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القانون اللبناني يلزم الجميع مكافحة وباء كورونا

الصحية العامة املنصوص عليها يف القانون."...
كام تنص املادة  19عىل ان "يؤ ّمن املحافظ
ادخال املرىض املعوزين اىل املستشفيات
الحكومية يف املحافظة باوامر يصدرها اىل مدير
املستشفى وفقا المكانات هذه املؤسسات".

األمن العام :مواكبة للتعبئة ومساعدة وقائية
يف  11اذار  2020اعلنت منظمة الصحة العاملية ان فريوس كورونا املستجد اصبح
وباء عامليا .عندها انربت املديرية العامة لالمن العام ،يف موازاة مواكبتها تطبيق
اجراءات التعبئة العامة ،اىل حامية صحة اللبنانيني واالجانب املقيمني ،واللبنانيني
العائدين من االنتشار ،ومدت يد املساعدة الوقائية واالنسانية قدر امكاناتها
يظن عدد كبري من الناس ان وزارة الصحة
العامة هي الجهة الوحيدة املعنية مبلف حامية
صحة املواطنني ضمن الدولة ،ومبسؤولية
مكافحة االوبئة واالمراض ومنع انتشارها .غري
ان الحقيقة تؤكد انه ،اىل جانب دورها االسايس
واملحوري يف هذا املجال عىل امتداد مساحة
الوطن ،يفرض القانون اللبناين ايضا عىل جميع
املواطنني وكل الجهات الرسمية وغري الرسمية،
موجب القيام مبكافحة اي امراض او اوبئة .كل
ذلك ضمن اطار قانوين معني.
اي معايري تعتمدها منظمة الصحة العاملية
للقول ان مرضا ما اصبح وباء عامليا او جائحة؟
من هي ابرز الجهات املعنية قانونا يف لبنان
مبكافحة اي وباء؟ ما الفرق بني اعالن حالة

التعبئة العامة او اعالن حالة الطوارئ؟ واي
دور امني وقايئ وانساين قامت به املديرية
العامة لالمن العام وال تزال يف مجال التصدي
لوباء كورونا؟

الوباء او الجائحة

منظمة الصحة العاملية هي الجهة التي تحدد
ما اذا كان اي مرض ما يعد او ال يعد وباء
عامليا او ما يسمى بالجائحة (.)Pandemic
اما ابرز املعايري التي تستند اليها الجل تقرير
ذلك ،فهي ثالثة :مدى سهولة انتقاله من
شخص اىل آخر ،مدى توسع النطاق الجغرايف
النتشاره برسعة ،تسببه بالوفاة او باعراض
دامئة او موقتة للمصاب واملحيطني به.

االمن العام يقوم بتعقيم مخيامت الوافدين السوريني يف كل املحافظات.

يف ظل ترجيح منظمة الصحة العاملية استمرار
جائحة كورونا ملدة غري قصرية ،من املفيد
التطرق اىل مسؤولية كل املواطنني وجميع
الجهات الرسمية وغري الرسمية عىل صعيد
مكافحة ذلك الوباء ،ليك يتحمل كل منهم
مسؤولياته القانونية تجاه املجتمع.

وزير الداخلية والبلديات

كل مواطن مسؤول

عىل سبيل املثال ال الحرص ،نذكر ان املادة
 604من قانون العقوبات اللبناين الصادر
باملرسوم االشرتاعي رقم  340يف تاريخ  1اذار
 1943تنص عىل االيت" :من تسبب عن قلة
احرتاز او اهامل او عدم مراعاة القوانني او
االنظمة يف انتشار مرض وبايئ من امراض
االنسان عوقب بالحبس حتى ستة اشهر.
واذا اقدم الفاعل عىل فعله وهو عامل باالمر،
من غري ان يقصد موت احد ،عوقب بالحبس
من سنة اىل ثالث سنوات فضال عن الغرامة".
بالتايل ،جميع املواطنني من دون استثناء ،ايا
تكن صفتهم او مهنتهم ،ملزمني قانونا اخذ
االحتياطات الالزمة ملنع نقل عدوى او مرض
اىل االخرين تحت طائلة تعرضهم للعقوبات.

