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تعتبر صناعة التأمين من ضمن أكبر القطاعات األكثر ربحا في
اقتصاد الواليات المتحدة األمريكية ،و لألسف فإن القدر األعظم
من هذه األموال يأتي كنتيجة إلستراتيجية التبرؤ و التأخير و
البلبلة و الرفض ،وبينما تتصاعد األرباح تقوم هذه الشركات
بكل ما في وسعها لتمتنع عن دفع المطالبات ،وفيما يلي ست
خدع من خدع المهنة التي ال ترغب صناعة التأمين منك أن
تعرف شيء عنها:
 التبرؤ من المطالبات :بعض من شركات التأمين الضخمة
ذات الصيت الذائع تقوم بشكل روتيني بالتبرؤ من المطالبات
كمحاولة لقطع الطريق أمام الفرصة األخيرة ،بل أنها تتمادى و تكافئ الموظفين الذين يتنصلون بنجاح
من تلك المطالبات ،بينما تعاقب الشركات (أو حتى تفصل) الموظفين الذين ال يتنصلون من هذه المطالبات.
التأخير حتى حدوث الوفاة :تعرف العديد من شركات التأمين أنها إن قامت بتأخير المطالبات لمدة
طويلة فأنه هناك فرصة جيدة ألن يتخلى حامل البوليصة عن المطالبة ،وإذا لم تفلح هذه الوسيلة قد تلجأ
الشركة إلى التأجيل حتى يتوفى حامل البوليصة.
إرباك العمالء :يستند نظام السوق الحر برمته على فكرة أن هناك طرفين يستطيعان التوصل إلى تفاهم
بشكل عادل من خالل تعاقد ما ،فماذا يحدث حينما يقوم طرف من الطرفين بكتابة العقد بطريقة ال يأمل
الطرف الثاني في أن يفهمها؟ فالعمالء يشترون بوالص التأمين و لكنهم يدركون فقط فيما بعد حينما
يحتاجون إليها أن العقد يحتوي على “شرك” يسمح لشركة التأمين بالتنصل من دفع المطالبات.
التفرقة استنادا على سجل األرصدة :فبدال من اعتماد أقساط التأمين فقط على تقييمات المخاطرة ،تقوم
بعض شركات التأمين بحساب نفقات أكبر على أصحاب األرصدة الضعيفة ،و هذا من شأنه أن يعاقب
الفقير و أصحاب الدخول المحدودة و من عانوا من المشاكل المالية في وقت ما في الماضي ،كما
يعاني أيضا من هذا المنهج هؤالء الذين يفضلون أال يثقلوا بالديون و يدفعون فواتيرهم نقدا حيث أن قلة
األنشطة االئتمانية تؤثر بالسلب على سجل أرصدتهم.
البعد عن المرضى :إحدى طرق شركات التأمين لخفض النفقات هي إلغاء و أحيانا بأثر رجعي بوالص
التأمين الخاصة بالمرضى ،وقد تدفع بعض الشركات مكافآت إلى الموظفين الذين يقومون بتحقيق
“اإللغاءات المستهدفة”.
اإللغاء بسبب اتصال العميل :هل حدث في مرة من المرات عند حدوث إحدى المطالبات الصغيرة أنك
قررت دفعها من حسابك الخاص بدال من أن تتزايد المعدالت التأمينية الخاصة بك؟ إذا اتصلت لمحاولة
مناقشة تسديد المطالبة فمن المحتمل أال تنجح هذه الخطة ،ففي الغالب فإن شركات التأمين ستتنصل
من تجديد البوليصة لمجرد أن العميل اتصل ليستفسر عن إمكانية القيام بالمطالبة ،و حينما يتعلق األمر
بحماية األرباح فإنها ليست آمنة بشكل كافي.

ال دفع بدون ربح

حوادث اإلصابة و هروب مرتكبيها

حوادث السيارات

قد تكون حوادث اإلصابة و هروب مرتكبيها بوجه خاص من الحوادث المربكة
للضحايا.

كاميرا التليفون الخلوي

فالحادثة تقع سريعا و تضار السيارة و يفزع كل من فيها وقد يتعرض السائق البريء و الركاب
إلى اإلصابات ،بينما يختفي السائق المذنب.

في حالة وقوع حادثة سيارة لك قم
بالتقاط الصور باستخدام كاميرا
التليفون الخلوي وذلك لالحتفاظ
بالتفاصيل التي قد تكون ذات نفع لك
فيما بعد ،فالصور الملتقطة قد تقدم
أدلة هامة و تؤثر على صحة و قيمة
المطالبات الخاصة بك.

