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  ةـــــــمقدم

 

تبلغ مساحة األرض  "و تقع محطة النبالي للمحروقات في منطقة أم الشرايط من أحياء مدينة البيرة
، وقد 1"امربع امتر 1319، ومساحة المحطة التشغيلية امربع امتر 1463 الواقعة عليها المحطة

كانون  شهر منذالعمل  حصلت المحطة على التراخيص الالزمة من الجهات ذات العالقة، وبدأت
   ".  2002عام الثاني 

نجم عنه وفاة ثمانية أشخاص، وإصابة أربعة عشر  المحطة، وقع انفجار في 8/2/2007بتاريخ 
  .آخرين بجروح

وضمن اختصاصها في متابعة ضمان متطلبات صيانة حقوق اإلنسان في عمـل مختلـف الـدوائر    
المسؤولين في والتقت بعدد من هذه الحادثة  ئةالهيواألجهزة في السلطة الوطنية الفلسطينية، تابعت 

المؤسسات ذات العالقة، والسيما الهيئة العامة للبترول، وزارة الحكم المحلي، وكذلك رواية مالـك  
  .محطة النبالي عن موضوع االنفجار الذي وقع

  
ـ نتائج متابعاتها لموضوع  الهيئةفي هذا التقرير الموجز تعرض و ا فـي  انفجار المحطة وتحقيقاته

  .، وتسجل في الختام استنتاجاتها وتوصياتها بهذا الخصوصالموضوع
  

بأخذ النتائج والتوصيات التي خلص إليها التقرير مـن الجهـات ذات العالقـة     الهيئةتأمل وأخيراً 
  .ر ما حصل في محطة النباليلتجنب تكرا
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  يـــالنبال اتـــة محروقــمحطار ــول انفجــات حــمعطي: أوال

  

   تفاصيل حادثة انفجار محطة النبالي للمحروقات .1

 هز 8/2/2007في حوالي الساعة  الثالثة من مساء يوم الخميس الموافق  ،الهيئةبحسب توثيقات 
 كبيراً اًمحدثاً دمار ،البيرةمدينة  يطاأم الشرحي  انفجار هائل محطة النبالي للمحروقات الواقعة في

وقد  .واألرواحمة في الممتلكات جسي أضرارا اًفمخل )لمظلةا( حيث وقع سقف المحطة في المحطة
كبيرة  أضرارنجم عن االنفجار و .عشر جريحا أربعةمن  وأكثرقتلى ثمانية  وقوعأدى الحادث إلى 

   .بالمحطة وتحطم زجاج نوافذ عدد من البنايات المحيطة
  

المتبعة في  مة المهنيةلكثير من التساؤالت حول إجراءات وشروط السالاهذا الحادث وقد أثار 
األطراف ذات الصلة والعالقة المباشرة بترخيص  مسؤولية وحول إنشاء وترخيص محطات الوقود،

ودور الجهات المختصة في تطبيق ومتابعة  وبشكل دوري، ومراقبتها ومتابعتها فنياًالوقود محطات 
شكل خطورة مباشرة على ومراقبة وسائل الحماية والصحة والسالمة المهنية في المنشآت التي ت

والكفاءة  التي تتمتع بها اهزية والجالمتخذة  وأيضا معرفة التدابير واإلجراءات  .حياة المواطنين
   .  الجهات المكلفة بعمليات اإلنقاذ واإلطفاء

  
فريق عمل لتقصي حقائق مالبسات وقوع الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن وقد شكلت 
عرفة إجراءات السالمة والوقاية التي تتخذها الجهات ذات العالقة لدرء وقوع ، ومهذا الحادث

والتقت بالعديد من األطراف منذ وقوع الحادث، عملها  الهيئة وقد باشرت. حوادث من هذا النوع
لبترول، وزارة ل العامة هيئةالمالك محطة الوقود، جهاز الشرطة،  ، منهمذات الصلة بالموضوع

، جهاز الدفاع المدني، النيابة العامة، سلطة جودة البيئة، وزارة العمل، بلدية البيرةالحكم المحلي، 
  .2وزارة النقل والمواصالت

  
  

                                                
  .فقتها قبل احلصول على ترخيص حمطات الوقودهذه هي جهات االختصاص اليت يتطلب احلصول على موا  2
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  حول انفجار المحطة رواية جهاز الشرطة الفلسطينية. 2

أن الحادث وقع نتيجة إصالحات خارجية " محطة النبالي“حول انفجارجهاز الشرطة تحقيقات أكدت 
ماجد وقال العميد    .باستخدام اللحام للمحطة  ف تركيب قاعدة لمصفاة جديدةفي المحطة بهد

جهاز ، خالل مؤتمر صحفي عقد في مقر في حينه قائد شرطة محافظة رام اهللا والبيرة هواريال
أردنا أن نعرف األسباب التي إذا ": انه 21/2/2007 بتاريخ والبيرة اهللا في مدينة رام الشرطة 

ق مع نزول سقف المحطة، فهي نتيجة فعل خارجي حيث كانت هناك بعض أدت إلى االحترا
الصيانة في المحطة كانت عبارة عن تركيب قاعدة لمصفاة "كما أن . "اإلصالحات في المحطة

جديدة، وكان هناك عملية لحام بالكهرباء للمضخات، وهذا اللحام أدى إلى إشعال نيران ودخان 
والتي يوجد بها بخار مع بنزين، وهذا البخار تفاعل مع  امتدت إلى المستودعات تحت األرض

النار، ودليل ذلك وجود دخان وشحبار اسود في الخزانات والمواسير التي تخرج منها كفتحات 
 خزانات( ي يتواجد فيها السوالر إلى القبومحطة التالالنار والدخان امتد من " أن وأضاف". تهوية
ن قص األوكسجين في هذه الخزانات، وبسبب نقص األوكسجيتحت األرض، ما أدى إلى ن )الوقود

  ".إلى انهيار سقف المحطة كامال األعمدة في المحطة مما أدى داخل الخزانات حدثت خلخلة ألحد

وأوضح أن عملية تفريغ الهواء من الخزانات ومع ارتفاع درجة الحرارة أدت إلى انهيار السقف   
وعن سبب عرضه . المحطة، ومن ثم سقطت داخل القبو بالكامل على السيارات المتواجدة في

