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ّلاّاقرتحتّ ّعّنواناّ ّهلذهّالّحاضّرةّّ،تلقّيتّ ّجّوابا ّمنّأحدّ ّالزمالءّّ،بأن ّالّجدوىّمن ّعّنوانّاّألن ّهذهّ
م
اإللكرتونم ّواحملمولّ ّوالدجييتال ّوالسموعّ ّوغيّ ّذلك ّمنّ
ّ
الواضيعّ ّالّهتمّ ّالناشرينّ ّيف ّظّلّ ّوجودّ ّالكتابّ ّ
التسمياتّّاحلديثةّّ.
ّ....لكنّّصديقّناّنّسّيّّأ منّهذهّالعناوينّّّكّلّهاّلاّوجّدّتّّلوالّوجودّّاألساسّّأالّوهوّالكتابّّوصناعتهّ،
حت ّمعّ ّهذهّالتسمياتّّ،اليتّ
طورّ ّلنّيّنتهّيّ ّ مّ
وتاريّهّّ.هذاّالكتاب ّالذيّأنّزّ ّوصّنّعّ ّبتّقّنّّيماتّ ّمّتتاليةّ ّوبتّ ّ
ّ،وقدّتطورتّ ّالبشريةّ ّ ّوتطور ّالعقلّ ّالبشريّ ّبفّضلّ ّالكتابّ،لينجّزّ ّبتّقّنّيّةّ ّتلوّ ّالتّقّنّيّةّ ّكتاباّّ
ّ
أساسّها ّكتابّ
طوّرها؛ ّفمن ّحجرّ ّوخشبّ ّوأليافّ ّإىل ّورقّ ّحت ّانتهى ّبنا ّاألمر ّإىل ّصناعةّ ّالكتابّّ
وبّعاييّ ّال ّحد ّلتّ ّ
بالوسائلّّاحلديثةّّ،منهاّاإللكرتونّوالدجييتالّوالصويتّوغيهاّمنّاألنواعّالسائدةّهذهّاأليامّ.
ّ
تعريف بصناعة الكتابّّ

هل كان للعرب دور في اختراع آلة الطباعة؟؟
الّيّكنّناّالتّوصّلّّإىلّجوابّّشافّألنّحمفوظاتّّذاتّّشّأّنّّكّلّهاّفّقّدّتّّوملّتّصّلّّإليناّ...
فهلّيتصدّىّهلذاّاألمرّّمّنّّيّنيّّالبحثّّويصلّّبناّإىلّاحلقيقة!ّ
ثّةّّإشاراتّّتارييةّّتدلّّعلىّأ مّنّالعربّّتوصّلواّإىلّنّشّرّّالكّتّبّّمنّخاللّّالطّباعةّّقّبّلّّاألّوروبينيّ..ففيّ
جوفةّ ّّكتابةّ ّعربيةّّ
مكتبةّ ّاآلثارّ ّيفّمدينةّ ّ– ّفيينا ّ– ّتوجد ّقّطعةّ ّخشبيةّ ّحمفوظةّ ّمنقوشّ ّعليهاّباحلروفّ ّالّ ّ
مقلوبةّّعلىّالطريقةّّالعروفةّّيفّاصطناعّّاألختامّ..ويفّاللوحةّّنصوصّّعبارةّّعنّأوامرّّعسكريةّّّكانّّيّنسّخّّ
منهاّالكثيّلتوزعّعلىّقطعاتّّاجليشّ.ويرجّعّّتاريّهاّإىلّالعهدّّالفاطّمّ مّيّّ...
فهل كان العرب سباقين إلى اختراع المطبعة؟!

أنّيرتعّ ّغوتنربغّالطباعةّ ّيفّأواخرّ ّالقرنّ ّالرابعّ ّعشّرّ ّاليالديّ.كانّقدّطبّعّ ّيفّمّصرّ ّبالقوالّبّّ
قّبّلّ ّ ّ
اخلشبيةّّعدّدّّكبيّمنّالكّتبّّباللغةّّالعرّبيمةّ.
الّشكّ ّيفّأنّ ّانتقالّ ّاإلنسانّ ّمنّمرحلةّ ّالشفاهّيّةّ ّإىلّمرحلةّ ّالكتابةّ ّقدّشّكّلّ ّنّقطّةّ ّمّفّصّ ّليمةّ ّيفّتاريخّّ
بتحوالتّ ّمّتنوعةّ ّومّاضاتّ ّعسيةّّ،
شريّ.وككّلّ ّمرحلةّ ّانتقاليةّّ ،كانّالّبدّّهلذاّاالنتقالّ ّأنّيّرّ ّ ّ
التطورّ ّالبّ ّ
ّ
احلالّ.