ما الذي يجب عليك أن تفعله في حالة
وقوع حادثة إصابة و هروب مرتكبيها:
احصل على العناية الطبية في حالة
االحتياج إليها
قم في الحال باالتصال بجهة تنفيذ
القانون و سجل تقرير عن الحادثة
قم بإبالغ شركة التأمين الخاصة
بك على الفور بالحادثة
حاول تحديد السيارة مرتكبة
الحادث و السائق المسئول
 أستعين باستشارة قانونية

حوادث اإلصابة و هروب مرتكبيها
السائق الذي يصدم عامل يقوم بتحميل
شاحنة يهرب من مسرح الحادثة و يعاني
الضحية من إصابات في األوعية الدموية في
الساق تستلزم استخدام المشاية و الكرسي
المتحرك ،ويقوم العامل المصاب و زوجته
بمقاضاة السائق الذي أحدث اإلصابة و هرب
بادعاء أنه كان خمورا و مقاضاة صاحب
العمل بتهمة القيادة المتهورة ،و التشغيل
المهمل و القيادة تحت تأثير المسكرات و
يصل الطرفان إلى تسوية قبل المحاكمة.

الكشف عن زيف األسطورة:

األسطورة:

األقساط التأمينية مبالغ فيها بسبب الدعاوى القانونية:
قد تكون األقساط التأمينية مرتفعة و لكنها ليست لها أي عالقة بالدعاوى القانونية ،و السبب األكبر هو
أن مرتكبي الجرائم يرفعون من التكلفة الطبية و أرباح صناعة التأمين تتضخم كل عام ،ففي عام 2004
سجلت صناعة التأمين أرباحا وصلت إلى  38.7مليار دوالر و هو سجل دائم ،وفي عام  2007قفز هذا
الرقم إلى  61.9مليار دوالر.
ومع ذلك فحتى هؤالء الذين يفضلون “إصالح الضرر” ال يستطيعون تقديم وعود بأن التقليل من
التعويضات المادية سيؤدي إلى أقساط تأمينية أقل ،على سبيل المثال قال المتحدث باسم الجمعية
األمريكية للتأمين السيد دينيس كيلي لجريدة شيكاغو تريبيون في عام “ 2005نحن لم نقدم وعودا
بتخفيض األسعار في حالة إصالح الضرر”.

األسطورة:
المكافآت التعويضية الكبيرة تمأل جيوب الوكالء القانونيين و ال تترك شيئا للضحايا:
ال يقوم الوكالء القانونيون في القضايا المدنية بحساب نفقاتهم بالساعة كما يفعل الوكالء القانونيون
اآلخرون ،فبدال من ذلك فهم يعملون على أساس “الرسوم االحتمالية” و هذا يعني انه في حالة فوزهم
يحصلون على نسبة مئوية من التعويضات ،وقد أدى نظام الرسوم االحتمالية إلى السماح لألمريكان بقدر
من الوصول إلى العدالة بشكل يصعب ببساطة تخيله في العديد من الدول ،فكل فرد أمريكي بغض النظر
عما يملكه من أموال يستطيع المطالبة بحقه في المحكمة مع حصوله على تمثيل قانوني و هذا شيء
عظيم.

األسطورة:
الدعاوى القانونية تمنع الناس من التطوع في الكشافة أو التحالفات الصغيرة و برامج األطفال األخرى:
و هذا خطأ كبير ،فهذه األسطورة مثلها مثل الكثير من األساطير قد نشرتها مجموعات ذات مصالح
خاصة تحرص على تقييد الحقوق القانونية لألمريكان ،و الحقيقة أن قانون حماية المتطوعين لعام 1997
يوفر الحصانة للمتطوعين العاملين على أسس غير ربحية أثناء أدائهم ألعمالهم الخيرية.

إهمال دور المسنين

إن تقديم االهتمام السكني للمقيمين في بيوت المسنين ال يكون دائما كما تشير الوعود في
النشرات التسويقية ،ففي حالة وجود مسألة تتعلق بالسالمة أو اإلصابة ،يكون من الصعب
في الغالب تحديد مسببات المشكلة ،فالموظفون يتحفظون في الكالم و قد يكون المسنون غير
راغبين في شرح ما حدث أو غير قادرين على ذلك.
فالبالغون المسئولون الذين تساورهم الشكوك في قصور الرعاية في دور المسنين أو في
حالة تسبب هذه الدور في اإلصابة ،عليهم الحصول على الرعاية الطبية ألحبائهم و إبالغ
أدارة الدار بما يقلقهم و الحصول على االستشارة القانونية ،و يستطيع الوكالء القانونيون
المعتادون على موضوعات دور رعاية المسنين
معاونة األحباء المسنين في الحصول على قدر
عالي من الرعاية أو تحديد أسباب اإلصابات و
تقديم األطراف المعنية للمساءلة.

