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الّتعليم والّثقافة واملكتبات يف زيورخ
 

80-   التعليم 
Ausbildung

   ه���و راأ����س مال �س���وي�رسا التعليم

وثروته���ا احلقيقية،   وحجر 

اأ�سا����س اقت�سادها .  ينطبق ه���ذا ب�سورة 

اأو�سح على مدينة زيورخ . 

عندم���ا  تنع���دم امل���واد اخلام م���ن برتول 

وخالف���ه،  وحني ال تتواف���ر عوامل اجلذب 

ال�س���ياحي -  مثلما هو احلال يف   �ساطيء 

ال�س���م�س costa del sol  يف   جنوب اأ�سبانيا،  

 اأو �ساطيء الكوباكابانا يف   ريو دي   جانريو 

يف   الربازي���ل -   يجد املجتمع نف�س���ه اأمامَ  

 م�س���األة حياة اأو موت :  نكون اأو ال نكون،  

 كما قالها �سك�سبري من قبل .  هذا داخلًيا،  

 اأّما خارجًيا،   فهناك عوامل �س���غط هائلة 

على �س���وي�رسا وزي���ورخ جميًعا .  فاجلريان  

-  اأملانيا والنم�سا وفرن�سا واإيطاليا  -  اأقوياء 

اقت�س���ادًيا وعلمًيا،   وي�سغطون بال رحمة 

على �سوي�رسا ال�سغرية،   وزيورخ االأ�سغر . 

 هكذا كان على �س���وي�رسا عموما وزيورخ 

ا مواجهة هذه التحديات .  خ�سو�سً

قب���ول   التحدي   منذ قرون خلت كان   يعني  

 يف   املق���ام االأّول تاأ�س���ي�س جمتم���ع قوي  

 على اأ�سول علمية �سحيحة .  فالتعليم هو 

الطريق الوحيد ملواجهة التحديات الداخلية 

واخلارجية . 

تن�ّس   املادة ال�ساد�سة والع�رسون من اإعالن 

االأمم املتحدة حلقوق االإن�س���ان على حقّ  

 كلّ   اإن�س���ان يف   التعلي���م كح���قٍّ   اجتماعي  

 اأ�سا�سي . 

81-  زيورخ مدينة  يوهان هايرنيخ
 بي�ستالوت�سي

  )1٧٤٦-1٨٢٧ م ( 

يحتل الرتب���وي الزيورخي يوهان هايرنيخ 

Johann Heinrich Pestaloz-  بي�ستالوت�سي

zi مكان���ًة مرموقة يف تاري���خ التعليم يف 

�سوي�رسا وزيورخ.

فكما   كان املرحوم امللك في�س���ل   ُيَرّكزُ   على 

بن���اء االإن�س���ان قبل اأي   �س���يء اآخ���ر،   فقد 

طال���ب بي�ستالوت�س���ي   بتاأ�س���يل حقّ   كل 

مواطن يف   تلقي   التعليم املنا�سب . 

يف   نهاية القرن الثامن ع�رس امليالدي   كتب 

بي�ستالوت�سي   يقول : « نحن نعي�س يف   بيت 

ممل���وء بالظلم.  بيت بال �س���المل .  بيت ال  

 ي�س���تطيع �سكان اأدواره االأر�سية االرتقاء 

اإىل طبقاته العلي���ا .  لقد جئت الأبني   لكم 

�س���المل ُتَكنكم من ال�س���عود من اأ�سفل 

اإىل اأعلى ». 

�سار   التعليم بعد بي�ستالوت�سي   اأكرب دعاية 

ل�س���وي�رسا،   واأ�س���بحت زيورخ اأهم مدينة 

تعليمية يف   �سوي�رسا . 

توجد   يف   زيورخ جامعتان :  جامعة زيورخ،  

 وه���ي   تابع���ة للكانتون،   ومتخ�س�س���ة يف  

 العلوم النظري���ة والطب  -  وجامعة زيورخ 

الفيدرالية للعلوم التكنولوجية املعروفة بال�  

ETH،   وهي   تابعة لالحتاد الفيدرايل .  بلغ  

 عدد طلبة اجلامعتني �سنة  ٢٠٠٠ م حوايل  

٣٥  األف طالب وطالبة . 

ا  اأح�س���ن   دليل عل���ى امل�س���توى الراقي   جدًّ

للتعلي���م يف   مدين���ة زي���ورخ ه���و العدد 

الهائل من احلا�سلني على جائزة نوبل من 

طلبة جامعة زيورخ واأ�س���اتذتها يف   القرن 

الع�رسي���ن .  فزيورخ َخرَّجت  ٢٥  �سخ�س���ية 

علمية واأدبية ح�س���لت على جائزة نوبل : 

Wil-   بداي���ة من ڤيلهيلم كون���راد رونتجن 

helm Conrad Roentgen  احلا�س���ل عل���ى 

جائ���زة نوب���ل يف   الفيزي���اء �س���نة  ١٩٠١ م،  

Rolf Zin-   و�سوال اإىل رولف ت�سينكرناجل 

kernagel  احلا�س���ل عل���ى جائزة نوبل يف  

 Kurt   الّطّب   �سنة  ١٩٩٦ م،   وكورت ڤويرتيخ 

Wüthrich  احلا�س���ل عل���ى نوبل الكيمياء 

�س���نة  ٢٠٠٢ م  ) انظ���ر حوارنا مع���ه ( ،   مروًرا 

باألربت اأين�ستاين   Albert Einstein  احلا�سل 

على جائزة نوبل يف   الفريياء �سنة  ١٩٢١ م . 

العلماء   اخلم�سة والع�رسون الفائزون بجائزة 

نوب���ل مل   يكونوا جميًع���ا من اأهل زيورخ،  

 ولكنهم    جميعا م���ن جامعتيها،   طلبة اأو 

اأ�ساتذة . 

امللف���ت   للنظ���ر يف   قائمة احلا�س���لني على 

هذه اجلائزة من زي���ورخ هو ارتفاع عدد 

التخ�س�س���ات العلمي���ة يف   مقابل االأدب . 

 فجائ���زة الفيزي���اء ف���ازوا بها ع����رس مرات،  

 وجائزة الكيمياء ت�سع مرات،   والطب اأربع 

مرات،   واالأدب مّرة واحدة !  هل   يعني   هذا 

اأنّ   زيورخ مدينة علمية اأكرث منها اأدبية؟

ارتف���اع   ع���دد الفائزي���ن بنوبل م���ن طلبة 

جامعة زيورخ واأ�ساتذتها هو ثمرة للجهود 

اجلّبارة التي   تبذلها حكومة مدينة زيورخ 

يف   قط���اع التعلي���م بداي���ة م���ن ح�س���انة 

االأطفال وو�س���وال اإىل التعليم اجلامعي . 

 فالبحث العلم���ي،   واالكت�س���افات العلمية 

الهائل���ة ال   ميك���ن الو�س���ول اإليه���ا بدون 

قاع���دة تعليمية قوية .  التعليم هو اأ�س���ا�س 

البحث العلمي . 

الالهوت���ي   هولدري���خ  �س���نة  ١٥٢٣ م   ق���ام 

ت�س���فينجلي  Huldrych Zwingli  بتاأ�سي�س 

اأّول اأكادميية يف   مدينة زيورخ . 

�سنة  ١٨٣٣ م   افتتحت جامعة زيورخ بكليات 

للطب والفل�سفة والالهوت واحلقوق .  يف  

 ال�س���نة االأوىل �س���ّجل  ١٦  طالًبا لدرا�س���ة 

الاله���وت،   و ٢٦  لدرا�س���ة احلق���وق،   و ٩٨ 

 للطب،   و ٢١  للفل�سفة . 

اأّم���ا   جامع���ة زي���ورخ الفيدرالي���ة للعل���وم 

التكنولوجي���ة ال�  ETH،   فتاأ�ّس�س���ت �س���نة 

 ١٨٥٤ م،   وهي   حتظى ب�س���هرة عاملية تفوق 

�س���هرة جامعة زي���ورخ  ) للعل���وم النظرية ( 

 بكثري . 

تاأوي   مدينة زيورخ عدًدا اآخر من املعاهد 

العليا املرموقة،   مثل : 

 -  املعهد العايل   لعلم النف�س التطبيقي . 

 -  املعهد العايل   للخدمة االجتماعية . 

 -  املعهد العايل   للمو�سيقى وامل�رسح . 

 -  املعهد العايل   للت�سكيل والفن . 

 -  املعهد العايل   لالقت�ساد واالإدارة . 

 -  املعهد العايل   للفنادق . 

ف�س���ال   عن املدار�س املهنية،   وكلها جميعا 

تتمتع مب�ستوى رفيع و�سمعة حمرتمة . 

82-   وزارة التعليم والريا�سة

   عن التعليم يف   حكومة امل�سوؤول

مدينة زيورخ هو ق�س���م  

 Das Schul-   وزارة (  التعلي���م والريا�س���ة  =(

und Sportdepartement (SSD)    -  امللف���ت 

للنظ���ر ه���و رب���ط الريا�س���ة بالتعليم يف  

 مدين���ة زي���ورخ .  فاالهتمام بالريا�س���ة ال  

 يق���لّ   اأهمية عن االهتم���ام بالتعليم .  اإذ ال 

�سّحة بال ريا�س���ة،   وال تعليم بال �سّحة . 

 واحلياة ككلٍّ   ال ت�س���تقيم بال �س���ّحة .  بل 

اإنّ   احل�س���ارات ب�س���فة عاّمة ال   ميكن اأن 

تقوم بدون اأفراد اأ�سحاء . 

يف   زيورخ   يلقنون االأطفال والنا�سئة منذ 

نعوم���ة اأظافرهم ح���ّب   الريا�س���ة واأهمية 

التعليم والثقافة . 

م�سوؤولية   االإ�رساف على التعليم يف   مدينة 

زيورخ موزعة بني حكومة املدينة وحكومة 

الكانت���ون .  ت����رسف املدين���ة عل���ى التعليم 

االإلزام���ي،   االبتدائ���ي   واالإع���دادي،   الذي  

 ي�ستغرق ت�سع �س���نوات،   ويتوىل الكانتون 

م�سوؤولية التعليم الثانوي   واجلامعي . 

تتلك   حكومة مدينة زيورخ  ١٣٠  مدر�سة 

ت�س���توعب  ٢٢  األف تلميذ،   و ٣١٣  ح�سانة 

اأطفال ترعى خم�س���ة اآالف طفل،   ُي�رسف 

�سة،   و ١٣١  �س ومدرِّ عليهم ثالثة اآالف مدرِّ

 بّواًبا . 

التعليم   االإلزامي   اأو االإجباري   ُيقّدمُ   جماًنا 

يف   زي���ورخ .  تبداأ الدرا�س���ة يف   منت�س���ف 

�س���هر اأغ�س���ط�س .  حتر�س ال�سلطات على 

توزيع االإجازات على مدار ال�سنة .  يح�سل 

التالمذة على  ١١  اأ�س���بوًعا �سنوًيا :  العطلة 

الريا�سية اأ�سبوعان يف   فرباير،   عطلة الربيع 

اأ�س���بوعان،   العطلة ال�س���يفية  ٥  اأ�س���ابيع،  

 عطلة اخلريف اأ�سبوعان . 
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83-   التطوير اأو الهالك

االحتف���اظ   ب�س���دارة قائمة اأح�س���ن مدن 

العامل   يتطلب تطويًرا �س���به   يومي   للتعليم 

يف   زيورخ،   للو�س���ول اإىل اأف�س���ل النتائج 

قب���ل االآخرين .  اليوم املدر�س���ي   يف   زيورخ  

 يعن���ي   ربط التعليم بالرتبي���ة واحلياة .  فما  

 يح���دث تكنولوجًي���ا واجتماعًي���ا البد اأن  

 يرتّدد �س���داه يف   املدر�سة،   وهذا   يتطلب 

التعلي���م  ملناه���ج  اإ�س���الحات متوا�س���لة 

واأ�ساليبه . 

التعلي���م   يف   زي���ورخ   يبداأ قبل احل�س���انة،  

 حي���ث   يوجد عدد كبري مما   ُي�س���ّمى بدور 

ة التي   االأطفال  Krippe  احلكومية واخلا�سّ

 تق���وم برتبية االأطفال ورعايتهم من �س���ن 

الر�س���اعة حت���ى مرحلة احل�س���انة .  وجود 

مث���ل دور االأطفال هذه ال   يوؤدي   وظيفة 

ا االأمهات  تربوية فح�س���ب،   بل   يخدم اأي�سً

العامالت اللواتي   يع�سن بال زوج اأو رفيق،  

 وال   ي�ستطعن رعاية اأطفالهن نهاًرا . 

يف   اإطار التطوير املتوا�س���ل للتعليم بداأت 

املدار�س االبتدائية يف   مدينة زيورخ موؤخًرا 

بتدري����س مادت���ي   الكومبيوتر واالجنليزية 

لالأطف���ال،   نظًرا الإدراك امل�س���وؤولني اأهمية 

هاتني املادتني م�ستقبال . 

االإدارة   التعليمي���ة يف   زي���ورخ مل ت���رتك 

كبرية اأو �سغرية اإال اهتمت بها .  من ذلك 

مثال اإ�سكالية االأطفال املعاقني ب�سورة اأو 

باأخرى،   اأو اإ�س���كالية ع���دم تاأقلم التالمذة 

املوهوبني واملتفوقني مع امل�س���توى العادي  

 للمدر�سة . 

ة باالأطفال العاجزين  فهناك   مدر�سة خا�سّ

ع���ن موا�س���لة تعليمه���م ب�س���بب اإعاق���ة 

معينة،   ومدر�س���ة تخ�ّس   االأطفال املعاقني 

ج�س���دًيا،   وثالثة للمعاقني نظرًيا والعميان،  

 ورابعة  ) تابعة للكانتون (  للمعاقني �س���معًيا 

م .  وال�سُّ

84-   �سحة الأطفال

�س���ّحة   التالم���ذة تق���ع م�س���وؤوليتها على 

احلكوم���ة .  تقّدم وزارة التعليم والريا�س���ة 

اخلدمات الطبية التالية : 

 ١-  طبي���ب املدر�س���ة :  للك�س���ف الدوري  

�كاف،    عل���ى التالمذة وتطعيمهم �س���دّ   النُّ

 واحل�سبة،   والتهابات الكبد . 

 ٢-  طبيب املدر�س���ة النف�س���ي :  مل�س���اعدة 

التالم���ذة عل���ى التغل���ب عل���ى م�س���اكل 

التح�س���يل،   واخل���وف م���ن االمتحانات،  

 واالندماج مع االآخرين . 

 ٣-  طبي���ب االأ�س���نان املدر�س���ي :  للوقاية 

�س االأ�س���نان  مبك���ًرا م���ن م�س���اكل ت�س���وُّ

والتهابات اللثة . 

 ٤-  الوقاية م���ن االإدمان :  لتوعية التالمذة 

مبخاط���ر املخدرات وخطرها على �س���ّحة 

االإن�سان . 

85-   الريا�سة والفن

التالمذة   ثالثة :  ع���ادي   ومعاق ومتفوق،  

 اأو بعبارة اأخرى :  بط���يء وعادي   و�رسيع . 

 وزارة التعليم والريا�سة يف   زيورخ مل تهتم 

���ا  باملعاق���ني والعاديني فح�س���ب،   بل اأي�سً

باملتفوقني . 

اأ�ّس�س���ت   وزارة التعليم والريا�س���ة مدر�سة 

املتفوق���ني فنًي���ا وريا�س���ًيا   K & S،   لرعاية 

التالم���ذة املوهوبني ريا�س���ًيا اأو فنًيا بداية 

من الف�سل ال�سابع  ) اأي   املرحلة االإعدادية ( ،  

 عندما   ي�س���ل �س���ن التلميذ اإىل  ١٣  عاًما . 

 تقّدم هذه املدر�س���ة الرعاية الكاملة لتنمية 

مواهب هوؤالء التالمذة ريا�سًيا وفنًيا . 

86-  اأوقات الفراغ   وتنمية املواهب

تدرك   وزارة التعليم والريا�س���ة يف   زيورخ 

اأهمي���ة توجيه تالم���ذة التعلي���م االإلزامي  

 توجيًه���ا �س���حيًحا،   لي�س فق���ط من اأجل 

���ا الإبعادهم عن  تنمية مواهبهم،   بل اأي�سً

خماطر االإدمان واالنحراف . 

من   ه���ذا املنطل���ق متّ   تاأ�س���ي�س مدر�س���ة 

Die Jugendmusik- للمو�س���يقى    النا�س���ئة 

schule  حيث   يتمك���ن االأطفال يف   اأوقات 

فراغه���م من تعلم العزف على اآلة من اآالت 

النف���خ،   اأو االإيق���اع،   اأو االآالت الوترية،   اأو 

االأكوردي���ون،   اأو اجُلْن���ك،   اأو اجليت���ار،   اأو 

الغناء الفردي . 

