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فــي معظــم النظــم الديمقراطيــة البرلمانيــة ،يتعاظــم دور النــواب فيمــا يتعلــق
بناخبيهــم ودوائرهــم االنتخابيــة ،وقــد أســهم فــي ذلــك زيــادة وعــي العامــة
بالنظــام وازديــاد وســائل االتصــال ســهولة وارتفــاع ســقف توقعــات العامــة.
بمجــرد انتخــاب النائــب يصبــح ممثــا لــكل الناخبيــن فــي الدائــرة وليــس
فقــط مــن قامــوا بانتخابــه .مــن المهــم أن يفكــر النــواب جيــدا فــي الصــورة
التــي ســيقومون مــن خاللهــا بالوفــاء بمســئولياتهم تجــاه الدائــرة بالكامــل.
يهــدف هــذا الفصــل إلــى الوصــول لفهــم أفضــل ألســباب أهميــة دور
الدائــرة االنتخابيــة ،والعوامــل التــي تؤثــر علــى دور الدائــرة االنتخابيــة،
وكيــف يتــم االضطــاع بهــذا الــدور ،والمــوارد الالزمــة لتحقيقــه بنجــاح.
ســنتناول أيضــا كيــف يمكــن للحمــات االنتخابيــة التــي يقــوم بهــا األفــراد
وأحزابهــم أن تؤثــر علــى الــدور الالحــق للنــواب المنتخبيــن تجــاه دوائرهــم
 .1مــا هــي الفوائــد المترتبــة علــى وجــود دور أو صلــة بالدائــرة
االنتخابيــة؟

هنــاك العديــد مــن العناصــر التــي يتكــون منهــا الــدور المحتمــل للنائــب تجاه
دائرتــه .بعــض النــواب يحققــون كل هــذه العناصــر وبعضهــم يركــزون
علــى بعضهــا فقــط.
 .1ســبيل ليعبــر الناخبــون مــن خاللــه عــن آرائهــم فــي السياســة والقضايــا
القومية
نائــب الدائــرة هــو حلقــة وصــل مباشــرة يمكــن للناخبيــن مــن خاللهــا
التعبيــر عــن آرائهــم أو مخاوفهــم بخصــوص القضايــا أو السياســة القوميــة.
قــد يتحقــق هــذا مــن خــال اللقــاءات وجهــا لوجــه ،أو مــن خــال مراســلة
النائــب الــذي يمثلهــم .قــد يتمكــن النائــب مــن أن يســتجيب بشــكل مباشــر ،أو
ربمــا يختــار أن يمــرر هــذا للممثليــن الوطنييــن أو الــوزراء ،ليتلقــى منهــم
ردودا يمكــن عندئــذ تمريرهــا للناخبيــن .بهــذه الصــورة يقــوم النائــب بــدور
الوســيلة التــي يتمكــن النــاس مــن خاللهــا مــن «أن يكــون لهــم رأي» فــي
هــذه القضايــا .يصــف البعــض هــذا الــدور بأنــه «صمــام أمــان».

هنــاك فوائــد مهمــة محتملــة للناخبيــن وللنائــب وللحــزب الــذي ينتمــي إليــه
النائــب مــن وجــود صلــة قويــة بيــن النائــب وبيــن دائرتــه االنتخابيــة ،وأن
يكــون لــه حضــور قــوي بهــا.

 .2السبيل ليقوم النائب بإيصال السياسة القومية للشعب

أوال ،يمكــن لنائــب الدائــرة أن يثبــت وجــود الصلــة البــارزة بيــن البرامــج
السياســية والسياســات القوميــة وبيــن الناخبيــن .علــى الرغــم مــن أن
الناخبيــن ربمــا يتصــورون أنهــم ينتخبــون حكومــة وبرنامجــا وطنيــا ،إال
أنهــم يتوقعــون رؤيــة وجــه إنســاني يمثلهــم ،وأن يســمعوا منــه مباشــرة عــن
الخطــط والبرامــج أثنــاء االجتماعــات المحليــة ،أو مــن خــال اإلعــام
المحلــي .فــي حــاالت أخــرى ،ربمــا يرغــب الناخبــون فــي انتخــاب
أفضــل فــرد لتمثيــل المصالــح المحليــة ،ويتوقعــون أن يكــون لديهــم بعــض
التواصــل مــع هــذا الشــخص بحيــث يقيمــون قــدره وعملــه.

توفــر العالقــة الوطيــدة بالناخبيــن ،وبخاصــة إن كان يدعمهــا بطــرق
تواصــل جيــدة مثــل اللقــاءات المنتظمــة أو النشــرات اإلخباريــة المحليــة،
أســلوبا يمكــن النائــب مــن أن يتواصــل مباشــرة مــع النــاس بخصــوص
القضايــا والسياســة القوميــة .علــى ســبيل المثــال ،قــد يرغبــون فــي
التأكــد مــن أن الناخبيــن واعــون بتأثيــر السياســة القوميــة علــى دائرتهــم
االنتخابيــة .إن كانــوا بوجــه عــام داعميــن للحكومــة ســيرغبون فــي التركيــز
علــى اإليجابيــات ،وإن كانــوا مــن منتقــدي الحكومــة فقــد يســتخدمون أمثلــة
محليــة مــن أجــل تســليط الضــوء علــى مشــاكل السياســات القوميــة.

ثانيــا ،مــن المفيــد للنــواب أن يكــون لديهــم «مجلــس رصــد» مــن جمهورهــم
المحلــي ،ليعكــس ردود األفعــال فيمــا يتعلــق بالسياســات والخطــط القوميــة.
كمــا أن معرفــة الكيفيــة التــي يتــم بهــا توصيــل السياســة فــي دائــرة انتخابيــة
معينــة يمكــن أن يقــدم للنائــب رؤيــة ذات فائــدة كبيــرة مــن أرض الواقــع.
كمــا أن هــذا ســيقدم أدلــة ودراســات الحالــة التــي مــن خاللهــا ســيتمكن
النائــب إمــا مــن دعــم وزراء الحكومــة أو انتقادهــم بحســب أدائهــم.

وبصــورة أكثــر إيجابيــة قــد يتمكــن النــواب مــن اســتخدام قنــوات اتصالهــم
للمســاعدة فــي التشــاور حــول السياســة القوميــة .علــى ســبيل المثــال،
فــي المملكــة المتحــدة شــجعت حكومــة حــزب العمــل نوابهــا علــى عقــد
اجتماعــات للتشــاور مــع المــدارس المحليــة والمدرســين وأوليــاء األمــور
بخصــوص مقترحــات تغييــر سياســة التعليــم .وقــد تــم توصيــل نتائــج هــذه
المناقشــات مــرة أخــرى إلــى صنــاع السياســة.

ثالثــا ،فــي أي نظــام انتخابــي يفتقــر لوجــود قائمــة مغلقــة خاصــة بحــزب
لــه قواعــد علــى المســتوى الوطنــي ،يقــوم الناخبــون بالتصويــت لشــخص
معيــن ،وهــذا يعنــي أن وجــود صــورة محليــة إيجابيــة وقويــة مــن شــأنها أن
توفــر الدعــم للنائــب أو المرشــح الفــردي وللحــزب الــذي يمثلــه.

ج .االتصال بالمجتمع المدني والمجموعات المجتمعية

رابعــا ،هنــاك فائــدة انتخابيــة كبيــرة محتملــة قــد تعــود علــى النائــب مــن
كونــه المرشــح الفائــز بالمنصــب عندمــا تأتــي االنتخابــات مــرة أخــرى ،إذ
إن ســمعة النائــب كنائــب جــاد فــي عملــه ،ومــن خــال تمكنــه مــن تكويــن
صــورة إيجابيــة لنفســه وعقــد الصــات مــع النــاس قــد تكــون دعمــا انتخابيــا
هامــا.
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 .2مــا هــي العناصــر الرئيســية التــي تشــكل دور النائــب نحــو الدائــرة
االنتخابيــة؟

يكــوّن النائــب الجيــد المرتبــط بدائرتــه االنتخابيــة مجــاال واســعا مــن
المعــارف بداخــل المجتمــع المدنــي المحلــي والمجموعــات المجتمعيــة
المختلفــة .يمكــن لهــذا األمــر أن يســاعد فــي تقويــة صــوت وتأثيــر تلــك
المجموعــات ،ويضمــن كذلــك أن النائــب يتابــع مســتجدات القضايــا المهمــة
فــي دائرتــه .ســيكون لــدي العديــد مــن النــواب برامــج مقابــات واتصــاالت
مــع هــذه المجموعــات ،ويمكــن أن يقدمــوا لهــم آخــر التطــورات المتعلقــة
بالسياســة القوميــة التــي تؤثــر عليهــم ،أو حتــى يســهلوا لهــم اللقــاءات مــع
الــوزراء والممثليــن القومييــن بحيــث يعرضــوا عليهــم قضاياهــم مباشــرة.
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د .ممثل عن مصالح الدائرة االنتخابية
يمكــن لنائــب الدائــرة أن يكــون ممثــا أو صوتــا معبــرا عــن المصالــح
األوســع للدائــرة ،وهــذا دور أكبــر مــن مجــرد كونــه مقدمــا للخدمــات
(كمــا هــو مذكــور الحقــا) ،فقــد يتطلــب هــذا مــن النائــب أن ينتقــد الحكومــة
المركزيــة بخصــوص نــوع الدعــم الــذي يمكــن توفيــره للتوظيــف فــي
الدائــرة ،أو طلــب الدعــم علــى ســبيل المثــال أن يتعــرض أحــد كبــار
أصحــاب األعمــال لمشــاكل .قــد يتضمــن هــذا الدعــوة لالســتثمار العــام
فــي خدمــات الدائــرة ،حيــث يتــم اإلشــارة لهــم بــأن هنــاك حاجــة لهــم .قــد
يتضمــن هــذا الترويــج لألمــور الجيــدة التــي تحــدث بالدائــرة أداء دور
المؤيــد للفــرص الســياحية فــي المنطقــة المحليــة.
هـ  -صديق قوي يدعم الناخبين في تعامالتهم مع السلطات
يمكــن للنائــب أن يســاعد الناخــب فــي تعامالتــه مــع الســلطة .فــي المملكــة
المتحــدة عــادة يقــوم النــواب بالكتابــة للســلطات مثــل مكتــب التأمينــات
والمعاشــات أو وزارة اإلســكان للتيقــن مــن أن ناخبيــه يتــم التعامــل معهــا
طبقــا للوائــح (وليــس ألداء مهمــة خاصــة لهــم – انظــر أدنــاه).
ســيحظى خطــاب النائــب أو ســؤاله باهتمــام أكثــر ممــا ســيحظى بــه خطــاب
واحــد مــن عامــة الشــعب .ليتأكــد أبنــاء الدائــرة مــن أن اهتماماتهــم يتــم علــى
األقــل االلتفــات إليها.
مغــر للنــواب أن يتصــوروا أنهــم ســيحظون بالدعــم
تحذيــر :إنــه ألمــر
ٍ
ويحســنون القيــام بعملهــم مــن خــال كونهــم الطريــق المباشــر لتوصيــل
الخدمــات للناخبيــن .واقــع األمــر أن هــذا يقلــل مــن شــأن الــدور الهــام
للنــواب ،وهــو أن يتكلمــوا بالنيابــة عــن جميــع ناخبيهــم ،ويعرضهــم
لخطــر أن يكونــوا مجــرد مقدميــن للخدمــات بــدال مــن أن يكونــوا موجهيــن
وواضعيــن للسياســات.
علــى ســبيل المثــال ،إن نجــح نائــب فــي إقنــاع الســلطات بإصــاح وصلــة
معينــة بطريــق ســير ألنهــا تخــدم أســرة أو أحــد أبنــاء العشــائر أو ألن
المســتفيد وعــد باإلســهام فــي دعــم النائــب ماليــا ،ربمــا يكــون بهــذا قــد
أرضــى بعــض الناخبيــن المحتمليــن ولكنــه ســيكون قــد فشــل فــي إثبــات أن
دوره يمكــن أن يحــدث تغييــرا جذريــا .أليــس مــن األفضــل اســتخدام معرفــة
الدائــرة االنتخابيــة ونفوذهــا فــي الســعي للمزيــد مــن االســتثمار فــي الطــرق
بوجــه عــام أو تغييــر سياســة صيانــة الطــرق؟.
بوصفــه صديقــا ذا نفــوذ ،مــن الالئــق أن يقــوم النائــب بمســاندة الناخــب
حتــى يتيقــن مــن أن النظــام يعمــل بشــكل ســليم ومــن أنــه يحصــل علــى
حقــه ،ولكــن مــن غيــر الالئــق أن يقــدم «معاملــة خاصــة» لناخــب بعينــه،
وبخاصــة إن كان هــذا الناخــب ينتمــي إلــى عائلــة أو عشــيرة علــى صلــة
سياســية قويــة بالنائــب.
و -شخصية مدنية موقرة وممثل عن الدائرة
يمكــن لنائــب الدائــرة أن يــؤدي دورا فــي االحتفــاء بالمناســبات فــي الدائــرة.
علــى ســبيل المثــال كثيــرا مــا يطلــب مــن النــواب أن يقومــوا بــدور ضيــوف
الشــرف فــي افتتــاح المنشــآت الجديــدة التــي تنتمــي للقطــاع الخــاص أو
العــام .يمكــن للنائــب أيضــا أن يقــوم بــدور الممثــل عــن المنطقــة المحليــة،
علــى ســبيل المثــال مــن خــال حضــور المناســبات الهامــة بالنيابــة عــن
المنطقــة كاالحتفــاالت أو المناســبات التذكاريــة.
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ز -محفز/منســق يســاعد فــي حــل المشــاكل أو القضايــا المحليــة مــن خــال
التقريــب بيــن المواطنيــن المحليين
يمكــن للنــواب أن يقومــوا بــدور المنســقين وحاللــي المشــاكل فــي الدائــرة.
عــادة مــا تمكنهــم صورتهــم ومكانتهــم مــن الجمــع بيــن الجهــات المحليــة
لمناقشــة وحــل القضايــا المهمــة لألهالــي .عنــد قيامهــم بهــذا ال يكونــون
صنــاع قــرار بقــدر مــا يكونــوا ميســرين.
 .3ما هي العوامل التي تحدد طبيعة دور النائب في دائرته؟
 .1النظام االنتخابي
تنشــأ أقــرب وأهــم صلــة انتخابيــة عندمــا يكــون النظــام االنتخابــي مســتندا
إلــى الدوائــر االنتخابيــة للعضــو الواحــد مثلمــا هــو الحــال فــي البرلمــان
اإلنجليــزي .فــي مصــر يتــم انتخــاب  420نائبــا بصــورة فرديــة و120
مقعــدا يتــم اختيارهــا طبقــا لنظــام القائمــة المغلقــة .ســيكون لــدى مــن تــم
انتخابهــم انتخابــا فرديــا دوائــر انتخابيــة واضحــة ،لهــم بهــا صلــة مباشــرة.
فــي حالــة وجــود قائمــة مغلقــة ،يحــق لألحــزاب أن تخصــص النــواب الذيــن
تــم انتخابهــم علــى القائمــة لمناطــق جغرافيــة معينــة .األمــر الــذي يضمــن أن
يكــون للنــواب منطقــة يركــزون فيهــا عملهــم االنتخابــي ،ويكونــون عالقــات
متينــة مــع األهالــي ،كمــا يوفــر هــذا للحــزب «وجهــا معروفــا» فــي المنطقة.

