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Better parliaments,
stronger democracies.

التقرير
الربملاني
العاملي

طبيعة التمثيل الربملاني املتغرية

موجز تنفيذي

الحتاد الربملاين الدويل  2012  برنامج الأمم املتحدة الإمنائي

برملانات �أف�ضل

دميقر�طيات �أقوى
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يركز هذا التقرير الربملاين العاملي 2

الأول على تطور العالقة بني 

. والق�صد من 
1
املواطنني والربملانات

ذلك حتليل تغري توقعات املواطنني، 

وا�صتجابة الربملانات وال�صيا�صيني 

واملوظفني الربملانيني.

 

هناك ثالثة �صغوط �صائدة تواجهها 

الربملانات. ويتجلى كل �صغط 

بطرق خمتلفة و�رسعات متباينة 

يف بلدان ومناطق معينة. ولكن 

هناك موا�صيع م�صرتكة يرغب فيها 

اجلمهور وهي:

  الإعالم والنفوذ يف العمل الربملاين

  امل�صاءلة وال�صتجابة لإن�صغالت  

  املواطنني

  اخلدمة وحتقيق النتائج لتلبية  

  احتياجات املواطنني

ويتخذ التقرير من جتربة املوؤ�ص�صات 

والأفراد ال�صيا�صيني و�صيلًة لإبراز 

التحديات وخمتلف املبادرات الرامية 

اإىل حت�صني التمثيل الربملاين يف 

خمتلف اأنحاء العامل. ويرمي التقرير 

اإىل م�صاعدة الربملانات وال�صيا�صيني 

على فهم ال�صغوط ب�صكل اأف�صل، 

والوقوف على بع�ض التوترات التي 

يتعني عليهم تدبري اأمرها واإىل اإعطاء 

اأمثلة على املمار�صة اجليدة التي من 

�صاأنها اأن تكون عامل تنوير اأو اإلهام 

اأو اقتداء.

1 مالحظة: طيلة هذا التقرير، ن�صتخدم م�صطلح 
‘برملان’ مفهوما عاما ي�صمل طائفة من الهيئات 

الت�رسيعية والتمثيلية املوجودة عرب العامل. بيد اأننا 

ندرك اأن هذا امل�صطلح ي�صفي الغمو�ض على 

جمموعة هائلة من الهيئات التي تختلف كثرياً فيما 

World Public Opinion.org 2, 2008.بينها من حيث دورها، وتكوينها، و�صلطتها، ووظيفتها.

يف عام 2012 �ضارت �لربملانات �أكرث �نت�ضار� من 

�أي وقت م�ضى. ذلك اأن لدى 190 بلدا من 

اأ�صل 193 �صكال ما من الربملان العامل، 

يربو عدد املمثلني يف هذه املوؤ�ص�صات على 

000 46 ممثل. ول يعد وجود برملان مرادفا 

للدميقراطية، لكن ل وجود للدميقراطية 

دون برملان. ورغم الختالف الكبري يف 

ال�صلطة، والنفوذ واملهام، لكل نظام 

�صيا�صي تقريبا الآن �صكل من اأ�صكال 

اجلمعية التمثيلية.

وت�ضكل �لربملانات �ضلة و�ضل بني هموم 

�ل�ضعوب ومن يحكمها. ويعد وجود منتدى 

عام للتعبري عن هموم املواطنني �رسطاً 

م�صبقاً ل�رسعية احلكومة. وك�صف 

ا�صتطالع عاملي للراأي اأجري يف 2008 اأن 

85 يف املائة من النا�ض يعتقدون اأن ‘اإرادة 

ال�صعب ينبغي اأن تكون اأ�صا�ض �صلطة 

 
2
احلكومة’.

وتعزز �أحد�ث �لربيع �لعربي منذ مطلع عام 

2011 �لدور �ملركزي �لذي تقوم به �لربملانات 

�لتمثيلية يف �إطار �ل�ضعي �إىل �إ�ضماع �ل�ضوت 

�ل�ضيا�ضي بقدر �أكرب وحتقيق مزيد من 

�لدميقر�طية. ويف بلدان مثل م�رس وتون�ض، 

�صكل دور الربملان و�صلطته حمور املناق�صات 

التي دارت ب�صاأن �صكل دولة ما بعد الثورة. 

