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 تًفٌزي كهذٍر وًطبه وي سرتٍكلر ٍاٌيس استقال ،7102 فً
 خن ،”Chinatown شاًٍاتاوى“ فً شقة واكرتى ،”كٌكستارتر“ لرشكة

 .“وستقبلًا هزا ٍكوى قذ“ الهػًوى كتابه تألٌف فً رشع

 

 تهوٍل وي اجذٍذ ظًفا ابتكرت ٌاشئة لرشكة وؤسسا وبطفته
 .ٍحذث لن هزا لكي التكًولوجٌا، ؼي ألف أٌه تظي قذ الجههور

 باألٌرتٌٌت اتطاله قطغ بل! حىت التقًٌة ٍستػهل لن هو الواقغ فً
ا، ًٌّ  وطلٌة فًٌة لوحة إلى الهؤقتة الػلوٍة غرفته وحّول كل

 بػذ وا ٌظرٍة“ بكتب ووسًٍة الًافزة، حىت الجذراى وي بالقطاظات
 .”الرأسهالٌة

 إر ظػب، جذ الحاًٌ الٌوم كاى“ ٍقول، ”ورؼبة بطرٍقة األور بذأ“
ًّ  تحّتن  إلى اضطرت وها أكرث كٌاًٌ، وي ؼهٌقة أجساء لهس ؼل

 .”الشقة تلك فً الوحٌذ الشخض كًت كها. خال زوي وًز لهسه

 الرأسهالٌة، فً والًجاح الفشل وكاوي حول ٍكتب كاى ٍاٌيس
 .جهٌػا لًا أفضل وستقبال لتشكل تتغري أى ؼلٌها وكٌف
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 أٌه إال سًة، خالل الكتاب وٌرش تألٌف برضورة وػلقا كاى أٌه ورغن
 ؼلٌه كاى. لكتابه األساسٌة الفرضٌة واهٌة ٍػرف ٍكي لن

 .الػهل فً تقذوه خالل اكتشافها

 تغٌري كٌفٌة حول فكرته –” bentoism  البًتوٍسم”بالـ أتى كٌف إرا
 االقتطاد تارٍخ فً الهفكرٍي كبار أقوال جهغ كٌف الرأسهالٌة؟

 راته؟ بحذ الكتاب كتب وكٌف كتابه؟ لٌؤلف

 !بًا هٌا. الحوار هزا فً وأكرث هزا، كل سًستػرض

 

 كٌف بذأ الكتاب
 .أرضا سٌطرحين الكتاب هزا أى البذاٍة وًز ؼرفت

 ؼلً أٌه أدركت الهسذسات، أظوات فٌها سهػت اليت اللحظة فً
 كً أوكًين الزي بالقذر هٌاكل فأٌشأت قذوا، ٌفيس دفغ

 .أؼهالً أفضل إٌجاز فً تساؼذًٌ

 أى وػىن حول وفاهٌهًا توسٌغ حول كتاب كتابة بطذد أًٌ ؼلهت
ها اليشء ٍكوى ٌّ  تلك سأرسد كٌف: اكتشافه ؼلً كاى ووا. ق

 القطة؟
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 ؼهلً كاى البذاٍة فً، فأفكاره لٌطور الهكاًٌ الفضاء أستػهل
 جذ تجربة الحاسوب. حاسوبً استػهلت وبالكاد. بحتا وادٍا

 الػالن الواقغ فً هو اإلبذاع ألجل تحرٍرا األكرث الفضاء. وًطقٌة
 .حضًك ؼلى الفرو األرضٌة، الجذراى،: حولك

 كل األول الشهر فً لكي الكتاب، لتألٌف سًة لةهو ًفيسل وًحت
 .القراءة كاى فػلته وا

 وإقتطادٍوى بٌكٌيت، توواس واكس، كارل سهٌج، آلدم قؤأت
 .القٌهة ؼي تحذخوا الزٍي للفالسفة وقرأت آخروى،

 القطاظات ؼلى وأكتبها األفكار، أستًبط الكتب وسط أجلس كًت
 .الالظقة

 .إلً تربز أفكار حاولة القطاظات بهئات حولً الفضاء غلفت

 
 األفكار وتأوال الشقة فً أتجول وأٌا لً قوٍة ركرٍات كوٌت

 .رهين فً تخٌلها ووحاوال
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 الالظقة القطاظات هزه وي وجهوؼة وضغ حاولت إرا أٌه اّتضح
 األوسغ الهواضٌغ فإى تقرؤها، اليت الكتب أفكار وي الجذار ؼلى

