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كلنا للكويت 
والكويت لنا

املوقف السياسي

عبداحملسن محمد احلسيني

احليلة ال تبني قصورا وال تعمر دورا، ولكنها جتني اخليبة 
واخلذالن وإلى ما ال ُحتمد عقباه، فهي وســيلة من وسائل 
املكر والغش واخلداع يلجا إليها كل من مات ضميره ونسي 
ربه وغره باهللا الغرور، هذا املرء غير املســتقيم يريد بلوغ 
غاياته ومآربه بطرق ملتوية، فسمي عند الناس محتاال، واملثل 
الشعبي كامال «من عاش باحليالت مات بالفقر» ورمبا قالوا 
حيلــة، والفقر بانتظار املتحايل، واملثل دارج عندنا ويعرفه 
كثير من الناس ويتمثلون به، ويضرب ملن يريد أن يصبح 
غنيا بأي طريقة حتى وإن كانت غير مشــروعة ال مانع من 
ذلك املهم املال ألن الطمع واجلشع أعمى بصره وبصيرته، 

وصار بينه وبني األمانة عداوة مزمنة وكره متبادل.
ولعلنا نتذكر املسلسل الكويتي الشهير درب الزلق وكيف 
كان حسني بن عاقول يحاول جاهدا كسب املال الكثير حتى 
يصبــح من األغنياء، ومن أجل ذلك حاول بكل وســيلة أن 
يكون غنيا، حتى أنه اســتخدم الغش في جتارته، ووقع في 
شر أعماله أكثر من مرة، ومع ذلك لم يرعو ولم يستكن بل 
عاود الكرة تلــو الكرة وباع على الناس حلم كالب على أنه 
حلم غنم وفي النهاية بدد ميراث والده وأصبح على احلديدة 
صفر اليدين وأقدم على االنتحار بســبب خسارته أمواله. 
ولم يجد عمال إال في محل خاله قحطة املتواضع بعد الغنى 

واألحالم الكبيرة.
 ومن سار على هذا الدرب ختم له بهكذا نهاية، فال يفلح 
املاكــر املخادع أينما توجه حتى وإن جنح في بداياته وفرح 
سيفشــل في نهاية املطاف، ويقع في شــر أعماله ويعض 
أنامله ندما، ثم تسأل عنه فإذا به قابع في السجن يدفع ثمن 
خديعته للناس، وهذه نهاية كل من يســير في هذا الطريق 
األعوج واحملفوف باملخاطر، فال هــو أصبح غنيا كما كان 
يريد والهو أصبح حرا طليقا، وهذا اجلزاء من جنس العمل.
يقول ابن القيم على نفس السياق: من عاش باملكر مات 
بالفقر، ولهذا املثل أصل في الشرع أيضا فقد قال اهللا تعالى 
(وال يحيق املكر الســيئ إال بأهله). وأهــل املكر واخلداع 
وتغييــر الوجوه متواجدون في كل مجتمع ولكن اهللا تعالى 
لهم باملرصاد يضل كيدهم ويبطله وميهل وال يهمل، فتدور 
الدوائر عليهم، ألن من احتال على الناس احتيل عليه، ومن 
خادعهم خدع، فال جتد ماكرا إال ممكورا به، وقد جند أناسا 
يحاولون تغيير جلدتهم ويتخلقون بغير أخالقهم، ويضفون 
على أنفسهم هالة من الرزانة ويظهرون خالف ما يضمرون 
من أجل مآرب خبيثة تشــبه نواياهم اخلاربة، للوصول إلى 
أهدافهم ولكن اهللا لهم باملرصاد، دائما ما يفضحهم ويكشف 
أوراقهم وكل بصير مدرك يعرفهم بسيماهم، فللخير وجوه 

وللشر وجوه.
وال شك أن بني اخلداع والكذب قرابة قريبة وصلة نسب 
وثيقة ألن املخــادع دائما ما يرتدي عباءة الكذب والتدليس 
ويتجمل بها ليمكر بالناس، وقد قال املولى عز وجل: (أفأمنوا 
مكر اهللا فال يأمن مكر اهللا إال القوم اخلاسرون) «األعراف: 

٩٩»، هذا ودمتم ساملني.