اإذا   كان التلميذ موهوًبا تثيلًيا،   فبو�س���عه 

امل�س���اركة يف   اأن�س���طة امل����رسح املدر�س���ي  

 املكثف���ة الت���ي   تنظمها ال���وزارة يف   جميع 

مدار����س املدين���ة .  اأّم���ا اإذا كان   ميي���ل اإىل 

ممار�س���ة الريا�س���ة يف   اأوق���ات فراغه،   فقد 

وّف���رتِ   احلكومة عدًدا هائ���ال من االأندية 

الريا�س���ية وحمام���ات ال�س���باحة لالأطفال 

والنا�سئة يف   خمتلف اإنحاء املدينة . 

فاإذا   كان الطفل   مييل اإىل القراءة،   ف�سيجد 

دور الكت���ب م���ن حول���ه يف   كل م���كان . 

 ذل���ك اأن �س���وي�رسا لديه���ا اأكرث من �س���تة 

اآالف مكتبة عامة   يوجد عدد ال   ُي�ستهان 

ب���ه منه���ا يف   زي���ورخ .  فبجان���ب املكتبة 

املدر�سية،   �سيجد التلميذ :  املكتبة املركزية 

يف   زيورخ،   مكتبة بي�ستالوت�سي   لل�سباب،  

 وقف مكتبة الدرا�س���ات،   مكتبة ال�س���عب 

ال�سوي�رسية،   والكثري   غريها . 

87-   جامعة زيورخ الفيدرالية
ETH  الـ

كث���رًيا   م���ا اأت�س���اءل،   عندما اأتاأملُ   ق�س���ة 

النجاح الباهر الذي   حققته جامعة زيورخ 

  ،ETH  �الفيدرالي���ة للعل���وم التكنولوجية ال

 عن ال�رسوط التي   ينبغي   توفريها من اأجل 

تاأ�س���ي�س جامعة ناجحة متميزة .  ال �س���كّ  

 اأنّ   املال،   واالأ�س���اتذة الفطاحل،   والباحثني 

املجتهدين،   واملعام���ل املتقدمة،   واملكتبات 

املتخ�س�سة،   واالأجواء امل�سجعة،   واالنفتاح 

على ثقافات العامل،   والتعاون مع اأح�س���ن 

املراك���ز العلمي���ة البحثي���ة  -  ه���ي   عنا�رس 

اأ�سا�سية لقيام اأي   جامعة ناجحة . 

تاريخًيا   لي�س���ت جامعة زيورخ الفيدرالية 

ه���ي   االأقدم يف   �س���وي�رسا .  فق���د اأفتتحت 

�سنة  ١٨٥٥ م،   يف   حني اأُ�ّس�ست جامعة بازل 

�سنة  ١٤٦٠ م .  جامعات �سوي�رسا نوعان :  اإّما 

كانتونية اأي   تابع���ة للكانتون،   اأو فيدرالية 

اأي   تابعة لالحت���اد الفيدرايل   يف   برن .  كلّ  

 جامعات �س���وي�رسا كانتوني���ة،   اإال جامعة 

زي���ورخ الفيدرالية  ETH Zürich،   وجامعة 

 . ETH Lausanne  لوزان الفيدرالية

للعل���وم  الفيدرالي���ة  جامع���ة   زي���ورخ 

التكنولوجية املعروفة بال�  ETH  هي   جامعة 

متخ�س�سة يف   العلوم الهند�سية والطبيعية 

يف   املق���ام االأّول .  الف���روع الرئي�س���ية الت���ي  

 ُتدّر�س فيها هي :  

 -  هند�سة البناء،   والعمارة،   والبيئة . 

املعلوم���ات،   والهند�س���ة   -  تكنولوجي���ا 

امليكانيكية . 

 -  الريا�س���يات،   الفيزي���اء،   الكيمي���اء،   علم 

االأحياء . 

 -  ال�سيدلة،   الرتبية الريا�سية،   علوم االأر�س،  

 الزراعة،   الغابات،   املواد الغذائية . 

املبن���ى   الرئي�س���ي   لل�  ETH  يق���ع على ُبعد 

دقائ���ق مع���دودات م���ن و�س���ط مدين���ة 

زي���ورخ .  عندما دخلتُ   ه���ذا املبنى الأّول 

م���رة �س���نة  ١٩٧٨ م ذهلت من �س���خامته،  

 وتق�س���يماته .  يف   الواق���ع اأّن���ه لي�س جمرد 

مبن���ى جامعي،   بل ه���و جممع،   اأو مدينة 

 A  جامعي���ة متكامل���ة .  فهو   يب���داأ بالدور

 وينته���ي   بالدور   J.  االأدوار االأربعة االأوىل  

ABCD  ه���ي   يف   الواق���ع حت���ت االأر����س،  

 م���ع مالحظ���ة اأن اأر����س املبن���ى لي�س���ت 

م�س���توية،   بل منحدرة  -  وه���ذا   يعني   اأنّ  

 �سطح مبنى معني قد   يقابل مدخل بناية 

جماورة .  الطابقان  AB  خم�س�سان لق�سم 

الريا�س���ة اجلامعي���ة،   ب�س���االته املختلفة،  

 ومكات���ب االإدارة،   وغرف خل���ع املالب�س،  

 ودورات املي���اه،   واحلمام���ات .  كم���ا   يوجد 

هناك مطعم اجلامعة الذي   يقّدم وجبات 

حمرتمة ورخي�س���ة للدار�سني واملوظفني . 

 يف   الطاب���ق  H،   حي���ث   يحم���ل كلّ   طابق 

 .ETH  �حرف���ا،   ولي�س رقما،   جند مكتبة ال

 قاعات التدري�س واملحا�رسات موزعة على 

طوابق املبنى املختلفة .  يحتوي   املبنى على 
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اأك���رث م���ن كافرتيا ومطع���م .  وهكذا   يجد 

الباحثون والدار�سون كلّ   احتياجاتهم على 

مدار ال�ساعة :  درا�سة،   حما�رسات،   مكتبة 

�س���خمة،   مطاعم،   �ساالت ريا�سية،   غرف 

خل���ع مالب�س،   مراحي�س،   بل هناك حمل 

لبي���ع االأدوات املكتبي���ة،   وم���ا   ُيع���رفُ   بال�  

Bankomat  اأي   ماكين���ة األكرتوني���ة بنكية 

ل�سحب االأموال .  

طلب���ة   ال����  ETH  ه���م نخب���ة النخب���ة من 

ال�س���وي�رسيني واالأجانب .  يف   بع�س فروع 

الدرا�س���ة،   مث���ل الهند�س���ة الكهربائية تتم 

عملية تنقية وت�سفية للدرا�سني،   بحيث ال  

 ُي�س���محُ   اإال خلم�س���ني يف   املائة من الطلبة 

باحل�س���ول على دبل���وم ال����  ETH،   الذي  

 يع���ادل �س���هادة املاچ�س���تري يف   الواليات 

املتحدة .  لي�س مب�س���تغرب بع���د كلّ   هذه 

االإج���راءات اأن   يكون م�س���توى خريجي   ال�  

ETH  يف   القمة . 

االأرقام   هي   خري دليل على امل�ستوى العاملي  

 الذي   و�سلت اإليه جامعة ال�  ETH.  فعدد 

الدار�س���ني ال   يتعدى  ١٢  األف طالب .  هذا 

ا  -  اإذا ق���ورن باأعداد  الع���دد ال�س���غري جدًّ

طلب���ة بع����س جامعاتن���ا العربي���ة،   حيث  

 ي�س���ل ع���دد طلبة اجلامع���ة الواحدة اإىل 

رب���ع ملي���ون طالب  -  ي����رسف عليه عددٌ  

 كبريٌ   ن�س���بًيا من االأ�ساتذة والعلماء،   حيث  

 يعم���ل يف   ال����  ETH  ح���وايل  ٣٥٠  اأ�س���تاذَ  

 كر�س���ي .  اأّما ميزانية ال����  ETH،   فتبلغ   اأكرث 

من مليار فرنك �سوي�رسي   �سنوًيا  ) اأي   اأكرث 

من �سبعمائة مليون دوالر (!  وهي   ميزانية 

تف���وق ميزانية قط���اع التعلي���م برمته يف  

 بع�س دول عاملنا الثالث . 

انفتاح   ال�  ETH  على ثقافات العامل املختلفة 

مل   يتحق���ق بني   يوم وليل���ة،   بل بالتدريج . 

 ففي   �س���تينات الق���رن الع�رسين كان هناك 

 ETH  �ن���وع م���ن االنغالق يف   �سيا�س���ة ال

 بخ�س���و�س تعيني االأ�س���اتذة والباحثني . 

 فعندم���ا متّ   تعيني الع���امل امل�رسي   الكبري 

حمّمد من�س���ور اأ�ستاًذا للتحكم االآيل   يف  

 ذلك الوقت،   ا�سرتطوا عليه اأن   يتقّدم بطلب 

للح�س���ول على اجلن�سية ال�سوي�رسية،   الأن 

�سيا�ستهم يف   ذلك الوقت مل تكن لت�سمح 

لهم بتعيني اأ�ساتذة من دول العامل الثالث . 

 اأّم���ا اليوم،   فقد اأدرك���وا اأهمية اإدخال الدم 

االأجنبي   يف   عامل البحث العلمي،   ف�ساروا  

 يفتخ���رون بالباحث���ني االأجان���ب،   بعد اأن 

كانوا   ي�س���تحون منهم !  فن�س���ف اأ�س���اتذة 

ال����  ETH  ال����  ٣٥٠  الي���وم م���ن االأجانب . 

 والدار�س���ون البالغ   عددهم حوايل  ١٢  األف 

طالب وطالبة هم خليط من ال�سوي�رسيني 

واالأجانب القادمني م���ن  ٨٠  دولة !  هكذا 

فقط   ميكن خلق اأجواء �س���حية م�سجعة 

للبح���ث العلمي .  اأمل ترَ   كيف اأن االأ�س���بان 

تخلفوا مبق���دار قرنني م���ن الزمان عندما 

اأقدم���وا على طرد العلم���اء العرب واليهود 

من اأ�سبانيا االإ�سالمية؟

ا .  وال  الدرا�س���ة   يف   ال����  ETH  مكثف���ة جدًّ

عج���ب يف   ذلك فاملواهب   يتم ت�س���قيلها 

واإعدادها علمًيا من اأجل مواجهة م�ساكل 

املجتم���ع واالإن�س���انية .  بعد اأربع �س���نوات 

من الدرا�س���ة املكثفة   يح�سل الطالب على 

دبل���وم ال�  ETH  الذي   يعادل بل   يفوق يف  

 م�س���تواه م�س���توى املاج�س���تري االأمريكي . 

 يح�سل على دبلوم ال�  ETH  �سنوًيا حوايل  

١٣٠٠  طالب .  اأّما لق���ب الدكتوراة،   فيناله 

حوايل  ٥٠٠  باحث �سنوًيا . 

مكتبة   ال�  ETH  هي   اأكرب مكتبة �سوي�رسية 

عل���ى االإط���الق .  وقب���ل اأن نذك���ر االأرقام 

املذهلة،   نودُّ   اأن ن�س���ري اإىل التوجه العملي  

 لكل �س���يء يف   ال�  ETH.  فبعك�س املكتبة 

الوطني���ة يف   باري�س مثال التي   ال ت�س���مح 

باإع���ارة الكت���ب خ���ارج املكتب���ة،   يتمتع 

م�ستخدمو مكتبة ال�  ETH  مبيزة اإمكانية 

ا�س���تعارة الكتب واأخذها اإىل املنزل لفرتة 

معينة .  وبعك�س التوج���ه االنغالقي   الذي  

 عاي�س���ته �سخ�سًيا يف   مكتبة جامعية يف  

 اإحدى العوا�س���م العربي���ة،   حيث   يعتربون 

املكتب���ة خمزًنا للكتب،   الب���د من اإحكام 

اإغالقه،   جند مكتبة ال�  ETH  ت�س���به خلية 

النحل .  يبحث امل�ستخدم عن الكتاب الذي  

 يريده يف   الكومبيوتر .  ي�ساأله الكومبيوتر : 

 هل تريد ا�س���تعارة هذا الكتاب؟ اإذا اإجاب 

بنعم،   اأخربه الكومبيوتر اأنّ   الكتاب �سيكون 

جاهًزا لال�س���تالم يف   املكان املخ�س�س يف  

 ETH  �خالل ن�سف �ساعة !  تتلك مكتبة ال 

 اأك���رث من  ٧ ، ٥  مليون وحدة مكتبية .  وهذا 

ا م���ن الكتب والوحدات  عدد �س���خم جدًّ

املكتبي���ة،   اإذا تذكرنا اأنها مكتبة جامعية،  

 ويف   دولة �س���غرية مثل �س���وي�رسا .  ولكن 

 ETH  �العجب   يزول،   اإذا عرفنا اأنّ   جامعة ال

 هي   االأف�سل عاملًيا يف   جمال تخ�س�سها . 

بحلول   �سنة  ٢٠٠٢  بلغ   عدد علماء جامعة 

زي���ورخ الفيدرالي���ة للعل���وم التكنولوجية 

احلائزين على جائزة نوبل واحًدا وع�رسين،  

 هم : 

Wil-  ١- ١٩٠١ م،   ڤيلهل���م كونراد رونتجن  

helm Konrad Röntgen،   يف   الفيزي���اء  ) علم 

الطبيعة (. 

 ٢- ١٩١٣ م،   األفرد ڤرنر   Alfred Werner،   يف  

 الكيمياء . 

 Richard  ٣- ١٩١٥ م،   ريت�س���ارد ڤيل�ستيرت 

Willstätter،   يف   الكيمياء . 

 ٤- ١٩١٨ م،   فريت�س هابر   Fritz Haber،   يف  

 الكيمياء . 

Charles-   ٥- ١٩٢٠ م،   ت�سالز اإدوارد   غيوم 
Edouard Guillaume،   يف   الفيزياء . 

Albert Ein-   ٦- ١٩٢١ م،   األ���ربت اأين�س���تاين 

stein،   يف   الفيزياء . 

 ٧- ١٩٣٦ م،   بي���رت ديب���ي   Peter Debye،   يف  

 الكيمياء . 

 Richard ك���ون   ١٩٣٨ م،   ريت�س���ارد   -٨ 

Kuhn،   يف   الكيمياء . 
 Leopold  ٩- ١٩٣٩ م،   ليوبولد روجيت�س���كا 

Ruzicka،   يف   الكيمياء . 

 ١٠- ١٩٤٣ م،   اأوتو �س���رتن   Otto Stern،   يف  

 الفيزياء . 

 Wolfgang  ١١- ١٩٤٥ م،   ڤولفج���اجن باويل 

Pauli،   يف   الفيزياء . 

Tade-  ١٢- ١٩٥٠ م،   تادوت�س رايخ�س���تاين  

usz Reichstein،   يف   الطب . 

  ،Felix Bloch  ١٣- ١٩٥٢ م،   فيليك�س بلوخ 

 يف   الفيزياء . 

Her-  ١٤- ١٩٥٣ م،   هريم���ان �س���تاودينجر  

mann Staudinger،   يف   الكيمياء . 

 Vladimir  ١٥- ١٩٧٥ م،   فالدمي���ري بريل���وج 

Prelog،   يف   الكيمياء . 

 ١٦- ١٩٧٨ م،   ڤرينر اأربر  Werner Arber،   يف  

 الطب . 

 Heinrich روري���ر    ١٧- ١٩٨٦ م،   هايرني���خ 

Rohrer،   يف   الفيزياء . 

بدنورت����س /  ١٩٨٧ م،   چ���ورج   -١٩/١٨ 

Alex- /Georg Bednorz  واألك�سندر مويللر  

ander Müller،   يف   الفيزياء . 

 Richard  ٢٠- ١٩٩١ م،   ريت�س���ارد اإرن�س���ت 

Ernst،   يف   الكيمياء . 

Kurt Wüth-   ٢١- ٢٠٠٢ م،   كورت ڤويرتيخ 

rich،   يف   الكيمياء . 

هوؤالء   احلا�س���لون على جائ���زة نوبل من 

علماء ال� ETH    هم خري دليل على النجاح 

الباه���ر الذي   حققته جامع���ة ال�  ETH.  اإّنه 

اأف�سل ا�ستثمار من اأجل البقاء يف   �سدارة 

مراكز البحث العلمية على م�ستوى العامل،  

 واأف�س���ل دعاية ملدينة زيورخ،   ول�س���وي�رسا 

برمتها . 