قّبّلّّأنّنّ ّعرفّّالكتابّّبشكلّهّّ مّ
ليسّجمردّّنظامّّعّمّلّيّّللحّروفّّ
ّ
العربّحبدّّذاتّهّألنهّ
لقدّانطلقتّالكتابةّعندّالعربّحلبهمّّبدايةّّللخّطّّ مّ
يعبّرّّمنّخالهلّاّعنّّاألفكارّّفحسبّ،بلّلكونّالكتابّّالقدّسّّعّندّّالسلمنيّ"القرآن الكريم"ّخطّبهّ،
وغيه ّمن ّالكّتبّ ّالقدّسةّّ ،وبناء ّعليهّ ّأصبحّ ّاخلّطّ ّحبدّ ّذاتّه ّوالّستّخّدّم ّيف ّالرسمّ ّوالتزينيّ ّوالتعبيّ ّعنّّ
ّ
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القوميمةّّ ،لذلكّ ّليسّ ّمّستّغّّرباّ ّأبداّ ّما ّقامّ ّبه ّالعربّ ّوالسلمونّّ
الدينيمةّ ّ ّ
تجزأ ّمن ّاهلّ ّوّيمةّ ّ ّ
األفكارّ ّجّّزءا ّال ّيّ ّ
عامّمنّتّفنّنّّيفّكتابةّّاحلروفّّونّسّخّّالؤلّفاتّ.
بشكلّّ مّ
إذّنّّ،وقّبّلّّالدخولّّيفّاألوضاعّّالراهنةّّللكتابّّوالطباعةّّ،الّبدّّلّبدايةّّمنّأنّّأوجّزّّيفّلّمّحةّّتارييةّّ
مراحّلّّالكتابةّّوالكتابّّوصوالّإىلّالطباعةّّإيفاءّّحلقوقّّشّعوبّّوثقافاتّّّكانّّهلاّالفضلّّالكبيّّيفّماّحننّّ
عليهّّاليومّّ.
مّأولّ ّمّنّ
لقد ّأجّعّتّ ّغالبيمةّ ّال مّدراساتّ ّوالبحوثّ ّاألركولوجيّةّواحلّفّّرّيماتّ ّاحلديثةّ ّعلى ّأ من ّالسومرينيّهّ م
تطوّرتّّالكتابةّعّندّّ
وطوّرهاّواستخدّمّهاّأداةّللتواصلّّوحّفّظّّاإلنازاتّّلألجيالّّالالحّقّةّ ّ.وقدّ ّ
ابتدأّّالكتابةّّ ّ
هذاّالرأّيّ ّمئاتّ ّمنّألواحّ ّالطنيّ ّاليتّ
ةّ،وقدّعززّ ّ ّ
ّ
السومرينيّمنّالتصويريةّ ّإىلّالصوتيةّ ّومنّثّ ّإىلّاإلشاريم
أكتشّفّ ّأكثّّرها ّيف ّمدينةّ ّأوروك ّيف ّبالدّ ّما ّبنيّ ّالنهرينّ ّ(العراق ّحاليّا)ّ ،وقدّ ّاستّخّدّمّتّ ّهذه ّالكتابةّّ
اآلكاديمةّ.
البابليمةّّو ّ
حضاراتّّع مّدةّتعاقبّتّّعّليهاّكاألشورّيمةّّو ّ
يفّ
برزتّ ّاحلضارةّ ّالصرّيمةّ ّحيثّ ّحّظّيّتّ ّالكلمةّ ّبكانةّ ّخاصّةّّّ،فاستّخّدّمّ ّالفراعنةّ ّاهليوغليفيةّ ّ ّ
إىلّأن ّ ّ
يّ.
كتاباهتّمّاليتّجاءّّمعظمهاّعلىّورقّّالبّّردّ مّ
الطينيمةّّإىلّالور ّقيمةّّ،إذّاستعاضواّعنّّ
أماّالصينيونّفي ّعزىّإليّهّمّالفضلّّيفّتطويرّّمادةّّالكتابةّّونّقّلّهاّمنّّ ّ
الورقّ ّمنّ
الطنيّ ّبعيدانّ ّالبامبوّ،ليّسّتبدلوهّالحّقا ّباحلريرّّ،إىلّأنّتوصّلّ ّتسايّلونّ(501م)ّإىلّابتكارّ ّ ّ
حلّاءّّالشّجرّّونّفاياتّّالكّّتمانّّوفّضّالتّّاألقمّشّةّ.