تنص املادة  31من قانون املختارون واملجالس
االختيارية الصادر يف تاريخ  27ترشين الثاين
عام  1946عىل انه يجب عىل املختار:
 -1اخبار السلطة االدارية عن االمراض املعدية
والوبائية التي تصيب االشخاص والحيوانات.
 -2حمل االهلني عىل التلقيح عند حصول وباء
والسعي بجميع الوسائل اىل منع االختالط اىل
ان تتخذ الحكومة التدابري الصحية النهائية.

االغاثة الزامية

البلدية

تنص الفقرة االوىل من املادة  567من قانون
العقوبات عىل انه" :من وجد يف مواجهة
شخص يف حال الخطر بسبب حادث طارىء او
بسبب صحي ،وكان بوسعه اغاثته او اسعافه،
بفعل شخيص او بطلب النجدة ومن دون ان
يعرض نفسه او غريه للخطر وامتنع مبحض
ارادته عن ذلك يعاقب بالحبس من شهر اىل
سنة وبالغرامة من مائتي الف اىل مليوين لرية،
او باحدى هاتني العقوبتني".
بالتايل ،ان كل مواطن يصادف شخصا مصابا
بعارض صحي او بوباء ،وكل مستشفى او مركز
صحي وسواهام يصل اليهم مثل ذاك الشخص،
وميتنع اي منهم عن اسعافه واغاثته يتعرضون
للعقوبات املذكورة اعاله.

دوريات لالمن العام بهدف التأكد من التزام املواطنني اجراءات التعبئة العامة.

املختار

ان املادة  74من قانون البلديات الصادر تحت
الرقم  118يف تاريخ  30حزيران  1977ويف
معرض استعراضها لواجبات رئيس السلطة
التنفيذية يف البلدية ،اي رئيس البلدية يف كل
البلديات ما عدا بلدية مدينة بريوت حيث
ان رئيس السلطة التنفيذية فيها هو املحافظ،
ذكرت ان من واجبه:
• اتخاذ التدابري يف شأن مكافحة السكر واالمراض
الوبائية او السارية وامراض الحيوانات.
• كل ما يختص بحامية صحة االفراد والصحة
العامة.

القامئقام

تنص املادة  36من قانون التنظيم االداري

اللواء ابراهيم اعطى
توجيهاته بتوزيع حصص
غذائية على املحتاجني
في كل املحافظات

الصادر باملرسوم االشرتاعي رقم  116يف تاريخ
 12حزيران  1959عىل انه "يفرض القامئقام
التدابري الصحية القانونية ،"...واملادة  37عىل
انه "ينسق القامئقام العمل بني دوائر الصحة
العامة والوحدات الصحية التابعة للبلديات"،
واملادة  34ان "يحدد القامئقام باالتفاق مع
طبيب القضاء منهاج العمل الصحي شهريا
وعىل طبيب القضاء ان يقدم شهرا فشهرا
اىل القامئقام تقريرا عن الحالة الصحية يف
املنطقة".

املحافظ

تنص املادة  18من قانون التنظيم االداري
املشار اليه انفا ،عىل انه "يتخذ املحافظ جميع
االجراءات التي يراها رضورية لتطبيق القواعد

معلوم ان وزير الداخلية والبلديات هو الرئيس
التسلسيل لجميع املحافظني ،القامئقامني،
البلديات ،واملخاتري .بالتايل ،هو املعني قانونا
مبتابعة حسن قيامهم بواجباتهم ،وانزال
العقوبات التأديبية يف حق كل من يقرص منهم
واحالته عىل القضاء املختص يف الحاالت التي
تستوجب ذلك .يف املقابل ،ميكن اي مواطن
ابالغ الوزير ،مبوجب اخبار شفهي او خطي او
شكوى تقدم اصوال ،عن اي تقصري او مخالفة
تصدر عن اي منهم ليبنى عىل اليشء مقتضاه
القانوين املناسب .كام ميكن لكل مواطن
مترضر من ذاك التقصري ،مراجعة القضاء
املدين او الجزايئ املختص.

