ﻣﻧﻊ تﺿﺎرب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ فﻲ مﻛﺎن اﻟﻌﻣل
دﻟﯾل ﺣول ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺿﺎرب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻣﯾرﺳﻲ ﻛور

ﯾﻘدّم هذا اﻟﻣﺳﺗﻧد توﺟﯾﮭﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ حول سﯾﺎﺳﺔ مﯾرﺳﻲ كور اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ بﺗﺿﺎرب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ فﻲ مﻛﺎن اﻟﻌﻣل .وﺗﺟدر
اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن هذا اﻟدﻟﯾل يﺷﻛل بدﯾﻼً عن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ بل يﺳﻠط اﻟﺿوء عﻠﻰ أﺑرز اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ قد
.ﯾواﺟﮭﮭﺎ أﻋﺿﺎء اﻟﻔرﯾﻖ خﻼل مﻣﺎرﺳﺔ مﮭﺎﻣﮭم وﯾﺳﺗﻌرض اﻟﺧطوات اﻟﺗﻲ يﻣﻛن اﺗﺧﺎذھﺎ لطﻠب اﻟﻣﺳﺎﻋدة
ﺗﻠﺗزم مﯾرﺳﻲ كور بﺿﻣﺎن بﯾﺋﺔ عﻣل يﺗﺻرف فﯾﮭﺎ كل فرد بﺄﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻟﺳﻠوك اﻷﺧﻼﻗﻲ ،وﻧﺷدد عﻠﻰ أن
.ﻣﻧظﻣﺗﻧﺎ تﺗﺳﺎھل مﻊ تﺿﺎرب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ بﯾن أﻋﺿﺎء فرﯾﻘﻧﺎ
ﯾﻣﻛن اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ دورة اﻟﺗﻌﻠم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ ﻧظﺎم إدارة
: Talent.MercyCorps.orgاﻟﻣواھب ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﺎﻟﻲ

ﯾﻣﻛن اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺿﺎرب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
.ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟرﻗﻣﯾﺔ

ﺗﻧص ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﯾرﺳﻲ ﻛور ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻛل ﺷﺧص وواﺟﺑﮫ ﺑﺈﺧﺑﺎر ﺷﺧص آﺧر ﻋن أي ﺗﺿﺎرب ﻣﺣﺗﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ .ﻓﻲ ﺣﺎل
ﺳﻣﻌتَ أو ﻋﻠﻣتَ ﺑﺣدوث وﺿﻊ ﻣﻣﺎﺛل ،ﯾﺟب ﻋﻠﯾك إﺑﻼغ اﻟﻣﺷرف ﻋﻠﯾك أو ﻗﺎﺋد ﻣوﺛوق أو اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﺧط اﻟﺳﺎﺧن ﻟﻠﻧزاھﺔ.
.وﯾﻣﻛﻧك إﺑﻘﺎء ھوﯾﺗك ﺳرﯾﺔ ﻋﻧد ﺗﻘدﯾم اﻟﺑﻼغ ﻋﺑر أي ﻣن ھذه اﻟﺧﯾﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
ﻣن دون ﺧوف