وعلى غرار ذلك، ويف بلدان مثل اليمن، 

والأردن وعمان، جاء الوعد باإ�صناد �صلطات 

ت�رسيعية ورقابية حقيقية للربملان يف 

اإطار اإ�صالحات رئي�صية ا�صتجابًة ملطالب 

اجلماهري. وتعد الربملانات عن�رسا رئي�صيا 

ورمزاً يف اآن واحد لقيام دولة متثيلية.

بيد �أن �ضغط �جلماهري على �لربملانات �أكرب من 

�أي وقت م�ضى. واأدت زيادة حجم احلكومة 

اإىل زيادة م�صوؤوليات الربملانات عن التدقيق 

وامل�صاءلة. وزاد تطور تكنولوجيا الت�صالت 

اإىل جانب التغطية الإعالمية املكثفة 

ملجال ال�صيا�صة من �صهرة الربملانات 

وال�صيا�صيني. ومع ارتفاع عدد الربملانات يف 

جميع اأنحاء املعمور زادت توقعات اجلماهري 

'ضغط الجماهري 
على الربملانات أكرب 

من أي وقت مضى'
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3 ملا ميكن لهذه الربملانات فعله وما ينبغي 

لها حتقيقه.

 

ويف �أنحاء عديدة من �لعامل �أ�ضئلة �أ�ضا�ضية 

عن فعالية �لربملانات يف م�ضاءلة �حلكومات. 

ذلك اأن الدور التمثيلي لالأحزاب ال�صيا�صية 

– وهو دور مركزي للعمل الربملاين – يعد 
يف بلدان كثرية �صعيفاً وغري �صارب يف 

املجتمع. لكن مع ازدهار املجتمع املدين 

وظهور اأ�صكال جديدة من الدميقراطية 

القائمة على امل�صاركة، �صارت للمواطنني 

�صبل عديدة للتمثيل والنت�صاف. وبعدما 

كانت الربملانات فيما م�صى ال�صبيل الأهم 

للتعبري عن هموم اجلماهري، اأ�صحت الآن يف 

تناف�ض مع جمموعة من البدائل.

غري �أن هذه �لربملانات مل تكن قط �أكرث حيوية 

من �لآن. وتظل الربملانات الهيئات الوحيدة 

املوجودة خ�صي�صاً لرتتيب وحتقيق م�صالح 

الأمة ككل. فهناك اأدورا ا�صرتاتيجية ل 

تقوم بها �صوى الربملانات، من قبيل �صن 

القوانني واإلغائها، وم�صاءلة احلكومة. 

ويعد التحدي الذي تواجهه الربملانات يف 

جميع اأنحاء العامل حتديا متطوراً با�صتمرار، 

وهو احلر�ض على ا�صتجابتها بطريقة 

ا�صرتاتيجية فعالة للمطالب املتغرية التي 

تعرب عنها اجلماهري من اأجل متثيلها.

التحليل

1-  يعد الت�أثري احلقيقي للجمهور 

يف املداوالت الربمل�نية ت�أثرياً حمدوداً. 

والوعد مبزيد من النفوذ يجب اأن 

يوؤدي اإىل مزيد من النفوذ.

يتناول الف�صل الثاين طائفة وا�صعة من 

املبادرات التي تتخذها املوؤ�ص�صات الربملانية 

لتح�صني املعلومات، والتفاهم والتعامل 

مع اجلمهور. ومتيل هذه التدابري املتخذة اإىل 

كونها من فئتني وا�صعتني ت�صعيان اإىل التايل:

  تقدمي املزيد من املعلومات وحت�صني فهم  

  اجلمهور للربملان

  الت�صاور مع اجلمهور واإ�رساكه يف عمل الربملان

ويزداد ا�صتخدام الربملانات للتقنيات 

البتكارية لإتاحة املزيد من �صبل الو�صول 

اإىل املعلومات، من قبيل الأيام املفتوحة 

ومراكز الزوار اإىل البث الربملاين واإعداد 

املواقع ال�صبكية. ولهذه التقنيات جمهور 

– حيث يبدو اأن الطلب والعر�ض يف زيادة 
�رسيعة. ورغم ذلك، قليل حتى الآن هو 

ال�صعور مبدى حت�صني هذه ال�صرتاتيجيات 

ل�صورة الربملان لدى اجلمهور، وزيادة اأو 

حت�صني فهمه للنتائج الت�رسيعية. 

