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واطن (حسن عاشور حيدر) دعوته القضائية قدم ا
لتبديل (لـقبه) وجعله (الكناني) بدال من (فراغ) فمن
ديـريـة خالل خمـسة لـديه اعتـراض مـراجعـة هـذه ا
عـشر يـوما من تـاريخ الـنشـر وبعـكسه سـوف تنـظر
ادة (٢٢) ـديرية بطـلبه استنـادا الى احكام ا هذه ا
من قـانون الـبـطـاقـة الـوطـنـيـة رقم (٣) لـسـنة ٢٠١٦
ــعــدل عــلـى ان يــكــون الــنــشـــر بــأسم مــديــر عــام ا

اجلنسية احملترم. مع التقدير.
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Edward) ِكان عالمُ األرصادِ اجلوية
 Lorenz يــجـري عــمـلــيـةً حــسـابــيـةً
بالكـومبيوتـر للتـنبؤِ بـالطقسِ وبدالً
من أن يـــــدخلَ بـــــاجلـــــهــــازِ الـــــعــــددَ
( (156.642135كامالً اختصرهُ الى
( (156.642ومع أنَّ الفرقَ قـليل جداً
بــــــــ الـــــــــعــــــــددينِ وهـــــــــو فــــــــقط
( 000.000135إال أنَّهُ حـــصلَ فـــرقــاً
هــائالً بــالــنـــتــيــجــةِ فـــأســتــنــتجَ أنَّ
االحـداثَ الــصـغـيــرةَ تـتـطــورُ وتـكـبـرُ
لتـصبحَ احداثـًا ضخـمةً جـداً فأطلقَ
علـى ما حـدثَ نظـريـةَ تأثـيـرِ الفـراشةِ
( .(Butterfly Effect Theoryإنَّ
(تـأثـيـرَ الــفـراشـةِ) مـصـطـلح مـجـازي
لوصفِ االحـداثِ وليس تفـسيـراً لها
إنّهُ يـصفُ الـظواهـرَ ذاتَ الـتـرابـطاتِ
تـبادلـةِ التي تـنجمُ عن والتـأثيـراتِ ا
حـدثٍ أولٍ قـد يكـونُ بـسـيـطـاً في حدِ
ذاتهِ لكـنه يـولّدُ سـلسـلـةً من النـتائجِ
ـتــتـالـيــةِ الـتـي يـفـوقُ والــتـطــوراتِ ا
حــجــمُـهــا حــدثَ الـبــدايــِة في أمـاكنَ
وأزمـانَ ال يـتـوقـعُـهـا أحـد وكـمـا قـالَ

الشاعرُ: "ومُـعظَمُ النارِ مِنْ مُـستَصْغرِ
الــشَــرِرِ". ويُـعــبــرُ عن هــذهِ الـنــظــريـةِ
مــجـازيــاً بـالــقـولِ: (إنَّ رفــرفـةَ جــنـاحِ
فراشةٍ في الـبرازيلِ قـد تنتجُ عـاصفةً
ِ)! ويــوجـدُ مــثــال مـشــهـور: بــالـصــ
ــــيــــةِ األولى اثــــنــــاءَ احلـــربِ الــــعــــا
وحتـــديــــداً يـــوم  1918/9/28عــــثـــرَ
Henry Tan-) ُاجلـنـديُ الـبـريـطـاني
اني جـريح لكنهُ  (deyعلى جنـدي ا
أشـــفقَ عــلــيه ولم يـــقــتــلْهُ لــقــد كــانَ
اجلــــــريحُ هــــــو (هــــــتـــــلــــــر)! لـــــو أنَّ
ــا حـصـلَتْ ( (Tandeyقـتلَ (هــتـلـر) 
ـيـةُ الثـانـيـةُ بـنـتـائـجِـها احلـربُ الـعـا
الـكـارثيـةِ إنَّ مـا قـامَ به اجلـنـديُ كانَ
(حــركــةَ فـراشــةٍ) أدتْ الى (عــاصــفـةٍ)
كبـيـرةٍ. وهنـاك مثـال آخـر: إنَّ صفـعةَ
الــشــرطـيــةِ الـتــونـســيــةِ فـاديــة كـامل
للشابِ مـحمد بـو عزيزي يوم /2010
 12/10أدتْ الى (الـــربـــيع الـــعـــربي)
ومـــا تـــبـــعـهُ من أحـــداثٍ في تـــونس
مصـر لـيبـيا سـوريـا واليـمن كانت
الــصــفــعــةُ (حــركــةَ فــراشــةٍ) انـتــجتْ

