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ال��ج��ه��راء ف���ي  ي��ت��ج��دد  ال���م���أت���م«   � »ال���ع���رس 
المشعان والسماك أكدا أن أبناءها سيحملون جريرة جريمتها

إخصائيان نفسيان: مرتكبة الجريمة النكراء امرأة عدوانية سيطرت عليها فكرة االنتقام

أصحاب مكاتب األفراح: إدخال سخانات الطعام والكهرباء المكشوفة وعدم توافر أكثر من مخرج يتنافى مع إجراءات السالمة
محمد راتب

اخلي����ام وجتهيزاتها قد يكون 
له����ا دور في نش����وب احلرائق، 
و»البوفي����ه« وإدخال����ه في عقر 
اخليمة مع ما يلحقه من سخانات 
و»شعاالت« ومواقد الغاز قد تغير 
الكثير من مجريات التحقيق، رغم 
م����ا طالعتنا به اجله����ات األمنية 
من وجود املش����تبه بها في تدبير 

اجلرمية.
»األنب����اء« توقف����ت عند هذه 
النقط����ة حتدي����دا، وفتحت ملف 
اخليام وجتهيزاتها، واستشفت آراء 
أصحاب مكاتب األفراح وجتهيزات 
قاعات املناسبات، وذلك من خالل 

هذا التحقيق، فإلى التفاصيل:
في البداية، يؤكد مدير عام مركز 
السفير الذهبي لألفراح واملناسبات 
خالد العصيمي، ان الكثير من أهل 
الكويت مازالوا يعتبرون نصب 
اخليام جزءا من التراث الكويتي 
القدمي، ل����ذا، فإنهم يفضلون عقد 
مناس����باتهم في اخليمة بدال من 
الصالة، والسيما أنها كانت قريبة 
من البيت واحملبني، وتسهيال على 
املدعوين واجليران، كما أن البعض 
ال يحصل على حجز في الصاالت 
خصوصا في محافظة مثل اجلهراء، 
والتي تعاني م����ن نقص في عدد 
ص����االت األفراح بالنس����بة لعدد 
السكان، وكذلك ضيق الشوارع، 
حي����ث إن جتمهر الناس في مكان 
احلريق أثر سلبا بشكل كبير جدا، 
وأع����اق الدفاع املدني عن مهمتهم 

وأربكهم وأخر سيارات اإلطفاء.
ولفت العصيمي إلى أن الصالة 
التي شب فيها احلريق بتاريخ 25 
فبراير لم يكن لها إال مدخل واحد 
متاح، وهذا خطأ نظرا ألن الصالة 
كانت مكتظة باحلضور، وفي نفس 
الوقت، طلب الزبون من املكتب أن 
يضيفوا له مدرجات وكراسي في 
الصالة، وهذا ما سبب االزدحام، 
لذا، البد من وجود مداخل ومخارج 

طوارئ للصالة.

اشتراطات أمان

وطال����ب العصيمي بأن تكون 
هن����اك إجراءات رقابي����ة من قبل 
البلدية والدفاع املدني، وأن تضع 

الطرقات، وقال: نحن في الغالب 
نقيم اخليام في الصحراء، واخليمة 
الواحدة لها أكثر من باب، ولكن 
البعض يغلق األبواب حرصا على 
برودة التكييف، وهذا ما أدى في 
حريق اجلهراء إل���ى أن التجمع 

على باب واحد.
واوضح أن البلدية تش���ترط 
ترخيصا لوضع خيمة، ولكنها 
مع ذلك ال تعطي الترخيص ألحد، 
وبالتالي، فإن املكاتب تقيم اخليمة 
دون ترخيص، وقال: إن البلدية 
مقصرة في هذا الشأن، فالترخيص 
يوفر تأمني موقع الفرح بشروط 
السالمة واألمان، سواء من حيث 
املداخل وغيرها، كما أن شروط 
السالمة يجب أن تنطبق أيضا على 
الصاالت ففيها السجاد والكراسي 

