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ھكذا تتحّول الى ملیونیر في 8 أّیام... بالقانون

ھكذا تتحّول الى ملیونیر في ھكذا تتحّول الى ملیونیر في 88 أّیام... بالقانون أّیام... بالقانون
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"القانون ال یحمي المغّفلین"، مقولة نرّددھا مع كلّ عمل "ساذج" یقوم بھ أحد أفراد المجتمع، غالباً بھدف انتقاد الثقة المفرطة العمیاء"القانون ال یحمي المغّفلین"، مقولة نرّددھا مع كلّ عمل "ساذج" یقوم بھ أحد أفراد المجتمع، غالباً بھدف انتقاد الثقة المفرطة العمیاء

باآلخرین التي یمكن أن تؤّدي الى عواقب ال تحمد عقباھا، لكن من أین أتت ھذه المقولة الّشھیرة؟ وھل ھي حقیقّیة؟باآلخرین التي یمكن أن تؤّدي الى عواقب ال تحمد عقباھا، لكن من أین أتت ھذه المقولة الّشھیرة؟ وھل ھي حقیقّیة؟

حدثت ھذه القّصة قبل سنوات عّدة في الوالیات المّتحدة االمیركّیة. وفي تفاصیلھا، انھ كان ھناك شخص فقیر جداً فّكر في وسیلة ما یمكنھاحدثت ھذه القّصة قبل سنوات عّدة في الوالیات المّتحدة االمیركّیة. وفي تفاصیلھا، انھ كان ھناك شخص فقیر جداً فّكر في وسیلة ما یمكنھا

أن تنتشلھ من فقره لیصبح من االغنیاء في أن تنتشلھ من فقره لیصبح من االغنیاء في 88 أیام من دون أن یعمل. فقّرر نشر اإلعالن التالي في إحدى الصحف: "ترید أن تصبح غنّیاً؟ أیام من دون أن یعمل. فقّرر نشر اإلعالن التالي في إحدى الصحف: "ترید أن تصبح غنّیاً؟

ما علیك سوى إرسال دوالر واحد على العنوان المدّون".ما علیك سوى إرسال دوالر واحد على العنوان المدّون".

وفعالً نجحت خّطتھ بعد وفعالً نجحت خّطتھ بعد 88 أیام فقط وأصبح من االغنیاء، بعد أن قام المالیین من الناس بإرسال دوالراتھم الى عنوان سكنھ... ولكي یحمي أیام فقط وأصبح من االغنیاء، بعد أن قام المالیین من الناس بإرسال دوالراتھم الى عنوان سكنھ... ولكي یحمي

نفسھ، رّد علیھم في الّصفحة نفسھا شارحاً ما قام بھ. فثار الناس علیھ وقدّموا مالیین الشكاوى بحّقھ، ولكن فعلّیاً ال حّجة تدینھ وقد نالنفسھ، رّد علیھم في الّصفحة نفسھا شارحاً ما قام بھ. فثار الناس علیھ وقدّموا مالیین الشكاوى بحّقھ، ولكن فعلّیاً ال حّجة تدینھ وقد نال

مراده وأصبح غنّیاً بالفعل..مراده وأصبح غنّیاً بالفعل..

وقد أصدر القاضي االمیركي حینھا مقولتھ الّشھیرة التي ُتستعمل حتى أیامنا ھذه: "القانون ال یحمي المغّفلین"!.وقد أصدر القاضي االمیركي حینھا مقولتھ الّشھیرة التي ُتستعمل حتى أیامنا ھذه: "القانون ال یحمي المغّفلین"!.

ولإلضاءة على الموضوع من الّناحیة القانونّیة، یجزم المحامي الدكتور شربل عون عون في حدیث لموقعنا بأّن "أحداً ال یمكنھ أن یتجاھلولإلضاءة على الموضوع من الّناحیة القانونّیة، یجزم المحامي الدكتور شربل عون عون في حدیث لموقعنا بأّن "أحداً ال یمكنھ أن یتجاھل

القانون واالنظمة الصادرة عن المراجع الرسمّیة المعنّیة، والمواطنون ملزمون التقّید بھا شاؤوا أم أبوا".القانون واالنظمة الصادرة عن المراجع الرسمّیة المعنّیة، والمواطنون ملزمون التقّید بھا شاؤوا أم أبوا".  

