
ق�س���ص االهل عن اجلار يف الزمن ال�سابق ال تزال 
عالقة يف اأذهان الكثري منا، حيث كانت العالقات 
مبنّي��ة على التعاون واحلر���ص والتكافل واملحّبة 
والوئ��ام والت�سحي��ة.. ال��خ م��ن القي��م اخل�س��ال 
احلمي��دة الت��ي عرفناه��ا وتربينا عليه��ا، كما ان 
اال�سالم اأمرنا بح�س��ن اجلوار واعطى هذه امل�ساألة 
اأهمّية كربى، حيث اأوجب للجار حقوقًا وواجبات 
كث��رية، العالق��ات االجتماعي��ة بني اجل��ريان يف 
الوق��ت احلا���ر تغ��ريت واختلف��ت ب�س��كل كب��ري 

والأ�سباب خمتلفة.
اب��و منتظ��ر كان حمطتن��ا االوىل يف ه��ذا احلديث 
اخلا���ص عن اجل��ار واجلرية ب��ني االم���ص واليوم 
حي��ث ق��ال: "يف هذه احلي��اة تغري كل �س��يء الكل 
ا�سب��ح يهت��م بنف�سه وعي�ست��ه ويتنا�سى العالقات 
اخلا�س��ة والعام��ة، حتى اجلار ال��ذي كان ي�سارك 
ج��اره يف كل �س��يء ا�سب��ح اليوم بعي��داً حتى يف 
وق��ت ال�سدائ��د واالزم��ات انها وبح�س��ب اعتقادي 
مغري��ات احلي��اة املتزاي��دة الت��ي غ��ريت النفو�ص 
ودم��رت عالقاتن��ا االن�ساني��ة". وي�سرت�س��ل "اب��و 
منتظ��ر" ب���رد ق�س��ة خا�سة حدثت قب��ل �سنوات 
عندم��ا كان��وا ي�سكن��وا يف اح��دى مناط��ق بغ��داد 
حي��ث يق��ول ،  يف اح��د االيام طرق الب��اب جارنا 

"اب��و علي" الذي كان يروم الذهاب اىل احلج مع 
زوجت��ه، وادخ��ل اىل البيت )بناته الث��الث( وقال 
لوال��دي ال��ذي كان لدي��ة )ت�سعة ابناء م��ن الذكور 
يع�س��ون يف بي��ت واحد( اخ��ي العزي��ز اين �ساأترك 

بناتي امانة عندكم حلني عودتي من بيت اهلل.
ت�سوروا عظ��م العالقة والثقة ب��ني اجلريان بنات 
اجل��ار و�سط ت�سع��ة �سباب يف بيت واح��د تلك هي 
حياتنا يف الزمن ال�ساب��ق كانت مبنية على الثقة 
واالخال���ص واحل��ب املتب��ادل يف ذل��ك الزمن مل 
اك��ن اعرف انا ه��ذا جار بل كن��ت اعتقد ان جميع 
تلك العوائل ه��م اقاربي. هذه الثقة من امل�ستحيل 
ان جتده��ا اليوم يف جمتمعنا لق��د تبدل كل �سيء 
وتغري، وانتهت اوا�ر االخوة وانعدمت الثقة بني 

اجلميع.
فيم��ا يقول "اب��و فا�سل" وهو رج��ل م�سن يقارن 
ب�س��يء م��ن االنزعاج ما ب��ني جار االم���ص وجار 
�س��يء  ا�سابه��ا  اجل��ريان  ب��ني  العالق��ة   ، الي��وم 
م��ن ال�سعف والفت��ور ب�سب��ب تاأثره��ا بامل�سالح 
واملادي��ات التي طغ��ت على كل على �س��يء، ففي 
االم���ص القري��ب كان اجل��ريان عب��ارة ع��ن عائلة 
واح��دة يجمعها احلب واالخوة، خ�سو�سا يف ايام 
املح��ن واحلروب التي م��رت بنا يف ال�سابق، ولعل 

الق�س�ص وال�سواهد كثرية على ما اقول.
ومنه��ا اننا يف اي��ام احل�سار كن��ا نتقا�سم رغيف 
اخلب��ز م��ع جارن��ا وكان��ت عوائلن��ا جتتم��ع يف 
بي��ت واحد ايام احل��رب والق�سف اجل��وي، واتذكر 
اين خاط��رت بنف�س��ي وعائلت��ي م��ن اج��ل انق��اذ 
ابن��اء اجلريان حينم��ا كانوا هارب��ني من اخلدمة 
اوق��ات  البائ��د يف  النظ��ام  زم��ن  الع�سكري��ة يف 

