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يتصرف المتحدِّث بِاسم المجلس بطريقة غير حزبية ويكون مسؤوالً عن ضمان معاملة
جميع األعضاء المنتخبين في الجمعية التشريعية بنزاهة و بدون انحياز و بصرف النظر
عن الحزب الذي ينتمون إليه.

طاولة ال َكتَبَة
الطاولة المتواجدة أمام رئيس مجلس النواب هي طاولة ال َكتَبَة .يجلس كاتب مجلس
النواب والموظفون المساعدون هنا  ،وهم على استعداد لتقديم المشورة ِلرئيس مجلس
النواب و لألعضاء المنتخبين في الجمعية التشريعية بشأن اإلجراءات البرلمانية.

ال ُّ
شرفَة العمومية
ال ُّ
ش ُرفات العمومية هي المقاعد الموجودة في الطابق الثالث والتي تُطل على مجلس
النواب وتكون مفتوحة للجمهور عندما تكون الجمعية التشريعية في جلسة.

ُ
شرفة الصحافة
يتم حجز الصف األول من ال ّ
شرفة المتواجد أعلى كرسي رئيس مجلس النواب مباشرة
ألعضاء وسائل اإلعالم المكلفين بتغطية أخبار الجمعية التشريعية والحكومة اإلقليمية.

ص ْولجان
ال َّ
ضا شارة
ص ْولجان سال ًحا شخصيًا لرئيس الحرس وأي ً
منذ قرون من الزمان  ،كان ال ّ
مكتبه وسلطته  ،حيث يعرض فيها الشعارات الملكية لألشخاص الذين ال يستطيعون
ص ْولجان رمزا ً لسلطة مجلس النواب ورئيس
القراءة .في العصر الحديث  ،أصبح ال ّ
َ
َ
مجلس النواب  ،ويجب أن يكون حاضرا ً على طاولة الكتبَة للجمعية التشريعية لممارسة
بعلم تا ّم من الملكة وبموافقتها.
أعمالها .يد ّل وجوده على أن المجلس في جلسة كاملة ٍ
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دَ ْور أعضاء المعارضة المنتخبون في الجمعية التشريعية هو التشكيك في اإلجراءات
الحكومية وتقديم البدائل للسياسات القائمة.
عندما يكون البرلمان في جلسة  ،يكون األعضاء المنتخبون في الجمعية التشريعية
مسؤولين عن دراسة ومناقشة جميع القوانين المقترحة (وتسمى مشاريع القوانين) التي
ضا باسم المجلس التشريعي .باإلضافة إلى
يتم تقديمها في الغرفة التشريعة و المعروفة أي ً
ذلك  ،يقومون بمراجعة واقتراح ميزانية اإلنفاق الحكومي (والمعروفة باسم التقديرات) ،
ويطرحون أسئلة حول الخطط واألنشطة الحكومية.
هناك طريقة مهمة أخرى يَخدم األعضاء المنتخبون في الجمعية التشريعية ناخبيهم
من خالل تمثيل وجهات نظرهم في مجلس النواب وإثارة القضايا المحلية التي تهمهم.
و يعتبر األعضاء المنتخبون في الجمعية التشريعية حلقة وصل مهمة بين الشعب
والحكومة  ،حيث يساعدون األشخاص في دوائرهم االنتخابية على الوصول إلى البرامج
والوكاالت الحكومية.

مكاتب األعضاء
تنقسم الغرفة التشريعية إلى صفوف من المكاتب على جانبي الطابق .تقليديا ً  ،تجلس
الحكومة على يمين رئيس مجلس النواب  ،و تجلس المعارضة على يسار رئيس مجلس
النواب .في أول برلمان لمقاطعة كولومبيا البريطانية  ،في عام  ، 1872كان هناك 25
عضو برلمان .اليوم  ،هناك  87عضوا ً منتخَبا في الجمعية التشريعية انتخبوا من جميع
ُ
أنحاء كولومبيا البريطانية للعمل في الجمعية
التشريعية.