إن من يبحث عن عورات الناس وأخطائهم ويتصيدها 
يجازيه اهللا ســبحانه، واجلزاء من جنس العمل، فإن لكل 
أسرة أو مجتمع أو فرد أسرار يكره كل واحد اطالع اآلخرين 
عليها، كما أن كل إنسان قد يكون له عيوب وعثرات يتضايق 
من معرفة الناس بها وقد يفهموها خطأ، وكل ذلك ليعيش 
الناس في أمان واطمئنان وسعادة واستقرار ومحبة وتعاون 
دون تورط في نزاع أو خصومة أو فرقة وهجران، لذا حرم 
اهللا تعالى إيذاء اآلخرين من غير حق، أو التسمع لكالمهم أو 
التجسس على أخبارهم وأنشطتهم، كما هم أيضا يكرهون 
استماع الغير لهم والتطفل عليهم، لذا قال اهللا تعالى: (وال 
جتسسوا) أي: (ال تتبعوا زالت اآلخرين وعيوبهم)، وقال 
سبحانه: (والذين يؤذون املؤمنني واملؤمنات بغير ما اكتسبوا 

فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا).
ذلك وباألخص في وقتنا احلالي الذي تنتشر فيه برامج 
التواصل االجتماعي في دنيا الناس حتى غدا العالم كقرية 
صغيرة، فقد أصبح الوضع ال يبشر بخير أبدا، ففي الوقت 
الذي بلغ بنا احلرص على اقتناء هذه التكنولوجيا واالستفادة 
منها، إال أنها أبانت لنا في املقابل عن أخطار كبيرة لم تكن 
معروفة في السابق، فقد دخلت كل بيت، وأصبحت بيد كل 

شخص كبيرا كان أم صغيرا.
ولست بالناكرة لفوائد التكنولوجيا، وال أدعو إلى التخلي 
عنها كليا، ولكن أدعو إلى التنبه واليقظة ملخاطرها وفضائحها 
والتي قد تكون فضائح كارثية، يقول ژ: «يا معشــر من 
آمن بلسانه ولم يدخل اإلميان قلبه، ال تؤذوا املسلمني وال 
تعيروهم، وال تتبعــوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه 
املسلم تتبع اهللا عورته، ومن تتبع اهللا عورته يفضحه ولو 
في جوف رحله»، ويدل هذا احلديث الشريف على ضرورة 
توطيد العالقات األخوية بني الناس، وقوة املجتمع، ووجوب 
صون املسلم عرض أخيه املسلم، وعدم التورط في فضح 
اآلخرين أو احتقارهم أو خذالنهم ونشر غسيلهم ومعايرتهم، 
فإذا احترم الناس هذه اآلداب عاشوا في محبة وسالم، وإذا 

أخلوا بأدب منها سادت القالقل فيما بينهم واآلثام.
وما أسوأ تتبع عيوب الناس وعوراتهم، فإن ذلك يؤدي بهم 
إلى الوقوع في املفاسد واإلصرار على الفساد واالنحراف، 
روى أبو داود بإســناد صحيح عن معاوية بن أبي سفيان 
ے: سمعت رسول اهللا ژ يقول: «إنك إن تتبعت عورات 
املسلمني أفســدتهم أو كدت تفســدهم»، وشتان بني من 
يتتبع عورته ويتصيد كلماته وعباراته بشــر من البشر، 
وبني من يتتبع اهللا عز وجل عورته، فإن اهللا عليم بالنوايا 
وما تخفي الصدور، والبشر قد يتزين لهم في حلن القول، 
فالبحث عن الزالت واألخطاء من صفات أهل النفاق عافانا 
اهللا وإياكم، يقول ابن املبارك: املؤمن يطلب املعاذير واملنافق 