 وي التطاؼذٍة الػهلٌة هزه إٌها طبٌػٌة، بطرٍقة باإلٌبحاق ستبذأ
 .القهة إلى القاؼذة

 أبسطها خن لإلهتهام، الهحرية األوور وي وجهوؼة أقرأ كًت إرا
 الهههة األوور هً وا هزا؟ ٍتحذث وارا ؼي: ٌفيس وأسأل أواوً

 حقا؟ فٌه

 ٍتحذث إٌه أوه،“ ستذرك وأحٌاٌا ،”يشء ال“ الجواب سٌكوى أحٌاٌا
 .”الػاول أجرة حول
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. كحريا ساؼذتين أواوً وادي بشكل وتجلٌة األفكار إبطار ؼهلٌة

 األفكار هزه حول والتفكري اإلٌغهاس، هو فػله ؼلٌك وا كل
 ٌوؼا – القذرة اوتلكت قطري، وقت وبػذ.بًٌها فٌها تًسجن وكٌف

 كًا لو كها كتابا، تتحول وهً الالظقة القطاظات رؤٍة ؼلى – وا
 .وتحركة رسوم فً

 – كتبته تههٌذي وخطط حسب القطاظات فرز إؼادة فً بذأت خن
 ٍفرتص ال ووا هًاك ٍكوى أى ٍفرتض وا غربلة فً ساؼذًٌ والزي

 .ٍكوى أى
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 Scrivnerألف الكتاب باستػهال سكرٍفرن
 لٌساؼذًٌ” Scrivner سكرٍفرن“ الكلهات وػالجة برٌاوج استػهلت

 .فطول إلى التههٌذي وخططً تحوٍل ؼلى

 ٍحوي راته بحذ كهجلذ فطل كل ٍضغ ألٌه سكرٍفرن ٍػجبين
 وربطها أفكارك تجهٌغ ؼلى ٍساؼذك وهزا. ضهًٌة وستًذات

 وي لتتهكي وًفطلة ٍبقٌها الوقت ٌفس وفً البػض، ببػضها
 .رلك إلى إحتجت إى الحقا ترتٌبها إؼادة

 

 لوحة فً فهرسٌة بطاقة ٍطبح فطل كل. أسفله تراه وا هزا
 وإؼادة فطل، كل واهٌة إدراك ٍهكًك الطرٍقة وبهزه. بطاقات
 .خطابك ٍتغري حسي بسهولة ترتٌبها
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وقذ كاى هزا وفٌذا بشكل خاص ألًٌ أرٍذ فطل أفكاري بطرٍقة 

، كرشٍط وخائقً آلدم كريتستجػلها أكرث وقروئٌة. تطورت الكتاب 
كلهة  011وغ تركزي أكرب ؼلى الهوٌتاج. كتبته قطػة بقطػة، وغ 

 .كلهة هًاك 0111هًا و

هٌكلٌة سكرٍفرن أتاحت لً ؼكس أسلوب الكتاب الزي كًت أحاول 
 .إٌشاءه

https://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Curtis
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هذة الهجلذات وهً تتجهغ شػرت بالػهلٌة وكأٌها وػجسة وشا

 .واحذة تلو األخرى

 

 كتابته؟ أوقات كٌف ٌظن
. وًها واحذ لكل شهر حوالً األولى الفطول وين استغرقت

 خالث كل فطل إٌجاز واقػٌا بإوكاًٌ كاى فقذ رلك وي بالرغن
 .تقرٍبا أسابٌغ
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 أحاول وأٌا كبريا وقتا قضٌت. بحتة برصٍة بطرٍقة فطل كل كتبت
 تجربة ستكوى وكٌف الطفحة، ؼلى الكلهات ستظهر كٌف تخٌل

 .الًض وغ القارَ

 فوق يشء أي ألى أسطر، 5  ؼي فقرة أٍة تطول أال هذفً كاى
 الجهل إبقاء حاولت كها. الشذٍذة بالكحافة شػورا سٌهًح رلك

 أى أردت. وووجهة دقٌقة لتكوى فقط أقل، أو كلهة، 07 حوالً
 القارَ ٍشػر ال كً ٍكوى وا أقرص وي والجهل الفقرات تكوى

