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 م�خص: 

السياسية العلوم   �� حديث  كمجال  ال��ملانية  املعمار�ة  الهندسة  مقار�ة  ا��  الدراسة  هذه  اصبحت   ،��دف  وال�ي 

ال��ملانية، وقياس مدى   الدراسات  ��ا ح�ى  الدراسة تم��ي    السياسة،  ارتباطها �سينوغرافيا�ع�ى  ان  إظهار ��  أي 

املادي   املؤس��ي  الن�ج  من  كجزء  فقط  ليس  ال��ملانية  ا�جالس  وتصميم  هندسة  دراسة  أهمية  �� مدى   وا�جامد 

التفاع��   �عدها  خالل  من  ولكن  السياسية.  والذي العلوم  والدال��  الوظيفي،  ا�جانب  ع��  ال��ك��  ع��  والدينامي 

هنا تحضر املبا�ي كتصميم وهندسة و�عب�� عن عناصر مشهدية لل��ملان من حيث  -يضفي نوعا من السينوغرافيا

الدي�ور والزخرفة والتقنيات مع تحديد انماط ا�جلوس والتفاعل، أي تحديد العناصر البصر�ة للعرض ال��ملا�ي   

 � املمارسة السياسية وال��ملانية. ع�

Abstract: 

This study aims to approach parliamentary architecture as a modern field in political science, which 

has become concerned with even parliamentary studies, and to measure the extent to which it is 

related to political scenography, that is, the study goes on to show the importance of studying the 

architecture and design of parliamentary councils not only as part of the material and rigid 

institutional approach in Political Science. But through its interactive and dynamic dimension by 

focusing on the functional and semantic aspect, which imparts a kind of scenography - here the 

buildings are attended as design, engineering and expression of scenic elements of Parliament in 

terms of decoration, decoration and techniques while defining patterns of seating and interaction, 

that is, determining the visual elements of the parliamentary presentation - on political practice and 

Parliamentary. 
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 مقدمة: 

الناقد املعماري "ديان سودجيك   ال��ملان توفر ``شيًئا مشا�ً�ا ملرحلة تم إعدادها   Deyan Sudjicيق��ح  "أن مبا�ي 

ت "�شارلز  السياسة  عالم  يصفها  بينما  السيا��ي،  النقاش  الطقوس Charles T ملسرح  ل"أداء  كفضاء   .  "

األ  وكذلك  باركنسون السياسية"،  "جون  السيا��ي  للمنظر  بالنسبة  للعمارة  John Parkinson مر  وصفھ   ��  "

بأ�� البيان  ال��ملانية  عن  وغ�ي  الديمقراطية".  طقوس  ممارسة  مراحل  من  مرحلة  عن  "عبارة  هذه   ايضاا  �ل  ان  

تحجب   لك��ا  منطقية،  جاذبية  تمتلك  اعتبار عنا  االستعارات  إن  مسرحية.   كبيئات  ووظيف��ا  املبا�ي  أداء  أيًضا 

 �� للفعل،  ثابتة  خلفية  يجعلها  السياسية  لألعمال  كمراحل  ال��ملانية  ��   املبا�ي  متواطئة  أ��ا  ع��  فهمها  أن  ح�ن 

  1تنظيم السياسة يجعلها �شطة، و�لفت االنتباه إ�� دورها الدرامي وال��كي�ي أيضا. 

يمكن القول ان املبا�ي ال��ملانية ��دف بطبيع��ا إ�� جذب االنتباه؛ و�لما �ان الهي�ل أعظم،    يضاأ  ،السياقو�� هذا  

العامة والوطنية   إ��ا زادت قوة املص�حة  التقاليد واالستقرار والسلطة؛  ال��ملانية  املبا�ي  الفعل تجاهها. تمثل  ورد 

"إيفور  �سميھ  وما  والفخر  الوطنية  الهو�ة  ل 
ُ
ُمث �ستحضر  ما  غالًبا  إذ  للدولة،  املسيطر  الوجود  أو  صورة  تجسد 

جوانب من الذاكرة الوطنية. �� ا�حاالت البارزة، قد �ع�� �ش�ل ج�� عن دمج    2" "بخطاب القوة". Ivor Indicإنديك  

الفخامة   أن  الوا�ح  من  األخرى.  العامة  املبا�ي  معظم  تدم��  يتجاوز  تأث��  لھ  ال��ملان  مب�ى  تدم��  فإن  و�التا��، 

 �� عشر  التاسع  القرن  إ��  �عود  ال�ي  تلك  وخاصة  ال��ملانية،  املبا�ي  أروع   �� بوضوح  تظهر  ا�جاللة،  ح�ى  والقوة، 

ية. كما يمكن لل��ملانات، مثل القصور، أن ي�ون لها هدف نف��ي أو ع�� األقل تأث�� نف��ي �� أورو�ا وأمر��ا ا�جنو�

 
1 -Andrew Filmer ;Disrupting the ‘Silent Complicity’ of Parliamentary Architecture :in : 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13528165.2013.818309 
2 - Indyk, I. ‘The Semiotics of the New Parliament House’, in Parliament House, Canberra: a Building for the Nation, 

ed. by Haig Beck, pp. 42–47. Sydney, Collins, 1988. 
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ال�ي تظهر  الرمز�ة،  القوة  بي��ا. هذه  أنھ سمة قو�ة مش��كة  دائًما ع��  الرمزي  تأث��ها  إ��  ُ�شار  تصميمها وم�ا��ا. 

 3االهتمام وال��ك��.�ش�ل أك�� وضوًحا �� أيقونات زخرفة املب�ى، �عمل كمغناطيس وتجلب 

يتم  إ�شاء تصوراتنا و�شكيلها، وكيف  املتعلقة بكيفية  انتباًها لألسئلة  أك��  ا�حداثة  املعاصرة، جعلتنا  �� األزمنة 

"التوسط" �� فهمنا أو بناؤه بواسطة مجموعة من العوامل ال�ي قد ال ت�ون موجودة بو�� أو ع�� الفور �� أذهاننا. 

"��    Godsellاملبا�ي العامة �ش�ل م��ايد ع�� أ��ا "بيانات" باإلضافة إ�� تمثيالت. كما أشار "جودسيل  يتم تفس��  

بنية   ع��  ا�حكم  عند  ا�حسبان   �� والالواعية  الواعية  العوامل  نأخذ  أن  "يجب  ال��ملانية  العمارة  عن  هام  مقال 

نية ع�� الثقافة السياسية يتم �ش�ل أسا��ي بواسطة املبا�ي التشريعية. وهو يد�� أيًضا أن "تأث�� العمارة ال��ملا

العملية   ذروة  ا�حال،  بطبيعة  وال��ملانات،  التشريعية  الهيئات  تمثل  كث��ة،  نواح  ومن  الوطنية."  النخب 

الديمقراطية.  لذلك ليس من املستغرب أن ت�ون املبا�ي ال�ي تضم ا�جالس التشريعية �� كث�� من األحيان م��رة  

هذ إ�� وجميلة.   باإلضافة  نبيلة  ا 
ً
أهداف املبا�ي  تمثل  الدول.   تطلعات  أع��  �عض  لتعكس  عادة  بناؤها  تم  ألنھ  ا 

�وب "راسل  الحظ  كما  التمثيلية.  الديمقراطية  لـدور  مثالية  ال��ملانية Russell Cope مناظر  املبا�ي  "��دف   ،"

إ�� جذب   املص   االنتباه؛بطبيع��ا  أك��، زادت قوة  الهي�ل  الفعل تجاهها. كما  ف�لما �ان  العامة والوطنية ورد  �حة 

تمثل املبا�ي ال��ملانية التقاليد واالستقرار والسلطة؛ ف�ي تجسد صورة أو حضوًرا قيادًيا للدولة، كما ان األعمال 

ل��ملانات تخ��نا الهيئات التشريعية وا  "، كماالفنية �� املبا�ي ال��ملانية �� "جزء ال يتجزأ من ... بيئة العمل واملعيشة

يمكن  ال  األخرى  املهمة  العامة  واملبا�ي  ال��ملانات  مبا�ي  ان  م��ا.  جزء   �� ال�ي  السياسية  األنظمة  بنية  عن  كث�ً�ا 

 
3 - Russell L. Cope ;Housing a Legislature:When Architecture and Politics Meet ; Papers on Parliament No. 

37 ;November2001 ;in 

:https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Senate/Powers_practice_n_procedures/~/~/link.aspx?_id=8998801

CE76444E09057DE3B649FB02F&_z=z 
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فقط النشط   اعتبارها  التدر�ج  من  يتجزأ  ال  كجزء  سياسية،  كسينوغرافيا  ولكن  السيا��ي  لألداء  كفضاءات 

   4ن قبل هذه املبا�ي والهيئات واإلجراءات ال�ي تؤد��ا . للسياسة. يتم إنتاج الفضاء السيا��ي �ش�ل مش��ك م

الورقة،   هذه  دراسة  نلفي  ��  أهمية  مدى  ا�جالسإظهار  وتصميم  فقط    هندسة  ليس  الن�ج ال��ملانية  من  كجزء 

 ولكن من خالل �عدها التفاع�� والدينامي ع�� ال��ك�� ع�� ا�جانب �� العلوم السياسية.    املادي وا�جامد    املؤس��ي

هنا تحضر املبا�ي كتصميم وهندسة و�عب�� عن عناصر -الوظيفي، والدال�� والذي يضفي نوعا من السينوغرافيا

مشهدية لل��ملان من حيث الدي�ور والزخرفة والتقنيات مع تحديد انماط ا�جلوس والتفاعل، أي تحديد العناصر 

ال��ملا�ي    ومن أجل ذلك �عرج نحو دراسة العمارة ال��ملانية   ،ع�� املمارسة السياسية وال��ملانية-البصر�ة للعرض 

�عد ذلك مدى تأث�� هندسة غرف ا�جلسات العامة   كحقل معر�� مهمل �� مجال العلوم السياسية، ثم �ستحضر  

  �� نخوض  اخر  مقام  و��  ال��ملا�ي،  السلوك  ال��ملانية  ع��  املبا�ي  السياسية  ووظائف  بالثقافة  أن  عالق��ا  ع��   ،

الدر  ع��  اضلع  دال  كمظهر  ال��ملانية  املبا�ي  مقار�ة  ع��  االنفتاح  دون  تكتمل  لن  و اسة  الشفافية  تجسيد ضمان 

 وذلك وفق العناصر التالية:  إم�انية الوصول إ�� ال��ملانات.