 88- املكانة العاملية لزيورخ يف   جمال
 البحث العلمي

ن�رست   جملة  Facts  ال�سوي�رسية  ) العدد  ٤٧ 

- ٢١  نوفمرب  ٢٠٠٢ م (  نتائج درا�س���ة �سيقة 

عن اأح�سن جامعات يف   العامل .  تقول هذه 

الدرا�سة اإنّ   �سوي�رسا هي   ثاين   اأح�سن دولة 

يف   الع���امل يف   جمال البحث العلمي،   بعد 

الواليات املتحدة االأمريكية مبا�رسة . 

ا�س���تخدم   �س���احب الدرا�س���ة م�س���طلح  

« دوري   اأبط���ال البحث العلمي »  لالإ�س���ارة 
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اإىل اأنّ   درا�س���ته ت�س���مل فقط اأح�سن األف 

موؤ�س�سة علمية يف   العامل .  و�سل اإىل هذه 

الت�س���فيات من �س���وي�رسا :  ت�سع جامعات  

) ف�س���لت جامعة �سانت جاالن ال�سوي�رسية 

يف   الو�سول اإىل الت�سفيات !( ،   واأربعة مراكز 

م�س���تقلة للبحث العلم���ي   تابعة للحكومة 

الفيدرالية،   ومنظمتان دوليتان يف   چنيف،  

 و�س���ت ����رسكات م���ن القط���اع اخلا�س  - 

 تنتمي   جميًعا اإىل  « اأبطال البحث العلمي » 

 على امل�س���توى العاملي،   و�س���اهمت يف   فوز 

�س���وي�رسا بامليدالية الف�سية للبحث العلمي  

 بعد الواليات املتحدة االأمريكية مبا�رسة . 

اأجنز   هذه الدرا�س���ة الباحث ال�سوي�رسي   دا 

بوت�س���و   Da Pozzo  مدير مركز الدرا�س���ات 

العلمي���ة والتكنولوجي���ة  Cest  الذي   يقدم 

يف   ال�س���وي�رسية  للحكوم���ة  ا�ست�س���اراته 

 جمال البحث العلمي   وال�سيا�سة . 

قام   دا بوت�س���و والفريق امل�ساعد له مبقارنة 

البح���ث العلم���ي   يف   �س���وي�رسا من خالل 

مقايي����س حم���ددة بنظ���ريه يف   اخلارج . 

تقييًم���ا دقيًق���ا الأداء  النتيج���ة   فكان���ت 

املوؤ�س�سات العلمية يف   �سوي�رسا . 

داخلًيا   يتزامنُ   هذا التقرير مع فرتة �سيا�سية 

�س���اخنة التخاذ قرارات حا�سمة يف   جمال 

البحث العلمي .  اإذ اأنّ   احلكومة الفيدرالية 

الف���رتة  �س���تقوم يف   خ���الل  ال�س���وي�رسية 

القادم���ة بتقري���ر  « ر�س���الة التعليم والبحث 

والتكنولوجيا »  للفرتة ما بني �س���نة  ٢٠٠٤ م 

و�س���نة  ٢٠٠٧ م .  ويتعلقُ   االأم���رُ   هنا مببالغ  

 طائلة تبلغ  ٥ ، ١٧  مليار فرنك �س���وي�رسي،  

 حيثُ   ينبغي   زيادة ميزانية البحث العلمي  

 اخلا�سة بالقواعد االأ�سا�سية للعلوم بن�سبة 

 ١٢ ٪   �س���نوًيا .  وم���نَ   املنتظر حدوث نزاعات 

قوية لتق�سيم هذه االأموال بني فروع العلم 

املختلفة . 

ولي����س مب�س���تغرب   يف   دولة حتت���ل فيها 

العلوم مكانة �س���امية  -  مثل �س���وي�رسا  - 

 اأن   يكونَ   هناك لوب���ي   للبحث العلمي   يف  

 الربملان ال�سوي�رسي .  واملده�س هنا هو النقد 

الذاتي   الذي   ميار�سه ال�سوي�رسيونَ   يف   هذا 

املجال،   حيث   ي�ستكونَ   من نق�س االأموال 

املخ�س�سة للبحث العلمي !  ويدّقونَ   ناقو�س 

اخلط���ر باأنّ   التكنولوجي���ا والبحث العلمي  

 يف   �س���وي�رسا يف   خط���ر عظي���م !  بالرغ���م 

مم���ا حققت���ه موؤ�س�س���ات البح���ث العلمي  

 ال�س���وي�رسية من جناح باهر على ال�س���احة 

الدولية . 

تق���ول الدرا�س���ة   الت���ي   ق���ام به���ا الباحث 

ال�سوي�رسي   دا بوت�س���و   Da Pozzo -  مدير 

 Cest  مركز الدرا�سات العلمية والتكنولوجية

-  اإنّ   �س���وي�رسا مازالت تنتمي   اإىل اأف�س���ل 

دول الع���امل يف   جم���ال البح���ث العلمي . 

 تقوم هذه الدرا�سة على اأ�سا�س اإجراء ح�رس 

�سامل ل�ستى االأبحاث العلمية التي   ن�رسها 

الباحثون ال�سوي�رسيون يف   املجالت العلمية 

الدولية باالجنليزية من ناحية .  ومن ناحية 

اأخرى   يجري   ت�س���نيف هذه االأبحاث بني 

عادية ومتميزة .  املتميز من االأبحاث هو ما  

 يقوم باحثون اآخرون با�ستخدامه واقتبا�سه 

ب�سورة ملفتة .  تغطي   هذه الدرا�سة الفرتة 

الواقعة بني �سنة  ١٩٩٤ م و�سنة  ١٩٩٩ م . 

”Publish or perish“   هذا ال�سعار االجنليزي  

 ال���ذي   يعني : « ان�رس اأو مت » ،   اأو : « اإّما اأن 

تن����رس اأو تدفن نف�س���ك » ،،   اأو : « الن�رس اأو 

املوت » ،   يج�س���م حال���ة :  التناف�س والتدافع 

والت�س���ارع والتنازع  -  احلادثة يف   ميدان 

البحث العلمي   بني العمالقة،   اأو بني  « اأبطال 

ال���دوري ».  املده����س،   بل املح���زن،   هنا هو  

 غي���اب العرب كلية عن ه���ذا امليدان .  فهم 

بب�ساطة ال وجودَ   لهم !  فالعرب لي�س لديهم 

بحث علمي،   ولي�س لديهم جمالت علمية 

ذات �س���هرة عاملية .  ومعظم العلماء العرب 

ال   يتقن لغات العلم احلديثة :  االجنليزية،  

 ثم الفرن�سية واالأملانية . 

تظه���ر   درا�س���ة  Cest  التط���ور الذي   حدث 

يف   جمال ن�رس االأبحاث العلمية بالن�س���بة 

للجامعات ال�س���وي�رسية :  ففي   �سنة  ١٩٩٤ م 

ن����رست اجلامع���ات ال�س���وي�رسية الت�س���ع 

املذك���ورة  ) زيورخ،   وال����  ETH  زيورخ،   وال�  

ETH  لوزان،   وبازل،   وچنيف،   وفرايبورج،  

 وب���رن،   ول���وزان،   ونوينب���ورج (  املمثل���ة يف  

 ه���ذه الدرا�س���ة  ٨٧٥٣  بحًث���ا علمًي���ا .  يف  

 �س���نة  ١٩٩٩ م ارتفع هذا العدد فو�سل اإىل 

 ١١٦٩٥  بحًثا علمًي���ا،   بزيادة قدرها الثلث 

يف   خالل خم�س �سنوات . 

يحر����س   الباحث���ون ال�س���وي�رسيون  -  نظًرا 

ل�س���غر بلدهم مقارن���ةً   بالواليات املتحدة 

االأمريكي���ة  -  عل���ى تقدمي اأبح���اث علمية 

ذات م�س���توى رفي���ع .  اأي   اأنّ   الك���م هن���ا 

لي����س هو املقيا�س،   ب���ل الكيف .  ففي   حني 

اأنّ   الباحث���ني االأمريكي���ني ق���د ن�رسوا من 

�س���نة  ١٩٩٤ م حتى �سنة  ١٩٩٩ م حوايل  ١ ، ١ 

 مليون بحث علمي   متميز،   و�سل عدد ما 

ن�رسه باحثو �سوي�رسا يف   الفرتة نف�سها اإىل 

 ٢٧٣٠٠  بحث متميز . 

جامعًيا   حتتل الواليات املتحدة االأمريكية 

���ا املرك���ز االأّول م���ن ب���ني اجلامعات  اأي�سً

املمثل���ة يف   هذه الدرا�س���ة والبالغ   عددها 

 ٥٧٥  جامع���ة .  فق���د تقا�س���مت اجلامعات 

االأمريكية املراكز االأوىل  -  من املركز االأول 

حتى املركز ال�سابع والع�رسين  -  فيما بينها،  

 با�س���تثناء املركز الرابع ع�رس الذي   كان من 

ن�سيب جامعة كامربيدج الربيطانية . 

وبع���د ذلك مبا����رسة،   اأي   يف   املركز الثامن 

والع�رسين تاأتي   اأّول جامعة �سوي�رسية،   وهي  

 اجلامعة الفيدرالية للعلوم التكنولوجية يف  

 زيورخ ال����  ETH.  اأّما جامعة ال�  ETH  يف  

 لوزان،   فتحتل املركز الثامن والثالثني كثاين  

 اأح�س���ن جامعة �س���وي�رسية على امل�س���توى 

العاملي . 

جامع���ة زيورخ الفيدرالية ال�  ETH  متميزة 

يف   الفيزياء والكيمياء ب�سورة خا�سة .  وال 

عج���ب يف   ذلك حيث فاز اأكرث من باحث 

من علماء هذه اجلامعة بجائزة نوبل،   كان 

اآخره���م الع���امل كورت ڤويرتيخ �س���احب 

نوبل الكيمياء ل�سنة  ٢٠٠٢ م . 

امللفت للنظر   يف   نتائج هذه الدرا�س���ة هو 

تفوق اجلامعت���ني الفيدراليتني يف   زيورخ 

ولوزان على بقية جامعات �سوي�رسا االأخرى 

التابع���ة للكانتونات .  ففي   حني ن�رس باحثو 

جامع���ة زي���ورخ الفيدرالي���ة  ٧٢٦٩  بحًث���ا 

متميًزا،   مل   يتمكن باحثو جامعة فرايبورج 

ال�س���وي�رسية مثال من ن����رس اأكرث من  ٤٧٥ 

 بحًث���ا متميًزا .  بل اإنّ   هناك فارًقا �س���خًما 

ب���ني اجلامعت���ني الفيدراليت���ني يف   زيورخ 

ولوزان،   ل�سالح زيورخ .  فقد ن�رس باحثو ال�  

ETH  ل���وزان  ٧٤٠  بحثا متميًزا،   يف   مقابل 

 ETH  �٧٢٦٩  بحًث���ا ميميًزا م���ن باحثي   ال 

 زيورخ . 

 Kultur 89-   الثقافة

الطاقة   مبعناها املزدوج هي   اأ�سا�س االإنتاج 

الثق���ايف   الذي   يطلق ب���دوره قًوى جديدة  

 ي�س���تفيد منه���ا اأكرث من مليون �س���خ�س 

م���ن مدينة زيورخ واملناط���ق املحيطة بها 

على مدار العام كزاد روحاين   راق،   وغذاء 

فكري   �سام . 

حتى   ال تن�سب هذه القوى اأو جتّف،   فهي  

 بحاجة اإىل ت�سجيع دائم ودعم متوا�سل . 

 فاملجتم���ع ال���ذي   ال   يهتم بالفن���ون،   يندثر 

الزم���ان .  والطاق���ات  م���رور  م���ع  وي���زول 

االإبداعي���ة واخليالية اإذا مل جتد متنف�س���ا 

وخمرًجا،   تخّلف وراءها فراًغا فكرًيا هائال  

 يدفع املجتمع ثمنه   غالًيا بعد حني . 

والثقافة   ال تعترب اأحد العنا�رس االأ�سا�س���ية 

ملجتمع حيوي   ن�سط فح�سب،   بل هي   يف  

 الواقع اأف�سل دعاية الأي   مدينة اأو دولة . 

مدين���ة   زيورخ تعي   ه���ذه احلقائق تاًما . 

 ولذل���ك فهي   ال تقف موق���ف املتفرج من 

االإنت���اج الثق���ايف،   بل ت�س���عى لت�س���جيع 

الثقافة بكل قوة وحما�سة . 

زيورخ   هي   مدينة ثقافية من الطراز االأول،  

 لي�س لديها ما   يدعوها اإىل اأن تهاب املدن 

االأوروبية االأخرى،   الأنّ   احلياة الثقافية يف  

 مدينة الليمات  )=  زيورخ (  حتيا اليوم ع�رس 

ازدهار مل ت�سهده من قبل . 



 Thabet Eid                                   5 عيد                                            ثابت 

الّتعليم والّثقافة واملكتبات يف زيورخ
 

الثقافة   يف   زيورخ ت�س���مل الفنون التالية : 

 االأوبرا،   امل�رسح،   االأدب،   الفن الت�س���كيلي،  

 املتاحف،   املو�سيقى،   الرق�س،   الفيلم . 

   Das Opernhaus 90-  دار الأوبرا

االأوبرا   هي  « م�رسحية �س���عرية م�س���حوبة 

باملو�س���يقى،   يج���ري   فيها احل���وار ملحًنا،  

 وُين�س���دُ   اإّم���ا فردًي���ا اأو جماعًيا بوا�س���طة 

الكورو�س  chorus ») ثروت عكا�س���ة،   املعجم 

املو�س���وعي   للم�س���طلحات الثقافي���ة،   �س 

 .)٣٣٨ 

افتتحت   دار االأوبرا يف   زيورخ �سنة  ١٨٩١ م . 

 و�سع ت�س���ميماتها الهند�س���ية املعماريان 

Hel-  وهيلمر  Fellner  النم�س���اويان :  فللرن 

mer  حيث حتتوي   على  ١١٠٠  مقعد . 

يف   البداية جمعت اأوبرا زيورخ بني امل�رسح 

الغنائ���ي   وامل����رسح التمثيل���ي .  لك���ن بعد 

بن���اء دار التمثي���ل  Schauspielhaus  رّكزت 

دار اأوب���را زيورخ على ف���ن الباليه واالأوبرا 

فقط . 

قّدم���ت   دار اأوبرا زيورخ عل���ى مرّ   التاريخ 

موؤلف���ي   االأوب���را،   مث���ل  اأعم���ال  اأ�س���هر 

االأمل���اين   ريت�س���ارد فاجرن،   وموت�س���ارت،  

 ومونتاف���ريدي،   كم���ا عمل فيها م�س���اهري 

املخرجني العامليني . 

91-   ت�سجيع الثقافة

ت�س���جيع   الثقاف���ة ودعمه���ا يف   �س���وي�رسا  

 يتم عل���ى ثالثة م�س���تويات :  الفي���درايل،  

 الكانتوين،   البلديات . 

 Pro  فيدرالًيا   تعترب موؤ�س�سة بروهيلڤيت�سيا

Helvetia   ه���ي   اجله���ة امل�س���وؤولة عن دعم 

الثقافة داخلًيا،   وتقدمي �س���ورة �س���وي�رسا 

خارجًيا .  يقع املقر الرئي�سي   لربوهيلڤيت�سيا 

يف   مدينة زيورخ . 

بجان���ب   الدع���م احلكوم���ي،   تنام���ى يف  

 ال�س���نوات االأخرية دعم القط���اع اخلا�س 

لالأن�س���طة الثقافي���ة .  ُتنف���ق مدينة زيورخ 

عل���ى دعم االأن�س���طة الثقافي���ة حوايل  ٨٠ 

 مليون فرنك �سنوًيا . 

92-  اجلوائز الثقافية

ُتق���ّدم   مدين���ة زي���ورخ عددا م���ن اجلوائز 

الثقافية املحرتمة تعبرًيا عن دعمها للحركة 

الثقافية وت�سجيعها للفنانني .  من ذلك : 

 Kunstpreis  ١-    جائز مدينة زيورخ للفنون 

der Stadt Zürich:  تاأ�س�س���ت �سنة  ١٩٣٢ م  

) كان ا�س���مها يف   البداي���ة جائ���زة مدين���ة 

زيورخ ل���الأدب (.  تبلغ   قيمته���ا يف   الوقت 

احلايل   خم�سني األف فرنك �سوي�رسي .  ُتنح 

�سنويا ل�سخ�سية اأو جماعة يف   جمال من 

املجاالت التالية :  االأدب،   الفن الت�سكيلي،  

 املو�سيقى،   الفيلم،   امل�رسح .  ح�سل االأديب 

 Max  ال�س���وي�رسي   ال�س���هري ماك�س فري�س

Frisch  على هذه اجلائزة �سنة  ١٩٥٨ م . 

