىي هنىىىىىىىىىا أن نميىىىىىىىىىز  ىىىىىىىىىىين  1هنىىىىىىىىىا   ور اقتصىىىىىىىىىا ي للتىىىىىىىىىأمين فىىىىىىىىىىي كور سىىىىىىىىىتان العىىىىىىىىىراق؟"

 
 ميلةةةةةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةةةةةأمين العرادةةةةةةةةةةةةةةيمنشببببببببببببب "  ببببببببببببب  ميل  ةبببببببببببببة مايالنو ةسبببببببببببببة  1

post.html-http://misbahkamal.blogspot.com/2008/08/blog   ةببببببببر عببببببببل  يالن كنبببببببب 

 (2014)مالنحة مينممسس ميعوم  ل  التأمين في كور ستان العراق   راسات نقدية

http://misbahkamal.blogspot.com/2008/08/blog-post.html
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الوظيفىىىىىىىىىىة االسىىىىىىىىىىت مار ة لقطىىىىىىىىىىاع التىىىىىىىىىىأمين فىىىىىىىىىىي  عىىىىىىىىىىم الفعاليىىىىىىىىىىات الماليىىىىىىىىىىة المحفىىىىىىىىىىزة للنشىىىىىىىىىىا  
الدولىىىىىىىىىة و ىىىىىىىىين الوظيفىىىىىىىىىة التقليديىىىىىىىىة "اإلنتاجيىىىىىىىىىة" فىىىىىىىىي تىىىىىىىىىوفير الحمايىىىىىىىىة مىىىىىىىىىن  االقتصىىىىىىىىا ي فىىىىىىىىي

والماليىىىىىىىىىىة )ومنهىىىىىىىىىىا خسىىىىىىىىىىارة الىىىىىىىىىىدخ ( التىىىىىىىىىىي تلحىىىىىىىىىى  بىىىىىىىىىىاألفرا   األضىىىىىىىىىىرار وال سىىىىىىىىىىائر الما يىىىىىىىىىىة
والشىىىىىىىىىىركات وسىىىىىىىىىىب  معالجتهىىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىىن خىىىىىىىىىىالل التىىىىىىىىىىأمين التجىىىىىىىىىىاري بأنواعىىىىىىىىىىه الم تلفىىىىىىىىىىة أو مىىىىىىىىىىن 

التىىىىىىىىىىىىىىىأمين التجىىىىىىىىىىىىىىىىاري  خىىىىىىىىىىىىىىىالل الضىىىىىىىىىىىىىىىمانات )التأمينىىىىىىىىىىىىىىىات( االجتماعيىىىىىىىىىىىىىىىىة.  والمعىىىىىىىىىىىىىىىرو  أن
ة فىىىىىىىىىي يلعىىىىىىىىىب  ورا  موا  ىىىىىىىىىا  أو مكمىىىىىىىىىال  ألنيمىىىىىىىىىة الضىىىىىىىىىمان االجتمىىىىىىىىىاعي التىىىىىىىىىي تىىىىىىىىىديرها الدولىىىىىىىىى 

حىىىىىىىىىىىىاالت العجىىىىىىىىىىىىز واإلصىىىىىىىىىىىىابات المهنيىىىىىىىىىىىىة والتقاعىىىىىىىىىىىىد والمىىىىىىىىىىىىرض.  ولنىىىىىىىىىىىىا أن نضىىىىىىىىىىىىي  إلىىىىىىىىىىىىى 
بالوالىىىىىىىىىىدين، ور مىىىىىىىىىىا صىىىىىىىىىىندوق العشىىىىىىىىىىيرة وغيرهىىىىىىىىىىا  ذلىىىىىىىىىىك التعاضىىىىىىىىىىد األسىىىىىىىىىىري التقليىىىىىىىىىىدي، البىىىىىىىىىىر  
إن ل ىىىىىىىىىىىىىىى  الموضىىىىىىىىىىىىىىىوع بىىىىىىىىىىىىىىىالقول .  و مكىىىىىىىىىىىىىىىن أن ني مىىىىىىىىىىىىىىىن أشىىىىىىىىىىىىىىىكال التكافىىىىىىىىىىىىىىى  االجتمىىىىىىىىىىىىىىىاعي

 ليىىىىىىىىىىىىىىىىا  أو تعاونيىىىىىىىىىىىىىىىىا ، الضىىىىىىىىىىىىىىىىمان االجتمىىىىىىىىىىىىىىىىاعي والتىىىىىىىىىىىىىىىىأمين، سىىىىىىىىىىىىىىىىواء أكىىىىىىىىىىىىىىىىان تجار ىىىىىىىىىىىىىىىىا  أو تبا
يشىىىىىىىىىتركان فىىىىىىىىىي تىىىىىىىىىوفير مسىىىىىىىىىتو ات متباينىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىن الحمايىىىىىىىىىة ل فىىىىىىىىىرا  فىىىىىىىىىي حيىىىىىىىىىاتهم وصىىىىىىىىىحتهم 

 و خ   لور تهم مع الفارق في وسيلة التمو   المست دمة من قبلهما.
 

علىىىىىىىىىى تبسىىىىىىىىىيط آلليىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىأمين وال يأخىىىىىىىىى  ن هىىىىىىىىى ا العىىىىىىىىىرض ينطىىىىىىىىىوي ونسىىىىىىىىىارع إلىىىىىىىىىى القىىىىىىىىىول إ 
بعىىىىىىىىىىين االعتبىىىىىىىىىىار القىىىىىىىىىىدرة علىىىىىىىىىىى تمو ىىىىىىىىىى  شىىىىىىىىىىراء الحمايىىىىىىىىىىة التأمينيىىىىىىىىىىة )القىىىىىىىىىىدرة علىىىىىىىىىىى تسىىىىىىىىىىديد 
قسىىىىىىىىىىط التىىىىىىىىىىأمين( أو تىىىىىىىىىىوفير المىىىىىىىىىىوار  الال مىىىىىىىىىىة للضىىىىىىىىىىمان االجتمىىىىىىىىىىاعي بمىىىىىىىىىىا فيىىىىىىىىىىه الضىىىىىىىىىىمان 

مينىىىىىىىىىىىىات التىىىىىىىىىىىىي ة، تمييىىىىىىىىىىىىزا  عىىىىىىىىىىىىن التأالصىىىىىىىىىىىىحي.  إن تحلىىىىىىىىىىىىيال  اقتصىىىىىىىىىىىىا يا  للتأمينىىىىىىىىىىىىات الفر يىىىىىىىىىىىى 
الشىىىىىىىىىركات، يكشىىىىىىىىىف الك يىىىىىىىىىر عىىىىىىىىىن البعىىىىىىىىىد الطبقىىىىىىىىىي لهىىىىىىىىىا.  فبسىىىىىىىىىبب ضىىىىىىىىى لة الىىىىىىىىىدخ  تبرمهىىىىىىىىىا 

الفىىىىىىىىر ي فىىىىىىىىي العديىىىىىىىىد مىىىىىىىىن البلىىىىىىىىدان الناميىىىىىىىىة فىىىىىىىى ن اإلقبىىىىىىىىال علىىىىىىىىى شىىىىىىىىراء الحمايىىىىىىىىة التأمينيىىىىىىىىة 
ييىىىىىىىىىى   ضىىىىىىىىىى يفا .  ولىىىىىىىىىىى لك نىىىىىىىىىىر  أن بعىىىىىىىىىى  المؤسسىىىىىىىىىىىات فىىىىىىىىىىي هىىىىىىىىىى   البلىىىىىىىىىىىدان تلجىىىىىىىىىىأ إلىىىىىىىىىىىى 

حىىىىىىىىىىىىى  الش صىىىىىىىىىىىىىية التىىىىىىىىىىىىىي قىىىىىىىىىىىىىد تل جمىىىىىىىىىىىىىاعي علىىىىىىىىىىىىىى الحىىىىىىىىىىىىىوا   ترتيىىىىىىىىىىىىىب عقىىىىىىىىىىىىىو  التىىىىىىىىىىىىىأمين ال 
 بمنتسبيها أو على حياتهم.

 
ونىىىىىىىىىىىىىر  أن الحىىىىىىىىىىىىىزب الشىىىىىىىىىىىىىيوعي يبىىىىىىىىىىىىىدي اهتمامىىىىىىىىىىىىىا ، مىىىىىىىىىىىىىع بعىىىىىىىىىىىىى  التفصىىىىىىىىىىىىىي ، بموضىىىىىىىىىىىىىىوع 
التىىىىىىىىىىىأمين ولكىىىىىىىىىىىن لىىىىىىىىىىىي  فىىىىىىىىىىىي صىىىىىىىىىىىي ته التجار ىىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىىي حمايىىىىىىىىىىىة األفىىىىىىىىىىىرا  والشىىىىىىىىىىىركات ضىىىىىىىىىىىد 
ال سىىىىىىىىىىىىىىىائر التىىىىىىىىىىىىىىىي تصىىىىىىىىىىىىىىىيبها، ولىىىىىىىىىىىىىىىي  أيضىىىىىىىىىىىىىىىا  ك ليىىىىىىىىىىىىىىىة تمو ليىىىىىىىىىىىىىىىة للنشىىىىىىىىىىىىىىىا  االقتصىىىىىىىىىىىىىىىا ي 

لفىىىىىىىىىىىىة للضىىىىىىىىىىىىمان االجتمىىىىىىىىىىىىاعي التىىىىىىىىىىىىي نيىىىىىىىىىىىىور األشىىىىىىىىىىىىكال الم تت ماري، و نمىىىىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىىىىن ماالسىىىىىىىىىىىى 
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يحصىىىىىىىىىىىىرها بالدولىىىىىىىىىىىىة إذ ال يىىىىىىىىىىىىر  أي  ور للسىىىىىىىىىىىىوق  هىىىىىىىىىىىى ا الشىىىىىىىىىىىىأن.  و جىىىىىىىىىىىىد هىىىىىىىىىىىى ا االهتمىىىىىىىىىىىىام 
فىىىىىىىىي و يقىىىىىىىىة أساسىىىىىىىىية هىىىىىىىىي  رنىىىىىىىىام  الحىىىىىىىىزب الشىىىىىىىىيوعي  الشىىىىىىىىيءترجمىىىىىىىىة موسىىىىىىىىعة لىىىىىىىىه بعىىىىىىىى  

سىىىىىىىىىياق الىىىىىىىىى ي ونقتىىىىىىىىىب  فيمىىىىىىىىىا يلىىىىىىىىىي مقىىىىىىىىىاطع مطولىىىىىىىىة ممىىىىىىىىىا ور  فيىىىىىىىىىه ليتوضىىىىىىىىى  ال   2العراقىىىىىىىىي.
عي.  )التأكيىىىىىىىىىىىد فىىىىىىىىىىىىي النصىىىىىىىىىىىىوال المقتبسىىىىىىىىىىىىة أ نىىىىىىىىىىىىا  ذكىىىىىىىىىىىىر الضىىىىىىىىىىىىمان االجتمىىىىىىىىىىىىايىىىىىىىىىىىر  فيىىىىىىىىىىىىه 

للكاتىىىىىىىىىىب.  لكىىىىىىىىىىي ال ن قىىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىىتن المقالىىىىىىىىىىة بالتعليقىىىىىىىىىىات علىىىىىىىىىىى النصىىىىىىىىىىوال المقتبسىىىىىىىىىىة   رنىىىىىىىىىىا 
 تحو لها إلى هوام  لفائدة من يو  المتابعة(.

 

 عناصر "السياسة التأمينية" للح ب

 
 ما يلي: يةقتصادية واالجتماعسياستنا االير  في البرنام  تح  باب 

 
ضبببببببببمانات المبببببببببي  الكبببببببببريق للمبببببببببواطنين وحمبببببببببا ت ق مبببببببببن ال قبببببببببر تىىىىىىىىوفير   12"

وذلىىىىىىىىك مىىىىىىىىىن  4باالسىىىىىىىىت دام العىىىىىىىىا ل ل ىىىىىىىىىروات الىىىىىىىىبال  وعوائىىىىىىىىد التنميىىىىىىىىىة، 3والعبببببببببو 
 :خالل

 

عبىىىىىىىىر تعز ىىىىىىىىز الشىىىىىىىىىبكة  االجتمببببببببباعياسببببببببتكمال بنببببببببباء نظبببببببببا  الضببببببببمان  -أ 
 إنشببببببباء تبببببببناد ق تقبببببببد  اإلعانبببببببات الماليبببببببةالحاليىىىىىىىة وتطو رهىىىىىىىا لتشىىىىىىىم  

 
 يقوم ج ةع ميحوة مس ممن  ب ميومكة مين ي ي 2

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

أ بب "  13-10ميلببلةلو ميبب رن  مي بب مس ينتبب   ميشببس    ميعوم بب  ميلنعقبب   بب  أ بب ب  أ ببو كببوم ميحوةبب مس  بب 

 رنسبببة ايببب ا م مبببس ةتبببد  بببع "أينع   ابببي ن ميتببب    ةعلبببا  نبببة ة يسببب   ببب   ميشبببعل مي 2007

 كنبب   ميعببومة ميبب  لقومر  مييسبب "مي  ميل يبب .أ  ة يبب   بب  كببوم  مالمببنقوم"  ممببنالل ا مياببس اج مي رنسببة 

 ميشع " مينماس   نة مياس م    س   ما  "ج دية ميحع  مال نص اا  مال نل   .

 
أي  سببة معس " ببة يببر   ببوا كعبب  أ  قبب ب  نببة  ببسر العةةيا الالةةريم للمةةواحنين وحمةةايتفم مةةن ال قةةر والعةةو أ  3

عببومة.   نببسي يبب  ن  ةعو يبب   "مببلس   ينيقببو  ميعبب   ابب   لالببس  بب  ةت  بب ك   نببة ميلاببن   ميبب رن   بب  مي

 ع    "مر مس م ل من محة ةنل  ة م  مي   ج م ي  سة ينعسش ميالو ر.

 
اببر مببس كببوا ميعحبب "ج .أ   بب  مببس ة كببوم ميل عبب ق  يااسةةتادام العةةا ل لثةةروات الةةاال  وعوايةةد التنميةةةأ  4

يل ننيبببةل   ن نبببل مينت  ببب   د  ببب ا مي مببب  ا ميلن مبببحة ممبببن  مب مي بببو مل  ميع م ببب  كبببسس رحقببب ل ميشبببعل م

ينتقسقبب  مببس يبب ا مياس مببة مي ببو حسة أ  ما يبب  مل أ  ما  ةبب ل   سوكبب .  دك ابب ك كببوم ميياببر ي ر بب    اببا 

 ميل ننية؟  ميل ع ق  ان  ل مين  سع.أك  الوج مالمن  مب معنسة ك ين     كسس      ل مال نص ا 

 

http://www.iraqcp.org/members4/0070606wa1.htm
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بمىىىىىىىا يىىىىىىىؤمن  5والشبببببببيخو ةفبببببببي حببببببباالت البطالبببببببة والع بببببببز عبببببببن العمببببببب  
ال لتمويببببببب  هببببببب   إي ببببببباد نظبببببببا  فعببببببب  حىىىىىىىدا  أ نىىىىىىىى معقىىىىىىىوال  مىىىىىىىن الىىىىىىىدخ ، و

 6".الصناد ق
 

 البرنام :و تكرر ذكر الضمان االجتماعي في األ واب التالية من 
 

 "الزراعة

 
 :ال د من األمن الغ ائيلكي يحق  ه ا القطاع الهام أهدافه و ضمن 

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

الصىىىىىىىىىىى يرة والمتوسىىىىىىىىىىىطة، ال اصىىىىىىىىىىىة والم تلطىىىىىىىىىىىة والحكوميىىىىىىىىىىىة، وحمايىىىىىىىىىىىة العمىىىىىىىىىىىال 
 والضبببببببببمان االجتمببببببببباعيالىىىىىىىىىزراعيين عىىىىىىىىىن طر ىىىىىىىىى  التشىىىىىىىىىر ع والتنيىىىىىىىىىيم النقىىىىىىىىىا ي 

 7.والصحي

 
.أ   حبب   ينبب  أك كببوا ميتبب الل يببر ةنقببة  ن  ببة ميلشببوق ميعوم بب  مةةو والشةةياو ةالاطالةةة والعيةة  عةةن العأ  5

 مببس كنبب   ببعك ميبب   ج يابب  أمببو  نابب ر مبب  دام"ج مال نصبب ا ميتبب  ن مببس يسببن د بب   ميلبب مرنسس يتقبب  ار 

ميتبب  ا ميبب ةس  مببس مي نببل مييعبب ا  نببة مياببن   مي بب م ل مببس  حببا ماةابب ةسة   بب  امل مي  ببد ميتيبب    ببا 

 ال نل  سة ميلعوعة ينت الل ميلوا "ج.ميي  ل م

 
ال لتمويةةو هةةدي اليةةنا ي د  بب ا أ  6 .أ  ياببن    عببا  و ببع ان كببة ميحوةبب مس  بب  ميببنع  نببة ةةبب ب نظةةام فعةةل

 عببب ا ال ةابببن س  كبببوا  ميح  يبببة  ميع ببب   بببس ميعلبببا  ميشبببس  ية.أ   يببب   سببب   ةةببب بأ ينل  ببا ابببن ا ع 

يلعنسببسس.  د  بب ا كببوم مينةبب ب  تنبب   ديببة  ابب   لبب    ميصببن ا ع أك ةحقبب   نببة م  ةابب   ةعببسس م  بب  ص م

 ممببن ن ب كببوأا ميلنةلبب ل مينق كسببة  ميل ةسببة.    ل مبب  ل  ببعك ةل  ببا  ببحال ل م مبب ك مال نلبب    د ببال ي  

 وم    "    سلة ماةا ك ميعوم  . تن   دية م م ةة ميلص يح علس مشو ق ةنلسة مال نص ا ميع

 
أ  كبب  أمببو ماببر  بب   ببا مةاسبب " األمةةن الاةةدايي"م ببة كببواو م عبب ق أ ممببناا ابب ةح م ميحوةبب مس كبب   مي  7

ماةنبب   مي "م بب  كتسببن كبب ل ميعببومة ماببن "ام  يلعةببر مينس   ةبب  مببس ميلبب ما مي وم سببةل   ما مببس مببب   

ميلسبب ا مي  يسببة كبب ل معبب  م مببس مي ببوم   "كسنببة ياس مبب ل ا ا مي عبب  ميببنقع ميالحسببو  بب  يصببة ميعببومة مببس 

نببة ميتال مبب ل ميعوم سببة.  م مببس مي ببوم    عنبب  أمينببممسسأ  نببة ماببنقحا م  سبب ا مي بب م"   مببسنة عبب ة  

 ميش كة.

 

ة بب  و ميقبب   ميلنن ببة  بب  ميو ببف  ببس رو ببع ةشبب س  مالمببن ل "مل  ي ببل ك م مببس  بب    ميحوةبب مس ديببة أ 

 ةل مي  اببة  ميل نن ببة  ميتال مسببةل  يل  ببة ميعلبب ا ميبب "م سسس  ببس رو ببع مينشببو   ميصبب سوج  ميلن مبب 

.أ  ةحبب   كببوا ميلقنويبب ل  امةابب  ي مببة منال منببة ة يببف  ميصببت   مي ببل ك مال نلبب   يننةببسر مينقبب ك   م

مببس  رببمج  ةيبب  ر م مببس مي ببوم  .   كبب ي ح   لالببس ي حببوم  مي "م ببة ةقبب  ر مقنويبب ل دعبب  سة  سلبب    ببع 
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 الصحة
 

 والسياسىىىىىىىىىىىىىىىةأ ت سياسىىىىىىىىىىىىىىات النيىىىىىىىىىىىىىىام المبىىىىىىىىىىىىىىا  وممارسىىىىىىىىىىىىىىىاته فىىىىىىىىىىىىىىي هىىىىىىىىىىىىىى ا الميىىىىىىىىىىىىىىدان، 
الالمنهجيىىىىىىىىىىىىىة بعىىىىىىىىىىىىىد  والىىىىىىىىىىىىىه، إلىىىىىىىىىىىىىى تىىىىىىىىىىىىىر ي الوضىىىىىىىىىىىىىع الصىىىىىىىىىىىىىحي لعمىىىىىىىىىىىىىوم الصىىىىىىىىىىىىىحية 

 الشعب.  ولمعالجة ذلك ال  د من:
 
ضبببببببببببمان تقبببببببببببديق  بببببببببببدمات الرعايبببببببببببة الصبببببببببببحية الم انيبببببببببببة  الوقائيبببببببببببة  1

، إلىىىىىىىىىى المىىىىىىىىىواطنين والعمىىىىىىىىى  علىىىىىىىىىى إيصىىىىىىىىىالها إلىىىىىىىىىى كافىىىىىىىىىة المنىىىىىىىىىاط ، والعالجيبببببببببة
 واالرتقاء بمستواها.

د نببببببببة  ات الح وميببببببببة فببببببببي المالمستشببببببببميات والمستوتبببببببب توسببببببببيع شببببببببب ة  2
وتىىىىىىىىىىىىىىامين كىىىىىىىىىىىىىى  الفعاليىىىىىىىىىىىىىىات ذات الصىىىىىىىىىىىىىىلة كالتحصىىىىىىىىىىىىىىين والصىىىىىىىىىىىىىىحة  والريببببببببببببببف

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

 8.  واعتماد نظا  عادل لتمويلهاالجتماعيالضمان 
 

ك م "معببب   ميحببب ا  ميحبببو "  ميقبببو ي   سوكببب .  "م ببب  ا. ك  بببر ةعلبببة أمشبببالنة مينصبببتو ممنصببب 

ل 43-31( ص 2009ل 331)ك ببب مال ميعببب ا الثقافةةةة اليديةةةد   أكع اكببب  ميحس سبببة  مال نل  سبببة  ببب  ميعبببومةأ 

 يلن كعة كع    مةل ميل ع ق.

 

مسس  شببلا مينببممسس  نببة ) كبب  ةببم التةةأمين ال راعةةي  سلبب    ببع م عبب ق مينببممسس ةببواو أكلسببة ة بب  و 

مالبب    بب  مينعبب    ميلبب ي   ببس  لبب " م  بب ل ميلت اببسا مي "م سببة  ميل م بب   ميبب  م س( ميببوا  نعببل ا "م  

 نببة ميلت اببسا مي "م سببة  ةيبب ة ميتس مةبب ل  مببح   متبب اج.  كببوم مينببممسس مببس  ببمة  ميلابب كلة  بب  ة   بب  

 ماةن    مالمنلوم" ك .

 
 ميلن ك "ي الوضع اليحين يسة يلع ي ة  ق ب ميحوة مس ميلقنوي ل مي 8

 

   ةسة.عل ك ةق  ر ي م ل ميو   ة ميصتسة ميل 1

 ة مس   حالة ميلانشيس ل  ميلان اي ل ميتال مسة    ميل  نة  ميو ف. 2

ل  م نلبب ا يببع مينببممسس ميصببت  يناببال كل  لسعبب  ل ا بب   مببس منة مببة مي ببل ك مال نلبب   عببل ك  3

 ةة ب   اا ينل  ن .

 

مي  يببة.   ميلع ي بب ل منومك ببة ةشببالا مبب  كع ببا  ةة مبب    ينببوي ميحوةبب مسل أ  كالببوم ةقببوأال أك ةقبب ب كبب كببوا 

ال  ببواو ميحوةبب مس ميبب  " ميببوا ةقبب ب كبب  ميعسبب امل  ميل نحببومل مي حسببة  ميلانشببيس ل مي  اببة  بب  ميعببومة.  

   ميببوا  قبب ب  نببة يالننبب  ةينببوي أ  بب   أك مقنويبب ل ميحوةبب مس ال ةنعبب "ي مبب  مين  بب  مال نصبب اا ينتبب 

 ةببو   بب  ميببنع  نببة م نلبب ا   ةع ا ببة ميش صببسة مال نصبب ا ةي ميع مببة  مي  اببة  ميل نن ببة  مينع  ةسببة.

ةةبب ب  بب اا ينل  ببا مينببممسس ميصببت  مبب   شببسو ديببة دمال ةسببة مابب كلة ميلننيعببسس مببس كببوم مينببممسس كببحع  مببس 
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 اإلعال 

 
 صدارة األهدا  التالية:نا في ال يضع حز  9على ه ا الصعيد

حىىىىىىىىىث السىىىىىىىىىلطات علىىىىىىىىىى مواجهىىىىىىىىىة موجىىىىىىىىىة العنىىىىىىىىىف واإلرهىىىىىىىىىاب ضىىىىىىىىىد اإلعالميىىىىىىىىىين  3
ووسىىىىىىىىىىىىائ  اإلعىىىىىىىىىىىىالم بحىىىىىىىىىىىىزم، وات ىىىىىىىىىىىىاذ التىىىىىىىىىىىىدا ير الال مىىىىىىىىىىىىة، علىىىىىىىىىىىىى المسىىىىىىىىىىىىتو ات 
كافىىىىىىىىىة، لقطىىىىىىىىىع  ا رهىىىىىىىىىا ومعاقبىىىىىىىىىة المتىىىىىىىىىورطين فيهىىىىىىىىىا، وتىىىىىىىىىوفير الحمايىىىىىىىىىة الممكنىىىىىىىىىة 

لعببببببببببببببائالت  عيوالضببببببببببببببمان االجتمبببببببببببببباإلعىىىىىىىىىىىىىىالم، للعىىىىىىىىىىىىىىاملين فىىىىىىىىىىىىىىي ميىىىىىىىىىىىىىىدان ا 
 .الضحايا

 
تشىىىىىىىىىىىر ع قىىىىىىىىىىىىانون جديىىىىىىىىىىىد،  يمقراطىىىىىىىىىىىىي، لنقابىىىىىىىىىىىىة الصىىىىىىىىىىىحفيين العىىىىىىىىىىىىراقيين ينسىىىىىىىىىىىىجم  7

مىىىىىىىىىىع الواقىىىىىىىىىىع الجديىىىىىىىىىىد للحيىىىىىىىىىىاة والعمىىىىىىىىىى  اإلعالمىىىىىىىىىىي فىىىىىىىىىىي الىىىىىىىىىىبال ، و عبىىىىىىىىىىر عىىىىىىىىىىن 
إرا ة الصىىىىىىىىىىىحفيين وعامىىىىىىىىىىىة العىىىىىىىىىىىاملين فىىىىىىىىىىىي ميىىىىىىىىىىىدان اإلعىىىىىىىىىىىالم، و ضىىىىىىىىىىىمن نشىىىىىىىىىىىوء 

  الحهم المشىىىىىىىىىىروعة فىىىىىىىىىىي اليىىىىىىىىىىرو كيىىىىىىىىىىان يىىىىىىىىىىدافع بأمانىىىىىىىىىىة عىىىىىىىىىىن حقىىىىىىىىىىوقهم ومصىىىىىىىىىى 
الجديىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدة، و ضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمنها تحسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىين مسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتواهم  االقتصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا ية االجتماعيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة

والحقببببببببببببببوق  االجتمبببببببببببببباعيوضببببببببببببببمان تمببببببببببببببتع ق بالضببببببببببببببمان الم يشىىىىىىىىىىىىىىي 
 .التقاعدية

 
 يسسل ميلابب كلة ميحاببس ة  بب  انيببة انينبب   بب  ةميببو  ببالا  اببة يننببممسسل ممببنق  ق مببس ايببا م  ببوم   ميلبب 

ا  بب  رس ةبب  مشببو ق ةةبب ب ةببممسن  م ببننة يصببتة م ا  ببة  كنببر  ببوم.  كببا  بب  ةببو  دام  أك ميحوةبب مس  تلبب 

 ميل مرنسس؟

 
   حد ميحوة مس م ك من مين يسةي اليعيد اإلعالمي نة  9

 

 مي ل ك مال نل    يع   ل مي ت    مس ما  مسسس. -

 ميصتيسسس ينلن  ما  مسسس ك ي ل ك مال نل     ميتق ة مينق    ة.عل ك ةق كة  -
 

و مي ببل ك  مينق  بب ي مينق كببةل أ  ميللمابب ل مي  اببة مينبب   علببا  سابب   كنبب    بب " مببلماي مببس ميببوا  بب  

ما  مسبب كل أ  مي  يببة؟  ةعببون كببمك ميللمابب ل مي  اببة  بب  ميعببومة ك م سببة  سلبب    ببع مالكنلبب ب كتقبب ة 

ميعبب منسس يبب  ا   ياببوم  ابب  يببر ةيالببو  بب  دايبب ا أةةلببة ةق  بب  مانسببة  بب   قبب ا ميعلببا.   يببر ةعلببا  ببوا ل 

عببعسية م كل  نببة ا"ممببة دمال ةسببة ةبب  سو موةببل ةق  بب ا يقبب   أ ابب ر.  "كلبب ل  كبب  يو ل مينببممسسل  كبب  

ةس ل  نببة ميتسبب ج   ببل  نببة مينق كببة  ميللمابب ل مي  اببة ةبب  سو ميتل  ببة مينممسنسببةل  يبب   بب  يبب  اك  ميبب 

   نة ميت ماث ميش صسة.   يال  نلن  كن ا مشو ق  س  ميننيسو    كوم ميل  ا.
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 شؤون العمال والشغيلة

 
 :يناض  حز نا من اج  10على ه ا الصعيد

و صىىىىىىىىىىىىىىىىىىدار قىىىىىىىىىىىىىىىىىىانون جديىىىىىىىىىىىىىىىىىىد للعمىىىىىىىىىىىىىىىىىى   1987لسىىىىىىىىىىىىىىىىىىنة  150 رارإل ىىىىىىىىىىىىىىىىىاء القىىىىىىىىىىىىىىىىىى  -1
والمهنىىىىىىىىىىىىىي، بمىىىىىىىىىىىىىا يحمىىىىىىىىىىىىىي حقىىىىىىىىىىىىىىوق  وتشىىىىىىىىىىىىىر عات خاصىىىىىىىىىىىىىة بىىىىىىىىىىىىىالتنييم النقىىىىىىىىىىىىىا ي

 ون تعرضىىىىىىىىىىىىىىىهم العمىىىىىىىىىىىىىىىال ومصىىىىىىىىىىىىىىىالحهم االقتصىىىىىىىىىىىىىىىا ية واالجتماعيىىىىىىىىىىىىىىىة و حىىىىىىىىىىىىىىىول 
حيبببببببببباة الئقببببببببببة إلىىىىىىىىىىى الفصىىىىىىىىىى  الكيفىىىىىىىىىىي، ورفىىىىىىىىىىع مسىىىىىىىىىىتو  م يشىىىىىىىىىىتهم و ضىىىىىىىىىىمن 

  للمتقاعد ن من ق وكبار السن
ضببببببببد البطالببببببببة والعببببببببو   االجتمبببببببباعيضببببببببمان منظومببببببببة شبببببببباملة للإقامىىىىىىىىة   -5

 .واإلضرار الناجمة عن العم 
 

   حقوق الط

 
 نسعى إلى: 11في خصوال الطف 

 

 
مببس ميعلبب ا يةبب  سو موةببل  عببلس أك م بب  عببل ك يسبب ج ال قببة ينلنق  بب  س  احبب " مياببس  بب  ميحوةبب مس  10

ب ين بببل ك مال نلبب    عببب  ميح  يببة  ميعببب   ي كبب  م نبببل  ببب د  مببة منة مبببة  بب منة ةق  بب ا ل  ابببويع 

مين  لببة  ببس ميعلببا يأا ةببممسس  ةناببتل ألبب "ا  نببة   بب ل أيببو  أةببة ااوكبب   بب  ميحوةبب مس   ماعببوم"

يببر  ببمة  ميحوةبب مس  ببا ااببو مي ببل ك ميصببت  ينعلبب ا مببس  حببا   . يسة "  ميعلببا دابب ك ل ميعلببا  ماببل

 أ"كببب   ميعلبببا "كلببب   ك ميعلبببا الببب مرنسس  ابببن سع ك مالمبببني اج مبببس مان ابببي ل  مانشبببيس ل مي  يبببة.

