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ال��ج��ه��راء ف���ي  ي��ت��ج��دد  ال���م���أت���م«   � »ال���ع���رس 

عطشان يروي ل� »األنباء« مأساة فقدانه والدته و3 من شقيقاته في الحريق:
أوصلتهن إلى الحفل وعدت بعد نصف ساعة ألشاهد حربًا بين النساء والنيران

تعّرف مع والده وأشقائه على جثة إحداهن واألخريات كشفتهن »األدلة الجنائية«

والدت�ي أوصتن�ي بش�قيقي الصغي�ر وعندم�ا س�ألتها ع�ن ش�قيقتي ب�دور قال�ت »ب�دور مع�ي وأن�ا س�أهتم به�ا« وق�د توفي�ت معه�ا
م�ن مش�اهد األل�م: إحدى النس�اء خرج�ت م�ن الخيمة هرب�ًا م�ن الحري�ق وعندم�ا رأت الرج�ال أمامها ع�ادت إل�ى الني�ران لتلتهمها

مقر عزاء عطشان الشمري في 4 من ضحايا حريق العيون محمد عطشان الشمري

محمد عطشان الشمري يروي تفاصيل مأساته إلى الزميل هاني الظفيري

الجرائم الزوجية.. نار ال تنطفئ: حوادث محدودة تتسبب في كوارث مجتمعية
1260 حالة عنف أسري تتلقاها المخافر شهريًا بحسب إحدى الدراسات

انفج�ار »تانك�ي البنزي�ن« إلحدى المركب�ات المتوقف�ة قريبًا من الخيم�ة زاد األمر س�وءًا وضاعف حج�م الكارثة
حاول�ت اقتالع أح�د جوانب الخيم�ة إال أنني لم أس�تطع وكن�ت بحاجة لمس�اعدة 4 رجال لتخفي�ف المصيبة

األزواج بح�ق  ترتك�ب  م�ا  غالب�ًا  النس�اء  عن�د  القت�ل  جرائ�م 

محاوالت س�ابقة باءت بالفش�ل ألزواج حاولوا إحراق منزل الزوجية

واستمررت بالبحث عن والدتي 
وشقيقاتي واحترت بني الذهاب 
الى املستشفى والبقاء في مكان 

احلادث للبحث عنهن.
 وكيف كانت حركة النس��اء 

في اخليمة املنكوبة؟
 لم تكن سوى حرب اطلقت 
بني النيران وبني النساء الالتي 
كن يهربن منها والعودة اليها 
والتستر عن الرجال، فقد سمعت 
ان هناك امرأة خرجت من اخليمة 
وعندما شاهدت الرجال امامها 
عادت الى النار التي ابتلعتها، 
لكن لو ان هناك 4 اشخاص كانوا 
معي حينما حاولت سحب احد 

ارفف اخليمة لكانت املصيبة 
اخف، وما زاد من االمر سوءا هو 
انفجار تانكي البانزين للمركبة 

املجاورة للخيمة.
ام��ر  اكتش��فت  وكي��ف   

اسرتك؟
تعرفت انا وزوجتي وشقيقي 
الصغي���ر ووالدي على واحدة 
من ش���قيقاتي، اال ان والدتي 
وشقيقتي االخريني لم نتعرف 
عليه���ن اال عن طري���ق االدلة 

اجلنائية.
 وهل زوجتك كانت مع افراد 

اسرتك؟
 ال لم تذهب الى العرس، لكن 

امي وشقيقاتي الثالث هن من 
ذهنب اليه ولقني حتفهن وقدرهن 
الذي ال نعت���رض عليه، فهذه 
مش���يئة اهلل ونحن مؤمنون 

بالقضاء والقدر.
 نري��د ان نعرف كم بقي من 

افراد اسرتك؟
 وال���دي وثالث ش���قيقات 

وثالثة اشقاء.
 م��ا الكلم��ة الت��ي تريد ان 

تقولها؟
 انطفأت اجمل وارق كلمة 
على الوجود وهي »االم« التي 
ال يعوضها الندم وال املال دون 
اي ذنب ارتكبت���ه، فقد تركت 

شقيقي البالغ من العمر 13 عاما 
بعينني بريئتني دون ان تسامره 
وتتحدث اليه، فالطريق امامه 
جدا طويل وسيقضيه من دون 
ام، وهذا شعور يكسر االحالم 
ويهد اجلبال، فلماذا اقدمت هذه 

السيدة على قتل االبرياء؟!
 آخ��ر م��ا قالت��ه ام��ك قبل 

رحيلها؟
 قالت واوصت والدتي بأن 
ننتب���ه الى اخين���ا الصغير، 
وحينما سألناها عن شقيقتنا 
بدور قالت ب���دور عندي وانا 
سأهتم بها، وقد توفيت معها 

في الكارثة.

