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 «األنباء» التقت محاميي الدفاع ليكشفا ما لم يكشف من قبل 

 العوضي: جريمة (ن.ع) المتهمة بحريق العيون «الحريق العمد» وليس «القتل العمد» 
  الخباز: تناقض تقريري «اإلطفاء» و«الجنائية» يثبت أن النيران اشتعلت قضاء وقدرًا 

 املتهمة (ن.ع) خالل نقلها الى النيابة العامة الستكمال التحقيق معها 

 احملامي زيد اخلباز متحدثا للزميل مؤمن املصري 

 هل تكون السيارات املتوقفة بجانب اخليمة يوم احلادث سببا لوجود رائحة البنزين  صورة ارشيفية لرجال أمن في موقع احلريق والعوضي واخلباز يدفعان بتناقض تقريري «اجلنائية» و «االطفاء» 

 احملامي خالد العوضي 

 مؤمن المصري

  نفى دفاع (ن.ع) املتهمة بحريق العيون احملامي خالد العوضي 
أن تكون جرمية موكلته قتال عمدا، مستغربا من األصوات التي 
تطالب بضرورة وسرعة إعدامها، متوقعا أن تكون تهمة موكلته 
ــتنال  ــي «احلرق العمد» وليس «القتل العمد» ما يعني أنها س ه
ــا مخففا، بينما قال دفاعها احملامي زيد اخلباز ان موكلته  حكم
ــا وتوقيعها عليها  ــيرا إلى أن اعترافاته تعرضت للتهديد، مش
ــل أكثر من جهة، مؤكدا أن  ــاءت نتيجة للضغط عليها من قب ج
ــري اإلدارة العامة لإلطفاء وتقرير األدلة اجلنائية  تناقض تقري

يثبت أن احلريق كان قضاء وقدرا وليس عمدا. 
ــي الذي بدأ خالص  ــع احملامي خالد العوض   وبدأ احلديث م
ــة أو أولئك  ــن وافتهم املني ــع أهالي الضحايا مم ــه جلمي عزائ

املصابني الذين مازالوا يتلقون العالج باملستشفيات.
ــهداء الواقعة املؤملة  ــا ألهالي ش ــدم تعازين ــال: بداية نق   وق
ــون» ولكن أرجو أال تأخذنا  ــي وقعت في خيمة عرس «العي الت
العواطف في احلكم على املتهمة قبل أن تصدر احملكمة حكمها 
ــم بريء حتى تثبت  ــدة القانونية تقول: إن املته ــا، فالقاع عليه

إدانته.
ــدا كما مت  ــت قتال عم ــي أن القضية ليس ــاف العوض   وأض
تصورها حتى نسمع أصواتا من هنا وهناك تطالب بإعدامها أو 
احلكم بحبسها مؤبدا، وحتى لو أدينت املتهمة من قبل محكمة 
ــتكون «احلريق  ــإن التهمة املتوقعة من احملكمة س املوضوع ف
ــد» وليس القتل العمد. وفي هذه احلالة يكون احلكم عليها  العم

مخففا.

 الخادمـة الفلبينيـة لـم تتعـرف علـى المتهمـة في طابـور العـرض وقالت إنهـا رأت سـيدة بيضـاء طويلة
 أدلـة جديـدة تثبـت أن الحريـق سـببه مـاس كهربائي بدليـل اسـتدعاء فني فـي يـوم الواقعـة ٣ مرات

سيارة زوجها مثال أو حرق شيء 
مادي ولم تقصد حرق البشر. 
ألنها لم تكن أبدا لتفكر في حرق 
اخليمة التي بها هذا العدد من 

الناس وتتسبب في قتلهم.
أن    واضاف احملامي اخلباز 
هناك شهود نفي سوف يطلب من 
احملكمة االستماع إلى شهادتهم 
وهم بالطبع سيؤكدون براءة 
موكلتــــه من التهمة املســــندة 
إليها. وقــــرر أن النيابة العامة 
بصدد التوجه إلى املستشــــفى 
ألخذ أقوال بعض الضحايا ممن 

ڤيديو.
  أما عن عالقة املتهمة بزوجها 
فقد قررت املتهمة في التحقيقات 
أنها كانــــت جيدة، إال أن خالفا 
وقع بينهما وأدى إلى ترك منزل 
الزوجيــــة إلى منزل أســــرتها، 
وقررت أنها هددت زوجها ذات 
مرة أنها «ستحرقهم» ولكنها لم 
تقصد «احلرق» مبعناه املادي 
وإمنا ما يعني إيذاءهم بشــــكل 