وحتى ملا ت�صعى الربملانات اإىل تقييم 

فعاليتها، تكون امل�صاكل التي حتاول 

معاجلتها )فهم اجلمهور، والثقة يف الربملان 

وت�صوراته( ذات اأ�صباب متعددة. لذا من 

الأرجح األ يكون ل�صرتاتيجية برملانية �صوى 

اأثر جزئي كما اأن ف�صل اأثر ا�صرتاتيجية 

توا�صل ناجحة عن جميع الأ�صباب الأخرى 

املمكنة اأمر �صعب. ورغم ذلك، يظل غياب 

اأهداف وا�صحة قابلة للتحديد تُقيَّم على 

اأ�صا�صها هذه الربامج م�صكلة م�صتمرة.

اأن�صاأت برملانات عديدة اآليات للت�صاور مع 

اجلمهور، مدفوعًة يف ذلك اأ�صا�صاً من 

موظفيها الفنيني ومن دائرتها الإدارية 

)وبدعم متباين من ال�صيا�صيني(. بيد 

اأن الآثار املرتتبة على زيادة الت�صاور اآثار 

�صيا�صية وا�صحة. وبينما قد يكون تنظيم 

عملية ت�صاورية اأمراً اإدارياً، يظل اأثر ذلك 

الت�صاور ومدى تاأثريه يف ال�صيا�صة العامة 

قراراً بيد ال�صيا�صيني يف نهاية املطاف. 

ويكمن اخلطر بالن�صبة للعديد من 

الربملانات يف وعدها بنفوذ اأكرب فتزداد بذلك 

تطلعات اجلمهور. ويوؤدي اإخالف الوعد، 

اإىل تقوي�ض الثقة يف العملية الربملانية. 

وخال�صة القول، يجب اأن يوؤدي الوعد بنفوذ 

اأكرب اإىل نفوذ اأكرب.

2-  ال�ضي��ضيون م�ضطرون 

للم�ض�ءلة علن� عن اأعم�لهم 

ب�نتظ�م وب�ض�طة اأكرث

يتناول الف�صل الثالث الكيفية التي 

'هناك ثالثة ضغوط 
سائدة تواجهها 

الربملانات. ويتجلى 
كل ضغط بطرق 

مختلفة وسرعات 
متباينة يف بلدان 

ومناطق معينة. 
ولكن هناك مواضيع 

مشرتكة يرغب 
فيها الجمهور'
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تتجلى بها �صغوط اجلمهور يف الدور 4

التمثيلي للربملاين من اأجل مزيد من 

امل�صاءلة. تعود النقا�صات ب�صاأن الدور 

التمثيلي »ال�صحيح« لع�صو الربملان 

اإىل قرون خلت، لكن قليلة هي الأجوبة 

القطعية وقليل هو التفاق على ذلك يف 

اأو�صاط ال�صيا�صيني اأو املواطنني. فوظيفة 

ال�صيا�صي املنتَخب تظل من الوظائف 

القليلة التي لي�ض لها و�صف وظيفي، 

وثمة دلئل قليلة تو�صح من ينبغي 

لل�صيا�صي اأن ميثله وكيف وماذا ميثل.

 

اإن احلرية ال�صيا�صية لتقرير اأ�صاليب 

التمثيل م�صاألة تعد موطن قوة، جت�صد 

املرونة وال�صتجابة، كما تعد مكمن خطر 

ينتاب فيه اجلمهورَ �صك ب�صاأن الأدوار 

ال�صيا�صية. ويقف التقرير على ثالثة 

اجتاهات منف�صلة متيل كلها اإىل احلد 

تدريجيا من الولية الربملانية الوا�صعة يف 

العادة.

