
م��ن املتع��ارف علي��ه ان اأ�سع��ار الإيج��ارات يف 
العا�سم��ة ت�سه��د اأرتفاع��ًا كب��راً لك��ن الأ�سع��ار 
تختلف بح�سب املناطق ال�سكنية , وبح�سب الأمان 
املتواف��ر يف هذه املنطقة اإي�س��ًا فاأيجار املناطق 
الراقي��ة -والتي تعد على اأ�ساب��ع اليد- ي�سل اىل 
اكرث م��ن مليون دنيار عراقي , لك��ن الأرتفاع يف 
الأ�سع��ار ب�سكٍل عام يعود اىل النمو ال�سكاين الكبر 
وكذل��ك اىل موج��ة الن��زوح الت��ي �سهدته��ا معظم 
ارج��اء العا�سم��ة  خ�سو�س��ًا بعد �سيط��رة تنظيم 
داع���ض عل��ى بع���ض حمافظ��ات الع��راق وهروب 
ال�س��كان من منازلهم  اىل بغداد  لذلك اأ�سبح اجنح 
م���روع لأ�سح��اب البي��وت الكب��رة ه��و تق�سيم 
بيوته��م اىل �سق��ق ودكاك��ن �سغ��رة وتاأجرها 
واأ�ستثماره��ا ب�سب��ب الربح الكبر ال��ذي تدره هذه 

امل�ساريع  .
 اأبو فرا�ض اأحد املواطنن الذي ميلك منزل كبر يف 
منطقة �سعبية ب�سبب خروجه على التقاعد وتراجع 
و�سع��ه املايل قرر ان ي�ستثمر بيته الكبر يف بناء 
املح��ال التجارية ال�سغرة وتاأجره��ا لت�سكل له 

عائ��داً ماليًا ي�ستطيع العي�ض من��ه , وبالفعل اجنز 
م�روع��ه وهو يعتا�ض الآن من عائد اربع حمالت 

جتارية ي�سكل جمموعها �سعف تقاعده .
  بداية �سطر الدور ال�سكنية 

ظاه��رة تق�سي��م البيوت ب��داأت بالظه��ور بعد عام 
2005 نتيج��ة لرتدي الواق��ع القت�سادي للبالد 
وعدم وجود فر�ض عمل توؤهل ال�سباب اخلريجن, 
الأم��ر الذي دفع اأغلب الأ�ر اىل تق�سيم بيوتها من 
اج��ل خلق م�سدر رزق حتى واإن كان على ح�ساب 
ه جمالية  راحته��م وا�ستقراره��م, الأم��ر الذي �س��وَّ
العا�سم��ة بغ��داد واأعطاها جغرافي��ا تختلف عما 
كان��ت عليه يف ال�سابق, اأو�ساع معي�سية غاية يف 
�َسد  ال�سعوبة ملعظم البيوت العراقية التي كانت تحُ
قب��ل �سن��وات عل��ى طريق��ة �سكنها. ويع��زو خرباء 
اقت�س��اد ارتف��اع اأ�سع��ار العق��ارات يف العا�سمة 
اىل ف�س��ل ال�سيا�س��ات التي تنتهجه��ا اجلهات ذات 
العالقة يف و�سع ح��ٍد لأزمة ال�سكن يف العا�سمة, 
الأم��ر ال��ذي جعل  �سع��ر املرت يف بع���ض املناطق 
ي�س��ل اإىل 7 اآلف دولر, مم��ا يعن��ي ان ال���راء 

�سيكون لطبقات رج��ال الأعمال والتجار وغرهم 
وبهذا يق�سى اأ�سح��اب الدخل املحدود مما يجعل 
البالد تغو�ض باأزمة �سكن ل نهاية لها اإل  باتباع 
خط��ة وا�سرتاتيجية حكيمة تطب�َّ��ق فيها القوانن 