:ﻣن اﻟﻣﻔﯾد ﻓﮭم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺗﺿﺎرب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ھو مﺎ يﺣدث حﯾن تﺗداﺧل
اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أو اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ أو اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﻷﺣد أﻋﺿﺎء اﻟﻔرﯾﻖ مﻊ مﻣﺎرﺳﺔ هذا اﻟﻌﺿو
ﻟﻣﮭﺎﻣﮫ تﺣﻘﯾﻘًﺎ لﻣﺻﻠﺣﺔ مﯾرﺳﻲ كور اﻟﻔﺿﻠﻰ
أﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ھم واﻟدا عﺿو اﻟﻔرﯾﻖ وإﺧوﺗﮫ وأزواﺟﮫ
وﺷرﻛﺎؤه وأطﻔﺎﻟﮫ أو أي شﺧص يﻘﯾم مﻌﮫ .وﻗد
ﯾﺷﻣل هؤﻻء فﻲ بﻌض اﻟﺣﺎﻻت أﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
.اﻵﺧرﯾن أو اﻷﺻدﻗﺎء اﻟﻣﻘرﺑﯾن
اﻟطرف ذو اﻟﺻﻠﺔ ھو أﺣد أﻋﺿﺎء اﻟﻔرﯾﻖ أو أﺣد أﻓراد
عﺎﺋﻠﺗﮫ اﻟﻣﻘرﺑﯾن أو أي جﮭﺔ يﻣﻠك فﯾﮭﺎ ﻋﺿو اﻟﻔرﯾﻖ أو
أﺣد أﻓراد أﺳرﺗﮫ مﺻﻠﺣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣزاﯾﺎ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﺣَﻘﺔ ﻗد تﺷﻣل ﻣزاﯾﺎ يﺣﺻل عﻠﯾﮭﺎ
ﻋﺿو اﻟﻔرﯾﻖ وﻻ تﻘدﻣﮭﺎ عﺎدة ً مﯾرﺳﻲ ﻛور فﻲ ﺳﯾﺎق
اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎدي ،بﻣﺎ فﻲ ذﻟك اﻻﻧﺧراط ﻓﻲ تﻌﺎﻣﻼت
تﺷﺎرك فﯾﮭﺎ مﯾرﺳﻲ ﻛور ﺑدون ﻋﻼﻗﺔ عﺿو اﻟﻔرﯾﻖ
اﻟﻣﻌﻧﻲ ،أو كﺷف مﻌﻠوﻣﺎت ﺳرﯾﺔ ﻟطرف ذي صﻠﺔ
يﻧﺎﻓس لﻠﺣﺻول عﻠﻰ ﻓرﺻﺔ مﻊ مﯾرﺳﻲ ﻛور

إذا رأﯾتَ أو ﺳﻣﻌت ﻋن ﺗﺿﺎرب ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ،ﺗذ ّﻛر أن ﺗﺳﺎھم
ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋﺑر اﻹﺑﻼغ ﻋﻧﮭﺎ ﻟﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻣل
ﺿﻣن ﺑﯾﺋﺔ أﺧﻼﻗﯾﺔ وﻟﻠﺣرص ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻔﺎدة اﻟذﯾن ﻧرﯾد ﻣﺳﺎﻋدﺗﮭم
ً
ﻣراﺳﻼ و/أو ﺷﺎھدًا و/أو ﺿﺣﯾﺔ ،ﻻ
ﻣن اﻟﻣوارد .ﺑﺻﻔﺗك
ﯾﻘﺗﺿﻲ دورك ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﯾﻖ ،ﻓﮭذه اﻟﻣﮭﻣﺔ ﺳﺗﺗم ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ
ﺳرﯾﺔ ﻣﻌﺗﻣدة
ﻣن ﺷﺄن دﯾﻧﺎﻣﯾﺎت اﻟﻘوة وأدوار اﻟﺟﻧﺳﯾن وﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة
اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ أن ﺗﺳﮭم ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ ﻏﯾر اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ.
ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻘواﻋد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،ﻟن
ﺗﺗﺳﺎھل ﻣﯾرﺳﻲ ﻛور ﻣﻊ ﺗﺿﺎرب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ وﻓﻖ ﻣﺎ ھو ﻣﺑ ّﯾن ﻓﻲ
.اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
ﺛﻣﺔ أﺳﺑﺎب كﺛﯾرة تدﻓﻊ اﻟﺷﺧص إﻟﻰ اﻟﺗردد فﻲ
اﻟﺣدﯾث أو طﻠب اﻟﻣﺳﺎﻋدة إذا رأى أو سﻣﻊ عن
ﺗﺿﺎرب فﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ .وﻣن هذه اﻷﺳﺑﺎب نذﻛر
اﻟﺧوف من اﻟﺗﻌرض لﻼﻧﺗﻘﺎم أو من عدم تﺻدﯾﻘﮫ أو
ﻋدم أﺧذه عﻠﻰ مﺣﻣل اﻟﺟد .لﻛن ﯾﺟب أن ﺗﻌﻠم أن ﻣﯾرﺳﻲ
ﻛور ﺳﺗﺄﺧذ ﻛل اﻻدﻋﺎءات ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻣل اﻟﺟد .وﻟن ﯾﺗم اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﻣﻊ
اﻻﻧﺗﻘﺎم ﺑﺳﺑب ﺑﻼﻏﺎت ﯾﺗم ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ ﻋن ﺣﺳن ﻧﯾﺔ ،ﺣﺗﻰ ﻟو ﻟم ﺗﻛن
.ﻏﯾر ﻣﺛﺑﺗﺔ
ﻣن اﻟﺿروري أن ﯾﺣﺗرم اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺟدﯾﺔ ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻻدﻋﺎءات.
إذا أﺧﺑرك أﺣد أﻋﺿﺎء اﻟﻔرﯾﻖ ﺑﺎﻻﺷﺗﺑﺎه ﺑوﺟود ﺗﺿﺎرب ﻣﺻﺎﻟﺢ،
ﻓﺎﺻﻎِ إﻟﯾﮫ وﺳﺎﻋده ﻋﻠﯩﺎﻹﺑﻼغ