)�أ(  هناك تغري يف دور �لأحز�ب �ل�ضيا�ضية يف 

مناطق عديدة من �لعامل. فعرب املجموعات 

الربملانية، تعد الأحزاب ال�صيا�صية الهيكل 

التنظيمي الذي يقوم عليه الن�صاط 

الربملاين. وفعالية اأيِّ برملان هي من فعالية 

الأحزاب اإىل حد كبري. ويف الدميقراطيات 

القدمية واحلديثة، يزداد النظر اإىل الأحزاب 

على اأنها تعرق فعالية التمثيل، بدل 

من تي�صريه. ويتجلى التحدي الذي يواجه 

الأحزاب وال�صيا�صيني يف اإثبات قدرتهم 

على ال�صتجابة ملواقف اجلمهور، مع 

الحتفاظ بقدر كاف من الن�صجام 

لتحقيق التمثيل اجلماعي الذي تقوم عليه 

الربملانات. لكن اإيجاد توازن بني ال�صتجابة 

للجمهور وان�صجام الأحزاب هو اأمر ل يزال 

غري موجود يف العديد من الربملانات.

)ب(  يحد عدد من �لتغري�ت �ملوؤ�ض�ضية من 

�لنطاق �لذي ميكن لل�ضيا�ضيني �لعمل فيه. 

وميكن ت�صنيف الإ�صالحات يف ثالث فئات 

وا�صعة ترمي اإىل ما يلي:

  حتديد فرتة �لولية �لربملانية، اإما مبنع   

  اإعادة النتخاب اأو اإخ�صاع ال�صيا�صيني  

  لت�صويت الثقة اأو العزل من جانب اجلمهور

  �إز�لة �ملو�طن �ملحتملة لت�ضارب �مل�ضالح  

  من خالل تقييد الأن�صطة اخلارجة عن نطاق  

  الربملان، ل �صيما الإيرادات اخلارجية، وحتديد

   حالت التنايف مع الوظيفة العمومية

  و�ضع مدونات قو�عد �ضلوك ترمي  

  اإىل و�صع معايري لل�صلوك الربملاين  

  وتنظم كذلك �صلوك اأع�صاء الربملان

 والق�صد من وراء هذه املبادرات هو جعل 

اأع�صاء الربملان م�صوؤولني اأمام ُمنتِخبيهم. 

ويف العديد من احلالت، تكون هذه املبادرات 

ردودا �صعبية على م�صاكل تدين الثقة 

ال�صيا�صية. ولرمبا كان من احلتمي اأن جتنح 

هذه الردود اإىل مزيد من التنظيم لعمل 

اأع�صاء الربملان اأو اإىل مزيد من القيود 

عليه. ورغم اأن اأع�صاء الربملان م�صوؤولون 

اأمام ال�صعب يف النتخابات، ي�صري �صاحب 

هذه الإ�صالحات اإىل اأن الناخبني ما فتئوا 

يرون يف �صندوق القرتاع اآلية غري كافية 

للمراقبة.

)ج(  توؤدي �لرغبة يف مزيد من م�ضاءلة �جلمهور 

لل�ضيا�ضيني �إىل منو نوع جديد من �ملر��ضد 

�لربملانية. وتوجد هذه املرا�صد لر�صد اأداء 

اأع�صاء الربملان داخله وخارجه وتقييمه يف 

كثري من الأحيان. اإذ يوجد اأزيد من 191 

من هذه املرا�صد يف اأنحاء العامل، حيث 

تر�صد اأن�صطة ما يفوق 80 برملانا وطنياً. 

ويدل ظهور املرا�صد الربملانية ومنوها على 

اأن اجلمهور يرحب بوجود منظمات و�صيطة 

قادرة على فك رموز ممثليهم ال�صيا�صيني، 

وتلخي�ض عملهم وتقييمه.

بيد اأن هذا النزوع اإىل مزيد من النفتاح 

وال�صفافية وامل�صادقة اخلارجية امل�صتقلة 

يتقاطع مع العديد من الأفكار التقليدية 

املتعلقة بالتمثيل ال�صيا�صي. فقد تعب 

العديد من ال�صيا�صيني من هذه التطورات، 

ل �صيما الدور التعقيبي للجمهور الذي 

توؤديه املرا�صد الربملانية. ول �صك اأن هذه 

التطورات ت�صكل حتديات لكنها تتيح 

فر�صا اأي�صا اإن اأدركت الربملانات اإمكانياتها 

يف التعامل مع اجلمهور.

