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 مداخلة الوزير زياد بارود 

 

ولة د"عبارة ضد أنا . وضد حكم القانون أيضا "دولة القانون"أقّر أمامكم أنني ضد 
التي و ،"Etat de droit"قة للتعبير الفرنسي بما هي ترجمة غير موفّ  "القانون

غالبا ما يكون هو أيضا  لدولة صفة مرتبطة بقانونٍ ل تنسبا الى أن تؤدي عمليًّ 
ك به ال نتمسّ  بنعتٍ  تالمنعو رتبطا ويئً يأتي القانون سيّ ف ،بأهواء البشر امرتبط

 قانون التوقيف االحتياطيّ  :اإلطار، أذكر منها في هذا واألمثلة كثيرة. بالضرورة
ُجلّها  ، والتيقوانين االنتخاب المتعاقبةوكان قانونا سيئا، والذي  77ين عام للصحافيّ 
  .ئاكان سيّ 

هل دولة قانون االنتخاب هي دولة القانون التي نريد؟ قوانين الطوارىء : وهنا أسأل
 تشبه تلك القوانين؟  دولهل هذه فقوانين،  أيضا في عدد من الدول هي

الحق  ألنّ  ،"دولة القانون"عوضا عن  "دولة الحقّ "أن نعتمد تعبير هنا أتمنى  ،لذلك
 ألهواء البشرويخضع فيه معايير، فيما القانون يخضع لتعديالت  وألن الحقّ  ،مطلق

  .كما ذكرت

 عالقة لها دولة قانون االنتخاب ال إنّ حيث  ،أما بالعودة الى عوائق قوانين االنتخاب
 أستعرض مجموعة من العوائق، بدولة قانون الحق بالتمثيل الصحيحهي أيضا 

 :وهي

من  24وتنطلق من المادة  ،تي في المرتبة الدستوريةأتوأعالها أّولها  -
ونسبيا  ،بالتساوي في التمثيل بين المسلمين والمسيحيين تقولالتي  ،الدستور

ترتبط طبعا بالعدد، والسؤال الذي يطرح إشكالية هذه المادة إّن . بين الطوائف
لقانون العدد أم للحق في التمثيل لجميع األقليات لبنان هل يخضع : هنا نفسه



العدد لألقليات السياسية أن يسمح قانون هل  ،السياسية قبل الطائفية؟ وبالتالي
وهذه . وإشكالية هذا التطبيق 24تتمثل؟ هذا السؤال يرتبط بتطبيق المادة 

نّصت على التي  ،22أيضا بمادة دستورية أخرى هي المادة  ة ترتبطاألخير
ربطت إنشاء هذا المجلس بانتخاب أول مجلس  هاولكن ،إنشاء مجلس للشيوخ

: طرح هناوالسؤال الذي يُ . ساس، يقول النص، وطني ال طائفينيابي على أ
لمادة ت عليها اصيغة التي نصّ وفقا لل ،هل من الممكن الذهاب في هذا االتجاه

مجلس شيوخ تتمثل فيه العائالت الروحية  إنشاءأم أنه من المستحسن ؟  22
، الطوائفالتي تطالب بها  وتأمين الحد األدنى من الضمانات، كما يقول النص

جزء من المعادلة؟ فعال ل الى حالة أخرى تجعل الكل يشعر أنه اقاالنتثم  ومن
في اتفاق الطائف، تماما  وردتمجلس شيوخ هو من االصالحات التي فإنشاء 

من العنوانين معلق على  وكلٌّ  ،الالمركزية االداريةكما هو األمر بالنسبة الى 
الصالحية التي وال بد من أن يكونا معا جزءا من السلة ا ،مستوى التطبيق

يمر عبر المؤسسات ال ينبغي أن ألن االستقرار السياسي يحتاج إليها لبنان، 
  .مسألة ظرفية أما المؤسسات فتبقى وتستمر األشخاصف ،عبر األشخاص

 
تتعلق بعدم الثبات في التشريع االنتخابي والحاجة الدائمة التي العوائق  :ثانيا -

استقرار  من الواضح أنف. انتخابات الى البحث عن قانون جديد قبل كلّ 
 ،التشريع االنتخابي يؤدي حكما الى االستقرار على مستوى الحياة السياسية

لذلك، عندما عملنا . في البلدبعيد الحياة السياسية  ذا القانون يحكم الى حدٍّ ه ألنّ 
مع الراحل الوزير السابق فؤاد بطرس على مشروع قانون متكامل لالنتخاب، 

إحداها تقول بضرورة استحداث مادة كانت في التقرير توصيات، أوردنا 
، ي تسبق االنتخاباتدستورية تمنع إقرار أي قانون انتخاب جديد في السنة الت

نحن  إذاً . أدنى من االستقرار التشريعي على هذا الصعيد تأمينا لحدٍّ  وذلك
على سبيل  مرتين، يابيمجلس النلالتمديد ل أنّ  بدليل ،بحاجة لهذا االستقرار

