موقف الشخصيات السياسية من اإلصالحات اإلنتخابية

الھيئة المستقلة إلدارة اإلنتخابات
اإلسم

الكتلة  /الحزب

التصريح

المصدر

التاريخ

الرئيس أمين الجميل

الكتائب اللبنانية

أكد الرئيس الجميل دعمه إنشاء
ھيئة مستقلة إلدارة اإلنتخابات.

بيان صحفي صدر عن الرئيس أمين
الجميلبعد لقائه أعضاء الحملة المدنية
لإلصالح اإلنتخابي.

 14آب 2007

الدكتورأنطوان حدّاد

حركة التجدد
الديمقراطي

أعلن أمين سر حركة التجدد
الديموقراطي أنطوان حداد دعم
الحركة لكافة اإلصالحات
الواردة في اقتراح الھيئة
الوطنية ،مع التشديد على
ضرورة ضمان االستقالل الفعلي
للھيئة المستقلة لالنتخابات.
ش ّدد على دعم القوات اللبنانية
إنشاء ھيئة المستقلة إلدارة
اإلنتخابات.

مداخلة خالل مؤتمر" :من أجل
قانون إنتخاب على قياس الوطن" في
فندق فينيسيا .

 11حزيران
2008

رسالة إلى الحملة المدنيةلإلصالح
اإلنتخابي

 29نيسان 2008

النائب إيلي كيروز

الق ّوات اللبنانية

النائب بطرس حرب

 14آذار

أ ّكد أن الھيئة المستقلة لالنتخابات
ھي خطوة مھ ّمة جدًا لكنّه أعرب
عن خشيته أن تنقل صالحيات
وزارة الداخلية الى ھذه الھيئة في
حين قد ال يسمح الوقت بتفعيلھا
او ممارستھا فنكون عندھا امام
حائط مسدود.

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

 30تموز 2008

النائب روبير غانم

 14آذار

أبدى مالحظات وتحفظات على
دور الھيئة المستقلة لالنتخابات
وصالحياتھا المنصوص عليھا
في اقتراح لجنة فؤاد بطرس.

مداخلة خالل مؤتمر" :من أجل
قانون إنتخاب على قياس الوطن" في
فندق فينيسيا .

 11حزيران
2008

صرّح انّه سيدافع بشراسة عن
انشاء "الھيئة المستقلة
لالنتخابات" كمراقب ،سواء اكان
وزير داخلية ام ال.

في حديث
لموقعnowlebanon.com

 14تموز 2008

ش ّددت على دعم القوات اللبنانية
إنشاء ھيئة المستقلة إلدارة
اإلنتخابات.

رسالة إلى الحملة المدنيةلإلصالح
اإلنتخابي

 29نيسان 2008

في مداخلته أثناء مؤتمر" :من أجل
قانون إنتخاب على قياس الوطن" في
فندق فينيسيا

 11حزيران
2008

في حديث الى "وكالة االنباء
المركزية" على اثر اجتماع لجنة
االدارة والعدل

 25تموز 2008

وزير الداخلية زياد
بارود

النائب ستريدا جعجع

الق ّوات اللبنانية

الدكتور علي فيّاض

حزب ﷲ

أعلن الدكتور علي فياض عن
تحفظ حزب ﷲ دور الھيئة
المستقلة لالنتخابات وصالحياتھا
المنصوص عليھا في اقتراح لجنة
فؤاد بطرس.

سان مخيبر
النائب غ ّ

اإلصالح والتغيير

لفت الى "االھمية الكبيرةللھيئة
المستقلة لالنتخابات لكونھا تتمتع
بصالحيات واسعة وتحل مكان
وزارةالداخلية" ،مشيرا الى ان
"االسراع في اقرارھا يعطيھا
االمكانات لتحل بالكامل

مكانالوزارة ان لم يكن في
االنتخابات النيابية المقبلة ففي
االنتخابات التي تلي والتييمكن ان
تكون بلدية وليس نيابية".

النائب السابق غطّاس
خوري

تيّار المستقبل

أعلن النائب السابق غطاس
خوري تأييده إلجراء االنتخابات
في يوم واحد على كل األراضي
اللبنانية وإلنشاء الھيئة المستقلة
لالنتخابات التي نص عليھا قانون
فؤاد بطرس.

النائب فؤاد السعد

اللقاء الديمقراطي

برنامج حواري صباحي على شاشة
المؤسسة اللبنانية لإلرسال . LBC

 25أيار 2008

أعرب عن دعمه إلنشاء الھيئة
المستقلة لالنتخابات.

لقاء مع الحملة المدنية لإلصالح
اإلنتخابي.

 30أيار 2008

الوزير نسيب لحود

حركة التجدد
الديمقراطي

اعتبر ّ
أن وجود لجنة انتخابية
مستقلة لإلشراف على االنتخابات
المقبلة ھو أمر أساسي.وأ ّكدأنھا
تحظى بدعم واسع ،ووزير
الداخلية الجديد زياد بارود يدعم
وجودھا .وأمل أن تتش ّكل قريبا ً.

مقابلة مع
موقعwww.lebanonfiles.com

 8آب 2008

النائب وليد خوري

اإلصالح والتغيير

أعلن النائب عن دعمه
لإلصالحات اإلدارية الواردة في
اقتراح قانون الھيئة الوطنية،
والسيما إنشاء الھيئة المستقلة
لالنتخابات.

مقابلة مع
موقعwww.lebanonfiles.com

في  28ايار
2008

