
الأبناء يف �ضن املراهقة يق�ضون معظم وقتهم مع 
لأن  عر�ضة  يكونون  فاإنهم  وبالتايل  اأ�ضدقائهم، 
اأ�ضدقائهم، وبال�ضغوط  يتاأثروا كثريا ب�ضخ�ضيات 
من  بالرغم  ولكن  منهم،  لها  يتعر�ضون  قد  التي 
ذلك، فعلى الأم اأن تتذكر اأمرا مهما وهو اأن ابنها 

املراهق لن ين�ضى القيم التي تعلمها يف املنزل. 
ي�ضتخدم  اأن  ين�ضى،  قد  اأحيانا  فاإنه  وبالتاأكيد 
التفكري الإيجابي للحكم على الأمور ب�ضبب ال�ضغط 
التي تعلمها من  القيم  �ضتظل  اأ�ضدقائه، ولكن  من 
�ضيظل  الطريق.  طوال  معه  املنزل  يف  واأبيه  اأمه 
اأ�ضدقائهم،  املراهقون يتعر�ضون لل�ضغوطات من 
منوهم  مراحل  من  جزءا  يعد  الأمر  هذا  اأن  كما 
�ضغوطات  اأن  اإىل  الإ�ضارة  وجوب  مع  وتطورهم، 
البن  على  ال�ضعب  من  يكون  قد  تلك  الأ�ضدقاء 
التعامل معها يف كثري من الأحيان. وقبل كل �ضيء 
اأن تعلم ابنها املراهق كيف يكون  يجب على الأم 
مي�ضون  عامة  ب�ضفة  الأهل  اإن  نف�ضه.  من  واثقا 
يبتعد  كيف  ابنهم  يعلموا  لكي  الوقت  من  الكثري 
التفريق ما بني اخلطاأ  عن امل�ضاكل، فهم يعلمونه 
وال�ضواب ويعلمونه اأي�ضا كيف يقاوم ال�ضغوطات 
ولكن  عليه،  اأ�ضدقاوؤه  ميار�ضها  قد  التي  املختلفة 
كل ما �ضبق ذكره ل يعني اأنه لن يخطئ. اإن املراهق 
قد يخ�ضع يف وقت ما لل�ضغوطات ب�ضبب رغبته يف 
اأن يكون جزءا من املجموعة، مع اعتبار اأن تاأثري 
اأ�ضدقاء املراهق عليه يجب األ يكون دائما تاأثريا 

فعل  رد  على  ما  اإىل حد  يعتمد  الأمر  وهذا  �ضلبيا، 
البن يف املواقف والتحديات املختلفة.

مع  والعاملون  والأمهات،  الآباء  ي�ضعر  ما  وكثرياً 
�ضلوكهم،  تف�ضري  عن  بالعجز  واملراهقني  الأطفال 
�ضبب  اأو  النف�ضية  القدرة على فهم حالتهم  اأو عدم 
اأو  عنادهم،  اأو  �ضمتهم،  اأو  باأنف�ضهم،  اختالئهم 
وحتى  حولهم،  من  واملجتمع  الأ�رسة  حتديهم 
اأ�ضباب انخراطهم يف جمموعات وع�ضابات بغ�ض 

النظر عن توّجهها.
اأو البالغني وحدهم من  اأن الكبار  ويعتقد بع�ضهم 
الإجهاد  اأو  والتوتر  النف�ضية  ال�ضغوط  من  يعانون 
يف  واملراهقني  ال�ضغار  الأطفال  واأن  النف�ضي، 
النف�ضية  ماأمن من الإ�ضابة بال�ضغوط والأعرا�ض 
اأو  ن�ضمع  ما  وكثرياً  لها،  امل�ضاحبة  واجل�ضدية 
املراهقة،  ابنته  اأو  لبنه  يوّجه  اأمًا  اأو  اأبًا  نلتقي 
رداً  بعد؟!  الدنيا  من  راأيت  ماذا  قول:  با�ضتهجان، 
على �ضعور املراهق بال�ضجر وامللل اأو عدم الرغبة 