 العمارة ال��ملانية كحقل معر�� مهمل �� مجال العلوم السياسية 

ف��ا السلطة غائًبا، و�ذا أخذناه إ�� ال��ملان، فإن هذا الغياب يتسع عادة ما ي�ون النقاش حول املبا�ي ال�ي تمارس   

السياسية    أك��. ا�حياة  أعمدة  من  أخرى  رك��ة  تمثل  مجتمعة  و��  والتار�خ،  والفن  بالرموز  ال��ملانات  تتمتع 

رسة نوع من التوازن،  و��ذه الطر�قة، �عد ال��ملانات جزًءا حيوً�ا من األداء الديمقراطي واملساءلة ومما �جتمعاتنا.

واالتفاق  لألف�ار  املرن  التبادل  أيًضا  �شهد  ولك��ا  واالختالف،  واملناقشات  العامة  للمداوالت  فضاء  �ش�ل  أل��ا 

غالًبا ما تتعامل العلوم السياسية مع ال��ملانات والديناميكيات التشريعية من ن�ج ك�ي أو من تحليل  .واملفاوضات

 
4 - Charles T. Goodsell ;The Architecture of Parliaments: Legislative Houses and Political Culture ; British Journal of 

Political Science ;Vol. 18, No. 3 (Jul., 1988), pp. 287-302 (16 pages) ;Published By: Cambridge University Press ; in : 

https://www.jstor.org/stable/193839. 
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ي   ا�خطاب. ا�حاالت،  �عض  املؤشرات ��  وقياس  التنفيذية  السلطة  أمام  التدقيق   �� ال��ملاني�ن  قدرات  تحليل  تم 

ومعدالت املوافقة ع�� القضايا املهمة مثل امل��انيات والقوان�ن املهمة، لكن ال��ملانات تجسد أك�� من مجرد ايراد 

القانونية، الصياغة  حول  املناقشات  أو  تمر�رها،  تم  ال�ي  القوان�ن  �شأن  ��    مؤشرات  ال��ملانات  ان  اعتبار  ع�� 

البلدان تار�خ   �� واالستمرار�ة  للتغي��ات  �عد  .ا�ع�اس  أنھ  أو  نيا�ي  مقعد  �غي��  عن  أنباء  �سمع  ما  نادرا  انھ  كما 

 5التجديد االنتخا�ي يتم اق��اح زخارف مختلفة أو ترتيب مقاعد أو جدران جديدة. 

إ�� اعتبار العمارة مجرد خلفية ألشياء أك�� إثارة لالهتمام، من  وع�� هذا االساس يمكن فهم ميل العلوم السياسية 

قبيل كيف وملاذا يتم اتخاذ القرارات السياسية، وما �� األدوار ال�ي تلع��ا ا�جهات الفاعلة واملؤسسات �� العملية 

لتمثيالت املادية السياسية.  ومع ذلك، تظهر السياسات واألنظمة السياسية نفسها �� هندس��ا املعمار�ة، و�مكن ل

 .6للمؤسسات العامة أن تخ��نا بالكث�� عن الكيفية ال�ي ترى ��ا الدول نفسها، وكيف تتصور عالق��ا مع مواطن��ا 

ا وثيًقا  
ً
ال�ي تضم املؤسسات السياسية ارتباط للمبا�ي  البلدان، يرتبط التصميم ا�خار�� والداخ��  �� العديد من 

املع السيا��ي  النظام  سلطة  دو ��ي�ل  عن  السياسية  العمارة  تكشف  ال  ر �ي.  ا�خار��  ��  ذاالنطباع  ترغب  ي 

العمارة  لكن  ا�خاصة.   أدوارها  تفهم  وكيف  ا�ختلفة،  املؤسسات  بھ  تتمتع  الذي  النس�ي  والوضع  إسقاطھ، 

ل السياسية ال �عكس فقط النظام الرس�ي ل�ح�ومة؛ اذ يتم التعب�� عن الهو�ة السياسية والثقافة أيًضا من خال

العالقات  هذه  ت��ز  السياسية.   املبا�ي  شفافية  أو  الداخ��  التصميم  أو  املعماري  النمط  أو  ا�حجم  أو  املوقع 

املعقدة ب�ن مؤسسات الدولة والثقافة السياسية �ش�ل خاص �� حالة ال��ملانات امل�لفة بجعل التمثيل ملموًسا.  

نية القديمة، إ�� املساكن امللكية السابقة مثل "قصر بور�ون"، ت��اوح األمثلة من املساحة املفتوحة "لألغورا " األثي

�� ومقر ا�جمعية الوطنية الفر�سية، إ�� "املبا�ي الوحشية" �� القرن العشر�ن مثل "قصر سيماس" �� ليتوانيا.   

 
5 - Emerson Segura Valencia ; Arquitectura parlamentaria: poder y escaños ;in : 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/emerson-segura-valencia/arquitectura-parlamentaria-poder-y-escanos 
6 -Julia Schwanholz ; Exploring the Architecture of Parliaments – How visible is Democracy? 
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واالنفتاح الشفافية  خالل  من  مرئًيا  الديمقراطي  التمثيل  �جعل  م��ايدة  محاوالت  بذلت  املاضية،  ع��    العقود 

 7املواطن�ن.

 -إ�� حد كب�� ع�� الوظائف ال�ي تؤد��ا ال��ملانات  ركزت  معظم الدراسات ال��ملانية  ن  أان هذا املن�� التحلي�� يؤكد  

 فرعًيا، أنواًعا مختلفة -التداولية والتشريعية والشرعية والرمز�ة
ً

، كما طورت الدراسات ال��ملانية باعتبارها مجاال

إ��  من   العلماء  لل��ملاني�ن محوًرا مهًما للبحث حيث س��  التنشئة االجتماعية  املؤسسات التشريعية، وقد ش�لت 

والسلوكية  الوظيفية  منظور  من  هذا  فحص  وتم  ��ا،  يقومون  ال�ي  بالطر�قة  املشرع�ن  تصرف  سبب  توضيح 

ا هذه  أن  من  الرغم  وع��  العقال�ي.  االختيار  نظر�ة  وكذلك  الدور،  ��  ونظر�ة  كب��  �ش�ل  ساهمت  ملنظورات 

النقاشات الدائرة حول ال��ملانات، فقد تم دمج األف�ار ال�ي طور��ا �ش�ل م��ايد �� مجال توسيع نطاق املؤسساتية 

أو  الفاعلة  ا�جهات  الذات، وحساب  البحث عن  ب�ن  توازن  ان املؤسسات ليست مجرد عقود  ال�ي ترى  ا�جديدة، 

تنافسة. إ��ا مجموعات من الهيا�ل والقواعد و�جراءات التشغيل املوحدة ال�ي لها الساحات للقوى االجتماعية امل

دور مستقل جزئًيا �� ا�حياة السياسية. �ان هناك أيًضا �عض االهتمام بالطرق ال�ي �ش�ل ��ا الهندسة املعمار�ة  

 ضا.لفضاء األعمال ال��ملانية و�عض االهتمام بأداء ا�خطاب السيا��ي �� ال��ملانات أي 

فقد �ان هناك عدد قليل جًدا من أعمال العلوم السياسية ال�ي تطرقت إ�� هذا املوضوع ع�� مدى ف��ة طو�لة من  

الغرف   تصميم  ان  يجبالزمن.  النظام   ال��ملانية  مثل  أخرى  سياسية  ملؤسسات  طبيعية  نتيجة  أنھ  ع��  ُيفهم  أن 

ال��ملانية العملية السياسية الشاملة. ان تصميم الغرف    االنتخا�ي وفصل السلطات، وأن لھ آثاًرا ال غ�ى ع��ا ع�� 

ع�� الرغم من  . �عتمد ع�� املوروثات التار�خية، باإلضافة إ�� هيا�ل ا�حوافز العقالنية ل�جهات الفاعلة  وتأث��ا��ا

تخذ �� أن �لمة "حقل" �ستخدم مجازً�ا. �ش�ل عام، إذا كنا �عتمد ع�� الفهم التقليدي بأن القرارات السياسية  
ُ
ت

وهنا   مهملة.  التصاميم  هذه  ت�ون  أن  ينب��  فال  و   نصارأ يرى  "ساحة"،  "ا�حقول"  تصاميم  أن  كيف  املؤسسية 

"الساحات" مهمة للسياسة ح�ى �� ذروة املنا�ج املؤسسية، تم إهمال دراسة تصاميم غرف الهيئات التشريعية إ�� 

 
7 -Ibid. 
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الغر  أن  نتذكر  عندما  تماًما  غر�ًبا  هذا  يبدو  كب��.  ا�جال  حد  حرفًيا   �� ال�جان)  وغرف  القاعات  ذلك   �� (بما  ف 

بالنسبة  للغاية  مهما  بحثًيا   
ً

مجاال الغرف  تصميمات  دراسة  ت�ون  قد  لذلك،  السياسات.  لصنع  والساحة  املادي 

 للمؤسسات. 