 Heinrich  ٢-    ميدالي���ة هايرنيخ ڤولفل���ني 

Woelfflin  لالأعمال الفنية . 

 Hans  ٣-    ميدالي���ة هان�س جيورج نيجلي 

Georg Naegeli  للمو�سيقى . 

 Johann  ٤-  ميدالية   يوهان   يعقوب بودمر 

Jakob Bodmer  لالأعمال االأدبية . 

فري����س يف   االأدب :  ماك����س   ٥-  جائ���زة 

 ُمنح���ت الأّول م���ّرة �س���نة  ١٩٩٨ م .  قيمتها 

خم�س���ون األف فرنك �سوي�رسي .  ُتنحُ   كل 

اأربع �سنوات . 

 Das Theater 93-   امل�رسح

ي�س���هد   امل����رسح يف   زي���ورخ حالًيا ع�رس 

ازدهار مل   ي�سهده من قبل،   بل مل   يتوقعه 

اأحد قبل ع�رس �سنوات . 

  Das Schauspielhaus   التمثي���ل يف   دار 

 يف   زي���ورخ ُتعَر����سُ   يف   القاع���ة الك���ربى 

ع�رس م�رسحيات كلّ   مو�س���م،   ويف   القاعة 

ال�س���فلى ثمانية اأعمال .  ال   يقت�رس ن�ساط 

دار التمثي���ل هذه على العرو�س امل�رسحية 

ا اأن�سطة ثقافية  فح�سب،   بل   ي�س���مل اأي�سً

اأخرى،   كالندوات،   واملحا�رسات،   واللقاءات،  

 وت�س���ليم اجلوائ���ز،   اإل���خ .  بلغ   ع���دد هذه 

االأن�س���طة موؤخًرا  ٤٨٠  ن�س���اًطا على مدار 

العام .  وينوي   املدي���ر اجلديد لدار التمثيل 

  Christoph Marthaler  كري�ستوف مارتهالر

 رفعها اإىل  ٦٢٥  ن�ساًطا . 

بجانب   دار االأوبرا ودار التمثيل   يوجد يف  

 مدينة زيورخ ع�رسون م�رسًحا .  وهذا عدد 

هائل بالن�سبة حلجم املدينة . 

 rutaretiL 94-   الأدب

يعي�س   يف   مدين���ة زيورخ حوايل  ٢٠ ٪   من 

جمم���وع اأدباء �س���وي�رسا وكتابه���ا  )١٦٠ 

 كاتًب���ا وكاتب���ةً (  اأع�س���اء احت���اد الكت���اب 

ال�س���وي�رسيني (SSV)،   واأع�س���اء جمموعة 

اأول���ن (GO)،   كم���ا اأنّ   اأه���م دور الن����رس 

ال�س���وي�رسية تتخذ من مدينة زيورخ مقرا 

لها . 

يف   �س���تينات الق���رن الع�رسي���ن ازده���رت 

ة  مقاهي   االأدباء يف   مدينة زيورخ،   وخا�سّ

مقه���ى اأودي���ون  Odeon  القريب من بحرية 

زيورخ .  ه���ذه الظاهرة اختفت االآَن،   وحلّ  

 حملها قي���ام املكتبات وامل�س���ارح بتقدمي 

االأعمال االأدبية اجلدي���دة،   وعقد ندوات 

مع م�ساهري الُك�ّتاب . 

يف   بداية القرن الثامن ع�رس �سارت مدينة 

زي���ورخ مرك���ًزا مرموًق���ا للحي���اة الثقافية . 

Bod-   فبف�سل اأعمال   يوهان   يعقوب بودمر 

 Breitinger ويوهان   يعقوب برايتينجر   ،mer

،   و�س���الومون جي�س���رن  Gessner  اأ�سبحت 

مدين���ة زي���ورخ قبل���ة ال�س���عراء والعلم���اء 

االأملان . 

وكاتًب���ا  Bodmer  موؤرًخ���ا  كان   بودم���ر  

و�سيا�س���ًيا يف   اآن واحد .  وقد اأّثر ب�س���ورة 

���ة على ال�س���عراء االأملان ال�سباب يف   خا�سّ

  ،Klopstock  ذلك الوقت،   مثل كلوب�ستوك 

 وڤيالند  Wieland.    وقد زاره �س���اعر اأملانيا 

العظي���م جوت���ه �س���نة  ١٧٧٩ م يف   زي���ورخ 

مبنا�سبة بلوغه �سن الثمانني . 

يف   الن�س���ف الثاين   من القرن التا�سع ع�رس 

 Gottfried  ظه���رت اأعمال جوتفريد كيلل���ر

 Conrad  وكون���راد فريديناند ماير   ،Keller

Ferdinand Meyer ) كالهم���ا م���ن زيورخ ( 

 وجعلتهما اأ�سهر اأدباء ع�رسهما . 

زار   زيورخ واأقام فيها لفرتات متفاوتة كثري 

من م�س���اهري اأدباء الع���امل،   مثل جيم�س 

  ،Bertolt Brecht  جوي�س،   وبريتولت بريخت

 وتوما����س م���ان،   واإري���كا م���ان،   وروب���رت 

مو�س���يل،   واإليا�س كانيتي  ) احلا�س���ل على 

جائزة نوبل يف   االأدب �سنة  ١٩٨١ م (.  ويعترب 

ماك����س فري����س  -  املعروف بنق���ده الالذع 

ملدينة زيورخ  -  اأ�س���هر اأديب زيورخي   يف  

 القرن الع�رسين .  وق���د اأّثر على جيل كامل 

من االأدباء ال�سوي�رسيني واالأملان . 

منذ   �س���تينات القرن الع�رسين   ينظم ق�سم 

الرئا�س���ة يف   مدين���ة زي���ورخ ح���وايل  ١٥ 

 ن���دوة اأدبية �س���نوًيا،   ُتعقد حت���ت عنوان  

« من�سة االأدب » ،   وتقّدم من خاللها اأعمال 

االأدب���اء االأجانب االأملانية،   اأو املرتجمة اإىل 

االأملانية . 

95-   ترجمة الأدب الأملاين   اإىل اللغة
 العربية

العالقة   بني احل�س���ارات املختلفة حتكمها 

عوام���ل متع���ّددة،   منه���ا اجل���وار،   ومنها 

التناف����س،   ومنه���ا االنفت���اح عل���ى االآخر 

والرغب���ة يف   التعل���م،   اأو االنغ���الق عل���ى 

ال���ذات واالنعزال عن الع���امل،   ومنها امليل 

اإىل ال�س���يطرة اأو اإىل التبعي���ة،   ومنها وهو 

االأهم :  القوة اأو ال�س���عف .  لغة احل�س���ارة 

املنت����رسة تفر����س نف�س���ها تلقائًي���ا على 

احل�س���ارات املنهزمة .  فاالجنليزية فر�ست 

نف�س���ها بع���د انت�س���ار الوالي���ات املتحدة 

االأمريكية وحلفائها على اأملانيا والنازية يف  

 احلرب العاملية الثانية .  �س���ارت االجنليزية 

هي   لغة احل�س���ارة الظاف���رة،   واالأملانية لغة 

احل�س���ارة املهزومة .  وبالرغ���م من ذلك مل  

 ي�ست�سلم االأملان اأو الناطقون باالأملانية يف  

 اأوروبا،   بل �سعوا الإعادة بناء جمتمعاتهم،  

 وترتيب �سوؤونهم،   حتى و�سلوا اإىل درجة 
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رفيعة من الرقي   والتقّدم . 

امل����رسق العرب���ي   ظلّ   يف   القرون املا�س���ية 

تابًع���ا اإّم���ا للثقافة االجنليزي���ة،   اأو الثقافة 

الفرن�س���ية،   اأي   ثقافة امل�س���تعِمر .  اأّما اأملانيا 

التي   مل ت�س���تعِمر اأي   دول���ة عربية،   بحكم 

هزميته���ا يف   احلرب الثاني���ة  -  ولي�س حًبا 

يف   الع���رب،   اأو الأن حّكامها كانوا اأف�س���ل 

من حّكام االجنليز والفرن�سيني  -  فقد بقي  

 نفوذها الثقايف   يف   عاملنا العربي   حمدوًدا 

ن�سبًيا . 

فطاح���ل االأدب االأملاين   مثل �س���اعر اأملانيا 

العظيم جوته �ُس���ِعدَ   قراء العربية باالطالع 

على بع�س اأعماله،   الأنه ت�س���ادف اأن ظهر 

يف   عاملنا العرب���ي   عامل عمالق  -  هو عبد 

الرحمن بدوي  -  كان بو�سعه اأن   ينقلَ   اإلينا 

اأهم عمل كتبه جوته عن العامل االإ�سالمي  

 وه���و : « الدي���وان ال�رسقي   الغرب���ي »  اأو كما 

ترجم عبد الرحمن بدوي   عنوانه : « الديوان 

ال�رسقي   للكاتب الغربي ». 

التوا�س���ل   بنيَ   الثقافتني العربية-االإ�سالمية 

من ناحية واالأملانية من ناحية اأخرى حدث 

من خالل االلتقاء ال�سخ�س���ي،   اأو االإقامة 

يف   الغرب والدرا�سة يف   جامعاته .  فال�سيخ 

حممد عبده كان له اأ�سدقاء يف   �سوي�رسا 

حي���ث اعتاد عل���ى زيارة مدين���ة چنيف . 

 والعامل���ة االأملانية اجلليلة اأّنا ماري   �س���يمل 

ارتبطت بعالقة �س���داقة قوية مع ال�س���يخ 

زك���ي   مياين،   وم���ع كاتب هذه ال�س���طور . 

 والع���امل امل����رسي   الكبري حمّمد من�س���ور 

در����س وعا�س يف   مدينة زيورخ،   فاأّثر فيها 

وتاأث���ر بها .  وال�س���اعر الفيل�س���وف حممد 

اإقبال تاأثر ب�س���اعر اأملانيا العظيم جوته،   ثمّ  

 تاأثرت به االأ�ستاذة اأّنا ماري   �سيمل .  وُيقال 

اإنّ   االأديب امل�رسي   يو�س���ف اإدري�س كانت 

تربطه عالقة �س���داقة مع اأديب �س���وي�رسا 

دورينمات .  والعامل امل�رسي   اجلليل ح�سني 

موؤن����س در�س يف   جامع���ة زيورخ،   وتزوج 

�س���وي�رسية،   ثم ع���اد اإىل امل�رسق،   ليتحفنا 

باأعماله اخلالدة .  وكان عبد الرحمن بدوي  

 قد زامل امل�س���ت�رسق االأملاين   ال�س���هيوين  

 ب���اول كراو�س يف   جامعة القاهرة .  والقائمة 

تطول اإذا ر�سدنا كلّ   العرب الذين در�سوا 

يف   جامعات اأملانية اأو �سوي�رسية . 

حرك���ة الرتجمة   م���ن العربي���ة اإىل االأملانية 

اأن�س���ط واأق���وى من نظريتها م���ن االأملانية 

اإىل العربية .  ال�س���بب وا�س���ح وب�س���يط : 

 فال�سعوب الناطقة باالأملانية متفوقة علمًيا 

عل���ى الع���رب،   وبالت���ايل   فهي   اأك���رث عمال 

واجتهاًدا،   واأغزر علًما واإنتاًجا .  بالطبع لن 

ن�س���تعر�س هنا اإال بع����س ما نقله العرب 

من االأدب ال�سوي�رسي   املكتوب باالأملانية . 

 Marc Baumann   اأه���داين   مارك باوم���ان

 رئي����س ديوان رئي�س مدين���ة زيورخ كتاًبا 

 Arlette Kosch  قيًم���ا للكاتبة اآرلته كو����س

 =(   “Literarisches  Zürich”  : عن�����وان���ه 

 زي���ورخ االأدبي���ة ( ،   فاأفادين   كث���رًيا ملعرفة 

املزيد عن االأدباء الذين عا�سوا يف   زيورخ،  

 ال�سوي�رسي   منهم واالأجنبي . 

اأوردت   الكاتب���ة اآرلت���ه كو����س يف   كتابها 

املذك���ور اأك���رث م���ن اأربعني عم���ال لالأديب 

الزيورخ���ي   ماك����س فري����س،   ُنقل���ت منها 

اأربعة اإىل العربية .  فرتجم م�س���طفى ماهر  

« ق�سة حياة » ،   ونقل �سمري التنداوي  « �سور 

ال�س���ني » ،   وترجم اأني�س من�س���ور كال من  

« الكاأ�س » ،   و«اأمري االأر�س البور ». 

اأّما االأديب ال�س���وي�رسي   دورينمات،   فقد 

ترج���م ل���ه عبد الرحم���ن ب���دوي : « علماء 

الطبيع���ة » ،   ونق���ل اأني����س من�س���ور اأربعة 

ل���ه،   ه���ي : « رومولو����س  اأخ���رى  اأعم���ال 

امل���الك يف   باب���ل » ،   العظي���م » ،   و«هب���ط 

 و«ال�س���هاب » ،   و«هي   وع�س���اقها ».  وترجم 

م�س���طفى حمي���ي : « القا�س���ي   وجالده ». 

 وقام م�س���طفى ماه���ر بنق���ل : « النيزك » ،  

 و«زيارة ال�س���يدة العجوز ».  وترجم �س���عد 

اخل���ادم : « البط���ل والزريب���ة ».  يقيًن���ا م���ا 

مت نقل���ه حديًث���ا م���ن االأدب االأملاين   اإىل 

اللغ���ة العربية قليل ج���ًدا،   اإذا ما قورن مبا 

ترجمه االأملان م���ن االأدب العربي   احلديث 

اإىل لغتهم .  اأ�س���باب ه���ذا كثرية ومتنوعة،  

 منه���ا قلة عدد املتقن���ني للغة االأملانية بني 

العرب،   ومنها عدم انت�سار الثقافة االأملانية 

ب�س���ورة كافي���ة يف   عاملنا العرب���ي،   ومنها 

اأنّ   ترجمة االأدب ب�س���ورة الئقة ومنا�سبة 

حتتاج اإيل   اأديب متخ�س�س .  وبالرغم من 

ذلك فاالأمل معقود على العلماء ال�س���باب 

يف   الع���امل العربي   الإث���راء الثقاف���ة العربية 

بروائع االأدب االأملاين،   اأو باالأ�سح االأدب 

املكتوب باالأملانية،   �سواء اأكان �سوي�رسًيا اأم 

من�ساوًيا اأم اأملانًيا . 

96-  الفن الت�سكيلي

تعت���رب   مدينة زيورخ ملتًقى هاًما للفنانني 

الع���امل .  اإذ   يكف���ي   ح���ول  الت�س���كيليني 

 اأن نذك���ر مث���ال اأن  « مركز امل�س���نع االأحمر 

Das Kulturzentrum Rote Fa-  الثق���ايف »

 brik يف   زيورخ   يحتوي   على خم�سني قاعة  

Atelier  للفنانني الت�س���كيليني،   ف�س���ال عن 

العدد الهائل من املتاحف واملعار�س الفنية 

املوجودة يف   مدينة زيورخ . 

Kunsthaus  97-  دار الفنون

تقع   دار الفنون يف   زيورخ على بعد دقائق 

مع���دودة من و�س���ط املدين���ة،   وتعترب من 

اأه���م قاعات املعار�س الفنية يف   �س���وي�رسا 

برمتها،   بل اإن �س���معتها قد تعدت حدود 

�سوي�رسا بكثري . 

حت�س���ل   ه���ذه ال���دار،   مثلها مثل �س���ائر 

الهيئات الثقافي���ة االأخرى على دعم مايل  

 �سخم من حكومة مدينة زيورخ من اأجل 

تق���دمي خدماته���ا الفنية ل�س���كان زيورخ 

وزوارها . 

تركز   دار الفنون يف   معار�س���ها على فنون 

القرن���ني التا�س���ع ع�رس والع�رسي���ن،   ولكن 

ا على الفن املعا�رس .   اأي�سً

98-   املو�سيقى

ميي���ز   الغربيون بني نوعني من املو�س���يقى : 

Un-   املو�سيقى اخلفيفة اأو مو�سيقى الطرب 

terhaltungsmusik،   واملو�س���يقى اجلادة اأو 

 .Ernste Musik   الراقية

 « قاع���ة املو�س���يقى »   Tonhalle  يف   مدين���ة 

زيورخ خم�س�سة لتقدمي حفالت املو�سيقى 

اجلادة . 

تنظم   حكومة مدينة زيورخ �سل�س���لة من 

احلفالت املو�س���يقية حتت عنوان  « من�س���ة 

Musikpodium  خم�س�س���ة  املو�س���يقى » 

الأعم���ال الفنانني والفنانات ال�س���وي�رسيات 

فقط . 