ج .تعداد أبناء الدائرة االنتخابية

 .4كيف تؤثر الحملة االنتخابية في دور الدائرة االنتخابية؟

متوســط تعــداد أبنــاء الدائــرة فــي المملكــة المتحــدة هــو حوالــي  65ألــف
ناخــب .مــن المتوقــع أن يكــون للدوائــر االنتخابيــة ذات النائــب الفــردي فــي
مصــر عــدد أكبــر مــن الناخبيــن .لهــذا األمــر تأثيــره علــى مــدى احتماليــة
وإمكانيــة تواصــل النائــب تواصــا مباشــرا وجهــا لوجــه مــع الناخبيــن.

ربمــا تكــون الحملــة االنتخابيــة هــي المــرة األولــى التــي يحتــك فيهــا النائــب
المحتمــل بمــدى واســع مــن أبنــاء الدائــرة ،وبالتأكيــد ســتكون هــذه هــي
اللحظــة التــي يمكنــه فيهــا أن يحــدد التوقعــات للكيفيــة التــي ينــوي بهــا أن
يعمــل مــع دائرتــه االنتخابيــة .مــن المهــم أال يــؤدي هــذا لوجــود توقعــات
ال تســتند للواقــع.

ولكــن هنــاك طــرق أخــرى يمكــن للنائــب مــن خاللهــا أن يتواصــل مــع
الناخبيــن .يمكــن للنائــب (ومســاعديه) أن يســتخدموا النشــرات اإلخباريــة
الخاصــة بهــم ،والجرائــد المحليــة أو وســائل اإلعــام األخــرى إلظهــار
اهتمامهــم بقضايــا الدائــرة.
فــي نهايــة هــذا الفصــل ســنرفق نموذجــا للنــواب خاصــا بإصــدار تقريــر
الدائــرة االنتخابيــة.
يمكــن لوســائل التواصــل االجتماعــي أن تكــون طريقــة جيــدة للتواصــل .قــد
يرغــب النائــب فــي تعييــن فريــق مــن الممثليــن المحلييــن ،أو العمــل مــع
مستشــارين محلييــن مــن نفــس الحــزب أو ممــن يدعمونــه لزيــادة التأثيــر
ألقصــى مــدى .مــن المهــم التفكيــر كيــف يمكــن للناخبيــن جميعهــم أن
يشــعروا بالتوصــل مــع النائــب.
د .الجغرافيا

كانــت هــذه هــي التجربــة التــي تمــت فــي جنــوب أفريقيــا ،وتتــم فــي المملكــة
المتحــدة فــي نظــام القائمــة اإلقليميــة ،الــذي يســتخدم النتخــاب النــواب فــي
البرلمــان األوروبــي والجمعيــات اإلقليميــة فــي ويلــز واســكتلندا.

ســيؤثر هــذا األمــر علــى قــدرة النائــب علــى التواجــد فــي الدائــرة أو أي
جــزء منهــا .علــى ســبيل المثــال ،ســتتطلب الدائــرة الريفيــة الواســعة قــدرا
كبيــرا مــن الســفر مــن النائــب ليحقــق نفــس التغطيــة التــي ســتكون أســهل
نســبيا فــي الدائــرة الحضريــة.

يركــز بعــض الساســة المنتخبــون اهتمامهــم فــي العمــل المتضمــن فــي
تمثيــل الناخبيــن وحــل المشــاكل المحليــة ،فــي حيــن يهتــم آخــرون بالسياســة
القوميــة أو األدوار السياســية .عــادة ال يوجــد توصيــف وظيفــي للنــواب،
لــذا فهــم يعمــدون إلــى أن يعكســوا اهتماماتهــم الشــخصية فــي اختياراتهــم
ألولوياتهــم عنــد اضطالعهــم بأدوارهــم.

ولكــن عندمــا يكــون النائــب ممثــا لجــزء مــن مدينــة أوســع ،ربمــا يكــون
مــن الصعــب عليــه أن يوجــد لنفســه حضــورا مميــزا عــن النــواب اآلخريــن
الذيــن يغطــون المدينــة كذلــك .علــى ســبيل المثــال ،النائــب الــذي يمثــل بلــدة
صغيــرة مــن المرجــح أنــه ســيكون ممثلهــا الوحيــد فــي وســائل اإلعــام
المحليــة .فــي المدينــة ،مــن المنتظــر أليــة جريــدة أو محطــة إذاعيــة أو
تليفزيونيــة أن يكــون لديهــا العديــد مــن النــواب فــي متنــاول يدهــا ،لــذا
ســيكون أكثــر صعوبــة علــى أي نائــب أن يكــون لــه حضــور مميــز .إن
كان النــواب يمثلــون نفــس الحــزب فقــد تكــون فكــرة طيبــة إن فكــروا فــي
االضطــاع بمــا يهــم النــاس علــى المســتوى القومــي للتيقــن مــن وجــود
«صــورة محليــة» لجميــع النــواب.

 .2إهتمامات وتاريخ النائب/المرشح

وأحيانــا ينبــع هــذا مــن تاريخهــم المهنــي الشــخصي .علــى ســبيل المثــال ،إن
كان النائــب فيمــا ســبق ممثــا للحكومــة المحليــة (المجلــس المحلــي) ،فمــن
المتوقــع أن يبنــي منهجــه اســتنادا إلــى قربــه ممــن انتخبــوه.
إن كان النائــب يشــغل وظيفــة قوميــة كقائــد أو المتحــدث الرســمي باســم
حــزب أو كان يطمــح إلــى ذلــك ،قــد يكــون لديــه وقــت أقــل أو اهتمــام
أقــل باألنشــطة علــى مســتوى الدائــرة .ولكــن مــن الممكــن الحفــاظ علــى
وجــود بــارز بالدائــرة مــن خــال نشــر موظفيــه ،وغيــر ذلــك مــن المــوارد
لـــ «مــلء الفــراغ» الــذي يخلفــه غيــاب النائــب بذاتــه عــن الدائــرة أثنــاء
تحملــه لمســئولياته القوميــة.
يكــوّن النائــب صورتــه بمــرور الوقــت ،وتــزداد قــوة بزيــادة عــدد مــن
يلتقــي بهــم مــن النــاس ،ومــن يمــد لهــم يــد المســاعدة .يحقــق بعــض النــواب
هــذا األمــر قبــل انتخابهــم ،ولكــن بالنســبة لكثيريــن ســيحتاج هــذا لمجهــود
كبيــر واهتمــام شــخصي يوليــه للناخبيــن فــي ســنواته األولــى كنائــب.
بمجــرد أن يكــون النائــب لصورتــه ويؤســس لــه مكتبــا ويكتســب خبــرة
فــي أعمــال الدائــرة ،ربمــا يمكنــه أن يقضــي وقتــا أقــل فــي العمــل الخــاص
بالدائــرة ،مــع الحفــاظ علــى تواجــده وســمعته الطيبــة.
ومــن جهــة أخــرى غالبــا مــا يتواصــل أبنــاء الدائــرة ،بشــكل أكثــر ،مــع
النــواب المحلييــن المعروفيــن وبخاصــة مــن لهــم صيــت فــي اإلصغــاء
والقيــام بالتصــرف الســليم.

علــى اعتبــار أن النــواب ســيضطلعون بــأدوار فــي مجلــس الشــعب ،ســتحدد
المســافة بيــن دوائرهــم وبينهــم بمقــدار الوقــت الــذي يمكنهــم إمضــاؤه هناك.
فــي المملكــة المتحــدة غالبــا مــا يقضــي نــواب لنــدن وقتهــم فــي المهــام
المتعلقــة بدوائرهــم االنتخابيــة بشــكل يومــي ،فــي حيــن تقتصــر الجهــود
المباشــرة لمــن عليهــم البقــاء بعيــدا عــن دوائرهــم االنتخابيــة فــي العاصمــة
علــى عطــات نهايــة األســبوع.
هـ .هامشية مقعد الدائرة االنتخابية
عندمــا يتــم انتخــاب نائــب بأغلبيــة قليلــة نســبيا ويرغــب فــي االحتفــاظ
بالمقعــد فــي الــدورة التاليــة ،فمــن المتوقــع أن يركــز أكثــر علــى بنــاء
صورتــه وتوســيع دائــرة معارفــه محليــا عــن النائــب الــذي يتمتــع بأغلبيــة
كبيــرة ومــن غيــر المنتظــر أن يواجــه أيــة تحديــات انتخابيــة علــى أرض
الواقــع.