مبا ينا�سب الأو�ساع املعي�سية. 
 اأدى �س��وء احلال��ة املادية وع��دم القدرة على دفع 
الإيجارات ال�سهرية يف العا�سمة التي ي�سل اإيجار 
الواحد منه��ا يف املناطق ال�سكنية غر الراقية اإىل 
خم�سمئة الف دينار, اإىل اأن ي�سطر احلاج اأبو خملد 
اىل تق�سي��م بيت��ه اىل ق�سمن.. واأو�س��ح اأن ولده ل 
ن له راتبًا �سهري��ًا لي�سد حاجته  ميل��ك وظيف��ة توؤمِّ
��م البيت حت��ى يتمكن من  واأ�رت��ه, فق��رر اأن اأيق�سِّ
ال�سك��ن دون اأي عن���اء اأو قل��ق يف نهاي��ة ال�سه��ر, 
م��ن دفع الإيج��ار, ولالأ�سف فان �س��وء حالة اأغلب 
العوائ��ل العراقية املعي�سية اأج��رب اأ�سحاب البيوت 
على تق�سيمه��ا حتى و�سل البيت الواحد اىل ثالثة 
اأق�س��ام, م��ا اأدى اىل ت�سويه جمالي��ة املنطقة التي 
مل تك��ن قب��ل مدة وجي��زة باحلال ال��ذي هي عليه 
الآن, يوؤك��د احل��اج اأب��و خمل��د حاج��ة "اأ�سح��اب 
الدخل املح��دود اىل وقفة حقيقة من قبل اجلهات 
ذات العالق��ة من اجل متليكنا قطع اأرا�ٍض باأ�سعار 
منا�سبة لكي نكون كبقي��ة دول العامل التي يتمتع 
�سكانه��ا باحلي��اة املعي�سي��ة وال�سكني��ة الرغي��دة 

البعيدة عن ال��ذل والقلق".
 الأزمة التي خلفها تنظيم داع�ض 

  مل تنف��ك اأم �س��الم متابعة �سره��ا وانتقالها من 
مكت��ب دللي��ة اىل مكت��ب اخ��ر وم��ن منطق��ة اىل 
منطقة اخرى امال يف ايج��اد �سكن �سغر ي�سمها 
وابنتها وكنتها بعد اأن انتقل ابنها عمر جلوار ربه 
يف اأح��دى الهجمات الرهابي��ة التي طالت مدينة 
تكريت يف اثناء اح��دى ال�ستباكات ما بن قوات 
اجلي���ض ومقاتلي تنظي��م  داع�ض المر الذي اوجب 
ت��رك ما يحمل��ه ذلك البي��ت من في���ض ذكرياتها 
والنتق��ال اىل مدين��ة بغ��داد التي اثقل��ت كاهلها 

ب�سحة ال�سكن وغالء ا�سعار بدل اليجارات .
ام �س��الم  ل متلك يف جعبته��ا �سوى مبلغا �سغرا 
ي�سل اىل ) 150 ( الف دينار فقط , كانت قد عزلته 
جانبا لأ�ستئجار بيت �سغر , وهذا ما جعل عملية 
البح��ث عن �سكن بهذا املبلغ �ربا من اخليال يف 
بغ��داد . اأم �سالم نازحة تعي���ض مرارة ايجاد �سكن 
منا�س��ب وه��ي بحاله��ا ه��ذا ت�سابه ح��ال اللف 
الذي��ن �سبقوه��ا , ومل يجدوا �سوى ق��رارا بالرحيل 
والنتق��ال جنوب��ا ع�سى اأن يج��دوا ف�سحة اأمل من 
اأم��ن واأمان اب��و خ�سر احد النازح��ن من مدينة 
املو�سل ج��اء اىل العا�سمة بغداد بعد فرتة لي�ست 
بالق�س��رة كان��ت ق��د ق�ساه��ا برفق��ة عائلته يف 
اربيل حيث قال ” نزحنا انا وعائلتي بعد احتالل 
تنظيم داع�ض الرهاب��ي حمافظة املو�سل لن�سكن 

ف��رتة يف العراء بع��د ان انتقلن��ا اول اىل حمافظة 
اربي��ل , والت��ي تركناه��ا ب�سب��ب ارتف��اع ا�سع��ار 
اليج��ارات وقل��ة فر���ض العم��ل هن��اك , وقررن��ا 