املداهمات حيث كنت اخفيهم يف داري.
ام��ا اليوم فق��د تغري هذا االمر كث��ريا ففي كل يوم 
م�سكلة ب�سبب االأوالد حتى ان بع�ص هذه امل�ساكل 
ق��د ت�س��ل اىل ح��د الف�س��ل الع�سائ��ري والأ�سب��اب 
ب�سيط��ة قد ال ت�ستح��ق ان ت�سل اىل ه��ذا امل�ستوى 
وال�سب��ب ه��و ع��دم حتكي��م العق��ل وتذك��ر حق��وق 
اجل��ار �سيء موؤمل حق��ًا ان متوت يف داخلنا معاين 

االإن�سانية.
ام��ا "كرمي" وه��و طالب جامعي فل��م يذهب بعيدا 
ع��ن قول "اب��و فا�سل" وي��رى ان العن��ف املتزايد 
كان ل��ه اث��ر كب��ري يف تدهور تل��ك العالقات حيث 
يق��ول ،  نع��م لق��د اختلفت العالقات ب��ني اجلريان 
وقل��ت اوا���ر االرتب��اط ب��ني اجلمي��ع، والأ�سباب 
ب��ه  م��ر  وم��ا  الع��راق  بظ��روف  ترتب��ط  خمتلف��ة 
م��ن وي��الت وح��روب ي�س��اف اىل ذل��ك الظروف 
االقت�سادي��ة ال�سعبة، فهذه اال�سياء ا�سهمت بخلق 
جمتمع عنيف غ��ري قادر على التوا�س��ل والعطاء، 
ف��رب اال�رة وب�سبب ان�سغاله املتوا�سل يف العمل 
ابتع��د وب�سكل تدريجي ع��ن االختالط مع اجلريان 
وه��و ما اثر عل��ى تربية االوالد الذي��ن ابتعدوا مع 

ابتعاد االهل.
وترى االخت "ام تقى" ، ان اجلار اختلف عما كان 
عليه منذ 15 عاما تلك االيام كانت جميلة ورائعة 
للجميع كان��ت القلوب طاهرة ومملوؤة باحلب، هذا 
الو�سع تغ��ري ب�سكل كبري يف زمننا احلايل واعتقد 
ان اه��م ا�سب��اب التغ��ري هو امل��ال احل��رام واموال 

ال�سبهة التي اثرت ب�سكل كبري على االجيال.
اجله��ل  �سم��وم  غريته��ا  الطاه��رة  االرواح  تل��ك 
مبحرم��ات اهلل، فالغ���ص واخلداع والك��ذب والرياء 
والغيب��ة.. ال��خ م��ن االم��ور االخ��رى، ه��ي الي��وم 
ا�سا�سيات يف جميع معامالتنا اليومية خ�سو�سا 
تل��ك التي ترتب��ط مب�سادر ال��رزق واملعي�سة، التي 
يجب ان تك��ون من م�سدر"حالل" ه��ذه امل�سادر 
امل�سبوه��ة اثرت عل��ى وب�سكل �سلب��ي على الرتبية 

وعلى العالقات.
"ام حي��در" من جهتها ترى ان التقنيات احلديثة 
واالجه��زة املتطورة ا�سهمت ب�سكل كبري باإ�سعاف 
العالق��ات اخلا�س��ة ب��ني اجل��ريان، حي��ث تق��ول 
،  لق��د تاأث��ر اجلمي��ع بتقني��ات الع���ر املتط��ورة 
الت��ي ا�سبحت جزء مهم م��ن حياتنا اليومية، فمذ 
دخ��ول ال�ساتالي��ت واالنرتنت والهوات��ف الذكية، 
ابتعد اجل��ار عن جارة ون�سغل مبا لدية من اجهزة 
وتقني��ات، بل ان الكثري منهم قد تاأثر مبا ي�ساهده 
من م�سل�سالت واحداث وا�سبح يطبقها على ار�ص 
الواق��ع. احدى االخ��وات ت�ساركنا احلديث وتقول ، 
نع��م الكثري من اال�سياء والع��ادات ال�سابقة تغريت 
الي��وم او تال�ست اىل حد ما ب�سبب انحدار املجتمع 
الدخيل��ة  الع��ادات  بع���ص  يطب��ق  ا�سب��ح  ال��ذي 