'يقف التقرير على 
ثالثة اتجاهات 
منفصلة تميل 

كلها إىل الحد 
تدريجيا من الوالية 
الربملانية الواسعة 

يف العادة.'
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5 3-  تعد اخلدمة االنتخ�بية جزءا 

مقبوال ومتوقع� من العمل ويبدو اأنه 

يزداد حجم� وم�ضمون� وتعقيدا

يتناول الف�صل الرابع منو اخلدمة النتخابية، 

وتوقعات اجلمهور ملا ينبغي لل�صيا�صيني 

اأن ينجزوه للمواطنني وملنطقتهم املحلية. 

ويُنظر اإىل اخلدمة النتخابية الآن من جانب 

اجلمهور وال�صيا�صيني على اأنها عامل 

مركزي لأفكار التمثيل الربملاين. ويتمثل 

التحدي الذي يواجه الربملان وال�صيا�صيني 

يف ال�صتجابة لتطلعات اجلمهور بطريقة 

ا�صرتاتيجية تعزز دورهم يف اإيجاد حلول 

جماعية لهموم املواطنني.

وت�صمل اخلدمة النتخابية طائفة هائلة 

من الن�صاط املحتمل، لكن ميكن اإجماله 

يف فئات اأربع هي:

  دعم �لأفر�د، ويرتاوح ذلك ما بني  

  امل�صاعدة يف اإيجاد عمل اأو فر�ض، واأمناط  

  �صلوك مت�صمة بزبونية اأكرث ترمي اإىل  

  �رساء الدعم

  رفع �ملظامل، حيث تكون للمواطنني  

  م�صكلة معينة مع دائرة حكومية، اأو

   متعلقة با�صتحقاق للرعاية اأو  

  بريوقراطية ويقوم فيها ع�صو الربملان  

  بدور ال�صديق ذي النفوذ للم�صاعدة يف  

  حل هذه �مل�ضاكل، ال�صتجابة  

  ال�صيا�صية، حيث يحاول الناخبون  

  التما�ض راأي ع�صو الربملان اأو التاأثري  

  فيه ب�صاأن ق�صايا معينة، ل �صيما  

  ب�صاأن الت�صويت يف الربملان

  �لعمل �ملتعلق بامل�ضاريع، حيث ي�صعى  

  ال�صيا�صيون اإىل احل�صول على الأموال  

  لتطوير املنطقة اأو تعزيز القت�صاد  

  املحلي، حيث ي�صتخدم اأع�صاء الربملان  

  من�صبهم ل�صمان التمويل احلكومي.

ويبدو اأن توقعات الناخبني من اخلدمة 

النتخابية تختلف يف البلدان النامية 

مقارنة بالدول الأكرث ازدهارا. يف احلالة 

الأوىل يُتوقع من اأع�صاء الربملان التدبري 

املادي ل�صوؤون ناخبيهم والقيام بدور 

الوكالء الإمنائيني الرئي�صيني للمنطقة، اأما 

يف احلالة الثانية، يريد املواطنون عادة من 

اأع�صاء الربملان التو�صط يف املظامل، ويف 

بع�ض الأحيان، للبحث عن اأموال حكومية 

للمنطقة املحلية. وقد تطورت هذه الأدوار 

التمثيلية ا�صتجابًة مبا�رسةً لحتياجات 

وقد علق بع�ض ال�صيا�صيني  املواطنني – 

قائلني اإنهم ي�صعرون بواجب القيام بهذه 

اخلدمة لأن النا�ض ل يجدون ملجاأ غريهم. 

بيد اأن اإقبال اجلمهور على اخلدمة 

النتخابية جزء من املعادلة فقط. اإذ زاد 

العر�ض اأي�صا ل�صببني رئي�صيني هما:

  ��ضتمتاع �ل�ضيا�ضيني بالعمل. ذكر  

  العديد من اأع�صاء الربملان اأن هذا املجال  

  هو الذي ي�صتطيعون فيه اأن يوؤثروا  

  ب�صكل ملمو�ض واإيجابي يف حياة النا�ض

  لهذا العمل ميزة انتخابية ملحوظة.  