لتفاصيل الحادث في هذا الوقت بالذات، أكد أن هدف العرض هو إزالة اللغط والتأويالت التي 
اغلب ضحايا الحادث قضوا "تنتشر في الشارع الفلسطيني حول حادثة المحطة مشيرا إلى أن 

  .3"اختناقا

  
  4تلمحروقاالنبالي لمحطة  رواية مالك. 3
  

هناك أشخاص يريدون  أن 1999في عام  تتفاجئ :"بحسب ما جاء في رواية مالك محطة النبالي
 محطة محروقاتوتقديم مخططات لعمل  في منطقة أم الشرايط كهاالتي أمل االستيالء على األرض

 تتقدم .في المنطقة محطة محروقات، وعرفت أن هيئة البترول لديها رغبة فعلية بوجود عليها
موافقة على ال، وحصلت محطة محروقاتبترول للحصول على ترخيص العامة لل هيئةلل بطلب

                                                
3   http://arabic.pnn.ps  
   12/3/2007بتاريخ ) أبو سهيل النبايل( مع صاحب حمطة النبايل للمحروقات حممد حممود طه صايف اهليئةمقابلة    4
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من الجهات المختصة، وهي هيئة البترول، وزارة الحكم المحلي، الدفاع المدني، وزارة مبدئية ال
   .وزارة الصحةوجودة البيئة،  سلطة العمل،

  
مهندس من الهيئة العامة ر حض 2001عت بالبناء في العام عندما شر" :مالك المحطة وأضاف
معه لمتابعة بناء محطة الوقود، وهذا المهندس هو  أتعاقدمهندس معين واقترح علي اسم ، للبترول

وطلب  ،وبالفعل تعاقدت معه حيث اشرف على إنشاء المحطة ،صاحب مكتب استشاري هندسي
ومي على البناء اليوجود مهندس مقيم في الموقع لإلشراف المباشر  صاحب المكتب االستشاري

ومع عملية تهيئة  .يحضر باستمرار ويتابع عملية اإلنشاءالبترول هيئة مهندس كان و .واإلنشاء
فباشرت بطمها حتى تصبح مساوية  ،الشارع مستوى تبين أنها تنخفض عنالمحطة بناء األرض ل

ية تحت واقترحا إنشاء تسومهندس المكتب االستشاري  البترول هيئةمهندس أن  إال ،للشارع
شريطة أن يقوم المكتب الهندسي بعمل مخططات  األرض أسفل المحطة وتمت الموافقة من قبلي

رخصة تعديليه للتسوية والمخازن وبيت  على وبالفعل فقد حصلت ،تقدم للبلدية للموافقة والترخيص
   .20/3/2002الدرج بتاريخ 

  
المتخصصة بعمل  5)س( شركة مهندس هيئة البترول جلب تنكات الوقود مناقترح  ،ذلكبعد و

 ،من نفس الشركة التي تم اقتراحها تم إحضار هذه التنكات وعددها ستةوبالفعل  ،تنكات الوقود
ووضعت هذه التنكات في غرف باطون  ،لتر بنزين وسوالر وكاز 30000حوالي منها كل  سعةو

 ،باطون مسلحمن الرمل ومن فوقه عقدة  محدد وتم طم التنكات بمستوى األرض،خاصة تحت 
 أيضا مهندس الهيئةكما أوصى  .والمكتب االستشاري البترول هيئةمهندس إشراف بوكل ذلك كان 

البترول تتعامل  بأن هيئةالمهندس وقال  6)ص(ركة بعمل تمديدات لخزانات الوقود وشراؤها من ش
رة وضع بضرو المهندسكما أوصى . وتم إحضار خبير في التمديدات .باستمرار هذه الشركة مع

المكتب هيئة البترول ومهندس وكان هذا بقرار  ،)المخازن( التمديدات أعلى سقف الغرفة السفلية
  ."االستشاري شاهد على ذلك

   
ازن مددنا المواسير كما رغبت هيئة البترول وأحضرنا المضخات من مخ": مالك المحطة وتابع

تم تجهيز المحطة وهيئة الاقم من وبحضور ط البترولهيئة  مهندسالهيئة وتم تركيبها بإشراف 

                                                
  .اهليئةاالسم الصريح للشركة حمفوظ لدى   5
  .اهليئةاالسم الصريح للشركة حمفوظ لدى  6
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 في شهر تقوم الهيئة بتزويدنا بالوقود، وبالفعل بدأت الهيئة بتزويدنا بالوقودوأصبحنا بانتظار أن 
    ."2002كانون ثاني من العام 

  
بحسب ما  إجراءات السالمة التي حرصنا على وجودها في المحطة ضمن من: "أن أضافكما 

لب منّا وط، ات فقططفاي 8رغم انه طُلب منّا توفير  ةطفاي 12توفير  ،يالدفاع المدنطلب منا جهاز 
كما  ،)مجسات( وضعنا بربيج إطفاء وكواشف غازكما . برميال 20رنا وفّلكنا براميل رمل  10

 منذ تاريخ مباشرةو .أمتار عن سطح األرض 6بارتفاع  طلبوا منّا وضع شفاطات، وقد عملنا ذلك
لم نواجه أي مشكلة وكل سنة كنّا  8/2/2007وحتى تاريخ  2002ام العمل في المحطة في الع

  ."نجدد الترخيص دون عراقيل تذكر
   

 هو انه ما حصل أن إلى مالك المحطةأشار  وفيما يتعلق بحادثة االنفجار التي وقعت في المحطة
كون لوقود، ت بااآلليات الثقيلة والشاحنازويد كان عندنا ماكينة سوالر قريبة من الشارع لكي يتم ت"

كان احد العمال  قبل الحادثو .المخصصة للسيارات الصغيرة هذه اآلليات ال تدخل تحت المظلةأن 
من وقبل أن ينتهي العامل من التعبئة تحركت الشاحنة ظناً  ،من تلك الماكينة يقوم بتعبئة شاحنة

اشترينا مضخة . وتخريبهاسحب المضخة  إلىما أدى  ،من تزويدها بالوقود العامل انتهى أنسائقها 
أشرف على تركيبها قد و ، أي قبل يومين من تاريخ االنفجار،6/2/2007بتاريخ تم تركيبها جديدة و