وزارة الصحة العامة

الكل يعلم ان وزارة الصحة العامة هي الجهة
االوىل املعنية باملرفق الصحي عىل كامل
االرايض اللبنانية .يف هذا السياق نشري ،عىل
سبيل املثال ال الحرص ،اىل ان املادة  20من
قانون تنظيم وزارة الصحة العامة الصادر
باملرسوم رقم  8377يف تاريخ  30ترشين الثاين
عام  ،1961اولت دائرة الحجر الصحي يف
الوزارة املهامت التالية:
• وقاية البالد من ترسب االمراض الوبائية
اليها ،ومنع انتقالها اىل الخارج ،واتخاذ
التدابري الالزمة لهذه الغاية عىل الحدود الربية
والبحرية والجوية وفقا لالنظمة الصحية
الدولية.
• تأمني تلقيح املسافرين يف مراكز التلقيح
الدولية يف مرفأ بريوت وطرابلس ،ومطار
بريوت.
كام اولت املادة  19دائرة مكافحة االمراض
االنتقالية مهامت مراقبة سري االعامل املتعلقة
مبكافحة هذه االمراض والوقاية منها والقيام
بالتحقيقات الوبائية محليا عند االقتضاء
ملعاونة اطباء االقضية...
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الصيدليات وتجار االدوية

تنص املادة  93من قانون مزاولة مهنة الصيدلة
يف لبنان الصادر يف تاريخ  31ترشين االول عام
 1950عىل ان يعاقب بالحبس من شهر اىل
سنة اضافة اىل الغرامة ،كل صاحب صيدلية
او مستودع او مصنع لالدوية او مستورد او
وكيل ميتنع عن بيع االدوية او يقفل محله من
دون مأذونية من وزارة الصحة ،وللمحكمة
ان تقيض مبصادرة املواد املقصود احتكارها
وباقفال املحل موقتا او نهائيا.

مجلس الوزراء

بحسب املادة  17من الدستور اللبناين تناط
السلطة االجرائية مبجلس الوزراء .بالتايل ،هو
السلطة التنفيذية التي لها حق ،ومن واجبها
اتخاذ كل القرارات الالزمة ملواجهة اي وباء او
اي مشكلة اخرى.
يف  15اذار اتخذ مجلس الوزراء قرارا بالتعبئة
العامة يف وقت كان البعض يطالبه باعالن
حالة الطوارئ.
ما الفرق القانوين بينهام؟
لتوضيح الصورة بشكل سهل ومبسط ،ال بد
من استعراض ما يأيت:
اوال :تنص املادة االوىل من قانون اعالن حالة
الطوارئ او منطقة عسكرية الصادر باملرسوم
االشرتاعي رقم  52يف تاريخ  5آب  1967عىل
ما ييل" :تعلن حالة الطوارىء او املنطقة
العسكرية يف جميع االرايض اللبنانية او يف
جزء منها:
 عند تعرض البالد لخطر داهم ناتج منحرب خارجية او ثورة مسلحة او اعامل او
اضطرابات تهدد النظام العام واالمن او عند
وقوع احداث تأخذ طابع الكارثة".
ثانيا :تنص املادة  2من قانون الدفاع الوطني
الصادر باملرسوم االشرتاعي رقم  102يف تاريخ
 16ايلول عام  1983عىل االيت:
" -1اذا تعرض الوطن او جزء من اراضيه او
قطاع من قطاعاته العامة او مجموعة من
السكان للخطر ميكن اعالن:
ا -حالة التأهب الكيل او الجزيئ للحد من
تعرض السكان واملنشآت الحيوية للخطر،
ولتأمني عمليات التعبئة واستخدام القوى
املسلحة.