  فرغم قلة الدليل، 

  يعتقد �أع�ضاء �لربملان �أن �لعمل �لربملاين  

  قد ياأتي باأ�ضو�ت كثرية. وت�صري  

  ا�صتطالعات الراأي يف جميع اأنحاء  

  العامل اإىل اأن الناخبني مييلون اأكرث اإىل  

  احلكم على اأع�صاء الربملان بالنظر اإىل 

   قدرتهم على حتقيق النتائج على  

  ال�صعيد املحلي من نظرهم اإىل عملهم  

  الت�رسيعي اأو الرقابي.

ول�صغط  وا�صتجابة لتزايد حجم العمل – 

اأع�صاء الربملان- زادت املوارد الر�صمية 

املخ�ص�صة لدعم هذه اجلهود. واأو�صح 

من ذلك اأن عدد البلدان التي لها �صناديق 

لتنمية الدوائر النتخابية ارتفع بقدر 

هائل يف العقد الأخري، مما يجعل منها اأداة 

حملية جلمع الأموال من اأجل دعم املجتمع 

املحلي وتعزيز التنمية القت�صادية.

ومن نواح عديدة، تعد هذه ال�صناديق 

ا�صتجابة وا�صحة لالحتياجات املحلية 

وكثرياً ما ت�صعى حتديداً اإىل متكني ع�صو 

الربملان يف ذلك الدور. ومع ذلك، قد ل تكون 

هذه ال�صتجابة الوا�صحة، يف هذا املجال 

كما يف جمالت اأخرى، بال�رسورة اأف�صَل 

حل يف املدى البعيد. فهناك خماوف ب�صاأن 

'ينظر إىل الخدمة 
االنتخابية اآلن من 

جانب الجمهور 
والسياسيني على 
أنها عامل مركزي 

ألفكار التمثيل 
الربملاني.' 
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ومما اإذا كانت جمرد تعزيز ل�صبكات الأعمال 

احلالية وت�صجيع للف�صاد، وما اإذا كانت 

ت�صع اأع�صاء الربملان يف موقع �صانعي 

القرار التنفيذي، وبالتايل يخرجون عن 

اأدوارهم الربملانية املتمثلة يف �صن القوانني 

والرقابة.

ويتعني على �لربملانات و�أع�ضاء �لربملان و�ضع 

و�ضائل ��ضرت�تيجية �أكرث لال�ضتجابة لنمو 

�خلدمة �لنتخابية. ونظرا اإىل م�صتوى 

توقعات اجلمهور وت�صبث ال�صيا�صيني بهذه 

اخلدمة، لن تختفي اخلدمة النتخابية. 

فهي عن�رس اأ�صا�صي للتمثيل الربملاين 

و�صتظل كذلك. بيد اأنه ينبغي اأن تكون 

هذه اخلدمة ب�صكل اأف�صل، وبطريقة تعزز 

الأدوار املركزية للربملان.

ولي�ض التحدي الذي تواجهه النظم 

الربملانية يف جميع اأنحاء العامل جمرد 

تقدمي ملزيد من املوارد واإمنا يتجلى يف 

تن�صيق العمل يف الدوائر النتخابية من 

خالل النتقال على النحو التايل:

  من �خلا�ص �إىل �ل�ضرت�تيجي: اإيجاد حلول  

  �صيا�صاتية مل�صاكل عامة بدل من  

  التعامل مع كل حالة على حدة

  من �لفردي �إىل �جلماعي: اإيجاد احللول  

  املفيدة لعدد من الأ�صخا�ض بدل من  

  اإفادة الأفراد

  من �ملحلي �إىل �لوطني: اإيجاد �صبل  

  جللب خربة الدوائر النتخابية اإىل العملية  

  الربملانية وال�صيا�صاتية بطريقة 

  منتظمة اأكرث.

استنتاجات

جت�ضد مرونة �لربملانات قدرتها على �لتكيف 

و�لتطور مع توقعات �جلمهور. فالتغري الربملاين 

مفاجئ وغري متوقع يف العادة، وياأتي نتيجة 

التفاو�ض والو�صطية يف املجال ال�صيا�صي.