يف احلديث اأو ال�ضعور بالتعب والإرهاق.
هي  بل  حرجة،  انتقالية  فرتة  املراهقة  تعترب 
حيث  وحرجًا،  �ضعوبة  احلياة  مراحل  اأ�ضد  من 
وج�ضدية  نف�ضية  بتحّولت  الفرد  خاللها  مير 
كثرية  اأحيان  ويف  و�رسيعة،  مف�ضلّية  وهرمونية 
اأو كيفية  التغرّيات  املراهقون عن فهم هذه  يعجز 
يكون  ل  �ضوءاً حني  الأمور  وتزداد  معها.  التعامل 
الأب والأم والعاملون مع الطفل قادرين على فهم 

قدرتهم  وتف�ضريها، ف�ضاًل عن عدم  التغرّيات  هذه 
على تو�ضيح ذلك لأبنائهم املراهقني.

منه  يعاين  الذي  النف�ضي  ال�ضغط  اأ�ضباب  وتتمثل 
املراهقون، بالقلق من الدرا�ضة والنتائج املدر�ضية، 
والقلق يف �ضاأن دخل العائلة، واخلالفات الأ�رسية، 
اأو  بالإهمال  وال�ضعور  الأ�ضدقاء،  مع  والعالقات 
التجاهل من قبل الأ�رسة اأو املعّلمني اأو الأ�ضدقاء، 
بع�ض  ملمار�ضة  الرفاق  ل�ضغوطات  والتعّر�ض 
الكفاءة  الأفعال كالتدخني وغريه، وال�ضعور بعدم 
اإىل  اإ�ضافة  الآخرين،  من  مرغوبني  غري  اأنهم  اأو 
اتخاذ القرارات اخلا�ضة باختيار امل�ضار التعليمي 
واجل�ضدية  النف�ضية  ال�ضغوط  عن  ف�ضاًل  املنا�ضب، 
النف�ضي  والنمو  املراهقة  فرتة  بتحولت  املرتبطة 

واجلن�ضي واجل�ضدي الذي مير به املراهقون.
بغالبيتهم  الأهل  فاإن  الدرا�ضة،  لنتائج  ووفقًا 
ول  اأبناوؤهم  بها  مير  التي  ال�ضغوط  يدركون  ل 
يتعاملون مع احلوادث واملخاوف التي يتحّدثون 
القلق،  هذا  كل  ت�ضتحق  اأنها  اعتبار  على  عنها 
وبالتايل ل يتم تدريب املراهقني على التعامل مع 
اإىل  وتتحّول  فترتاكم  بها،  ميرون  التي  ال�ضغوط 

اأعرا�ض نف�ضية وج�ضدية غري �ضحية.
  عوار�ض ملمو�ضة

لدى  النف�ضي  لل�ضغط  اجل�ضدية  العوار�ض  تتمثل 
وال�ضعور  كال�ضداع  ج�ضدية  اآلم  يف  املراهقني 
والغثيان،  والظهر،  العنق  واآلم  بالدوار، 
كالإ�ضهال،  اله�ضمي  اجلهاز  وا�ضطرابات 
والإم�ضاك، واآلم البطن، والتقيوؤ، وا�ضطرابات يف 
يعاين  كما  التبّول.  وم�ضكالت يف  للطعام،  ال�ضهية 
من  النف�ضي  لل�ضغط  يتعّر�ضون  الذي  املراهقون 
عن  ف�ضاًل  راحتيهما،  وتعّرق  اليدين  يف  ارتعا�ض 
وال�ضعور  والتاأتاأة،  والكوابي�ض،  النوم  ا�ضطرابات 

بالتعب والإرهاق.
اأما الأعرا�ض النف�ضية، فتتمثل بالكتئاب والعزلة 
الجتماعية  الأن�ضطة  يف  امل�ضاركة  ورف�ض 
والع�ضبية،  باخلوف،  وال�ضعور  والقلق،  والعائلية، 
ب�رسعة،  بامللل  وال�ضعور  الرتكيز،  و�ضعوبات 
النفعالت،  يف  التحّكم  و�ضعوبة  واملزاجية، 
والتعليمات،  الأنظمة  وخمالفة  والتمّرد،  والغ�ضب 
وال�ضعور  مفاجئة،  بكاء  نوبات  يف  والنخراط 
املراهقني  بع�ض  لدى  تظهر  كما  بالختناق. 
اأعرا�ض ق�ضم الأظافر وم�ّض الإبهام ونتف ال�ضعر 