والفرش، وهي مكان مغلق.
وعارض مدير مكتب عبداهلل 
اليوسف لألفراح عبداهلل اليوسف، 
إقام���ة األفراح واملناس���بات في 
اخلي���ام، وذل���ك لتوافر صاالت 
أف���راح مجهزة لذل���ك، وقال: إن 
اخليام عادات وتقاليد كانت في 
القرن املنصرم،  الستينيات من 
حي���ث لم تكن تتواف���ر في تلك 
الفترة ص���االت األفراح، أما اآلن 
فهناك صاالت وفيها مرشات إطفاء 
وتتوفر فيها سبل األمن واملداخل 
واملخارج، والصالة التي احترقت 
في 25 فبراير املاضي لها 4 مداخل 
ط���وارئ، واخلطأ كان بس���بب 
الديكورات والكوشة والكراسي 
التي س���دت املداخل األخرى كي 

تتسع الصالة للعدد الكبير.

اشتراطات أمان على صاالت األفراح 
واخليام، لكي ال ن����رى مثل هذه 
احلوادث، فأمهاتنا اليوم ال يعرفن 
كيف يهربن من مكان احلوادث وال 
التصرف، وبالتالي، البد  ُيحسّن 
من تأمني تل����ك األماكن، موضحا 
أن احلريق قد يحدث في أي مكان 
سواء في خيمة أو صالة أفراح أو 
غيرهما، وهو ش����يء وارد يوميا، 
فاألمر ال يتوقف على خيمة، السيما 
إذا كان احلريق األخير ناجتا عن 

فعل فاعل.
وأكد العصيمي أن على البلدية 
أن تضع مفتشا يقر بسالمة اخليمة 
قبل دعوة الناس لها، وهذا أمر ال 
نعارضه بل نؤيده بشدة، فنحن 
نريد تأمني أرواح الناس، والدفاع 
املدني أهل اختصاص ولهم نظرة 
في متطلبات السالمة في اخليام 

وفي صاالت األفراح.
وقال: إن هذا احلريق علم أهل 

الكويت دروسا كثيرة، على رأسها 
ضرورة تأمني امل����كان الذي تقام 
في����ه املناس����بة، وأن يكون هناك 
عنصر أمن أو أكثر ملراقبة موقع 
اخليمة أو الفرح ومتابعة احلوادث 
الطارئة، وإعطاء إيعاز قبل تفاقم 
الكارثة، خصوصا أنه في احلالة 
األخيرة كان التجمع نسائيا، ومن 
املعروف أن الس����يدات ضعيفات 
ويصنب باالرتباك وال يعرفن كيف 

يتصرفن.
واستطرد بأن إدخال سخانات 
الطعام للخيمة كما هو في احلادثة 
األخيرة ينافي إجراءات السالمة 
واألمان، حيث إن وقوع جزء بسيط 
من فتيل الغازات على األرض قد 
يؤدي حلرق اخليمة بأكملها، وقد 
يأتي طفل ويشعل منديال ورقيا 
فالطفل ال يدرك م����ا يفعله، وفي 
هذه احلالة، البد من وجود شروط 
أساسية صارمة بالتعاون بني مكتب 

جتهيز اخليام والزبون والبلدية 
والدفاع املدني، وبعد ذلك الباقي 

على اهلل.

متطلبات السالمة

وعن متطلبات الس����المة ذكر 
العصيمي أن متطلبات الس����المة 
األساس����ية في مثل اخليام املعدة 
خصيصا لألفراح واملناس����بات، 
تتمثل ف����ي اختيار موقع اخليمة 
ووضعيتها في الشارع، فالبد من 
أال تتسبب في إغالق الطريق وإيذاء 
اجليران، كون ذلك ال يفسح املجال 
لسيارات اإلسعاف حال حدوث أي 
حادث، كما أن على أصحاب الفرح 
أن يكونوا حريصني على سالمة 
املكان من التع����رض للحريق أو 
لكهرباء مكشوفة، ففي حال تركيب 
اخليمة بساحة أو حديقة البد من 

تسوير املكان.
وعن تضارب األقوال في تسبب 

الكهرب����اء في احلري����ق، يؤكد أن 
الكهرباء املكشوفة تسبب اخلطر 
وكذل����ك »الواي����رات« الت����ي متر 
في وس����ط اخليمة، كما أن قرب 
اخليمة من أبراج الضغط العالي 
الكهربائية يس����بب اخلطر أيضا، 
وكذلك التدخني، وحتميل الكهرباء 
فوق طاقتها، لذا، البد من اختيار 