يطلب العثرات.
فالبعض صار ينشــر األخطاء التي قد تقع من بعض 
األشــخاص على املأل، مما يجعل مــن البعض اآلخر على 
اختالف أهوائهم ومذاهبهم يطيرون بها فرحا، إلى أن أصبحت 
مشكلتنا اليوم مع بعضنا البعض، هو أن البعض منا أخذ 
يشحذ الهمة في تصيد العثرات والهفوات والسقطات من 
غير عناية مبقاصد األلفاظ وإحسان الظن بقائلها، وهذا وأمي 
اهللا لهو طبع سيئ، وخلق ليس بكرمي، قال ابن القيم -رحمه 
اهللا- «ومن الناس من طبعه طبع خنزير، مير بالطيبات فال 
يلوي عليها، فإذا قام اإلنسان من رجيعه قّمه وهكذا كثير 
من الناس يسمع منك ويرى من احملاسن أضعاف املساوئ 
فال يحفظها، وال ينقلها، وال تناســبه، فإذا رأى سقطة، أو 
كلمة عوراء، وجد بغيته وما يناسبها، فجعلها فاكهته ونقله».

ولنتذكر احلديث الشريف: «املؤمن مرآة أخيه».

الشعب كله يترقب رسو 
سفينة الكويت إلى بر األمان، 
بعد أن وصلــت األمور إلى 
طريق مســدود بني املجلس 
واحلكومــة، وهذا الذي أدى 
إلى اســتقالة احلكومة، وكنا 
نأمل أن يحرص كل أعضاء 
إيجاد حلول  السلطتني على 
مقبولة وعبور كل العقبات التي 
وقفت حجر عثرة بني تقاربهما.
اليوم الشعب ينتظر قرار 
القيادة السياسية العليا للدولة 
التخاذ إجراءات أكثر قدرة على 
إزالة كل اخلالفات، كما يريد 
أن تباشر احلكومة مع مجلس 
األمة إجناز جميع املشــاريع 
التنموية وإزالة العثرات التي 
يعانــي منهــا املواطن وفي 
مقدمتها مشاكل الشوارع التي 
بحاجة إلى إصالح شامل، إذ 
املواطنون من كثرة  يشتكي 
الشوارع  الكبيرة في  احلفر 
فهي حتتاج إلى جهود كبيرة 
من قبل وزارة األشغال العامة 
وهيئــة الطرق إلصالح هذه 
الطرق التي يعاني منها املواطن، 
لقطاع  والناس تنتظر حلوال 
التربية والتعليم فقد أصبحت 
إجازة نصف العام التي كانت 
مدتها في الســابق أسبوعني 
أصبحت اليوم أكثر من شهر.
كذلــك البد مــن مراعاة 
الوضع املالــي واالقتصادي 
والبد من تبنــي مقترحات 
املالية  تتناسب مع األوضاع 
للدولــة ومن حق املجلس أن 
يقدم مقترحات لكن البد من 

مراعاة الوضع املالي.
 ديرتنا واحلمد هللا وضعها 
االقتصادي مبستوى جيد جدا، 
لكن هذا ال يعني ذلك أن نبالغ 
العام وفقا  املــال  في بعثرة 
للمقترحات الشعبوية، فمع ما 
نشاهده من عدم استقرار األمن 
في العديد من الدول التي تعاني 
من خالفات طائفية وحزبية، 
نحمــد اهللا أن الكويت ليس 
بها خالفات ومشاكل تتسبب 
في اضطرابات وفوضى وعدم 

استقرار.
 احلكومة واملجلس والشعب 
الكل يحرص على عدم إشاعة 
الفوضى وعدم االستقرار، وما 
يحدث من خالفات بني أعضاء 
السلطتني من املمكن إصالحه، 
وكلنا ثقة في القيادة السياسية 
إليجــاد كل احللول ملختلف 