واملكت�سب��ة، فان��ا اتذك��ر �سابقًا ان جل��ار ح�سانة 
وله تقدير كب��ري، كان احلياء واخلجل ي�سيطر على 
ال�سباب عندما متر بنت اجلريان التي كانت تعتربا 

اختا للجميع.
وت�سي��ف ام��ا الي��وم فه��ذه احلالة رمبا ق��د تكون 
قليلة مع جيل �سباب املراهق الذي يتفاخر ببع�ص 
ال�سلبي��ات واالخطاء وي�سعى ملط��اردة جارته من 
خ��الل نظراته وت�رفات��ه ال�سبيانية وي�سبب لها 
االح��راج ، وحت��ى اك��ون من�سفة اق��ول ان بع�ص 
البن��ات �سبب يف هذه امل�سكل��ة اي�سًا لكن االغلبية 
العظمى م��ن االخط��اء يتحملها ال�س��اب الذي فقد 
بع���ص ال�س��يء م��ن ع��ادات االه��ل ال�سابق��ة التي 

ا�سبحت من اوراق التاريخ.
ام��ا "اب��و ح�س��ن" ف��ريى ان ا�سباب ه��ذه امل�سكلة 
متنوع��ة ي�س��رتك فيها الكثري من االط��راف ومنها 
والهيئ��ة  "املدر�س��ة  وبتحدي��د  الرتبي��ة  وزارة 
التعليمي��ة" الت��ي ابتعدت الي��وم ع��ن تر�سيخ تلك 
ال�سغ��ار  وخ�سو�س��ا  الطلب��ة  نفو���ص  يف  القي��م 
منه��م، حيث يقول ، لق��د ابتعد املعلم عن املجتمع 
ب�سكل كب��ري واأكتف��ى بتطبيق واجبات��ه املعروفة 
فق��ط وهي اعطاء الدرو�ص املنهجي��ة فقط. هذا ما 
نالحظ��ه ونلم�سه من اغلب املعلم��ني واملدر�سني، 

وق��د نعذره��م بذلك اي�س��ا ب�سبب بع���ص القوانني 
والت�ريع��ات اخلاطئ��ة الت��ي قيدته��م وحجم��ت 
دورهم املهم، �سابق��ا كان املعلم ي�سعى اىل اعداد 
الطالب خلقيًا وعلميًا وكان يتابع ذلك مع االهل، 
باعتق��ادي ان املدر�س��ة ه��ي الركي��زة اال�سا�سي��ة 
لبن��اء املجتم��ع واع��ادة العالق��ات ال�سابقة فهي 

ا�سا�ص لرتبية االجيال.
"ع��الء " م��ن جهته ي��رى ان االبتع��اد عن الدين 
م��ن  الكث��ري  تده��ور  يف  وا�س��ح  اث��ر  ل��ه  كان 
العالق��ات االجتماعي��ة يف جمتمعن��ا حيث يقول 
،  لق��د ابتعدن��ا كثريا ع��ن الدين والرتبي��ة الدينية 
وتنا�سين��ا و�سايا الر�سول واه��ل بيته )�ص( التي 
�سمل��ت كل جوان��ب احلي��اة ومنه��ا العالق��ة ب��ني 
اجلريان، حي��ث قال عليه اأف�س��ل ال�سالة وال�سالم 
" م��ا زال جربي��ل يو�سين��ي باجل��ار حتى ظننت 
اأن��ه �سيورث��ه ". هذه ه��ي احدى الو�ساي��ا املهمة 
التي اعلنه��ا الر�سول )�ص( وهي دليل وا�سح على 
اهمي��ة اجلار وم��دى قربه منا. واعتق��د ان ما منر 
به هو عقوبة ب�سب��ب اعمالنا وابتعادنا عن طريق 
احل��ق واالميان. وي�سي��ف ، ارجوا م��ن اجلميع ان 
يعمل��وا بو�سايا اهلل فهي �سم��ان لنا، كما وامتنى 
من رجال الدين ان يركزوا اكرث بهذا اجلانب املهم 

من خ��الل حما�راته��م وكتبه��م وخ�سو�سا يف 
موا�سم الزيارات وايام التجمعات.

