قامت  IOPCبإدارة التحقيق في شكوى حول استخدام مروحيات
الشرطة في حريق برج جرينفيل في  14يونيو 2017

Complaint
Investigation name
Investigation subtitle

تحقيق  - IOPCتصدير تقرير عملية ترونتو

صا مصرعهم في حريق برج جرينفيل .فقد السيد نبيل شقير بشكل مأساوي ستة أفراد
في  14يونيو  ، 2017لقي  72شخ ً
من عائلته في الحريق.
في  19سبتمبر  ، 2017قدم محاموه شكوى رسمية للشرطة .جاء في ذلك أن هناك رأيًا مشتر ًكا على نطاق واسع مفاده أن
نشر مروحيات الخدمة الجوية للشرطة الوطنية في برج جرينفيل تسبب أو ساهم بشكل كبير في وقوع إصابات خطيرة و /
أو خسائر في األرواح لسببين رئيسيين:
 .1يعتقد السكان أن مروحية  NPASكانت مروحية إنقاذ تم نشرها إلنقاذهم من أعلى المبنى.
 .2كان تشغيل طائرة هليكوبتر على مقربة من المبنى المكون من  25طابقًا قد تسبب في حدوث غسيل دوار  ،مما أدى إلى
تفاقم الحريق.
تطلبت الشكوى األولى إجراء تحقيق فيما إذا كان نشر مروحيات  NPASقد شجع بعض السكان على البقاء أو االنتقال إلى
الجزء العلوي من المبنى إلنقاذ الهليكوبتر  ،وما إذا كان موظفو مركز االتصال في حاالت الطوارئ قد أدلوا بأية
تصريحات أو تعليقات شجعت بعض السكان على البقاء فيه أو االنتقال إلى أعلى المبنى إلنقاذ الهليكوبتر .تطلبت الشكوى
الثانية التحقيق في قرارات نشر مروحيات  ، NPASوالنظر في عملها أثناء عمليات النشر هذه.
تشرف شرطة غرب يوركشاير ( )WYPعلى  .NPASإن طائرات الهليكوبتر  NPASهي طائرات هليكوبتر للشرطة
وال يُقصد منها أن تكون طائرات هليكوبتر إنقاذ .بصرف النظر عن الظروف المحددة (على سبيل المثال  ،حيث توجد
مساحة كافية وحيث تسمح الظروف للمروحية بالهبوط بأمان)  ،ال يمكنهم إجراء عمليات اإلنقاذ وال يقومون بها .في 14
يونيو  ، 2017كانت هناك  11عملية نشر  NPASفي برج ( Grenfellنفذتها ست طائرات مختلفة) .تم اإلبالغ عن
الحريق ألول مرة في الساعة  12:54صباحًا ووصلت المروحية األولى في الساعة  1:44صباحًا .غادرت آخر عملية نشر
مكان الحادث في الساعة  4:05مساء  ،مع وجود شبه م ستمر بين تلك األوقات .تم الرد على المكالمات الهاتفية من السكان
الذين طلبوا الشرطة من قبل مراكز اتصال الطوارئ التابعة لدائرة شرطة العاصمة (.)MPS
بموجب قانون إصالح الشرطة لعام  ، 2002يجب تسجيل الشكاوى من قبل قوة الشرطة التي توظف الشخص (األشخاص)
المشكو منهم .لذلك تم تسجيل شكاوى السيد شقير من قبل  WYPو .MPS
بعد تسجيل الشكاوى  ،أحالتها  WYPو  MPSإلى ما كان يُعرف آنذاك باسم اللجنة المستقلة لشكاوى الشرطة ( )IPCC؛
اآلن المكتب المستقل لسلوك الشرطة ( .)IOPCلقد قررنا أن التحقيق يجب أن يتم من قبل مديرية المعايير المهنية ()DPS
التابعة لـ  ، MPSلكن جدية الشكاوى والمصلحة العامة في التحقيق فيها تتطلب أن يكون التحقيق من قبلنا .1هذا يعني أننا
كنا قد أشرنا على التحقيق وتمكنا من تقديم التوجيه إلى  .MPSنعتقد أن هذه كانت أفضل طريقة للتحقيق في الشكاوى ألنها
حسنت وصول محقق  MPSإلى األدلة التي جمعتها عملية  - Northleighالتحقيق الجنائي في الظروف المحيطة بحريق
برج  ، Grenfellوالذي يتم تنفيذه أيضًا من قبل  - MPSمع توفير إشراف مستقل أيضًا.
اتفقنا على تعيين ضابط تحقيق من داخل النيابة العامة الذي أجرى التحقيق المدار .وضعنا اختصاصات التحقيق  ،بالتشاور
مع  . MPSوترد التفاصيل الكاملة لهذه في التقرير النهائي .لقد حافظنا على اإلشراف طوال التحقيق.
قمنا بتشكيل فريق لإلشراف على التحقيق  ،ضم المدير اإلقليمي للندن سال نسيم .مدير العمليات نيل أوربل ؛ وقائد فريق
العمليات  ،كريس لوفات .عندما أكملت وزا رة التخطيط والتنمية التحقيق بما يتماشى مع االختصاصات  ،قدمت DPS
تقريرها إلينا للنظر فيه.

 1بموجب الفقرة  18من الجدول  3من قانون إصالح الشرطة لعام .2002
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التقرير النهائي يتكون من قسمين .األول يتعامل مع إدارة ونشر طائرات الهليكوبتر  .NPASالتقرير يشرح كيف تدير
 NPASوتنشر مروحيات الشرطة  ،سواء بشكل عام أو أثناء حريق برج  .Grenfellكما انه ينظر في تحليل الخبراء
المقدم للتحقيق في تأثير غسل دوار المروحية عند نشرها في برج جرينفيل.
يتناول القسم الثاني من التقرير حركة األشخاص داخل برج جرينفيل وما إذا كانت قراراتهم تستند إلى المعلومات المقدمة
من قبل معالجي مكالمات الطوارئ أو وجود مروحيات  .NPASيأخذ هذا القسم في االعتبار المكالمات التي تم إجراؤها
إلى خدمات الطوارئ في الليل  ،والبيانات التي تم اإلدالء بها لعملية  Northleighأثناء تحقيق الشرطة  ،واألدلة المقدمة
إلى تحقيق برج  Grenfellلتحديد  ،قدر اإلمكان  ،كيف ولماذا تحرك األشخاص داخل المبنى أثناء الحريق يحلل تحركات
األشخاص داخل المبنى بتفصيل كبير  ،بد ًءا من األشخاص الموجودين في الطابق العلوي ثم أخذ كل طابق على التوالي.
على الرغم من أن محقق الـ  DPSقدم استنتاجاته الخاصة في التقرير  ،إال أنه في النهاية كان على صانع القرار  ،السيد
نسيم  ،بعد أن سعى للحصول على آراء  MPSو  ، WYPأن يقرر ما إذا كان أي شخص يعمل مع الشرطة يجب أن
يواجه إجراءات تأديبية أو إجراءات أداء  ،أو إحالته إلى دائرة االدعاء الملكية التخاذ قرار االتهام.
بعد النظر في األدل ة  ،اتفقنا على عدم وجود أي مؤشر على أي إجرام أو سوء سلوك أو أداء ضعيف ألي شخص يعمل مع
 MPSأو .WYP
تظهر األدلة من التقرير أنه لم تحلق أي من المروحيات بالقرب من البرج لدرجة أن غسلها الدوار أدى إلى تفاقم الحريق.
كما ال يوجد دليل على أن مشغلي مركز اتصاالت الط وارئ شجعوا أي شخص على االنتقال إلى طوابق أعلى ليتم إنقاذه.
على الرغم من بعض األمثلة على االستجابات غير الواضحة (التي تناولناها في توصيات التعلم الخاصة بنا  -انظر أدناه) ،
لم يخبر أي مشغل لمركز اتصاالت الطوارئ أيا من المتصلين بأن طائرات الهليكوبتر ستنقذهم .لهذه األسباب  ،لم نؤيد
الشكاوى .ومع ذلك  ،فإننا نقر تما ًما بأن األمور التي أثيرت في الشكاوى كانت صحيحة ومهمة للغاية للتحقيق فيها.
يظهر التقرير أن بعض السكان يأملون بشدة ويطلبون إنقاذ طائرات الهليكوبتر .تم إغراق مشغلي مركز االتصال في
حاالت الطوارئ بمكالمات من السكان المذعورين وغيرهم  ،وعلى الرغم من عدم وجود ما يشير إلى أن أي فرد قد أساء
التصرف من خالل عدم إخبار المتصلين صراحة أن إنقاذ طائرات الهليكوبتر لم يكن ممكنًا  ،فقد حددنا التعلم التنظيمي
لخدمات الطوارئ وأصدرنا التوصيات علی النطاق الوطني.
ستضمن التوصيات أن جميع خدمات الطوارئ تستدعي المعالجين يکونوا ؛ ( )1على دراية بقدرات طائرات الهليكوبتر
 NPASوأنها ليست طائرات هليكوبتر إنقاذ  ،و ( )2ويجب أن تبلغ بوضوح وصراحة أيا من المتصلين بهذا األمر في أي
حادث مستقبلي عندما يذكر المتصلون أو يطلبون إنقاذهم طائرات الهليكوبتر.
بعد التشاور المبكر  ،قامت كلية الشرطة بالفعل بتضمين قدرات طائرات الهليكوبتر  NPASفي معيار التعلم المعدل
لضباط مركز االتصال .تحدد معايير التعلم المعيار أو النتيجة التي يجب على األفراد تحقيقها بعد التدريب .هذا يعني أن
القوات مطلوبة اآلن بموجب المعي ار لمراجعة وإعادة تصميم تدريبهم للتأكد من أن معالجات المكالمات تفهم قدرات
.NPAS
كان الحريق في برج جرينفيل مأساة .ال يسعنا إال أن نعرب عن أعمق تعاطفنا للسيد شقير على الخسارة المأساوية التي
تكبدها  ،ولكل من فقد أحبائه وتغيرت حياته إلى األبد .نحن ندرك أيضًا تأثير هذه المأساة على هؤالء األشخاص المتأثرين
شخصيًا وفي جميع أنحاء البالد.
على الرغم من أننا لم نؤيد أيًا من الشكاوى المقدمة  ،فإننا نأمل أن يكون اتساع تقرير التحقيق  ،وحقيقة أن األدلة ال تدعم
المخاوف التي أثيرت في البداية  ،يوفر بعضًا من الراحة والطمأنينة حول تصرفات ضباط الشرطة في ردا على الحريق.
نحن نأمل أن توضح حقيقة أننا حد دنا التعلم التنظيمي األوسع أننا ملتزمون بضمان تعلم الدروس من األحداث المأساوية
التي وقعت في  14يونيو .2017
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التعلم التنظيمي
لقد نظرت في التعلم فيما يتعلق بعملية ترونتو  Op Trontoوحددت التعلم التنظيمي لـ:
•
•
•
•
•

الخدمة الجوية للشرطة الوطنية ;)National Police Air Service (NPAS
مبادئ التشغيل البيني المشترك لخدمة الطوارئ Joint Emergency Service Interoperability
)Principles (JESIP
مجلس رؤساء الشرطة الوطنية ;)The National Police Chiefs Council (NPCC
المجلس الوطني لرؤساء اإلطفاء  ;)The National Fire Chiefs Council (NFCCو
جمعية الرؤساء التنفيذيين لسيارات اإلسعاف The Association of Ambulance Chief Executives
.)(AACE

أنا أقدم التوصيات الواردة أدناه بموجب المادة  )6( 10من قانون إصالح الشرطة لعام  .)PRA( 2002ينص القسم 10
( )6على ما يلي ..." :يجوز لـ [ ]IOPCأن تفعل أي شيء يبدو أنها محسوبة لتسهيل تنفيذ وظائفها  ،أو عرضيًا أو مساعدًا

لها".
توصي  IOPCبما يلي:
)i

تعمل الخدمة الجوية للشرطة الوطنية ( )NPASعلى تطوير إرشادات لمعالجات مكالمات خدمات الطوارئ
على قدرات طائرات الهليكوبتر  ، NPASمما يوضح أن طائرات الهليكوبتر  NPASليست لديها القدرة
على اإلنقاذ .أيضا يجب أن تکون االرشادات:
• تنص على أنه يجب على معالجي المكالمات إبالغ أي متصلين يذكرون إنقاذ طائرات
الهليكوبتر أثناء حادثة تم نشر  NPASفيها بأن طائرات  NPASال يمكنها إجراء عمليات
اإلنقاذ؛
• تشجع معالجي المكالمات  /غرف التحكم على االتصال بـ  NPASفي أي حادث إذا كانوا
غير متأكدين من قدراتها على اإلنقاذ.

)ii

تصدر مبادئ التشغيل البيني المشترك لخدمة الطوارئ ( )JESIPمذكرة عمل "التعلم التنظيمي المشترك"
( )JOLلجميع خدمات الطوارئ  ،مما يتطلب منهم:
• تضمين إرشادات  NPASفي تدريبهم لمعالجي المكالمات؛
• التأكد من أن األنظمة موجودة لتذكير معالجات المكالمات أثناء حوادث محددة لقدرة اإلنقاذ في
 NPASوإلبالغ أي من المتصلين يذكرون إنقاذ الهليكوبتر بذلك .على سبيل المثال  ،يمكن تسليم
التذكيرات عبر رسائل النظام اإللكترونية أو التذكيرات الشفهية من مشرفي غرفة التحكم.
ان الـ  JESIPهو برنامج يسعى إلى اجراء التحسين المستمر للطريقة التي تعمل بها خدمات الطوارئ معًا
عند االستجابة لحوادث الوكاالت المتعددة.

)iii

تقوم الجهات الرائدة في خدمات الطوارئ متعددة الوكاالت التي تعمل في مجلس رؤساء الشرطة الوطني
( ، )NPCCوالمجلس الوطني لرؤساء اإلطفاء ( )NFCCورابطة الرؤساء التنفيذيين لسيارات اإلسعاف
( )AACEبمراقبة امتثال الدوائر لمذكرة إجراءات .JOL

في ليلة حريق جرينفيل  ،تم إجراء مكالمات إلى خدمات الطوارئ من أشخاص داخل البرج
يطلبون إنقاذهم بواسطة مروحيات  NPASفي الموقع .طائرات الهليكوبتر  NPASليست طائرات هليكوبتر إنقاذ وليست
مجهزة إلنقاذ الناس من الحرائق أو أسطح المنازل .وجد التحقيق أن العديد من معالجي المكالمات لم يستجيبوا بشكل مباشر
iv

لهذه الطلبات ليتم إنقاذهم من قبل طائرات الهليكوبتر وكانت بعض الردود غير واضحة.
في أية حادثة مستقبلية يتم فيها نشر  ، NPASيجب أن يكون جميع معالجي مكالمات خدمات الطوارئ على دراية بقدرة
طائرات الهليكوبتر  NPASعلى اإلنقاذ ويجب عليهم إبالغ أي من المتصلين الدين يذكرون أو يطلبون إنقاذ بطائرة
هليكوبتر بأنه غير ممكن .سيضمن هذا أن المتصلين ال يعتمدون على إنقاذ مروحية  NPASوأن يكونوا قادرين على اتخاذ
خيارات مستنيرة بشأن أفعالهم.
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دائرة شرطة العاصمة METROPOLITAN POLICE SERVICE
مديرية المعايير المهنية DIRECTORATE OF PROFESSIONAL STANDARDS

مروحيات الشرطة في حريق برج جرينفيل

التحقيق الذي تديره  IOPCفي استخدام مروحيات الشرطة في حريق برج
جرینفيل في  14يونيو  ، 2017بعد تقديم شكوى عامة تزعم استخدام
المروحيات أدى إلى تفاقم الحريق واعتقد سكان المبنى وكانت مروحيات
الشرطة مروحيات انقاذ منتشرة النقاذهم من المبنى.
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القسم I

 -المقدمة

1

المقدمة

1.1

برج جرينفيل عبارة عن مبنى سكني من الشقق يقع في نورث كنسينغتون  ،في رويال بورو أوف كنسينغتون وتشيلسي
 ،غرب لندن .تم تشييده بين عامي  1970و  1972ويبلغ ارتفاعه حوالي  67مترًا ويتألف من  24طاب ًقا  ،بما في ذلك قبو.
یحتوى برج جرينفيل على  129شقة في الطوابق  1الی  23والطابق األرضي وطابق السرداب ليسا سکنيين .سلم مركزي
واحد يخدم جميع الطوابق.

1.2

تم استالم أول تقرير عن حريق في الساعة  00:54يوم األربعاء  14يونيو  2017بواسطة مكالمة  999إلى لواء إطفاء لندن
من أحد سكان شقة  16في الطابق الرابع 246.ردت فرقة إطفاء لندن  ،ووصلت في غضون ست دقائق من المكالمة وتصدت
للحريق داخل الشقة .ومع ذلك  ،فقد انتشر الحريق إلى خارج المبنى  ،حيث انتشر حول المبنى وفي جميع أنحائە  ،مما
أدى إلى استجابة خدمات الطوارئ على نطاق واسع.

1.3

سرعان ما اجتاح الحريق جزءًا كبيرًا من المبنى ولم يكن تحت السيطرة الكاملة حتى الساعات األولى من يوم الجمعة 16
يونيو  ، 2017مع استمرار إخماد جيوب النيران لبعض الوقت الح ًقا .خالل استجابة خدمات الطوارئ  ،نشرت الشرطة طائرات
هليكوبتر تابعة للشرطة الوطنية للخدمات الجوية (.)NPAS

1.4

أودى الحريق بحياة  71شخصًا  ،من بينهم الطفل لوجان جوميز  ،الذي ولد ميتًا الح ًقا في المستشفى .وقد هرب اجمالى
 227شخصا من السكان والزوار من المبنى اثناء الحريق .ماريا ديل بيالر بيرتون  ،المقيمة في الطابق  ، 19هربت من البرج
222
في الليل ولكنها تضررت بشدة من الحريق وتوفيت بعد حوالي سبعة أشهر.

2

شكوى عامة وطريقة التحقيق

2.1

في  19سبتمبر  ، 2017قدمت شركة  Bindmans Solicitors LLPشكوى عامة إلى ( IPCCسمي مؤخرًا  IOPCاعتبارًا من
يناير  237)2018نيابة عن السيد نبيل شقير  ،الذي فقد ستة من أقاربە في حريق برج جرينفيل .تتألف الشكوى من العنصرين
التاليين:
يعتقد السكان أن مروحية  NPASكانت مروحية إنقاذ تم نشرها إلنقاذهم من أعلى المبنى.
كان تشغيل طائرة هليكوبتر على مقربة من المبنى المكون من  24طاب ًقا قد تسبب في حدوث غسيل دوار  ،مما
أدى إلى تفاقم الحريق.

2.2

أحالت  IPCCالشكوى إلى  MPSوشرطة ( West Yorkshireباعتبارها السلطة المناسبة لـ  ، )NPASللتسجيل .سجلت
 MPSالشكوى في  28سبتمبر  2017تحت المرجع  PC / 3885/17وأعادتها رسميًا إلى  IPCCفي نفس اليوم .أحالت شرطة
غرب يوركشاير األمر إلى  IPCCفي  2أكتوبر .2017

2.3

في  28نوفمبر  ، 2017أعلنت  IPCCأن األمر يخضع لتحقيق ُمدار .واتفقت  MPSوشرطة  West Yorkshireعلى أن تجري
 MPSالتحقيق بالتعاون مع شرطة .West Yorkshire

2.4

عينت  IPCCالمؤلف  ،د.س .كريس غريفيث  ،کضابط تحقيق.

2.5

في  23سبتمبر  ، 2019تم إخطار المحقق من قبل  IOPCبأن شقيق نبيل شقير  ،هشام شقير  ،قد تم منحه حالة الطرف
المعني (.)IP
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3

تحقيقات أخرى

3.1

عملية  Northleighهي التحقيق الجنائي المستمر المختص( MPS Frontline Policeing - Specialist Crimeکان یسمی
ساب ًقا جريمة القتل والجرائم الخطيرة) للتحقيق الجنائي في مالبسات وسبب الحريق .ان التحقيق العام لبرج جرینفيل
( )GTIاصبح قيد التنفيذ ( )/https://www.grenfelltowerinquiry.org.ukوتم فتح  70تحقي ًقا منفصالً و تم تأجيل الجلسة
في محكمة وستمنستر كورونر 222.تجري لجنة المساواة وحقوق اإلنسان ( )EHRCأي ً
ضا مراجعة لجوانب حقوق اإلنسان
والمساواة في المأساة (.)https://www.equalityhumanrights.com/en/following-grenfell

3.2

و كجزء من تحقيقها  ،حصلت عملية  Northleighعلى أدلة تتعلق بنشر طائرات الهليكوبتر في جميع أنحاء الحريق وكان
الكثير من األدلة التي تم جمعها مناسبة لالستخدام في تحقيق  .DPSلذلك  ،تم االتفاق على مذكرة تفاهم بين DPS
وعملية  ، Northleighبإشراف  ، IOPCلضمان تبادل األدلة بشكل فعال وشامل.

4

شروطاإلشارة المرجعية

4.1

الشروط المرجعية  ،التي تم إنشاؤها بالتعاون بين  MPSو  ، IOPCهي كما يلي:
.1

للتحقيق في الشكوى التي قدمها نبيل شقير في  19سبتمبر  ، 2017وتحديدًا ما إذا:
 .aشجع انتشار مروحيات الشرطة بعض السكان على البقاء في قمة برج جرينفيل أو االنتقال إليه إلنقاذهم
بواسطة طائرات الهليكوبتر ؛
 .bشجعت أية تصريحات أو تعليق للشرطة حول مروحيات الشرطة بعض السكان على البقاء في قمة برج
جرينفيل أو االنتقال إليه إلنقاذهم بواسطة مروحية ؛
 .cأدى تشغيل مروحيات الشرطة بالقرب من برج جرينفيل إلى تفاقم الحريق و ؛
 .dما اذا كان مبررا نشر مروحيات الشرطة في الحادث مبررًا.

.2

للمساعدة في الوفاء بالتزام التحقيق للدولة بموجب االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ( )ECHRمن خالل ضمان
قدر اإلمكان أن يكون التحقيق في الشكوى مستقالً وفعاالً ومفتوحًا وسري ًعا  ،وأن يتم تقديم الحقائق الكاملة  ،حيثما
أمكن ذلك  ،للکشن عن أية دروس مستندة.

.3

إلحاقا بالفقرة  19ب من الجدول  3من قانون إصالح الشرطة لعام  ، 2002إذا كان هناك  ،أثناء التحقيق ما يشير إلى
أن أي شخص يعمل مع الشرطة ربما ارتكب جريمة جنائية أو تصرف بطريقة تبرر رفع اإلجراءات التأديبية (أي ما إذا
كانت هناك أية مؤشرات على "مسائل تتعلق بالسلوك")  ،وإذا كان األمر كذلك  ،تتبع إجراء الفقرة  19ب فيما يتعلق
بالمتطلبات الخاصة وتقوم بإجراء التعديالت المناسبة على شروط مرجع التحقيق.

.4

النظر واإلبالغ عما إذا كان هناك تعلم تنظيمي  ،بما في ذلك:
 .aما إذا كان الحادث يسلط الضوء على الحاجة إلى تغيير أية سياسة أو ممارسة للشرطة ؛
 .bما إذا كان الحادث يسلط الضوء على أية ممارسة جيدة ينبغي مشاركتها.
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الجزء الثاني  -الدليل
5

الخدمة الجوية للشرطة الوطنية

5.1

نظرة عامة على NPAS

5.1.1

توفر الخدمة الجوية للشرطة الوطنية ( ) NPASوظيفة دعم جوي بال حدود لجميع خدمات الشرطة البالغ عددها  46في
a45
جميع أنحاء إنجلترا وويلز من قواعدها التشغيلية الخمسة عشر:

5.1.2

 NPASريدهيل (ساري) )NPAS Redhill (Surrey
 NPASلندن
قواعد تشغيل  NPASفي South East Region
)NPAS Boreham (Essex
)NPAS Benson (Oxfordshire
NPAS Bournemouth
NPAS Exeter
)NPAS St Athan (South Wales
)NPAS Filton (Bristol
)NPAS Husbands Bosworth (East Midlands
 NPASبيرمينغهام
)NPAS Hawarden (Chester
)NPAS Barton (Manchester
NPAS Doncaster
)NPAS Carr Gate (West Yorkshire
NPAS Newcastle
تم تشكيل  NPASفي أكتوبر  2012وتم تقديمه بنهج تدريجي بعد المراجعة الوطنية لخدمات الدعم الجوي للشرطة  ،التي
أجرتها رابطة كبار ضباط الشرطة ( .)ACPOقبل  ، NPASكانت بعض خدمات الشرطة تدير وحدات الدعم الجوي الخاصة بها
 ،أو تشاركها مع خدمات الشرطة المجاورة  ،ووجد االستعراض أن الخدمات كانت مجزأة وغير فعالة من حيث التكلفة .يتم
تمويل  NPASمن قبل جميع خدمات الشرطة  ،كل منها يدفع مساهمة تتناسب مع استخدام كل منها NPAS .هي خدمة
وطنية  ،تقدمها شرطة غرب يوركشاير ويحكمها مجلس وطني يحدد استراتيجية وسياسة  .NPASتعمل هيئة الطيران
المدني ( )CAAبشكل وثيق مع  NPASلضمان التشغيل اآلمن في جميع األوقات a45.تتوفر مزيد من التفاصيل على موقع،
./http://www.npas.police.uk

5.2

إدارة ونشر طائرات الهليكوبتر

5.2.1

تتم إدارة طلبات الحصول على خدمات  NPASمن خالل مركز عمليات مركزي واحد في ويكفيلد  ،غرب يوركشاير .يعمل مركز
العمليات على مدار  24ساعة في اليوم  365 ،يومًا في السنة  ،ويعالج الفريق المكون من خمسة من مرسلي الرحالت
طلبات الخدمة عن طريق الهاتف والرسائل اإللكترون ية  ،مما يضمن تخصيص طائرات الهليكوبتر بكفاءة وفعالية  ،وتحديد
أولويات الطلبات بشكل مناسب .يشرف على هذه العمليات ضابط طيران مناوب .ال يتلقى مركز العمليات مكالمات من
الجمهور .يتواصل موظفو مركز العمليات مع خدمات الشرطة الفردية عبر غرف التحكم الخاصة بهم من أجل قبول أو رفض
طلبات نشر الطائرات  ،وبالتناوب مع أطقم الطائرات في قواعد  NPASالفردية لنشر الطائرات .يواصل مركز العمليات التواصل
مع طائرات الهليكوبتر أثناء الرحلة ويتابع تقدمهم على الخرائط اإللكترونية  ،مما يسمح لموظفي مركز العمليات بمراقبة
مواقع الطائرات في جميع األوقات وموقع الطائرة األكثر مالءمة للمهمة  ،مما يتيح استجابة مرنة للتطوير األولويات .من خالل
مركز العمليات  ،يمكن أن تقدم  NPASأي ً
ضا خدمات للوكاالت الشريكة مثل Fire & Rescue Servicesأو British Transport
Police (BTP). 45a

5.2.2

في وقت حريق برج جرينفيل  ،كان مركز عمليات منفصل من  NPASموجودًا في لندن لمعالجة جميع طلبات الدعم الجوي
من قبل الـ  S30,S55 MPSكان لدى  NPAS Londonمرسلو رحالت خاصين بها ويمكنهم قبول الطلبات مباشرة من .MPS
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يمكنهم أي ً
ضا مراقبة نظام  ، MPS CAD S55مما يمكنهم من التعرف بسرعة على الحوادث الناشئة التي قد تكون هناك حاجة
لطائرة هليكوبتر فيها  ،والنظر في النشر المبكر  ،مما يوفر وقتًا ثمينًا .بعد النشر  ،ستخضع الطائرة للرحلة التالية من قبل
 ، NPAS HQوالتي يمكن أن تعيد نشر الطائرات إذا لزم األمر S30.توقف هذا االستقالل الذاتي لـ  NPAS Londonفي نوفمبر
S632
 2017وتم نقل جميع عمليات اإلرسال إلى مركز عمليات  ، NPASويكفيلد.
5.2.3

5.2.4

كما هو الحال مع أي نشاط للشرطة  ،يجب أن يكون نشر الطائرة استجابة مدروسة ومتناسبة .بمجرد نشرها في حدث
ما  ،فإن التحكم في الطائرة وإدارتها سيكونان على عاتق خدمة الشرطة الطالبة طوال مدة هذا الحدث .ومع ذلك  ،يحتفظ
مركز العمليات برحلة بعد المسؤولية  ،والقدرة على تحويل الطائرة إلى حادث ذي أولوية أعلى .يعتمد أي قرار نشر على
تقييم التهديد والمخاطر واألذى والقيمة التشغيلية المحتملة التي يمكن أن توفرها الطائرة والطاقم للحادث a45.لضمان اتخاذ
قرار متسق وشفاف لنموذج اتخاذ القرار  NPASيتم تطبيقه في جميع طلبات النشر (الشکل .)1

الشکل  :1نموذجصنع القرارفي الـ NPAS

المصدر  -إجراء التشغيل القياسي لـ  :NPASاالنتشار والتحكم ()a45

5.2.5

تم تفصيل عملية نشر طائرات الهليكوبتر في دليل نشر ومراقبة الطائرات إلجراءات التشغيل القياسية ( SOP). 45aكما يقدم
مدير مركز العمليات ورئيس طيار  NPASشرحًا لهذه العملية ( S31،S30الشکل.)2
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5.2.6

الشکل  :2عملية نشر طائرات الهليكوبتر NPAS
 . 1تم إرسال طلب
الخدمة إلى
NPAS

تتصل خدمة الشرطة الطالبة بـ  NPASعبر رسالة إلكترونية أو هاتف  ،وتوفر الحد األدنى من المعلومات
التالية (حسب االقتضاء) باستخدام تقرير الذاكرة:
تبریرسهولة الدعم (نوع الحادث  ،وقت وقوع الحادث)
الموقعالدقيق
تفاصياللشخص أو السيارة  ،آخر مرة شوهدت  ،اتجاه السفر  ،الوصف
ضباطفي مكان الحادث  -هل هناك ضابط في الموقع  ،هل هناك احتواء؟
الدورالمطلوب للطائرة المروحية
مجموعة التحدث (أي قناة راديو) ورقم سجل الحوادث المحلي
ملحوظة .بالنسبة لألحداث ذات األهمية الزمنية  ،يتم تقليل متطلبات المعلومات إلى الموقع ونوع
الحادث ومجموعة التحدث ورقم الحادث.

 . 2استالم طلب
الخدمة وتقييم
الضرورة
 . 3تقييم الجدوى

 . 4تكليف قاعدة
 NPASمحلية
 . 5اإلنتشار

 . 6إجراء متابعة
الرحالت الجوية
 . 7مراقبة قواعد
تشغيل الـ
NPAS

 . 8توجيهات
الحادث

 . 9إعادة التكليف

يتم تسجيل الطلب يدويًا على نظام الكمبيوتر " "Stormمن قبل  ، NPAS Flight Despatcherالذي
يقوم بتقييم طلب التهديد والضرر والمخاطر باستخدام نموذج اتخاذ القرار في  .NPASيتم إبالغ خدمة
الشرطة الطالبة بما إذا كان طلب االنتشار يفي بعتبة الضرورة  ،وتأييد سجل العاصفة .Storm log
إذا تم استيفاء معايير الضرورة  ،يتم تقييم المهمة من حيث الجدوى .هذا تقييم لتحديد ما إذا كان
بإمكان الطائرة والطاقم المساهمة بشكل مفيد في االستجابة العامة للشرطة من خالل استخدام
معداتهم وتدريبهم .يقبل مرسلو الطيران مرة أخرى أو يرفضون طلبًا بعد هذا التقييم .يمكن القيام بذلك
بالتشاور مع الطاقم في قاعدة العمليات.
إذا كان الطلب ضروريًا وقابل للتطبيق على حد سواء  ،يتصل مرسل الرحلة بقاعدة تشغيل NPAS
األكثر مالءمة لتمرير تفاصيل المهمة إلى طاقم العمل.
يتم نشر الطاقم في قاعدة العمليات في مكان الحادث  ،طالما رأى الطيار أنه يمكنهم القيام بذلك
بشكل قانوني وآمن .يتحمل الطيار المسؤولية القانونية النهائية عن سالمة الطائرة وطاقمها  ،وما لم
يحددوا مشكلة حرجة تتعلق بالسالمة  ،فإن قرار النشر يقع على عاتق مركز العمليات .يجب أن تكون
عمليات النشر متوافقة مع جميع تشريعات الطيران وإجراءات السالمة ذات الصلة.
بعد اإلقالع  ،يقوم موظفو مركز العمليات بإجراء متابعة الرحلة (المراقبة المستمرة للسالمة) كما هو
مطلوب من قبل هيئة الطيران المدني .يتضمن ذلك إجراء فحوصات دورية للتأكد من حساب الطائرة
والطاقم.
يستطيع الموظفون في غرف التحكم في قاعدة التشغيل الوصول إلى سجالت الحوادث ومراقبة
القنوات الالسلكية لتحديد الحوادث الناشئة والنظر في النشر المبكر لطائرات الهليكوبتر من أجل توفير
الوقت .إذا تم نشرها مبكرًا  ،تصبح الطائرة خاضعة إلجراءات متابعة الرحالت في مركز العمليات.

عند االقتراب من حادث ما  ،يقوم الطاقم بإجراء اتصال السلكي مع الشرطة المحلية .يتحدث الطاقم
مباشرة إلى غرفة التحكم بالشرطة وقائد الحادث ويوافقون على المهام .ال يقدم مركز العمليات أو
قاعدة العمليات أي توجيه تكتيكي للطاقم ؛ هذا خاص بالشرطة المحلية  /قائد الحادث وطاقمه .ال
يتمتع مركز العمليات بإمكانية الوصول إلى قنوات راديو خدمة الشرطة المحلية أو أنظمة الكمبيوتر ،
لذلك ال يمكنه مراقبة الحادث نفسه ؛ يعتمدون على المعلومات التي يتم إرسالها إليهم.
يمكن ألطقم  NPASاالنتشار في مهمة ذات أولوية أعلى إذا صادفت واحدة .ومع ذلك  ،يجب أن يطلبوا
من مركز العمليات الحصول على إذن  ،والذي يتم عادة شفهيًا لتجنب التأخير غير الضروري.

المالحظات
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5.3

أدوار طائرات الهليكوبتر

5.3.1

تنفذ  NPASمجموعة متنوعة من المهام لخدمات الشرطة والوكاالت الشريكة عبر إنجلترا وويلز a45بما في ذلك على سبيل
المثال ال الحصر:

5.3.2

.a

البحث عن األشخاص المفقودين
طائرات الهليكوبتر قادرة على تغطية مساحات كبيرة  ،ومساعدة وحدات البحث على األرض .يمكن استخدام كاميرا التصوير
الحراري للمروحية لتحديد األشخاص بسرعة من خالل حرارة أجسامهم  ،خاصة في المناطق المفتوحة من األرض أو الماء.

.b

المتابعات التشغيلية ومطاردات السيارة
غ البًا ما يتم طلب طائرات الهليكوبتر للمركبات التي فشلت في التوقف للشرطة  ،مما يقلل المخاطر على الناس على األرض.
يمكن للطاقم تقديم تعليق كامل لتمكين اعتراض السيارة وإيقافها بأمان قدر اإلمكان .يمكن أن تكون لقطات الفيديو دليالً مفيدًا.

.c

تتبع وتحديد مكان المشتبه بهم
أثبتت طائرات الهليكوبتر أنها مفيدة في متابعة أو تعقب المشتبه بهم بارتكاب جرائم  ،مثل أولئك الذين يغادرون من المركبات
التي ال تتوقف .يمكن أن يكون البحث في مناطق كبيرة بسرعة واستخدام كاميرات التصوير المرئي أو الحراري أمرًا ال يقدر بثمن.
يمكن لكاميرات التصوير الحراري تحديد موقع المشتبه بهم المختبئين في الظالم عندما ال يتمكن الضباط على األرض من ذلك.

.d

النظام العام
أثناء أحداث النظام العام واسعة النطاق  ،تكون المروحيات مفيدة في مراقبة تحركات الحشود وظهور الفوضى أو نشرها والتواصل
مع القائد البري .يمكن إرسال صور الكاميرا مباشرة إلى غرف التحكم بالشرطة لتمكين القادة من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن
إدارة الحادث ونشر موارد الشرطة.

.e

دوريات رفيعة المستوى
يمكن أن تدعم  NPASمناطق الشرطة المحلية التي تقوم بدوريات عالية الوضوح في مناطق محددة  ،عن طريق الطيران عالنية
في مناطق محددة وعلى ارتفاعات أقل من المعتاد .يتيح ذلك نشرهم بسرعة في الحوادث األخرى الناشئة في مكان قريب.

.f

نقل األفراد والمعدات
يمكن إعادة تشكيل الطائرة بسرعة للسماح بتعبئة الضباط المتخصصين أو المعدات ونقلهم بسرعة.

.g

إجالء المصابين
نقل المصابين إلى المستشفى عند عدم توفر اإلسعاف الجوي في ظروف تهدد حياتهم .يمكن للمسعفين أن يسافروا على متن
الطائرة لمعالجة المصابين في طريقهم إلى المستشفى .ينص دليل العمليات على أن هذا النوع من العمليات يجب أن يتم فقط
كمالذ أخير عندما ال تتوفر وسيلة نقل أخرى أو مناسبة.

.h

مهام التصوير الفوتوغرافي
تحمل كل مروحية مجموعة متنوعة من كاميرات الفيديو والصور الثابتة  ،مما يتيح التقاط صور فوتوغرافية لألدلة أو التخطيط
للعمليات.

.i

بث فيديو مباشر (رابط هابط)
يمكن بث الفيديو من الكاميرات الموجودة على متن الطائرة مباشرة عبر إشارات مشفرة إلى مواقع الهوائيات الثابتة أو األجهزة
المحمولة لـ  . LFBيمكن بعد ذلك مشاهدة لقطات الفيديو مباشرة من قبل قادة الحوادث  ،مثل مركبات قيادة فرق اإلطفاء أو غرف
التحكم .يتم تسجيل موجز الوصلة الهابطة وحفظه على خادم (نظام آمن في تحكم  MPSفي  Lambethلـ  )MPSالسترجاعه
الح ًقا إذا لزم األمر.
(الفقرة

رئيس الطيارين في  NPASهو القائد المهني للطيارين في التسليم اآلمن والفعال لعمليات طيران طائرات .NPAS
 156)1.3.4ودور اإلنقاذ  ،ال تتدرب األطقم بشكل روتيني على عمليات اإلنقاذ وال تمتلك المروحيات روافع .ومع ذلك  ،فإن طائرات
الهليكوبتر مرنة وأحيانًا يجد الطاقم أنفسهم في مواقف تتطلب منهم مساعدة األشخاص في خطر مباشر يهدد حياتهم.
يتضمن هذا عادة هبوط المروحية لنشر الطاقم لمساعدة الناس على األرض .يتم حمل مجموعات اإلسعافات األولية
والنقاالت وأجهزة تنظيم ضربات القلب على متن الطائرة ويتم تدريب الطاقم على اإلسعافات األولية .إذا كانت األرض غير

المالحظات
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مناسبة للهبوط  ،يمكن للطائرة أن تحلق على ارتفاع بضعة أقدام فوق سطح األرض (يسمى التحليق هبوطًا) لنشر
S31
الطاقم.
5.3.3

يوضح كبير الطيارين أي ً
ضا أن  NPASغالبًا ما يتم إرسالها إلى الحرائق الكبيرة بنا ًء على طلب من فريق اإلطفاء في لندن
( .)LFBيوفر رابط فيديو المروحيات إلى  LFBنظرة عامة على الحريق ككل  ،ويتيح تحديد مكان األشخاص المحاصرين ،
ويساعد في اتخاذ قرار  LFBفي معالجة الحريق  ،ويساعد في طرق الوصول إلى الطريق .عند الوصول إلى النار  ،ستبدأ
المروحية بمحاولة تحديد مكان األشخاص المحاصرين  ،خاصة في المناطق التي لن تكون مرئية من األرض .يتم نقل هذه
المعلومات إلى فرق اإلطفاء عن طريق الراديو أو عبر الشرطة .ستذهب المروحية بعد ذلك في رحلة مدارية حول المبنى ،
وتقدم بث فيديو مباشر .ستقوم المروحية أي ً
ضا بمراقبة الحطام والنقاط الساخنة في المنطقة المجاورة باستخدام كاميرات
S31
التصوير الحراري  ،وتحديد نقاط االشتعال المحتملة األخرى.