 .بالرهاب

 الحالث األسابٌغ خالل كتبته كلها أطبغ كًت فطل، كل أٌهً بػذوا
 الهههلة القطاظات فٌه أضغ كًت الزي الهستًذ حىت الهاضٌة،

 .إقتطاؼه أود كًت ووا

 أقطغ خن كلها، أقرؤها. ورقة 01-51 وي الػادة فً الًتٌجة كاٌت
 .ظذى لها كاى اليت والػبارات الجهل وادي بشكل

 أرتبها خن األرضٌة، فً حولً الهقتطػة الػبارات هزه ألوذد كًت
 تجػل بطرٍقة ترتٌبها إؼادة أحاول وبػذها قراءتها، خالل وي

 .سالسة أكرث الكتاب فً األفكار اٌتقال
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 تػهل فحسي. قلٌال الحاسوب شاشة وي التخلض ؼلى هزا ساؼذًٌ
 إلى وبالػودة. الهواء تلطن وكأٌك ستشػر كحريا، الحاسوب ؼلى

 .أخرى ورة ٍستٌقظ ؼقلً فإى الهكاًٌ الفضاء

 

أبقى ؼلى وستًذ الهقطوظات لٌحتفظ بكل يشء 
 فً حال الحاجة إلٌه

وؼادة وا ال أكوى وتأكذا حول   الكحري وها تكتبه ٍطرح خارجا.
 .الهػلووات اليت ستحظى بهكاى فً الهسودة الًهائٌة

الػشوائٌة جهػتها فً وستًذ سكرٍفرن كل والحظاتً وروابطً 
 .وستقل، ألتهكي وي الػودة إلٌها دووا حالها احتجتها
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ولذي أٍضا فً كل فطل وستًذ وًفطل، لألوور اليت كًت أرغب 

 ا خن تخلٌت ؼًها فً الًهاٍة.هفً إبقائ
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ترك  خوًفا ويكًت أراجغ وستًذات الهقطوظات هزه فً كّل ورة، 

دوى اٌتباه. ففً هزا الفطل وحال، فإى وستًذ  وهّن  ءيش
 الهقطوظات أطول وي الفطل ٌفسه.

 

 وترية الكتابة
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واحذة وي أكرب التحذٍات اليت واجهتين أخًاء الكتابة كاٌت ووازٌة 
ٌػهل وي الهزنل، وفً بػض  -أٌا وزوجيت–واجباتً كوالذ. فكالٌا 

 بقاء وغ ولذي.األٍام لن أتهكي وي ؼهل أي يشء ألٌه تحّتن ؼلً ال

وألؼّوض تلك األٍام اليت فوتها، فإًٌ فً بػض الهًاسبات أؼهل 
ساؼة وتواظلة فً "جوشوا تري". هًاك فًذق  84إلى  00وي 

قذٍن ٍهكًين البقاء فٌه، وطوال الوقت أكتب وأؼذل وا كتبت. خن 
 أستٌقظ ألؼٌذ رلك وجذدا.

السباحة فً اإلسرتاحات الوحٌذة اليت آخزها كاٌت إّوا لألكل أو 
 الحوض.

 

 كٌف بىن ؼالقة خقة وغ وحّررته
 كلّها أٌهٌت فطال، أرسله ؼرب الربٍذ اإللكرتوًٌ لهحّررتً.

استرم  –ؼهل رائغ طوال الفطول األولى، كاٌت الهحررة تجٌب "
ا. وكًت أسائل ٌفيس، " !ؼلى هزا الهًوال ًٌ وكاى هزا ٍجػلين ؼطب

 هل هزا حقٌقً؟ هل ٍهكًين الوخوق بهزا؟
وفً أحذ األٍام بػذوا سلهت فطال، وحررتً أجابتين دوى إشادة، 

 لكي بقائهة وي خالث إلى أربغ أسئلة ألفكر حولها.
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 لن تكي األسئلة فّظة، لكًها أظهرت ؼذم الرضا ألول وّرة.

رّد فػلً األولً كاى الشػور باإلرتٌاب. هزا الفطل ٍكتب بهاء 
 ذٍذة؟ؼهارا ٍتحذخوى؟ هل أحتاج وحّررة ج !الزهب

فً ٌفس الٌوم تحادخًا، فرشح كل واحذ وجهة ٌظره. بػذها قّررت 
 أى أبتػذ قلٌال ؼي الهرشوع لخهس أٍام كً أحطل ؼلى رهي ظاف.