حديد من لمضخة قررنا وضع طوق حماية ا إتالفحتى ال تتكرر حادثة و .من هيئة البترول فنّي
 بإشرافدينا في المحطة استدعينا حداد ليقوم بعمل هذا الطوق والذي سبق وان عمل ل، فحولها

   ."وفجأة حصل الحادث ،8/2/2007حضر هذا الحداد وبدأ العمل يوم  .موظفي هيئة البترول
    

في  ات من ناحية شروط السالمة العامةاتخذنا كل االحتياط "مالك المحطةحسب قول  ً،وأخيرا
فقد  .يد الترخيصالمحطة وهذا ما أكدته كافة الجهات التي راقبت على المحطة وصادقت على تجد

حضرت لجنة البيئة والسالمة العامة التابعة لمكتب محافظ رام اهللا والبيرة وأجروا كشفاً على 
ولم  ،لشروط السالمة العامة المطلوبة يةأن المحطة مستوف وتأكدوا ،31/1/2007بتاريخ المحطة 

وأجرى تفتيشاً على   25/1/2007وأيضاً جاء الدفاع المدني بتاريخ  .يمانعوا من تجديد الترخيص
استوفى شروط األمن السالمة وكان الرأي الفني بأن صاحب المحطة  إجراءاتالمحطة وتأكد من 

مفتش في وزارة العمل وكانت مالحظات  زار المحطة قسم السالمة والصحة المهنيةالصناعي، كما 
   ."ة لشروط السالمةيوتوصياته بأن المحطة مستوفالوزارة 
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   ة ـــــات ذات العالقــجهدور ال: ثانياً
  
  
محطـة  (دور وزارة العمل في إجراءات الوقاية والسالمة العامة والرقابة على محطات الوقود .1

  )النبالي نموذجاً
 

، أن مفتشي الوزارة ومندوبين عن 7دائرة السالمة والصحة الـمهنية في وزارة العمل أكـد مدير
 ونة من جهات عدة، من بينها الـمحافظة نفسها،الـمكمة في الـمحافظة، السالمة العا لجنة

كانون ثاني  شهر ووزارات عدة، والدفاع الـمدني، قاموا بتفقد الـمحطة في الحادي والثالثين من
شروط  ، وتأكدوا بعد الكشف الـميداني، أنمن وقوع االنفجارثمانية أيام  من هذا العام، أي قبل

 والتخزين، مستهجناً ، ومواصفات التنكات،"الطفايات" السالمة الـمهنية متوفرة، من حيث وجود
، والتي تحدث فيها عن إهمال 8لنقابات العمال األمين العام لالتحاد العام التصريحات التي أطلقها

ماذا يمكن لنا ": باستنكار متسائالً، والصناعية ومحطات الوقود في مراقبة الـمنشآت" كبير“وتقصير
  !!المة متوفرة في الـمحطةشروط الس أن نفعل إذا كانت

  
أن دور  "9وزارةلعامة للتفتيش وحماية العمل في الا اإلدارةمدير عام حول دور وزارة العمل أفاد و

المخاطر فهي من  أما. وزارة العمل هو المحافظة على سالمة وصحة العامل وبيئة العمل
ة مختصة اسمها دائرة ولكن يوجد في الوزارة دائر .اختصاص الدفاع المدني وهيئة البترول

السالمة والصحة المهنية تعمل على فحص بيئة العمل للعمال من ناحية السالمة ومن ناحية الصحة 
 أممناسب أم ال ؟ هل يوجد معيقات ) مكان العمل ( والمقصود بالسالمة هو هل المكان  .المهنية

هو هل المواد / المهنيةوالمقصود بالصحة ال؟ هل يوجد مخاطر تهدد الحياة والسالمة أم ال؟ 
الوقاية لتفادي مثل هذه  أسسالمستخدمة في هذه المنشاة تعرض العامل للخطر ؟ وما هي 

   ؟األخطار
  
  

                                                
  .5/3/2007مدير دائرة الصحة والسالمة املهنية يف وزارة العمل بتاريخ / مع  السيد يوسف زغلول اهليئةقابلة أجرا م  7
  .األمني العام الحتاد العمال الكائن يف مدينة رام اهللا/ السيد شاهر سعد  8
  .5/3/2007فتيش يف وزارة العمل بتاريخ مدير عام اإلدارة العامة للت/ مقابلة أجرا اهليئة مع السيد علي بدوي قدميات 9
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وباإلضافة إلى الكشف الدوري على المحطة الذي تم في  ،محطة النبالي للوقودبحادثة وفيما يتعلق 
، حيث بنصف ساعة ث االنفجارحاد بعد وقوعالمحطة فقد قامت الوزارة بزيارة  ،31/1/2007

العامة للتفتيش والوزير  واإلدارة والبيرة رام اهللالوزارة في محافظة مكتب  ضم فريق الوزارة
وكان الهدف من الزيارة االضطالع على سبب الحادث واستخالص  .والتفتيش لإلدارةوالمدير العام 

   .من سالمة إجراءات الوزارة تأكدوالالعبر والنتائج مما حصل 
  

لمحطة في وزارة العمل وتشير معطيات الكشف الميداني الذي قام به قسم الصحة والسالمة المهنية 
المواضيع التي  أن إلىسنة تجديد رخصة المحطة الذي يتم دوريا كل  إطارمحروقات النبالي في 

ومرافق صحية  إسعافمخارج طوارئ ووسائل  أوتم الكشف عنها تناولت وجود ساللم 
كما تم فحص وجود متطلبات إطفاء الحريق ومالبس ومعدات  ،)، غرفة للغيار، وأكلمراحيض(

واقية، كما تم التأكد من وجود لوحات إرشادية وتثقيفية، وكذلك وجود مكان مالئم لحفظ المواد 
الكهربائية وأيضاً قام فريق قسم السالمة والصحة المهنية من التحقق من أن التمديدات . الخطرة
م بين ئوجاءت مالحظات التال .الخطرة األماكنوجود حواجز واقية في  مالئمة، والتأكد منللمنشأة 

م بين المنتج ئوجود تال وأيضا ،وكذلك ظروف حركة العامل مالئمة ،العامل والمعدات إيجابية
وحول النظافة . استجابة العامل مناسبة لمالئمة التغييرات في حركة اآللة وأيضا ،ومستخدمه