اأو احلاجبني.
  امل�ضاعدة املمكنة

لي�ض احلل يف التعامل مع عدم ان�ضباط املراهقني 
حلول  هذه  فكل  الإهمال،  اأو  اللوم  اأو  العقاب  هو 
تفاقم الأزمات لديهم، وتت�ضبب يف تدمري التوا�ضل 

بينهم وبني ذويهم.
اإّن اأول خطوة لي�ضتطيع الآباء والأمهات والعاملون 
ال�ضغوط  جتاوز  يف  م�ضاعدتهم  املراهقني  مع 
اأنف�ضهم  تثقيف  هي  بها،  ميرون  التي  النف�ضية 
ملرحلة  واجل�ضدية  النف�ضية  اخل�ضائ�ض  حول  اأوًل 
والأعرا�ض  النف�ضي  ال�ضغط  واأ�ضباب  املراهقة، 
الآباء  فتثقيف  املراهقني،  لدى  له  امل�ضاحبة 
والأمهات لأنف�ضهم حول هذا الأمر �ضي�ضاعدهم يف 
وال�ضلوك  املزاج  وتغرّيات  النف�ضية  احلالت  تفّهم 
التي ميّر بها املراهقون. اخلطوة الثانية هي تعّلم 

املراهقني وتعليمهم الأ�ضاليب ال�ضحيحة والفعالة 
يف التعامل مع ال�ضغوط النف�ضية التي ميرون فيها، 
النف�ضي  بال�ضغط  اخلا�ضة  الدرا�ضات  ت�ضري  حيث 
ال�ضحّية  التكّيف  اأ�ضاليب  اإىل  يفتقرون  اأنهم  اإىل 
اأ�ضاليب  واأف�ضل  يعاي�ضونها.  التي  ال�ضغوط  مع 
للتعامل  للمراهقني  تعليمها  ميكن  التي  التكّيف 
النوم  من  كاٍف  ق�ضط  اأخذ  النف�ضية،  ال�ضغوط  مع 
والراحة والبتعاد عن تناول املنبهات، لأن النوم 
والرتكيز  اجليد  املزاج  ا�ضتعادة  يف  ي�ضاعد  اجليد 
املراهقني  تعليم  يجب  كما  بال�ضرتخاء.  وال�ضعور 
يف  وال�ضتثمار  لديهم،  القوة  نقاط  على  الرتكيز 
جمالت الأن�ضطة التي يحبونها، كالر�ضم والت�ضوير 
الدرو�ض  يف  الآخرين  وم�ضاعدة  التطوعي،  والعمل 
القوة  نقاط  على  فالرتكيز  فيها.  يربعون  التي 
ي�ضاعد يف �ضكل كبري يف تخفيف ال�ضعور بال�ضغط 
النف�ضي، وارتفاع الثقة بالنف�ض. ول بّد من القيام 
الطاقة  يفّرغ  الذي  البدين  والن�ضاط  بالتمارين 
اجل�ضدية ويبدد امل�ضاعر ال�ضلبية املرتبطة بال�ضغط 

النف�ضي، ويرفع درجة ال�ضعور بال�ضعادة والرتفيه.
ول بّد من ت�ضجيع املراهقني على القيام بالأن�ضطة 
�ضواء  بال�ضعادة،  ي�ضعرون  جتعلهم  ما  عادة  التي 
اأو  الأ�ضدقاء،  مع  وقت  ق�ضاء  اأو  بدنية،  كانت 
يحبونه  ما  فممار�ضة  عائلية،  اخلروج يف رحالت 
وي�ضاعدهم  والنف�ضية  اجل�ضدية  من حالتهم  يح�ّضن 
لل�ضغط  امل�ضاحب  والقلق  الكتئاب  جتاوز  يف 