!ﺗذﻛّر ھذه اﻟرواﺑط

Mercycorps.org/integrityhotline
أو
integrityhotline@mercycorps.org

ﺗﻛﻠم

وأﺟﻮﺑﺔ ���
.ﺗﺳﺗﻘﺑل ﻣﯾرﺳﻲ ﻛور اﻟﺑﻼﻏﺎت ﻣﺟﮭوﻟﺔ اﻟﮭوﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﺧط اﻟﺳﺎﺧن ﻟﻠﻧزاھﺔ
ﻛل اﻟﻣدراء ﻣﻠزﻣون ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﻋن ﺣﺎﻻت اﻻﺷﺗﺑﺎه ﺑﺗﺿﺎرب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ إﻟﻰ
ﻓرﯾﻖ اﻷﺧﻼﻗﯾﺎت .إنّ إﺑﻼغ ﻣدﯾرك ﯾﻌﻧﻲ أﻧك أدّﯾت واﺟﺑك؛ وﻟﻛن ﺑوﺳﻌك
ﺿﺎ اﻹﺑﻼغ ﻋن ﻣﺧﺎوﻓك ﻋﺑر اﻟﺧط اﻟﺳﺎﺧن ﻟﻠﻧزاھﺔ أو إﻟﻰ ﻓرﯾﻖ
أﯾ ً
.اﻷﺧﻼﻗﯾﺎت ﻣﺑﺎﺷرة ً
ﺗﺄﺧذ ﻣﯾرﺳﻲ ﻛور ﻛل اﻟﺑﻼﻏﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻣل اﻟﺟد وﺳوف ﺗﺗﺻرف ﺣﯾﺎل
اﻟﺑﻼغ اﻟذي ﺗﺗﻠﻘﺎه .ﺳﯾﺗم اﻟﺗﺣﻘﯾﻖ ﻓﻲ اﻻدﻋﺎء ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻌ ّﻣﻘﺔ
وﻣوﺿوﻋﯾﺔ .وﻗد ﺗؤدي اﻻدﻋﺎءات اﻟﺧطﯾرة ﺑوﺟود ﺗﺿﺎرب ﻓﻲ
.اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ إﻟﻰ ﺗوﻗﯾف اﻟﻣﺷﺗﺑﮫ ﺑﮫ ﻣؤﻗﺗًﺎ ﻋن اﻟﻌﻣل ﺧﻼل ﺳﯾر اﻟﺗﺣﻘﯾﻖ
ﯾﻧطوي ھذا اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو ﻋﻠﻰ اﺣﺗﻣﺎل ﺣدوث ﺗﺿﺎرب ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻷن
ﻣﺻﺎﻟﺣك اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أو ﻣﺻﺎﻟﺢ أﺣد أﻗﺎرﺑك ﺑﺎﺗت ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر
اﻟﺗﺟﺎر .ﻟﻛن اﺗﺑﺎع ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺷراء اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻟدى ﻣﯾرﺳﻲ ﻛور واﻟﺣرص ﻋﻠﻰ
اﻟﻛﺷف ﻋن ﻛل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك ﻣن ﺧﻼل ھذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﯾﺳﺎھﻣﺎن ﻓﻲ
.ﺿﻣﺎن ﻋدم ﺣدوث أﻋﻣﺎل اﺣﺗﯾﺎﻟﯾﺔ أو اﻧﺗﮭﺎﻛﺎت ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺿﺎرب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
ﺑﻐﯾﺔ اﻟﺗﺄﻛد من عدم اﻧﺗﮭﺎﻛك أﻧت وآﺧرﯾن لﺳﯾﺎﺳﺔ تﺿﺎرب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
اﻟﺧﺎﺻﺔ بﻣﯾرﺳﻲ كور ،تذﻛر اﻟﻘﯾﺎم بﺎﻵﺗﻲ :اﻟﻛﺷف عن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ،
واﻻﻋﺗذار عن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ،واﻹﺑﻼغ عن اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ قد تﺷﮭد عﻠﯾﮭﺎ .راﺟﻊ
.ﺳﯾﺎﺳﺗﻧﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ بﺗﺿﺎرب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ كﺎﻣﻠﺔً لﻣزﯾد من اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل

ﺗﺗﺷﻛل ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﺛﺎﻻً ﻋن ﺗﺿﺎرب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ .ﻓﺈدراج اﺳم ﻋﻣﺗك ﯾﻌﺗﺑر
ﺿرﺑًﺎ ﻣن اﻻﺣﺗﯾﺎل ،ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﺗﻠﻘﻲ ﺣﺻﺔ ﻣن اﻟﺗوزﯾﻌﺎت ھو ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ
ﻋﻣوﻟﺔ .ﻛﻣﺎ أن ﻛل اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﻠدان ﺗﻌﺗﻣد ﻣﻌﺎﯾﯾر أھﻠﯾﺔ ﻣﺣددة
ﻣﺳﺑﻘًﺎ ،وﻻ ﯾﺗم إدراج ﺳوى أﺳﻣﺎء اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﺗم اﻟﺗدﻗﯾﻖ ﻓﯾﮭم ﻋﻠﻰ
اﻟﻧﺣو اﻟﺳﻠﯾم ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن .ﻻ ﯾﺟوز ﻣطﻠﻘًﺎ ﻷﻋﺿﺎء اﻟﻔرﯾﻖ ﺗﻠﻘﻲ
أي دﻓﻌﺔ ﻣن أﺣد اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن
ﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﺟدًا أن ﺗرﻏب ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة أﺣد أﻓراد أﺳرﺗك .ﻟﻛن ﻣﯾرﺳﻲ ﻛور
ﺗﻣﺎرس أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ ﺑﻣوﺟب ﺳﯾﺎﺳﺔ إﻧﺻﺎف وﺷﻔﺎﻓﯾﺔ .ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﻛﺷف ﻋن
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳرﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﯾرﺳﻲ ﻛور ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋدة ﺷﺧص آﺧر
ﺿﺎ
ﻋﻠﻰ ﻧﯾل ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻏﯾر ﻋﺎدﻟﺔ ھو ﺿرب اﺣﺗﯾﺎل .وﯾﺷﻛل ھذا اﻟﻣﺛﺎل أﯾ ً
ﺗﺿﺎرب ﻣﺻﺎﻟﺢ وﯾﻧﺗﮭك ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺿﺎرب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﺎ .وﻣن
اﻟﻣرﺟﺢ ﻋﻧد إﻗداﻣك ﻋﻠﻰ ﻣﺛل ھذه اﻷﻋﻣﺎل أن ﺗﺧﺳر وظﯾﻔﺗك ﻣﻊ ﻣﯾرﺳﻲ
 .ﻛور وأن ﯾﻔﻘد ﺷﻘﯾﻘك اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﯾرﺳﻲ ﻛور ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل

ﻛﻼم ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

أﺳﺌﻠﺔ

ﻲ ذﻛر اﺳﻣﻲ ﻋﻧد ﺗﻘدﯾم ﺑﻼغ ﻋن
ھل ﯾﺟب ﻋﻠ ّ
ﺗﺿﺎرب ﻣﺣﺗﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ؟

إذا أﺧﺑرت ﻣدﯾري ﻋن اﻻﺷﺗﺑﺎه ﺑوﺟود ﺗﺿﺎرب ﻣﺻﺎﻟﺢ
ﻟﻛﻧﮫ ﻟم ﯾﺑﻠﻎ ﻓرﯾﻖ اﻷﺧﻼﻗﯾﺎت ،ﻓﻣﺎذا أﻓﻌل؟

ﻣﺎذا ﯾﺣدث ﺣﯾن أﺑﻠّﻎ ﻋن ادﻋﺎء أو اﺷﺗﺑﺎه ﺑوﺟود ﺗﺿﺎرب ﻓﻲ
اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ؟

أﺣد أﻗﺎرﺑﻲ ﯾرﻏب ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻛﺗﺎﺟر ﻣﻊ ﻣﯾرﺳﻲ ﻛور ﻛوﻧﮫ ﯾﻘدم
ﺧدﻣﺔ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺄﺣد ﺑراﻣﺟﻧﺎ .ھل ھذا ﺗﺿﺎرب ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ؟

ﻓﻲ حﺎل وﺟود موﻗف يﻧطوي عﻠﻰ تﺿﺎرب مﺣﺗﻣل فﻲ
اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ،مﺎ اﻟذي يﺟدر بﻲ فﻌﻠﮫ لﻠﺗﺄﻛد من تﺣﻘﻖ
ﻣﯾرﺳﻲ كور من هذا اﻟﻣوﻗف وﻣواﻓﻘﺗﮭﺎ عﻠﯾﮫ ،وﻣن عدم
اﻧﺗﮭﺎك سﯾﺎﺳﺗﻧﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ بﺗﺿﺎرب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ؟

ﺗﻌﯾش ﻋﻣﺗﻲ وﻋﺎﺋﻠﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘر ،ﻓﻘد ﺗو ّﻓﻲ ﻋﻣﻲ ﻣﻧذ ﻋﺎﻣﯾن وﻻ
ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻋﻣﺗﻲ اﻟﻌﻣل .وﺑﻣﺎ أن ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗوزﯾﻊ اﻟطﻌﺎم ﻟدﯾﻧﺎ ﯾﮭدف إﻟﻰ
ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن ،ھل ﯾﻣﻛﻧﻧﻲ إدراج اﺳم ﻋﻣﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ؟ وھل
ﺗﻌﺑﯾرا ﻋن ﺷﻛرھﺎ؟
ﻣن اﻟﻣﻘﺑول أن ﺗﺗﻘﺎﺳم ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻌﻲ
ً

ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺗﻲ أن ﯾﺳﺎﻋد اﻟﻣرء أﻓراد ﻋﺎﺋﻠﺗﮫ ،وﺷﻘﯾﻘﻲ
ﻣﺗﺟرا ﻟﺑﯾﻊ أﻏراض ﺗﺣﺗﺎﺟﮭﺎ ﻣﯾرﺳﻲ ﻛور ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﯾﻌﮭﺎ.
ﯾﻣﻠك
ً
ﻟم ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﻲ أن أﺧﺑر ﺷﻘﯾﻘﻲ ﻣﺳﺑﻘًﺎ أﻧﻧﺎ ﺳﻧﺷﺗري ﺗﻠك
َ
اﻷﻏراض ،واﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﺳﻧﻧﻔﻘﮫ ﻟﺷراﺋﮭﺎ؟

ﺗﻛﻠم
أﯾﻠول/ﺳﺑﺗﻣﺑر 2020

ﻣن دون ﺧوف