5.3.4

يردد مدیر قاعدة  NPASفي لندن صدى الطيار الرئيسي في أن طائرات الهليكوبتر  NPASغالبًا ما يتم إرسالها إلى حرائق
كبيرة في جميع أنحاء لندن  ،لمساعدة  LFBبتغذية الفيديو  ،وف ًقا لمذكرة التفاهم بين  NPASو  LFBمنذ عام ( 2005قبل
NPAS.) S55

5.4

أنواعالهيليکوبترات

5.4.1

تستخدم  NPASنموذجين من طائرات الهليكوبتر  ،وهما  Airbus Helicopters (Eurocopterساب ًقا) ( EC145الشكل )3و
( EC135الشكل  S31.156.)4يكون  EC135أصغر قليالً من  EC145في الوزن و سعة الركاب .في كال الطرازين  ،يشغل الطيار
المقعد األيمن األمامي  ،ويحتل ضابطا الطيران التكتيكي ( )TFOsالمقعد األيمن األمامي والخلفي .يحتوي  EC135على
مقعد راكب إضافي واحد (خلفي يسار) ويمكنه حمل راكبين إذا تم تفريغ أحد الضابط التكتيكيين EC145 .لديها سعة لطيار
واثنين من  TFOsواثنين من الركاب .عادة هناك اثنان من الـ  TFOفي عمليات انتشار الشرطة S31.كان لدى جميع المروحيات
المنتشرة في برج جرينفيل الطاقم المطلوب .كان للنشر األول ثالثة من الـ  ، TFOوكان في جميع عمليات النشر األخيرة
29
اثنان منهم.

5.4.2

الشكلNPAS EC145 :3

المالحظات
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5.4.3

الشکل NPAS EC135 :4

5.5

أجهزة طائرات الهليكوبتر

5.5.1

كل طائرة هليكوبتر تحمل مجموعة متنوعة من المعدات المتخصصة والتقنية .تفاصيل الكثير من هذه المعدات هي خارج
نطاق هذا التحقيق .المعدات التالية هي ذات صلة بهذا التحقيق:

5.5.2

الکاميرات
جميع طائرات الهليكوبتر  NPASمزودة بنظام كاميرا متعدد المستشعرات مركب في برج بالقرب من مقدمة جسم الطائرة
المروحية (الشکالن  .)6 & 5تستخدم طائرات الهليكوبتر المنتشرة في برج جرينفيل عدة أنظمة مختلفة .بينما تختلف جودة
الصورة وأدوات التحكم الدقيقة من نظام إلى آخر ،فإن األنظمة الثالثة جميعها متشابهة بشكل أساسي وتتألف من ثالث
156،S31
عدسات داخل البرج:
.a

كاميرا ضوء النهار بزاوية عريضة ()EOW
هذه كاميرا تلفزيون قياسية بضوء النهار مع وظيفة تكبير قابلة للتعديل وقدرة على اإلضاءة المنخفضة.

.b

نطاق المراقب ()EON
هذه كاميرا ذات تركيز ضيق في ضوء النهار توفر تكبيرًا عاليًا لفحص األشياء عن قرب .لديها زوم ثابت (ال يمكن ضبط الزوم) مع
تركيز قابل للتعديل .يمكن لهذا اختيار التفاصيل بسهولة مثل تسجيالت السيارة من مسافة  1كيلومتر أو أكثر .تتميز هذه العدسة
أي ً
ضا بإمكانية اإلضاءة المنخفضة.

.c

التصوير الحراري ()TI
عدسة األشعة تحت الحمراء بمراحل تكبير مختلفة (على عكس التكبير المستمر) .تعتبر عدسة  TIحساسة للغاية ويمكن تغيير
الحساسية اعتمادًا على درجة حرارة الجسم الذي يتم مالحظته .على سبيل المثال  ،قد يكون الحريق شديد السخونة بحيث
يجب تقليل الحساسية لتجنب "توهج الكاميرا" .على العكس من ذلك  ،إذا كان يتم البحث عن جسم كان أكثر دف ًئا من البيئة
المحيطة به  ،مثل جسم في الغابة  ،فقد تحتاج الحساسية إلى زيادة التأكيد على التباين بين درجات الحرارة المختلفة للجسم
وبيئته .ال توفر كاميرا  TIقيمة رقمية لدرجة الحرارة ولكنها تظهر تباينات في درجة الحرارة عبر التباين .تظهر درجات الحرارة األكثر
سخونة باللون األبيض ودرجات الحرارة األكثر برودة باللون األسود  ،على الرغم من أنه يمكن عكس ذلك وف ًقا لتفضيالت المشغل.
يوضح قائد طيار  Chief Pilotأن كاميرات  TIتعمل بشكل أفضل على مسافة من الكائن قيد المراقبة .اذا کانت قريبة جدًا ويصبح
مجال الرؤية ضي ًقا جدًا .على العكس من ذلك  ،إذا كانت الكاميرا بعيدة جدًا  ،فسيكون هناك نقص في التفاصيل في الصورة لتكون
S31
مفيدة .عاد ًة ما يكون استخدام لكاميرات أفضل للبحث على ارتفاع  800إلى  2000قدم فوق المنطقة التي تتم مالحظتها.

.d

الكاميرات الرقمية المحمولة
يتم أي ً
ضا حمل الكاميرات الرقمية المحمولة على متن الطائرة ليتمكن الطاقم من التقاط صور ثابتة إذا لزم األمر.

المالحظات
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5.5.3

يتم عرض الصور من الكاميرات على شاشات تعمل باللمس داخل الطائرة .تختلف المعدات الدقيقة وتشغيلها بين الطائرات.
ومع ذلك  ،تتيح جميع معدات الطائرات للشاشات عرض رباعي بحيث يمكن عرض جميع الكاميرات الثالث في وقت واحد ،
مع كون الصورة الرابعة عبارة عن خريطة إلكترونية .يمكن تكبير أي من هذه الصور لملء الشاشة .تم تزويد الطائرة بأجهزة
تسجيل فيديو رقمية (  ، )DVRوالتي تسجل مقطع الفيديو على بطاقات الذاكرة عندما يقوم أحد أفراد الطاقم بتنشيط وظيفة
التسجيل .يمكن إزالة بطاقة الذاكرة في قاعدة التشغيل وحرق اللقطات على القرص الستخدامها كدليل .يمكن تسجيل
اللقطات من كاميرا فردية أو من جميع الكاميرات الثالث في وقت واحد إذا لزم األمر( .الشکالن )8 & 7

5.5.4

فيديو الوصلة الهابطة Video Downlink
تحتوي جميع طائرات  NPASعلى نظام يسمى  ، )Airborne Data Link (ADLوالذي يسمح بنقل صور الفيديو من الكاميرات
مباشرة إلى أجهزة االستقبال األرضية .يوجد في لندن ثالثة قواعد ثابتة منفصلة ألجهزة االستقبال .تلتقط أجهزة االستقبال
الفيديو وتنقله إلى نظام الدوائر التلفزيونية المغلقة  CCTVذو القاعدة األرضية المربوطة سلکيا التابعة لـ  ، MPSوالذي يمكن
مشاهدته في غرف التحكم التابعة للشرطة .يمكن أي ً
ضا استالم اللقطات وعرضها في بعض سيارات الشرطة و ( LFBمثل
ضا على شاشة تلفزيون  70بوصة لعرض الصور .هناك أي ً
مركبة قيادة  .)LFBتحتوي غرفة تحكم الـ  LFBأي ً
ضا أجهزة استقبال
محمولة (مثل أجهزة الك مبيوتر المحمولة) يمكنها استقبال الصور .توجد داخل النظام سلسلة من بروتوكوالت التشفير التي
تضمن أن الشرطة والوكاالت الشريكة يمكنها الوصول إلى اللقطات بأمان ويمكن للشرطة "إغالق" تدفق الفيديو إذا كان ذا
طبيعة حساسة .يختلف النوع الدقيق لنظام التحكم على متن الطائرة لـ  ADLبين الطائرات  ،مع وجود نظامي تحكم
مختلفين تستخدمهما طائرات الهليكوبتر المنتشرة في برج ( .Grenfellالشکل)9

5.5.5

أجهزة الراديو
تحتوي كل طائرة هليكوبتر على أجهزة السلكية تراقب ست قنوات في وقت واحد  ،مما يتيح لطاقم المروحية أن يكون على
اتصال مباشر ومستمر مع مركز عمليات  NPASوقاعدة العمليات وطائرات الهليكوبتر األخرى ووحدات الشرطة وقناة أخرى
حسب الضرورة (مثل فرقة اإلطفاء) .هناك أي ً
ضا قناتان للتحكم في الحركة الجوية.

5.5.6

ضوء البحث
كل طائرة هليكوبتر مزودة بكشاف قوي يسمى "نايت صن ( ."Night Sun -الشکل)10

5.5.7

نظام العنوان الشخصي ()PA
بعض طائرات الهليكوبتر  NPASلديها نظام  PAمثبت  ،يسمى " ."Skyshoutهذا النظام لديه القدرة على إرسال رسالة
شفهية من الطائرة .تم تركيب  Skyshoutعلى الطائرات التالية التي تم نشرها في برج جرینفيلG-POLF, G-TVHB, G- :
 .EMID, G-POLDلم يتم تركيبه على ( G-DCPBانظر الجدول  1للحصول على قائمة عمليات النشر) .يقدم مدير قاعدة لندن
لـ  ، PS Dan Arnoldشرحًا تفصيليًا للنظام .ويوضح أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على القدرة على تلقي الرسالة
وفهمها على األرض :ضوضاء الطائرة  ،والمسافة إلى المستلم المقصود  ،والضوضاء على األرض  ،واتجاه الرياح وقوتها ،
وقوة نظام  Skyshoutوصف  PS Arnoldتجاربه المختلطة في استخدام النظام وسلط الضوء على خطر التسبب في الذعر
إذا لم يتم فهم الرسالة بشكل صحيح على األرض .في لندن  ،ال يمكن استخدام النظام إال بسلطة قائد الحادث .أظهرت
التجارب واالختبارات في عام  2008مع  Skyshoutالمجهزة لثالث طائرات  MPS EC145أنه ال يمكن تلقي الرسالة أو فهمها
S217
على األرض  ،لذلك تم اتخاذ قرار بإزالتها نهائيًا من طائرات الهليكوبتر لتوفير الوزن.

5.5.8

ال توجد مروحيات  NPASمزودة برافعات أو معدات بحث وإنقاذ بخالف ما تم وصفه أعاله وال توجد موافقات قانونية لطائرات
S87، S31،S55
الهليكوبتر  NPASللقيام بأي عمليات رفع  ،كما لم يتم تدريب أي من طاقم الـ  NPASعلى الروافع.

5.6

طاقم الهليكوبتر

المالحظات
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5.6.1

تتطلب إجراءات التشغيل المعيارية أن يتم تجهيز طائرات الهليكوبتر التابعة للشرطة من قبل طيار واحد واثنين من ضباط
الطيران التكتيكي ( ) TFOsلتحقيق الفعالية التشغيلية المثلى في جميع األدوار .في ظل ظروف معينة  ،قد يتم تقليل هذا
إلى الطيار و  TFOواحد(156.الفقرات )4.1.3.يتم تلخيص دور كل فرد من أفراد الطاقم أدناه.

5.6.2

الطيار
يجلس الطيار في المقعد األيمن األمامي للطائرة ويتحكم في الرحلة (الشكالن  11و  .)12الطيار هو قائد الطائرة ويتحمل
المسؤولية المطلقة وقيادة الرحلة وهو مسؤول عن سالمة جميع أفراد الطاقم والركاب والبضائع والطائرة نفسها .يمكن
للطيار  ،في حالة الطوارئ التي تتطلب قرارًا وإجرا ًء فوريًا  ،اتخاذ أي إجراء يراه ضروريًا في ظل الظروف .في مثل هذه الحاالت
)para.1.4.3(156
 ،قد يحيد الطيار عن القواعد واإلجراءات التشغيلية لصالح السالمة.

5.6.3

المقعد األمامي TFO
المقعد األمامي  TFOيجلس في الموضع األيسر األمامي  ،بجانب الطيار .المسؤوليات األساسية للمقعد األمامي TFO
S2,S55
(تسمى غالبًا مراقب المقعد األمامي) هي تشغيل أنظمة كاميرا المروحية وتسجيل لقطات الفيديو كما هو مطلوب.
(الشکالن )12 & 11

5.6.4

المقعد الخلفي
يجلس الـ  TFOفي المقعد الخلفي األيمن خلف الطيار وهو قائد المهمة (أو التكتيكي)  ،وهو المسؤول عن المالحة
واالتصاالت والقرارات التكتيكية المتعلقة بالمهمة .تتمثل المسؤوليات األساسية للمقعد الخلفي  TFOفي مساعدة الطيار
في المالحة واالتصال بقادة الشرطة وغرفة التحكم وخدمات الطوارئ األخرى على األرض عبر الراديو .قد يقدمون أي ً
ضا لمحة
عامة عن حادث كما يُرى من الجو  ،ويساعدون في توجيه تنفيذ األطواق  ،وطرق الوصول إلى الطرق  ،وتوجيه مركبات
خدمات الطوارئ  ،ومواقع االلتقاء  ،وتسهيل توفير مشاهدات فيديو محددة تطلبها الوحدات األرضية .يحتوي المقعد الخلفي
 TFOعلى شاشتين تعمالن باللمس مقاس  15بوصة  ،ويمكنهما عرض الخرائط اإللكترونية ومشاهد الكاميرا .جميع
الشاشات مزودة بزر تسجيل الكاميرا بحيث يمكن ألي من  TFOتنشيط وظيفة التسجيل في الكاميرات .يتمتع المقعد
الخلفي  TFOأي ً
ضا بإمكان ية الوصول إلى وحدة تخزين تحتوي  ،من بين أشياء أخرى  ،على كتب خرائط الشوارع وخرائط
مسح الذخائر والمعدات المحمولة مثل المناظير الثابتة والكاميرات الرقمية (الشكالن  S85، S55، S27، S23، S17، S2،S1)8 & 7ممارسة
S2
التشغيل العادية للمقعد األمامي والخلفي لمبادلة  TFOsيوميًا من أجل البقاء محدثًا في كل دور.

5.6.5

الشکل  :6برج كاميرا بثالث عدسات

المالحظات

الشکل  :5تم تركيب برج الكاميرا أسفل الـ
EC145
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الشکل  :8الكابينة الخلفية  EC135مع مقعد
خلفي  TFOو شاشات عرض

الشکل  :7المقعدالخلفي  TFOفي EC145

مع شاشات عرض لـ
الكاميرات والمالحة

الشکل ُ )Airborne Data Link (ADL :9مثبت
أسفل ( EC145مخزّن)

الشکل  :01ضوء البحث ‘’Night Sun

المالحظات
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الشکل  12الطيار و المقاعد االمامية  FTOفي
EC135

الشکل  11الطيار والمقاعداالمامية  FTOفي
EC145

5.7

عمليات طائرات الهليكوبتر في مناطق المباني

5.7.1

ُيطلب من طائرات  NPASالحفاظ على الحد األدنى من االرتفاع في ظروف مختلفة أثناء العمليات .هذه االرتفاعات الدنيا
منصوص عليها في دليل عمليات  NPASوهي محكومة بعدد من العوامل  ،بما في ذلك اللوائح الوطنية  ،ومتطلبات هيئة
الطيران المدني ومتطلبات مراقبة الحركة الجوية  ،والحاجة إلى الحف اظ على ارتفاع آمن فوق التضاريس والعقبات .في
المناطق المبنية  ،مثل المنطقة المجاورة لبرج جرينفيل  ،وفي ظل الظروف التي حدثت في  14يونيو  ، 2017تم تطبيق
156
المعايير التالية:

5.7.2

في وضح النهار:
 300قدم على األقل فوق مستوى سطح األرض
ما ال يقل عن  200قدم فوق أي شيء ثابت على السطح
S31 ، 156

الحد األدنى من الرؤية  1500متر
5.7.3

في الليل:
ما ال يقل عن  500قدم فوق أي جسم ثابت على السطح  ،في نطاق  1کم.
S31 ، 156

الحد األدنى من الرؤية  3000متر
5.7.4

تقيد قيود الوقود رحالت الهليكوبتر بمدة تتراوح بين  90و  120دقيقة .تتأثر فترات الرحلة أي ً
ضا بعوامل مثل الحمولة الصافية
S285 ، S284، S93، S86،S2
والظروف الجوية وأسلوب الطيران.
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6.1

المقدمة

6.1.1

في  14يونيو  ،كانت هناك  11عملية نشر  NPASفي برج جرینفيل( 29الجدول ( ,)1نفذتها ست طائرات مختلفة) .باإلضافة
إلى ذلك  ،كان هناك انتشار واحد في  17يونيو ، 42و واحد في  7يوليو 43وواحد بين عشية وضحاها في  15علی  16من
یوليو ، 44کلف بتصویر األدلة .لم يتم النظر في هذه الرحالت الثالث األخيرة في هذا التحقيق نظرًا لحدوثها بعد إخماد الحريق
ووقوعها خارج االختصاصات .كانت طائرتا هليكوبتر إعالميتان حاضرتان أي ً
ضا لفترة قصيرة خالل الحادث قبل تنفيذ حظر جوي
للطوارئ (منطقة حظر طيران)( 118.الجدول )2

المالحظات
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الجدول  :1عملياتنشر الـ NPAS

6.1.2
الهليکوبتر
عالمة النداء

إلى برج جرینفيل

قاعدة التشغيل

مودیل
الطائرة

التسجيل

في
الموقع

خارج
الموقع

 NPASلندن

EC145

G-DCPB

01:44

02:44

EC135

G-POLF

02:55

04:32

EC135

G-EMID

04:30

06:10

EC135

G-POLF

06:12

07:35

NPAS 16

 NPASبينسن

EC135

G-TVHB

07:35

08:36

NPAS 64

 NPASريدهيل

EC135

G-EMID

08:31

09:44

EC135

G-POLF

09:43

11:08

EC135

G-EMID

11:09

12:24

NPAS 13

 NPASبورهام

EC135

G-POLF

12:23

14:07

NPAS 51

 NPASبيرمينغهام

EC135

G-POLF

14:08

15:24

NPAS 44

 NPASلندن

EC145

G-DCPB

15:50

16:05

NPAS 44
NPAS 13
NPAS 64
NPAS 13

NPAS 13
NPAS 64

 NPASبورهام
 NPASلندن
 NPASبورهام

 NPASبورهام
 NPASريدهيل

* مواعيد الوصول والمغادرة تقريبية وليست بالثانية بالضبط .هناك المزيد من الشرح عن وقت وصول طائرة الهليكوبتر األولى في القسم
.6.4
الجدول  :2االعالم مروحيات في حريق برج جرينفيل

6.1.3

عامل الهاتف

مودیل الطائرة

التسجيل

في
الموقع

خارج
الموقع

عالمة نداء
الهليکوبتر
غير معروف

ارينا للطيران

AS355F2
Ecureuil II

G-TVHD

04:00

04:05

أرینا

سکای نيوز

AS355F2
Ecureuil II

G-UKTV

04:45

05:35

6.2

أدوار طائرات الهليكوبتر

6.2.1

كانت هناك طائرة هليكوبتر واحدة فقط من طراز  NPASموجودة في برج جرينفيل في أي وقت علی حدة ،باستثناء بعض
أوقات التسليم القصيرة حيث استلمت طائرة هليكوبتر قادمة من واحدة موجودة بالفعل .يتم استخدام نهج محدد لتسليم
ً
ارتفاعا من
طائرات الهليكوبتر لضمان عدم وجود أي تداخل .عاد ًة  ،تقترب المروحية القادمة من اتجاه معاكس وأعلى
المروحية الموجودة بالفعل للتأكد من أن لديهم رؤية واضحة لبعضهم البعض .بمجرد وصول كلتا المروحيتين إلى مكان الحادث
م ًعا  ،يتم نقل وصلة الفيديو إلى المروحية القادمة .ال يمكن أن يكون هناك تدفقان للوصلة الهابطة في نفس الوقت حيث
يتسببان في حدوث تداخل مع الصورة .إلنشاء دفق فيديو سلس  ،تنسق المروحيات كاميراتها في نفس الموضع  ،ثم تقوم
المروحية األولى بإيقاف الوصلة الهابطة الخاصة بها وتقوم المروحية القادمة بتشغيل الوصلة الهابطة .يشمل التسليم أي ً
ضا
قيام الطاقم بالتحدث مع بعضهم البعض عبر الراديو لتسليم المهام التي يقومون بها شفهيًا .بمجرد اكتمال التبديل  ،تغادر

المالحظات
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أول طائرة هليكوبتر .تعني هذه العملية أنه قد يكون هناك وقت قصير عند وجود طائرتي هليكوبتر .على العكس من ذلك ،
قد يعني التأخير في وصول المروحية الثانية وقتًا قصيرًا مع عدم وجود طائرة هليكوبتر إذا احتاجت األولى إلى المغادرة
(للتزود بالوقود على سبيل المثال) .واجهت المروحية األولى في برج جرينفيل مشكلة فنية واضطرت إلى المغادرة قبل
وصول المروحية التالية  ،مما أدى إلى غياب طائرة هليكوبتر لمدة  11دقيقة .الشکل  15يوضح طائرات الهليكوبتر NPAS
التي تم نشرها في برج  Grenfellفي  14يونيو  . 2017يعتمد هذا الرسم البياني على نفس األوقات التقريبية للوصول
والمغادرة  ،كما هو موضح في الجدول  1ويهدف إلى تقديم نظرة عامة ألغراض توضيحية فقط.
6.3

أول طلب لـ NPAS

6.3.1

تم إخطار  MPSأوالً بالحريق من خالل رسالة من  LFBإلى )MPS Command & Control (MetCCفي الساعة 1:16:45
صباحًا .أنشأت MetCC CAD 482 / 14JUN17247التي سجلت عددًا من اإلجراءات األولية من قبل الشرطة وتوفر نظرة ثاقبة
على استجابة الشرطة المبكرة .يوثق  CADهذا الطلب األول لـ  NPASوبعض المهام التي يؤديها  .NPASتم تجميع التسلسل
التالي لألحداث من  ، , CAD 482وهو دليل مدير مركز العمليات الذي يوضح بالتفصيل عمليات نشر  NPAS29وأول سجل
عاصفة  NPAS. 30فقط يتم تضمين التفاصيل ذات الصلة بنشر ودور طائرات الهليكوبتر .قد يكون هناك تأخيرا طفيفا في تحديث
 CADبسبب الحاجة إلى إرسال التفاصيل عبر الراديو وكتابتها على  CADبواسطة وحدة تحكم .األوقات الواردة أدناه هي
تلك الموثقة على  CADوليس بالضرورة الوقت الدقيق الذي وقع فيه الحدث بالفعل .يشير  CADأحيانًا إلى " ، "ASUوهو
االسم السابق لـ  NPASلوحدة الدعم الجوي.

6.3.2

 01:16:45صباحا
تم إنشاء  CAD 482بعد أن أبلغ  LFB MPSأنهم يتعاملون مع حريق مكون من ست مضخات في برج جرینفيل ،وشقة مكونة
من خمس غرف في الطابق  4تحترق بنسبة  .٪75ترسل  MPSوحدات الشرطة المحلية من Kensington & Chelsea
 Boroughإلى مكان الحادث .تبدأ الـ  CADواإلذاعة من قبل المشرف العام في لندن.

6.3.3

 01:22:29صباحا
تم تسجيل وحدات الشرطة المحلية عند وصولها إلى برج جرينفيل وطلبت مزيدا من الشرطة المساعدة في السيطرة على
الحشود وقالت إن الشقق األخرى معرضة لخطر نشوب حريق وستكون عملية إخالء ضخمة.

6.3.4

 01:23:56صباحا
يتم تمرير رسالة إلكترونية إلى هيئة التحكم  )NPAS London (Lippitt’s Hillإلخطارهم بالحادث.

6.3.5

 01:28:17صباحا

طلب  MetCCالمساعدة من الـ  NPASعلى  .CADبعد  31ثانية في  1:28:48رد  NPASبأن "  NPAS63تستعد لإلقالع'.
6.3.6

 01:30:04صباحا

ً
طابقا
ترسل  MetCCمزيدًا من التفاصيل إلى  NPASعلى الـ  ، CADمع تزوید موقع برج جرینفيل و " مبنى مكون من 30
یحترق" .طلب النشر مصنف ‘( ، ’Iاستجابة فورية) .يتم تسجيل الغرض من النشر حيث 'تقلع  NPAS44للحصول على نظرة
عامة وإدارة المشهد'.

المالحظات
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6.3.7

تقوم وحدة التحكم  NPAS Londonبإنشاء إدخال سجل العاصفة ، 30وتوفر  MPSالمرجع على  .CAD 482يسجل سجل
العاصفة هذا المعلومات التالية في اإلدخاالت األولية الساعة  01:30:05صباحًا:
Grenfell Tower, Grenfell Road, London W11 1TQ
حرق مبنى ذات  30طابقا
رفعت  NPAS44للحصول على نظرة عامة وإدارة المشهد
قبلت وحدة التحكم في  NPAS Londonطلب النشر عند إنشاء  Storm Logفي .01:30:05

6.3.8

 01:34:19صباحا
تقول  NPASبأن '  NPAS63مرفوعة من  .'Lippittsتم تصحيح هذا في  01:34:35صباحًا إلى .NPAS44

6.3.9

 01:45:25صباحا

بعد وصولها إلى مكان الحادث  ،فإن الـ  NPAS44قدمت تقارير إلى الـ ' MetCCهذا حريق كبير جدًا سيتطلب  LFBوالشرطة
بأعداد كبيرة  -أوصي [كذا] و تتم إدارتها من قبل ( .'GTمالحظة :تشير  GTإلى غرفة العمليات الخاصة في  MetCCالتي

يمكن إعدادها إلدارة الحوادث الخطيرة أو الكبيرة بشكل مستقل أو المخطط لها مسب ًقا واستخدام عالمة االتصال الالسلكي
".)"GT
6.3.10

 01:54:14صباحا
يُنصح  LFBبمراقبة قناة راديو الشرطة في عموم لندن حتى تتمكن  NPASمن االتصال بها مباشرة.

6.3.11

 01:57صباحا –  02:39صباحا
توفر  NPAS44تعلي ًقا مستمرًا عبر الراديو لمواقع األشخاص المحاصرين  ،واألشخاص الذين يحاولون التسلق من النوافذ ،
وانتشار الحريق  ،وحيث يلزم اإلنقاذ الفوري عندما تصل النيران إلى الشقق .تسلط  NPAS44الضوء أي ً
ضا على تطور حركة
المرور الخطرة على طريق  ، A40 Westwayويطلب من وح دات المرور التابعة للشرطة الحضور إلدارتها  ،ويطلب إغالق طرق
إضافية وإخطار .TfL

6.3.12

 02:44:28صباحا
يسجل  CADأن  NPAS44يبلغ عن مغادرته بسبب خطأ فني في الطائرة.

6.3.13

 02:58:01صباحا
يصل  NPAS13ويذكر أنه يوفر ارتباطًا هابطاً للفيديو .يمضي  NPAS13في تقديم تعليق مشابه للمروحية السابقة حول
انتشار الحريق ومواقع األشخاص المحاصرين.

6.3.14

عند استالم طلب الخدمة ُ ،يطلب من مرسلي الرحالت الجوية في  NPASتطبيق تقييم التهديد واألضرار والمخاطر وف ًقا
لنموذج اتخاذ القرار  NPASوتقييم الجدوى (الفقرات  .)5.2.4-5.2.3ومع ذلك  ،ال يتم بالضرورة تسجيل هذه التقييمات كتابيًا
في سجل العاصفة بواسطة  ، Flight Despatcherعلى الرغم من أنها تشكل جزءًا من عملية صنع القرار الخاصة بهم .يتم
تدريب مرسلي الرحلة على كتابة األساس المنطقي الكامل عند رفض طلب نشر طائرة هليكوبتر .يتيح ذلك شرح حاالت
238
الرفض في مرحلة الحقة إذا لزم األمر .عندما يتم قبول طلب ما  ،غالبًا ما ال تكون هناك حاجة لتسجيل األساس المنطقي.
30
ً
أساسا منطقيًا مكتوبًا لقبول الطلب.
ال يتضمن سجل العاصفة للطلب األولي لطائرة هليكوبتر لنشرها في برج جرينفيل
ومع ذلك  ،فإنه يتضمن طبيعة الطلب (نظرة عامة  ،وإدارة المشهد والدعم التشغيلي) .كان لدى  Flight Despatcherأيضاً
إمكانية الوصول إلى  MPS CADوالتفاصيل اإلضافية التي يحتوي عليها حول الحادث S55،S30.عاد ًة ما يؤدي أي حادث خطير
مثل برج جرینفيل إلى قبول الطلب .يُظهر سجل العاصفة قبول الطلب فورًا عند إنشاء السجل .بالنظر إلى ما إذا كان مستوى
التهديد واألذى والمخاطر يبرر نشر طائرة هليكوبتر في برج جرينفيل  ،صرح مدير مركز عمليات  " NPASفي هذه الحالة كان

األمر واضحًا ؛ حادثة خطيرة كبيرة تتعرض فيها األرواح للخطر على الفور".

المالحظات
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الخدمة  ، NPASالذي ينص على "يتم تقييم جميع الطلبات المقدمة إلينا من حي ث التهديد  ،الضرر والمخاطر .إن جدية
S631 ،238
جرينفيل تتحدث عن نفسها عند إجراء هذا التقييم".
6.4

وصول أول طائرة مروحية

6.4.1

بدأت لقطات الفيديو التي سجلتها أول مروحية  NPASالمنتشرة ( )NPAS44في حوالي الساعة  01:41بينما كانت المروحية
في طريق االقتراب نحو برج جرینفيل  ،الذي ال يزال على مسافة كبيرة .تدور الكاميرا حولها  ،في محاولة واضحة لتحديد
موقع الحريق أثناء الطريق 411 .الشکل  13هي صورة لقطة من اللقطة في ( 01:43:04على الرغم من الطابع الزمني غير
واضح في اللقطة) .النار في المسافة محاطة بدائرة حمراء (بواسطة المؤلف) .ثم يتم رصد الحريق وتكبير الكاميرا عند
( 01:43:10الشکل  .)14في هذا الوقت المروحية ال تزال على مسافة قريبة وتقترب .تستمر المروحية في االقتراب وتدخل
في حركة مدارية بطيئة حول البرج من حوالي الساعة  01:44فصاعدًا.

6.4.2

الشکل 13

6.4.3

الشکل 14

6.4.4

يسجل سجل العاصفة  NPASللنشر األول وقت الوصول إلى الموقع في تمام الساعة  01:44:23صباحًا 30.ويتم إدخال
اإلرسال األول من المروحية على CAD 482 247في  01:45:25صباحًا (الفقرة  )6.3.9ومع ذلك  ،فإن الوقت الدقيق الذي
تعتبر فيه المروحية موجودة في مكان الحادث  ،أو أنها وصلت  ،أمر قابل للنقاش  ،نظرًا ألنها تتحرك .من الواضح أن المروحية
التقطت لقطات فيديو لبرج جرينفيل وهو يحترق قبل أن يُنظر إليه على أنه "في مكان الحادث" (نظرًا لقدرة الزوم القوية

المالحظات
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للكاميرات على رصد الحريق من مسافة كبيرة) .يستخدم تقرير  GTI Phase 1صورة من لقطات  NPASبتوقيت 01:43:38
صباحًا 223على الرغم من أن اللقطات المتحركة تشير إلى أن المروحية كانت ال تزال تقترب في تلك اللحظة .لذلك  ،يُشار
إلى وقت وصول المروحية األولى في هذا التقرير على أنه "حوالي  01:44صباحًا".
6.5

مهام الـ NPAS

6.5.1

تم تجميع تفاصيل المهام التي قامت بها طائرات الهليكوبتر  NPASوطاقمها من حسابات طاقم المروحية وقادة  LFBوسجالت
 .NPASتتضمن هذه المهام مجموعة متنوعة من اإلجراءات المخططة مسب ًقا والعفوية عندما حدد الطاقم المواقف الناشئة
وكان رد فعلها وف ًقا لذلك .S1-S4,S13-S27,S55كما تفاصيل تقرير  GTIالمرحلة  1صعوبات في أداء بعض هذه المهام (وأبرزها وصلة
الفيديو إلى  ، )LFBومع ذلك تم نشر المروحيات في النار بهذه النوايا.

6.5.2

المهام المخطط لها مسبقا

6.5.3

.a

وصلة فيديو لقادة  LFBعلى األرض وغرفة التحكم  .LFBتهدف طائرات الهليكوبتر  NPASإلى توفير وصلة فيديو ألطقم LFB
األرضية لتمكين مراقبة انتشار الحريق والسماح لقادة  LFBومشرفي غرفة التحكم باتخاذ قرارات تكتيكية حول كيفية التعامل مع
الحريق وتوجيه مواردهم ليكونوا أكثر فعالية في االستجابة للحريق مع تطوره .سيكون رابط تنزيل الفيديو مصحوبًا بتعليق شفهي
من طاقم المروحية.

.b

وصلة فيديو إلى غرفة تحكم الشرطة .يستخدم هذا لتسهيل استجابة الشرطة للحادث والسماح بتوجيه الموارد وف ًقا لذلك.

.c

تحديد مكان األشخاص المحاصرين .من خالل إجراء مسار طيران دائري حول المبنى  ،ومسح كل ارتفاع وتحديد األشخاص
بالداخل (عند النوافذ)  ،يمكن لطاقم المروحية تحديد الطابق  /الشقة التي فيها االشخاص المحاصرين ونقل هذه المعلومات (إما
لفظيًا أو بصريًا) إلى األرض.

.d

مراقبة قرب النار من األشخاص المحاصرين .يستخدم هذا كالً من ضوء النهار (اللون) والصور الحرارية لإلبالغ عن انتشار
الحريق.

.e

مراقبة دخول السيارات قام طاقم الهليكوبتر بتحديد ومراقبة طرق الوصول والخروج لمركبات خدمة الطوارئ على األرض .وقد
أتاح ذلك استجابة سريعة وفعالة  ،وقلل من مخاطر تعرقل سيارات اإلسعاف وسيارات اإلطفاء بسبب األطواق والمركبات األخرى
والحشود وما إلى ذلك.

.f

رصد الحطام المتساقط .تم استخدام لقطات فيديو بالتصوير الحراري لرصد انتشار الحطام المتساقط  /العائم  ،والذي كان
واسع النطاق في برج جرينفيل  ،في حال أشعل المزيد من الحرائق في مكان آخر  ،مثل المباني المجاورة .سيحذر الطاقم أي ً
ضا
أطقم األرض من الحطام المتساقط.

[مهام عفوية
.g

غلق الطرق حدد  NPAS44حالة مرورية خطيرة تتطور کانت على الجسر في طريق  A40 Westwayحيث كان السائقون يتوقفون
ويخرجون من سياراتهم لمشاهدة الحريق وتصويره .كما أدى الدخان المنبعث من برج جرينفيل إلى تقليل الرؤية على الطريق.
طلبت  TFOمن وحدات المرور التابعة للشرطة الحضور لتحریك حركة المرور .بعد وقت قصير طلب مكتب العمليات المالية إغالق
الطريق لمنع وقوع حادث.

.h

إدارة االتصاالت .طلبت  TFOلـ  NPAS44تخصيص قناة راديو شرطة منفصلة وتخصيصها إلدارة الحادث  ،نظرًا لزيادة حجم حركة
االتصاالت الالسلكية .وطُلب الح ًقا تقسيمها إلى قناتين منفصلتين  ،واحدة للتعامل مع الحريق واألخرى للتعامل مع النازحين.
هذه العملية شائعة في الحوادث واسعة النطاق وتسهل التواصل الفعال  ،وهو أمر أساسي لإلدارة الفعالة للحادث واالستجابة
له.

.i

منع الجریمة .كلفت الشرطة طاقم الـ  NPAS51بتحديد مكان الشخص المشتبه في قيامه بنهب شقق تم إخالؤها بالقرب من
برج جرینفيل بعد ظهر يوم  14يونيو (بين الساعة  14:08و  15:24تقريبًا).

المالحظات

20

مروحيات الشرطة في حريق برج جرينفيل

الشکل 15

المالحظات

21

مروحيات الشرطة في حريق برج جرينفيل

المالحظات

22

مروحيات الشرطة في حريق برج جرينفيل

7

طيارو الـ NPAS

7.1

كانت هناك  11عملية نشر  NPASالی برج جرینفيل في  14یونيو  2017حلق ثمانية طيارين مختلفين بهذه الطائرات .طيار
واحد طار لثالث مهمات ،واحد طار مهمتين وستة طيارين طاروا مهمة واحدة لكل منهما .قدم جميع الطيارين سردهم .يتمتع
جميع الطيارين بخبرة عالية ولديهم سنوات عديدة من الخبرة في قيادة طائ رات الهليكوبتر العسكرية في مجموعة متنوعة
من السيناريوهات .توضح حسابات الطيارين بالتفصيل كيفية وضعهم للطائرة من أجل تحقيق مهامهم مع الحفاظ أي ً
ضا على
سالمة الطاقم والطائرة .تم تلخيص الجوانب ذات الصلة من حساب كل طيار أدناه .للحفاظ على سرية الطيار  ،يشار إليهم
باألرقام.

7.2

الطيار  - 1قائد الطيارين في NPAS
يقود الطيار القائد  ،الطيار  ، 1المروحيات منذ عام  ، 1991مع ذراع األسطول الجوي وأسراب التدريب وكطيار في البحث
واإلنقاذ .لقد شارك في مجموعة متنوعة من عمليات اإلنقاذ البرية والبحرية باإلضافة إلى العمليات العسكرية والتدريبات
البريطانية حول العالم .الطيار  1كان يقود طائرات هليكوبتر للشرطة منذ  ، 1999وهو مدرب مروحية وممتحن ومؤهل في
S31
إدارة سالمة الطيران .يطير الطيار  1بانتظام كطيار تشغيلي في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

7.3

الطيار  1لم يطير بطائرة هليكوبتر في برج جرينفيل ولكن تمت استشارته في تاريخ الحق لتقديم لمحة عامة عن عمليات
طائرات الهليكوبتر  ،بما في ذلك التحليق بالقرب من الحرائق  ،وإبداء رأيه في التحليق بالقرب من برج جرينفيل وقت الحريق
 ،بعد أن تم عرض عدد من الصور عليە للبرج المشتعل من زوايا مختلفة .أوضح الطيار  1أن الطيران بالقرب من الحرائق
يسبب عدة مشاكل .أوالً  ،يؤثر الهواء الساخن على استقرار المروحية من التيار الصاعد .ثانيًا  ،قد يتسبب الدخان المنبعث
من الحريق في توقف المحركات (بسبب استنفاد األكسجين) يسمى "اللهب خارجًا" .بعد فحص صور الحريق  ،بما في ذلك
السقف  ،قال الطيار  1إنه حتى في حالة عدم وجود حريق  ،لم يكن ليهبط بطائرة هليكوبتر على السطح .أثناء الحريق ،
كان من الخطير جدًا الطيران بالقرب من البرج أو التحليق بالقرب من السطح  ،بسبب الحرارة والدخان والحطام .المسافة
المناسبة من البرج للطيران في ظل هذه الظروف ستكون حوالي نصف ميل بحري ( 926م ؛  3038قدمًا)  ،و 1500-800
قدم في االرتفاع فوق األرض .كانت الحرارة المتصاعدة من السطح ستمنع المروحية من االقتراب من السطح ولم يكن
ليحاول ذلك .قد تعني الحرارة والدخان والحطام احتمال حدوث عطل بالمحرك وسيتبع ذلك تحطمًا  ،مما قد يؤدي إلى مقتل
S31
الطاقم واألشخاص على األرض  ،وإعاقة استجابة خدمة الطوارئ للحريق.