جاءت وفي الختام،  .درجة الحرارة ونسبة الرطوبة جاءت ايجابيةووالتهوية  واإلضاءةب والترتي
  . "بأن شروط السالمة في المحطة متوفرة "توصيات ومالحظات القائم بالتفتيش

  
  )محطة النبالي نموذجاً(ترخيص محطات الوقود  إجراءاتدور بلدية البيرة في  .2
  

عادة ما تقوم بالمصادقة على طلب تأسيس محطة  البلدية أن إلى 10البيرة بلديةنائب رئيس  أشار
من توفر الشروط القانونية الهيئة العامة للبترول بعد أن تتأكد  إلىمحروقات الذي يقدم بالعادة 

، كالتأكد من توفر االرتدادات القانونية، طة الوقود كأي مخطط بناء آخرفي مخطط بناء محالعامة 
القانونية لمساحة  اإلجراءاتتوفر مدخل ومخرج سليمين وفق  الوقود،لمحطة  توفر مساحة كافية

وال تتم هذه المصادقة إال بعد المصادقة على رخصة إنشاء محطة الوقود  .محطات الوقود المطلوبة
رخصة ، منحت البلدية مالك المحطة 2/6/1999وبتاريخ  .11العالقةذات  األخرى من كافة الجهات

                                                
  10 13/2/2007مقابلة مع نائب رئيس بلدية البرية  املهندس  عمر محايل بتاريخ  
  .اهليئة العامة للبترول، وزارات احلكم احمللي، النقل واملواصالت، العمل، والصحة: وهذه اجلهات هي  11
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حصل  20/3/2002وفي . مذكور باإلضافة لبناء كافتيريا وغرفة زيتبناء مضخة في الموقع ال
  . على رخصة تعديلية من قبل البلدية

  
فإن آخر جولة تفتيش قامت بها لجنة السالمة  ،بناء على معلومات ومعطيات حصلت عليها البلديةو

 من أيامثالثة  ، أي قبل5/2/2007يوم االثنين الموافق  كانت والبيرة في محافظة رام اهللا العامة
حول الكشف الذي أجراه، وتم مكتب المحافظة  أصدرهنص التقرير الذي كان و .الحادث وقوع

بناء على الكشف الميداني الذي قامت به لجنة البيئة والسالمة العامة  ":تزويد البلدية بنسخة منه، انه
ركة النبالي للمحروقات فقد تبين أن السيد محمد محمود صافي مالك ش ،محافظة البيرة ورام اهللا

 إعطائهالشرايط قد استوفى شروط السالمة العامة المطلوبة وال مانع من  أمالواقعة في منطقة 
  .  "الترخيص المطلوب

  
وتم االتصال  بزيارة الموقع بعد دقائق من وقوع الحادث،المجلس البلدي  أعضاءعدد من قد قام و

 اإلنقاذللمساعدة في عمليات واقم البلدية تحركت طو ،ين والتأكد من سالمتهمالمباشر مع المجاور
كما قام قسم الكهرباء بتوفير  ،حيث قام قسم الصيانة بتوفير كافة آليات البلدية وتشمل رافعة وجرافة

كما ساهم عمال البلدية  ،التي استمرت خالل الليل واإلنقاذ اإلخالءمن اجل عملية  اإلنارةكشافات 
    .المصابين ءوإخال األزمةفي معالجة 

  
من قبل محافظ رام اهللا والبيرة وتكون  األولى ،األقلفقد تم تشكيل لجنتين على  ،على ضوء ذلك

حقائق لمعرفة أسباب االنفجار وتضم في عضويتها لجنة البيئة والسالمة التقصي  مهمة اللجنة 
ونقابة المهندسين والهيئة  العامة التابعة لمكتب محافظ رام اهللا والبيرة، وبلدية البيرة ورام اهللا،

واللجنة الثانية شكلت لدراسة ووضع خطوات وقائية مستقبلية لعدم . عامة للبترول ووزارة العملال
أما اللجنة  .12مجلس الطوارئ في المحافظة أعضاءمرة ثانية وتشمل جميع حادثة هذه المثل تكرار 

  .ريشةالثانية فقد شكلها المجلس التشريعي برئاسة الدكتور حسن خ
  
   

                                                
مكتب احملافظ، احلكم احمللي، الشرطة، الدفاع املدين، هيئة البترول، سلطة جودة البيئة،  :يذكر أن أعضاء جملس الطوارئ هم املؤسسات التالية 12

  .وزارة العمل، وزارة النقل واملواصالت
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محطة النبالي (ص محطات الوقود والرقابة عليها في ترخي 13دور الهيئة العامة للبترول .3
   ) نموذجاً

  
 إجراءات مرت، مرخصة تعبئة غاز محطة 22 و ،وقود محطة 150 يوجد في الضفة الغربية

وحتى منذ قيام السلطة الوطنية كانت ، واألولىالمرحلة  .بمرحلتين ترخيص محطات المحروقات
يوجد  وال ،لمحطات المحروقات تراخيصا لمنح واضح انظامهناك حيث لم يكن ، 2003عام 

وخالل هذه . الوقود من ناحية علمية محطاتن في هيئة البترول لدراسة واقع مهنيو نمتخصصو
ست موجودة، ويتم التصديق على طلب ترخيص المحطة من إجراءات الترخيص المرحلة كانت 

كم المحلي، العمل، النقل والمواصالت، سلطة جودة البيئة، الصحة، الدفاع وزارة الح(جهات 
يفاء الشروط من تولم يتم التدقيق في اس لتطبيق على األرض لم يكن تطبيقاً كامالً،لكن ا ،)المدني
  . عدمه

  
وآليات واضحة لمنح التراخيص  انظام ، حيث أصبح هناك2003والمرحلة الثانية، ما بعد عام 

محطة وأصبح الحصول على ترخيص ل .وفق قواعد مهنية وعلمية سليمةالوقود لمحطات 
ضمان سالمة وامن المواطن، قدر ما يقصد منه ليس من باب التعجيز، ب، تشدداً أكثر محروقات
  .قانونيتهاضمان الخاصة بمنح التراخيص و اإلجراءاتوسالمة 