نفس���ية متعددة وإلى عوامل 
اجتماعية ايضا.

وللعوامل االجتماعية االثر 
االكب���ر في ذلك، ام���ا الناحية 
البيولوجية فق���د قدر بعض 
العلماء القوة العضوية للمرأة 
بنصف القوة عند الرجل، وهذا 
ما يفسر كون اجرام النساء ال 
ينصب اساس���ا على حوادث 
العن���ف كالض���رب واجل���رح 
وانته���اك املن���ازل والس���رقة 
باإلكراه والتخريب واإلتالف، 
اما فيم���ا يتعلق بجرائم القتل 
فال يعدها علم النفس اجلنائي 
دوما من جرائم العنف بالنظر 
الى تنوع الوسائل التي تستخدم 

في ارتكابها.
فاملرأة ق���ادرة على ارتكاب 
جرائم القتل ولكن قلما ترتكبها 
القبضة احلديدية  او  بالسكني 
التي تتطلب قوة جس���دية او 
تشابكا مع املجني عليه، فهي 
تفض���ل ارتكابها ع���ن طريق 
اس���تخدام الس���م او بالسالح 
الناري الذي ال ميكن ان يصيب 

الهدف عن بعد.

أنواع الجرائم

التي  الدراس���ات  من خالل 
أجريت قدميا وحديثا مت التوصل 

الى النتائج التالية:
� أغلب جرائم النس���اء هي 
االحتي���ال وحي���ازة األم���وال 

املسروقة.
� ان جرائم القتل كانت تقترف 

بحق األزواج أغلب األحيان.
من أبشع ما نالحظه، ان اعلى 
نسبة في اجلرائم النسائية هي 
قتل االزواج، حيث لوحظ ان كل 
عشر جرائم ارتكبتها نساء من 
بينها ثماني حاالت قتل الزوج 
فيما نرى أن نسبة الرجال الذين 
قتلوا زوجاتهم تكاد تكون قليلة 

جدا.

نسبة الجرائم

دخلت املرأة بصورة ملحوظة 
ساحة اجلرمية في الكويت، إذ 
بلغ عدد النساء اللواتي ارتكنب 
جرائم في احد االعوام املاضية 
1839 سيدة وقد أتت على رأس 
القائم���ة غي���ر الكويتيات من 

جنسيات مختلفة.

محاوالت سابقة

ففي شهر اكتوبر من العام 
املاضي اضط���رت دوريات من 
جندة مبارك الكبير الى االستجابة 
سريعا لبالغ مواطنة اكدت فيه 
ان طليقها تهجم عليها ويحمل 

في يده »جركن بنزين« محاوال 
املنزل، لتتجه دوريات  احراق 
النجدة الى موقع البالغ ويتم 
الزوج والتحفظ  القبض على 
على اجلركن الذي يحوي مادة 
الى  القضية  البنزين واحيلت 
مخفر صب���اح الس���الم وفيه 
سجلت للطليق قضية التهديد 
بإحلاق الضرر والش���روع في 

احداث حريق عمدا. 

أحرق سيارة طليقته

اتهمت  وفي م���ارس 2008 
مواطنة طليقها الكويتي بحرق 
اللكزس عمدا، حيث  سيارتها 
اثناء  أبلغ���ت بأنها فوجئ���ت 
ذهابها إلى عملها بأن سيارتها 
قد التهمته���ا النيران بالكامل، 
وعلى الف���ور توجه الى موقع 
الب���الغ عدد من رج���ال األمن 
واالدل���ة اجلنائي���ة، وتبني ان 
اجلان���ي وضع مادة س���ريعة 
االش���تعال على مختلف انحاء 
املركبة وأش���عل النيران فيها. 
ووجهت املواطنة اتهامها صريحا 

الى طليقها بانه اجلاني.

الزوج يحرق منزل الزوجة

ايضا ش���هد العام املنصرم 
حادثة غريب���ة عندما تقدمت 

عراقية ببالغ تتهم فيه زوجها 
املواطن باحراق شقتها عمدا ما 
كان سيودي بحياة اسرة كويتية 
مؤلفة من طفلني. وقالت السيدة 
في بالغها ان احلريق متعمد وان 
من قام بهذا العمل هو زوجها 
املواطن، وذلك نتيجة خالفات 
عائلية بس���بب اختالفهما في 
طريقة تربية ابنتهما املراهقة.