قــد يكــون المرشــح نائبــا حاليــا أو مرشــحا جديــدا أو منافســا لنائــب حالــي،
وهــذا مــن شــانه أن يحــدد الرســائل التــي يســتخدمها المرشــح والمنهــج الذي
يمكنــه االعتمــاد عليــه .فــي المملكــة المتحــدة ،تفــرض محاذيــر صارمــة
أثنــاء الحملــة االنتخابيــة «القصيــرة» بشــأن الكيفيــة التــي يمكــن للنائــب
الحالــي أن يســتخدم بهــا مكتبــه وموظفيــه وغيرهــا مــن المــوارد .والهــدف
مــن هــذا هــو التيقــن مــن أن شــاغلي منصــب النــواب البرلمانييــن ال
يســتخدمون المــوارد البرلمانيــة فــي تحقيــق منافــع انتخابيــة مباشــرة .ولكــن
مــن المحتــم –كمــا أشــرنا مــن قبــل– أن يحقــق النائــب الــذي نجــح فــي دوره
فــي دائرتــه االنتخابيــة بعــض المنافــع ،مــن جهــة اتســاع دائــرة معارفــه
وتحســين صورتــه وقــت حلــول االنتخابــات التاليــة.
 .1أسلوب االختيار
إنــه ألمــر مفهــوم أن ترغــب األحــزاب فــي التيقــن مــن أن المرشــح الــذي
يختارونــه كممثــل لهــم يملــك المزيــج الصحيــح مــن القــدرات مــع تمتعــه
بصــات جيــدة بأبنــاء الدائــرة .ركــز تقريــر أخيــر علــى هــذا األمــر ،حيــث
ذكــر أن األحــزاب «تدفــع األمــوال» مقابــل الحصــول علــى المرشــحين
المناســبين لالنتخابــات البرلمانيــة القادمــة فــي مصــر .مــن المناســب أن
تعــرض األحــزاب تمويــل الحمــات االنتخابيــة للتيقــن مــن أال يقتصــر
الترشــح فقــط علــى مــن يملكــون تمويــل حمالتهــم االنتخابيــة بأنفســهم.
ولكنهــا ســتكون نظــرة قاصــرة مــن الحــزب أن يحــاول اجتــذاب المرشــح
الــذي ال يكــن ســوى والء ضعيــف لبرنامــج الحــزب ،حتــى وإن كان
معروفــا فــي دائرتــه ويتمتــع بعالقــات جيــدة ،إذ إنــه مــن المتوقــع أال يســاند
البرنامــج القومــي للحــزب فــي البرلمــان بصــورة مســتديمة.
فــي بعــض البلــدان تجــرب األحــزاب طرقــا أكثــر انفتاحــا فــي االختيــار،
مثــل اختيــار مرشــحين أولييــن ليحاولــوا بنــاء صورتهــم فــي وقــت مبكــر،
وأن يتواصلــوا مــع الدائــرة االنتخابيــة األوســع مــن خــال تشــجيع عــدد
أكبــر مــن أبنــاء الدائــرة علــى المشــاركة فــي عمليــة االختيــار.
 .2الوعــود التــي يتــم قطعهــا أثنــاء الحملــة االنتخابيــة بخصوص األنشــطة
ا لمحلية
يجــب أن يحــدد المرشــحون كيــف يريــدون أن يعملــوا فــي الدائــرة االنتخابية
قبــل أن يبــدأو حمالتهــم .علــى ســبيل المثــال ،هــل ينتــوي المرشــح أن يعيش
مــع أســرته فــي دائرتــه االنتخابيــة بعــد أن يتــم انتخابــه .يحتــاج هــذا األمــر
لمناقشــة أوســع مــع األســرة قبــل قطــع الوعــود .إن وعــد المرشــح بزيــارة
كل منطقــة كل شــهر عندمــا يصبــح نائبــا فعليــه أن يفــي بهــذا الوعــد بعــد
انتخابــه ،إذ لــن يتمكــن مــن االدعــاء بعــدم وجــود مــوارد أو بضيــق الوقــت.
ج .البرنامج السياسي أو الصالت الشخصية
تتضمــن معظــم الحمــات االنتخابيــة مزيجــا مــن الوعــود السياســية
والمعلومــات والخلفيــات الشــخصية .علــى المرشــح أن يحــدد التوازنــات
الخاصــة بــه .هــل ســيركز علــى صالتــه وعالقاتــه بأبنــاء الدائــرة؟ هــل
ســيركز علــى البرنامــج القومــي الخــاص بحزبــه؟ مــن المرجــح أن ينجــح
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المرشــح إذا مــا وجــد المزيــج المناســب مــن هــذه األمــور ،بحيــث تظهــر
ألبنــاء الدائــرة أن سياســة الحــزب القوميــة تأتــي فــي المقدمــة وتغــرس فيهــم
الثقــة بــأن المرشــح ســيعمل مــع أبنــاء الدائــرة عــن كثــب وأنــه ســيحاول
العمــل علــى تحقيــق مصالحهــم.
د .الحملة االنتخابية المستديمة
ســيكون منتظــرا مــن العديــد مــن النــواب وبخاصــة مــن لهــم مقاعــد هامشــية
أن يقيمــوا “حمــات” طــوال العــام وليــس فقــط فــي فتــرة االنتخابــات.
األســاليب المســتخدمة أثنــاء الحملــة االنتخابيــة ،مثــل الزيــارات الشــخصية
واللقــاءات والنشــرات ،يمكــن أيضــا اســتخدامها طــوال العــام ليكــون أبنــاء
الدائــرة علــى درايــة بأحــدث المســتجدات ،ولبنــاء صــورة جيــدة للنائــب،
وتحقيــق الدعــم الــازم لالنتخابــات القادمــة .تعــد الحملــة االنتخابيــة فرصــة
جيــدة للوصــول للداعميــن والمتطوعيــن الذيــن قــد يرغبــون فــي المســاعدة
فــي هــذه األمــور حتــى بعــد انتهــاء االنتخابــات.
.5ما الموارد واألساليب الضرورية لقيام النائب بدوره؟
ليكــون النائــب ناجحــا فــي دائرتــه عليــه أن يســتخدم جميــع المــوارد لتحقيــق
الــدور المنــوط بــه .تقــدم بعــض األحــزاب الدعــم لتحقيــق هــذا األمــر كمــا
توفــر بعــض البرلمانــات أيضــا الموظفيــن والمــوارد التــي تمكــن النــواب
مــن االضطــاع بأدوارهــم.
.1الموظفون
علــى النائــب أن يــدرس كيــف يقــوم بتوزيــع موظفيــه ،حيــث إنــه مــن
المتوقــع مــن النائــب أن يقضــي وقتــا طويــا فــي البرلمــان الوطنــي فيمكــن
لموظفيــه فــي الدائــرة االنتخابيــة أن يلعبــوا دورا مهمــا فــي التعامــل بشــكل
شــخصي مــع أبنــاء الدائــرة ومــن خــال المراســات .قــد يرغــب النائــب
فــي أن يكــون لديهــم بالفعــل صــات ومعرفــة بالدائــرة وأن يكونــوا قادريــن
علــى أن ينوبــوا عنــه فــي االجتماعــات المحليــة بالدائــرة ،وبالتالــي يجــب
أن يتمتعــوا بالخبــرة والقــدرات المناســبة.
إن نجــح نائــب فــي االضطــاع بــدوره فــي دائرتــه االنتخابيــة فعــادة مــا
ســيؤدي هــذا إلــى ســعي المزيــد مــن أبنــاء الدائــرة للحصــول على مســاعدته
والرغبــة فــي لقائــه ،ممــا يــؤدي لزيــادة الضغــط علــى موظفــي الدائــرة
ومواردهــا.
.2المعلومات
بمــرور الوقــت ســيقوم النــواب ومكاتبهــم بالدوائــر االنتخابيــة بتكويــن
قاعــدة بيانــات تحتــوي علــى معلومــات حــول الدائــرة وبيانــات شــخصية
مهمــة ألبنائهــا ،باإلضافــة لهــذا فقــد يســتخدمون قســم األبحــاث الخــاص
بالبرلمــان فــي توفيــر هذيــن النوعيــن مــن المعلومــات .فــي برلمــان المملكــة
المتحــدة عــادة مــا توفــر األوراق البحثيــة تفصيــا لإلحصــاءات ولتأثيــرات
السياســات العامــة علــى دائــرة انتخابيــة معينــة .يحمــل هــذا األمــر فائــدة
كبيــرة للنــواب الذيــن يرغبــون فــي معرفــة تأثيــر السياســات علــى دائرتهــم
االنتخابيــة أو مــن يرغبــون فــي تعديــل خطبــة أو بيــان صحفــي بحيــث
يناســبان أبنــاء الدائــرة.
ج .مكتب الدائرة االنتخابية
ســيحتاج موظفــو الدائــرة لمقــر فــي الدائــرة االنتخابيــة ،لذا فمــن الضروري
وجــود مكتــب للنائــب بالدائــرة االنتخابيــة .ويتعامــل النــواب مــع هــذا
المكتــب بطــرق مختلفــة ،فالبعــض تكــون مكاتبهــم عامــة ويســمح ألبنــاء
الدائــرة بدخولهــا فــي أي وقــت للقــاء النائــب أو أحــد موظفيــه .ســيكون
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لهــذا أثــره علــى عــدد الموظفيــن الذيــن ينبغــي أن يعملــوا هنــاك .ثمــة نــواب
آخــرون ال يســتخدمون مكاتبهــم إال للقــاءات المحــددة ســلفا بمواعيــد وكمقــر
عمــل لموظفيهــم.
د .جلسات المشورة

ط .التعارض مع مواعيد األنشطة المحلية للحزب

المضمون

علــى نائــب الدائــرة أن يقــوم بخدمــة جميــع الناخبيــن ســواء كانــوا مــن
مؤيــدي النائــب أم ال أو حتــى لــو لــم يكونــوا قــد انتخبــوه .يجــب الحــرص
فــي اســتخدام المــوارد والتمويــل الــذي يوفــره البرلمــان لهــذا الغــرض.

يجــب لمضمــون التقريــر أن يعكــس أولويــات وأنشــطة النائــب .فيمــا يلــي
بعــض العناصــر المقترحــة:

مــن المهــم أن يكــون النائــب متاحــا ليتحــدث إلــى أبنــاء الدائــرة ،ســواء
كانــوا معروفيــن لــه أم ال .يرتــب العديــد مــن النــواب فرصــا محــددة تتيــح
ألبنــاء الدائــرة أن يأتــوا للتحــدث معهــم .فــي المملكــة المتحــدة عــادة مــا
تعــرف هــذه بجلســات المشــورة وعــادة مــا تنظــم بالقــرب مــن الدائــرة
االنتخابيــة فــي المبانــي المجتمعيــة بصــورة شــهرية أو ربمــا بمعــدل أكثــر.

ولكــن يمكــن أيضــا أن يكــون لــدى النائــب متطوعــون مــن مؤيديــه أو
مؤيــدي الحــزب ،ويمكــن أن يجمــع األمــوال للحملــة االنتخابيــة أثنــاء مدتــه
كنائــب .هنــاك تعــارض حتمــي فــي األنشــطة عنــد اســتخدام هــذه المــوارد
(مــوارد البرلمــان فــي مقابــل مــوارد مؤيــدي النائــب مــن أفــراد أو مــن
حزبــه) ،ولكــن يمكــن أن تســتخدم المــوارد األخيــرة بشــكل أكثــر صراحــة
فــي حشــد التأييــد للنائــب وبرنامجــه الحزبــي.

علــى النائــب أن يفكــر كيــف يقســم وقتــه بيــن المهــام الوطنيــة والمهــام
المتعلقــة بأبنــاء دائرتــه .ليكــون نائبــا فعــاال بحــق يجــب أن يخصــص بعــض
الوقــت للتواصــل مــع النــاس ،مثــل زيــارة أبنــاء الدائــرة وطــرق األبــواب
وحضــور االجتماعــات العامــة .فــي حيــن أن بعــض هــذه المهــام يمكــن
أن تــوكل لموظفــي مكتــب الدائــرة المدربيــن جيــدا وغيرهــم مــن الممثليــن
المحلييــن ،إال أن النائــب عليــه أن يقــرر أي األيــام يخصــص لتواجــده
بشــخصه فــي الدائــرة االنتخابيــة.

الخالصة

هـ .الوقت

و .أجهزة الكمبيوتر وقاعدة البيانات
للحفــاظ علــى بيانــات أبنــاء الدائــرة وإلرســال المراســات وحــل المشــاكل
التــي تنتــج عــن اضطــاع النائــب بــدوره فــي خدمــة دائرتــه ،مــن
الضــروري أن تكــون هنــاك أجهــزة وبرمجيــات جيــدة.
ز .طرق االتصال
للبقــاء علــى اتصــال بأبنــاء الدائــرة ،يســتخدم النــواب أســاليب متعــددة
لالتصــال .هنــاك خطابــات فرديــة تتنــاول عــادة قضايــا أو حــاالت محــددة
يثيرهــا أبنــاء الدائــرة .هنــاك أيضــا العديــد مــن طــرق االتصــال مــن جهــة
النائــب ،وتتضمــن هــذه األســاليب الفعالــة النشــرات اإلخباريــة المطبوعــة
واالجتماعــات المحليــة والزيــارات المنزليــة .فــي نهايــة هــذا الفصــل نرفــق
نموذجــا إلعــداد التقاريــر الخاصــة بالنــواب.
مــن المهــم أيضــا بنــاء عالقــة قويــة بوســائل اإلعــام المحليــة .فــي المملكــة
المتحــدة ،للعديــد مــن النــواب أعمــدة صحفيــة منتظمــة فــي الصحــف
المحليــة.
حـ .برنامج االجتماعات/األنشطة المحلية
مــن المهــم أن يكــون هنــاك جــدول مواعيــد جيــد التنظيــم ،ليتمكــن النائــب
مــن تحقيــق أقصــى اســتفادة مــن الوقــت المحــدود الــذي يمكنــه قضــاؤه فــي
الدائــرة .مــن الجيــد أن يتــم التخطيــط لبرنامــج مــن اللقــاءات واألنشــطة،
متضمنــا الفــرص للقــاء أبنــاء الدائــرة ،وكذلــك لقــاء المنظمــات والجمعيــات
والمؤسســات والمســؤولين المحلييــن المهميــن.

يمكــن لــدور النائــب فــي دائرتــه أن يكــون شــديد اإلرضــاء للنائــب وبالــغ
األهميــة لدائرتــه االنتخابيــة ،فهــذا يتيــح للنائــب أن يكــون أول مــن يــرى
القضايــا التــي تهــم دائرتــه االنتخابيــة وأن يراقــب أثــر السياســة العامــة
عليهــا .يتــاح للناخبيــن أن يكونــوا علــى اتصــال مباشــر بأحــد الساســة
المهميــن ،وأن يســتخدموا هــذا فــي التعبيــر عــن آرائهــم فــي األمــور
واالتجاهــات السياســية ،والحصــول علــى الدعــم المناســب عنــد مواجهــة
مشــاكل.
ولكــن هــذا الــدور يشــكل عبئــا علــى الوقــت وعلــى المــوارد ويجــب أن
تولــى عنايــة كبيــرة – حتــى قبــل انتخــاب النائــب – للكيفيــة التــي يمكــن بهــا
تنظيمهــا بالصــورة المثلــى فــي الســياق المناســب لــكل نائــب وكل دائــرة
انتخابيــة.
نأمــل أن تقــدم هــذه الكراســة بعــض العــون فــي هــذه المهمــة الحيويــة
والصعبــة.
التواصل مع الناخبين – نموذج إلصدار تقرير برلماني للناخبين
إن إصــدار تقريــر برلمانــي هــو أســلوب فعــال للنائــب ليتواصــل مــع ناخبيــه
وليصــف المجــاالت الواســعة مــن األنشــطة التــي يشــارك فيها.
التوزيع
يمكــن إصــدار التقاريــر بــكل مــن الصــورة اإللكترونيــة والصــورة
الورقيــة .يمكــن للنــواب أن يقومــوا بتوزيــع التقاريــر فــي شــكلها الورقــي
مــن خــال اســتخدام المتطوعيــن لتوصيلهــا للمنــازل وباســتخدام شــركة
تجاريــة لخدمــة التوصيــل ،أي توزيــع التقريــر بجانــب جريــدة محليــة،
والتوزيــع مــن خــال المنافــذ المحليــة مثــل المكتبــات والمراكــز الصحيــة
والمؤسســات الخاصــة التــي يؤمهــا الكثيــر مــن النــاس ،كالمتاجــر أو محــال
الســوبر ماركــت المحليــة .يمكــن أيضــا أن يتــم توزيــع التقريــر إلكترونيــا
فــي بريــد إلكترونــي للناخبيــن وأن يوضــع فــي مواقــع النــواب اإللكترونيــة
الخاصــة كمرجعيــة.
المعدل
يتحــدد هــذا بشــكل أساســي حســب المــوارد والوقــت المتــاح إلنتــاج وتوزيــع
التقريــر .فــي المملكــة المتحــدة يقــوم العديــد مــن النــواب بإصــدار تقريــر
شــهري ،فــي حيــن يركــز آخــرون علــى تقريــر ســنوي ذي أهميــة أكبــر.