التحّدث  على  املراهقني  ت�ضجيع  ويجدر  النف�ضي. 
اأو  اإىل �ضخ�ض يحبونه ويثقون به �ضواء كان الأب 
الأم اأو اأحد الأ�ضقاء اأو اأحد اأ�ضدقاء العائلة، اأو حتى 
ال�ضغوط  فهم  يف  مل�ضاعدتهم  نف�ضيًا  متخ�ض�ضًا 

التي يعي�ضونها وكيفية التعامل معها.
الأزمات  جتاوز  يف  املراهقني  م�ضاعدة  اإّن 
من  حلمايتهم  مهمة  و�ضيلة  النف�ضية  وال�ضغوط 
اأولها  لي�ض  كثرية  م�ضكالت  براثن  يف  ال�ضقوط 
التدخني، كما لي�ض اآخرها الن�ضمام اإىل جماعات 

م�ضبوهة، بحثًا عن الذات واملعنى.
ابنِك  ثقة  رفع  على  دائما  كاأم  تعملي  اأن  يجب 
بنف�ضه لأن هذا الأمر �ضيجعله اأقوى ليقاوم الإقدام 
على فعل اأمر ما قد ي�ضبب له امل�ضاكل، مع اعتبار 
اأن تاأثر البن باأ�ضدقائه كثريا ما يكون نابعا من 
احر�ضي  جمموعة.  من  جزءا  يكون  اأن  يف  رغبته 
املراهق،  ابنِك  مع  الوقت  من  الكثري  ق�ضاء  على 
يهتم  التي  بالأمور  اهتمامِك  تظهري  اأن  وحاويل 
قد  التي  الأمور  عن  خمتلفة  كانت  لو  حتى  بها 
ح�ضور  على  حري�ضة  كوين  عادة.  بها  تهتمني 
ن�ضاطات ابنِك املختلفة ما �ضيجعل البن ي�ضعر اأنِك 

حتبينه وتهتمني به.
اأن تعلمي ابنِك كيف يناق�ض �ضديقه  اأي�ضا  ميكنِك 
اأن يقوم باأمر ما لي�ض مقتنعا  يف حالة طلب منه 
حد�ضه،  باتباع  يقوم  اأن  املراهق  ابنِك  علمي  به. 
�ضحيحا،  لي�ض  معني  باأمر  القيام  اأن  �ضعر  واإذا 

اأن  البن  على  وحد�ضه.  م�ضاعره  يتبع  اأن  فعليه 
يتعلم كيفية احلكم على الأمور مبنطق �ضليم. ولذلك 
القيام  يرف�ض  كيف  يتعلم  اأن  يجب  الوقت  فمع 
الإقناع  حماولت  ومقاومة  خطاأ  اأنه  ي�ضعر  باأمر 
من �ضديقه لدفعه للقيام به. �ضجعي ابنِك على اأن 
يفكر يف كل الأمور بنف�ضه، واإذا مت و�ضعه مثال يف 
موقف معني ب�ضبب �ضغوطات من �ضديق له فعليه 
اأن يفكر ما اإذا كان هذا الأمر �ضي�ضبب له املتاعب 

اأم ل واأن يرف�ض يف النهاية القيام بالأمر.
مع  الوقت  ق�ضاء  على  املراهق  ابنِك  ت�ضجيع  اإن 
ونف�ض  اآرائه  بنف�ض  يتمتعون  الذين  الأ�ضدقاء 
النوع  هذا  مثل  لأن  اإيجابي،  اأمر  هو  �ضخ�ضيته 
من الأ�ضدقاء لن يكون ذا تاأثري �ضلبي على البن. 
يجب اأن تقومي بو�ضع بع�ض احلدود لالبن، وهذا 
جمحفة  القواعد  اأو  احلدود  تلك  تكون  اأن  يعني  ل 
بحقه، مع احلر�ض الدائم على اأن يفهم جيدا ويعي 
اأن لكل خطوة لها عواقب. عليِك اأن ت�ضمحي لبنِك 
املراهق اأن يتعلم من اأخطائه واأن يتحمل م�ضوؤولية 
اأمام ابنها  اأن تكون مثال  اأي�ضا  اأفعاله. على الأم 
وعالقاتها  بتعامالتها  يتعلق  فيما  طفلها  اأو 
عالقتِك  اأن  البن  يرى  اأن  فيجب  الآخرين،  مع 
تقعني  ل  اأنِك  وكيف  �ضحية،  عالقة  باأ�ضدقائِك 
حتت تاأثري �ضغوطاتهم. كوين حري�ضة دائما على 
بالثناء  وقومي  لطفلِك،  والت�ضجيع  الدعم  تقدمي 