 ميح  ية  ميع    س ميعلا  ميشس  ية  مع ي ة مي ع  ميصت ."م   ةعنسقن  ميا كع  نة 

 
يل  ببة مي ي يببة  "   نابب  يكبب ن  بب ب   ةببممسس مي ببل ك ميصببت  و ميحوةبب مس  ببوا الط ةةو والط ولةةة ببس  11

مالينس  ببب ل  مال نلببب     مينعنبببسر ياريببب ا ميسنببب مة  أكنببب   ي كنببب ل  ميع م بببا ميلع مبببةل   ريببب ا ا ا 

ةبب  سو ا " ميت بب ةة  اببويع   مي  اببة  ميلشببوا س ميببو س  ن  ببل  حببا كببوم ةبب  سو ميلببم   ميلن مببل ياببر.

 . "  ي م ري ا

 

أ البب ك اببتست   دك م نوعببن  أك ةبب  سو كببوا مي بب م ل  ميللمابب ل ميلن صصببة  قبب   نببة  بب ةع مي  يببة أب 

يبببة مين مببب  ينت  ببب  ك  بببة م اببب ا ملماببب ل م نل  سبببة أ  ة  " بببة مابببنقنة؟   تنببب   كبببوم ميل عببب ق د

 مي  م ل  محا ةل  نا .
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وتىىىىىىىىوفير  حمايببببببببة الط ولببببببببة ورعا ت بببببببباسىىىىىىىىن قىىىىىىىىوانين وتشىىىىىىىىر عات تهىىىىىىىىد  إلىىىىىىىىى  .1
اليىىىىىىىىىىىىىرو  المناسىىىىىىىىىىىىىبة لتنميىىىىىىىىىىىىىة قىىىىىىىىىىىىىدراتها ومواهبهىىىىىىىىىىىىىا، وحمايتهىىىىىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىىىىىن العنىىىىىىىىىىىىىف 
والتعسىىىىىىىىىىف فىىىىىىىىىىي العائلىىىىىىىىىىة وفىىىىىىىىىىي المدرسىىىىىىىىىىة والمجتمىىىىىىىىىىع، وحيىىىىىىىىىىر جميىىىىىىىىىىع أشىىىىىىىىىىكال 

 االست الل التي تمارس بحقهم.
يق لألط ببببببببببال اليتببببببببببام  واالجتمبببببببببباعي والتعلبببببببببب  تببببببببببأمين الضببببببببببمان الصببببببببببحي .2

العوائببببببب  المعدمبببببببة  وألط بببببببال  و  االحتياجبببببببات الخاتبببببببة  ]وبنبببببببات وأبنببببببباء 
 .والمشرد ن ال  ن  توجب قب  ه ا توفير المأوى المناسب ل ق

، خاصىىىىىىىىىىة ألطفىىىىىىىىىىال األمهىىىىىىىىىىىات تببببببببببوفير دور الحضبببببببببببانة وريببببببببببباض األط بببببببببببال .3
 "العامالت.

 

 ماعيةالال ية التارياية للتأمينات اا ت

 
تىىىىىىىىىىىرض فيىىىىىىىىىىىه تىىىىىىىىىىىوفير أكبىىىىىىىىىىىر قىىىىىىىىىىىدر نالحىىىىىىىىىىى  أوال  أن مشىىىىىىىىىىىروع  نىىىىىىىىىىىاء نيىىىىىىىىىىىام اشىىىىىىىىىىىتراكي )المف

ممكىىىىىىىىىىن مىىىىىىىىىىن األمىىىىىىىىىىن االجتمىىىىىىىىىىاعي المجىىىىىىىىىىاني أو لقىىىىىىىىىىاء قسىىىىىىىىىىط بسىىىىىىىىىىيط( فىىىىىىىىىىي العىىىىىىىىىىراق فىىىىىىىىىىي 
الوقىىىىىىىى  الحاضىىىىىىىىر لىىىىىىىىي  مطروحىىىىىىىىا  فىىىىىىىىي هىىىىىىىى ا البرنىىىىىىىىام  رغىىىىىىىىم اإلشىىىىىىىىارة إليىىىىىىىىه، وهىىىىىىىى ا الموقىىىىىىىىف 

 ىىىىىىىىىدون هىىىىىىىىى   المت يىىىىىىىىىرات فىىىىىىىىى ن مفهىىىىىىىىىوم فىىىىىىىىىي ظىىىىىىىىى  المت يىىىىىىىىىرات العالميىىىىىىىىىة والعراقيىىىىىىىىىة.  وحتىىىىىىىىىى 
مىىىىىىىىىا ي ىىىىىىىىى  موضىىىىىىىىىوعنا، هىىىىىىىىىو اسىىىىىىىىىتمرار لمىىىىىىىىىا كىىىىىىىىىان مىىىىىىىىىا يطرحىىىىىىىىىه الحىىىىىىىىىزب، فىىىىىىىىىي رأينىىىىىىىىىا وفي
ونعنىىىىىىىىىي تحديىىىىىىىىىدا  الىىىىىىىىىدعوة والعمىىىىىىىىى  علىىىىىىىىىى التحسىىىىىىىىىين   12ينىىىىىىىىىا ي بىىىىىىىىىه الحىىىىىىىىىزب منىىىىىىىىى  تأسيسىىىىىىىىىه.

المسىىىىىىىىىىتمر ل وضىىىىىىىىىىاع القائمىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىي العىىىىىىىىىىراق مىىىىىىىىىىن خىىىىىىىىىىالل الوسىىىىىىىىىىائ  المتاحىىىىىىىىىىة لىىىىىىىىىىه لصىىىىىىىىىىال  
نهىىىىىىىىى  مما ىىىىىىىىى  لىىىىىىىىىنه  الحىىىىىىىىىزب االجتمىىىىىىىىىاعي أغلبيىىىىىىىىىة النىىىىىىىىىاس، وهىىىىىىىىىو فىىىىىىىىىي هىىىىىىىىى ا يسىىىىىىىىىير علىىىىىىىىىى 

الىىىىىىىىديمقراطي فىىىىىىىىي ألمانيىىىىىىىىا، مىىىىىىىى ال ، أيىىىىىىىىام مىىىىىىىىا كىىىىىىىىان النقىىىىىىىىا  محتىىىىىىىىدا  فىىىىىىىىي العقىىىىىىىىد األخيىىىىىىىىر مىىىىىىىىن 
كىىىىىىىىىىىارل كاوتسىىىىىىىىىىىىكي  أر وذوكسىىىىىىىىىىىيةلتاسىىىىىىىىىىىع عشىىىىىىىىىىىر وأوائىىىىىىىىىىى  القىىىىىىىىىىىرن الماضىىىىىىىىىىىي  ىىىىىىىىىىىين القىىىىىىىىىىىرن ا 

 (.1932-1850( وما صار يعر   تحر فية إ وار   رنشتين )1854-1938)
 

 
نممسنبب ل مال نل  سببة  من كعببة ةنلنببة  نببة مببس ةنبب  و يبب  ميلصبب ا" موم عببة مس مببة ميتبب    بب  م بب ا مي 12

 ة  "مةا  ال  ةوا     ل  ق  ميوملسة.
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( مستشىىىىىىىىىىار ألمانيىىىىىىىىىىا قىىىىىىىىىىد 1898-1815تىىىىىىىىىىو فىىىىىىىىىىون بسىىىىىىىىىىمار  )وقبىىىىىىىىىى  ذلىىىىىىىىىىك كىىىىىىىىىىان األميىىىىىىىىىىر أو 
.  وكىىىىىىىىىىىىان ذلىىىىىىىىىىىىك 1884 شىىىىىىىىىىىىن إ خىىىىىىىىىىىىال األشىىىىىىىىىىىىكال األولىىىىىىىىىىىىى للضىىىىىىىىىىىىمان االجتمىىىىىىىىىىىىاعي سىىىىىىىىىىىىنة 

 ىىىىىىىىىىىىاب عىىىىىىىىىىىىد  مىىىىىىىىىىىىن أعضىىىىىىىىىىىىاء الحىىىىىىىىىىىىزب االجتمىىىىىىىىىىىىاعي الىىىىىىىىىىىىديمقراطي كنىىىىىىىىىىىىواب فىىىىىىىىىىىىي بعىىىىىىىىىىىىد انت
الراي شىىىىىىىىىىىتاش األلمىىىىىىىىىىىىاني وشىىىىىىىىىىىىيوع األفكىىىىىىىىىىىار االشىىىىىىىىىىىىتراكية والتزايىىىىىىىىىىىىد المسىىىىىىىىىىىتمر فىىىىىىىىىىىىي عضىىىىىىىىىىىىو ة 

مىىىىىىىىاعي الىىىىىىىى ي تبعىىىىىىىىه بسىىىىىىىىمار ، بعىىىىىىىىد فتىىىىىىىىرة قمىىىىىىىىع اإلصىىىىىىىىالح االجتكانىىىىىىىى  سياسىىىىىىىىة   الحىىىىىىىىزب.
، محاولىىىىىىىىىىىة ناجحىىىىىىىىىىىة إلرضىىىىىىىىىىىاء بعىىىىىىىىىىى  1878قىىىىىىىىىىىانوني شىىىىىىىىىىىرس للحركىىىىىىىىىىىة االشىىىىىىىىىىىتراكية سىىىىىىىىىىىنة 

طالىىىىىىىىب الطبقىىىىىىىىة العاملىىىىىىىىة وكىىىىىىىىىب  تطىىىىىىىىور الفكىىىىىىىىر والحركىىىىىىىىة االشىىىىىىىىىتراكية.  ومىىىىىىىىا سىىىىىىىىاعد  فىىىىىىىىىي م
ذلىىىىىىىىىك وجىىىىىىىىىو  مدرسىىىىىىىىىة "اشىىىىىىىىىىتراكية الدولىىىىىىىىىة" التىىىىىىىىىي كانىىىىىىىىى  تنىىىىىىىىىىا ي  ىىىىىىىىىدور اجتمىىىىىىىىىاعي موسىىىىىىىىىىع 

وخاصىىىىىىىىىىىة تجىىىىىىىىىىىا  الطبقىىىىىىىىىىىة العاملىىىىىىىىىىىة والف ىىىىىىىىىىىات الفقيىىىىىىىىىىىرة والمحتاجىىىىىىىىىىىة ومىىىىىىىىىىىن مفكر هىىىىىىىىىىىا  للدولىىىىىىىىىىىة
شىىىىىىىىىىىىم  نيىىىىىىىىىىىىام التىىىىىىىىىىىىأمين (.  وقىىىىىىىىىىىىد 1875-1805االقتصىىىىىىىىىىىىا ي يوهىىىىىىىىىىىىان كىىىىىىىىىىىىارل رو  يىىىىىىىىىىىىرت  )

االجتمىىىىىىىىىىىىىىاعي األلمىىىىىىىىىىىىىىاني التىىىىىىىىىىىىىىأمين ضىىىىىىىىىىىىىىد المىىىىىىىىىىىىىىرض والتىىىىىىىىىىىىىىأمين ضىىىىىىىىىىىىىىد حىىىىىىىىىىىىىىوا   العمىىىىىىىىىىىىىى ، 
والتىىىىىىىىىىىىأمين ضىىىىىىىىىىىىد العجىىىىىىىىىىىىز والشىىىىىىىىىىىىي وخة.  وأ خلىىىىىىىىىىىى  تشىىىىىىىىىىىىر عات الحقىىىىىىىىىىىىة للتىىىىىىىىىىىىأمين الطبىىىىىىىىىىىىي 

 (.1929ال اال باألمومة، والتأمين ضد البطالة )
 

 و مكىىىىىىىىىىىىن القىىىىىىىىىىىىول إن ال لفيىىىىىىىىىىىىة التار  يىىىىىىىىىىىىة للتأمينىىىىىىىىىىىىات االجتماعيىىىىىىىىىىىىة تكمىىىىىىىىىىىىن فىىىىىىىىىىىىي التحىىىىىىىىىىىىول
نحىىىىىىىىو االقتصىىىىىىىىىا  الرأسىىىىىىىىمالي الحىىىىىىىىىديث القىىىىىىىىائم علىىىىىىىىىى الصىىىىىىىىناعة فىىىىىىىىىي العىىىىىىىىالم ال ر ىىىىىىىىىي والىىىىىىىىى ي 
ت خلىىىىىىىىى  نمطىىىىىىىىىا  جديىىىىىىىىىدا  مىىىىىىىىىن فقىىىىىىىىىدان األمىىىىىىىىىن االجتمىىىىىىىىىاعي والتقسىىىىىىىىىيم الطبقىىىىىىىىىي انتبهىىىىىىىىى  الف ىىىىىىىىىا

الحاكمىىىىىىىىىىىىة بسىىىىىىىىىىىىببها إلىىىىىىىىىىىىى ضىىىىىىىىىىىىرورة مواجهىىىىىىىىىىىىة واحتىىىىىىىىىىىىواء عناصىىىىىىىىىىىىر الالتىىىىىىىىىىىىوا ن فىىىىىىىىىىىىي البنيىىىىىىىىىىىىة 
كي النىىىىىىىىىىىىىاه .  ال يعنىىىىىىىىىىىىىي هىىىىىىىىىىىىى ا االقتصىىىىىىىىىىىىىا ية واالجتماعيىىىىىىىىىىىىىة، ومقارعىىىىىىىىىىىىىة الفكىىىىىىىىىىىىىر االشىىىىىىىىىىىىىترا 

أن المجتمعىىىىىىىىىات غيىىىىىىىىىر الرأسىىىىىىىىىمالية لىىىىىىىىىم تمىىىىىىىىىارس أشىىىىىىىىىكاال  م تلفىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىن األمىىىىىىىىىن االجتمىىىىىىىىىاعي 
دين( والجماعيىىىىىىىىىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىىىىىىىىىن خىىىىىىىىىىىىىىىىىالل اال خىىىىىىىىىىىىىىىىىار، والمسىىىىىىىىىىىىىىىىىاعدات األسىىىىىىىىىىىىىىىىىر ة )البىىىىىىىىىىىىىىىىىر بالوالىىىىىىىىىىىىىىىىى 

 )اإلحسان من منيور  يني، الطوائف المهنية، صندوق العشيرة(.
 

النقىىىىىىىىىىا   ىىىىىىىىىىين أطروحىىىىىىىىىىة انتيىىىىىىىىىىار "حتميىىىىىىىىىىة" وفيمىىىىىىىىىىا ي ىىىىىىىىىى  موضىىىىىىىىىىوعنا نسىىىىىىىىىىتطيع اختىىىىىىىىىىزال 
انهيىىىىىىىىىىىىار النيىىىىىىىىىىىىام الرأسىىىىىىىىىىىىمالي أو العمىىىىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىىىىن  اخلىىىىىىىىىىىىه، مىىىىىىىىىىىىن خىىىىىىىىىىىىالل الوسىىىىىىىىىىىىائ  السىىىىىىىىىىىىلمية 

نحىىىىىىىىىىىىو نيىىىىىىىىىىىىام اشىىىىىىىىىىىىتراكي.  والمؤسسىىىىىىىىىىىىات السياسىىىىىىىىىىىىية المتاحىىىىىىىىىىىىة، ومنهىىىىىىىىىىىىا البرلمىىىىىىىىىىىىان، للتحىىىىىىىىىىىىول 
ا  فىىىىىىىي تطبيىىىىىىى  نهىىىىىىى  التعامىىىىىىى  الىىىىىىىواقعي مىىىىىىىع مىىىىىىىا هىىىىىىىو وقىىىىىىىد كىىىىىىىان الحىىىىىىىزب، فىىىىىىىي تقىىىىىىىديرنا، وفيىىىىىىى  
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يىىىىىىىىىىار سىىىىىىىىىىقو  األنيمىىىىىىىىىىة القائمىىىىىىىىىىة ليقىىىىىىىىىىدم أطروحاتىىىىىىىىىىه فىىىىىىىىىىي الت ييىىىىىىىىىىر.  وقىىىىىىىىىىد قىىىىىىىىىىائم وعىىىىىىىىىىدم انت
تك يفىىىىىىىىىا  لهىىىىىىىىى ا الىىىىىىىىىنه  مىىىىىىىىىن  2003شىىىىىىىىىهدت الفتىىىىىىىىىرة منىىىىىىىىى  سىىىىىىىىىقو  النيىىىىىىىىىام الىىىىىىىىىدكتاتوري سىىىىىىىىىنة 

 وفي البرلمان واإلعالم والعم   ين الناس. خالل المشاركة في الحكومة
 

علىىىىىىىىىىى المسىىىىىىىىىىتو  النيىىىىىىىىىىري يصىىىىىىىىىىنف الحىىىىىىىىىىزب كتنيىىىىىىىىىىيم  ىىىىىىىىىىوري يعمىىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىىن أجىىىىىىىىىى  تحقيىىىىىىىىىى  
حىىىىىىىىىىات إنسىىىىىىىىىىانية ميسىىىىىىىىىىتل َهمة مىىىىىىىىىىن تىىىىىىىىىىرا  البشىىىىىىىىىىر ة المتنىىىىىىىىىىوع ومنىىىىىىىىىىه الفكىىىىىىىىىىر الماركسىىىىىىىىىىي، طمو 

ر عملىىىىىىىىىىه علىىىىىىىىىىى الىىىىىىىىىىدفاع عىىىىىىىىىىن  لكنىىىىىىىىىىه لىىىىىىىىىىم ينىىىىىىىىىىا ي  تحطىىىىىىىىىىيم مؤسسىىىىىىىىىىات الدولىىىىىىىىىىة ولىىىىىىىىىىم ييق صىىىىىىىىىى 
حىىىىىىىىىين  ىىىىىىىىى  ظىىىىىىىىى  حز ىىىىىىىىىا  وطنيىىىىىىىىىا  عراقيىىىىىىىىىا  لعمىىىىىىىىىوم العىىىىىىىىىراقيين.  فبياناتىىىىىىىىىه حقىىىىىىىىىوق العمىىىىىىىىىال والفال

ي العيىىىىىىىىىيم" أو "الجمىىىىىىىىىىاهير."  لىىىىىىىىىم ت اطىىىىىىىىىب العمىىىىىىىىىال والفالحىىىىىىىىىىين فقىىىىىىىىىط  ىىىىىىىىى  "الشىىىىىىىىىىعب العراقىىىىىىىىى 
  يقىىىىىىىىوم وهىىىىىىىىو  هىىىىىىىى   الصىىىىىىىىي ة كأنىىىىىىىىه المم ىىىىىىىى  العىىىىىىىىام لتكىىىىىىىىو ن اجتمىىىىىىىىاعي جديىىىىىىىىد قيىىىىىىىىد التشىىىىىىىىك  

د رهنىىىىىىىىىىا  ل لىىىىىىىىىىم يعىىىىىىىىىىي علىىىىىىىىىىى ري ىىىىىىىىىىة أو فرضىىىىىىىىىىية مفا هىىىىىىىىىىا أن تحر ىىىىىىىىىىر اإلنسىىىىىىىىىىان مىىىىىىىىىىن االسىىىىىىىىىىت ال
للفعىىىىىىىىىىىى  الجمىىىىىىىىىىىىاعي لطبقىىىىىىىىىىىىة اجتماعيىىىىىىىىىىىىة واحىىىىىىىىىىىىدة.  إن مجمىىىىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىىىىا يقدمىىىىىىىىىىىىه الحىىىىىىىىىىىىزب مىىىىىىىىىىىىن 

لعامىىىىىىىىىىىة المتولىىىىىىىىىىىدة مىىىىىىىىىىىىن التركىىىىىىىىىىىة ال قيلىىىىىىىىىىىة للنيىىىىىىىىىىىىام سياسىىىىىىىىىىىات هىىىىىىىىىىىو ألجىىىىىىىىىىى  حىىىىىىىىىىىى  األ مىىىىىىىىىىىة ا 
الىىىىىىىىىىىديكتاتوري الشىىىىىىىىىىىمولي السىىىىىىىىىىىا   و فىىىىىىىىىىىرا ات االحىىىىىىىىىىىتالل السياسىىىىىىىىىىىية واالقتصىىىىىىىىىىىا ية وهشاشىىىىىىىىىىىة 

. الىىىىىىىىىىخ.  وهىىىىىىىىىىو فىىىىىىىىىىي .فىىىىىىىىىىي السياسىىىىىىىىىىة .الوضىىىىىىىىىىع األمنىىىىىىىىىىي و  غىىىىىىىىىىام الىىىىىىىىىىدين فىىىىىىىىىىي المجتمىىىىىىىىىىع و 
ذلىىىىىىىىك لىىىىىىىىم يتوقىىىىىىىىف عىىىىىىىىن تقىىىىىىىىديم مطالىىىىىىىىىب الطبقىىىىىىىىة العاملىىىىىىىىة والف ىىىىىىىىات االجتماعيىىىىىىىىة المسىىىىىىىىىحوقة 

 هدة فهي األك ر تضررا  وحرمانا  من المنافع.والمضط
 

الحىىىىىىىىىىزب فىىىىىىىىىىي نيرنىىىىىىىىىىا، وخاصىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىي الوقىىىىىىىىىى  الحاضىىىىىىىىىىر، يعمىىىىىىىىىى  لتحقيىىىىىىىىىى   رنامجىىىىىىىىىىه مىىىىىىىىىىن 
ع العىىىىىىىىىىراقيين.  وفىىىىىىىىىىىي ذات خىىىىىىىىىىالل البرلمىىىىىىىىىىان، أي تشىىىىىىىىىىىر ع قىىىىىىىىىىوانين تصىىىىىىىىىىىب لصىىىىىىىىىىال  مجمىىىىىىىىىىىو 

الوقىىىىىىىىىىىىىىى  العمىىىىىىىىىىىىىىىى  علىىىىىىىىىىىىىىىىى تصىىىىىىىىىىىىىىىىفية   ىىىىىىىىىىىىىىىىار الدكتاتور ىىىىىىىىىىىىىىىىة وال ىىىىىىىىىىىىىىىىزو واسىىىىىىىىىىىىىىىىتعا ة النشىىىىىىىىىىىىىىىىا  
 يمقراطىىىىىىىىىىىىىىي إذ أن االقتصىىىىىىىىىىىىىىا  ال يز هىىىىىىىىىىىىىىر فىىىىىىىىىىىىىىي ظىىىىىىىىىىىىىى  االقتصىىىىىىىىىىىىىىا ي فىىىىىىىىىىىىىىي ظىىىىىىىىىىىىىى  نيىىىىىىىىىىىىىىام 

الفوضىىىىىىىىىى وانعىىىىىىىىىدام األمىىىىىىىىىن، وهىىىىىىىىى ا أمىىىىىىىىىر  ىىىىىىىىىديهي.  و ذا جىىىىىىىىىا  لنىىىىىىىىىا أن نوسىىىىىىىىىع مىىىىىىىىىن مفهىىىىىىىىىوم 
ه المىىىىىىىىىىىا ي والبشىىىىىىىىىىىري والمؤسسىىىىىىىىىىىي رأس المىىىىىىىىىىىال، فىىىىىىىىىىى ن العىىىىىىىىىىىراق يعىىىىىىىىىىىاني فقىىىىىىىىىىىرا  فىىىىىىىىىىىي رأسىىىىىىىىىىىمال 

بسىىىىىىىىىىىىىبب الحىىىىىىىىىىىىىىروب وسياسىىىىىىىىىىىىىىات النيىىىىىىىىىىىىىىام الىىىىىىىىىىىىىىدكتاتوري واالحىىىىىىىىىىىىىىتالل واإلفىىىىىىىىىىىىىىرا ات الطائفيىىىىىىىىىىىىىىة 
.  وال يىىىىىىىىىىىىىر  اآلن مشىىىىىىىىىىىىىروع تحو ىىىىىىىىىىىىى  االقتصىىىىىىىىىىىىىا  صىىىىىىىىىىىىىوب 2003إل نيىىىىىىىىىىىىىة بعىىىىىىىىىىىىىد والقبليىىىىىىىىىىىىىة وا 

االشىىىىىىىىىتراكية  ىىىىىىىىى  التركيىىىىىىىىىز علىىىىىىىىىى  لىىىىىىىىىوش هىىىىىىىىى ا الهىىىىىىىىىد ، فىىىىىىىىىي المىىىىىىىىىد  البعيىىىىىىىىىد، مىىىىىىىىىن خىىىىىىىىىالل 
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حىىىىىىىىالل الديمقراطيىىىىىىىىة فىىىىىىىىي جسىىىىىىىىم المجتمىىىىىىىىع.  وهىىىىىىىىو مىىىىىىىىىا المىىىىىىىىنه  الىىىىىىىىديمقراطي ومىىىىىىىىن خىىىىىىىىالل إ 
وهىىىىىىىىىىى ا مىىىىىىىىىىىا يىىىىىىىىىىىدعونا إلىىىىىىىىىىىى تصىىىىىىىىىىىني  الحىىىىىىىىىىىزب   13يىىىىىىىىىى كرنا بأطروحىىىىىىىىىىىات كىىىىىىىىىىىارل كاوتسىىىىىىىىىىىكي.

الشىىىىىىىىىىىيوعي العراقىىىىىىىىىىىي كحىىىىىىىىىىىزب اشىىىىىىىىىىىتراكي  يمقراطىىىىىىىىىىىي.  وهىىىىىىىىىىىو  هىىىىىىىىىىى ا الوصىىىىىىىىىىىف يجعىىىىىىىىىىى   ور 
طىىىىىىىىىىار إ الدولىىىىىىىىىىة رئيسىىىىىىىىىىيا  وتأسيسىىىىىىىىىىيا  فىىىىىىىىىىي انتيىىىىىىىىىىام المجتمىىىىىىىىىىع واالقتصىىىىىىىىىىا  ى أي مىىىىىىىىىىا يتجىىىىىىىىىىاو  

دخ  الدولىىىىىىىىىة فىىىىىىىىي قضىىىىىىىىىايا التعلىىىىىىىىيم والبي ىىىىىىىىىة جتمىىىىىىىىىاعي الىىىىىىىى ي يحصىىىىىىىىىر تىىىىىىىى اقتصىىىىىىىىا  السىىىىىىىىوق اال
ليعمىىىىىىىىىىىىىى ، مىىىىىىىىىىىىىىن خىىىىىىىىىىىىىىالل اإلرا ة السياسىىىىىىىىىىىىىىية المتم لىىىىىىىىىىىىىىة بالبرلمىىىىىىىىىىىىىىان  -ل و  ارة نيىىىىىىىىىىىىىىام العىىىىىىىىىىىىىىد

والحكومىىىىىىىىىة، علىىىىىىىىىىى إعىىىىىىىىىىا ة تشىىىىىىىىىكي  الدولىىىىىىىىىىة الر  يىىىىىىىىىىة القائمىىىىىىىىىة علىىىىىىىىىىى قيىىىىىىىىىىاس المحاصصىىىىىىىىىىات 
 جيه مركزي.الطائفية والقبلية واإل نية لتقوم  وظيفة التنمية االقتصا ية  تو 

 
  مىىىىىىىىىىا يطرحىىىىىىىىىىه الحىىىىىىىىىىزب مىىىىىىىىىىن مهىىىىىىىىىىام وأهىىىىىىىىىىدا  و عىىىىىىىىىىوات، فيمىىىىىىىىىىا ي ىىىىىىىىىى  موضىىىىىىىىىىوع التعامىىىىىىىىىى 

 welfareمىىىىىىىع خطىىىىىىىر األمىىىىىىىن االجتمىىىىىىىاعي، تصىىىىىىىب فىىىىىىىي م طىىىىىىىط  نىىىىىىىاء  ولىىىىىىىة الرفا يىىىىىىىة 

state: اسىىىىىىىىىىىىتكمال  نىىىىىىىىىىىىاء نيىىىىىىىىىىىىام  ، رغىىىىىىىىىىىىم تو عهىىىىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىىىىي أ ىىىىىىىىىىىىواب م تلفىىىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىىىي البرنىىىىىىىىىىىىام
  إنشىىىىىىىىىىىىىىاء عبىىىىىىىىىىىىىىر تعز ىىىىىىىىىىىىىىز الشىىىىىىىىىىىىىىبكة الحاليىىىىىىىىىىىىىىة وتطو رهىىىىىىىىىىىىىىا لتشىىىىىىىىىىىىىىم االجتمىىىىىىىىىىىىىىاعيالضىىىىىىىىىىىىىىمان 

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

الطفىىىىىىىىىى .  وفىىىىىىىىىىي تقىىىىىىىىىىديرنا، فىىىىىىىىىى ن الم طىىىىىىىىىىط العىىىىىىىىىىام لدولىىىىىىىىىىة الرفا يىىىىىىىىىىة المرجىىىىىىىىىىوة فىىىىىىىىىىي العىىىىىىىىىىراق 
وذ  ال ر ىىىىىىىىىي.  ولنىىىىىىىىىا يحىىىىىىىىىاكي تحقيىىىىىىىىى  أفضىىىىىىىىى  ال ىىىىىىىىىدمات االجتماعيىىىىىىىىىة الحمائيىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىي النمىىىىىىىىى 

راطيات ال ر يىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىي نيىىىىىىىىىىام الضىىىىىىىىىىمان االجتمىىىىىىىىىىاعي فىىىىىىىىىىي  ر طانيىىىىىىىىىىا وغيرهىىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىىن الىىىىىىىىىىديمق
 م اال  جيدا  لما يعم  من أجله الحزب.

 
لقىىىىىىىىىىىىد كىىىىىىىىىىىىان مىىىىىىىىىىىىن المناسىىىىىىىىىىىىىب أن يىىىىىىىىىىىىدعم الحىىىىىىىىىىىىزب أطروحتىىىىىىىىىىىىىه عىىىىىىىىىىىىن األشىىىىىىىىىىىىكال الم تلفىىىىىىىىىىىىىة 
للضىىىىىىىىىىىىمان االجتمىىىىىىىىىىىىاعي باسىىىىىىىىىىىىتدعاء الموا يىىىىىىىىىىىى  الدوليىىىىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىىىىي صىىىىىىىىىىىىا ق  عليهىىىىىىىىىىىىا الدولىىىىىىىىىىىىة 

اقيىىىىىىىىىىىة.  ونعنىىىىىىىىىىىي  هىىىىىىىىىىىا العهىىىىىىىىىىىد الىىىىىىىىىىىدولي للحقىىىىىىىىىىىوق االقتصىىىىىىىىىىىا ية واالجتماعيىىىىىىىىىىىة وال قافيىىىىىىىىىىىة العر 
حىىىىىىىىىىىى  فىىىىىىىىىىىىي العمىىىىىىىىىىىى ، حىىىىىىىىىىىى  ال ( )1948(، واإلعىىىىىىىىىىىىالن العىىىىىىىىىىىىالمي لحقىىىىىىىىىىىىوق اإلنسىىىىىىىىىىىىان )1966)

التمتىىىىىىىىع بالراحىىىىىىىىة، حىىىىىىىى  التمتىىىىىىىىع بمسىىىىىىىىتو  م يشىىىىىىىىي الئىىىىىىىى ، حىىىىىىىى  التعلىىىىىىىىيم(، والعهىىىىىىىىد الىىىىىىىىدولي 
 

13 Massimo Salvadori, Karl Kautsky and the Socialist Revolution 1880-1938 
(London: Verso, 1990), p 255. 
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د ال ىىىىىىىىىاال بحقىىىىىىىىىوق الطفىىىىىىىىى  (، والعهىىىىىىىىى 1979إل الىىىىىىىىىة جميىىىىىىىىىع أشىىىىىىىىىكال التمييىىىىىىىىىز ضىىىىىىىىىد المىىىىىىىىىرأة )
)الرعايىىىىىىىىىىىىىىة  1982مىىىىىىىىىىىىىىن منيمىىىىىىىىىىىىىىة العمىىىىىىىىىىىىىى  الدوليىىىىىىىىىىىىىىة سىىىىىىىىىىىىىىنة  والعهىىىىىىىىىىىىىىد الصىىىىىىىىىىىىىىا ر(، 1989)

الصىىىىىىىىىىحية، تقىىىىىىىىىىديم المنىىىىىىىىىىافع أ نىىىىىىىىىىاء المىىىىىىىىىىرض، والبطالىىىىىىىىىىة، والشىىىىىىىىىىي وخة، و صىىىىىىىىىىابات العمىىىىىىىىىى ، 
 وتلك المرتبطة باألسرة واألمومة وغيرها(.