كرسي المتح ِدّث
ِباسم مجلس النواب
يوجد في نهاية القاعة كرسي المتحدِّث ِباسم
عضو في الجمعية
مجلس النواب .و هو
ٌ
التشريعية ينتخب لرئاسة المناقشات
والتأكد من أن المجلس يتبع قواعد السلوك
واإلجراءات المعمول بها .يتم انتخاب
المتحدِّث بِاسم المجلس عن طريق االقتراع
السري من قِبَ ِل جميع األعضاء المنتخبين في
الجمعية التشريعية .بمجرد انتخابه ،يجب أن
ُكت َ ِيّب الدليل الذاتي لسيّاح الجمعية التشريعية
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غرفة المجلس التشريعي

مترا ( 60 × 40قد ًما)  ،وهي مغطاة بالرخام اإليطالي
تبلغ مساحة الغرفة ً 18 × 12
البنّي ومزينة بـ  22عمودًا من الرخام اإليطالي األخضر واألبيض واألرجواني .السقف
ملونة .المصابيح الكبيرة من الحديد
مزيّن بورق ذهبي ويتميز بأربعة نوافذ سقفية ّ
المطاوع هي نسخ طبق األصل من تلك التي علّقت في الغرفة في عام .1898
داخل غرفة المجلس التشريعي  ،يعمل األعضاء المنتخبون في الجمعية التشريعية
( )MLAsكأعضاء في الحكومة أو كأعضاء في المعارضة .األعضاء المنتخبون في
الجمعية التشريعية الحكومية هم األعضاء الذين ينتمون إلى الحزب السياسي الذي يفوز
بأكبر عدد من المقاعد في االنتخابات العامة .الحزب السياسي الذي يفوز بثاني أكبر
عدد من المقاعد يُش ّكل المعارضة الرسمية .كما أن األعضاء المنتخبون في الجمعية
التشريعية من األحزاب السياسية األخرى و األعضاء المستقلون جزء من المعارضة.
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المدخل االحتفالي
يُ َم ِ ّكنُ المدخل االحتفالي من الوصول إلى المبنَى التذكاري ال ُم ْستَدِير ويؤدي مباشرة إلى
مجلس النواب  -القلب المادي والرمزي لهذه المباني .يت ّم استخدامه فقط في المناسبات
الخاصة جدا ً  ،بما في ذلك كل عام في شهر فبراير عندما يدخل نائب الحاكم المباني لفتح
جلسة جديدة للبرلمان .صاحبة الفخامة  ،الملكة إليزابيث الثانية  ،دخلت من خالل هذه
األبواب آخر مرة في مارس من عام .1983
أُنشئت سابقة جديدة في  2ديسمبر عام  1998عندما ت ّم مرافقة الزعيم جوزيف غوسنيل
من خالل المدخل االحتفالي لمخاطبة الجمعية التشريعية من مجلس النواب أثناء مناقشة
قانون اتفاق نيسغا النهائي .وقد تبعه عدد من زعماء السكان األصليين الذين حضروا
إلتمام اتفاقيات المعاهدات.
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المبنَى التذكاري ال ُم ْست َ ِدير
اكتسب المبنَى التذكاري ال ُم ْستَدِير اسمه من كونه موقعا ً للعديد من النُّصب التذكارية
للحرب و هي مخصصة للكولومبيين البريطانيين الذين ضحوا بحياتهم من أجل كندا.
تُخَلّدُ كتب الذكرى قائمة أسماء موظفي الخدمة المدنية الكولومبيين البريطانيين الذين
خدموا كجنود و ماتوا خالل الحربيْن العالميتين األولى والثانية.
توجد في وسط المبنَى التذكاري ال ُم ْستَدِير دائرة مفتوحة محاطة بحلقة من رخام التينيسي
الداكن .تصطف الجدران بِ ْلونيْن من رخام التينيسي ومزخرفة بأوراق من الذهب عيار
 23قيراط و التي است ُ ْ
عملت خالل عملية الترميمُ .
شيّدت أرضيات «التيرازو» من
شرائح صغيرة من الرخام والجرانيت ت ّم استيرادها من إيطاليا.
تُزيِّنُ أربع لوحات قبّة المبنَى التذكاري ال ُم ْستَدِير التي تمثل الصناعات االقتصادية
الرئيسية في كولومبيا البريطانية القديمة :الغابات وصيد األسماك والزراعة و استخراج
المعادن .رسمت على قماش في عام  1935من طرف جورج ساوثويل  ،وقد ت ّم تثبيتها
في عام .1952
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فيكتوريا البالغة من العمر  18عا ًما العرش ( .)1837وإلى اليمين تاريخ يوبيلها الماسي
( .)1897ترمز األحرف « »Vو « »Rباللغة الالتينية إلى الحرفين األوليين من
كلمت ْي «الملكة فيكتوريا».
كانت نافذة اليوبيل الماسي موجودة في األصل في الطابق الثاني خلف الحجرة
التشريعية .في عام  ، 1912وبسبب بناء المكتبة التشريعية الجديدة ُ ،وضعت في القبْو
لحفظها  ،حيث بقيت لمدة  62سنة التي تلتها إلى ْ
أن ت ّم العثور عليها أثناء الترميم في
عام .1974
في الجزء العلوي من النافذة  ،ستالحظ شعار النبّالة األصلي لكولومبيا البريطانية.
اعتمدت الحكومة شعار النبّالة هذا بأمر من المجلس في عام  .1895وهو يحتوي على
العديد من الرموز المماثلة التي تستخدم اليوم  ،لكن المسؤولين البريطانيين لم يتمكنوا
من قبول هذا التصميم .كان من غير المناسب أن يكون العلم البريطاني على الدرع في
وضعٍ أدنى من غروب الشمس  ،ألنه يتناقض مع التعبير الذي كان شائعا ً آنذاك وهو «
اإلمبراطورية البريطانية التي ال تغيب عنها الشمس» .الزهور في األصل هي شعارات
المملكة المتحدة :الشوك األرجواني االسكتلندي  ،والشامروك األخضر االيرلندي  ،و
وردة تيودور الوردية اإلنجليزية  ،والنرجس البري األصفر الويلزي.