يف   نوفمرب من كل عام   ينظم ق�سم الرئا�سة 

 Tage  « ما   يعرف ب�  « اأيام للمو�سيقى احلديثة

للمو�س���يقى  für Neue Musik  تخ�س����س 

احلديثة،   وال تقت�رس على احلفالت فقط،  

ا ندوات نقدية عن املو�سيقى   بل ت�سمل اأي�سً

احلديثة . 

يف   العطلة ال�س���يفية   ينظم ق�س���م الرئا�سة 

Serena-  خم�س حفالت مو�سيقية م�سائية 

Kammer-  ملا   ُيعرف مبو�سيقى احُلجرة  den

musik -  ُتعق���د يف   اأي���ام االأربعاء يف   ڤيال 

 . Villa Schönberg  سونربج�

زيورخ   هي   اأي�س���ا مدينة مو�سيقى اجلاز،  

 حيث   يقام �سنويا  « املهرجان الدويل   ملو�سيقى 

اجل���از »  منذ �س���نة  ١٩٥١ م .  كما حتت�س���ن 

زيورخ الكثري من حفالت مو�سيقى الروك 

والبوب واجلاز على مدار العام . 

تدع���م   حكوم���ة مدين���ة زي���ورخ الف���رق 

املو�س���يقية ومنظمي   احلفالت مببالغ   مالية 

حمددة . 

99-  الفيلم

بالرغ���م   من اأن زي���ورخ ال   ميكن مقارنتها 

بهولي���وود،   اإال اأّنه���ا ُتعترب مدين���ة اإنتاج 

�سينمائي .  فكثري من املنتجني ال�سوي�رسيني 

مقي���م يف   زيورخ .  كم���ا اأنّ   معظم �رسكات 

االإنتاج ال�س���ينمائي   ال�س���وي�رسية موجود 

يف   زي���ورخ،   ف�س���ال ع���ن  « مرك���ز الفيل���م 

Das    Schweizerische Film-  ال�سوي�رسي »
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zentrum.  واالأه���م م���ن ذلك هو كر�س���ي  

 علوم ال�سينما الذي   اأ�ّس�سته جامعة زيورخ 

منذ اأواخر الثمانينات . 

توج���د   يف   مدين���ة زيورخ  ٢٥  دار �س���ينما 

مزودة بخم�سني �سالة عر�س . 

Das Film-  حت���ت   عنوان  « من�س���ة الفيلم »

podium   تق���وم حكوم���ة مدين���ة زي���ورخ 

منذ �س���نة  ١٩٨٦ م بعر�س اأفالم قيمة ذات 

م�س���توى فني   رفيع،   انتهى وقت عر�سها،  

 اأو ال ُتعر�س اأ�س���ال يف   ال�سوق التجارية،  

 به���دف دع���م �س���ناعة ال�س���ينما .  وتهتم  

« من�س���ة الفيلم »  يف   املق���ام االأّول بتاريخ 

�سناعة ال�سينما . 

100-   الرق�ص

عرف   االإن�س���ان الرق�س منذ فجر التاريخ،  

 كو�سيلة من و�س���ائل التعبري الفني .  ولكل 

ح�سارة ما   مييزها ويعرّب عنها من اأ�سناف 

الرق����س .  والرق�س مثله مثل ال�س���عر،   منه 

اجل���اد الراق���ي،   ومن���ه اخللي���ع الهاب���ط . 

 فنجد الفالمنجو يف   اأ�س���بانيا،   وال�س���امبا 

يف   الربازي���ل،   والرق����س ال�رسقي   يف   م�رس 

وتركي���ا،   والدبكة يف   بع�س الدول العربية،  

 اإلخ .  وقد حاولت ال�س���وفية يف   �سطحاتها 

جع���ل الرق�س الدائري   جزءا من االإ�س���الم،  

 فت�س���دى له���م احلنابل���ة وحارب���وا هذه 

البدعة . 

الرق�س   يف   احل�س���ارة الغربي���ة عموًما هو 

جزء ال   يتجزاأ من الفن والثقافة . 

منذ   بداية القرن التا�س���ع ع�رس ُتعر�س يف  

 زيورخ حفالت رق�س الباليه . 

�سنة  ١٩٩٥ م   اأ�ّس�ست حكومة مدينة زيورخ  

 Das Tanzhaus « دار رق�س حمطة املياه »

Wasserwerk  بهدف ت�س���جيع فن الرق�س 

ودعمه . 

تقوم   مدر�س���ة فن الباليه يف   مدينة زيورخ 

بتدري���ب املواهب ال�س���ابة وتخريجها يف  

 هذا الفن . 

101-   املكتبات يف   �سوي�رسا

احلدي���ث   عن املكتب���ات يف   دولة متقدمة 

مثل �س���وي�رسا قد   يبدو للبع�س نوعا من 

الرتف ال   ينبغي   اأن ن�س���مح الأنف�س���نا به . 

 فكي���ف نتح���دث عن املكتب���ات والكتب،  

 يف   حني اأن معظم �س���عوبنا العربية مازال  

 يواج���ه الكثري من ال�س���عوبات م���ن اأجل 

التغلب على م�ساكل احلياة اليومية؟

نح���ن   ن���درك اأن م�س���اكل الغ���ذاء   ينبغي  

 حلها قب���ل التفكري يف   الكتب واملكتبات،  

 ولكننا نعلم اأي�سا اأن معظم ما نعانيه من 

م�س���اكل يف   عاملنا العربي   �س���ببه اجلهل،  

 واإهم���ال العل���م،   وع���دم االأخذ باأ�س���باب 

احل�س���ارة احلديث���ة .  اإذن ال خيار اأمامنا،  

 اإال االهتم���ام بالعلم،   واالعتناء باملكتبات،  

 واالرتق���اء ب�س���ناعة الكت���اب،   واالعرتاف 

مبكانة العلماء .  

احلدي���ث   ع���ن املكتب���ات ب�س���فة عام���ة 

ل���ه جوان���ب متباين���ة .  ف���اأوال :  ال تق���وم 

احل�س���ارات وال تزده���ر،   اإال بالعل���م،   وال 

علم بال كتب،   واملكتبات هي   دور الكتب،  

 واأح���د اأه���م مظاهر تق���دم االأمم .  وثانيا : 

 ال   ميك���ن اأن ت���روج �س���ناعة الكتاب،   بال 

�س���ناعة لل���ورق،   واأدوات الطباعة،   وطاملا 

اأنن���ا مازلنا ن�س���تورد كل �س���يء،   فاالأمل 

�س���عيف يف   ازده���ار هذه ال�س���ناعة يف  

 الوقت احلا�رس .  وثالثا :  ال   ميكن اأن   يزدهر 

العلم،   وتنمو �س���ناعة الكت���اب،   بال رعاية 

للعلماء،   والعلم���اء يف   معظم اأنحاء عاملنا 

العرب���ي   مه�س���ومة حقوقه���م .  ورابعا :  ال  

 ميك���ن اأن توؤت���ي   الكتب ثماره���ا بال قراء،  

 واملرء ال   يفكر يف   القراءة،   اإال بعد اإ�س���باع 

حاجات���ه اجل�س���مانية،   ومعظ���م �س���عوبنا 

العربي���ة م���ازال م�س���غوال بحل م�س���اكل 

امل���اأكل وامل�رسب .  وخام�س���ا :  ال   ميكن اأن 

تزدهر �سناعة الكتاب يف   ظل نظام تعليم 

متخلف،   ال   ير�س���د االأموال الالزمة ل�رساء 

الكتب،   وتاأ�س���ي�س املكتب���ات .  ويكفي   اأن 

نذكر اأن امليزانية ال�س���نوية للمكتبة املركزية 

يف   زيورخ البالغة اأكرث من  ٢٧  مليون فرنك 

�س���وي�رسي   تفوق ميزاني���ة جميع املكتبات 

العربي���ة من املحيط اإىل اخلليج !!  كل هذا  

 يدفعنا اإىل الت�س���اوؤل :  مل���اذا ال نحاول اأن 

ن�س���تفيد ونتعلم من خ���ربة دولة متقدمة 

مثل �سوي�رسا يف   جمال املكتبات؟

102-   نبذة تاريخية عامة

يوج���د   يف   �س���وي�رسا اليوم اأكرث من �س���تة 

اآالف مكتب���ة منت����رسة يف   اأنح���اء البالد . 

 ويرج���ع تاريخ املكتبات يف   �س���وي�رسا اإىل 

الع�س���ور الو�س���طى،   حيث تول���ت االأديرة 

امل�س���يحية االهتم���ام بالكت���ب،   والعناي���ة 

بتاأ�سي�س املكتبات،   ونذكر هنا على �سبيل 

املثال دير �س���انت جاالن الذي   اأ�س�س �سنة 

 ٧٢٠ م،   ودي���ر اأين�س���يدلن ال���ذي   مت بن���اوؤه 

حوايل   �سنة  ٩٥٠ م . 

يف   القرن���ني ال�س���ابع ع����رس والثامن ع�رس 

�س���هدت �س���وي�رسا تو�س���عا ملمو�س���ا يف  

 اإن�س���اء املكتبات   ،   وكان���ت املكتبة املركزية 

يف   مدين���ة زيورخ اإحدى اأهم ما اأ�س�س���ه 

مكتب���ات يف   تل���ك  م���ن  ال�س���وي�رسيون 

احلقبة،   حيث مت اإن�ساوؤها �سنة  ١٦٢٩ م .  ثم 

�س���هد القرن التا�سع ع�رس تراجعا ملحوظا 

يف   ع���دد املكتبات اجلدي���دة،   بيد اأنه مت 

تاأ�سي�س عدد من املكتبات الهامة يف   تلك 

احلقبة  -  حيث �س���يدت املكتب���ة الوطنية 

ال�س���وي�رسية،   ومكتبة اجلامع���ة الفيدرالية 

ETH -  يف   -  ال����   التكنولوجي���ا   لعل���وم 

 زي���ورخ،   ومكتبة الربمل���ان،   وكذلك مكتبة 

اجلامع���ة الفيدرالي���ة لعل���وم التكنولوجيا 

يف   ل���وزان .  ويف   الق���رن الع�رسين �س���هدت 

�سوي�رسا حركة وا�س���عة لتاأ�سي�س املكتبات 

املتخ�س�سة . 

103-  املكتبات املدر�سية ومكتبات
 اجلامعة

ُيعريُ   ال�سوي�رسيون اهتماما خا�سا ملكتبات 

املدار�س،   حيث   يعتربونها  « مراكز معلومات » 

 يتم فيها تلقني التالمذة كيفية ا�س���تخدام 

املكتبة،   واملبادئ االأولية للقراءة واملطالعة،  

 وطريق���ة ا�س���تخدام املراج���ع والبحث عن 

املعلومات .  ويرى امل�س���وؤولون ال�سوي�رسيون 

اأن ال���دور الذي   تلعبه مكتبة املدر�س���ة يف  

 حي���اة التلميذ عظيم ال�س���اأن .  ففي   مكتبة 

املدر�س���ة   يت���م اأول ات�س���ال حقيق���ي   بني 

التلميذ والكتاب،   ويف   مكتبة املدر�سة   يتم  

 غر����س حب القراءة يف   نف�س التلميذ .  واإذا 

جنحت مكتبة املدر�سة يف   اأداء وظيفتها،  

 فاإن تاأثريها على م�س���تقبل التلميذ   ي�سري 

عظيما،   اإذ   يتح���ول التلميذ بعد ذلك اإىل 

اإن�س���ان مدرك لقيمة العل���م وقدر املعرفة،  

 في�س���عى اإىل تثقي���ف نف�س���ه بنف�س���ه عن 

طريق املكتبات اأو ب�رساء الكتب . 

اأما   املكتبات اجلامعية يف   �س���وي�رسا،   فهي  

 اأك���رب مكتبات البالد عل���ى االإطالق .  وال 

تقت����رس وظيفة هذه املكتبات على خدمة 

اجلامعيني فح�سب،   بل اإنها تفتح اأبوابها 

اأمام جميع �س���كان الكانتون  )=  املحافظة ( 

 املتواج���دة في���ه .  وبجانب ه���ذه املكتبات 

اجلامعية ال�س���خمة،   فهن���اك حوايل   مائة 

مكتب���ة تابعة ملعاهد وكلي���ات اجلامعات 

ال�س���وي�رسية تقدم خدماته���ا للطالب يف  

 �س���تى ف���روع العل���م .  اإال اأن ال�س���وي�رسيني  

 ي�س���تكون من ع���دم توافر الك���وادر الفنية 

الالزم���ة الإدارة ه���ذه املكتب���ات التابع���ة 

للمعاهد والكليات . 

104-  املكتبات العامة وتثقيف
 ال�سعب

يبل���غ   ع���دد م���ا تتلك���ه �س���وي�رسا م���ن 

مكتبات  -  كما ذكرنا اأعاله  -  حوايل   �ستة 

اآالف مكتبة .  وهو عدد �س���خم جدا،   اإذا 

قارناه بعدد �س���كان البالد الذي   يبلغ  ٦.٣ 

 ملي���ون ن�س���مة تقريب���ا .  اإال اأن الكثري من 

ه���ذه املكتبات من احلجم ال�س���غري الذي  

 ال   يكاد   يفي   بحاجات القارئ املتخ�س�س . 

 وعل���ى الرغ���م م���ن وج���ود ه���ذا الع���دد 
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ال�س���خم م���ن املكتبات يف   اأنح���اء البالد،  

 وعل���ى العك�س م���ن عقلي���ة املوظفني يف  

 بالدنا العربية اأ�س���حاب مبداأ  « كله تام   يا 

اأفندم !» ،   يقوم ال�سوي�رسيون مبمار�سة النقد 

الذاتي،   حيث   ي�س���تكون من عدم التو�س���ع 

يف   تاأ�س���ي�س املكتبات ب�س���ورة كافية يف  

 املناطق الريفية . 

بل���غ   اإدراك ال�س���وي�رسيني لقيم���ة الثقافة،  

 واقتناعهم باأهمية تثقيف املواطن العادي،  

ا جعل بع�س مدن القطاع الفرن�س���ي    ح���دًّ

 ال�س���وي�رسي   و�س���واحيه تقوم باال�ستعانة 

بنظ���ام  « املكتب���ة ال�س���يارة » ،   وه���و نظ���ام 

تقوم فيه ال�س���يارة بدور املكتب���ة املتنقلة . 

 وق���د كان لذلك اأثر كب���ري يف   ن�رس الثقافة 

واملعرفة بني �سكان تلك ال�سواحي .  ولي�س 

لن���ا من تعلي���ق على ذلك �س���وى التذكري 

بالف���ارق بينن���ا وبينهم يف   ه���ذا املجال . 

 والواقع اأن بع�س عوا�سمنا العربية بحاجة 

اإىل اإدخال نظام  « الفرن ال�س���يارة » ،   لتوفري 

رغي���ف العي����س ملواطنين���ا،   وعندئ���ذ لن 

نكون بحاجة اإىل  « املكتبة-ال�س���يارة » ،   الأنّ  

 مواطنين���ا �س���يهرعون من تلقاء اأنف�س���هم 

اإىل املكتبات،   ولكن بعد اإ�سباع حاجاتهم 

اجل�سمية .  

105-   املكتبات املتخ�س�سة
Fachbibliotheken

م���ن   اأهم مظاهر الرق���ي،   وعالمات التقدم،  

 االأخذ بنظام التخ�س����س،   وه���و نظام له 

حما�س���نه وم�س���اوئه مثل كل �س���يء يف  

 احلياة،   ولكن فوائده اأكرث من عيوبه اآالف 

املرات،   وم�س���اوئه ال قيمة له���ا اإذا قورنت 

مبحا�س���نه .  وقد اأدى التطور احل�س���اري،  

 والتقدم ال�س���ناعي،   باملجتمع ال�س���وي�رسي  

 اإىل تكوين الكثري من املوؤ�س�س���ات العلمية 

املتخ�س�سة،   حيث تهتم كل موؤ�س�سة منها 

بفرع اأو اأكرث من فروع العلم،   وفنون املعرفة . 

 وال   يختل���ف احلال يف   جم���ال املكتبات،  

 حيث جند اأن املكتبات ال�س���خمة   غالبا ما 

حتتوي   على اأق�س���ام حمددة،   يخت�س كل 

ق�س���م منها مبادة اأو فرع من فروع العلم . 

 و�س���وف نق���دم فيما   يل���ي   عر�س���ا وجيزا،  

 نلقي   في���ه ال�س���وء على بع����س املكتبات 

املتخ�س�سة يف   �سوي�رسا . 