املجيئ اىل العا�سمة بغداد لنجدها اكرث غالًء
 حكايات املوؤجرين مع الإيجارات

 املواط��ن اب��و حمم��د م��ن املوؤجري��ن يف منطق��ة 
الكرادة ي�سر باأ�ساب��ع التهام نحو النازحن يف 
ارتف��اع ا�سع��ار اليجارات وم��دى الزدحام الذي 
احدث��وه يف العا�سم��ة بغداد حيث يق��ول :”هوؤلء 
النازحن يوم��ا ما �سيعودون لديارهم بعد انتهاء 
العملي��ات الع�سكرية �سد داع�ض ولكنهم �سيرتكون 
فينا عاهة طويل��ة الأمد ا�سمها ارتفاع ا�سعار بدل 
الإيج��ار بعد اأن و�سل ا�سعار اليجارات اىل ارقام 
مرتفعة جدا ب�سبب عدد النازحن الذين جاءوا اىل 
ه��ذه املناطق وال�سكن فيه��ا ,”   اأبو حممد ا�ساف 
” بع�ض املناطق �سهدت ارتفاعا غر طبيعي مثل 
مناط��ق زيون��ة والك��رادة لت�سل املن��ازل لأ�سعار 
خيالية اذا يبلغ البي��ت املعرو�ض لالإيجار حوايل 
مبل��غ ملي��ون دين��ار او اك��رث او اق��ل �سع��ر ايجار 

بي��ت �سغر ل يق��ل عن 500 الف دين��ار يف هذه 
املناطق وهذا طبعا نتحمله نحن املواطنن بدون 
وج��ود رادع م��ن قب��ل احلكومة له��وؤلء اجل�سعن 
.” اأم ���رى مواطن��ة ت�سكن باإيج��ار اي�سا تدثت 
قائلة :” نحن بحاج��ة اىل قانون رادع لوقف هذا 
ال�ستن��زاف وال�رق��ة العلنية للمواط��ن الفقر من 
قبل ا�سحاب المالك , فنحن نواجه طمع ا�سحاب 
العم��ارات والم��الك لوحدن��ا دون وج��ود قانون 
يحمين��ا ويح��دد ه��وؤلء باأ�سع��ار معقول��ة متكننا 
م��ن ا�ستئج��ار تلك ال�سق��ق باأ�سع��ار منا�سبة , كما 
ان احلكوم��ة تقف عاج��زة وخا�سة وزارة العمار 
وال�سكان الت��ي مل تقق لنا اي حلول ناجحة يف 
�سبي��ل الق�ساء على ازم��ة ال�سكن وبهذا تولنا اىل 
�سحاي��ا بيد ا�سحاب الم��الك الذين يعملون على 
زي��ادة ال�سعار بدون خ��وف اأو وجل.  حممد كرمي 
�ساحب اح��دى العمارات ال�سكني��ة عندما �ساألناه 
ع��ن ���ر ارتفاع ا�سعار ب��دل اليج��ار يف عمارته 
رد قائ��ال ” لقد بنين��ا انا و�سديقي ه��ذه العمارة 
لرنب��ح ولي���ض ملراع��اة ح��ق الفق��راء يف ال�سك��ن 