كدة ،  و�� هذا اإلطار أصبحت مسألة انفتاح العلوم السياسية ع�� هذا ا�حقل املعر�� �� العصر الراهن ضرورة مؤ 

ن تخطيط املبا�ي وتصميمها و�دار��ا وصيان��ا وتفاعلها مع البيئة الطبيعية لھ تأث�� طو�ل املدى ع��  ع�� اعتبار أ 

األفراد وا�جتمعات والدول، ذلك أن نوعية ا�حياة واالزدهار وال�حة والرفاهية والسعادة للفرد تتأثر �ش�ل كب��  

يھ يجب أن ي�ون هناك دائما س�� وراء تطو�ر وتحديث املبا�ي، وال�ي بامل�ان الذي �عيش فيھ أو �عمل فيھ، وعل

ال جميع  �عت��    ��ملاني�نتمكن  الذي  ا�جتمع  بناء   �� االيجابية  املساهمة  ع��  تحفزهم  و  جيد  �ش�ل  العيش  من 

أيضا القرار  لصناع  الرئي��ي  جونز    و�قول ،  الهدف  ال��مل "  Barry Jones"باري  مبا�ي  "�ش�ل  السياق  هذا  انات �� 

ظِهر املبا�ي اإليمان بالهو�ة الثقافية لألمة، وتخدم 
ُ
�عب��ات دالة عن العالقة ب�ن ا�حكم والهندسة املعمار�ة، كما ت

للناس داخل الدولة، كما يمكن أن   �� آن واحد: �عمل كرمز قوي للسلطة السياسية داخلًيا، أي  غرض�ن رمز��ن 

  8لب الثقة �� تلك الدولة" .تقدم نموذجا مثاليا ع�� املستوى ا�خار�� يج

ن املبا�ي ال��ملانية تحتل م�اًنا فر�ًدا من حيث أ��ا �عكس و�ش�ل �� نفس الوقت أجزاء من  أيضا  أوغ�ي عن البيان  

ما   كث�ً�ا  الوطنية.  للهو�ة  الفور و�عت�� رموًزا  م��ا ع��  العديد  التعرف ع��  يمكن  ف��ا.  ال�ي توجد  الوطنية  الثقافة 

صور  ستخدم 
ُ
والواليات   قصر  � املتحدة  للمملكة  مختصرة  كمراجع  واشنطن   �� ال�و�غرس  ومبا�ي  وستمنس�� 

املبا�ي  إ��  ُينظر  ما  كث�ً�ا  داخلهما.  تحدث  ال�ي  والتشريعية  الديمقراطية  للعمليات  وكذلك  األمر�كية،  املتحدة 

ب الوطنية  الهو�ة  �جوانب  تمثيالت  أ��ا  ع��  دولة  أي  برملان  إليواء  �ش�� املستخدمة  العمل.   مبا�ي  إ��  اإلضافة 

�ش�ل  للمجتمعات  السياسية  العمليات  وطبيعة  ال��ملانية  املبا�ي  هندسة  ب�ن  العالقة   �� تبحث  ال�ي  الدراسات 

�� أي نظام حكم"  وع�� سبيل   أبرز رموز ا�ح�ومة  ب�ن  ال��ملانية الوطنية �� من  النقطة: "املبا�ي  إ�� هذه  منتظم 

 
8 - Deyan Sudjic and Helen Jones, Architecture and Democracy. London, Laurence King, 2001, pp. 42–43. 
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بحكم �عر�ف مبا�ي ال��ملان �� �عب��ات عن العالقة ب�ن ،  القة ب�ن العمارة والديمقراطيةاالقتباس من دراسة الع

العمل  واحد:  وقت   �� رمز��ن  غرض�ن  وتخدم  لألمة،  الثقافية  بالهو�ة  اإليمان  املبا�ي  ظهر 
ُ
ت والعمارة.   ا�ح�ومة 

 9كرموز قو�ة للسلطة السياسية داخلًيا، أي للناس داخل الدولة". 

عالم إ للسياسة، فقد الحظ  الرمز�ة  االستخدامات  مع  كب��  حد  ا��  يتناغم  ال��ملانية  العمارة  بدراسة  االهتمام  ن 

�� ا�جال    Murray Edelman   السياسة األمر��ي "موراي إيدملان "  أن "مالءمة الفعل لإلعداد يتم رسمھ �عناية 

تداعيات   أو  أهمية  ندرك  ما  نادًرا  أننا  لدرجة  األ�عاد  السيا��ي  ع��  امل��ايد  لل��ك��  نظًرا  االثن�ن".   ب�ن  العالقة 

"إيدملان   مالحظة  تؤكد  ا�حديثة،  الديمقراطية  للسياسة  أل�عادها   Edelman األدائية  اهتماًما  نو��  أننا  إ��   "

�إعدادات  �عمل  ال�ي  واملساحات  املواقع   �� النظر  عند  خاص  �ش�ل  ا�حال  هو  هذا  والسينوغرافية.     الدرامية 

للتجمعات السياسية الرسمية، مع �ون املبا�ي ال��ملانية أحد األمثلة البارزة. يتم استخدام املبا�ي ال��ملانية كما هو  

ا�حكم  أنظمة  تتطل��ا  ال�ي  والتعامل"  والتصو�ت،  واالستماع،  للكالم،  املعقدة  "اآللية  لـتجسيد  كمواقع  محدد  

التا�� تمارس تأث�ً�ا مادًيا ع�� الطرق ال�ي �عمل ��ا ا�ح�ومة و�تفاعل "، و�Latourالديمقراطية بحسب �عب�� "التور   

معها ا�جمهور، كما تؤكد املبا�ي ال��ملانية، من خالل ا�جمعيات الرمز�ة ال�ي �ستحضرها تصميمها وموقعها، ع��  

الناس، ومن خالل سلطة الدولة وشرعي��ا، وتب�ي إحساًسا بالهو�ة الوطنية والوحدة وتمثل عمليات ا�حكم لعامة  

امل�انية   والوظائف-ال��مجة  للمساحات  الداخ��  ل�حركة   -التعب��  معينة  إم�انيات  وترسيخ  بتعز�ز  أيًضا  تقوم 

والتفاعل بينما يثبطون اآلخر�ن.  ��ذه الطرق ت�ون العمارة ال��ملانية قادرة من أجل "إدامة و�ظهار و�شكيل الثقافة 

�� مدى تأط�� هذه املبا�ي للثقافة السياسية، إال أ��ا مهمة للتأكيد ع�� أن مع�ى �� ح�ن أن هذا �ش�� إ  السياسية".

مع  عميقة  تبادلية   �� املعمار�ة  الهندسة  �ش��ك  أدا��ا.   طرق  ع��  كب��  �ش�ل  �عتمدان  ال��ملانية  العمارة  وتأث�� 

 
9 - Charles Goodsell, ‘The Architecture of Parliaments: Legislative Houses and Political Culture’, British Journal of 

Political Science, vol. 18, no. 3, July 1988, p. 287. 
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املعماري"برنار  املهندس  صرح  وكما  وحولها،  داخلها  تتم  ال�ي  واأل�شطة  �شومياإلجراءات  "، Bernard Chome د 

 10". "املساحات مؤهلة من خالل اإلجراءات تماًما كما يتم تحديد اإلجراءات من خالل املساحات

ذات أهمية بالغة لعلماء السياسة، وليس    -أو ينب�� أن ت�ون -ن ت�ون العمارة املادية لل��ملانات  أوعليھ من املف��ض  

ملعمار��ن.  وذلك �سبب أن هذه املبا�ي والغرف داخلها ترتبط بطرق مهمة  فقط للمهندس�ن املعمار��ن أو املؤرخ�ن ا

 أنفسهم من مصنوعات الثقافة السياسية.   وهم بالثقافة السياسية،

ا�جالس       �عت��  أخرى،  ناحية  من  حكم.   نظام  أي   �� ا�حكم  رموز  أبرز  من  الوطنية  ال��ملانية  املبا�ي  �عت�� 

�علماء   صلة  ذات  واسع  التشريعية  �ش�ل  السياسية  الثقافة  عن  يقولونھ  ما  �سبب  ��م   وال�يالسياسة  تحيط 

قد  السياسية،  الطقوس  ألداء  ذا�ي  بو��  مبنية  كمراحل  املبا�ي،  هذه  فإن  آخر،  م�ان   �� أزعم  كما  و�ش�لهم.  

 فة السياسية.ُيف��ض أ��ا �عكس املعاي�� املش��كة ل�حكم واألنماط األساسية للسلوك السيا��ي ال�ي �ش�ل الثقا

 وتأث��ا��ا ع�� السلوك ال��ملا�ي  تصميم وهندسة مب�ى ا�جلسات العامة 

. إذ هناك تتش�ل القرارات ا�جماعية �� إطار محدد، 
ً
�عد ال��ملان بمثابة ا�جال الذي تتبلور فيھ السياسة حرفيا

خالل   من  السياسي�ن  الفاعل�ن  مختلف  ب�ن  العالقات  تنظيم  يتم  مساحات حيث  بنية  إن  املعمار�ة.  الهندسة 

التجمع السيا��ي ليست مجرد �عب�� عن ثقافة سياسية، بل إ��ا �شارك �� السياسة. وسواء �ان أعضاء ال��ملان ��  

املناقشة   �� �ل حالة، فإن  �� مقاعد مر�حة (هولندا)،  أو  املتحدة)،  (اململكة  البعض  وضع "متبادل" من �عضهم 

ماًما. كيف �عمل إعدادات أماكن التجمع السيا��ي، مثل القاعات العامة لل��ملانات، ع��  ستتطور �� جو مختلف ت

 صياغة ممارسات صنع القرار؟ كيف يم��ون السياسات ا�ختلفة لعصرنا؟ 

 " من  �ل  أن  إ��  اإلشارة  من  البد  اإلطار  هذا  فيجتو��  دير  فان  مولدر   "   David Mulder van der Vegt ديفيد 

تصنيًفا �خمسة برملانات مختلفة (نصف دائرة، مقابل البنوك،  طورا    " Max Cohen de Lara الراماكس �وه�ن  "و

دولة �� األمم املتحدة.  قام املؤلفون، الذي �شرتھ دار النشر   193حدوة حصان، دائرة وفصل درا��ي) �عد تحليل  

 
10 - Andrew Filmer ;Disrupting the ‘Silent Complicity’ of Parliamentary Architecture ;op.cit. 
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��  XMLالهولندية،   بالتقاط   ،PARLIAMENT اال  �� يأخذ  برملانًيا  تصنيًفا  با�جودة  ،  بدوره  و�ر�طھ  بنيتھ  عتبار 

 11وهذا ما سيتم استظهاره وفق ما ي��:الديمقراطية للبلدان، دون أد�ى شك، 

الدائرة+ نصف  شيوًعا،  نموذج  األك��  هو  عود��ا و :  جعل  والذي  الكالسيكية،  القديمة  العصور  إ��  �ش��  الذي 

الكالسيكية ا�جديدة مع الثورة الفر�سية وا�جمعية الوطنية ال�ي تم إ�شاؤها �� وقت الحق. هذا النوع شائع �ش�ل 

ا �� القرن الالنصف  الخاص �� أورو�ا، حيث تم اعتماد ش�ل  
ً
تاسع دائري من قبل الدول القومية املش�لة حديث

إ��   اإلشارة  �انت  النيوكالسيكية،  ا�ح�ى  ذروة   �� والروما�ي  اليونا�ي  املسرح  دائرة  نصف  محا�اة  باختيار  عشر. 