يحرق قلوبهم حزنا وغما.
  وتوضيحا لهذه العبارة قالت 
املتهمة إنها كانت تقصد حرق 

هذا النوع من الناس الذين إذا 
هددتهم بأي شيء إذا لم يفعلوا 
كذا وكذا، جتدهم يستجيبون 
فورا ملـــا تطلبه منهم بضعف 

وتخاذل.
  وأكد اخلباز أن هناك اعترافا 
منها فرض عليها حيث قالت إن 
شهادتها متوسطة وهي ليست 
باملهارة الكافية في الكتابة لكي 
تقر وتعترف بشيء لو قرأته 
تكتشف منذ اللحظة األولى أنه 
قد أملي عليها، فهي ليست بهذا 
القدر من التعليم لكي تصوغ 
مثل هذا االعتراف بهذه الطريقة 

املنمقة.
التقرير  أن    وأضاف اخلباز 
األولي لإلطفاء قد ذكر أن احلريق 
مت بســـبب متاس كهربائي، ثم 
جاء التقرير الثاني من اإلطفاء 
بالتعاون مـــع األدلة اجلنائية 
ليؤكد أن احلريق كان بفعل فاعل. 
فمن الغريب أن يجتمع الطرفان، 
اإلطفاء واألدلة اجلنائية، إلصدار 

تقرير واحد عن الواقعة.
  وقد ثبت أنه قد مت استدعاء 
فنـــي الكهرباء ثالث مرات قبل 
الواقعـــة إلصـــالح الكهربـــاء 
باخليمة مما يدل على أن احلريق 
لم يكـــن بفعل فاعل وإمنا كان 
قضـــاء وقدرا. أمـــا عن رائحة 
البنزين التي قيـــل إنها كانت 
متأل موقع احلادث فهذا ميكن 
تفسيره ببساطة بأن السيارة 
التي اشتعلت وانفجرت في مكان 
الواقعة من الطبيعي أن يخرج 
الوقود وتنتشر رائحته  منها 

باملكان. 

وطلب منها التوجه إلى املخفر 
لســــؤالها اضطرت للذهاب إلى 
املخفر الستطالع األمر، وهناك 
مت الضغــــط عليهــــا وتهديدها 
بأسرتها حتى اعترفت بالتهمة 

حتت اإلكراه.
  وبسؤال احملامي اخلباز عن 
أثناء  املتهمة  مســــألة إجهاض 
تواجدها بالسجن املركزي قال: 
لقد أخبرته موكلته ان هناك امرأة 
قريبة لزوجها قامت بإعطائها 
بعض احلبوب وادعت أنها سوف 
تهدئها بســــبب التعب النفسي 
الــــذي تعاني منــــه، ولطيبتها 
وثقتها فــــي كل من يحيط بها 
تناولت احلبوب على أنها حبوب 
مهدئة ووجدت أنها قد أجهضت 

بعد أن تناولتها.
  وأكد اخلباز أن زوج املتهمة 
كان يعلم أنها حامل وأن هناك 
رسالة على هاتفها النقال تؤكد 
معرفته بحملها، ومضمونها إنه 
يريدها ويريد عياله منها واجلنني 
الذي حتمله، وهذه الرسالة كان 
قد بعثها لها قبل الواقعة وهي 
في بيت أهلها. واكدت املتهمة أن 
الرسالة مازالت موجودة  هذه 
على هاتفها النقال وهو موجود 

في بيت أهلها.
  وعن موكلته قـــال اخلباز: 
إنك عندما تلتقـــي بها جتدها 
إنســـانة ضعيفة جدا وطيبة 
للغاية وال ميكـــن أن يتصور 
أحد أنها من املمكن أن ترتكب 
مثل هذه اجلرمية البشعة. فهي 
ضعيفة الشخصية من املمكن 
أن يؤثر فيهـــا أي تهديد، فهي 

متاثلوا للشفاء.
  حيث ان بعــــض املصابات 
قالت في وقت سابق إن والدة 
املعرس قامــــت بإغالق اخليمة 
على املدعوات، وهناك من قالت 
إن إحدى أخوات املعرس هي التي 
فعلت هذه الواقعة. وأن شقيقة 
زوج املتهمة هي التي زجت باسم 