فه��ذه امل�سوؤولية يتحمله��ا ذوي الخت�سا�ض يف 
احلكوم��ة العراقي��ة , ول اعلم مل��اذا تركزون فقط 
عل��ى ا�سعار بدل اليجار ول ترك��زون على زيادة 
ال�سعار يف كل من املالب�ض واملواد الغذائية ومن 
حقنا ان تك��ون هناك زيادة يف ا�سعار اليجارات 
�سوا�سي��ة م��ع ه��ذا الرتفاع .”  كم��ا ا�سار اىل حل 
ه��ذه الزم��ة يكم��ن يف م�ساري��ع الدول��ة ولي���ض 
باأ�سح��اب العمارات حيث ق��ال” على امل�سوؤولن 
ايج��اد احلل��ول ببن��اء تل��ك الرا�س��ي ال�سا�سع��ة 
وتوزيعها على الفقراء بدل من لومنا على ارتفاع 
اليجارات .” وا�ساف ولبد من التو�سع مب�ساريع 
البناء عرب ال�ستثمار لن جهود الدولة غر قادرة 
على حل هذه الزم��ة ب�سبب حمدودية امكانياتها 
لذلك انا اأجد يف ال�ستثمار هو احلل الأمثل لق�سية 
التو�سع ببناء جممعات �سكنية ا�سافة اىل �رورة 
البتع��اد عن العا�سمة املكتظ��ة �سكانيا والتوجه 
نح��و الأماك��ن القريب��ة منه��ا لتوزي��ع الكثاف��ة 
ال�سكاني��ة م��ن العا�سمة اىل الأط��راف, ف�سال عن 

اإبعاد ال�سغط عن الطرق واملوا�سالت”.

 
وكنتيج��ة لتفاق��م ه��ذه الظاه��رة وب�سب��ب ال�سمت 
الطوي��ل ب��داأ الإهتم��ام اجلاد م��ن قب��ل املنظمات 
الن�سوي��ة والع��الم ومواق��ع التوا�س��ل الجتماعي 
باإقامة حم��الت توعية مبو�س��وع التحر�ض للن�ساء 
والرج��ال على حد �سواء, واإ�س��دار بيانات �سحفية 
الن�س��اء  وت�سجي��ع  التحر���ض  لظاه��رة  مناه�س��ة 
بالإب��الغ ع��ن واقع��ة التحر���ض وعدم اخل��وف من 
اغل��ب  يف  امل��راأة  مطالب��ات  ان  كم��ا  الف�سيح��ة, 
املجتمعات بت�ريع قانون يجرم التحر�ض اجلن�سي 
كان دلي��ال قاطع��ا عل��ى ان ه��ذه الظاه��رة بات��ت 
موؤرقة للمراأة العربي��ة ب�سكل عام  والعراقية ب�سكل 

خا�ض .  
 قال املواطن جعفر الن�ساري :

اأن ال�رة تلعب دوراً مهما يف  " ل يوجد �سك يف 
ممار�س��ة البن��اء للتحر���ض وذلك لأنه��ا من خالل 
عملي��ة التن�سئ��ة الجتماعي��ة جتعل��ه اإما �سوي��ًا اأو 
منحرف��ا,ً التن�سئة الجتماعية له��ا جناحان الأول 
هو التوجيه املبا���ر للطفل اإفعل ل تفعل واجلناح 
الث��اين ه��و الق��دوة وهو اأ�س��د تاأثراً م��ن الول لأن 
الطفل رغ��م �سنه يالحظ ما يدور حوله, ويتاأثر بها 
فيقل��د م��ن هم اأكرب من��ه فيما يفعلون��ه اأو يقولونه 
ف��اإذا تقدم ب��ه ال�سن وجدن��اه يفعل مثلم��ا يفعلون 
خا�س��ة اإن مل يج��د يف ال�رة م��ن يوؤنبه ويبن له 

خطاأه." 
 نظرة م�ستهجنة 

 وترى الطالبة جمانة �سهيد:
"كثر من ال�سباب �ساعدت يف تغذية هذه الظاهرة 
وا�ستفحاله��ا منه��ا عدم لوم املتحر���ض على الفعل 
ال�سني��ع ال��ذي يرتكبه,  ب��ل ان النظ��رة امل�ستهجنة 
تتح��ول اىل ال�سحية وقذفه��ا ب�ستى النعوت والتهم 
التي ت��ط من �ساأنها وت�سوره��ا انها هي اجلانية 
كونها خرجت من البيت , او لب�ست مالب�ض معينة."
 وبينت " اأن غالبية الن�ساء اأّكدن تعر�سهّن للتحر�ض 
يف و�سائ��ط النق��ل اأو مواقع العم��ل, واأنهّن يخ�سن 
تبلي��غ اأجه��زة ال�رط��ة القريبة من امل��كان خ�سية 