املتعارضة،  املقاعد  عكس  ع��  والثبات.  ا�جاذبية  من  هالة  ا�جديدة  الدولة  مجالس  إعطاء   �� القديمة  العصور 

لك، �انت ا�جمعيات اليونانية �� متناول جميع املواطن�ن  يمزج نصف الدائرة أعضاء ال��ملان �� كيان واحد. ومع ذ

لتعز�ز  النصفية  العمارة  حديثا  �شكيلها  تم  ال�ي  األورو�ية  الدول  استخدمت  ح�ن   �� مباشرة،  ديمقراطية   ��

العليا   املثل  للكث��ين  بالنسبة  �ستحضر  الذي  املعماري  الش�ل  ب�ن  التناقض  املمثلة.  النخبة  ب�ن  التوافق 

 ية املباشرة والبنية ال�ي �ستوعب النخبة التمثيلية ح�ى اليوم. للديمقراط

املتعارضة:+ املقاعد  ألنھ    نموذج  قتالية  أك��  نموذًجا  اعتباره  و�مكن  عشر  الثالث  القرن  إ��  النموذج  �عود هذا 

  ��جع حز��ن ع�� رؤ�ة نفس��ما �� معارضة وا�حة لبعضهما البعض.  �ش�� إ�� مقاعد كنيسة القد�س ستيفن

إ�� عام    1547ال�ي �عود إ�� القرن الثالث عشر �� قصر وستمنس�� القديم الذي �ان مقًرا �جلس العموم من عام  

 .1834عندما دمره حر�ق عام  1834

.  �� ذلك  جلسإعادة بناء ا�  ةناقشتمت م�� ا�حرب العاملية الثانية،    مجلس العموم، �عد تدم��  1943�� أكتو�ر   

أو حدوة    الوقت، ناشد و�ستون   من استبدالھ بتصميم نصف دائري 
ً
بنمطھ املستطيل بدال �شرشل أن يحتفظ 

 عن نظام ا�حز��ن (جوهر الديمقراطية 
ً
حصان. أشار �شرشل إ�� أن ش�لھ �ان ذا أهمية حيو�ة ألنھ �ان مسؤوال

 
11-  Max Cohen de Lara and David Mulder van der Vegt ;These 5 architectural designs influence every legislature in the 
world — and tell you how each governs - ; wachington post ;March 4, 2017 ;in : 
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/03/04/these-5-designs-influence-every-legislature-in-
the-world-and-tell-you-how-each-governs/ 
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إلشارة إ�� أن ا�جلس يضم ال��ملانية ال��يطانية) وفضل النقاش ال��ملا�ي، و�التا�� خلق جو أك�� حميمية.  وتجدر ا 

لـ    427 فقط  ،  650مقعًدا 
ً
ع��    نائبا البقاء  النواب  �عض  ع��  يتع�ن  بال�امل  املكتظة  ا�جلسات   �� أنھ  �ع�ي  مما 

و�ل��   كندا  مثل  ال�ومنولث  دول  من  العديد   �� أيًضا  التصنيف  هذا  يوجد  التار�خية،  لعالقا��ا  نظًرا  حالهم.  

�� ذلك، استخدمها املهندس املعماري الشه�� لو �ور�وز�يھ �� ا�جلسة العامة لل��ملان وأنتيغوا و�ر�ودا.  باإلضافة إ

 .اإلقلي�ي �� شاند�غار، عاصمة واليت�ن هنديت�ن، هار�انا والبنجاب

�� جدل ضد إعادة البناء مع غرفة أك��، أكد �شرشل أن ش�ل وحجم مجلس العموم �ان قوة حاسمة �� التأث��  و

 ". ناش�ل�شات ال�ي حدثت �� داخلھ: "نحن نصور مبانينا و�عد ذلك بناياتنا ع�� طبيعة املناق

 مجلس العموم، �ان "أداة قو�ة وسهلة ومرنة للمناقشة ا�حرة". 
ً
من املهم بالنسبة لتشرشل أن ال��ملان، وتحديدا

واإل "ا�حشد  بـ  شعور  مع  "حميمية"  مناقشة  غرفة   �� ذلك  تحقيق  طر�قة  بأن  اعتقاده  عن  �انت وأعرب  �حاح". 

وأن الوزراء �انوا بحاجة إ�� أن ي�ونوا   ةمزدحم   يتم تجسيدها �� غرفةغرفة صغ��ة �ع�ي أن ا�خطابات املهمة قد  

  �� ت�ون  لن  املناقشات  من  العظ�ى  الغالبية  أن  �ع�ي  أنھ  كما  التوتر.  من  واالستفادة  الفضاء  قيادة  ع��  قادر�ن 

 من أولئك  
ً
"ا�جو ا�حبط لغرفة شبھ فارغة". من املسلم بھ أن العديد من أعضاء املقاعد ا�خلفية �انوا أقل إقناعا

ق ع��  الذين �ان
ّ
البناء بدون مقاعد �افية، لكن واحد ع�� األقل عل وا ع�� املنصة األمامية من حيث مزايا إعادة 

إ��   العموم  ف��ا مجلس  ال�ي اضطر  الف��ة  خالل  املناقشات  نوعية  (أطول ان  انخفاض  اللوردات  غرفة   �� يجتمع 

 .قليال)

النوع�ن السابق:  نمط حذوة ا�حصان الثالث هو �ج�ن من  �ن، حيث تنح�ي املقاعد املتناظرة نحو �عضها النوع 

البعض ع�� جانب واحد من الغرفة لتشكيل حدوة. يظهر هذا الوضع �ش�ل خاص �� العديد من دول ال�ومنولث  

مثل أس��اليا ومال��يا وجنوب إفر�قيا. أيضا واحد من أجمل مبا�ي ال��ملان �� العالم، جاتيو سانجشاد �� بنغالدش 

 املهندس املعماري لويس �ان، يجتمع �� وضع حدوة ا�حصان.املصمم من قبل 
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الدائرة ا�خمسة. 12: نمط  ال��ملانية  النماذج  ب�ن  من  األحدث  هو  اآل�سلندي     هذا  ال��ملا�ي  النموذج  من  مستوحاة 

غون� األملا�ي  املعماري  املهندس  إ��  األول  املقام   �� سياسية  كمساحة  الدائرة  نسب 
ُ
ت أن  يمكن  الثامن،  � للقرن 

بينيش، الذي قدم �� الثمانينيات تصميًما دائرً�ا جديًدا جذرً�ا للغرفة العامة ل��ملان أملانيا الغر�ية �� بون �� أملانيا  

ا�حرب. �عد  الديمقراطية.   ما  واملساواة  التعددية  تمثيل  هو  ل�حلقة  الرئي��ي  الهدف  يتم     �ان  لم  ذلك،  ومع 

�� مب�ى الرايخستاغ الذي    وحيد أملانيا، عندما انتقل ال��ملان إ�� برل�ن.استخدام تصميم ب��نيش كث�ً�ا �عد إعادة ت

الدائري. نصف  الش�ل  ويستخدم  فوس��  نورمان  املعماري  املهندس  صممھ  تجديده،  حالًيا     تم  دولة   11يوجد 

األردن   و واملغرب  فقط:  والسنغال وس��اليون  لوسيا وساموا  وليختنشتاين وميكرون��يا وسانت  سلوفينيا  وليسوتو 

وأوز�كستان. سليمان  هو   وجزر  اآلخر  الدائري  لنوردراين  Landtag ال��ملان  اإلقلي�ي  ال��ملان  دوسلدورف،   ��

 .فيستفالن �� أملانيا

الدراسة  +نمط   األنظمة    13:قاعة  ذات  بالدول  وثيًقا  ا 
ً
ارتباط األخ��  النموذج  مثل الشمولية/يرتبط  االستبدادية 

الشمالية. و�ور�ا  وروسيا  متناسًبا     الص�ن  يبدو  التجمع  قاعات  حجم  أن  العامة  القاعات  حجم  مقارنة  تكشف 

الديمقراطية. مؤشر   �� الدولة  مرتبة  مع   
ً
األقل     عكسيا البلدان   �� ال��ملانات  أن  قاعات أي   �� تجتمع  ديمقراطية 

أو    أك��. املؤتمر  من  نوع  محا�اة  و�التا��  املشرع�ن،  أمام  الفردي  القائد  مساحة  ز�ادة  ع��  النماذج  هذه  �عمل 

�� هذا النموذج نجد أيًضا مجلس النواب    ذلك،ومع  .   Classroomقاعة الدرس   الفصل، ولهذا السبب يطلق عليھ

تخضع الديمقراطية لضغوط ومطالب مختلفة �� أجزاء مختلفة من   اليوم، ر.  ايالذي صممھ أوس�ار نيم  ال��از���،

فإن إعادة التفك�� �� اآلليات والهيا�ل الديمقراطية ال�ي سادت خالل القرن�ن املاضي�ن أمر    املع�ى،و��ذا    العالم،

التغ��. دائم  �� عالم  بالقدرة ع�� �شكيل ا�جتمعات وعر    مفيد وضروري  العمارة  أيًضا �ش�ل تتمتع  ضها، ولك��ا 

ا�جما��  القرار  صنع  ع��  وتؤثر  عددها    .األف�ار  البالغ  الوطنية  ال��ملانات  جميع  أن  أ��ا   193ورغم  �عتقد  برملانيا 

تمثل �عب��ا فر�دا عن الهو�ة الوطنية، فإ��ا تجتمع �لها �� واحدة من هذه األوضاع ا�خمسة. وقد تم اخ��اع معظم 

 
12 - Emerson Segura Valencia ; Arquitectura parlamentaria: poder y escaños ;op.cit. 
13 - Ibid. 
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القرن    �� النماذج  االختالفات هذه  من  الرغم  ع��  ا�ح�ن.  ذلك  منذ  يذكر  �غي��  عل��ا  يطرأ  ولم  عشر،  التاسع 

الرئيسية ب�ن البلدان والثقافات والتقاليد، فإن هذا العدد ا�حدود للغاية من النماذج يكشف عن افتقار نظامي 

� قد  ال��ملانات  هذه  أسوار  خارج  العالم  أن  ح�ن   �� ال��ملانات.  بنية   �� ال��ملانات لالبت�ار  فإن  �عيد،  حد  إ��  غ�� 

 �ستجيب لهذه التغي��ات من وضع القرن التاسع عشر.