عالء كان حمطتنا اخل��رية يف هذه الوقفة املهمة 
الت��ي نح��ب ان ن�سيف اليه��ا بع�ص النق��اط التي 
ا�ستنتجناه��ا م��ن خ��الل ه��ذا التحقي��ق اخلا�ص، 
بهدف تعزيز وتطوير العالق��ة بني افراد املجتمع 
ومنه��ا: اعتم��اد ون�ر ثقافة احل��ب والتعاون من 
خالل ت�سخ��ري و�سائ��ل االعالم املحلي��ة واعتماد 

برامج يومية او ا�سبوعية بهذا اخل�سو�ص.
*ن���ر بو�س��رتات ومل�سق��ات خا�س��ة يف جمي��ع 
اق��ول  م�سمونه��ا  يف  حتم��ل  واالحي��اء  امل��دن 
وو�ساي��ا الر�س��ول واهل بيته )���ص( حول حقوق 
اجل��ار واهميته��ا ه��ذا باالإ�ساف��ة اىل طبع بع�ص 
الكتب اخلا�سة به��ذا ال�ساأن وتوزيها ب�سكل دوري 

وم�ستمر على االهايل.
* ا�ساع��ة روح التع��اون ونب��ذ العن��ف ب��ني افراد 
املجتمع من خالل اعتماد مناهج درا�سية خا�سة 
تعليمي��ة  ب��دورات  وا�راكه��م  املدار���ص  لطلب��ة 
م�ستم��رة اله��دف منها خل��ق جي��ل مت�سامح قادر 
عل��ى التغري والقي��ادة. اىل هنا نكتف��ي بهذا القدر 
حري��ة  العزي��ز  لقارئن��ا  تارك��ني  الكلم��ات  م��ن 

امل�ساركة واإبداء الراأي بهذا اخل�سو�ص.

 
.فوجئ��ت "�سع��اد" برف���ص �سديد من قب��ل اخوتها 
متهمني زوجه��ا بالطمع يف اإرثه��ا وم�رين على 
ان ال��زوج ه��و من يتكف��ل بامل��راأة واالإرث للرجال 
فق��ط! حاولت ب�ستى الطرق اإقناعهم فح�سلت اأخريا 
على فت��ات الفتات وا�سطرت للقب��ول الأنها مل ت�ساأ 
اإدخ��ال العائلة يف م�ساكل وعمال مببداأ ع�سفور يف 

اليد خري من ع�رة على ال�سجرة.
�سع��اد هي لي�س��ت الوحيدة التي تنازل��ت عن اإرثها 
فهن��اك ق�س�ص كثرية لن�ساء عراقيات ، تنازلن عن 
حقوقهن امل�روعة، اما حت��ت االإجبار والتهديد اأو 
بط��رق اخرى بهدف احلد من امل�سكالت واخلالفات 
التي ق��د ت�ستمر لف��رتات طويلة. ق�سي��ة ارث املراأة 
ومظلوميته��ا يف جممعن��ا ق�سي��ة معق��ده ومهم��ة 
ارتبط��ت ببع���ص التقاليد واالع��راف اخلا�سة التي 

تخالف ا�س�ص وقوانني ال�ريعة اال�سالمية.
"اأم اأحم��د" واح��دة م��ن الن�ساء الت��ي ميلك والدها 
م�ساح��ات وا�سع��ة م��ن الب�سات��ني وال��دور تنازلت 
ه��ي االخ��رى مكره��ة ع��ن حقه��ا يف االرث، حيث 
حتدثت ع��ن معانتها وقالت " وقع��ت على التنازل 
حت��ت تهديد ال�س��الح، فاأهل��ي وزوج��ي لي�سوا على 
وف��اق وعندم��ا طالبت ب��االإرث عقب م��وت والدّي 
لتح�س��ني ظ��رويف املعا�سي��ة اخ��ربين اأخ��ي االأكرب 
باحل��رف الواح��د" ال يح��ق ل��ك االإرث ول��ن منن��ح 
ام��وال ابينا ل�س��ارق". ويق�س��دون بال�سارق زوجي 
فه��م يعتربونه حمر�سا م��ن الدرج��ة االأوىل الأنهم 
عندما رف�سوا منحي االإرث هددتهم باإقامة دعوى 
ق�سائي��ة �سدهم للح�سول على االإرث فهجموا على 
بيت��ي يف اأحد االأي��ام و�سحبوين بالق��وة واأجربوين 
عل��ى التن��ازل ع��ن اإرثي حت��ت تهدي��د ال�سالح. يف 
الوق��ت ال��ذي �سلب اأخ��وة "اأم اأحمد" اإرثه��ا بالقوة، 
لعب "عالء" لعبة الثعلب مع اخوته واأخواته اأي�سا، 
فالعائل��ة متتلك بيتا كبريا يف اأحد املناطق الراقية 
يف املدين��ة، وبعد م��وت الوالدين متكن "عالء" من 
احل�سول على توكيل من �سقيقه املغرتب للت�رف 
بح�ست��ه فاإبتاع ح�س��ة اأخيه لنف�سه بع��د اأن وعده 
بتعوي�س��ه بقطع��ة اأر�ص �سكنية، بينم��ا راح يتملق 
ويناور اأخواته الثالث حت��ى اأقنعهم با�سرت�سائهم 
مببل��غ من امل��ال ي�ساوي ربع ح�س��ة كل منهم بعد 
اأن تباك��ى اأمامهم واأقنعهم بان ح�سولهم على هذا 