وحسي ؼذت قرأت وا ؼهلته، فوافقتها بشكل كلً. وكاٌت لحظة 
ة، تػلهت فٌها أى أخق بهحررتً. وكاٌت تجربة وفٌذة لبًاء  ٌّ وفطل

 الػالقة.

 

 ًتوٍسمبالكٌف ابتكر 
 اليت الحجج أؼرف كًت الكتاب، وي األول الًطف أٌهٌت لّها

 للقٌهة تقذٍرٌا فً تحّوال سًشهذ أًٌا: الحاًٌ الجسء فً سأقذوها
 األوحلة أؼرف كًت. القادوة الحالخسي السًوات خالل وختلف بشكل

 . ”باتاغوٌٌا”و ”أدٍل“ وحل أٍضا سأوردها اليت

 توٍسمالبً ابتكرت قذ أكي لن. سأستػهل وجاز أي أؼلن أكي لن لكي
 .بػذ
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 خططت الكتابة، ؼهلٌة بذاٍة فً السوين وخّططً وضػت حسي
 أكي لن.  الحاًٌ الجسء بذء قبل الوسط فً الراحة وي شهر ألخز

 .الًهاٍة حىت الهحا ،وستػجاًل  الػهل فً أرغب

 أوقات قضٌت. الحاسوب ؼي أبتػذ أى تػهذت الوقت، رلك وخالل
 األؼهق الجسء كاى. الهوسٌقى وتألٌف الرسن، القراءة، فً ؼهلً

 الحاًٌ الجسء كاى فٌها ٌاؼهة، بطرٍقة الكتاب ٍحلل وخً وي
 .الػالن ٍستكشف

 .هائل بشكل وفٌذ والهجاز الهجاز، ٍطًغ الرسن أجذ

ة وخلوقات أًٌا ؼلى -كبرش– لًا ٌظرة وجهة لذي ٌّ  الوػة، غب
 حاولًا إى. الكوى ؼي أكرث أوور وٌفهن لًتػلن أٌفسًا خذاع وؼلًٌا

 الهجاز استػهال لكي رلك، لًا ٍتٌرس فلي وبارشة فههه
 فإًٌ رهين وبتطفٌة. ؼهٌق بشكل بإدراكه لًا ٍسهح والهقاربات

 .اإلبذاع وي الًوع لهزا الهًاسبة الظروف له أوفر كًت

 ؼلى رسٍػة رسهات ورسن الجلوس هو أفػله كًت كلها إرا
 .”ًتوٍسمالب“ وجاز ابتكرت وهكزا دفرتي،

 ؼطا بهًحىن وحلته إر. ”الربحٌة تػظٌن“ كاى رسهته يشء أول
 تطهح وا وهو. تجاري ؼهل أي لّب  ٍهحل الهًحىن هزا. الهوكً

 .إؼتٌادٍة رشكة أٍة إلٌه
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 األفقً الهحور سرتى التقلٌذي، الهًحىن هزا حول تفكر وحسي
 .”الًفػٌة“ الػهودي والهحور ”السوي“ ٍهحل

 

 وذدت أًٌ لو سٌحذث والزي ٍقول الزي الخاطر رلك أتاًٌ خن
 اإلؼتٌادٍة التفكري حذود وتجاوزا واألفقً الػهودي الهحورٍي

 .التجارٍسي للقادة
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 الوقت، أو األفقً، الهحور ترى أٌت التقلٌذٍة، التجارٍة األؼهال فً
 فً جارٍة األوور ؼلى باإلبقاء سوى تفكر ال أٌت. فرتتسي أو لفرتة
 .الحالً السوي

 أو إؼتٌادي، تجاري لػهل الػهودي الهحور فإى الوقت، ٌفس وفً
 .”أٌا”الـ حول سوى تفكر ال فأٌت. وحذود جذ ٍػذ الًفػٌة،

 هزا وحوري لتهذٍذ رؤٍة أتتين الذفرت، ؼلى أخربش أٌا وفٌها
 .اإلتجاهسي كال فً الهخطط

 وي بذال الفرتات وي للػذٍذ ٍهتذ ظار األفقً الهحور أى ٍػين وهزا
 .فقط فرتتسي

 لٌشهل رلك، وي أكرث لٌشهل ”أٌا“ وي توّسغ الػهودي والهحور
 .”ٌحي“ الًاس
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رسهت كل هزا فً دفرتي. وفً الطفحات التالٌة، كًت أحاول 

 التالؼب بهزه الفكرة بػذة طرق.
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 وكتبت رسهتها؟ اليت الطورة ووضوع وا فكرت الًهاٍة وفً 
 beyond near term الهذى قرٍب التوجٌه بػذ وا“ ؼبارة

orientation ”اختطارها أى فجأة الحظت هزا، بذأت وحسي. كوظف 
“bento بًتو”. 