تعّر�سهن لالتهام باأنهن ال�سبب يف ذلك." 
 تعرث الدرا�سة 

" اخل��وف من تعرث الدرا�سة جعل بع�ض ال�سحيات 
يلتزم��ن ال�سم��ت  "  وهن��ا تق��ول ) ���ض . م(  وه��ي  

طالبة على اعتاب التخرج من اجلامعة:
 " عم��ري 21 عاما اأدر�ض يف احدى الكليات ر�سبت 
�سن��ة لأنني بب�ساطة رف�ست املواعيد الغرامية التي 
كان ي�ربه��ا يل اأ�ست��اذي الفا�س��ل, ل اأح��د م��ن 
عائلتي يعلم بالأمر , فقط �سديقاتي, و حل�سن حظي 
اأنه مل يدر�سني خالل ال�سنة التي تلت, واإنها ف�سلت 
التن��ازل عن �سنة من عمره��ا, و مثيالتها كثرات , 

فاإن اأخريات ر�سخن لالأم��ر الواقع �سواء اإخت�سارا 
للطريق اأو هروب��ا من �سبح الر�سوب , بينما ل تزال 
اأخري��ات حتى الآن يعانن م��ن امل�ساومة, و هناك 
اأ�ستاذ ينتظر منهن الإجابة بنعم , واإل فاإن النجاح 

�سي�سبح �سعب املنال." 
 الف�سل الع�سائري 

ويو�سح �سمر البغدادي)موظف حكومي(:  
ج��رب املتحر���ض عل��ى دفع  " الف�س��ل الع�سائ��ري يحُ
غرام��ات مالي��ة ت�سطره اإىل بيع �سيارت��ه اأو منزله 
لالإيف��اء به��ا, كم��ا ي�سط��ر الكث��رون اإىل تغي��ر 
مواق��ع �سكنهم اأو عملهم عند ثب��وت تهمة التحر�ض 

�سدهم."
 وا�س��اف " التن�سئة الأجتماعي��ة يف الأ�رة جتعل 
الأولد ي�سع��رون بالتمي��ز عل��ى البن��ات ما ميدهم 
بجراأة يف تعاملهم معهن وهم يعتقدون اأن هذا حق 

من حقوق الرجولة وهنا يكمن دور ال�رة." 
 وقال عبد الزهرة جابر)يعمل يف القطاع اخلا�ض( 
: " �سع��ور ال�سحي��ات ب��اأن اجل��اين عليه��ا من قبل 
املتحر���ض  لن يجد العقاب الرادع له , واأن رئي�سها 
املبا���ر ل��ن ي�ستمع لها خوف��ا على �سمع��ة عمله. 
ففي الونة الخرة ح�سلت تر�سات يف موؤ�س�سات 
خمتلف��ة, وكان �سع��ور ال�سحي��ة ب��ان اجل��اين ل��ن 

يعاق��ب كان �سبب��ا يف �سكوتها, اذ لي���ض من الوارد 
ح�س��ب م��ا نلم�سه ون�ساه��ده يف دوائ��ر الدولة عدم 
معاقب��ة املتحر���ض م��ن قب��ل رئي�سه وبذل��ك ف�سح 

املجال اأمامه ملزيد من التجاوزات ." 
 بوؤرة خطرة 

وبينت ا�ستاذة الجتماع يف جامعة بغداد الدكتورة 
رحاب جا�سم : 

