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الدينية،  من هاجس مناسبتنا 
والدنيوية، البد من التأمل في الهدي 
الرباني في تسيير اإلنسانية كمنهج 
أفضل للحيــاة، والتميز املطلوب 
ألجيال متعاقــدة بالذات في هذه 
السنوات، وتداخل مصاحلها احمللية 

واخلارجية!
واألهم منها قبل املهم كما هي 
قصص القرآن العظيم محاكاة واقع 
األمة بالعقــل والبصر والبصيرة 
هو احملافظة علــى لغتنا العربية، 
األساس للبناء ونيل احترام العالم 
الواسع ملن يحترم ثقافتنا وأقولنا 
كما هي كنوز لغتنا يحسدنا عليها 
الواعي،  للعالم  القاصي والدانــي 

أعجمي والناطق العربي!
للتبصر  والهدف األساســي 
العظيمة من صيام،  باملناســبات 
وصالة، وأضحيــات، هو مناحي 
مع كل  احلياة األساسية تسامحاً 
ديانــات كتابية، ربانية، توازي ما 
مت طرحه بدستورنا الرباني، للرأي 
باإلقنــاع والدليل  والرأي اآلخر 
القاطع، والقدوة احلســنة، حاكما 

ومحكومني.
قد ال تنتهــي االختالفات في 
الرأي للصناعــة اخلتامية ويبقى 
التعليم هو مفتاحهــا لالنطالق، 
ونتذكر قول املولى عز وجل: (ن 
والقلم وما يسطرون) ڈ، وملن 
يدرك أساسها، ويتمنى حتصيلها 

أجياال متعاقدة، ودمتم.

ما أكثر البيوت املبنية من زجاج وما أن ترمى 
باحلجارة حتى تتهشــم، إن هذا املثل مثل رصني 
رزين عند أهل الرصانــة والرزانة: إن كان بيتك 
مــن زجاج ال ترم الناس باحلجارة، ولكن املثل ال 
يعجب بعض الناس ممــن أحتدث عنهم، واحلق 
ال يســتحى منه، هؤالء الناس هم الذين نصبوا 
أنفســهم مصلحني اجتماعيني، وأداروا ظهورهم 
للحق وساروا خلف أهوائهم وكشروا عن أنيابهم 

وتتبعوا أخطاء الناس.
ومع ذلك فهل فينا نحن البشر من هو خال من 
العيوب؟ أم هل فينا من هو سالم من اخلطأ؟، كلنا 
نخطئ واهللا وحده الكامل ســبحانه وتعالى، وقد 
رأيت وتابعت كثيرا من االنتقادات لشــخصيات 
عامة لها ثقلها في املجتمع بالصادر والوارد وبأدلة 
تكاد تكون أوهى من خيوط العنكبوت، وفي هذه 
االنتقادات إجحاف واضح، وجتن متعمد، وإسفاف 
مقيت، فهــل هذا اجلهبذ املنتقد لو كان مكان من 
انتقده سيكون أفضل منه؟ أو سيفعل ما لم يفعله؟
إن من يده في النار ليــس كمن يده في املاء 
وليس املخبر كاملعاين، وبال شك لن يكون أفضل 

حاال منه وهللا در املتوكل الليثي حيث يقول:
يــا أيهــا الرجــل املعلــم غيــره

التعليــم ذا  لنفســك كان  هــال 
تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا

كيمــا يصــح بــه وأنت ســقيم
ونــراك تصلــح بالرشــاد عقولنا

أبــدا وأنــت مــن الرشــاد عقيم
لقد أصبح النقد أسهل ما يكون عند هؤالء الناس 
وال أبالغ إذا قلت كشرب كوب ماء وليس مهما عند 
من ينتقد أن يعرف من انتقده املهم أظهر للناس 
بــأي صورة وال مانع أن أكون بصورة الشــتام 

السباب اللعان، وهي صورة قامتة.
وليس هذا فحسب بل يظهرون أنفسهم أنهم أهل 
الفهم وحدهم ومن سواهم صفر على الشمال، وإذا 
رأيت ما يقولونه خيل لك أنهم يتصدون إلى منكر 
أو فساد، واجلديد الغريب في األمر أنه انضوى 
إلى هؤالء بعض من حملة الشهادات العليا، فأين 
هؤالء من قول النبي ژ «إمنا بعثت ألمتم مكارم 
األخالق» وقوله أيضا: «ليس املؤمن بالطعان وال 
باللعان وال الفاحش وال البذيء»، فليس من حقي 
وحقك أن نسب أحدا وعلى املأل إال إن كنت ترضى 
بذلك على نفسك حينئذ تكون بال خلق وال خالق، 
اختلف معي كما شــئت وال تتعرض لشخصي 