مجلس النواب

االمن العام يقدم
املساعدات االنسانية من
دون اي ضجة اعالمية

ب -حالة التعبئة العامة او الجزئية لتنفيذ
جميع او بعض الخطط املقررة".
بالتايل ،من الواضح ان اعالن حالة الطوارئ
يوجب وجود حالة او حاالت ذات طابع حريب
او ثورة مسلحة او احداث تأخذ طابع الكارثة
كالفيضان او الزلزال ...يف حني ان اعالن التعبئة
العامة يتم عند تعرض البالد او منطقة منها
لخطر اخر ايا يكن نوعه .بالتايل فإن قرار
الحكومة اللبنانية باعالن حالة التعبئة العامة
بهدف مواجهة وباء الكورونا ،الذي ليس له
طابع حريب او ما شابه ،هو يف محله القانوين.
استطرادا ،نشري اىل انه بحسب املادة 606
من قانون العقوبات ان كل شخص ال يراعي
ويحرتم االنظمة والقرارات الخاصة مبكافحة
االوبئة يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر
وبالغرامة حتى مائتي الف لرية.

من املعلوم ان مجلس النواب ال ميارس
دورا تنفيذيا مبارشا يف مواجهة الكوارث
واالوبئة ،اذ ينحرص دوره مبدئيا يف الرقابة
عىل اعامل الوزراء والحكومة بهدف
مساءلتهم الحقا اذا اخطأوا .وهو دور
يستغرق وقتا طويال وال يلبي متطلبات
مواجهة االخطار والكوارث الداهمة .غري
ان ما ميكن ملجلس النواب قانونا القيام
به ،بخاصة خالل حصول كوارث تستمر
لوقت غري قصري كحال وباء كورونا ،هو
اجتامعه واقراره لقوانني ،او تعديل ما
يلزم منها ،بهدف الحد مواجهة اخطاء تلك
الجانحة اضافة اىل الحد من تداعياتها عىل
كل الصعد االجتامعية واالقتصادية الطارئة
مثال ،كاصدار او تعديل ما يلزم من القوانني
ملنع التجار ،عمليا وبشكل جدي ،من
رفع اسعار السلع بشكل جنوين ،او لحل
املشاكل العالقة بني املصارف واملودعني
قدر املستطاع ...الخ.

رئيس الجمهورية

اضافة اىل كل الصالحيات التي مينحها
الدستور اىل رئيس الجمهورية رمز وحدة
الوطن وحامي الدستور ،ويف ما خص

قرار الحكومة بالتعبئة العامة يف محله القانوين.

موضوع مواجهة االوبئة تحديدا ،نجد
ان املادة  13من قانون القواعد الصحية
العامة الصادر باملرسوم االشرتاعي رقم
 16يف تاريخ  30حزيران  1932تنص
عىل االيت" :اذا هدد وباء بالد الجمهورية
كلها او بعضها او اخذ ينترش فيها وكانت
وسائل الوقاية املحلية غري كافية ،فان
يعي فيه
رئيس الجمهورية يصدر مرسوما ّ
بعد استطالع رأي اللجنة الصحية الدامئة
التدابري التي من شأنها ان تحول دون
امتداد هذا الوباء ...الخ".

االمن العام مستنفرا

حالة الطوارئ تعلن عند حصول اخطار حربية او ما شابه.

حرصت املديرية العامة لالمن العام ،منذ
االيام االوىل لبدء ظهور اصابات بوباء
كورونا يف لبنان ،وبشكل خاص عقب اعالن
الحكومة اللبنانية حالة التعبئة العامة،
عىل اتخاذ اقىص االجراءات والتدابري
الصحية واالدارية واالمنية التي تساهم يف
الوقاية من وباء كورونا والحد من انتشاره،
وذلك عىل امتداد مساحة الوطن وضمن
كل مقرات مكاتبها ودوائرها ومراكزها.
اضافة اىل قيامها ،بتوجيهات من مديرها
العام اللواء عباس ابراهيم ،بتوزيع
مساعدات انسانية للعائالت املحتاجة يف
جميع املحافظات اللبنانية.