الفني الكهربائي املناسب.
واوضح أن فكرة اخليام تتطلب 
مسؤولية أصحاب الفرح، فدعوة 
500 شخص مثال إلى خيمة أو حتى 
صالة غير مجه����زة إال لعدد 200 
شخص تؤدي إلى تداعيات خطيرة، 
وتنافي األمن والسالمة، السيما مع 

وجود السجاد واألثاث.
كما أنه البد من إخطار جهات 
الدفاع املدني والبلدية مبوقع الفرح 
املناسبة، لتكون هذه اجلهات  أو 
على علم، وبالتالي، تس����عى إلى 
املوق����ع ومحيطه، ويكون  تأمني 

لديه����ا اجلاهزي����ة ألي حادث ال 
سمح اهلل.

ويق����ول العصيم����ي: إن م����ن 
اخلط����أ وض����ع اللوم عل����ى أحد 
سواء البلدية أو الدفاع املدني أو 
اجله����ات األمنية، فاحلادث قضاء 
اهلل وق����دره، واملفترض أن يتخذ 
اإلنسان إجراءات احليطة والسالمة 
قدر اإلمكان، الفتا إلى أن البلدية 
ومنذ وقت قريب ال تسمح بوضع 
خيمة في الساحات إال بترخيص 
ودفع رسوم، وهذا أمر ممتاز، كونه 
يساعد اجلهات األمنية على معرفة 

مكان الفرح.

ترخيص بعض الخيام

م���ن جانب���ه، طالب حس���ن 
الشمري، مدير مكتب جدة لألفراح 
وجتهي���ز اخليام بوجود تعاون 
من قبل البلدية بعدم السماح ألي 
شخص ال ميلك ترخيصا بنصب 

اخليام، ألن هذا س���يجعله غير 
مس���ؤول، والبع���ض من هؤالء 
يعملون من منزلهم، ولو حدثت 
مصيبة ما، يهربون وال أحد يعلم 

عنهم شيئا.
وأكد أن وجود طفايات احلريق 
في اخليمة، وعدم انكشاف الكهرباء 
على أرضي���ة اخليمة يعتبر من 
أهم متطلبات السالمة، الفتا إلى 
أنه البد من وجود موظف يتابع 

جتهيزات اخليمة.
لكنه قال: إن���ه كمدير مكتب 
جتهيز خيام ال يض���ع طفايات 
احلريق في اخليمة فهي ليست 
مس���ؤوليتهم، وإمنا مسؤولية 
صاحب الفرح، كما يفضل أن تكون 
خارج اخليمة ال داخلها، وكذلك 
البد أيضا أن يكون مكان اخليمة 
مناسبا، وبعيدا عن أبراج الكهرباء 
العال���ي وأال يضايق  والضغط 
اآلخرين من اجليران واملارة في 

آالء خليفة - محمد هالل الخالدي
هزت فاجعة اجلهراء ضمير جميع من قرأ عنها أو سمع بها أو شاهد 
صورها على شاشات التلفزة أو على صفحات الصحف، وقد تواصلت 
ردود االفعال املن����ددة باحلادثة، معتبرة انها جرمية نكراء خارجة عن 
املألوف. وكان الساتذة االجتماع وعلماء النفس آراؤهم حول هذه احلادثة 
عب����ر احاديث متفرقة اجرتها معهم »األنباء«، وفيما يلي التفاصيل: في 
البداية، حذر أس����تاذ علم النفس بجامعة الكويت د.عويد املشعان من 
خطورة النزعة االنتقامية التي قد تسيطر على بعض األفراد، وقال: بداية 
نعزي أه����ل الكويت جميعا بهذا املصاب اجللل ونعزي أهالي الضحايا 