 
ع ونالحىىىىىىىىىى  أيضىىىىىىىىىىا  أن تأكيىىىىىىىىىىد الحىىىىىىىىىىزب هىىىىىىىىىىو علىىىىىىىىىىى الجانىىىىىىىىىىب العملىىىىىىىىىىي ولىىىىىىىىىىي  مجىىىىىىىىىىر  رفىىىىىىىىىى 

 تمىىىىىىىىىىام ل اتىىىىىىىىىىهالشىىىىىىىىىىعار واالسىىىىىىىىىىت راق فىىىىىىىىىىي البحىىىىىىىىىىث النيىىىىىىىىىىري واألخيىىىىىىىىىىر بىىىىىىىىىىالطبع يسىىىىىىىىىىتح  االه
  14ومىىىىىىىىىىن أجىىىىىىىىىىى  توضىىىىىىىىىىىي  المفىىىىىىىىىىىا يم واألسىىىىىىىىىىى  الفلسىىىىىىىىىىفية لمشىىىىىىىىىىىروع  نىىىىىىىىىىىاء  ولىىىىىىىىىىىة الرفا يىىىىىىىىىىىة.

وغالبىىىىىىىىىىىىىا  مىىىىىىىىىىىىىا يضىىىىىىىىىىىىىم المشىىىىىىىىىىىىىروع إ ىىىىىىىىىىىىىرا   ور محىىىىىىىىىىىىىد  للدولىىىىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىىىىي الحيىىىىىىىىىىىىىاة االقتصىىىىىىىىىىىىىا ية 
وخيىىىىىىىىىىىىر ترجمىىىىىىىىىىىىة لهىىىىىىىىىىىى ا واالجتماعيىىىىىىىىىىىىة، و يجىىىىىىىىىىىىا  شىىىىىىىىىىىىبكة مىىىىىىىىىىىىن الضىىىىىىىىىىىىمانات االجتماعيىىىىىىىىىىىىة.  

ضىىىىىىىىىىمانات ال ىىىىىىىىىىي  الكىىىىىىىىىىر م تىىىىىىىىىىوفير التوجىىىىىىىىىىه العملىىىىىىىىىىي هىىىىىىىىىىو عىىىىىىىىىىدم االكتفىىىىىىىىىىاء  رفىىىىىىىىىىع شىىىىىىىىىىعار "
للمىىىىىىىىىىواطنين وحمىىىىىىىىىىىايتهم مىىىىىىىىىىن الفقىىىىىىىىىىىر والعىىىىىىىىىىىو "  ىىىىىىىىىى  الىىىىىىىىىىىن  علىىىىىىىىىىىى وسىىىىىىىىىىائ  تحقيىىىىىىىىىىى  ذلىىىىىىىىىىىك 

 ومنها "االست دام العا ل ل روات البال  وعوائد التنمية."
 

  عنىىىىىىىىىىىوان ولكىىىىىىىىىىىن مىىىىىىىىىىىن المؤسىىىىىىىىىىىف أن عىىىىىىىىىىىرض السياسىىىىىىىىىىىات الم تلفىىىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىىىي تنىىىىىىىىىىىدر  تحىىىىىىىىىىى 
نفصىىىىىىىىىىىىىلة وفيهىىىىىىىىىىىىىا يىىىىىىىىىىىىىة، بقيىىىىىىىىىىىىى  مالضىىىىىىىىىىىىىمان )التىىىىىىىىىىىىىأمين( االجتمىىىىىىىىىىىىىاعي والمسىىىىىىىىىىىىىاعدة االجتماع

تكىىىىىىىىىرار.  ر مىىىىىىىىىا كىىىىىىىىىان مىىىىىىىىىن المناسىىىىىىىىىب ت صىىىىىىىىىي  بىىىىىىىىىاب مسىىىىىىىىىتق  فىىىىىىىىىي البرنىىىىىىىىىام  للتأمينىىىىىىىىىات 
االجتماعيىىىىىىىىىىة.  فالىىىىىىىىىىدعوة لالسىىىىىىىىىىت دام العىىىىىىىىىىا ل ل ىىىىىىىىىىروات الىىىىىىىىىىبال  )وهىىىىىىىىىىي كانىىىىىىىىىى  ومىىىىىىىىىىا تىىىىىىىىىىزال 

ال لتمو ىىىىىىىىى  صىىىىىىىىىنا ي  فعىىىىىىىىى     نيىىىىىىىىىامو يجىىىىىىىىىا ،محصىىىىىىىىورة أساسىىىىىىىىىا  بىىىىىىىىىال روة النفطيىىىىىىىىىة( مىىىىىىىىىن جهىىىىىىىىة
لعجىىىىىىىىىز عىىىىىىىىىن العمىىىىىىىىى  والشىىىىىىىىىي وخة بمىىىىىىىىىا يىىىىىىىىىؤمن اإلعانىىىىىىىىىات الماليىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىي حىىىىىىىىىاالت البطالىىىىىىىىىة وا 

حىىىىىىىىىىىدا  أ نىىىىىىىىىىىى معقىىىىىىىىىىىوال  مىىىىىىىىىىىن الىىىىىىىىىىىدخ  لمسىىىىىىىىىىىتحقيها مىىىىىىىىىىىن جهىىىىىىىىىىىة أخىىىىىىىىىىىر  يجىىىىىىىىىىىب أن ال تبقىىىىىىىىىىىى 
منفصىىىىىىىىىىىلة م لمىىىىىىىىىىىا يجىىىىىىىىىىىب عىىىىىىىىىىىدم فصىىىىىىىىىىى  حىىىىىىىىىىىاالت الضىىىىىىىىىىىمان الصىىىىىىىىىىىحي وحقىىىىىىىىىىىوق األطفىىىىىىىىىىىال 

مومىىىىىىىىىىة، منهىىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىىا يتعلىىىىىىىىىى  بالطفولىىىىىىىىىىة واأل. الىىىىىىىىىىخ.  ولعىىىىىىىىىى  بعىىىىىىىىىى  األ ىىىىىىىىىىواب، و .واألمومىىىىىىىىىىة .
ضىىىىىىىىىىىىم سياسىىىىىىىىىىىىة الحىىىىىىىىىىىىزب ومشىىىىىىىىىىىىروعه مىىىىىىىىىىىىن أجىىىىىىىىىىىى  كم ىىىىىىىىىىىىال، يمكىىىىىىىىىىىىن أن تي ىىىىىىىىىىىى   بمي ىىىىىىىىىىىىاق ي

الطفولىىىىىىىىىة واألمومىىىىىىىىىة.  لىىىىىىىىى لك،  ىىىىىىىىىدال  مىىىىىىىىىن التأكيىىىىىىىىىد علىىىىىىىىىى الضىىىىىىىىىمان االجتمىىىىىىىىىاعي لكىىىىىىىىى  ف ىىىىىىىىىة 
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مىىىىىىىىىىىن الف ىىىىىىىىىىىات الم تلفىىىىىىىىىىىة يفضىىىىىىىىىىى  أن يكىىىىىىىىىىىون هىىىىىىىىىىى ا الضىىىىىىىىىىىمان أحىىىىىىىىىىىد ركىىىىىىىىىىىائز  نىىىىىىىىىىىاء  ولىىىىىىىىىىىة 
كاله الم تلفىىىىىىىىىىة، مطلبىىىىىىىىىىا  أساسىىىىىىىىىىيا  لضىىىىىىىىىىمان حيىىىىىىىىىىاة الرفا يىىىىىىىىىىة حيىىىىىىىىىىث يكىىىىىىىىىىون الضىىىىىىىىىىمان، بأشىىىىىىىىىى 

 طنات كافة.كر مة للمواطنين والموا 
 

 تمويو الضمان اا تماعي

 
و يىىىىىىىىىى  موضىىىىىىىىىىوع تمو ىىىىىىىىىى  نيىىىىىىىىىىام الضىىىىىىىىىىمان االجتمىىىىىىىىىىاعي، فىىىىىىىىىىي م تلىىىىىىىىىىف أشىىىىىىىىىىكاله، مسىىىىىىىىىىألة 
تسىىىىىىىىىىتح  الك يىىىىىىىىىىر مىىىىىىىىىىن البحىىىىىىىىىىث كىىىىىىىىىىي ال ييىىىىىىىىىى  االعتمىىىىىىىىىىا  علىىىىىىىىىىى الر ىىىىىىىىىىع النفطىىىىىىىىىىي عنصىىىىىىىىىىر 

شىىىىىىىىىىىىىىارة العامىىىىىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىىىىىي البرنىىىىىىىىىىىىىىام  لعوائىىىىىىىىىىىىىىد التنميىىىىىىىىىىىىىىة التمو ىىىىىىىىىىىىىى  الوحيىىىىىىىىىىىىىىد للنيىىىىىىىىىىىىىىام إذ أن اإل
تفكيىىىىىىىىىك العناصىىىىىىىىىر المكونىىىىىىىىىة لهىىىىىىىىىا والتىىىىىىىىىي يمكىىىىىىىىىن أن تسىىىىىىىىىاهم فىىىىىىىىىي فضفاضىىىىىىىىىة وتحتىىىىىىىىىا  إلىىىىىىىىىى 

ت  يىىىىىىىىىىة صىىىىىىىىىىنا ي  الضىىىىىىىىىىىمان االجتمىىىىىىىىىىاعي )تطبيىىىىىىىىىى  وجبايىىىىىىىىىىىة الضىىىىىىىىىىرائب، مىىىىىىىىىى ال ، بضىىىىىىىىىىىوابط 
العىىىىىىىىىىىىدل علىىىىىىىىىىىىى  خىىىىىىىىىىىىول الشىىىىىىىىىىىىركات واألفىىىىىىىىىىىىرا  ال تكىىىىىىىىىىىىب  المبىىىىىىىىىىىىا رة االقتصىىىىىىىىىىىىا ية الضىىىىىىىىىىىىرور ة 

ا ية(.  وتىىىىىىىىىز ا  أهميىىىىىىىىىة الموضىىىىىىىىىوع فىىىىىىىىىي ظىىىىىىىىى  الىىىىىىىىىدعوات الح ي ىىىىىىىىىة،  اخىىىىىىىىى  للتنميىىىىىىىىىة االقتصىىىىىىىىى 
وخىىىىىىىىىىار  العىىىىىىىىىىراق، إلىىىىىىىىىىى تحجىىىىىىىىىىيم  ور الدولىىىىىىىىىىة وتقلىىىىىىىىىىي   ورهىىىىىىىىىىا االقتصىىىىىىىىىىا ي واالجتمىىىىىىىىىىاعي 
مىىىىىىىىىىن خىىىىىىىىىىالل خص صىىىىىىىىىىة مؤسسىىىىىىىىىىات القطىىىىىىىىىىاع العىىىىىىىىىىام، وهىىىىىىىىىىو موضىىىىىىىىىىوع يسىىىىىىىىىىتح  المناقشىىىىىىىىىىة 
ر َ  مىىىىىىىىىىن إطىىىىىىىىىىار  اإليىىىىىىىىىىديولوجي، وكىىىىىىىىىى لك خص صىىىىىىىىىىة ال ىىىىىىىىىىدمات العامىىىىىىىىىىة كالضىىىىىىىىىىىمان  إن جىىىىىىىىىىي

حي.  لقىىىىىىىىىىىىد أصىىىىىىىىىىىىب  موضىىىىىىىىىىىىوع ت لىىىىىىىىىىىى  الدولىىىىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىىىىن تقىىىىىىىىىىىىديم الرعايىىىىىىىىىىىىة الصىىىىىىىىىىىىحية الصىىىىىىىىىىىى 
لوطنيىىىىىىىىىىىة الشىىىىىىىىىىىاملة مشىىىىىىىىىىىروعا  اقتصىىىىىىىىىىىا يا  مقبىىىىىىىىىىىوال  فىىىىىىىىىىىي العديىىىىىىىىىىىد مىىىىىىىىىىىن  ول العىىىىىىىىىىىالم ومنهىىىىىىىىىىىا ا 

الىىىىىىىىىدول العر يىىىىىىىىىة ممىىىىىىىىىا يعطىىىىىىىىىي  خمىىىىىىىىىا  خارجيىىىىىىىىىا  لهىىىىىىىىى   الىىىىىىىىىدعوات.  كمىىىىىىىىىا أن هنىىىىىىىىىا  شىىىىىىىىىركات 
سىىىىىىىىىىت مار فىىىىىىىىىىي عة للعقىىىىىىىىىىاقير الطبيىىىىىىىىىىة وشىىىىىىىىىىركات ا صىىىىىىىىىىن  تىىىىىىىىىىأمين تجار ىىىىىىىىىىة، وكىىىىىىىىىى لك شىىىىىىىىىىركات مي 

ض تجار ىىىىىىىىىىة بحتىىىىىىىىىىة.  وهىىىىىىىىىى ا تشىىىىىىىىىىفاء، تىىىىىىىىىىدفع  هىىىىىىىىىى ا االتجىىىىىىىىىىا  ألغىىىىىىىىىىرا مؤسسىىىىىىىىىىات الطىىىىىىىىىىب واالس
ومىىىىىىىىىا يما لىىىىىىىىىه توجىىىىىىىىىه  سياسىىىىىىىىىي عىىىىىىىىىام لتسىىىىىىىىىليع ال ىىىىىىىىىدمات وتحو ىىىىىىىىى  مصىىىىىىىىىا ر تمو لهىىىىىىىىىا علىىىىىىىىىى 
عىىىىىىىىىىات  األفىىىىىىىىىىىرا .  البعىىىىىىىىىىد الطبقىىىىىىىىىىىي لم ىىىىىىىىىىى  هىىىىىىىىىى   السياسىىىىىىىىىىىات يطىىىىىىىىىىىال الف ىىىىىىىىىىات الفقيىىىىىىىىىىىرة فىىىىىىىىىىىي 

 المجتمع.
 

  حاضىىىىىىىىىىىىر فىىىىىىىىىىىىي صىىىىىىىىىىىىي ته االجتماعيىىىىىىىىىىىىة، أي كمىىىىىىىىىىىىا ذكرنىىىىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىىىى ن التىىىىىىىىىىىىأمين فىىىىىىىىىىىىي البرنىىىىىىىىىىىىام
يىىىىىىىىىىىىىة للدولىىىىىىىىىىىىىة الحدي ىىىىىىىىىىىىىة.  وضىىىىىىىىىىىىىمن هىىىىىىىىىىىىى ا المقتىىىىىىىىىىىىىرب فىىىىىىىىىىىىى ن لمرتبطىىىىىىىىىىىىىة بالوظيفىىىىىىىىىىىىىة االجتماعا 
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التىىىىىىىىىىىىأمين التجىىىىىىىىىىىىاري، أو التبىىىىىىىىىىىىا لي، ال يجىىىىىىىىىىىىد لىىىىىىىىىىىىه ذكىىىىىىىىىىىىرا  رغىىىىىىىىىىىىم أن السياسىىىىىىىىىىىىة االقتصىىىىىىىىىىىىا ية 
للحىىىىىىىىىىىىزب تحىىىىىىىىىىىىد  األشىىىىىىىىىىىى اال االقتصىىىىىىىىىىىىا يين بالقطىىىىىىىىىىىىاع ال ىىىىىىىىىىىىاال القىىىىىىىىىىىىائم علىىىىىىىىىىىىى الملكيىىىىىىىىىىىىة 

لط، والقطىىىىىىىىىىىاع العىىىىىىىىىىىام.  أي أن الحىىىىىىىىىىىزب يقبىىىىىىىىىىى  بالتعد يىىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىىي الفر يىىىىىىىىىىىة، والقطىىىىىىىىىىىاع الم ىىىىىىىىىىىت
لملكيىىىىىىىىىة كمىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىي السياسىىىىىىىىىة.  لكىىىىىىىىىن هىىىىىىىىى ا ال يعفيىىىىىىىىىه مىىىىىىىىىن  لىىىىىىىىىورة موقىىىىىىىىىف واضىىىىىىىىى  أشىىىىىىىىىكال ا 

تجىىىىىىىىىىىىىا  التطىىىىىىىىىىىىىورات المحتملىىىىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىىىىي عىىىىىىىىىىىىىرض ال ىىىىىىىىىىىىىدمات االجتماعيىىىىىىىىىىىىىة ومنهىىىىىىىىىىىىىا الرعايىىىىىىىىىىىىىة 
مىىىىىىىىىىن المفيىىىىىىىىىىد مراجعىىىىىىىىىىة األسىىىىىىىىىىاليب الممكنىىىىىىىىىىة  ،الصىىىىىىىىىىحية والضىىىىىىىىىىمانات االجتماعيىىىىىىىىىىة.  لىىىىىىىىىى لك

، لتىىىىىىىىىىىىأمين االجتمىىىىىىىىىىىىاعية خطىىىىىىىىىىىىر األمىىىىىىىىىىىن االجتمىىىىىىىىىىىىاعي والتىىىىىىىىىىىي يمكىىىىىىىىىىىىن حصىىىىىىىىىىىرها بالمعالجىىىىىىىىىىى 
 والتأمين التعاوني )التبا لي( والتأمين التجاري.

 
مىىىىىىىىىىا نر ىىىىىىىىىىىد التأكيىىىىىىىىىىىد عليىىىىىىىىىىىه مىىىىىىىىىىىن هىىىىىىىىىىى ا العىىىىىىىىىىىرض لىىىىىىىىىىىي  نقىىىىىىىىىىىد سياسىىىىىىىىىىىة الحىىىىىىىىىىىزب الشىىىىىىىىىىىيوعي 
العراقىىىىىىىىىي، أو غيىىىىىىىىىر  مىىىىىىىىىن األحىىىىىىىىىزاب العراقيىىىىىىىىىة فيمىىىىىىىىىا ي ىىىىىىىىى  شىىىىىىىىىبكات األمىىىىىىىىىن االجتمىىىىىىىىىاعي، 

يىىىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىىىىأمين فىىىىىىىىىىىي صىىىىىىىىىىىي ته االجتماعيىىىىىىىىىىىىة والتعاونيىىىىىىىىىىىة والتجار ىىىىىىىىىىىىة  ىىىىىىىىىىى  اإلشىىىىىىىىىىىارة إلىىىىىىىىىىىىى أهم
بعىىىىىىىىىىىىد االهتمىىىىىىىىىىىىام النيىىىىىىىىىىىىري والعملىىىىىىىىىىىىي المناسىىىىىىىىىىىىب.  فجميىىىىىىىىىىىىع مقترحىىىىىىىىىىىىات  لىىىىىىىىىىىىم يلىىىىىىىىىىىى َ  والىىىىىىىىىىىى ي

 رنىىىىىىىىىام  الحىىىىىىىىىزب بشىىىىىىىىىىأن هىىىىىىىىى   المسىىىىىىىىىألة تفتىىىىىىىىىىرض قيىىىىىىىىىام الدولىىىىىىىىىة لوحىىىىىىىىىىدها  تقىىىىىىىىىديم خىىىىىىىىىىدمات 
تمىىىىىىىىىىا  التأمينىىىىىىىىىىات االجتماعيىىىىىىىىىىة وتمو لهىىىىىىىىىىا أيضىىىىىىىىىىا .  وهنىىىىىىىىىىا يتوجىىىىىىىىىىب القىىىىىىىىىىول إن إشىىىىىىىىىىكالية االع

اجىىىىىىىىىىة إلىىىىىىىىىىى تحليىىىىىىىىىى  علىىىىىىىىىىى الر ىىىىىىىىىىع النفطىىىىىىىىىىي فىىىىىىىىىىي تمو ىىىىىىىىىى  شىىىىىىىىىىبكات األمىىىىىىىىىىان والتأمينىىىىىىىىىىات بح
وتقيىىىىىىىىىىىيم نقىىىىىىىىىىىىدي م لمىىىىىىىىىىىا هىىىىىىىىىىىىو األمىىىىىىىىىىىر بالنسىىىىىىىىىىىىبة ألنيمىىىىىىىىىىىة التقاعىىىىىىىىىىىىد والتأمينىىىىىىىىىىىات الصىىىىىىىىىىىىحية.  
التمو ىىىىىىىىى  قضىىىىىىىىىية إشىىىىىىىىىكالية فىىىىىىىىىي غايىىىىىىىىىة األهميىىىىىىىىىة صىىىىىىىىىارت تشىىىىىىىىى   حيىىىىىىىىىزا  كبيىىىىىىىىىرا  فىىىىىىىىىي  ىىىىىىىىىرام  

فىىىىىىىىىىىىي البنيىىىىىىىىىىىىة الديم رافيىىىىىىىىىىىىة، األحىىىىىىىىىىىىزاب فىىىىىىىىىىىىي الىىىىىىىىىىىىدول ال ر يىىىىىىىىىىىىة المتقدمىىىىىىىىىىىىة بسىىىىىىىىىىىىبب الت يىىىىىىىىىىىىر 
اوالت االنتقىىىىىىىىىىىىاال مىىىىىىىىىىىىن أهميىىىىىىىىىىىىة ال ىىىىىىىىىىىىدمات وا  يىىىىىىىىىىىىا  الحاجىىىىىىىىىىىىة ل ىىىىىىىىىىىىدمات المسىىىىىىىىىىىىنين، ومحىىىىىىىىىىىى 

. الىىىىىىىىىىىىخ.  .الصىىىىىىىىىىىىحية العامىىىىىىىىىىىىة، ومحار ىىىىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىىىىن ينىىىىىىىىىىىىوي إشىىىىىىىىىىىىاعة م ىىىىىىىىىىىى  هىىىىىىىىىىىى   ال ىىىىىىىىىىىىدمات .
ومشىىىىىىىىىىروع الىىىىىىىىىىرئي  األمر كىىىىىىىىىىي بىىىىىىىىىىارا  أو امىىىىىىىىىىا لسىىىىىىىىىىن قىىىىىىىىىىانون يهىىىىىىىىىىد  إلىىىىىىىىىىى تىىىىىىىىىىوفير رعايىىىىىىىىىىة 

اقتصىىىىىىىىىا ية تسىىىىىىىىىتفز -لمسىىىىىىىىىألة اجتماعيىىىىىىىىىةصىىىىىىىىىحية شىىىىىىىىىاملة للمىىىىىىىىىواطن األمر كىىىىىىىىىي م ىىىىىىىىىال جيىىىىىىىىىد 
أطىىىىىىىىىىىىىرا  متباينىىىىىىىىىىىىىة المصىىىىىىىىىىىىىال ، و عضىىىىىىىىىىىىىها يحىىىىىىىىىىىىىارب المصىىىىىىىىىىىىىال  والمشىىىىىىىىىىىىىاعر معىىىىىىىىىىىىىا  لىىىىىىىىىىىىىد  

المشىىىىىىىىىىىىروع مىىىىىىىىىىىىىن موقىىىىىىىىىىىىىف إيىىىىىىىىىىىىديولوجي متىىىىىىىىىىىىىوار  مىىىىىىىىىىىىىن أيىىىىىىىىىىىىام الحىىىىىىىىىىىىىرب البىىىىىىىىىىىىىار ة باعتبىىىىىىىىىىىىىار 
 المشروع  دعة شيوعية!
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و اختصىىىىىىىىىىىىىىىار، طالمىىىىىىىىىىىىىىىا أن الدولىىىىىىىىىىىىىىىة العراقيىىىىىىىىىىىىىىىة ر  يىىىىىىىىىىىىىىىة بامتيىىىىىىىىىىىىىىىا ، ومؤسسىىىىىىىىىىىىىىىات الرعايىىىىىىىىىىىىىىىة 
يىىىىىىىىىىىىىر مكتملىىىىىىىىىىىىىة، و ميىىىىىىىىىىىىى  السياسىىىىىىىىىىىىىيون العراقيىىىىىىىىىىىىىون، لقناعىىىىىىىىىىىىىات ش صىىىىىىىىىىىىىية أو االجتماعيىىىىىىىىىىىىىة غ

امت ىىىىىىىىاال  لمىىىىىىىىؤ رات خارجيىىىىىىىىة كتلىىىىىىىىك التىىىىىىىىي يفرضىىىىىىىىها صىىىىىىىىندوق النقىىىىىىىىد الىىىىىىىىدولي، نحىىىىىىىىو محاكىىىىىىىىاة 
نمىىىىىىىىىىىىىىىوذ  الدولىىىىىىىىىىىىىىىىة الرأسىىىىىىىىىىىىىىىىمالية، يصىىىىىىىىىىىىىىىىب  موضىىىىىىىىىىىىىىىوع  راسىىىىىىىىىىىىىىىىة التأمينىىىىىىىىىىىىىىىىات االجتماعيىىىىىىىىىىىىىىىىة، 
بأنواعهىىىىىىىىىىىىىىىا الم تلفىىىىىىىىىىىىىىىىة، وطىىىىىىىىىىىىىىىىرق تمو لهىىىىىىىىىىىىىىىىا، أساسىىىىىىىىىىىىىىىىية فىىىىىىىىىىىىىىىىي رسىىىىىىىىىىىىىىىىم سياسىىىىىىىىىىىىىىىىات األمىىىىىىىىىىىىىىىىن 

أمين مىىىىىىىىىىىاعي.  وضىىىىىىىىىىىمن هىىىىىىىىىىىى   الري ىىىىىىىىىىىة تىىىىىىىىىىىنه  الحاجىىىىىىىىىىىىة لتقيىىىىىىىىىىىيم  ور شىىىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىىىى االجت
العراقيىىىىىىىىىىىىىة، العامىىىىىىىىىىىىىىة وال اصىىىىىىىىىىىىىىة، ومىىىىىىىىىىىىىىا يمكىىىىىىىىىىىىىىن أن تقىىىىىىىىىىىىىىوم بىىىىىىىىىىىىىىه فىىىىىىىىىىىىىىي مجىىىىىىىىىىىىىىال الضىىىىىىىىىىىىىىمان 
االجتمىىىىىىىىىىىىىىىاعي والصىىىىىىىىىىىىىىىحي والتقاعىىىىىىىىىىىىىىىدي.  و ىىىىىىىىىىىىىىىالطبع فىىىىىىىىىىىىىىى ن هىىىىىىىىىىىىىىى   السياسىىىىىىىىىىىىىىىات يجىىىىىىىىىىىىىىىب أن 
توضىىىىىىىىع ضىىىىىىىىمن ري ىىىىىىىىة واضىىىىىىىىحة لالقتصىىىىىىىىا  العراقىىىىىىىىي مىىىىىىىىن حيىىىىىىىىث توصىىىىىىىىيفه وتحديىىىىىىىىد معىىىىىىىىالم 

ومىىىىىىىىىىىىن المناسىىىىىىىىىىىىب   15دا  عىىىىىىىىىىىىن االعتمىىىىىىىىىىىىا  المطلىىىىىىىىىىىى  علىىىىىىىىىىىى الر ىىىىىىىىىىىىع النفطىىىىىىىىىىىىي.تطىىىىىىىىىىىو ر  بعيىىىىىىىىىىىى 
التأكيىىىىىىىىىىىد هنىىىىىىىىىىىا أن االهتمىىىىىىىىىىىام بالتأمينىىىىىىىىىىىات االجتماعيىىىىىىىىىىىة لىىىىىىىىىىىي   ىىىىىىىىىىىديال  عىىىىىىىىىىىن التركيىىىىىىىىىىىز علىىىىىىىىىىىى 
التنميىىىىىىىىىىىة والنمىىىىىىىىىىىو االقتصىىىىىىىىىىىا ي وخلىىىىىىىىىىى  فىىىىىىىىىىىرال التشىىىىىىىىىىى ي  والعمىىىىىىىىىىى  علىىىىىىىىىىىى تو  ىىىىىىىىىىىع أفضىىىىىىىىىىى  

 للدخول.  وه ا يتطلب إعا ة لتو  ع المهام  ين السوق والدولة.
 

فهمنىىىىىىىىىىا  علىىىىىىىىىىى ذكىىىىىىىىىىر بعىىىىىىىىىى  التقييمىىىىىىىىىىات للحىىىىىىىىىىزب الشىىىىىىىىىىيوعي العراقىىىىىىىىىىي وقىىىىىىىىىىدمناتينىىىىىىىىىىا لقىىىىىىىىىىد أ 
لىىىىىىىىبع  سياسىىىىىىىىاته، نأمىىىىىىىى  أن يقىىىىىىىىوم غيرنىىىىىىىىا  تقىىىىىىىىو م مىىىىىىىىا أعىىىىىىىىو  فىىىىىىىىي عرضىىىىىىىىنا للوصىىىىىىىىول إلىىىىىىىىى 

 وضوح أفض .
 

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

 
التيربةةةة اادتيةةةا ية فةةةي العةةةراق  لالبببس مالمنو ببب ا كلببب   "ا  ببب  ا"ممبببة ا. ابببحوا  م بببو ميابببع اي  15

امشبببعل ) ( 2006-1951الةةةوحني   دتيةةةا يالحةةةديا  الةةةن ي والديمقراحيةةةة والسةةةوق فةةةي المشةةةرو  اا

 (2009ام" ميل   ين ق  ة  مينشول ي كسو لل ك  ما
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موضةةةةوعات سياسةةةةية  حاشةةةةية حةةةةول التةةةةأمين فةةةةي مسةةةةو  

 شيوعي العراديللمؤتمر الوحني التاسع للح ب ال
 
 

 للتأمين  تسفيالت التأمين لقطا  الدولة في العراقإشارات 

 
( 10إلىىىىىىىىىىىىىىىىى ال  3، ال 2012 1 19)ال مىىىىىىىىىىىىىىىىي   طريببببببببببببببببق الشببببببببببببببببعبنشىىىىىىىىىىىىىىىرت جر ىىىىىىىىىىىىىىىىدة 

"مسىىىىىىىىىىىىىىىىو ة موضىىىىىىىىىىىىىىىىوعات سياسىىىىىىىىىىىىىىىىية للمىىىىىىىىىىىىىىىىؤتمر الىىىىىىىىىىىىىىىىوطني التاسىىىىىىىىىىىىىىىىع للحىىىىىىىىىىىىىىىىزب الشىىىىىىىىىىىىىىىىيوعي 
 العراقىىىىىىىىىىي."  هىىىىىىىىىى   و يقىىىىىىىىىىة مهمىىىىىىىىىىة ومتميىىىىىىىىىىزة، خاليىىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىىن النبىىىىىىىىىىرة ال طا يىىىىىىىىىىة، ترسىىىىىىىىىىم معىىىىىىىىىىالم
لسياسىىىىىىىىىىىات  نيىىىىىىىىىىىة ومسىىىىىىىىىىىتقبلية فىىىىىىىىىىىي م تلىىىىىىىىىىىف المجىىىىىىىىىىىاالت.  مىىىىىىىىىىىا يهمنىىىىىىىىىىىا منهىىىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىىىي هىىىىىىىىىىى   

 من إشارتين للتأمين. الحاشية حصرا  هو ما ور  فيها
 

 :84اإلشارة األولى ور ت تح  عنوان "الطر   الى تنمية مستدامة" في الفقرة 
 

اعىىىىىىىىىىىىىا ة الحيىىىىىىىىىىىىىاة للمنشىىىىىىىىىىىىى ت والمؤسسىىىىىىىىىىىىىات االنتاجيىىىىىىىىىىىىىة الصىىىىىىىىىىىىىناعية والزراعيىىىىىىىىىىىىىة، ... 
اصىىىىىىىىىىىىىالح اال ارة الفنيىىىىىىىىىىىىىة والماليىىىىىىىىىىىىىة لقطىىىىىىىىىىىىىاع الدولىىىىىىىىىىىىىة، وتىىىىىىىىىىىىىوفير مسىىىىىىىىىىىىىتلزمات عبىىىىىىىىىىىىىر 

  االقتصىىىىىىىىىىىىىىىىا ي والمنفعىىىىىىىىىىىىىىىىة واعىىىىىىىىىىىىىىىىا ة  نائىىىىىىىىىىىىىىىىه علىىىىىىىىىىىىىىىىى اسىىىىىىىىىىىىىىىى  المىىىىىىىىىىىىىىىىر و  نهوضىىىىىىىىىىىىىىىىه
االجتماعيىىىىىىىىىىىة، وتشىىىىىىىىىىىجيع و عىىىىىىىىىىىم القطىىىىىىىىىىىاع ال ىىىىىىىىىىىاال، وتىىىىىىىىىىىأمين الحمايىىىىىىىىىىىة لىىىىىىىىىىىه مىىىىىىىىىىىن 
االغىىىىىىىىىىىراق والمنافسىىىىىىىىىىىة غيىىىىىىىىىىىر العا لىىىىىىىىىىىة، وتىىىىىىىىىىىوفير التسىىىىىىىىىىىهيالت المصىىىىىىىىىىىرفية والتىىىىىىىىىىىأمين 

يد هىىىىىىىىىىىى ا القطىىىىىىىىىىىىاع عافيتىىىىىىىىىىىىه و ور  فىىىىىىىىىىىىي رفىىىىىىىىىىىىد االقتصىىىىىىىىىىىىا  وال ىىىىىىىىىىىىدمات، كىىىىىىىىىىىىي يسىىىىىىىىىىىىتع
 الوطني.