بيانــات االتصــال بالنائــب :كيفيــة التواصــل مــع النائــب .قــد يتضمــن هــذا
معلومــات عــن مكتــب الدائــرة االنتخابيــة أو عنــوان المراســات والبريــد
اإللكترونــي وأرقــام الهاتــف والموقــع اإللكترونــي ،ومعلومــات االتصــال
الخاصــة بمواقــع التواصــل االجتماعــي والموظفيــن المختصيــن بالتعامــل
مــع أمــور معينــة.
الجلســات االستشــارية :يعقــد الكثيــر مــن النــواب جلســات استشــارية
دوريــة فــي الدائــرة االنتخابيــة حيــث يذهــب الناخبــون إلثــارة قضايــا
أو مشــاكل معينــة ولطلــب نصيحــة النائــب أو دعمــه .يمكــن للتقريــر أو
النشــرة اإلخباريــة أن تقــدم معلومــات عــن األماكــن واألوقــات الخاصــة
بهــذه الجلســات.
الشــؤون البرلمانيــة :يمكــن لهــذا القســم أن يغطــي أنشــطة النائــب فــي
البرلمــان كالتحــدث فــي النقاشــات وطــرح األســئلة وحضــور اللجــان ولقــاء
الــوزراء ولقــاء الموفديــن.
يمكــن أيضــا أن يقــدم التقاريــر عــن أهــم عناصــر الشــؤون البرلمانيــة
والقضايــا الهامــة ،علــى ســبيل المثــال يمكــن للنــواب أن يعلمــوا الناخبيــن
بخصــوص التشــريعات أواستفســارات اللجــان التــي تتصــل بشــكل مباشــر
بالدائــرة االنتخابيــة.
شــؤون الدائــرة االنتخابيــة :يمكــن لهــذا القســم أن يغطــي أنشــطة النائب في
الدائــرة االنتخابيــة والمنطقــة المحليــة .يمكــن للنائــب أن يلخــص القضايــا
المحليــة التــي يشــارك بهــا أو الحمــات التــي يدعمهــا ،مثــل معارضــة بنــاء
مشــروع جديــد ،أو تكليــف عــدد أكبــر مــن رجــال الشــرطة بالعمــل فــي
المنطقــة ،أو بنــاء مستشــفى جديــد أو تشــجيع االقتصــاد المحلــي.
يمكــن للنائــب أيضــا أن يعلــن عــن أي زيــارات أو لقــاءات محليــة ،ليدلــل
علــى عالقاتــه الداخليــة وأعمالــه .يقــوم العديــد مــن النــواب بزيــارات
منتظمــة للمــدارس والمراكــز الصحيــة والشــركات والهيئــات االجتماعيــة
المحليــة والمجالــس المحليــة أو المحافظــة .مــن الجيــد أن يتلقــى الناخبــون
تقاريــر عــن مثــل هــذه األعمــال.
الترويــج للمنطقــة المحليــة :يســتخدم بعــض النــواب تقاريرهــم كذلــك
لتســليط الضــوء علــى عمــل الهيئــات أو المؤسســات المحليــة أو األفــراد،
كاالحتفــاء بنجــاح مدرســة أو شــركة محليــة ،أو لتســليط الضــوء علــى
افتتــاح إحــدى الــدور االجتماعيــة الجديــدة .يمكــن للتقاريــر أيضــا أن
تســاعد الهيئــات المحليــة فــي الترويــج ألعمالهــا ،علــى ســبيل المثــال عقــد
اجتمــاع محلــي بخصــوص مســألة أو هيئــة معينــة تبحــث عــن دعــم أو عــن
متطوعيــن.
يقيــم بعــض النــواب حمــات انتخابيــة معينــة أو حتــى مســابقات إلشــراك
أهالــي الدائــرة ،علــى ســبيل المثــال قــام نائــب فــي المملكــة المتحــدة بتنظيــم
حفــل توزيــع جوائــز للشــركات الصغيــرة الناجحــة فــي دائرتــه االنتخابيــة،
وقــام نائــب آخــر بعمــل جوائــز لألهالــي الذيــن يتطوعــون فــي األعمــال
الخيريــة أو الجماعــات المحليــة .يســتخدم العديــد مــن النــواب أطفــال أهالــي
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الدائــرة فــي تصميــم البطاقــات التــي يرســلونها لالحتفــال باألعيــاد الدينيــة.
التشــاور :يمكــن أن يســتخدم التقريــر فــي ســؤال الناخبيــن عــن آرائهــم
فــي قضايــا معينــة .يضــع بعــض النــواب ورقــة لكتابــة ردود أفعالهــم أو
حتــى اســتبيانا مــع تقاريرهــم .يمكــن للتقريــر أن يزيــد مــن فــرص إعطــاء
الناخبيــن للتغذيــة الراجعــة وآرائهــم للنــواب مــن خــال عقــد اللقــاءات
أو بالكتابــة .باإلضافــة لهــذا ،يمكــن للنائــب أن يســتخدم التقريــر لتوجيــه
الناخبيــن إلــى قضيــة أو مســألة خالفيــة وطنيــة قــد يرغبــون فــي المشــاركة
فيهــا بآرائهــم.
التغطيــة اإلعالميــة :يمكــن للتقريــر أن يتضمــن أمثلــة علــى التغطيــات
اإلعالميــة التــي يحظــى بهــا النائــب ،كصــور مقــاالت الجرائــد أو الروابــط
الخاصــة بظهــوره اإلذاعــي أو التليفزيونــي.
أنشــطة أخــرى :يمكــن للتقريــر أن يتضمــن تفاصيــل األنشــطة األخــرى
التــي يقــوم بهــا النائــب علــى المســتوى المحلــي أو العالمــي .يقــدم بعــض
النــواب تقاريــر عــن زياراتهــم الخارجيــة التــي قامــوا بهــا .قــد يطلــب
مــن النائــب أن يضطلــع بــدور قومــي يتصــل بالحكومــة أو مســتقل .مــن
الجيــد أن يــدرج معلومــات عــن هــذا األمــر فــي تقريــر الدائــرة االنتخابيــة
وبخاصــة إن كان لــه صلــة بمصالــح الدائــرة ،أو قــد يرغــب النائــب أيضــا
فــي طمأنــة الناخبيــن بــأن هــذا النشــاط ال يشــغله عــن مســئولياته األساســية
تجــاه أبنــاء دائرتــه.

األنشــطة الحزبيــة :هــذه منطقــة شــائكة .إن كان التقريــر يمـوّل مــن مــوارد
البرلمــان فمــن غيــر الالئــق أن يتــم اســتخدامه للترويــج المباشــر آلراء أو
أنشــطة الحــزب السياســي الــذي ينتمــي لــه النائــب .بالطبــع ســتؤدي العديــد
مــن األنشــطة الخاصــة بالبرلمــان وبالدائــرة التــي يضطلــع النائــب بهــا
لدعــم اآلراء السياســية لحزبــه ،وبمــا أنــه يقــوم بهــا بوصفــه نائبــا فمــن
المقبــول أن يتــم تضمينهــا فــي التقريــر.
لتجنــب هــذه المشــكلة ،يصــدر بعــض النــواب تقريــرا ممــوال مــن الحــزب
ليتمكنــوا مــن الترويــج لحزبهــم السياســي كذلــك.
التأييــد :يمكــن للتقريــر أن يتضمــن دراســات لحــاالت أو حتــى أمثلــة محليــة
إلظهــار األثــر الــذي يحدثــه النائــب علــى مســتوى الدائــرة .ال ينبغــي لهــذا
أن يعــزز دور النائــب كمقــدم للخدمــات (كمــا ســبق وناقشــنا) ولكــن يمكــن
أن يظهــر أثــر عملــه البرلمانــي أو حمالتــه المحليــة وتمثيلــه األوســع.
العرض:
ذا كان هــذا ممكنــا ،مــن الجيــد أن يســتخدم األلــوان والصــور فــي التقريــر.
ســيؤدى هــذا لجــذب االنتبــاه وسيســاعد أيضــا مــن ال يجيــدون القــراءة.
يضمــن اســتخدام العناويــن كذلــك أن بعــض المعلومــات تصــل حتــى لمــن
ربمــا ال يقــرؤون التقريــر بالكامــل .حــاول أن تســتخدم شــكال بــه العديــد مــن
األقســام المنفصلــة والعناويــن ،إذ إنــه مــن الصعــب علــى المــرء أن يقــرأ
نصــا كبيــرا مصمتــا.

إشكالية العالقة بين النائب ودائرته االنتخابية
محمد العجاتي ،مدير منتدى البدائل العربي للدراسات
نوران أحمد  :مساعد باحث
بعــد إجــراء االنتخابــات البرلمانيــة األخيــرة فــي نهايــة عــام  ،2015وهــي
االســتحقاق الثالــث علــى خارطــة الطريــق بعــد االنتخابــات الرئاســية
والدســتور ،يبــدو أن هنــاك جملــة مــن القضايــا التــي تنتظــر البرلمــان
المقبــل بدايــة مــن طبيعــة القضايــا والموضوعــات المعــول عليــه النظــر
فيهــا ،ومــا يتصــل بهــا مــن سياســات وتشــريعات ،وفــي جانــب الســياق
العــام والسياســي ذاتــه الــذي يطــرح بــدوره تحديــات أمــام العمــل البرلماني،
والنــواب البرلمانييــن ،وفــي مقدمــة هــذه التحديــات تأتــي مســألة العالقــة
بيــن النــواب ودوائرهــم االنتخابيــة ،وهــي المســألة التــي تكتســب أهميتهــا
فــي ضــوء الخبــرة الســابقة المصريــة والتــي كانــت تعانــي فيــه العالقــة بيــن
الطرفيــن مــن خلــل كبيــر ،وفــي جانــب آخــر فــي ضــوء التغييــرات التــي
شــهدها الســياق العــام والسياســي فــي مصــر علــى مــدى الخمــس ســنوات
الماضيــة والتــي زادت مــن ثقــل آراء المواطنيــن والناخبيــن فــي العمليــة
السياســية بغــض النظــر عــن جودتهــا أو غيرهــا مــن المآخــذ عليهــا.
وتســعي هــذه الورقــة قــدر اإلمــكان لتقديــم رصــد ألبــرز اإلشــكاليات التــي
تواجــه مســألة العالقــة بيــن النائــب ودائرتــه االنتخابيــة فــي ضــوء كافــة
المحــددات التــي تتعلــق بهــذه المســألة علــى النحــو التالــي:
.1الثقافة السياسية والوعي العام (نائب الخدمات):
لعــل أحــد أبــرز المحــددات التــي تعتــرض تنظيــم العالقــة بيــن النائــب
البرلمانــي وبيــن دائرتــه االنتخابيــة هــو ذلــك المتعلــق بطبيعــة الثقافــة
السياســية التــي يتمتــع بهــا المواطنيــن والجماهيــر فــي هــذا الصــدد ،حيــث
أثبتــت الخبــرة المصريــة فــي هــذا الصــدد قــدر كبيــر مــن الخلــط وااللتبــاس
فــي ذهنيــة المواطنيــن حــول دور النائــب البرلمانــي والنائــب المحلــي .ففــي
الوقــت الــذي يُفتــرض أن تكــون فيــه مهمــة النائــب البرلمانــي األساســية
متمحــورة حــول التشــريع والرقابــة ،إال أن الواقــع يكشــف أن المواطنيــن
يــرون أن مهمــة النائــب األساســية هــي تلبيــة متطلبــات الدائــرة وقاطنيهــا
مــن الخدمــات األوليــة ممثلــة فــي المرافــق ،والخدمــات الشــخصية مثــل
قــرارات العــاج علــى نفقــة الــدول ،إدخــال خدمــات للمنطقــة ،وتعييــن
أبنــاء الدائــرة( ،وهــي متطلبــات تقــع بدرجــة أو بأخــرى فــي اختصاصــات
النائــب المحلــي) دون أن يكــن لهــم اهتمــام أو متابعــة تُذكــر بالمهــام

النيابــة والبرلمانيــة األصيلــة للنائــب الســالف اإلشــارة لهــا .وهــو األمــر
الــذي يغذيــه بشــكل أساســي الضعــف واالنهيــار الــذي تعانيــه الخدمــات
والمرافــق فــي مصــر علــى كافــة المســتويات ،وغيــاب تواجــد كفــؤ وفعــال
لمنظومــة الحكــم المحلــي للقيــام بمثــل هــذه المهــام وهــو األمــر الــذي يدفــع
المواطنيــن للتوجــه للنائــب مباشــرة لعــاج هــذه األزمــات وتغطيتهــا فــي
ضــوء مــا يمتلكــه مــن صالحيــات ،وعالقــات بحكــم تواجــده فــي البرلمــان.
وهــي الوضعيــة التــي يفاقــم منهــا غلبــة المركزيــة علــى العمليــة السياســية
فــي مصــر ،ومــن لجــوء المواطنيــن للدوائــر السياســية العليــا للتدخــل
إلنجــاز مــا يريدونــه حتــى لــو لــم يكــن مــن اختصــاص هــذه الدوائــر،
وهــي الوضعيــة التــي تتعقــد فــي ضــوء ســيادة نمــط مــن الثقافــة السياســية
تُعلــي مــن االعتبــارات األوليــة المباشــرة والتــي تجعــل مــن تلبيــة مطالــب
المواطنيــن الذاتيــة المباشــرة علــى النحــو الســالف اإلشــارة لــه معيــار
الحكــم علــى جــودة وكفــاءة النائــب البرلمانــي وليــس مــا يحملــه مــن أجنــدة
تشــريعية وبرلمانيــة.
فــي جانــب آخــر فــإن العصبيــات تلعــب بدورهــا دورا فــي بعــض المناطــق
مــن الجمهوريــة وخاصــة فــي الصعيــد واألقاليــم فــي تراجــع االعتبــارات
السياســية فــي تقييــم النــواب البرلمانييــن لصالــح االعتبــارات العائليــة
والقبليــة ،وتحديــد إمكانيــة تقديــم الدعــم لهــم وفقــا لهــذه المعطيــات ،وهــي
بطريقــة أو بأخــرى ترتبــط بفكــرة خدمــة العصبــة أو العائلــة أو القبليــة
الداعمــة والمنتمــي لهــا هــذا العضــو ،وهــو مــا يعنــي اســتمرارية لتراجــع
مفهــوم النائــب البرلمانــي لصالــح الموظــف أو النائــب المحلــي.
إال أن مســألة اللبــس فــي إدراك دور النائــب البرلمانــي يســاعد عليهــا
ضبابيــة األطــر المؤسســية الرســمية التــي تقنــن صالحيــات وســلطات
النائــب البرلمانــي الرســمية ،وبيــن مــا يملكــه النائب على مســتوى شــخصي
وذاتــي ،فعلــى ســبيل المثــال فــي الــدول الراســخة فــي الديمقراطيــة بإمــكان
النائــب أن يقــدم خدمــات ومســاعدات ذاتيــة ألبنــاء دائرتــه مــن خــال
جمعيــات خيريــة وتبرعــات ومنظمــات ومؤسســات غيــر حكوميــة (أي مــن
خــال حلقــة وصــل مختصــة معنيــة بهــذه المســألة) ،أمــا فــي مصــر فكثيــر
مــن النــواب يعمــدون لتصديــر صــورة مــا للدائــرة