" انه��ا ظاه��رة خط��رة تلح��ق الأذى ببناتنا يف 
ال�س��ارع وو�سائط النقل واملتنزه��ات, اأما ال�سباب 
فمعروفة اأولها �سعف ال��وازع الديني,  ثانيًا تاأخر 
�سن الزواج و البطالة, وتعاطي املخدرات واخلمور, 
ا�سافة اىل  امليل املتزايد عند املراأة لعدم الحت�سام 
والك�س��ف ع��ن ج�سمه��ا, ول ين�س��ى اأن النثى تلعب 
دوراً يف زيادة اأو تقليل موؤ�ر التحر�ض نحوها مبا 
ترتدي��ه, بالإ�سافة اإىل اأف��الم ال�سينما والنت, التي 
ت�سج��ع عل��ى هذه الظاه��رة مبا تعر�س��ه ."  واأكدت 
" اأن �سم��ت الكثرات منه��ن على وقوع مثل هذه 
احل��الت خ�سي��ة تعر�سه��ن للح��رج الجتماعي اأو 
اتهامه��ن بالوقاح��ة غالب��ًا ما يت�سب��ب يف �سياع 
حقوقهن يف هذا املجال,والتحر�ض جرمية م�سرتكة 
بن اجل��اين وال�سحية, كون ال�سحي��ة باتت ت�سمح 
له��وؤلء املتحر�سن با�ستفزازه��ا دون تبليغ اهلها 

وتقدمي الدع��اوى بخ�سو�ض ما تعر�ست اليه حتى 
وان كان ج�سيم��ا." واك��دت" فيما يخ���ض تبعاتها 
عل��ى املجتم��ع ان اق�س��ى م��ا يعاني��ه املجتمع يف 
ظل وجود ه��ذه الظاهرة فقدان الم��ان املجتمعي 
بالن�سب��ة لالأناث م��ا ي�ساهم يف اجب��ار الهل على 
عزلة الفتاة داخل البي��ت خوفا عليها من تعر�سها 
للم�ساك�س��ات, وان��ا اع��رف العدي��د م��ن الفتي��ات 
اللوات��ي ميتلكن �سهادات ولكن ذواهن منعوهن من 
الخت��الط يف املجتمع والعمل خوفا من تعر�سهن 
للتحر���ض واملعاك�سات, وبذلك �سيتح��ول املجتمع 
اىل ب��وؤرة خط��رة على تواجد امل��راأة يف موؤ�س�سات 
العم��ل والت�س��وق ل�سعوبة التنبوؤ مل��ا تتعر�ض اليه 

الفتاة يف ال�سارع ." 
 �سموم التحر�ض 

ويب��ن املحامي نوف��ل عبد الرحم��ن العلوجي من 
حمكمة الكرادة :

" اإن اأغل��ب الن�س��اء ل يقم��ن بتحري��ك �سكوى عن 
اإىل  خ�سيته��ن  واأرج��ع  تطوله��ن,  تر���ض  جرائ��م 
ارتب��اط املو�س��وع بجوانب ع�سائري��ة, واإن احلاح 
ق��د  امل��راأة  اجلرمي��ة يف م�سايق��ة  ه��ذه  مرتك��ب 
يجعله��ا تخرج من دائ��رة ال�سمت وتلج��اأ مبا�رة 

اإىل الإجراءات القانونية لأخذ حقها".

 واو�س��ح اأن "امل�ّرع العراقي تط��رق اإىل التحر�ض 
يف قانون العقوبات رقم 111 ل�سنة 1969, واأفرد 
له املواد )400 , 401 , 402( تت عنوان اجلرائم 
املخلة باحلي��اء, وعقوبتها احلب�ض مدة ل تزيد عن 
�سن��ة اأو غرام��ة مالية,والواقع��ة بحاج��ة اإىل اأدلة , 
والتحر���ض يت�سم��ن الكالم املخ��ل باحلياء الذي ل 

ين�سجم وطبيعة الأعراف املجتمعية".
واأك��د العلوج��ي ان " القان��ون ليع��رتف ب�سك��وى 
امل��راأة حلالة تر���ض األ اذا كان لديها �سهود, لذلك 
تتعر�ض امل��راأة للتحر�ض اللفظ��ي  واحل�سي وتبتلع 
الن�س��اء يوميا وعلى معدل اللحظ��ات غالونات من 
�سم��وم التحر�ض التي تهاجم امان املراأة و�سالمتها 
.. فل��ن تتج��ه ب�سكوى ملحاك��م قانونها مت ت�ريعه 