(عاصفةً) ضخمةً. 
القيادةُ حسب نظريةِ تأثيرِ الفراشةِ:

WŁöŁ ‚dÞ
ــكنُ لـلــقـائـدِ الــذكيِ االسـتــفـادةُ من
هـذهِ الــنـظـريـةِ واسـتــثـمـارِهـا بـطـرقٍ
كـــثـــيـــرةٍ أهـــمُـــهـــا الـــطـــرقُ الـــثالثُ

التالــــية:
أوالً: القائدُ يلمحُ ويشخّصُ حدثاً ما
حـتى ولـو كـان بـسـيـطـاً فـيـسـتـثـمرهُ
ليصنعَ مـنهُ عاصفةً كـبيرةً:  وهذا ما
فـعــلــتْهُ الـســيـدةُ ( (Rosa Parksفي
مـديـنةِ ( (Montgomeryاالمريـكـيةِ
فــقـــد كــانَ يُـــوجــدُ قـــانـــون لــلـــفــصلِ
َ ركابِ احلـافالتِ يجبرُ العنصـري ب
ــقــاعـدِ الــســودَ عــلى اجلــلــوسِ في ا
اخللفيةِ ويخـصصُ االماميةَ للبيضِ
ولــكنَ في يــومِ  1955/12/1جــلــسَتْ
( (Parksعلى مـقعدٍ امـاميٍ ورفضتْ
أنْ تُــخــلــيَهُ لــيــجــلسَ عــلــيهِ شــخص
ابيض وكـانَ هـذا الرفـضُ هو رفـرفةُ
جنـاحِ الـفراشـةِ التي أطـلـقتْ عاصـفةَ
ـطــالـبـةِ ــدنـيــةِ) ا (حــركـةِ احلــقـوقِ ا

َ األعراقِ في امريكا. ساواةِ ب با
ثانياً: الـقائدُ يلـمحُ ويشخّصُ احداثاً
بسيطةً وعـفويةً تقعُ مع شخصٍ آخرَ
في مكانٍ ما وزمانٍ ما ويستثمرُ هذا

احلدثَ ليصنعَ منهُ عاصفةً كبيرةً: 
لقد كانَ اعتـقالُ السيدةِ ( (Parksهو
حـركــةُ الـفـراشـةِ بـالـنــسـبـةِ لـلـدكـتـورِ
( ?(Martin Luther Kingفـقــدْ قـادَ
نــضـالُ الــســودِ في (حــركـةِ احلــقـوقِ
َ ـدنيـةِ) الـتي أدتْ الى الـغـاءِ قـوان ا

الفصلِ العنصريِ في  1964/7/2
ثالثـاً: القائـدُ يلمحُ ويـشخّصُ احداثاً

بــســيــطــةً وعــفــويــةً لــيــضعَ أســاسـاً
ــرورِ الـزمنِ الـى عـاصــفـةٍ يــتـحــولُ 