العربّّّوبّساعّدّةّّالصّينينيّّمنّإنتاجّالورقّّيفّبغدادّّ،لّتّشتّهّرّّبّعدّهاّدّمشّقّّّكمّركّزّّمعروفّّ
ّوالحقاَّّتكنّّ ّ
الوّرقّّ
إلنتاجّ ّأفضّلّ ّأنواعّ ّالورقّ ّاليت ّصدّّرتّ ّإىل ّعددّ ّكبي ّمن ّالبلدانّ ّالعربّيمةّ ،واشتّهّرّ ّمّصدّّرهّ ّباسّمّ ّ" ّ
الدّمّشّقّ مّي"ّ.
ي ّشيئاّ ّفشيئاّّ،
ويف ّماّبعدّ ،بدأّتّ ّمّعامّلّ ّالورقّ ّتّظّهّرّ ّيفّمّصّرّّ،لّيبدأّ ّالتخّلميّعنّ ّاستّخدامّ ّّوّرقّ ّالبّّردّ مّ
خارجّّالعاملّّالعربّّإىلّأوروباّبعدّّأنّاستمرّّالعّّربّّيفّاحتّكارّّ
ويفّالقرنّّالثالثّّعشّرّّميالديّانتّشّرّّالورقّّ ّ
إنتاجّّالورقّّواالتّارّّبهّعلىّمدىّّ100سنةّ.
ومعّبدايةّ ّالقرنّ ّالتاسعّ ّعشّرّّ،بدأّتّ ّطريقةّ ّالعمّلّ ّوالّعّدّاتّ ّالتّقّنّيّةّ ّولوّازمّ ّالطباعةّ ّبالتغيّ ّلّناحّيّةّ ّالورقّّ
ّإىلّعمليمةّّالطباعةّّ.
ّ
وهوّشّّرطّّأساسّيّّيفّالطباعةّّمّروراّبّصناعةّّحروفّّالّطبعةّّوتّنضيدّهاّوصوال
ّوقدّبّّرزّ ّشّغّفّ ّاللبنانينيّ ّبالطباعةّ ّباحلّّرفّ ّالعربّ ّيفّالداخلّ ّواخلارجّّ،فجّلّبواّآالتّ ّالطباعةّ ّإىلّلبنانّّ
والّهّجّرّّ،وعّمّلواّعلىّعّّربّنّةّّحّروفّهاّ،وأبدّعواّأدّباّوصّحافّةّّوثّقافّةّّوحّواّاللغةّّالعربيةّّمنّالترتيكّ.
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العلميمةّ ّمنّّ
األدبيمةّ ّو ّ
ويفّالفرتةّ ّالمتدّةّ ّمنّ ّالقرن الثامن إلى القرن العاشرّ،تّلّتّ ّأمهيةّ ّنّقّلّ ّاألعمالّ ّ ّ

إىلّالرتجّاتّّ ،فقدّأتاحّ ّاستّخدامّ ّالورقّّ
يانيمةّإىلّاللغةّ ّالعرّبيمةّ ،وإلشباعّ ّهذهّاحلاجةّ ّ ّ
اليونانيمة ّوالسر ّ
اللغتّنيّ ّ ّ
الّستّّوّردّ ّمنّ ّالصنيّ ّمّنذّ ّنايةّ ّالقرنّ ّالثامنّ ّإنتاجّ ّمّثّلّ ّهذه ّالكتّبّ ّبسّعرّ ّمعقولّّ ،وازدّهّرتّ ّالكتباتّ ّاليتّ
لطالاّاحتّ ّوتّّعلىّمّئاتّّآالفّّاجمللّداتّ.
وكانّالّبدّّمنّوضوحّّخط النصوصّ،وإنّأمكّنّّّ،كّماهلّاّ،فاستّخدّمّتّّتّقّنّّيماتّّاخلّطوطّّوتعدّدّتّّألوانّّ

زخرفّ ّالعملّ ّوتزيدّ ّيف ّجّالّه ّ.مأماّفيماّيتعلّقّ ّبالقرآنّّ ،فقد ّّكانتّهذهّالعناصّرّ ّأكثّرّّ
الرتويساتّلّتّ ّ
احلّربّّ ،و ّ
روتّهّّبنيّّالقرننيّّاخلامسّّعشّرّّوالسابعّّعشّرّ.