منذ 47 عامًا." 
 قلق و�سهر 

وقال الخت�سا�س��ي يف معاجلة المرا�ض النف�سية 
والعقلية الدكتور زين الدين ال�ساعدي: 

اأن  علين��ا  الواج��ب  نف�سي��ًا  مري���ض  " املتحر���ض 
نعاجل��ه اأوًل ك��ون معاقبت��ه تزي��د م��ن رغبت��ه يف 
التحر���ض ,فالعام��ل النف�س��ي يبق��ى ميار���ض دوره 
وال�س��واب ه��و اأن يعال��ج نف�سي��ًا من ه��ذه العقدة, 
ومعرف��ة ا�سب��اب ميل��ه اإىل التحر���ض ." وا�ساف " 
اما ل��و انعدم��ت ال�سب��اب النف�سي��ة احلقيقية التي 
ولي���ض  تع��ودا  �سيك��ون  وقته��ا  للتحر���ض  تدفع��ه 
مر�سا, وبذلك ي�ستحق العقاب على فعلته جمتمعيا 
وقانونيا ,والتحر���ض ل يخ�س�ض بعمر معن ك�سن 
املراهق��ة كما ه��و �سائع او يبدر م��ن ال�سخ�ض غر 
ال�س��وي وغ��ر املثق��ف ب�س��كل ع��ام, ب��ل  وج��د ان 
اغل��ب مرتكب��ي التحر�ض من الرج��ال منهم يف �سن 
الربع��ن وما فوق , ومعظمه��م متزوجون, وغالبا 
م��ا ي�سغل��ون منا�س��ب قيادي��ة حمرتم��ة ."  اما ما 
يخ���ض الع��بء النف�سي الذي يخال��ج الفتاة واملراأة 
عل��ى ح��د �سواء عن��د تعر�سها للتحر���ض فا�سار اىل 
ان:  " اأغل��ب الفتي��ات اللوات��ي يتعر�س��ن للتحر�ض  
يعان��ن م��ن اأمرا���ض نف�سي��ة مث��ل القل��ق ,ال�سهر, 
الالمبالة واخل��وف , والتعر�ض للكوابي�ض.وعندما 
ل تك��ون املراأة املتحر�ض بها را�سي��ة بالأمر, فاإن 
الأمر ي�سب��ح مطاردة ,و الإح�سا���ض باملطاردة قد 
ي�سبب النهيار الع�سب��ي , خا�سة اإذا كانت ظروف 
املراأة ل ت�سمح لها مبغادرة مكان العمل اأو الدرا�سة 
, ف��اإن بقيت تت ال�سغط قد ت�س��اب بانهيار, واإذا 
كان باإم��كان امل��راأة املغ��ادرة اأو اله��روب فاإنه��ا 
ت�سبح ح��ذرة يف عالقاته��ا حيث �ستظ��ل التجربة 
ال�سلبي��ة را�سخة بذهنها وبداخلها ,ويف حال كانت 
امل��راأة الطالب��ة اأو العامل��ة ذات �سخ�سية ه�سة غر 
متما�سك��ة اأو �سعيفة ف�سيوؤثر ذل��ك كثرا عليها يف 
امل�ستقب��ل فق��د ي�س��ل بها الأم��ر لرف���ض الرتباط 

بزوج , لأنها �سرتى يف كل 

على الرغم من اإلجراءات التقشفية.. أسعار بدالت اإليجار في تصاعد مستمر  
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ظاهرة التحر�ش يف 
املجتمع العراقي  ب�صورة 
خا�صة والعربي ب�صورة 

عامة باتت حتا�صر 
املراأة من جميع اجلهات 
والميكن ال�صكوت عنها 

.. هذا الفعل ال�صيئ 
الذي توارثته االجيال 

باختالف ثقافتها ودرجة 
وعيها مبدى �صناعة  تلك 

االفعال التي تتعر�ش 
لها املراأة  من قبل الرجل 
وب�صورة متكررة �صواء 

كانت يف ال�صارع او مكان 
العمل او حتى اأماكن 

التب�صع .  
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