بشكل خاص ونسأل اهلل لهم الرحمة واملغفرة.
وأضاف أن احلادث مأساوي بكل املقاييس وميثل كارثة على املجتمع 
الكويتي الذي لم يعتد مثل هذه األمور، خاصة أن ضحايا احلريق كلهم 
من النس����اء واألطفال وهي فاجعة كبرى تهز أركان املجتمع بكل تأكيد. 
وأش����ار د.املشعان الى أن لدى الزوجة األولى نزعة عدوانية وانتقامية 
خطيرة لديها، والنزعة االنتقامية عادة ما تكون قاتلة اذا ما سيطرت على 
االنسان، لذلك البد من ضبط النفس وحتكيم العقل والتحدث مع العقالء 
الذين يفترض فيهم أن يقوموا بتهدئة الشخص وتذكيره بخطورة النزعة 
االنتقامية، وأضاف أن مبدأ االنتقام خطير جدا ويؤدي اذا ما استمر الى 
كوارث تلو الكوارث ولذلك أنصح رجال األمن في وزارة الداخلية احلذر 
والتريث في عملية امتام التحقيقات فيما يتعلق بتمثيل املتهمة للجرمية 
في هذه الفترة ألن النفوس غاضبة وبعض أهالي الضحايا رمبا يكون 
فيهم من يشعر هذه األيام برغبة في االنتقام من املتهمة، وهو أمر خطير 

وندعو اجلميع الى الهدوء واحلكمة وضبط النفس.

شخصية عدوانية

وحول مالبس����ات احلادث والكيفية التي متت بها بحسب املعلومات 
املتوافرة عن القضية، قال د.املشعان: ان املعلومات املتوافرة دليل على 
أن املتهمة تتصف بشخصية عدوانية خطرة، وال يعفيها من املسؤولية 
ادعاؤها أنها لم تكن تعلم مبا س����يحدث ألنها جهزت البنزين وأحرقت 
اخليمة وهي تعلم بالتأكيد أن اخليمة حتترق بس����رعة، الكل يعلم ذلك 
حتى األطفال، كما أنها قامت بتهديد أهل زوجها مس����بقا وبفترة طويلة 
وهذا يدل على سيطرة فكرة االنتقام عليها وهي حالة خطرة وهستيرية 
جتعل املرء يتصرف بجنون وال يبالي مبا يحدث، فاملهم عنده هو أن يتم 
انتقامه بغض النظر عن النتائج التي ستترتب على أفعاله. وأضاف أن 
صغر س����نها له عالقة بتصرفها بالتأكيد، فأي امرأة بالعالم ال ميكن أن 
تقبل أن تشاركها امرأة أخرى في زوجها مهما بلغت من العقل واحلكمة، 
فهذه هي طبيعة املرأة العاطفية، لكن أن تصل األمور الى القتل وليس 

تعرض لها هذا الش����خص فتنفجر عنده في حلظة من اللحظات ودون 
تفكير سليم ودراية ومعرفة نتائج هذا السلوك مبا يجعله يقدم على مثل 

تلك اخلطوة الشنيعة التي ال تغتفر من حيث القانون والشريعة.
وتابع قائال: لقد قضت بفعلها هذا على ارواح بريئة ليس لها اي ذنب 
او شأن مبا تعانيه تلك السيدة، لكن في اعتقادي انها تعرضت ملعاملة 
سيئة من زوجها وقسوة وتهميش دورها، كما مت حتطيمها نفسيا مما 
خلق لديها حالة س����يئة ج����دا وارادت ان تنفس وتعبر عن الظلم الذي 
تعرضت له لكنها استخدمت طريقة خاطئة جدا ومضرة سواء لنفسها 
او للمجتمع ككل، خاصة انها أم ألطفال، واعطت صورة سلبية سوداوية 
مظلمة له����ؤالء االطفال. وأردف قائال: وقد يصاب أطفال تلك الس����يدة 
بتبعات فعلتها الشنيعة وسيعانون الكثير من االمراض النفسية ومنها 
االنسحاب من املجتمع ولن يختلطوا او يكونوا الصداقات مع زمالئهم 
كونهم سيشعرون باخلجل عندما يتحدث معهم زمالؤهم عما قامت به 
والدتهم من جرمية بشعة، وايضا فهي حرمت ابناءها من عطفها وحنانها 
ومساندتها وقد يصابون بأمراض نفسية كونها اعطتهم منوذجا خاطئا 

