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المحامي د. شربل عون عون: نتمنى على فخامة "الرئیس" اعتبار
مسألة قانون العمل والضمان االجتماعي أحدى أھم أولويات عھده

األربعاء ١٦ تشرين الثاني ٢٠١٦   10:03 الموجز الیومي

 

دولة القانون" التي ننتظرھا جمیعاً في العھد الجدید، ما ھو مفھوم ھذه الدولة وكیف یتم بناؤھا؟ لإلجابة عن ھذه"
:األسئلة كان لـ"اإلقتصاد" ھذا اللقاء مع المستشار المعتمد لدى عدة ھیئات دولیة، المحامي د.  شربل عون  عون

كثیرا ما نسمع بدولة القانون ماذا نعني بدولة القانون من الناحیة الحقوقیة؟

دولة القانون لھا معاٍن عدة، ومن اھمھا خضوع واحترام الدولة بكافة سلطاتھا لمجموع القواعد القانونیة اي
احترام جمیع سلطات الدولة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة ألحكام القانون واألنظمة. ان اھم ما یطلبھ الشعب من
قیام دولة القانون ھو ضمان الحقوق والحریات الفردیة، فالجمیع یطمح الى حمایة اجتماعیة من قبل الدولة والى

.حریة الفرد عبر عدم تعسف السلطة العامة

واالھم ما یطلبھ الشعب ھو استقاللیة القضاء، ألن استقاللیة ھذا االخیر یشّكل المرتكز االساسي لقیام دولة
القانون. عندما یكون القضاء مستقال في عملھ وغیر خاضع لحزب معین أو سلطة معینة، عندھا یمكن للقاضي أن

یحكم ویطبق الجزاء على من یخالف القانون مھما عال شأن ھذا الشخص أو مركزه السیاسي. أن استقاللیة
القضاء مما ال شك فیھ بأنھ أمر صعب في لبنان وخصوصا ألننا في بلد صغیر والجمیع یعرف بعضھ ناھیك عن

التدخالت السیاسیة التي یطمح الیھا البعض في عدد كبیر من الملفات القضائیة. برأیي ان السلطة الفاسدة یمكن
.أن تؤدي الى فساد القضاء ولیس العكس

https://www.eliktisad.com/news/show/259616/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%AA%D9%85%D9%86%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://www.eliktisad.com/category/show/news/33/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A
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لماذا برأیكم ھناك عدم ثقة بین الشعب والسلطة السیاسیة بشكل عام؟ وھل یمكن للرئیس الجدید أن یلعب دورا في
ھذا الشأن؟

في الحقیقة ما حصل في اآلونة األخیرة بخصوص ملف النفایات قد جعل الشعب یشمّئز من تصرفات حّكامھ.
ماذا كان یفعل الوزراء في الحكومة في تلك المرحلة؟ لماذا لم یحاسب المسّبب وما ھي االجراءات التي قامت بھا

الدولة من اجل الحد من تلك المھزلة؟

ماذا عن المواد الغذائیة المضّرة بالصحة والتي ھي موجودة في األسواق، وماذا عن الكحول المضروبة الموجودة
في المطاعم؟

كل ھذه األمور ال یمكن ان تصحح اال بعد انتشار دولة القانون والقضاء على الفساد في الدولة بشكل عام. في ظل
عدم قیام دولة القانون فإن الجمیع ھو خاسر مھما كانت طائفتھ او مذھبھ. ثقة الشعب بالحكام یمكن أن تبدأ عند
محاسبة الفاسدین ولعل أھم ملف الذي ینتظر الشعب المحاسبة بموجبھ ھو ملف النفایات والمطلوب من الرئیس

 .عون الطلب من المعنیین انزال اشد العقوبات بالجھة المسببة لمسألة النفایات في لبنان

لقد أطلق فخامة الرئیس اسم "قصر الشعب" على القصر الجمھوري، ولماذ برأیي ال نفعل نفس االمر بالنسبة
للحكومة؟ لماذا ال تكون حكومة الشعب عن طریق فتح ابواب الوزارات للشعب اللبناني واعطائھم امكانیة

محاسبة كل وزیر من ضمن اعمال وزارتھ عن طریق تسھیل أمور الشكاوى امام الشعب عن كل وزیر مخالف
.للقانون وكل مدیر عام أو موظف عام

ماذا عن قضایا العمل والضمان االجتماعي؟ ماذا عن حقوق األجیر؟

في الحقیقة نتمّنى على فخامة الرئیس العماد میشال عون اعتبار مسألة قانون العمل والضمان االجتماعي من
.احدى أھم اولویاتھ في ھذا العھد

المطلوب ھو اعطاء ھیبة لوزارة العمل من خالل فرض عقوبات صارمة بحق ارباب العمل المتخلفین عن تطبیق
أحكام القانون، وھذا االمر ال یمكن أن یتحقق اال بعد زیادة عدد المفتشین لدى وزارة العمل الن عددھم الحالي ھو
ضئیل ووزیر العمل ال یمكنھ أن یفعل الكثیر بھذا الشأن اال بعد دعمھ من قبل الحكومة ورئیس الجمھوریة. زیادة
فعالیة التفتیش لدى وزارة العمل من شأنھ ان یقلّل من نزاعات العمل الفردیة أمام المحاكم التي عادة تطول كثیرا

.وال تشّجع االجیر من اللجوء الیھا االمر الذي یؤدي الى ھدر حقوقھ

كما والمطلوب محاربة الفساد لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي عن طریق فرض عقوبات على
المتخلفین من دفع االشتراكات. الجمیع یتكلم عن فساد لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وانا ال اعلم

لماذا ال یتم محاربة ھذا الفساد؟ أن االجیر یخسر من تعویض نھایة خدمتھ عند عدم التصریح عن اجره الحقیقي
لدى الضمان، ناھیك عن بعض ارباب العمل الذین ال یصرحون على االطالق عن اجرائھم لدى الصندوق
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الوطني للضمان االجتماعي. والوضع ھو مذري تماما في المناطق البعیدة عن المدن االساسیة اذ ال یتم التصریح
.عن االجراء على االطالق

المطلوب ایضاً التكلم مجددا عن ضمان الشیخوخة. بعد سن 64 ال یمكن لالجیر ان یستفید من أي ضمان صحي
.في ظل التشریعات الحاضرة وكما ال یستفید من أي معاش تقاعدي

أخیرا یمكننا االشارة بأن قانون العمل والضمان االجتماعي المعمول بھما حالیا بحاجة الى عدة تعدیالت جذریة،
اذ ھناك عدد كبیر من المواد باتت قدیمة وال بد من تعدیلھا لكي تصبح على مستوى االتفاقیات والمعاھدات

.الدولیة الملزمة والتوصیات غیر الملزمة التي تصدرھا منظمة العمل الدولیة من حین الى اخر