7.4

أوضح الطيار  1الحد األدنى لالرتفاع المحدد المنصوص عليه في دليل عمليات ( NPASالفقرتان  5.7.2و  .)5.7.3في الليل ،
يجب أال تعمل طائرات الهليكوبتر على ارتفاع أقل من  500قدم فوق األجسام (لذلك ال تقل المسافة عن  500قدم من قمم
المباني) ومسافة  1كيلومتر ( 3280قدمًا) أفقية من تلك األجسام .في اليوم  ،يقل هذا إلى  200قدم فوق األجسام  ،مع
ارتفاع ال يقل عن  300قدم فوق سطح األرض .لذلك  ،إذا كان جميع الطيارين يحلقون وف ًقا لهذا المطلب  ،فلن تكون أية
طائرة هليكوبتر أقرب إلى قمة برج جرينفيل بأكثر من  200قدم فوقه  -إذا كانوا سيطيرون فوقه مباشرة .عالوة على ذلك ،
تعمل أنظمة الكاميرا المستخدمة في طائرات الهليكوبتر بشكل أكثر فاعلية على ارتفاع  1500-800قدم فوق الجسم الذي
ً
فعاال إال على مسافة تساوي ثالثة أضعاف قطر الدوار  ،وهو ما يقرب من
يتم عرضه .وف ًقا للطيار  ، 1ال يكون غسيل الدوار
 110قدمًا تحت المروحية S31.هذا موضوع تقرير الخبراء  ،الفصل .8

7.5

الطيار  - 2الطيار NPAS 44
في برج جرينفيل 02:44 - 01:44
أصبح الطيار  2طيارًا لطائرة هليكوبتر في عام  1993وقضى  10سنوات في الجيش البريطاني قبل االنضمام إلى وحدة الدعم
الجوي لشرطة مانشستر الكبرى ( )ASUفي عام  2003لمدة عامين .انضم إلى  MPS ASUبعد ذلك حيث أمضى أكثر من
 12عامًا كطيار لطائرة هليكوبتر  ،بلغ مجموعها أكثر من  6000ساعة طيران .لديه خبرة في أنواع مختلفة من طائرات
الهليكوبتر في مجموعة متنوعة من الظروف بما في ذلك مناطق الصراع .تم تدريبه على طيران اإلنقاذ في حاالت الطوارئ
 ،والتي تستخدم في حاالت مثل تحطم الطائرات  ،والتي تختلف عن عمليات البحث واإلنقاذ العادية .كما أنه من ذوي الخبرة
في الهبوط واإلقالع من مهابط طائرات الهليكوبتر المرتفعة .في  14من يونيو تلقى الطيار  2وطاقمه مكالمة حول برج جرينفيل
من .NPAS Controlاتصل قائده التكتيكي  ، PC Barker ،بالشرطة و  LFBلتحديد ما يطلبونه من المروحية .طُلب منهم تقديم
لمحة عامة عن الحريق عبر وصلة الفيديو إلى غرفة التحكم  MPSومركبة قيادة  .LFBلذلك أكمل الطيار  2مدارات البرج
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للحصول على عرض  360درجة لمدى الحريق .أثناء القيام بذلك  ،كان يفكر باستمرار في سالمة الطائرة  ،وتجنب الدخان
بسبب تأثيره على الطائرة والطاقم  ،وتجنب االقتراب الشديد من الحريق ألنه قد يتسبب في حدوث مشكالت في الرحلة
ً
(من الحرارة)  ،والحرارة (التي تسبب الذوبان والسخونة الزائدة)  ،وسقوط الحطام .كان أي ً
مدركا للضوضاء التي يمكن أن
ضا
تحدثها الطائرة على سمع رجال اإلنقاذ  ،وبالتالي لم يقترب أكثر من  1500قدم من البرج .لقد طاروا على ارتفاع ثابت من
حوالي  2000-1500قدم لتوفير منصة ثابتة للكاميرات وتقليل الضوضاء على األرض .ويذكر أن كاميرا التصوير الحراري كانت
قليلة االستخدام بسبب الحرارة الشديدة .تم تكليف الطاقم باإلبالغ عن انتشار الحريق عبر برج جرينفيل والمباني األخرى.
كما أبلغوا عن تطور حالة مرورية خطرة على الجسر العلوي لـ  ، A40وطلبوا إغالق الطريق  ،وساعدوا في تحديد طرق
الوصول لمركبات الطوارئ .وافق الطيار  2وطاقمه على أن الهبوط على السطح لم يكن ممكناً .كان عليهم العودة إلى
S332
القاعدة قبل وصول الطائرة التالية بسبب مشكلة فنية في الطائرة.
7.6

الطيار  - 3طيار أول NPAS 13 -
في برج جرينفيل 04:32 - 02:55
بدأ الطيار  3بتحليق مروحيات مع الجيش البريطاني في عام  .1989من عام  1996إلى عام  1999كان مدرس طيران أول
للجيش األسترالي .لديه خبرة تزيد عن  6500ساعة طيران .قام الطيار  3بتجريب االنتشار الثاني خالل ذروة حجم الحريق
وشدته .عند الوصول  ،ناقش الطواقم الثالثة الموقف شفهياً وقاموا بتقييم المخاطر .لقد فكروا فيما إذا كان بإمكانهم الهبوط
على السطح وقرروا أنهم ال يستطيعون ولم يكونوا قادرين قانونيًا على الهبوط على منصات طائرات عمودية مرتفعة يتطلب
تدريبًا محددًا لم يكن لديهم .ذكر الطيار  3أن التيار الصاعد والحرارة والدخان والحطام جعل من الخطر للغاية الهبوط على
السطح .كما أنها لم تكن مجهزة برافعات أو معدات بحث وإنقاذ متخصصة .يقول الطيار  3إنه طار بالطائرة على ارتفاع يتراوح
بين  800و  2000قدم ولكنه غير متأكد من المسافة األفقية بعيدًا عن البرج  ،على الرغم من أنه بعيد .ويذكر أنه لم يكن
S87
االقتراب آمنًا بسبب الحرارة والدخان والحطام.

7.7

الطيار  - 4طيار الـ NPAS 64
في برج جرينفيل 06:10 - 04:30
أصبح الطيار  4طيارًا في  1999وقضى ست سنوات في الطيران من وإلى منصات النفط في بحر الشمال  ،قبل أن يقضي
 10سنوات في الطيران في ظروف بيئية مختلفة حول العالم .لديه خبرة في قيادة مجموعة متنوعة من الطائرات ذات
األجنحة الدوارة والثابتة .انضم الطيار  4إلى  NPASفي عام  2017وبحلول  14يونيو  2017حصل على  5860ساعة طيران
دوارة .في برج جرینفيل ،وضع الطيار  4الطائرة للسماح لـ  TFOsبتحديد مكان الناجين والمساعدة في توجيه رجال اإلطفاء.
كان على علم بمواقعهم وضجيج الطائرة  ،وال يريد أن يعيق االتصال بين أطقم اإلنقاذ .ويقدر أنه طار المروحية على مسافة
ال تزيد عن  150مترًا أفقيًا من البرج ألن الكاميرات ال تتطلب اقترابًا من الطائرة  ،وكان يتجنب االقتراب بسبب الدخان .كما
تم تكليفهم بالتحقق مما إذا كان هناك أي أشخاص على السطح .بعد حوالي  10دقائق من تفتيش السقف بالكاميرات ،
توصلوا إلى أن األجسام المرفرفة هي ما قد يخطئ الشهود في فهمه ألشخاص على السطح .نظر الطيار  4في جدوى
اإلنقاذ على السطح  ،لو كان هناك أشخاص على السطح  ،لكنه قرر أنه لم يكن ممكنًا ألنه ال يوجد مكان للهبوط والدخان
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واللهب يتصاعدان بشكل مستقيم.

7.8

الطيار  - 5طيار الـ NPAS 13
في برج جرینفيل 14:07 – 12:23 ,11:08 – 09:43 ,07:35 – 06:12
كان الطيار  5طيارًا في الجيش البريطاني لمدة  12عامًا  ،حيث كان يقود مجموعة متنوعة من طائرات الهليكوبتر في القتال.
انضم الطيار  5إلى  NPASبعد تركه الجيش في عام  .2015طار بثالث مهمات إلى برج جرينفيل .في البداية  ،كان على علم
بوجود مروحية إخبارية  ،رغم أنها لم تكن تحلق بالقرب من البرج .كان مصدر القلق الرئيسي للطيار  5هو الدخان المنبعث
من المبنى  ،والذي كان خطيرًا على الطائرة .وبالتالي  ،فقد تجنب الدخان باستثناء المناسبة الغريبة التي اضطر فيها إلى
الطيران عبرها أو بالقرب منها  ،على الرغم من أن هذا تم تقليله إلى الحد األدنى وطار عالياً .خالل االنتشار األول  ،كان
للطيار  5سببا في الطيران إلى ارتفاع حوالي  400قدم وحوالي  250مترًا ( 820قدمًا) من المبنى .كان هذا بسبب الحاجة
إلى التركيز على رجل محاصر حول الطابق  7والحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات حول وضعه واعطائها الی .LFB
تم انقاذ الرجل في وقت الحق .بالنسبة للمهمتين الثانية والثالثة  ،طار الطيار  5کالعاد ًة على ارتفاع حوالي  245مترًا (800

المالحظات
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قدمًا) ومسافة  700متر ( 2300قدمًا) من البرج حيث لم تكن هناك حاجة للتحليق بالقرب منه .شعر الطيار  5بهذه المهام
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وكان الدور الذي تؤديه جيدًا ضمن اختصاصهم ومهاراتهم.
7.9

الطيار  - 6الطيار NPAS 16
في برج جرينفيل 08:36 - 07:35
كان الطيار  6طيارًا بالجيش البريطاني لمدة سبع سنوات وكان مهندس مروحية قبل ذلك .حلق بطائرات هليكوبتر وطائرات
ثابتة الجناحين في التدريب واالختبار وحاالت التشغيل في مجموعة متنوعة من السيناريوهات  ،بما في ذلك مناطق الصراع
في جميع أنحاء العالم .أثناء طيران باألباتشي  ،سيتحكم الطيار  6في الكاميرات باإلضافة إلى القيادة  ،مما منحه تقديرًا
ألفضل طريقة لوضع الطائرة من أجل االستخدام األمثل للكاميرا .انضم الطيار  6إلى  NPASفي عام  .2015في برج Grenfell
 ،طارت المروحية على ارتفاع فوق األرض بين  213م و  610م ( 700قدم و  2000قدم)  ،ولكن بشكل أساسي حوالي 460
م ( 1500قدم) أثناء انتشارها .وقد وفر هذا أفضل مجال رؤية للكاميرات وقلل من الضوضاء لألشخاص على األرض .ويقدر أن
المروحية كانت على بعد كيلومتر واحد ( 3280قدمًا) من البرج .تجنب الطيار  6االقتراب من البرج ولم يطير فوقه لتجنب
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الحرارة والدخان والحطام.

7.10

الطيار  - 7طيار الـ NPAS 64
في برج جرینفيل 12:24 – 11:09 & 09:44 – 08:31
كان الطيار  7طيارًا لطائرة هليكوبتر تابعة للجيش البريطاني من عام  1984حتى عام  ، 2002حيث كان يحلق بطائرات
هليكوبتر مختلفة في سيناريوهات مختلفة حول العالم .في عام  2002التحق بالشرطة كطيار .يعتبر الطيار  7أي ً
ضا طيارًا
تدريبيًا  ،حيث يجري اختبارات وتقييمات لطياري  NPASاآلخرين  ،وتدريب طيارين جدد للعمل في دور الشرطة .لديه خبرة
تجريبية تزيد عن  6000ساعة .قام الطيار  7بمهمتين إلى برج جرینفيل .لدى وصوله في المرة األولى  ،كان على علم
بطائرة إعالمية كانت خارج منطقة جوية محظورة بمسافة ميلين .لكلتا عمليتي النشر  ،طار الطيار  7في مدارات حول
المبنى لتنفيذ مهامهم ويعتقد أنه طار على ارتفاع  800قدم إلى  1000قدم ومسافة ½ إلى  1کم ( 3280-1640قدمًا) من
البرج حيث لم تكن ه ناك حاجة للتحليق بالقرب أو األسفل و تعمل الكاميرا بشكل أفضل عند هذه المسافة .لم يطير عبر
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الدخان  ،وتجنبه ألن الدخان والجسيمات يمكن أن تسبب مشاكل في المحرك.

7.11

الطيار  - 8طيار الـ NPAS 51
في برج جرينفيل 15:24 - 14:08
يشرح الطيار  8أنه طار المروحية على ارتفاعات مختلفة من أجل تحقيق أفضل زوايا الكاميرا لوصلة تنزيل الفيديو إلى LFB
والشرطة .ويقدر أنه طار على ارتفاع  1000قدم تقريبًا .يعمل عاد ًة على ارتفاع يتراوح بين  1000قدم و  1500قدم وتكون
الكاميرا أكثر فعالية على ارتفاع حوالي  1500قدم .قدّر أن المسافة األفقية بينه وبين البرج هي ميل حيث لم تكن هناك
ً
وإدراكا منه للدخان القادم من البرج واالنجراف في اتجاه شمالي غربي  ،طار الطيار  8أعلى  ،فوق الدخان
حاجة لالقتراب
 ،عندما كان يدور حول المبنى في هذا االتجاه .سيشكل الدخان خطرًا على الرؤية ومخاطرًا صحية له وألفراد الطاقم حيث
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ال يوجد ما يمنعه من دخول المقصورة.

7.12

الطيار  - 9طيار الـ NPAS 44
في برج جرينفيل 16:05 - 15:50
الطيار  9أمضى  16عامًا كطيار بحث وإنقاذ في سالح الجو الملكي  ،حيث شارك في عمليات االنتشار حول العالم .بعد
سالح الجو الملكي البريطاني  ،أمضى تسعة أشهر كطيار مدني في هولندا ثم انضم إلى  NPASفي عام  .2016يتمتع
الطيار  9بخبرة في قيادة أنواع مختلفة من الطائرات  ،بما في ذلك  .EC145يوضح الطيار  9أنه يدرك جيدًا قدرات EC145
والحاجة إلى توخي الحذر في بعض الظروف البيئية  ،مثل الدخان والحرارة .وصف الطيار  9برج جرینفيل بأنه "مشتعل" عندما
S284
وصلوا وكيف انهم بقوا في مكان الحادث لمدة  15دقيقة فقط.

8
8.1

غسيلغسيل المحرك  -دليل الخبراء
المقدمة

المالحظات
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8.1.1

كلفت عملية  Northleighالدكتور  RH Markiewiczمن مختبر علوم وتكنولوجيا الدفاع ( )DSTLإلكمال تحليل وإعداد تقرير
عن اآلثار المحتملة لغسيل دوار المروحية على تطوير حريق برج  .Grenfellالدكتور  Markiewiczهو خبير معترف به في
غسيل الطائرات المروحية وهو مستقل عن التحقيقات المحيطة ببرج جرینفيل .تم تقديم مسودة تقرير في  18سبتمبر
 2018والتقرير النهائي المقدم في  5أكتوبر  157 .2018ما يلي هو ملخص للجوانب من التقرير لتقديم لمحة عامة عن التحليل
 ،وشرح غسيل الدوار واالستنتاجات.

8.2

مبادئ الغسيل الدوار

8.2.1

يشير مصطلح الغسل الدوار لطائرة الهليكوبتر إلى التدفق المضطرب لتدفق الهواء إلى أسفل (غسيل ألسفل) وجانب
(غسيل جانبي) الذي يتم إنشاؤه أسفل طائرة هليكوبتر حيث تولد الشفرات الدوارة قوة رفع .عندما تحلق المروحية  ،يتم
سحب الهواء من فوق الشفرات الدوارة ويمر عبر الدوارات .تحت الدوارات  ،يتم توجيه الهواء ويتسارع حتى يصل إلى ذروته
في السرعة  ،ثم ينتشر ويتناقص في القوة( .الشکل  16من التقرير)

8.2.2

الشکل  :61الهليکوبتر داونواش

8.2.3

عندما تهبط المروحية رأسياً وتقترب من األرض تتغير قوة واتجاه الهبوط ؛ تنخفض قوة الغسيل الجانبي بينما تزداد قوة
الغسيل الجانبي بشكل كبير (الشکل .)17

8.2.4

تنطبق المبادئ المذكورة أعاله على طائرات الهليكوبتر في وضع التحليق أو التحرك بسرعة منخفضة جدًا .أثناء السير إلى
األمام  ،سوف يسير اتجاه دوران المروحية خلف الطائرة .وستتأثر زاوية هذا النشاط بسرعة الهليكوبتر وسرعة الغسل .كلما
زادت السرعة كلما قلت سرعة الغسل حيث يتم دفع تدفق الهواء أسفل المروحية مباشرة إلى أسفل المجرى بسرعة
كبيرة .يؤدي تأثير الرياح إلى حدوث تنبيه مشابه  ،عن طريق دفع الغسالة الدوارة بعيدًا عن أسفل الطائرة (الشکل .)18

8.2.5

الشکل  :17غسيل الهليكوبتر وتغيير الجوانب مع الهبوط

الشکل  :20الهليکوبتر داونواش

المالحظات

الشکل  :621تنبيه الدوار أثناء الحركة األمامية

26

مروحيات الشرطة في حريق برج جرينفيل

8.2.6

الشکل  :18تنبيه الدوار أثناء الحركة األمامية

8.2.7

تقل قوة الغسيل النازل مع زيادة المسافة من الدوارات وتصبح غير مهمة عند حوالي ثالثة أقطار للعضو الدوار أسفل الدوارات.
كان أكبر قطر دوار لطائرة هليكوبتر موجودة في برج جرينفيل  11مترًا ( .)NPAS44 - EC145C2لذلك  ،يمكن أن يكون لـ
 EC145تأثير على النار فقط إذا كان أقرب من  33مترًا ( 108قدمًا) فوق النار (وهو رقم متحفظ) .استخدمت عمليتا نشر فقط
 ، EC145 (NPAS44الذي تم نشره مرتين في حوالي  1:44صباحًا و  3:50مساءً).

8.2.8

استخدمت جميع عمليات النشر األخرى طائرات هليكوبتر  EC135بقطر دوار أقصر يبلغ  10.2متر .لذلك  ،يمكن أن يكون لـ
 EC135تأثير على الحريق فقط إذا كان أقرب من حوالي  31مترًا فوق النار.

8.2.9

كانت طائرات الهليكوبتر اإلعالمية هي طائرات  AS355F2 Ecureuil IIالتي يبلغ قطرها الدوار  10.69مترًا  ،لذا من المحتمل
أن يكون لها تأثير على النار فقط إذا كانت أقرب من  32مترًا فوق النار.

8.2.10

يمكن أن يكون للغسيل الجانبي تأثير فقط ضمن مسافة أفقية بقطر دوار واحد من الجسم.

8.3

تحليل

8.3.1

لقد فحص التحليل بياناتا لمسار الرادار من سبع محطات رادار مختلفة مقدمة من خدمة الحركة الجوية الوطنية (.)NATS
تم توفير البيانات لجميع طائرات الهليكوبتر الثماني الموجودة في برج جرینفيل (ست طائرات  NPASوإعالميتان) .تم تحديد
مواقع وارتفاع كل طائرة هليكوبتر بالنسبة لبرج جرينفيل للفترة من  00:30إلى  16:00يوم  14يونيو ( 2017على الرغم من
وصول أول طائرة هليكوبتر في حوالي الساعة  1:44صباحًا) .كما تم أخذ الظروف الجوية المحيطة (درجة الحرارة وسرعة
الرياح واتجاهها) ونوع الطائرة وأوزانها ووجود مبانٍ مجاورة أخرى في االعتبار في التحليل.

8.3.2

تم تسجيل برج جرينفيل على ارتفاع  67.3مترًا مع ارتفاع مستوى األرض بمقدار  11مترًا فوق متوسط مستوى سطح البحر.
لذلك  ،يبلغ ارتفاع قمة البرج حوالي  78مترًا ( 257قدمًا) فوق مستوى سطح البحر .مع األخذ في االعتبار أن المسافة
الرأسية لثالثة أقطار للدوار هي األقرب الالزمة للغسيل العكسي للتأثير المحتمل على الحريق ( 33مترًا ألكبر الدوارات
الموجودة)  ،فإن أدنى ارتفاع يمكن أن تؤثر فيه الهليكوبتر على انتشار الحريق هو حوالي  111مترًا ( 365قدمًا) فوق مستوى
سطح البحر.

8.3.3

لذلك قرر الدكتور ماركيفيتش أن أية رحلة تقل عن  400قدم (حوالي  122مترًا) يجب أن تتطلب مزيدًا من التحقيق .بسبب
االختالفات في إلكترونيات الطيران  ،تم تطبيق هامش إضافي يبلغ  100قدم ( 30.48م) .لذلك  ،تم استخدام رقم متحفظ
للغاية يبلغ  500قدم ( 152.4مترًا) للتحقيق.

8.3.4

تم تعيين حد أفقي يبلغ  27مترًا ( 88.58قدمًا) كمحرك لمزيد من التحليل.
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8.4

االستنتاجات

8.4.1

تم تلخيص النتائج الخاصة بكل طائرة من الطائرات الثماني في الجدول  3أدناە .خلص التحليل إلى أنه لم تقترب أي من
الطائرات الثماني في أي وقت من قرب برج جرينفيل بدرجة كافية بحيث يمكن للغسيل الدوار أن يصطدم بالمبنى .كانت
الطائرة إما على مسافة أفقية آمنة أو ارتفاع آمن أو كليهما .يأخذ هذا في االعتبار ظروف الرياح وتأثيرها على اهتزاز الدوار
 ،ووجود المباني الشاهقة األخرى في المنطقة المجاورة .في هذه الحالة  ،لن يكون لظروف الرياح أو المباني الشاهقة أي
تأثير كبير على غسيل الدوار.

8.4.2

الجدول  :3نتائج تحليل الدوار
ادنی ارتفاع
(إلى أقرب متر)

الهليکوبتر
عالمة النداء

مودیل الطائرة

التسجيل

NPAS44

EC145 C2

G-DCPB

NPAS13

+EC135 T2

G-POLF

(بينما يزيد عن  750م
بعيدا أفقيا)

NPAS64

+EC135 P2

G-EMID

164

(بينما ليس اقل من
235م ارتفاعا)

NPAS16

+EC135 P2

G-TVHB

157

67

NPAS51

+EC135 T2

G-POLF

237

(بينما ليس اقل من
328م ارتفاعا في )13:28

(وسائط) غير
معروفة

AS355 F2
Ecureuil II

G-TVHD

235

258

(وسائط) غير
معروفة

AS355 F2
Ecureuil II

G-UKTV

174

220

136

(بينما  191مترًا أفقيًا)

132

أقرب مسافة أفقية
(باالمتار)
97
41

(بينما ليس اقل من
285م ارتفاعا)

75
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8.4.3

قام مهندس ومحقق من فرع التحقيق في الحوادث الجوية ( )AAIBبمراجعة تقرير غسيل الدوار في  5يوليو  .2019كان
ف الحتياجات تحقيق
الغرض من هذا االستعراض هو الحصول على رأي خبير مستقل بشأن معيار التقرير  ،للتأكد من أنه كا ٍ
176
عملية  .Northleighكان المهندس واث ًقا من أن تحليل وتقرير الدكتور  Markiewiczكافيان لمتطلبات التحقيق.

9

تسجيالت مكالمات الطوارئ

9.1

يتم تسجيل المكالمات الهاتفية التي يتم إجراؤها لخدمات الطوارئ .عند االتصال بالرقم  ، 999يتصل المتصل مبدئيًا بعامل
الهاتف طوارئ الـ  .BTيسأل عامل الهاتف لـ  BTعن خدمة الطوارئ التي يطلبها المتصل قبل توصيل المكالمة بتلك الخدمة.
يتم تسجيل المكالمات من نقطة االتصال بعامل الهاتف لـ  .BTتُعرف الفترة السابقة إلعادة التوجيه إلى خدمة الطوارئ
عمومًا باسم التسجيل " ." BT pre-Exchangeلعدد من األسباب قد ال تكون المكالمة متصلة بمشغل خدمة الطوارئ  ،مثل
إنهاء المتصل للمكالمة أو قطع المكالمة .في حالة انقطاع المكالمة قبل تحديد الخدمة  ،أو في حالة عدم قدرة المتصل
272
على تحديد الخدمة  ،يتم تحويل المكالمة إلى الشرطة.

9.2

تمت مراجعة جميع تسجيالت المكالمات المتعلقة ببرج جرينفيل التي تم إجراؤها أثناء الحريق من أجل تحديد تلك التي
هي ذات صلة بهذا التحقيق .يتم تضمين تلك التسجيالت ذات الصلة في التحليل التفصيلي المقدم في القسم  10من هذا
التقرير .يتعلق عدد من المكالمات بأشخاص يزعمون أنهم يستطيعون رؤية أشخاص على سطح برج جرينفيل  ،وربما يلوحون
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طلباً للمساعدة .وتأكد الح ًقا أنه لم يصعد أي شخص إلى السطح نظرًا لتعذر الوصول إليه ولم يتم العثور على أي رفات من
السطح .من المرجح أن األجسام التي تتحرك على السطح قد تم الخلط بينها وبين التلويح .في بعض األوقات طوال الليل
 ،كان  LFBغير قادر على الرد على الحجم الكبير غير المعتاد للمكالمات  ،وبالتالي تم تحويل عدد من المكالمات إلى خدمات
 Fire & Rescueاألخرى ( Essexو  Kentو  .)North Westال تحتوي تسجيالت المكالمات على أصوات مروحية ملحوظة.
9.3

يعد التوقيت الدقيق لمكالمات  999معقدًا نظرًا للعملية المتضمنة في إجراء المكالمة .يجب أن تنتقل المكالمة من سماعة
الهاتف للمتصل  ،عبر نظام الهاتف إلى مقسم  BTحيث يتم توجيهها إلى لوحة تبديل خدمة الطوارئ ويتم تمريرها أخيرًا
إلى عامل الهاتف .تقوم جميع أنظمة اال تصاالت السلكية والالسلكية المختلفة بجمع بيانات الوقت مع تقدم المكالمة خالل
العملية الشاملة وفي بعض الحاالت في مراحل مختلفة من المرور عبر نظام واحد .لن يكون الوقت الذي يتم فيه إجراء
مكالمة من الهاتف هو نفس الوقت الذي يحاول فيه مشغل  BTتوصيل تلك المكالمة بخد مة الطوارئ  ،والتي بدورها ستكون
مختلفة عن الوقت الذي يجيب فيه مشغل خدمة الطوارئ .يحاول هذا التقرير أن يكون متس ًقا وواضحًا فيما يتعلق بالبيانات
ً
معروفا  ،فإن الوقت المشار إليه هو الوقت الذي تم فيه تسجيل المكالمة
المستخدمة عمومًا لإلشارة إلى وقت .عندما يكون
على أنها متصلة بمشغل  . BTفي حالة عدم توفر هذه البيانات  ،يتم استخدام الوقت الذي سجل فيه نظام خدمة الطوارئ
للرد على المكالمة بدالً من ذلك .قد تختلف األوقات المذكورة لمكالمات معينة في تقارير أخرى عن تلك المستخدمة هنا
ولكن هذا ال يعني أن تلك األوقات غير دقيقة .قد تستخدم التقارير المختلفة مرج ًعا زمنيًا مختل ًفا لالتساق الداخلي أو بسبب
السياق المحدد.

10

تحركات األشخاص داخل برج جرينفيل أثناء الحريق

10.1

المقدمة

10.1.1

ما يلي هو تحليل لألدلة لتحديد كيف ولماذا تحرك الناس داخل المبنى أثناء الحريق .يعتمد هذا التحليل بشكل أساسي
على األدلة الموجودة في تسجيالت المكالمات  999وشهادات الشهود من الناجين الذين نجوا من الحريق وشهود آخرين
بما في ذلك أولئك الذين تحدثوا إلى األشخاص داخل البرج أثناء الحريق وكذلك رجال اإلطفاء .لقد خضعت تحركات األشخاص
في البرج في ليلة الحريق بالفعل لتحليل متعمق من قبل لجنة التحقيق  ،والتي استندت إلى مجموعة من األدلة أوسع
من هذا التقرير .ال يسعى هذا التقرير إلى تكرار هذا العمل  ،ولكن للنظر في الحركات المتعلقة بهذه الشروط المرجعية
المحددة  ،وبالتالي قد تختلف بعض التفاصيل عن تقرير المرحلة األولى  ،اعتمادًا على مصدر تلك المعلومات .من المهم
التأكيد على أن تحليل هذا الدليل ال ينبغي أن يُقرأ على أنه أي شكل من أشكال النقد ألولئك الذين حوصروا في البرج أو
حاولوا الفرار من النار  ،والذين فقد بعضهم حياتهم لألسف .يُنظر إلى كل طابق في برج جرينفيل بدوره  ،بدءًا من الطابق
العلوي  ،الطابق .23

10.2

الطابق 23

10.2.1

عندما اندلع حريق في برج جرينفيل  ،كان هناك  13شخصًا في الطابق  ، 23في جميع الشقق الست .بقي الـ  13جمي ًعا
على األرض في البداية وانضم إليهم  16شخصًا آخر من الطوابق السفلية أثناء الحريق ،بإجمالي  29شخصًا في الطابق
 .23من بين هؤالء الـ  ، 29هرب اثنان من المبنى عن طريق النزول على الدرج .توفی شخص ثالث عندما کان یحاول الخروج
ع لی الساللم .ولقي رجالن حتفهما نتيجة القفز أو السقوط من المبنى وتوفي کل الـ  24شخصا الذین بقوا على الطابق.

10.2.2
10.2.2.1

الشقة 205
کانت عائلة ندى تسکن الشقة  205؛ محمد صابر ندا (يشار إليه غالبًا باسم صابر) وزوجته فولورا ندا وابنهما البالغ شكيب.
نجت فولورا وشيكب من الحريق .ان سردهم األساسي هو المفتاح في فهم ما حدث في الطابق العلوي أثناء الحريق.
وتوفي محمد ندا بعد قفزه أو سقوطه من المبن ى .أثناء الحريق  ،صعد أربعة أشخاص إلى الطابق العلوي وانضموا إلى عائلة
ندى في شقتهم  ،حيث لقوا حتفهم فيما بعد.
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االسم
محمد صابر ندی
اصالح الجواهري
اصالح الجواهري
سکينة افراسيابي
فاطمة افراسيابي

العمر
57
64
27
65
59

ساکن  /زائر
شقة
شقة
شقة
شقة
شقة

،205
،196
،196
،151
،151

طابق 23
طابق 22
طابق 22
طابق 18
طابق 18

توفی
االرض خارجا
شقة 205
شقة 205
شقة 205
شقة 205

ملحوظة .اعتبارًا من  5مارس  ، 2019غير شكيب ندا اسمه إلى فرهاد ندا وغيرت فولورا ندا اسمها إلى شكيال ندا .يشار إليهم بأسمائهم
الجديدة في تقرير المرحلة  1من التحقيق في برج جرينفيل 225-222عالوة على ذلك  ،فإن اسم فولورا نيدا في البيان المقدم إلى GTI
هو فلورا ندا.
10.2.2.2

وصف شكيب وجوده في المنزل مع والدته ووالده عندما اشتم رائحة إشتعال .دخل إلى الردهة لكنه لم يستطع تحديد
مصدر الرائحة وعاد إلى شقته:
ً
جميعا إلى شققنا وبعد فترة وجيزة سمعنا الكثير من الضوضاء القادمة من الشقق في الطوابق
"عدنا
ً
ً
جميعا بحاجة إلى
األخرى  ،كان الناس يقرعون األبواب  ،وهم يصرخون بأن هناك حريقا في البرج وكنا
الخروج ...قررنا الخروج من الشقة عند سماع الضجة من خارج بابنا .لم نتمكن من رؤية أي حريق في
ً
قطعا صغيرة من العزل تتطاير في الهواء  ،لذلك لم يكن
هذه المرحلة  ،فقد رأت والدتي ضوء النار ورأيت
ً
جميعا أننا يجب أن نحاول أن نشق طريقنا إلى أسفل الدرج بسبب
لدينا أية فكرة عن مكان الحريق .قررنا
الضجة في الطابق السفلي ...صعدنا إلى الساللم ورأينا سكا ًنا آخرين من الشقق أدناه يشقون طريقهم
إلى االعلی الی الطابق  .23قال األشخاص الذين تحدثت إليهم إنه كان هناك حريق في الطابق السفلي
 ،ولم يكن هناك مخرج من المبنى وتم إخبار الجميع بالصعود  ،وسيتم إنقاذهم من قبل رجال اإلطفاء ،
ً
جميعا يشقون طريقهم إلى الطابق العلوي…
ولهذا السبب كانوا
ً
متأكدا
تحدثنا إلى عدد قليل من السكان عندما وصلوا إلى الطابق  23حيث كان هناك الكثير منهم  ،لست
ً
حريقا في إحدى الشقق أدناه
من األرقام ولكن كان هناك الكثير ممن يشقون طريقهم .قالوا لنا أن هناك
وأنه ال توجد طريقة للخروج من البرج .افترضنا أنهم حاولوا الخروج  ،لكن لم يتمكنوا من القيام بذلك ولهذا
جميعا في الشقق الستS146 .
ً
ً
جميعا يشقون طريقهم إلى الطابق  .23تفرقوا
السبب كانوا

في إحدى المراحل تحدث شكيب عبر الهاتف إلى رجل إطفاء كان بالخارج:
"قدم لنا رجال اإلطفا ء نفس النصيحة التي أخبرتنا أنهم في طريقهم إلحضارنا  ،وأخبرنا بالبقاء في
شققناS146 "...

اقتحم الحريق شقتهم في النهاية:
"كنا نشعر بالذعر ونركض في أرجاء الشقة غير مدركين لما يجب فعله وشعرنا بالعجز التام .لم يتم إخبارنا
بأي شيء عن الحريق حيث بدأS146 " ...
10.2.2.3

إشتمت فلورة الحارق وأبلغت محمد .ثم استعد الثالثة لمغادرة شقتهم .كما كانوا يتلقون مكالمات هاتفية من أشخاص
آخرين في الطوابق السفلية تخبرهم بالخروج من المبنى حيث كان هناك حريق S291،S81 .تابعت فولورا لتقول:
"عندما فتحت الباب األمامي وأردت المغادرة  ،رأيت حوالي أربعين شخ ً
صا في الردهة .ظهروا فجأة وكانوا
يطرقون أبواب الجيران وكانوا يصرخون لفتح األبواب  ،حيث كان هناك حريق في الطابق السفلي .رأيت
سيدتين إيرانيتين  ،السيدة سكينة وفاطمة وأي ً
ً
عاما مع والدتها من بين
ضا فتاة مصرية تبلغ من العمر 27
ً
األربعين شخ ً
صا  ،وكما عرفوني  ،أتوا إلى شقتنا ...أخبرتني سكينة أن هناك كانت حريقا في الطابق
ً
قادما في الطابق العلوي وأخبرتني أنه تم نصحهم من قبل رجال اإلطفاء بالصعود
السفلي وأنه كان
حيث سيتم الوصول إليهم بواسطة مروحية لكنني أخبرت سكينة أنه ال يوجد طريق هناك وأن فتحة
السقف مغلقة دائ ً
ما ...كان ابني يتحدث إلى صديق ...أخبروه أن رجال اإلطفاء قد وصلوا إلى الطابق
S81
العاشر ُ
ونصح الجميع من الطابق السفلي بالبقاء في الطابق العلوي وسيكون هناك شخص ما ".
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قالت فولورا  ،مشيرة إلى األشخاص اآلخرين الذين لجأوا إلى شقتها:
"كان الجميع على الهاتف مع أقاربهم وكان الجميع يأمل في أن تصل فرقة اإلطفاء وأن ال نتحرك من حيث
S81
كنا".
10.2.2.4

قرر محمد وفلورة وشكيب مغادرة الشقة عندما اندلع حريق .تذكرت فولورا:

"خرجت مع ابني واتخذت هذا القرار فجأة وفي اللحظة األخيرة حيث اشتعلت النيران في ممر
الشقة وأخبرت زوجي بالمجيء .قال لي إنه سيكون خلفنا مباشرة وبقي آخرون في شقتنا
وتحدثوا عبر الهاتف مع عائالتهم .عندما فتح ابني الباب األمامي  ،رأيت الردهة بأكملها مليئة
بالدخان ولم أتمكن من رؤية أي شيء بعيني ...آخر الكلمات التي سمعتها من زوجي كانت أنه
S81
ً
قطعا من مالبس مبللة لمن في شقتنا ...وقال إنه سيكون خلفنا مباشرة".
سيصنع
10.2.2.5

تم انتشال جثة محمد من خارج المبنى بعد أن قفز أو سقط على األرض في الساعة  2:40صباحًا .الموقع الدقيق الذي
S484
سقط منه غير معروف.

10.2.2.6

لم يتم إجراء مكالمات لخدمات الطوارئ من قبل محمد أو فلورة أو شكيب .أكد شكيب أنه كان ينقل النصيحة من  LFBبالبقاء
S146
في الشقة  ،التي تلقاها عبر الهاتف آخرون في الشقة.

10.2.2.7

إصالح ومريم الجواهري
كانت إصالح وابنتها مريم تعيشان في الشقة  ، 196في الطابق  .22أثناء الحريق  ،انتقلوا إلى الطابق العلوي من الشقة
جر إصالح أية مكالمات  ، 999بينما أجرت مريم أربع مكالمات  ،جميعها متصلة بـ  .LFBتم إجراء جميع
 205حيث توفوا .لم تُ ِ
المكالمات األربعة بعد انتقالها إلى الطابق  . 23مكالمة واحدة تذكر طائرة هليكوبتر .المقتطفات ذات الصلة من مكالمات مريم
مع  LFBأدناه (األوقات هي عندما تم الرد على المكالمة من قبل .)LFB
االتصال الساعة  01:29:59صبا ً
حا
"النار في منزلنا وكذلك في الطابق  ، 22الجميع في الطابق 23
إنها في شقتنا  ،لقد نفدنا منها  ،لقد اقتحمت مطبخنا.
ركضنا إلى شقة جيراننا ".
"كلنا عالقون في الطابق العلوي  ،واألبواب لن تفتح".

241,323

االتصال الساعة  01:38:15صبا ً
حا
ً
جميعا عالقون في الطابق  . 23كانت شقتنا تحت  ،ولم يكن هناك دخان فيها  ،وكانت األمور على
"نحن
242,244,324,325
ً
تماما ولكن فجأة اندلعت النيران في مطبخنا".
ما يرام

االتصال الساعة  01:54:22صبا ً
حا
"بدأت النار تصل إلى هنا اآلن  ،ليس لدينا مكان نذهب إليه ...نحن عالقون".
10.2.2.8

243,326

 02:25:38صباحا – اتصال بـ 999
أثناء اتصال مريم األخير برقم  ، 999أوضحت لمشغل  LFBأن سبعة منهم محاصرون وينفد الهواء وأن والدتها (إصالح) مصابة
بمرض السكري والربو .تقول عاملة الهاتف إنها ستتحدث إلى فرق اإلطفاء ثم تقول مريم ،
"هل يمكنك الحصول على مروحية أو شيء من هذا القبيل  ،هل يمكنك الحصول على مروحية أو شيء
ما إلخراجنا؟"
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المشغل يستجيب ،
"هناك  ،هناك واحد هناك  ،حس ًنا  ،حس ًنا  ،فرقة اإلطفاء في طريقهم اآلن  ،وهم يشقون طريقهم.

تقول مريم إن النيران اقتحمت غرفة النوم وتقول لها العاملة بإنهم بحاجة إلى المغادرة لكن مريم تقول إنهم حاولوا لكنهم
240،322
لم يتمكنوا من ذلك ألن المكان كان أسود بالكامل خارج الباب األمامي  ،وال يمكنهم التنفس وهو يحرق أعينهم.
10.2.2.9

تحدث نجل إصالح  ،أحمد الجواهري  ،إلى مريم عبر الهاتف عدة مرات أثناء الحريق .قال لها أن تغادر المبنى لكن مريم قالت
إنها ال تستطيع بسبب الدخان وعدم القدرة على الرؤية .وذكر أحمد أن مريم رفضت المغادرة مهما قال لها .قالت مريم
ألحمد إنهم حاولوا النزول على الدرج لكن كان هناك أشخاص آخرون يصعدون ويطلبون منهم الصعود  ،لذلك صعدوا إلى
الشقة  .205يؤكد أحمد أي ً
ضا أن مريم ربما كانت مترددة في المغادرة ألن والدتهما إصالح كانت معاقة وال تستطيع المشي
أو الركض بسرعة  ،ولم تكن مريم ترغب في تركها هناك .كان بإمكان أحمد أن يسمع صوت مروحيات في الخلفية عندما
يتصل هات ًفا بمريم S290 ،289.كما أخبرت مريم فرزانا الجواهري على الهاتف أنها حاولت النزول ولكن كما فعلوا  ،كان الناس
S288
يأتون ويخبرونهم بذلك .عد إلى الطابق العلوي وابق بالداخل.

10.2.2.10

الملخص
انتقلت مريم واإلصالح إلى الطابق  23قبل وصول أول طائرة مروحية .لذلك  ،لم يكن من الممكن تشجيعهم على التحرك
صعودًا بسبب وجود طائرة هليكوبتر .تشير الدالئل إلى أن إصالح ومريم تحركا صعودًا هربًا من النيران المتقدّمة وألن أشخاصًا
آخرين كانوا يصعدون  ،ويطلبون منهم فعل الشيء نفسه .بمجرد صعودهم  ،لم يتمكنوا من المغادرة بسبب الدخان الكثيف.
لم يتم إخبارهم أو إقناعهم من قبل الشرطة بأنه قد تكون هناك مروحية أو إنقاذ على السطح  ،وال يشير أي دليل من
الشهود إلى أنهم قرروا االستمرار في االعتقاد بأنه قد تكون هناك عملية إنقاذ بطائرة هليكوبتر .تم تقديم طلب مريم
للحصول على طائرة هليكوبتر بعد أن كانوا قد تحركوا بالفعل واعتقدوا أنهم محاصرون وأن جميع خيارات الهروب األخرى
استنفدت .عالوة على ذلك  ،أثناء المكالمة التي طلبت فيها مريم طائرة هليكوبتر  ،أوضحت أي ً
ضا كيف كانت النيران تبتلع
ً
مستحيال.
النوافذ من الخارج  ،األمر الذي كان من شأنه أن يجعل الهروب من النافذة

10.2.2.11

سکينة افراسيابي و فاطمة افراسيابي
عاشت سكينة في الطابق  . 18كانت أختها فاطمة في زيارة .أثناء الحريق  ،انتقل كالهما إلى الطابق العلوي من شقة
 205مع عائلة ندى في نفس الوقت تقريبًا مع مريم وإصالح .لم تقم سكينة وفاطمة بإجراء مكالمات إلى خدمات الطوارئ
أثناء الحريق.