وتظلمني وتقول فيما ليس في.
ما بالنا اليوم صرنا نتسابق على سب الناس 
ألقل األسباب حتى صارت هذه الصفة املشينة صفة 

نتباهى بها، وكأنها وشاح نصر أو رتبة عالية؟!
آن لهذه الظاهرة أن تنتهي، وأن تذهب إلى حيث 
حلت رحالها أم قشعم، فنحن لم جنبل على السب 
واللعن وإمنا على مكارم األخالق. ودمتم ساملني.

رحيل بوريس جونسون زعيم 
حــزب احملافظني ورئيــس وزراء 
بريطانيا يفرض نفســه اآلن على 
مواقع األخبار والتحليل، فماذا لو 
كان التحليل بعيون عربية من شعوب 
تنظر إلى عراقة الدميوقراطية األم في 
بريطانيا وتقارن دائما بني املمارسات 
هنا وهنــاك؛ ألن هناك دروســا 
مســتفادة ولكن ال نتوقف عندها 
كثيرا. ومن بينها هذا احلدث الذي 
مر دون هتافات أو ردود أفعال مثل 
«بالروح والدم نفديك يا جونسون» 
أو «نحن جميعا جونسون» أو أن 
هناك مؤامرة خارجية من أعداء الوطن 
أو غيرها من  تستهدف جونسون 
التبريرات بعيون وليس بفكر عربي 

في هذا العقد من الزمان. 
وقد تكون هناك أحداث وليست 
أخطاء؛ ألن القائد لدينا ال يخطئ، قد 
حتملها جونسون وأدت إلى سقوطه 
السياسي املدوي الذي نشهده اآلن 
وهي أحداث عامة وخاصة ولكنها 
الزعيــم وال قدراته على  ال متس 
االستمرار في حتمل مسؤولية القيادة 
ورسم ســطورها في دولة عريقة 
الدميوقراطية وقــد حملت لواءها 
إلى معظــم أنحاء العالم على الرغم 
من تاريخها االستعماري املعروف.

 فهل ينتبه مفكــرو العالم من 
الدميوقراطية  امليــول  أصحــاب 
العريقة  بالدميوقراطية  واإلعجاب 
في بريطانيا إلى كلمات السر التي 
أدت إلى سقوط جونسون قبل أن 
تتلوث الدميوقراطية العربية بأحداث 
الربيع العربي مثل  مستوردة عبر 
حريق البوعزيــزي في تونس أو 
باب العزيزية فــي ليبيا أو ميدان 
التحرير في مصر وغيرها من أحداث 
شهدناها وشهدها جونسون في أيام 
ليست ببعيدة في الزمان أو املكان، 
وكان ينبغي أال تغيب عن حسابات 
جونسون كسياسي مخضرم في 

بلد عريق الدميوقراطية. 
الدميوقراطية  وأصبحت كلمة 
تتكــرر اآلن على جميــع املواقع 
بلغات مختلفة  اإلخبارية ولكنهــا 
وبنوايا متعددة، فأحيانا يتحدث بها 
املستولون على السلطة وهم يعرفون 
جيدا أن شرعيتهم ال عالقة لها من 
قريب أو مــن بعيد بالدميوقراطية 
الشــعب للشعب  التي تعني حكم 
ولصالح الشعب بينما شعوبهم خلف 
األسوار وراء القيود على حرية الرأي 
والتعبير في عالم أصبحت السياسة 
تفتح أبوابا للغش والفساد وتصنع 
املنافقني في مدارس االنتهازية بني 
احلكومات والشعوب وتعطي األمثلة 
عن ممارسات تسيء للدميوقراطية 

شكال ومضمونا. 
وهذه النماذج للنفاق السياسي 
تزداد ضحاياه يوما بعد يوم بسبب 

التفسير املعيب للدميوقراطية.