 

الشىىىىىىىىيوعي العراقىىىىىىىىي أول حىىىىىىىىىزب سياسىىىىىىىىي فىىىىىىىىي العىىىىىىىىىراق  هىىىىىىىى   اإلشىىىىىىىىارة ر مىىىىىىىىا يكىىىىىىىىىون الحىىىىىىىىزب 
يىىىىىىىىىىىدخ  كلمىىىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىىىأمين، بمعناهىىىىىىىىىىىا االصىىىىىىىىىىىطالحي، فىىىىىىىىىىىي واحىىىىىىىىىىىدة مىىىىىىىىىىىن أ  ياتىىىىىىىىىىىه المهمىىىىىىىىىىىة.  
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  1لكىىىىىىىىىن التىىىىىىىىىأمين فىىىىىىىىىي صىىىىىىىىىورة التأمينىىىىىىىىىات االجتماعيىىىىىىىىىة لىىىىىىىىىي  غائبىىىىىىىىىا  فىىىىىىىىىي أ  يىىىىىىىىىات الحىىىىىىىىىزب.
 وقد وصفنا اهتمام الحزب  ه   التأمينات بالقول:

مىىىىىىىىىىىىىىع بعىىىىىىىىىىىىىى  التفصىىىىىىىىىىىىىىي ، بموضىىىىىىىىىىىىىىوع إن الحىىىىىىىىىىىىىىزب الشىىىىىىىىىىىىىىيوعي يبىىىىىىىىىىىىىىدي اهتمامىىىىىىىىىىىىىىا ، 
التىىىىىىىىىىأمين ولكىىىىىىىىىىن لىىىىىىىىىىي  فىىىىىىىىىىي صىىىىىىىىىىي ته التجار ىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىي حمايىىىىىىىىىىة األفىىىىىىىىىىرا  والشىىىىىىىىىىركات 
ضىىىىىىىىىىىىىىد ال سىىىىىىىىىىىىىىائر التىىىىىىىىىىىىىىي تصىىىىىىىىىىىىىىيبها، ولىىىىىىىىىىىىىىي  أيضىىىىىىىىىىىىىىا  ك ليىىىىىىىىىىىىىىة تمو ليىىىىىىىىىىىىىىة للنشىىىىىىىىىىىىىىا  

ر األشىىىىىىىىىىىىكال الم تلفىىىىىىىىىىىىة للضىىىىىىىىىىىىمان االقتصىىىىىىىىىىىىا ي االسىىىىىىىىىىىىت ماري، و نمىىىىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىىىىن منيىىىىىىىىىىىىو 
  ا الشأن.االجتماعي التي يحصرها بالدولة إذ ال ير  أي  ور للسوق  ه

 
ولعىىىىىىىى  األحىىىىىىىىزاب األخىىىىىىىىر ، وغيرهىىىىىىىىا مىىىىىىىىن المؤسسىىىىىىىىات، تسىىىىىىىىير فىىىىىىىىي ذات الىىىىىىىىنه  كىىىىىىىىي ينىىىىىىىىال 
النشىىىىىىىىىىىىىىىا  التىىىىىىىىىىىىىىىىأميني اهتمامىىىىىىىىىىىىىىىا  حايايىىىىىىىىىىىىىىىىا  و صىىىىىىىىىىىىىىىب  جىىىىىىىىىىىىىىىىزءا  مىىىىىىىىىىىىىىىن  رامجهىىىىىىىىىىىىىىىىا وخطا هىىىىىىىىىىىىىىىىا 

 االقتصا ي.
 

قطىىىىىىىىىىىاع ال ىىىىىىىىىىىاال" يبىىىىىىىىىىىدو كجملىىىىىىىىىىىة بسىىىىىىىىىىىة أن "تشىىىىىىىىىىىجيع و عىىىىىىىىىىىم ال نالحىىىىىىىىىىى  فىىىىىىىىىىىي الفقىىىىىىىىىىىرة المقت
للقىىىىىىىىىىىارع أن الموضىىىىىىىىىىىوعات السياسىىىىىىىىىىىية ال اعتراضىىىىىىىىىىىية فىىىىىىىىىىىي السىىىىىىىىىىىياق وكأنىىىىىىىىىىىه رسىىىىىىىىىىىالة سىىىىىىىىىىىر عة 

تهمىىىىىىىى  هىىىىىىىىى ا القطىىىىىىىىىاع.  لقىىىىىىىىىد كىىىىىىىىان مىىىىىىىىىن المناسىىىىىىىىىب إفىىىىىىىىىرا  فقىىىىىىىىرة خاصىىىىىىىىىة بالقطىىىىىىىىىاع ال ىىىىىىىىىاال 
ألنىىىىىىىىىىىه يم ىىىىىىىىىىى  شىىىىىىىىىىىكال  معينىىىىىىىىىىىا  للملكيىىىىىىىىىىىة والتنيىىىىىىىىىىىيم االقتصىىىىىىىىىىىا ي مىىىىىىىىىىىن  ىىىىىىىىىىىين أشىىىىىىىىىىىكال أخىىىىىىىىىىىر  

العىىىىىىىىىىىىام والم ىىىىىىىىىىىىتلط والتعىىىىىىىىىىىىاوني واألجنبىىىىىىىىىىىىي(، وهىىىىىىىىىىىىو قطىىىىىىىىىىىىاع لىىىىىىىىىىىىم يمىىىىىىىىىىىىارس  ورا  )ال ىىىىىىىىىىىىاال و 
 لعراقي من  تكو ن الدولة العراقية الحدي ة.قيا يا  في االقتصا  ا 

 
ر فيىىىىىىىىه اهتمىىىىىىىىام الحىىىىىىىىزب بالتىىىىىىىىأمين نىىىىىىىىر  أنىىىىىىىىه حتىىىىىىىىى اآلن، وحسىىىىىىىىب فىىىىىىىىي الوقىىىىىىىى  الىىىىىىىى ي نكبىىىىىىىى  

ت المعلومىىىىىىىىىىىىىات المتىىىىىىىىىىىىىىوفرة لىىىىىىىىىىىىىدينا، ينيىىىىىىىىىىىىىىر إلىىىىىىىىىىىىىى التىىىىىىىىىىىىىىأمين مىىىىىىىىىىىىىرة مىىىىىىىىىىىىىىن خىىىىىىىىىىىىىالل التأمينىىىىىىىىىىىىىىا
االجتماعيىىىىىىىىىىىة ومىىىىىىىىىىىىرة مىىىىىىىىىىىن خىىىىىىىىىىىىالل قيىىىىىىىىىىىىام الدولىىىىىىىىىىىة  تىىىىىىىىىىىىوفير تسىىىىىىىىىىىهيالت التىىىىىىىىىىىىأمين للمنشىىىىىىىىىىىى ت 

نتاجيىىىىىىىىىىىة الصىىىىىىىىىىىناعية والزراعيىىىىىىىىىىىة التابعىىىىىىىىىىىة لقطىىىىىىىىىىىاع الدولىىىىىىىىىىىة.  وهىىىىىىىىىىى   النيىىىىىىىىىىىرة والمؤسسىىىىىىىىىىىات اال
 محدو ة وقاصرة ال تستوعب الدور االنتاجي واالست ماري للنشا  التأميني.

 
 

الثقافةةة مينممسنبب ل مال نل  سببة  بب  ميعببومةي  ببوم ج يل  ببف ميتبب   ميشببس    ميعوم بب أل مصببح ك البب ال أ  1

 يميلة التأمين العرادي.  ةشول أ        2010ل 338ل ميع ا اليديد 

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



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

 

 

 

 
 

 31صفحة |      

 

 
 

 مقتر  لالهتمام بقطا  التأمين

 
تصىىىىىىىىىىار عىىىىىىىىىىن التىىىىىىىىىىأمين عنىىىىىىىىىىد مناقشىىىىىىىىىىة مسىىىىىىىىىىو تي  رنىىىىىىىىىىام  هىىىىىىىىىىة نيرنىىىىىىىىىىا باخوقىىىىىىىىىىد قىىىىىىىىىىدمنا وج

الىىىىىىىىىىداخلي، واقترحنىىىىىىىىىىا ضىىىىىىىىىىرورة ايىىىىىىىىىىالء اهتمىىىىىىىىىىام خىىىىىىىىىىاال لقطىىىىىىىىىىاع التىىىىىىىىىىأمين الحىىىىىىىىىىزب ونيامىىىىىىىىىىه 
 2حسب الصياغة أ نا :

 
يسىىىىىىىىىتح  قطىىىىىىىىىاع التىىىىىىىىىأمين اهتمامىىىىىىىىىا  خاصىىىىىىىىىا  نيىىىىىىىىىرا  للىىىىىىىىىدور "اإلنتىىىىىىىىىاجي" الىىىىىىىىى ي يل بىىىىىىىىىه 

را  والشىىىىىىىىىىىىركات فىىىىىىىىىىىي التعىىىىىىىىىىىو   عىىىىىىىىىىىىن األضىىىىىىىىىىىرار وال سىىىىىىىىىىىىائر التىىىىىىىىىىىي تلحىىىىىىىىىىىى  بىىىىىىىىىىىاألف
  هىىىىىىىى ا الىىىىىىىىىدور والىىىىىىىىدور االسىىىىىىىىىت ماري مىىىىىىىىن خىىىىىىىىىالل تجميىىىىىىىىع أقسىىىىىىىىىا  التىىىىىىىىأمين، وسىىىىىىىىىيز ا 

مىىىىىىىىىىىىىع التطىىىىىىىىىىىىىور االقتصىىىىىىىىىىىىىا ي واالجتمىىىىىىىىىىىىىاعي للعىىىىىىىىىىىىىراق وتعىىىىىىىىىىىىىاظم أقسىىىىىىىىىىىىىا  شىىىىىىىىىىىىىركات 
التىىىىىىىىأمين العامىىىىىىىىىة وال اصىىىىىىىىىة.  لىىىىىىىىى لك سىىىىىىىىىنعم  علىىىىىىىىى إعىىىىىىىىىا ة النيىىىىىىىىىر بقىىىىىىىىىانون تنيىىىىىىىىىيم 

عليهىىىىىىىىىا هىىىىىىىىى ا لت ييىىىىىىىىىر الري ىىىىىىىىىة ال اط ىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىي يقىىىىىىىىىوم  2005أعمىىىىىىىىىال التىىىىىىىىىأمين لسىىىىىىىىىنة 
لعىىىىىىىىىىراق القىىىىىىىىىىانون ورسىىىىىىىىىىم سياسىىىىىىىىىىة للقطىىىىىىىىىىاع لمنىىىىىىىىىىع تسىىىىىىىىىىرب أقسىىىىىىىىىىا  التىىىىىىىىىىأمين خىىىىىىىىىىار  ا 

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

عنهىىىىىىىىىا لىىىىىىىىىد  شىىىىىىىىىركات تىىىىىىىىىأمين مسىىىىىىىىىجلة لىىىىىىىىىد  الىىىىىىىىىدوائر الم تصىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىي العىىىىىىىىىراق 
 ومجا ة من قب   يوان التأمين العراقي.

 
خىىىىىىىىىار  القواعىىىىىىىىىد الرقا يىىىىىىىىىة أي التىىىىىىىىىأمين ق، أمين خىىىىىىىىىار  العىىىىىىىىىرا تحىىىىىىىىىر م إجىىىىىىىىىراء التىىىىىىىىى  -2

 يديرها  يوان التأمين.التي 

 
 .2011  /أ ا ي  18ل مي لسي حري  الشعب 2

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

يبب م"اج كنبب  يساببد دال  نبب   س ةتنبب   ديببة مبب   بب  لا  مببس ا"ممبب ل ةيصببسنسة  قبب ب كابب  أكببا دك ميلقنويبب ل م 3

 مالينص ص مس اميا  ي "     ق مينممسس.

http://www.iraqicp.com/2010-12-30-11-08-49/5959-2011-08-18-19-43-31.html
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 32صفحة |      

 

 
فىىىىىىىىىىىرض غرامىىىىىىىىىىىات ماليىىىىىىىىىىىة وغيىىىىىىىىىىىر ماليىىىىىىىىىىىة عنىىىىىىىىىىىد م الفىىىىىىىىىىىة هىىىىىىىىىىى ا الشىىىىىىىىىىىر  و لىىىىىىىىىىىزام  -3

الطىىىىىىىىر  الم ىىىىىىىىالف بشىىىىىىىىراء التىىىىىىىىأمين مىىىىىىىىن شىىىىىىىىركة تىىىىىىىىأمين مسىىىىىىىىجلة ومجىىىىىىىىا ة فىىىىىىىىىي 
 العراق.

 
ي  مىىىىىىىىع: تعز ىىىىىىىىز االلتىىىىىىىىزام  هىىىىىىىى   الشىىىىىىىىرو  وضىىىىىىىىمان تطبيقهىىىىىىىىا مىىىىىىىىن خىىىىىىىىالل التنسىىىىىىىى  -4

المسىىىىىىىىىىتور ة علىىىىىىىىىىى أنواعهىىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىىن اإل ارات الجمركيىىىىىىىىىىة لتقييىىىىىىىىىىد إخىىىىىىىىىىرا  البضىىىىىىىىىىائع 
المىىىىىىىىىىىىوانل العراقيىىىىىىىىىىىىة البر ىىىىىىىىىىىىة أو البحر ىىىىىىىىىىىىىة أو الجو ىىىىىىىىىىىىة وذلىىىىىىىىىىىىك باشىىىىىىىىىىىىترا  إ ىىىىىىىىىىىىىرا  

 و يقة تأمين صا رة من شركة تأمين مسجلة ومجا ة في العراق.
 
عىىىىىىىىىىدم تقىىىىىىىىىىديم السىىىىىىىىىىلف أو الىىىىىىىىىىدفع علىىىىىىىىىىى الحسىىىىىىىىىىاب أو إجىىىىىىىىىىراء التسىىىىىىىىىىو ة النهائيىىىىىىىىىىة  -5

ركة تىىىىىىىىىىىأمين قىىىىىىىىىىىو  المقىىىىىىىىىىىاوالت  ون إ ىىىىىىىىىىىرا  و يقىىىىىىىىىىىة تىىىىىىىىىىىأمين صىىىىىىىىىىىا رة مىىىىىىىىىىىن شىىىىىىىىىىى لع
 مسجلة ومجا ة في العراق.

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

 ومجا ة في العراق.
 
ضىىىىىىىىىىىىمان اسىىىىىىىىىىىىتقاللية  يىىىىىىىىىىىىوان التىىىىىىىىىىىىأمين عىىىىىىىىىىىىن و ارة الماليىىىىىىىىىىىىة وتكىىىىىىىىىىىىر   مكانتىىىىىىىىىىىىه  -7

 كمؤسسة شبه حكومية.
 
لىىىىىىىىىىىىىد  شىىىىىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىىىىىأمين فىىىىىىىىىىىىىي جميىىىىىىىىىىىىىع مراحلهىىىىىىىىىىىىىا  تىىىىىىىىىىىىىأمين صىىىىىىىىىىىىىناعة الىىىىىىىىىىىىىنفط -8

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

جعىىىىىىىىىىىى  جم يىىىىىىىىىىىىة شىىىىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىىىىأمين العراقيىىىىىىىىىىىىة مؤسسىىىىىىىىىىىىة مفتوحىىىىىىىىىىىىة لجميىىىىىىىىىىىىع  -10
أعضىىىىىىىىىىائها مىىىىىىىىىىىن شىىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىىىأمين والتأكيىىىىىىىىىىد علىىىىىىىىىىىى الهو ىىىىىىىىىىة غيىىىىىىىىىىىر الحكوميىىىىىىىىىىىة 

 ن شركات التأمين العامة وال اصة.للجم ية، والمساواة  ي
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 33صفحة |      

 

 
  النيىىىىىىىىىىىام المبىىىىىىىىىىىا  فيمىىىىىىىىىىىا ي ىىىىىىىىىىى  مصىىىىىىىىىىىال  األطىىىىىىىىىىىرا  المتضىىىىىىىىىىىررة معالجىىىىىىىىىىة إر  -11

وخاصىىىىىىىىىىة أول ىىىىىىىىىىك الىىىىىىىىىى ين هجىىىىىىىىىىروا   ر عىىىىىىىىىىة التب يىىىىىىىىىىة، وحىىىىىىىىىى  أيىىىىىىىىىىة إشىىىىىىىىىىكاالت قائمىىىىىىىىىىة 
 ىىىىىىىىين شىىىىىىىىركات التىىىىىىىىأمين العامىىىىىىىىة وحكومىىىىىىىىىة إقلىىىىىىىىيم كور سىىىىىىىىتان ب يىىىىىىىىة التمهيىىىىىىىىد لرجىىىىىىىىىوع 

وال اصىىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىىي اإلقلىىىىىىىىىىىيم، ووضىىىىىىىىىىىع وتأسىىىىىىىىىىىي  فىىىىىىىىىىىروع لشىىىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىىىأمين العامىىىىىىىىىىىة 
 ي موحد.أس  سوق تأميني فيدرال 

 
ونعمىىىىىىىىىىىىى  أيضىىىىىىىىىىىىىا  علىىىىىىىىىىىىىى تشىىىىىىىىىىىىىجيع شىىىىىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىىىىىأمين للمسىىىىىىىىىىىىىاهمة فىىىىىىىىىىىىىي التىىىىىىىىىىىىىأمين 

 الصحي كمكم  للضمانات االجتماعية.

 
لىىىىىىىىم نتوقىىىىىىىىع أن تضىىىىىىىىم المسىىىىىىىىو ة كىىىىىىىى  هىىىىىىىى   التفاصىىىىىىىىي  ألنهىىىىىىىىا ت قىىىىىىىى  المىىىىىىىىتن وال تسىىىىىىىىتايم مىىىىىىىىع 

ن أكبىىىىىىىىر عىىىىىىىىد  ممكىىىىىىىىن مىىىىىىىىن القىىىىىىىىراء، الهىىىىىىىد  المرجىىىىىىىىو منهىىىىىىىىا وهىىىىىىىىي إشىىىىىىىىاعة الموضىىىىىىىىوعات  ىىىىىىىىي
تبنىىىىىىىىىي وترجمىىىىىىىىىة بعىىىىىىىىى  أو كىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىا ور  فيهىىىىىىىىىا إلىىىىىىىىىى سياسىىىىىىىىىات فىىىىىىىىىي والتعب ىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىن أجىىىىىىىىى  

المجىىىىىىىىاالت الم تلفىىىىىىىىة.  ومىىىىىىىىن بىىىىىىىىاب حسىىىىىىىىن اليىىىىىىىىن نقىىىىىىىىول بىىىىىىىىأن المسىىىىىىىىو ة فشىىىىىىىىل  فىىىىىىىىي إ ىىىىىىىىرا  
  ور متميز للتأمين.

 
مسىىىىىىىىىىىو ة الموضىىىىىىىىىىىىوعات السياسىىىىىىىىىىىىية ليسىىىىىىىىىىى  معنيىىىىىىىىىىىىة بالتىىىىىىىىىىىىأمين كقطىىىىىىىىىىىاع متميىىىىىىىىىىىىز، ووجىىىىىىىىىىىىو   

   ي ور  فيىىىىىىىىىىىىه هىىىىىىىىىىىىو تحصىىىىىىىىىىىىي  حاصىىىىىىىىىىىى ، ال يحتىىىىىىىىىىىىا  إلىىىىىىىىىىىىى ت صىىىىىىىىىىىىيفىىىىىىىىىىىىي السىىىىىىىىىىىىياق الىىىىىىىىىىىى 
وتقيىىىىىىىىيم.  كىىىىىىىىان مىىىىىىىىن المفيىىىىىىىىد االسىىىىىىىىتفا ة مىىىىىىىىن الفقىىىىىىىىرة األولىىىىىىىىى فىىىىىىىىي الىىىىىىىىن  المقتىىىىىىىىب  أعىىىىىىىىال ، 

ضبببببببببرورة االهتمبببببببببا  بقطببببببببباع التبببببببببأمين وقضبببببببببايا  األساسبببببببببية أو اإلشىىىىىىىىىارة، مىىىىىىىىى ال ، إلىىىىىىىىىى 
الموروثبببببببببة وتلبببببببببا التبببببببببي اسبببببببببت دت بعبببببببببد االحبببببببببتالل األمري بببببببببي ودور  "اإلنتببببببببباجي" و 

واألسبببببببببببر واألفبببببببببببراد السبببببببببببتممار " فبببببببببببي حمايبببببببببببة المنشببببببببببب ت العامبببببببببببة والخاتبببببببببببة "ا
.  م ىىىىىىىىىى  هىىىىىىىىى   اإلشىىىىىىىىىىارة، رغىىىىىىىىىىم عموميتهىىىىىىىىىا، كافيىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىي م ىىىىىىىىى  هىىىىىىىىىى   الو يقىىىىىىىىىىة واالسببببببببببتممار

 ألنها تل   التفاصي  التي اقترحناها.
 

فعلىىىىىىىىىى سىىىىىىىىىبي  الم ىىىىىىىىىال، يمكىىىىىىىىىن أن نىىىىىىىىىر  الوظيفىىىىىىىىىة "اإلنتاجيىىىىىىىىىة" فىىىىىىىىىي مسىىىىىىىىىاهمة التىىىىىىىىىأمين فىىىىىىىىىي 
ات اإلنتاجيىىىىىىىىىىىىة الصىىىىىىىىىىىىناعية )و يقىىىىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىىىىأمين علىىىىىىىىىىىىى ممتلكىىىىىىىىىىىى الحفىىىىىىىىىىىىاا علىىىىىىىىىىىىى المؤسسىىىىىىىىىىىىات 
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 34صفحة |      

 

المنشىىىىىىىىىىى ت العامىىىىىىىىىىىة وال اصىىىىىىىىىىىة علىىىىىىىىىىىى أنواعهىىىىىىىىىىىا ضىىىىىىىىىىىد خطىىىىىىىىىىىر الحر ىىىىىىىىىىى  وأخطىىىىىىىىىىىار أخىىىىىىىىىىىر ، 
و يقىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىأمين علىىىىىىىىىى ال سىىىىىىىىىائر الماليىىىىىىىىىة المترتبىىىىىىىىىة علىىىىىىىىىى توقىىىىىىىىىف اإلنتىىىىىىىىىا  نتيجىىىىىىىىىة لحىىىىىىىىىا   
عرضىىىىىىىىىي وهىىىىىىىىىي المعروفىىىىىىىىىة باسىىىىىىىىىم و يقىىىىىىىىىة تىىىىىىىىىأمين خسىىىىىىىىىارة األر ىىىىىىىىىاح( والمؤسسىىىىىىىىىات الزراعيىىىىىىىىىة 

  ، تأمين المواشي(.ن على المعدات الزراعية، التأمين على المحاصي)التأمي
 

 ت اليك موضوعة تسفيالت التأمين  تمويو األضرار والاساير

 
تىىىىىىىى   ب ضىىىىىىىىمنا  لعىىىىىىىى  مىىىىىىىىا كىىىىىىىىان يىىىىىىىىدور فىىىىىىىىي ذهىىىىىىىىن كي اب مسىىىىىىىىو ة الموضىىىىىىىىوعات السياسىىىىىىىىية ينصىىىىىىىى 

علىىىىىىىىىىى  ور التىىىىىىىىىىىأمين فىىىىىىىىىىىي إعىىىىىىىىىىىا ة الحيىىىىىىىىىىىاة للمنشىىىىىىىىىىى ت والمؤسسىىىىىىىىىىىات الصىىىىىىىىىىىناعية والزراعيىىىىىىىىىىىة ى 
، هنىىىىىىىىىا هىىىىىىىىو بمعنىىىىىىىىىى حمايىىىىىىىىة المنشىىىىىىىىى ت هىىىىىىىىي القضىىىىىىىىية األساسىىىىىىىىىية.  إعىىىىىىىىا ة الحيىىىىىىىىىاة، تأمينيىىىىىىىىا  و 

والمؤسسىىىىىىىىىات مىىىىىىىىىن خىىىىىىىىىالل التعىىىىىىىىىو   النقىىىىىىىىىدي لكلفىىىىىىىىىة تصىىىىىىىىىلي  الضىىىىىىىىىرر أو ال سىىىىىىىىىارة التىىىىىىىىىي 
قىىىىىىىىىد تتعىىىىىىىىىرض لهىىىىىىىىىا المؤسسىىىىىىىىىات والمنشىىىىىىىىى ت واسىىىىىىىىىىتعا ة الوضىىىىىىىىىع الىىىىىىىىى ي كانىىىىىىىىى  عليىىىىىىىىىه قبىىىىىىىىىى  

  السىىىىىىىىىىىىىينار وهات الضىىىىىىىىىىىىىرر أو ال سىىىىىىىىىىىىىارة.  لنت يىىىىىىىىىىىىى  باختصىىىىىىىىىىىىىار شىىىىىىىىىىىىىديد و انتقائيىىىىىىىىىىىىىة بعىىىىىىىىىىىىى 
 هيالت التأمين. ه ا ال صوال لتفكيك أطروحة تس

 
إن لىىىىىىىىىم يكىىىىىىىىىىن هنىىىىىىىىىا  تىىىىىىىىىىأمين يقىىىىىىىىىىوم  وظيفىىىىىىىىىة التعىىىىىىىىىىو   فىىىىىىىىىى ن المؤسسىىىىىىىىىات والمنشىىىىىىىىىى ت قىىىىىىىىىىد 

، احتياطيات بببببببببا الماليبببببببببةتضىىىىىىىىىطر فىىىىىىىىىي حالىىىىىىىىىة تعرضىىىىىىىىىها ل ضىىىىىىىىىرار الكبيىىىىىىىىىرة إلىىىىىىىىىى اسىىىىىىىىىت دام 
مببببببببببن االقتببببببببببراض إن كانىىىىىىىىىى  متىىىىىىىىىىوفرة، لتمو ىىىىىىىىىى  كلفىىىىىىىىىىة التصىىىىىىىىىىلي .  أو قىىىىىىىىىىد تضىىىىىىىىىىطر إلىىىىىىىىىىى 

يم القىىىىىىىىىىروض لمؤسسىىىىىىىىىة تعرضىىىىىىىىىى  ، هىىىىىىىىى ا إن كانىىىىىىىىىى  المصىىىىىىىىىار  مسىىىىىىىىىىتعدة لتقىىىىىىىىىدفالمصببببببببببار 
 ل سارة كبيرة وتوقف انتاجها نتيجة لحا   عرضي.

 
 تببببببببندوق احتيبببببببباطي للطببببببببوار  ر مىىىىىىىىا تقىىىىىىىىوم المؤسسىىىىىىىىة، فىىىىىىىىي إطىىىىىىىىار إ ارة ال طىىىىىىىىر، تكىىىىىىىىو ن 

ممىىىىىىىىىا يعنىىىىىىىىىي حجىىىىىىىىىز رصىىىىىىىىىيد معىىىىىىىىىين سىىىىىىىىىنو ا .  لكىىىىىىىىىن المعلومىىىىىىىىىات المتىىىىىىىىىوفرة ال تؤكىىىىىىىىىد وجىىىىىىىىىو  
اصىىىىىىىىىىىة  ونكىىىىىىىىىىىم إ ارة الصىىىىىىىىىىىندوق لىىىىىىىىىىىد  المنشىىىىىىىىىىى ت والمؤسسىىىىىىىىىىىات العامىىىىىىىىىىىة أو ال م ىىىىىىىىىىى  هىىىىىىىىىىى ا 

ال طىىىىىىىىر التىىىىىىىىي ييىىىىىىىىى  فهمهىىىىىىىىا محصىىىىىىىىىورا  بعىىىىىىىىد  قليىىىىىىىىى  مىىىىىىىىن المهندسىىىىىىىىىين و خىىىىىىىىر ن ي ططىىىىىىىىىون 
 لمستقب  مؤسساتهم.
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 35صفحة |      

 

وفىىىىىىىىىىىي غيىىىىىىىىىىىر هىىىىىىىىىىى   الحىىىىىىىىىىىاالت قىىىىىىىىىىىد تلجىىىىىىىىىىىأ المؤسسىىىىىىىىىىىات والمنشىىىىىىىىىىى ت العامىىىىىىىىىىىة إلىىىىىىىىىىىى الراعىىىىىىىىىىىي 
   الحمايىىىىىىىىىة لتمو ىىىىىىىىى  كلفىىىىىىىىىة األعيىىىىىىىىىم عنىىىىىىىىىد غيىىىىىىىىىاب الحمايىىىىىىىىىة التأمينيىىىىىىىىىة أو عىىىىىىىىىدم كفايىىىىىىىىىة هىىىىىىىىى 

ة أو خسىىىىىىىىىىىىىىىىارة اإلنتىىىىىىىىىىىىىىىىا  بسىىىىىىىىىىىىىىىىبب حىىىىىىىىىىىىىىىىا   عرضىىىىىىىىىىىىىىىىي ى أي تصىىىىىىىىىىىىىىىىلي  األضىىىىىىىىىىىىىىىىرار الما يىىىىىىىىىىىىىىىى 
الممولىىىىىىىىىىة أساسىىىىىىىىىا  مىىىىىىىىىىن الر ىىىىىىىىىع النفطىىىىىىىىىىي والضىىىىىىىىىىرائب.   االعتمبببببببببباد علبببببببببب   زينببببببببببة الدولببببببببببة

ولكىىىىىىىىىن ال ز نىىىىىىىىىة قىىىىىىىىىد ال تمتلىىىىىىىىىك أرصىىىىىىىىىدة كافيىىىىىىىىىة لهىىىىىىىىى ا ال ىىىىىىىىىرض ألن هنىىىىىىىىىا  وجىىىىىىىىىو  صىىىىىىىىىر  
مان وال ىىىىىىىىىىىدمات االجتماعيىىىىىىىىىىىة أخىىىىىىىىىىىر  لهىىىىىىىىىىىا األسىىىىىىىىىىىباية كتلىىىىىىىىىىىك التىىىىىىىىىىىي تصىىىىىىىىىىىر  علىىىىىىىىىىىى الضىىىىىىىىىىى 

نىىىىىىىىىىىا الطامىىىىىىىىىىىة الكبىىىىىىىىىىىر : التصىىىىىىىىىىىفية كحىىىىىىىىىىى  نهىىىىىىىىىىىائي وتحقيىىىىىىىىىىى  خسىىىىىىىىىىىارة والبنيىىىىىىىىىىىة التحتيىىىىىىىىىىىة.  ه
 حاياية في ال روة االقتصا ية للبلد.