املشاكل واخلالفات.
دعونا كلنا نرفع شــعار 
للكويت  جابر اخليــر «كلنا 
والكويت لنا»، حتى يشــعر 
اجلميع مبســؤولياته جتاه 
وطنه البد أن نترفع عن كل 
اخلالفات وأن نلتقي في قاعة 
عبداهللا السالم إلصالح وطننا 
وأن ندفع مؤسســات الدولة 
لتباشر عملها في البدء بإجناز 

املشاريع التنموية.
< < <

من أقوال صاحب السمو 
الشيخ نواف األحمد،  األمير 
حفظه اهللا ورعــاه: «احلوار 
اإليجابــي املســؤول يوحد 
الفرقة  ويجمــع ويجنــب 
واالنقسام ويحقق املصلحة 

الوطنية املشتركة»..
واهللا املوفق.

وهناك العديد من البصمات كبصمة 
املخ وهذه البصمة يتعرف خاللها على 
املشتبه به اجلرمية أما بصمة األذن فكل 
إنسان له بصمة مميزة في أذنه والتي 
ال تتغير مدى احلياة حتى زوال العمر.
وقد أطلق علــى البصمة الوراثية 
لإلنســان Dna Fingerprints وعرفت 
على أنها وســيلة من وسائل التعرف 
على الشخص عن طريق مقارنة مقاطع 
(DNA) وتسمى في بعض األحيان الطبعة 
الوراثيــة «DNATYPING»، وتترتــب 
اجلينات في خاليا اإلنســان على ٢٣
الكروموســومات من نواة  زوجا من 
اخللية وتركيب الكروموســومات من 
احلمض النووي وبروتينات وتلعب هذه 
البروتينات دورا مهما في احملافظة على 
هيكل املادة الوراثية وبصمة اجلينات 
وهي عبارة عن اختالفات في التركيب 
الوراثي وينفرد بها كل شــخص عن 

اآلخر.
هذا ملخص بســيط عن البصمة 
الوراثية التي خلقها اهللا سبحانه وتعالى 

لتكون إحدى معجزاته جل جالله.

وتخرجه من إنسانيته النقية.
إن تعليمات األنبياء واحلكماء واألولياء 
هي في حقيقتها تنبيهات تعريفية بتجليات 
معاني الفطرة اإلنسانية املودعة في داخل 
كل إنسان ودور هؤالء هو ليس تعليمي 
فقط بل انه تدريب على العمل بدقائقها 

وذلك كله مهمة اإلنسان وحده.
من هنا نفهم سر الهداية والتوفيق 
وأنهما ال يتحققان بفرض اآلراء بالقوة بل 
إن مفتاحهما هو التذكير، كما قال تعالى 
لنبيه ژ (فذكر إمنا أنت مذكر لســت 
عليهم مبسيطر)، ولذلك فإن مسؤولية 
دعاة الصالح واألصلح تبدأ بالتقوى ألن 
الروح هي التي تنجح املقاصد والبالغ 
ينبع من الروح الصادقة النقية وحسب.

يجب أن نفهم أن الفطرة ليست مخزنا 
أو متجرا للمعلومــات اجلوفاء بل هي 

حقيقة من حقائق وجودنا.

املكتســبة أن يأخذ أدوية مسكنات مع 
كل مراجعة إلى الطبيب تناول املسكنات 
بشكل مستمر سيجعل جسمك يتعود 
عليها ومن ثم يقلل حتمل اجلسم ألي 
ألم في املستقبل وكما أن أضرارها على 
الكلى والكبد أشد اآلثار اجلانبية خطورة.
إذا فالصيدلي سيفكر قبل إعطائك 
أي نوع من أنواع املسكنات وقد يسألك 
عن عمرك، وما إذا كنت تعاني من مشاكل 
صحية، أو إذا كنت تتناول أي أدوية أخرى 

أو مكمالت غذائية معينة.
أن تفكــر باحللول األخرى  حاول 
لتجاوز اآلالم البسيطة واللحظية كطريقة 
الطعــام مثال أوعمل بعــض العالجات 
الفســيولوجية مثل املساج الصحي أو 
ممارسة الرياضة واجعل فكرة املسكن 

آخر احللول.