  
رئيس قسم الترخيص في  حمد الغزةم أوضح حالياً الوقود اتعملية ترخيص محط إجراءاتوحول 

روقات لدى الهيئة العامة محطة مح، عندما يتقدم أحدهم بطلب لترخيص الهيئة العامة للبترول
، وتعطي هيئة الجغرافي للمحطة المراد ترخيصها الموقع كشف علىبال مختصة نةقوم لجت للبترول
الكشف، والذي  لجنةلذي تقدمه على إنشاء المحطة، بناء على التقرير اموافقة أولية  البترول

كانت مطابقة الشتراطات  إذامن الناحية الفنية  األرضحيث يتم فحص  يتضمن مجموعة معايير،
كانت هذه المنطقة بحاجة  إذان االعتبار بعي األخذويتم الحكم المحلي والهيئة العامة للبترول 

يدرس دها عن الشارع كما وبع األرضويتم أيضاً فحص شكل  ،حجم االستهالكحيث لمحطات من 
وفي حال حصول  .المادية واإلمكانياتوالقدرات  األمنيةمن ناحية السالمة  األرضصاحب  أيضا

 الذكر أنفةحصوله على موافقة الوزارات والجهات تشترط الهيئة  األوليةموافقة العلى  مقدم الطلب
وفي حال انتهائه من  .زمةبعد التأكد من توفر الشروط الال التي تقوم بالتصديق على الطلب

                                                
  .14/2/2007مقابلة مع املهندس حممد الغزة رئيس قسم التراخيص يف اهليئة العامة للبترول بتاريخ   13
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الذكر وهي الوزارات  تضم كافة الجهات السابقة ،، يتم تشكيل لجنة تشكيل للمحطةاإلنشاءات
مع ممثل عن هيئة البترول، وفي حال إصدار  والدوائر الست التي تصادق على طلب الترخيص

تقرير بأن جميع الجهات مستوفاة، يتم تزويده بالمحروقات، بعد منحه رقماً خاصاً به هذه الجهات 
  . للتزويد، ويبدأ بمزاولة مهنته

  
وال يوجد شرط لسعتها  ،األرضوتتكون المحطة عادة من تنكات أو خزانات وتكون موجودة تحت 

كما وتتكون . لذلكضحة أو أية آلية وا تهايحدد سعال يوجد تصنيف للمحطات آلن، إذ حتى ا
، ومظلة )ماكينات التعبئة(والمضخات  ،المحطة أيضاً من التمديدات الكهربائية وتمديدات المواسير

تنكات  جب توفرها فيالعامة التي يهذا باإلضافة إلى المواصفات  .للتزود بالوقود مكانالفوق 
   . المحروقات

  
لم تكن مطبقة شروط السالمة المهنية  ىأدنرئيس قسم الترخيص في هيئة البترول بأن أشار كما 

ال يعني أن تراخيص هذا و. كان يتم االكتفاء باشتراطات سالمة شكلية وبسيطةوإنما ، قبل عامين
المطلوبة في ترخيص محطات راع المعايير توإنما لم  ،المحطات أعطيت بشكل غير قانوني

  . قدم بطلب للتزود بالوقودعند الت أو المحروقات بشكل دقيق، سواء عند البدء باإلنشاء
  

  ،أما اآلن فإن جميع المحطات التي تم تأسيسها في العامين المنصرمين خضعت لشروط السالمة
والمخططات، والتنفيذ، ومراقبة تنفيذ شروط كل وزارة وجهة صاحبة  ،بدءاً من تصميم المحطة

  . عالقة
  
 نطقةضية ليست في كون المحطة في مأن القرئيس قسم الترخيص في الهيئة العامة للبترول كد وأ

، فليس هناك أية قيود على تطبيق شروط السالمة هذه والعمل في هذه التقنيات في بل ،سكنية أم ال
أن المتابعة التنفيذية لمحطات الوقود تكون من  إلى وأشار .إقامة محطات في المناطق السكنية

ل زيارات يومية للمحطات ويتم ذلك عندما حيث يقوم طاقم من الهيئة بعم ،صالحيات هيئة البترول
بمرافقة صهاريج  البترول يقوم موظفون من هيئة ،يقدم صاحب المحطة بطلب تزويد محروقات

أما المتابعة الفنية حول  .وبالتالي يراقبوا ويتابعوا وضع المحطة وظروفهاالوقود للمحطة، 
وقد تم التفاهم بين هيئة  .المدنيالدفاع جهاز اشتراطات السالمة العامة فتكون من صالحيات 

والدفاع المدني على تنسيق وترتيب جوالت ميدانية لكافة محطات الوقود في الضفة الغربية البترول 
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أوراقهم الثبوتية الالزمة  إرسالوتم الطلب من أصحاب المحطات  .وتصويب أوضاعها
  . بحقهم إجراءاتسيتم اتخاذ  وإالوالتراخيص 

  
متابعة يومية لجميع المحطات العاملة، مسؤول قسم الترخيص عن حدث فيه وفي الوقت الذي يت

موظفي الصيانة والمختصين، فقط في صيانة أجهزة  أوموظفي التزويد،  أوومن المكاتب الفرعية، 
النظر في تراخيص المحطات  إلعادةالتشغيل، والمحطات نفسها، يؤكد انه لم يكن ثمة أي توجه 

 وعلى حد قوله.إجراءات الحقة بأية، أو الطلب منها القيام لمراحل السابقةالتي سبق ترخيصها في ا
  ".والمحطات الجديدة تطبق عليها شروط وتقنيات السالمة، " القائم قائم"
  

جميع المحطات التي تم ترخيصها بعد وبالنتيجة، وبحسب مسؤول الترخيص في هيئة البترول فإن 
ن العديد منها لم رغم أ ،وفق شروط سالمة مهنية جديدة تعمل قيام السلطة الوطنية الفلسطينية

المشكلة في المحطات القائمة السالمة المهنية لدى ترخيصه، ولكن تبقى  إجراءاتيستكمل جميع 
يجري العمل  ،لذا .مراجعة شامله إلىقبل قيام السلطة الوطنية، فالعديد منها مترهل، وبات بحاجة 

