موقف الشخصيات السياسية من اإلصالحات اإلنتخابية
تنظيم االنفاق االنتخابي

اإلسم

الكتلة  /الحزب

الرئيس أمين
الجميل

الكتائب اللبنانية

النائب إيلي
كيروز

القوّات اللبنانية

التصريح
أكد الرئيس أمين الجميل دعمه للبند
المتعلق بتنظيم االنفاق االنتخابي.
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 14آذار
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تيّار المستقبل-
مستقل

الدكتور خالد
حدادة

الحزب
الشيوعي
اللبناني

النائب
ستريدا
جعجع

القوّات اللبنانية

الوزير نسيب
لحود

حركة التجدد
الديمقراطي

المصدر

التاريخ

بيان صحفي صدر عن الرئيس
الجميل بعد لقائه أعضاء الحملة
المدنية لإلصالح اإلنتخابي.

 14آب 2007

دد النائب إيلي كيروزعلى دعم
ش ّ
القوّات اللبنانية لتنظيم االنفاق
االنتخابي.

رسالة إلى الحملة
المدنية�لإلصالح اإلنتخابي

 29نيسان
2008

اعتبر ان ھذا االصالح جديد وضروري
لكنه لفت الى انه لن يزيل كل
وحض على
المخالفات انما قد يحد منھا
ّ
تشديد العقوبة في حال الرشوة
كوسيلة لردع الراشي والمرتشي .اما
في ما يتعل ّق بالسريّة المصرفية ،دعا
الى رفعھا عن حساب كل من يتعاطى
الشأن العام ،ھذا اذا ما اردنا ان نكون
جديين في ھذا الطرح ،مؤكّدًا ان السريّة
المصرفية ليست اھم من الديموقراطية
في لبنان.

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

 30تموز
2008

اعتبر أن اعتماد تقسيمات قانون عام
 1960ال يكفي لتحقيق التغيير المطلوب
بل إن المطلوب برأيه ھو التصدي لثالث
مشكالت أساسية سوف تحول دون
تحقيق الھدف المنشود ما لم تتم
معالجتھا .وھي :التشنج الطائفي،
تحديد سقف اإلنفاق االنتخابي ،وتوفير
مساحات إعالمية مقبولة لجميع
المرشحين .فھذه المشكالت الثالث ،إذا
لم تجر معالجتھا ،سوف تؤدي إلى بقاء
الوضع السيئ القائم على حاله ،ال بل
قد يتفاقم في ظل استمرار الشحن
الطائفي

تصريح علﯩأثر مناقشات �لجنة
االدارة والعدل

� 02تموز
2008

الحزب يدعم البند المتعل ّق بتنظيم
االنفاق االنتخابي.

برنامج الحزب السياسي

�

ددت النائب ستريدا جعجع على دعم
ش ّ
القوّات اللبنانية لتنظيم االنفاق
االنتخابي.

رسالة إلى الحملة
المدنية�لإلصالح اإلنتخابي

 29نيسان
2008

اعتبر انه يجب تحقيق أقصى درجات
اإلصالح في ما
يتعل ّق بتنظيماالنفاق اإلنتخابيللحدمن
تأثير المال في االنتخابات.

مقابلة مع
موقعwww.lebanonfiles.com

 8آب 2008
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