 

 العرض والطلب على التأمين

 
تسىىىىىىىىىىىىىهيالت التىىىىىىىىىىىىىأمين متىىىىىىىىىىىىىوفرة فىىىىىىىىىىىىىي العىىىىىىىىىىىىىراق مىىىىىىىىىىىىىن خىىىىىىىىىىىىىالل شىىىىىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىىىىىأمين العامىىىىىىىىىىىىىة 

تىىىىىىىىىىىىىىوفير الحمايىىىىىىىىىىىىىة المطلو ىىىىىىىىىىىىىىة  وال اصىىىىىىىىىىىىىة، ولهىىىىىىىىىىىىى   الشىىىىىىىىىىىىىىركات وسىىىىىىىىىىىىىائلها ال اصىىىىىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىىىىي
، بضىىىىىىىىىىمنه قطىىىىىىىىىىاع الىىىىىىىىىىنفط، مىىىىىىىىىىن خىىىىىىىىىىالل إعىىىىىىىىىىا ة التىىىىىىىىىىأمين وذلىىىىىىىىىىك لمنشىىىىىىىىىى ت القطىىىىىىىىىىاع العىىىىىىىىىىام

عنىىىىىىىىىىدما تكىىىىىىىىىىون مبىىىىىىىىىىالا التىىىىىىىىىىأمين كبيىىىىىىىىىىرة وخىىىىىىىىىىار  القىىىىىىىىىىدرات االكتتا يىىىىىىىىىىة المباشىىىىىىىىىىرة للشىىىىىىىىىىركات.  
والمعىىىىىىىىىىىىىىرو  أن التسىىىىىىىىىىىىىىهيالت التأمينيىىىىىىىىىىىىىىة )العىىىىىىىىىىىىىىرض( المتىىىىىىىىىىىىىىوفرة لىىىىىىىىىىىىىىد  شىىىىىىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىىىىىىأمين 

 ا ة التىىىىىىىىىىىىىأمين العراقيىىىىىىىىىىىىىة، فقيىىىىىىىىىىىىىرة إذا مىىىىىىىىىىىىىا قورنىىىىىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىىىىىعالعراقيىىىىىىىىىىىىىة، بضىىىىىىىىىىىىىمنها شىىىىىىىىىىىىىركة إعىىىىىىىىىىىىى 
 سبعينيات القرن الماضي.

 
مسىىىىىىىىىىىىىىو ة الموضىىىىىىىىىىىىىىوعات تىىىىىىىىىىىىىىوحي بىىىىىىىىىىىىىىأن تسىىىىىىىىىىىىىىهيالت التىىىىىىىىىىىىىىأمين )عىىىىىىىىىىىىىىرض التىىىىىىىىىىىىىىأمين  ل ىىىىىىىىىىىىىىة 
رة.  ومىىىىىىىىىىن هنىىىىىىىىىىا  االقتصىىىىىىىىىىا ( إمىىىىىىىىىىا غيىىىىىىىىىىر متىىىىىىىىىىوفرة أو أنهىىىىىىىىىىا ليسىىىىىىىىىى  متىىىىىىىىىىوفرة بشىىىىىىىىىىرو  ميسىىىىىىىىىى 

 منشأ الدعوة "]لى[توفير التسهيالت المصرفية والتأمين وال دمات."
 

تأمينيىىىىىىىىىىة والقىىىىىىىىىىدرات االكتتا يىىىىىىىىىىة لكىىىىىىىىىىن المشىىىىىىىىىىكلة ليسىىىىىىىىىى  فىىىىىىىىىىي العىىىىىىىىىىرض )عىىىىىىىىىىرض الحمايىىىىىىىىىىة ال 
الموا  ىىىىىىىىىة لهىىىىىىىىىىا(  ىىىىىىىىىى  فىىىىىىىىىىي طلىىىىىىىىىىب القطىىىىىىىىىىاع العىىىىىىىىىىام علىىىىىىىىىىى التىىىىىىىىىىأمين، وهىىىىىىىىىىو طلىىىىىىىىىىب ضىىىىىىىىىى ي  

تجىىىىىىىىىىىىىا  الحضىىىىىىىىىىىىىور الىىىىىىىىىىىىىدائم ل خطىىىىىىىىىىىىىىار  الالمببببببببببببببباالة، وماليببببببببببببببة، وتنظيميببببببببببببببةألسىىىىىىىىىىىىىباب 
 لما ية.)الحوا  ( العرضية الطبي ية والبشر ة التي تتعرض لها األصول ا 
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 36صفحة |      

 

 
، إن كىىىىىىىىان الطلىىىىىىىىب موجىىىىىىىىو ا  ف نىىىىىىىىه لىىىىىىىىي  قائمىىىىىىىىا  علىىىىىىىىى أسىىىىىىىى  مدروسىىىىىىىىة.  ونحىىىىىىىىن تنظيميببببببببا  

نىىىىىىىىىىىىىزعم أن إ ارة ال طىىىىىىىىىىىىىر )و شىىىىىىىىىىىىى   التىىىىىىىىىىىىىأمين أخىىىىىىىىىىىىىر محطىىىىىىىىىىىىىة فيهىىىىىىىىىىىىىا: و تم ىىىىىىىىىىىىى   تحو ىىىىىىىىىىىىى  
التىىىىىىىىىىي تقىىىىىىىىىىوم  تمو ىىىىىىىىىى   عىىىىىىىىىىه، علىىىىىىىىىىى شىىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىىأمينالعىىىىىىىىىىبء المىىىىىىىىىىالي لل طىىىىىىىىىىر، عنىىىىىىىىىىد وقو 

دولىىىىىىىىىة فقىىىىىىىىىو ة فىىىىىىىىىي قطىىىىىىىىىاع ال ( تكىىىىىىىىىا  أن تكىىىىىىىىىون مال سىىىىىىىىىارة أو الضىىىىىىىىىرر المترتىىىىىىىىىب علىىىىىىىىىى ذلىىىىىىىىىك
و ت ىىىىىىىىىى  هىىىىىىىىىى ا الفقىىىىىىىىىىر شىىىىىىىىىىك  انعىىىىىىىىىىدام أو ضىىىىىىىىىىعف   4وحتىىىىىىىىىىى فىىىىىىىىىىي القطىىىىىىىىىىاع النفطىىىىىىىىىىي  رمتىىىىىىىىىىه.

الكىىىىىىىىىىىىىوا ر التأمينيىىىىىىىىىىىىىة المدر ىىىىىىىىىىىىىىة إل ارة البرنىىىىىىىىىىىىىام  التىىىىىىىىىىىىىأميني للمنشىىىىىىىىىىىىىىأة ضىىىىىىىىىىىىىمن إطىىىىىىىىىىىىىىار إ ارة 
لىىىىىىىىىىىىي  هنىىىىىىىىىىىىا  قسىىىىىىىىىىىىم أو شىىىىىىىىىىىىى بة مت صصىىىىىىىىىىىىة بىىىىىىىىىىىى  ارة التىىىىىىىىىىىىأمين.  والوظيفىىىىىىىىىىىىىة  ال طىىىىىىىىىىىىر، إذ

م الحسىىىىىىىىىىىابات أو الىىىىىىىىىىىدائرة القانونيىىىىىىىىىىىة.  وال التأمينيىىىىىىىىىىىة تىىىىىىىىىىىدار مىىىىىىىىىىىن قبىىىىىىىىىىى  موظىىىىىىىىىىىف فىىىىىىىىىىىي قسىىىىىىىىىىى 
ن يىىىىىىىىدار بمعرفىىىىىىىىة جيىىىىىىىىدة ضىىىىىىىىير فىىىىىىىىي ذلىىىىىىىىك، فىىىىىىىىي الوقىىىىىىىى  الحاضىىىىىىىىر، إن كىىىىىىىىان  رنىىىىىىىىام  التىىىىىىىىأمي

 بأنواع و ائ  التأمين ومتطلبات المنشأة لها.
 

هنىىىىىىىىىا  سياسىىىىىىىىىة واضىىىىىىىىىحة لىىىىىىىىىد  جميىىىىىىىىىع منشىىىىىىىىى ت قطىىىىىىىىىاع الدولىىىىىىىىىة إل خىىىىىىىىىال ، ليسىىىىىىىىى  ماليبببببببببا  
التأمينيىىىىىىىىىىىة، والمراجعىىىىىىىىىىىة الدور ىىىىىىىىىىىة أو فقىىىىىىىىىىىرة فىىىىىىىىىىىي موا نتهىىىىىىىىىىىا لت طيىىىىىىىىىىىة كلفىىىىىىىىىىىة شىىىىىىىىىىىراء الحمايىىىىىىىىىىىة 

ة المعروضىىىىىىىىىة السىىىىىىىىىنو ة لهىىىىىىىىى   الكلفىىىىىىىىىة انسىىىىىىىىىجاما  مىىىىىىىىىع الت يىىىىىىىىىرات فىىىىىىىىىي قىىىىىىىىىيم األصىىىىىىىىىول الما يىىىىىىىىى 
ل والحاجىىىىىىىىىىة علىىىىىىىىىىى التىىىىىىىىىىأمين وتىىىىىىىىىىأ ير عامىىىىىىىىىى  التضىىىىىىىىىى م علىىىىىىىىىىى الايمىىىىىىىىىىة االسىىىىىىىىىىتبدالية ل صىىىىىىىىىىو 

ألغطيىىىىىىىىىىة تأمينيىىىىىىىىىىة أكبىىىىىىىىىىر.  ولهىىىىىىىىىى ا عنىىىىىىىىىىدما تتقىىىىىىىىىىدم منشىىىىىىىىىىأة إنتاجيىىىىىىىىىىة لشىىىىىىىىىىراء و يقىىىىىىىىىىة معينىىىىىىىىىىة 
ب بالدهشىىىىىىىىة حىىىىىىىىين تتعىىىىىىىىر  علىىىىىىىىى حجىىىىىىىىم قسىىىىىىىىط التىىىىىىىىأمين أو علىىىىىىىىى الشىىىىىىىىىرو  للتىىىىىىىىأمين تصىىىىىىىىا

 التي تكتتب  ها شركات التأمين.
 

فىىىىىىىىىي الموقىىىىىىىىىف مىىىىىىىىىن ال طىىىىىىىىىر ظىىىىىىىىىاهرة عامىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىي العىىىىىىىىىراق و جىىىىىىىىىد لىىىىىىىىىه حضىىىىىىىىىورا   الالمبببببببببباالة
إذ أن تقاليىىىىىىىىىىىد التىىىىىىىىىىىد ر للمسىىىىىىىىىىىتقب  ضىىىىىىىىىىى يفة )يمكىىىىىىىىىىىن قيىىىىىىىىىىىاس  ،فىىىىىىىىىىىرا  خاصىىىىىىىىىىىةقو ىىىىىىىىىىىا  لىىىىىىىىىىىد  األ

لك عىىىىىىىىىىد  و ىىىىىىىىىىائ  التىىىىىىىىىىأمين الفر يىىىىىىىىىىة علىىىىىىىىىىى ذلىىىىىىىىىىك بحجىىىىىىىىىىم صىىىىىىىىىىنا ي  التىىىىىىىىىىوفير الفر يىىىىىىىىىىة وكىىىىىىىىىى 
ا  لىىىىىىىىىىد  منشىىىىىىىىىى ت قطىىىىىىىىىىاع الحيىىىىىىىىىىاة أو حتىىىىىىىىىىى علىىىىىىىىىىى المسىىىىىىىىىىاكن(.  والالمبىىىىىىىىىىاالة حاضىىىىىىىىىىر أيضىىىىىىىىىى 

الدولىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىن خىىىىىىىىىالل  عىىىىىىىىىو  عىىىىىىىىىدم حصىىىىىىىىىول حىىىىىىىىىوا   كبيىىىىىىىىىرة أو حىىىىىىىىىوا   متكىىىىىىىىىررة ولىىىىىىىىىى لك 
ليسىىىىىىىى  هنىىىىىىىىا  ضىىىىىىىىرورة للتىىىىىىىىأمين.  وهىىىىىىىىو موقىىىىىىىىف ر مىىىىىىىىا هنىىىىىىىىا  مىىىىىىىىا يبىىىىىىىىرر  لىىىىىىىىو كىىىىىىىىان قائمىىىىىىىىا  

 
 .15 ص (ل2014 ميعوم  ل مينممسس )مالنحة نقدية مالحظات والتأمين  الن ي و ار مصح ك ال ال  4



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

 

 

 

 
 

 37صفحة |      

 

الحىىىىىىىىىوا   الواقعىىىىىىىىىة وحجىىىىىىىىىم ال سىىىىىىىىىائر الما يىىىىىىىىىة المترتبىىىىىىىىىة علىىىىىىىىىى  راسىىىىىىىىىة وتحليىىىىىىىىى  لمعطيىىىىىىىىىات 
 nearأ نىىىىىىىى مىىىىىىىن الوقىىىىىىىوع عليهىىىىىىىا وكىىىىىىى لك تلىىىىىىىك الحىىىىىىىوا   التىىىىىىىي كانىىىىىىى  قىىىىىىىاب قوسىىىىىىىين أو 

miss accidents. 
 

و  التىىىىىىىىىىراخي  فىىىىىىىىىىى ن منشىىىىىىىىىى ت و ارة الىىىىىىىىىىىنفط و النسىىىىىىىىىىبة لقطىىىىىىىىىىاع الىىىىىىىىىىىنفط وفيمىىىىىىىىىىا ي ىىىىىىىىىىى  عقىىىىىىىىىى 
لة( ت لىىىىىىىىى  عىىىىىىىىىن الوظيفىىىىىىىىىة التأمينيىىىىىىىىىة لصىىىىىىىىىال  شىىىىىىىىىركات الىىىىىىىىىنفط العالميىىىىىىىىىة )الشىىىىىىىىىرك ات الميشىىىىىىىىى  

واكتفىىىىىىىىىى   ىىىىىىىىىىدور "المىىىىىىىىىىدق " علىىىىىىىىىىىى مىىىىىىىىىىا ينفىىىىىىىىىى  فىىىىىىىىىىي شىىىىىىىىىىىراء التىىىىىىىىىىأمين كجىىىىىىىىىىزء مىىىىىىىىىىن مراقبىىىىىىىىىىىة 
و كىىىىىىىىىىىىىا  ذات الوضىىىىىىىىىىىىع أن ينطبىىىىىىىىىىىى  علىىىىىىىىىىىىى العقىىىىىىىىىىىىىو    5ت را  الىىىىىىىىىىىىنفط.اسىىىىىىىىىىىىتر ا  كلفىىىىىىىىىىىىة اسىىىىىىىىىىىى 

 6م كور ستان العراق.النفطية لحكومة إقلي
 

مىىىىىىىىىىا ذكرنىىىىىىىىىىا  أعىىىىىىىىىىال  ال يسىىىىىىىىىىتنفد موضىىىىىىىىىىوع طلىىىىىىىىىىب قطىىىىىىىىىىاع الدولىىىىىىىىىىة علىىىىىىىىىىى التىىىىىىىىىىأمين وهىىىىىىىىىىو ال 
يعىىىىىىىىدو غيىىىىىىىىىر محاولىىىىىىىىة أوليىىىىىىىىىة إل ىىىىىىىىىارة البحىىىىىىىىث فيىىىىىىىىىه خاصىىىىىىىىىة وأن المعلومىىىىىىىىات المتىىىىىىىىىوفرة لىىىىىىىىىدينا 

 ل فيه أو ي بته.مكتملة و التالي ف ن موقفنا يحتا  إلى ما ينفيه أو يعد  غير 
 

منشىىىىىىىى ت قطىىىىىىىىاع الدولىىىىىىىىة هىىىىىىىىي جىىىىىىىىزء مهىىىىىىىىم،  ائمىىىىىىىىا  أن األصىىىىىىىىول الما يىىىىىىىىة ل لنيبقىىىىىىىىي فىىىىىىىىي البىىىىىىىىال 
ال  ىىىىىىىىىىىىى  أساسىىىىىىىىىىىىىي، مىىىىىىىىىىىىىن ال ىىىىىىىىىىىىىروة الوطنيىىىىىىىىىىىىىة، وهىىىىىىىىىىىىى   ال ىىىىىىىىىىىىىروة بحاجىىىىىىىىىىىىىة إلىىىىىىىىىىىىىى إ ارة علميىىىىىىىىىىىىىة 

 ل خطار التي قد تتعرض لها بما فيها ترتيب عقو  التأمين المناسبة لها.
 

 إشارات للتأمين  اهت ا  شركات التأمين العالمية

 
لسياسىىىىىىىىىىىىية ور ت تحىىىىىىىىىىى  عنىىىىىىىىىىىىوان تىىىىىىىىىىىىأمين فىىىىىىىىىىىي مسىىىىىىىىىىىىو ة الموضىىىىىىىىىىىوعات ا اإلشىىىىىىىىىىىارة ال انيىىىىىىىىىىىة لل 

 :200"محاوالت احتواء األ مة" المالية العالمية في الفقرة 
 

 
 مصح ك ال ال مص " م كع. 5

 
نيس  دال  نبببس   مبببس ةبببممسس ميلنشبببول ميني سبببةل  ال  تصبببا دال  نبببة مينببب " مينبببممسس ميعوم ببب  ال  اببب   ببب ق  6

 ميساسو مس  ق ا   ية مينوميسع مي  لة.   كوم اتسح  نة ميلان   مالةت اا  مان   ما نسر.
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 38صفحة |      

 

وتجلىىىىىىىىى  األ مىىىىىىىىىة العالميىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىي إفىىىىىىىىىالس عىىىىىىىىىد  مىىىىىىىىىن كبر ىىىىىىىىىات المؤسسىىىىىىىىىات الماليىىىىىىىىىة 
والمصىىىىىىىىىىىرفية فىىىىىىىىىىىي الواليىىىىىىىىىىىات المتحىىىىىىىىىىىدة وأورو ىىىىىىىىىىىا، و حىىىىىىىىىىىدو  اهتىىىىىىىىىىىزا  خطيىىىىىىىىىىىر فىىىىىىىىىىىي 

هىىىىىىىىىىىىىىو مىىىىىىىىىىىىىىا كات االسىىىىىىىىىىىىىىت مار والتىىىىىىىىىىىىىىأمين.  و المراكىىىىىىىىىىىىىىز الماليىىىىىىىىىىىىىىة للمصىىىىىىىىىىىىىىار  وشىىىىىىىىىىىىىىر 
اسىىىىىىىىتدعى تىىىىىىىىدخال  مباشىىىىىىىىرا  وغيىىىىىىىىر مسىىىىىىىىبوق مىىىىىىىىن قبىىىىىىىى  الدولىىىىىىىىة فىىىىىىىىي عواصىىىىىىىىم البلىىىىىىىىدان 
الرأسىىىىىىىىىىىىىمالية المتقدمىىىىىىىىىىىىىة، إسىىىىىىىىىىىىىنا ا  لمؤسسىىىىىىىىىىىىىاتها الماليىىىىىىىىىىىىىة وللحيلولىىىىىىىىىىىىىة  ون انهيارهىىىىىىىىىىىىىا، 
الىىىىىىىىى ي مىىىىىىىىىن شىىىىىىىىىأن تداعياتىىىىىىىىىه أن ت لىىىىىىىىى  أ مىىىىىىىىىة اقتصىىىىىىىىىا ية شىىىىىىىىىاملة، تمتىىىىىىىىىد الىىىىىىىىىى مىىىىىىىىىا 

مات الىىىىىىىىىىىىىىى مجىىىىىىىىىىىىىىال انتىىىىىىىىىىىىىىا  السىىىىىىىىىىىىىىلع وال ىىىىىىىىىىىىىىديسىىىىىىىىىىىىىىمى باالقتصىىىىىىىىىىىىىىا  الحايقىىىىىىىىىىىىىىي، أي 
 وتو  عها وتداولها.

 
لىىىىىىىىن نتوقىىىىىىىىف طىىىىىىىىو ال  امىىىىىىىىام هىىىىىىىى   الفقىىىىىىىىرة ونكتفىىىىىىىىي بىىىىىىىىالقول ان اهتىىىىىىىىزا  شىىىىىىىىركات التىىىىىىىىأمين لىىىىىىىىم 
يكىىىىىىىىن خطيىىىىىىىىرا  لحىىىىىىىىد تعر ضىىىىىىىىها لتفىىىىىىىىالس كمىىىىىىىىا كىىىىىىىىان الحىىىىىىىىال مىىىىىىىىع المصىىىىىىىىار  التىىىىىىىىي اينقىىىىىىىى ت 
بفضىىىىىىىىىىى  تىىىىىىىىىىىدخ  الدولىىىىىىىىىىىة غيىىىىىىىىىىىر المسىىىىىىىىىىىبوق إلسىىىىىىىىىىىنا ها مىىىىىىىىىىىن خىىىىىىىىىىىالل ضىىىىىىىىىىىخ األمىىىىىىىىىىىوال فيهىىىىىىىىىىىا 

 ا اإلجىىىىىىىىىراء معىىىىىىىىىا ال  لتىىىىىىىىىأميم هىىىىىىىىى   المصىىىىىىىىىار  مؤقتىىىىىىىىىا  ايتهىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىن االنهيىىىىىىىىىار.  وكىىىىىىىىىان هىىىىىىىىى لحم
السىىىىىىىىىىتر ا  عافيتهىىىىىىىىىىا و عىىىىىىىىىىا ة  يعهىىىىىىىىىىا للقطىىىىىىىىىىاع ال ىىىىىىىىىىاال فيمىىىىىىىىىىا بعىىىىىىىىىىد.  لىىىىىىىىىىم تكىىىىىىىىىىن شىىىىىىىىىىركات 
التىىىىىىىىىأمين العالميىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىي وضىىىىىىىىىع مما ىىىىىىىىى  للمصىىىىىىىىىار  ألنهىىىىىىىىىا لىىىىىىىىىم تكىىىىىىىىىن ميسىىىىىىىىىت مرة كبيىىىىىىىىىرة فىىىىىىىىىي 

 ىىىىىىىىىىىة، المصىىىىىىىىىىىدر المباشىىىىىىىىىىىر ل  مىىىىىىىىىىىة المنتجىىىىىىىىىىىات الماليىىىىىىىىىىىة المرتبطىىىىىىىىىىىة بىىىىىىىىىىىالرهون العقار ىىىىىىىىىىىة ال انو 
الماليىىىىىىىىىىة الكبىىىىىىىىىىر ، باسىىىىىىىىىىت ناء الىىىىىىىىىى راع المت صىىىىىىىىىى  لواحىىىىىىىىىىدة مىىىىىىىىىىن أكبىىىىىىىىىىر شىىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىىأمين 

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

التىىىىىىىىىىىي تعتمىىىىىىىىىىدها شىىىىىىىىىىىركات  business modelلنتىىىىىىىىىى كر هنىىىىىىىىىىىا أن نمىىىىىىىىىىوذ  األعمىىىىىىىىىىىال 
المصىىىىىىىىىىىار   ىىىىىىىىىىىنف  القىىىىىىىىىىىدر الىىىىىىىىىىى ي تتعىىىىىىىىىىىرض لهىىىىىىىىىىىا التىىىىىىىىىىىأمين ال تتىىىىىىىىىىىأ ر بأخطىىىىىىىىىىىار السىىىىىىىىىىىيولة 

والمؤسسىىىىىىىىىىىىىىىات االسىىىىىىىىىىىىىىىت مار ة األخىىىىىىىىىىىىىىىر  طالمىىىىىىىىىىىىىىىا التزمىىىىىىىىىىىىىىى  بىىىىىىىىىىىىىىىأ اء وظيفتهىىىىىىىىىىىىىىىا األساسىىىىىىىىىىىىىىىية 
)التىىىىىىىىىىىىىىىأمين علىىىىىىىىىىىىىىىى األخطىىىىىىىىىىىىىىىار االحتماليىىىىىىىىىىىىىىىة، غيىىىىىىىىىىىىىىىر مؤكىىىىىىىىىىىىىىىدة الوقىىىىىىىىىىىىىىىوع(، و  ارة أصىىىىىىىىىىىىىىىولها 
وخصىىىىىىىىىىىىومها ضىىىىىىىىىىىىمن الضىىىىىىىىىىىىوابط الرقا يىىىىىىىىىىىىة، والعمىىىىىىىىىىىى  كمسىىىىىىىىىىىىت مر مؤسسىىىىىىىىىىىىي علىىىىىىىىىىىىى تنو ىىىىىىىىىىىىع 

 
ل  صبباي أا. (2014)مالنحببة مينببممسس ميعوم بب ل  التةةأمين فةةي الالتابةةات اادتيةةا ية العراديةةةمصببح ك البب ال  7

ل  اببببويع "ا ميبببب ان " ميع بببب يل 181-176 ي اببببة ص  185-170ي  مينببببممسسأل ص ا مببببا ميع بببب 
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 39صفحة |      

 

صىىىىىىىىىىىر مسىىىىىىىىىىىاعد ن شىىىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىىىأمين هىىىىىىىىىىىي عنإ قىىىىىىىىىىىول المحفيىىىىىىىىىىىة االسىىىىىىىىىىىت مار ة.  و مكىىىىىىىىىىىن ال 
 الستقرار األوضاع المالية.

 

   التأمين كا ت ال للمشفد العامدتيا  العرادي ل يات وأمراض اا

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

 اجتماعية استراتيجية:-اقتصا ية
 

اليىىىىىىىىوم و عىىىىىىىىد سىىىىىىىىبع سىىىىىىىىنوات علىىىىىىىىى الت ييىىىىىىىىر تبىىىىىىىىر  الحاجىىىىىىىىة الملحىىىىىىىىة لوضىىىىىىىىع خطىىىىىىىىة 
اجتماعيىىىىىىىىىىىة سىىىىىىىىىىىتراتيجية واضىىىىىىىىىىىحة المعىىىىىىىىىىىالم، تعتمىىىىىىىىىىىد معرفىىىىىىىىىىىة عميقىىىىىىىىىىىة  –اقتصىىىىىىىىىىىا ية 

ب لفيىىىىىىىىىىىىىات وأمىىىىىىىىىىىىىراض االقتصىىىىىىىىىىىىىا  العراقىىىىىىىىىىىىىي، وتوجهىىىىىىىىىىىىىا   نىىىىىىىىىىىىىاء  يوظىىىىىىىىىىىىىف امكانيىىىىىىىىىىىىىات 
قطىىىىىىىىىىىاع الدولىىىىىىىىىىىة والقطىىىىىىىىىىىاع ال ىىىىىىىىىىىاال واالسىىىىىىىىىىىت مار االجنبىىىىىىىىىىىي فىىىىىىىىىىىي مسىىىىىىىىىىىار منسىىىىىىىىىىى ، 

سياسىىىىىىىىىىىي  يمقراطىىىىىىىىىىىي  ا ىىىىىىىىىىى ، النتشىىىىىىىىىىىال البلىىىىىىىىىىىد مىىىىىىىىىىىن ت لفىىىىىىىىىىىه  وفىىىىىىىىىىىي اطىىىىىىىىىىىار نهىىىىىىىىىىى 
ه مىىىىىىىىىىن االعتمىىىىىىىىىىا  علىىىىىىىىىىى الىىىىىىىىىىنفط كمصىىىىىىىىىىدر وحيىىىىىىىىىىد وتبعيتىىىىىىىىىىه االقتصىىىىىىىىىىا ية، وت ليصىىىىىىىىىى 

لل ىىىىىىىىىىىروة، و بعىىىىىىىىىىىث فيىىىىىىىىىىىه الديناميكيىىىىىىىىىىىة و حفىىىىىىىىىىىز تطىىىىىىىىىىىور  المسىىىىىىىىىىىتدام، و طلىىىىىىىىىىى  طاقاتىىىىىىىىىىىه 
االنتاجيىىىىىىىىىىة الكامنىىىىىىىىىىىة، و نىىىىىىىىىىوع مصىىىىىىىىىىىا ر  و نىىىىىىىىىىا يع غنىىىىىىىىىىىا ، ليحقىىىىىىىىىى  لشىىىىىىىىىىىعبنا مسىىىىىىىىىىىتو  

، يتىىىىىىىىىي  لبلىىىىىىىىىدنا االسىىىىىىىىىهام بشىىىىىىىىىك  فعىىىىىىىىىال فىىىىىىىىىي قسىىىىىىىىىمة العمىىىىىىىىى  م يشىىىىىىىىىيا و قافيىىىىىىىىىا الئقىىىىىىىىىا
 ضارة والتقدم العلمي والتكنولوجي.الدولية، واللحاق  ركب الح

 
نحىىىىىىىىىىىىىىن نىىىىىىىىىىىىىىر  أن "خلفيىىىىىىىىىىىىىىات وأمىىىىىىىىىىىىىىراض" قطىىىىىىىىىىىىىىاع التىىىىىىىىىىىىىىأمين العراقىىىىىىىىىىىىىىي تعكىىىىىىىىىىىىىى  "خلفيىىىىىىىىىىىىىىات 
وأمىىىىىىىىىىىراض االقتصىىىىىىىىىىىا  العراقىىىىىىىىىىىي" وهىىىىىىىىىىىو مىىىىىىىىىىىا حاولنىىىىىىىىىىىا إ ىىىىىىىىىىىرا   فىىىىىىىىىىىي العديىىىىىىىىىىىد مىىىىىىىىىىىن مقاالتنىىىىىىىىىىىا 

وغيرهىىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىىن  م لببببببببببة التببببببببببأمين العراقببببببببببيومدونىىىىىىىىىىة   د ببببببببببدةالمقافببببببببببة الالمنشىىىىىىىىىىورة فىىىىىىىىىىي 
بىىىىىىىىىىىىى طالق الطاقىىىىىىىىىىىىات االنتاجيىىىىىىىىىىىىىة الكامنىىىىىىىىىىىىىة ال يىىىىىىىىىىىىىنه   المطبوعىىىىىىىىىىىىات.  الموقىىىىىىىىىىىىىف المتفائىىىىىىىىىىىىى 

علىىىىىىىىىىىى أرضىىىىىىىىىىىية صىىىىىىىىىىىلبة فقطىىىىىىىىىىىاع التىىىىىىىىىىىأمين يفتقىىىىىىىىىىىر إلىىىىىىىىىىىى سياسىىىىىىىىىىىة واضىىىىىىىىىىىحة، وهىىىىىىىىىىىو مكبىىىىىىىىىىى   
(، وكىىىىىىىىىىىىىوا ر  2005بقىىىىىىىىىىىىىانون نىىىىىىىىىىىىىاق  للتىىىىىىىىىىىىىأمين )قىىىىىىىىىىىىىانون نيىىىىىىىىىىىىىيم أعمىىىىىىىىىىىىىال التىىىىىىىىىىىىىأمين لسىىىىىىىىىىىىىنة 

خبىىىىىىىىىىىىراي  قليلىىىىىىىىىىىىون، وصىىىىىىىىىىىىوته ال ييسىىىىىىىىىىىىمع مىىىىىىىىىىىىن قبىىىىىىىىىىىى  الىىىىىىىىىىىىدوائر المعنيىىىىىىىىىىىىة، البشىىىىىىىىىىىىر ة مت بىىىىىىىىىىىىة و 
تاجيىىىىىىىىىىىة )القىىىىىىىىىىىدرة االكتتا يىىىىىىىىىىىة( ال يىىىىىىىىىىىزال  ون مىىىىىىىىىىىا كىىىىىىىىىىىان عليىىىىىىىىىىىه فىىىىىىىىىىىي ومسىىىىىىىىىىىتو  طاقتىىىىىىىىىىىه اإلن
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الماضىىىىىىىىىي، وحمايىىىىىىىىىة إعىىىىىىىىىا ة التىىىىىىىىىأمين االتفىىىىىىىىىاقي ال يسىىىىىىىىىم   تطىىىىىىىىىور الطاقىىىىىىىىىة االنتاجيىىىىىىىىىة كمىىىىىىىىىا 
 يرغب أركان القطاع، وغيرها.  إن قطاع التأمين في محنة.