ويف حالت عديدة، ت�صطدم القدرة على 

تنفيذ التغيريات الالزمة بغياب التن�صيق، 

وال�صرتاتيجية والتنظيم. بدل من ذلك، 

يح�صل التغيري عادة بطريقة خا�صة، يف 

�صكل �صل�صلة من التدابري املنف�صلة بدل 

من اأن يجري بتوجيه من جمموعة من 

الأهداف ال�صاملة. وقد يكون ذلك حتميا. 

فقد جتعل املوؤ�ص�صات الربملانية بطبيعتها 

من املحال و�صع ا�صرتاتيجية جامعة 

�صاملة وتنفيذها.

غري �أن �لربملانات حتتاج �إىل حتليل ��ضرت�تيجي 

�أكرث لأ�ضباب وم�ضادر �ل�ضغط من �أجل 

�لتغيري. ورغم اأن برملانات عديدة تعتقد اأنها 

تعمل ما يف و�صعها لتح�صني تنظيمها 

وت�صاورها مع املواطنني، تاأتي ا�صتجابتها 

لتوقعات اجلمهور اأحيانا مكبلة بثغرات 

يف حتليلها للعوامل الدافعة لالإ�صالح. 

ولعل اإجراء حتليل اأكمل من �صاأنه اأن يتيح 

للربملانات فهماً اأف�صل لأ�صباب الراأي العام 

وعواقبه. واأهم من ذلك رمبا اأن هذا التحليل 

�صي�صكل تقييما واقعيا ملا هو قابل 

للتحقيق من داخل الربملان، وحتديد املواطن 

التي تقت�صي الدعم اخلارجي وو�صع 

مقيا�ض لتقييم النجاح.

ينبغي �أن تكون �جلهود �لربملانية �لر�مية �إىل 

حت�ضني �لعالقة مع �لناخبني قائمة على فهم 

للكيفية �لتي يتغري بها دور �ملمثل �لفرد. 

فع�صو الربملان هو اأهم نقطة ات�صال مع 

الربملان لالأغلبية ال�صاحقة من الناخبني. 

وت�صور اجلمهور لدور ع�صو الربملان عامل 

رئي�صي لتحديد مواقف اجلمهور من 

الربملان وال�صيا�صيني. وتعزز الإ�صالحات 

املوؤ�ص�صية بدورها، ومن غري ق�صد يف كثري 

من الأحيان، ذلك الت�صور وت�صكله. وتدعو 

احلاجة اإىل حتليل ا�صرتاتيجي اأكرث لت�صخري 

بع�ض من ال�صغوط املطالبة بالتغيري من 

اأجل اإ�صالحات تعزز اأدوار كل من املمثلني 

الربملانيني والربملان ذاته يف ذهن اجلمهور.

وقد تتخذ هذه احللول ال�صرتاتيجية 

اأ�صكال عديدة، لكن تربز يف هذا التقرير 

ثالثة حتديات معينة على النحو التايل:

'وقد تتخذ 
هذه الحلول 

االسرتاتيجية 
أشكاال عديدة، 

لكن تربز يف هذا 
التقرير ثالثة 

تحديات معينة'
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7   يتعني على �لإ�ضالحات �أن تعزز دور  

  �لربملاين و�أن حت�ضن فهم �جلمهور لعمل  

  �أع�ضاء �لربملان، د�خل �لربملان وخارجه.  

  فعلى �صبيل املثال، قد يوؤدي تقدمي  

  املزيد من املوارد اإىل اأع�صاء الربملان  

  للعمل النتخابي اإىل جمرد زيادة يف  

  توقعات اجلمهور ملا �صيعمله اأع�صاء  

  الربملان حمليا. وقد ي�صتنزف الطلب  

  العر�ض با�صتمرار ما مل ي�صاحب املواردَ  

  الإ�صافية تغيريٌ ا�صرتاتيجي يف النهج  

  املتبع اإزاء العمل. ينبغي للحلول  

  اأن ت�صعى اإىل تنظيم طريقة العمل  

  النتخابي، من اأجل التخفيف من العبء 

  والتاأثري يف فهم اجلمهور للدور التمثيلي  

  لع�صو الربملان.

