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فواز
طرابلسي
انطالقًا مــن أس ـطــورة قابيل وهابيل الـتــي أسـســت لـ ًـوالدة
الحضارة اإلنسانية ،يستحضر فواز طرابلسي تاريخًا متنقال من
الحروب والعنف األهلي ،لكن من منظور اإلرث األدبي والفني
العالمي .في كتابه الجديد «دم األخوين ـ العنف في الحرب
األهلية» (دار الريس ـ  12/4ـ ـ س )17:00:يتوقف الباحث
ّ
والمؤرخ اللبناني من خالل ثنائية القاتل ـ القتيل عند أعمال
فنية وأف ــام عالمية مثل لــوحــات كارفاجيو وجــداريــات
بيكاس ًو ،ونصوص الشاعر والمسرحي األلماني هاينر موللر
وصــوال إلــى األقــوال المأثورة لزعماء الميليشيا في الحرب
األهلية اللبنانية.

جيلبير
األشقر
بـعــد «الـشـعــب يــريــد» ،يــواصــل جيلبير األش ـقــر بحثه في
االنتفاضات العربية وتداعياتها فــي مؤلفه «انتكاسة
ّ
مرضية» (الساقي ـ  12/11ـ
االنتفاضة العربية ـ أعــراض
س .)16:00 :يدعم الباحث واألكاديمي اللبناني دراسته
باإللمام العلمي وبالمعرفة السياسية اإلقليمية ،مقدمًا
بحثًا في أوضاع سوريا ومصر تحديدًا .هكذا يحلل عوامل
االنتكاسة اإلقليمية بين بنى األنظمة القديمة ،وقوى
الرجعية الدينية وحضورها المتراكم إلى جانب دور الجهات
اإلقليمية والدولية الداعمة لكال المعسكرين من دون أن
ينسى القوى التقدمية ووجودها القاصر.

عبده
وازن
ال بداية أو نهاية واضحتين لنصوص «غيمة أربطها بخيط»
(نــوفــل /هاشيت أن ـطــوان ـ ـ  12/4ـ ـ س .)17:00 :هذه
ّ
المرة ،دون عبده وازن طوال أعوام ،أحالمًا رآها في الليل
وفي اليقظة .وفي مكان معين ،تبدو نصوص الكتاب
مفتوحة ،فبعض األحالم ظلت تتنقل في ذاكرة الكاتب
سردها كما هي،
اللبناني عبر الزمن قبل أن يكتبها ،وأخرى
ً
وبينما انطلق من بعضها اآلخر ليبني نصًا مستقال .تستحضر
ولكن
عملية الكتابة هذه لدى وازن فعل الحلم نفسه ّ
عبر الكلمات ،إذ إنني «لست في هذا الكتاب راوي أحالم ،إنني
كاتب أحالم أو حالم داخل اللغة نفسها.»...
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ثريا
عاصي
«حكاية حرب ـ الحرب على سوريا  2011ـ ( »2016دار أبعاد
ـ  12/6ـ س )17:00:هو نتيجة ست سنوات أمضتها ثريا
عاصي في متابعة الحرب السورية ،وفي كتابة مقاالت
صحافية عنها .بين الفرضيات والسيناريوهات المتعددة
للحرب السورية التي تراوح بين الثورة الشعبية والمؤامرة
ّ
المتطرفة،
الخارجية ومصالح الدول الكبرى واألصوليات
تكتب عــاصــي مالحظاتها وإجــابــاتـهــا المستنبطة من
تجربتها الخاصة .كذلك ،تدعم كتابها بخلفيتها النظرية
اآلتية مما قرأته من الكتب والدراسات واألبحاث التاريخية
والسياسة المرتبطة باألزمة السورية.