في التعامل مع املجتمع.
وزاد د.البارون قائال: كذلك هذه املرأة لم تراع مشاعر اآلخرين كونها 
ازهقت ارواحا ابرياء لهم اهمية كبيرة في أسرهم، وبالتالي سيكون هناك 
نوع من ردود االفعال السلبية جدا جتاه تلك املرأة وقد يتطور االمر الى 
ان تهدد بحياتها وحياة اطفالها، لكن دوما نقول انه يجب ان يكون هناك 
انضباط في النفس، صحيح ان احلياة بها الكثير من القسوة والضغوط 
النفسية واملش����كالت لكن علينا دائما ان نتمالك انفسنا ونفكر بشكل 
صحيح، فالعنف املتجه لالنس����ان القاسي والظالم هو عنف غير مبرر، 
نظرا ألن الدولة حتكمها مؤسسات معينة ويجب اال نترك السيطرة ل� 
»قانون الغاب«، فالبد ان يكون هناك تفكير موضوعي وعقالني، فهناك 
جهات كثيرة ميكن ان يأخذ االنسان حقه عن طريق تقدمي شكوى ولكن ال 
يجب ان تكون ردود االفعال دوما مصحوبة بالعنف أو رد العداء بالعداء 
فالبد من التروي والتفكير في حل املشكالت بطريقة حضارية ال تؤذي 
اآلخرين، خاصة أن ديننا االسالمي دعانا الى التسامح والتآلف واملودة 
فيما بيننا، وبالتالي فإن ما قامت به تلك السيدة يعد تصرفا خاطئا من 

خالل انتقامها من طليقها عن طريق زهق ارواح االبرياء.

قتل الزوج فقط بل قتل العشرات فهذه كارثة، وهذه الزوجة قامت بقتل 
عشرات األنفس بتصرفها العدواني واالنتقامي وقتلت أطفاال ونساء أبرياء 
ال ذنب لهم وال جرمية، لذلك يجب على اجلميع أن يحذر من سيطرة روح 
االنتقام وعلى اجلميع حتكيم العقل عند التعامل مع األمور واملش����اكل، 
ونصح املشعان أهالي الضحايا بعدم كتم مشاعرهم والبوح مبا يجول 
في صدورهم للمقربني منهم خاصة ممن يحملون نزعة االنتقام، شرط 
أن يكون هؤالء األش����خاص من العقالء ويقومون بتهدئتهم وتذكيرهم 
بعواق����ب األمور وضرورة ترك العقاب للقضاء وقبل ذلك هلل عز وجل 

الذي ال يخفى عنه شيء.

كوابيس

كما حتدث د.عويد املش����عان عن احلالة النفس����ية التي قد تعيشها 
املتهمة اآلن، مؤكدا أنها لن تشعر بالراحة وستطاردها الكوابيس واألحالم 
املزعجة والش����عور بالذنب طوال حياتها، ألنه����ا قتلت عدة أنفس من 
األطفال والنساء ممن ال عالقة لهم ال من قريب وال من بعيد مبشكالتها 
الزوجية، كما أش����ار الى الصعوبات النفس����ية التي ستواجه الزوجة 
اجلديدة وزوجها واجلرح األليم الذي سيبقى تأثيره لفترة طويلة مؤثرا 
في نفوس����هم. وحول حديث البعض عن تأثير هذا احلادث املؤسف في 
املجتمع وخاصة في مسألة الزواج بأخرى قال املشعان ان هذا احلديث 
س����خيف وال يقوله إال الناس اجلهلة، فمن غير املعقول وال املقبول أن 
يتحدث البعض عن حتذير األزواج من الزواج بأخرى ويستش����هدون 
بهذه احلادثة املأس����اة اآلن، فأجواء احلزن تخيم على كل أفراد املجتمع 
ومن غير املناسب احلديث بهذه الصورة السخيفة عن أمور الزواج التي 

ال حتتمل املزاح السخيف على مصائب الناس وآالمهم.