10.2.2.12

يقدم سرد فولورا ندا نظرة ثاقبة عن سبب صعود سكينة وفاطمة:
ً
قادما الی الطابق العلوي وأخبرتني
أخبرتني سكينة أنه كان هناك حريق في الطابق السفلي وأنه كان
أن رجال اإلطفاء نصحوهم بالصعود حيث سيتم الوصول إليهم بواسطة مروحية لكنني أخبرت سكينة أن
S81
هناك لم يكن هناك مكان وأن فتحة السقف مغلقة دائ ً
ما" ...

10.2.2.13

تلقت سولماز ستار  ،ابنة أخ فاطمة وسكينة  ،اتصاالً من فاطمة:
"ثم أخبرتني فاطمة أنهم لم يكونوا في الطابق  18حيث كانت شقة سكينة وأنهم صعدوا إلى الطابق
 ، 23في الغرفة  .205قالت إنها كانت مع مالك الشقة  ، 205وأن سكينة كانت تعرف الرجل الذي يعيش
هناك  ،وأنه يتحدث الفارسية حتى يكونوا بأمان هناك  ،وأنها تعتقد أن الرجل يعرف مخر ً
جا ...قالت لي ان
هناك هي و سكينة  ،سيدة واحدة تعيش هناك [فولورا ندى]  ،رجالن [محمد وشكيب ندا]  ،وسيدتان
أخريان [إصالح ومريم الجواهري] في الشقة"S170 .
"أخبرتني فاطمة أنهم تركوا شقتهم بنية النزول على الدرج ومغادرة البرج ولكن عندما غادروا شقتهم ،
التقوا بسكان آخرين في الممرات وقيل لهم أال ينزلوا ألنهم كان هناك حريق داخل المبنى .أخبرتني
فاطمة أنها صعدت هي وسكينة إلى شقة الجيران في الطابقS292 "23.
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10.2.2.14

تحدثت سلماز إلى رجل إطفاء على األرض  ،فقال لها أن تخبر فاطمة بالبقاء في الشقة وعدم الذهاب إلى الممر بسبب
االزدحام الشديد وسيتم إنقاذهم .نقل سولماز هذه النصيحة إلى سكينة وفاطمة .تشير رواية سولماز أي ً
ضا إلى أن سكينة
كانت تتوقع إنقا ًذا من داخل المبنى  ،حيث طلبت سكينة من سولماز أن يطلب من  LFBأن يصعد المصعد إلى األعلى
حتى يمكن إنقاذهمS292،S170 .

10.2.2.15

كما صرح سولماز بما يلي:
"في مرحلة ما وصلت طائرة هليكوبتر  ،لم أتمكن من إخبارك بموعد وصولها  ،لكني أتذكر أنني كنت أعتقد
ً
أن الوقت كان متأخ ًرا ً
مظلما .عندما وصلت المروحية لم تكن النيران في أعلى المبنى
جدا  ،وكان ال يزال
ولهذا اعتقدت أنها موجودة إلنقاذ الناس .اقتربت المروحية ً
جدا من قمة المبنى وظلت هناك لفترة طويلة.
عندما جاءت المروحية  ،أخبرت فاطمة أن هناك مروحية وكانت هناك لمساعدتها  ،قلت لها أن تبقى
مسترخية"S170 .
ً
"الحقا  ،كانت هناك مروحية تحلق حول البرج اعتقدت أنها كانت موجودة إلنقاذ األشخاص المحاصرين
في أعلى المبنى .سألت فاطمة عما إذا كانت تسمع المروحية لكنها قالت إنها ال تسمعها .قلت إنه ربما
كان هناك إلنقاذها "S292 .

10.2.2.16

تحدثت سكينة وفاطمة إلى نجل سكينة  ،شاروخ أغالني  ،في عدد من المكالمات .أخبروه أنهم صعدوا إلى الطابق 23
للهروب من النار .لقد حاولوا المغادرة لكنهم لم يتمكنوا من ذلك ألن الدخان كان کثيرا ولم يكن هناك مفر  ،وقيل لهم أي ً
ضا
أن يعودوا إلى شققهم .وأضاف شاروخ أن سكينة وفاطمة كانا يتصوران طوال الوقت أنهما سينقذهما رجال اإلطفاء وأن
المروحيات ستنقذهما .إن تأكيده على اعتقاد سكينة بأنه قد يتم إنقاذهم بواسطة مروحية يتوافق مع رواية فولورا ندا بأن
سكينة أخبرتها بذلك عندما وصلت إلى الطابق  .23كما ذكرت شاروخ أن سكينة عانت من التهاب مفاصل حاد في ركبتيها
S294 ،S293
مما يعني أنها لم تكن قادرة على صعود أو نزول السلم.

10.2.2.17

مكالمات الطوارئ من أشخاص آخرين يعيشون في الطابق  18تشير إلى أن السكان اآلخرين يعتقدون أي ً
ضا أنهم محاصرون
في المبنى وغير قادرين على النزول .تم تلقي مكالمات طوارئ من أشخ اص يقولون إنهم محاصرون في شققهم في
250،252 -248
الطابق  18بسبب الدخان أو الحريق.

10.2.2.18

شاهيد وسيدة أحمد كانا يسكنان الشقة  ، 156الطابق  18ونجيا من الحريق .شاهد شاهيد كرة نارية تتقدم إلى الخارج
من المبنى  ،مما تسبب في انفجار نافذته للداخل حتى تركوا شقتهم .في الساللم بالطابق  18كان هناك ارتباك بين
S120،S119
الناس بسبب عدم معرفة مكان الحريق وكان الناس يحاولون الصعود بدالً من النزول.

10.2.2.19

هناك أمثلة أخرى ألشخاص الطوابق العليا یصعدون الی االعلی .على سبيل المثال  ،وصفت الناجية ميرون ميكونين ،
المقيمة في شقة  ، 163الطابق  ، 19كيف أخذت ابنتيها على الفور وغادرت الشقة متجهة إلى أسفل الدرج  ،بعد تنبيهها
إلى الحريق .كان اآلخرون يفعلون نفس الشيء .أثناء النزول  ،صادفوا مجموعة من حوالي  10أشخاص علی الساللم وصاح
أحدهم أدناه للعودة إلى األعلى و "دخان" .عاد ت المجموعة  ،بما في ذلك ميرون وبناتها  ،إلى صعود الدرج .ومع ذلك  ،لم
ً
سمكا أثناء
ترغب ميرون في العودة إلى شقتها  ،لذا قررت تجاهل النصيحة وواصلت النزول  ،وواجهت دخانًا یصبح أكثر
S325 ،S124
ذهابهم  ،ووصلوا في النهاية إلى بر األمان.

10.2.2.20

الملخص
تشير األدلة إلى أن سكينة وفاطمة تحركا صعودًا هربًا من النيران المتقدّمة  ،معتقدين أنهما محاصرين في الطابق العلوي
ولم يتمكنا من النزول  ،وكانا يتوقعان إنقا ًذا داخليًا من قبل رجال اإلطفاء .تلقوا معلومات تفيد بأن  LFBكان ينصحهم بالبقاء
حيث كانوا في انتظار اإل نقاذ .صعدت سكينة وفاطمة قبل وصول المروحية األولى .لذلك  ،لم يكن من الممكن تشجيعهما
على التحرك صعودًا بسبب وجود مروحية .ولم تخبرهما الشرطة أو خدمات الطوارئ األخرى بالتحرك صعودًا من أجل إنقاذ
محتمل بطائرة هليكوبتر  ،ولم ُ
تشجعتهما على القيام بذلك .بقي أشخاص آخرون في الشقة  205ألنهم كانوا ينتظرون
ُ
اإلنقاذ الداخلي من قبل رجال اإلطفاء .في حين تكون سكينة قد أخبرت فولورا ندا أنها نصحت بالصعود إلى الطابق العلوي
في انتظار إنقاذ مروحية  ،إال أنه لم يتم التحقق من ذلك وال يوجد دليل على أن ذلك جاء من خدمات الطوارئ  ،في حين
أن سولماز ستار قال ذلك لفاطمة .ال يوجد دليل على أن خدمات الطوارئ أبلغت سولماز بذلك.
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10.2.3

Flat 204

10.2.3.1

هشام رحمن البالغ من العمر  57عامًا کان یسکن الشقة  . 204عاش هشام بمفرده وأثناء الحريق ظل في شقته حيث
توفي بعد ذلك .لم يمت أي شخص آخر في الشقة  .204ولم يجر هشام مكالمات هاتفية إلى الـ  MPSأثناء الحريق.

10.2.3.2

أجرى هشام أربع مكالمات لـ  999بين  01:38:26صباحًا و  03:20:18صباحًا .تم ایصال جميع تلك المکالمات بـ LFB 253-
 256,327-334تم إجراء خمس مكالمات إلى  LFBبواسطة آنا كريفسون  ،التي كان على اتصال بها أثناء الحريق 261-257.ال توجد
مكالمة يشيرعامل الهاتف إلى هشام أو آنا بأن يجب عليهما أن يتحركا صعودًا (وهو ما لم يكن ممكنًا ف ي حالة وجوده في
الطابق العلوي) أو أنه قد يكون هناك إنقاذ بطائرة هليكوبتر .في مكالمة واحدة أجرتها آنا إلى  ، LFBسألت العامل عما إذا
كانوا سيأخذون أشخاصًا من األعلى مع "نوع من طائرات الهليكوبتر" .يجيب عامل الهاتف بأن الخبراء موجودون هناك ،
و يبحثون عن أفضل طريقة للتعامل معها ولكنه ال يشير إلى احتمال حدوث مثل هذا اإلنقاذ 257.من غير المعروف ما إذا كانت
آنا قد ذکرت هذا الى هشام.

10.2.3.3

خالل المكالمات إلى  ، LFBصرح هشام أنه محاصر بسبب الدخان وأنه يواجه صعوبة في المشي وسيجد صعوبة في
الصعود إلى الدرج .نصيحة  LFBفي البداية هي البقاء في مكانها ولكن تتغير الح ًقا  ،وتوجيهه بأنه يحتاج إلى إخراج نفسه.
في مكالماتها إلى  ، LFBقالت آنا إن هشام ال يستطيع التحرك بسبب سوء حالتە الصحية.

10.2.3.4

أثناء الحريق تحدث هشام عبر الهاتف مع شفيقة رجب .تشير تصريحات شفيقة رجب S296وآنا كريفسون S295إلى أن هشام
لم يغادر بسبب مشاكل في قدمه (بسبب مرض السكري) والدخان الكثيف وتوقعه باإلنقاذ بواسطة رجال االطفاء.

10.2.3.5

الملخص
تشير األدلة إلى أن هشام بقي في شقته طوال الحريق بسبب ضعف حركته وصعوبة في المشي وعدم قدرته على الرؤية
من خالل الدخان إلخالء نفسه .كما طُلب منه البقاء هناك في انتظار إنقاذ فرق اإلطفاء إذا لم يتمكن من اإلخالء الذاتي .ال
يوجد دليل يشير إلى أن الشرطة أو خدمات ا لطوارئ األخرى أو غيرهم من السكان أخبروا هشام أنه قد يكون هناك إنقاذ
بطائرة هليكوبتر .وال يوجد أي مؤشر على تشجيع هشام على البقاء في شقته معتقدًا أنه سيكون هناك إنقاذ بطائرة
هليكوبتر .بينما استفسرت ابنة هشام مع مشغل  LFBعن إمكانية "نوع من المروحية" لنقل األشخاص من األعلى  ،لم
تكن تعتقد أن مثل هذا اإلنقاذ قد يحدث .لم يتم تحديد أي اتصال بين أي من موظفي  MPSوهشام أو ابنته.

10.2.4

الشقة 203

10.2.4.1

كان في الشقة  203رانيا إبراهيم البالغة من العمر  31عامًا وابنتاها فتحية حسن وهانيا حسن (كان زوج رانيا بعيدًا.)S335
أثناء الحريق انضم إليهم سکان الشقة  206في نفس الطابق وغاري موندرز  ،الذي صعد من الطابق  .19كما مات كل من
غاري وفتحية وإسراء في الشقة .مات أبوفراس بعد القفز أو السقوط من البرج.

االسم
رانيا العايد
فتحية حسن
هانيا حسن
غاري ماوندرز
فتحية احمد السنوسي
اسراء ابراهيم
ابوفراس ابراهيم
10.2.4.2

العمر

ساکن  /زائر

توفی

31
4
3
57
77
33
39

شقة  ،203طابق 23
شقة  ،203طابق 23
شقة  ،203طابق 23
شقة  ،161طابق 19
الشقة  ،206طابق 23
الشقة  ،206طابق 23
الشقة  ،206طابق 23

شقة 203
شقة 203
شقة 203
شقة 203
شقة 203
شقة 203
االرض خارجا

رانيا و فتحية و هانيا
ال يوجد دليل يشير إلى أن رانيا أو بناتها غادرن شقتهن أثناء الحريق .لم تقم رانيا بإجراء مكالمات لخدمات الطوارئ (على
الرغم من أن إسراء إبراهيم استخدمت هاتفها للتحدث إلى  .)LFBتحدثت رانيا مع العائلة أثناء الحريق عبر وسائل التواصل
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االجتماعي والمكالمات الصوتية  ،بما في ذلك مقطع فيديو على فيسبوك  6:33دقيقة .في هذا الفيديو  ،تفتح رانيا بابها
األمامي وتدعو إلى الردهة المليئة بالدخان .يرد غاري موندرز ويدخل الشقة .إسراء وأبوفراس موجودان أي ً
ضا في الشقة.
شخص واحد (تم اإلبالغ عنه في تقرير المرحلة  1من  GTIهو أبوفراس إبراهيم( 223الفقرة  )11.31يقول ليغلق الباب لمنع
S335
الدخان.
10.2.4.3

تحدثت رانيا إلى أختها  ،سيدة إبراهيم  ،على الهاتف أثناء الحريق .تتذكر السيدة رانيا قولها إن هناك حري ًقا في بنايتها ولم
تتمكن من الخروج S299,S335.ثم تذکرت عائشة بنت سيدة ان رجال االطفاء قالوا لهم بأن عمتهم کانت التزال بداخل البرج مع
بناتها 335.تم توصيل هذه المكالمة بـ  LFBفي حوالي الساعة  1:57صباحًا .لم يرد ذكر لطائرات هليكوبتر أو إنقاذ على أسطح
المنازل في هذه المكالمة .ذهبت سيدة إلى البرج وقالت في تصريحها لسيارة  GTIما يلي ،
"لق د الحظنا أنا وعائلتي وجود مروحية بالقرب من قمة البرج  ،والتي اعتقدنا أنها ستساعد ....اتصلت
برانيا لتقول إن المروحية قادمة للمساعدة .الحظنا أن المروحية كانت تتحرك ذها ًبا وإيا ًبا من البرجS335 " ...

صرحت سيدة أي ً
ضا أنه بينما كانت خارج البرج استمرت في محاولة االتصال برانيا دون جدوى حتى حوالي الساعة  3صباحًا
عندما تحدثوا للمرة األخيرة،

ً
"أخيرا وفي حوالي الساعة  03:00وصلت إلى رانيا  ،كانت تبكي وأنا كذلك  ،قالت لي إنها
كانت بجوار النافذة وقلت :انتظري وستساعدها المروحية .كانت هذه آخر مرة تحدثت فيها
معهاS299 " .
10.2.4.4

أشارت سيدة إلى أن رانيا ربما لم تغادر شقتها ألنها لم تكن قادرة على الدرج بسبب حالتها الصحية السيئة .قالت رانيا
لسيدة ساب ًقا إنه إذا كانت المصاعد ال تعمل فال يمكنهم مغادرة الشقة  ،وأن هانيا لن تتمكن من استخدام الساللم بسبب
S335
حجمها  ،ورانيا غير قادرة على حمل أطفالها على الدرج إذا لزم األمر.

10.2.4.5

تحدثت رانيا أي ً
ضا إلى منيرة محمود  ،وهي من سكان شقة ( 25الطابق  5حوالي الساعة  3صباحًا .كانت منيرة قد فرت
في وقت سابق مع أسرتها .تتذكر منيرة ،

"اتصلت برانيا ...أخبرتها أنني ذاهبة إلى سمير [صديق في شارع قريب] وعليها النزول
واالنضمام إلينا .قالت إنها كانت مظلمة وكان هناك الكثير من الدخان .قالت رانيا إنها اتصلت
S300
بفريق اإلطفاء وطلبوا منها البقاء في شقتها وسيأتون إليها ويأخذونها ".
"ظليت أكرر لها" فقط انزلي .فقط انزلي .علمت أنها إذا لم تحاول الخروج  ،فسوف تموت في
البرج .ردت وقالت "لقد اتصلت بالرقم  999وأخبروني بالبقاء داخل الشقة وانتظار المساعدة".
ً
مغلقا وأنهم يرسلون المساعدة ألنها كانت ترى مروحية ...ظللت
أخبرتني أن باب السقف كان
أكرر "تعالي يا رانيا .انزلي
"إذا لم تخبرها خدمات الطوارئ بالبقاء في الشقة  ،فأعتقد أنها كانت ستحاول النزول إلى
S301
الطابق السفلي لمغادرة البرج وربما كانت ستنجو على قيد الحياة".
10.2.4.6

فتحية و إسراء و ابوفراس
في ليلة الحريق  ،كان أبوفراس يزور والدته وأخته (فتحية وإسراء  ،على التوالي) في منزلهما  ،الشقة  .23 ، 206انتقلوا
إلى الشقة  203في نفس الطابق في وقت ما أثناء الحريق .لم يتم إجراء مكالمات طوارئ من قبل فتحية أو أبوفراس .أجرت
إسراء أربع مكالمات طوارئ  ،بين الساعة  2:03صباحًا والساعة  2:44صباحًا  ،ثالثة منها كانت متصلة بفرقة اإلطفاء ولكن
تم قطع االتصال األول قبل االتصال .وأكدت إسراء  ،في المكالمات الثالثة التي تم االتصال بها مع رجال اإلطفاء  ،أنهم في
شقة  ، 203وهناك خمسة بالغين وطفلين في الشقة مع كثرة الدخان .تقول إسراء أي ً
ضا أن الحريق قريب من المنزل (يبدو
أ نه يشير إلى شقتها الخاصة) .تم طمأنتها إلى أن رجال اإلطفاء في طريقهم ونصحتهم بمنع الدخان وأن داخل الشقة هو
271 -265,268 -262
المكان األكثر أمانًا طالما أنه ال توجد ألسنة لهب.
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10.2.4.7

ال توجد روايات شهود تشير إلى ما فعلته فتحية وإسراء وأبوفراس أثناء الحريق باستثناء ذكر مقتضب من قبل شكيب ندا ،
الذي قال إنه عندما شم رائحة احتراق ،ذهب إلى الردهة ورأى إسراء أي ً
ضا في الردهة تجري من جانب إلى آخر ،وکانت
S146
قلقة من رائحة االحتراق.

10.2.4.8

في مرحلة ما شوهد أبوفراس على الدوائر التلفزيونية المغلقة من قبل خدمات الطوارئ وهو يسقط من البرج وتم إعالن
وفاته فيما بعد .األرضية أو الشقة التي سقط منها غير معروفة بالضبط ولكن من المحتمل أن تكون مسطحة  S303.203الوقت
الدقيق الذي سقط فيه من البرج غير معروف على الرغم من أن تقرير  GTI Phase 1يذكر أن هذا كان بين  39 :3صباحًا و
224
 4:06صباحًا  ،بنا ًء على مالحظات الضابط أي سي رو من  LFBلواء اطفائية لندن

10.2.4.9

غاري ماوندرز
كان غاري موندرز  ،البالغ من العمر  57عامًا  ،يزور ديبوراه المبريل في الشقة  ، 161الطابق  19شق كالهما طريقهما إلى
الطابق العلوي أثناء الحريق لكنهما انفصال في مرحلة ما .ذهبت ديبورا إلى الشقة  201بينما انضم غاري إلى الشقة .203
سجل فيديو رانيا على فيسبوك لحظة دخول غاري شقتها من الردهة المليئة بالدخان.

10.2.4.10

لم يجرِ غاري أية مكالمات لخدمات الطوارئ .ومع ذلك  ،تلقت ديبورا مكالمة من  North West Fire Controlفي حوالي 1:41
صباحًا  ،والتي استمرت حوالي  40دقيقة .خالل هذه المكالمة  ،قالت ديبورا إنها ال تعرف إلى أين تذهب  ،وقد صعدت مع
صديقتها إلى الطابق العلوي وأن النار تشق طريقها .يشير هذا إلى أنها صعدت هي وغاري للهروب من النيران المتقدّمة.
266،274
ال يوجد ذكر لعملية إنقاذ بطائرة هليكوبتر في هذا التسجيل.

10.2.4.11

أفادت فادومو أحمد  ،وهي من سكان الطابق .19أنه بعد تنبيهها إلى الحريق ارتدت مالبسها ودخلت ردهة الطابق  19بنية
النزول كانت مليئة بالدخان الداكن الكثيف لكنها رأت ديبورا وغاري .قالت ديبورا إن أشخاصًا آخرين كانوا يصعدون إلى الطابق
العلوي واقترحوا عليهم الصعود بدالً من النزول ألن الدخان كان يتصاعد من األسفل وبالتالي كان الخطر أقل .قالت فادومو
أيضا ،
" كان من الواضح أن النار كانت منخفضة أسفل البرج وأن السير باتجاه النار كان أقل منطقية .كنت أعرف
ديبي منذ أن انتقلت للعيش فيها ولذا اعتقدت أنني يجب أن أفعل ما قالت ...صعدت إلى الطابق العلوي
ألن ديبي طلبت مني ذلك .اعتقدت أنها ربما كانت لديها معلومات حول ما يجب أن نفعله .فقط نفذت ما
S104,S287
قالته.
ملحوظة .توفر األدلة هجائين بديلين  Fadoumo -و  ، Fadumoيتم استخدام األخير في البيان المقدم إلى  )GTI (S287وفي تقرير GTI
.Phase 1

10.2.4.12

ثم صعد الثالثة إلى الطابق  23وإلى الشقة  .201هناك شعروا أنهم محاصرون بالنار والدخان .قالت فادومو أيضا ،
ً
قلقا بشأن الحريق القادم من األسفل واعتقدت أنه ال أمل في النزول إلى الطابق السفلي .حاولت
"كنت
ً
ً
ً
الصعود بعيدا لالبتعاد عن النار لكنني وصلت سريعا إلى باب معدني كان مغلقا ...كان الدخان يتصاعد
S104
نحوي .هذا ما منعني من النزول إلى الطابق السفلي ".

أدركت فادومو أنها بحاجة للهروب وركضت إلى الردهة ونزل السلم .كما شجعها أفراد أسرتها على المغادرة عبر الهاتف.

،S104

S287

10.2.4.13

الملخص
لم يتم توجيه أو تشجيع أي شخص في الشقة  203من قبل أي خدمات طوارئ للتحرك ألعلى أو البقاء في الجزء العلوي
من المبنى ليتم إنقاذهم من قبل الهليكوبتر .وال توجد أدلة تشير إلى أنه تم تشجيعهم على التحرك صعودًا أو البقاء في
المبنى بسبب أية تصريحات أو تعليق على مروحيات الشرطة .وقد طُلب من إسراء عدة مرات البقاء في الشقة انتظارًا
إلنقاذ رجال اإلطفاء .تحرك غاري صعودًا قبل وصول المروحية األولى  ،وألنه هو وديبورا اعتقدا أن الخطر يكمن تحتهما بسبب
ارتفاع الدخان.
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10.2.4.14

يبدو أن رانيا وبناتها بقوا في شقتهم بسبب الدخان الكثيف بالخارج الذي منعهم من الهروب وألن طلبت رجال اإلطفاء من
رانيا البقاء .في حين أنها تكهنات  ،فمن المحتمل أن رانيا شعرت بالتردد في الدخول في الدخان مع ابنتيها الصغيرتين من
أجل حمايتهما وألن هانيا تجد صعوبة في صعود الدرج .عالوة على ذلك  ،فإن الحالة الصحية السيئة لرانيا جعلت الدرج صعبًا
عليها في الظروف العادية .وطلبت سيدة من رانيا البقاء في المبنى ألن مروحية ستنقذهم .يبدو أن هذا كان افترا ً
ضا من
قبل سيدة  ،بعد أن شاهدت طائرة هليكوبتر .لم يتم تزوید سيدة بهذه المعلومات من قبل  MPSأو خدمات الطوارئ األخرى.
كررت رانيا ذلك لمنيرة بعد وقت قصير  ،قائلة إنها طُلب منها البقاء في شقتها في انتظار اإلنقاذ ويمكنها رؤية مروحية .من
المحتمل أن رانيا اعتقدت أن اإلنقاذ قد تم بواسطة مروحية  ،لكن األدلة ال تشير إلى بقاء رانيا في الشقة بسبب وجود
المروحية  ،ولكن لألسباب المذكورة أعاله .عالوة على ذلك  ،بحلول ذلك الوقت  ،كان أولئك الموجودون في الشقة قد مكثوا
بالفعل هناك لبضع ساعات وشعروا أنهم محاصرون بسبب الدخان.

10.2.5

الشقة 202

10.2.5.1

کان ماركو جوتاردي وغلوريا تريفيسان یسکنان الشقة  . 202توفيا في هذه الشقة مع ماجوري فيتال وابنها إرني فيتال ،
الذي انضم إليهما أثناء الحريق  ،من الشقة  ، 162الطابق  .19لم يتم إجراء مكالمات إلى  MPSأو خدمات الطوارئ األخرى
من قبل أي منهم أثناء الحريق .ومع ذلك  ،وأثناء الحريق تحدث كل من غلوريا وماركو إلى العائلة في إيطاليا عبر الهاتف.

االسم
ماکرو غوتاردي
غلوریا تریفيسان
ماجوریا ڤيتال
ماجوریا ڤيتاإلیرني
ڤيتال
10.2.5.2

العمر

ساکن  /زائر

توفی

27
26
68

شقة  ،202طابق 23
شقة  ،202طابق 23
شقة  ،162طابق 19

شقة 202
شقة 202
شقة 202

50

شقة  ،162طابق 19

شقة 202

مارکو غوتاردي و غلوریا تریفيسان
تحدثت والدة غلوريا  ،إيمانويال ديسارو  ،إلى غلوريا على الهاتف حوالي الساعة  1:34صباحًا .أثناء المكالمة  ،أخبرت جلوريا
والدتها بوجود حريق في المبنى  ،والذي تعتقد أنه بدأ في الطابق  .4عندما فتحت جلوريا الباب ألول مرة  ،وجدوا الردهة
مليئة بالدخان الكثيف .طلبت إيمانويال من جلوريا مغادرة المبنى لكن جلوريا قالت إنهم لم يتمكنوا من الهروب بسبب كمية
الدخان .طلبت إيمانويال من جلوريا الوصول إلى أعلى المبنى  ،لكن جلوريا أوضحت أن باب السقف مغلق .أثناء هذه المكالمة
 ،يمكن سماع أصوات باللغة اإلنجليزية في الخلفية في الشقة .أخبرت غلوريا والدتها أن هناك مقيمين آخرين یطرقون بابهما
S286،S305
وتم السماح لهما بالدخول (تم إثبات أنهما ماجوري وإيرني فيتال).

10.2.5.3

تحدثت إيمانويال أي ً
ضا إلى ماركو خالل نفس المكالمة .أوضح ماركو أن الوضع بدا وكأنه تحت السيطرة حيث كان رجال اإلطفاء
S286
ُ
أعاد ماركو الهاتف إلى جلوريا التي أخبرت والدتها أنهما طلب منهما البقاء في الداخل وأعادوا
هناك وال يبدو أنه خطير.
التأكيد على أنهم ال يستطيعون الخروج على اإلطالق بسبب الدخان .على الرغم من ذلك  ،كانت إيمانويال تطلب منهم
S286
النزول إلى الطابق السفلي .تمت هذه المكالمة قبل وصول أول طائرة مروحية.

10.2.5.4

في محادثتها األخيرة مع والدتها  ،كررت غلوريا مرة أخرى أنهم محاصرون بسبب الدخان والنار  ،التي وصلت اآلن إلى
شقتهم .قالت جلوريا أي ً
ضا "ال يمكنني رؤية أي شيء من النافذة  ،على سبيل المثال  ،ال يمكنني رؤية طائرة هليكوبتر
يمكنها القدوم وإيصالنا ".بقيت جلوريا على الهاتف مع والدتها حتى دخلت النار إلى الشقة وأنهت المكالمة لتكون مع
S305 ،S286
ماركو.

10.2.5.5

10.2.5.6

اتصل ماركو بوالده جيانينو جوتاردي .خالل هذه المحادثة  ،قال ماركو لوالده إنهم أُمروا بالبقاء في مكانهم ولم يتمكنوا من
S304
المغادرة بسبب كثرة الدخان.
أیرني و ماجوریا ڤيتال
هناك القليل من المعلومات التي تشير بدقة إلى ما فعله إرني وماجيوري أثناء الحريق  ،ولكن في مرحلة ما انتقلوا إلى
شقة  202وانضموا إلى ماركو وغلوريا .أكدت فادومو أحمد من الصور أن إيرني فيتال كانت واحدة من السكان الذين رأتهم
في بهو الطابق  S106.23كان ماجوري مع إرني حيث تم العثور على رفاتهما م ًعا .تشير أدلة فادومو إلى أن ماجوري وإيرني
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كانا من بين مجموعة األشخاص الذين انتقلوا من الطابق  19إلى الطابق العلوي بسبب الخوف من الدخان والنار
S287 ،S104
باألسفل.
10.2.5.7

الملخص
بقيت غلوريا وماركو في الطابق العلوي بسبب الدخان الكثيف الذي منعهما من الهروب وألنهما تلقيا أوامر بالبقاء في
مكانهما .نظرًا لعدم إجراء  999اتصال  ،فقد تكون هذه المعلومات قد جاءت من سكان آخرين .تحرك ماجوري وإيرني صعودًا
بسبب االعتقاد بأنهما غير قادرين على النزول بسبب الدخان .تحركوا إلى األعلى قبل وصول أول طائرة هليكوبتر .هذا
معروف ألنهم كانوا موجودين في الشقة  202عندما تحدثت جلوريا إلى والدتها في الساعة  1:34صباحًا  ،قبل وصول أول
طائرة هليكوبتر .لذلك  ،لم يمكن ممکنا تشجيع عائلة فيتالعلى التحرك صعودًا بسبب وجود طائرة هليكوبتر .ال يوجد دليل
يشير إلى تشجيع ماركو أو جلوريا أو ماجوري أو إرني على البقاء في المبنى بسبب وجود مروحية تابعة للشرطة  ،أو
بسبب أي تعليق أو تصريحات من قبل الشرطة حول ط ائرات الهليكوبتر .علقت جلوريا لوالدتها بأنها ال تستطيع أن ترى في
الخارج  ،بما في ذلك أية مروحيات يمكنها إنقاذهم .يشير هذا إلى أنها فكرت في عملية إنقاذ بطائرة هليكوبتر  ،لكنها لم
تكن تعتقد أن هذا كان خيارًا من خالل وجود طائرة هليكوبتر .ال أحد منهم لديه أي اتصال مباشر مع أي شرطة.

10.2.6

شقة  201و الردهة

10.2.6.1

عاش ريموند موسى برنارد  ،البالغ من العمر  63عامًا  ،بمفرده مع كلبه مارلي في شقة  ، 201الشقة  23تم العثور على
رفاته في هذه الشقة  ،إلى جانب رفات ستة أشخاص آخرين  ،جميعهم يعيشون في الطوابق السفلية.

االسم
ریموند موسی بيرنارد
دیبورا المپریل
جيسيکا اوربانو راميریز
بيرکتي هافتوم
بيروك هافتوم
حميد کاني
آمنة إدریس

العمر

ساکن  /زائر

63
45
12
29
12
61
27

شقة  ،201طابق 23
شقة  ،161طابق 19
شقة  ،176طابق 20
شقة  ،155طابق 18
شقة  ،155طابق 18
شقة  ،154طابق 18
شقة  ،166طابق 18

توفی
شقة
شقة
شقة
شقة
شقة
شقة
شقة

201
201
201
201
201
201
201

توفيت ابنة عم آمنة  ،أمل أحمدي  ،وابنتها أمايا البالغة من العمر  3سنوات في بهو الطابق  23.تم انتشال جثة زوج أمل
(والد أمايا)  ،محمد نور توكو  ،من بهو الطابق .10

االسم
آمال احمدین
آمایا توکو احمدین
محمدنور توکو
10.2.6.2

العمر

ساکن  /زائر

توفی

35
3
44

شقة  ،166طابق 19
شقة  ،166طابق 19
شقة  ،166طابق 19

ردهة الطابق 23
ردهة الطابق 23
ردهة الطابق 23

ریموند موسی بيرنارد
لم يقم ريموند بإجراء أية مكالمات أثناء الحريق (على الرغم من أنه تحدث لفترة وجيزة إلى عامل الـ  - LFBانظر الفقرة
 ) 10.2.6.10لكن األشخاص اآلخرين الذين دخلوا شقته أجروا مكالمات طوارئ  ،والتي توفر نظرة ثاقبة لتحركات األشخاص
في الشقة (مفصلة أدناه) كان من المعرو ف أن ريموند قد قلل من حركته بسبب التهاب المفاصل  ،مما جعل التحرك ألعلى
S310
وألسفل في البرج صعبًا عليه.

10.2.6.3

دیبورا المپریل
تحدثت ديبورا إلى  North West Fire Controlعلى الهاتف في حوالي  1:41صباحًا من داخل الشقة  201وقضت حوالي 40
دقيقة على الهاتف حتى توقفت عن االستجابة .أثناء المكالمة  ،قالت ديبورا إنها صعدت إلى الطابق العلوي مع صديقتها
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(التي ثبت أنها جاري موندرز) وأن النار تتصاعد  ،وتقترح عليهم الصعود للهروب من النيران المتزايدة .طمأنها عامل الهاتف
مرارًا وتكرارًا بأن رجال اإلطفاء يشقون طريقهم إليهم 266،274.ال يوجد ذكر لطائرة هليكوبتر في هذا التسجيل .بدأت هذه
المكالمة قبل وصول أول طائرة هليكوبتر في حوالي الساعة  1:44صباحًا  ،مما يشير إلى أن ديبورا لم يكن من الممكن
تشجيعها على التحرك صعودًا بسبب وجود طائرة هليكوبتر .على الرغم من وجود طائرة هليكوبتر في وقت الحق لمعظم
المكالمة  ،لم يكن هناك ذكر لطائرة هليكوبتر في المكالمة .في الواقع  ،أثناء المكالمة  ،كانت ديبورا تبذل جهدًا للهروب من
الشقة للوصول إلى الدرج  ،لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب شيء يسد الباب.
10.2.6.4

صرحت فادومو أحمد أنها رأت ديبورا وغاري في بهو الطابق  19وأخبرتها ديبورا أن األشخاص اآلخرين كانوا يصعدون إلى
الطابق العلوي واقترحت عليهم الصعود بدالً من النزول ألن الدخان كان يتصاعد من األسفل وبالتالي كان الخطر في االسفل.
شعرت فادومو أي ً
ضا أن الصعود كان القرار الصحيح في ظل الظروف  ،مع تصاعد الدخان من أسفل (الفقرات .)12-10.2.4.11

10.2.6.5

جيسيکا اوربانو راميریز
كانت جيسيكا وحدها في شقة العائلة في الطابق  20عندما بدأ الحريق .بعد أن تم تنبيهها إلى الحريق تحدثت جيسيكا
إلى والدتها  ،أدريانا راميريز  ،على الهاتف في وقت ما بعد  1:19صباحًا ولكن قبل  1:29:48صباحًا عندما تحدثت إلى .LFB
كانت جيسيكا تستخدم هاتف بيرکتي هافتوم  ،وهو من سكان الطابق  .18أخبرت جيسيكا أدريانا أنها نزلت من طابقين
إلى شقة بيركتي وابنها بيروك  ،حيث كان ت تعرفهما .طلبت أدريانا من جيسيكا الركض الی الطابق السفلي والخروج من
المبنى حيث كانت تنتظر .وافقت جيسيكا على القيام بذلك وعندما تحدثوا مرة أخرى بعد حوالي  10دقائق  ،قالت جيسيكا
إنها كانت في طريقها لألسفل ولكن المكالمة انقطعت بعد وقت قصير .المكان الذي كانت فيه جيسيكا في هذه المرحلة
غير معروف S336،S135.ومع ذلك  ،من المعروف أن جيسيكا انتقلت إلى شقة  ، 201طابق  23مع بيرکتي و بيروك في مرحلة
ما .لم تتمكن أدريانا من التحدث إلى جيسيكا مرة أخرى.

10.2.6.6

من داخل شقة  ، 201اتصلت جيسيكا بالرقم  999في الساعة  01:27:50صباحًا وكانت متصلة بـ  .LFBاستمرت المكالمة
حوالي  55دقيقة .وصفت جيسيكا كيف صعدت من الطابق  20حيث كانت تعيش وحوصرت في الطابق العلوي في شقة
ط جيسيكا سببًا للتحرك صعودًا استمرت المكالمة حتى توقفت جيسيكا عن االستجابة
 201مع اآلخرين 267،273،351.لم تع ِ
بعد اندالع حريق في الغرفة التي حوصرت فيها هي واآلخرون .ولم يرد ذكر لطائرة هليكوبتر في التسجيل.

10.2.6.7

بيرکتي و بيروك هافتوم
عاشت بيركتي وابنها بيروك البالغ من العمر  12عامًا في شقة ، 155طابق  .18كان لديهم نزيل  ،السيد يهوالشت إنيو ،
يقيم معهم أي ً
ضا .بعد فترة وجيزة من اندالع الحريق  ،انضمت جيسيكا إلى بيروك وبيركتي في شقتهما من الطابق  20كان
من المعروف أن جيسيكا كانت هناك حوالي الساعة  1:19صباحًا بسبب المكالمة الهاتفية التي أجرتها مع والدتها على
هاتف بيركتي .في غضون الدقائق القليلة التالية  ،غادر وبيركتي و بيروك و جيسيکا الشقة وانتقلوا إلى الطابق  ، 23إلى
 Flat 201مع ریموند موسی بيرنارد حيث أصبحوا محاصرين (مكالمة جيسيكا إلى  999من داخل الشقة  201متصلة الساعة
 01:27:50صباحًا).

10.2.6.8

يقول يهواالشيت إنيو إنه استيقظ في حوالي الساعة  1:15صباحًا وشتم رائحة الدخان .رأى شرارات من الضوء والدخان
خارج نافذته  ،وأدرك أن المبنى مشتعل  ،ونبه بيركتي إلى الحريق .غادر بيركتي وبيروك الشقة في حوالي الساعة 1:20
صباحًا  ،وأبلغا يهوالشيت أن يفعل ذلك .بقي لفترة قصيرة وعندما غادر بيركتي وكان بيروك قد رحل بالفعل .ذهب إلى الدرج
لينزل لكنه وجده ملي ًئا بالدخان الكثيف  ،لذلك قرر البقاء في الطابق  18في انتظار اإلنقاذ .ذهب إلى شقة  153مع جاره ،
جينيت  ،وشريكك حياتها (المشار إليه باسم الزوج في بيانه) S123.تم إنقاذهم الح ًقا من قبل رجال اإلطفاء  ،على الرغم من
أن إسحاق بولوس البالغ من العمر  5سنوات قد توفی من الدخان في الطريق (انظر الفقرات .)10.7.14 ، 9-10.7.7 ، 10.7.1

10.2.6.9

شهدت فادومو أحمد أن بيركتي وبيروك من بين المجموعة التي دخلت شقة  .201عندما صعدت فادومو وديبوراه وغاري
إلى الطابق العلوي ووصلوا إلى شقة  ، 201كان بيركتي وبيروك هناك بالفعل S287.من المحتمل أن جيسيكا كانت هناك أي ً
ضا
حيث من المحتمل أن تكون قد أقامت مع بيركتي وبيروك.