تحت  جاء ،في أحيان أخرى هكان تحت عناوين أمنية أحيانا، ولكنالمثال، 
الحالي التأجيل كما أّن . رورة البحث في قانون انتخاب جديدعنوان ض

قانون جديد ألن قانون  لالنتخابات الذي أصبح أمرا واقعا، هو تحت عنوان
إن غياب االستقرار يؤدي عمليا إما الى تأجيل وبالتالي، ف. الستين مرفوض



ز االنتخابات وإما الى الذهاب الى انتخابات إشكالية ال تعطي فعال الحيّ 
 .التمثيلي المطلوب

 
 ،للتذكيرو. كثيرا في المدة األخيرة به عوائق المعايير وهو عنوان نسمع :ثالثا -

أبطل فيه  ،جدا امهم امبدئي االمجلس الدستوري قرار، أصدر 1996عام 
ب المعايير في تقسيم ات يومها، وكان تعليله األبرز يرتبط بغيابقانون االنتخا

مشروع االعالم حول  كالم الذي تم التداول به فيالشّكل اليوم، و. الدوائر
رفض عدد كبير العنوان األساسي ل ه،وغياب المعايير فيالمختلط النظام قانون 

 . قانونهذا المن القوى السياسية 
 

. ، من زاوية توسيع دائرة التمثيلالتي تتعلق بالنظام االنتخابيالعوائق  :رابعا -
نظام الدائرة الفردية معمول به في إّن  إذ. ليس كل نظام أكثري سيء بذاتهف
 oneنظام الصوت الواحد لكل ناخب كما أن دة في العالم، يمقراطيات عد

man one vote تنا في إشكاليّ إال أّن . دول العالم معمول به في عدد من
في نظام اللوائح، أي نظام أكثري  النظام األكثري تكمن

PLURINOMINAL قائم إال في ثالث دول في  وهذا النظام غير ،أو بلوك
من يحصد العدد األكبر من  ألنّ  ،العالم وهو ال يعبر فعال عن تمثيل صحيح

عندما وفي المقابل، . أمر غير طبيعي ذااألصوات يحصد مجموع المقاعد وه
النسبية قد ال تصلح في عدد من  .ليس ألنها على الموضةفالنسبية، ب نطالب

الطائفي والسياسي ، يلبنانالع تنوّ بنان تشبه اللفي ها ديقراطيات العالم، ولكن
  . سلتأمين مشاركة أكبر عدد ممكن من الناوالفكري والمناطقي، 

برأيي في موضوع قانون االنتخاب تمر  "دولة الحق"موضوع إن لذلك، 
المختلط النظام إلزاميا عبر آليات، إن لم تكن نسبية نبحث عن غيرها، ففي 

، ك أكبر عدد ممكن من الناس في الندوة البرلمانيةهناك أيضا آليات، إلشرا
اعتماد أفضل ما من جهة، ومعايير مقبولة، وفق النسبية  على أن تعتمد ولكن

 أي إما دائرة فردية وإما صوت واحد لكل ناخب من جهة أخرى، في األكثري
 .PLURINOMINALفي األكثري، عوضا عن الذهاب الى لوائح 

 



وضرورة قيام هيئة علق باإلشراف على االنتخابات تتالتي العوائق  :خامسا -
 .وهنا تخّطينا النص التشريعي بحد ذاته الى الممارسة. مستقلة لالنتخابات

إلجراء انتخابات  أن تكون ضمانة كاملةوالبلديات وزارة الداخلية فال يمكن ل
وزير الداخلية أن يكون على حياد بالنسبة الى األطراف ل وال يمكننزيهة، 

، النتخاباتاالسلطة المشرفة على  ألنّ  ،وهذه الضمانة مطلوبة. ياسيةالس
، كما المرحلةهذه ما يسبق على االنتخابات و تشرف أيضا على اإلعداد لهذه

تحتاج كلها  ،يوم االنتخابات واعالن النتائج وصوال الى المجلس الدستوريأّن 
 .هيئة مستقلة بالكاملإشراف من قبل الى 

 
أي قانون غياب االصالحات التي ينبغي أن ترافق ب المتمّثلةئق العوا : سادسا -

 :، على سبيل المثالانتخاب
 الكوتا الجندرية •
 اقتراع العسكريين  •
 .األوراق المطبوعة سلفا، وغيرها  •

 

تعبير فلسفي  ، وهو"العبور نحو الدولة"وفي الختام، أستعين بعنوان هذا المؤتمر 
 العبور وكأنّ : ، وأقوله الدنيا الى أخرى مأمولةالعبور من هذبفكرة  يذّكرناديني 

 .م مستعرةفيما جهنّ  ،بمطهر وأن يمرّ  ال بدّ  )نحو الدولة(

 

 