  .األمرئة والدفاع المدني لمتابعة هذا على تشكيل لجان مشتركة بين الهي
  

ة كاف بأن 14فاد رئيس قسم الترخيص في الهيئة العامة للبترولفقد أ ،النباليأما بخصوص محطة 
ويبدو ذلك من خالل متابعات هيئة البترول المستمرة  .في المحطة ترخيص كانت متوفرةالشروط 

ومنذ أول يوم وقعت به   .الخاصة" اتهاتنك"صهريج محروقات في  كلالمحطة لللمحطة لدى تفريغ 
عدة إجراءات البترول هيئة اتخذت ، والحادثة كان لدى هيئة البترول تصور داخلي عن الحادث

لجنة مشكلة من قبل النائب العام، ولجنة من قبل (في الحادثة تحقيق لللجان  اً من عدةوكانت جزء
   ).المجلس التشريعي

  
  
  
  
  
  

                                                
  .14/2/2007قسم التراخيص يف اهليئة العامة للبترول بتاريخ  مقابلة اهليئة مع املهندس حممد الغزة رئيس 14
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  بترخيص محطات المحروقات والرقابة واإلشراف عليها العمل فيما يتعلق معوقات
  

لعديد من المعوقات التي تواجههم لدى العمل على أشار رئيس قسم الترخيص في هيئة البترول إلى ا
المتردية، وانتشار الحواجز  األمنيةيكون، وعلى رأسها الظروف  أنتنظيم هذا القطاع، كما يجب 

ة على المناطق التي كانت تخضع لسيطرتها قبل االنتفاضة، ما العسكرية، وعدم السيطرة الفلسطيني
مرخصة، خاصة في القرى، الغير اط تزويد المحروقات العشوائية ونجم عنه ظهور الكثير من نق

، أي منطقة اإلسرائيليةلسيطرة لوبعض المخيمات، فالعديد من هذه المناطق كان وال يزال يخضع 
 اإلسرائيلياالجتياح  ذ، من)ج(، و)ب(، و)أ(ضحة بين مناطق، في حين لم تعد ثمة فواصل وا)ج(
غير شرعية على  15هذه النقاط العشوائيةيضيف أن و .2002مدن الضفة الغربية في العام ل

مصدر فلسطيني يزودها  آلي إنذارعلى مكافحتها عبر توجيه هيئة البترول عمل وت اإلطالق
 إسرائيليةض هذه النقاط العشوائية تزودها مصادر بالوقود، وتهديده بقطع المحروقات عنه، لكن بع

  .األمنيبالوقود وبعضها بات خارج السيطرة بسبب الوضع 
  
المحروقات ومحطات الغاز، فالعديد من اب ثقافة التعامل مع محطات غيمن المعوقات األخرى، و

مة الواجب العاملين فيها، أو حتى روادها، ال يكترثون لشروط السال أوأصحاب هذه المحطات، 
 فاألصل .أي احتكاك في المحطة إحداث أوالنار،  إشعالأو  لقيام بها، كمنع التدخين نهائياًعليهم ا

تغلق المحطة وال يتم  أنصهريج لنقل المحروقات،  أو 16حين القيام بعمل صيانة على تنك البنزين،
ي للتواجد قبل الشروع بشيء إخبار الدفاع المدن إمكانيةاستقبال أي من الزبائن داخلها، عالوة على 

  .من هذا القبيل
  
  
  
  
  

                                                
  .يقصد بالنقاط العشوائية حمطات تزويد وقود غري مرخصة  15
جنم  يشار إىل أن اإلصالحات اليت متت يف حمطة احملروقات واستخدام ماكينة اللحام يف احملطة دون إغالقها فترة العمل هو السبب الغالب الذي  16

  .عنه االنفجار
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محطة (في محطات الوقود  17إجراءات الوقاية والسالمة العامةمتابعة دور الدفاع المدني في  .4
  ) النبالي نموذجاً

  
بشأن ترخيص محطات المحروقات وفقا للشروط المحددة في قرار  يعمل جهاز الدفاع المدني

 .اعتماد لوائح شروط السالمة والوقاية من الحريقبشأن  2000لسنة  27رقم الوزراء  مجلس
وبموجب هذه الالئحة يعمل جهاز الدفاع المدني على التأكد من توفر شروط السالمة في محطات 

مهندس من خالل لجنة مكونة من  المحروقات، وبعد الكشف على المحطة المتقدمة بطلب الترخيص
، يتم التأشير على الطلب بالموافقة إذا نة مهندس مدنييكانيكي ويرأس اللجكهربائي ومهندس م

  . توفرت في المحطة شروط السالمة العامة والوقاية من الحريق
   
، أفاد مدير دائرة الوقاية والسالمة في جهاز الدفاع المدني ان أصالفيما يتعلق بالمحطات القائمة و

كما ال  ،"ن قبل بلديات نابلس والخليلحيث ال يوجد تعاون م ،يشكل لنا أزمة"تجديد هذه المحطات 
بعد  أماهذا كان خالل المرحلة الماضية . وزارتي الحكم المحلي واالقتصاد الوطني يوجد تعاون من

المحطات غير حاصلة على تراخيص،  ك كثير منوهنا .النبالي، فهناك تعاون كاملمحطة حادثة 
سليمة  إجراءات إتباعات ذات العالقة على النبالي أصبح هناك اتفاق مع الجه لكن بعد أزمة محطة

   .ودقيقة
  

، أشار مدير دائرة الوقاية والسالمة في دنيابة والمتابعة من قبل الدفاع الموفيما يتعلق بآليات الرق
تحد من قدرة الجهاز على القيام بدوره في الرقابة  هناك جملة من المعوقاتجهاز الدفاع المدني أن 

فتقر جهاز الدفاع المدني لوجود سيارات ومركبات مخصصة لعمل ي إذ، واإلشراف الفعليين
 غير كافية لتغطيةللمركبات الموجودة المحروقات التي نزود بها ، فضال عن أن الزيارات الميدانية

   .حاجتنا
  

محطة النبالي في نهاية  إلى انه كان قد زارالدفاع المدني جهاز أشار وفيما يتعلق بمحطة النبالي، 
ة ضطلع على وضع المحطة وكانت مستوفيوا ، أي قبل الحادث بعدة أيام،2007نون ثاني كا شهر

