
عبارة تتردد دائماً على ألسنة اجلميع، ولكن 
الكثير ال يعلم معناها احلقيقي، وف��ي العصر 
احلديث، أول من أخذ بهذه العبارة هو الفيلسوف 
الفرنسي »مونتسكيو« في عام 1748م، وكان 
يريد الفصل بني السياسة والقانون، فبدأ يتكلم 

بروح القانون. 
فإن الفقهاء مجمعون على أن للشريعة مقاصد، 
وهي مبثابة روح التشريع، وروح القانون تؤخذ 
بالتيسير كقول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص »ال ضرر وال ضرار«، 
فحكم القانون ليس إليذاء الفرد، ولكن لتهذيبه 
لبناء القيم واألعراف احلسنة في املجتمع العادل، 
وقال تعال: }ُيِريُد الّلُه ِبُكُم اْلُيْسَر َوالَ ُيِريُد ِبُكُم 

اْلُعْسر{، 
مونتسكيو أول من كتب عن ض��رورة تفسير 
القوانني بشكل ع��ادل وواض���ح، وأول من كتب 
بتفاصيل عن مبدأ فصل السلطات، وض��رورة 
الفصل بني السلطة التشريعية املسؤولة عن 
سن القوانني، والقضائية املسؤولة عن تطبيق 
القوانني، والتنفيذية التي واجبها تنفيذ أحكام 
القضاء، وكانت نظرية مونتسكيو أن القوانني 
دائ��م��ا ترتكز وتتبع ال��واق��ع املجتمعي وليس 
العكس، وأن القوانني ال تشكل املجتمعات بل أنها 

تصدر عن حاجة هذه املجتمعات لها.
وبالرغم من كل القوانني اجلامدة التي طبقت 
باحملاكم، إال أن دائ��م��اً ك��ان ف��ي وسطها حاجة 
اسمها )روح القانون(، ف��إذا حتاكمت بروحه 
فقط، فمن املمكن أن ال يكون احلكم للقانون عادل، 
ولو حتاكمت بالقانون فقط، فيمكن أن ال يكون 
احلكم بروح القانون عادل، وعلى سبيل املثال، 
إذا أس��رع شخص باملركبة ألنه تأخر عن موعد 
حفلة، يختلف حاله متاما عن الشخص الذي 
أسرع باملركبة ألن زوجته حامل، وأوشكت على 
وضع مولودها، وللقاضي هنا السلطة التقديرية، 
ف��إن طبقنا القانون فقط لتجاوزهم السرعة، 
ف��احل��ك��م س��ي��ك��ون نفسه ب��ال��رغ��م م��ن اخ��ت��اف 
األعذار في احلالتني، وإن طبقنا القانون وروحه، 

فحتما ستختلف 
األح��ك��ام مبراعاة 
ال���ع���ذر ل��ل��ح��االت 

اإلنسانية. 
ًفن حتدثنا عن 
روح ال��ق��ان��ون، 
فنحن نتكلم عن 
املقاصد  تطبيق 
منه أو ملاذا وضع 
ه�����ذا ال���ق���ان���ون، 
وم��ن ال��ذي يطبق 
القانون فعلياً؟ وال 

شك هو املوظف العام، واملعضلة ليست بالقانون، 
بل بفهم مقاصد القانون وتطبيقه، ومثال على 
ذلك، في اجلمهورية اللبنانية، قبل عدة سنوات 
قامت القاضية املسيحية »جوسلني متى« بإصدار 
حكماً على ش��ب��ان مسلمني، دخ��ل��وا الكنيسة 
وأس��اؤوا لتمثال »السيدة مرمي العذراء«، وكان 
احلكم بحفظهم سورة »آل عمران« كشرط إلطاق 
سراحهم، والفائدة من احلكم ليعرفوا كيف ذكرها 
القرآن الكرمي وكيف كرمها، وليتعلموا التسامح 
بني األديان وعدم ازدرائها، وبعد أن حفظ الشبان 
اآلي���ات ال��ق��رآن��ي��ة، ب��اش��رت ب��إط��اق سراحهم، 

فالقانون مدرسة وليس سجنا فقط. 
خارج النص:

أبارك إلخواتنا ترقيتهم كقضاة، وألول مرة في 
التاريخ الكويتي اخلليجي يتم تعيني امرأة بهذا 
املنصب العظيم، وهي خطوة مهمة ومباركة نحو 
اإلميان بقدرات العنصر الكويتي، املرأة الكويتية 
أثبتت ج��دارت��ه��ا وكفاءتها ف��ي شتى املجاالت 
العلمية والعملية، ونراها اليوم تسطر أروع 
األمثلة في اإلنتاجية واإلجناز واإلبداع الوظيفي، 
ونتمنى املضي قدما بخطة إحال العمالة الوطنية 

في معظم قطاعات الدولة.
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 في الصـميم
ما تسرب من أنباء عن التفجيرات التي حدثت في 
إيران، أنها بسبب هجوم بالطائرات على مواقع نووية 
من قبل الكيان الصهيوني، وأن الكيان لم يعلن وإيران 
تتكتم على املوضوع ، يجعلنا نبتهل إلى املولى سبحانه 
أن يرد الظاملني بالظاملني ويخرجنا من بينهم ساملني .. 
ما يهمنا أال ينفجر مفاعل بوشهر وتتلوث مياه اخلليج 
العربي ونعيش أزم��ة مياه .. الفرس ال يهمهم دمار 
املنطقة ، ما يهمهم سوى حتقيق أحامهم املريضة في 

إعادة االمبراطورية الفارسية .. ال فارس بعد اليوم !