فخامةّّ،والواقّعّّأ مّنّفّنّّكتابّةّّالكّتّبّّوزخرفتهاّبلغّّذّ ّ
الروحيمةّّيفّالشرقّّبّدّءاّمنّنايةّّالقرنّّالسادسّّعشّرّّتطلّبّّأيضاّازدهارّّ
العلميمةّّو ّ
كماّأنّازدهارّّاحلياةّّ ّ
الطبعةّّ ،إذّبّذّلّتّ ّجّهودّ ّجبمارةّ ّإلنشاءّ ّمطبعةّ ّللكّتبّ ّالعربيةّّ ،ففي ّعام ّ(ّ 5150وربّاّيفّعامّّ،)5151
الكرشونيمةّ ّ(كلماتّ ّعربيةّ ّمكتوبةّ ّحبروفّّ
ّ
يانيمةّ ّو
طبّعّ ّّرهبانّ ّمّنّ ّدّيّرّ ّقّّزحّّيما ّّكتابّ ّمزامي ّباللغتنيّ ّالسر ّ
العربّ.ث ّأّغلّقّتّ ّالطبعةّ ّبعدّ ّذلكّل مّدةّّ 000سنةّإىل ّأنّ
يانيمة)ّ ،وكان ّهذاّأول ّّكتابّ ّيّطبّعّ ّيفّالعاملّ ّ مّ
سر ّ
أّعيدّّفّتّحّهاّيفّبدايةّّالقرنّّالتاسّعّّعشّرّ.
وخاللّ ّالقرنّ ّالسابعّ ّعشّرّ،شّهّدّتّ ّطباعّةّ ّالكتبّ ّالعرّبيمةّ ّازدهارا ّمّلحوظا ّمعّالعّلّمّ بأنّ ّطريقةّ ّالعّمّلّّ
والّعّ مّداتّ ّالتّقّنّيّةّ ّولوّازمّ ّالطباعةّ ّملّتتغيّرّ ّّكثيا ّمّنذّ ّأيامّ ّغوتنربغّ،إالم ّإ مّن ّتّقّنّّيماتّ ّجديدةّ ّلّلطباعةّ ّ ّبدأتّّ
تتطورّّبدءاّمنّالقرنّّالتاسّعّّعشّر.
بشكل عام كانت صناعة الكتاب تتطلب تضافـر جهود عدة أطراف تشمل المؤلف والرسام

والمصمم والمخرج ،باإلاضافة إلى ناشر متخصص يتمتع برؤية وااضحة وقدرة على توفير األدوات
الالزمة إلنتاجه.
أماّوقدّدّخّلّناّعصرّ ّ– ّالعولّمة ّّ،-واختصرّ ّالكمبيوترّأزمنة ّيفّحلظاتّّ ،فإ مّن ّالتاريخّ ّعلىّغّناهّ،الّ
يّعفيّمنّتّ مديّالعّصّرّّ،واألسئلةّ ّماثلةّ ّعلىّبابّ ّالقرنّ ّاجلديدّ .ومنّأهمّ ّالثوراتّ ّاليتّانطلقتّيفّعالّمّناّ
العرب.
أماّاليوم ّويفّغرفةّ ّصغيةّ ّّوأمامّلوحة ّمضاءة ّعلىّحائطّ ،صارّيفّإمكانّتغيي ّحجم ّاحلرف ّونوعهّّ
هاّلكتابّوأحتارّّمن ّكّثرةّّالراجعّّ
ّ
لكرتونّألشرتيّّصوراّأحتاجّ
ّ
ّوأيضاّتصميمّّصفحاتّهّّّ....وأدخلّّالعاملّّاإل
اليتّقدّتّلغيّأفكاريّودراسايتّألمهيتّهاّ.