قد يفســر بعض مبرري حدوث الغالء الذي 
طفا إلى الســطح مؤخرا بأن ســببه هو احلرب 
الروسية - األوكرانية اجلارية منذ نهاية فبراير 
املاضي ومازالت رحاها دائرة على الصعيد الدولي 
والتي ال يعلم إال اهللا ما سترســو عليه، ولكننا 
نتساءل: هل تلك احلرب فعال كما يرى املراقبون 
االقتصاديون أنها تؤثر على العالم بأســره، وأن 
مصدر القمح على الكرة األرضية هو أوكرانيا! قد 

يبدو هذا الرأي مفتقدا املصداقية الكاملة. 
وعلى أية حال فإن هذا الغالء احلاصل هو في 
تقديرنا مرده إلــى بعض ضعاف النفوس الذين 

يتحينون الفرص كيفما كانت وكلما كانت. 
إن ما يجري حتت نظر وسمع وزارة التجارة 
والصناعية ممثلة بإدارة حماية املستهلك هو أمر 
غير مقبول بتاتا، فكيف ارتفعت األســعار بهذا 
الشكل اجلنوني دون أن نرى خطوات فعلية جادة 
من قبل املعنيني لكبح جماح هذا الغالء الذي يطول 

اجلميع دومنا استثناء؟. 
وعودا على بدء نقول إن البضائع التي أصابها 
الغالء احلاصل حاليا ســدد املستورد ثمنها قبل 
احلرب الروسية - األوكرانية، وهذا هو ما يحصل 
في حقيقة األمر، فكيف يتم رفع األسعار لبضائع 

مت استيرادها قبل تلك األزمة؟!
إن في األمر لبس أو غبش غير واضح يجب 
أن يكون دور املسؤولني في الدولة تقدمي تفسير 
أو توضيح تفصيلي حول هذه القضية. أو فليتم 
كبــح جماح الغالء وفق رؤية حماية املســتهلك 
وتدخله في هذا الصدد لوضع األمور في نصابها. 

هذا من جانب. 
من جانب آخر نرى أننا لو أوردنا نفس املبدأ 
السابق مع بوادر ظهور أي أزمة عاملية يطفو معها 
الغالء إلى السطح ويظهر فيها جشع البعض من 
ناقصي الضمير والذين ال يهمهم من يتضرر كائنا 
من كان. ونقول إن نســبة الضريبة التي يدفعها 
التاجر في هذا البلد هي نسبة متواضعة جدا جدا 
مقارنة بأرخص بلد في رسوم وضرائب اجلمارك. 
وبالتالي فإنه ال يحق لهذا التاجر أن يفرض نسبة 
ربح عالية، فلماذا اجلشع هنا؟ ذلك اجلشع الذي 
يأتي على ظهر املســتهلك املسكني! وبالتالي فإن 
ما يجري في الشــارع اليومــي جند أن احلاجة 
لتعزيز الرقابة والتفتيش على احلركة االقتصادية 
والتجارية تتطلب زيادة مكاتب التفتيش والرقابة 
على ما يجري، ونقول في ختام مقالنا هذا: نعم 
ملزيد من تعزيز الدور الرقابي والتفتيشــي من 

وزارة التجارة. واهللا من وراء القصد.

نعم.. اهللا أكبر وهللا احلمد على كل 
النعم التي ننعم بها ولم نصنها كما يجب، 
ولم نتق اهللا في أماناتنا، وعهودنا، كما 
أقسمنا باسمه سبحانه الذي ال يخفى 
عليه شيء في األرض وال في السماء، 
القائل سبحانه (وقفوهم إنهم مسؤولون).

ليت د.عبداهللا العتيبي معنا ليشاركنا 
الفرحة التي كنــا ننتظرها بعد معاناة 

وصبر.
هذه الفرحة التي حققها لنا ســمو 
أميرنا املفدى أطال اهللا بعمره وحفظه 
ورزقه الصحة والعافية، وســمو ولي 
عهده األمني حفظه اهللا وسدد على دروب 
اخلير خطاه، فلهم من الشعب السمع 
والطاعة والدعم والسند والدعاء الصالح.
٭ ملــن يهمه األمــر: رجائي مــن وزير 
اإلعــالم أن يعيد لنا الزمــن اجلميل 
بعرض هذه األعمــال اجلليلة للدكتور 
العتيبي والعدواني وبورســلي وأحمد 
باقر والديكان وغيرهم، انشروا األمل 

والبهجة التي فقدناها.