10.2.6.10

أجرى بيروك مكالمة  ، 999والتي تم توصيلها بـ  LFBفي الساعة  01:32:10صباحًا عندما كانوا جمي ًعا محاصرين في الشقة
 . 201قال في هذه المكالمة إنهم صعدوا إلى الطابق العلوي وكان هناك الكثير من الدخان .قرب نهاية المكالمة  ،سلم
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بيروك الهاتف إلى ريموند موسى برنارد الذي تحدث أي ً
ضا إلى عامل الهاتف  ،قائالً إن الدخان يتصاعد .نصح عامل الهاتف أن
أطقم اإلطفاء كانت قادمة إليهم  ،وقال أي ً
ضا إن الحريق كان تحتها .تمت هذه المكالمة قبل وصول المروحية األولى ولم يرد
245
ذكر لطائرة هليكوبتر .لم يتحدث بيروك وال بيركتي مع الشرطة أثناء الحريق.
10.2.6.11

حميد کاني
عاش حميد في الطابق  18وكان بين أحد المجموعة التي انتقلت إلى الطابق  23ودخلت الشقة  .201لم يجر حميد أية
مكالمات هاتفية أثناء الحريق ولم يتحدث إلى الشرطة .لقد حوصر في غرفة النوم مع األشخاص اآلخرين في الشقة  ،حيث
لقي حتفه .قال الناجون من الطابق  ، 18شاهيد وسيد أحمد  ،إنهم طرقوا أبواب الشقق في الطابق  ،18بما في ذلك
الشقة  154حيث كان يعيش حميد .أجاب رجل على الباب قليالً وأمروه أن يغادر S314، S313، S120،S119.من المحتمل أن يكون
هذا حميد ألنه يعيش بمفرده .ال يوجد دليل آخر يشير إلى ما فعله حميد أثناء الحريق  ،لكن مكالمات الـ  999التي أجرتها
جيسيكا وديبورا قدمت نظرة ثاقبة لما كان يحدث .نظرًا ألوقات تلك المكالمات  ،يجب أن يكون حميد قد انتقل من الطابق
 18إلى الطابق  23قبل وصول المروحية األولى.

10.2.6.12

آمنة إدريس  ،وأمل أحمدي  ،وأمايا توكو أحمدي  ،ومحمدنور توكو
كانت آمنة إدريس تزور ابنة عمها  ،أمل أحمدي  ،زوج أمل  ،محمد نور توكو وابنتهما  ،أمايا  ،في شقة  166في الطابق .19
أثناء الحريق  ،صعدت آمنة وأمل وأمايا إلى الطابق  .23أكدت فادومو أحمد رؤية أمل وآمنة وأمايا م ًعا في الخارج (ثم في
داخل) شقة  201كجزء من المجموعة التي ضمت ديبورا وريموند S287.حيث تم انتشال جثثهم من بهو الطابق  .23لم تتصل
آمنة وأمل بخدمات الطوارئ أو بأي شخص آخر أثناء الحريق .کونها في الثالثة من عمرها  ،كانت أمايا أصغر من أن تحاول
االتصال بخدمات الطوارئ.

10.2.6.13

رأى الناجي ميرون ميكونين  ،ساكن شقة  19 ، 163أمل وأحد أقاربه في الطابق  19وأخبر أمل أنهما بحاجة إلى الخروج
بسبب الحریق:
"خرجت إلى األرضي مع بناتي ...كانت جارتي أمل أي ً
ضا في الهبوط مع قريبتها [آمنة] .تحدثنا في نفس
الوقت وقلنا " ،هناك حريق!" أخبرت أمل أن" ...كنا بحاجة إلى الخروج ".ركضت أمل إلى شقتها .لديها
ابنة وأفترض أنها عادت من أجلها .بقت قريبة أمل في الهبوط وبدأ في تتبعي أنا وأوالدي على الدرج .لم
ً
بعيدا إلى أسفل الدرج  ،عندما التقينا بمجموعة من حوالي  10أشخاص على بئر السلم ...صرخ
نذهب
ً
شخص أسفلنا" .ارجع  ،ارجع للخلف!" المجموعة  ،بما في ذلك أنا وفتاتي وقريبة أمل  ،بدأوا جميعا في
التحرك صعو ًدا على الدرج  ،أي أعلى البرج .صعدت إلى أعلى الدرج الموجود على أرضي ...قررت تجاهل
النصيحة التي تم الصراخ بها في الساللم  ،بالعودة إلى أعلى  ،وتوجهت إلى أسفل الدرج مع بناتي.
وسمكاS124,S325 " .
ً
بينما كنا نسير على الدرج  ،أصبح الدخان أكثر كثافة

أكدت  CCTVمغادرة ميرون وبناتها للمبنى في الساعة  1:32صباحًا.

224

10.2.6.14

كان محمد نور توكو مع أمل وآمنة وأمايا في شقة  166في الطابق  .19ولم يتصل بخدمات الطوارئ أثناء الحريق .انفصل عن
أمل وأمايا وآمنة في مرحلة ما .أكدت فادومو أحمد أن محمد نور لم یكن واحدا من المجموعة التي رآها في الطابق  .23تم
انتشال جثة محمد نور في وقت الحق من ردهة الطابق العاشر من قبل رجال اإلطفاء .من المحتمل أنه نزل في المصعد
من طابق أعلى ولكن األدلة غير حاسمة S683، S682، S479،S202.يبدو أن محمد نور كان يشق طريقه إلى أسفل عندما توفی.
أعلن عن وفاته خارج البرج.

10.2.6.15

الملخص
تشير األدلة إلى أن أولئك الذين صعدوا إلى األعلى وذهبوا إلى شقة  201فعلوا ذلك بسبب ارتفاع الدخان واالعتقاد بأن
الحريق كان على الطوابق السفلية وحاصرهم في الطابق العلوي  ،مما أجبرهم على االبتعاد عنها .يشير دليل التسجيل
 999من األشخاص في شقة  201إلى أنهم حوصروا بالنار والدخان مرة واحدة في الطابق .23
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10.2.6.16

10.2.7
10.2.7.1

وصف كل من شاهيد وسيدة االرتباك والذعر بين الناس في الساللم (الفقرة  .)10.2.2.18من الممكن أن يكون عدد من
الناس قد "اجتاحت" هجرة الناس الذين يتجهون إلى األعلى  ،في غياب تعليمات بالعكس .وهذا مدعوم بأدلة فادومو أحمد
 ،التي وصفت كيف اتبعت ما كان يفعله اآلخرون (الفقرة  )10.2.4.11وميرون ميكونين الذي تبع اآلخرين في البداية في
الطابق العلوي قبل أن يقرر الح ًقا النزول مرة أخرى (الفقرة .)10.2.6.13
االستنتاجات
ان الـ  15شخصًا الذين توفوا في الطابق  23بعد صعودهم إلى هذا الطابق جاءوا من الطوابق  18و  19و  20و  .22الشاهد
و  999دليل يشير إلى أن الناس تجمعوا في الطابقين  18و  19قبل أن ينزل البعض ويصعد البعض إلى الطابق العلوي .تحرك
األشخاص ألعلى لسبب أو أكثر من األسباب التالية:
 .aاعتقاد بينهم أن النار والدخان في األسفل كانا يمنعانهم من الخروج بالنزول .كان هذا االعتقاد نتيجة العوامل
التالية:
.i

کانوا یحاول النزول إلى الطابق السفلي ولكن یواجهون دخانا كثيفا.

.ii

يقول السكان لآلخرين أن يصعدوا إلى الطابق العلوي بعد أن نزلوا بأنفسهم وواجهوا الدخان  ،معتقدين
أنهم ال يستطيعون المرور من خالله  ،لذا عدوا إلى الطابق العلوي.

 .iiiرؤية النار تتصاعد خارج المبنى فتصعد لتبتعد عنها.
 .ivرؤية الدخان يتصاعد داخل المبنى.
 .bتلقي المعلومات  ،بشكل مباشر أو غير مباشر  ،من  LFBبأنه يجب عليهم البقاء حيث كانوا في انتظار إنقاذهم
من قبل رجال اإلطفاء.
 .cتم أخذ االطفال إلى الطابق العلوي حيث کانوا أصغر من أن تخذرا قرارات مستقلة (في حالة أمايا وربما جيسيكا
التي ربما اتبعت تصرفات الشخص البالغ الذي كانت معه)
10.2.7.2

من مجموع الـ  24شخصا الذین توفوا في التابق  ، 23تسعة منهم کانوا یعيشون فيە أو زائرین لذلك الطابق .وتشير األدلة
إلى أنهم بقوا على ذلك الطابق مع من تحرك إلى األعلى بدالً من النزول لألسباب التالية:
 .aانضم السكان اآلخرون إليهم في الطابق  23قائلين إنهم ال يستطيعون النزول بسبب الحريق و  /أو الدخان الذي
يمنعهم من الهروب.
 .bحاولوا النزول ولكن عدم القدرة على ذلك بسبب الدخان الكثيف (يعيق التنفس والرؤية).
 .cتلقي المعلومات  ،بشكل مباشر أو غير مباشر  ،من  LFBبأنه ينبغي عليهم البقاء في المكان الذي كانوا ينتظرون
فيه إلنقاذهم من قبل رجال اإلطفاء.
 .dضعف الحركة أو صعوبة المشي أو سوء الحالة الصحية مما يجعل الساللم صعبة للغاية (هشام رحمن وريموند
موسى برنارد ورانيا وهانية إبراهيم).
 .eأصغر من أن تتخذ قرارات  /إجراءات مستقلة (أمايا  ،فتحية وهانيا).

10.2.7.3

تشير توقيتات مكالمات الطوارئ إلى أن جميع الذين تحركوا صعودًا فعلوا ذلك قبل وصول المروحية األولى في حوالي الساعة
 1:44صباحًا .لذلك  ،لم يكن من الممكن تشجيعهم على التحرك صعودًا بسبب وجود أي مروحية.

10.2.7.4

ال توجد تسجيالت مكالمات مع الشرطة أو خدمات الطوارئ األخرى  ،أو بيانات أو تعليقات الشرطة األخرى  ،والتي تشير
إلى أن أي شخص في الطابق  23تم تشجيعه على البقاء في الجزء العلوي من برج جرینفيل أو االنتقال إليه إلنقاذه بواسطة
هليكوبتر.
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10.2.7.5

بينما يبدو أن رانيا طورت االعتقاد بأن مروحية قد تحاول اإلنقاذ  ،إال أن هذا االعتقاد نشأ على ما يبدو بعد انتقالها بالفعل
إلى الطابق  23واعتقدت بالفعل أنها محاصرة .ال يمكن استبعاد أن وجود المروحية (أخبرت رانيا منيرة أنها تستطيع رؤية
ً
"أمال كاذبًا" في إنقاذ جوي .ال يمكن القول ما إذا كانت رانيا قد طورت هذا االعتقاد لو لم تقدم لها
مروحية) أعطى رانيا
سيدة االقتراح.

10.3

طابق 22

10.3.1

كان ستة عشر شخصًا في الطابق  22عند اندالع الحريق .انتقل اثنان إلى الطابق ( 23مريم وإصالح الجواهري) وظل 14
في الطابق  . 22ثالثة من الذين تم إجالؤهم على الدرج  ،لكن اثنين فقط نجا من المبنى على قيد الحياة ؛ تم انتشال جثة
أنتوني ديسون من درج الطابق  .18هلك األحد عشر الذين بقوا في الطابق  22جمي ًعا م ًعا في شقة 193

االسم
انتوني دیسون
سيریا شوقير
نادیا شوقير
باسم شقير
زینب شوقير
ميرنا شوقير
فاطمة شوقير
هاشم قادر
نورا جمال
یحيا هاشم
فردوس هاشم
یعقوب هاشم

العمر
65
60
33
40
3
13
11
40
35
13
12
6

ساکن  /زائر
شقة
شقة
شقة
شقة
شقة
شقة
شقة
شقة
شقة
شقة
شقة
شقة

194
191
193
193
193
193
193
192
192
192
192
192

توفی
ردهة الطابق 18
شقة 193
شقة 193
شقة 193
شقة 193
شقة 193
شقة 193
شقة 193
شقة 193
شقة 193
شقة 193
شقة 193

10.3.2

شقة 194

10.3.2.1

کان أنتوني (توني) ديسون وابنه تشارلي یسکنان الشقة  .194تشارلي كان خارجا وقت الحريق .أجرى توني سلسلة من
مكالمات الطوارئ إلى خدمة اإلطفاء أثناء الحريق  ،بين حوالي  1:30صباحًا و  3:30صباحًا 281،412-236،276-227.لم يتم توصيل
أية مكالمات بالشرطة .خالل التسجيالت  ،يط لب توني من رجال اإلطفاء أن يأتوا وينقذوه .قال إنه يبلغ من العمر  67عامًا
وال يمكنه التنقل بسهولة .في البداية  ،تلقى نصيحة بالبقاء في الشقة وصد الدخان ألنه في أكثر األماكن أمانًا .في مكالمات
الحقة  ،سأل عامل الـ  LFBعما إذا كان يمكنه الهروب بنفسه .يخبر توني عامل الهاتف أنه ال يستطيع الهروب بمفرده  ،وال
يستطيع الرؤية من خالل الدخان  ،الجو مظلم للغاية وساخن للغاية وهو محاصر .في مكالمة تلقاها من & Kent Fire
 Rescue Serviceفي حوالي الساعة  3:27صباحًا  ،قال توني إنه على الدرج ولكن المكالمة تنقطع قبل أن يتم تحديدها
في أي طابق 236،336.ال يوجد ذكر لـ مروحيات في أي  999تسجيل مع توني أو عائلته.

10.3.2.2

ً
معاقا ولديه اضطراب
وصفت زوجة توني  ،كورديليا ديسون  ،كيف كان توني يعاني من مشاكل في الحركة  ،وتم تسجيله
S343 ،S339
في العظام يؤثر على ساقيه مما جعل الساللم صعبة.

10.3.2.3

تقول كورديليا إنها تحدثت ألول مرة مع توني أثناء الحريق عندما اتصل بها في الساعة  1:22صباحًا وأخبرها أن هناك حري ًقا.
أخبرته أن يغادر لكنه قال إنه سيبقى ألنهم (رجال اإلطفاء) كانوا يأتون إلحضاره  ،بعد أن تحدث معهم بالفعل .في مكالمة
الحقة  ،طلبت منه كوردي ليا مرة أخرى المغادرة لكنه قال إنه ال يستطيع ذلك ألن الدخان كثيف للغاية .قال توني لكورديليا
إنه كان يسمع صوت طائرات الهليكوبتر .تذكر كورديليا أن سبب بقاء توني في شقته كان ألنه تم إخطاره من قبل فرقة
اإلطفاء S343،S339.تشير تسجيالت المكالمات إلى أن  1:22صباحًا قد تكون غير دقيقة نظرًا ألن أول مكالمة طوارئ أجراها
توني كانت قصيرة في وقت الحق في حوالي الساعة  1:30صباحًا  ،والذي تم توصيله بـ LFB 412
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10.3.2.4

تحدث توني أي ً
ضا إلى ابنه ألفي أثناء الحريق .حاول ألفي تشجيع والده على مغادرة الشقة ولكن توني رفض بسبب إخطار
S340
تم تكرار هذا في بيان شارون هالي  ،ناجية من الطابق  5تحدثت إلى توني
رجال اإلطفاء بالبقاء وبسبب الدخان الكثيف.
S345
على الهاتف بعد أن غادرت المبنى.

10.3.2.5

الملخص
ظل توني ديسون في شقته ألن فرقة اإلطفاء أخ برته بذلك  ،بسبب مشاكل حركته التي تجعل المغادرة بمفرده صعبة
للغاية وبسبب الدخان الكثيف .حاول أخيرًا مغادرة المبنى على الدرج لكنه استسلم الستنشاق الدخان .ال يوجد دليل يشير
إلى بقاء توني بسبب وجود طائرة هليكوبتر  ،وقد تم إخباره أو جعله يعتقد أنه قد يكون هناك إنقاذ بطائرة هليكوبتر  ،وال
يوجد أي سجل يتحدث إلى أي شرطة أثناء الحريق.

10.3.3

الشقق 195 ,193 ,192 ,191

10.3.3.1

کان باسم شقير وزوجته نادية وبناتهم الثالث ميرنا وفاطمة وزينب یسکنون الشقة  .193عاشت والدة نادية  ،سريا شقير
 ،في الشقة  191لكنها كانت مع العائلة في شقة  193أثناء الحريق .سوسن شقير  ،ابنة سريّة األخرى  ،عاشت أي ً
ضا في
شقة  191لكنها كانت خارج المنزل وقت الحريق.

10.3.3.2

شقة  192کان یسکن فيها هاشم قدير وزوجته نورا جمال وأطفالهما الثالثة يحيى وفردوس ويعقوب .في حوالي الساعة 3
صباحًا  ،انتقلوا إلى شقة  193مع عائلة شقير حيث مات الـ  11شخصا جمي ًعا فيما بعد.

10.3.3.3

انضم كل من سكان الشقة  195وهم ، Chia-Yuan (Naomi) Li Chin-Hsuan (Lydia) Liao ،إلى شقير في السقة 193
ولكنهم شقوا طريقهم في الطابق السفلي ونجوا.

10.3.3.4

وتم إجراء عدد من االتصاالت على الرقم  999أثناء الحريق من قبل هاشم ونورا وباسم ونادية ونعومي .فيما يلي ملخص
زمني لألحداث التي وقعت في الطابق  ، 22مأخوذ من تسجيالت مكالمات الطوارئ وأدلة الشهود .ال يمكن سماع أية طائرة
هليكوبتر في أي تسجيل.

10.3.3.5

 01:21:23صبا ً
حا  -مكالمة الی  LFBمن قبل نعومي في الشقة 195
اتصلت نعومي برقم  999وكانت متصلة بمكتب  LFBفي الساعة  01:21:23صباحًا  ،بعد أن اشتمت نيرانًا .قال عامل الهاتف
لنعومي إن الحريق كان في الطابق الرابع  ،وعليها البقاء في الداخل وإغالق النوافذ واألبواب .قال العامل أي ً
ضا  " ،ستكون
بخير هناك 337 .ب عد مكالمتها  ،سمعت نعومي جيرانها وذهبت إلى الردهة إلبالغه م بالحريق .قابلت العديد من األشخاص
من هذا الطابق  ،بما في ذلك مريم الجواهري من شقة  196ونورا من  .192أخبرتهم نعومي أن الحريق كان في الطابق
الرابع ويجب أن يكون على ما يرام لكن مريم قالت إن الحريق كان في مطبخهم وعليهم المغادرة .صدم هذا نعومي ألنه
يناقض المعلومات الواردة من  . LFBكما أخبرت توني ديسون عن الحريق لكنه عاد إلى شقته .قررت نعومي وليديا المغادرة
ً
أناسا صاع یصعدون .عرفت نعومي أال تصعد ألنه
فجمعوا بعض متعلقاتهم وشقوا طريقهم إلى السلم .على الدرج  ،واجهوا
لم يكن هناك مكان تذهب إليه وكان السقف ال يمكن الوص ول إليه لكن رؤية الناس يقتربون جعلتها غير متأكدة مما يجب أن
تفعله .خرجت نادية شقير ودعتهم للدخول  ،لذا انضمت نعومي وليديا إلى شقير في شقة  .193صرحت نعومي بأنها تعلم
أن المباني في المملكة المتحدة مصممة لمنع انتشار الحريق  ،مما منحها في البداية ثقتها في البقاء في المبنى .عالوة
S346،S76
على ذلك  ،لم تعرف هي وليديا مكان الخطر  ،في الساللم أو خارجها.

10.3.3.6

 01:30:37صبا ً
حا  -مكالمة الی  LFBمن قبل نعومي في شقة 193
اتصلت نعومي بـ  LFBمرة أخرى لإلبالغ عن وجود المزيد من الدخان على الطابق  .22تسأل عن الطابق الذي توجد فيها
الحریق ويقول عامل الهاتف إنها في الطابق  . 4تقول نعومي إن جارتها قالت إن الحريق اآلن في الطابق  22وأنهما (هي
وليديا) موجودان اآلن في شقة جيرانهما .يؤكد المشغل وجود رجال اإلطفاء هناك .تسأل نعومي عما إذا كان ينبغي عليهم
البقاء في الشقة وتقول عاملة الهاتف إنها غير قادرة على تقديم المشورة  ،لكنها تؤكد لها أنها ستخبر رجال اإلطفاء بأنهم
في الطابق  338. 22صرحت نعومي،
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"األم [نادية شقير] بدأت في تلقي مكالمات هاتفية من عائلتها وأصدقائها  ،وبدأت تشعر بالذعر ألن
األشخاص على الهاتف كانوا يخبرونها أنهم بحاجة إلى الجري  ،وأنهم بحاجة إلى الخروج من المبنى .لم
نكن نعرف أي شيء ولم نكن نعرف ماذا نفعل ...لذلك استمر هذا الموقف لمدة ساعة تقريبًا " S76
10.3.3.7

 01:34:08صبا ً
حا  -مكالمة الی  999من هاشم قدير في شقة 192
اتصل هاشم برقم  999وكان موصوالً بـ  ، LFBقائالً إنهم محاصرون في شقة  192في الطابق  .22يسأل العامل عما يجب
أن يفعله ألنه ال يستطيع النزول على الدرج ألنه كان ملي ًئا بالدخان ويتصاعد الدخان من الممر .أخبره عامل الهاتف أن الدخان
قد يتصاعد بسبب حريق في الطابق الخامس (ربما اعتقاد خاطئ من قبل عامل الهاتف) وينصح هاشم بإغالق األبواب
والنوافذ ومنع الدخان .يقول عامل الهاتف ان لديهم أشخاص يأتون إليهم اآلن .تمت هذه المكالمة قبل وصول المروحية
158،339،340
األولى ولم يرد ذكر لطائرات الهليكوبتر.

10.3.3.8

حوالي  1:43صبا ً
حا  -تحدثت جينيت شاو إلى هاشم
جينيت شاو ،أحد سكان شقة  153في الطابق  18دعا هاشم وتحدث معه في الساعة  1:43صباحًا .أخبر هاشم جينيت
أنه تحدث إلى خدمات الطوارئ وطلبوا منه االنتظار وعدم مغادرة الشقة .أخبر جينيت أن تفعل الشيء نفسه وأن خدمات
S348
الطوارئ ستعيدهم.

10.3.3.9

حوالي  1:44صبا ً
حا  -وصول NPAS
وصلت أول طائرة هليكوبتر من طراز  NPASبالقرب من برج جرينفيل.

10.3.3.10

 01:40:46صبا ً
حا  -مكالمة الی  999من ناديا شقير في شقة 193
اتصلت نادية شقير بالرقم  999وبسبب تأخير تم توصيلها بخدمة إسيكس لإلطفاء واإلنقاذ .تشرح ناديا لمشغل  BTأن هناك
حري ًقا في برج جرینفيل وهم في الطابق  .22أثناء انتظار عامل  BTلتحويل المكالمة إلى  ، LFBتتحدث نادیا مرتين إلى
شخص في الخلفية قائلة " ،لن نذهب إلى أي مكان" .يحاول مشغل  BTتوصيل المكالمة بـ  LFBولكن بعد عدة دقائق من
الرنين  ،يقوم العامل بتحويل المكالمة إلى  .Essex FRSعندما يجيب عامل خدمة  ، Essex FRSتوضح ناديا أن الدخان أصبح
شديد الدخان في المنزل .يأخذ عامل الهاتف العنوان  ،ويبلغها بأن رجال اإلطفاء حاضرون وينتهي االتصال .لم يتم تقديم أية
167،341،342
نصيحة محددة من قبل مشغل  .FRSال يوجد ذكر لطائرات الهليكوبتر.

10.3.3.11

 02:03:34صبا ً
حا  -مكالمة الی  999من هاشم قدير في شقة 192
اتصل هاشم بالرقم  999وكان موصوالً بـ  .LFBأفاد أنهم محاصرون في شقة  192ويمكنه رؤية النار تقترب .يقول إنهم غير
قادرين على الخروج بسبب الدخان في الممر .نصحه عامل الهاتف بمنع الدخان وقال إن هناك رجال إطفاء هناك وستعلمهم
159.290.291
بوجودهم هناك .ال يوجد ذكر لطائرات الهليكوبتر.

10.3.3.12

 02:09:46صبا ً
حا  -مكالمة الی  999من هاشم قدير ونورا جمال في شقة 192
تم إجراء مكالمة على الرقم  999من هاتف نورا جمال المحمول وتم ایصالە بـ ُ .LFBيعتقد أن المتصل األولي كان هاشم
قدير  ،على الرغم من أن نورا جمال تحدثت الح ًقا أثناء المكالمة .أبلغوا  LFBبوجود حريق في مطبخهم في شقة  192في
الطابق  .22يُنصح بالدخول إلى غرفة أخرى و إغالق الباب .يقول عامل الهاتف إنهم يتعاملون مع حريق في الطابق الرابع ،
ونصحهم بالذهاب إلى غرفة أخرى وااللتفاف حول الباب وأنهم ينصحون الناس بالبقاء في شققهم  ،ولكن إذا كان هناك
160،288،289
حريق في الشقة  ،فقد يحتاجون إلى محاولة الخروج  ،هذا قرارهم .ال يوجد ذكر لطائرات الهليكوبتر.
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10.3.3.13

 02:18:03صبا ً
حا -مكالمة الی  999من نورا جمال في شقة 192
اتصلت نورا بالرقم  999وكانت موصولة بـ  . LFBقالت إن الخمسة منهم بحاجة إلى االنتقال إلى المنزل المجاور ألن شقتهم
مشتعلة .ينصح المشغل بالذهاب إلى أي مكان يكون فيه دخا ن أقل  ،إما الساللم أو شقة أخرى .يمكن سماع أحدهم
يقرع باب الجيران وينادي نادية وباسم (نادية شقير وباسم شقير في شقة  .)193يقول عامل الهاتف إن لديهم رجال إطفاء
161،292،293
يأتون من المبنى ويحاولون الوصول إليهم بأسرع ما يمكن .طائرات الهليكوبتر غير مذكورة.

10.3.3.14

 02:33:01صبا ً
حا -مكالمة الی  999من نورا جمال في شقة 192
اتصلت نورا بالرقم  999وكانت موصولة بـ  . LFBقالت إن النيران في غرفة المعيشة مشتعلة وال يمكنهم المغادرة بسبب
الدخان الكثيف  ،هناك شخصان بالغان وثالثة أطفال .يتشاور عامل الهاتف مع زميل له  ،ويقول الزميل إنهم ينصحون الناس
اآلن بالمغادرة .يسأل عامل الهاتف ألعلى أو ألسفل  ،يؤكد الزميل ذلك .يقوم عامل الهاتف بعد ذلك بإبالغ نورا أنه بسبب
وجود حريق في شقتهم  ،يجب عليهم تغطية أنفسهم بمناشف مبللة والنزول  ،وسيحاول طاقم اإلطفاء مقابلتهم .تقر نورا
163،294،295
بهذه النصيحة .طائرات الهليكوبتر غير مذكورة.

10.3.3.15

 02:36:39صبا ً
حا  -مكالمة الی  999من ناديا شقير في شقة 193
تتصل نادية برقم  999وكانت موصولة بـ  . LFBتقول أن هناك الكثير من الدخان يتصاعد وقد حاولوا منعه .جيرانهم في شقة
 193معهم .نادية تقول ،
"هل تستطيع المروحية أن تأخذنا من فضلك؟"

عامل التشغيل ال يرد على سؤال حول المروحية ولكنه يسأل عن عدد األشخاص الموجودين في الشقة .تؤكد نادية أن
هناك ستة بالغين وثال ثة أطفال وتسأل عن الطابق الذي فيە الحريق .طمأن عامل الهاتف ناديا بأن رجال اإلطفاء يحاولون
الوصول إليهم في أسرع وقت ممكن  ،وعليهم البقاء هناك والبقاء م ًعا ومعاودة االتصال إذا اندلع حريق .يُسمع صوت ذكر
في خلفية المتصل يقول شي ًئا ما عن طائرة هليكوبتر  ،لكن ذلك غير واضح .من الممكن أنه كان يتحدث حتى يسمع العامل
168،296،297
وقد قال "أرسل المروحية" أو كلمات مشابهة .يكرر عامل التشغيل أنه سيصل إليهم قبل انتهاء المكالمة.
10.3.3.16

 02:31:22صباحا – مكالمة الی  999من الشقة 192
تم إجراء هذه المكالمة إلى  999من هاتف نورا المحمول ولكن تم قطع االتصال قبل االیصال .اتصل عامل  MPSفي 2:38:20
صباحًا وتم الرد على المكالمة من قبل أنثى  ،ربما طفلة  ،قالت إنها بحاجة إلى فرقة إطفاء ألن نصف الدرج مشتعل  ،وهم
في شقة  ، 192ثالثة أطفال واثنان الكبار وغرفة النوم مشتعلة .تقول "مروحية  ،أي شيء من النوافذ" .متصلة أخرى ،
يُعتقد أنها نورا  ،تأتي على الخط وتقول إن هناك حريق و:
"نحن خمسة منا  ،نحترق  ،لدينا نافذة واسعة  ،هل يمكنك أخذنا من النافذة من فضلك  ،من الهليكوبتر".
162،298

عامل التشغيل ال يستجيب لطلب نا فذة أو إنقاذ مروحية لكنه يقول إن لديهم فرقة إطفاء هناك .ثم ينتهي المتصل.
دعا عامل  MPSعامل التشغيل  LFBلتمرير المعلومات التي تفيد بأن الخمسة منهم محاصرون.
 02:42:11 10.3.3.17صبا ً
حا – مكالمة الی  999من باسم شقير في شقة 193

تم توصيل مكالمة باسم  999بـ  LFBوأخبر المشغل أنهم في شقة  193في الطابق  22والنار في الجوار  ،وستكون في
شقتهم في غضون دقيقة .يسأل عامل الهاتف إذا كان هناك أية طريقة للخروج  ،فقال باسم ،

"اخرج إلى حيث ال يوجد مكان يخرج منه (غير واضح) الكثير من الدخان".
يؤكد باسم أن هناك ثمانية أشخاص في الشقة ثم يقول:

المالحظات

45

مروحيات الشرطة في حريق برج جرينفيل

"هل يمكنني أن أقول لك شي ًئا؟ إذا أرسلت مروحية من الجانب اآلخر  ،فيمكننا الخروج (غير واضح) عبر
الجانب ".

يرد المشغل ،
"آسف أنه ليس لدينا أية طائرات هليكوبتر  ،أنا آسف".

يسأل العامل إذا كان هناك دخ ان بالخارج في الممر .يوضح باسم أن الدخان منتشر في كل مكان وال يمكنهم الخروج .نصحه
عامل الهاتف بأنه إذا أصبح الوضع سي ًئا للغاية  ،فيجب عليه الخروج ويجب عليه اتخاذ القرار بشأن المغادرة أم ال .ثم تنتهي
169،299،300
المكالمة.
10.3.3.18

 02:43:35صبا ً
حا – مكالمة الی  999من نورا جمال في شقة 192
اتصلت نورا بالرقم  999وتواصلت مع  LFBقائلة إن خمسة منهم محاصرون في شقة  192وهم يموتون .يسأل عامل الهاتف
عما إذا كان بإمكانهم الخروج بأمان .تقول نورا إنهم ال يستطيعون  ،لقد حاولت فتح الباب وكادت أن تموت  ،وهم محاصرون
في غرفة النوم .عامل الهاتف يتشاور مع زميل وأثناء القيام بذلك  ،تقول نورا ،
"ماذا تنتظر  ،نحن نموت؟ لماذا ال يمكنك إرسال مروحية لنا؟ "

ثم يعود عامل الهاتف إلى المكالمة ويخبر نورا بأنه یجب عليهم الخروج .تقول نورا إنهم ال يستطيعون ولكن عامل الهاتف
يصر على أنهم بحاجة إلى محاولة الخروج بأنفسهم يأتي هاشم على الخط ويكرر المشغل النصيحة له .يقول هاشم إنه
حاول الخروج وكاد أغمي عليه  ،وأصر على عدم قدرتهم على الخروج بسبب الدخان .يسأل هاشم ما إذا كان هذا هو الحل
164،301،302
الوحيد ويصر المشغل على ضرورة المحاولة .يقول هاشم "حسنًا" وتنتهي المكالمة.
10.3.3.19

 02:51:08صبا ً
حا  -مكالمة  LFBمن نعومي في شقة 193
اتصلت نعومي برقم  999وكانت موصولة بـ  LFBالساعة  02:51:08صباحًا .وأكدت أنهم في شقة  193وسألت عما إذا كان
ينبغي عليهم الجري في الطابق السفلي أم ال .قالت نعومي إن هناك حري ًقا في كل مكان في المبنى والدخان شديد
بالخارج .قالت عاملة الهاتف إنها غير قادرة على تقديم النصح بما يجب عليهم فعله  ،لكن لديهم خيارين :إما البقاء في
غرفة وإبعاد الدخان  ،أو الخروج من المبنى ؛ األمر متروك لهم ليقرروا أيهما أكثر أمانًا .قالت نعومي إن هناك عشرة أشخاص
وال يمكنهم النزول إلى الطابق السفلي بسبب الدخان  ،وال يعرفون ماذا يفعلون .تصرخ نعومي لآلخرين في الخلفية وتطلب
منهم البقاء في الداخل وإغالق الباب .وتقول أي ً
ضا إن أحدهم كان يطرق الباب (ربما كانت نورا وهاشم) .تسأل نعومي عامل
الهاتف مرارًا وتكرارًا عما يجب عليه فعله .يوجههم عامل الهاتف إلى تغطية أنفسهم بالمناشف والبطانيات المبللة ومحاولة
الخروج ألن رجال اإلطفاء يكافحون للوصول إلى الجميع .يعيد عامل التشغيل تكرار أن هذا هو أفضل رهان لهم .تتوقف نعومي
عن الرد وتنتهي المكالمات 303.في تصريحاتها  ،أوضحت نعومي أن نادية شقير قالت إنهم جمي ًعا بحاجة للذهاب وكانوا
يستعدون لمغادرة الشقة  ،لكنها لم تتخذ قرارًا بشأن المغادرة بسبب النصيحة .كانوا قد تلقوا البقاء في شققهم وإدراكهم
لكل الدخان في الخارج .حاولت عائلة شقير المغادرة لكنها لم تستطع المرور عبر الدخان الكثيف عندما فتحوا الباب األمامي.
S347،S144
تذكر ليديا أي ً
ضا أن عائلة شقير حاولت المغادرة في مناسبتين على األقل  ،لكنهم عادوا بعد ثوانٍ قليلة.

10.3.3.20

 02:53:06صبا ً
حا – مكالمة الی  999من نورا جمال في شقة 192
اتصلت نورا بالرقم  999وكانت موصولة بـ  ، LFBوأخبرت المشغل أنه ال يمكنهم الخروج .يشجعها عامل التشغيل مرارًا وتكرارًا
على أنه يجب عليهم تغطية أنفسهم بمناشف مبللة والركض من أجل ذلك .تتحدث نورا مع اآلخرين في الخلفية وال ترد
165،304،305
على عامل الهاتف قبل انتهاء المكالمة .ال يوجد ذكر لطائرات الهليكوبتر.

10.3.3.21

 02:55:39صباحا – مكالمة إلى  999من هاتف نادية و نعومي في الشقة 193
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هذه المكالمة إلى  999من هاتف نادية شقير باعتبارها متصلة بمشغل  .LFBعند الرد على المكالمة ال يصدر صوت في
البداية من المتصل .وبعد لحظات كان هناك صراخ يعتقد أنها نادية  ،وكلماتها غير واضحة .تأتي امرأة أخرى على الخط ،
يُعتقد أنها نعومي  ،التي انضمت إلى شقير من شقة  .195نعومي تقول،
"الرجاء إرسال المروحية .الرجاء إرسال مروحية إلى الطابق  .22الضوء مضاء  ،ضوءنا مضاء .الرجاء إرسالها
ألن النار في كل مكان" .

يقول عامل الهاتف إنهم بحاجة إلى تغطية أنفسهم بالمناشف  ،لكن نعومي تقول إنهم ال يستطيعون رؤية بعضهم البعض
ألن الدخان ثقيل للغاية ويرجى إرسال طائرة هليكوبتر .يقول لها عامل الهاتف أنهم بحاجة للصعود إلى الساللم .تقول
نعومي إنهم جربوا ذلك بالفعل وسوف يموتون جمي ًعا هناك  ،ألن النار في كل مكان .يوضح عامل الهاتف بوضوح أن فرصتهم
الوحيدة للبقاء على قيد الحياة هي الصعود إلى الساللم للنزول .اعترفت نعومي بذلك وانتهت المكالمة 170،306،307.قالت
S346،S76
نعومي أي ً
ضا في بيانها إنها لوحت بمنشفة بيضاء من نافذة المروحية  ،لكنها لم تجلب انتباە.
10.3.3.22

في وقت ما بعد وقت قصير من اتصال نورا بالرقم  999في الساعة  02:53:06صباحًا  ،ذهبت هي وهاشم وأطفالهم إلى
شقة  193مع عائلة شقير  ،نعومي وليديا  ،مما جعل إجمالي  13شخصًا في شقة  .193تذكرت نعومي أنها تحدثت إلى
نورا  ،التي كانت تطلب من نعومي أن تصلي معها لكن نعومي أوضحت أنهم بحاجة إلى فعل شيء  ،وعلقت ،
"أخبرتها أننا بحاجة لعمل شيء ما .لم تكن تتحدث اإلنجليزية  ،لكنها كانت تقول شي ًئا وتهز رأسها كأنه لم
يكن هناك شيء يمكن فعله "S76 .

10.3.3.23

 03:01:47صبا ً
حا – مكالمة الی  999من باسم شقير في شقة 193
اتصل باسم  999وكان موصوالً بـ  .LFBصارت المحادثة التالية مع عامل التشغيل:
باسم

"أرسل المروحية  ،نحن في الطابق  ، 22نحن نموت ...مروحية من فضلك
 ،نحن نموت!"

عامل الهاتف

"الطابق 22؟"

باسم

"نعم  ،مروحية من فضلك  ،نحن نموت  ،نموت!"

عامل الهاتف

"اسمع  ،اسمع  ،هل ما زلت في شقتك؟"

باسم

"نعم  ،ال يمكننا أن نخرج!"

عامل الهاتف

"حس ًنا  ،استمع إلي  ،الطابق  ،22ما الشقة التي أنت فيها؟"

باسم

“”193

عامل الهاتف

“ .193حس ًنا  ،هل هناك حريق؟ "

باسم

صا في الشقة  20 ،شخ ً
"هناك  20شخ ً
صا!" (كلمات غير مسموعة)

عامل الهاتف

"اسمع  ،ال يمكننا إنقاذك بطائرة هليكوبتر  ،إذا لم تتمكن من البقاء في الشقة
بعد اآلن  ،فسيتعين عليك مغادرة الشقة والخروج من المبنى".

باسم

"ال يمكننا مغادرة الشقة  ،والساللم كلها دخان  ،وال يمكننا الخروج".

عامل الهاتف

"اسمع  ،إنه دخان .إنه دخان وليس نار  ،في الساللم" .

باسم

"نعم ولكن ال يمكننا المشي  ،ال يمكننا المشي".