لكثير من األمور التي قد يواجهونها في 
مســيرة حياتهم، وأيضا هناك عوامل 
أخرى تؤثر في قرارات الطالق املتسرعة 
منها االختالف على املــال أو مبدأ أو 
أيضــا طريقة التعاطــي والتعامل مع 
الشريكني وكل  األمور املستحدثة بني 
هذه االعتبارات مهمة جدا، والبد لنا من 
االهتمام بها والتركيز عليها فالبد لنا 
من وقفه جادة ومدروسة للتصدي ملثل 
هذه الظاهرة التي باتت تقيض استقرار 
األسر ودميومتها وأيضا أصبحت تؤثر 
النفسية واجلسمية لكال  على الصحة 
الطرفــني وما نتج عنهم من أطفال من 

مسيرة الزواج بينهم.
فالبد لنا من شــحذ الهمم ونشر 
الوعــي فــي املجتمع وبــني األزواج 
وأيضا املقبلني على الزواج بأن تكون 
هناك جلسات استشارية توعوية لهم، 
ويكون هناك قياسات ملعدالت التوافق 
بني األزواج وإعطاء النصيحة لهم لبناء 

أسرة سعيدة.
بالنواحــي واملتطلبات  فاالهتمام 
النفســية وحتقيق التوافــق لكل من 
الزوجني مهم وضروري لتحقيق الصحة 
النفسية لهم وبالتالي تنعكس على صحة 

الفرد بشكل عام.
دمتم بحفظ اهللا ورعايته.

ال تتطابق فــكل منها بصوت مخالف 
لآلخرين حتى التوائم يتميز كل منهم 
عن اآلخر بصوته ومما ال شك فيه أن 
تكون بصمة اإلبهام (بصمة البنان) كما 
أن بصمة الصوت تخرج من اإلنسان 
لتميزه عن غيره وفي اآلية الكرمية (حتى 
إذا أتوا على واد النمل قالت منلة يأيها 
النمل ادخلوا مســاكنكم ال يحطمنكم 
سليمان وجنوده وهم ال يشعرون) سورة 
النمل: ١٨، جعل اهللا النمل تتعرف على 
سيدنا سليمان ومتيزه ببصمة صوته. 

ومن هنا قد يكون كفــورا وقد يكون 
شكورا وتأتي اختبارات احلياة لتصقل 
هذه النفس، فاحلياة مبجملها طريق قد 
يوصل اإلنسان إلى مرتبة لقاء اهللا، وقد 
يوصله إلى كهوف الشهوات والغرائز التي 
تورثه مقام اخلزي والسفالة واخلسران 

إذا ميكن أن نفكر بالبداية ونبحث عن 
السبب احلقيقي الذي أدى إلى الشعور 

بهذه اآلالم!
هناك ثقافة منتشرة بني كثير من أفراد 
املجتمع، وهي أن أحد حقوقه الصحية 

صحية ســعيدة خالية مــن املعقدات 
والعراقيل وأال وهو التوافق، فهل يتم 
اختيار الشــريك وفق أسس مدروسة 
تعتمد على مبدأ التوافق بني الشريكني 
ألن التوافق بني الشريكني مهم جدا بل 
انه عصب احلياة الزوجية، فماذا نعني 
بالتوافق، وكيف نصل إلي حتقيق هذا 
املفهوم بني الشريكني، وما الذي يسهم 