106-  املو�سيقى

تتلك   املكتبة اجلامعية العامة يف   جنيف 

بع�س كتب القدا�س اخلا�س���ة بالكني�س���ة 

الكاثوليكية،   والتي   يعود عمرها اإىل القرن 

العا����رس امليالدي .  كما اأنها حتتفظ ببع�س 

االأعم���ال الفني���ة التي   خلفها مو�س���يقيون 

فرن�س���يون واإيطاليون ممن ق�سوا جزءا من 

حياتهم العملية يف   رو�سيا . 

اأم���ا   اأهم مكتب���ة مو�س���يقية موجودة يف  

 �سوي�رسا برمتها،   فهي   مكتبة جامعة بازل 

العام���ة الت���ي   تتلك جمموع���ة هائلة من 

خمطوطات ال�س���يمفونيات التي   و�س���عها 

مو�سيقيو القرن الثامن ع�رس . 

يف   اين�س���يدلن   يوج���د الدي���ر البندكتيني  

 ال�س���هري الذي   يزيد عمره على األف �س���نة،  

 حيث مت بناوؤه حوايل   �سنة  ٩٥٠ م .  وحتتوي  

 مكتبة هذا الدير على خم�سني األف عنوان 

تقريبا الأعمال مو�س���يقية خمتلفة و�س���ع 

بع�سها قبل �سنة  ١٥٠٠ م .  وتغطي   االأعمال 

املو�س���يقية االأخرى احلقبة التاريخية فيما 

ب���ني الق���رن ال�س���اد�س ع�رس حت���ى   يومنا 

هذا .  ويبلغ   جمم���وع جملدات هذا الدير 

 ١١٠.٠٠٠  جملد،   و  ١٢٠٠  خمطوطة . 

كذلك   فاإن مكتبة الوقف يف   �سانت جاالن 

تتلك خمطوطات مو�س���يقية هامة   يعود 

تاريخ بع�س���ها اإىل القرن التا�سع امليالدي . 

 اأما املكتبة املركزية يف   زيورخ،   ففيها ق�سم 

خا����س للمو�س���يقى   يحتوي   عل���ى اأعمال 

�سوي�رسية وفرية . 

107-   اجلغرفيا واخلرائط

تعت���رب   املكتب���ة الوطني���ة ال�س���وي�رسية يف  

 برن اإحدى اأهم املكتبات املتخ�س�س���ة يف  

 اجلغرافيا واخلرائط حيث تتلك اأكرث من 

 ٣٧.٠٠٠  خريط���ة .  اأم���ا املكتب���ة اجلامعية 

العامة يف   مدينة جنيف  -  والتي   اأ�س�س���ت 

�س���نة  ١٥٦١ م  -  فتحت���وي   عل���ى  ٢٣.٠٠٠ 

 خريط���ة،   واأك���رث م���ن  ١.٢٠٠.٠٠٠  جملد . 

 وتتل���ك املكتبة املركزية يف   زيورخ حوايل  

١٧٥.٠٠٠  خريط���ة،   باالإ�س���افة اإىل ق�س���م 

خا�س بعلم اجلغرافيا . 

108-  الكيمياء

نظرا   للعالقة الوثيقة بني العلم وال�س���ناعة،  

 ونظرا الأن الدول املتقدمة ت�ستخدم العلوم 

يف   تنمية قدراتها االقت�سادية وال�سناعية  

-  وال جتع���ل العل���م يف   وادٍ   واملجتمع يف  

 وادٍ   اآخ���ر،   كم���ا نفعل يف   دولن���ا العربية  - 

 فاإننا جن���د اأن كانتون ب���ازل،   الذي   ترتكز 

فيه ال�سناعات الكيماوية املتقدمة وكذلك 

�س���ناعة الدواء،   ميتلك يف   الوقت نف�س���ه 

اأكرب مكتبات البالد املتخ�س�س���ة يف   علوم 

الكيمي���اء،   حي���ث تق���وم م�س���انع ال���دواء 

والكيماويات يف   هذا الكانتون بتاأ�س���ي�س 

املكتب���ات والعناي���ة بكل م���ا   يخ�س هذه 

ال�سناعات من اأبحاث وموؤلفات . 

109-   الطب

يف   �سوي�رسا ال تهتم كليات الطب فح�سب 

باملكتبات الطبية،   بل اأي�س���ا امل�ست�سفيات . 

 وهذا �س���يء رائ���ع   ميكنن���ا اأن نتعلم منه 

كث���ريا .  اأم���ا اجلهة امل�س���وؤولة عن مكتبات 

امل�ست�سفيات يف   �سوي�رسا،   فلي�ست جمعية 

ال�سليب االأحمر،   كما قد   يتبادر اإىل الذهن،  

 ولكنها جمعية تطوعية ا�س���مها  « اجلمعية 

Ves-  التطوعية مل�س���اعدة امل�ست�سفيات » -

ka.  وتقوم هذه اجلمعية بجمع التربعات،  

 وتاأ�س���ي�س املكتبات يف   امل�ست�سفيات .  بيد 

اأن فك���رة مكتبات امل�ست�س���فيات مل تتد 

بعد لت�سمل جميع م�ست�سفيات �سوي�رسا . 

110-  التكنولوجيا املتقدمة

تعترب   مكتبة ال�  ETH )=  اجلامعة الفيدرالية 

لعلوم التكنولوجيا (  يف   زيورخ اأكرب مكتبة 

علمي���ة يف   �س���وي�رسا .  وقد اأ�س�س���ت هذه 

املكتب���ة �س���نة  ١٨٥٥ م .  وكان اله���دف من 

اإن�س���ائها يف   البداية ه���و اأن تكون مكتبة 

جامعية عادية،   ولكن ال�س���وي�رسيني قاموا 

بتطويرها على مدار ال�سنني لت�سبح اليوم 

اأك���رب مكتبة علمية متخ�س�س���ة يف   علوم 

التكنولوجيا يف   �سوي�رسا برمتها .  وقد ازداد 

عدد ما تلكه هذه املكتبة ال�س���خمة من 

وحدات مكتبية  ) الوحدة املكتبية   ميكن اأن 

تكون كتاب���ا اأو خمطوطة اأو ميكروفيلما 

اأو �س���ورة اأو �رسيط ت�سجيل اأو ا�سطوانة 

اأو �رسي���ط فيدي���و اأو جمل���ة اأو جري���دة  

... اإلخ (  من ن�س���ف مليون وحدة يف   اأوائل 

ال�ستينات اإىل حوايل  ٢.٥  مليون وحدة يف  

 ال�سبعينات .  وبجانب هذه املكتبة،   فهناك 

اأي�سا مكتبة املعهد ال�سوي�رسي   للمعلومات 

التكنولوجية  SITI  الذي   اأ�س�س �سنة  ١٩٧٩ 

 كهيئة متخ�س�س���ة يف   كل ما   ي�س���در يف  

 جمال التكنولوجيا املتقدمة . 

111-   املكتبات ال�سناعية

تتلك   املوؤ�س�س���ات ال�س���ناعية الكربى يف  

 �س���وي�رسا مكتبات خا�سة بها مثل مكتبة 

�س���ولزر ومكتب���ة ڤينرتت���ور .  وتعترب هذه 

املكتبات ال�سناعية من النوع ال�سغري،   اإذا 

قورنت مبكتبة ال����  ETH  مثال،   ومع ذلك 

فه���ي   حتتوي   عل���ى الكثري م���ن االأبحاث 

املتخ�س�س���ة واملراجع العلمية الهامة .  وكما 

�س���بق واأ�رسنا اأعاله،   فالعلم وال�سناعة يف  

 �س���وي�رسا مرتبطان ارتباطا وثيقا،   ولذلك 

فقد �س���ارت املكتبات ال�س���ناعية ال   غنى 

عنها يف   توف���ري املعلومات التخ�س�س���ية . 

 وهذا �سيء   ينبغي   اأن   يدركه امل�سوؤولون يف  

 عاملن���ا العربي   جيدا،   ويتعلم���وا منه .  ففي  

 �سوي�رسا تقوم املوؤ�س�سات ال�سناعية التابعة 

للقطاع اخلا����س  -  بتمويل ثلثي   تكاليف 

االأبح���اث العلمي���ة التي   تخدم ال�س���ناعة 
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ال�س���وي�رسية .  اأم���ا نح���ن،   فلي����س عندن���ا 

�سناعة،   ولي�س عندنا اأبحاث ! 

تتع���اون   املكتب���ات ال�س���ناعية م���ع بقي���ة 

مكتبات �سوي�رسا يف   جمال اإعارة الكتب 

واملراج���ع فيم���ا ب���ني املكتب���ات .  وقد كان 

للمكتبات ال�س���ناعية ال�س���بق يف   اإدخال 

لتخزي���ن  احلديث���ة  االألكرتوني���ة  النظ���م 

املعلوم���ات،   فمه���دت بذل���ك الطري���ق اإىل 

اإدخ���ال ه���ذه االأنظمة احلديث���ة اإىل بقية 

مكتبات �سوي�رسا .  

ال�س���ناعية  املوؤ�س�س���ات  يظه���ر   اهتم���ام 

م���ن  بج���الء  باملكتب���ات  ال�س���وي�رسية 

خ���الل اأهم فرع���ني من فروع ال�س���ناعات 

ال�س���وي�رسية،   وهم���ا :  �س���ناعة املاكينات،  

 و�س���ناعة الكيماويات .  وق���د اأ�رسنا اأعاله 

اإىل دور م�سانع االأدوية واملواد الكيماوية 

يف   مدينة بازل يف   اإنعا�س احلياة العلمية،  

 وتاأ�سي�س املكتبات املتخ�س�سة .  اأما �سناعة 

ُم�س���نعي   املاكين���ات،   فتت���وىل  « جمعي���ة 

 املاكين���ات ال�س���وي�رسية »  تزويد اأع�س���ائها 

املطبوع���ات  املعلوم���ات،   واأح���دث  باآخ���ر 

اخلا�سة بهذه ال�سناعة،   وذلك عن طريق 

ات�ساالتها باأهم مراكز املعلومات والوثائق 

يف   دول الع���امل املتق���دم .  وكذل���ك ف���اإن 

م�سانع االأملونيوم ال�سوي�رسية تعترب ع�سوا 

هاما يف   النظام الدويل   للمعلومات . 

112-   الرتاث ال�سوي�رسي

يظه���ر   نظ���ام التخ�س����س املكتب���ي   الذي  

 اأخ���ذت به �س���وي�رسا بو�س���وح يف   جمال 

ال���رتاث،   فتت���وىل مكتب���ة كل كانت���ون  )= 

 حمافظ���ة (  جتميع وحفظ كل ما له عالقة 

برتاث كانتونها اأو حمافظتها .  والرتاث هنا  

 يعني   كل ما تركه ال�سوي�رسيون من اأعمال،  

 وم���ا خلفوه م���ن اإب���داع .  وبجان���ب هذا 

االهتمام على م�س���توى الكانتون،   فهناك 

اهتمام اآخر على م�ستوى الدولة من خالل 

املكتبة الوطنية ال�س���وي�رسية التي   اأ�س�ست 

�س���نة  ١٨٩٥ م .  وتعت���رب ه���ذه املكتبة اأكرب 

مكتبة �سوي�رسية متخ�س�سة يف   جغرافية 

�سوي�رسا وتاريخها واآدابها وقوانينها،   كما 

اأنه���ا تقوم بتجميع وحتليل واإعارة كل ما  

 يكتب���ه ال�س���وي�رسيون،   اأو كل ما له عالقة 

ب�س���وي�رسا،   وخا�س���ة املطبوعات ال�سادرة 

يف   �سوي�رسا . 

 113- املكتبات احلكومية

تقدي���را   م���ن احلكومة ال�س���وي�رسية لقيمة 

العظي���م  لل���دور  املعرف���ة،   واإدراكا منه���ا 

الذي   تلعبه العل���وم يف   حياة االأمم،   فاإنها 

مل تت���وانَ   يف   تاأ�س���ي�س املكتب���ات التابعة 

الأجهزة الدولة املختلف���ة .  ونذكر هنا على 

�س���بيل املثال بع�س اأه���م املكتبات التابعة 

للموؤ�س�سات احلكومية يف   �سوي�رسا : 

 ١-  مكتبة الربملان واحلكومة الفيدرالية . 

 ٢-  مكتبة القوات امل�سلحة . 

الفي���درايل   للرتبي���ة  املعه���د   ٣-  مكتب���ة 

الريا�سية . 

 ٤-  مكتبة �سكك حديد �سوي�رسا . 

 ٥-  مكتبة هيئة الربيد . 

 ٦-  مكتبة اجلهاز الفيدرايل   لالإح�ساءات . 

وال تقت����رس خدمة بع�س ه���ذه املكتبات 

على العاملني يف   احلكومة فح�س���ب،   بل 

تتد لت�سمل اأي�سا القطاعات االأخرى من 

اأفراد ال�سعب . 

114-   املكتبات الدولية

ا�ستفادت   �سوي�رسا كثريا من وجود الكثري 

م���ن املنظمات الدولي���ة يف   مدينة جنيف . 

 ذل���ك اأن معظم ه���ذه املنظم���ات الدولية  

 ميتل���ك مكتب���ات �س���خمة متخ�س�س���ة . 

 ونذك���ر م���ن ه���ذه املكتبات على �س���بيل 

املثال : 

 ١-  مكتبة االأمم املتحدة . 

 ٢-  مكتبة مكتب العمل الدويل . 

 ٣-  مكتبة منظمة ال�سحة العاملية . 

م���ع  بالتع���اون  املكتب���ات  تق���وم   ه���ذه 

املكتبات ال�س���وي�رسية،   وخا�سة يف   جمال 

اإع���ارة الكتب الت���ي   ال تتلكها املكتبات 

ال�سوي�رسية . 

 115- اجلمعيات والهيئات املكتبية

االهتمام   باأمور املكتب���ات   يتطلب تكوين 

اجلمعيات والهيئات املتخ�س�س���ة،   ملتابعة 

اأعمال املكتبات،   وتب���ادل االآراء ووجهات 

النظ���ر يف   كيفي���ة تطوير ه���ذه املكتبات،  

 وحت�س���ني خدماته���ا،   والتغل���ب عل���ى ما  

 يعرت�س���ها من م�ساكل و�سعوبات .  ونذكر 

هنا بع�س االأمثل���ة الأهم هذه اجلمعيات 

والهيئات املكتبية يف   �سوي�رسا . 

116-اجلمعية ال�سوي�رسية خلدمة
 املكتبات

SBD  

اأ�س����س   ال�س���وي�رسيون هذه اجلمعية �سنة 

بالنم���وذج  بذل���ك   ١٩٦٩ م،   حمتذي���ن 

�س���ئون  يف   اإدارة  الدمنارك���ي   الناج���ح 

املكتبات .  ويقوم اأمناء املكتبات ال�سوي�رسية 

من خالل هذه اجلمعية بجهود �سخمة يف  

 �سبيل التغلب على كل ما   يواجه املكتبات 

يف   �س���وي�رسا من م�س���اكل .  ويرجع اأ�سل 

كثري من هذه امل�س���اكل اإىل تعدد اللغات 

واالأديان يف   البالد .  ف�سوي�رسا تنق�سم من 

حيث اللغ���ة اإىل اأربع���ة قطاعات خمتلفة 

هي :  القط���اع االأملاين   والقطاع الفرن�س���ي  

 والقط���اع االإيط���ايل   والقط���اع الروماين . 

 وف�س���ال عن ذلك فهناك اختالفات دينية 

كبرية بني �س���كان البالد .  وقد اأدى هذان 

العام���الن اإىل خلق م�س���اكل مالية كبرية 

مازالت تقف حائال دون اإن�س���اء املزيد من 

املكتبات يف   اأنحاء �س���وي�رسا .  وتقوم هذه 

اجلمعية بامل�س���اهمة يف   تاأ�سي�س مكتبات 

املدار�س،   وكذلك مكتبات االأحياء،   وتبيع 

جتهي���زات املكتبات،   وتقدم اال�ست�س���ارات 

الفنية الإن�ساء املكتبات وم�ساريع البناء . 

117-  جمعية اأمناء املكتبات ال�سوي�رسية
VSB  

هي   جمعية   ي�س���رتك يف   ع�سويتها جميع 

اأمن���اء املكتبات ال�س���وي�رسية .  وتقوم هذه 

اجلمعية باال�س���رتاك مع  « جمعية الوثائق 

ال�س���وي�رسية » - SVD -  باإ�س���دار جمل���ة 

متخ�س�س���ة با�س���م  « االأخبار »  تعني   بكل 

م���ا   يتعل���ق مب�س���اكل املكتب���ات وتبادل 

املعلومات . 

118-   جمعية املكتبات ال�سعبية
SVB  

تعن���ي   هذه اجلمعية يف   املقام االأول بن�رس 

الثقاف���ة يف   االأحياء الفقرية من �س���وي�رسا . 