 

 دطا  التأمين تنشيي

 
 سياسية:من مسو ة الموضوعات ال  87ن تتم حاشيتنا باقتباس من الفقرة 

 
وال شىىىىىىىىىىك ان تنشىىىىىىىىىىيط االقتصىىىىىىىىىىا  العراقىىىىىىىىىىي واعىىىىىىىىىىا ة الحيىىىىىىىىىىاة اليىىىىىىىىىىه ومعالجىىىىىىىىىىة ت لفىىىىىىىىىىه، 
وتحفيىىىىىىىىىىز وتشىىىىىىىىىىجيع االنتىىىىىىىىىىا  الىىىىىىىىىىوطني، مهمىىىىىىىىىىة صىىىىىىىىىى بة ومعقىىىىىىىىىىدة.  لكنهىىىىىىىىىىا ممكنىىىىىىىىىىة 

مىىىىىىىىىىىا  و ذا النيىىىىىىىىىىىة الحسىىىىىىىىىىىنة، التحقيىىىىىىىىىىى  إذا مىىىىىىىىىىىا تىىىىىىىىىىىوفرت اإلرا ة السياسىىىىىىىىىىىية الصىىىىىىىىىىىا قة، و 
ية الوطنيىىىىىىىىىىىىة تىىىىىىىىىىىىم اختيىىىىىىىىىىىىار فر ىىىىىىىىىىىى  وطنىىىىىىىىىىىىي م لىىىىىىىىىىىى  ونز ىىىىىىىىىىىىه وملتىىىىىىىىىىىىزم باالسىىىىىىىىىىىىتراتيج

 المعتمدة، إل ارة فروع االقتصا  وتنميته.  
 

هىىىىىىىى ا الىىىىىىىىن  ينطبىىىىىىىى  علىىىىىىىىى قطىىىىىىىىاع التىىىىىىىىأمين و كفىىىىىىىىي كىىىىىىىىي يكىىىىىىىىون إطىىىىىىىىارا  مناسىىىىىىىىبا  للبحىىىىىىىىىث 
التىىىىىىىىىىىىأمين.  حىىىىىىىىىىىىالي التىىىىىىىىىىىىأميني اسىىىىىىىىىىىىتبدال "تنشىىىىىىىىىىىىيط االقتصىىىىىىىىىىىىا  العراقىىىىىىىىىىىىي"  تنشىىىىىىىىىىىىيط قطىىىىىىىىىىىىاع 

قطىىىىىىىىاع التىىىىىىىىأمين يعكىىىىىىىى  حىىىىىىىىال االقتصىىىىىىىىا  الىىىىىىىىوطني.  قىىىىىىىىد يعيىىىىىىىىب أو يىىىىىىىىتهكم الىىىىىىىىبع  مىىىىىىىىن 
رون هىىىىىىىى   ا االهتمىىىىىىىىام  ىىىىىىىى كر يتىىىىىىىىيم وتائىىىىىىىىه للتىىىىىىىىأمين فىىىىىىىىي مطبىىىىىىىىوع حز ىىىىىىىىي لكىىىىىىىىن هىىىىىىىىؤالء يقصىىىىىىىى 

عىىىىىىىىىن فهىىىىىىىىىم التىىىىىىىىىأمين كصىىىىىىىىىورة ميصىىىىىىىىى  رة لالقتصىىىىىىىىىا ، وللضىىىىىىىىىعف وحتىىىىىىىىىى غيىىىىىىىىىاب السياسىىىىىىىىىات 
ين والفهىىىىىىىىىىىم المشىىىىىىىىىىىو  لىىىىىىىىىىىه  ىىىىىىىىىىى لك الىىىىىىىىىىى ي العليىىىىىىىىىىىا الواضىىىىىىىىىىىحة.  يىىىىىىىىىىى ك رنا االسىىىىىىىىىىىت فا  بالتىىىىىىىىىىىأم

مىىىىىىىىي بىىىىىىىىأن التىىىىىىىىأمين سىىىىىىىىمعنا  فىىىىىىىىي أوائىىىىىىىى  سىىىىىىىىبعينيات القىىىىىىىىرن الماضىىىىىىىىي مىىىىىىىىن مقىىىىىىىىاول شىىىىىىىىبه أ 
هىىىىىىىىىىو ضىىىىىىىىىىر بة!  عنىىىىىىىىىىدما ال نىىىىىىىىىىر  الصىىىىىىىىىىورة بمجملهىىىىىىىىىىا )أي  ور التىىىىىىىىىىأمين "اإلنتىىىىىىىىىىاجي" فىىىىىىىىىىي 
حمايىىىىىىىىىىة األصىىىىىىىىىىول،  ىىىىىىىىىىروات الىىىىىىىىىىوطن، وتجميىىىىىىىىىىع األرصىىىىىىىىىىدة لالسىىىىىىىىىىت مار( نكىىىىىىىىىىون  ىىىىىىىىىى لك قىىىىىىىىىىد 

 مكانة التأمين في الحياة االقتصا ية.وضعنا األساس للتقلي  من 
 

لتىىىىىىىىىىىىىىىأمين، بمعناهىىىىىىىىىىىىىىىا نشىىىىىىىىىىىىىىىكر الحىىىىىىىىىىىىىىىزب الشىىىىىىىىىىىىىىىيوعي العراقىىىىىىىىىىىىىىىي علىىىىىىىىىىىىىىىى إ خالىىىىىىىىىىىىىىىه مفىىىىىىىىىىىىىىىر ة ا 
االصىىىىىىىىىىىىطالحي، فىىىىىىىىىىىىي أ  ياتىىىىىىىىىىىىه رغىىىىىىىىىىىىم م خىىىىىىىىىىىى نا عليىىىىىىىىىىىىه.  إنهىىىىىىىىىىىىا  دايىىىىىىىىىىىىة ومحىىىىىىىىىىىىط ترحيىىىىىىىىىىىىب.  
ونأمىىىىىىىىىىىىىىىىى  أن تهىىىىىىىىىىىىىىىىىتم األحىىىىىىىىىىىىىىىىىزاب األخىىىىىىىىىىىىىىىىىر  والبرلمىىىىىىىىىىىىىىىىىانيون وعلمىىىىىىىىىىىىىىىىىاء االقتصىىىىىىىىىىىىىىىىىا ، مىىىىىىىىىىىىىىىىىن 
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التىىىىىىىىىىىأميني وتنقيتىىىىىىىىىىىه مىىىىىىىىىىىن اآل ىىىىىىىىىىىار الضىىىىىىىىىىىارة لقىىىىىىىىىىىانون األكىىىىىىىىىىىا يميين والممارسىىىىىىىىىىىين، بالنشىىىىىىىىىىىا  
ى مشىىىىىىىىىىىاكله األساسىىىىىىىىىىىية والكشىىىىىىىىىىىف ، والت لىىىىىىىىىىىب علىىىىىىىىىىى 2005تنيىىىىىىىىىىىيم أعمىىىىىىىىىىىال التىىىىىىىىىىىأمين لسىىىىىىىىىىىنة 

. .عىىىىىىىىىىىىن مكونىىىىىىىىىىىىات العىىىىىىىىىىىىرض والطلىىىىىىىىىىىىب علىىىىىىىىىىىىى الحمايىىىىىىىىىىىىة التأمينيىىىىىىىىىىىىة و ليىىىىىىىىىىىىات تعييمهىىىىىىىىىىىىا .
ونىىىىىىىىىىىو  التنبيىىىىىىىىىىىه هنىىىىىىىىىىىا أن االعتمىىىىىىىىىىىا  المطلىىىىىىىىىىى  علىىىىىىىىىىىى البنىىىىىىىىىىىك الىىىىىىىىىىىدولي إلصىىىىىىىىىىىىالح   8الىىىىىىىىىىىخ.

 وقىىىىىىىىىىىد أ بىىىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىىىا أفىىىىىىىىىىىر   النيىىىىىىىىىىىام اإلرا وي   9قىىىىىىىىىىىي لىىىىىىىىىىىي  مرغو ىىىىىىىىىىىا .قطىىىىىىىىىىىاع التىىىىىىىىىىىأمين العرا 
فىىىىىىىىىىىي "تشىىىىىىىىىىىر ع"  (2004حكومىىىىىىىىىىىة المؤقتىىىىىىىىىىىة )حز ىىىىىىىىىىىران ال ه تىىىىىىىىىىى لبىىىىىىىىىىىول  ر مىىىىىىىىىىىر واتبع األوامىىىىىىىىىىىري 

خطىىىىىىىىىىى  م ىىىىىىىىىىى  هىىىىىىىىىىى ا  2005( قىىىىىىىىىىىانون تنيىىىىىىىىىىىيم أعمىىىىىىىىىىىال التىىىىىىىىىىىأمين لسىىىىىىىىىىىنى 10األمىىىىىىىىىىىر رقىىىىىىىىىىىم )
 10االعتما  وما يجر   من   ار سلبية على قطاع التأمين العراقي.

 
  غيرنىىىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىىىن  مىىىىىىىىىىىالء المهنىىىىىىىىىىىة مشىىىىىىىىىىىروع البحىىىىىىىىىىىث فىىىىىىىىىىىي تنشىىىىىىىىىىىيط قطىىىىىىىىىىىاع نأمىىىىىىىىىىى  أن يكمىىىىىىىىىىى 

 التأمين.
 

 2012كانون ال اني  24 لندن

 
ي  ينبب  مايلبب ب كببحع  ميعقبب  م م مببسة يق بب ق مينببممسس  بب  ا"ممببة ي   ببة ينبب ل  سببو منشبب "جل كعنبب مك  8

 ية التأمين العراديميل(.  ةشو    2011أم مح مس متنة    ق مينممسس ميعوم  أ )ا ة ك م  ا 

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

 يمرصد التأمين العرادي    

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

 
 ميبب ان " مابب ا يببب   أ   ببب ق مينببممسس ميعوم بب ي من  شبببة ينقو ببو ميحنببع ميببب  ي   "أا مصببح ك البب ال أ  9

ي يين العةةةةةةةةةةةةةةةراديين شةةةةةةةةةةةةةةةاالة اادتيةةةةةةةةةةةةةةةا ( 2012ابببببببببببببب ة ك مي بببببببببببببب ة   )ينبببببببببببببب كي

http://www.iraqieconomist.net/ 

 
دةةانون تنظةةيم (  بب  مصببح ك البب ال 10أةةببو موم عننبب  ين نيسببة  كعبب  م لبب " مال نصبب ا ة يامببو " ببر ) 10

(ل 2014مي رنسببةل  )ك بب ماي منشبب "مل  ببواة مينببممسس   تقيةةيم و راسةةات نقديةةة2005سةةنة أعمةةال التةةأمين ل

 .103-77ص 
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http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2012/03/dilemmas-of-iraqs-insurance-sector.html
https://iraqinsurance.wordpress.com/2012/03/07/dilemma-of-iraqs-insurance-sectpr/
https://iraqinsurance.wordpress.com/2012/03/07/dilemma-of-iraqs-insurance-sectpr/
https://iraqinsurance.wordpress.com/2012/03/07/dilemma-of-iraqs-insurance-sectpr/
https://iraqinsurance.wordpress.com/2012/03/07/dilemma-of-iraqs-insurance-sectpr/
http://www.iraqieconomist.net/
http://www.iraqieconomist.net/
http://www.iraqieconomist.net/


 

 

 

 

غيةةةةاب التةةةةأمين فةةةةي برنةةةةاما الحةةةة ب الشةةةةيوعي العرادةةةةي 

 المعروض للمنادشة

 
 

 .2016، أيار 382، العد  المقافة ال د دةنشرت في مجلة 
 
 

 مقدمة

 
وصىىىىىىىىىىىىىىىلني مىىىىىىىىىىىىىىىىؤخرا   رنىىىىىىىىىىىىىىىىام  الحىىىىىىىىىىىىىىىىزب الشىىىىىىىىىىىىىىىيوعي العراقىىىىىىىىىىىىىىىىي المعىىىىىىىىىىىىىىىىروض )للمناقشىىىىىىىىىىىىىىىىة(، 

.  2016  3  24، ال مىىىىىىىىىىىىىىىىي  8–5ال ، طريببببببببببببببببق الشببببببببببببببببعبالمنشىىىىىىىىىىىىىىىىور فىىىىىىىىىىىىىىىىي جر ىىىىىىىىىىىىىىىىدة 
 رنىىىىىىىىام  الحىىىىىىىىزب الىىىىىىىى ي اقىىىىىىىىر  المىىىىىىىىؤتمر الىىىىىىىىوطني التاسىىىىىىىىع ا جىىىىىىىىاء فىىىىىىىىي الجر ىىىىىىىىدة، "وهىىىىىىىىو، كمىىىىىىىى 
ة ، والىىىىىىىىىى ي هىىىىىىىىىىو بم ابىىىىىىىىىىة مشىىىىىىىىىىروع البرنىىىىىىىىىىام  الجديىىىىىىىىىىد المطىىىىىىىىىىروح للمناقشىىىىىىىىىى 2012فىىىىىىىىىىي عىىىىىىىىىىام 

 ."واالقرار في المؤتمر القا م
 

كتبىىىىىىىىى  مقالىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىي كىىىىىىىىىانون ال ىىىىىىىىىاني  2012عنىىىىىىىىىدما نيشىىىىىىىىىرت مسىىىىىىىىىو ة  رنىىىىىىىىىام  الحىىىىىىىىىزب عىىىىىىىىىام 
مين فىىىىىىىىىىىي مسىىىىىىىىىىىىو ة موضىىىىىىىىىىىىوعات سياسىىىىىىىىىىىىية للمىىىىىىىىىىىىؤتمر بعنىىىىىىىىىىىوان "حاشىىىىىىىىىىىىية حىىىىىىىىىىىىول التىىىىىىىىىىىىأ 2012

لكىىىىىىىىىىىىن أيىىىىىىىىىىىىا  مىىىىىىىىىىىىن المقترحىىىىىىىىىىىىات التىىىىىىىىىىىىي   1الىىىىىىىىىىىىوطني التاسىىىىىىىىىىىىع للحىىىىىىىىىىىىزب الشىىىىىىىىىىىىيوعي العراقىىىىىىىىىىىىي".
البرنىىىىىىىىىام  الىىىىىىىىىى ي تبنىىىىىىىىىىا  المىىىىىىىىىؤتمر الىىىىىىىىىىوطني التاسىىىىىىىىىىع.  ضىىىىىىىىىمتها لىىىىىىىىىىم تجىىىىىىىىىىد لهىىىىىىىىىا مكانىىىىىىىىىىا  فىىىىىىىىىىي 

وهىىىىىىىىو مىىىىىىىىا يؤسىىىىىىىىف لىىىىىىىىه ألن الحىىىىىىىىزب الشىىىىىىىىيوعي العراقىىىىىىىىي كىىىىىىىىان متميىىىىىىىىزا  عىىىىىىىىن بايىىىىىىىىة األحىىىىىىىىزاب 
ء موضىىىىىىىىوع التىىىىىىىىأمين اهتمامىىىىىىىىا .  ففىىىىىىىىىي تلىىىىىىىىك المقالىىىىىىىىة اقتبسىىىىىىىى  الفقىىىىىىىىرة التاليىىىىىىىىىة العراقيىىىىىىىىة إليىىىىىىىىال

مىىىىىىىىىىىىن  84الفقىىىىىىىىىىىىرة مىىىىىىىىىىىىن التىىىىىىىىىىىىي ور ت تحىىىىىىىىىىىى  عنىىىىىىىىىىىىوان "الطر ىىىىىىىىىىىى  الىىىىىىىىىىىىى تنميىىىىىىىىىىىىة مسىىىىىىىىىىىىتدامة" 
 سو ة الموضوعات:م

 

 
 .2011  /أ ا ي  18ل مي لسي حري  الشعب 1

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

 

اعىىىىىىىىىىىىىا ة الحيىىىىىىىىىىىىىاة للمنشىىىىىىىىىىىىى ت والمؤسسىىىىىىىىىىىىىات االنتاجيىىىىىىىىىىىىىة الصىىىىىىىىىىىىىناعية والزراعيىىىىىىىىىىىىىة، ... 
لىىىىىىىىىىىىىة، وتىىىىىىىىىىىىىوفير مسىىىىىىىىىىىىىتلزمات عبىىىىىىىىىىىىىر اصىىىىىىىىىىىىىالح اال ارة الفنيىىىىىىىىىىىىىة والماليىىىىىىىىىىىىىة لقطىىىىىىىىىىىىىاع الدو 

نهوضىىىىىىىىىىىىىىىىه واعىىىىىىىىىىىىىىىىا ة  نائىىىىىىىىىىىىىىىىه علىىىىىىىىىىىىىىىىى اسىىىىىىىىىىىىىىىى  المىىىىىىىىىىىىىىىىر و  االقتصىىىىىىىىىىىىىىىىا ي والمنفعىىىىىىىىىىىىىىىىة 
مىىىىىىىىىىىن االجتماعيىىىىىىىىىىىة، وتشىىىىىىىىىىىجيع و عىىىىىىىىىىىم القطىىىىىىىىىىىاع ال ىىىىىىىىىىىاال، وتىىىىىىىىىىىأمين الحمايىىىىىىىىىىىة لىىىىىىىىىىىه 

االغىىىىىىىىىىىراق والمنافسىىىىىىىىىىىة غيىىىىىىىىىىىر العا لىىىىىىىىىىىة، وتىىىىىىىىىىىوفير التسىىىىىىىىىىىهيالت المصىىىىىىىىىىىرفية والتىىىىىىىىىىىأمين 
ا  وال ىىىىىىىىىىىىدمات، كىىىىىىىىىىىىي يسىىىىىىىىىىىىتعيد هىىىىىىىىىىىى ا القطىىىىىىىىىىىىاع عافيتىىىىىىىىىىىىه و ور  فىىىىىىىىىىىىي رفىىىىىىىىىىىىد االقتصىىىىىىىىىىىى 

 الوطني.
 

 وقل  في تعليقي:
 

 هىىىىىىىىى   اإلشىىىىىىىىىارة ر مىىىىىىىىىا يكىىىىىىىىىون الحىىىىىىىىىزب الشىىىىىىىىىيوعي العراقىىىىىىىىىي أول حىىىىىىىىىزب سياسىىىىىىىىىي فىىىىىىىىىي 
بمعناهىىىىىىىىىىىىا االصىىىىىىىىىىىىطالحي، فىىىىىىىىىىىىي واحىىىىىىىىىىىىدة مىىىىىىىىىىىىىن العىىىىىىىىىىىىراق يىىىىىىىىىىىىدخ  كلمىىىىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىىىىأمين، 

أ  ياتىىىىىىىىىىىىه المهمىىىىىىىىىىىىة.  لكىىىىىىىىىىىىن التىىىىىىىىىىىىأمين فىىىىىىىىىىىىي صىىىىىىىىىىىىورة التأمينىىىىىىىىىىىىات االجتماعيىىىىىىىىىىىىة لىىىىىىىىىىىىي  
زب  هىىىىىىىىىى   التأمينىىىىىىىىىىات وقىىىىىىىىىىد وصىىىىىىىىىىفنا اهتمىىىىىىىىىىام الحىىىىىىىىىى   2غائبىىىىىىىىىىا  فىىىىىىىىىىي أ  يىىىىىىىىىىات الحىىىىىىىىىىزب.

 بالقول:
 

إن الحىىىىىىىىىىىىىىزب الشىىىىىىىىىىىىىىيوعي يبىىىىىىىىىىىىىىدي اهتمامىىىىىىىىىىىىىىا ، مىىىىىىىىىىىىىىع بعىىىىىىىىىىىىىى  التفصىىىىىىىىىىىىىىي ، بموضىىىىىىىىىىىىىىوع 
فىىىىىىىىىىي حمايىىىىىىىىىىة األفىىىىىىىىىىرا  والشىىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىىأمين ولكىىىىىىىىىىن لىىىىىىىىىىي  فىىىىىىىىىىي صىىىىىىىىىىي ته التجار ىىىىىىىىىىة 

ضىىىىىىىىىىىىىىد ال سىىىىىىىىىىىىىىائر التىىىىىىىىىىىىىىي تصىىىىىىىىىىىىىىيبها، ولىىىىىىىىىىىىىىي  أيضىىىىىىىىىىىىىىا  ك ليىىىىىىىىىىىىىىة تمو ليىىىىىىىىىىىىىىة للنشىىىىىىىىىىىىىىا  
مان االقتصىىىىىىىىىىىىا ي االسىىىىىىىىىىىىت ماري، و نمىىىىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىىىىن منيىىىىىىىىىىىىور األشىىىىىىىىىىىىكال الم تلفىىىىىىىىىىىىة للضىىىىىىىىىىىى 

 االجتماعي التي يحصرها بالدولة إذ ال ير  أي  ور للسوق  ه ا الشأن.
 

سياسىىىىىىىىىىات حىىىىىىىىىىول قضىىىىىىىىىىايا تضىىىىىىىىىىمن  رنىىىىىىىىىىام  الحىىىىىىىىىىزب المعىىىىىىىىىىروض اآلن للمناقشىىىىىىىىىىة مواقىىىىىىىىىىف و 
االجتماعيىىىىىىىىىىىىىىىة، -م تلفىىىىىىىىىىىىىىىة:  نىىىىىىىىىىىىىىىاء الدولىىىىىىىىىىىىىىىة والنيىىىىىىىىىىىىىىىام السياسىىىىىىىىىىىىىىىي، السياسىىىىىىىىىىىىىىىة االقتصىىىىىىىىىىىىىىىا ية
، القطاعىىىىىىىىىىىىىىىىات المديونيىىىىىىىىىىىىىىىىة ال ارجيىىىىىىىىىىىىىىىىة والتعو ضىىىىىىىىىىىىىىىىات، ضىىىىىىىىىىىىىىىىوابط االسىىىىىىىىىىىىىىىىت مار ال ىىىىىىىىىىىىىىىىارجي

 
الثقافةةة  نل  سببة  بب  ميعببومةي  ببوم ج يل  ببف ميتبب   ميشببس    ميعوم بب أل مينممسنبب ل مالمصببح ك البب ال أ  2

 يميلة التأمين العرادي.  ةشول أ        2010ل 338ل ميع ا د اليدي

http://misbahkamal.blogspot.com/2010/08/338-2010-56-65.html 
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 44صفحة      

 

االقتصىىىىىىىىىىىىىىىىىا ية )القطىىىىىىىىىىىىىىىىىاع النفطىىىىىىىىىىىىىىىىىي االسىىىىىىىىىىىىىىىىىت راجي، الطاقىىىىىىىىىىىىىىىىىة والكهر ىىىىىىىىىىىىىىىىىاء، الصىىىىىىىىىىىىىىىىىىناعة، 
 القطاعىىىىىىىىىىىىىاتاحة، التشىىىىىىىىىىىىىييد واإلعمىىىىىىىىىىىىىار(، الزراعىىىىىىىىىىىىة، التجىىىىىىىىىىىىىارة الداخليىىىىىىىىىىىىىة وال ارجيىىىىىىىىىىىىىة، السىىىىىىىىىىىىي

الصىىىىىىىىىىىىىىىحة، المىىىىىىىىىىىىىىىىوار  االجتماعيىىىىىىىىىىىىىىىة وال دميىىىىىىىىىىىىىىىة، التر يىىىىىىىىىىىىىىىة والتعلىىىىىىىىىىىىىىىىيم والبحىىىىىىىىىىىىىىىث العلمىىىىىىىىىىىىىىىي، 
تصىىىىىىىىىىىىىاالت، النقىىىىىىىىىىىىى ، المواصىىىىىىىىىىىىىالت، الر اضىىىىىىىىىىىىىة، ال قافىىىىىىىىىىىىىة، اإلعىىىىىىىىىىىىىالم، اال، البي ىىىىىىىىىىىىىةالمائيىىىىىىىىىىىىىة، 

منيمىىىىىىىىىىىىىات  شىىىىىىىىىىىىىؤون العمىىىىىىىىىىىىىال والشىىىىىىىىىىىىى يلة، المىىىىىىىىىىىىىرأة، الشىىىىىىىىىىىىىبيبة والطلبىىىىىىىىىىىىىة، حقىىىىىىىىىىىىىوق الطفىىىىىىىىىىىىى ،
 القوات المسلحة، حقوق القوميات، العالقات ال ارجية.المجتمع المدني، 

 
يىىىىىىىىىر  ذكىىىىىىىىىر التىىىىىىىىىأمين ضىىىىىىىىمن هىىىىىىىىى   التفاصىىىىىىىىىي ؟  الجىىىىىىىىىواب هىىىىىىىىىو عنىىىىىىىىىد اللجنىىىىىىىىىة  م  لىىىىىىىىىَ  مَ تىىىىىىىىر  لىىىىىىىىى  

لبرنىىىىىىىىىام .  ولعلنىىىىىىىىىا نقىىىىىىىىىرأ رأيىىىىىىىىىا  لهىىىىىىىىىا  هىىىىىىىىى ا الشىىىىىىىىىأن.  و كفىىىىىىىىىي هنىىىىىىىىىا التىىىىىىىىىي قامىىىىىىىىى  بصىىىىىىىىىياغة ا 
 القول بأن التأمين لم يحت  مكانا  له في التفكير العام لواضعي  رنام  الحزب.

 

 مشرو  ليياغة سياسة لقطا  التأمين في العراق

 
يهمنىىىىىىىىا هىىىىىىىىو اسىىىىىىىتعا ة مىىىىىىىىا كتبنىىىىىىىىا  فىىىىىىىي الماضىىىىىىىىي فيمىىىىىىىىا ي ىىىىىىى  وضىىىىىىىىع سياسىىىىىىىىة مرحليىىىىىىىىة مىىىىىىىا 

ال طىىىىىىىىىو  العامىىىىىىىىىىة  ميني مىىىىىىىىىىع بعىىىىىىىىى  اإلضىىىىىىىىىافات الجديىىىىىىىىىىدة.  اقترحىىىىىىىىى ي تجىىىىىىىىىا  النشىىىىىىىىىا  التىىىىىىىىىأ
 له   السياسة كما يلي كي تتناسب مع الطبيعة العامة لبرنام  سياسي حز ي:

 
الىىىىىىىى ي يل بىىىىىىىىه  ي""اإلنتبببببببباج للببببببببدوريسىىىىىىىىتح  قطىىىىىىىىاع التىىىىىىىىأمين اهتمامىىىىىىىىا  خاصىىىىىىىىا  نيىىىىىىىىرا  

فىىىىىىىىىىىىىي التعىىىىىىىىىىىىىو   عىىىىىىىىىىىىىن األضىىىىىىىىىىىىىرار وال سىىىىىىىىىىىىىائر الما يىىىىىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىىىىىي تلحىىىىىىىىىىىىى  بىىىىىىىىىىىىىاألفرا  
مىىىىىىىىىن خىىىىىىىىىالل تجميىىىىىىىىىع  البببببببببدور االسبببببببببتممار    والشىىىىىىىىىركات علىىىىىىىىىى أنواعهىىىىىىىىىا، ووالعوائىىىىىىىىى 

أقسىىىىىىىىىىىىا  التىىىىىىىىىىىىأمين.  وسىىىىىىىىىىىىيز ا  هىىىىىىىىىىىى ا الىىىىىىىىىىىىدور أهميىىىىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىىىىع التطىىىىىىىىىىىىور االقتصىىىىىىىىىىىىا ي 
واالجتمىىىىىىىىىىىاعي للعىىىىىىىىىىىراق مىىىىىىىىىىىع تعىىىىىىىىىىىاظم حجىىىىىىىىىىىم أقسىىىىىىىىىىىا  التىىىىىىىىىىىأمين، وضىىىىىىىىىىىرورة ضىىىىىىىىىىىمان 

فا ة شىىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىىأمين العامىىىىىىىىىىة وال اصىىىىىىىىىىىة المرخصىىىىىىىىىىة بالعمىىىىىىىىىى  فىىىىىىىىىىي العىىىىىىىىىىىراق اسىىىىىىىىىىت
را  كبيىىىىىىىىىىىرا  مىىىىىىىىىىن األقسىىىىىىىىىىا  يتسىىىىىىىىىىىرب إلىىىىىىىىىىى ال ىىىىىىىىىىىار .   مىىىىىىىىىىن هىىىىىىىىىى   األقسىىىىىىىىىىىا  إذ أن قىىىىىىىىىىد 

علىىىىىىىىىى إعىىىىىىىىىا ة النيىىىىىىىىىر بقىىىىىىىىىانون تنيىىىىىىىىىيم أعمىىىىىىىىىال التىىىىىىىىىأمين  اآلنلىىىىىىىىى لك يجىىىىىىىىىب العمىىىىىىىىى  
لت ييىىىىىىىىىىىىىر الري ىىىىىىىىىىىىىة ال اط ىىىىىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىىىىىي يقىىىىىىىىىىىىىوم عليهىىىىىىىىىىىىىا هىىىىىىىىىىىىى ا القىىىىىىىىىىىىىانون  2005لسىىىىىىىىىىىىىنة 
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 45صفحة      

 

لضىىىىىىىىىىىىىارة بالقطىىىىىىىىىىىىىاع، ورسىىىىىىىىىىىىىم سياسىىىىىىىىىىىىىة للقطىىىىىىىىىىىىىاع يحىىىىىىىىىىىىىول  ون التسىىىىىىىىىىىىىرب وأحكامىىىىىىىىىىىىىه ا 
 3.ر  العراقغير القانوني ألقسا  التأمين خا

 
أمىىىىىىىىا تفاصىىىىىىىىي  هىىىىىىىىى   السياسىىىىىىىىة ووسىىىىىىىىائ  تحايقيهىىىىىىىىىا التىىىىىىىىي أتيىىىىىىىى  علىىىىىىىىىى ذكرهىىىىىىىىا فهىىىىىىىىي تضىىىىىىىىىم 

 4مع بع  اإلضافات الجديدة ما يلي:
 

 توطين التأمين –أوال 
 

الما يىىىىىىىىىىىىىىة والمسىىىىىىىىىىىىىىؤوليات القانونيىىىىىىىىىىىىىىة اشىىىىىىىىىىىىىىترا  إجىىىىىىىىىىىىىىراء التىىىىىىىىىىىىىىأمين علىىىىىىىىىىىىىىى األصىىىىىىىىىىىىىىول  -1
صىىىىىىىىىىة الناشىىىىىىىىى ة عنهىىىىىىىىىىا حصىىىىىىىىىرا  لىىىىىىىىىىد  شىىىىىىىىىركات تىىىىىىىىىىأمين مسىىىىىىىىىجلة لىىىىىىىىىىد  الىىىىىىىىىدوائر الم ت

 في العراق ومجا ة من قب   يوان التأمين العراقي.

 
تحىىىىىىىىىر م إجىىىىىىىىىراء التىىىىىىىىىأمين خىىىىىىىىىار  العىىىىىىىىىراق، أي خىىىىىىىىىار  القواعىىىىىىىىىد الرقا يىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىي يىىىىىىىىىديرها  -2

  يوان التأمين العراقي.

 
ت العىىىىىىىىىىراق بشىىىىىىىىىىرو  الكلفىىىىىىىىىىة والشىىىىىىىىىىحن )سىىىىىىىىىىي أنىىىىىىىىىىد ا  اشىىىىىىىىىىترا  ان تكىىىىىىىىىىون اسىىىىىىىىىىتيرا ا  -3

- C & F  ي ا  ( ولىىىىىىىي  بشىىىىىىىرو  الكلفىىىىىىىة والتىىىىىىىأمين والشىىىىىىىحن )سىىىىىىىىي-CIF) 
 عند فت  االعتما ات المستندية مع المصار .