•محمــد العجاتــي« ،البرلمــان والمؤسســات المجتمعيــة (المحليــات والمجتمــع المدنــي) فــي دســتور مصــر الجديــد»« ،البرلمــان فــي دســتور
مصــر الجديــد» ،منتــدى البدائــل العربــي للدراســات ،ص http://goo.gl/JZLW8i ،38
•هبــة اميــن؛ دعــاء عبــد الوهــاب« ،سياســيون :الناخبــون يبحثــون عــن «نائــب الخدمــات» فــى برلمــان  ،»2015الوطــن،2015/9/18 ،
http://goo.gl/x4benS
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واإلعــام بــأن مــا يقدمونــه مــن خدمــات للدائــرة إنمــا هــو منحــة ومحــض
اجتهــاد ومهــارة شــخصية ،ومــن ثــم يصبــح النائــب القــوي هــو الوســيط
القــادر علــى انتــزاع المــوارد الماليــة والماديــة وتوزيعهــا علــى دائرتــه،
ومــن ثــم هــو مــن يأتــي بالخدمــات األساســية للدائــرة (الكهربــاء والميــاه
النقيــة والصــرف الصحــي وقــرارات العــاج علــى نفقــة الدولــة وتأشــيرات
الحــج والعمــرة والتعيينــات وغيرهــا) .فــي حيــن أن المــورد األساســي
لهــذه الخدمــة متوفــر باألســاس مــن الميزانيــة العامــة التــي تقرهــا الدولــة،
وهــي باألســاس حــق دســتوري لهــؤالء المواطنيــن ،وبهــذا الشــكل يتــم
إخــراج العمليــة مــن إطارهــا السياســي وتحويلهــا إلــى إطــار خدمــي
شــخصي ،وكأنهــا منحــة شــخصية يقدمهــا النائــب للمواطنيــن فــي دائرتــه.
.2االتصال السياسي بين الدائرة والنائب البرلماني:
والمقصــود هنــا باألســاس هــو االتصــال الدائــم والمســتمر بين النائــب وبين
دائرتــه االنتخابيــة ،وهــو أحــد التحديــات األساســية التــي تواجــه النــواب
وفــي جانــب آخــر تلعــب دورا أساســيا فــي تدعيــم شــرعية النائــب البرلماني
داخــل دائرتــه ،وفــي هــذا الصــدد يمكــن اإلشــارة لجملــة مــن اإلشــكاليات
البــارزة التــي تضعــف مــن هــذا التواصــل وتخلــق فجــوة بيــن الطرفيــن،
أولــى هــذه اإلشــكاليات هــو المرتبــط بأحــد ســمات العمليــة السياســية فــي
مصــر وخاصــة البرلمانيــة منهــا والتــي يغلُــب عليهــا طابــع الموســمية
مــن حيــث أن كثيــر مــن النــواب يحرصــوا علــى التواصــل بصفــة مســتمرة
ودائمــة مــع المواطنيــن فــي دوائرهــم فــي أوقــات االســتحقاقات االنتخابيــة،
وهــي فتــرة جــد قصيــرة ،يعقبهــا فــي األغلــب –فــي حــال فــوز النائــب
البرلمانــي -غيابــه عــن التواصــل مــع دائرتــه ،وصعوبــة الوصــول لــه
مــن جانــب المواطنيــن فــي الدائــرة فــي مرحلــة مــا بعــد االنتخابــات ليــس
فقــط إلبــداء الــرأي فــي مســائل وقضايــا بعينهــا ولكــن حتــى فــي بعــض
الحــاالت فــي تأديــة الخدمــات المباشــرة لهــم المرتبطــة المرافــق والخدمــات
الشــخصية وفقــا لتصوراتهــم الســابقة اإلشــارة لهــا.
فــي جانــب آخــر هنــاك إشــكالية التواصــل فــي حالــة النــواب المنتميــن
لمناطــق ودوائــر انتخابيــة بعيــدا عــن العاصمــة وهــو مــا يصعــب علــى
النــواب مهمــة التواصــل مــع الدوائــر خاصــة فــي ضــوء تعــدد األيــام التــي
تُعقــد فيهــا جلســات مجلــس النــواب ،وبالطبــع هــو مــا يؤثــر علــى كفــاءة
وفعاليــة التواصــل بيــن الطرفيــن ،ويواجــه الكثيــر مــن النــواب بصعوبــة
التنســيق بيــن األمريــن ،وبالضــرورة يطــرح ســؤال أكبــر حــول فجــوة
التواصــل بيــن النــواب ودوائرهــم ،وحجــم هــذه الفجــوة وتفاوتهــا بيــن
المحافظــات واألقاليــم مــن جهــة ،وبيــن نظيرتهــا فــي المركــز (القاهــرة)
مــن جهــة أخــرى.

إشــكالية التواصــل تتضــح كذلــك فــي حالــة النــواب الذيــن يختــارون
الترشــح والتنافــس علــى دوائــر انتخابيــة ال ينتمــون لهــا ،كأن يختــار
مرشــح التنافــس علــى االنتخابــات فــي محافظــة أخــرى ينتمــي لهــا بالجذور
واألصــول فقــط ،وهــو أمــر يؤثــر فــي جــودة التواصــل ،وفــي مــدى فهــم
النائــب لهــذه الدائــرة والمواطنيــن فيهــا واحتياجاتهــم ،وبالطبــع يٌضــاف
لعــبء العمــل اليومــي للنائــب خاصــة فــي أوقــات عقــد الــدور االنتخابــي
الــذي يبقيهــم بالتبعيــة خــارج هــذه الدائــرة لوقــت طويــل.
إشــكالية التواصــل كذلــك تــزداد فــي حالــة الدوائــر النتخابيــة الكبيــرة أو
المتراميــة والتــي تضــع بالضــرورة عبئــا علــى كاهــل النائــب فــي محــاول
التواصــل مــع كافــة أطرافهــا علــى نفــس القــدر ،أو إتاحــة نفــس الفرصــة
لكافــة المواطنيــن فيهــا بالوصــول للنائــب وهــي اإلشــكالية التــي كانــت فــي
أوجههــا فــي أعقــاب صــدور قانــون تقســيم الدوائــر االنتخابيــة النتخابــات
البرلمــان فــي  2011والتــي وســعت لحــد كبيــر مــن حجــم الدوائــر
االنتخابيــة وضمــت مناطــق بهــا تباينــات ثقافيــة واقتصاديــة كبيــرة ،وهــو
مــا يضــع عــبء فــي مهمــة التواصــل مــن الناحيــة الكميــة ،ومــن جهــة
أخــرى مــن حيــث اختيــار الخطــاب المالئــم لهــذا التنــوع وبمــا يحقــق
مصالــح أطرافــه المتعدديــن وخلفياتهــم.
إال أن التواصــل ليــس إشــكالية فقــط علــى مســتوى التواصــل الفعلــي/
المــادي ،لكنــه يطــرح كذلــك تحــدي علــى مســتوى الخطــاب المســتخدم
فــي مخاطبــة المواطنيــن فــي دائــرة النائــب االنتخابيــة ،والتــي تقتضــي
كمــا ســبق الذكــر مراعــاة التفــاوت والتباينــات المختلفــة داخــل هــذه
الدائــرة ،إال أنــه فــي جانــب آخــر يضــع ســؤال المصداقيــة أمــام المواطنيــن
والناخبيــن فــي دائــرة انتخابيــة بعينهــا فــي قلــب نجــاح عمليــة التواصــل،
وهــو مــا يقتضــي شــفافية دون تحايــل أو اســتغالل خدمــة لدوافــع انتخابيــة
أو سياســية ضيقــة ،فالحــوار والتواصــل بيــن النائب-أهالــي الدائــرة،
يجــب أن يكــون مبنيــا علــى الوضــوح واالنفتــاح ومحصــن ضــد النــوازع
المصلحيــة الذاتيــة ،خصوصــا وأن النائــب موضــوع لخدمــة المواطنيــن
علــى المســتوى الوطنــي والمحلــي ،كمــا أن التواصــل يــؤدي إلــى إزالــة
اللبــس لــدى العديــد مــن المواطنيــن حــول األدوار المحوريــة والرئيســية
للنائــب الــذي يجــب أن يكــون فــي الموعــد مــن أجــل اإلجابــة علــى مختلــف
االستفســارات والتســاؤالت التــي تهــم العمــل البرلمانــي بصــورة عامــة.
إلــى جانــب أن عمليــة التواصــل تتــم بشــكل عشــوائي غيــر ممنهــج ،ومــن
ثــم هــي عمليــة عفويــة ال تتــم وفقــا لخطــة ولترتيــب أولويــات وهــو مــا
يغيــب عنــه البعــد االســتراتيجي.

.3ضعف الموارد:
وهــي محــدد أساســي فيمــا يتعلــق بتســهيل عمليــة التواصــل أو الحــد مــن
كفاءتهــا ،وهــو األمــر الــذي يمكــن تبينــه مــن خــال عــدة متغيــرات ففــي
ضــوء التحديــات التــي يطرحهــا الســياق علــى النحــو التالــي قــد تكــون أحــد
اإلشــكاليات هــي تلــك المرتبطــة بتوفــر المــوارد الالزمــة فــي هــذا الصــدد،
والتــي يمكــن مالحظتهــا علــى أكثــر مــن مســتوى ،أولهــا أن كثيــر مــن
النــواب البرلمانييــن فــي الحالــة المصريــة ال تتوافــر لديهــم اإلمكانيــات
والمــوارد الماليــة والماديــة الالزمــة لتوفيــر مقــرات مســتمرة وكافيــة
لهــم داخــل دوائرهــم االنتخابيــة مــن أجــل تســهيل عمليــة التواصــل مــع
ســكان الدائــرة .علــى جانــب آخــر هنــاك مســألة المســاعدة التقنيــة التــي
يفتقــر لهــا كثيــر مــن النــواب ممثلــة فــي أشــخاص المســاعدين البرلمانييــن
( )staffersوالذيــن تكــون مهمــة التواصــل مــع الدائــرة االنتخابيــة،
ومعرفــة مــا يحتاجــه مواطنوهــا مــن خدمــات أحــد مهــام عملهــم األساســية،
وهــو األمــر الــذي يعــزز فــي النهايــة مــن عزلــة النائــب وعــدم قدرتــه علــى
مالحقــة تطــورات ومتطلبــات دائرتــه االنتخابيــة ،حيــث أن النمــط الغالــب
هــو وجــود موظفيــن أقــرب للســكرتارية للقيــام بهــذه المهمــة ،وبالتالــي
هنــاك غيــاب للحرفيــة والمهنيــة فــي تأديــة هــذه المهمــة وفقــا لخطــة ،وهــو
جــزء مرتبــط بطبيعــة الســياق فــي مصــر مــن حيــث غيــاب صناعــة أو
تخصــص لمعاونــة البرلمانييــن والعامليــن بالحيــاة البرلمانيــة فــي هــذا
الصــدد.
فــي جانــب آخــر حجــم األزمــة المتعلقــة بقلــة المــوارد ومــا تتركــه مــن
تأثيــر علــى العالقــة مــع الدائــرة االنتخابيــة ،تكــون أقــوى وأكبــر فــي حالــة
النــواب المســتقلين ،الــذي يكــون كثيــر منهــم غيــر منتميــن ألحــزاب أو
كيانــات يمكــن أن تمثــل خلفيــة داعمــة لهــم لتوفيــر تســهيالت ومتطلبــات
عمليــة التواصــل مــع النــواب ،وهــو مــا يمثــل عــبء عليهــم فــي حــال
حاولــوا االســتعانة بأشــخاص مســئولين عــن عمليــة التواصــل مــع
المواطنيــن ودوائرهــم ،حيــث يتحمــل كثيــر منهــم هــذه العــبء المــادي
ذاتيــا ،أو يكــون فــي هــذه الحالــة المســئول عــن مهمــة التواصــل واالتصــال
فــي الدائــرة مــن المتطوعيــن ،وهــو أمــر يجعــل مهمــة التواصــل عرضــة
للتوقــف أو اإلعاقــة فــي أي وقــت بســبب غيــاب عامــل اإللزاميــة فــي هــذا
الصــدد.
اتصــاال بمســألة المــوارد وتأثيرهــا علــى عمليــة االتصــال هنــاك إشــكالية
فقــر أدوات التواصــل ومحدوديتهــا حيــث مــا زال التواصــل قاصــرا بشــكل
كبيــر علــى مســألة التواصــل المباشــر بيــن النائــب والدائــرة ،وهــي وســيلة
حــدود فعاليتهــا محــدودة فــي ضــوء الكثافــة الســكانية العاليــة فــي الدوائــر،
وكبــر مســاحتها ،مــع غيــاب لوســائل التواصــل االلكترونــي فــي هــذا
الصــدد ،أو حتــى فــي حــال توافرهــا عــدم فعاليتهــا فــي بعــض الدوائــر
والتــي يغلــب علــى قاطنيهــا عــدم القــدرة علــى اســتخدام التكنولوجيــا.
كمــا يمثــل عــدم تســهيل عمليــة مقابلــة النائــب للجمهــور قيــد علــى عالقــة
النائــب بالدائــرة االنتخابيــة ،خاصــة داخــل أروقــة البرلمــان ،خاصــة فــي
ضــوء التعامــل واإلجــراءات األمنيــة المشــددة حــول دخــول البرلمــان،