أّما بالنسبة إلى موضوع "االحتیال على القوانین" فشّدد عون على أنھ ال یجوز ألي فرد التذّرع بجھلھ للقانون وال االحتیال علیھ بمعنىأّما بالنسبة إلى موضوع "االحتیال على القوانین" فشّدد عون على أنھ ال یجوز ألي فرد التذّرع بجھلھ للقانون وال االحتیال علیھ بمعنى

االحتیال. ولكن، في المقابل، یمكنھ االستفادة من الثغرات الموجودة في بعض القوانین، وھنا تجدر االشارة الى قّوة المحامي (الوكیل) فياالحتیال. ولكن، في المقابل، یمكنھ االستفادة من الثغرات الموجودة في بعض القوانین، وھنا تجدر االشارة الى قّوة المحامي (الوكیل) في

قضّیة ما، بحیث تمكن تلك القّوة في قدرتھ على االستفادة من عدم دّقة المواد والقوانین. كما یمكن أن یقوم االفراد بذلك، وھنا تكمنقضّیة ما، بحیث تمكن تلك القّوة في قدرتھ على االستفادة من عدم دّقة المواد والقوانین. كما یمكن أن یقوم االفراد بذلك، وھنا تكمن

احتماالت حصول تجاوزات وانتھاكات للقوانین".احتماالت حصول تجاوزات وانتھاكات للقوانین".

وفي ھذا االطار، دعا عون المواطنین الى "التنّبھ قبل توقیع أّیة معاملة قانونّیة، فالحیاة العملّیة لم تعد كالسابق، كل شيء تغّیر، واالموروفي ھذا االطار، دعا عون المواطنین الى "التنّبھ قبل توقیع أّیة معاملة قانونّیة، فالحیاة العملّیة لم تعد كالسابق، كل شيء تغّیر، واالمور

تعّقدت، والقوانین لن ترحمھ، فھي صارمة. وفي لبنان لألسف، لیست ھناك ثقافة قانونّیة في المجتمع، ما یؤّدي الى زیادة المنازعاتتعّقدت، والقوانین لن ترحمھ، فھي صارمة. وفي لبنان لألسف، لیست ھناك ثقافة قانونّیة في المجتمع، ما یؤّدي الى زیادة المنازعات

الفردّیة أمام المحاكم".الفردّیة أمام المحاكم".

واعتبر عون أّنھ "من شأن االعالم والصحافة تثقیف المجتمع قانونّیاً، ولألسف ھناك نقص في ذلك". وھنا أكّد االخیر بأّن الثقافة القانونّیةواعتبر عون أّنھ "من شأن االعالم والصحافة تثقیف المجتمع قانونّیاً، ولألسف ھناك نقص في ذلك". وھنا أكّد االخیر بأّن الثقافة القانونّیة

إنما تنّمي روح المشاركة لدى األفراد، ألّن القانون یرتبط بحیاة الفرد وھو ضمن مجتمعھ ولذلك ستؤدي الثقافة القانونّیة إلى تنمیة روحإنما تنّمي روح المشاركة لدى األفراد، ألّن القانون یرتبط بحیاة الفرد وھو ضمن مجتمعھ ولذلك ستؤدي الثقافة القانونّیة إلى تنمیة روح

الجماعة من خالل االعتیاد على أسلوب الحیاة السلیم بحیث ال یتعّدى على حقوق اآلخرین، وال یسمح للغیر بأن یعتدي على حقوقھ .الجماعة من خالل االعتیاد على أسلوب الحیاة السلیم بحیث ال یتعّدى على حقوق اآلخرین، وال یسمح للغیر بأن یعتدي على حقوقھ .
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وأخیراً، تمّنى على "كّل فرد استشارة أھل االختصاص قبل القیام بأّي حركة أو أمر قانوني، تجنباً ألّي مشكلة وللوقوع في خالفاتوأخیراً، تمّنى على "كّل فرد استشارة أھل االختصاص قبل القیام بأّي حركة أو أمر قانوني، تجنباً ألّي مشكلة وللوقوع في خالفات

ونزاعات".ونزاعات".
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