موقف الشخصيات السياسية من اإلصالحات اإلنتخابية

آليات إقتراع غير المقيمين
اإلسم

الكتلة  /الحزب

التصريح

المصدر

التاريخ
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�

رأى ان "اإلصالحاتالواردة في
مشروع الھيئة الوطنية لقانون
اإلنتخاب ھي بأھمية
التقسيمات
اإلدارية"مؤكداإتاحةالفرصة
للبنانيين المغتربين لممارسة
حقھم في المشاركة في
االنتخاباتالنيابية.

كالم النائب
جاء فيزيارةلبريطانيا
التقى خاللھا نوابا في
مجلس
العموم) مجلس
النواب( البريطاني
ومسؤولين في
وزارةالخارجية.

 01تموز
2008

النائب إبراھيم
كنعان

التيار الوطني
الحر

أكـــد الــنــائــب ابــراھــيــم
كنعان على حــق ا لمغتر بين ا
للبنا نيينفــي االقـــتـــراع.
ولــفــت الـــى أھمية التكامل
بين لبنان المقيم ولبنانالمنتشر.
ودعا الى المحافظة على النواة
االغترابية التي نمت وكبرت
وأثمرت.

مداخلة خالل "مؤتمر
االنتشار االول" في
فندق الحبتور.

�
�
�

�آب
200805

القوّات اللبنانية

أكّد النائب إيلي كيروز على دعم
القوات اللبنانية إلقتراع غير
المقيمين.

رسالة إلى الحملة
المدنية�لإلصالح
اإلنتخابي.

النائب بطرس
حرب

14آذار�

يرى انه من الطبيعي ان يمارس
اللبناني في الخارج حق
االنتخاب غير ان ھذه المسألة
مع ّقدة جدا وعلى الداخلية ان
تضع آلية تسمح بالقبام بذلك
حح الوضع واال تجعله أسوأ.
وتص ّ

مداخلة خالل طاولة
مستديرة في معھد
العلوم السياسية،
جامعة القديس
يوسف ،بيروت.

 30تموز
2008

النائب ستريدا
جعجع

القوّات اللبنانية

أكّدت النائب ستريدا جعجع على
دعم القوات اللبنانية إلقتراع غير
المقيمين.

رسالة إلى الحملة
المدنية�لإلصالح
اإلنتخابي.

 29نيسان
2008

النائب إيلي
كيروز

�

�

 29نيسان
2008

�

الدكتور علي
فيّاض

حزب ﷲ

أعرب مدير مركز األبحاث
والتوثيق وعضو المكتب
السياسي لحزب ﷲ عن دعم
حزب ﷲ لكل اإلصالحات اإلداريّة
مع تحفظ الحزب على إقتراع
غير المقيمين إال ّ في حال كانت
الدولة قادرة على إدارة ھذه
ل شفافيّة.
العمليّة بك ّ

لقاء مع الحملة
المدنية لإلصالح
اإلنتخابي.

 16أيار 2008

الوزير محمد
الصفدي

التكتل
الطرابلسي

أكد التكتل الطرابلسي على
دعمه اإلصالحات اإلدارية وأبدى

لقاء مع الحملة
المدنية لالصالح

 22أيار 2008

�

تحفظه علﯩإقتراع غير المقيمين.

االنتخابي.

�

الرئيس ميشال
سليمان

�

�

ھد العمل لتأمين كل ما
تع ّ
يتوجب من تسھيالت لشباب
وابناء لبنان في الخارج عبر
إدراج حقھم في االنتخاب في
القانون قيد اإلعداد راھناً أو في
القانون المقبل مما يتيح لھم
المشاركة في الحياة
السياسية والمحافظة على
الروابط مع وطنھم االم.

كالم الرئيس جاء
خالل استقباله وفد
من الجالية اللبنانية
في الباراغواي حضر
لتھنئته بانتخابه

 23تموز 2008