كبيرةٍ مستقبالً:
في عامِ ( (1894أرادَ الزعـيمُ الهـنديُ
( (Mohandas Gandhiمـــــــغــــــادرةَ
دولةِ جـنوبِ افريـقيـا والرجوعَ لـبلدهِ
الـهــنـد لـكنَ عـنـدمــا قـررتْ احلـكـومـةُ
الــعــنــصـريــةُ مــنعَ غــيــرِ الـبــيضِ من
ـشـاركـةِ بـاالنـتـخـابـاتِ قـررَ الـبـقـاءَ ا
فكـانتْ هذهِ حـركـةُ الفـراشةِ خـاصتَه
وفـــعالً بــــدأ كـــفـــاحَـه الـــســـلــــميُ في
مواجـهةِ السـلطـةِ البيـضاءَ واسـتمرَ
على نـفسِ الـنهجِ في الـهـندِ فـأصبحَ
ـبـنيُ عـلى نـظـريةِ نـضـالهُ الـسـلـميُ ا
الالعنفِ ( (Ahimsaمـلهـمـاً لـلـعـديدِ
من القادةِ والشعـوبِ الذينَ يناضلونَ
للحصولِ على حقوقِهم سلمياً. طبعاً
كنُـها استـثمارُ هذهِ حتى الشـعوبُ 
ـانيا النظـريةِ وهـذا ما فعـلَهُ شعبُ ا
ثلُ الشرقيـةِ السابقـةِ فعندَمـا عقدَ 
Gunter Cha- ِاحلكـومـةِ الشـيوعـية
 ((bowskiمــؤتــمــراً صــحــفــيــاً يـوم
 1989/11/9وتــســرّعَ بــاإلجــابــةِ عن
ســـــؤالٍ حــــولَ مـــــوعـــــدِ الــــســـــمــــاحِ
لــلـمــواطـنــ بــالـســفـرِ خــارجَ الـبالدِ
Immediately)? - ًوقـــــــالَ: (حــــــاال
أسـتـثـمـرَ الـنـاسُ هـذا اخلـطـأ (حـركـةَ
الفـراشـةِ) وهرعـوا نـحوَ جـدارِ بـرل
وحطـمـوه وتطـورتْ االحـداثُ لتـكونَ
(عـاصفـةً) قـلعتْ األنـظـمةَ الـشـيوعـيةَ
في أوربـا الـشـرقـيـة. وتـكررَ االمـرُ في
صربـيـا يوم  2000/10/5اثنـاءَ حكمِ
Slobodan Milosevic)) ِالــرئـــيس
حيث كانتْ (حركةُ الفراشةِ) هي قيامُ

عــنهُ واالبــتــعــادُ عــمــا يُــرادُ جتــاوزُه
ونـــســيــانُـه. وقــد كــتبَ عـــنــهــا وزيــرُ
اخلــارجـــيــةِ الـــبــريـــطــاني الـــســابقِ
(" :(Boris Johnsonهـــــنـــــاكَ شيء
واحد مؤكد تماماً حولَ رمي قطٍ ميتٍ
عــلى طــاولــةِ غــرفـةِ الــطــعــامِ هـو أنّ
اجلــمــيعَ ســوفَ يــصــرخُ: (هـنــاكَ قط
ــعــنى آخـر مــيت عــلى الــطـاولــةِ) 
ـيتِ - ســوفَ يـتــحــدثــونَ عن الـقـطِ ا
الشيءُ الذي تريدُ أنّ يـتحدثوا عنهُ -
ولنْ يــــتــــحــــدثــــوا عن مــــشــــاكـــلِــــهم

وقضاياهم".
لكنَّ أفضلَ ردٍ على هذهِ الستراتيجيةِ

هو عن طريقِ:
∫¡«œuÝ WF−Ð

كــان االوربـــيــون يــعــتــقــدونَ بــأنَّ كلَ
طـيـورِ الـبــجعِ ذاتِ لـونٍ أبـيضَ ومن
سـتـحيلِ وجـودِ بـجعٍ أسودَ الـلونِ ا
لــكن عـــنــدمـــا اكــتــشـفَ الــهـــولــنــديُّ
( (Willem Janszoonقــــــــــــــــــــــارةَ
أسـتــرالـيــا عـام ( (1606وجـدَ فــيـهـا
طيـورَ بجعٍ سوداءَ فـأصبـحتْ عبارةُ
ـستـحيلَ (البـجعِ األسودِ) تـعني أنَّ ا
ــكـنُ الــتــحـــققِ. وفي عــامِ ((2007
ـفكرُ ( (Nassim Talebكتابَهُ نشرَ ا
( ?(The Black Swanيــؤصـلُ فــيهِ
لــنـظــريـةِ (الــبــجـعــةِ الـســوداءِ) الـتي
ـــا يــلي:  أن ــكنُ تـــلـــخــيـــصُــهـــا 
األحداثَ الـكـبرى في الـتـاريخِ والتي
ستحيلِ تـوقعُها قد حدثتْ كان من ا
فـعالً وبـشكلٍ مـفـاجئٍ وغـيـرِ مـتوقعٍ
مـــثل: اخــــتـــراعُ الــــراديـــو نــــشـــوبُ
ـيـتـ تـفـجـيـراتُ 11 احلـربـ الـعـا
ســبـتــمــبـر وغــيـرُهــا وتـتــمـيــزُ هـذهِ

االحداثُ بثالثِ ميزاتٍ:
 .1لها عواقب شديدةُ التأثيرِ.