واضافت السيدة انها ابلغت 
زوجها بانها ستس���جل قضية 
حريق عمد وتعمد إحلاق اذى فرّد 
عليها بأنها ان فعلت ذلك ستدفع 
الثمن غاليا، والثمن على حد قول 
الزوجة هو حياة ابنتها املراهقة. 
ومت تدوين أقوال الس���يدة في 
محضر رسمي واحيلت القضية 
إلى التحقيق حيث امر احملقق 
باستدعاء الزوج ملواجهته مبا 
افادت به زوجته وهل بالفعل 

هو من احرق الشقة؟

حوادث عالمية

ش���هد الع���ام 2007 حادثة 
حريق متعمد بني زوجني ايضا 
عندما اضرمت سيدة تونسية 
في االربعني م���ن عمرها النار 
في منزل الزوجية انتقاما من 
زوجه���ا، وذلك بعد ان صفعها 
ألول مرة منذ ليلة الزفاف اثر 

هاني الظفيري
»ودعت امي وشقيقاتي بقلب 
يتفطر املا ويعتصر حزنا ويبكي 
ندما بع���د ان تركتهن مدة لم 
تتجاوز نصف الساعة«، هذا ما 
قاله محمد عطشان الشمري احد 
ذوي ضحايا كارثة اجلهراء في 
حوار خاص مع »األنباء«، روى 
التي  اللحظات االليمة  خاللها 
مرت علي���ه منذ اتصال احدى 
شقيقاته به البالغه ان اخليمة 
حتترق وعودته س���ريعا ملقر 
احلف���ل ومحاولته اقتالع احد 
ال���ى ان تعرف على  جوانبها 
والدته وش���قيقاته متوفيات، 

فالى التفاصيل:
 ف��ي البداي��ة، كي��ف ذهبت 

اسرتك الى العرس؟
 انا من قم���ت بتوصيلهن، 
حيث طلبت من���ي والدتي ان 
اقوم بتوصيلهن الى احلفل في 
منطقة العيون، خصوصا بعد 
وصول دعوة من اهل املعرس 
حلضور احلفل، فقمت بتنفيذ 
طلب والدتي، وفور وصولنا الى 
احلفل دخلت امي وشقيقاتي 
الثالث الى مقر احلفل، اما انا 
فع���دت، وبعد نصف س���اعة 
اتصلت بي احدى ش���قيقاتي 
وطلبت مني ان ارجع، فسألتها 
عن االسباب فقالت لي ان اخليمة 
اخلاصة بالعرس اشتعلت بها 
النيران، وفور وصولي وجدت 
كتلة النيران تتصاعد والنساء 
مذعورات واالطفال يصرخون، 
االمر الذي جعلني احاول سحب 
احد جوانب اخليمة »الرواق« 

اال انني لم استطع.
 وبعد ذلك ماذا حصل؟

 قمت باالتصال على هاتف 
والدتي، اال انه كان مغلقا، وعاودت 
عدة مرات اال انني لم استطع، 
فضاقت بي السبل، وخالل ذلك 
شاهدت رجال كان فعال رجال، 
حيث قام بس���يارته بأخذ عدد 
النساء فيها والذهاب بهن  من 
الى املستش���فى، خصوصا ان 
سيارته كبيرة احلجم )ڤان(، 

إعداد: محمد ناصر
جرمي���ة جدي���دة تعصف 
مبجتمعنا، ما يطرح السؤال من 
جديد عن العنف االسري الذي 
اصبح مقدمة للجرمية العائلية 
التي تنعكس بشكل مباشر على 

املجتمع برمته.
فهل أصبحت هذه اجلرائم 
ظاه���رة في الكوي���ت، خاصة 
عندما نسترجع اجلرائم العائلية 
املروعة التي حدثت في األعوام 
املاضية كحادثة بيان والصليبية 
واجلهراء وغيرها من احلوادث 
التي ذهب ضحيتها اطفال أبرياء 

على ايدي آبائهم.
آراء أخرى جتد ان تلك اجلرائم 
ال تعدو كونها تصرفات محدودة 
حتدث في كل املجتمعات، اال ان 
بشاعة اجلرمية او شدة املأساة 
لكونه���ا متس اطفاال ونس���اء 
جتعل لوقعها عل���ى املجتمع 

أثرا مضاعفا.
فالعنف في احملصلة سلوك 
إنساني عندما يتفجر يصعب 
الس���يطرة عليه وهو حقيقة 
عاملية تتفشى في كل املجتمعات 
االنسانية ايا كان مستواها من 
التطور او التخلف، كما يتخذ 
العنف اش���كاال عديدة تتنوع 
امل���ادي والعنف  العن���ف  بني 
املعن���وي، اال انه ف���ي النهاية 
آخذ في االنتشار واالزدياد في 
مجتمعاتنا العربية وايضا في 

املجتمعات العاملية.

1260 حالة

التي  الدراس���ات  في إحدى 

التوصل الى تس���وية بش���أن 
املنزل.