وجداالت  نقاشات  محط  ا�خمسة  والنماذج  األنماط  هذه  �انت  ما  غالبا  أنھ  إ��  االشارة  يمكن  الصدد  هذا  و�� 

إ��   ينظر  فمثال  عامة،  بصفة  ال��ملا�ي  السلوك  ع��  تأث��ا��ا  حيث  من  خصوصا  النطاق  ال��ملانية الغرفة  واسعة 

بالضرورة   ا��ا  األك��  املناقشاتع��  وديناميكية  املزاج  السلوك.    تحفزو   ،�غ��  من  معينة  ا 
ً
تميل كما  "أنماط

الناس ببطء أك��،   إ�� أن يتحدث  انفتاًحا  الكب��ة واألك��  قوة    ي�ون ذوجلس  ا� أن ش�ل وحجم  حيث  املساحات 

 .أداة قو�ة وسهلة ومرنة للنقاش ا�حر، أي �عد بمثابة داخلھ" تدور حاسمة �� التأث�� ع�� طا�ع املناقشات ال�ي 

أن   السياسة.   البيئ  كما  نتائج  أفضل  إ��  بالضرورة  تف��ي  ال  العدائية  �شرشلات  ِرؤ�ة  من  الرغم  ��    ع��  مزايا 

التوتر السيا��ي و "اإل�حاح"، جادل آخرون بأن هذا قد يؤدي إ�� صراع غ�� مثمر، وسلوك غ�� متعاون وغ�� منتج  

س جميعهم.  �انت نا���ي أستور من  �� ال��اية. جادل البعض بأن الش�ل املعارض يناسب �عض األعضاء، ولكن لي

أوائل من تحدثوا ضد �شرشل، و�انت أول امرأة �شغل مقعًدا �� مجلس العموم.  مجادلة ضد اصطفاف ا�ح�ومة 

ساعدت  العموم  مجلس   �� املعارك  أن  أعتقد  "ال  قالت:  مباشرة،  البعض  �عضهما  مواجهة   �� واملعارضة 

أي عضو ال �ستمتع ببيئة الصراع و�زدهر ف��ا. لقد أو�حت مار�ان يمكن أن �عمل ع�� اإلضرار ب".  الديمقراطية

سو�ر �ش�ل مفيد النقطة ال�ي مفادها أن "النساء �عت��ن أنفسهن أقل أداًء �� سياسة غرفة ا�خصومة ال�ي تتم��  

األحزاب   تخطيط املقاعد مع مواجهة-��ا أنظمة وستمنس�� ذات األغلبية".  و�� تق��ح أن التنظيم املادي للغرفة  

النظر�ة ع�� األقل، من    -البعض.  املتعارضة لبعضها   الناحية  السياسة".  هذا، من   �� الذ�ور�ة  ��جع "األنماط 

املرجح أن يؤدي إ�� هيمنة أولئك الذين يمك��م تأكيد قوة إراد��م ع�� التجمع ا�جما��.  و�املثل، من غ�� ا�حتمل 

وات ال�ي يجب أن �ستوع��ا غرفة تمثيلية حقيقية.  كما تق��ح، قد ي�ون أن يؤدي هذا ال��تيب إ�� �عز�ز تنوع األص
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يجلس  حيث  املنطقة،  حسب  ولكن  ا�حز�ي  الوالء  طر�ق  عن  ليس  ا�جلوس  ترتيب   �� التفك��  هو  ا�حلول  أحد 

هو  (كما  بالقرعة  أو  السو�د)   �� ا�حال  هو  (كما  البعض  �عضهم  بجوار  ا�جاورة  االنتخابية  الدوائر  من  أعضاء 

 14.ا�حال �� أ�سلندا

القول   يمكن  وا�جموعات وكمحصلة  والفرق  ال��ملانية  ال�جان  وقاعات  العامة  ا�جلسات  قاعة  بناء  طر�قة  أن 

بنايات �القدر ال�ا�� بالنسبة ألعضاء ال��ملان بمع�ى أن بيئة  و "  النفسية    "األر�حية    يجب أن توفر نوعا من  النيابية  

نفعاالت و�روز مشاعر ال�خط و  ال للتفاعالت اإليجابية و�منأى عن اجاال خصبا  ت�ون ميجب أن  العمل ال��ملا�ي  

هنا ينصب ع�� ما يصط�ح عليھ ب"مشاعر م�ان العمل    االهتماماإلحباط، وتبلور املواقف السلبية، أي أن مركز  

workplace emotions  العمل بيئة  سياق   �� ال��ملاني�ن  وانفعاالت  وعواطف  بمشاعر  ��تم  الذي  ا�حقل  وهو   "

قد   الذي  ال��ملا�ي  بالعمل  الرضا  �شكيل    �� �ساهم  عوامل  �لها  و��  ودالال��ا،  بحموال��ا  مع  ت ال��ملا�ي  تقاطع 

 التشريعية والرقابية. ميوال��م نحو القيام بواجبا��م رتفعلدى  ال��ملاني�ن ومعهم ت يجابيةال�خصية اإل 

 ال��ملانية /الثقافة السياسية سياق بناءات وظائف املبا�ي ال��ملانية �� 

بالثقافة  عالق��ا  حيث  من  العالم  حول  البلدان   �� التشريعية  والغرف  ال��ملانية  ا�جالس  بنية  تحليل  يتم 

الثقافية للنظام السيا��ي بمرور الوقت؛  ) تحافظ ع�� القيم  1وُ�قال أن املبا�ي واملساحات ال��ملانية ( السياسية.

) املساهمة �� ت�و�ن الثقافة السياسية.  و�تج�� ا�حفاظ  3) التعب�� عن املواقف والقيم السياسية املعاصرة؛  و(2(

يتم  التشريعية.   التقاليد  استمرار�ة  وضمان  الدولة  إ��  وترمز  املقدسة  للمواقع  ال��ملان  مبا�ي  احتالل  كيفية   ��

األحزاب  التعب��   دور  حول  مع��ة  ببيانات  واإلدالء  التشريعي�ن  للمجلس�ن  النسبية  األهمية  عكس  خالل  من 

املقاعد،   وترتيب  للغرف،  املادية  باأل�عاد  الت�و�ن  يتأثر  أن  يمكن  الفردي�ن.   واملشرع�ن  التنفيذي�ن  واملدير�ن 

ا السلطة  مقابل  ال��ملان  ب�ن  امل�انية  والعالقات  واملنصات،  و واملمرات  أن��  إضف  ألتنفيذية.   البث    ذلك  ظهور 

 
14 - Hahn, Gerhard. Die Reichstagsbibliothek zu Berlin—ein Spiegel deutscher Geschichte: mit einer Darstellung zur 
Geschichte der Bibliotheken des Frankfurter Nationalversammlung, des Deutschen Bundestages und der Volkskammer: 
sowie einem Anhang: ausländischen Parlamentsbibliotheken unter nationalsozialistischer Herrschaft. Düsseldorf, 
Droste, 1997, p. 409. (Veröffentlichung der Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen 
Parteien in Bonn). (A detailed review of this work by R.L. Cope was published in Legislative Studies, vol. 13, no. 1, Spring 
1998, pp. 105–120. 
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التلفز�و�ي ل�جلسات ال��ملانية قد يجعل هذه السمات املعمار�ة أك�� أهمية �� تكريس الثقافة السياسية و�ظهارها 

ه15و�شكيلها.  "جودسيل    ياتاملعطى  ذهووفق  يحدد  مع  "،Godsellايضا  عالق��ا   �� ال��ملانية  العمارة  وظائف 

 16: ةاالتي عناصرالسياسية وفق الالثقافة 

الثقافية وا�حفاظ عل��ا وا�حفاظ عل��ا ع�� مدى ف��ات زمنية طو�لة.  +وظيفة ا�حفظ:   القيم  ��ا �عبئة  و�قصد 

املعمار�ة   الهندسة  أن  �ع�ي  مما  والزجاج  واملعدن  وا�خشب  ا�حجر  مثل  متينة  مواد  من  مبنية  املبا�ي  إن  حقيقة 

ألف�ار بمرور الوقت. ليس �ش�ل صر�ح كما هو ا�حال �� �اتدرائيات العصور الوسطى تؤدي أداًء جيًدا كحاملة ل 

ولكن بوضوح مدهش، تجسد املبا�ي واألشياء العامة ا�حالية مفاهيم ثقافية عميقة ا�جذور �� ش�لها ومضمو��ا 

النيابية،   با�جالس  يتعلق  يتم عرضها �عد ذلك لألجيال الالحقة الستيعا��ا. فيما  املبادئ واألف�ار ذات  وال�ي  فإن 

هذه  تمتد  األحيان  �عض   �� نفسها.   التشريعية  واملؤسسة  والدولة  باألمة  تتعلق  عل��ا  ا�حفاظ  يتم  ال�ي  الصلة 

للهندسة  االستعماري  اإلنتاج  إلعادة  ا�خاصة  ا�حالة   �� كما  األصلية،  اإلقليمية  ا�حدود  خارج  إ��  االستمرار�ة 

 ال��ملانية. 

تحافظ ال��ملانات ع�� مضمون الثقافة السياسية بمعناها األو�� عندما تقع ع�� أرض ذات أهمية ثقافية خاصة.   