توضيح يضع املسؤولني بالوزارة في 
دائرة التقاعس عن أداء أعمالهم املكلفني 
بها واملتضمنة حماية جيوب املستهلكني 
من جشع جتار األزمات الذين بيدهم 

التحكم في األسعار.
أزمات  املاضية  األيام  عشنا خالل 
متكــررة ولم نر محاســبة من قبل 
التجارة جتاه  املســؤولني في وزارة 
شركات الدواجن أو أصحاب بسطات 
األسماك أو مربي األغنام، ما ساهم في 
توسع دائرة هذا الغالء الفاحش الذي لم 
تتخذ الوزارة أي محاسبة على مفتعليه.
بات من الضــروري الضرب بيد 
من حديــد ومحاســبة كل متالعب 
باألسعار ساهم في هذه األزمة.. ومنا 
إلى املسؤولني فّعلوا دوركم واسحبوا 
التراخيص من كل مخالف حتايل على 

القانون من أجل زيادة أرباحه.

الفرنسية، لنشهد على فرنسا جديدة 
كلنا يعرفها اليوم، بالد اجلمال وعاصمة 

األناقة ومرتع الطبيعة اخلالبة.
إن فرنسا والكويت جتمعهما عالقات 
تاريخية، وفي مقال سابق كتبت أننا 
كدولتــني تطلعان على نافــذة العالم 
املتحضر نأمل فــي توثيق العالقات 
الثقافية واالجتماعيــة واالقتصادية 

أكثر وأكثر.
بدوري، أهنئ الرئيس الفرنســي 
مانويل ماكرون بالعيد الوطني لبالده 
والشــعب الفرنســي العزيز وأبارك 
للسفيرة الفرنسية في الكويت «كلير 
باليوم  القنصلية  لوفيشــر» وطاقم 
أن تبقى  الفرنســي، متمنيا  الوطني 
فرنسا يعمها الرخاء واألمن والسالم 
وأن تؤمن بالقضايا العربية وتســهم 
في حلها حال عادال، السيما أن اليوم 
التحرير  الفرنسي.. هو يوم  الوطني 
لنهج العدالة اإلنســانية ملجتمع خال 

من اإلقطاعيني.

صياغة قياس األثر، قد يجعلها عائقا 
في حد ذاتها، كاستخدام مصطلحات 
على غرار: إحداث تغيرات مجتمعية، 
وتغيير إيجابي مجتمعي، ونشر مبادئ، 

وغيرها.
ويشكل إشــراك أصحاب العالقة 
املعنيني، والقدرة على اختيارهم حتديا 
آخر، فقلة وعي هؤالء بأهمية قياس 
األثر قد تدفعهم الى عدم املشاركة فيه. 
يضاف الى ذلك أن بعض املشروعات 
قد حتتاج إلى وقت زمني طويل لقياس 
أثرها، خاصة تلك املتعلقة بالتغيرات 
القيمية والثقافية، وفي بعضها اآلخر قد 
تنعدم القدرة على متييز سبب التغيرات 
الواقعة، وهل كان نتاجا لعامل واحد 

أو مجموعة من العوامل املتصاحبة.
وفي احملصلة فإن قياس األثر مهما 
بدا جذابا ومغريا للبعض، فإنه ليس 
متاحا للجميع وال مطلوبا دوما، حتى 
ال يكون لدينا جهل مركب باملعلومات، 
وينبغي أن تكون لدينا اجلراءة بالقول 
بأننا لن نقيس األثر! وفي حال القياس 
البد أن يبقى مرهونا مبا حتاول املنظمة 
حتقيقه وما متلكه من خبرات وموارد، 
مع التذكير بأن الهدف الرئيس لقياس 
األثر هو احلصول على أرقام واقعية 
القرار على تقييم  ملســاعدة صناع 
مزايا االســتمرار في استراتيجيتهم 
أو حتسينها واتخاذ قرارات بشأنها 
وليس مجرد القول بأننا نقيس األثر!

احلماس، وتزلزل قواعد الفساد، فحني 
امتطى فرسان قادة اإلصالح خيولهم، 
وسلوا سيوفهم، ارتعدت فرائص الفاسدين 
واملفسدين، وانهارت قواهم واستسلموا، 
وأشرقت شموس اخلير والصالح، بهذه 
األيام املباركة. والكل يردد اهللا أكبر اهللا 
أكبــر اهللا أكبر.. ال اله إال اهللا.. اهللا أكبر 

اهللا أكبر وهللا احلمد.
نعم.. اهللا أكبر.. ميهل وال يهمل.

حسب أنواع األغنام سواء كانت محلية 
أو مســتوردة مع إلزام التاجر بهذه 
األسعار ألنه من غير املعقول أن نشاهد 
هذه األســعار اجلنونية وال نرى أي 
محاسبة جتاه من يتالعب في األسعار.