نوافذ الدّرج
أثناء صعودك الدرج إلى
المبنَى التذكاري ال ُم ْستَدِير ،
ستالحظ مجموعة من النوافذ
الملونة والتي تعرض
الزجاجية
َّ
ّ
ُ
اقتباسات من كتاب و مفكرين
إنجليز من القرن السابع عشر
والثامن عشر  ،وهي هنا إللهام
شرعين والمتفرجين عند
ال ُم ّ
اقترابهم من مجلس النواب.
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الزجاج الملَ ّون
نافذة اليوبيل
الذهبي للملكة
إليزابيث الثانية
كانت نافذة اليوبيل الذهبي هدية من
حكومة كولومبيا البريطانية إلى
صاحبة الفخامة الملكة إليزابيث
الثانية لالحتفال بيوبيلها الذهبي
عام  .2002وقد صنعها اثنان من
الحرفيّين في فيكتوريا و هُما إدوارد
شيفر و توماس ميرسر .في الجزء
العلوي  ،ستالحظ راية المعيار
الملكي الكندي لصاحبة الفخامة .هذا هو العَلَ ُم الكندي الشخصي للملكة وال يتم نقله إال
عندما تكون صاحبة الفخامة في كندا .يمكنك أن ترى أيضا ً رموز كولومبيا البريطانية،
بما في ذلك طائرنا المحلي  ،طائر أَبُو ُز َريْق  ،وسمكنا المحلي  ،سلمون المحيط
الهادئ ،واألحجار الكريمة المحلية  ،الجاد  ،والتي يشار إليها بالتدرجات الخضراء في
األسفل.