 .2تـــقعُ خـــارجَ نـــطـــاقِ الــتـــوقـــعــاتِ
ألوفةِ. ا

 .3طبـيعـتنـا جتعـلْنـا جندَ تـفسـيراتٍ
ا يجعلُها قابلةَ للتوقعِ. لها 

أي أنَّ فــكــرةَ هــذهِ الــنــظــريــةِ لـيــستْ
الــتــنـبــؤَ بــاألحـداثِ بلْ تــفــتـرضُ أنَّ
االحــداثَ الـتـي ال يُـتــوقعُ حــصـولُــهـا
ـسـتـحيالتِ من هـا من ا وتـبدو وكـأنـَّ
ــمــكنِ ان تــتــحـقـقَ فـعـالً. وفقَ هـذهِ ا
ــكنُ اسـتــثـمــارُ األحـداثِ الــنـظــريـةِ 
الــبـسـيــطـةِ (حـركــة الـفــراشـة) خلـلقِ
(بـجــعـةٍ سـوداءَ) بـعــد الـتـخـلصِ من
ثالُ الرومانيَّ هو يتـةِ). وا (القططِ ا

Nicolae) األبرزُ: فقـدْ قالَ الدكـتاتور
" :(Ceausescuإنَّ احتمـاليةَ حدوثِ
ثورةٍ في رومانـيا نـفسُ احتمـاليةِ انَّ

أشجارَ الصنوبرِ تثمرُ اإلجاصِ"!
لـــكن عــنــدمــا قـــررتْ احلــكــومــةُ يــوم
ــعـارضِ  1989/12/15نــفيَ الــقسِ ا
للـنظامِ ( (Laszlo Tokesمن مديـنةِ
ـــنعِ ( (Timisoaraتـــظـــاهـــرَ اآلالفُ 
السلطاتِ من تنفيذِ قرارِها وتطورتْ
االحـداثُ الى ثـورةٍ أطـاحتْ بـالـنـظـامِ
خاللَ أسبـوعٍ واحـدٍ فقط وبـالـنهـايةِ
َّ اعــدامُ الــدكـتــاتــورِ وزوجــتهِ. كـانَ
نـــفيُ الــقسِ هـي (حــركــةُ الـــفــراشــةِ)
يتُ) لكنَّ ووعودُ الرئيسِ هي (القطُ ا

النتيجةَ كانتْ (بجعةً سوداءَ)!
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افـــتـــتـــحت صـــبـــاح الـــثـالثــاء دورة
ركـزي الـهـادفة إلى سـياسـة الـبـنك ا
ـالي والــتـنـظــيم" الـتي االســتـقــرار ا
يـــنــظـــمـــهـــا مـــعــهـــد الـــســـيـــاســات
االقتـصادية بـصنـدوق النقـد العربي
ـركزي بالـتـعاون مع بـنك اجنلـترا ا
دة – 15 في مديـنة أبـوظبي خالل ا
 17كـــانــون الــثـــاني اجلــاري. وقــال
بـــيــــان تـــلـــقـــتـه (الـــزمـــان) امس ان
ـالي شـهد خالل الـعـقدين (الـقطـاع ا
ــاضــيـ الــعــديـد مـن الـتــطـورات ا
صاحب ذلك توسع وتنـوع للخدمات
ـصـارف األمـر الـذي الـتي تـقـدمـهـا ا
تــرتب عــلــيه تــزايــد اخملــاطــر الـتي
حتتاج إلى رقابة قوية.  كما أظهرت
ية أوجه الضعف الية الـعا األزمة ا
ـصـارف في أسـلــوب الـرقـابـة عـلى ا
على الرغم من ما شهدته الرقابة من