صمت الوزارة حيال تلك األمور دون 

األرض أعلن أنها قابلة لالسترداد بسعر 
مرهق» هكذا كتبت الكتب التي تعنى 
بالتاريخ الفرنسي هذه السطور الذي 

تلت اقتحام سجن الباستيل.
لقد استطاعت الثورة الفرنسية أن 
حتقق السيادة الوطنية، ومنها حترير 
الفرد أو العدالة، ومعاجلة اجلهل والبؤس 
عبر التعليم والعمل والدعم السياسي 
للمواطن عبر منهــج وطريق الثورة 

املجتمع، واالحتياجات اإلنسانية.
ويضــاف لذلك أن املشــروعات 
ليســت على نســق واحد، فمنها ما 
أثره معنوي، وآخــر أثره اجتماعي، 
ومنها ما يسعى إلى حتقيق االستدامة 
املالية، ومــن ثم فكل منط من أمناط 
املشروعات يحتاج إلى طرق للقياس 
وأدوات علمية تتماشــى مع طبيعة 
الهدف املــراد قياس أثره، خاصة مع 
تنوع املنهجيات واألدوات. ومن هنا، 
فإن االفتقار لتحديد األدوات العلمية 
أثر املشاريع  لقياس  املالئمة  الدقيقة 

يعد حتديا بارزا.
وقد يغدو قياس األثر خارج نطاق 
القدرة بسبب كبر حجم األهداف املرجو 
حتقيقها، والتي قــد تصل إلى عدم 
الواقعية في بعــض األحيان، كما أن 
كبر نطاق املصطلحات املستخدمة في 

 يــا بحــور ديرتنــا ارفقــي
اجلميلــة  املعانــي  بأهــل 

يا شــموس ديرتنــا أحرقي
الهزيلــة  الغصــون  كل 

يــا دروب ديرتنــا اســحقي
الدخيلــة اخلطــاوي  كل 

چــان أنتي قصدك تســبقي
األصيلــة الشــعوب  مثــل 

كلمات تدق نواقيس الصحوة، وتشعل 

نشاهد أي إجراء اتخذ جتاه من ساهم 
في تلك الزيــادة املصطنعة أو حتركا 

خالل أيام العيد.
يجب علــى وزارة التجارة تفعيل 
دورها الرقابي في مراقبة هذه األسواق 
طوال أيام السنة، وحتديد أسعار البيع 

وإعطاء احلقــوق للعاملني من الطبقة 
الكادحة، لقد صدرت املراسيم الصادرة 
في الفترة من ٥ إلى ١١ أغسطس ١٧٨٩، 
وكان قد كتب أحد النواب: «لقد فعلنا 
ذلك خالل عشر ســاعات، وكان من 
املقرر أن يســتمر ذلك لشهور ووقع 
في املراسيم، إلغاء العبودية الشخصية 
والكدح واحلق فــي الصيد، في حني 
أن احلقوق احلقيقية التي تثقل كاهل 

األمثل واملتاح دوما.
فبداية ال توجــد معايير واضحة 
لقياس األثر، حيــث إن مفهوم األثر 
في حد ذاته اليزال مفهوما مرنا غير 
واضح عند الكثير، وهو ما يصاحبه 
مزيد من الصعوبة في حتديد معايير 
وطرق ومنهجيات قياسه، وحتى اآلن لم 
يتحقق إال اتفاق ضئيل على مجموعة 
من املقاييس الصارمة والسريعة في 

هذا اإلطار.
كما يشكل نقص البيانات الثانوية أو 
األساسية حتديا كبيرا، إذ البد لقياس 
األثر من حتليــل البيانات املتوافرة، 
ومن جهة أخرى تلعب البيروقراطية 
املفرطة في املنظمة دورا سلبيا، حيث 
تبطئ عملية صنع القرار وتسهيالت 
قياس األثر في املنظمة التي يجب أن 
تكون سريعة في االستجابة حلاجات 

رحمك اهللا أستاذي د.عبداهللا العتيبي، 
كم اشتقنا لقصائدك الوطنية الصادقة، 
وكم كنــت أمتنى أن تكون بيننا اليوم 
وترى االنتفاضة السامية ضد الفساد 
بقيادة والدنا صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، حفظه اهللا، وعضيده سمو 
ولي عهد األمني الشيخ مشعل األحمد، 