الموت حرقًا

أقدمت زوجة  القاهرة  وفي 
على االنتحار بإشعال النيران 
في نفسها، وكان آخر ما فعلته 
اتهام زوجه���ا الثاني مبحاولة 

قتلها خلالفات بينهما.
وفي التفاصيل كانت الشرطة 
قد تلقت بالغا من احد مستشفيات 
محافظة االسماعيلية مبصرع 
نارميان قطب )45 سنة( متأثرة 
بجروح م����ن الدرج����ة األولى، 
التحريات ان خالفات  وكشفت 
املتوفاة  ب����ني  زوجية نش����بت 
ابراهي����م عبدالقادر  وزوجه����ا 
خضر )79 س����نة( بعد رفضه 
تسجيل مساحة ارض ميتلكها 
باس����مها وقام بتسجيلها ألحد 
ابنائه، فقامت بسكب كمية من 
الكيروسني على مالبسها واشعلت 
الني����ران في نفس����ها فأصيبت 
بحروق شديدة من الدرجة األولى، 
واثناء نقلها الى املستشفى اتهمت 
زوجها بإشعال النيران فيها، ومت 
استدعاء اقاربها لسؤالهم وكانت 
املفاجأة في اعترافات ابنها خيري 
خليل الش����براوي م����ن زوجها 
األول والتي غيرت مجرى سير 
التحقيقات في القضية، حيث اكد 
انها التي قامت بسكب الكيروسني 
على نفسها واش����علت النيران 
عقب مش����ادة كالمي����ة بينهما، 
ومت نقلها للمستش����فى ولقيت 
مصرعها بعد اس����بوع وتولت 

النيابة التحقيق.

رصدت العنف األسري أظهرت 
العنف  النتيج���ة ان ح���االت 
األسري التي تستقبلها املخافر 
في الكويت في مدة شهر حوالي 
1260 حالة، ما معناه وجود 1260 
أسرة في الكويت تعاني شهريا 
حالة من هذا النوع، بغض النظر 
عن حجم الضرر او اجلرمية، 
اذ مجرد وصول األمر الى حد 
تقدمي الب���الغ يعني ذلك عنفا 

بطريقة ما.

جرائم النساء

يكش���ف واق���ع الظاه���رة 
اإلجرامية ان النس���اء يرتكنب 
انواع���ا معينة م���ن اجلرائم 
يرتكبه���ا الرجال بنس���بة اقل 
كقتل املواليد، اإلجهاض، الفساد، 

السحر، الشعوذة، والتسول.
وهي جرائم ترتبط بالطبيعة 
األنثوية للمرأة سواء من الناحية 
البيولوجية او الفيزيولوجية، او 
من ناحية وضعها االجتماعي.

وجتدر االشارة الى ان اغلب 
هذه اجلرائم يدخل في اطار ما 
يس���مى باإلجرام اخلفي، ذلك 
انها ال تصل الى علم الشرطة، 
وان كانت موجودة على ارض 
الواقع، ومن ثم ال تدرج ضمن 
اإلحصائيات اجلنائية. اذ تؤكد 
االحصائيات اجلنائية ان اجرام 
النس���اء يقل كثيرا عن اجرام 
الرجال، وقد اختلفت تفسيرات 
حول هذا املوضوع والتفاوت، 
ومنه���ا ان ظاه���رة انخفاض 
اجرام النساء ترجع الى عوامل 
بيولوجية س���واء عضوية او 

شجار حاد بينهما.
فقد استغلت الزوجة فرصة 
الدار بعد  خروج زوجها م���ن 
املشاجرة وسكبت البنزين على 
االثاث مما ادى الندالع حريق 
هائل استدعى تدخل فرق االطفاء 
إلخم���اده. وعن���د مثولها امام 
احملكمة طلبت السيدة تخفيف 
احلكم عليه���ا قائلة انها كانت 
حتت تأثي���ر الغضب وانها لم 
جتد طريقة افضل لتشفي غليلها 

سوى حرق املنزل.

أحرقت زوجها

اعترفت س���يدة استرالية 
س���بعينية بإقدامها على قتل 
زوجها املشلول اليدين والرجلني 

عند احتراق منزلهما.
وذكرت احملكمة العليا في نيو 
ساوث وايلز ان غرايس سون لم 
تتهم بقتل زوجها ستيفن شني 
)63 عاما( في 20 سبتمبر 2006 

وامنا بالقتل غير املتعمد.
ولفت موقع »نيوز« االسترالي 
الى ان احملكم���ة العليا وافقت 
على تخفي���ض التهمة بعد ان 
اقر 3 معاجلني نفسيني ان املرأة 
تعاني من خلل ف���ي العقل ما 
اعاق حكمها في وقت احلادث. 
وبحسب احملكمة قامت سون 
برمي كمية م���ن البنزين على 
نافذة غرفة النوم التي ينام فيها 
زوجها ومألت فجوة بقرب الشقة 
بالبنزين ايضا قبل ان تضرم 
النيران.  يشار الى ان الزوجني 
اللذين انفصال عن بعضهما قبل 
عدة سنوات، كانا يعمالن على 