وعــدم الســماح بدخولــه فــي األغلــب إال للعامليــن بداخلــه ،وعــدم فتــح
أبوابــه للجمهــور .وفــي جانــب آخــر فــإن المســاعدة التقنيــة المقدمــة لصالــح
البرلمانييــن داخــل البرلمــان جــد قاصــرة ،تقتصــر علــى توفيــر عناصــر
مــن الباحثيــن داخــل البرلمــان ،ومــن ثــم فــإن مســألة التواصــل ليســت
مطروحــة ،ومــن ثــم يغيــب المختصيــن عــن مســألة المتابعــة وترتيــب
عمليــة التواصــل بيــن النــواب ودوائرهــم .إلــى جانــب ضعــف المســاعدة
التكنولوجيــة داخــل البرلمــان والتــي تســاهم فــي هــذه العزلــة مــن غيــاب
أي وســائل تواصــل الكترونــي مــع النــواب علــى موقــع البرلمــان ،والــذي
يفتقــر كذلــك لوجــود أيــة بيانــات توضــح ســير العمــل والمناقشــات داخــل
البرلمــان.
فــي حيــن أن هنــاك برلمانــات أخــرى حــول العالــم تكــون مفتوحــة للجمهور
للتفاعــل معــه حيــث ومشــاهدة المناقشــات الحيــة داخلــه ،والســماح كذلــك
لتالميــذ المــدارس بزيــارة البرلمــان ومقابلــة األعضــاء ومالحظــة طريقــة
عمــل البرلمــان ،ويعتبــر ذلــك مــن الوســائل الناجحة للنشــر والتوعيــة بدور
البرلمــان ،كمــا أنــه يدعــم اإلحســاس لــدى الجمهــور أن هــذا البرلمــان هيئــة
خاصــة بهــم وأنشــطته تعبــر عنهــم وعــن تطلعاتهــم.
.4إشكالية اإلطار التشريعي:
فيمــا يتعلــق باإلطــار التشــريعي يمكــن اإلشــارة لجملــة مــن المحــددات
التشــريعية التــي تتــرك تأثيرهــا بالضــرورة علــى عمليــة التواصــل بيــن
النائــب دائرتــه وكفاءتهــا ،بدايــة مــن قانــون األحــزاب المصريــة وتعديالتــه
لعــام  2011التــي أدخلهــا المجلــس العســكري والتــي لــم تقــدم جديــدا فيمــا
يتعلــق بمعالجــة القيــود الصارمــة علــى تمويــل األحــزاب السياســية وحقهــا
فــي تنميــة مواردهــا .فقــد تجاهلــت هــذه التعديــات مثــا مطالــب األحــزاب
السياســية الخاصــة برفــع الحظــر علــى حقهــا فــي اســتثمار أموالهــا فــي
مشــروعات تجاريــة يــدار عائدهــا ألغــراض العمــل الحزبــي ،أمــا
االســتثناء الوحيــد الــذي أقــره القانــون فــي هــذا الصــدد ،فهــو اســتثمار
أمــوال األحــزاب فــي إصــدار الصحــف أو اســتغالل دور النشــر والطباعة.
وهــو مــا يؤثــر بالطبــع علــى اســتقاللية األحــزاب ماديــا وضعــف مواردهــا
الماديــة والماليــة والتــي يمكــن أن تســاعد بهــا األحــزاب نوابهــا ،فــي مهــام
التواصــل مــع الدوائــر االنتخابيــة.
األمــر مــن جهــة أخــرى مترافــق مــع قانــون االنتخابــات المصريــة والــذي
جمــع بيــن النظــام الفــردي والقائمــة ،وإن كان قــد خصــص عــدد أكبــر مــن
المقاعــد للنظــام الفــردي بواقــع  448عضــوا ،فــي مقابــل  120عضــوا
علــى أســاس القائمــة ،وهــو األمــر الــذي يعمــل ضمنــا علىاســتمرارية ثقافــة
نائــب الخدمــات ،وتشــجيع االهتمــام والتركيــز علــى المقاعــد الفرديــة علــى
اعتبــار أنهــا الحصــان الرابــح فــي االنتخابــات أكثــر مــن التركيــز علــى
القوائــم القائمــة علــى فكــرة التضامــن الحزبــي الملتــف حــول فكــرة أو
برنامــج محــدد.
اتصــاال بمســألة األطــر التشــريعية يمكــن كذلــك اإلشــارة لالئحــة الداخليــة
للبرلمــان المصــري الســابقة ،والتــي كان يغيــب عنهــا أي إلــزام للنائــب
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and parliamentary process in the bylaws wasn’t keen on
providing channels allowing constituency members and
activists to communicate with the MPs. Hence, it does not
provide any clear relationship between the stakeholders.
Moreover, it leaves the issue of communication with
the constituency purely to the personal diligence of the
MP, especially since many citizens and constituencies
are not very aware of the work of their representatives
in parliament. Considering the tools to monitor their
performance within the parliament is represented by the
scarcity of publications and reports on the work of the
parliament and its members and what they have done
in this regard (as well as on the technological level), the
task of communicating with the constituency loses its
meaning. Especially considering that the constituency
and its citizens do not have the full picture of the debate
with their representatives and cannot assess their
performance in this regard. This is something which
is linked to the absence of the concept of participatory
democracy in the political system in Egypt, and the
continuation of the representative democracy in its
distorted image as it is currently.
Political parties: in this regard, we can refer to some
prominent points for what concerns the issue of political
communication, starting from the political parties, which
suffer from a great deal of vulnerability and isolation,
and some recent ones that suffer from isolation from
the public. Considering that these parties (especially

•

old ones) are not able to address their discourse and
programmes from the beginning to specific social
groups linked to their programme, there is a consequent
decline in the performance of the parties in the process
of communicating with the constituencies. Therefore,
the link between the political parties and constituencies
is limited or cut, since often these parties have nothing
in their internal framework and structure that obligates
the affiliated candidates or/and MPs to continuously
communicate with their constituencies or to identify their
needs and inquiries. Consequently, there is nothing that
obligates these parties to refer back to their rules and
to the importance of preserving them. This also explains
why some of these parties compete electorally according
to ancient traditional methods.
The relationship between individual MPs and the
party lists: one point worth reflecting on concerns the
responsibility of communicating with the constituencies
in the case of successful candidates for individual
seats, as well as for winning MPs from the party lists
system. In fact, citizens are more connected and
acquainted with successful MPs for individual seats
rather than those from the party lists. This makes the
former more exposed to the burden and responsibility
before citizens and districts on the one hand; on the
other hand, it raises the possibility of coordinating
between both successful candidates from the party
lists and individual seats, in case of the intersection of
constituencies among them.

) ففــي ضــوء أن هــذه األحــزاب (خاصــة القديمــة منهــا،عــن الجماهيــر
غيــر قــادرة علــى التوجــه بخطابهــا وبرنامجهــا مــن األســاس للقواعــد
 وبالتبعيــة فهنــاك تراجــع ألداء،االجتماعيــة التــي تتمــاس مــع هــذا البرنامــج
 ومــن ثــم.األحــزاب فــي عمليــة التواصــل مــع الدوائــر االنتخابيــة بالتبعيــة
 حيــث أن الغالــب علــى هــذه،فالصلــة محــدودة أو مقطوعــة بيــن الطرفيــن
األحــزاب أنــه ال يوجــد فــي أطرهــا وهيكلهــا الداخلــي مــا يُلــزم النــواب
 والتعــرف،التابعيــن لهــا بمســألة التواصــل المســتمر مــع الدوائــر االنتخابيــة
 وبالتبعيــة ال يوجــد مــا يُلزم هــذه األحزاب،علــى احتياجاتهــم واستفســاراتهم
 وهــو مــا يفســر كذلــك،بالرجــوع لقواعدهــم ومــن ثــم أهميــة الحفــاظ عليهــم
.تنافــس بعــض هــذه األحــزاب انتخابيــا وفقــا لألســاليب التقليديــة القديمــة
 أحــد النقــاط التــي تســتحق التفكيــر:العالقــة بيــن نــواب الفــردي والقائمــة
هــي تلــك المتعلقــة بمســئولية التواصــل مــع الدوائــر االنتخابيــة فــي حالــة
 وكذلــك النــواب الفائزيــن عــن،النــواب الناجحيــن عــن المقاعــد الفرديــة
 مــن حيــث أن المواطنيــن يكونــون أكثــر صلــة ومعرفــة،نظــام القائمــة
 علــى عكــس نــواب القائمــة وهــو،بالنــواب الفائزيــن علــى مقاعــد الفــردي
مــا يجعــل األوليــن عرضــة لحجــم كبيــر مــن األعبــاء والمســئولية فــي
 إلــى جانــب أنــه يطــرح مســألة،مواجهــة المواطنيــن والدوائــر مــن جهــة
إمكانيــة التنســيق بيــن الطرفيــن (الفــردي والقائمــة) فــي حــال تقاطــع
.الدوائــر االنتخابيــة بينهــم

 وفــي ضــوء عــدم إلزامهــا ونصهــا علــى إشــراك،تجــاه دائرتــه ومواطنيهــا
 والتــي لــم تحــرص،المجتمــع والمواطنيــن فــي العمليــة التشــريعية والنيابيــة
علــى توفيــر قنــوات للدوائــر االنتخابيــة والناشــطين فيهــا من أجــل التواصل
، أي أنهــا ال تنــص علــى أي عالقــة واضحــة بيــن الطرفيــن،مــع النائــب
ومــن ثــم هــو يتــرك مســألة التواصــل مــع الدائــرة االنتخابيــة محــض اجتهاد
 خاصــة أن كثيــر مــن المواطنيــن،شــخصي مــن جانــب النائــب البرلمانــي
والدوائــر االنتخابيــة ال تــدرك الكثيــر عــن ممارســة نوابهــم لعملهــم داخــل
 خاصــة فــي ضــوء أدوات التتبــع ألدائهــم داخــل البرلمــان ممثــا،البرلمــان
 ومــا قامــوا،فــي نــدرة اإلصــدارات والتقاريــر عــن عمــل المجلــس ونوابــه
 وهــو يُفــرغ، وكذلــك علــى المســتوى اإللكترونــي،بــه فــي هــذا الصــدد
 خاصــة أن الدائــرة ومواطنيهــا،مهمــة التواصــل مــع الدوائــر مــن معناهــا
 أو تقييــم أدائهــم،ال يمتلكــون الصــورة الكاملــة للنقــاش حولهــا مــع نوابهــم
 وهــو مرتبــط بغيــاب مفهــوم الديمقراطيــة التشــاركية عــن،فــي هــذا الصــدد
 واســتمرارية نمــط الحكــم التمثيلــي النيابــي فــي،منظومــة الحكــم فــي مصــر
.صورتــه المشــوه فــي هــذا الصــدد
 فــي هــذا الصــدد يمكــن اإلشــارة لبعــض النقــاط التــي:األحــزاب السياســية
يتصــور أن لهــا أهميــة بــارزة فيمــا يتعلــق بمســألة التواصــل السياســي
 والتــي تعانــي مــن قــدر كبيــر مــن الهشاشــة،بدايــة مــن األحــزاب السياســية
 والتــي تعانــي مــن قــدر مــا مــن العزلــة، وحداثــة عهــد بعضهــا،والعزلــة
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continuous communication between the MP and his/her
constituency, which is one of the fundamental challenges
facing the MPs and which, on the other hand, plays a
key role in strengthening the legitimacy of the MP within
his constituency. In this regard we can refer to a number
of outstanding problems that weaken this communication
and create a gap between the two parties. The first of these
problems is associated with one of the characteristics of
the political process in Egypt, especially parliamentary
ones, which is its seasonal nature, in the sense that
many MPs care about communicating on a frequent basis
with citizens in their constituencies in times of elections,
a very short period. This is mainly followed by, in most
cases—in the event of the MP’s victory—the absence of
communication with his constituency and the difficulty of
citizens in communicating with him/her post-elections,
not only to express an opinion on specific matters, but
in some cases even for requesting the performance of
direct services associated with facilities and personal
services that the MP should provide according to their
aforementioned beliefs.
On the other side there is the communication problem
in the case of the MPs belonging to regions

and constituencies far from the capital,
which complicates the MPs’ communication with the
constituency, especially in light of the multiplication
of days in which the House of Representatives holds
its sessions. Naturally, this affects the efficiency and
effectiveness of communication between the two
parties, and many representatives are facing difficulty
in coordinating between the two. This necessarily raises
a broader question about the lack of communication
between MPs and their constituencies, the size of this
gap, and the difference between the provinces and
regions on the one hand, and their counterpart in the
centre (Cairo) on the other.

constituencies, which necessarily place a burden on

the MP when attempting to communicate equally with all
parties, or to provide an equal opportunity of accessing
him/her to all citizens. This was the problem when
the electoral constituencies law for the parliamentary
elections was produced in 2011, which enormously
expanded the size of constituencies and included areas
with large cultural and economic variations, creating the
burden of a mission to communicate
in quantitative terms as well as in terms of choosing
the appropriate discourse for this diversity and for the
interests of these multiple parties and their backgrounds.
However, communication is not a problem only at the level
of the actual/physical communication, but it raises as well

a challenge on the level of the discourse to
use to address the citizens in the MP’s constituency
which requires, as mentioned above, taking into account
the disparity and differences within this constituency.
However, it also puts the question of credibility before
the eyes of citizens and voters in the constituency at the
heart of the success of the communication process, which
requires transparency without fraud or exploitation to
serve narrow electoral or political motivations. Dialogue
and communication between the MP and residents of the
constituency must be based on clarity and openness and
be immune from the impulses of self-interest, especially
because the MP’s purpose is to serve the citizens at the
national and local level. Moreover, communication will
remove the confusion of many citizens around the main
and pivotal roles of the MP, who must be punctual and
precise in order to answer various queries and questions
related to the parliamentary work in general.
Besides that, the communication process is random and
unsystematic, and therefore it is a spontaneous process,
which does not take place according to a plan or an order
of priorities. Hence, the strategic dimension is absent.