  

@Alwasatkuwait

Retweet

Bashar Alothman @AlothmanBashar
مو غريبة اذا طلعوا ناس يقولون عن البنغالي اللي طوع مسؤولني 

كبار وصغار مبحشوم
ما تتذكرون كل ي��وم يقولون محشوم عن أصحاب الشهادات 

الوهمية واملزورة
هلكوني بثقافة محشوم للحرامية والنصابني والغشاشني

fakheralsultan@ فاخر ال�صلطان
ال أعلم السبب في قيام شخص مبناقشة املعترضني على تنصيب 
املرأة قاضية، فاعتراض هؤالء مبني على النص ال على العلل واألدلة، 
فال فائدة من مناقشة من يستند إلى النص، لذا اتركهم وابحث عن 

اخلطوة التالية..

GhanimAlnajjar@ غامن النجار
تشابهت احلجج املعاِرضة حلقوق املرأة السياسية  مع تولي املرأة 
للقضاء، اال ان معركة االنتخابات كانت اشد وطأة. احد النواب قال 
حينها: لن مير اال على جثتي. ومر القانون 2005، وظل سليما معافى 

الجثة، بل باشر في تشكيل جلانه النسائية لالنتخابات. هكذا

HomoudTaher@ د. حمود طاهر
تكلفة اخلدمات الصحية بأمريكا صادمة ، اذا فقير أحسن لك متوت 

...
اإلسعاف ٢٥٠٠$

بخاخ الفنتولني ٢٥٠-٣٥٠$
والدة ١٠٠٠٠-٣٠٠٠٠$

تركيب لولب ١٣٠٠$
حمل طفلك بعد الوالدة ٤٠$

مالمسة طفلك بعد الوالدة ٧٠$
.احلمدلله على نعمة الكويت

q8_ghd@ دلل �صقر الر�صيدي
ننتظر بيان وزارة الداخلية بخصوص مسلح أم الهيمان وعن كمية 
األسلحة التي توافرت عنده وظروف جتمعها عنده ..وهل يعمل مع 

تنظيم ؟

AhdiAlmarzouq@ عهدي فهد املرزوق
السفير اإلماراتي ..كثر لغط حول أنتهاء أو إنهاء مهمته بالكويت 
وبيان وزارة اخلارجية مقتضب، فقط ذكر أنه لم يطرد وفجأة خبر 

إنتهاء مهمته.
مرة أخرى نريد بيان تفصيلي عن املوضوع الن هناك كالم متداول 
عن السفير مستخدماً مفردات الجتوز خصوصا عن رشوة سياسيني 

وهذا كالم خطير ونريد معرفة من هم

Bader AlBlais @lBaderl
استخدام ذات الوسائل واالدوات واالساليب بالعمل السياسي ملدة 

٥٠ سنة وانتظار نتائج مختلفة يعتبر من عالمات الفشل والغباء

Priestess Rawan @Rawan_Dashti
الوزاره ما تهتم لالحتراق الوظيفي ملوظفينها، لدرجه اول ما باجي 
الوزارات داوموا بسعه ٣٠٪ و مقسمني عااليام.. وزارتنا قررت كلنا 
نداوم و نختلط ببعض نفس الدوام العادي بعد اشهر من التعب و حتى 

اجازات مالنا حق نقدمها.
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قال الفلكي الكويتي عادل السعدون: إن 
األرض ستكون غداً السبت في أبعد نقطة 
عن الشمس وتسمى هذه احلالة )األوج(، 
إذ يأخذ مدار األرض حول الشمس الشكل 

اإلهليجي وليس دائريا متاماً.
وأوض��ح السعدون ل� )كونا( أمس أن 
ذلك يحدث بسبب جاذبية القمر والكواكب 
وأه��م��ه��ا امل��ش��ت��ري بحيث ت��ك��ون األرض 
في أول شهر يناير في احلضيض )أقرب 
نقطة للشمس( فيما تكون ب��أول يوليو 
في )األوج(. وأض��اف أن كوكب األرض 
يبتعد في يناير 147105052 كيلومترا 
ع��ن الشمس أم��ا ف��ي شهر يوليو فيبعد 
152095295 كيلومترا ويكون الفرق 
بني النقطتني 5 مايني كيلومتر ومن شأنه 

إعطاء فرق ضئيل في درجات احلرارة.
وذك���ر أن السبب احلقيقي الختاف 
درج��ات احل���رارة في الفصول هو ميان 