املبلغ اأف�سل من بيع البيت ب�سعر زهيد.
وبع��د اأن باع جميع احل�س���ص لنف�سه واجه �سقيقه 
االأو�سط مطالبا اي��اه ببيع ح�سته الأن اأغلب املنزل 
�س��ار ملكا ل��ه وحاول ال�سقيق احل�س��ول على حقه 
كام��ال بعد اث��اره العديد من امل�س��اكل حتى ا�سطر 
اأخ��ريا اىل التخل��ي ع��ن حق��ه مقاب��ل قطع��ة اأر�ص 
�سكني��ة زهيدة .وهذه الطريق��ة التي تبدو اأكرث مكرا 

ودهاءا وغري مبا�رة للح�سول على االإرث.
 وت�ستعم��ل ب�س��كل اأك��رث الأن اأغلب الن�س��اء يخ�سني 
م��ن خ�سارة االأخ والبقاء وحيدة يف مواجهة الزوج 
واحلي��اة اإذا م��ا رف�ست التخلي ع��ن اإرثها فت�سطر 
اىل الر�س��وخ مكره��ة. كث��رية يف الق�س���ص الت��ي 
ترتبط غالبا بعمق الريف العراقي، ويف ذات الوقت 

هن��اك ق�س�ص اأخرى يف املدين��ة غالبا ما يح�سل 
في��ه ال�سقي��ق الذي يبق يف بي��ت العائلة اأخريا على 
بي��ت العائلة حتديدا بع��د اإقناع اأخوت��ه بت�سحيته 

واإنائه الكثري من �سنواته يف خدمة والديه.
���رح الق��راآن الك��رمي احل��ق ال�رع��ي للم��راأة يف 
كافة امل��ور احلياتي��ة ومنه��ا االإرث، وعرفها على 
حقوقه��ا ال�رعي��ة الت��ي يج��ب اأن حت�س��ل عليه��ا 
�رع��ا، وال يرت�س��ي اهلل �سبحان��ه وتع��اىل الظل��م 
للم��راأة، يف الوقت الذي وجد الرج��ل ليكون حاميا 
لها وو�سيا عليها و�سندا ال مغت�سبا حلقها وظاملا 
له��ا . ي�ستغ��رب ال�سيخ "عبد الك��رمي احلائري" وهو 
رج��ل دين تلك الظاهرة التي ال متت لالإ�سالم ب�سلة 
وا�سف��ا اياها بالظاهرة املقيت��ة موؤكدا اأن اال�سالم 

يح��رم عل��ى الرج��ل ظل��م امل��راأة و�سل��ب حقها يف 
مرياثها ال�رعي وال يجوز له ذلك.

بينم��ا راح ال�سيد "ع��الء القطب" اأح��د رجال الدين 
اإىل اأبعد من ذلك مو�سحا ، "ان ظاهرة �سلب مرياث 
املراأة ظاه��رة منت�رة يف جمتمعنا الرجويل وهي 
مرفو�س��ة �رع��ًا وعرف��ًا واخالقي��ًا... وال يع��رتف 
به��ا �رعن��ا املقد���ص، حي��ث ان امل��راأة اك��د حقها 
الق��ران الك��رمي ان للم��راأة ن�س��ف ح��ق الرج��ل يف 
َكِر ِمْثُل  ُ يِف اأَْواَلِدُكْم ِللذَّ يُكُم اهللَّ قوله تع��اىل )) ُيو�سِ
....(( وكذلك ال�سنة النبوي��ة ال�ريفة  ْنَثَي��نْيِ َح��ظِّ ااْلأُ
الطاه��رة وهن��اك تف�سي��ل مثب��ت لبقي��ة حياته��ا 
كزوج��ة.  وي�سي��ف " القط��ب " ، وبالن�سب��ة للحكم 
ال�رعي ف��ان مغت�سب حقها جم��رم �رعًا وحرام 