عليه عندما يقوم بتحقيق هدف معني.

يحدد  العراقي  الد�ضتور  يف  اليجار  قانون  ان  يذكر 
يجب  حمددات  او  ملزمات  بعده  واملوؤجر  امل�ضتاأجر 
المتثال لها اما عن �ضعر اليجارات فهو يعترب قانون 
ت�ضهده  الذي  املايل  الت�ضخم  وحجم  ليتنا�ضب  قدمي 

ال�ضواق العراقية وباأ�ضتمرار.
البيوت  ايجار  باأ�ضعار  امل�ضتمر  الرتفاع  يعترب 
قبل  من  تتابع  ان  يجب  خطرية  ظاهرة  واملحال 
امام  تقف  القوانني  من  جمله  تو�ضع  وان  احلكومة 
ج�ضع املوؤجرين وا�ضتغاللهم للم�ضتاأجر ح�ضب ما قاله 
كم   30 النعمانية  ق�ضاء  �ضكنة  من  القري�ضي  جبار 

�ضمال الكوت .
منزلة  لرتك  اجربه  املدينة  يف  “عمله  ان  جبار  واكد 
يف الريف وا�ضتئجار بيت �ضغري يف املدينة رغم غالء 
�ضعر اليجار وان البيت الذي ا�ضتئجره يقع يف منطقة 
حمرومه من اخلدمات، الن �ضاحب البيت يريد ايجار 

مرتفع ول يعرف حال امل�ضتئاجر”.
للموؤجر  يعطيه  ال�ضهري  راتبة  “ن�ضف  ان  وبني 
البيت  متطلبات  على  ينفقة  الباقي  والن�ضف 
ولعدة  هدده  البيت  “�ضاحب  ان  م�ضيفا  واملعي�ضة”، 
�ضعر  على  معار�ضتي  ب�ضبب  البيت  يرتك  بان  مرات 
اليجار”. وطالب القري�ضي جمل�ض املحافظة بت�رسيع 
قانون يخ�ض اليجارات او تفعيل قانون اليجارات 

يف الد�ضتور العراقي للحد من ج�ضع امل�ضتاأجر.
بيع  حمال  ا�ضحاب  احد  غريو  ماهر  مع  وباحلديث 
�ضمال  كم   70 العزيزية  ق�ضاء  يف  املنزليه  املواد 
امل�ضتقلة  العراقية  النباء  لوكالة  قال  الكوت،  مدينة 
لهذا  م�ضتاأجر  وهو  عاما   20 يقارب  ما  “منذ  انه 
املحل  مالك  يرفع  م�ضت  التي  اليام  ومبرور  املحل 
�ضعر اليجار حتى و�ضل يف الونة الخرية 400 الف 

دينار بعدما كان ثالثه الف يف بداية المر “.
كبرية  ابعاد  اخذت  اليجار  “ا�ضعار  ان  اىل  وا�ضار 
وارتفعت كثريا يف الونة الخرية ونحن امل�ضتاأجرون 
�ضوى  يعرف  املوؤجر لنه ل  �ضجع  ايقاف  ن�ضتطيع  ل 
ما  ح�ضب  عاجبك(  ما  اذا  املحل  من  )اخرج  كلمة 
امل�ضتمر  الرتفاع  “بعد  ان  واو�ضح  ماهر”.  لنا  ذكر 
ادى  مما  الربح  قل  الخرية  الونة  يف  لاليجارات 
يف  القدمية  املهن  ا�ضحاب  من  الكثري  عزوف  اىل 
املدن  عن  البعيدة  املناطق  اىل  والتوجة  املدينة 