دور اإلقامة المعيبة
عائلة سيدة مسنة تبلغ من العمر
 89عاما توفت من جراء تلوث
قرح الفراش قامت بمقاضاة
منشأة لرعاية المسنين ،فبعد أن
أثبت الوكيل القانوني للعائلة أن
الدار قد أهملت نظرا لقلة وجود
الموظفين و تأخير عالج مفصل
الورك المكسور و القصور في
تغيير وضع المريضة ،قضت لجنة
المحلفين بحكم يقضي بدفع مبلغ
1و 29مليون دوالر.

حوادث السيارات:
عند وفاة ضحايا حوادث السيارات ،فإن الدعاوى القضائية التي ترفع بالنيابة
عنهم عن طريق وكالء قانونيين متمرسين في حوادث العربات قد ساعدت
األحباء في استعادة حقوقهم المالية ،فيحق لضحايا حوادث السيارات و األحياء
منهم الحصول على اإلنصاف المالي بما يشمل فقد الزوج الشريك و الكرب
المعنوي و األلم و المعاناة.

القتل الخطأ:
السائق الذي تعرض النفجار إطار سيارته و اندفعت السيارة منحرفة إلى منطقة األمان
على الجسر حينما صدمت سيارته بقوة من الخلف سيارة أخرى ،وتوفي السائق في
غرفة الطوارئ متأثرا بإصابات عديدة جراء التصادم و الحريق الذي نشب ،وقام أوالده
البالغون بمقاضاة سائق السيارة ووالديه و هما في الوقت نفسه أصحاب العمل ،وقام
الوكيل القانوني للعائلة بتقديم ادعاء “إهمال من تم الوثوق به” حيث أن السائق الذي تسبب
في الحادث و الوفاة كان يقود و هو في حالة تأثر و بسرعة مبالغ فيها ،و تمكن الطرفان من
تسوية المسألة بالوساطة الودية.

مسئولية المنشآت التي تقدم
الكحوليات عن إحداث اإلصابة
لدى العديد من الواليات “قانون خاص بالمحال التي تقدم
المشروبات المسكرة” و ذلك لحماية العامة من المواطنين
المخمورين ،و كانت كلمة “شراب مسكر” تستخدم منذ
القرن التاسع عشر لإلشارة إلى المشروبات الكحولية التي
تباع بشكل تجاري في وحدات بيع المشروبات المسكرة،
و جرى العرف أن تشريعات الوالية تحمل البار أو الحانة
أو المنشآت التجارية التي تقدم المشروبات الكحولية
المسئولية في حالة أن يصبح العميل المقدم له المشروب
مخمورا بدرجة واضحة و بالتالي يضر اآلخرين أو يضر
بممتلكاتهم و هذا ما يحدث غالبا في حوادث السيارات،
و تعرف الواليات كلمة “مخمور” بشكل مختلف ،ولكن
معظم القوانين تقول أن المنشأة التجارية مسئولة قانونا
حينما يدرك الموظفون أن هناك عميل قد تأثر بشكل قد
يضر بطرف ثالث بريء.

السائق تحت تأثير المشروب الكحولي
قتلت سيدة كانت تقود دراجة بخارية مع زوجها حينما
اصطدما بسيارة يقودها سائق تحت تأثير المشروب
الكحولي و كان خارجا من منطقة إيقاف السيارات الخاصة
بالبار ،وقام الوكيل القانوني للزوج بمقاضاة المنشأة التي
تبيع المشروبات المسكرة لإلفراط في تقديم المشروبات
للمدعى عليه و تعديل فيديو المراقبة الذي أظهر بوضوح
الحالة المتدهورة للسائق ،أقرت لجنة المحلفين بتعويض
المدعي بمبلغ 2و 14مليون دوالر.

محمد الزيدي
للخدمات القانونية
1990 W. Camelback Road, Suite 416
Phoenix, AZ 85015
المطالبة برد الخدمات
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رسل المعاونة

نود منك أن تتخذ من شركتنا شركتك القانونية فإذا احتجت إلى االهتمام
بالمسائل القانونية من فضلك أبلغنا بذلك فإن كنا غير متخصصين في هذا
المجال القانوني فلسوف نشير عليك بالشركة القانونية صاحبة االختصاص
من فضلك قم بترشيحنا إلى عائلتك و أصدقائك و جيرانك لتلبية احتياجاتهم
القانونية و نحن نرحب بفرصة المعاونة.