 طبعا الفقر ال�سوي�رسي   اأرقى من فقر دول 

الع���امل الثالث !  وقد عرب اأحد ال�سيا�س���يني 

االأجانب عن خ�سو�س���ية �سوي�رسا بقوله : 

 - نظي���ف يف   �س���وي�رسا   �س���يء  « اإن كل 

 حتى القذارة !!» ) والقذارة هنا هي   اإ�س���ارة 

وا�س���حة اإىل ف�س���يحة   غ�س���ل االأم���وال 

الق���ذرة الت���ي   ه���زت �س���وي�رسا قب���ل عدة 

�س���نوات (.  وتقوم هذه اجلمعية بامل�ساعدة 

يف   تكوين املكتبات اجلديدة،   اأو تو�س���يع 

املكتبات ال�س���غرية .  كما اأنها ت�س���عى اإىل 

حتقيق بع�س الت���وازن يف   التفاوت الكبري 

يف   توزيع املكتبات يف   اأنحاء البالد . 

119-   جمعية العمل ال�سوي�رسية للمكتبات

SAB  العامة 

الوظيف���ة   الرئي�س���ية له���ذه اجلمعي���ة هي  

 تدري���ب الك���وادر اجلدي���دة للعم���ل يف  

 املكتبات ال�س���غرية،   وذلك بتنظيم دورات 

تدريبية لهم،   وم�ساعدتهم على ا�ستيعاب 

ط���رق العمل احلديث���ة يف   املكتبات .  وقد 

اأ�س���درت هذه اجلمعية �سنة  ١٩٧٥ م دليال 

الأمن���اء املكتب���ات بعنوان  « ف���ن العمل يف  

 املكتبات املدر�سية ومكتبات البلديات ». 

120-   جلنتا �سيدلر و�سنيدر

 ETH  �تراأ����س   �س���يدلر  -  رئي�س مكتب���ة ال
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االأ�س���بق  -  جلن���ة حكومي���ة،   يف   بداي���ة 

ال�سبعينات،   لبحث نظام املعلومات العلمية 

يف   �سوي�رسا .  وقد اأو�ست هذه اللجنة مبا  

 يلي : 

 ١-  تاأ�سي�س جلنة وطنية دائمة للمعلومات 

العلمية تكون م�س���ئولة عن تطوير وتنفيذ 

ال�سيا�سة القومية للمعلومات العلمية . 

 ٢-  اإ�سدار قانون فيدرايل   لت�سجيع انتقال 

املعلومات العلمية . 

 ٣-  تاأ�سي�س معهد خا�س لعلم املعلومات . 

تكون���ت  « جلن���ة �س���نيدر »  �س���نة  ١٩٧٧ ،  

 وكان���ت مهمتها و�س���ع تو�س���يات  « جلنة 

�س���يدلر »  مو�س���ع التنفيذ .  وبجانب ذلك،  

 فقد �سعت هذه اللجنة اإىل حت�سني النظام 

الدويل   الإعارة الكت���ب،   باإدخال االأنظمة 

االألكرتونية احلديثة ملعاجلة الن�سو�س يف  

 مكتبات �س���وي�رسا .  كم���ا اأنها عملت على 

ربط املراكز العلمية واملكتبات ال�س���وي�رسية 

مبراك���ز املعلوم���ات الدولية،   واأخ���ريا فاإنها 

عمل���ت عل���ى تخري���ج ك���وادر جدي���دة 

متخ�س�سة يف   اإدارة املكتبات احلديثة . 

121-   مكتبة زيورخ املركزية

die Zentral-  تعترب مكتب���ة زيورخ املركزية 

bibliothek Zürich   اأعرق من�ساأة ثقافية يف  

 مدينة زيورخ .  مقارن���ة بكربيات مكتبات 

العامل،   مثل مكتبة الكوجنر�س االأمريكية،  

 اأو املكتب���ة الوطني���ة يف   باري����س،   اأو دار 

���ا مع اأخذ �س���غر  الكت���ب امل�رسية،   واأي�سً

مدينة زيورخ بعني االعتبار،   ميكن اعتبار 

مكتبة زيورخ املركزي���ة مفخرة من مفاخر 

ه���ذه املدينة العجيبة .  وه���ي   تعترب مثاال 

���ا لكيفي���ة االإنفاق ال�س���حيح الأموال  حيًّ

ال�رسائ���ب يف   م�رسوع���ات ثقافية عمالقة . 

 فاملبن���ى اجلديد للمكتبة تكلف ت�س���ييده 

اأك���رث م���ن  ٩٥  ملي���ون فرنك �س���وي�رسي،  

 مدفوع���ة بالكام���ل من اأم���وال ال�رسائب . 

 ويعمل يف   املكتبة ح���وايل   مائتي   موظف 

وباحث،   تبلغ   مرتباتهم ال�سنوية حوايل  ١٦ 

 مليون فرنك �سوي�رسي،   تدفع بالكامل من 

اأموال ال�رسائب .  وتخ�س�س املكتبة �سنويا 

ح���وايل   �س���بعة مالي���ني فرنك �س���وي�رسي  

 ل�رساء الكتب والوحدات املكتبية املختلفة . 

 وتبل���غ   امليزاني���ة ال�س���نوية للمكتبة حوايل  

٢٧  ملي���ون فرنك �س���وي�رسي .  اإّنها جميعا 

اإنفاقات مثرية لالإعجاب واالحرتام،   وتدلّ  

 على املكانة الرفيعة التي   حتظى بها العلوم 

واملعارف يف   مدينة زيورخ . 

ا  من   حما�س���ن مكتبة زيورخ املركزية اأي�سً

وج���ود اأك���رث م���ن ملي���ون كت���اب متاحة 

الأي   طواب���ق،   ميك���ن  للق���راء يف   ع���دة 

 قاريء ا�س���تخدامها يف   داخل املكتبة،   اأو 

ا�س���تعارتها .  ف���اإذا اأراد القاريء ا�س���تعارة 

كت���اب   غري موج���ود يف   ه���ذه املجموعة،  

 فيكف���ي   اأن   يطلب���ه بالكومبيوت���ر،   فيكون 

جاهًزا له يف   خالل �ساعة واحدة . 

تغلب   امل�سوؤولون يف   مكتبة زيورخ املركزية 

على م�سكلة �س���يق املكان باإدخال نظام 

االأرف���ف املتحركة على ق�س���بان حديدية . 

 فب���دال من تثبي���ت االأرفف يف   �س���فوف 

منتظمة،   وت���رك الفراغات الالزم���ة بينها،  

 يتم توفري هذه الفراغات عن طريق حتريك 

�س���فوف االأرف���ف على ق�س���بان حديدية  

 ميين���ا وي�س���ارا،   فيمكن بذلك م�س���اعفة 

اال�ستفادة من امل�ساحات املتاحة . 

بجانب   خدماتها الرئي�سية كمكتبة مركزية،  

 تنظمُ   مكتبة زيورخ املركزية معار�س فنية 

يف   قاعاته���ا املختلفة على مدار العام .  يتم 

التخطيط لهذه املعار�س قبلها ب�سنة على 

االأق���ل .  يف   �س���نة  ٢٠٠٣ م نظم���ت املكتبة 

املركزية يف   زيورخ �ستة معار�س . 

Schatzkammer  يف   قاع���ة   النفائ����س  

 املكتب���ة املركزية حتتوي   على نوادر الكتب 

الت���ي   يع���ودُ   واخلرائ���ط  واملخطوط���ات 

 تاريخه���ا اإىل القرن ال�س���ابع امليالدي   حتى 

القرن الع�رسين .  ت�ستقبل هذه القاعة الزوار 

من وقت الآخر،   حيث اأّنها ال تفتح اأبوابها 

اإال يف   منا�سبات حمددة للجمهور . 

تنظ���م   املكتب���ة املركزية ف�س���ال ع���ن ذلك 

حفالت مو�س���يقية راقية عل���ى مدار العام . 

 يتمّ   ت�سجيل هذه احلفالت على ا�سطوانات 

Mu-  س���ي   دي   وبيعها للجمهور على اأنها� 

 -  sik aus der Zentralbibliothek Zürich

 اأي   مو�سيقى من مكتبة زيورخ املركزية . 

-122  مكتبة جامعة زيورخ الفيدرالية الـ

 ETH-Bibliothek  

اأ�س�ست   مكتبة ال�  ETH  �سنة  ١٨٥٥ م  -  اأي  

 يف   العام نف�س���ه الذي   اأ�ّس�ست فيه    جامعة 

 .ETH  �ال

Neu-  الدكتور  ETH  ي�سري   مدير مكتبة ال� 

bauer  اإىل نظرة امل�س���وؤولني ال�س���وي�رسيني 

وروؤيتهم اخلا�س���ة بنوعية اخلدمات التي  

 ينبغ���ي   اأن تقّدمها مكتبة ال�  ETH،   حيث  

 يوؤكد على اهتمام املكتبة بالكتاب املطبوع،  

 جنًبا اإىل جنب م���ع الكتاب االألكرتوين،  

 و�سائر اخلدمات االألكرتونية احلديثة . 

ترك���ز   مكتب���ة ال�  ETH  منذ �س���نوات على 

تاأ�س���ي�س بن���وك معلومات �س���املة   ميكن 

احل�س���ول عليها ب�سهولة من االإنرتنت،   اأو 

على ا�س���طوانات �س���ي   دي .  وق���د زاد يف  

 تلك االأثناء عدد املجالت العلمية املتوافرة 

األكرتونًي���ا على عدة اآالف .  كما اأن مكتبة 

ال�  ETH  تقوم مب�رسوع اآخر عمالق لتوفري 

عدد �سخم من ر�سائل الدكتوراة واالأبحاث 

العلمية األكرتونًيا على االإنرتنت . 

ويت���م   تكمل���ة ه���ذه االأن���واع املتباينة من 

املعلوم���ات عن طري���ق وح���دات مكتبية 

���ة،   مث���ل :  ال�س���ور،   واخلرائ���ط،   خا�سّ

 وامليكروفي����س .  كلّ   ذلك   يجري   دون اأدنى 

اإهمال للكتاب التقليدي   املطبوع،   وكذلك 

�ستى املجالت العلمية املطبوعة . 

يعي   امل�سوؤولون عن مكتبة ال�  ETH  اأهمية 

توفري املعلوم���ات التخ�س�س���ية للباحثني،  

 باعتباره���ا �رسًطا اأ�سا�س���ًيا للتقدم العلمي  

 يف   اأي   جمتم���ع .  وه���ذا   يعن���ي   اأنّ   مكتبة 

ال�  ETH  يجب اأن تقوم بدورها اأي�س���ا يف  

 امل�س���تقبل،   لي����س فقط كمكتب���ة جامعية 

���ا كمرك���ز قوم���ي   متخ�س�س���ة،   ب���ل اأي�سً

والهند�س���ية  التكنولوجي���ة   للمعلوم���ات 

والفيزيائية . 

 123- اأكرب مكتبة علمية يف   �سوي�رسا

ا  يحق   ل�س���وي�رسا عموًما وزيورخ خ�سو�سً

االفتخار مبكتبة ال�  ETH.  ولي�س لنا  -  نحن 

العرب  -  اإال اأن نتعلم من ال�سوي�رسيني يف  

 هذا املجال .  فالعامل العربي   من اخلليج اإىل 

املحيط ال   ميتلك مكتبة واحدة ت�س���اهي  

 مكتب���ة ال�  ETH.  ولنتاأمل حجم مقتنيات 

هذه املكتبة العظيمة : 

 -  املقتني���ات : ٧ ، ٥  ملي���ون وحدة مكتبية . 

 منها : 

وجمل���د  كت���اب  ٠٠٠ ، ٧٥٠ ، ٢  ملي���ون   - 

جمالت . 

 .Mikroformen  ٠٠٠ ، ١٣٣ ، ٢  مليون - 

 - ٠٠٠ ، ٣٠٥  خريطة واأطل�س . 

 - ٠٠٠ ، ٢٤٢  خمطوطة . 

 .Bilddokumente  ١.٢  مليون - 

 - ٦٦٠٠  وثيقة �سمعية /  ب�رسية . 

) اأقرا����س  األكرتوني���ة   ٤٦٠٠  وح���دة   - 

واأ�سطوانات ( 

 - ٦٨٠٠  جملة علمية دورية . 

 - ٣٢٠٠  جملة األكرتنية مرخ�سة . 

 - ١٢٠  بن���كَ   معلوم���ات عل���ى �س���بكة ال�  

 .ETH

اأّم���ا   املقتنيات اجلدي���دة،   فتبلغ   حوايل  ٥٠ 

 األف وح���دة مكتبية �س���نوًيا .  ويبلغ   عدد 

القراء وامل�س���تخدمني  ٧٠٠ ، ٢١٣  م�ستخدم 

وق���ارئ .  اأّما اال�س���تعارات،   فو�س���لت اإىل 

 ٠٠٠ ، ٢٠٨  وحدة مكتبي���ة معارة مبا�رسة،  

 و ٠٠٠ ، ٦٠  وح���دة مكتب���ة مع���ارة بالربيد 

�سنوًيا . 

124-   مكتبة كخلية النحل

نظ���ًرا   الأّنها مركزٌ   للدرا�س���ة والبحث،   فهي  

 تفت���ح اأبوابها للقراء والباحثني والطلبة يف  
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 اأيام االأ�س���بوع  -  من االثن���ني اإىل اجلمعة  

-  بداي���ة م���ن الثامنة والن�س���ف �س���باًحا 

حتى التا�س���عة م�ساءً .  ويف   اأيام ال�سبت من 

التا�سعة �س���باًحا حتى الثانية بعد الظهر . 

 هذا بخ�سو�س خدمة اإعارة الكتب . 

اأّم���ا قاع���ة الق���راءة،   فتفت���ح م���ن الثامنة 

والن�س���ف �سباًحا حتى التا�سعة م�ساءً   يف  

 اأيام االأ�س���بوع  ) من االثن���ني اإىل اجلمعة (. 

 ومن التا�س���عة اإىل اخلام�س���ة اإال الربع اأيام 

ال�س���بت .  اأّم���ا اأيام االأح���د،   فتغلق املكتبة 

اأبوابه���ا .  وكل هذا   يوحي   بجدية الباحثني 

ون�س���اطهم واجتهاده���م وطموحهم .  وال 

عجب يف   ذلك فهي   مكتبة ال� ETH ،   اأكرب 

مكتبة علمية يف   �س���وي�رسا،   وي�ستخدمها 

يف   تكنولوجي���ة  جامع���ة  اأك���رب  علم���اء 

 �سوي�رسا . 

ETH  125-  تخ�س�سات مكتبة الـ

مكتبة   ال�  ETH  متخ�س�سة يف   املواد التي  

 ُتدّر����سُ   يف   ال����  ETH،   وهي :  الهند�س���ة،  

 والفيزياء،   والعمارة،   والريا�س���يات،   والرتبية 

الريا�سية،   والعلوم الع�سكرية،   ف�سال عن كل 

املعلومات التي   تخدم ال�سناعة ال�سوي�رسية . 

 اأّما العلوم االإن�سانية واالجتماعية،   فتمتك 

مكتبة ال�  ETH  مراجع هامة فيها،   ولكنها 

ال تعترب من تخ�س�ساتها الرئي�سية .  فهناك 

مكتب���ات اأخ���رى يف   زي���ورخ  -  كاملكتب���ة 

املركزي���ة وغريه���ا  -  متخ�س�س���ة ب�س���ورة 

اأو�س���ع يف   هذه العلوم،   وكذلك يف   الطب 

واحلقوق واالإلهيات . 

126-   الفهر�سة

ت�س���تخدم   مكتب���ة ال����  ETH  يف   زي���ورخ 

النظام املكتبي  Aleph 500،   وذلك يف   نطاق 

احتاد املكتبات املع���روف ب�  NEBIS،   اأي : 

”Netzwerk von Bibliotheken  und Infor-

”mationsstellen in der Schweiz  )=  �س���بكة 

مكتبات ومراكز معلومات يف   �س���وي�رسا ( ،  

 وهو احتاد   ي�س���مّ  ٧٨  مكتبة �س���وي�رسية . 

ا   وي�ستخدم النظام املكتبي   Aleph 500  اأي�سً

 ”Informationsverbund  :IDS  �اأع�س���اء ال

”Deutsche Schweiz  )=  جمعي���ة معلومات 

�س���وي�رسا االأملانية (  يف :  بازل،   برن،   جامعة 

زي���ورخ،   ل���وزرن،   �س���انت ج���االن،   مكتبة 

زيورخ املركزية . 