ّ
ّ
التكنولوجيا تطل برأسها عربيًا ولكن ...الكتاب اإللكتروني هو الحل؟
نادين كنعان
فـ ـ ـ ــي خ ـ ـ ـضـ ـ ـ ّـم ه ـ ـس ـ ـت ـ ـيـ ــريـ ــا الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ـ ّـور
ال ـت ـك ـنــولــوجــي ال ـ ــذي ي ـش ـهــده الـعــالــم
ُ
الـ ـي ــوم ،ت ـعــانــي اإلصـ ـ ـ ــدارات الــورق ـيــة
عـمــومــا مــن مـخــاطــر ع ـ ّـدة .الـتـحــديــات
امل ـف ــروض ــة ع ـلــى ال ـص ـحــافــة الــورق ـيــة
ح ـ ــول الـ ـع ــال ــم ت ـن ـس ـحــب أيـ ـض ــا عـلــى
ّ
الكتب الــورقـيــة ،وال ّ
سيما أن النسخ
اإللكترونية بمختلف أشكالها باتت
واق ـعــا ال يمكن الـتـغــاضــي عـنــه .واقــع
ي ــول ـي ــه الـ ـغ ــرب أه ـم ـي ــة كـ ـب ــرى ،فــأيــن
العالم العربي منه؟
رغ ــم االخ ـت ــاف ح ــول تـحــديــد تــاريــخ
ّ
ـوالدة الكتاب اإللكتروني ،إال
ّمعي ل ـ ّ
األكيد أنها تعود إلى عقود مضت،
أن ّ
ّ
غ ـيــر أن ـ ــه ي ـم ـكــن الـ ـق ــول إن ج ـ ــذور الـ ـ
 e-bookبشكله الحالي ترجع إلى عام
 1971حني أطلق الكاتب مايكل هارت
( 1946ـ « )2011مـشــروع غوتنبيرغ»
( )Gutenberg Projectلتحويل النسخ
الــورق ـيــة مــن كـتــب ال ـت ــراث إل ــى أخــرى
إلكترونية.
ّ
اإللكتروني،
الكتاب
تعريفات
تتعدد
ّ
ّ ُ
لكنها تجمع مبدئيًا على أنــه نسخة
إلكترونية مــن كـتــاب تقليدي ،يمكن
قـ ــراء ت ـ ـهـ ــا ب ــأشـ ـك ــال عـ ـ ـ ـ ّـدة مـ ــن خ ــال
ال ـك ـم ـب ـيــوتــر أو الـ ـه ــوات ــف واأللـ ـ ــواح
ال ــذك ـي ــة أو ع ـبــر ج ـه ــاز خـ ــاص بـهــذه
امل ـس ــأل ــة ( .»)e-book readerأش ـكــال
الـ ـ  e-bookكـثـيــرة وم ـنـ ّـوعــة ،بعضها
تفاعلي وبعضها اآلخ ــر ال ،ب ــدءًا من
ً
ال ـ ـ  PDFوصـ ــوال إل ــى ال ـ ـ  .EPUBهــذه
املصدر ،وهي األكثر
الصيغة مفتوحة ّ
شـيــوعــا ،ن ـظ ـرًا إل ــى أن ـهــا ّتــأخــذ شكل
ال ـج ـهــاز امل ـس ـت ـخــدم وت ــوف ــر إمـكــانـيــة
الـ ـتـ ـحـ ـك ــم ف ـ ــي مـ ـحـ ـت ــوي ــات الـ ـكـ ـت ــاب،
وتـ ــدويـ ــن املـ ــاح ـ ـظـ ــات ،والـ ـه ــوام ــش،
وخصائص أخرى التي ّ
تسهل عملية
القراءة واالستفادة من املحتوى.
ب ـعــدمــا أصـ ـ ــدرت ش ــرك ــات «أم ـ ـ ــازون»
و«ب ـ ـ ـ ـ ــارن ـ ـ ـ ـ ــز» و«نـ ـ ـ ـ ــوبـ ـ ـ ـ ــل» وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا
م ـن ـصــات ـهــا ال ـخ ــاص ــة بـ ـق ــراءة الـكـتــب
اإللكترونية بني عامي  2007و،2010
زادت الـتــوقـعــات ب ـقــرب نـهــايــة عصر
ّ
ال ـك ـتــب امل ـط ـبــوعــة .ل ـك ــن بـحـثــا أج ــراه
مركز «بيو» األميركي لألبحاث ونشر
نتائجه في أيلول (سبتمبر) املاضي،
ّ
أكد أن األوراق والحبر والغراء ال تزال
ّ
ّ
تتمتع بـقــوة لــن تخف حدتها قريبًا.