اإلحباط

من جهته، اكد رئيس مركز االسرة لالستشارات االجتماعية واستاذ 
علم النفس بجامعة الكويت د.خضر البارون انه ال ميكن القول ان زواج 
زوج السيدة التي قامت بحرق عرس اجلهراء يبرر سلوكها االنتقامي، 
لكن البد من التوضيح ان االنسان في بعض االحيان يقع حتت تراكمات 
من االحباطات واالنفعاالت السلبية والتي تكون ناجتة عن معاناة قاسية 

د.عويد املشعان

خالد العصيمي

د.خضر البارون

مسرح اجلرمية النكراء التي هزت مشاعر املاليني

اخليام في انتظار إجراءات السالمة حلماية األرواح

السماك: معاناة الجانية  من اضطرابات
غير متوافقة أثرت في سلوكها

علم  استشارية  أوضحت 
النف��س االكلينيك��ي بجامعة 
واالستش��ارية  الكوي��ت 
النفس��ية ب��وزارة العدل د. 
امل��رأة  أن  الس��ماك  أمين��ة 
مخلوق يختل��ف عن الرجل 
فه��ي عاطفية بش��كل كبير 
بحكم هرمونات االنوثة التي 
تأتي من الغدة النخامية وتؤثر 
على س��لوكها، وتلك السيدة 
تعرض��ت لضغوط اخلالفات 
مع الزوج والتي زادت بعدما 
تعرضت للخالفات واصابتها 
علمي��ا  تس��مى  بضغ��وط 
وقد  التوافق«  »اضطراب��ات 
متتزج مع االكتئاب او القلق 

او االثنان معا.
بالتأكيد اصيبت  وتابعت: 
تل��ك الس��يدة اثن��اء فت��رة 
زواجها بحال��ة من العصبية 
والقل��ق نتيج��ة اخلالف��ات 
الزوجي��ة واصيب��ت بحال��ة 
من ع��دم االس��تقرار وعدم 
الس��يطرة  عل��ى  الق��درة 
عل��ى التركيز واالس��تيعاب 
والتي  الزائدة  واحلساس��ية 
تؤدي الى التوترات العضلية 
واالضطراب��ات ف��ي الن��وم 
وهذه احلالة تصيب االنسان 

الذي يتعرض للمشاكل.
واضاف��ت: وزادت تل��ك 
االع��راض عندما ب��دأ الزوج 
بتهديد زوجته انه س��يطلقها 
ويت��زوج بأخرى والس��يما 
ان عمره��ا ل��م يتج��اوز ال� 
23 عام��ا، وم��ن ث��م فإنه لم 
يكن هناك تكاف��ؤ بالعمر او 
بالثقاف��ة، واالنس��ان عندما 
اضطراب��ات  ف��ي  يدخ��ل 
التوافق تظه��ر لديه عالمات 
ع��دم االس��تقرار حت��ى في 
واملهنية  االجتماعية  النواحي 

والدراسية، واذا تعرضت تلك 
السيدة للطالق منذ 6 اشهر 
فإنها في تلك احلالة تكون قد 
تعرض��ت الضطراب حاد اما 
اذا زادت املدة عن 6 اش��هر 
فيتحول االضطراب من حاد 
الى مزم��ن، واصبح مزاجها 
مكتئبا وتبكي لفترات طويلة 

واصابتها مشاعر يأس.
وتابعت د.الس��ماك: حتى 
ان لم تكن تقصد قتل هؤالء 
الضحايا ولك��ن الدافع وراء 
قيامه��ا بذل��ك ه��و معاناتها 
متوافقة  غير  من اضطرابات 
أدت الى التأثير على سلوكها 
اآلخرين،  وانته��اك حق��وق 
فهؤالء نس��اء حض��رن الى 
الع��رس ول��م يك��ن لهن اي 
ذن��ب ف��ي زه��ق اوراحهن 
به��ذه الطريقة البش��عة وقد 
تكون تلك الس��يدة لم تقصد 
النساء واالطفال،  قتل هؤالء 
امنا كان القص��د من فعلتها 
تخري��ب حفل ال��زواج حتى 
تقتل فرحة طليقها، ولكنعلى 
باي حال فنتيجة فعلتها كانت 
بشعة للغاية، وتلك االمور لم 

تتوقعها تلك السيدة.

د.أمينة السماك