في حتقيق هذا املفهوم؟ 
فاملقصود بالتوافق أن يناسب كل 
الطرفني بعضهمــا البعض من ناحية 
الوضع االجتماعي واملستوى التعليمي 
والتوافق الفكري فالبد من وجود هذه 
العوامل بني الشــريكني حتى يكونان 
قادرين على االتفاق بطريقة سهلة ميسرة 

وبصمة لالنحراف اجلنسي في العني، 
ومن املستحيل تطابق بصمتني منها، 
حتى في الشخص نفسه هناك «بصمة 
الغريب من  النمــوذج  العرق»، وذلك 
البصمــات والتي أشــار إليها القرآن 
الكرمي في قوله تعالــى: (وملا فصلت 
العير قال أبوهم إني ألجد ريح يوسف 
لوال أن تفندون) سورة يوسف آية: ٩٤، 
فقد عرف األب ابنه من عرقه ورائحة 
قميصه، هنــاك بصمات أخرى أيضا 
«كلمة الصوت» فاألصوات كالبصمات 

وميال شديدين إلى احلصول على جتٍل 
متكامل ومتوازن بكل شــؤون وجوده 
الداخلي واخلارجي مبا ميأل حياته ويغنيها 
عما ســواها، فهو يريد أن يحيط بكل 
شــيء وأن يحظى بكل شيء ويسعى 
للخلود والراحة الدائمة، هكذا هو اإلنسان، 

واالنقطاع عن الرياضة سيجعلك تشعر 
بآالم الظهر والرقبة مجرد أن تقوم بأي 
حركة مفاجئة، وحتى على صعيد الغذاء 
اليومي ميكن أن تؤثر نوعية الطعام على 

مدى استجابة جسمك لآلالم.

التوافق بني الزوجني منذ البداية، وذلك 
بســبب عدم معرفة اختيار الشــريك 

الصحيح لكال الطرفني.
وقــد يواجه الكثير من الشــباب 
والشــابات صعوبة في اختيار شريك 
احلياة، وقد يســاهم األهــل باختيار 
الشــريك ألبنائهم، وقــد تكون هناك 
ظروف واعتبارات تساهم في اختيار 
الشريك كصلة القرابة كابن العم أو ابن 
اخلال أو هناك اعتبارات ومحسوبيات قد 
يراها الوالدان مبنظورهم اخلاص مهمة 
كاختيار الشريك وفق أسس ومعايير 
ظاهرية كجمال الشكل وحسن املظهر 
أو املال أو املنصب، ويغفلون عن أهم 
عامل في اختيار الشريك وبناء أسرة 

إن الناس سواســية في كل شيء، 
التركيب اجلسدي الداخلي واخلارجي 
من أعضاء وأنسجة، لكنهم يختلفون 
في أشيائهم وأصواتهم وتصرفاتهم، 
وال شك أن اهللا سبحانه وتعالى خلق 
الناس جميعهم بتركيبات البنية املوحدة 

بوظائفها بإعجاز منه جل شأنه.
وما جعل كل إنسان ينفرد في تفاعله 
الكيميائي مع نفسه دون سائر البشر 
وينفرد بـ«بصمته بصفة عامة» ليكون 
ذلك اخلامت اإللهي املميز لكل إنسان وبهذا 
حتدى اهللا ســبحانه وتعالى بإعجازه 
البشــر بحيث ال ميكن أن يتشابه في 
بصمة اإلبهام اثنان من البشر في العالم 
حتى لو كانوا من التوائم التي في كتابه 
الكرمي حيث قال تعالى: (أيحسب اإلنسان 
ألن جنمع عظامه، بلى قادرين على أن 

نسوي بنانه) سورة القيامة: ٣ و٤.
فالبصمة اجلينية الوراثية هي تلك 
البصمة التي تالزم اإلنسان طوال حياته 
وال ميكن محوها والتخلص منها بأي 
طريقة كانت، كما ان هناك بصمة لقاع 
العني (الشبكية) وكذلك بصمه للقزحية، 