ال ـب ـحــث الـ ــذي اس ـت ـنــد إل ــى اسـتـطــاع
أجري عبر الهاتف بني  7آذار (مارس)
و 4نيسان (أبريل) ّ  2016وشمل 1,520
أميركيًا ،أوضــح أنــه على مدى السنة
املــاضـيــة  73فــي املـئــة مــن األميركيني
ق ــرأوا كـتــابــا واحـ ـدًا عـلــى األق ــل ،وهــي
تتغير كـثـيـرًا عـ ّـمــا ُي ّ
ّ
سجل
نتيجة لــم
سنويًا منذ عام .2012
ل ـك ــن املـ ـف ــارق ــة هـ ــي ت ـف ـض ـيــل ال ـن ــاس
ل ــإص ــدارات الــورق ـيــة ،إذ ق ــرأ « 65في
امل ـئــة مــن األمـيــركـيــن كـتــابــا مطبوعًا
خ ـ ـ ــال األش ـ ـه ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ  12ال ـ ـتـ ــي س ـبــق

االسـ ـتـ ـط ــاع .وهـ ــي أك ـث ــر م ــن ضـعــف
ال ـن ـس ـبــة ال ـت ــي وقـ ــع اخ ـت ـي ــاره ــا عـلــى
ال ـك ـتــب اإلل ـك ـتــرون ـيــة ( 28ف ــي امل ـئ ــة)،
وأربـعــة أضـعــاف مــن لـجــأوا إلــى كتب
الـ ـفـ ـي ــدي ــو ( 14فـ ــي امل ـ ـ ـئـ ـ ــة)» .ال ـب ـحــث
الــذي ال يــزال املتخصصون يبحثون
فـ ــي أس ـ ـبـ ــاب الـ ـنـ ـت ــائ ــج الـ ـت ـ ّـي خـلــص
إلـ ـيـ ـه ــا ،ي ـل ـفــت أيـ ـض ــا إل ـ ــى أن ـ ــه فـيـمــا
ت ـحــافــظ اإلصـ ـ ـ ــدارات امل ـط ـبــوعــة على
مكانتهاُ ،سـ ّـجــل تــراجــع مـلـحــوظ في
حجم اإلق ـبــال على الـ ـ  e-booksخالل
«ال ـس ـن ــوات الـخـمــس امل ــاض ـي ــة» .وفــي
هذا السياقّ ،
تتفوق األجهزة املتعددة
االستخدامات مثل الهواتف واأللواح
الــذك ـيــة عـلــى تـلــك املـخـصـصــة ل ـقــراءة
الـكـتــب اإلل ـك ـتــرون ـيــة ،إذ زادت نسبة
األش ـخــاص الــذيــن يعتمدونها ثالثة
أضعاف منذ عام .2011
تــأك ـي ـدًا ل ـهــذه الـنـتـيـجــة ،أع ـلــن اتـحــاد
الناشرين البريطانيني في ّأيار (مايو)
ّ
املــاضــي أن مـبـيـعــات الـكـتــب الــورقـيــة
زادت بنسبة ( 0.4أكثر من  690مليون
دوالر أم ـي ــرك ــي) ف ــي امل ـئــة ع ــام 2015
ّ
للمرة األولى منذ أربع سنوات ،بينما
تــراج ـعــت أرب ـ ــاح ال ـ ـ  e-booksبنسبة
( 1.6أكثر من  3.4مليارات دوالر) في
املئة ّ
للمرة األولــى منذ سبع سنوات.
وتعليقًا على هذه األرقــام ،قال املدير
التنفيذي لــاتـحــاد ستيفن لوتينغا
ّلصحيفة ال ــ«غ ــاردي ــان» البريطانية
إنــه «رغــم أهمية الكتب اإللكترونية،
ّ
يبدو أن الورق ال يزال يحتل مساحة
كـبـيــرة مــن ق ـلــوب الــزبــائــن ،ن ـظ ـرًا إلــى
املـتـعــة الـكـبـيــرة الـتــي يمنحهم إيــاهــا
أثناء القراءة».
في دورته الستني التي تنطلق اليوم،
ي ـح ـص ــر «م ـ ـعـ ــرض ب ـ ـيـ ــروت ال ـع ــرب ــي
الـ ـ ــدولـ ـ ــي لـ ـلـ ـكـ ـت ــاب» اهـ ـتـ ـم ــام ــه ع ـلــى
ال ـن ـشــر اإلل ـك ـت ــرون ــي ب ـن ــدوة بـعـنــوان

«التحديات االلكترونية للكتاب بني
الفرصة والتهديد» يستضيفها في 5
كانون ّ
األول ( .)16:00يأتي ذلك فيما
ً
ّ
يشكل الكتاب اإللكتروني عربيًا حال
ّ
مل ـشــاكــل ع ـ ــدة تـعــانـيـهــا امل ـط ـبــوعــات،
وخـ ـص ــوص ــا ع ـل ــى ص ـع ـي ــد ال ـت ــوزي ــع
ّ
(شبه غياب للموزعني) وارتفاع كلفة
الشحن ...فالـ  e-bookيؤمن الحصول
ع ـل ــى ال ـع ـم ــل فـ ــور إصـ ـ ـ ــداره وفـ ــي أي
م ـكــان فــي ال ـعــالــم ،ل ـقــاء مـبـلــغ مقبول
م ــن املـ ـ ــال ،مـتـخـطـيــا ع ــوائ ــق الــرقــابــة
السائدة في غالبية البلدان العربية.