3. The lack of resources:

the This is specifically essential as a factor that may facilitate
case of MPs who choose to run and compete the communication process or limit its efficiency. This
for constituencies they do not belong to, e.g. can be observed through several variables. Considering
The problem of communication is evident as well in

candidates choosing to compete for election in provinces
they belong to by roots only. This fact affects the quality
of communication, the MP’s understanding of this
constituency, its citizens, and their needs. It is added, of
course, to the burden of daily work of the MP, especially
in times of parliamentary sessions which keep them
away from the district for a long time.
The problem of communication increases as well
in the case of large or extensive electoral
•
•
•

the challenges posed by the context, one of the problems
might be that associated with the availability of the
necessary resources in this regard, something which
can be observed at more than one level. The first is
that many MPs in the Egyptian case do not possess the
potential financial and material resources necessary to
have permanent and adequate headquarters in their
constituencies in order to facilitate the communication
process with their constituency. On the other hand,
there is the issue of the lack of technical assistance
that many MPs lack, represented by parliamentarians’

Mohammed Al-Agati, «Parliament and community institutions (local and civil society) in Egypt›s new constitution»,
«Parliament in Egypt’s new constitution,» AFA Studies, p. 38, http://goo.gl/JZLW8i
Heba Amin; Doaa Abdel-Wahab, «Politicians: Voters are looking for «deputies of services» in 2015 Parliament», AlWatan, 18/9/2015, http://goo.gl/x4benS
Ahmed Mansour, «Deputy of services and the absence of the state .. !!», Arabiya News, 17/8/2015, http://goo.gl/
Rval7r
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assistants (staffers) who have the task of communicating
with the constituency and finding out what the citizens
need as one of their basic tasks. This would increase
the MP’s isolation and his/her inability to follow up with
the developments and requirements of his constituency,
since often the pattern is having employees similar to
secretaries to do this job. Therefore, there is a lack of
professionalism in carrying out this task
according to the plan, which is partly linked to the
nature of the context in Egypt, in terms of absence of
an industry or a specialization in the field of supporting
parliamentarians’ work in this regard.
From another point of view, the size of the crisis related
to the lack of resources and the impact it has on the
relationship with the constituency is stronger and bigger
in the case of independent MPs, since many of them are
not affiliated to parties or entities that can support them,
by providing facilities in the process of communicating
with their constituencies. This represents a burden on
these MPs if they try to use people who are responsible
for the process of communication with the citizens
and their constituencies, since many of them bear this
financial burden themselves. In this case volunteers
become responsible for the task of networking and
communicating with the constituency, which makes the
task of communicating likely to be suspended or hindered
at any time, because of the absence of a mandatory
factor in this regard.
Related to the question of resources and their impact
on the communication process, there is the problem
of poor communication tools and their limitations.
Since communication is still heavily based on direct
communication between the candidates and/or MPs
and the constituency, its effectiveness is limited in light
of the high population density in the constituencies and
their large area, with the absence of electronic means
of communication in this respect. Even in the event of
availability, these are ineffective in some districts and
residents tend to lack the ability to use technology.
The difficulty of the public to meet with the MPs also
represents a limitation on the relationship of the MPs
with the constituency, especially within the corridors of
parliament—the tight security measures on entering
the parliament prevent entry by almost everyone
except Parliamentary staff, so the doors are not open
to the public. From another point of view, the technical
assistance provided for the benefit of parliamentarians
in the parliament is very limited. It is limited in providing
researchers within the parliament. Hence, the issue of
communication is not on the table, and there are no
specialists to follow-up the arrangement of communication
•
•

process between MPs and their constituencies. Besides,
the weakness of technological assistance in the
parliament contributes to the absence of any means of
electronic communication for the MPs in the parliament
site, which lacks as well any data showing the progress
of work and discussions inside the parliament.
There are other parliaments around the world which are
open for the public to interact with, and watch live debates
from inside the Parliament, allowing also school students
to visit the parliament and meet with the members and
observe its work. This is considered a successful tool of
dissemination and awareness on the role of parliament,
and it also supports a sense among the public that the
parliament is their own body and its activities reflect them
and their aspirations.

4. The problem of the legislative framework:
With regards to the legislative framework we can refer
to a number of legislative constraints, which necessarily
have an impact on the process of communication
between the MP and constituency as well as its efficiency,
starting from the law of Egyptian political parties and
its amendments made by the military council in 2011,
which again did not address the severe restrictions on
financing of political parties and their right to increase their
resources. These amendments, for example, ignored the
demands of the political parties to lift the ban on the right to
invest their money in businesses and using the revenues
for the purposes of party work. The only exception
approved by the law in this regard is the investment
of party funds for the publication of newspapers or the
exploitation of publishing and printing houses. This of
course affects materially the independence of the parties
and the fragility of their material and financial resources
which can enable parties to help their candidates in the
task of communicating with their constituencies.
This, on the other hand, is coupled with the Egyptian
electoral law, which combines a system of individual
seats and electoral lists, although it allocates more seats
for individuals (448 members) against the 120 members
for the party lists. This implies the continuity of the culture
of “deputy of services”, encourages attention and focus
on the individual seats, based on the consideration that
it is a winning horse in the elections, rather than focusing
on the existing electoral lists based on partisan solidarity
wrapped around a specific idea or programme.
Connected to the question of legislative framework we
can also refer to the bylaws of the former Egyptian
parliament, in which the MP lacks any obligation toward
his constituency and its citizens. This lack of provision
to involve the community and citizens in the legislative

Mohammed Al-Agati et al., «Citizenship and the rights of women in Egypt after the Arab revolutions,» AFA 0.2014, p:
13 Ibid.
Othman Al-Zayani, «The local parliamentary work: the importance of the MP’s good relations with his constituency,»
Magers, 17/5/2013, http://goo.gl/WykOcF
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Media coverage – the report can include examples
of media coverage received by the MP e.g copies of
newspaper articles or links to radio or TV appearances.

In order to avoid this problem, some MPs produce a party
funded report in order to enable them to promote their
political party too.

Other activity - the report could include details of other
activity undertaken by the MP at a national or international
level. Some MPs report on foreign visits that they have
undertaken. An MP could be asked to take on a national
role linked to the government or separately – it is good to
include information about this in the constituency report
particularly if there is a link to constituency interests.
Alternatively, the MP may wish to reassure constituents
that this activity is not distracting them from their primary
responsibility to their constituents.

Endorsements – the report could include case studies
or even local endorsements to demonstrate the impact
that the MP is making at a constituency level. These
should not promote the role of the MP as service provider
(as discussed earlier) but could demonstrate the impact
of their parliamentary work or broader local campaigning
and representation.

Party activity – this is a sensitive area. If the report is
funded from parliamentary resources, it is not appropriate
to use it to explicitly promote the views or activities of the
MP’s political party. Obviously many of the parliamentary
and constituency activities that the MP undertakes will
also support their party political views, but these are
being undertaken as the MP so are legitimate to include.

Presentation
If possible, it is good to use colour and photographs in the
report. This will grab attention and will also help those
whose reading may be less good. The use of headlines
also ensures that some information gets through even to
those who may not read the whole report. Try to use a
layout with plenty of separate sections and headings – it
is difficult to read a dense block of text.

Problems of the relationship between the MP and the electoral
constituency
Mohamed ElAgati, Director of AFA
Research Assistant: Nouran Ahmed

New parliamentary elections for 2015, the third entitlement
on the road map after the presidential election and the
constitution, are about to be held. There seems to be a
number of issues that await the next parliament, starting
with the nature of issues and topics of consideration, the
policies and legislations related to them, and also those
from the point of view of the public and political context,
which in turn poses challenges for parliamentary work
and parliamentarians. At the forefront of these challenges
is the question of the relationship between MPs and their
constituencies, an issue that is gaining importance in light
of the past Egyptian experience in which the relationship
between the two sides suffered from a big deficiency,
and on the other hand due to changes in the public and
political context in Egypt over the past five years which
increased the weight of the views of the citizens and
voters in the political process, regardless of their quality
or other shortcomings.
This paper seeks to monitor as much as possible the
most important issues that face the relationship between
the MP and the electoral constituency in light of all the
parameters that relate to this issue as follows:

1. Political culture and public awareness
(“Deputy of services”):
Perhaps one of the key determinants that hinder the
organization of the relationship between the MP and
the constituency is related to the nature of the political
culture of the citizens and the public in this regard,
which in the Egyptian experience created a great deal of
confusion in the minds of citizens about the role of MPs
and local representatives. At a time in which the main
task of the MP is supposed to be centered on legislation
and supervision, the reality reveals that citizens believe
that the basic mission of MPs is to meet the demands of
constituents and residents in terms of primary services
(facilities) and personal services, such as treatments at
the expense of the State, providing basic services for
the neighborhood, and finding jobs for people from the
constituency (which are more or less the tasks of the local
representative) with no attention to (nor follow-up of) the
main parliamentary tasks of the MPs. This mainly fueled
by the weakness and failure of the services and facilities
in Egypt at all levels and the absence of an efficient and
effective system of local governance to carry out such
tasks, which pushed citizens to go directly to the MP to
deal with these problems and solve
them in light of his powers and his presence in the
parliament. The situation was exacerbated by the
dominance of centralization over the political process
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in Egypt and by citizens resorting to intervention by the
highest political circles to accomplish what they wanted—
even if it was not of prerogatives of these institutions
; the situation become also more complicated by a
type of political culture that overvalues direct primary
considerations, this makes the fulfilment of the direct
demands of citizens the criterion to judge the quality
and efficiency of the MP rather than his legislative and
parliamentary agenda.
On the other hand, the “tribal ties” play a role in some
areas of the Republic, especially in Upper Egypt and
those regions rejecting political considerations in the
evaluation of parliamentarians in favour of family and
tribal considerations and the possibility of providing them
support according to these factors, which are somehow
linked to the idea of service for the tribe, family, or clan
that the member belongs to; this means a continuation in
the decline of the concept of parliamentary deputy for the
benefit of the employee or the local MP.
However, the confusion in conceiving the role of an MP
is increased by blurry formal institutional frameworks
that codify the official powers and authorities of the
Member of Parliament, and confuses that with what
the MP possesses on the personal and individual level.
For example, in countries in which democracy is well
established, the MP can provide services and assistance
to people of his district through charities, donations,
voluntary
organizations,
and
non-governmental
institutions (i.e. through a competent link concerned with
this issue), while in Egypt many representatives help
to present an image to the constituency and the Media
that the services they provide to their constituencies are
considered as a gift from the MP, based on his personal
efforts and skills. Thus, a strong MP is deemed as the link
capable of extracting financial and material resources
and distribute them to his/her constituency. He is the one
bringing basic services to the constituency (electricity,
clean water, sanitation, and treatment decisions at the
expense of the State; the Hajj and Umrah visas and
job offers, etc.). However, the primary resources for
these services are mainly provided by the public budget
approved by the State, which is essentially a constitutional
right of these citizens. This way, the process is directed
from the political framework and turned into the realm of
personal services, as if it a personal grant provided by
the MP to the citizens of his constituency.

2. Political
constituency

communication
and the MP:

between

the

What is meant here is essentially the permanent and
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their balance will be. Will you be emphasising your
local links and contacts? Will you be focussing on the
national programme of your party? It is most likely to be
successful if you can find a combination of these which
demonstrates the salience of national party policy to local
people and builds confidence that you will work closely
with local people and try to act in their interests.

d. Permanent campaigning
For many MPs, particularly those with marginal seats,
they will expect to ‘campaign’ throughout the year, not
just at election time. The methods used during the
election campaign such as door to door visits, meetings
and leaflets can also be used throughout the year to
keep constituents up to date with developments and to
build profile and support for future elections. An election
campaign is a good opportunity to find the supporters
and volunteers who may be willing to help with this after
the election too.

5.What resources and methods are necessary
to fulfil the constituency role?
Being a successful constituency MP requires the
deployment of resources towards the role. Some parties
provide support for this and some parliaments also
provide staff and resources to enable MPs to fulfil this
role.

a. Staff
The MP will need to consider how they deploy their staff.
As the MP will be expected to spend considerable time
in the national parliament, their staff in the constituency
can play an important role in dealing with constituents in
person and through correspondence. The MP may also
want them to already have local links and knowledge and
to be able to deputise at local meetings so they will need
to be of a suitable seniority and ability.
If an MP is successful in their constituency role, this
will often lead to many more constituents seeking their
assistance and wanting to meet them. This will increase
the pressure on constituency staff and resources.
b. Information
Many MPs and their constituency offices will, over time,
build up a database of important local contacts and
information. In addition, they may use the research
facilities of the parliament to provide both information.
In the UK parliament, research papers often provide a
constituency breakdown of statistics and policy impacts.
This is very useful for MPs wanting to consider the effect
of policies on their constituency or who want to ‘localise’
a speech or press statement.
c. Constituency office
Constituency staff will need a base in the constituency
so it will be necessary to sort out a constituency office.
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Different MPs use these in different ways – for some, they
are public with the ability for constituents to ‘walk in off
the street’ to meet the MP or staff. This has implications
for the numbers of staff which will need to work there.
Others use their offices only for pre-arranged meetings
and for their staff.

d. Advice ‘surgeries’
It is important that the MP is available to talk to constituents
regardless of whether they are already known to the MP.
Many MPs arrange specific opportunities for constituents
to come to talk with them.
In the UK these are often known as advice surgeries
and are often organised around the constituency, in
community buildings on a monthly or even more frequent
basis.
e. Time
The MP will need to consider how they allocate their time
between national and constituency responsibilities. To
be a really effective constituency MP, time will need to
be devoted to contact work such as visiting constituents,
knocking on doors, attending public meetings. Whilst
some of this can be delegated to well -trained constituency
staff and other local representatives, the MP will need to
decide which days they allocate to being physically in the
constituency.
f. Computer equipment and database
In order to maintain contact details and to service the
correspondence and casework that is generated by
the MPs constituency role, it will be necessary to have
effective equipment and software.
g. Methods of communication
To keep in contact with constituents, MPs use a wide
range of methods of communication.
There are
individual letters often responding to particular issues or
cases raised by the constituent. Then there are a wide
range of MP initiated communication – effective methods
include printed newsletters, local meetings, door to door
visits. At the end of this chapter, we include a template
for producing an MP’s report.
It is also important to develop a strong relationship with
the local media – in the UK, many MPs have regular
columns in the local newspaper.
h. Programme of local meetings/activity
It is important to have a well organised diary if the
constituency MP is to maximise the impact of limited time in
the constituency. It may be worth planning a programme of
meetings and activity including both opportunities to meet
constituents, but also to meet important local agencies,
organisations and officials.
i. Overlap with party activity locally
A constituency MP should serve all constituents

regardless of whether they are specific supporters or
even voted for the MP. Resources and funding provided
by the parliament must be carefully used for this purpose.
However, an MP may well also have volunteers who are
party or personal supporters and may raise money for
campaigning during their term as an MP. There is an
inevitable overlap in activity in using these resources, but
they can be more explicitly used for building support for
the MP and their party programme.

Conclusion
The constituency role of an MP can be enormously
satisfying for the MP and very important for their
constituents. It enables the MP to see at first hand the
issues which their constituents really care about and
to monitor the impact of national policy. Constituents
are able to have personal contact with a significant
politician and use this to give their views on policy issues
and direction and to receive appropriate support with
problems.
However, the role is time and resource intensive and
careful thought needs to be given, even before the MP
is elected, to how it will be best organised in the specific
context of each MP and each constituency.
We hope that this pamphlet provides some assistance in
this difficult, but crucial task.

Keeping in touch with constituents – a template
for producing a Parliamentary Report for
Constituents
Producing a parliamentary report is an effective method
for an MP to keep in touch with constituents and to
describe the wide range of activities that they are involved
with.