 كاى. ”البًتو ظًذوق“ ٍزكر كتاب إلى اٌتباهً لفت قذ زوجيت كاٌت
 الكتاب قّذر كها. وتوازٌة وجبة دووا ٍوّفر البًتو ظًذوق أى ٍقول

 وجبة كل هذف أى تقول اليت الٌاباٌٌة، ”بو هاتيش هارا”الـ فلسفة
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 جائػا تكوى أى ستضهي الطرٍقة بهزه. بطًًا وي% 41 ولء هو
 .غذا

 الكتاب، رلك بخاطري جال دفرتي، ؼلى ”بًتو“ ؼبارة كتبت وحسي
 .bentoism البًتوٍسم إٌه -واو أوه ٌفيس فً فقلت

 

 جّرب فكرته قبل الكتابة ؼًها
 أؼرف أى ؼلً كاى. الفكرة هزه جودة وذى وػرفة ؼلً كاى خن

 .لإلقطاء أتػرض أى دوى الفكرة بهزه الطذح إوكاٌٌة

 الفكرة هزه أرشح وأٌا خاٌٌة، 01 وذته فٌذٍو أٌجست البذاٍة فً
 .دفرتي ؼلى خططتها اليت الرسووات وستػهال

ة أجػلها أى حاولت ٌّ  تلك فً تبذو كٌف ألرى فقط. وا ٌوؼا – ورسح
 حولها والتفكري رؤٍتها فً رلك سٌساؼذًٌ خن ووي. الطٌغة
 .جذٍذة بطرٍقة

 ألجربها الًاس أوام أضػها أى ؼلً أى ؼلٌها أكتب أى قبل وؼلهت
 .الجههور وغ أراها أى أرٍذ كًت. الضغط تحت

 التجهػات، بػض ًٍظن الزي بطذٍقً اتطلت الحقة، أسابٌغ وفً
 .خطاب إلقاء أرٍذ أًٌ له وقلت
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 أردت. غرٍب شخض 01 أوام األولى للرمة الفكرة بإلقاء قهت خن
 وهل تػلن، كها الًاس؟ فػل ردود ستكوى كٌف أؼرف أى بشذة

 بالهراء؟ ولٌئا كًت
 اإلختباء وحاوال الركي فً واقفا الفٌذٍو، بتشغٌل قهت إرى،

 أٌهن بذوا الحقا. الفٌذٍو ٍشاهذوى وهن الًاس وجوه فً والتفرس
 .اإلٍجابٌة الفػل ردود وي الكحري واستلهت. وفتًوٌسي

 لذٍك: “قائال ظهري ؼلى بكّفه رّبت الػضالت وفتولً الشباى أحذ
 .”فىت ٍا الجرأة، وي الكحري

 ؼلى للػحور وههة لً بالًسبة الهجهوؼة تلك أوام الوقوف كاى
 وها بًفيس، لحقيت قوٍة دفػة التجربة تلك ووًحتين. الحقٌقة

 .حقٌقً إٌه حسًا أفكر، جػلين

 وواجهة ؼلًٌا وارا؟ أتػلن لكي. الحذث قبل وتوتر جذ كًت
 األفضل ووي تخٌفًا، ٍجػلها وجٌها سببا هًاك ألى. وخاوفًا
 .واهٌته وػرفة
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 ؼودة الكاتب للكتابة
ًّ  ٍتوجب لن ٌفيس أسأل أحٌاٌا  حول واٌٌفستو كتابة بالزات أٌا ؼل

 أٌا؟ فهي. وؤرخا وال إقتطادٍا لست أٌا. الرأسهالٌة بػذ وا

 .الخوف هزا حٌال رصٍحا أكوى أى ؼلً كاى، وورشوع خوف وهزا

 ؼًذ لً الزهًٌة الطورة. كاتبا أظبح أى كاى حلهً يشء، كل قبل
 أكرث هزا كاى. كتاب وجهه وؼلى وا ركي فً جالس فىت كاٌت أوً