توقف  ادى  مما  اليجارات،  ا�ضعار  انخفا�ض  حيث 
عمل ال�ضوق ب�ضكل كبري جدا”. وطالب غريو “اجلهات 
العقارات  ا�ضحاب  ا�ضتغالل  دون  للعمل  املخت�ضة 
ال�ضوق  على  كثريا  توؤثر  الظاهر  هذه  ن  ل  للم�ضتاأجر 

والبيع، مما يوؤدي اىل ارتفاع يف ا�ضعار ال�ضلع”.
كما قال اخلبري يف ال�ضوؤون القت�ضادية جمال ال�ضعدي 
اإن “ارتفاع اأ�ضعار اليجارات ظاهرة اجتاحت املدن 
العراقية موؤخرا ب�ضبب عدم وجود اي مراقبة من قبل 
احلكومة او وجود قانون يحا�ضب علية يف البلد للحد 

من طمع ا�ضحاب العقارات”.
ان  �ضاأنه  من  اليجارات  ا�ضعار  “ارتفاع  ان  وبني 

يوؤدي  واي�ضا  ال�ضلع  ا�ضعار  يف  ارتفاعا  اىل  يوؤدي 
القانوين  مع  وباحلديث  البلد”.  يف  وا�ضع  ت�ضخم  اىل 
ان  قال  ال�ضمري  حممد  وا�ضط  ا�ضتئناف  حمكمة  يف 
“قانون الإيجار الن تغري ح�ضب متغريات ومعطيات 
�رسع  اجلديد  القانون  ان  نرى  لهذا  العراقية،  ال�ضاحة 
بفقرات جديدة تعطي للم�ضتاإجر احلق باخالء العقار، 
�ضاحب  احتياج  او  العقار  قيمة  لينا�ضب  كان  اذا 
اخر  �ضكن  لديه  يكن  مل  اذا  فيه  لل�ضكن  للعقار  امللك 
يف  كبرية  اأزمة  خلق  القانون  “هذا  ان  اىل  م�ضريا   ،“
عقاراتهم  اخلوا  امل�ضتاإجرين  من  كثريا  لإن  ال�ضكن، 
ي�ضتطيع  ل  خيالية  مبالغ  مطالبني  موؤجريها  من 

ان  وا�ضاف  اعبائها”.  حتمل  من  الفقري  املواطن 
تقدير  بطلب  احلق  املوؤجر  تعطي  اخلا�ضة  “الفقرات 
�ضنوات،  خم�ض  على  املاأجور  للعقار  الكلية  القيمة 
تن�ض  والتي  اجلدير  للتقدير  تبعا  اليجار  ويعدل 
قيمة  من   )5٪( على  ال�ضنوية  الجرة  لتزيد  اأن  على 
له  “املوؤجر  اأن  بب�ضاطة  معناه  والقانون  العقار”، 
ل�ضنوات  ا�ضتاجروا منزله  الذين  النا�ض  باإخراج  احلق 
التي  الت�ضخم  مدة  يف  ب�ضيط  مبلغ  مقابل  طويلة، 
اي�ضا  ومعناه  طويال،  العراقي  القت�ضاد  �ضهدها 
لتاأجري  الكايف  املال  لميلكون  الذين  النا�ض  اإخراج 
داره “. ودعا “اجلهات الق�ضائية والت�رسيعية لو�ضع 