ً
ونزوال
يمضي العامل في تقديم النصيحة ليغطي نفسه  ،ويذهب إلى الساللم ويشق طريقه على طول الجدار إلى الدرج
171،308،309
 ،على الرغم من الظالم .باسم ال يستجيب مرة أخرى وتنتهي المكالمة بعد دقيقتين تقريبًا.
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10.3.3.24

 03:04:24صبا ً
حا – مكالمة الی  999من باسم شقير في شقة 193
اتصل باسم بالرقم  999وكان متصالً بمشغل  .LFBأوضح العامل أن فرصتهم الوحيدة هي تغطية أنفسهم بقطعة قماش
مبللة ومناشف والصعود إلى الدرج والنزول .رد باسم أنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب الدخان .ال يمكنهم الرؤية وهو أمر
خطير .يواصل عامل الهاتف تشجيع باسم على الصعود إلى الساللم  ،من خالل التحسس على طول الجدران والنزول ،
قائالً إنه خيارهم الوحيد .يعلق باسم أي ً
ضا "لكن كل المبنى دخان  ،من أسفل الدرج  ،كل الدخان" مما يشير إلى أنه يعتقد

أن الدخان كان يتصاعد من األسفل.
10.3.3.25

172،310.311

 – 03:06:58صبا ً
حا – مكالمة الی  999من شقة 193
خالل آخر مكالمة هاتفية لها مع  ، LFBنصحت نعومي أنه يجب عليهم مغادرة المبنى بأنفسهم 354-312،352.في بيانها ،
وصفت نعومي كيف كان الوضع فوضويًا للغاية .اتفقت هي وليديا على ضرورة المغادرة ألن الدخان كان سي ًئا للغاية  ،لكن
أحد الجيران قال إن الدخان كان شديدا ولم يتمكنوا من المغادرة .شاهدت نعومي مروحية لكنها قررت أنها لن تتمكن من
إنقاذهم  ،متذكّرة ،

"كانوا يصرخون قائلين إن المروحية يمكن أن تأتي وتنقذنا  ،لكن عندما نظرت إلى المروحية ،
أدركت أنهم ربما ال يستطيعون االقتراب من المبنى .إذا كان بإمكانهم فعل ذلك  ،لكان هذا قد
تم في وقت سابق" .
ً
"أخيرا قلت إننا بحاجة إلى المغادرة وقرروا عدم المغادرة .لست متأكددة مما إذا كانوا قد
استسلموا للتو  ،فربما يكون ذلك ألنهم حاولوا الفرار من قبل ولم يتمكنوا من الوصول حتى
إلى باب الحریق"S76 .
بعد ذلك بوقت قصير  ،غادرت نعومي وليدي ا وذهبتا إلى الطابق السفلي  ،ووصلتا في النهاية إلى بر األمان.
10.3.3.26

 03:08:13صبا ً
حا – مكالمة الی  999من أنثى مجهولة الهوية في شقة 193
من غير الواضح هوية المتصلة البالغة .تطلب المتصلة من عامل الهاتف مرارًا وتكرارًا إرسال مروحية للسماح لهم بالهروب
من نافذتهم .يحاول عامل الهاتف تشجيع المتصلة على الهروب من الباب بالمناشف المبللة فوق رؤوسهم .تجري المحادثة
التالية:
المتصلة
عامل الهاتف
المتصلة
عامل الهاتف

"فرقة اإلطفاء  ،نحن نحترق  ،هل يمكننا الهروب من النافذة  ،الطابق 22
من برج جرینفيل ،من فضلك لدينا("...کالم في الخلفية)
"هل تستطيعون الحصول على بعض المناشف المبللة؟ ضعوهم فوق
رؤوسكم" ...
"نعم نعم  ،لدينا  ،من المطبخ  ،من النافذة  ،لدينا نافذة واسعة  ،هل يمكننا
الهروب إلى المروحية من فضلك  ،ال توجد نار على الجانب اآلخر".
ً
"إذا  ،هل أنتم قادرون على الحصول على بعض الهواء من المكان  ،الجانب
الذي ال يوجد فيه حريق؟"

المتصلة

"ال  ،ال أحد هناك  ،ال يمكننا الخروج( "...غير مسموع)

عامل الهاتف

"عذرا؟"

المتصلة
عامل الهاتف
المتصلة

"هل يمكنك إرسال المروحية  ،يمكنني رؤية المروحية  ،هل يمكننا الهروب
من المروحية من فضلك؟"
"ال  ،حس ًنا  ،نحن نأتي إليك من الداخل" .ال  ،حس ًنا  ،نحن نأتي إليك من
الداخل.
"عذ ًرا  ،نعم  ،نعم  ،يمكننا( "...التحدث من الخلفية)
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عامل الهاتف
المتصلة

"إنهم يرسلون المزيد من الساللم .إذن  ،ما هو رقم الشقة اتي أنتم فيه؟
"
"ماذا  ، 193 ، 193 ،من النافذة  ،يمكننا الهروب  ،هل يمكنك إرسال المروحية
من فضلك؟"

عامل الهاتف

"حس ًنا  ،في أي طابق أنتم؟"

المتصلة

“”22

عامل الهاتف

"حس ًنا  ،سأخبرهم أنك بحاجة إلى ذلك  ،حس ًنا .ولكن هل أنت متأكدة من
أنه ال يمكنك الخروج في االتجاه اآلخر؟ "

المتصلة

"نعم ،نعم"

عامل الهاتف

"أال يمكنك محاولة وضع المناشف فوق رأسك والخروج بهذه الطريقة؟"

المتصلة

"يمكننا  ،يمكننا الخروج من النافذة إذا أرسلت مروحية  ،وإال فسنموت كل
واحد منا كل  20شخ ً
صا".

عامل الهاتف

"ال  ،لكن ال يمكنك وضع المناشف المبللة فوق رأسك والخروج  ،أليس
كذلك؟ حسنا؟"

المتصلة

"عذرا؟"

عامل الهاتف

"أال يمكنك وضع المناشف المبللة فوق رأسك  ،والمناشف المبللة  ،وتحاول
الخروج بهذه الطريقة؟"

المتصلة

"أي جانب  ،من  ،أي جانب  ،من( "...غير واضح)

عامل الهاتف

"إذا لم تتمكن من المحاولة  ،فسأخبرهم أنك هناك  ،حس ًنا؟"

المتصلة

"من فضلك  ،من فضلك  ،نحن نحترق! النار تدخل  ،من فضلك! "

عامل الهاتف

"مرحبًا؟"

المتصلة

"نعم ،نعم" مروحية  ،مروحية  20 ،شخ ً
صا  ،يموتون  ،من فضلك! "

عامل الهاتف

"إذن  ،أنت في الطابق  22و  193في الطابق  ، .22وسأرسل الرسالة
إلى"...

المتصلة

“ .193يمكنني رؤية طائرة هليكوبتر ".
متکلم متداخل

عامل الهاتف
المتصلة

"نعم  ،أعرف .لكن هل أنت متأكدة من أنه ال يمكنكم الخروج  ،مع وضع
المناشف فوق رؤوسكم والخروج من الباب؟ أال تعتقد أنه يمكنك فعل ذلك؟
"
"ليس من خالل الباب  ،في النافذة  ،يمكنني التلويح بيدي  ،أنا( "...غير
واضح)

عامل الهاتف

"ال  ،اسمع  ،ال  ،ال أعرف ولكن ال يمكنك الخروج  ،ما أقوله  ،ضعوا مناشف
مبللة فوق رؤوسكم  ،أليس كذلك؟"

المتصلة

"أي جانب  ،من جانب المحطة؟"

عامل الهاتف
المتصلة

"إذا كان بإمكانك محاولة ذلك  ،فابدأوا في ترطيب مناشفكم ومعرفة ما إذا
كان يمكنكم تجربة ذلك  ،حس ًنا؟ هذا أفضل شيء ".
"كيف نخرج  ،إذا أرسلت سل ً
ما يمكننا المحاولة (غير واضح) من هنا( "...غير
واضح)
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عامل الهاتف

"إنهم يرسلون المزيد من الساللم  ،لذلك  ،ن حن نرسل المزيد من الساللم ،
ولكن في هذه األثناء حاولوا أن تنقعوا كل مناشفكم".

المتصلة

"نعم  ،نعم  ،إذا أرسلت مروحية يمكننا الهروب".

عامل الهاتف

حسنا حس ًنا  ،سوف أنقل ذلك إلعالمهم بمكانك  ،حس ًنا؟ "

المتصلة

"رجاءا .نعم  ،نعم  ،من جانب المحطة" .

عامل الهاتف

"حس ًنا  ،ولكن جربوا المناشف المبللة".

المتصلة

"نعم"

عامل الهاتف

حسنا شك ًرا  ،إلى اللقاء.

10.3.3.27

يبدو أن هناك سوء فهم بين عامل الهاتف والمتصلة أثناء هذه المكالمة .يبدو أن المتصلة يعتقد أن عامل الهاتف يوافق على
طلبها للحصول على طائرة هليكوبترت استجابة لطلبات المتصلة لطائرة هليكوبتر  ،يسأل عامل الهاتف عما إذا كان بإمكانها
محاولة وضع المناشف فوق رأسها والهروب عبر الباب  ،بدالً من االستجابة مباشرة لطلب المتصل .تشير المتصلة مرارًا
وتكرارًا إلى النافذة الموجودة على "جانب المحطة" ،مشيرًا إلى أنها تعتقد أن المشغل يوافق على إجراء إنقاذ بطائرة
هليكوبتر من تلك النافذة .ال يقول المشغل تحديدًا أنه لن يكون هناك إنقاذ بطائرة هليكوبتر (أو نافذة)  ،مما قد يكون قد
173،343،344
ساهم في أي سوء فهم.

10.3.3.28

 03:13:51صبا ً
حا – مكالمة الی  999من ناديا شقير في شقة 193
تم إجراء مكالمة على الرقم  999من رقم الهاتف المحمول الخاص بنادية ولكن لم يتم إجراء أي طلب لخدمة الطوارئ .يمكن
سماع إنذار في الخلفية حتى يقوم مشغل  BTبتوصيل المكالمة بمشغل  .MPSيسمع بعض السعال ثم تنتهي المكالمة.
يمكن سماع إنذار في الخلفية حتى يقوم مشغل  BTبتوصيل المكالمة بمشغل  .MPSثم يقوم المشغل باالتصال بمزود
الخدمة للحصول على تفاصيل المشترك الخاصة بالمكالمة .تم تقديم اسم ناديا شقير وعنوانها .ال يوجد عامل يتحدث إلى
174،345،346
المتصلة في أية مرحلة.

10.3.3.29

 03:14:40صبا ً
حا – مكالمة الی  999من ناديا شقير في شقة 193
تتصل المكالمة بمشغل  BTوتقول ناديا إنهم بحاجة إلى مروحية  ،إلى الطابق  22من برج جرینفيل .ينصح مشغل BT
بضرورة محاولة الخروج بأسرع ما يمكن .ثم تقول نادية لآلخرين في الخلفية ،
"نحن بحاجة للذهاب إلى الساللم  ،نحتاج إلى الصعود على الدرج".

ثم يتم تحويل المكالمة إلى  . LFBإنها ال تتحدث إلى عامل الهاتف ولكنها تتحدث إلى أشخاص آخرين في الخلفية قائلة ،
"هل يمكننا الصعود على الدرج؟ حسنا ،یا جماعة نحن نحتاج إلى الصعود على الدرج .اصعد على الدرج
 ،هل یسمع الجميع ؟! هل يستمع الجميع؟ حس ًنا  ،نحتاج إلى تبليل أنفسنا والصعود على الدرج" ...
(متبو ً
عا ببعض الكلمات غير المسموعة)

ثم تنتهي المكالمة .تم ذكر طائرات الهليكوبتر فقط لمشغل  BTوليس لمشغل  LFBومن الواضح أن ناديا تحاول حشد الناس
175،347،348
لمغادرة الشقة والنزول على الدرج.
10.3.3.30

 03:23:36صبا ً
حا – مكالمة الی  999من هاشم قدير في شقة 193
اتصل هاشم برقم  999وكان متصالً بـ  LFBقائالً إنهم محاصرون في شقة  ، 193لقد حاولوا الخروج لكنهم لم يتمكنوا من
ذلك بسبب الدخان .يقول له عامل الهاتف إن عليهم تغطية وجوههم والمغادرة .يقول هاشم إنهم حاولوا لكنهم لم يستطيعوا.

المالحظات

50

مروحيات الشرطة في حريق برج جرينفيل

يقول عامل الهاتف إن فرصتهم الوحيدة للنجاة من الحريق هي إذا وصلوا إلى الدرج للخروج .يرد هاشم مرارًا وتكرارًا بالقول
إنهم ال يستطيعون ويقول أي ً
ضا:
"ما من طريقة ال يمكنك فيها إرسال مروحية؟"

العامل يستجيب بـ:
"اسمع  ،ال توجد طريقة أخرى  ،عليك المحاولة".

يكرر العامل أن فرصته الوحيدة في البقاء على قيد الحياة هي الصعود إلى السلم .ال يستجيب هاشم أحيانًا ويقول أحيا ًنا
إنه ال يستطيع الحركة أو الرؤية .أنهى عامل الهاتف المكالمة لمدة  15دقيقة تقريبًا حيث بدا أن هاشم ال يستجيب .المشغل
166,349,350
ال يذكر طائرة هليكوبتر .هذه هي المكالمة األخيرة لخدمات الطوارئ التي تم إجراؤها من الطابق .22
10.3.3.31

في وقت ما أثناء الحريق  ،تحدث باسم ونادية عبر الهاتف إلى هيلين جبريميسكل  ،وهي من الطابق  21التي نجت من
الحريق .تقول هيلين في بيانها إنها اتصلت بنادية وطلبت منها ولباسم الخروج من المبنى ألن ال أحد كان يأتي إلنقاذهم.
S68
قال باسم "حسنًا" .يمكن أن تسمع هيلين أي ً
ضا أصوات صفارات اإلنذار وطائرة هليكوبتر في الخارج.

10.3.3.32

قدمت نادية البوطي  ،التي تعيش بالقرب من برج جرينفيل  ،بيا ًنا أوضحت فيه أن ابنتها الصغيرة كانت صديقة لميرنا شقير
S353
وتحدثت مع ميرنا عدة مرات أثناء الحريق .أخبرت ميرنا ابنتها أن الجو كان حارًا ودخانًا کثيف للغایة بحيث لم يتركوا شقتهم.

10.3.3.33

أو ضح نبيل شقير وحسام شقير ونادية البوطي أن سيريا شقير كانت تعاني من مشاكل حركية حادة ناجمة عن التهاب
المفاصل وآالم في ظهرها وساقيها  ،مما يعني أنها احتاجت إلى عصا للمشي .يقول حسام إن سيريا لم تكن قادرة على
استخدام الساللم  ،كما أعربت نادية البوطي عن شكوكها ف ي قدرة سوريا على الهروب من المبنى عبر الساللم .أعربت
S353، S334، S32،S355
نادية البوطي عن مخاوف مماثلة بشأن قدرة زينب على الهروب من السلم بسبب إصابتها بالربو.

10.3.4
10.3.4.1

االستنتاجات
بقي أنتوني ديسون في شقته بسبب مجموعة من العوامل:
 .aقيل له بالبقاء وانتظار اإلنقاذ من قبل  LFB؛
 .bالدخان الكثيف جعله يعتقد أن اإلخالء الذاتي غير ممكن ؛
 .cمشاكل حركته تجعل الساللم صعبة للغاية.
أنتوني لم يتحرك صعودا في المبنى .ولم يبق في شقته في البداية بسبب وجود مروحيات تابعة للشرطة أو بسبب أية
تصريحات للشرطة حول تعليق على مروحيات الشرطة.

10.3.4.2

قررت نعومي وليديا في البداية مغادرة المبنى بعد أن أدركتا أن هناك حري ًقا  ،لكنهما بقيتا لألسباب التالية:
 .aلقد تلقوا نصيحة من  LFBبالبقاء في شقتهم مع تطمينات بأنهم آمنون هناك.
 .bلقد واجهوا العديد من األشخاص يصعدون الدرج  ،وال ينزلون  ،مما يجعلهم غير متأكدين مما يجب عليهم فعله.
 .cلم يعرفوا مكان الخطر  ،بسبب المعلومات المتضاربة التي تم تلقيها (مثل تصريح  LFBبأن الحريق كان في الطابق
 4لكن مريم تقول أنه كان في مطبخهم في الطابق  ، 22والناس الذين يصعدون إلى الطابق العلوي ال يعرفون مكان
الحريق).
 .dكان لدى نعومي معرفة مسبقة بأن المباني في المملكة المتحدة مصممة لمنع انتشار الحريق  ،مما يمنحها
الثقة في أن البقاء هناك آمن.
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 .eكان الدخان خارج الشقق كثي ًفا لدرجة أنهم كانوا مترددين في الدخول إليه  ،حتى عندما كانت النار في الخارج ،
كانت نعومي تعلم أن الدخان يمكن أن يكون مميتًا.
.f

قرأت نعومي نصيحة على اإلنترنت تفيد في حالة نشوب حريق في مبنى شاهق  ،ابق بالداخل ولكن إذا كان
S346
عليك المغادرة  ،اذهب إلى الطابق السفلي  ،وليس صعودًا.

تلقت نعومي وليديا نصائح من  ، LFBوقابال أشخاصًا قادمين من الطابق العلوي وانتقلوا إلى شقة  193قبل وصول أول طائرة
هليكوبتر .في وقت الحق  ،ومن داخل الشقة  ، 193استطاعت نعومي رؤية طائرة هليكوبتر تحوم في الخارج واعتقدت أنها
كانت هناك لمراقبة الوضع  ،ولم يكن لديها اعتقاد بأنها كانت موجودة إلنقاذ الناس .عالوة على ذلك  ،عرفت نعومي أال
تصعد ألن السقف كان يتعذر الوصول إليه .في الساعة  2:51صباحًا  ،كانت نعومي وليديا ال تزاالن في شقة  193مع شوكيرز
بسبب عدم معرفة ما يجب القيام به  ،والنصيحة التي تلقوها بالبقاء في الداخل وبسبب الدخان في الخارج  ،حتى عندما
حاول شقير مغادرة الشقة للنزول إلى الطابق السفلي .طلبت نعومي أوالً إنقاذ طائرة هليكوبتر في مكالمتها التي تم
إجراؤها في الساعة  02:55:39صباحًا  ،بعد أن طلب ت عائلة شقير واحدة .لم تذكر نعومي طائرات الهليكوبتر حتى ذلك
الوقت وأدلتها على أنها لم تكن تعتقد أنه يمكن إنقاذ مروحية .من الواضح في تلك الدعوة أن الذعر بدأ في الظهور .من
المحتمل أن تكون فكرة اإلنقاذ بطائرة هليكوبتر نتيجة لطلب عائلة شقير من واحدة وبدافع من اليأس الشديد حيث بدأت
تعتقد أنه ال توجد وسيلة أخرى للهروب وأن البقاء في الشقة كان من المرجح أن يكلف حياتهم .ومع ذلك  ،واستجابة لطلبها
 ،أوضح عامل الهاتف أن فرصتهم الوحيدة للبقاء على قيد الحياة هي النزول على الدرج  ،وهي نصيحة اعترفت بها نعومي.
في مكالمة الطوارئ األخيرة التي أجرتها في الساعة  03:06:58صباحًا  ،لم تذكر نعومي طائرات الهليكوبتر وتقر مرة أخرى
بالنصيحة التي مفادها أنه يجب عليهم الهروب .لم تخبر نعومي أو ليديا في أي وقت من قبل الشرطة أو أي خدمة طوارئ
أنه قد يكون هناك إنقاذ بطائرة هليكوبتر .لم يشجع وج ود المروحية نعومي أو ليديا على البقاء في البرج.
10.3.4.3

تشير األدلة إلى أن هاشم وعائلته بقوا في البرج أثناء الحريق لألسباب التالية:
 .aكانوا يعتقدون أنهم محاصرون في الشقة بسبب الدخان الذي منعهم من النزول إلى الطابق السفلي.
 .bنصح  LFBهاشم ونورا بضرورة البقاء في شقتهما حيث كانت فرق اإلطفاء تأتي إليهما.
خالل مكالمات هاشم ونورا  ، 999يكررون أنهم محاصرون بالدخان .قال الشخص الذي تحدث إليه هاشم أثناء الحريق إن
هاشم قال إنهم بقوا في البرج ألنهم تلقوا تعليمات بذلك .مطلوب إنقاذ مروحية في ثالث من مكالماتهم  ،ويتم إجراء
المكالمة األخيرة من داخل الشقة .193تم تقديم النصيحة لإلخالء الذاتي ألول مرة من قبل  LFBفي مكالمة نورا في الساعة
 02:33:01صباحًا وفي كل مكالمة بعد ذلك ؛ النصيحة التي اعترفوا بها  ،لكنهم أكدوا أنهم غير قادرين على المغادرة بسبب
الدخ ان .بينما طلبوا طائرة هليكوبتر في المراحل األخيرة  ،يبدو أنهم لم يبقوا في الشقة أو في الطابق  22ألنهم اعتقدوا
أنه قد يتم إنقاذهم بواسطة مروحية  ،بقوا العتقادهم أنهم محاصرون وألنهم نصحوا في البداية بالبقاء .من غير المرجح أن
يتخذ أطفالهم  ،الذين تتراوح أعمارهم بين  13و  12و ست سنوات  ،قرارات مستقلة عن والديهم بشأن البقاء أو اإلخالء.
يبدو أن طلب اإلنقاذ بواسطة مروحية كان في حالة يأس  ،معتقدين أنه ال يوجد خيار آخر للهروب .لم يتم إخبار نورا وهاشم
وأطفالهم من قبل أية خدمة طوارئ بأنه قد يتم إنقاذ مروحية .باإلضافة إلى ذلك  ،ليس هناك ما يشير إلى محاولة هاشم
أو نورا أو أطفالهما الصعود إلى الطابق  23أو الوصول إلى السطح.

10.3.4.4

تشير األدلة إلى أن عائلة شقير بقيت في الشقة  193في الطابق  22أثناء الحريق لألسباب التالية:
 .aلقد حوصروا بسبب الدخان في الممر  ،بعد أن حاولوا مرارًا الفرار من الدرج ولم يتمكنوا من ذلك بسبب الدخان.
 .bتلقوا نصيحة من  LFBبالبقاء في شقتهم مع تطمينات بأن رجال اإلطفاء كانوا يتقدمون إلى المبنى إلنقاذهم.
 .cفي البداية نصحوهم آخرون بالبقاء في شقتهم.
األسباب المذكورة أعاله مدعومة باألدلة .ومع ذلك  ،قد تكون األسباب اإلضافية التالية قد ساهمت أي ً
ضا في بقاء عائلة
شقير:
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 .dارتباك حول ما يجب عليهم فعله بسبب الخوف والذعر وتضارب المعلومات من مصادر مختلفة.
 .eكانت ميرنا وفاطمة وزينب تتراوح أعمارهم بين  13و  11و  3سنوات على التوالي  ،ومن غير المرجح أن يتخذوا
قرارات مستقلة عن والديهم بشأن بقائهم أو إجالؤهم.
.f

قد تكون الصعوبة التي واجهتها سيريا في محاولة إخالء الدرج بسبب مشاكل حركتها  ،فضالً عن الحاجة إلى حمل
زينب  ،قد شجعتهم على البقاء م ًعا كعائلة في انتظار اإلنقاذ بدالً من المخاطرة باالنفصال.

 .gوربما تعزز اعتقادهم بأنهم محاصرون بسبب الدخان بسبب بقاء آخرين أي ً
ضا.
10.3.4.5

انضمت نعومي وليديا إلى  Choucairsفي شقتهما في حوالي الساعة  1:30صباحًا  ،قبل وصول أول طائرة هليكوبتر  ،وبعد
أن تلقت نعومي النصيحة بالبقاء في الشقة من قبل  LFBورأت الناس يصعدون الدرج .لقد أخبرت نعومي آل شوكير بالنصيحة
التي تلقتها .قررت نعومي وليديا أنهما ستبقيان  ،حتى بعد أن ساء الوضع .كانت نعومي تشجع عائلة شقير على البقاء
في الشقة وإبقاء الباب مغل ًقا .قد يكون هذا قد ساهم في بقاء شقير في البداية.

10.3.4.6

أجرت نادية شقير مكالمتها األولى على الرقم  999الساعة  01:40:46صباحًا .في هذه المكالمة  ،سمعت نادية وهي تقول
لعائلتها في الخلفية إنهم ل ن يذهبوا إلى أي مكان  ،مما يشير إلى أنهم اتخذوا بالفعل قرار البقاء في تلك المرحلة المبكرة
نسبيًا .قد يكون هذا بسبب عدم اعتقادهم بوجود حاجة للمغادرة في تلك المرحلة.

10.3.4.7

مع مرور الوقت  ،من الواضح أن الذعر کان يزداد تدريجيًا بين أولئك الموجودين في الشقة  .193في مكالمتها الثانية على
الرقم  999في تمام الساعة  02:36:39صباحًا  ،بعد أن كانت المروحية األولى موجودة لبعض الوقت  ،طلبت نادية إنقاذهم
بواسطة مروحية  ،لكن لم يتم دفعها لالعتقاد بأن هذا احتمال من قبل مشغل  ، LFBالذي طمأنها بدالً من ذلك .أن أطقم
اإلطفاء تأتي إليهم  ،مما شجعهم على البقاء في الشقة النتظار اإلنقاذ من داخل المبنى .بعد حوالي سبع دقائق  ،اتصل
باسم وقال إنهم محاصرون بسبب الدخان وال يمكنهم الخروج .كما طلب باسم إنقاذهم بواستة مروحية لكن قيل له صراحة
أنه ال توجد مروحية إنقاذ ونصحهم بالخروج بأنفسهم إذا كان الوضع سيئا .تشير هذه المكالمات إلى أن عائلة شقير بقيت
ألنهم اعتقدوا أنهم ال يستطيعون الخروج بسبب الدخان .يبدو أن طلبات الحصول على طائرة هليكوبتر قد تم تقديمها ألنهم
اعتقدوا أنهم ال يستطيعون الخروج بأية طريقة أخرى.

10.3.4.8

تشير تسجيالت مكالمات  999إلى أن ناديا كانت تبذل جهودًا كبيرة لتشجيع عائلتها على مغادرة الشقة للصعود إلى
السلم .عالوة على ذلك  ،يتذكر كل من نعومي وليديا أن شقيرز حاولوا المغادرة مرتين على األقل لكنهم عادوا إلى الداخل
بسبب الدخان .وهذا يدل على أن آل شقير كانوا يحاولون اتباع النصائح الالحقة باإلخالء  ،بدالً من انتظار إنقاذ مروحية .تم
تقديم طلبات أخرى لإلنقاذ بواسطة مروحية ألنهم حاولوا اإلخالء على الدرج لكنهم لم يتمكنوا من ذلك.

10.3.4.9

أثناء الحريق  ،لم يتحدث أي من عائلة شقير داخل البرج إلى أي من أفراد جهاز الشرطة ولم يتم تشجيعهم على البقاء
في البرج بسبب أية تصريحات للشرطة أو تعليق حول مروحيات الشرطة .عالوة على ذلك  ،ال يوجد دليل يشير إلى أن
عائلة شقير حاولت التحرك صعودًا في المبنى  ،ولكن إلى أسفل فقط.

10.4

الطابق 21

10.4.1

عندما اندلع الحريق  ،كان هناك  13شخصًا في الطابق  .21في خمس شقق .شقة  185كانت شاغرة في الليل S70،S69نجا
سبعة أشخاص من المبنى بالنزول الی األسفل .بقي الستة الباقون في شققهم  ،حيث لقوا حتفهم ؛ خمسة أفراد من
عائلة الوهابي وليجايا مور التي كانت تعيش بمفردها .لم يتحرك أحد من الطابق  21الی األعلى ولم ينتقل أحد إلى الطابق
 21من األسفل.
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10.4.2
10.4.2.1

10.4.3

االسم

العمر

ليکایا مور
عبد العزیز الوهابي
فوزیة الوهابي
یاسين الوهابي
نور الهدی الوهابي
مهدي الوهابي

78
52
42
20
15
8

ساکن
شقة
شقة
شقة
شقة
شقة
شقة

181
182
182
182
182
182

توفی
شقة
شقة
شقة
شقة
شقة
شقة

181
182
182
182
182
182

شقة 181
عاش ليجایا مور بمفردها في الشقة  . 181أظهرتها الدوائر التلفزيونية المغلقة وهي تدخل برج جرينفيل مساء يوم  13يونيو.
لم تغادر وتم انتشال رفاتها من داخل شقتها بعد الحريق .لم تتصل ليجايا بأية خدمات طوارئ أثناء الحريق .ال توجد روايات
شهود توضح أي اتصال مع ليجايا أثناء الحريق  ،ولم يرها أي شاهد .لذلك يُفترض أن ليجايا بقيت في شقتها أثناء الحريق.
وبالتالي  ،ال يمكن التكهن لماذا بقيت ليجايا في شقتها أثناء الحريق.
شقة 182

10.4.3.1

شقة  182سكنها عبدالعزيز الوهابي وزوجته فوزية وأطفالهما الثالثة ياسين ونور الهدى والمهدي .وأجرت األسرة مكالمة
الی  . 999لم يتحدثوا إلى الشرطة في أية مرحلة .يتم تقديم طلبات إنقاذ بطائرة هليكوبتر في اثنتين من المكالمات .تم
ذكر العائلة أي ً
ضا في عدد من روايات الشهود .فيما يلي تلخيص زمني لألحداث ذات الصلة المتعلقة بأسرة الوهابي.

10.4.3.2

تقریبا 1:20صباحا – 1:40صباحا
زكريا الشبيوني  ،أحد الناجين من الطابق  ، 9دعا ياسين بعد مغادرة البرج في حوالي الساعة  1:20صباحًا .أخبر ياسين
أنهم بحاجة إلى المغادرة  ،وهو ما قال ياسين إنهم سيفعلونه .كما تحدث إلى نور هدى بعد ذلك بوقت قصير وأخبرها أنهم
لم يغادروا ألن رجال اإلطفاء طلبوا منه م عدم المغادرة .حاول زكريا تشجيعهم على المغادرة  ،فسيتعثرون إذا اتبعوا نصيحة
 LFBبالبقاء في الداخل S359,S360.تحدثت والدة زكريا (أخت عبد العزيز)  ،حنان وهابي  ،إلى عبد العزيز بعد هروبها مباشرة.
ونصحه بالمغادرة .وافق على مغادرة البرج .اتصلت به حنان بعد ذلك ب وقت قصير وقال عبد العزيز إنهم حاولوا المغادرة لكنهم
S281
لم يتمكنوا من المرور عبر الدخان األسود  ،ولم يتمكنوا من رؤيته أو تنفسه.

10.4.3.3

 01:35:29صبا ً
حا – مكالمة الی  999من عائلة الوهابي
انتهت المكالمة األولى التي أجرتها عائلة الوهابي إلى  999قبل أن يتم توصيلها بـ  .LFBتم إجراء مكالمة أخرى في الساعة
 01:36:09صباحًا  ،والتي اتصلت بـ  LFBواستمرت لمدة  62دقيقة تقريبًا .يتم تمرير الهاتف بين عبدالعزيز وفوزية وياسين
ونور هدى وكلهم يتحدثون إلى المشغل .أثناء انتظار  BTلتوصيل المكالمة إلى  ، LFBيُسمع ياسين في الخلفية  ،ربما
على الهاتف  ،ويقول إنهم قادمون إلى الطابق السفلي  ،وسوف يذهبون جمي ًعا م ًعا .يقول أي ً
ضا إنهم محاصرون ويطلب من
الشخص الذي يتحدث إليه أن يخبرهم (ربما فريق اإلطفاء) أنهم محاصرون .عندما تم تحويل المكالمة إلى  ، LFBأوضح عبد
العزيز أنهم محاصرون في شقتهم بسبب الدخان ؛ حاولوا النزول إلى الطابق السفلي ولكن كان الدخان شديدًا لذا اضطروا
للعودة إلى الداخل .يقول عامل الهاتف إنهم إذا لم يتمكنوا من النزول إلى الطابق السفلي  ،فعليهم البقاء في شقتهم
ومنع الدخان .يكرر عبد العزيز أن الخروج من المنزل مليء بالدخان للغاية وقد ارتكبوا خطأ المحاولة مرة واحدة بالفعل  ،لكن
الناس بالخارج يطلبون منهم المغادرة .طمأنه عامل الهاتف بأنهم سيطفئون الحريق ويأتون ويحصلون عليهم .في مرحلة ما
 ،يسأل شخص ما  ،ربما عبد الع زيز  ،ما إذا كان بإمكان مروحية إنقاذهم من النافذة  ،لكن المشغل يواصل طمأنتهم بأن
رجال اإلطفاء يأتون إلحضارهم .هناك ثالث إشارات أخرى إلى إنقاذ مروحية خالل هذه المكالمة  ،حيث طلب عبد العزيز
مروحية إلنقاذهم من نافذتهم .خالل المكالمة  ،يتفاقم الدخان ويقترب الح ريق بالخارج وتتنقل األسرة من غرفة إلى أخرى
لالبتعاد عنها .بمجرد دخول غرفة النوم  ،يقول عامل الهاتف إنه إذا كان األمر سي ًئا للغاية  ،فسوف يحتاج إلى مناشف مبللة
ومغادرة الساللم .يقول ياسين إن الخروج من غرفة النوم مدخن للغاية .تنتهي المكالمة بينما يقوم عامل الهاتف بتشجيعهم
على المغادرة 177،318،319.أثناء المكالمة  ،تتحدث فوزية أي ً
ضا عبر الهاتف إلى شقيق زوجها  ،أحمد شالت .وأخبرته أنهم لم
S367
يغادروا ألنه طلب منهم البقاء من قبل  LFB S363هذا أي ً
ضا تخبر آسيا غامي.
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10.4.3.4

 02:38:45صبا ً
حا – مكالمة الی  999من انثی في شقة 182
تم سماع المكالمة المتصلة بخدمة اإلسعاف في لندن مع انثی (ورد أنها نور هدى في تقرير  )GTI Phase 1وهي تصرخ
"حريق!" و "بيتي يحترق!" تشرح للعامل أنها عالقة في منزلها المشتعل فيه وقد تحدثت بالفعل إلى رجال اإلطفاء .عامل
178،314،315
الهاتف يحاول طمأنتها أن المساعد ة في الطريق .لم تذكر طائرات الهليكوبتر في هذه المكالمة.

10.4.3.5

 02:42:23صباحا – مكالمة الی  999من نور الهدی
نور هدى تتصل برقم  999وهي موصولة بـ  .LFBتؤكد العنوان وعدد األشخاص المحاصرين  ،وتطلب من رجال اإلطفاء اإلسراع.
يصرخ عبد العزيز في الخلفية بأنهم يحتضرون .يسأل عامل الهاتف إن كان بإمكانهم إخراج أنفسهم بأمان لكن نور هدى تقول
إنهم ال يستطيعون ذلك .يعطي عامل الهاتف نصائح حول تغطية نفسها بالمناشف المبللة لكن نور هدى تتوقف عن
179،316،317
االستجابة وتنتهي المكالمة .ال يوجد ذكر لطائرات الهليكوبتر.

10.4.3.6

 02:44:48صباحا – مكالمة الی  999من نور الهدی
اتصلت نور هدى برقم  999وأثناء تأكيد موقعهم لمشغل  ، BTسمع رجل في الخلفية يقول "مروحية  ،مروحية  ،مروحية".
یتم إیصال لمكالمة بـ  LFBوتخبر نور هدى العامل أن خمسة منهم عالقون في شقتهم .عامل الهاتف يخبرهم أنه يجب
عليهم الخروج بأنفسهم  ،لكن نور هدى وعبد العزيز قاال مرارًا أنهما ال يستطيعان المغادرة بسبب الدخان .يواصل المشغل
تشجيعهم على المغادرة عند الساللم  ،قائالً إن رجال اإلطفاء لن يتمكنوا من الوصول إليهم وعليهم النزول على الدرج.
تم قطع اتصال مشغل  LFBلكن  BTأبقت على الخط مفتوحًا مع نور هدى  ،الذي قال إنهم لم ينتهوا من مكالمتهم مع
 LFBيعيد مشغل  BTتوصيل المكالمة بـ  .LFBيخبر عبد العزيز عامل تشغيل  LFBأنهم عالقون في شقتهم لكن العامل
يخبرهم أنه يجب عليهم الخروج بأنفسهم والصعود إلى الساللم .يقول عبد العزيز ونور الهدى مرارًا وتكرارًا أنهما ال
يستطيعان ألن الدخان کثيف جدا .في وقت من األوقات  ،قالت نور هدى إنهم سيحاولون  ،لكنهم قالوا بعد ذلك إن الجو
مدخن للغاية .توقفوا عن االستجابة لمشغل  ، LFBالذي انفصل عن المكالمة  ،ولكن مرة أخرى ظل الخط متصالً بـ .BT
يقول عبد العزيز "أحضر طائرة هليكوبتر" لمشغل  ، BTالذي أعاد ربطها بـ  LFBمرة أخرى .يقول عبد العزيز إن النار داخل
الشق ة وال يمكنهم التنفس  ،وقالوا مرة أخرى إنهم ال يستطيعون المغادرة بسبب الدخان خارج الشقة .يقول عامل الهاتف
إن رجال اإلطفاء ال يمكنهم الوصول إليهم وعليهم المغادرة والنزول على الدرج .نور هدى تقول إنهم سيحاولون وإنهم
ذاهبون اآلن .يقوم مشغل  LFBبقطع االتصال مرة أخرى ولكن تظل المكالمات متصلة بـ  .BTتقوم  BTبتوصيل المكالمة مرة
180،313
أخرى بـ  LFBمرة أخرى  ،ولكن ال يوجد صوت آخر.

10.4.3.7

تذكرت هيلين جيبريمسكل من شقة  186رؤية عائلة الوهابي تخرج من شقتها وتذهب إلى باب الساللم .اعتقدت أنها تنزل
 ،صعدت أي ً
ضا إلى الدرج بعد وقت قصير لكنها رأت أشخاصًا يصعدون إلى الطابق العلوي وهم يصرخون للعودة إلى شققهم.
كان أحدی هؤالء األشخاص أمل أحمدي  ،التي كانت من بين المجموعة التي ذهبت إلى الطابق  .23تقول هيلين إنها رأت
عددًا من األشخاص يدخلون شقة  ، 182حيث تعيش عائلة الوهابي S68.من غير المعروف هوية هؤالء األشخاص وتم انتشال
بقايا عائلة الوهابي فقط من تلك الشقة.

10.4.3.8

انضمت هيلين إلى عائلة جوميز في شقة  .183تلقى مارسيو جوميز في البداية نصيحة من  LFBبالبقاء في الداخل وكان
الدخان في الردهة كثي ًفا وأسودًا  ،مما منعهم من المغادرة .عندما وصلت النار إلى نافذة المطبخ  ،قرر مارسيو أن يغادروا
جمي ًعا  ،بغض النظر عن الدخان .حاولوا المغادرة ثالث مرات لكن الدخان أجبرهم على العودة .ومع ذلك  ،بعد تلقي مزيدا
،S68
من النصائح من  LFBلمغادرة المبنى بأنفسهم  ،تمكنوا في النهاية من المرور عبر الدخان إلى الساللم ونزلوا وخرجوا.
224
 S74،S71وف ًقا لـ  CCTVالمبنى بين  3:37صباحًا و  3:56صباحًا تقريبًا.

10.4.4
10.4.4.1

االستنتاجات
تشير األدلة إلى أن عائلة الوهابي بقيت في شقة  182في الطابق  21أثناء الحريق لألسباب التالية:
 .aكانوا يعتقدون أنهم حوصروا بسبب الدخان في الممر والساللم  ،بعد أن حاولوا الفرار من الدرج وفشلوا بسبب
الدخان.
 .bتلقوا نصيحة من  LFBبالبقاء في شقتهم مع تطمينات بأن رجال اإلطفاء كانوا يتقدمون إلى المبنى إلنقاذهم.
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 .cتم تشجيعهم على البقاء في شقتهم من قبل أشخاص آخرين صعدوا إلى الطابق العلوي وطلبوا منهم العودة
والبقاء في شققهم.
10.4.4.2

أثناء الحريق  ،لم يتحدث أي من عائلة الوهابي إلى أي من أفراد جهاز الشرطة .لم يتم تشجيعهم على البقاء في البرج
بسبب أي بيان للشرطة أو تعليق حول مروحيات الشرطة  ،ولم يتم تشجيعهم على البقاء بسبب أي شيء قيل عن طائرات
الهليكوبتر من قبل أية خدمة طوارئ أخرى .ال يوجد دليل يشير إلى أنهم تحركوا  ،أو حاولوا التحرك  ،ألعلى في المبنى ،
فقط ألسفل  ،مما يشير إلى عدم تشجيعهم على التحرك ألعلى بسبب طائرات الهليكوبتر .تشير األدلة إلى أنه لم يتم
تشجيعهم على البقاء في الطابق  21نظرًا لوجود طائرة هليكوبتر ألنهم كانوا يقولون مرارًا إنهم محاصرون بسبب الدخان
وحاولوا النزول لكنهم لم يتمكنوا من ذلك .في االتصال األول بالرقم  ، 999هناك دليل على أنهم يعتقدون أنهم محاصرون ،
قبل وصول أول طائرة هليكوبتر إلى الموقع.

10.5

الطابق 20

10.5.1

كان هناك  14شخصًا في ست شقق في الطابق  20عندما اندلع حريق .غادر ساكنو الشقق  171و  174فور إدراكهم أن
هناك حري ًقا S114,S116,S121,S122.تُوفيت فيكتوريا كينج وابنتها الكسندرا أتاال في شقتهما  ،بينما توفي أربعة أفراد من عائلة
بلقادي بعد مغادرة شقتهم في محاولة للهروب من المبنى عن طريق النزول إلى الطابق السفلي .كما توفيت األم وابنتها
ماري مندي وخديجة ساي بعد محاولتهما الفرار .نزلت جيسيكا أوربانو راميريز من شقة  176ثم صعدت إلى الطابق 23
حيث توفيت (الفقرات .)6 - 10.2.6.5

10.5.2

االسم

العمر

فيکتوریا کينج
الکساندرا اتاال
ماري ميندي
خدیجة سایە
عمر بلکادي
فرح حمدان
لينا بلکادي
عمر بلکادي

71
40
54
24
32
31
 6شهرا
8

ساکن  /زائر
شقة
شقة
شقة
شقة
شقة
شقة
شقة
شقة

172
172
173
173
175
175
175
175

توفی
شقة 172
شقة 172
ردهة الطابق 13
ردهة الطابق 9
سلم الطابق 20
سلم الطابق 20
سلم الطابق 20
المستشفی

شقة 172

10.5.2.1

کانت فيكتوريا كينج وابنتها الكسندرا أتاال تسکنان الشقة  .172لم تُجر فيكتوريا وال ألكسندرا أية مكالمات إلى خدمات
الطوارئ أو األصدقاء أو العائلة أثناء الحريق وال توجد روايات شهود تشير إلى أي منهما .ال يوجد دليل يشير إلى أنهم تركوا
شقتهم أثناء الحريق .وبالتال ي  ،ال يمكن التكهن لماذا بقوا في شقتهم أثناء الحريق  ،أو حتى إذا كانوا مستيقظين أو
مدركين للنار .عانت الكسندرا من رهاب الخالء الشديد ولم تغادر الشقة .إذا كانت على علم بالحريق ،فقد تفسر رهاب
الخالء قرارها بعدم المغادرة.