 .ٌحوها شغفا أولك اليت األشٌاء

 وي الػذٍذ إجراء ؼرب الهخاوف تلك تقوٍض حاولت أٍضا لكين
 هًاك ٍكوى أى وحرظت. إدؼاءاتً حول بهًطقٌة والتفكري األبحاث،

 .الرأي فً ٍخالفاٌين قارئسي

 أبذو ٍجػلين يشء وجود حال ففً وطذاقٌة، لً تكوى أى أردت
 وجود أؼترب. تغٌريه بإوكاًٌ طالها رلك أؼرف أى أردت فقذ غبٌا،

 أى األفضل وي لكي ووهوبة، ٌػهة أؼهله فٌها خاطئة أشٌاء
 .األور إحتواء حاولت لزلك. وسبقا رلك أؼرف

 االٌتهاء ٍحاول وين جسءا أجذ الباٌتوٍسم، ؼي أتحذث حسي الٌوم، حىت
 أتػلن والزلت. يسء يشء أي ٍحذث أال آوال برسؼة ؼًه الحذٍج وي
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 بطرٍقة أفتحها أى لكي ؼًها، والذفاع أفكاري بػرض أكتفً أال
 .وػها بالتفاؼل لآلخرٍي تسهح

 تجربة كاٌت فقذ فكرٍة تجربة كتاب تألٌف ؼهلٌة كاٌت وا بقذر
 الغسٍرٍة للهشاؼر وأسهح وشاؼري، أستحرض كًت. أٍضا ؼاطفٌة

 ٌفسها، لتظهر الالواؼٌة وخاوفً أستفس أى حاولت. بتوجٌهً
 .وػها التػاول وي فأتهكي

 لتجربيت وشابهة وشاؼرٍة بتجربة أور كًت األولى، األسابٌغ خالل
 تػرٍض بإوكاًٌ ٍكي لن أٌه هو الوحٌذ والفارق. تًفٌزي كهذٍر
 .الغرفة فً الوحٌذ الشخض كًت. لهخاوفً آخر شخض

 وال. وػها التػاول ؼلً توجب اليت األلغام بػض بوجود أؼلن كًت
 .الوًتهٌة وػركة وهً – راتً وغ التػاول ؼلً ٍسال

 وأحٌاٌا – أرضا تطرحين أى لهخاوفً ٍهكي الزي الٌوم هو ٍوم كل
 الطػبة األوور وأفػل رلك، رغن أحارب ألًٌ لكي. رلك فً تًجح
 .وجسي جذ األور وجذت فقذت األحوال، كل فً
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 ترشٌح كتاب

 
 فكرة ؼي ٍذافغ الزي ”وازوكاتو لهارٍاٌا الرٍادٍة، الذولة“ كتاب أرشح

 كرصف ٌراه الزي – الحكووً التهوٍل وي الهذف فهن ٌيسء أًٌا
 التػلٌن وحل أوور ؼلى فاإلٌفاق وبالطبغ. كاستحهار ولٌس أووال،

 .بها ٌقوم اليت اإلستحهارات أؼهق بسي وي

 إٌه تفكري ركً، وأؼتقذ أٌه كتاب ؼظٌن.
 القطػة.ساهن جاٍك لٌفٌو ككتاب وساهن فً هزه 

 

 

https://www.amazon.com/Entrepreneurial-State-Debunking-Private-Economics/dp/0857282522
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 .دان شٌرب : ًُترجمت هره القطعة مه المحتوى بإذن كاتبها األصل           

 .مصطفى بوشه :ترجمها للعربٌة           

 .مدوىة ٍوىس به عمارة ىرشت ألول مرة بالعربٌة فً           

 

 

 ة وىرش العلم باللغة العربٌة.ساهم فً استرمارٍة توطني المعرف
 .إٍفٌاىا بسكال اشرت ىسخة أو أكرث مه رواٍة

https://superorganizers.substack.com/people/3316449
https://superorganizers.substack.com/people/3316449
https://mustaphabouchene.wordpress.com/%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84/
https://mustaphabouchene.wordpress.com/%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84/
https://youdo.blog/
https://youdo.blog/
https://youdo.blog/youarecool/
https://youdo.blog/youarecool/
https://youdo.blog/youarecool/