اتصل بنا فستشعر
بأن أمورك قد أصبحت
في حالة أفضل بكثير.
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مكاتب المحامي محمد الزيدي للخدمات القانونية يفوز بمليون دوالر في
قضية أخرى للمسلمين:
محمد الزيدي هو وكيل قانوني محلي من منطقة فونيكس
و هو يمارس القانون في والية أريزونا منذ  17عاما خدم
فيها مسلمي الوادي و الجالية العربية هناك ولقد أضاف حاليا
نجاحا جديدا لممارساته القانونية المعروفة و الذائعة الصيت،
فلقد نجح السيد الزيدي في كسب عدة قضايا هامة في مجال
اإلصابات و القتل الخطأ على مدى السنوات السبعة عشر
الماضية ،و حديثا قامت شركة الزيدي بمعاونة مسلمي الوادي
الشرقي الذين تعرض أحباؤهم.
لحوادث تصادمية مأساوية و كارثية شملت العديد من
السيارات ،فقد لجأ أحد المدعين الذي كان في إحدى السيارات
إلى االتصال بوكيل قانوني آخر للحصول على الخدمات
القانونية منه و قام الوكيل القانوني برفض القضية حيث أنه لم
يستطيع تحديد وجود التأمين للسائق المخطئ ،ومع ذلك تمكن
السيد الزيدي بما له من تحريات دقيقة بتحديد التأمين الخاص بمطالبات
عميله و عمل جاهدا الستعادة ما يقرب من مليون دوالر لتغطية خسائر
عميله.
ولقح تخلل هذه القضية بشكل خاص وجود السائق المخطئ تحت تأثير
الخمر و كان قد ترك البار للتو و هو البار المعرف جيدا بالمبالغة في
تقديم المشروبات لنزالئه ،ورغم أن القوانين في والية أريزونا الخاصة
بالقيادة تحت تأثير الخمور هي من أكثر القوانين صرامة في الدولة فإن
المئات من الناس مازالوا يصابون و يقتلون بسبب السائقين المخمورين
في هذه الوالية كل عام ،وقام السيد الزيدي بمتابعة “إجراءات محل
الخمور” في هذه القضية حيث أن البار قام عن قصد بتقديم المشروبات
الكحولية إلى شخص مخمور بالفعل ،إن قانون والية أريزونا يقر
بأن المسئولية عن إحداث اإلصابات بسبب السائق المخمور ال تنتهي
بالضرورة عند السائق نفسه ،بل تسمح والية أريزونا لهؤالء الذين

تعرضوا لإلصابة بسبب سائق مخمور أن يحملوا
المسئولية إلى هؤالء الذين كان لهم دور في وقوع الحادث
ـ حيث أن قوانين مسئولية الخمور في والية أريزونا أو
“قوانين محال الخمور” تحمل المنشآت التي تبيع الخمور
لنزالئها المسئولية المدنية.
فالمنشآت التي تبيع المشروبات الكحولية إلى نزالئها و
تعرف عنهم أنهم مخمورون أو عليها منطقيا معرفة ذلك
قد تعتبر مسئولة مسئولية مدنية عن اإلصابات التي تنج
من جراء حوادث المخمورين ،وبموجب قانون والية
أريزونا فإن بيع المشروبات الكحولية إلى شخص مخمور
بشكل واضح من شأنه أن يخلق مخاطرة متوقعة تهدد
العامة ،ويقوم السيد محمد الزيدي بالبحث و التقصي عن
كل المصادر الممكنة الستعادة الحقوق في أي نوع من.
اإلدعاءات باإلصابات أو اإلهمال ،فالبار كان من الممكن أال يعتبر
عرضة للمساءلة و األفراد المصابين كان من الممكن تركهم بدون أي
نوع من التعويضات.
إن خبرات السيد الزيدي قد أحدثت اختالفا كبيرا في حياة العديد من
مسلمي والية أريزونا و المقيمين العرب هناك الذين أتوا إليه طلبا
للمعاونة القانونية ،فهو يتكلم لغتهم و يتفهم ثقافاتهم و التحديات الثقافية
التي يتعرضون لها في العالم.
ولقد كسبت شركة الزيدي قضايا هامة أخرى ومنه قضايا وحشية
الشرطة الفيدرالية و االتهامات الجنائية ،وقضايا القيادة تحت تأثير
الخمور وقضايا القتل الخطأ و قضايا اإلصابات الشخصية و غيرها.
ويقوم السيد محمد الزيدي بممارسة قضايا اإلصابات الشخصية و
الممارسات الطبية المعيبة ،تستطيع االتصال به
في رقم602-306-1111 :