  ينبغي لالإ�ضالحات �ملعدة لتح�ضني  

  فهم �جلمهور، و�مل�ضاءلة �ل�ضيا�ضية �أن 

  تعمل على تعزيز دور �لربملان بدل من  

  �لنيل منه. فقد عملت الإ�صالحات  

  املتعاقبة تدريجيا على تقييد نطاق  

  الولية الربملانية، لأ�صباب مقبولة يف  

  كثري من الأحيان، وا�صتجابًة ل�صغط  

  اجلمهور عادةً. بيد اأن التحدي يتجلى يف 

  املوازنة بني الدعوات اإىل مزيد من  

  امل�صاءلة والعمل على اأن يكون لأع�صاء  

  الربملان ما يكفي من املجال للتفكري،  

  والتداول والتقرير مل�صلحة الوطن.  

  يتطلع اجلمهور اإىل م�صاءلة اأع�صاء  

  الربملان عن اأن�صطتهم بانتظام اأكرث،  

  لكن اأع�صاء الربملان يُنتخبون من اأجل 

  العمل با�صم الناخبني، وينبغي  

  لالإ�صالحات اأن تعزز هذا الت�صور  

  لل�صلطة املفوَّ�صة.

  يتعني على �لربملانات �أن تتعاون مع  

  �ملنظمات �خلارجية ب�ضكل �أكمل من  

  �أجل تعزيز �لرو�بط مع �جلمهور. تكاد  

  تكون العالقة بني الربملانات واملواطنني  

  مبا�رسة و�رسيحة كما ينبغي لها اأن  

  تكون نظرياً. وتوجد الآن جمموعة من  

  الهيئات الو�صيطة التي توجز وتف�رس  

  الن�صاط الربملاين، وتبث الوقائع الربملانية  

  وتقيِّم اأداء اأع�صاء الربملان. وجممل  

  القول اإن عملية التمثيل الربملاين اأكرث  

  تعقيدا وت�صابكا مع املنظمات اخلارجية  

  من اأي وقت م�صى. وت�صكل هذه  

  املنظمات حليفا حمتمال يف تعزيز الأدوار  

  املركزية للربملان وتوجيه انتباه جمهور  

  اأو�صع اإىل الربملان.

مقارنة بال�ضنو�ت �خلم�ضني �ملا�ضية، تعد 

�لربملانات �أكرث �نفتاحا وتو��ضال �لآن و�أكرث 

مهنية يف �لإد�رة، و�أف�ضل من حيث �ملو�رد 

و�أكرث متثيال. وذلك �أمر حا�ضم بالن�ضبة �إىل 

�لدميقر�طية. بيد اأن املواطنني حمقون يف 

كونهم اأكرث متابعة لتلك املوؤ�ص�صات، 

ويتوقعون م�صتويات عليا من الأمانة، 

وامل�صاءلة وح�صن ال�صلوك اأكرث من اأي 

وقت م�صى يف تاريخ املوؤ�ص�صات. ورغم اأن 

ا�صتطالعات الراأي ت�صري اإىل اأن للنا�ض اآراء 

غام�صة يف الربملانات، فاإن حجم املرا�صالت 

والت�صالت وطلبات امل�صاعدة يف ارتفاع 

ل يف انخفا�ض. هناك اأدوار عديدة ل يقوم 

بها �صوى الربملان، ويبدو اأن الأفراد يدركون 

اأهمية املوؤ�ص�صة. والربملانات اأكرث حيويًة 

من اأي وقت م�صى لعملية التمثيل 

ال�صيا�صي.

وتُعزى هذه املرونة من ناحية اإىل اأن 

الربملانات ا�صتمرت يف التطور والتكيف. 

فال�صياق الذي تعمل فيه حاليا اأكرث 

تعقيدا، واأ�رسع حركة من اأي وقت م�صى. 

والتحدي الآن هو م�صايرة اجلمهور من خالل 

الإبانة عن القدرة على ال�صتجابة واملرونة، 

وال�صتمرار يف جتديد العالقة مع املواطنني. 

هذه عملية تطور دائمة، لكن البوادر ت�صري 

اإىل اأن معظم الربملانات مدركة حلجم 

املهمة.

'والربملانات أكثر 
حيويًة من أي وقت 

مضى لعملية 
التمثيل السياسي.

وتعزى هذه 
املرونة من ناحية 
إىل أن الربملانات 

استمرت يف التطور 
والتكيف.'
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