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بزنس جورنال  /تأمين

ناجي سلطانم (المدير العام):

 Victoire Insuranceتتميـز ببوليصـة إستشفـاء
غير محددة القيمة مهما كلّف العالج ،مع ضمان تجديدها

عدد كبير من األشخاص يقتلون سنوي ًا
بسبب حوادث السير ،ما هي برأيكم
األسباب والحلول؟
ع��دد ضحايا السير في لبنان يكاد يفوق
ضحايا التفجيرات الداخلية واإلضطرابات
األم��ن��ي��ة بما ف��ي ذل��ك ضحايا ال��ح��رب مع
إس��رائ��ي��ل وس���وري���ا .ف��ه��ن��اك ح���وال���ي 700
ش��خ��ص ي��ق��ت��ل��ون س��ن��وي � ًا ج����راء ح����وادث
السير  ،عدا الضحايا الذين ال نعرف عنهم،
واإلعاقات الجسدية والنفسية الجسيمة،
والتكاليف الباهظة عليهم وعلى ذويهم
وعلى شركات التأمين .وعلى عكس ما
يعتقد العديد ،تأتي السرعة والتهور في
القيادة في أسفل قائمة األسباب المؤدية
الى حوادث السير ،وفي طليعتها:
 -1التساهل ف��ي منح دف��ت��ر ال��ق��ي��ادة :أنا
شخصي ًا أط��ل��ق��ت ع��ل��ى رخ��ص��ة ال��ق��ي��ادة
اللبناني إسم «اإلذن بالقتل» (A License
 )to killحيث أن ع���دداً كبيراً م��ن الناس
يحصلون ع��ل��ى ال��رخ��ص��ة دون الخضوع
إلم��ت��ح��ان ف��ي ال��ق��ي��ادة ،وه���م ال يعرفون
أصول القيادة وقوانين السير .وما نطلبه
م��ن ال��دول��ة أن يخضع ك��ل ح��ام��ل رخصة
ال���ى إم��ت��ح��ان ق���ي���ادة ج���دي���د ،ل��ل��ت��أك��د أو ًال
م��ن صحته وأن��ه ال يحمل أم��راض � ًا تعرضه
وت��ع��رض اآلخ��ري��ن للخطر أث��ن��اء ال��ق��ي��ادة:
(ضعف نظر ،وق��وع في النقطة ،إعاقة).
ّ
التأكد من أن حامل الرخصة يعرف
وثاني ًا
جميع اإلش����ارات والقوانين التي تحميه
وتحمي سواه من الحوادث.
 -2وج����ود ع���دد ك��ب��ي��ر م��ن ال��س��ي��ارات غير
الصالحة للسير على الطرقات :فبعضها
س���ي���ارات م��ه��ت��رئ��ة ،أو م���ن دون إش�����ارات،
وس��واه��ا م��ن المشكل ال��ك��ث��ي��رة .والحل
ي��ك��ون بتفعيل ال��ح��واج��ز خ��ص��وص� ًا خ��ارج
بيروت وجبل لبنان لتوقيف هذه السيارت
ال��ت��ي ل���م ت��خ��ض��ع ل��ف��ح��ص ال��م��ي��ك��ان��ي��ك
وتغريمها.
 -3ع���دم وج���ود ط��رق��ات ص��ال��ح��ة للسير:
ح��ي��ث م��ن ال���ض���روري ق��ب��ل إن����ارة ال��ش��وارع،
تخطيط ال��ط��رق��ات وت��ن��ظ��ي��ف��ه��ا ،ووض��ع
م��راي��ات صغيرة تساعد على ال��رؤي��ة في
وسد جميع الحفر .فعلى
الليل والضباب،
ّ
س��ب��ي��ل ال���م���ث���ال ق��ت��ل  6أش���خ���اص على
«أوت���وس���ت���راد ظ��ه��ر ال��ب��ي��در» بسبب حفرة
كبيرة وسط الطريق لم يتم ردمها .وأيض ًا