املحدود،  الدخل  ذات  املواطن  م�ضلحة  يخدم  قانون 
خم�ضة  من  اكرث  عليها  م�ضى  القوانني  جميع  لن 
وع�رسون �ضنة”، وقد اكد د. نعمة املاجدي اخت�ضا�ض 
ا�ضعار اليجارات احد  “ارتفاع  يف علم الجتماع ان 
املناطق  انت�ضار  اىل  توؤدي  التي  الرئي�ضية  ال�ضباب 
وبني  الكبرية”.  للمدن  امتداد  تكون  التي  الع�ضوائية 
ان “الكثري من البيوت ال�ضغرية ا�ضتقت لتكون منزلني 
او ثالث منازل مما ادى اىل اللجوء للبحث عن م�ضكن 
ومبا ان ا�ضعار اليجارات يف املدن مرتفعة جدا كانت 
النتيجة اللجوء اىل التجاوز على ارا�ضي البلدية وبناء 
بيوت من ال�ضفيح والطني وغري منظمة لت�ضكل مناطق 
جانبه  من   .“ للمدن  امتدادا  الع�ضوائيات  من  وا�ضعة 
على  املتجاوزين  احد  عبود  هالل  املواطن  او�ضح 
ارا�ضي البلدية يف ق�ضاء العزيزية انه “بعد ان تزوج 
عائلته  مع  فيه  لي�ضكن  منزل  ايجاد  من  لبد  �ضار 
يكتفي  ول  اهله  منزل  حجم  �ضغر  ب�ضبب  اجلديدة 
للتو�ضع الذي حدث يف العائله بعد زواجه”. م�ضريا اىل 
“وجد ن�ضف منزل )م�ضتمل( يف منطقة لاليجار  انه 
و�ضكن فيه ولكن بعد مدة �ضغريه ت�ضاجر مع �ضاحب 
املنزل ب�ضبب رفع �ضعر اليجار، ف�رست م�ضطر للجوء 
اىل ارا�ضي البلدية وقد قمت ببناء غرفتني من الطني 
وال�ضفيح ل�ضكن فيه انا وعائلتي اىل حني ح�ضب ما 

قاله )اهلل يفرجهه( “.
اىل  الرا�ضي  تلك  متليك  اىل  “احلكومة  هالل  ودعا 
لي�ضكنو  ار�ض  قطعة  اعطائهم  او  ي�ضتخدمونها  من 
بها”، مو�ضحا انه “ل يقوي على �رساء ار�ض �ضكنية 
العقارات  ا�ضعار  �ضهدته  الذي  الكبري  الرتفاع  بعد 
اإن  بالذكر  جدير  املحافظة”.  يف  ال�ضكنية  والرا�ضي 
اإىل  األف  خم�ضة  يقارب  ما  ا�ضتقبلت  وا�ضط  حمافظة 
�ضتة األف نازح منذ بداية نزوح ال�ضكان من املناطق 
اأهايل  كبري  وب�ضكل  �ضاعد  وهذا  األن  وحلد  ال�ضاخنة 
الطلب  كرثة  مع  الإيجارات  اأ�ضعار  لرفع  العقارات 
على ال�ضكن، علما ان حمافظة وا�ضط مل تقوم بتوزيع 
قطع �ضكنية او ان�ضاء مناطق جديده منظمة رغم قرار 
�ضكنية  قطع  بتوزيع  يق�ضي  الذي  الوزراء  جمل�ض 
ا�ضطرت  لهذا  املحافظات،  يف  واملحتاجني  للفقراء 
الكثري من العوائل يف وا�ضط بالتجاوز على الرا�ضي 
احلكومية او �رساء ارا�ضي زراعية وا�ضتخدامها لل�ضكن 
يف  الع�ضوائيات  كرثة  على  ملحوظ  وب�ضكل  زاد  مما 

املدن.
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 �شهد العراق تزايد 
�شكاين وا�شع خالل 

ال�شنوات الع�شر املا�شية 
مما ادى اىل ان�شطار 

البيت الواحد اىل ثالث 
او اربع بيوت، ال�شبب 

الذي جعل االقبال 
على ا�شتئجار البيوت 
وال�شقق ال�شكنية يف 
املدن وا�شع جدا، مما 

�شجع ا�شحاب العقارات 
على ا�شتغالل الفقراء 
من امل�شتاأجرين امام 

عدم وجود قانون 
يحدد ا�شعار االيجارات 
وين�شف امل�شتاأجر امام 

ج�شع املوؤجر.
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