تطورات مثل: الـرقابة بالـتركيز على
اخملـاطــر وتــشــجــيع الــبــنـوك عــلى
تـــبــني إدارة مــخــاطــر قــويــة وربط
طـلوب من البنوك ال ا حجم رأس ا
بــنـوعــيـة وقــوة إدارة اخملـاطــر لـدى
صارف.  في نفس الـسياق أبرزت ا
ـــالـــيـــة األخـــيـــرة ضــرورة األزمـــة ا
الــتـــرابط والـــتـــكـــامل بـــ جــوانب
الرقـابة االحـترازيـة الكـليـة وجوانب
الـــرقـــابـــة االحــتـــرازيـــة اجلـــزئـــيــة.
واضـاف الـبيـان ان (عـلى الـسـلـطات
الــرقـابــيــة في تــطـبــيــقـهــا ألســلـوب
ركـز على اخملاطر أن تقيّم الرقابة ا
اخملــــــاطــــــر عــــــلى نــــــطــــــاق أوسع
الي ككل وليس واالهتمام بالقطاع ا
ـؤســسـات فــقط بــسالمــة ومـتــانــة ا
بشكل فردي.  لـذا ال بد من استخدام
مؤشرات السالمة االحتـرازية الكلية
ـصـارف الن كـأســلـوب رقـابــة عـلى ا

اخملــــاطــــر الـــتـي تـــواجـه الـــبــــنـــوك
مـجـتـمـعـة تـخـتـلف في تـبـعـاتـهـا عن
اخملـاطـر التي تـواجه الـبـنـوك بـشكل
ــــنــــاســــبــــة قــــال فــــردي). بــــهــــذه ا
عـبـدالـرحـمن بن عـبـدالـله احلـمـيدي
ـــديــر الــعــام رئــيس مــجــلس إدارة ا
ـالي شـهـد الـصـنــدوق ان (الـقـطـاع ا
ـاضـي الـعـديد من خالل الـعقـدين ا
الــــتـــطــــورات صــــاحب ذلك تــــوسع
وتــنــوع لــلــخــدمــات الــتي تــقــدمــهـا
ــصــارف األمــر الــذي تـــرتب عــلــيه ا
تـــزايــد اخملــاطــر الــتي حتــتــاج إلى
رقـابــة قــويــة.  كــمــا أظــهــرت األزمـة
ـيـة أوجـه الـضـعف في ــالـيـة الــعـا ا
ـصـارف على أسـلوب الـرقـابـة على ا
الــرغم من مـــا شــهــدته الـــرقــابــة من
تطورات مـثل: الرقابـة بالتـركيز على
اخملاطر وتشجيع البنوك على تبني
إدارة مــخـــاطــر قـــويــة وربـط حــجم

ــطـــلـــوب من الـــبـــنــوك ـــال ا رأس ا
بــنـوعــيـة وقــوة إدارة اخملـاطــر لـدى
صارف.  في نفس الـسياق أبرزت ا

ــالـــيـــة األخـــيـــرة ضــرورة األزمـــة ا
الــتـــرابط والـــتــكـــامل بـــ جــوانب
الرقـابة االحتـرازية الـكلـية وجوانب

َ بــاقــتــحـــامِ مــبــنى ــواطــنـــ أحــدِ ا
التـلـفزيـون بواسـطـةِ (بلـدوزر) االمرُ
الـــــــــذي أدى الـى انـــــــــدالعِ (ثـــــــــورةِ
الـبـلـدوزر) الـتي أصـبـحتْ (عـاصـفـةً)