قطعي��ًا .. والعقوب��ة كب��رية يف يوم القيام��ة اليوم 
ال��ذي ال ينفع ب��ه م��ال وال بن��ون ود�ستورية حني 
يثب��ت موقعه��ا كاأخ��ت وزوج��ة واأم ياأخ��ذ ال�رع 
حقه��ا غ��ري منقو���ص. ون��رى اإن امل��راأة يف العراق 
يج��ب الوق��وف اىل جانبه��ا لرنتقي به��ا مل�ساف 

املجتمعات الراقية يف العامل.
القا�س��ي "عبا�ص الدليمي" اكد عدم وجود ن�ص يف 
القانون ي�سري اىل �سلب حق املراأة يف املرياث، على 
العك���ص من ذلك فان القان��ون يف الق�سام النظامي 
اعط��ى للم��راأة حق اكرث مم��ا ت�ستح��ق �رعا، حيث 
�ساواها مع الرجل يف االرث اي املرياث ومل يقت�ص 
م��ن حقها ويف ح��ال اإحالة دعاوى م��ن قبل ن�ساء 
مغبون��ات يف جمال االإرث ف��ان املحكمة متنحهن 
حقوقه��ن كامل��ة وتك�س��ب الدع��وى الأن االإرث من 
حقه��ا �رعا، يف حال ثبوت االأدلة ووجود ال�سهود 
�سيما يف حالة اإجبار املراأة على التنازل عن حقها 
والتوقي��ع على التنازل، ولك��ن ما يحدث هو التكتم 
عل��ى مث��ل هك��ذا ممار�سات �س��د امل��راأة ان وجدت 
حفاظ��ا على ال�س��كل االجتماعي وجتنب��ا للم�ساكل 

وهذا عائد اإىل موروثات العادات والتقاليد.
 فيما يعل��ل الدكتور "عبد ع��ون امل�سعودي" اأ�ستاذ 
عل��م النف�ص الت��ي ترتتب عل��ى املراأة عن��د فقدانها 
الإرثه��ا م�سبها فق��دان االإرث بفق��دان الثقة باالأهل 
وال�سعور بالوح��دة واالإح�سا���ص املبا�ر بال�سعف 
اأمام الزوج، م�س��ريا اإىل اأن الظاهر قد تكون خمفية 
العراق��ي  املجتم��ع  دواخ��ل  يف  مبطن��ة  ولكنه��ا 
وحتت��اج اىل ادراك وفه��م حقيق��ي حلق��وق املراأة، 
وتبتع��د غالبي��ة الن�ساء ع��ن تقدمي �سك��وى حفاظا 
على �س��كل العائلة والعالقة باالأ�سق��اء ولكن االآثار 
النف�سي��ة تبقى �ساخ�سة وال ميك��ن ن�سيانها بعد ان 
ق��ام عنوان احلماية بالن�سبة له��ا وهم اأ�سقاوؤها او 

اأقاربها بحرمانها من حقها يف االإرث.
واخ��ريا حتتاج املراأة اإىل تثقيف يف جانب احلقوق 
املادية وعليها ان تكون �سجاعة يف طرح م�سكلتها 
حت��ى واإن كان��ت مت�ص الع��راف والتقالي��د، هذا ما 
قالت��ه "علي��اء ح�س��ن" وه��ي النا�سط��ة يف جم��ال 
حقوق املراأة حول �رورة تثقيف املراأة من خالل 
اقام��ة الن��دوات وور�ص العمل حول ح��ق املراأة يف 
اإرثه��ا و���رورة املطالب��ة به وع��دم اخل�سوع اىل 
�سلط��ة الرجل ابا او اأخ��ا اأو اي من االأقارب يف هذا 

املجال .

 عالقة أصابها الفتور وسط روابط تغيرت باختالف الزمان واألحوال
الجيران بين األمس واليوم ...
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ظنت "�سعاد" للوهلة 
�لأوىل باأن �إرثها من 

�أبيها �سينقذها من 
�سنو�ت ق�ستها يف 

��ستئجار �ملنازل و�ل�سكن 
فيها، و��ستب�سرت خري� 
بح�سولها على �إرث قد 
ميكنها من �سر�ء قطعة 

�أر�ض و�لعمل على 
بنائها، وطالبت �أخوتها 

ببيع بيت �لعائلة، 
لتتمكن من حتقيق 
�أحالمها �سيما و�أن 

زوجها موظف ب�سيط 
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