املتهمة في القضية.
  وأكدت املتهمة في أقوالها أنها 
لم تكن لتذهب وتعترف بكارثة 
كهذه لو كانت هي الفاعلة، إال أنها 
عندما زج باسمها في القضية 

للدفاع بتصوير ملف الدعوى. 
وأضاف أن املتهمة أبلغته بأن 
الفلبينية (اخلادمة)  الشاهدة 
لم تتعرف عليها أثناء العرض 
القانوني، حيث قررت الشاهدة 
أن املرأة التي رأتها ليلة الواقعة 
كانت سيدة طويلة ذات بشرة 

بيضاء.
  واضاف اخلبــــاز أن محطة 
البنزين التي قيــــل إن املتهمة 
قد أخذت منهــــا البنزين الذي 
اســــتخدمته في إشــــعال النار 
باخليمــــة ليس بهــــا كاميرات 

التهمة املسندة إليها أمام قاضي 
التجديد حتــــى قبل أن يحضر 
معها محاميها مبجرد أن شعرت 
باألمان بعد أن اعترفت بالتهمة 
أمام املباحــــث والنيابة العامة 

حتت اإلكراه.
  وأضاف اخلباز أن موكلته 
قررت أمام قاضي التجديد أنها 
كانت متواجدة مبنزل أسرتها 
ولـــم تبرحــه يـــوم الواقعة، 
وهناك شهود على ذلك. وأكدت 
أن إحـــدى خاالتها قد اتصلت 
بها يـــوم الواقـــعة ووجدتها 
متواجـــدة باملنزل وقت وقوع 

اجلرمية.
  وبسؤالها عن اعترافها أمام 
املباحث قالــــت: لقد تعرضت 
للتهديــــد بتعذيب أبنائي أثناء 
التحقيق معي باملخفر كما أنهم 
أخبروها بأن اعترافها سيخفف 
عنها العقوبة وسيجعلهم يخلون 
سبيلها، وقاموا بإمالء اعترافاتها 
عليها وأجبروها على التوقيع 

عليها.
  واضافت أنهــــم هددوها لو 
قامت بتغيير أقوالها أمام النيابة 
العامــــة، مما جعلهــــا تقر أمام 
النيابة العامة بنفس االعترافات. 
وقررت أنها لو كان لديها سوء 
نية حلضرت إلــــى النيابة مع 
محاميها، إال أنها لم تشك حلظة 
في صــــدق من أملى عليها هذه 

االعترافات.
  وقرر اخلباز أن هناك أمورا 
غامضة كثيرة في القضية لن 
تتضــــح الرؤية فيهــــا إال بعد 
أن تســــمح محكمــــة املوضوع 

 وأكد العوضي أنه قد اطلع 
على أحد التقارير الفنية، وهو 
تقرير في غاية اخلطورة، مقررا 
أنه قد يبعد االتهام عن موكلته 
حيث ثبــــت أن هنــــاك عوامل 
كثيرة كانت السبب في اندالع 
احلريق وانتشــــار النار ووفاة 
هذا العدد مــــن الضحايا، ومن 

هذه العوامل:
  أوال: لم يكن باخليمة سوى 
باب واحد بعرض متر ونصف، 
وكانت اخليمــــة فيما عدا ذلك 
محكمــــة اإلغــــالق مــــن جميع 

اجلوانب.
  ثانيا: كانت هناك ســــيارات 
بالســــاحة اخلارجية للخيمة 
حتيط بها من كل جانب ملنع أي 
مشاغب من دخول اخليمة، مما 
تسبب في إعاقة دخول سيارات 
اإلطفاء إلى موقع احلادث إلخماد 

احلريق.
املقاعد داخل    ثالثا: كانــــت 
اخليمة مقيــــدة جميعا بحيث 
ال يســــتطيع أحد أن يخرج من 

خاللها إال عن طريق الزوايا.
  رابعا: كانت اخليمة مكسوة 
مبادة شمعية جافة ضد املاء مما 

ساعد على انتشار النار.
  خامسا: كانت نسبة األكسجني 
داخل اخليمة عالية جدا، وهي 
نسبة غير مناسبة حلجم اخليمة، 
مما أدى إلى تفحم جثث الضحايا 

حتى قبل اندالع احلريق.

  (ن.ع) أنكرت أمام قاضي التجديد

  مــــن جانبه أكد احملامي زيد 
اخلباز أن موكلتــــه قد أنكرت 