من خالل احتاللها مل�ان ذي أهمية تار�خية أو رمز�ة، "يحتفظ" املب�ى ��ذه األرضية إ�� أجل غ�� مس�ى نيابة عن  

الو  ظهر 
ُ
ت ما  غالًبا  ميلن،  يق��ح  كما  السيا��ي،  بالقوة النظام  خاًصا  إحساًسا  العامة  للمبا�ي  ا�خارجية  اجهات 

القرن   �� ال��ملانية  املبا�ي  تمتلك  والشرعية.   الدائمة  الدولة  لسلطة  صورة  تقدم  و�التا��  والكرامة،  واالستقرار 

الطراز التاسع عشر وأوائل القرن العشر�ن واجهات قو�ة دائًما تقر�ًبا. عادة ما يتم تقديمها �� أش�ال مختلفة من  

املعماري الكالسي�ي ا�جديد مع األعمدة. فمن خالل إحياء العمارة �� اليونان القديمة وروما بو�� ذا�ي، �ع�� هذه 

الواجهات عن قيم العقل والقانون وسلطة ا�ح�ومة الشرعية؛ و��ذه الطر�قة، ترتبط الدولة املعاصرة بالعصور 

أد�ى   دون  الزم�ي  استمرارها  يؤسس  مما  املؤسسة  القديمة،  استمرار�ة  إ��  أيًضا  ا�حافظة  وظيفة  تمتد  شك. 

 
15 - Charles T. Goodsell ;The Architecture of Parliaments: Legislative Houses and Political Culture ;op.cit. 
16 -Ibid. 
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التشريعية نفسها. عادة ما تبجل الهيئات التشريعية فضاءا��ا ال��ملانية. ما لم تتدخل ا�حرائق أو التدم�� �� زمن  

ا�حرب، يتم ا�حفاظ ع�� الغرف وا�جالس التشريعية ال�ي استخدمت منذ ف��ة طو�لة كشهادة ع�� ماٍض جليل.  

 
ً
بالطبع قد تحدث إضافات و�عديالت املبا�ي ال��ملانية، ولك��ا عادة ما تتعلق بز�ادة مساحة امل�اتب واملوظف�ن بدال

 من التعديالت الكب��ة �� الغرف نفسها. 

: وذلك �� وقت �شييد املب�ى أو إعادة تصميمھ + وظيفة التعب�� عن القيم واألف�ار القائمة �� ا�حياة السياسية  

ھ أو إعادة ترتيبھ.  إن ا�جالس ال��ملانية ليست مجرد آثار، إ��ا بيئات مبنية ومساحات مأهولة.  إ��ا ال �ع�� أو صقل

الهي�ل   الذي �سبق  الثقا��  �� ا�حفظ-فقط عن ا�حتوى  ثم،    -كما  أيًضا املواقف والسلوك املعاصر. ومن  ولكن 

اسية املستمرة، و�� سياق وظيفة التعب�� دائما نجد فإن بنية وظيفة التعب�� �عمل ك�جل أو مؤشر ل�حياة السي

 من أش�ال اللغة  أ
ً
ن العمارة ال تحافظ ع�� املا��ي بقدر ما �ع�� عن القيم واملواقف املعاصرة.  إ��ا �ش�ل شكال

بطرق  ع��ا  الكشف  يتم  ال  أو  ع��ا  الكشف  يتم  قد  ال�ي  السياسية  الثقافة  سمات  ع��  تنص  ال�ي  اللفظية  غ�� 

ظهر هذه العبارات �ش�ل خاص �� تصميمات املبا�ي الداخلية، حيث �عمل األسطح واألشياء املستخدمة أخرى.  ت

 .كمؤشر للسلوك ا�حا�� 

وم�ا��ا  االجتماع  غرف  عدد   �� سياسًيا  بياًنا  ال��ملانية  الداخلية  التصميمات  ��ا  �ش�ل  ال�ي  الطرق  إحدى  تتمثل 

مج من  التشري��  ا�جلس  يت�ون  عندما  اذ وحجمها.  مبني�ن،  وجود   �� طبي��  �ش�ل  ينعكس  هذا  فإن  لس�ن، 

نظام  الغرفت�ن لصا�ح  نظام  عن  التخ��  يتم  ا�حدوث. من ح�ن آلخر،  نادر  أمر  لغرفة واحدة  املزدوج  االستخدام 

أحادي ا�جلس، وعندما يحدث هذا، يحدث تحول مماثل معمارً�ا.  �� السو�د، �عد جدل طو�ل، تم �شييد غرفة  

ة داخل مب�ى "ر�كسداغ" القديم.  �� نيوز�لندا، �عد إلغاء مجلس الشيوخ، تم إفراغ غرفتھ السابقة من  جديدة كب�� 

معظم األثاث ح�ى ت�ون متاحة �جموعة متنوعة من الوظائف العامة. كما نجد تباين ح�ى ع�� مستوى بناية �ل 

ا�جوهر�ة، ال��يطا�ي معظم قوتھ  اللوردات  كما    غرفة، مثال عندما فقد مجلس  أنيقة  �� وستمنس��  ظلت غرفتھ 

�انت دائًما، ع�� الرغم من أنھ من ا�جدير بالذكر أنھ عندما اح��ق مجلس العموم أثناء ا�حرب، �ان اللوردات هم 
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امللكة،   غرفة  إ��  مؤقًتا  انتقلوا  النوابالذين  البوندستاغ   وليس  من  �ل  يتمتع  ال  الغر�ية،  أملانيا   �� املنتخب�ن. 

 أن ينقض �� مسائل معينة من قبل والبوندسرات  
ً
بم�انة دستور�ة متساو�ة: ال يمكن للبوندستاغ املنتخب شعبيا

الذي  وا�جناح  البوندستاغ  غرفة  فإن  وعليھ،  الندر.   ح�ومات  قبل  من  املعين�ن  من  يتألف  الذي  البوندسرات، 

البوندس أعضاء  ألن  نظًرا  البوندسرات.  �شغلها  ال�ي  تلك  من  بكث��  أصغر  وليس  يضمها  ا�ح�ومات  يمثلون  رات 

 ت". املواطن�ن، فإ��م يمتل�ون منطقة جلوس خاصة �� غرفة البوندستاغ، "مقاعد البوندسرا

املساهمة الثالثة للبنية ال��ملانية �� الثقافة السياسية �� الت�و�ن، فمن خالل هذه  + وظيفة التشكيل والتكو�ن:  

سيا��ي.  يتم إ�شاء بيئة مادية تؤثر �ش�ل غ�� مباشر ع�� السلوك الوظيفة، تؤثر العمارة العامة ع�� املستقبل ال

داخل ال��ملانات وا�ح�ومات.  �� ح�ن أن البيئة املادية ال تتحكم بأي ش�ل من األش�ال �� مواقف وسلوك الناس 

ا استحالة كما، ال ينب�� أن تمنعن  17�ش�ل حاسم، إال أ��ا تحدد أف�ارهم وأفعالهم بطرق أولية ودقيقة وتفاعلية.

التحليل الدقيق من إدراك التأث�� القوي ا�حتمل لإلشارات املزاجية ال�ي تنقلها اإلعدادات املادية إ�� شاغل��ا من  

 البشر. اي أن الهندسة املعمار�ة �ساعد �� توجيھ السلوك وتنظيمھ.

سياق   ال��   التحليلو��  للثقافة  كحاضنة  ال��ملانية  املبا�ي  وظيفة  ج��  �ش�ل  م�ونات ت��ز  أحد  باعتبارها  ملانية، 

وسياسية  اجتماعية  ظاهرة  �عد  مكم��ا   �� و��  املؤسسات،  ثقافة  من  جزء  بدورها  وال�ي  السياسية  الثقافة 

وأيديولوجية.  ف�ي ال �شمل اآلفاق املؤسسية والوظيفية لتنمية ا�جتمع املد�ي فحسب، بل �شمل أيًضا مستوى 

امتال أي  للنواب،  السياسية  إذ الكفاءة  ال��ملا�ي.  لألداء  الفعال  التطو�ر  �عز�ز  ع��  والقدرة  واملعرفة  املهارات  ك 

تجسد الثقافة ال��ملانية ا�جال الوظيفي للثقافة السياسية: ف�ي تقوم ع�� ضرورة ت�و�ن وتنمية ثقافة �عاونية ب�ن 

يتضمن إطارها الوظيفي وظائف   ال��ملان وا�جتمع، وكذلك ب�ن املواطن�ن �غض النظر عن انتماءا��م ا�حز�ية. كما

والتوجيھ،  والتمثيل،  السياسية،  االجتماعية  والتنشئة  الشرعية،  و�ضفاء  السياسية،  املصا�ح  وتوجيھ  �عز�ز 

 
17 -mos Rapoport, Human Aspects of Urban Form (Oxford: Pergamon Press, 1977, and The Meaning of the Built 

Environment(Beverly Hills, Calif.: Sage Publications, 1982). 
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ا�خطاب  ال��ملانية ع�� تحديث  الثقافة  �عمل  الوظائف،  والتواصلية.  و�سبب هذه  ال��بو�ة  والت�امل، والوظائف 

  �� �عاون  إقامة  إطار   �� اس��اتيجية العام،  جوهر  لتحديد  القرار  صنع  طر�قة  ملمارسة  توقًعا  ال��ملانية  اللعبة 

السياسية  "الثقافة  مصط�ح  صياغة  تمت  القاطع�ن،  املفهوم�ن  هذين  و�سبب  السياسي�ن.  الفاعل�ن  وتكتي�ات 

ن الثقافة السياسية ال��ملانية"، وال�ي تخلق �� سياق ا�حكم ال��ملا�ي مساحة أك�� للتحليل السيا��ي.  و�التا��، فإ

النخبة  �عمل  حيث  املستو�ات،  متعدد  الفضاء   �� القيم  وتحديث  للفرد  االجتماعية  التنشئة  �شمل  ال��ملانية 

السياسية. إن ضرورة إضفاء الطا�ع الديمقراطي ع�� الثقافة السياسية ال��ملانية مشروطة بضرورة ضمان فعالية 

) تحديث خطاب النخبة 2) التنشئة السياسية لل�خص و  1االعتبار قضيت�ن:  األداء ال��ملا�ي.  و�أخذ هذا األخ�� ��  

 همية العمارة ال��ملانية �� عالق��ا بالثقافة السياسية/ال��ملانية. أ.وهنا ت��ز 18الناخبة 

 ��االشفافية و�م�انية الوصول إل املبا�ي ال��ملانية كتعب��ات دالة ع��

املهندس�ن املعمار��ن وال��ملاني�ن �� االعتقاد بأن املبا�ي تلعب دوًرا مهما �� عملية االتصال  غالبا ما �ش��ك �ل من  

الدولة  ملواط�ي  يمكن  وتمثيلية  رمز�ة  أغراًضا  تخدم  أ��ا  ع��  املبا�ي  هذه  رؤ�ة  بالفعل  يمكن  انھ  ذلك  السيا��ي.  