هذا ما يؤكده لـ«األخبار» األمني العام
التـحــاد الـنــاشــريــن املـصــريــن وعضو
لـجـنــة ال ـت ـطــويــر امل ـه ـنــي ف ـيــه ،شــريــف
ّ
بكر .ويشدد على أن الـ  e-bookيحقق
«ال ـ ــوص ـ ــول إل ـ ــى ال ـ ـعـ ــرب وم ـت ـحــدثــي
ال ـعــرب ـيــة ف ــي ك ــل أن ـح ــاء ال ـع ــال ــم ،فـلـ َـم
التعويل على ســوق صغيرة إذا كان
بإمكاننا الـتـ ّ
ـوســع؟» .ويضيف «على
خـ ــاف م ــا ي ـت ــم الـ ـت ــروي ــج لـ ــه ،الـنـشــر
اإللكتروني يحظى باهتمام ال بأس
ّ
به في العالم العربي» ،مشيرًا إلى أن
«هناك ما يقارب  400مليون شخص
ي ـت ـح ـ ّـدث ــون ال ـع ــرب ـي ــة ،وال ـ ـغـ ــرب ي ــرى
فيهم إمكانية كبيرة لتحقيق املكسب
املــادي .فمن املفيد االستثمار في هذا
املجال وتطوير أنفسنا!» .ثم يوضح
ّ
أن هناك عددًا من العوائق التي تقف
ف ــي وج ــه ت ـط ـ ّـور ال ـن ـشــر اإلل ـك ـتــرونــي
ع ــرب ـي ــا ،ع ـلــى رأسـ ـه ــا عـ ــدم اس ـت ـعــداد
الـ ـن ــاش ــري ــن ل ـ ـهـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة جـ ـ ّـي ـ ـدًا،
وتجهيز نسخ إلكترونية من كتبهم
ك ـحــد ّ أدن ـ ــى .ع ــوائ ــق أســاس ـيــة أخ ــرى
ت ـت ـم ــثــل ف ــي «غـ ـي ــاب ق ــوان ــن تـحـمــي
حـقــوق امللكية الـفـكــريــة اإللـكـتــرونـيــة،
وصـ ـع ــوب ــة رصـ ـ ــد ال ـ ـسـ ــرقـ ــة» .غ ـي ــاب
الثقة في املنصة العربية التي تنشر
الكتاب اإللكتروني ،يجعل من Google

« Play Booksاألوس ـ ـ ــع ان ـت ـش ــارًا في
مـنـطـقـتـنــا» .وف ــق ب ـكــر ،تـكـســب خدمة
توزيع الـ  e-booksهذه ثقة الناشرين
كـ ــون ـ ـهـ ــا تـ ــاب ـ ـعـ ــة ل ـ ـشـ ــركـ ــة «غ ـ ــوغ ـ ــل»
العمالقة ،كما لديها قواعد وأساليب
م ـ ـحـ ـ ّـددة مل ـكــاف ـحــة الـ ـس ــرق ــة ،وت ــأم ــن
عـمـلـيــات ال ــدف ــع إلـكـتــرونـيــا بــواسـطــة
ّ
البطاقات املصرفية ،علمًا بأن انطالقة
 Google Play Booksعربيًا جــرت في
بــدايــة  ،2016وهــي ناشطة حاليًا في
ثماني دول .أما تطبيق  iBooksالتابع
لـ«آبل» ،فقد ُج ّمد عمله في املنطقة مع
هبوب رياح «الربيع العربي» ،وهو ال
يدعم اللغة العربية حاليًا .في غضون
ّ
ذلك ،تم تداول أخبار تفيد بأن شركة
«أم ـ ـ ــازون» ،صــاحـبــة ج ـهــاز «كـيـنــدل»
وال ـ ــرائ ـ ــدة فـ ــي هـ ـ ــذا املـ ـ ـج ـ ــال ،ت ـت ـهـ ّـيــأ
لخوض تجربتها العربية قريبًا .في
املقابل ،يشير شريف بكر إلــى خوف
ال ـن ــاش ــر ال ـع ــرب ــي ع ـم ــوم ــا واملـ ـص ــري
خـ ـص ــوص ــا م ـ ــن ه ـ ـ ــذه الـ ـنـ ـقـ ـل ــة« :ه ــم
يخافون السرقة ،والتغيير ،وال ّ
سيما
ّ
أن ـه ــم ي ـعــرفــون طـبـيـعــة الـ ــورق جـ ّـي ـدًا.