 

 
ح ك البب ال مببنعر  حبب "  حبب  مي بب يع مي  " بب ل مببع  ك ميوكسعبب ل  ببلما  ببلق "ل متلبب  ميالحسابب ل مصبب  3

ل ةتو ببوي مصببح ك البب ال 2005 لسةةنة التةةأمين  أعمةةال تنظةةيم دةةانون  ومرا عةةة نقةةد فةةي مسةةاهمةمي يبب   ل 

 (.2013)مالنحة مينممسس ميعوم  ل 

 

)ك ببب ماي منشببب "مل  و راسةةةات نقديةةةة   تقيةةةيم2005دةةةانون تنظةةةيم أعمةةةال التةةةأمين لسةةةنة مصببح ك الببب ال 

 (.2014 واة مينممسس مي رنسةل 

 
كبببوا ميني ابببسا ا ةبببد م عببب   ل ي "ممببب ل  مقببب الل منشببب "ج  ببب  مي ق  بببة مي   ببب جل  بببحالة معةبببر  4

مال نصببب ا سس ميعبببوم سسسل مواببب  مينبببممسس ميعوم ببب   م نبببة مينبببممسس ميعوم ببب .  مم بببسو ديبببة كع بببا   ببب  

 ميا ممش.
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 46صفحة      

 

التىىىىىىىىأمين لىىىىىىىىد  شىىىىىىىىركات فىىىىىىىىرض غرامىىىىىىىىات ماليىىىىىىىىة وغيىىىىىىىىر ماليىىىىىىىىة عنىىىىىىىىد م الفىىىىىىىىة شىىىىىىىىر   -4
جنبىىىىىىىىىىي أ  طىىىىىىىىىىر  عراقىىىىىىىىىىي أومجىىىىىىىىىىا ة مىىىىىىىىىىن قبىىىىىىىىىى   يىىىىىىىىىىوان التىىىىىىىىىىأمين العراقىىىىىىىىىىي علىىىىىىىىىىى أي 

يعمىىىىىىىىى  فىىىىىىىىىي العىىىىىىىىىراق )أي المىىىىىىىىىؤمن لىىىىىىىىىه(، و لىىىىىىىىىزام الطىىىىىىىىىر  الم ىىىىىىىىىالف بشىىىىىىىىىراء التىىىىىىىىىأمين 
 سجلة ومجا ة في العراق.من شركة تأمين م

 
تعز ىىىىىىىىىىز االلتىىىىىىىىىىزام  هىىىىىىىىىى   الشىىىىىىىىىىرو  أعىىىىىىىىىىال  وضىىىىىىىىىىمان تطبيقهىىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىىن خىىىىىىىىىىالل التنسىىىىىىىىىىي   -5

مىىىىىىىىىىع اإل ارات الجمركيىىىىىىىىىىة لتقييىىىىىىىىىىد إخىىىىىىىىىىرا  البضىىىىىىىىىىائع المسىىىىىىىىىىتور ة علىىىىىىىىىىى أنواعهىىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىىن 
يىىىىىىىىىىىة البر ىىىىىىىىىىىة أو البحر ىىىىىىىىىىىة أو الجو ىىىىىىىىىىىة وذلىىىىىىىىىىىك باشىىىىىىىىىىىترا  إ ىىىىىىىىىىىرا  و يقىىىىىىىىىىىة المىىىىىىىىىىىوانل العراق

 مسجلة ومجا ة في العراق. تأمين أصولية صا رة من شركة تأمين

 
لف أو الىىىىىىىىىىىىدفع علىىىىىىىىىىىىى الحسىىىىىىىىىىىىاب أو إجىىىىىىىىىىىىراء التسىىىىىىىىىىىىو ة النهائيىىىىىىىىىىىىة  -6 عىىىىىىىىىىىىدم تقىىىىىىىىىىىىديم السىىىىىىىىىىىىي

لعقىىىىىىىىىو  المقىىىىىىىىىاوالت  ون إ ىىىىىىىىىرا  و يقىىىىىىىىىة تىىىىىىىىىأمين أصىىىىىىىىىولية صىىىىىىىىىا رة مىىىىىىىىىن شىىىىىىىىىركة تىىىىىىىىىأمين 
 ي العراق.مسجلة ومجا ة ف

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

وكىىىىىىىىىىىىى لك وضىىىىىىىىىىىىىع نمىىىىىىىىىىىىىاذ  موحىىىىىىىىىىىىىدة لشىىىىىىىىىىىىىرو  التىىىىىىىىىىىىىأمين  ومجىىىىىىىىىىىىىا ة فىىىىىىىىىىىىىي العىىىىىىىىىىىىىراق. 
 والتعو   في عقو  الدولة مع شركات المقاوالت العراقية واألجنبية.

 
تىىىىىىىىىىأمين صىىىىىىىىىىناعة الىىىىىىىىىىنفط وال ىىىىىىىىىىا ، فىىىىىىىىىىي جميىىىىىىىىىىع مراحلهىىىىىىىىىىا، لىىىىىىىىىىد  شىىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىىأمين  -8

 المسجلة في العراق العامة أو ال اصة منها.

 
كىىىىىىىىىىىىوا ر تشىىىىىىىىىىىىجيع تأسىىىىىىىىىىىىي  شىىىىىىىىىىىىركات تىىىىىىىىىىىىأمين كبيىىىىىىىىىىىىرة ذات قىىىىىىىىىىىىدرات ماليىىىىىىىىىىىىة قو ىىىىىىىىىىىىة و  -9

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

 تعزيز مؤسسات التأمين –ثانيا  
 



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

 

 

 

 
 

 47صفحة      

 

 ارة العمىىىىىىىىى  علىىىىىىىىىى ضىىىىىىىىىمان اسىىىىىىىىىتقاللية  يىىىىىىىىىوان التىىىىىىىىىأمين العراقىىىىىىىىىي رغىىىىىىىىىم تابعيتىىىىىىىىىه لىىىىىىىىىو  -10
الماليىىىىىىىىىة وتكىىىىىىىىىر   مكانتىىىىىىىىىه كمؤسسىىىىىىىىىة شىىىىىىىىىبه حكوميىىىىىىىىىة، وتعز ىىىىىىىىىز جهىىىىىىىىىا   الفنىىىىىىىىىي مىىىىىىىىىن 

قابىىىىىىىىىىة العر يىىىىىىىىىة المتمرسىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىي مصىىىىىىىىىىر أو األر ن خىىىىىىىىىالل التىىىىىىىىىدر ب لىىىىىىىىىد  هي ىىىىىىىىىات الر 
علىىىىىىىىىىىى سىىىىىىىىىىىبي  الم ىىىىىىىىىىى ؛ وكىىىىىىىىىىى لك ضىىىىىىىىىىىمان عىىىىىىىىىىىدم تضىىىىىىىىىىىارب المصىىىىىىىىىىىال   ينىىىىىىىىىىىه و ىىىىىىىىىىىين 

 شركات التأمين.

 
التىىىىىىىىىأمين لضىىىىىىىىىمان عىىىىىىىىىدم تسىىىىىىىىىرب تحسىىىىىىىىىين مسىىىىىىىىىتو  الرقابىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىي يمارسىىىىىىىىىها  يىىىىىىىىىوان  -11

أقسىىىىىىىىىىا  التىىىىىىىىىىأمين،  ون وجىىىىىىىىىىه حىىىىىىىىىى ، إلىىىىىىىىىىى ال ىىىىىىىىىىار ؛ وكىىىىىىىىىى لك التأكىىىىىىىىىىد مىىىىىىىىىىن صىىىىىىىىىىحة 
 برمها شركات التأمين ال اضعة لرقا ته.عقو  إعا ة التأمين التي ت

 
المسىىىىىىىىاواة فىىىىىىىىىي التعامىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىع شىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىأمين العامىىىىىىىىىة وال اصىىىىىىىىىة والوقىىىىىىىىىو  علىىىىىىىىىى  -12

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

 
جعىىىىىىىىىىىى  جم يىىىىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىىىىأمين العراقيىىىىىىىىىىىىة مؤسسىىىىىىىىىىىىة مفتوحىىىىىىىىىىىىة لجميىىىىىىىىىىىىع أعضىىىىىىىىىىىىائها مىىىىىىىىىىىىن  -13

الهو ىىىىىىىىىىة غيىىىىىىىىىىر الحكوميىىىىىىىىىىة للجم يىىىىىىىىىىة، والمسىىىىىىىىىىاواة شىىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىىأمين، والتأكيىىىىىىىىىىد علىىىىىىىىىىى 
 ىىىىىىىىىىىىىين شىىىىىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىىىىىأمين العامىىىىىىىىىىىىىة وال اصىىىىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىىىىي تشىىىىىىىىىىىىىكي  أجهىىىىىىىىىىىىىزة الجم يىىىىىىىىىىىىىة، 

البيانىىىىىىىىىىات  وضىىىىىىىىىىمان اسىىىىىىىىىىتقالل عملهىىىىىىىىىىا، واسىىىىىىىىىىتكمال كا رهىىىىىىىىىىا الفنىىىىىىىىىىي ورفىىىىىىىىىىع مسىىىىىىىىىىتو  
 والمطبوعات التي تصدرها.

 
 5تك ي  التدر ب المهني للعاملين والعامالت في قطاع التأمين. -14

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

  يكلتها باستلهام ماضيها في الستينيات والسبعينيات.

 

 
 يديمرصد التأمين العرا " ل ميلان  كسس مي لعسة  مي   مكي م ية ل أ يسةلأ مصح ك ال ال أمين 5

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

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


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

 

 

 

 
 

 48صفحة      

 

 سوق فيدرالي للتأمينتأسيس  –ثالما  
 

نيىىىىىىىىىىىىىام السىىىىىىىىىىىىىا   فيمىىىىىىىىىىىىىا ي ىىىىىىىىىىىىى  مصىىىىىىىىىىىىىال  األطىىىىىىىىىىىىىرا  المتضىىىىىىىىىىىىىررة معالجىىىىىىىىىىىىىة إر  ال  -16
روا   ر عىىىىىىىىىىة التب يىىىىىىىىىىة، وحىىىىىىىىىى  أيىىىىىىىىىىة إشىىىىىىىىىىكاالت قائمىىىىىىىىىىة  وخاصىىىىىىىىىىة أول ىىىىىىىىىىك الىىىىىىىىىى ين هيجىىىىىىىىىى 
 ىىىىىىىىىين شىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىأمين العامىىىىىىىىىة وحكومىىىىىىىىىة إقلىىىىىىىىىيم كور سىىىىىىىىىتان ب يىىىىىىىىىة التمهيىىىىىىىىىد لرجىىىىىىىىىوع 
فىىىىىىىىىروع شىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىأمين العامىىىىىىىىىة إلىىىىىىىىىى اإلقلىىىىىىىىىيم، وسىىىىىىىىىماح حكومىىىىىىىىىة اإلقلىىىىىىىىىيم  تأسىىىىىىىىىي  

 امة وال اصة في اإلقليم.فروع للشركات الع

 
العمىىىىىىىى  علىىىىىىىىىى تأسىىىىىىىىي  سىىىىىىىىىوق تىىىىىىىىأميني فيىىىىىىىىىدرالي موحىىىىىىىىد مىىىىىىىىىن خىىىىىىىىالل نيىىىىىىىىىام رقىىىىىىىىىا ي  -17

ي، لتجنىىىىىىىىىىىب ا  واجيىىىىىىىىىىىة الرقابىىىىىىىىىىىة وكلفتهىىىىىىىىىىىا اإل ار ىىىىىىىىىىىة موحىىىىىىىىىىىد علىىىىىىىىىىىى النشىىىىىىىىىىىا  التىىىىىىىىىىىأمين
والماليىىىىىىىىىة علىىىىىىىىىى شىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىأمين، وضىىىىىىىىىمان حر ىىىىىىىىىة عمىىىىىىىىى  شىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىأمين فىىىىىىىىىي 

 جميع أنحاء العراق.

 

للبىىىىىىىىدء باسىىىىىىىىت دام الل ىىىىىىىىة الكر يىىىىىىىىة فىىىىىىىىي مجىىىىىىىىال التىىىىىىىىأمين فىىىىىىىىي ات ىىىىىىىىاذ خطىىىىىىىىوات جىىىىىىىىا ة  -18
 إقليم كور ستان.

 
 إضافات للمشروع -رابعا  

 
خىىىىىىىىىىر  للسياسىىىىىىىىىىة التأمينيىىىىىىىىىىة كالتأسىىىىىىىىىىي  ل قافىىىىىىىىىىة تأمينيىىىىىىىىىىة يمكىىىىىىىىىىن إضىىىىىىىىىىافة عنىىىىىىىىىىاو ن  انو ىىىىىىىىىىة أ 

علىىىىىىىىىىىىى مسىىىىىىىىىىىىىتو  المؤسسىىىىىىىىىىىىىات واألفىىىىىىىىىىىىىرا ؛ والتىىىىىىىىىىىىىأمين االجتمىىىىىىىىىىىىىاعي فىىىىىىىىىىىىىي م تلىىىىىىىىىىىىىف أشىىىىىىىىىىىىىكاله 
 6والتىىىىىىىىىىىىىأمين الصىىىىىىىىىىىىىحي ونيىىىىىىىىىىىىىام طبيىىىىىىىىىىىىىب األسىىىىىىىىىىىىىرة؛ ووضىىىىىىىىىىىىىع القواعىىىىىىىىىىىىىد المناسىىىىىىىىىىىىىبة لتمو لىىىىىىىىىىىىىه؛

السىىىىىىىىىىيارات )القىىىىىىىىىىانون  ا  و و عىىىىىىىىىىا ة النيىىىىىىىىىىر فىىىىىىىىىىي إ ارة قىىىىىىىىىىانون التىىىىىىىىىىأمين اإللزامىىىىىىىىىىي مىىىىىىىىىىن حىىىىىىىىىى 
وتعديالتىىىىىىىىىىىه(؛ ر ىىىىىىىىىىىط القىىىىىىىىىىىروض العقار ىىىىىىىىىىىة بالتىىىىىىىىىىىأمين علىىىىىىىىىىىى الحيىىىىىىىىىىىاة  1980سىىىىىىىىىىىنة ل  52رقىىىىىىىىىىىم 

 
ل ةشببو س 370ا ل ميعبب الثقافةةة اليديةةد مصببح ك البب ال أمينببممسس  بب  ميلنابب   ميتالبب م ي  ببوم ج أ يسببةلأ  6

 .63-51ل ص 2014مي  ة  
 



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

 

 

 

 
 

 49صفحة      

 

 نىىىىىىىىىىىاء صىىىىىىىىىىىندوق حكىىىىىىىىىىىومي  7و أسىىىىىىىىىىىعار تأمينيىىىىىىىىىىىة ال ت قىىىىىىىىىىى  كاهىىىىىىىىىىى  المستقرضىىىىىىىىىىىين الصىىىىىىىىىىى ار؛
 8للتعىىىىىىىىىىو   عىىىىىىىىىىن األضىىىىىىىىىىرار الما يىىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىىي تلحىىىىىىىىىى  بىىىىىىىىىىاألفرا  نتيجىىىىىىىىىىة للكىىىىىىىىىىوار  الطبي يىىىىىىىىىىة؛

عىىىىىىىىىىد ا  منشىىىىىىىىىى ت األعمىىىىىىىىىىال التىىىىىىىىىىي تسىىىىىىىىىىت دم   راسىىىىىىىىىىة جعىىىىىىىىىى  التىىىىىىىىىىأمين مىىىىىىىىىىن الحر ىىىىىىىىىى  علىىىىىىىىىىى
معينىىىىىىىىىىا  مىىىىىىىىىىن العىىىىىىىىىىاملين أو رأسىىىىىىىىىىماال  بحىىىىىىىىىىد معىىىىىىىىىىين إلزاميىىىىىىىىىىا ، إضىىىىىىىىىىافة إلىىىىىىىىىىى جعىىىىىىىىىى  التىىىىىىىىىىأمين 
ات والمسىىىىىىىىىىىىىؤولية المهنيىىىىىىىىىىىىىة فيمىىىىىىىىىىىىىا يتعلىىىىىىىىىىىىى  بالسىىىىىىىىىىىىىلع وال ىىىىىىىىىىىىىدمات المنتجىىىىىىىىىىىىىة  علىىىىىىىىىىىىىى المين َتجىىىىىىىىىىىىى 

 وغيرها من الموضوعات. 9اجبار ا  وذلك لحماية حقوق المستهلك؛
 

   غياب  ايم؟ اتمة

 
ل يىىىىىىىىىىاب التىىىىىىىىىىأمين فىىىىىىىىىىي الفكىىىىىىىىىر العراقىىىىىىىىىىي.  فقبىىىىىىىىىى  فتىىىىىىىىىىرة دو أننىىىىىىىىىىا نشىىىىىىىىىىهد موسىىىىىىىىىىما  جديىىىىىىىىىدا  يبىىىىىىىىى 

قصىىىىىىىىىيرة جىىىىىىىىىر  تىىىىىىىىىداول مشىىىىىىىىىروع قىىىىىىىىىانون شىىىىىىىىىركة الىىىىىىىىىنفط الوطنيىىىىىىىىىة العراقيىىىىىىىىىة ومشىىىىىىىىىروع قىىىىىىىىىانون 
صىىىىىىىىىىندوق اإلعمىىىىىىىىىىىار والتنميىىىىىىىىىىىة العراقىىىىىىىىىىىي، وكىىىىىىىىىىىال المشىىىىىىىىىىروعين أهمىىىىىىىىىىىال ذكىىىىىىىىىىىر التىىىىىىىىىىىأمين فىىىىىىىىىىىي 

 10الهيك  التنييمي المقترح للشركة والصندوق.
 

 
 مال ةبببة  مصبببح ك الببب ال أكوةببب مس ميحنبببع ميلواببب ا ينقبببو ي ميصبببن  سة  مي "م سبببة  مامبببال ك  7

-http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2015/09/7ميلةةةةةةة التةةةةةةأمين العرادةةةةةةةي مينببببببممسسلأ 
2015-2015.html 

 
شةةةاالة اادتيةةةا يين لأ ل أي بببو مييس ببب ك  ببب  ميعبببومة  ا " مي  يبببة  مينبببممسس مصبببح ك الببب ا 8

 العراديين 

http://iraqieconomists.net/ar/2014/10/09/ 
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 رنىىىىىىىىىىىام  لحىىىىىىىىىىىزب سياسىىىىىىىىىىىي عر ىىىىىىىىىىى  ميعىىىىىىىىىىىد م نكىىىىىىىىىىىن نعيىىىىىىىىىىىر غيىىىىىىىىىىىاب التىىىىىىىىىىىأمين فىىىىىىىىىىىي ر مىىىىىىىىىىىا لىىىىىىىىىىى 
للمناقشىىىىىىىىة لىىىىىىىىىوال أن الحىىىىىىىىىزب كىىىىىىىىىان قىىىىىىىىىد أ ىىىىىىىىىد  اهتمامىىىىىىىىا  فىىىىىىىىىي الماضىىىىىىىىىي بالتىىىىىىىىىأمين، وهىىىىىىىىىو مىىىىىىىىىا 

 المقافبببببببة ال د بببببببدةأ نينىىىىىىا عليىىىىىىىه كمىىىىىىىا جىىىىىىىاء فىىىىىىىي مقدمىىىىىىىة هىىىىىىى   المقالىىىىىىىة، م لمىىىىىىىا رحبىىىىىىى  مجلىىىىىىىة 
مشىىىىىىىىىىىكورة النفتاحهىىىىىىىىىىىا علىىىىىىىىىىىى نشىىىىىىىىىىىر العديىىىىىىىىىىىىد مىىىىىىىىىىىن المقىىىىىىىىىىىاالت حىىىىىىىىىىىول التىىىىىىىىىىىأمين.  نأمىىىىىىىىىىىى  أن 

 ا  مىىىىىىىىىىن أهميتىىىىىىىىىىه فىىىىىىىىىي  رنىىىىىىىىىىام  الحىىىىىىىىىىزب الشىىىىىىىىىيوعي العراقىىىىىىىىىىي ليكىىىىىىىىىىون يسىىىىىىىىىترجع التىىىىىىىىىىأمين شىىىىىىىىىي
   لك أول حزب سياسي عراقي يتبنى موقفا  تجا  مؤسسة التأمين.

 
 2016 ذار  24 لندن
 



 

 

 

 

 دطا  التأمين العرادي واانتاابات العامة القا مةملح   

 
 

 مصباح كمال
 

 م لة التأمين العراقينشرت ه   المقالة في 
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2009/11/blog-post_23.html 

 

 
يجىىىىىىىىىري اآلن فىىىىىىىىىىي العىىىىىىىىىراق نقىىىىىىىىىىا  حىىىىىىىىىامي عىىىىىىىىىىن االنت ابىىىىىىىىىات العامىىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىي سىىىىىىىىىىتجري فىىىىىىىىىىي 

فىىىىىىىىىىىىي قىىىىىىىىىىىىانون  ومىىىىىىىىىىىىا يتعلىىىىىىىىىىىى   هىىىىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىىىىن إعىىىىىىىىىىىىا ة النيىىىىىىىىىىىىر 2010كىىىىىىىىىىىىانون ال اني ينىىىىىىىىىىىىاير  16
دلي العديىىىىىىىىىىىىىىىد مىىىىىىىىىىىىىىىن االن ت ابىىىىىىىىىىىىىىىات وتشىىىىىىىىىىىىىىىكي  التحالفىىىىىىىىىىىىىىىات السياسىىىىىىىىىىىىىىىية وهلىىىىىىىىىىىىىىىم جىىىىىىىىىىىىىىىرا.  و ىىىىىىىىىىىىىىىي

األطىىىىىىىىىىىىىىىرا ، سياسىىىىىىىىىىىىىىىية وحز يىىىىىىىىىىىىىىىة وغيرهىىىىىىىىىىىىىىىا، مواقىىىىىىىىىىىىىىىف تجىىىىىىىىىىىىىىىا  جوانىىىىىىىىىىىىىىىب م تلفىىىىىىىىىىىىىىىة لهىىىىىىىىىىىىىىى   
االنت ابىىىىىىىىىىىىىات إال أن قطىىىىىىىىىىىىىاع التىىىىىىىىىىىىىأمين لىىىىىىىىىىىىىي  معنيىىىىىىىىىىىىىا   هىىىىىىىىىىىىىا.  موقىىىىىىىىىىىىىف السىىىىىىىىىىىىىكوت وعىىىىىىىىىىىىىىدم 

لماضىىىىىىىىي كمىىىىىىىىا فىىىىىىىىي االهتمىىىىىىىىام لىىىىىىىىي  بالمسىىىىىىىىت رب فالقطىىىىىىىىاع ظىىىىىىىى   ائمىىىىىىىىا ، فىىىىىىىىي رأينىىىىىىىىا، فىىىىىىىىي ا 
لحاضىىىىىىىىىىىىر، سىىىىىىىىىىىىاكتا  عىىىىىىىىىىىىن الشىىىىىىىىىىىىأن السياسىىىىىىىىىىىىي العىىىىىىىىىىىىام ونعنىىىىىىىىىىىىي بىىىىىىىىىىىىه تحديىىىىىىىىىىىىدا  الم ططىىىىىىىىىىىىات ا 

السياسىىىىىىىىىىىية واالقتصىىىىىىىىىىىا ية للحكومىىىىىىىىىىىىات واألحىىىىىىىىىىىزاب.  ر مىىىىىىىىىىىا يكىىىىىىىىىىىىون هىىىىىىىىىىى ا التقيىىىىىىىىىىىيم مجحفىىىىىىىىىىىىا ، 
ولعىىىىىىىىىى  القىىىىىىىىىىارع الحصىىىىىىىىىىي  ينبهنىىىىىىىىىىا علىىىىىىىىىىى غيىىىىىىىىىىر ذلىىىىىىىىىىك، لكننىىىىىىىىىىا ال نتىىىىىىىىىى كر مواقىىىىىىىىىىف متميىىىىىىىىىىزة 

 بىىىىىىىىىىدو القطىىىىىىىىىىاع هىىىىىىىىىى ا المجىىىىىىىىىىال، و  معلنىىىىىىىىىىة للقطىىىىىىىىىىاع، وال أطروحىىىىىىىىىىات واضىىىىىىىىىىحة مكتو ىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىي
وكأنىىىىىىىىىىىه يعمىىىىىىىىىىى  فىىىىىىىىىىىي عزلىىىىىىىىىىىة عىىىىىىىىىىىن الفضىىىىىىىىىىىاء االقتصىىىىىىىىىىىا ي والسياسىىىىىىىىىىىي واالجتمىىىىىىىىىىىاعي.  فلىىىىىىىىىىىم 
نقىىىىىىىرأ يومىىىىىىىا  رأيىىىىىىىا  تأمينيىىىىىىىا  تجىىىىىىىا  إعىىىىىىىدا  ميزانيىىىىىىىة الدولىىىىىىىة ووجىىىىىىىو  اإلنفىىىىىىىاق فيهىىىىىىىا وتأ يرهىىىىىىىا علىىىىىىىى 
الطلىىىىىىىىىىب علىىىىىىىىىىى التىىىىىىىىىىأمين، أو موقفىىىىىىىىىىا  تجىىىىىىىىىىا  عقىىىىىىىىىىو  الدولىىىىىىىىىىة، أو نيىىىىىىىىىىام التقاعىىىىىىىىىىد، أو النيىىىىىىىىىىام 

ب ... الىىىىىىىىىخ.  هىىىىىىىىى   وغيرهىىىىىىىىىا لهىىىىىىىىىا انعكاسىىىىىىىىىات علىىىىىىىىىى النشىىىىىىىىىا  أو نيىىىىىىىىىام الضىىىىىىىىىرائالصىىىىىىىىىحي، 
التىىىىىىىىىىأميني.  كمىىىىىىىىىىا لىىىىىىىىىىم يىىىىىىىىىىنج  القطىىىىىىىىىىاع فىىىىىىىىىىي  لىىىىىىىىىىورة  ور  غيىىىىىىىىىىر التجىىىىىىىىىىاري كقىىىىىىىىىىوة اقتصىىىىىىىىىىا ية 

فىىىىىىىىي المصىىىىىىىىال  العامىىىىىىىىة ور مىىىىىىىىا يكىىىىىىىىون  مجتم يىىىىىىىىة ضىىىىىىىىاغطة فىىىىىىىىي إحىىىىىىىىدا  ت ييىىىىىىىىرات تصىىىىىىىىب  
الموضىىىىىىىىىوع  لهىىىىىىىىىا   ىىىىىىىىىار تجار ىىىىىىىىىة إيجا يىىىىىىىىىة علىىىىىىىىىى نشىىىىىىىىىاطه )سىىىىىىىىىيكون لنىىىىىىىىىا وقفىىىىىىىىىة أخىىىىىىىىىر  تجىىىىىىىىىا 

شىىىىىىىىروع كتابىىىىىىىىة مقالىىىىىىىىىة عىىىىىىىىن إخفاقىىىىىىىىات قطىىىىىىىىاع التىىىىىىىىىأمين العراقىىىىىىىىي، نأمىىىىىىىى  أن يتىىىىىىىىىوفر ضىىىىىىىىمن م
 لنا الوق  إلنجا  (.

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2009/11/blog-post_23.html
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ال يعنىىىىىىىىىىي هىىىىىىىىىى ا أن العىىىىىىىىىىاملين فىىىىىىىىىىي القطىىىىىىىىىىاع ليسىىىىىىىىىىوا معنيىىىىىىىىىىين باالنت ابىىىىىىىىىىات فهىىىىىىىىىىم، ك يىىىىىىىىىىرهم، 
لهىىىىىىىىىىم مىىىىىىىىىىواقفهم السياسىىىىىىىىىىية العامىىىىىىىىىىة والحز يىىىىىىىىىىة ور مىىىىىىىىىىا الطائفيىىىىىىىىىىة والعشىىىىىىىىىىائر ة والقوميىىىىىىىىىىة تجىىىىىىىىىىا  

لتحالفىىىىىىىىىىىىىىات، ولهىىىىىىىىىىىىىىم تفضىىىىىىىىىىىىىىيالتهم التصىىىىىىىىىىىىىىو تية.  لكننىىىىىىىىىىىىىىا ال ئم المرشىىىىىىىىىىىىىىحين وا تشىىىىىىىىىىىىىىكي  قىىىىىىىىىىىىىىوا 
نتوقىىىىىىىىىع توجيىىىىىىىىىه القطىىىىىىىىىاع علىىىىىىىىىى أسىىىىىىىىىاس سياسىىىىىىىىىي حز ىىىىىىىىىي طىىىىىىىىىائفي ال  ىىىىىىىىى  نقىىىىىىىىىف ضىىىىىىىىىد هىىىىىىىىى ا 

ض معنو ىىىىىىىىىىىات العىىىىىىىىىىىاملين فىىىىىىىىىىىي القطىىىىىىىىىىىاع.  وكمىىىىىىىىىىىا كىىىىىىىىىىىان يقىىىىىىىىىىىال فىىىىىىىىىىىي المسىىىىىىىىىىىعى ألنىىىىىىىىىىىه يقىىىىىىىىىىىو  
السىىىىىىىىىىىىىا  ، وفىىىىىىىىىىىىىي سىىىىىىىىىىىىىياق م تلىىىىىىىىىىىىىف، فىىىىىىىىىىىىى ن القطىىىىىىىىىىىىىاع يجىىىىىىىىىىىىىب أن يكىىىىىىىىىىىىىون "فىىىىىىىىىىىىىوق الميىىىىىىىىىىىىىول 

لىىىىىىىىىىىىىىىىك سيسىىىىىىىىىىىىىىىىاهم فىىىىىىىىىىىىىىىىي إضىىىىىىىىىىىىىىىىعا   ور  االقتصىىىىىىىىىىىىىىىىا ي إذ أنىىىىىىىىىىىىىىىىه بعكىىىىىىىىىىىىىىىى  ذ واالتجاهىىىىىىىىىىىىىىىىات"
 واالجتماعي وتقو   مشروع  ناء  ولة المؤسسات الديمقراطية.

 
في ضىىىىىىىىمن مىىىىىىىىن قىىىىىىىىد يىىىىىىىىر  الىىىىىىىىبع  فىىىىىىىىي إ ارتنىىىىىىىىا لهىىىىىىىى ا الموضىىىىىىىىوع ترفىىىىىىىىا  فكر ىىىىىىىىا  فىىىىىىىىنحن نيصىىىىىىىىن  

لىىىىىىىىىىم يكتىىىىىىىىىىوي مباشىىىىىىىىىىرة  وطىىىىىىىىىىأة أوضىىىىىىىىىىاع العىىىىىىىىىىراق العامىىىىىىىىىىة، ومىىىىىىىىىىن لىىىىىىىىىىم يعىىىىىىىىىىاني مىىىىىىىىىىن عسىىىىىىىىىىف 
حىىىىىىىىىتالل فيمىىىىىىىىىا بعىىىىىىىىىد.  وقىىىىىىىىىد يكىىىىىىىىىون هىىىىىىىىىؤالء ميحقىىىىىىىىىين السىىىىىىىىىا   وحرو ىىىىىىىىىه وال ىىىىىىىىىزو واالالنيىىىىىىىىىام 

ولكىىىىىىىىىن، بالنسىىىىىىىىىىبة لنىىىىىىىىىا، فىىىىىىىىىى ن إ ىىىىىىىىىارة الموضىىىىىىىىىىوع هىىىىىىىىىو مىىىىىىىىىىن بىىىىىىىىىاب الىىىىىىىىىىدعوة   1فىىىىىىىىىي تقيىىىىىىىىىىيمهم.
إلخىىىىىىىىىرا  القطىىىىىىىىىاع مىىىىىىىىىن ان القىىىىىىىىىه فىىىىىىىىىي محيطىىىىىىىىىه التجىىىىىىىىىاري الصىىىىىىىىىر  وولىىىىىىىىىو  فضىىىىىىىىىاء الحيىىىىىىىىىاة 

ع أ  ا  كلمىىىىىىىىىىىىا سىىىىىىىىىىىىاء هىىىىىىىىىىىى ا الوضىىىىىىىىىىىى  -بالوضىىىىىىىىىىىىع العىىىىىىىىىىىىام السىىىىىىىىىىىىائد  العامىىىىىىىىىىىىة فنشىىىىىىىىىىىىاطه رهىىىىىىىىىىىىن  
 (1990-2003) أميني.  ولنىىىىىىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىىىىىىي حابىىىىىىىىىىىىىىة العقو ىىىىىىىىىىىىىىات الدوليىىىىىىىىىىىىىىةتىىىىىىىىىىىىىىدهور النشىىىىىىىىىىىىىىا  التىىىىىىىىىىىىىى 

 
ماببنقسنسس مببس مي  مببة  1977"كلبب  انبب  م ك  بب  ميعببومة يبب ال أك مينةبب ب ميبب ان ة "ا م نحوةبب  مببنة   1

نسببة  ةتببس ةنبب ك  ا"ممببنن  ميعنسبب  دا يببر   م ببع م نببي  سبب اج مي بب "جل ال  سببوال  نببة  بب   ببواة مينببممسس مي ر

يابب كن  ميش صبب ك   ابب ك  حنابب   بب  يومنبب  مببس كع  ةبب  مي "ممببسة  بب    كنبب  دالبب ا ا"ممببنن   بب  مي بب "    نببة 

 دية مينس " ميلنية.