ها جهاز إنذار الحريق الذي ال يتوفر في كثير من محطات يوجد فيوكان  ،لشروط السالمة واألمان
إعطاء أي معلومات إضافية عن  الدفاع المدني جهازولكن رفض  .الوقود الموجودة في فلسطين

                                                
  .20/2/2007مدير دائرة  الوقاية والسالمة يف جهاز الدفاع املدين بتاريخ / مقابلة مع املهندس سامي محدان  17
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عليماته للجهات المختصة بعدم إعطاء أية تفاصيل تالنائب العام النبالي، حيث أصدر حادثة محطة 
  . ذا التحقيق، باعتبار انه ما زال التحقيق فيه جاري حتى إعداد هعن الحادثة

  

  18دور جهاز الشرطة  .5

 رام اهللامحافظة المحلية على لسان مدير عام شرطة بحسب المعلومات التي تناقلتها الصحف 
االنفجار في  وقوع الفلسطينية تحركت فور أن الشرطة في أعقاب انفجار محطة النبالي بيرةوال

إلى أشار و. وضعت نفسها في خدمة الدفاع المدني، وإلى موقع الحادث داد كبيرةعأب محطة النبالي
تح ف إلى إعادة 19والبيرة ة رام اهللاحافظلجنة الطوارئ واإلغاثة في محادثة محطة النبالي دفعت أن 

جل من ا لجنة مصغرة لجنة الطوارئ واإلغاثةفقد شكلت  محطات الوقود، دملف تنظيم أماكن تواج
وأماكن توفر الغاز والمصانع التي يمكن أن تشكل خطورة المحروقات محطات إعادة ترتيب كافة 

  . المواطنينعلى 

  
للصحف  الشرطة جهاز مدير العالقات العامة واإلعالم للـمحافظات الشمالية في أكدكما 

 ن التحقيقات الجارية بخصوص الحريق، الذي شب في محطة النبالي للـمحروقات،أ ،20المحلية

ترجح أن عدم أخذ الحيطة والحذر كانا وراء الحادث، الذي ذهب  بحي أم الشرايط بمدينة البيرة،
من قبل ضحيته ثمانية قتلى، وعشرات الجرحى، وأضاف أن التحقيقات ال تزال جارية سواء 

اللحظة،  في الـمحافظة، وال نتائج نهائية حتى المدني محافظة رام اهللا والبيرة أو من قبل الدفاع
الرواية " كما أضاف أن ."حادثةال أعمالول الحادث، وأن لكن يمكننا ترجيح أن ال أبعاد جنائية ح
لحام لسيارة كانت  مالاللحظة، هي تلك التي تتحدث عن أع األكثر منطقية، وقرباً من الحقيقة، حتى

التي تمت داخل  اللحام الـمحطة، وأن الشرار الـمتطاير عن عملية تنقل الـمحروقات إلى
في هذه الـمرحلة عن نتائج حاسمة، بل  ال يمكننا الحديث" ، مؤكداًَ أنه"الحادث الـمحطة كان وراء

ة والجهات الـمعنية وأكـد الضميري أن الشرط.  "التحقيق عن ترجيحات مبنية على سير عملية

                                                
رئيس شرطة حمافظة رام اهللا والبرية حبسب ما نشر على املوقع االليكتروين لشبكة فلسطني اإلخبارية / املؤمتر الصحفي للعميد ماجد اهلواري  18

www.pnn.ps  
مكتب احملافظ، وزارة احلكم احمللي، جهاز الشرطة، جهاز الدفاع املدين، اهليئة العامة للبترول، سلطة جودة البيئة، وزارة :  تتشكل جلنة الطوارئ من  19

  .العمل، وزارة النقل واملواصالت
  .11/2/2007جريدة األيام الصادرة بتاريخ   20

http://www.pnn.ps
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محطات الوقود في الـمناطق السكنية، والكيفية التي حصلت فيها  تجري بحثاً في أسباب تواجد
 .لالزمة لـمزاولة العملاوغيرها من الـمحطات، على التراخيص  الـمحطة الـمذكورة،

  
في  الغربيةالضفة في جهاز الشرطة في مدير العالقات العامة مع  الهيئةباحث في حديث هاتفي لو

عن  اإلفصاح، رفض انفجار محطة المحروقات حادثفي  لمعرفة نتائج التحقيق 2007شهر شباط 
بسبب عدم  أي معلومات تخص القضية إعطاءالنائب العام تحرز على  أن إلىأي معلومات، وأشار 

  .انتهاء التحقيق
  

 والبيرة رام اهللافي محافظة  رئيس النيابة العامةزيارة ب 5/3/2007بتاريخ  الهيئةكما وقام باحث 
ن وسأله حول نتائج التحقيق في حادثة محطة النبالي، فامتنع األخير عن إعطاء أي معلومة كو

لكن  21.ووعد بأن يعلن عن النتائج في غضون عدة أيام بعد، نتهالتحقيق في مالبسات الحادث لم ي
  .حادثة انفجار المحطةنتائج في النيابة العامة عن أية  علنولم ت نيسان  انتهى شهر

  
  دور سلطة جودة البيئة  .6
  

أن ما يهم السلطة لدى إلى  22والبيرة رام اهللافي محافظة مدير مكتب سلطة جودة البيئة أشار 
وفي هذا اإلطار، تقوم  .وضع البناء ومدى تأثيره على البيئة هومحروقات  محطةترخيصها 

   :من األمور التاليةالتأكد بالسلطة لدى ترخيصها لمحطة المحروقات 
  .أمتار 6 األغلبعلى  ،بارتفاع مناسب الوقود خزاناتوجود فتحات تهوية ل )1

 .متر 15ال يقل البعد بين فتحات التهوية وأقرب بناء عام أو خاص أو أي منشأة عن  أن )2

 .راعي السالمة المروريةتوجود أسوار بارتفاع مناسب  )3

 . ةود مداخل ومخارج للمركبات الداخلة للمحطوج )4

  .األرضيةمغسلة فوق الخزانات  أوعاة عدم وجود مواقف للسيارات ايجب مر )5

ن تكب في مصارف وأ ،إلى الشارع الرئيسي )الزيوت( عدم تسرب النفايات السائلة )6
 . خاصة

  