هم باختصار يخافون ما يجهلون».
وف ــي م ـحــاولــة لتمهيد ال ـطــريــق أمــام
ال ـ ـنـ ــاشـ ــريـ ــن ،ي ـ ـح ـ ــاول االتـ ـ ـح ـ ــاد فــي
امل ـحــروســة «مــراج ـعــة ال ـع ـقــود ،وعـقــد
دورات تــدريـبـيــة ،وتــوعـيــة الناشرين
وإقناعهم بـضــرورة تجهيز أنفسهم،
ّ
وب ـ ـ ـ ــأن اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ّ لـ ــن ي ــؤث ــر عـلــى
امل ـط ـب ــوع ب ــل س ـي ـحــثــه ع ـل ــى ت ـطــويــر
نفسه ،تمامًا كالتلفزيون والسينما،
والصحف ومواقعها اإللكترونية».
رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس إدارة دار «نـ ــوفـ ــل ـ ـ
ه ــاش ـي ــت أن ـ ـط ـ ــوان» ال ـل ـب ـن ــان ــي إم ـيــل
ّتيان يشارك بكر الــرأي في الكثير من
ّ
ال ـج ــوان ــب .ه ــو ال ي ــرى أن الـنــاشــريــن
خــائ ـفــون م ــن الـنـشــر اإلل ـك ـتــرونــي ،بل
م ـت ــوج ـ ّـس ــون م ــن أن تـ ـ ــؤدي الـعـمـلـيــة
إلــى «إل ـغــاء دور الـنــاشــر ،وه ــذا خوف

تتفاوض «نوفل ــ هاشيت
أنطوان» حاليًا مع «غوغل»
لخوض غمار الـ e-books
ّ
لـيــس ف ــي مـكــانــه ألن ـن ــا لـسـنــا مطبعة
ّ
ونــواكــب الـكـتــاب فــي مــراحــل ع ــدة قبل
ص ــدوره وب ـعــده .مــا يخيفنا حقًا هو
النشر اإللكتروني من دون حقوق ،أي
ّ
السرقة اإللكترونية» .أما ّفي ما يتعلق
بالعوائق التي يمكن تجنبها بواسطة
ّ
الكتاب اإللكتروني ،فيعتبر ّتيان أن الـ
ّ e-books
مجرد «وسيلة جديدة للبيع.
ي ـج ــب أال ن ـض ـع ـهــا فـ ــي م ـن ــاف ـس ــة مــع
الــورق» .املهم بالنسبة إليه أن «يبقى
السعر فــي ح ــدود معقولة لكي نبقى
قــادريــن على العمل والـتـمــويــل» .هنا،
ّ
يتطرق تـ ّـيــان إلــى أهمية التعاون في
هذا املجال مع أسماء كبيرة قادرة على
مــراقـبــة املـبـيـعــات واألس ـع ــار وحماية

ً
املحتوى واألم ــوال من السرقة ،فضال
ع ــن إم ـكــانــات ـهــا الـتـســويـقـيــة الـهــائـلــة.