حفظه اهللا.
كم كنت أمتنى أن أســمع اليوم ما 
تفيض بــه قريحتك الشــعرية وانت 
تستشعر انتفاضة القيادة ضد الفساد 
وترى الفرحة في عيون الشــعب وفي 
قلوبهم نشــوة االنتصار، ليتك بيننا 
يا أستاذي لتســمع «األرض بتتكلم» 
بأشعارك التي تغنت بها سناء اخلراز 
بأعلى صوتها منذ أربعني عاما وقدر اهللا 
أن تُسمع وتفهم بهذا الزمن، كلماتك التي 
بشرت بها بقدوم اإلصالح والصاحلني 
كنا نسمعها ونرددها لعل من يسمعها 
يعي ما كنت تقصده وتسعى إليه.. كنت 

تقول:

قبل كل مناسبة وحتديداً مناسبة عيد 
األضحى املبارك، نطالب من املسؤولني في 
وزارة التجارة دائما بالتدخل، ومراقبة 
أســعار بيع األغنام قبل العيد، وكذلك 
احلال لهيئة الزراعة والثروة احليوانية 
الذي كان دورها مفقودا خالل هذه األزمة 
رغم الدعم احلكومي لألعالف وتوفير 
اجلواخير املمنوحة ملربي املاشية لسد 

احتياج السوق الكويتي.
خالل فترة شراء األضاحي الحظنا 
أن األسعار خيالية، قفزت من ١٢٠ إلى 
الصعود حتى استقرت  لتواصل   ١٥٠
في بعض األســواق عند ٢٢٠ دينارا، 
ما دعا املواطنني واملقيمني إلى التذمر، 
ومطالبتهم املســتمرة بتدخل وزارة 
التجــارة لضبط األســعار في هذه 
األسواق، ولكن ال حياة ملن تنادي، ونحن 
على مشارف نهاية موسم األضاحي، لم 

حتتفل اجلمهورية الفرنسية بعيدها 
ويومها الوطني في الرابع عشــر من 
يوليو كل عام «يوم الباستيل» والذي 
يعتبر أيضــا «يوم االحتاد» جزء من 
اليوم الوطني الفرنسي.. كانت نقطة 
التحول احلقيقية في مرتكزات الثورة 
الفرنسية حينما اخترقت جدران سجن 
الباستيل لتحرير املظلومني عام ١٧٨٩ 
وتوحيد فرنسا على الدستور الوطني 

اجلامع عام ١٧٩٠.
إن اجلمهورية الفرنسية وتاريخها 
السياسي احلافل من احلكم امللكي الذي 
عزز الطبقية في املجتمع الفرنسي لقمع 
الطبقة الثالثة من الشعب، حينما أقال 
امللك لويس السادس عشر وزير املالية 
جاك نيكير الذي كان يبدي تعاطفه مع 
هذه الطبقــة املقموعة، وإنهاء النظام 

اإلقطاعي في فرنسا.
إن القارئ لتاريخ فرنسا احلديث 
يجد أن الدستور الفرنسي قد أعطى 
املواطن الفرنسي حرية التعبير عن الرأي 

بات موضوع قياس األثر والتأثير 
فــي القطاع الثالث وغير الربحي من 
بني املوضوعات اجلاذبة وذات األهمية، 
وقد انتشر على نطاق واسع، وشهد 
تطورات عدة، سواء من حيث األدوات 

أو املجاالت التي يستخدم فيها!
ومن بني املنهجيات املشهورة، في 
 Social Return on قياس األثر، منهجية
Investment (SROI) العائد االجتماعي 
على االستثمار، وهي وسيلة لقياس 
القيمة املالية املضافة تقوم على مبادئ 
معينة ومتعلقة باملوارد املستثمرة، مثل 
القيمة البيئية واالجتماعية، والتي ال 
التقليدية،  املالية  تعكسها احلسابات 
ومن املمكن ألي جهة استخدامها لتقييم 
التأثير احلاصل على أصحاب املصلحة 
وحتديد طرق حتسني األداء وتعزيز أداء 
االستثمار، كما ميكن قياس األثر عبر 
بوابة استطالعات الرأي مثال كواحدة من 
أهم املدخالت، ولكل وسيلة إيجابياتها 

وحتدياتها اخلاصة.
ورغم هــذه الهالة واجلاذبية التي 
يحظى بها قياس األثر لدى املنظمات 
غير الربحية واإلنسانية، خاصة تلك 
التي جتد نفسها موضع املساءلة من 
التي قدموها  مانحيها عن األمــوال 
وكيفية إنفاقها، وقد يلحون في طلب 
اإلثبات على تأثير مســاهماتهم على 
قضية أو قضايا معينة، إال أن قياس 
األثر ليس بتلك السهولة، وليس اخليار 
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