                                                
  .5/3/2007رئيس النيابة يف حمافظة رام اهللا والبرية بتاريخ / يد يوسف الطريفيمقابلة مع الس   21
  .مدير مكتب سلطة جودة البيئة يف حمافظة رام اهللا والبرية/ مقابلة اهليئة للسيد ثابت يوسف 22
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دور سلطة جودة البيئة في الرقابة واإلشراف على محطات المحروقات، أفاد مدير  وحول
، ولكن بصورة غير بشكل مستمر ب محطات المحروقاتتراقتشرف و السلطة سلطة بأنال

ولم بسبب عدم وجود اإلمكانيات المادية والبشرية التي تمكن من ذلك، دورية وغير منتظمة، 
تاريخ الزيارة األخيرة التي تمت لمحطة محروقات النبالي أو أي معلومات حول  للهيئةيذكر 

إلى أن سلطة جودة المذكور  ذاته أشار المديراالنفجار الذي وقع في محطة النبالي، وفي الوقت 
  .محطة النبالي للمحروقات الذي وقع في نفجاراالالبيئة هي عضو في لجنة التحقيق في حادث 
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  ات ــــوتوصيات ــاستنتاج/  ةـــخاتم
  

  اتــــاالستنتاج
  

 :التاليةيمكن أن نخلص من هذا التحقيق إلى االستنتاجات  ،وبالنتيجة

   
من قبل الهيئة العامة ترخيص هي محطة قائمة حصلت على  محطة النبالي للمحروقات .1

الست ذات العالقة جهات وحصلت أيضاً على مصادقات ال .2000في العام للبترول 
 .بالترخيص

  
طة قبل أيام من تقارير بعض الجهات المختصة التي قامت بعمل كشف ميداني للمحأفادت  .2

، محطات المحروقات خيصاتجديد ترلالتي تقوم بها  الدورية هاضمن زيارات وقوع الحادث
وهذا األمر يثير كثير من  .ة لشروط الصحة والسالمة المهنيةيبأن المحطة مستوف

التساؤالت حول فاعلية عملية الرقابة الدورية التي تجريها الجهات ذات العالقة، وفيما إذا 
ابية فعلية أم أنها إجراءات شكلية من اجل التجديد كانت تقوم هذه الجهات بإجراءات رق

 .التلقائي لتراخيص محطات المحروقات واستيفاء الرسوم
 

  من صاحب محطة النبالي الهيئةحصلت عليها  والمعلومات التي معطياتالبناء على  .3
 ، يرجحوما تم تناقله عبر وسائل اإلعالم والجهات ذات االختصاص والهيئة العامة للبترول

نتيجة أعمال صيانة ولحام إلحدى المضخات القريبة  الذي وقع في المحطة كان ن االنفجارأ
من الشارع الرئيسي المخصصة لتزويد اآلليات الثقيلة والشاحنات وتركيب طوق حماية 

على سقوط مظلة المحطة إلى إلى وقوع انفجار هائل أدى ما أدى ، لهذه المضخة
، وجرح نهم، ووفاة ثمانية معمال المحطةوبالتزود بالوقود المواطنين اللذين كانوا يقومون 

   .آخرين 14
 

صاحب  في حينه، وروايةقائد شرطة رام اهللا والبيرة  ماجد الهواري حسب تصريحات .4
في التمديدات القادمة من غرفة اآلبار والمتجهة  ما وقع ك خللهنامحطة النبالي، يتضح إن 

وقد  ،ات تقع في أعلى سقف الغرفة وليس داخلهالمضخات الوقود، حيث أن هذه التمديد
الذي خلق مناخاً مناسباً ألي  األمر ،)البنزين والسوالر(تسرب في أبخرة الوقود حدث 



 19

. أي مصدر حراري أو إضاءةمثل شرارة أو  ،عملية انفجار عند وجود أي مؤثر خارجي
والمكتب  لبترولالهيئة العامة لمهندس تحت إشراف أن هذه التمديدات وضعت بعلماً 

  .على مالك المحطة الهندسي الذي اقترحته هيئة البترول
  

 والتدابير االحتياطات ه لم تأخذنأوالهيئة العامة للبترول رواية صاحب المحطة  يتضح من .5
على خطورة كونها تستخدم بأعمال الصيانة التي تنطوي  الضرورية الواجبة عند القيام

، ولم يتم وقف العمل في المحطة لدى أعمال اللحام والقص أدوات تشكل تهديدأ مباشراً مثل
 .  إجراء عملية اللحام

 
يصدر أية نتائج رسمية نهائية للسبب الكامن وراء االنفجار الذي وقع في في اإلجمال، لم و

وبالتالي لم ، محطة النبالي من قبل النيابة العامة المختصة بالتحقيق حتى صدور هذا التقرير
 .متسبب في حادثة االنفجارليتم تحديد ا
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  التوصيات
  

   :بما يلي الهيئةوفي الختام، توصي 
في التحقيقات الجارية في حادثة انفجار محطة النبالي، ضرورة إسراع النيابة العامة  .1

وفي هذا الصدد، من الضروري  .وتحديد األسباب الحقيقية وراء االنفجار، والمسؤولين عنه
 . الحادث أسبابلتحديد فنية مختصة من ذوي الخبرة المهنية  تشكيل لجنة

ضرورة العمل على تفعيل الدور الرقابي الدوري على محطات المحروقات من الجهات  .2
 .المختصة وال سيما الهيئة العامة للبترول، وجهاز الدفاع المدني

واء العمل على تطبيق شروط مهنية واضحة بشأن كافة محطات المحروقات سضرورة  .3
 .لدى ترخيصها أو تجديد الترخيص التي تنشأ من جديد، أو تلك التي نشأت قديما

بكافة األمور التي يمكن أن تقع في  توعيةلل ضرورة القيام بكافة اإلجراءات الالزمة .4
وتجنبها ، توعية العاملين في محطات الوقود في الدرجة األولىو ،محطات المحروقات

القيام بحملة توعية شاملة عبر وسائل اإلعالم المحلية ك ، بما في ذلالمخاطر المختلفة
 .المرئية، والمسموعة، والمقروءة، لتعزيز الوعي في التعامل مع محطات الوقود

  
    


	cover تقرير تقصي الحقائق حول محطة النبالي رقم 3.pdf
	تقرير تقصي الحقائق حول محطة النبالي رقم 3