ّ
وي ـك ـشــف ت ـ ّـي ــان أن «ن ــوف ــل ـ ـ ـ هــاشـيــت
أن ـط ــوان» ت ـخــوض حــالـيــا مـفــاوضــات
مــع «غ ــوغ ــل» ،يـفـتــرض أن تنتهي في
غـضــون شـهــريــن ،لتصبح كـتــب ال ــدار
متوافرة إلكترونيًا عبر Google Play
.Books
ُ
أم ـ ـ ــا مـ ــؤسـ ــس دار «قـ ـ ــدمـ ـ ــس ل ـل ـن ـشــر
والـ ـت ــوزي ــع» ال ـس ــوري ــة ال ـت ــي خــاضــت
مجال النشر اإللكتروني منذ سنوات،
الكاتب والباحث زياد منى ،فيختصر
ع ـ ــدم تـ ـط ـ ّـور ه ـ ــذا املـ ـج ــال ف ــي ال ـعــالــم
العربي بـ«الفوضى املستشرية ،وعدم
ثقة املواطن العربي بمؤسسات الدولة
والـقــوانــن فــي حــال تـعـ ّـرضــه للسرقة،
ّ
وإمــا بسرقة األم ــوال أثناء الدفع عبر
الـ ـ ـ  credit cardأو س ــرق ــة امل ـح ـت ــوى.
ّ
يتغير
لـكــن ،ال بــد لـهــذا الــواقــع مــن أن ّ
عندما يصبح العرب على يقني بأنهم
مضطرون ملواكبة ّ
تطورات العصر».
عـلــى املـقـلــب اآلخ ــر ،يسيطر الـتـشــاؤم
عـ ـل ــى ج ـ ــال عـ ـب ــدالـ ـل ــه ،ال ـخ ـب ـي ــر فــي
النشر ،وناشر موقع «الكتاب العربي
اإلل ـك ـتــرونــي» .فــي لـبـنــان قـبــل حــوالــى
 13ع ــام ــا ،أط ـلــق عـبــدالـلــه ه ــذا املــوقــع
ّ
ال ــذي شــكــل مـســاحــة لنشر ع ــدد كبير
مـ ــن ال ـك ـت ــب اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ال ـ ـصـ ــادرة
ع ــن أب ـ ــرز ال ـ ــدور ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،وبـعــض
الجهات العربية؛ بينها «قدمس» .لكن
املغامرة التي انتهت قبل زهاء ثمانية
أشهر تصب في خانة واحــدة« :ثقافة
القراءة ضئيلة في العالم العربي ،في
ظــل ال ـخــوف مــن ال ـش ــراء عـبــر الشبكة
ّ
يتحدث عبدالله
العنكبوتية» .وفيما
ع ــن تـ ـع ــاون ال ـن ــاش ــري ــن م ــع مــوق ـعــه،
ّ
ي ـش ــدد ع ـلــى أن دور ال ـن ـشــر ال ت ـقـ ّـدر
أهـمـيــة الـنـشــر اإللـكـتــرونــي وال توليه
االهـتـمــام الـكــافــي ،وخـصــوصــا لجهة
التسويق .أما عن خوف هذه ّالجهات
من السرقة ،فيوضح عبدالله أنــه كان
ملوقعه نظام حماية محتوى مهم جدًا
يعتمده أهم الناشرين في العالم ،كما
ّ
ّ
وتؤمن
أن عمليات البيع كانت شفافة
ح ـص ــول الـ ـ ــدار ع ـلــى  40ف ــي امل ـئ ــة من
لألسف،
سعر الكتاب اإللكتروني .لكن
ّ
مــن أص ــل  56أل ــف زيـ ــارة يــومـيــا «كــنــا
نـبـيــع كـتــابــا أو اث ـن ــن .ه ـك ــذا ،ل ــم تعد
أرباح املشروع تتعدى الـ  3آالف دوالر
أم ـي ــرك ــي س ـن ــوي ــا ،بـيـنـمــا زادت كلفة
إن ـشــائــه عــن مـئــة أل ــف دوالر بـكـثـيــر».
يستبعد عبدالله أن تحقق الشركات
ال ـك ـب ــرى ن ـتــائــج م ـل ـمــوســة ف ــي لـبـنــان
ّ
وال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي ،ألن أص ــل املـشـكـلــة
«يكمن في تـ ّ
ـردي واقع القراءة ،وسوء
األوض ــاع على مختلف األصـعــدة ،وال
ّ
سيما االقتصادي»!
ّ
إذًا ،ب ــن مـتـطـ ّـلـبــات ال ـع ـصــر وال ــواق ــع
الـ ـع ــرب ــي املـ ـع ــق ــد ،هـ ــل ي ـس ـل ــك ال ـن ـشــر
ً
ّ
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي ط ــريـ ـق ــه ويـ ـش ــك ــل ح ــا
ألزم ـ ــات ال ـن ـشــر ال ــورق ــي م ــن دون أن
ينافسه؟