�م وض��ع عائق من
على «جسر الفيات» ت� ّ
الباطون على أول الجسر لمنع الشاحنات
من المرور ،لكنه ّ
شكل في الوقت نفسه،
خطراً على جميع السيارات التي يمكن
أن تصطدم ب��ه ف��ي ال��ل��ي��ل ،السيما أي��ام
الشتاء ،ألنه ال يمكن رؤيته بشكل واضح
حتى ولو كانت سرعة السيارة متدنية.
�دن وإح���ت���رام ال��ق��وان��ي��ن:
 -4ن��ق��ص ال��ت��م� ّ
حيث ن��رى أغلب األوق���ات ح���وادث سببها
ق ّلة الوعي ،والمرور عكس السير ،أو عبور
األوت��وس��ت��رادات م��ن جهة ال��ى أخ��رى فوق
الرصيف القاطع.
 -5وأخ��ي��را َ  -ول��ي��س آخ����راً -ت��أت��ي السرعة
والقيادة تحت تأثير الكحول والمخدرات:
ه���ذا ال��ن��وع م��ن ال���ح���وادث ن�لاح��ظ��ه بعد
منتصف الليل ،وعلى األوتوسترادات خارج
بيروت ،باتجاه الشمال أو الجنوب.
يصح القول بأن «المصيبة جمعتنا».
وهنا
ّ
ال��م��وت ب��ح��وادث السير جمع اللبنانين،
فهذا الكابوس ال يفرق بين ضحية وأخرى
من هذه المجموعة أو ذاك الحزب أو تلك
الطائفة .الكل معرّض لشبح الموت.
ما هي مقترحاتكم لقانون «حق
ال ّدم» ،في حال تعرض أحد األشخاص
للوفاة بسبب حادث السير؟
في لبنان القاضي يقرر إستنسابي ًا المبلغ
ال���م���ق���در ك��ت��ع��وي��ض ل��ع��ائ��ل��ة ال��ش��خ��ص
المتوفي .حيث ممكن أن يحكم بمبلغ
 100أل���ف دوالر ،وه���و مبلغ م��رت��ف��ع ج���داً لم
يكن أح��د يتوقعه .أو يحكم بمبلغ قليل
ج��داً ،ونجد العائلة قد تعرّت من أي سند،
رب العائلة.
خصوص ًا إذا ك��ان المتوفي ّ
وف��ي ه��ذا ظلم كبير .حيث في كل دول
العالم هناك قانون حساب تعويضات
يتبعونه يطبق على كل األشخاص .هذا
الوضع في لبنان يؤذي شركات التأمين
ضد األخطار
التي تصدر البوليصة اإللزامية ّ
الجسدية من حوادث السير ،حيث معيدو
التأمين إذا وجدوا أن الدولة تصدر أحكام ًا
بطريقة عشوائية ،ودون ق��اع��دة مع ّينة
ي���رف���ع���ون ع��ل��ي��ن��ا االك���ل��اف ال���ت���ي نضطر
بالتالي الى زيادتها على البوليصة.
كيف تقيمون الوعي التأميني لدى
اللبنانيين؟

ناجي سلطانم :عدد ضحايا السير يكاد يفوق
عدد التفجيرات الداخلية

اللبنانيون يملكون وعي ًا كبيراً في هذا
يصدر
ال��م��ج��ال .أي���ام ال��ح��رب ،ك��ان لبنان
ّ
ب��وال��ص ت��أم��ي��ن بقيمة  400مليون دوالر،
بما يساوي مجموع إصدارات كل البلدان
ال��ع��رب��ي��ة .بينما ك��ان��ت ال��س��ع��ودي��ة تمنع
التأمين ألن��ه��ا تعتبره ح��رام � ًا ف��ي ال��دي��ن.
أم��ا ال��ي��وم فقد سبقتنا العديد م��ن هذه
البلدان ،وعلى رأسها المغرب .والسبب
يعود الى تدفق أع��داد كبير من الجاليات
األجنبية الى تلك المناطق مثل اإلم��ارات
وقطر وس��واه��ا ،حيث يلزمون الشركات
التي يعملون فيها على تأمينهم .إضافة
أن الحكومات ف��ي البلدان العربية بات
لديها وع��ي على أهمية ف��رض التأمين
�����دة م���ث���ل ال���س���ي���ارت
ع���ل���ى ق���ط���اع���ات ع� ّ
واإلستشفاء والمنشآت وغيرها.
هل تشجعون الزامية التأمين على
القطاع الصحي؟
التأمين اإلستشفائي يتبع قدرة الشخص
على شراء البوليصة ،وبالتالي ال يمكن
ف��رض��ه .ب��ل ي��ج��ب تحسين أداء الضمان
اإلج���ت���م���اع���ي .ال�����������وزارات ال��م��ت��خ��ص��ص��ة
ح���اول���ت ج���اه���دة ال���وص���ول ال���ى ح� ّ
��ل مع
ال��ض��م��ان لكنها ل��م تنجح بشكل كبير.
والمستشفيات هي التي تعاني ألنها ال
تستر ّد أموالها اال بعد وقت طويل ،وهذا
مؤسف.