نافذة اليوبيل
الماسي للملكة
فيكتوريا
أُنتجت نافذة اليوبيل الماسي
خصيصا ً ألجل اليوبيل الماسي
لصاحبة الفخامة الملكة فيكتوريا ،
و ذلك في السنة الستون من حكمها،
في عام  .1897على الجانب
تولّي الملكة
األيسر  ،يوجد تاريخ َ
7
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صورة شخصيّة
صورة صاحبة الفخامة الملكة إليزابيث الثانية  ،ملكة كندا  ،رسمتها الفنانة الكندية فيل
ريتشاردز وت ّم الكشف عنها في عام  2012في قصر باكنغهام لالحتفال باليوبيل الماسي
لفخامة الملكة .تتضمن الصورة عدة رموز لفترة خدمتها التي امتدت لستين عا ًما في
كندا ،بما في ذلك نسخة من قانون أمريكا الشمالية البريطانية لعام  1867الموقّع في عهد
الملكة فيكتوريا و الذي أُعيد إلى كندا في عام  ، 1982ومزهرية تعرض شعار اليوبيل
الماسي لفخامة الملكة .تظهر صاحبة الفخامة مرتدية مراتب الشرف الكندية.
كندا دولة ديمقراطية برلمانية وملكية دستورية .بصفتها ملكة كندا  ،فإن الملكة هي
رئيسة دولتنا .ويمثلها في كندا الحاكم العام وفي كل من المقاطعات نائب الحاكم.
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شعار نبّالة
كولومبيا
البريطانية
يحتوي شعار نبّالة كولومبيا
البريطانية ،المعتمد عام ،1987
المتوج
على عناصر من ماضينا االستعماري وروعة المقاطعة الطبيعية .يمثل األسد
ّ
الذي يقف على التاجِ القمةَ الملكية لصاحبة الفخامة الملكة إليزابيث الثانية .على الدرع،
تمثل الخطوط الزرقاء المحيط الهادئ ،بينما تمثل الخطوط البيضاء جبال الروكي
المغطاة بالثلوج .تشير شمس الغروب إلى كولومبيا البريطانية ،و هي مقاطعة في غرب
الوعل (أو األيل) المستعمرة السابقة لجزيرة فانكوفر في حين
كندا .على اليسار  ،يمثل َ
يمثل الخروف الجبلي ذو القرن الكبير على اليمين البر الرئيسى السابق لمستعمرة
كولومبيا البريطانية .الشعار الموجود في األسفل مكتوب باللغة الالتينية ويعني بشكل
أساسي «الجمال بدون نقص» أو «الجمال بال نهاية» .و يوجد حول ك ٍّل من رقبة األسد
وأسفل شعار النبّالة إكليل من زهور الدو ْغ ُوود – وهي زهور إقليمية في كولومبيا
البريطانية منذ عام .1956