أطاحتْ بالدكتاتور.
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طــبــعـاً الــعـمـلُ وفقَ نـظــريــةِ (تـأثــيـرِ
الفراشةِ) ليس سـهالً فاألمورُ ليستْ
ورديـــةً دائـــمـــاً واحلـــيـــاةُ مـــلـــيـــئــة
صـاعبِ ويوجدُ دائـماً مَنْ يحاولُ با
الـــعــملَ بــالـــضــدِ ووضعِ الـــعــراقــيلِ
بـاسـتـخــدامِ طـرقٍ كـثـيـرةٍ من أهـمِـهـا
Dead Cat) ِيت ستراتـيجيـةُ القطِ ا
 (Strategyوهي من أهمِ طرقِ إلـهاءِ
الـنـاسِ عن واقــعِـهم وتـؤكـدُ عـلى أنَّ
َ قضـيةٍ تافهةٍ أو خـبرٍ غيرِ مهمٍ تقد
بـــشــكـلٍ درامي أو بــقـــدرٍ كــبـــيــرٍ من
اإلثارةِ أو الصدمةِ من شأنهِ أن يلفتْ
انتـبـاه اجلمـيعَ بـعيـداً عن الـقضـايا
ـلـحةِ. فـيتمُ تـضخـيمُ حدثٍ هـمةِ وا ا
ـمــا مــفــتــعلٍ بــســيـطٍ وهــامــشي وربـَّ
Social Me-)بــــواســــطــــةِ اإلعالمِ و
 ?(diaوحتــويــله الـى (قطٍ مــيتٍ) من
احلجمِ الكـبيرِ يـجذبُ انتـباه الناسَ
ويــصـبحُ نــقـطــةً مـحـوريــةً لـلــنـقـاشِ
احلادِ يشتركُ فـيه اجلميعُ ليـنشغلوا
ـتعلـقةِ بـحياةِ هـمةِ ا عن قضـاياهم ا
ــواطـنِ وأمــنـهِ وتــنـــمـــيــةِ الـــبـــلــدِ ا
واستـثمـارِ ثرواتهِ وحتـقيقِ الـعدالةِ
االجـــتــــمـــاعـــيـــةِ ... ألخ الـــتي يـــتمُ
حتويلُـها الى (فـأرٍ صغيـرٍ) في حفرةٍ
عميقةٍ يتمُ ردمُها بالعديدِ من قصصِ
يـتةِ وبـهذا يـتحـققُ الهدفُ القـططَ ا
النهائيُ باحلديثِ عما يُرادُ احلديثُ

الرقابة االحتـرازية اجلزئية). واشار
الى ان (الـرقـابـة االحـتـرازيـة الـكـلـيـة
أصبحت تلقـى اهتماماً كـبيراً كونها

تـسـاعد عـلى احلـد أو الـتـخـفيف من
ـــصــــرفي إلى تــــعـــرض الــــنـــظــــام ا
صعـوبات ذلك باسـتعـمال مجـموعة
ـــعـــاجلـــة ــــتـــنـــوعــــة  من األدوات ا
الــضــعـف الـكــلـي وحــاالت االخــفـاق
ستجدات نفردة.  في ضوء هذه ا ا
تب ضـرورة إجراء إصالحات فـيما
ال والسـيولة عيـار رأس ا يتعـلق 
ـال أكثر حتديداً بحيث يكون رأس ا
وشــفــافــيــة وأن يــكــون قــادراً عــلى
اسـتيـعـاب أي خسـائـر فور حـدوثـها
من خالل الزامية تكوين احتياطيات
ـــال وتــخــصــيص حلــمــايــة رأس ا
رأسـمــال إضـافي مـقـابـل الـعـمـلـيـات
الــتــجــاريــة وتــكــوين مــخــصــصـات
ألخـــطــار مــتـــوقــعـــة أثــنـــاء فــتــرات

االنتعاش). 
واكـد احلـمــيـدي ان (انـعـقـاد الـدورة
يــأتي في إطــار هــذه اجلــهــود حـيث

تـعـتــبـر الــدورة فـرصـة ثــمـيــنـة لـكم
ـواضـيع لالطالع عـلى الـعـديـد من ا
ــهـمـة مــثل أدوات وإطـار ســيـاسـة ا
الرقابة االحترازية الكلية واجلزئية
تـــطـــويـــر وانـــفـــاذ إطـــار الـــرقـــابـــة
االحــتــرازيــة الــكــلــيــة كـمــا تــشــمل
الـــــدورة عــــــلى عــــــدد من احلـــــاالت
ـتـعــلـقـة الـتــطـبــيـقـيــة والـعـمــلـيــة ا
ـوضـوع الـدورة.  وتـغـطي الـدورة
وضـوعـات التـاليـة: واإلطار الـعام ا
لـلـســيـاسـة االحـتــرازيـة الـكــلـيـة في
تـحـدة. وأسـلـوب الـرقـابة ـمـلـكـة ا ا
االحــــتــــرازيــــة في الــــرقــــابـــة عــــلى
ــتـــحــدة ـــمـــلــكـــة ا ـــصــارف في ا ا
واختبارات الـتحمل من أجل حتديد
ــال واإلطــار الــعــام هــوامش رأس ا
للتعـامل مع مخاطر الـسيولة حسب
الـتجـربـة البـريطـانـية وتـعـزيز مـبدأ

صارف. ساءلة لدى ا ا
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الي والتنظيم ركزي الهادفة إلى االستقرار ا صورة تذكارية للمشارك في دورة سياسة البنك ا
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