من ابرز تلك االجراءات ،نذكر عىل سبيل
املثال:
• التشدد يف اتخاذ االجراءات الصحية
الوقائية ضمن كل مقارها ،بهدف حامية
العسكريني واملواطنني الذين ينجزون
معامالتهم ،عىل السواء.
• تسيري دوريات يف جميع املناطق اللبنانية
بواسطة اليات مدنية ،بهدف التأكد من
التزام املواطنني ،اللبنانيني واالجانب ،بكل
االجراءات املفروضة مبوجب قرار اعالن
حالة التعبئة العامة.
• قيام دائرة االمن القومي يف املديرية
العامة لالمن العام ،تباعا ،بتعقيم مخيامت
الوافدين السوريني املنترشة عىل مختلف
االرايض اللبنانية .عىل سبيل املثال ،خالل
االيام الخمسة االوىل من بدء اجراءات
التعبئة العامة تم تعقيم  72مخيام منترشة
يف املحافظات اللبنانية .وقد استمرت تلك
الحملة بالكثافة نفسها يف كل الفرتات
الالحقة وحتى اليوم.
• التعميم عرب مختلف وسائل االعالم ان
املديرية جاهزة لتلقي املراجعات الطارئة،
السيام االبالغ عن اي حالة كورونا ،عىل
االرقام التالية 1717 :و01-612130
و 01-612402و ،01-612401يك تقوم
فورا بتقديم املساعدة الالزمة .وقد تابعت

فورا كل حالة ابلغت عنها ،بالتنسيق مع
وزارة الصحة العامة وسائر الجهات املعنية.
• مواكبة رحالت عودة اللبنانيني من بالد
االنتشار ،ضمن الطائرات ،بهدف انجاز
معامالتهم ذات الصلة فورا ووفق اعىل
درجات الحامية الصحية.
• اصدار تعاميم تعيد تذكري املواطنني ان
يف امكانهم ،عرب املوقع االلكرتوين العائد
لوزارة الدولة لشؤون التنمية االدارية
عىل الرابط http://www.dawlati.gov.
 lbالتقدم بطلبات انجاز املعامالت التالية:
ابدال رقم جواز سفر عىل سمة دخول
ملواطن اجنبي ،تجديد سمة دخول ،افادة
مغادرة ،شطب عاملة يف الخدمة املنزلية،
الغاء سمة .وذلك بعد ارفاق املستندات
املطلوبة بالطرق االلكرتونية ،اي من دون
الحاجة اىل حضورهم شخصيا.
• اصدار املديرية قرارات ادارية عدة
تقيض اما باعفاء املتأخرين عن انجاز
عدد كبري من انواع املعامالت التي تنجز
امامها اعتبارا من ( 2020/3/11سامت
العمل واالقامات عىل انواعها) ،من رسوم
التأخري ومن اي مالحقة ،حتى اشعار آخر
يعلن عنه يف حينه وسواها من القرارات
املامثلة بهدف الحد من تنقل املواطنني او
مخالتطهم لالخرين ،حرصا عىل سالمتهم
من خطر انتقال وباء كورونا اىل اي منهم.
• بناء عىل توجيهات املدير العام لالمن
العام اللواء عباس ابراهيم ،وبهدف
مساعدة العائالت املحتاجة ماديا نظرا
اىل الظروف االقتصادية الصعبة التي مير
فيها الوطن ،بدأت املديرية منذ نيسان
توزيع حصص غذائية عىل العائالت
املحتاجة يف املحافظات اللبنانية .البداية
كانت من شامل لبنان ،ثم الجنوب ،حاليا
يف البقاع ،وتباعا يف سائر املحافظات .كل
ذلك استنادا اىل احصاءات ميدانية اجرتها
املكاتب والدوائر املعنية ضمن املديرية
العامة لالمن العام ،من دون اي ضجة
اعالمية ألن العمل االنساين يفقد معانيه
االنسانية واالخالقية عندما يتم االعالن
عن تفاصيله او عن اسامء االشخاص
املستفيدين منه.
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