قاعة الشرف
تستخدم قاعة الشرف اليوم للمهام الخاصة وحفالت االستقبال  ،لكن منذ أربعين عا ًما
كانت ال تزال تستعمل كمساحة مكتبية إلدارة األراضي والغابات السابقة .في ذلك
الوقت ،ت ّم تقسيم المساحة إلى مقصورات مع مشمع أحمر على األرض .أثناء عملية
الترميم  ،ت ّم اكتشاف سقف هذه الغرفة و ُر ِ ّم َم على طراز عصر النهضة الفرنسية
المبكر .عندما ُرفع المشمع أعادَ المر ّممون إصالح األرضية الخشبية األصلية من خشب
محلي من نوع تَنُّوب دوغالس.
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المبنَى ال ُم ْست َ ِدير السفلي
يوجد في وسط الغرفة على األرضية فسيفساء إيطالية مرسومة باليد .وقد ُوضع
«شكسوتتوستيل» ،و هو زَ ْورق نهر داخلي تقليدي ،على الفسيفساء ،نُ ِحتَ من طرف
المحترم ستيفن بوينت  ،و هو نائب الحاكم الثامن و العشرون لكولومبيا البريطانية،
والزعيم توني هانت  ،الزعيم الوراثي للكواغولث و الن ّحات البارع .و معنى
«شكسوتتوستيل» أي «مكان آمن لعبور النهر» ويمثل فكرة الجسر للتقارب بين
الشعوب.
إذا نظرتَ لألعلى  ،سترى القبة التي تمتدّ إلى
ارتفاع  30.5متر ( 100قدم) .اختار راتنبيري
استخدام قبة مك ََّونة ِمن ث َ َما ِني زَ َوايَا على غرار
عصر النهضة ،والتي تميّز مباني البرلمان عن
العديد من القباب الكالسيكية الجديدة الدائرية
المستخدمة في مباني الكابيتول الفيدرالية في
الواليات األمريكية .على رأس القبة تمثال طوله
مترين للكابتن جورج فانكوفر .التمثال مصنوع
من النحاس المطروق ومطلي بالذهب عيار 14
قيرا ً
طا.
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تصميم مبنى البرلمان
بدأ البناء في مباني البرلمان الجديدة في عام  1893وت ّم االنتهاء منه بحلول نهاية عام
 .1897و افتُتِ ْ
حت مباني البرلمان رسميًا في  10فبراير  .1898و قد ت ّم االنتهاء من
اإلضافات المختلفة بين عامي  1913و  1920وكانت تكلفة البناء بالكامل تزيد قليالً
عن  2مليون دوالر.
تم وصف طراز مباني البرلمان بأنه «كالسيكي ُح ّر» يُضاهي عصر النهضة
والرومانسية .ص ّمم راتنبيري المبنى ليَعرض المواد الخام للمقاطعة كلما أمكن له
ذلك .تتميز جزيرة هادينغتون أنديسايت باللون الرمادي في جميع واجهات المبنى ،
والجرانيت في جزيرة نيلسون مستخدم في الدرج األمامي واألساسي  ،والقباب النحاسية
المؤكسدة اآلن  ،ومجموعة متنوعة من األخشاب الصلبة ال ُم َر ّكبة في الغرف الداخلية
التي تعرض الموارد الطبيعية الوفيرة لكولومبيا البريطانية .اللوح الحجري من جيرفيس
إنتيل كان سقفه في األصل مفروشا ً بالبالط  ،على الرغم من أنه أثناء عملية اإلصالح و
التجديد ت ّم استبداله بلوح بيتسبورغ.
تدهورت مباني البرلمان بشكل ملحوظ .و
بعد  70سنة دون أية إصالحات منتظمة ،
َ
تسرب في األسطح وأخشاب متعفنة ونظام
ظهر جليّا ً أن المبنى يرجع لعصر قديم مع ّ
كهربائي قديم .وفي عام  ، 1972التزمت الحكومة بعملية ترميم وتجديد شاملة للمبنى
بتكلفة  80مليون دوالر.
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أقفاص الطيور
بدأ إنشاء أول مبنى تشريعي على هذا الموقع  ،المعروف باسم « أقفاص الطيور»  ،في
عام  1859واكتمل في عام  .1864ت َّم وصف هذه المباني في الصحافة في ذلك الوقت
بأنها «نمط مختلط من العمارة  ،بحيث يض ُّم أحدث صيْحات الموضة للباجودا الصينية ،
و الكوخ السويسري ،وفيال قفص الطيور اإليطالية الفاخرة ».
استمر العمل بـ « أقفاص الطيور» كمباني للعاصمة بعد أن أصبحت كولومبيا البريطانية
ّ
مقاطعة في عام  .1871وبحلول أوائل التسعينيات من القرن التاسع عشر  ،لم تعد كبيرة
بما يكفي لتلبيَة احتياجات السكان المتزايدة.
ع ِق ْ
دت مسابقة معمارية الختيار تصميم لمباني البرلمان الجديدة .من
في عام ُ ، 1892
بين  65مجموعة من الرسومات التي قدمها متنافسون من مختلف أنحاء أمريكا الشمالية،
ت َّم اختيار رسومات المهندس المعماري فرانسيس موسون راتنبيري البالغ من العمر 25
عهدةٍ كبرى تُعهد إليه  ،وبعد االنتهاء بنجاح  ،تابع تصميم
عا ًما .كان هذا المشروع أول ُ
العديد من الهياكل التاريخية في كولومبيا البريطانية.

ُكت َ ِيّب الدليل الذاتي لسيّاح الجمعية التشريعية

2

مرحبا بكم في مباني برلمان كولومبيا
البريطانية
ستجد في هذا الكتيّب لمحة عامة تصف األهمية المعمارية والتاريخية لمباني العمل
هذه التي تضم مقر الجمعية التشريعية لكولومبيا البريطانية .ت َّم وضع هذه اإلرشادات
لمساعدتك في القيام بِجولة سياحية ِل َوحدك لهذه المباني.
تقع مباني البرلمان والمناطق المحيطة بها في أراضي ليكوانغان التقليدية (و تُلفظ
هكذا :لي -كوانغ -ان) .وهؤالء هم سكان ساحل ساليش  ،ويُعرفون اآلن بِاسم سكان
ي يعود تاريخهما إلى
«سونغهيز» و «إيسكيمالت» األصليين ،و لديهم ثقافة وتاريخ غن ّ
آالف السنين.
نأمل أن تستمتع بزيارتك.
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