10.5.2.2

ال يوجد دليل الستنتاج ما إذا كان وجود طائرات الهليكوبتر قد أثر على قرار فيكتوريا أو ألكسندرا بالبقاء .ومع ذلك  ،في حالة
عدم وجود أية مكالمات  999أو أي اتصال هاتفي آخر  ،فمن غير المحتمل أن يكونوا قد بقوا ليتم إنقاذهم بواسطة مروحية
 ،ألنهم كانوا بحاجة إلى تنبيه خدمات الطوارئ إلى وجودهم  ،وهو ما لم يفعلوه.

10.5.2

شقة 173

10.5.2.1

عاشت ماري مندي وابنتها خديجة ساي في شقة  . 173في وقت ما أثناء الحريق تركوا شقتهم لكنهم لم يتمكنوا من
الهروب من المبنى .تم العثور على ماري متوفاة في بهو المجمع في الطابق  .13تم العثور على خديجة بواسطة رجال
اإلطفاء في الساللم بين الطابقين  9و  . 10أثناء عملية اإلنقاذ  ،تم نقل خديجة بواسطة رجال اإلطفاء إلى بهو الطابق ، 9
حيث تم العثور عليها الح ًقا S384،S383.تم إجراء مكالمة واحدة فقط إلى خدمات الطوارئ أثناء الحريق  ،بواسطة خديجة ،
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لكنها كانت تتواصل أي ً
ضا مع صديق على  Facebook Messengerمن حوالي الساعة  1:49صباحًا إلى  3صباحًا وتحدث هذا
S382
الصديق إلى  LFBخمس مرات  ،ونقل نصيحة  LFBإلى خديجة.
10.5.2.2

 02:24:31صبا ً
حا – مكالمة الی  999من خدیجة في شقة 173
اتصلت خديجة بالرقم  999وكانت موصولة بـ  .LFBقال ت أن هناك الكثير من الدخان يتصاعد .قالت عاملة الهاتف إن لديها
خيارين  -إما البقاء إذا كان ذلك آمنًا  ،أو المغادرة إذا كان ذلك ممكنًا .تقول خديجة إنه مرتفع للغاية وهناك الكثير من الدخان
بالخارج بحيث ال يمكن مغادرته  ،لذلك يُنصح بإيقاف الدخان .طمأنها العامل إلى أن طاقم اإلطفاء سيصل إليها وأن األبواب
187،355،356
مقاومة للحريق  ،مما يؤخر دخول أي حريق.

10.5.2.3

نشرت خديجة رسالة على  Facebookفي الساعة  1:49صباحًا تفيد بوجود حريق في بنايتها وال يمكنها المغادرة .اتصلت
صديقة تشارلي كراغز بالرقم  999في البداية في الساعة  2:49صباحًا إلبالغهم بأن خديجة عالقة بالداخل .كانت النصيحة
التي أعطيت لتشارلي هي أن يقوم الناس باإلخالء الذاتي 357.نقل تشارلي هذه النصيحة إلى خديجة على .Facebook
قالت خديجة إنها كانت خائفة من المغادرة ألنها كانت في مكان مرتفع  ،لذا تحدث تشارلي إلى  LFBمرة أخرى في حوالي
الساعة  2:56صباحًا وقيل له مرة أخرى أنه يجب عليهم محاولة الخروج 358.نقل تشارلي هذا مرة أخرى  ،قائالً إنهم بحاجة
إل ى التحرك على طول الجدران لتحديد موقع الدرج  ،حيث لم يكن هناك سوى دخان ولکن ال حريق .اعترفت خديجة بهذه
النصيحة .يستشهد تشارلي أي ً
ضا بالنصائح الموجودة على اإلنترنت  ،قائالً :البقاء بالداخل وعدم فتح الباب إذا كان هناك
دخان يدخل .قالت خديجة إنها حاولت المغادرة لكن الدخان كان قويًا للغاية وكان أسودًا للغاية بحيث مع وجود الدخان ال
يجدون بئر السلم ؛ وبدأت تختنق عندما حاولت .تحدث تشارلي إلى  LFBعدة مرات  ،وفي كل مرة قيل لهم إنهم بحاجة
للهروب من أنفسهم  ،كانت نصيحة تشارلي تنقلها إلى خديجة 361-359.بعد مكالمة تشارلي األخيرة في الساعة 3:32
صباحًا  ،أخبر تشارلي خديجة أنهم بحاجة إلى اإلخالء  ،ولكن أي ً
ضا رجال اإلطفاء كانوا قادمين 361.كانت آخر رسالة من
S382
خديجة في الساعة  3:02صباحًا  ،حيث قالت إنها كانت خائفة من المغادرة وكانت في مكان مرتفع.

10.5.2.4

تحدثت خديجة أي ً
ضا إلى صديقتها أديل إيفلين في حوالي الساعة  2:50صباحًا وشرحت لها أنها ووالدتها حاوال المغادرة
لكنهما لم تستطعا بسبب كثرة الدخان في الساللم .تحدثوا مرة أخرى في حوالي الساعة  3:15صباحًا عندما كانت خديجة
وماري ال تزاالن في شقتهما  ،خائفتين وال تعرفان ما إذا كان دخول بئر السلم آمنًا .لم يتكلموا مرة أخرى.

10.5.2.5

ال يوجد ذكر لطائرات الهليكوبتر في أي من التسجيالت أو الرسائل الـ  999المتبادلة مع خديجة .لم يتم تقديم أي طلب أو
اقتراح لطائرة هليكوبتر أو نافذة أو إنقاذ جوي .لم تكن ماري وال خديجة على اتصال بالشرطة أثناء الحريق.

10.5.3

شقة 175

10.5.3.1

شقة  175سكنها عمر بلقادي وزوجته فرح حمدان وبناتهم الثالث ملك ( 8سنوات) وتسنيم ( 5سنوات) ولينا ( 6أشهر).
كان الخمسة جمي ًعا حاضرين في شقتهم عند اندالع الحريق .وصل رجال اإلطفاء إلى شقتهم حوالي الساعة  2:07صباحًا
حيث وجدوا عائلة بلقادي .التقط رجل إطفاء تسنيم ونزلها على الدرج  ،متوق ًعا أن يتبعها باقي أفراد األسرة  ،وقام بتنبيه
الزمالء إلى العائلة في الشقة .ومع ذلك  ،في حوالي الساعة  3صباحًا  ،واجه رجال اإلطفاء اآلخرون المتجهون إلى الطابق
العلوي إصابات .من المحتمل أن يكو ن هؤالء هم عمر وفرح ولينا حيث تم العثور عليهم متوفين على الدرج بين الطابقين 19
و  . 20تم العثور على ملك غير مستجيبة بالقرب من أنثى غير مستجيبة (من المحتمل أن تكون فرح) كانت ساقها عالقة.
تم إخراج ملك من المبنى وقدمت لها الرعاية الطبية لكنها ماتت الح ًقا في المستشفى S370,S371,S372,S373,S374.أجرت فرح
أربع مكالمات  ، 999وأجريت مكالمات أخرى مع أفراد األسرة ال توجد دعوة تحتوي على إشارة إلى طائرات الهليكوبتر.

10.5.3.2

في حوالي الساعة  1صباحًا  ،اتصلت فرح بشقيقتها  ،سميرة حمدان  ،لتخبرها بوجود حريق في بنايتها  ،تحتها .نصحت
S375
سميرة أنه ال داعي للقلق إذا لم يكن الحريق بالقرب منها.

10.5.3.3

 01:32:52صباحا مکالمة من فرح حمدان – LFB
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أثناء مكالمتها األولى لخدمات الطوارئ  ،أخبرت فرح عامل الهاتف بوجود حريق في شقة جيرانها وتسأل عما يجب عليهم
فعله نظرًا لوجود دخان في شقتهم .يقول عامل الهاتف إن الحريق في الطابق الرابع وإذا كان القيام بذلك آمنًا  ،يجب أن
181،282
يظلوا في شقتهم ويمنعوا الدخان .عامل الهاتف يؤكد لها أن رجال اإلطفاء سيأتون إليهم.
10.5.3.4

 01:35:44صباحا مکالمة من فرح حمدان – LFB
اتصلت فرح برقم  999وطلبت رجال اإلطفاء .بعد تأخير لمدة سبع دقائق تقريبًا  ،يتم تحويل المكالمة إلى North West Fire
 .)Control (NWFCعندما أجابت  ، NWFCتسأل فرح عما يجب عليهم فعله وتقول إن زوجها أرادهم المغادرة لكنهم لم
182،183،283،284
يفعلوا ذلك بسبب الدخان األسود الكثيف .طمأنها عامل التشغيل أن أطقم اإلطفاء على علم بوجودها.

10.5.3.5

 02:07:07صباحا – مکالمة من فرح حمدان الی 999
اتصلت فرح بالرقم  999وكانت موصولة بـ  . LFBأخبرت العامل أن الحريق تحتها وأن الدخان يتصاعد في شقتهم وهي قلقة
على طفلها .طمأنها عامل الهاتف إلى أن أطقم العمل على علم بوجودهم ويطلب منها االستمرار في منع الدخان.
184،185،285،286

10.5.3.6

في حوالي  2صباحًا تحدثت سميرة مرة أخرى إلى فرح عبر الهاتف .قال فرح إنهما ما زاال في شقتهما وقد طلب منهما
عامل التشغيل  999البقاء هناك في انتظار اإلنقاذ .تحدثوا مرة أخرى بعد حوالي  10دقائق  ،وقال فرح مرة أخرى إنه طُلب
S375
منهم البقاء ومنع الدخان لكنهم كانوا مستعدين للمغادرة بمجرد إخبارهم بذلك .لم يتكلموا مرة أخرى.

10.5.3.7

 02:17:13صباحا  -مکالمة الی  999من فرح حمدان – LFB
اتصلت فرح برقم  999وطلبت رجال اإلطفاء .تقوم  BTبتوصيل المكالمة بـ  LFBولكن لم يتم تمرير أية معلومات من قبل فرح
186،287
وتنتهي المكالمة (لذلك لم تتحدث فرح إلى فرقة اإلطفاء أثناء هذه المكالمة).

10.5.4
10.5.4.1

االستنتاجات
تشير األدلة إلى بقاء عمر وفرح في البداية في المبنى أثناء الحريق لألسباب التالية:
 .aطُلب منهم في البداية البقاء في شقتهم ومنع أي دخان.
 .bقيل لهم أن الحريق كان في الطابق الرابع.
 .cقدم مشغل  LFBتأكيدات بأن رجال اإلطفاء سيأتون إليهم.
 .dحاولوا المغادرة لكنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب الدخان األسود الكثيف في الممر.

10.5.4.2

تشير األدلة إلى أن ماري مندي وخديجة ساي بقيتا في البداية في المبنى أثناء الحريق ألنه طلب منهما البقاء من قبل
رجال اإلطفاء ومنع الدخان  ،مع تأكيدات من رجال اإلطفاء أنهم كانوا يأتون إليهما .عالوة على ذلك  ،كانوا خائفين جدًا من
المغادرة والذهاب إلى الدرج المظلم المليء بالدخان عندما حاولوا بالفعل ولكنهم لم يتمكنوا من التنفس في الدخان الكثيف.
عندما أجبروا أنفسهم في النهاية على الم غادرة  ،تمكنوا من الوصول إلى الساللم والتوجه لألسفل لكنهم استسلموا
ألبخرة الدخان  /النار قبل أن يتمكنوا من الهروب  ،وتمكنوا فقط من الوصول إلى الطوابق  13و 9

10.5.4.3

أثناء الحريق  ،لم يتحدث أي من السكان في الطابق  20إلى أي فرد من أفراد خدمة الشرطة .لم يتم تشجيع أي شخص
توفي بسبب الحريق على البقاء في البرج بسبب أي بيان للشرطة أو تعليق حول مروحيات الشرطة  ،أو بسبب أي شيء
قيل عن طائرات الهليكوبتر من قبل أية خدمة طوارئ أخرى .تحرك شخص واحد فقط من الطابق  20صعودًا (جيسيکا اربانو
راميریز) .تشير األدلة إلى أنه لم يتم تشجيع أي شخص على البقاء في الطابق  20بسبب وجود طائرة هليكوبتر.

10.6

الطابق 19

10.6.1

كان هناك أربعة عشر شخصًا في الطابق  19عندما اندلع حريق .اجتمع ساکنوا الشقق  161و  162و  164و ( 166ثمانية
أشخاص) في الردهة وشقوا طريقهم الی العلی إلى الطابق  .23وبقي سبعة منهم هناك  ،حيث لقوا حتفهم فيما بعد.
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عادت فادومو أحمد من شقة  164إلى الطابق السفلي من الطابق  23ونجت (انظر الفقرة  .)10.2.4.12على الرغم من أنه
ً
معروفا على وجه اليقين  ،ربما يكون محمد نور توكو قد صعدا أي ً
ضا إلى الطابق العلوي.
ليس
10.6.2

ميرون ميکونين الساکنة في الشقة  163اخذت ابنتيها من الساللم لكنها واجهت أشخاصًا قادمين من الطابق العلوي وهم
يصرخون للعودة بسبب الدخان .أخذت بناتها إلى الطابق العلوي لكنها غيرت رأيها مرة أخرى وعادت إلى الطابق السفلي ،
وهربت من المبنى قبل وصول أول طائرة هليكوبتر( S325،S124الفقرة .)10.2.2.19

10.6.3

تم تنبيه شاغلي شقة  165إلى الحريق من خالل طرق الباب ووجدوا الردهة مليئة بالدخان الكثيف عندما أجابوا .قرر
نيكوالس بيرتون أنهم سيبقون هناك بسبب ضعف زوجته وألنه لم يكن واث ًقا من قدرتهم على الخروج بأمان .أخبره LFB
بالبقاء في الشقة عندما اتصل بالرقم  999وأنقذهم رجال اإلطفاء في النهاية 321،320،S115.لم يتم ذكر طائرات الهليكوبتر في
مكالمات .999

10.7

الطابق 18

10.7.1

كان هناك ستة عشر شخصًا في الطابق  18عندما بدأ الحريق .من بين هؤالء  ،انتقل شاغلو الشقق  151و  154و 155
(خمسة أشخاص) إلى الطابق  23أثناء الحريق  ،حيث توفوا (انظر الفقرات  .)10 -10.2.6.7 ، 20-10.2.2.11عاش إسحاق
بولوس البالغ من العمر خمس سنوات في شقة  153مع والدته جينيت شاو وشقيقه األصغر .كان والده  ،بولوس تيكلي ،
هناك أي ً
ضا في ليلة الحریق .استسلم إسحاق ألبخرة النار بينما كان ينزل الدرج مع أسرته وآخرين بقيادة رجال اإلطفاء .غادر
ً
شاغلو الشقة  156المبنى فور إدراكهم أن هناك حريقا.

10.7.2

10.7.3

االسم

العمر

سکينة افراسيابي
فاطمة افراسيابي
حميد کاني
بيرکتي هافتوم
بيروك هافتوم
إسحاق بولوس

65
59
61
29
12
5

ساکن  /زائر
شقة
شقة
شقة
شقة
شقة
شقة

151
151
154
155
155
153

توفی
شقة  ،201طابق 23
شقة  ،201طابق 23
شقة  ،201طابق 23
شقة  ،201طابق 23
شقة  ،201طابق 23
ردهة الطابق 13

تم إيقاظ ربيعة يحيى  ،من شقة  152في الطابق  ،18في حوالي الساعة  1صباحًا على يد أشخاص يصرخون حول
حريق S385.ورأوا دخانا في الخارج واتصلت بـ  999أخبرتها الـ  LFBأن هناك حري ًقا في الطابق الرابع  ،وكان تحت السيطرة
ويجب أن يبقوا في مكانه .ثم بدأت ربيعة في تلقي مكالمات من العائلة واألصدقاء تطلب منها الخروج .ومع ذلك  ،قررت
ربيعة أن تثق بنصائح المتخصصين وبقيت في الداخ ل .كان معها أطفالها الثالثة الصغار معها .اتصلت بـ  LFBوقيل لها مرة
أخرى بالبقاء .الجيران من الشقة  ، 156شاهيد وسيدة أحمد  ،طرقا بابها  ،وطلبوا منها أن تأخذ أطفالها وتخرج ثم نزلوا
بأنفسهم على الدرج .ارتبكت ربيعة بشأن ما يجب فعله  ،بعد أن تلقت نصائح متضاربة .وصل اثنان من رجال اإلطفاء إلى
الباب  ،وفي ذلك الوقت كان هناك دخان أسود كثيف في الممر وانطفأت األنوار  ،مما جعلها سوداء .قال رجال اإلطفاء إنهم
سيفحصون الجيران ثم ينزلون جمي ًعا م ًعا لكنهم لم يعودوا .اتصلت ربيعة بالرقم  999في الساعة  01:33:00صباحًا  ،وأخبرت
المكتب األيسر  LFBأنها غير قادرة على الهروب بسبب الدخان الكثيف 194عندما اندلع الحريق أخذت ربيعة أطفالها إلى شقة
 ، 153وانضموا إلى جينيت وباولوس وطفليهما ويهواالشيت إنيو  ،حيث عاد رجال اإلطفاء من أجلهم .اتصلت ربيعة بالرقم
 999مرة أخرى وعندما اتصلت بـ  LFBفي الساعة  02:34:42صباحًا قالت إنها كانت اآلن في شقة  153مع جيرانها .أثناء
هذه المكالمة  ،يقول عامل الهاتف إنه يجب عليهم محاولة إخراج أنفسهم .تقول ربيعة إنهم غير قادرين على الخروج بسبب
الدخان األسود الكثيف  ،وقد كافحوا حتى للوصول إلى شقة جيرانهم S120،S119 ،249،195.يتم إجراء مکالمات اخری الی 999
داخل الشقة  153حيث يوجد اآلن أربعة بالغين وخمسة أطفال (.)10.7.6-10.7.3
 02:31:26صبا ً
حا  -مكالمة الی  999من باولوس تيکل في شقة 153
دعا باولوس  999وهو موصول بـ  . LFBيقول إن الدخان يتصاعد من مخرج الحريق وهناك حريق في الشقة ( 154شقة حميد
كاني  ،الذي صعد إلى الطابق  .)23قال باولوس إنهم ال يستطيعون النزول إلى الهبوط بسبب الدخان الكثيف .يُنصح بالدخول
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إلى الغرفة بأقل قدر من الدخان 188،362،248اتصل باولوس بالرقم  999مرة أخرى في الساعة  02:42:51صباحًا  ،لكن المكالمة
189،363
انتهت دون االیصال بـ  LFBبعد عدة دقائق من االنتظار.
10.7.4

 02:42:14صبا ً
حا  -مكالمة  LFBمن یاهواالشيت اینيو
اتصل یاهواالشيت اینيو  ،الساکن في السقة  ، 155بـ  LFBقائالً إنهم في شقة  .153هناك حريق في الشقة  152وهناك
الكثير من الدخان .يقول ال أحد يساعدهم وهم يموتون .السيد إنيو والعامل يتحدثان باستمرار على بعضهما البعض .يقول
إنهم محاصرون ويسأل عما إذا كان بإمكانهم إ رسال "مروحية أو شيء من هذا القبيل" .نصحه عامل الهاتف باالبتعاد عن
197
النار وسد الدخان .یاهواالشيت يتوقف عن االستجابة للعامل وتنتهي المكالمة.

10.7.5

 02:48:21صبا ً
حا  -مكالمة الی  999من ربيعة يحيى في الشقة 153
اتصلت ربيعة بـ  LFBقائلة إنها وأطفالها محاصرو ن بسبب الدخان األسود الكثيف في مخرج الحريق .نصحها عامل الهاتف
بمحاولة منعه والبقاء هناك 196.تحدثت ربيعة مرة أخرى إلى  LFBبعد بضع دقائق وقيل لها إن رجال اإلطفاء لن يتمكنوا من
365
الوصول إليهم ويجب عليهم اخراج انفسهم بأنفسهم

10.7.6

 02:51صبا ً
حا  -مكالمات باولوس تيکل في الشقة  153مع Essex FRS
في حوالي الساعة  2:51صباحًا  ،تحدث باولوس تيکل في شقة  153إلى موظف الـ  Essex FRSقائالً إنهم محاصرون بسبب
الدخان في الخارج في الردهة .يُنصح بمنع الدخان قدر اإلمكان وسيأتي رجال اإلطفاء إليهم  ،لكن يجب أن يهربوا إذا
استطاعوا 190،367.تحدث عامل  Essexبعد ذلك إلى عامل  LFBإلبالغهم بالمكالمة 366 .ترك  Essex FRSبريدًا صوتيًا لبولوس
في الساعة  2:54صباحًا نصحه باإلخالء 191.تحدث باولوس مرة أخرى إلى  Essex FRSفي حوالي الساعة  2:56صباحًا وقيل
له بمحاولة إخالء 192.يسأل باولوس عما إذا كانت هناك بعض األرائك الهوائية الكبيرة ليقفزوا إليها من النافذة .ينصح العامل
368
بأنه ليس لديهم أي شيء وأنهم لن يقفزوا من الطابق  .18يقوم عامل إسكس بإبالغ  LFBمرة أخرى بهذه المكالمة.
أوضح باولوس أنه جلس في النافذة وساقيه بالخارج استعدادًا للقفز في حالة وصول النار إلى شقتهم S684،S387.تحدث بولس
أي ً
ضا عبر الهاتف إلى أبراهيم أبيبي  ،أحد الناجين من الطابق السابع  ،بعد الساعة  1:30صباحًا  ،وأخبر إبراهيم أنه محاصر
S390
بسبب الدخان الكثيف.

10.7.7

قررت ربيعة في النهاية أنها ستترك الدرج مع أطفالها الثالثة ووافقت جينيت على أن يفعلوا الشيء نفسه .غادروا جمي ًعا
م ًعا  ،وأخذ يهواالشيت يد إسحاق .غادرت ربيعة مع أطفالها  ،متجهة إلى الساللم شديد السواد  ،لكنها لم تر ما إذا كان
S385
اآلخرون يتبعونهم .نزلوا دون توقف حتى واجهوا رجال اإلطفاء في الطابق  7وتمت مساعدتهم للخروج.

10.7.8

يتذكر يهوالشيت أنه ترك في الشقة  155بعد إخالء بيركتي وبيروك .عندما ذهب إلى الممر  ،قابل جينيه ودخل شقتها ،
معتقدًا أنه سيكون من األفضل البقاء في الطابق  18بانتظار اإلنقاذ .بعد فترة وجيزة  ،قدر أن ربيعة وأطفالها جاءت أي ً
ضا بين
ً
ممسكا بيد إسحاق بيده
الساعة  2صباحًا و  2:30صباحًا .عندما وصل رجال اإلطفاء  ،أمسك رجل اإلطفاء بيد واحدة ،
S123
األخرى وتم إنزالهم .في منتصف الطريق تقريبًا فقد قبضته على إسحاق ولم يره مرة أخرى.

10.7.9

يتذكر جينيت حديثها مع هاشم قدير  ،الذي كان في الطابق  ، 22حوالي الساعة  1:43صباحًا .أخبرها هاشم أنه باقٍ بعد
أن نصحه رجال اإلطفاء وعليها أن تفعل الشيء نفسه .في حوالي الساعة  2صباحًا جاء رجل إطفاء إلى الباب وطلب منهم
البقاء هناك وإغالق الدخان  ،وطمأنوهم بأنهم بأمان .تقول جينيت إنهم كانوا جمي ًعا ينتظرون عودة رجال اإلطفاء إلنقاذهم.
طوال الوقت  ،كانت جينيت وباولوس يتلقون مكالمات من األصدقاء يطلبون منهم المغادرة .ومع ذلك  ،فقد بقوا في المكان
الذي كانوا فيه بسبب نصيحة  .LFBجاءت ربيعة وأطفالها ألن النار اقتحم شقتها .بعد بعض الوقت م ًعا في الشقة ، 153
غادروا جمي ًعا برفقة رجل إطفاء  ،وتولى يهوالشيت إمساك إسحاق .بمجرد خروجهم جمي ًعا  ،أدرك جينيت أن إسحاق لم
S395
ينجح في ذلك ألنه انفصل عن يهواالشيت في طريقه إلى أسفل.

10.7.10

شاهيد وسيدة أحمد  ،من سكان الشقة  ، 156أيقظهم ا جهاز إنذار الدخان .نظر شاهيد إلى الخارج ورأى كرة نارية تتجه
نحوهم في المبنى .قاموا باإلخالء على الفور  ،وقرروا النزول إلى الطابق السفلي  ،وتجاهلوا النصيحة على الملصقات في
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الردهات بالبقاء في منازلهم في حالة نشوب حريق .طرقوا األبواب األخرى قبل النزول إلى الطابق السفلي إلى بر األمان
S119,S120,S313,S314
دون توقف.
10.7.11

10.7.12
10.7.13

تم العثور الح ًقا على إسحاق بولوس متوفىا بواسطة رجال اإلطفاء على درج الطابق  ،13بالقرب من الباب الذي يدخل بهو
S402،S401
المصعد.
االستنتاجات
من مجموع الساكين في الطابق 18عند اندالع الحريق  ،تحرك خمسة صعودًا (سكينة  ،وفاطمة  ،وبيروك  ،وبركتي ،
وحميد)  ،وتم إجالء اثنين منهم في الطابق السفلي فور رؤية الحريق (شهيد وسيدة أحمد) وبقي جينيت وبولس وربيعة
وأوالدهم في الطابق العلوي حتى أخذهم رجال اإلطفاء .أسباب بقائهم كانت:
 .aلقد طلب منهم  LFBالبقاء في الداخل في انتظار اإلنقاذ.
 .bمنعهم الدخان الكثيف من المغادرة.
 .cوبعد أن حضر رجال اإلطفاء  ،أُمروا كذلك بالبقاء في انتظار مرافقة.
 .dكان األطفال أصغر من أن يتخذوا قرارات مستقلة بالبقاء أو اإلخالء

10.7.14

لم يكن ألي من األشخاص الذين بقوا في البداية في الطابق  18أي اتصال مع  MPSأثناء الحريق .لم يتم تشجيع أيا منهم
على البقاء بسبب أي بيان للشرطة أو تعليق حول مروحيات الشرطة  ،أو بسبب أي شيء قيل عن طائرات الهليكوبتر من
قبل أي خدمة طوارئ أخرى .لم يكن هناك أي ذكر لطائرات الهليكوبتر في أي تسجيل للمكالمات  ،باستثناء الطلب الوحيد
الذي قدمه يهواالشيت في الساعة  2:42صباحًا 197.تم إجراء هذه المكالمة بعد أن اعتقدوا أنهم حوصروا بسبب الدخان ،
وصدرت تعليمات لهم بالبقاء وأصبحوا يائسين .لم يذكر يهوالشيت المروحيات في بيانه S123.تشير األدلة إلى أنه لم يتم
تشجيعهم على البقاء في الطابق  18نظرًا لوجود طائرة هليكوبتر.

10.8

الطابق 17

10.8.1

كان هناك سبعة عشر شخصًا في الطابق  17عندما بدأ الحريق .غادر سكان الشقق  141و  145و  146شققهم على الفور
تقريبًا فور إدراكهم أن هناك حري ًقا دون االتصال بالرقم  .999كل أولئك الذين بقوا في الطابق  17لقوا حتفهم .أعلنت وفاة
خديجة خلوفي في الخارج بعد أن نفذها رجال اإلطفاء بعد محاولتها الفرار.

االسم

العمر

ساکن
142
142
142
142
142

کامرو ميا
محمد حامد
محمد حنيف
رابعة بيکوم
حسنة بيکوم

79
27
26
64
22

شقة
شقة
شقة
شقة
شقة

خدیجة خلوفي

52

شقة 143

فينسنت تشيينا

60

شقة 144

توفی
شقة 142
شقة 142
شقة 142
شقة 142
ردهة الطابق 17
لوبي الطوابق من -10
14
شقة 144

10.8.2

شقة 142

10.8.2.1

سکنت الشقة  142کل من ربيعة بيغوم وزوجها كامرو مياه وثالثة من أوالدهم البالغين األربعة  -محمد حامد ومحمد حنيف
وحسنى بيغوم .لقي الخمسة حتفهم في الحريق  ،وتم انتشال رفاتهم من شقتهم  ،باستثناء حسنة التي وجدت متوفاة
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في بهو الفندق .كانت هناك أربعة مکالمات الی  999لخدمات الطوارئ بين الساعة  1:28صباحًا و  3:18صباحًا .تم توصيل
المكالمة األولى بـ  MPSوالمكالمات الثالثة األخرى بـ .LFB
10.8.2.2

 01:29:02صبا ً
حا  -مكالمة  MPSمن حسنة بيجوم
اتصلت حسنة بالرقم  999وطلبت فرقة اإلطفاء لكنها كانت متصلة بـ  .MPSتقول حسنة  ،وهي تشعر بالذعر  ،أن هناك
دخانًا في شقتها وتطلب المساعدة .قال عامل  MPSإن رجال اإلطفاء سيأتون لمساعدتهم .لم يرد ذكر لطائرات الهليكوبتر
198،369،370
في هذه المكالمة التي تمت قبل وصول أول طائرة هليكوبتر .بعد المكالمة أخطر عامل  MPS LFBبالمكالمة.

10.8.2.3

 02:26:38صبا ً
حا  -مكالمة الی  999من حسنة بيجوم
اتصلت حسنة بالرقم  999وكانت متصلة بـ  ، LFBقائلة إن النار اآلن خارج نافذتهم  ،وال أحد يأتي لمساعدتهم وسوف
يموتون .أكدت لها العاملة أنها لن تموت  ،وأكدت العنوان وقالت إنها ستخبر وحدة القيادة في مكان الحادث .تنتهي المكالمة.
199،371،372
ال يوجد ذكر لطائرات الهليكوبتر.

10.8.2.4

 03:08:54صبا ً
حا  -مكالمة الی  999من متصل ذكر في شقة 142
تم استقبال مكالمة  999من رقم منسوب لمحمد حامد ومتصل بـ  .LFBقال المتصل إنهم في شقة  142وال يمكنهم الخروج
بسبب الدخان .تأتي حسنة على الخط وأخبرها عامل الهاتف أنهم بحاجة إلى مغادرة الشقة والهرب  ،لكن حسنة تقول
إنهم غير قادرين على ذلك ألن الدخان كثيف جدًا وال يمكنهم الرؤية والنار في الردهة والمطبخ .يكرر العامل أنه يجب عليهم
الخروج والصعود إلى السلم .تصرخ حسنة ألسرتها أن عليهم الخروج .تتوقف عن االستجابة ويقوم  LFBبفصل المكالمة
ولكن مشغل  BTيعيد توصيلها بـ  LFBمرة أخرى 200.ال يستطيع مشغل  LFBرفع استجابة من المتصل (المتصلين)  ،الذين
373،374
يتحدثون و يصرخ في الخلفية.

10.8.2.5

 03:18:16صبا ً
حا  -مكالمة  LFBمن حسنة بيجوم
تخبر حسنة  ،وهي تشعر بالذعر والبكاء  ،عامل تشغيل  LFBأنهم ما زالوا على قيد الحياة في شقة  142وتطلب المساعدة.
طلبت إرسال مروحية حتى يتمكنوا من الصعود من النافذة .عامل الهاتف ال يستجيب للطلب ولكنه يقول أنه يجب عليهم
محاولة الخروج بأنفسهم .تقول حسنة إنهم ال يستطيعون ذلك ألن الجو شديد الحرارة خارج باب منزلهم وألن هناك شخصان
201،375
مسنان.

10.8.2.6

تحدثت حسنة مع العديد من األشخاص اآلخرين عبر الهاتف أثناء الحريق وعلى الرغم من تشجيعها على المغادرة  ،قالت
S425،S422
إنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب الدخان الكثيف  ،ولم يتمكنوا من رؤية أي شيء.

10.8.2.7

روهما خانم ومحمد حك يم يفصالن كيف كان كامرو مياه في حالة صحية سيئة  ،وعانى من أكثر من سكتة دماغية وأزمة
قلبية  ،وكان يعاني من التهاب المفاصل في ساقيه  ،وال يستطيع المشي بعيدًا وال يستطيع إدارة الساللم على
S423 ،S422
اإلطالق.

10.8.2.8

تم إيقاظ سكان الشقق  145و  146نتيجة الحريق وغادروا على الفور تقريبًا  ،دون االتصال بالرقم  .999وجدت كورين جونز
من الشقة  145أن الناس في الساللم مرتبكون للغاية  ،وبعضهم كان يصعد والبعض ينزل  ،وال يعرفون مكان الحريق .ذكرت
كورين أن ضابط إطفاء زارهم في  10يوليو إلجراء فحص السالمة من الحرائق وأخبرتها أنه في حالة نشوب حريق  ،يجب أن
S143 ، S142 ، S126 ، S113 ،S110
يبقوا في شقتهم وسيأتي رجال اإلطفاء دائمًا لهم.

10.8.3

شقة 143

10.8.3.1

خديجة خلوفي شغلت الشقة  143مع زوجها صباح عبد هللا .وكانت صباح حاضرة ليلة الحريق ونجت لكنها لم تدل بأي بيان.
لم يتم إجراء مكالمات لخدمات الطوارئ من قبل صباح أو خديجة أثناء الحريق .لم تتواصل خديجة مع رجال اإلطفاء قبل
وفاتها .تم العثور على جثتها من قبل رجال اإلطفاء من بهو الطابق بين  10و  .14تم نقلها إلى الخارج حيث أعلنت وفاتها.
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10.8.3.2

كان موجودًا في السقة  141ميسروب قاسمجيان و ریتا تانکاریان و فونغ هي-تشيونغ .تم تنبيه ميسروب إلى الحريق عندما
سمع صفارات اإلنذار ورأى طواقم اإلطفاء في الخارج .نزل فونغ إلى الطابق السفلي للتحقيق وواجه امرأة كانت تقوم
باإلخالء وکان بإمکانە شم رائحة الدخان .ثم شهد ميسروب حري ًقا يتصاعد خارج المبنى من الطابق الرابع أو الخامس .قرر
على الفور أنهم سيغادرون حتى استيقظت ريتا وغادروا .ضرب ميسروب شقة  143وتحدث إلى خديجة وطلب منها المغادرة.
عادت خديجة إلى الداخل إلحضار زوجها بينما نزلت ريتا وميسروب وفونج .واجهوا دخانًا كثي ًفا في الطابقين السابع والثامن
وخشي ميسروب من عدم تمكنهم من المرور عبره  ،لكنه استمر في النزول بغض النظر  ،وغادر المبنى في حوالي 1:27
S117,S131,S412,S413
صباحًا .يقول ميسروب إن الناس لم يتمكنوا من مغادرة شققهم ألن الدخان كان كثي ًفا في بئر السلم.

10.8.3.3

التقى ميسروب وريتا بصباح خارج المبنى حوالي الساعة  1:45صباحًا .أخبرهم صباح أنه وخديجة تركا شقتهما م ًعا  ،وأغلقوا
S117
الباب خلفهما ونزلوا  ،لكنه فقد خديجة في الساللم بين الطابقين  15و .17

10.8.3.4

وجد رجل اإلطفاء أوليفر ديسفورجس خديجة إما فاقدًا للوعي أو متوفاة في بهو الطابق بين الطابقين  10و  .14نقلها إلى
رجال إطفاء آخرين وتم إخراجها من المبنى .في الخارج  ،حصلت خديجة على أجهزة دعم للحياة ولكن لم یكن باالمکان
S421 ،414
إحياؤها.

10.8.4

الشقة 144

10.8.4.1

کان فينسنت تشيجينا البالغ من العمر  60عامًا یسکن الشقة  .144عاش بمفرده و ُوصف بأنه يحتفظ بنفسه  ،وال يستقبل
زوارًا وال يزور أشخاصًا آخرين 410.ال توجد سجالت اتصال فينسنت بخدمات الطوارئ أو بأي شخص آخر ،أثناء الحريق .وال يوجد
دليل من شهود عيان على تحركاته أثناء الحريق وال ما يدل على أنه ترك شقته أثناء الحريق .وبالتالي  ،ال يمكن استخالص
ً
مدركا للحريق.
أية استنتاجات حول سبب بقاء فينسنت في شقته أثناء الحريق  ،أو ما إذا كان مستيقظًا أو

10.8.5
10.8.5.1

االستنتاجات
تشير األدلة إلى أن ساكني الشقة  142بقوا في شقتهم لألسباب التالية:
 .aصدرت لهم تعليمات بالبقاء من قبل .LFB
 .bاعتقدوا أنهم حوصروا بسبب الدخان الكثيف والحرارة والظالم.
 .cكان كامرو ورابية مسنين ولم يكن كامرو قادرًا على استعمال الدرج.

10.8.5.2

غادرت خديجة خلوفي شقتها مع زوجها فور تنبيهها بالحريق .استسلمت خديجة للدخان بشكل مأساوي وهي في طريقها
إلى األسفل.

10.8.5.3

لم يتم تشجيع أي من أولئك الذين بقوا في الطابق  17على البقاء بسبب أي بيان من الشرطة أو تعليق حول مروحيات
الشرطة .لم يكن هناك أي ذكر لطائرات الهليكوبتر في أي تسجيل للمكالمات  ،باستثناء الطلب الوحيد الذي قدمته حسنة
في المكالمة في الساعة  3:18صباحًا 201،375.يبدو أن هذا الطلب قد تم بسبب اليأس عندما اعتقدوا لم يكن هناك طريقة
أخرى للهروب .في تلك المرحلة  ،ك انت حسنة قد أوضحت بالفعل أنهم محاصرون بسبب الدخان الكثيف والحرارة وكان
معهم كبار السن .تشير األدلة إلى أنه لم يتم تشجيعهم على البقاء في الطابق  17بسبب وجود مروحية أو االعتقاد
باحتمال وجود طائرة هليكوبتر إنقاذ

10.9

الطابق 16
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10.9.1

كان هناك عشرة أشخاص في الطابق  16عندما بدأ الحريق .وقد فر ثمانية من هؤالء من المبنى ولكن بقي اثنان منهم ثم
لقوا حتفهم فيما بعد.

االسم
شيلال
جوزیف دانييل

العمر

ساکن

توفی

84
69

شقة 132
شقة 135

شقة 132
شقة 135

10.9.2

شقة 132

10.9.2.1

عاشت شيال (المعروفة رسميًا باسم شيال سميث ولكنها أزالت لقبها بشكل قانوني في السبعينيات) بمفردها في الشقة
 .132لم تكن تمتلك هات ًفا محموالً ولكنها كانت تميل إلى استخدام هاتفها األرضي .لم تكن على اتصال هاتفي بخدمات
الطوارئ أثناء الحريق وال توجد روايات شهود توضح أي اتصال بشيال أثناء الحريق .أوضح مارتن  ،ابن شيال  ،أن شيال ستذهب
S432
للنوم كل ليلة بين الساعة  8مسا ًء و  9مسا ًء  ،وغالبًا ما ترتدي قناع العين وسدادات األذن.

10.9.3

الشقة 135

10.9.3.1

كان جوزيف دانيلز يعيش مع ابنه البالغ  ،صموئيل دانيلز  ،الذي كان مقدم الرعاية بدوام كامل بسبب إصابة جوزيف بالخرف
والسكري وضعف الحركة .نادرًا ما غادر يوسف شقته بسبب أمراضه ولم يكن بإمكانه فعل ذلك إال بدعم من صموئيل .صرح
S430،S157
صموئيل أن والده لم يكن بإمكانه استخدام الساللم ولم يره يستخدم الساللم على اإلطالق منذ عشر سنوات.

10.9.3.2

كان كل من صموئيل ويوسف في المنزل عندما اندلع حريق .اشتم صموئيل رائحة مشتعلة في حوالي الساعة 00:45
صباحًا ودخل الردهة للتحقيق  ،حيث رأى الدخان .نبه والده واستمر في مراقبة الوضع لفترة  ،مع العلم أن النصيحة هي
البقاء في الشقة في حالة نشوب حريق .رأى صموئيل الدخان يزداد كثافة وأكثر قتامة في الردهة ورأى فجأة نيران تظهر
خارج نافذتهم .قرر صموئيل أنهم بحاجة إلى المغادرة على الفور  ،فحاول إجبار والده على المغادرة لكن جوزيف لم يستجب
وبدا عليه الذهول واالرتباك .جذبه صموئيل لكن يوسف لم يتحرك .بدأ صموئيل يعاني من صعوبة في التنفس بسبب الدخان
وصعد إلى الدرج ونزل في رحلتين ليرى ما إذا كان يمكنه العثور على مساعدة في إخراج والده .واجه بعض رجال اإلطفاء
الذين صعدوا لمحاولة إنقاذ جوزيف أثناء إخالئه بسبب الدخان المتفاقم .نجا صموئيل من المبنى حوالي الساعة  1:35صباحًا
لكن جوزيف لم يتم إنقاذه من شقته .تذكر صموئيل رؤية طائرة هليكوبتر لكنه كان يعلم أنها لن تحمل الماء  ،وكان يأمل أال
S429، S428 ، S427، S430،S157
تقترب أكثر من الالزم حتى ال تهيج النيران.