محور األرض الذي يبلغ اآلن 4ر23 درجة 
عن مستوى الشمس ما ي��ؤدي إلى ميان 
شمال ال��ك��رة األرض��ي��ة نحو الشمس في 
ي��ون��ي��و م��ا يسبب دخ���ول ال��ص��ي��ف فيها 
وبنفس الوقت يبتعد النصف اجلنوبي 
من الكرة األرضية من الشمس مما يسبب 

لديهم الشتاء.
وبنّي أن الوضع ينعكس خال الشتاء 
في يناير بحيث مييل نصف الكرة األرضية 
الشمالي بعيداً ع��ن الشمس مم��ا يسبب 
دخول فصل الشتاء وبنفس الوقت ميان 
نصف الكرة اجلنوبي لألرض نحو الشمس 

مما يسبب دخول فصل الصيف.
وأش���ار إل��ى أن األرض تبتعد سنوياً 
ع��ن الشمس مب��ق��دار 15 سنتيمترا أي 
كيلومترا ونصف الكيلومتر كل 100 سنة 
وذلك بسبب فقدان الشمس كتلتها نتيجة 

االحتراق اليومي.

سماء اإلمارات تشهد 
ظاهرة فلكية فريدة

في يوليو اجلاري
تشهد سماء اإلم��ارات خال شهر يوليو اجلاري 
ظاهرة بلوغ كوكبي زحل واملشتري موضع التقابل 

مع الشمس.
وتقارب الفترة الزمنية بني التقابلني أسبوعاً 
نتيجة ظهورهما بالقرب فيما بينهما في السماء 
ال��ظ��اه��رة ح��ي��ث ي��ك��ون زح���ل 7.1 درج����ات ش��رق 

املشتري.
وق��ال إبراهيم اجل���روان، عضو االحت��اد العربي 
لعلوم الفضاء والفلك، إنه في وضعية التقابل أو 
املقابلة مع الشمس، يكون الكوكب في الطرف املقابل 
للشمس بالنسبة إلى األرض التي تكون في وسطهما 
مع وضع التقابل يطلع الكوكب من اجلهة الشرقية 
مع غ��روب الشمس ويغرب مع شروقها صباحاً، 
ولهذا يظل أط��ول فترة ف��وق األف��ق خ��ال الليل في 
السنة، كما يكون أكثر ملعاناً لتقابله مع الشمس 
كحالة القمر البدر، عندما يتقابل مع الشمس فيكون 
في أكثر فترات إضاءته، ويظهر أملع قدر وأكبر حجماً 

خال السنة.
وذك��ر اجل���روان أن��ه خ��ال شهر يوليو اجل��اري 
سيشاهد الناس من األرض ظاهرة تقابل كوكبي 
املشتري وزح���ل وي��ص��ل ك��وك��ب املشتري موضع 
التقابل في 14 يوليو اجلاري، وسيكون سطوعه في 
قدر ظاهري - 2.6، أما كوكب زحل فسيكون في 20 
يوليو اجلاري في وضع التقابل، وسيكون سطوع 

زحل في قدر ظاهري 0.4+.

عرض شقة رمز الثورة 
الكوبية للبيع!

وضعت الشقة التي ولد فيها رمز الثورة الكوبية 
األرجنتيني إرنستو “تشي” غيفارا قيد البيع، 
ال��ت��ي جت��ت��ذب آالف السياح ف��ي مدينة روزاري���و 

األرجنتينية.
وتقع الشقة في الطبقة الثانية من مبنى يضم 
خمس طبقات في وسط هذه املدينة التي تبعد نحو 
340 كيلومتراً شمال العاصمة بويونس أيريس، 
وهي واسعة من النمط البورجوازي، لم تتغير مع 

الزمن.
وميلك الشقة راه��ن��اً رج��ل األع��م��ال األرجنتيني 
فرانسيسكو فاروخيا ال��ذي يعيش في البرازيل. 
وكان فاروخيا يعتزم حتويل املكان مركزاً ثقافياً، 

لكّن هذا الفكرة لم تَر النور.
وتبلغ مساحة الشقة 220 متراً مربعاً، وحتوي 
ص��وراً ل�”تشي” من مختلف مراحل حياته، ب��دءاً 
باألشهر األولى بعد والدته، وصوالً إلى تلك الصورة 
الشهيرة التي التقطها له املصور ألبرتو ك��وردا، 
وباتت رم��زاً للثورة الكوبية، وفيها يبدو طويل 

الشعر وملتحياً، يعتمر قبعة عسكرية خضراء.
وصنف املبنى موقعاً تاريخياً، وهو ُيعتبر احملطة 
الرئيسة في “مسار تشي” ال��ذي اعتمدته بلدية 
املدينة، ويشمل املواقع التي طبعت السنوات األولى 

من حياة إرنستو غيفارا.
لكّن زيارة الشقة غير مفتوحة للجمهور العريض، 

ولم ُتَتح إال لعدد من الشخصيات.

األرض ستكون غدًا في أبعد 
نقطة عن الشمس 

األرض ستكون في أبعد نقطة عن الشمس

»روح الــقــانــون« 