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وتطوّرهّ ّوعّشّقّتّ ّالطباعةّ ّمّنجّزا ّآالفّ ّالكتّبّ ّلّكّربى ّدّورّ ّالنّشرّّ
عّشّتّ ّاحلرفّ ّبأشكالّه ّّكافة ّ ّ
الفنيمنيّ ّيف ّصناعةّّ
صني ّو ّ
وشاركّين ّيف ّذلكّ ّمئاتّ ّالعاملنيّ ّالختّ مّ
العرب ّ ّ
احلكوميمةّ ّيف ّالعاملّ ّ مّ
ّ
والؤسّساتّ ّ
طورّّتّهيزاهتّاّّوبالتالّتّقلّصّّ
الكتابّ....ومّنذّّسنواتّّقليلةّّّكانت ّكّربىّالشركاتّّالصنّعةّّألجهزةّّالطباعةّّتّ ّ
تطوّرتّّ
العاملنيّ ّفيهاّوخصوصاّ ّالفنيّنيّ ّواحلرفيّنيّ ّالذينّحلّتّ ّحمّلّهّمّقّطّعا ّعمالقةّ ّتّنجّزّ ّأعماهلّمّ....طبعاّ ّ ّ
صناعةّ ّالنّشرّ ّوتّقلّصتّ ّاأليديّالعاملةّ ّفيهاّ....مماّزادّ ّالبّطالّةّ ّوغّيابّ ّاحلّّرفيّنيّ ّّويفّالّقابلّ ّأصبّحّتّ ّهذهّ
التجهيزاتّ ّتّنتّجّ ّأضعافّ ّماّأنتّجّتّهّ ّسابقاهتّاّوبالتال ّفإ مّن ّّكلفةّ ّاألعمالّ ّيفّظّلّ ّهذهّالتكنولوجياّت مّدنّتّّ
خرىّتّسويقّّّكتابّهّّوقّّلمةّّالقراءةّّواقتّناءّّالكتابّّ ّممماّ
أيضاّلّصالّّالناشرّّالذيّيّعانّحاليّاّمنّمّشكّلّةّّإضافيةّّأّ ّ
جيعّلّ ّالناشرينّ ّيفضون ّّكمّياتّ ّالطباعةّ ّلتّصّلّ ّيف ّحدّها ّاألقصى ّإىل ّألفّ ّنّسخةّ ّوبالتال ّيقلصونّ
مّساحاتّّالتخزينّّوكّلفةّّاألعمالّ.
درةّّ
إ من ّالطابعّ ّالنتشرةّ ّواجملهّزةّ ّبأهّمّ ّالتّقّنّّيماتّ ّالطّباعّيمةّ ّاليتّتّقّدّرّ ّقيمّتّهاّبّالينيّ ّال مّدوالراتّّ ،ولّدّيّهاّالقّ ّ
عنّمارجّ ّالّستّثّماراهتّاّوالّشكلةّ ّاألكبّرّ ّالعددّ ّالكبيّ ّمنّّ
ّ
الورقّّيمةّ ّتبحثّ ّ
الكبيةّ ّعلىّإنتاجّ ّمالينيّ ّالكّتّبّ ّ ّ
عنيمنيّ ّحبّلّّ
طرحّ ّنّفّسّهّ ّبّّرسّمّ ّالّسوؤلنيّ ّوالّ ّ
الفنمينيّالعاملنيّ ّيفّهذهّالّطابعّ.....سؤالّ ّيّ ّ
الوظّفنيّ ّوالّهّنّينيّ ّو ّ

صاديمةّّوالّعيشيّةّ.
أّزماتّّالشّعوبّّاالقتّ ّ
ّ....إىلّجانبّّذلكّّاضطّّرتّّهذّهّالطابّعّّإىلّإضافةّّتهيزاتّّجديدةّّتّ ّعرفّّبالدجييتالّّواليتّساعدّتّّ
كميماتّّقليلةّّقدّتّصّلّّإىلّنسخةّّواحدةّّمنّأيّّّكتابّّأوّأيّّعنوانّّجديدّّللنّشّرّّ.
الناشرينّّعلىّطباعةّّّ ّ
هذهّالتجهيزاتّّاليتّهيّأشبّهّّباكيناتّّالّسّحّّالضّوئيّ،حمّدّثّةّّلّتّنتّجّّّكتاباّمّتكامّالّباّفيهّغالفّهّوتّليدّهّّ
الكميمةّ ّاليتّيّريدّهاّ ،كماّسّحّتّ ّهذهّالتّجهيزاتّ ّوطريقةّّ
التقليديمةّ،مماّيّساعّدّ ّالناشّرّ ّعلىّطّباعّةّ ّ ّ
ّ
بالطّّرقّ ّ
ي ّجهةّ ّمنّالعاملّ ّلطباعّتهّ ّبأيّ ّّكميّةّ ّمّطلوبّةّ....وبالتالّساعّدّتّ ّعلىّ
بادةّ ّالكتابّّبّنّقّلّهّ ّإىلّأ مّ
تّذويدّها ّ مّ
انتشارّّالكتابّّبشكلّّواسعّّيفّأرجاءّّالعاملّّقاطبةّّ.