يحتوي   فهر�س مكتبة ال�  ETH  االألكرتوين  

 على جميع الوحدات املكتبية التي   اقتنتها 

املكتب���ة من���ذ �س���نة  ١٩٧٦ م .  واملن�س���ورات 

االأق���دم م���ن ه���ذا التاري���خ م�س���جلة يف  

ا   فهار�س اأخرى .  ي�سمل فهر�س املكتبة اأي�سً

  ،ETH  �ة بال كلّ   ر�س���ائل الدكتوراة اخلا�سّ

 وكذل���ك جمي���ع عناوين املج���الت العلمية 

التي   تتلكها املجلة .  وحتى منت�سف �سنة 

 ٢٠٠٤ م �س���يتمُّ   ت�س���جيل جميع حمتويات 

مكتب���ة ال����  ETH  يف   الفهر�س االألكرتوين  

 .NEBIS  �ل�سبكة ال 

127-   قاعة القراءة
Info Center

 ETH �تقع   قاعة الق���راءة يف   قبة مكتبة ال

،   وت�س���غل طابق���ني .  تعر�س هن���اك اأهم 

املراج���ع العلمي���ة واأحدث اأع���داد املجالت 

العاملي���ة،   ف�س���ال ع���ن ال�س���حف اليومية . 

 حتتوي   قاعة الق���راءة على  ٧٠  مكان عمل 

للطلبة والباحث���ني .  حمتويات هذه القاعة 

من مراجع وجمالت خم�س�سة لال�ستخدام 

الداخلي   فقط،   ولي�س لال�ستعارة . 

128-   ا�ستخدام املكتبة

ا�ستخدام   مكتبة ال�  ETH  جماين،   ويحقُّ  

 جلمي���ع االأفراد بداية من �س���ن ال�ساد�س���ة 

ع����رسة،   وكذلك خمتلف الهيئ���ات العاّمة 

ة .  اال�ستفادة من خدمات مكتبة  واخلا�سّ

ال�  ETH  تتطلب  « بطاقة ا�ستخدام »  ميكنُ  

 ا�س���تخراجها م���ن اإدارة املكتب���ة بتق���دمي 

البطاقة ال�سخ�سية،   اأو كارنيه اجلامعة . 

الكت���ب  ت�س���محُ   املكتب���ةُ   با�س���تعارة 

وامليكروفيلمات ملدة  ٢٨  يوًما،   تتدّ   اإىل  ٥٦ 

 يوًم���ا،   اإذا مل ُتطلُب   من �س���خ�س اأو جهة 

اأخرى .  اأّما املجالت امل�س���موح با�ستعارتها،  

 فتعار ملدة ثالثة اأيام،   تتدّ   اإىل  ١٤  يوًما يف  

 حالة عدم طلبها من جهة اأخرى . 

تق���ّدمُ   مكتب���ة ال����  ETH  خدم���ةً   اأخ���رى 

مل�ستخدميها تتمثلُ   يف   اإر�سال ما   يحتاجه 

القاريء من م�ستندات اأو �سور بالربيد . 

129-   مكتبة على اخلط
Bibliothek Online

يقّدم   م�رسوع  « مكتبة على اخلط »  خدمة 

فريدة للم�س���تخدمني تتمث���لُ   يف   اإمكانية 

ا�س���تدعاء جمي���ع املعلوم���ات االألكرتونية 

ETH    عل���ى  ال����  املتواف���رة يف   مكتب���ة 

الكومبيوتر .  فجميع املن�سورات االأكرتونية 

مرخ�س���ة ملعاهد ال�  ETH.  وهذا   يعني   اأنّ  

 طلبة ال� ETH    وباحثوه بو�سعهم احل�سول 

 ETH  �عل���ى اأي   معلوم���ات من مكتب���ة ال

 االألكرتونية من خالل اأي   جهاز كومبيوتر 

 .ETH  �داخلي   مت�سل ب�سبكة ال

130-  املجالت الألكرتونية

تق���ّدمُ   مكتبة ال�  ETH  مل�س���تخدميها اأكرث 

من  ٣٢٠٠  جملة علمية بن�سو�سها الكاملة 

عل���ى نظام   on line.  ي�س���مل ه���ذا العر�س 

من�سورات اأهم دور الن�رس العلمية،   مثل : 

Springer -

Academic Press -

Elsevier Science -

وكذل���ك مطبوع���ات اجلمعي���ات العلمية 

املتخ�س�سة . 

131-   بنوك املعلومات

تتل���ك   مكتبة ال����  ETH  حوايل  ١٢٠  بنكَ  

 معلوم���اتٍ   ومرجًع���ا األكرتونًيا على اخلط  

 on line -  ترك���ز بنوك املعلومات هذه على 

التخ�س�سات التي   يجري   تدري�سها وبحثها 

يف   ال�  ETH.  ت�سملُ   هذه املجموعة مراجعَ  

 متخ�س�س���ة يف   خمتل���ف ف���روع العل���م،  

 مثل : 

- Encyclopaedia Britannica
- Ullmanns Encyclopedia of Industrial 
Chemistry 
- CRC Handbook of Chemistry and Phy-
sics.

132-  خدمة الت�سوير على اخلط
online kopienversand

تق���ّدمُ   مكتبة ال�  ETH  من���ذ   يناير  ٢٠٠٢ م 

االألك���رتوين   ملق���االت  الت�س���وير  خدم���ة 

املجالت العلمي���ة غري املتوف���رة األكرتونًيا،  

 وذلك با�س���تخدام كتالوج ال�  NEBIS.  ال 

ت�رسي   هذه اخلدمة على املجالت العلمية 

التي   تقّدمها املكتبة يف   �س���ورة األكرتونية 

على الكومبيوتر .  ُتر�سلُ   ال�سورُ   اإىل طالبها 

راأ�ًس���ا بالربي���د االألك���رتوين .  ويت���مّ   اإجناز 

الطلبات يف   خالل  ٢٤  �س���اعة فقط .  �رسط 

اإت���ام ه���ذه اخلدمة هو بالطب���ع امتالك 

طال���ب ال�س���ور جلهاز كومبيوتر مت�س���ل 

باالإنرتن���ت وعليه برامج متوافقة،   وكذلك 

عنوان الربيد االألكرتوين . 

ة :  133-   املقتنيات اخلا�سّ
   املطبوعات القدمية

املق�س���ود   باملطبوعات القدمية هو النوادر 

الثمين���ة من الكتب واملج���الت واجلداول 

ة بتطور علوم الريا�سيات والهند�سة  اخلا�سّ

والعم���ارة وعل���وم الطبيع���ة من���ذ اخرتاع 

الطباعة وحتى بداية القرن الع�رسين . 

تتل���كُ   مكتبة ال�  ETH  يف   الوقت احلايل  

 حوايل  ٤٠  األف جملد من نوادر املطبوعات 

القدمية : 

 -  الكتب حتى �سنة  ١٩٠٠ م

 -  املجالت حتى �سنة  ١٩٠٠ م

 -  اجلداول حتى �سنة  ١٨٥٠ م

وم���ن البديه���ي   اأن تكون ه���ذه املقتنيات 

لالط���الع فق���ط داخ���ل املكتب���ة،   ولي�س 

لالإعارة . 



 Zürich die beste Stadt der Welt                                   1زيورخ اأح�سن مدينة يف العامل                                                            ٢

الّتعليم والّثقافة واملكتبات يف زيورخ
 

ETH  134-   اأر�سيف جامعة الـ

اأ�ّس�َس   اأر�سيف ال�  ETH  �سنة  ١٩٩٩ م كهيئة 

مركزية حلفظ و�سمّ   وتوفري جميع الوثائق 

���ة بجامعة ال�  ETH،   ف�س���ال  الهاّمة اخلا�سّ

ع���ن ملفات جمل�س اجلامعة .  ي�س���مّ   هذا 

االأر�سيف : 

 -  االأر�س���يف التاريخ���ي   ملجل����س اجلامعة  

)١٨٥٥-١٩٦٩ م (. 

 -  اأر�س���يف جمل����س ال����  ETH ) بداية من 

�سنة  ١٩٧٠ م (. 

 .ETH  �وثائق من خمتلف اأق�سام ال  - 

 -  خمطوطات،   وتراًثا،   وملفات بيوجرافية 

وجمموعة ميداليات . 

135-   اأر�سيف ال�سور
Bildarchiv

يتك���ّون   من جمموع���ات �س���ور،   ووثائق 

�سمعية-ب�رسية .  حمتويات اأر�سيف ال�سور 

لي�س���ت لالإع���ارة،   ولكن   ميك���ن االطالع 

عليه���ا داخ���ل املكتبة،   اأو احل�س���ول على 

ن�س���خة من ال�س���ور املطلوبة،   مطبوعة اأو 

 .digital  بطريقة رقمية

يتكّون   اأر�س���يف ال�س���ور من اأكرث من  ٢ ، ١ 

 مليون  Bilddokumente  حلقبة تتدّ   الأكرث 

من مائة عام،   و�س���ور �سخ�س���ية للعلماء،  

 و�س���ور تاريخية لل�  ETH.  وهناك ال�سور 

املوروثة عن اأفراد  ) الن�سف االأّول من القرن 

الع�رسي���ن (  وتثل رح���الت علمية،   وفروع 

 Comet  العل���م والتكنولوجيا .  اأّما اأر�س���يف

) الن�س���ف الث���اين   م���ن الق���رن الع�رسين ( ،  

 فيحت���وي   عل���ى لقط���ات جوي���ة،   و�س���ور 

ل�سوي�رسا،   وو�سائل �سمعية-ب�رسية،   واأفالم،  

 وڤيديو،   وت�سجيالت �سوتية . 

136-  جمموعة اخلرائط

Kartensammlung

تتل���كُ   مكتبة ال�  ETH  اأكرث من  ٣٠٠  األف 

خريطة جغرافية  ) طبوغرافية (  ومو�سوعية 

ملختلف دول العامل .  يوج���د بقاعة القراءة 

���ة بق�س���م اخلرائط حوايل  ٤  اآالف  اخلا�سّ

اأطل����س وكتاب،   كما اأنّ   هناك عدًدا كبرًيا 

م���ن اخلرائ���ط الرقمي���ة .  ميك���ن االطالع 

على حمتويات هذا الق�س���م يف   االإنرتنت . 

 اال�س���تعارة من ق�سم اخلرائط   غري م�رسح 

به���ا،   ولكن   ميك���ن االطالع عل���ى جميع 

حمتويات هذا الق�س���م،   وت�سوير اأي   وثيقة 

الزمة . 

137-  مكتبة البناء
Baubibliothek

ت�سمُّ   هذه املكتبة علومَ :  العمارة،   وهند�سة 

البن���اء،   وال����  Geomatik ،   وعل���م اخلرائط،  

 وعلم تخطي���ط املكان وتنظيم���ه،   وعلوم 

البيئ���ة .  وحتت���وي   عل���ى مائة األ���ف كتاب 

وجمل���د جم���الت،   و ٥٤٠  جمل���ة علمية،  

 ووثائ���ق فنية عن ال�رسكات،   متاحة جميًعا 

للقراء وميكن ا�س���تعارتها .  ولك���ن املراجعَ  

 الرئي�سية،   وكتب ال�سري،   واخلرائط،   وكتب 

القان���ون،   ال   ميك���ن ا�س���تعارتها،   ب���ل هي  

 لال�ستخدام داخل املكتبة .  يوجد يف   هذه 

املكتبة  ٩٥  مكان عمل للطلبة والباحثني . 

138-   مكتبة الهند�سة ال�سناعية
BWI Bibliothek

هي   مكتبة متخ�س�سة يف   علوم الهند�سة 

ال�س���ناعية وقط���اع االأعم���ال وال�رسكات 

واالإدارة واملعلومات .  وحتتوي   على حوايل  

٢٥  األ���ف درا�س���ة،   و ١٣٠  جمل���ة علمي���ة 

�سّيارة . 

139-  مكتبة علوم الغابة
Forstbibliothek

هذه   مكتبة متخ�س�سة يف   كلّ   ما   يتعلق 

بالغابات واالأخ�س���اب .  حتتوي   على حوايل  

٢٥  األ���ف درا�س���ة،   و ١٤٠  األف جملة علمية 

�سّيارة،   وبع�س ر�سائل املاج�ستري،   واملراجع،  

 واأ�س���طوانات ال�س���ي   دي،   وامليكروفيل���م،  

 والڤيدي���و .  كل ه���ذه الوح���دات املكتبي���ة 

معرو�س���ة للقراء على االأرفف،   لال�ستخدام 

اأو اال�ستعارة . 

140-   مكتبة علوم الأر�ص
Erdwissenschaften Bibliothek

حتت���وي   عل���ى ح���وايل  ٨٠  األ���ف وثيق���ة : 

علمي���ة،   ور�س���ائل   درا�س���ات،   وجم���الت 

ماچ�ستري ودكتوراة،   واأ�سطوانات دي   �سي . 

 كم���ا اأّنه���ا تتلك ح���وايل  ٣٠  األف خريطة 

چيولوچية . 
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 املعلومات يف   �سوي�رسا

NEBIS

 Netzwerk von اخت�س���ار :  NEBIS   ه���و 
 Bibliotheken und Informationsstellen

in der Schweiz  -  اأي :  �س���بكة املكتب���ات 

ومراك���ز املعلومات يف   �س���وي�رسا .  تاأ�س����س 

هذا االحتاد �س���نة  ١٩٨٧ م،   عندما اأن�سئت 

جمعية ال����  ETHICS.  وبعد اإدخال نظام  

« األف  ٥٠٠»  Aleph 500  يف   �س���بتمرب �س���نة 

 ١٩٩٩ م �س���ار ا�س���مه  NEBIS.  ي�سمّ   هذا 

االحتاد االآن  ٧٣  مكتبة خمتلفة  ) ح�س���ب 

اإح�سائيات �س���نة  ٢٠٠١ م (  يف   �ستى اأنحاء 

�س���وي�رسا .  وه���ي   يف   معظمعه���ا مكتبات 

جامعية،   اأو مكتبات معاهد متخ�س�س���ة 

ومراك���ز اأبحاث .  ميكن االطالع على مزيد 

م���ن املعلوم���ات عن ه���ذا االحت���اد على 

www.nebis. : االنرتنت على العنوان التايل

ch/Bibliotheken.html

142-  مكتبات اأخرى يف   جامعة الـ
ETH  

بجانب   مكتبة ال�  ETH  الرئي�سية واملكتبات 

االأخ���رى التابعة لها املذكورة اأعاله،   تتلك 

جامع���ة ال����  ETH  مكتبات اأخ���رى تابعة 

للكليات واالأق�س���ام املختلفة يف   اجلامعة . 

 التع���اون بنيَ   كلّ   ه���ذه املكتبات �رسوري  

 جّدا من اأجل توفري اأف�س���ل خدمة ممكنة 

للطلب���ة والباحثني .  ومن اأجل ذلك فقد متّ  

 ربط جميع مكتبات ال�  ETH  ب�س���بكة ال�  

NEBIS  للمكتبات ال�سوي�رسية . 

143-  املكتبة الألكرتونية
E-Library

التط���ور   ال�رسي���ع للو�س���ائل االألكرتوني���ة  

 يتطلُب   اأ�ساليب جديدة للتن�سيق،   لتحا�سي  

 �رساء املجالت العلمية االألكرتونية الباهظة 

 ETH  �الثمن اأكرث من مّرة .  تتوىل مكتبة ال

 االإ�رساف على جميع الو�سائل االألكرتونية 

يف   جامع���ة ال�  ETH  باأق�س���امها املختلفة . 

 ومن ناحية اأخرى ت�س���اهم كليات اجلامعة 

واأق�سامها يف   تطوير املكتبة االألكرتونية . 

144-  احتاد املكتبات اجلامعية
 ال�سوي�رسية

Konsortium der Schweizer
 Hochschulbibliotheken

يه���دفُ   هذا االحتاد اإىل توف���ري اأكرب قدر 

ممكن من املعلومات االألكرتونية للباحثني 

اجلامعيني .  فعن طريق الرتخي�س امل�سرتك 

لبن���وك املعلوم���ات،   وللمج���الت العلمي���ة 

االألكرتونية تتمّ   م�ساعفة حجم املعلومات 

املعرو�س���ة ملختل���ف الباحث���ني .  مركز هذا 

 .ETH  �االحتاد موجود يف   مكتبة ال

145-   خدمة الت�سوير الفوري

Subito

Subito  ه���ي   خدمة لت�س���وير امل�س���تندات 

واملقاالت،   واإر�س���الها بالربي���د العادي،   اأو 

الربي���د االألك���رتوين،   تقّدمه���ا املكتب���ات 

ال�سوي�رسية يف   القطاع ال�سوي�رسي   الناطق 

باالأملاني���ة .  ميكن من خ���الل هذه اخلدمة 

ت�س���وير املقاالت اأو ف�س���ول م���ن الكتب 

وا�س���تالمها األكرتونًي���ا اأو مطبوعة .  تقّدم 

الطلبات عن طريق االإنرتنت . 