Distribution
Reports can be produced in electronic versions and/
or hard versions. MPs can distribute the report in hard
format by using volunteers to deliver door to door; using
a commercial operation to deliver e.g. having the report
distributed alongside a local newspaper; distribute
through local outlets such as libraries, health centres
or private establishments which see a lot of people e.g.
a local shop or supermarket. The report can also be
distributed electronically in an email to constituents and
put onto their personal websites for reference.
Frequency
This is largely determined by the resources and time
available to produce and distribute the report. In the UK,
many MPs produce a monthly report. However others
focus on a more significant annual report.
Content
The content of the report should reflect the priorities and
activities of the MP. However, here are some suggested
elements:

Contact details – how to make contact with the MP. This
could include information about the constituency office/
address for correspondence; email address; telephone
numbers; web address; social media contact information;
relevant staff members dealing with particular issues
Advice sessions - many MPs hold regular advice
sessions around the constituency where constituents can
come to raise particular issues or problems and to seek
the MP’s advice or support. The report or newsletter can
give information about the venues and timings of these
sessions.
Parliamentary business – this section can cover the
MP’s activity in Parliament e.g. speaking in debates,
asking questions, attending committees, meeting with
Ministers, meeting delegations.
It can also report on the most significant elements of
parliamentary business and important issues. For
example, MPs could inform constituents about legislation
or committee enquiries which had a particular relevance
for the constituency.
Constituency business – this section can cover the
MPs activities in the constituency and local area. The
MP can outline local issues which they are involved
with or campaigns they are supporting e.g. to oppose
the building of a new development; to get more police
officers in the area; to get a new hospital or to encourage
the local economy.
The MP can also publicise any local visits or meetings
to demonstrate their local networks and work. Many
MPs will make regular visits to schools, health centres,
businesses, local community organisations and the
municipal authorities. It is good for constituents to
receive reports about this work.
Promoting the local area - Some MPs also use their
report to highlight the work of local organisations or
people e.g. to celebrate the success of a local school or
business or to highlight the opening of a new community
facility. They can also help local organisations to publicise
their work e.g. a local meeting on a particular issue or an
organisation which is looking for support or volunteers.
Some MPs run specific campaigns or even competitions
to engage local people e.g. an MP in the UK organised
an award ceremony for successful small businesses in
his constituency; another MP ran an award scheme for
local people who volunteer in charities or community
groups. Many MPs use local children to design the cards
they send out to celebrate religious festivals.
Consultation – the report could be used to ask
constituents their views on specific issues. Some MPs
incorporate a feedback slip or even a questionnaire into
their reports. The report can publicise opportunities for
constituents to feedback their views to MPs through
meetings or in writing. In addition, the MP can use the
report to point the constituents to a national consultation
or issue where they may wish to contribute.
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d. Representative for constituency interests
An MP can be an advocate or voice for broader
constituency interests. This is a broader role than simply
being a provider of services (see below). It may require
the MP to challenge national government on what support
can be provided for employment in the constituency or
to ask for support, for example, if a major employer is
in trouble. It may involve calls for public investment in
constituency services where a case can be made that
they are needed. It may involve publicising good things
happening in the constituency e.g. acting as an advocate
for the tourism opportunities in the local area.

g. Catalyst/coordinator to help solve local
problems or issues by bringing people together.
MPs can act as coordinators and problem solvers in the
constituency. They often have the profile and status
to bring together local agencies to discuss and resolve
issues which are important to local people. In doing
this they are not acting as a decision maker, but as a
facilitator.

e. Powerful ‘friend’ supporting constituents in
their dealings with authorities.
An MP can help a constituent in their dealings with
authorities. In the UK, MPs will often write to authorities
such as the benefits/social security office or housing
office to ensure that their constituent is being treated
according to the rules (not to make a special case for
them – see below)
An MP’s letter or enquiry will get treated with more
attention than that from a member of the public so the
constituent can be assured that their concerns are at
least being considered.
Warning – it is tempting for MPs to believe that they will
gain support and do a good job by being a direct route
to the provision of services to constituents. In fact this
undermines the really important role of MPs to speak up
on behalf of all their constituents and risks them being
reduced to a mere provider rather than a shaper and
policy maker.
For example, if an MP manages to persuade authorities
to mend a particular stretch of road because it serves
a family or tribal group member – or because the
beneficiary has promised to contribute to the MP’s funds
– they may well have pleased some potential voters, but
they will have failed to demonstrate that their role can
deliver more fundamental change. Isn’t a better use of
constituency knowledge and influence to argue for more
investment in roads generally or a change in policy on
road maintenance?
As a powerful friend it is appropriate for an MP to support
a constituent in ensuring that the system works properly
and they are getting a fair deal. It is inappropriate to solicit
‘special treatment’ for a constituent particularly when that
constituent has a family, tribal or close political link to the
MP.

The closest and most important constituency link will
exist when the electoral system is based around single
member constituencies such as in the UK parliament. In
Egypt, 420 MPs are elected individually with 120 seats
elected on the basis of a closed list. Those elected on
the individual basis will have a clear constituency with
which to build a link.
Where there is a closed list, it is possible for parties to
allocate those elected on the list to a particular geographic
area. This ensures that MPs have an area where they
can concentrate their constituency work and build strong
local relationships. It also provides the party with a wellknown ‘face’ in the area.
This was the experience in South Africa and happens in
the UK for the regional list system used to elect people to
the European Parliament and to regional assemblies in
Wales and Scotland.

f. Civic dignitary and representative
The constituency MP can play a role in celebrating events
in the constituency. For example, MPs may often be asked
to act as dignitaries in opening new facilities – private
and public. The MP also can act as a representative of
the local area, for example by attending important events
on behalf of the area such as celebrations or memorial
events.
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3. What factors determine the nature of the MP’s
constituency role?
a.The electoral system

b. The MP/candidate’s interests and history
Some elected politicians have a particular interest in the
work involved in representing constituents and solving
local problems. Others are more interested in the national
representative policy or political roles. There is usually no
job description for MPs so they will tend to reflect their
personal interests in the way they prioritise within their
role.
Sometimes this stems from their personal career
history. For example, if an MP has previously been a
local government representative, they are likely to have
developed an approach based on being close to those
who elect them.
If an MP has a national job i.e. as a Leader or party
spokesman or has ambitions for this, s/he may have less
time or interest in constituency level activities. However
it is possible to maintain an important constituency
presence by deploying staff and other resources to ‘fill
the gap’ caused by the MP’s physical absence from the
constituency whilst carrying out national responsibilities.
A local profile is built up over time and becomes stronger
as more people meet and are helped by the MP. Some
politicians achieve this before election, but for many it
will require considerable work and personal attention in
the early years of their time as the MP. Once the profile
is developed and a local office is set up and experienced

in the constituency work, it may be possible for an MP to
spend less time on constituency work whilst nevertheless
maintaining their impact and good reputation.
Conversely, however, it is often the case that well-known
local MPs – particularly those with a good reputation for
listening and taking successful action - will be contacted
more often by their constituents.

c. Constituency population
The average population size for a constituency in the
UK would be about 65,000 electors. Single member
constituencies in Egypt would have a larger electorate.
This has implications for how likely and possible it is for an
MP to make direct contact face to face with constituents.
However, there are other ways in which the MP can make
‘contact’ with constituents. The MP (and their staff) can
use their own newsletters, local newspapers or other
media to demonstrate their interest in constituency issues.
At the end of this chapter, we include a template for
producing an MP constituency report.
Social media can be a good way to make contact. The
MP may want to appoint a team of local representatives
or to work with local councillors of the same party or who
support them to maximise the impact. It will be important
to think about how the whole population can feel ‘in touch’
with the MP.
d. Geography
This will affect the ability of the MP to be present in the
constituency or any given part of it. For example, a large
rural constituency will require considerable travel from an
MP to achieve the same physical coverage that would be
relatively easy in an urban constituency.
However where an MP represents one part of a larger
city, it may be hard for them to carve out a distinctive
presence from the other MPs who also cover that city.
For example an MP who represents a town is likely to
be the only representative in local media. In a city, it is
much more likely that any paper or radio/TV station will
have many MPs within its catchment area so it is more
difficult for any particular MP to make a particular impact.
If MPs represent the same party, it may be a good idea to
consider taking on city wide interests in order to ensure a
‘local’ profile for all MPs.
Given that MPs will have duties in the national parliament,
the distance from their constituency will also determine
how much time they can spend there. In the UK,
London MPs often spend time on constituency duties
everyday whilst those who have to stay away from their
constituencies in the capital limit their direct activities to
weekends.
e. Marginality of the constituency seat
If an MP is elected with a relatively small majority and
wishes to retain the seat at the next election, i that they will
place a greater emphasis on building up their profile and
contacts locally than someone who has a large majority
and is unlikely to face a realistic electoral challenge.

4. How does election campaigning influence the
constituency role?
The election campaign may be the first time that the
potential MP has properly come into contact with a wide
range of local people. It will certainly be the point at
which they can set the expectations of how they intend to
work with the constituency. It is important that this does
not set unrealistic expectations.
The candidate for election may be an existing MP, a
new candidate or challenger to the existing MP. This will
obviously determine the messages that the candidate
uses and the methods they can call on. In the UK, there
are tight restrictions during the ‘short’ election campaign
on how the existing MP can use their offices, staff and
other resources. This is to ensure that incumbents are
not using parliamentary resources for direct electoral
advantage. However it is inevitable, as outlined earlier,
that an incumbent MP who has made a success of the
constituency role may have some advantages in terms of
their contacts and profile when the election comes.

a. The method of selection
Parties will understandably want to ensure that the
candidate they select as their representative has the
right combination of ability and local connections. This
is highlighted in a recent report of parties ‘paying’ for the
right candidates for the forthcoming Egyptian elections.
It is appropriate for parties to offer financial support for
the election campaign in order to ensure that candidates
aren’t limited only to those who can afford to fund their
own campaigns. However it would be a short sighted
approach to try to attract a candidate who had little
loyalty to the party’s programme even if s/he was very
well known or connected in the constituency. They would
be unlikely to support the party’s national programme in
parliament on a consistent basis.
In some countries, parties are experimenting with more
open methods of selection such as primaries to try to
build an early profile and link to the wider constituency by
encouraging a wider range of local people to be involved
in the selection process.
b. Promises made during the election campaign
on local activity
Candidates should be clear how they want to operate
in the constituency before they begin campaigning. For
example, does the candidate intend to live with their
family in the constituency when elected – this needs
discussion with wider family before promises are made.
If the candidate promises to visit every community each
month as the MP, they will need to fulfil this if elected.
It will not be possible to claim that there are insufficient
resources or time.
c. Political programme or personal contacts
Most election campaigns will incorporate a combination
of political promises and personal information and
background. The candidate needs to consider what
7
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Jacqui Smith- Former Member of Parliament and former Home Secretary (UK)

In most democratic parliamentary systems, there is a
growing role for MPs with respect to their constituents
and constituencies. Greater public knowledge of the
system, easier methods of communication and higher
public expectations have all contributed to this.
Once elected, the MP is the representative of all the
electors in the constituency – not just those who voted
for him/her. It is important that MPs consider carefully
how they will fulfil their responsibilities to the whole
constituency.
This chapter aims to better understand why this
constituency role is important; the factors which influence
the constituency role; how the role is carried out and
the resources necessary to successfully fulfil it. We
also consider how the election campaign carried out by
individuals and their parties can influence the subsequent
constituency role of MPs elected.

1. What are the benefits of a constituency role
or link?
There are important potential benefits to constituents, the
MP and to the MP’s party from having a strong MP link to
and presence in the constituency.
Firstly, a constituency MP can demonstrate the salience
and connection of national political programmes and
policies to constituents. Even though constituents may
believe that they are voting for a national government
and programme, they nevertheless expect to see that
represented by a ‘human’ face and to hear directly
about the plans and programmes during local meetings
or through local media. In other cases, constituents
may want to elect the best individual to represent local
interests and will expect to have some contact with that
person to be able to judge their worth and work.
Secondly, it is useful for MPs to have a ‘sounding board’
of local people to give feedback on national policies and
plans. Furthermore, experiencing how a policy is actually
delivered in a particular constituency can give MPs a
very useful reality check. This will also provide evidence
and case studies with which to support or challenge
government ministers on their performance.
Thirdly, in any electoral system short of a national
closed party list, constituents will be casting a vote for a
particular individual. This means that a strong positive
local profile will be likely to build support for the individual
MP/candidate and for the party they represent.
Fourthly, there is a strong potential electoral benefit for the
MP from being the incumbent candidate when the election
comes round again. A reputation as a hard working
constituency MP who has been able to build a profile and
contacts locally can be an important electoral boost.

2. What are the key elements of the constituency
role?
There are many elements which make up the potential
constituency role of an MP. Some MPs will fulfil all of
these, others may focus on just some.

a. Avenue for constituents to voice their views on
national policy and issues
A constituency MP is a direct link through which
constituents can share their views or concerns on issues
or national policy. This may be through face to face
meetings or by writing to their particular MP. The MP
may well be able to respond directly or may choose to
pass this on to national representatives or Ministers for a
response which can then be passed to the constituent. In
this way, the MP acts as a method through which people
can ‘have their say’. Some have characterised this role
as a ‘safety valve’
b. Avenue for MP to communicate national policy
to local people
A strong relationship with constituents particularly if this is
backed up with good methods of communication such as
regular meetings or local newsletters provides a method
for the MP to communicate directly with people about
national issues and policy. For example, they may want
to ensure that constituents are aware of how national
policy is impacting on their constituency. If they are
generally supporters of the government, they will want to
emphasise the positive. If they are critics of government,
they may use local examples to highlight problems.
More constructively, MPs may be able to use their links
to help consult on national policy. For example, in the
UK, the Labour government encouraged its MPs to hold
consultation meetings with local schools, teachers and
parents on proposals to change education policy. The
results of the discussions were then fed back into policy
making.
c. Contact with civil society and community groups
A good constituency MP will build a wide range of
contacts with local civil society and community groups.
This can help to strengthen the voice and influence of the
groups and it also ensures that the MP is kept up to date
with important issues in the constituency. Many MPs will
have a programme of meetings and contacts with such
groups; they may provide them with specific updates
on national policy which affects them or even facilitate
meetings with ministers and national representatives so
that they can put their issues directly.
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