 

ةأ ميتسبب ج ميع مببة  ملمابب ل ا ةببد مس مبب ل مينةبب ب ميبب ان ة "ا ميشببل يسة )مين ة يسنسو ببة( ةقبب ب  نببة أكع نبب 

  مي  يبببةل   سلببب    بببع م عببب  ن ل يصبببو ميتصببب ا  نبببة ميشبببا امل ميعنلسبببة ميع يسبببة كم  ببب   ميتببب 

 ميلبب ميسس يبب   أ المبب   ميلنبب ييسس يبب .   كبب  امل مياس مببة مينبب  رحقببد  بب  مياببس وج  نببة مينق كبب ل ميعل يسببة 

م مالينالبب "ل  ميلالبب "ب ميل  مببة يبب ل  بب   ميلانسببة ينالبب ك  م ابب ل ينتبب   ميتبب ار.   كبب ي ح  كبب أ م ببا كببو

 مي سش  ميشورة ... مي .

 

 ميبب  ميقبب  ر  نببة ميعصببحسة مي   يسببة  ميت كسببةل   بب  ةو لنبب     يبب  أك كع بب   مببس كببوم مين  بب ل ا  ميحعبب  مي

يبب   ميتال مببة مالةت ا ببة  يال مببة د نببسر ا "امببن ك ميعببومة.  يصببو ميلنبب      ببوم   ال  كعبب  ميلبب مرنسس 

اببب     يحسبببة ميل مرنببب ل  ميلببب مرنسس   نببب    ميبببناس ميببب  لقومر   محببب ا  ميع ميبببة  يقببب ة  بببنر  نبببة ي

 بب كوملأ البب   سببا  بب  ل  ل  كبب ل كبب ي ح ل أا ببو مببس  بب اج  يببسي كببوم ك يل بب ا  ماةابب ك.   حبب   أك أميعبب امل

 ميلن مل ينالن كة  ن .
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خيىىىىىىىر م ىىىىىىىال علىىىىىىىىى مىىىىىىىا  ل إليىىىىىىىىه قطىىىىىىىاع التىىىىىىىىأمين ومىىىىىىىا  ال لىىىىىىىىم يىىىىىىىنه  إلىىىىىىىىى الوضىىىىىىىع الىىىىىىىى ي 
كىىىىىىىىان عليىىىىىىىىه قبىىىىىىىى  ذلىىىىىىىىك مىىىىىىىىن حيىىىىىىىىث حجىىىىىىىىم أقسىىىىىىىىا  التىىىىىىىىأمين، والكىىىىىىىىوا ر البشىىىىىىىىر ة المدر ىىىىىىىىىة، 

رو  القطىىىىىىىىىىىىاع مىىىىىىىىىىىىن تمترسىىىىىىىىىىىىه والعالقىىىىىىىىىىىىات مىىىىىىىىىىىىع أسىىىىىىىىىىىىواق إعىىىىىىىىىىىىا ة التىىىىىىىىىىىىأمين العالميىىىىىىىىىىىىة.  خىىىىىىىىىىىى 
جىىىىىىىىىاري ) يىىىىىىىىىع الحمايىىىىىىىىىة التأمينيىىىىىىىىىة( نحىىىىىىىىىو الحيىىىىىىىىىاة العامىىىىىىىىىة سيسىىىىىىىىىاهم فىىىىىىىىىي تطىىىىىىىىىو ر المىىىىىىىىىنه  الت

الىىىىىىىىىىىىديمقراطي قيىىىىىىىىىىىىد التشىىىىىىىىىىىىك  فىىىىىىىىىىىىي العىىىىىىىىىىىىراق، أي إ ارة ال الفىىىىىىىىىىىىات والتعارضىىىىىىىىىىىىات بالوسىىىىىىىىىىىىائ  
اع القىىىىىىىىىرار وفىىىىىىىىىي ذات الوقىىىىىىىىى  تكىىىىىىىىىو ن رأي محىىىىىىىىىد  ن  المتاحىىىىىىىىىة للضىىىىىىىىى ط السىىىىىىىىىلمي علىىىىىىىىىى صىىىىىىىىىي 

 س بحياة الناس.اع التأمين م لما لها مساتجا  مسائ  لها مساس بقط
 

ولعلىىىىىىىىىىه مىىىىىىىىىىن المفيىىىىىىىىىىد التىىىىىىىىىى كير هنىىىىىىىىىىا بىىىىىىىىىىأن الصىىىىىىىىىىحافة التأمينيىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىي  لىىىىىىىىىىد م ىىىىىىىىىى  المملكىىىىىىىىىىة 
س الصىىىىىىىىىفحات عىىىىىىىىىن مواقىىىىىىىىىف األحىىىىىىىىىزاب السياسىىىىىىىىىية أ نىىىىىىىىىاء انعقىىىىىىىىىا  مؤتمراتهىىىىىىىىىا المتحىىىىىىىىىدة تكىىىىىىىىىر  

السىىىىىىىىىنو ة أو بعىىىىىىىىىد تشىىىىىىىىىكي  الحىىىىىىىىىزب الفىىىىىىىىىائز للحكومىىىىىىىىىة وعنىىىىىىىىىد تشىىىىىىىىىر ع القىىىىىىىىىوانين التىىىىىىىىىي تىىىىىىىىىؤ ر 
أن نطلىىىىىىىىىَب مىىىىىىىىىن أركىىىىىىىىىان التىىىىىىىىىأمين المسىىىىىىىىىاهمة فىىىىىىىىىي م ىىىىىىىىى   النشىىىىىىىىىا  التىىىىىىىىىأميني.  أك يىىىىىىىىىر  علىىىىىىىىىى 

هىىىىىىىىىىى ا العمىىىىىىىىىىى ، والتىىىىىىىىىىىىأ ير علىىىىىىىىىىىى األحىىىىىىىىىىىىزاب وعلىىىىىىىىىىىى الحكومىىىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىىىىن خىىىىىىىىىىىالل الصىىىىىىىىىىىىحافة أو 
 االتصال المباشر؟

 
إن االنت ابىىىىىىىىىىىىات العامىىىىىىىىىىىىة هىىىىىىىىىىىىي مناسىىىىىىىىىىىىبة لىىىىىىىىىىىىدعوة األحىىىىىىىىىىىىزاب السياسىىىىىىىىىىىىية لتطىىىىىىىىىىىىو ر مواقفهىىىىىىىىىىىىا 

قراطيىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىي نحىىىىىىىىىن نىىىىىىىىىر  أن الديم  2ار ىىىىىىىىىة.تجىىىىىىىىىا  التىىىىىىىىىأمين فىىىىىىىىىي صىىىىىىىىىي ته االجتماعيىىىىىىىىىة والتج
ة إذ أن الىىىىىىىىىىبع  ال يتصىىىىىىىىىىورها إال كىىىىىىىىىىأ اة للوصىىىىىىىىىىول إلىىىىىىىىىىى الحكىىىىىىىىىىم العىىىىىىىىىىراق مىىىىىىىىىىا  الىىىىىىىىىى  هشىىىىىىىىىى  

ومنهجىىىىىىىىا  عامىىىىىىىىا  فىىىىىىىىي الحيىىىىىىىىاة وفىىىىىىىىي العمىىىىىىىى  وال قافىىىىىىىىة ونيامىىىىىىىىا  للدولىىىىىىىىة يعمىىىىىىىى   ولىىىىىىىىي  فلسىىىىىىىىفة  
مىىىىىىىىىىن خىىىىىىىىىىالل مؤسسىىىىىىىىىىات محايىىىىىىىىىىدة ال تىىىىىىىىىىدين بىىىىىىىىىىالوالء للحكومىىىىىىىىىىة أو لحىىىىىىىىىىزب معىىىىىىىىىىين إذ أنهىىىىىىىىىىا 

ا رة قطىىىىىىىىىىىاع التىىىىىىىىىىأمين للىىىىىىىىىىىدخول فىىىىىىىىىىىي معتىىىىىىىىىىىر  لجميىىىىىىىىىىع المىىىىىىىىىىىواطنين.  ونىىىىىىىىىىىر  أيضىىىىىىىىىىا  أن مبىىىىىىىىىىى 
تعز ىىىىىىىىىز العمىىىىىىىىىى  الجىىىىىىىىىدل االنت ىىىىىىىىىا ي، لتم يىىىىىىىىىى  وعىىىىىىىىىرض المصىىىىىىىىىىال  التأمينيىىىىىىىىىة، خطىىىىىىىىىوة نحىىىىىىىىىىو 

الىىىىىىىىىىىىىىىديمقراطي المؤسسىىىىىىىىىىىىىىىىي الىىىىىىىىىىىىىىىى ي يتجىىىىىىىىىىىىىىىىاو  الهىىىىىىىىىىىىىىىوس، أو قىىىىىىىىىىىىىىىى  التعصىىىىىىىىىىىىىىىىب، السياسىىىىىىىىىىىىىىىىي 
الطىىىىىىىىىىائفي والحز ىىىىىىىىىىي الضىىىىىىىىىىي  منىىىىىىىىىىه.  وقىىىىىىىىىىد تحضىىىىىىىىىىى م ىىىىىىىىىى  هىىىىىىىىىى   المبىىىىىىىىىىا رة باهتمىىىىىىىىىىام أحىىىىىىىىىىد 

 
ميعوم سببة ميعو قببة  م  يبب  مةناسنبب  مببليوم  مببس ان كببة ا"ممببة  صببسوج  ببس أيبب  م يبب م  مياس مببسة   2

.  يميلقصبب ا مببس مينببممسس مال نلبب    البب   ببوا  بب  كوة م بب .   ةممببا أك ةاببن س  ةشببو كببوا مي "ممببة  و حبب   

 كا  مينممسن ل مال نل  سةي  وم ج يل  ف ميت   ميشس    ميعوم   ميوا   ل  كوم ميالنسل .
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عىىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىىنهم.  و ن تحقىىىىىىىىىى  ذلىىىىىىىىىىك يكىىىىىىىىىىون القطىىىىىىىىىىاع وكأنىىىىىىىىىىه األحىىىىىىىىىىزاب أو المرشىىىىىىىىىىحين أو مجمو 
أو  اخىىىىىىىىىى  السىىىىىىىىىىلطة قىىىىىىىىىىد وجىىىىىىىىىىد صىىىىىىىىىىوتا  لىىىىىىىىىىه  اخىىىىىىىىىى  الحىىىىىىىىىىزب أو الحكومىىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىىي ستتشىىىىىىىىىىك  

 التشر  ية.
 

يتم ىىىىىىىىى  قطىىىىىىىىىاع التىىىىىىىىىأمين العراقىىىىىىىىىي بشىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىأمين و عىىىىىىىىىا ة التىىىىىىىىىأمين منفىىىىىىىىىر ة، ومجتمعىىىىىىىىىة 
طىىىىىىىىرا  فىىىىىىىىي جمعيتهىىىىىىىىا، وفىىىىىىىىي  يىىىىىىىىوان التىىىىىىىىأمين.  لىىىىىىىىم نقىىىىىىىىرأ مىىىىىىىىا يفيىىىىىىىىد قيىىىىىىىىام أي مىىىىىىىىن هىىىىىىىى   األ

ال ال ىىىىىىىىىىىىة  تقيىىىىىىىىىىىىىيم أ اء الحكومىىىىىىىىىىىىىة الحاليىىىىىىىىىىىىىة تجىىىىىىىىىىىىىا  قطىىىىىىىىىىىىاع التىىىىىىىىىىىىىأمين، ومىىىىىىىىىىىىىا تتمنىىىىىىىىىىىىىا  هىىىىىىىىىىىىى   
كومىىىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىىىي ستتشىىىىىىىىىىىك  بعىىىىىىىىىىىد االنت ابىىىىىىىىىىىات مىىىىىىىىىىىن سياسىىىىىىىىىىىات خاصىىىىىىىىىىىة األطىىىىىىىىىىىرا  علىىىىىىىىىىىى الح

تجىىىىىىىىىىىا  قضىىىىىىىىىىىية  position paperبالنشىىىىىىىىىىىا  التىىىىىىىىىىىأميني.  لىىىىىىىىىىىم نقىىىىىىىىىىىرأ ورقىىىىىىىىىىىة موقىىىىىىىىىىىف 
ومىىىىىىىىىىىىىة، ومىىىىىىىىىىىىىا تأمينيىىىىىىىىىىىىىة يمكىىىىىىىىىىىىىن أن تكىىىىىىىىىىىىىون موضىىىىىىىىىىىىىوعا  لالتصىىىىىىىىىىىىىال مىىىىىىىىىىىىىع البرلمىىىىىىىىىىىىىان أو الحك

جىىىىىىىىىىدا   وصىىىىىىىىىى  إلينىىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىىي الماضىىىىىىىىىىي، وال عالقىىىىىىىىىىة لىىىىىىىىىىه بالحملىىىىىىىىىىة االنت ا يىىىىىىىىىىة الحاليىىىىىىىىىىة، قليىىىىىىىىىى   
وضىىىىىىىىوعا  للمتابعىىىىىىىىة إضىىىىىىىىافة إلىىىىىىىىى افتقىىىىىىىىار  إلىىىىىىىىى التحليىىىىىىىى  والمحاجىىىىىىىىة.  و ىىىىىىىىالطبع ولىىىىىىىىم يكىىىىىىىىن م

فىىىىىىىىىىى ن الجهىىىىىىىىىىى  العىىىىىىىىىىىام باألهميىىىىىىىىىىىة االقتصىىىىىىىىىىىا ية للتىىىىىىىىىىىأمين لىىىىىىىىىىىد  معيىىىىىىىىىىىم أعضىىىىىىىىىىىاء الحكومىىىىىىىىىىىة 
التىىىىىىىىىىىأمين ميطالىىىىىىىىىىىب  تقىىىىىىىىىىىديم مقترحىىىىىىىىىىىات إلىىىىىىىىىىىى وكىىىىىىىىىىى لك نىىىىىىىىىىىواب البرلمىىىىىىىىىىىان يعنىىىىىىىىىىىي أن قطىىىىىىىىىىىاع 

عمليىىىىىىىىىىىىىىىة المرشىىىىىىىىىىىىىىىحين وعلىىىىىىىىىىىىىىىى حكومىىىىىىىىىىىىىىىة المسىىىىىىىىىىىىىىىتقب .  أي أن القطىىىىىىىىىىىىىىىاع عليىىىىىىىىىىىىىىىه أن يقىىىىىىىىىىىىىىىو  
االتصىىىىىىىىىال  هىىىىىىىىىى   األطىىىىىىىىىىرا .  ومىىىىىىىىىن بىىىىىىىىىىاب توسىىىىىىىىىىيع هىىىىىىىىىى   الىىىىىىىىىدائرة نىىىىىىىىىىر  أن يقىىىىىىىىىىوم القطىىىىىىىىىىاع 
صىىىىىىىىياغة و لىىىىىىىىورة مواقىىىىىىىىف تجىىىىىىىىا  قضىىىىىىىىايا لهىىىىىىىىا مسىىىىىىىىاس بعملىىىىىىىىه، ومسىىىىىىىىاءلة المرشىىىىىىىىحين عنهىىىىىىىىا 

بىىىىىىىىىات، واكتشىىىىىىىىىا  مىىىىىىىىىن يقىىىىىىىىىف مىىىىىىىىىن هىىىىىىىىىؤالء مىىىىىىىىىع القطىىىىىىىىىاع، ومىىىىىىىىىن اآلن وحتىىىىىىىىىى إجىىىىىىىىىراء االنت ا
تىىىىىىىىىىىي تكبىىىىىىىىىىى  نشىىىىىىىىىىىاطه وهلىىىىىىىىىىىم يحىىىىىىىىىىىاول إغفىىىىىىىىىىىال  ور  و سىىىىىىىىىىىك  عىىىىىىىىىىىن السياسىىىىىىىىىىىات والقىىىىىىىىىىىوانين ال 

جىىىىىىىىىىرا.  إن االنت ابىىىىىىىىىىات البرلمانيىىىىىىىىىىة هىىىىىىىىىىي أيضىىىىىىىىىىا  فرصىىىىىىىىىىة للقطىىىىىىىىىىاع إلعىىىىىىىىىىا ة تقيىىىىىىىىىىيم وضىىىىىىىىىىعه 
 وأ ائه الحالي وما يرجو  للمستقب .

 
مين أن يتقىىىىىىىىىدم  هىىىىىىىىىا و قحمهىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىي نعتقىىىىىىىىىد أن هنىىىىىىىىىا  مطالىىىىىىىىىب عديىىىىىىىىىدة يمكىىىىىىىىىن لقطىىىىىىىىىاع التىىىىىىىىىأ

 مدونىىىىىىىىةفىىىىىىىىي الجىىىىىىىىدل االنت ىىىىىىىىا ي، وقىىىىىىىىد قمنىىىىىىىىا بعىىىىىىىىرض و راسىىىىىىىىة العديىىىىىىىىد مىىىىىىىىن هىىىىىىىى   المطالىىىىىىىىب 
يمكىىىىىىىىىىىىىىىىن  /http://misbahkamal.blogspot.com م لببببببببببببببببة التببببببببببببببببأمين العراقببببببببببببببببي
رأس هىىىىىىىىى   المطالىىىىىىىىىب عليهىىىىىىىىىا.  و ىىىىىىىىىأتي علىىىىىىىىىى  االطىىىىىىىىىالعالرجىىىىىىىىىوع إليهىىىىىىىىىا لمىىىىىىىىىن يرغىىىىىىىىىب فىىىىىىىىىي 

والتىىىىىىىىىي ال  2005إعىىىىىىىىىا ة النيىىىىىىىىىر فىىىىىىىىىي بعىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىوا  قىىىىىىىىىانون تنيىىىىىىىىىيم أعمىىىىىىىىىال التىىىىىىىىىأمين لسىىىىىىىىىنة 

http://misbahkamal.blogspot.com/
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صىىىىىىىىىىىىال  شىىىىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىىىىأمين العراقيىىىىىىىىىىىىة، والقىىىىىىىىىىىىرارات التوجيهيىىىىىىىىىىىىة لىىىىىىىىىىىىو ارة الت طىىىىىىىىىىىىيط ت ىىىىىىىىىىىىدم م
 والتعاون اإلنمائي.  و تبع ذلك تحديد موقف القطاع من:

 
التىىىىىىىىىىأمين علىىىىىىىىىىى  عقىىىىىىىىىىو  الىىىىىىىىىىنفط وغيرهىىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىىن عقىىىىىىىىىىو  الدولىىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىىي ت فىىىىىىىىىى  مسىىىىىىىىىىألة .1

الموجىىىىىىىىىىو ات والمسىىىىىىىىىىىؤوليات القانونيىىىىىىىىىىىة والتعاقديىىىىىىىىىىىة، والعمىىىىىىىىىى  علىىىىىىىىىىىى تبنىىىىىىىىىىىي صىىىىىىىىىىىياغة 
 اإلنشائية للدولة. موحدة للعقو 

 
تىىىىىىىىىأمين االسىىىىىىىىىتيرا ات العراقيىىىىىىىىىة بحىىىىىىىىىر  و ىىىىىىىىىرا  وجىىىىىىىىىوا  لىىىىىىىىىد  شىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىأمين العراقيىىىىىىىىىة  .2

 كلما كان ذلك ممكنا .

 
مىىىىىىىىىىىىىن طاقىىىىىىىىىىىىىة عقىىىىىىىىىىىىو  االسىىىىىىىىىىىىىت مار األجنبىىىىىىىىىىىىىي العينىىىىىىىىىىىىي والتوجىىىىىىىىىىىىىه نحىىىىىىىىىىىىىو االسىىىىىىىىىىىىتفا ة  .3

 شركات التأمين العراقية في توفير التأمين لها.

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

كمىىىىىىىىىىىىا يقضىىىىىىىىىىىىي  ىىىىىىىىىىىى لك قىىىىىىىىىىىىانون تنيىىىىىىىىىىىىيم  -تىىىىىىىىىىىىأمين الموجىىىىىىىىىىىىو ات الما يىىىىىىىىىىىىة للدولىىىىىىىىىىىىة 
 .2005أعمال التأمين لسنة 

 
تصىىىىىىىىىىىىا ية الضىىىىىىىىىىىرائب والرسىىىىىىىىىىىوم المفروضىىىىىىىىىىىة علىىىىىىىىىىىىى شىىىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىىىأمين واآل ىىىىىىىىىىىار االق .5

 اإليجا ية لتقليصها في تك ي  الطلب على الحماية التأمينية.

 
ونعنىىىىىىىىىىي  هىىىىىىىىىىا رجىىىىىىىىىىوع شىىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىىأمين إلىىىىىىىىىىى ممارسىىىىىىىىىىة النشىىىىىىىىىىا  فيدراليىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىىأمين  .6

فىىىىىىىىىي إقلىىىىىىىىىيم كور سىىىىىىىىىتان العىىىىىىىىىراق والرقابىىىىىىىىىة االتحا يىىىىىىىىىة عليىىىىىىىىىه لتشىىىىىىىىىكي  سىىىىىىىىىوق وطنىىىىىىىىىي 
 عراقي مشتر  للتأمين.
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 56صفحة      

 

إلزاميىىىىىىىىىا  مىىىىىىىىىن بىىىىىىىىىاب حمايىىىىىىىىىة إشىىىىىىىىىاعة الطلىىىىىىىىىب علىىىىىىىىىى التىىىىىىىىىأمين وجعىىىىىىىىى  فىىىىىىىىىروع معينىىىىىىىىىة  .7
 (.3 روات الوطن )التأمين ضد خطر الحر  

 4و  را  عالقتها مع النشا  التأميني.حقوق اإلنسان  .8
 

هنىىىىىىىىىا  قضىىىىىىىىىايا أخىىىىىىىىىر  تتعلىىىىىىىىى   تفعيىىىىىىىىى   ور اإلشىىىىىىىىىرا  والرقابىىىىىىىىىة ) يىىىىىىىىىوان التىىىىىىىىىأمين العراقىىىىىىىىىي 
الىىىىىىىىىىىىى ي أصىىىىىىىىىىىىىب  تعيىىىىىىىىىىىىىين رئيسىىىىىىىىىىىىىه، مىىىىىىىىىىىىىع األسىىىىىىىىىىىىىف، موضىىىىىىىىىىىىىوعا  للمحاصصىىىىىىىىىىىىىة الطائفيىىىىىىىىىىىىىة(، 

ف   ىىىىىىىىىىين الشىىىىىىىىىىركات العامىىىىىىىىىىة وال اصىىىىىىىىىىة )والحيىىىىىىىىىى  الىىىىىىىىىى ي وقىىىىىىىىىىع، كمىىىىىىىىىىا يبىىىىىىىىىىدو، و  ارة التنىىىىىىىىىىا
ين ال اصىىىىىىىىىىة(، وقىىىىىىىىىانون التىىىىىىىىىىأمين اإللزامىىىىىىىىىي مىىىىىىىىىىن حىىىىىىىىىوا   السىىىىىىىىىىيارات علىىىىىىىىىى شىىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىأم

 ... الخ. 1980لسنة 
 

نعىىىىىىىىىىىىىر  أن العديىىىىىىىىىىىىىد مىىىىىىىىىىىىىن هىىىىىىىىىىىىى   المطالىىىىىىىىىىىىىب والمقترحىىىىىىىىىىىىىات ذا طبيعىىىىىىىىىىىىىة إشىىىىىىىىىىىىىكالية وقىىىىىىىىىىىىىد ال 
اإلجمىىىىىىىىىاع صىىىىىىىىى با  بسىىىىىىىىىبب  تحضىىىىىىىىىى لىىىىىىىىى لك  توافىىىىىىىىى  جميىىىىىىىىىع أطىىىىىىىىىرا  القطىىىىىىىىىاع.  قىىىىىىىىىد يكىىىىىىىىىون 

  مىىىىىىىىىن طىىىىىىىىىرح وجىىىىىىىىىو  مصىىىىىىىىىال  متعارضىىىىىىىىىة لكىىىىىىىىىن ذلىىىىىىىىىك ال يعفىىىىىىىىىي أيىىىىىىىىىا  مىىىىىىىىىن هىىىىىىىىى   األطىىىىىىىىىرا 

 
 ببع  نببة ميلاببن   ميبب رن  اك نبب  كعبب  ميل يةبب ل كشببمك مينببممسس ماي ممبب  عبب  ي ببو ميتو  3

منسس  بب   ةممببا أك  اببنح مي  ببد ةت  نابب  ديببة م عبب ق يلق يببة  صببسوج البب يا يلن  شببة ميل عبب ق كببسس ميعبب 

 ميق  ق.

 
 بب   البب ك م عبب ق يقبب ة ماةابب ك  مينببممسس كعسبب م   ببس مكنل مبب ل   بب ق مينببممسس ميعوم بب  دال أةبب ل   4

مي  اببة  بب  ك بب مال  عةبب   كلببو " مي  ببدل مببسن ا   البب  ااوةبب   بب  "مبب ية ينبب  يلبب  و ديبب    ببوا ل مينببممسس

 مكنل م   مس  حا ميحع .

 

مينلسسبب  كببسس ربب يح  مينببممسس ملبب   يببوي  نببة  ببوا ل مينببممسس  كعبب    مةببل ميل عبب ق   ببر دي بب   

 ببل  ةحو ببو م نلبب ا معبب  سو ةلسس  ببة  بب  مينببممسس كاببحل ميعلببول أ  مي ببنيل أ  ميت يببة مي   سببة أ  ميع بب  

ايببع مينلسسبب   بب   قبب ا مينببممسس  نببة ميتسبب ج  ةببممسس ميلواحبب ل.    بب   البب ك مببس ميلن مببل ميحبب ة .    ةاببو 

م سبببة مينيالسبببو  بب     كببب ينلسس ل  ببب  ميلوينبببة ميت يسببةل يصببب يح ميلبببوأج  قببب  أ اما  ببب ا يشببوا ل مينبببممسس ميعو

 م  .مينا   م "مما  كس كت  ة دية ا ر ينتي    نة ةاسس ميع  نة  م مة ميناسس مال نل     ل 

 

 عببلس ةيببي مين  بب ل   ببل مينيالسببو كل  ببسس ميعببوم سسس ميببو س  عسشبب ك ةتببد يببة مييقببول  مببحا ةبب  سو 

 بببة مال نل  سبببة يابببر مبببس يببب ا ملماببب ل مي  يبببة امل ميع  بببةل  "كلببب  ةابببن س   بببوا ل مينبببممسس ميتل 

 ميلابب كلة مببس يبب ا ةبب  سو  ببوص  لببا م   ببة عببلس مشبب "   ممببن ل " ةل أ  اببن  ة د  ةبب ل يحنبب ل

 أكنببب   مييقبببوم  ميلنلسببب  س يلن كعبببة ا"ممبببنار.   ةممبببا أك  نينبببع اكبببس ميعببب منسس  ببب   بببوا ل مينبببممسس 

 ل امل     .كلقنوي 
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 57صفحة      

 

وجهىىىىىىىىىة نيرهىىىىىىىىىا.  فمىىىىىىىىىن خىىىىىىىىىالل الجىىىىىىىىىدل والحىىىىىىىىىوار البينىىىىىىىىىي، الىىىىىىىىى ي يفتىىىىىىىىىرض القبىىىىىىىىىول بىىىىىىىىىالرأي 
 الم اير، يمكن التوص  إلى الحدو  الدنيا لالتفاق على سياسات معينة.

 
نتقىىىىىىىىىاال مىىىىىىىىىن أي طىىىىىىىىىر   ىىىىىىىىى  التحفيىىىىىىىىىز إ ارتنىىىىىىىىىا للموضىىىىىىىىىوع لىىىىىىىىىي  مىىىىىىىىىن بىىىىىىىىىاب العتىىىىىىىىىب أو اال

مجتمىىىىىىىىىىىع وفىىىىىىىىىىىي االقتصىىىىىىىىىىىا  علىىىىىىىىىىىى تطىىىىىىىىىىىو ر وتعز ىىىىىىىىىىىز فهىىىىىىىىىىىم مشىىىىىىىىىىىتر  للتىىىىىىىىىىىأمين و ور  فىىىىىىىىىىىي ال 
 وكونه حاجة أساسية للتقدم.

 
نطمىىىىىىىىىى  أن نقىىىىىىىىىىرأ مىىىىىىىىىىا سىىىىىىىىىىيقوم بىىىىىىىىىىه قطىىىىىىىىىىاع التىىىىىىىىىىأمين )شىىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىىأمين منفىىىىىىىىىىر ة، جم يىىىىىىىىىىة 
  شىىىىىىىىىركات التىىىىىىىىىأمين و عىىىىىىىىىا ة التىىىىىىىىىأمين و يىىىىىىىىىوان التىىىىىىىىىأمين( تجىىىىىىىىىا  الموضىىىىىىىىىوع الم ىىىىىىىىىار فىىىىىىىىىي هىىىىىىىىى 

 المقالة.
 

الماضىىىىىىىىي أو  نىىىىىىىىو  التنبيىىىىىىىىه إال أن مقار ىىىىىىىىة االنت ابىىىىىىىىات مىىىىىىىىن موقىىىىىىىىف تىىىىىىىىأميني لىىىىىىىىم يكىىىىىىىىن فىىىىىىىىي
الحاضىىىىىىىىىىىر موضىىىىىىىىىىىىوعا  للمناقشىىىىىىىىىىىة، وقىىىىىىىىىىىىد نكىىىىىىىىىىىىون أول مىىىىىىىىىىىن بىىىىىىىىىىىىا ر إلىىىىىىىىىىىى طرقهىىىىىىىىىىىىا.  لىىىىىىىىىىىى لك، 

 ا أور نىىىىىىىىا  فىىىىىىىىىي هىىىىىىىى   المقالىىىىىىىىة و غنىىىىىىىىىاءنتوقىىىىىىىىع أن يتصىىىىىىىىد  المعنيىىىىىىىىون والقىىىىىىىىىراء المهتمىىىىىىىىين بمىىىىىىىى 
 تأمين العراقي.م تلف جوانب الموضوع لصال  قطاع ال 

 
 2009تشر ن األول  20لندن، 



 

 

 

 

 م تبة التأمين العراقي
 منشورات مصباح كمال

 
مكتبة التأمين العراقي مشررو  وويي   يترتف ا الرب ي يعنأ اتراتراش بنشرر الكتابات اي قارايا التأمين العراقي  

نشرها. وكتابات تأمينية اخرى.  ترحب المكتبة بما ير ها من متو ات كتب للنظر اي 
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