لكل إنسان اجنذاب ونزوع نحو فهم 
احلقيقة التي يرتكز عليها العالم، وهذا 
أمران فطريان عند  االجنذاب والنزوع 
كل إنســان، ومن أجل ذلك ينبغي على 
كل إنســان أن تكون له رحلته اخلاصة 
نحو فهم «املطلق» و«املعقول» واالرتقاء 
في درجات العلــم واملعارف الروحية، 
وإنها حلقيقة ثابتة بال أدنى شك أن تعدد 
الطرق إلى املعرفة حقيقة نفسانية، إال 
أن املنهجية الدقيقة هي التي ميكنها أن 
تصــون حركتنا التكاملية من الفوضى 
والبعثرة الروحية وذلك في أغلب احلاالت.

وبالنظر إلى القرآن الكرمي فإننا جنده 
يقدم السبل إلى ما نأمله سواء كان سبال 
وطرقا عقلية برهانية أو طرقا وســبال 
فطرية أو طرقا وسبال روحية ومتعالية 

وهذه هي مبتغانا في هذه القصاصة.
إن في أعماق وباطن كل إنسان رغبة 

املسكنات عبارة عن مواد كيميائية، 
تســتخدم لتقليل اآلالم التي نشعر بها 
العضالت، واآلالم  التهــاب  كالصداع، 
األخرى، تسمى املسكنات التي ال حتتوي 
على مخدرات بـ «األدوية الال وصفية» 
وهي تعني أن الصيدلي يســتطيع أن 
يصفها للمريض دون الرجوع إلى الطبيب.

متى يجب أن ناكل حبة مسكن؟ سؤال 
جيد.. لكن فكر قبل هذا الســؤال، ماذا 
ســيحصل لو لم أتناول حبة مسكن؟! 
كثير مــن اآلالم التي نواجهها هي آالم 
حلظية وميكن تفاديها مسبقا، حسنا ماذا 
عن النوم غير الكافي؟ السهر املتواصل 
وعدم أخذ اجلســم لقســط كافي من 
النوم سيجعلك تشــعر بصداع شديد 
لن يدع يومك مير بسالم، أيضا عندما 
تعود جسمك على الكسل وعدم احلركة 

من املالحظ في اآلونة األخيرة كثرة 
معدالت الطالق في الكويت وشملت معظم 
الفئات العمرية سواء األزواج من هم في 
عمر العشرين أو الثالثني، بل تعدتها إلى 
األزواج في عمر األربعني واخلمســني 
وحتي قد تصل ملواليد الستينيات، فهل 
تساءلنا عن أســباب ارتفاع مؤشرات 
الطالق وهل بحثنا عن ما هي األسباب 

وراءها؟ وما العامل احملفز لها؟ 
كثير من أسباب الطالق ترجع إلى 
وجود املشاكل األسرية والزوجية بصفة 
مســتمرة بني األزواج وأسباب نشوء 
مثل هذه املشاكل هو عدم معرفة كل من 
الطرفني واجباتهم وحقوقهم، وقد يقول 
البعض انه يقوم بجميع واجباته جتاه 
الشريك لكنه ال يحصل على حقوقه منه، 
وال يرى أي مقابل في ذلك، وقد نتفق 
معه أو نختلف، وذلك ألن ذلك يعود لعدم 
وضوح الرؤية وحتديد األولويات واملهام 
بني األزواج، فالزواج عقد شراكة، حاله 
كحال أي عقد جتاري بني املتعاقدين، 
إال أنه يتفضل ويســمو عليه بوجود 
املشاعر واألحاسيس اإلنسانية العاطفية 
بني األزواج واملشاركة اجلنسية، إذا لنلقي 
الضوء على أهم األسباب التي تؤدي إلى 

الطالق وما احللول الناجعة لها.
إن أهم أســباب الطــالق هو عدم 
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