ضيهّعلىّبرامجّ ّالكمبيوترّالعّدّةّ ّلذلكّ ّيّتيحّ ّلناّاستّعّمالّهّ ّلّيّكونّّ
إنّإعدادّأي ّكتابّ ّومّنذّ ّمباشرةّ ّتّ ّ
كّتابا ّإلكرتونيّا ّحيثّ ّيّنقّلّ ّأيضا ّبتفاصيلّهّ ّوحمتوياته ّّكافةّ ،ويرفع ّعلى ّمنصات ّالكتب ّاإللكرتونية ّواليتّ
الكمبيوترّوأجهزةّّاهلواتّفّّالنقّالةّّ
ّ
أصبحّتّّشائعةّّومطلوبةّّيفّأرجاءّالكونّحيثّّيّكّنّّاستّقباهلّاّعّبّرّّأجهزةّّ
ّوأيضاّعبّرّأجهزةّّصّمّمّتّّتّديداّللكّتّبّّ.
الصويتمّ،فاألمرّّأسهّلّّبكثيّّبّدءّاّمنّتسجيلّّالؤلّفّّّكتابّهّّبطريقةّّبسيطةّّليّصبّحّّ
ّ....أماّعنّّالكتابّّ ّ
هيزها ّبالصّ ّوتّ ّوال ّؤثراتّ ّالصّ ّوتيةّ ّلسّماعّ ّالكتابّّ .....ناهيكّ ّعنّّ
قابّال ّلالّنتقالّ ّأو ّعّبّرّ ّشركاتّ ّتّ ّتّ ّ
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الصورةّّّ ....وأيضاّ
التحركةّ ّبّالصّ ّوتّ ّو مّ
الربامجّ ّاليتّتّعّدّ ّّكّتّبا ّختتّصّ ّبالطفلّ ّوتّ ّعرفّ ّباإلنرتاكتيفّأوّالكّتّبّ ّ ّم
قراءةّّوكتابةّّّ.
ّ
الكتاب المطبوع ديجيتال
وداعاً للماكينات الطباعية العمالقةّ
أكثرّأصبحّالطلبّعليهاّ
ّ
بوجودّتهيزاتّطباعيةّتعرفّبالدجييتالّلطباعةّنسخّحمدودةّمنّنسخةّواحدةّو
كثياّلألسبابّالتاليةّ:
ّ ّ5ضعفّتسويقّالكتبّوعدمّوجودّمكتباتّللتوزيعّ.
ّ ّ0قلةّالقراءةّوعدمّاالهتمامّبالكتبّ.
ّ ّ3كلفةّالطباعةّالدجييتالّالّتفوقّبكثيّعنّالطباعةّالعاديةّ.
ّّّّوبالتأكيد ّيفضل ّالناشر ّطباعة ّكميات ّقليلة ّويكسب ّبذلك ّعدمّختزين ّكميات ّمن ّالكتب ّويوفرّ
بذلكّمساحةّالتخزينّوقيمةّالتخزينّ.
ّ ّ 4طباعةّالكتابّبكمياتّقليلةّلعرفةّالعرضّوالطلبّعليهّوبناءّعليهّيقررّالناشرّالكميةّاليتّسيطبعهاّ
للسوقّبشكلّعامّ.
تطبعّالكتابّوتلدهّبرحلتنيّفقطّوخاللّساعاتّمنّالعملّ.
ّ
ّ ّ1سرعةّاإلنازّ(الاكيناتّالدجييتال)ّ
ّ ّ 1جودةّالكتابّتكونّمماثلةَّتاما ّجلودةّالكتابّالطبوعّويفّبعضّاألحيانّتكونّأفضلّألناّتعتمدّ
علىّأنظمةّإلكرتونيةّمتطورةّجداّّ.
ّ ّ7مساحةّهذهّالاكيناتّمنّحيثّاحلجمّتوفرّعلىّصاحبّالطبعةّمساحاتّكبيةّوبكلفةّاقلّ.
ّ ّ5استعمالّّورقّفاخرّلبعضّالكتبّأصبحّعادياّلقلةّالكميةّوبالتالّكلفةّالورقّتكونّمعقولةّ.

نــاصـر عــاصـي

رئيس مجلس ادارة
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