يا��ي ع�� أنھ متاح �� املبا�ي ال��ملانية ومن  التعرف عل��ا.  ولكن يمكن اكتشاف االحتماالت األخرى للتواصل الس

ال��ملانية واملعلومات  البحث  �خدمات  واملعلوماتية  التعليمية  باملصادر  أحدهما  يتعلق  فيما  وكذلك   19.خاللها.  

د  ن املوار إوذلك بحكم أن ال��ملاني�ن لد��م "موارد زائدة" فيما يتعلق بالوصول إ�� املعلومات مقارنة ببقية ا�جتمع.  

ينب��   ال��ملانات. أال  ال�ي تحت تصرفهم وف��ة ويستخدمو��ا بكثافة خالل ف��ات الدورات ا�حدودة عندما تجتمع 

�� متناول ا�جتمع الذي يخدمھ ال��ملانيون؟  هذه الفكرة ليست جديدة، رغم أ��ا جديدة ��   أن ت�ون هذه املوارد

لتصم األملانية  البوندستاغ  �� تصميم أس��اليا.  خططت مكتبة  ل�جمهور  بمدخل منفصل  يم غرفة قراءة خاصة 

 
18 - Magda Arsenyan;THE DEVELOPMENT OF PARLIAMENTARY CULTURE FROM AN AXIOLOGICAL 

PERSPECTIVE: INTERVIEW WITH MARIAM MARGARYAN ; No. 7 May 2019 ;in : 

file:///C:/Users/Minfo/Downloads/EUCACIS%20inBrief%20Arsenyan.pdf 
19 - Russell L. Cope ;Housing a Legislature:When Architecture and Politics Meet ; op.cit. 
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األحياء ا�جديدة �� بون.  �سبب إ�شاء برل�ن كمقر جديد ل�ح�ومة والسلطة التشريعية، لم �س�� هذا االق��اح كما  

 هو مخطط لھ �� بون. 

إ�� املوارد ال�ي يتم   -�� ظل ظروف وضمانات مناسبة    -لوصول ا�جمهور  مثال  إن قضية توسيع ال��ملانات األس��الية   

ت�و���ا ع�� النفقة العامة ليست ثور�ة كما قد تبدو.  يتم شرح الفوائد �سهولة وليس من الصعب فهم التحسينات 

ال�ي يمكن أن تتدفق من الفكرة إ�� صورة ودور ال��ملان �� زمن "الديمقراطية التشاركية".  تتبادر إ�� الذهن اآلثار 

ل��ملانية.  سي�ون من املث�� لالهتمام متا�عة مسار التشاور وصنع القرار الذي سيتم اعتماده  امل��تبة ع�� العمارة ا

شارع   �� الرس�ي  ا�جيب  تطو�ر  إعادة  األرجح،  ع��  أو  ال��ملانية،  اإلقامة  ز�ادة  اق��اح  �ان  إذا  و�لز  ساوث  نيو   ��

Macquarie  انت� مهما  املعمار��ن،  املهندس�ن  سيد�ي.  بالتأكيد.،  �شدة  سيشار�ون  أ  20النتيجة،  شك  ن ودون 

كمب�ى  ولكن  برملا�ي  كمب�ى  ليس  الهي�ل  يصوران  سوف  العام  ملدخلھ  ال�خمة  والطبيعة  للمب�ى  الهائل  ا�حجم 

الناس" هذا متاًحا �ش�ل أك�� ل�جمهور دون املساس باملتطلبات األمنية؟ هذا لھ أ�عاد    جلس شع�ي. يمكن جعل "م

قادًرا ع�� إثبات استقاللي��م عن السلطة التنفيذية، إذا �ان    -أي املمثل�ن املنتخب�ن-إذا �ان ال��ملان    رمز�ة ومادية.

السري"،   "اجتماعها   �� �عًدا  أقل  التنفيذية  السلطة  �انت  إذا  املفتوح،  والنقاش  باملشاركة  أك��  شعور  هناك 

و�مكن الوصول إليھ �ش�ل ال لبس فيھ للنظر فيما  فأعتقد أن ال��ملان قد ي�ون ُينظر إليھ ع�� أنھ م�ان منفتح  

�ذا �ان من املمكن ح�ى تحقيق �عض من هذا، إذن قد �شعر ا�جتمع بمز�د من  و ".  الدولةأسماه ميلتون "شؤون  

 21املشاركة والقدرة ع�� الشعور بأ��م جزء من "مسرح دولتنا".

"املفتإ ال��ملان  نموذج  �� هندس��ا  �عكس  أن  يجب  املبا�ي  إجراءاتھ مفتوحة  ن  أن  وا�ح،  �ش�ل  �ع�ي،  الذي  وًح" 

ن هذا ليس دائًما وا�ًحا �� عصر ي�ون فيھ أمن ال�خصيات العامة مصدر قلق أجسدًيا ل�جمهور. ع�� الرغم من 

ُينظر  بحيث  واألمن،  االنفتاح  ب�ن  توازن  تحقيق  املمكن  من  أنھ  ال��ملانات  من  العديد  وجدت  ذلك،  ومع  م�ًحا. 

 
20 -Ibid. 
21 - Russell L. Cope ;Housing a Legislature:When Architecture and Politics Meet ; Papers on Parliament No. 37 
;November2001 ;in : 
https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Senate/Powers_practice_n_procedures/~/~/link.aspx?_id=8998
801CE76444E09057DE3B649FB02F&_z=z 
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ل��ملان ع�� أنھ ملك للشعب ك�ل، وليس ألعضائھ فقط. �� عدد من البلدان، مثل جنوب إفر�قيا، من  بوضوح إ�� ا

املتطلبات الدستور�ة أن يتمتع ا�جمهور بوصول مادي معقول إ�� ال��ملان. من ب�ن األمثلة ا�حديثة ع�� الشفافية، 

االل��امات لبعض  اإلجرائية  االجتماعات  فتح  الهولندي  ال��ملان  رؤ�ة   جرب  من  املراقبون  يتمكن  ح�ى  ل�جمهور، 

للمعلومات  مراكز  ال��ملانات  من  العديد  خصصت  كما  استماع،  جلسات  وترتيب  أعمالهم  جداول  وضع  كيفية 

النواب اإليطا�� ��   والتعليم �� مب�ى ال��ملان للز�ارات املنظمة والزائر�ن الفردي�ن. ع�� سبيل املثال، افتتح مجلس 

للمعلومات متعدد الوظائف ومتعدد الوسائط �� مبناه، يفتح يومًيا، حيث يمكن للزوار متا�عة مركًزا    2005مايو  

وسائل  من  متنوعة  مجموعة  خالل  من  ال��ملان  حول  املعلومات  إ��  والوصول  الشاشة،  ع��  ال��ملانية  اإلجراءات 

دة، سواء �� أوقات محددة ع�� مدار و�عقد ال��ملانات األخرى أياًما مفتوحة محد  اإلعالم، واملشاركة �ش�ل م����،

العام، أو لالحتفال ببعض الذكرى السنو�ة ا�خاصة. الفرصة �� مفتوح ألي مواطن لز�ارة مب�ى ال��ملان والذهاب 

�� جولة مرافقة. يتم ترتيب وقت خاص لألسئلة للضيوف �� غرفة ال��ملان مع مشاركة أعضاء ا�ح�ومة واإلجابة 

ال��  �عقد  األسئلة.  ا�حليون ع��  الس�ان  �ستطيع  حيث  وا�حافظات،  الر�فية  املناطق   �� إعالمية  أياًما  أيًضا  ملان 

ال��ك�� ع�� حر�ة وصول ا�جمهور إ�� �ل مب�ى (بون، و�رل�ن، و�انب��ا)،  كما أن    22استجواب األعضاء �شأن عملهم. 

لتصميم واملواد ا�ختارة (الزجاج، ع��  وانفتاح اإلجراءات �� الغرف ال يتم نقلھ "�ش�ل رمزي"، ولكن �� تفاصيل ا

سبيل املثال). ولكن قد ُيطرح السؤال عما إذا �انت هذه امل��ات واإليحاء بأن املب�ى هو بطر�قة ما "من�ل الشعب" 

 23لهما حقيقة أساسية أم أ��ما مجرد بناء فكري ممتع. 

تجديد   إطار  عام  و��  الرايخستاغ  برل�ن  1960مب�ى  الشر   ��  مثال(املانيا  سابقا)  عضو  قية  أرندت،  أدولف  طرح   ،

ا��  الشفافية ا�خارجية و�م�انية الوصول  عن    "بناء الديمقراطية"  عن   ھحديثسياق  ، سؤال ��  سابقاالبوندستاغ  

 
22 - David Beetham ;Parliament and democracy in the twenty-first century: A guide to good practice ; Inter-

Parliamentary Union 2006 ;in : https://www.ipu.org/resources/publications/handbooks/2016-07/parliament-

and-democracy-in-twenty-first-century-guide-good-practice  
23 -- Indyk, I. ‘The Semiotics of the New Parliament House’, in Parliament House, Canberra: a Building for the 

Nation,op.cit ;p : 45 . 
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بار�ستون،    العامة.املبا�ي   ديبورا  عن   
ً
نقال الواقع،  الشفافيةفإن  ��  "  "أيديولوجية  األملانية  ��  باللغة  مجسدة 

ال��مل الرايخستاغ"انيةالعمارة  مب�ى  فوق  مذهلة  زجاجية  قبة  وجود  سبب  عن  كث�ً�ا  تخ��نا  وال�ي  الحظت ،  كما    .

، "أملانيا ا�جديدة، ا�حساسة للغاية ملاض��ا، رحبت �ش�ل غ�� رس�ي �عودة  1999�حيفة نيو�ورك تايمز �� أبر�ل  

برملا��ا إ�� الرايخستاغ الذي تم تجديده �� برل�ن.  [إنھ] مغطى بالزجاج ل��مز إ�� الشفافية السياسية ال�ي استندت 

 24رب .إل��ا الدولة �� إحياء ما �عد ا�ح 

نجد الدنمارك   كما   �� العامة  العرض  صاالت   �� للزوار  ُ�سمح  استثنائي.  �ش�ل  مفتوحة  االسكندنافية  ال��ملانات 

  11أثناء ا�عقاد ا�جلسة التشريعية . ح�ى �عد �جمات    -بدون وميض   - وفنلندا والن�و�ج والسو�د بالتقاط صور 

�ارة  كما أن ا�جالس التشريعية للواليات األمر�كية سهلة �ش�ل سبتم�� / أيلول اإلرهابية ع�� الواليات املتحدة، ز 

العامة   مداخلها  عند  املطارات  غرار  ع��  أمان  أنظمة  لد��ا  �اليفورنيا)  (مثل  الواليات  عواصم  �عض  م�حوظ.  

إ��  الوصول  �عت��  تفعل ذلك، ولكن جميعها  (مثل مينيسوتا ومونتانا ونيو هامبشاير ونيو مكسي�و) ال   والبعض 

 �� التجول  بحر�ة  عموًما  األمر�كية  التشريعية  ا�جالس  زوار  يتمتع  عاًما.   حًقا  املنتخب�ن  واملسؤول�ن  املشرع�ن 

املمرات وجماعات الضغط، و�الطبع حضور جلسات استماع ال�جان ومناقشات مجل��ي النواب والشيوخ.  ح�ى  

(م الصور  بالتقاط  للزوار  السماح  حد  إ��  تذهب  الواليات  �عض  من  أن  الفالش)  مساعدة  دون  دائًما  أخرى،  رة 

لأل�خاص  �سمح  زر��ا  ال�ي  ا�ح�ومية  ال�ابيتول  مبا�ي  من  مب�ى  و�ل  ا�جلسة  ا�عقاد  أثناء  العامة  املعارض 

بالتصو�ر غرف املناقشة �� الهيئة التشريعية عندما ال ت�ون �� حالة ا�عقاد.�� أس��اليا، �سمح ال��ملان الفيدرا�� 

يات للزائر�ن بالتجول حول املبا�ي ويسمحون للناس بتصو�ر غرف املناقشة ا�خاصة ��م عندما ال  و�رملانات الوال 

فيما يتعلق با�جزء  و.25ي�ونون �� جلسة.  هذا هو ا�حال أيًضا �� ا�جالس التشريعية اإلقليمية ال�ي زر��ا �� كندا

طة �انت �� الواقع أحد العناصر الرئيسية ��  الداخ�� للمب�ى، �ان ل�جمهور ا�حق �� الوصول إ�� معظمھ، و�� نق 

الوقت املستحق.  مسار.  رصدت مائة و�سعة وستون �ام��ا   �� ت�اليف األمن  إ�� خفض  وال�ي أدت  املب�ى  �شييد 

 
24 - Russell L. Cope ;Housing a Legislature:When Architecture and Politics Meet ;op.cit. 
25 - Ibid. 
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��دد  أن �شر قوات األمن  إ��  الرئيسية. أشار  الداخلية  ال��ملان واملناطق  املغلقة حدود مب�ى  الدائرة  بنظام  �عمل 

الر  ب�ن  بتوتر  االرتباط  بموضوع   
ً
منوها ال��ملا�ي،  األمن  تمو�ل  أثار مسألة  كما  وا�جمهور.  ال��ملان  أعضاء  ب�ن  وابط 

السيد أشار  ك�ل.   ال��ملا�ي  اإلنفاق   �� األم�ي  اإلنفاق  و�سبة  األمن  ضباط  وعدد  النواب  مجلس  أعضاء   عدد 

لطة التنفيذية تضع موارد األمن (املوظف�ن)  إ�� أنھ ع�� الرغم من فصل السلطات، فإن الس"    Bosteels"بوستيل

تحت تصرف ال��ملان.  ي��اوح أفراد األمن �� ب�جي�ا ما ب�ن ثالث�ن إ�� ثالثمائة �خص حسب ا�حاجة. و�ان األفراد  

العسكر�ون الذين تم وضعهم تحت تصرف ا�جلس�ن خاضع�ن مل��انية وزارة الدفاع الوط�ي.  و�ان الطاقم ال��ملا�ي 
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ال��يء نفسھ ينطبق ع��   إ�� أجل غ�� مس�ى.  �ان  إ�� حد ما أو أقل  ال��ملانية �ش�ل عام لتستمر  املبا�ي  بناء  تم 

املؤسسات العامة الرئيسية األخرى.  إن مستوى االستثمار العام املستمر املطلوب، واستحالة التنبؤ بالتغ��ات ��  

واالحت والتكنولوجيا  قابلة السياسة  مسألة  هذه  األساس.   هذا  ع��  البناء  مع  تتعارض  �لها  االجتماعية،  ياجات 

ا�حا��.  بالواقع  صلة  ذات  غ��  أصبحت  ال�ي  األساسية  للمواقف  الدقيق  التحليل  من  ستستفيد  لك��ا  للنقاش، 

ة ال��ملانية �� العقود للتغلب ع�� هذه القيود يتطلب تفك�ً�ا إبداعًيا قادًرا ع�� تصور أدوار جديدة ومختلفة للعمار 

السياسية  األحزاب  �شعر  حيث  سريع،  بمعدل  السيا��ي  النظام   �� التغي��ات  تحدث  �سمع  كما  إذا،  القادمة.  

بالضيق.  يتم انتخاب املز�د من النساء لعضو�ة ال��ملانات، لكن التقاليد وال��تيبات ال��ملانية ليست موجهة �ش�ل 

م أصبحت  كما  ا�حقيقة.  لهذه  إلشراك م�حوظ  ببطء  م��ايد  زخم  وجود  مع  مش�لة،  ا�جنسانية"  "العمارة  سألة 

ا�جمهور ومشاركتھ �� عمليات التشاور. لم يؤدي ا�حديث عن الديمقراطية التشاركية �عد إ�� العديد من النتائج 

ع ا�ح�ومة امللموسة، ولكن كما دعت �ارمن لورا�س �� خطاب لها مؤخًرا: من املمكن القيام �عمل أفضل بكث�� [م

  �� النواب و�شراك ا�جتمع األوسع، لطرح القضايا فعلًيا  ال��ملانية]، لفتح عملية صنع القرار، و�شراك املز�د من 

املناقشات ا�حقيقية [وليس فقط الطقوس الفارغة املوجودة]. فقد حان الوقت إلجراء �عض التجارب ا�جديدة  

 
26 - Herman Nys ;Security and access to parliamentary buildings, September 1993 ;in : 

https://www.asgp.co/sites/default/files/documents//IVKRINDIWIVURELWWASLLEIFXBRDTU.pdf 
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واملساء الوصول  و�م�انية  االنفتاح  مبادئ  لالهتمام،وتب�ي  مث��ة  أف�ار  هذه  إ��    لة،  وتفتقر  مثالية  بدت  لو  ح�ى 

ال��ملا�ي �ستحق مناقشات عامة ومدخالت ليس فقط من ذوي الو�� السيا��ي،  التفاصيل امللموسة. إن الوضع 

ر ولكن أيًضا من مجموعة من االهتمامات االجتماعية، بما �� ذلك املهندس�ن املعمار��ن. ر�ما حان الوقت ألن تنظ

 ال��ملانات، �� اتجاهات جديدة، وصياغة تطلعات جديدة، وال�ي قد تتطلب إعادة التفك�� �� العمارة ال��ملانية.   
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 خاتمة:

التقدم   و�فضل  اليوم،  عالم  وتقنيات��     التكنولو�� 
ً
تماما واقعية  ُصَور  إنتاج  بإم�ا��ا  ال�ي  ا�حديثة،  الهندسة 

للمشروع املعماري، يمكن االنفتاح ع�� ا�جمهور �� تصميم مب�ى ال��ملان الذي يمكن أن يجمع ب�ن التقليد وا�حداثة 

الع ع�� املشروع و�بداء اآلراء
ّ
واملق��حات    والشبكة، وذلك ع�� توظيف وسائط التواصل االجتما��. حيث يمكن االط

البدء بالبناء. مما قد يضفي ع�� املب�ى قيمة رمز�ة أك�� ويعطي لھ هو�ة حضار�ة وسياسية مع��ة ومع�ى   �شأنھ قبل

ن �عكس ا�جتمع ا�حديث وحاجياتھ بصورة أك��.  أ ال��ملان يجبدال ع�� الروح ا�جماعية التشاركية، �ع�ي أن مب�ى 

أل�� �حياتنا  الطر�ق  تمهد  العمارة  الديمقراطية إن  فيھ  تتعرض  الذي  الوقت   �� فيھ.  �عيش  الذي  العالم  تخلق  ا 

نھ بمجرد بناء  ألضغط م��ايد �� أجزاء مختلفة من العالم، فقد حان الوقت إلعادة التفك�� �� بنية التجمع، ذلك  

تتك السياسية و�جب عل��ا أن  �� ح�ن يمكن لألنظمة  املناسب،  الوقت   �� يتم إغالقها  يف مع مختلف ال��ملانات، 

مر صعب للغاية.  املتغ��ات القائمة. من الضروري إعادة التفك�� �� نماذج لصنع القرار ا�جما��، ح�ى وان �ان األ 

يمكن أن ت�ون الهندسة املعمار�ة إحدى طرق العمل وتجر�ة النماذج ا�جديدة األك�� تناغًما مع ا�حياة املعاصرة 

 والتحديات ال�ي نواجهها اليوم. 

 