10.9.3.3

لم يتم إجراء مكالمات طوارئ من قبل صموئيل أو يوسف أثناء الحريق .لم يكن ألي منهما أي اتصال مع الشرطة أثناء الحريق
ولم يكن جوزيف على اتصال برجال اإلطفاء.

10.9.4

الشقق 136 ,134 ,133 ,131

10.9.4.1

قام سكان الشقة  ، 131ريتشارد فليتشر  ،وزوجته وابنته  ،بإخالء المبنى على الفور بعد أن أدركوا أن هناك حري ًقا ورأوا
S149
الردهة تمتلئ بالدخان.

10.9.4.2

حاول ساكنو الشقة ( 133سينر ماسيت وزوجته حنيفة) المغادرة على الفور تقريبًا بعد أن أدركوا أن هناك حري ًقا ولكنهم
حوصروا في شقتهم بسبب الدخان األسود الكثيف .أجرى سينر سبع مكالمات على الرقم  .999األولی تم ایصالها بمشغل
 ، MPSبجانب  Northwest Fire Controlوالخمسة المتبقية متصلة بـ  .LFBتم توجيههم في البداية للبقاء في شقتهم ومنع
الدخان من قبل مشغل  . LFBومع ذلك  ،قيل له في خمس من المكالمات إنهم بحاجة للهروب من أنفسهم .يقول سينر
،S153
مرارًا إنهم محاصرون بسبب الدخان على الرغم من أنهم يهربون في النهاية عن طريق النزول إلى الطابق السفلي.
S434،S433

10.9.4.3

تم تنبيه ساكن الشقة  ، 134إدوارد دافارن  ،ألول مرة إلى الحريق عندما سمع إنذار الدخان .فتح بابه األمامي وتصاعد
الدخان .ثم اتصل به ساكن آخر وطلب منه المغادرة على الفور .لذلك غادر إدوارد على الفور  ،متجهًا إلى الطابق السفلي.
S156
في غضون دقائق قليلة أصبح الدخان كثي ًفا لدرجة أنه بالكاد يستطيع التنفس.
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10.9.4.4

10.9.5

كان حميد وهبي في الشقة  136عندما اندلع حريق .سمع حميد صوت طقطقة ورأى ألسنة اللهب تتصاعد خارج نافذته.
S362، S159،S158
غادر على الفور وتوجه إلى أسفل الدرج .لم يقم بأية مكالمات طوارئ.
االستنتاجات

10.9.5.1

ال يمكن استخالص استنتاجات حول سبب بقاء شيال في شقتها أثناء الحريق .من المحتمل أنها لم تكن على علم بالحريق
حتى فات األوان للرد.

10.9.5.2

بقي سينر وحنيف ماسيت في البداية ألنهما اعتقدا أن الدخان الكثيف حاصرهما وألن عامل  LFBأمرهما بالبقاء .لم يتمكن
رجال اإلطفاء من تحديد مكانه عندما حاولوا.

10.9.5.3

بقي سينر وحنيف ماسيت في البداية ألنهما اعتقدا أن الدخان الكثيف حاصرهما وألن عامل  LFBأمرهما بالبقاء.

10.9.5.4

تم إجالء جميع السكان اآلخرين فور إدراكهم لخطورة الحريق.

10.9.5.5

لم يتحرك أي من أولئك الموجودين في الطابق  16لألعلى أثناء الحريق .لم يتم تشجيع أيا من الذين بقوا  ،أو بقوا في
البداية  ،على القيام بذلك بسبب وجود أي من افراد شرطة  ،أو خدمات طوارئ أخرى  ،أو تصريحات أو تعليق حول طائرات
الهليكوبتر .لم يكن هناك أي ذكر لطائرات الهليكوبتر في أي تسجيل للمكالمات المتعلقة بالطابق  .16ذكر صامويل دانيلز
فقط طائرات الهليكوبتر في بيان (الفقرة  .)10.9.3.2ال يوجد دليل يشير إلى أنه تم تشجيع أي شخص في الطابق  16على
البقاء بسبب وجود طائرة هليكوبتر.

10.10

الطابق 15

10.10.1

كان هناك تسعة أشخاص في الطابق  15عندما بدأ الحريق .نجا جميعهم من المبنى  ،باستثناء ستيفن باور في الشقة
 ، 122الذي بقي وتوفي بعد ذلك.

10.10.2

االسم

العمر

ساکن

توفی

ستيفن باور

63

شقة 122

شقة 122

شقة 122

10.10.2.1

عاش ستيفن باور مع ابنه بوبي وابنته ريبيكا روس وثالثة كالب .كان بوبي خارج البرج في الليل .کان ستيفن یعاني من
انتفاخ الرئة وعانى في كثير من األحيان من صعوبة في التنفس  ،مما تطلب مضخات الربو واألدوية وعانى من أجل المشي
S438
إلى المتاجر القريبة.

10.10.2.2

استيقظ ستيفن بواسطة ريبيكا وشهدوا م ًع ا النار تنتشر على السطح الخارجي للمبنى والناس يصرخون للخروج .قررت
ريبيكا أنه يجب عليهم المغادرة لكن ستيفن قال ال .اتصلت ريبيكا بنجل ستيفن اآلخر واين  ،الذي صرخ في ستيفن ليغادر
لكن ستيفن رفض قبول أنه بحاجة لذلك .أخبر واين ريبيكا بمغادرة ستيفن إذا لم يغادر .واصلت ريبيكا محاولة إقناع والدها
بالمغادرة لكنه رفض االستماع ولم يرد من هاتفه على المكالمات الواردة .فقط عندما دخلت سحابة من الدخان الكثيف إلى
الشقة  ،وافق ستيفن على أنه يجب عليهم المغادرة  ،لكنه كان بطي ًئا في تجهيز نفسه .بدأت ريبيكا تكافح من أجل التنفس
ب سبب الدخان وتحدثت مرة أخرى إلى واين  ،الذي قال لها أن تغادر دون والدها إذا لم يغادر .غادرت ريبيكا  ،نزلت الدرج من
خالل الدخان .واجهت رجال اإلطفاء الذين ساعدوها في النزول والخروج  ،بينما ذهب آخرون لمساعدة ستيفن  ،على الرغم
من أنهم لم يتمكنوا من تحديد مكانه S438.لم يجرِ ستيفن وال ريبيكا أي مكالمات طوارئ أثناء الحريق .لم يكن ستيفن على
اتصال بأية خدمات طوارئ.

10.10.3
10.10.3.1

الشقق 126 ,125 ,124 ,123 ,121
غادر شاغلو الشقة  121و  123و  125و  126المبنى فور علمهم بالحريق .صادف سيد وناديا من الشقة  121رجل إطفاء
S160,S162,S164,S167,S168,S685-S687
علی الساللم الذي طلب منهما العودة إلى شقتهما لكنهما تجاهاله واستمرا في النزول.
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10.10.3.2

10.10.4

کان كريستوس فيربيرن یسکن الشقة  .124الحظ أوالً دخا ًنا يتصاعد إلى الشقة وقرر على الفور أنه يجب عليه المغادرة.
ومع ذلك  ،عندما حاول ألول مرة  ،كان الدخان في الردهة كثي ًفا ويختنق .اتصل كريستوس برقم  999وتحدث إلى  LFBثالث
مرات .في كل مرة أمر بالمغادرة .حاول لكنه قال مرارًا إنه ال يستطيع المغادرة بسبب الدخان الكثيف وعاد إلى شقته .في
S440
النهاية  ،مع تدهور الظروف  ،أُجبر على المرور عبر الدخان إلى الدرج والنزول.
االستنتاجات

10.10.4.1

من بين الحاضرين في الطابق  15عندما اندلع حريق  ،لم يغادر فقط ثالثة منهم على الفور .في البداية ُمنع كريستوس
فيربيرن من المغادرة بسبب الدخان الكثيف .بقيت ريبيكا روس في البداية ألن والدها كان يرفض المغادرة .كان ستيفن باور
هو الشخص الوحيد الذي بقي وأسبابه غير واضحة .رفض المغادرة حتى كان الوضع حرجًا  ،لكنه تأخر في المغادرة حتى
ذلك الحين  ،مما أجبرت ابنته على اإلخالء بمفردها.

10.10.4.2

لم يتحدث أي ساكن في الطابق  15عن وجود مروحيات في أية مكالمة طوارئ أو إفادة شاهد (باستثناء ذكر ريبيكا أنها
شاهدت مروحية) .لم يتحرك أي من السكان أثناء الحريق .تشير األدلة إلى أنه لم يتم تشجيع أي شخص على البقاء
بسبب أية تصريحات أو تعليق حول طائرات الهليكوبتر أو وجود طائرة هليكوبتر  ،أو أدى بطريقة أخرى إلى االعتقاد باحتمال
وجود عملية إنقاذ بطائرة هليكوبتر.

10.11

الطابق 14

10.11.1

كان هناك أحد عشر شخصًا في الطابق  14عندما اندلع حريق .من بين هؤالء  ،غادر ثالثة على الفور المبنى عند رؤية
الحريق .جمع رجال اإلطفاء األشخاص الثمانية المتبقين في شقة  ، 113وطلبوا منهم البقاء في الشقة  ،بعد أن قرروا أن
هذا هو المكان األكثر أمانًا في ذلك الوقت .وعاد رجال اإلطفاء في وقت الحق إلجالئهم لكن أربعة أشخاص لم يغادروا عندما
غادر اآلخرون .لقي دينيس مورفي وزينب دين وابنها الصغير إرميا دين مصرعهما في الشقة وتوفي محمد الحجالي (تهجئة
بديلة للحاج علي) بعد القفز أو السقوط من المبنى.

االسم
دینيس مورفي
محمد الحجالي
زینب دین
جيریمية دین
10.11.2

العمر
56
23
32
2

ساکن
شقة
شقة
شقة
شقة

111
112
115
115

توفی
شقة 113
االرض خارجا

شقة 113
شقة 113

الشقة 111

10.11.2.1

عاش دينيس مورفي بمفرده في شقة  .111عانى من اعتالل الصحة  ،بما في ذلك انتفاخ الرئة S454.أجرى دينيس مكالمتين
طوارئ إلى  LFBأثناء الحريق .خالل أول مكالمة له على  999في  01:24:35صباحًا  ،أخبر دينيس عامل تشغيل  LFBبوجود
حريق ودخان خارج نافذته في الطابق  . 14ومع ذلك  ،أخبر عامل الهاتف دينيس أن الحريق موجود في الطابق  4وأنه يجب
أن يبقى في شقته ألن هذا هو المكان األكثر أمانًا وسيأتي رجال اإلطفاء لفحصه  ،ولكن إذا كان ذلك آمنًا بالنسبة له ليغادر
ثم يمكنه القيام بذلك 202،376،377.أثناء مكالمة دينيس الثانية  999التي تم إجراؤها في  01:39:32صباحًا  ،أخبر عامل تشغيل
 LFBأنه عالق في حمامه بسبب الدخا ن الكثيف .عامل الهاتف يعطيه نصائح حول منع دخول الدخان 203،378،379.لم يتم ذكر
طائرات الهليكوبتر في أي من النداء.

10.11.2.2

حضر رجال اإلطفاء ديزموند مورفي وتشارلز كورنيليوس شقة  111وتحدثوا إلى دينيس .قرروا أنه يجب نقله ألن الدخان في
شقته كان كثي ًفا جدًا .أخذوه إلى الشقة  112لينضموا إلى محمد الحاج علي وعمر الحاج علي .قام رجال اإلطفاء أي ً
ضا بنقل
زينب وإرميا دين من الشقة  ، 115وكل من محمد وعمر ودينيس من الشقة  112إلى الشقة  113مع ساکنيها ،حيث كان
S467،S466
الدخان أقل في الشقة .113
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10.11.2.3

10.11.3

طوال الحريق  ،تحدث دينيس إلى العديد من أفراد عائلته .خالل هذه المحادثات  ،قال دينيس مرارًا وتكرارًا إنه حوصر بسبب
الدخان وال يعرف ماذا يفعل .كان يعاني أي ً
ضا من صعوبات في التنفس S459، S457، S456، S454،S453.ال يوجد أي ذكر لطائرات
الهليكوبتر في أي بيان  ،وال أي اقتراح يمكن أن ينقذه دينيس من السطح أو بطريقة أخرى بواسطة مروحية.
السقة 112

10.11.3.1

الشقة  112کان یسکنها األخوان عمر ومحمد الحاج علي وصديقهما محمود الكراد الذي خرج أثناء الحريق .أدرك عمر ومحمد
ألول مرة أن هناك حري ًقا في حوالي الساعة  1صباحًا بعد شم رائحة الدخان .الحظوا الحريق من نافذتهم لفترة قصيرة قبل
أن يقرروا أنه يجب عليهم المغادرة .عند محاولتهم المغادرة في حوالي الساعة  1:15صباحًا ،اكتشفوا أن الردهة كانت في
ظالم دامس ومليء بالدخان األسود .قرروا أنهم ال يستطيعون المرور عبره وطلبوا المساعدة من النافذة  ،قائلين إنهم
محاصرون .اتصل رجال اإلطفاء على األرض بالخارج وطلبوا منهم البقاء في شقتهم وقالوا إنهم سيأتون لمساعدتهم .بدأ
S446 ،S171
الدخان يمأل شقتهم تدريجيًا مما زاد من صعوبة الرؤية والتنفس.

10.11.3.2

بعد فترة وجيزة  ،ذهب رجل اإلطفاء نيك ميریون إلى الشقة  . 112على الرغم من مناشدات محمد بإنقاذه  ،أخبرهم رجل
اإلطفاء ميريون ،بالبقاء  ،حيث لن يتمكنوا من التنفس بسبب الدخان في الممر  ،جاعال محمد یری الدخان خارج شقتهم ،قبل
المغادرة  ،قائالً سوف يعود رجال اإلطفاء مرة أخرى.

10.11.3.3

S461

اتصل محمود بمحمد في حوالي الساعة  1:56صباحًا وسأل أين هو .قال محمد إنه وعمر محاصران داخل الشقة بسبب
الدخان األسود الكثيف .يتذكر محمود ان محمد قال له،
"نحن نموت في لداخل .ساعدونا في سبيل هللا اطلب من الشرطة إرسال مروحية  ،أي شيء ".

ثم تحدث محمود إلى ضابط شرطة في الخارج وسأل عما يجب أن يفعله رفاقه في الشقة .نصح الضابط بمنع الدخان من
دخول الشقة والبقاء في الداخل .لم يذكر محمود أنه ذكر طائرات الهليكوبتر للضابط  ،ولم يقدم الضابط أية نصيحة له بشأن
طائرات الهليكوبتر .نقل محمود النصيحة إلى محمد في حوالي الساعة  2صباحًا  ،وقال محمد إن رجل إطفاء أمرهم أي ً
ضا
S449
بالبقاء في الداخل عندما وصل إلى شقته.
10.11.3.4

رجع رجل اإلطفاء ميریونإلى الشقة  112بعد حوالي  10دقائق مع دینيس من السقة  .111بقي دينيس معهم وقال رجل اإلطفاء إنه
سيعود مرة أخرى وعليهم البقاء هناك قبل المغادرة .كان دينيس يكافح من أجل المشي والتنفس .بعد  10دقائق أخرى  ،عاد رجل إطفاء
وأخذ ثالثتهم إلى الشقة  ، 113حيث كان هناك خمسة سكان آخرين (زينب  ،إرميا  ،أولواسون  ،روزماري وابنة أولواسون وروزماري).
] S461 [/ sup، S446،S171

أدلى عمر بالتعليقات التالية حول نقل رجال اإلطفاء لهم إلى شقة أخرى ،

"اعتقدنا أنه ال بد أن يكون هناك حريق في الدرج وأنهم كانوا يحاولون إخمادها وهذا هو سبب عدم
السماح لنا بالمغادرة .كنا خائفين ً
جدا من محاولة المغادرة بأنفسنا ".

طلب رجال اإلطفاء مجددًا أن یبقوا في الشقة ألنها أكثر األماكن أمانًا.

S446

10.11.3.5

تحدث محمود ومحمد عبر الهاتف عدة مرات بين الساعة  2صباحًا و  2:46صباحًا .في كل مرة قال محمد إنه لم تصل أية
S449
مساعدة حتى اآلن  ،لكن رجال اإلطفاء نقلوهم إلى الشقة  113مع ستة أشخاص آخرين.

10.11.3.6

في وقت ما بعد الساعة  2:45صباحًا  ،رأى عمر طائرة مروحية  ،وأدلى بالتعليقات التالية في بيان  GTIالخاص به في 27
یونيو ،2018
"في هذه المرحلة  ،كان بإمكاننا أن نرى ونسمع أن هناك مروحية كانت تقترب ً
جدا من قمة البرج .كنا
S446
نظن أن المروحية سيكون لها سلم حبل وأنها قادمة إلنقاذنا” .
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10.11.3.7

كما تحدث محمد إلى شقيقه اآلخر هاشم عبر الهاتف أثناء الحريق .خالل محادثاتهما مع محمد  ،يتذكر كل من محمود
S449،S444
وهاشم محمد مرارًا وتكرارًا يقول إنه غير قادر على مغادرة الشقة بسبب الدخان وعدم تمكنه من الرؤية.

10.11.3.8

عاصم الحاج علي  ،ابن عم آخر لمحمد  ،قال مرارًا وتكرارًا لمحمد أن ينزل إلى الطابق السفلي  ،بغض النظر عما يقوله
S450
اآلخرون له  ،لكن محمد قال إنه نصح بالبقاء هناك وأخيراً لم يستطع المغادرة بسبب الدخان.

10.11.3.9

حضر رجال اإلطفاء الی الشقة  113إلنقاذ شاغليها بين الساعة  2:30صباحًا و  2:50صباحًا تقريبًا .خالل عملية اإلنقاذ هذه
 ،غادر أربعة أشخاص فقط (روزماري وألوواسيون وابنتهم وعمر) الشقة مع رجال اإلطفاء .ذكر عمر كيف كانت الرؤية سيئة
للغاية بسبب الدخان لدرجة أن الناس في الشقة انفصلوا أثناء اإلخالء S446.عند إدراكهم أن أربعة أشخاص قد تركوا وراءهم
S470-S475
 ،حاول رجال اإلطفاء العودة إلى الشقة  113لكنهم لم یتمکنوا فعل ذلك بسبب المساعدة في إصابات أخرى.

 10.11.3.10وعندما أدرك عمر أن محمد لم يغادر معه  ،اتصل به وطلب منه المغادرة .قال محمد إنه كان خائ ًفا جدًا من الخروج بمفرده
إلى الساللم المليء بالدخان وسيقتله 446.أثناء محادثة محمد الهاتفية مع محمود  ،كان محمود يحاول إقناع محمد بمغادرة
الشقة ولكن محمد قال إنه لم يستطع ترك األم والطفل (زينب وإرميا)  ،مع العلم أن آخرين قد فروا بالفعل S449.توفي محمد
S446
الح ًقا بعد القفز أو السقوط من البرج.
يجر محمد وعمر أية مكالمات لخدمات الطوارئ أثناء الحريق.
 10.11.3.11لم
ِ

10.11.4
10.11.4.1

الشقق 116 & 114
غادر شاغلو الشقة  116فور إدراكهم اندالع حريق  ،متجهين إلى أسفل السلم وخرجوا من المبنى .لم يتحدثوا إلى خدمات
الطوارئ وغادروا قبل وصول أول طائرة هليكوبتر S442، S441، S179، S177،S176.كان شاغلو الشقة  114خارج البالد وقت الحريق.
S448 ،S447

10.11.5

الشقة 115

10.11.5.1

عاشت زينب دين في الشقة  115مع ابنها إرميا البالغ من العمر عامين .أجرت زينب عددًا من المكالمات إلى خدمات
الطوارئ بين الساعة  1:28صباحًا و  3:16صباحًا.

10.11.5.2

 01:28صبا ً
حا  -مكالمة الی  MPSمن زينب دين في شقة 115
تم توصيل أول مكالمة من  999لزينب بمشغل  MPSبسبب عدم تقديم طلب الخدمة .أثناء هذه المكالمة كانت زينب تصرخ
204،380،381
وال يمكن سماعها بوضوح لكنها قالت إن الدخان كان يتصاعد في نوافذها قبل انقطاع المكالمة.

10.11.5.3

 01:37:00صباحا – مكالمة الی  999من زينب دين في شقة 115
أثناء المكالمة الثانية لزينب  ،والتي كانت موصولة بـ  ، LFBأخبرت عامل تشغيل  LFBأن هناك حري ًقا قادمًا إلى شقتها من
ً
طفال صغيرًا معها وتطلب
أسفل الباب األمامي والنوافذ وتسأل كيف يمكنها النزول إلى الطابق السفلي .تكرر زينب أن لديها
205،206،382،383
من أحدهم أن يأتي وينقذهم.

10.11.5.4

 01:47:17صباحاا  -مكالمة الی  999من زینب في الشقة 115
تم إیصال مكالمة زينب بعامل  ، LFBالذي أخبرته أنها محاصرة في شقة  115مع طفلها وهناك دخان في الشقة .عامل
الهاتف يخبر زينب أن الحريق موجود في الطابق  ،4وليس الطابق 14207،208،384،385
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10.11.5.5

تحدثت زينب إلى صديقتها فرانسيس دين عدة مرات أثناء الحريق وسألها عن سبب بقائهم في المبنى .وقالت زينب
لفرانسيس إن رجال اإلطفاء موجودون بالفعل وقد طُلبوا منها البقاء هناك .في مكالمة الحقة  ،أخبرت زينب فرنسيس أن
S443
الدخان كان سي ًئا للغاية بالنسبة لهم للمغادرة.

10.11.5.6

 02:01:40صبا ً
حا  -مكالمة  MPSلزينب دين
استدعى عامل الشرطة  MPSزينب .عامل الهاتف يسأل زينب إذا كانت قادرة على الخروج  ،وهو األمر الذي تقول زينب إنها
ال تستطيع ذلك .يخبرها عامل الهاتف بوجود رجال إطفاء يصعدون الدرج ويحاولون إخالء الجميع ويطلب منها محاولة النزول
على السلم .تصر زينب على عدم قدرتها على الصعود إلى السلم بس بب الدخان .ثم يسألها عامل الهاتف عما إذا كان
بإمكانها الذهاب إلى النافذة للتلويح إلى مروحية الشرطة .تسأل زينب إذا كان هناك أي شخص في الطابق  .14المكالمة
209،380،381
غير واضحة وتنتهي .زينب ال تستجيب لتعليمات التلويح لمروحية الشرطة.

10.11.5.7

الساعة  02:04:40صباحًا والساعة  2:07صباحًا اتصلت زينب برقم  999وطلبت فرقة اإلطفاء مرة أخرى ولكن المكالمات
386-388 ،
انتهت قبل أن يتم توصيلها بـ LFB. 210-212

10.11.5.8

بعد ذلك بوقت قصير قام رجال اإلطفاء مورفي وكورنيليوس بنقل دينيس من شقته إلى الشقة  ، 112ونقل زينب وإرميا من
S467،S466
شقتهم إلى الشقة .113

10.11.5.9

من داخل الشقة  ، 113اتصلت زينب بالرقم  999في الساعة  03:05:21صباحًا وتحدثت إلى عامل  LFBقائلة إنهم غير
216،217،389،390
قادرين على المغادرة وأن الحريق في الشقة قبل انتهاء المكالمة.

 10.11.5.10كما هو مفصل في  ، 10.11.3.9حضر رجال اإلطفاء شقة  113إلنقاذ شاغليها بين حوالي  2:30صباحًا و  2:50صباحًا .خالل
عملية اإلنقاذ هذه  ،غادر الشقة فقط روزماري وأولواسون وابنتهما وعمر .عند إدراكهم أن أربعة أشخاص قد تُركوا وراءهم ،
حاول رجال اإلطفاء العودة إلى شقة  113بعد الساعة  3صباحًا بقليل  ،لكنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب المساعدة في
اإلصابات األخرى S470-S475.لم یتمکن رجال االطفاء من الرجوع الی الطابق .14
 03:16:38 10.11.5.11صبا ً
حا  -مكالمة الی  999من زينب دين في شقة 113
في مكالمة زينب األخيرة مع خدمات الطوارئ  ،أخبر مشغل  BTأوالً زينب أنه يجب عليها مغادرة الشقة قبل توصيل المكالمة
بمشغل  LFBالذي أخبر زينب أي ً
ضا أنه يجب عليهم المغادرة على الفور  ،والنزول على الدرج .تقبل زينب هذه النصيحة
218،219،391،392
وتوافق على أنها ستفعل ذلك قبل انتهاء المكالمة.
 10.11.5.12بعد اتصال زينب األخير برقم  999تحدثت مرة أخرى مع فرانسيس الذي كان خارج البرج .أثناء اتصالها بالهاتف  ،سلم
فرانسيس هاتفه إلى رجل اإلطفاء كريستوفر باتشيلدور  ،الذي تحدث إلى زينب لمدة ساعة وربع تقريبًا لتقديم نصائح حول
ال نجاة من الحريق .طوال المكالمة  ،ظل يطمئن زينب بأن رجال اإلطفاء يأتون إلنقاذها  ،حتى بعد أن سمع من زميل لهم
أنهم غير قادرين على الصعود فوق الطابق  . 10في النهاية توقفت زينب عن االستجابة واعتقد رجل اإلطفاء باتشيلدور أنها
S460
توفيت.
10.11.6
10.11.6.1

الشقة 113
کانت روزماري أويول تسکن الشقة ( 113تهجئة  Oyewuleفي بيان الشرطة ؛ اعتمد هذا التقرير التهجئة المستخدمة في
تقرير  )GTI Phase 1وشريكها  Oluwaseun (Seun) Talabiوابنتهما الصغيرة .سيون أيقظ روزماري في حوالي الساعة 1:30
صباحًا حيث سمع ضوضاء في الخارج .نظروا من النافذة ورأوا الناس في الخارج يصرخون للخروج بسبب النار .قرروا المغادرة
على الفور ولكن عند فتح الباب األمامي  ،وجدوا دخانًا أسود كثي ًفا في الردهة .حاولوا المرور من خالله لكنهم فقدوا بعضهم
البعض ولم يتمكنوا من العثور على المخرج فعدوا إلى شقتهم .حاول سيون للمرة الثانية ولكن عاد إلى الداخل بسبب
الدخان .في الداخل  ،تحدثت روزماري إلى مشغل  LFBعدة مرات وطُلب منها البقاء في الشقة ألنها المكان األكثر أمانًا ألن
النار ك انت باألسفل .تلقت روزماري عدة مكالمات من أصدقائها يأمرونها بالمغادرة  ،لكنهم بقوا في الشقة  ،فکانوا غير
S681 ، S174،S172
متأكدين مما يجب فعله.
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10.11.6.2

في حوالي الساعة  2:30صباحًا  ،جاء رجل اإلطفاء هارفي ساندرز إلى باب منزلهم وأخبرهم أنه يجب عليهم البقاء في
الشقة ألنها المكان األكثر أمانًا وأن النار كانت باألسفل .غادر رجل اإلطفاء ساندرز  ،قائالً إن أطقم اإلطفاء ستعود لمساعدتهم
إذا احتاجوا إليها .وبعد ذلك بوقت قصير  ،جلب رجال إطفاء آخرون زينب وإرميا ودينيس ومحمد وعمر الی الشقة  ،قائلين
إنها أكثر الشقق أمانًا .بعد حوالي  30دقيقة  ،جاء رجل إطفاء آخر إلى الشقة  113وطلب منهم االنتقال إلى غرفة النوم.
عندما اندلع الحريق في الشقة بعد وقت قصير  ،حاول أولواسون التسلق إلى أسفل المبنى باستخدام حبل مصنوع من
الشراشف ،لكن رجال اإلطفاء وصلوا وأمروهم جمي ًعا بالمغادرة على الفور والركض إلى الطابق السفلي .ركض روزماري
وأولواسيون  ،مع ابنتهما مقيدة إلى ظهره  ،ووجدا طريقهما إلى الدرج .افترضت روزماري أن اآلخرين سيفعلون الشيء
نفسه لكنها لم ترهم يتبعون ألنه كان شديد السواد .تبع عمر أولواسيون وتم توجيهه بواسطة رجل إطفاء على الدرج ألنه
لم يستطع رؤية أي شيء أمامه أو خلفه S681، S474، S470-S472، S462، S446، S174،S172.بمجرد الخروج  ،أدرك عمر أن محمد لم يتبعه
S446
واتصل به  ،وسأله لماذا لم يخرج .قال محمد إنه لم يخرجه أحد من الشقة وبقي بالداخل مع زينب وإرميا ودينيس.

10.11.6.3

حاول رجال اإلطفاء العودة إلنقاذ أولئك الذين بقوا في الشقة  113لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى الطابق  14مرة أخرى.
استسلم دينيس وزينب وإرميا للدخان واألبخرة داخل شقة  ، 113حيث تم العثور على رفاتهم الح ًقا .في وقت ما قفز محمد
S463 ،S418
أو سقط من المبنى .لم ينج من السقوط وانتشل رجال اإلطفاء جثته من األرض بالخارج.

10.11.7
10.11.7.1

االستنتاجات
من بين  11شخصًا في الطابق  14عندما اندلع الحريق  ،غادر ثالثة على الفور بعد أن أدركوا أن هناك حري ًقا  ،دون أي اتصال
بخدمات الطوارئ .يبدو أن الثمانية الباقين أقاموا في الشقق لألسباب التالية:
 .aطلب منهم رجال اإلطفاء مرارا وتكرارا البقاء في شققهم ؛
 .bدفعهم الدخا ن الكثيف في الردهة إلى االعتقاد بأنهم محاصرون ؛
 .cكان دينيس مورفي يعاني من مشاكل في التنفس والتنقل كان من شأنه أن يجعل عملية اإلخالء على الدرج
صعبة للغاية عليه ؛
 .dأُجبرت زينب على البقاء بدافع من رغبتها في حماية إرميا.
 .eشعر محمد بإحساس بالمسؤولية تجاه زينب وإرميا عندما كانا محاصرين م ًعا.

10.11.7.2

من الواضح أن الدخان في الردهة ازداد سوءًا في فترة زمنية قصيرة جدًا  ،وأصبح كثي ًفا واختنق مع رؤية شبه معدومة في
غضون دقائق .وبالتالي  ،في المرة األولى التي فتح فيها السكان أبوابهم المسطحة للمغادرة  ،وجدوا أن الدخان كان بالفعل
كثي ًفا للغاية بحيث ال يمكن اختراقه .تم تنبيه محمد وعمر ألول مرة إلى نشوب حريق في المبنى في حوالي الساعة 1
صباحًا  ،ولكن بحلول الساعة  1:15صباحًا  ،كان الدخان بالفعل كثي ًفا للغاية بحيث ال يمكن لهما المرور.

10.11.7.3

قدم محمد نداءًا للحصول على طائرة هليكوبتر أثناء مكالمته مع محمود في حوالي الساعة  1:56صباحًا  ،وذكر عمر أنه
ومحمد شاهدا طائرة هليكوبتر في وقت ما بعد الساعة  2:45صباحًا  ،وكانا يعتقدان أنه سيكون لديها سلم حبل إلنقاذهم.
لذلك  ،قد يكون لديهم اعتقاد بأن إنقاذ مروحية كان محتمالً  ،بعد أن رأوا ذلك .ومع ذلك  ،قال كل من محمد وعمر قبل وبعد
رؤية طائرة هليكوبتر أنهما محاصران بسبب الدخان الكثيف وأن رجال اإلطفاء أخبروهما بالبقاء في الشقة ألنها المكان األكثر
أمانًا.

10.11.7.4

حضرت خطيبة محمد  ،أمل الحذيفي  ،البرج في وقت ما بعد السادسة صباحًا بعد سماعها بالحريق .لم تتحدث مع محمد.
كانت على علم بوجود مروحية وقالت:

"ال أفهم سبب وجود مروحية هناك .ال بد أن األشخاص داخل البرج قد رأوه واعتقدوا أنه موجود
ً
معتقدا أن المروحية ستهبط
لمساعدتهم .لو كنت في البرج  ،لحاولت الوصول إلى قمة البرج ،
على السطح إلنقاذ الناس .كيف تعرف الشرطة أن هذا لم يحدث؟ كيف يعرفون أن الناس لم
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يفكروا في أن المروحية كانت هناك إلنقاذ ثم (كذا)  ،في حين أنها في الواقع كانت هناك فقط
)S452 (para.56
ال أعتقد أن المروحية ساعدت الموقف على اإلطالق ".
10.11.7.5

على الرغم من تأكيدات أمل بشأن مروحية الشرطة  ،وتعليقات عمر حول عملية اإلنقاذ باستخدام سلم حبل  ،فإن األدلة
ال تشير إلى أن أي شخص بقي في الطابق  14فعل ذلك بسبب وجود مروحية تابعة للشرطة .ربما اعتقد عمر ومحمد أن
اإلنقاذ بواسطة طائرة هليكوبتر كان محتمالً  ،لكنهما اعتقدا بالفعل أنهما محاصرين قبل تكوين هذا االعتقاد .لم يتم
تشجيعهم على البقاء في المبنى بسبب وجود مروحية تابعة للشرطة .لم يتحركوا الی األعلى في المبنى .عالوة على
ذلك  ،لم يتم تشجيعهم على البقاء بأية تصريحات أو تعليقات للشرطة حول طائرات الهليكوبتر.

10.12

الطابق 13

10.12.1

عندما بدأ الحريق  ،تم إخالء جميع األشخاص الموجودين في الطابق  13فور تنبيههم بالحريق .لم يتم تلقي مكالمات طوارئ
S181-S200
من أولئك الموجودين في الطابق  13أثناء الحريق وجميعهم غادروا المبنى قبل وصول أول طائرة هليكوبتر.

10.13

الشقة 12

10.13.1

كان هناك اثنا عشر شخصًا في الطابق  12أثناء الحريق .غادر اثنان على الفور بعد أن أدركا أن هناك حري ًقا .بقي األشخاص
العشرة اآلخرون في البداية بسبب طلبهم من  LFBالبقاء واالعتقاد بأنهم غير قادرين على الهروب من الدخان الكثيف الذي
تراكم في الردهة بسرعة كبيرة .وصل هم رجال اإلطفاء وأخلواهم .لم يتحرك أي من الباقين في المبنى .لم يبق أحد بسبب
وجود طائرة هليكوبتر أو االعتقاد باحتمال وجود طائرة هليكوبتر إنقاذ .ال يوجد دليل على أن أية تصريحات للشرطة أو تعليق
S201-S214
حول طائرات الهليكوبتر قد أثر على قراراتهم بالبقاء في البداية.

10.14

الطابق 11

10.14.1

عندما بدأ الحريق كان هناك  16شخصًا في الطابق  . 11غادر أحد عشر من هؤالء فور علمهم بالحريق .وانهار أحد هؤالء وهو
علي ياور جعفري وهو يشق طريقه ونفذه رجال اإلطفاء .بقي أربعة في الطابق  11ينتظرون رجال اإلطفاء إلنقاذهم .بقي
عبد السالم صبار في شقته وتوفی.

10.14.2

االسم

العمر

ساکن

توفی

عبدالسالم صبار
علي یاور جعفري

77
81

شقة 81
شقة 86

شقة 81
ردهة الطابق 23

الشقة 81

10.14.2.1

عاش عبد السالم صبار وحده في شقة  . 81أجرى مكالمتين طوارئ أعقبتهما مكالمة طويلة مع ابنه محمد صبار .اتصل عبد
السالم بالرقم  999الساعة  01:24:52صباحًا وكان موصوالً بـ  .LFBيخبر عبد السالم عامل تشغيل  LFBأن هناك حري ًقا في
شقة  91وأنه خائف ألنه سبق أن غمرته المياه من نفس الطابق .طمأنه عامل التشغيل بأن رجال اإلطفاء يتعاملون مع
األمر .هي تسأل عبد السالم إذا كان هناك دخان في شقته ولكن المكالمة تنتهي قبل أن يستجيب 394،393،S476 220.يبدو من
تصريح ابنه أن عبد الس الم يعتقد أن الحريق نشأ على الطابق فوقه بسبب مشاكل سابقة مع هؤالء الجيران S476.اتصل عبد
السالم برقم  999للمرة الثانية في الساعة  01:32:32صباحًا وكان موصوالً مرة أخرى بمشغل  ، LFBقائالً إن النار داخل
221،395،396
شقته قبل إنهاء المكالمة.

10.14.2.2

تلقى محمد مكالمة من والده في حوالي الساعة  1:45صباحًا تفيد بأن المبنى مشتعل .طلب منه محمد المغادرة  ،مع
العلم أنه سيكون من المستحيل على والده استخدام الدرج دون مساعدة .يتذكر محمد والده وهو يسعل ويكافح من أجل
التنفس حيث التهم الحريق الجزء الخاص به من المبنى قبل انتهاء المكالمة في حوالي الساعة  2:30صباحًا S476.لم يتحدث
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عبد السالم إلى أي عضو من أعضاء  MPSأثناء الحريق .لم يتم ذكر طائرات الهليكوبتر في أية مكالمة طوارئ أو في تصريح
محمد.
10.14.3
10.14.3.1

الشقق 85 ,84 ,83 ,82
کانت ناتاشا إلكوك وأنتوني سميث وابنتهما البالغة من العمر ست سنوات ئسکنان الشقة  .82أثناء الحريق  ،أجرت ناتاشا
 14مكالمة مع  999وتحدثت إلى فرقة اإلطفاء ( )LFB & Essexخالل  12مكالمة (تم إنهاء مكالمتين قبل االتصال بمشغل
الطوارئ) .بقيت ناتاشا وعائلتها في شقتهم حتى تم إنقاذهم من قبل رجال اإلطفاء حوالي الساعة  4:40صباحًا .كان هذا
بسبب مجموعة من األسباب .الدخان الكثيف في الردهة مع انخفاض الرؤية  ،والنصائح بالبقاء حيث هم  ،واإليمان بأن رجال
اإلطفاء سيطرت على الحريق  ،والخوف من الوضع المجهول في الدرج  ،والرغبة في حماية ابنتهم الصغيرة .طلبت ناتاشا
S218
أي ً
ضا عدة مرات نقل منتقي الكرز إلى نافذتهم للسماح لهم بالهروب .لم يتم ذكر المروحيات في أية مكالمة أو بيان .999
397-410، S465، S464 ،

10.14.3.2

بقي الساكن الوحيد البيدیو بونيفاسيو في الشقة  ، 83في البداية كما أخبرته عائلته وألنه احتاج إلى المساعدة للمغادرة
بسبب إصابته بالعمى وكبر السن .أنقذه رجال اإلطفاء  ،وغادر المبنى في الساعة  8:07صباحًا .كان السيد بونيفاسيو آخر
S477،S220
ناجٍ تم إجالؤه من البرج.

10.14.3.3

بقي شاغال شقة  ، 84برانيسالف لوكيتش وميران لوفسين  ،في البداية ألنهما عندما حاوال المغادرة وجدوا الردهة مليئة
بالدخان األسود الكثيف وأصيبوا باالرتباك عندما حاولوا المرور من خالله .يعتقد برانيسالف أي ً
ضا أن الحرائق يتم احتواؤها عاد ًة
داخل الشقق .تذكروا رؤية طائرة هليكوبتر وظن ميران أنها قد تسقط الحبال أو الساللم  ،على الرغم من أن برانيسالف لم
يعتقد أن هذا هو الحال (لم يذكر هذا من قبل ميران) .ومع ذلك  ،على الرغم من هذا التفكير  ،قرر كالهما المغادرة وصعدا
S478، S223،S222
إلى الدرج وأخلوا إلى مكان آمن  ،تاركين المبنى في الساعة  1:49صباحًا.

10.14.3.4

غادر سکان الشقة  85الخمسة فور إدراكهم أن هناك حري ًقا.

10.14.4

S226،S225

الشقة 86

10.14.4.1

كان علي ياور جعفري وزوجته فاطمة جعفري واثنتان من بناتهما ماريا وناديا في الشقة  86عندما اندلع الحريق .لم يجروا
أية مكالمات لخدمات الطوارئ .بعد فترة وجيزة من اندالع الحريق  ،نزلت فاطمة وماريا إلى الطابق السفلي للتحقق مما
كان يحدث  ،حيث اشتمتا على رائحة مشتعلة وشاهدتا خدمات الطوارئ في الخارج .بقيت نادية وعلي في الشقة لكنهما
استعدا للمغادرة .غادرت ماريا وفاطمة البرج وشاهدا بالخارج حجم الحريق  ،لذا اتصلتا بهاتف نادية المحمول وهاتف المنزل.
نظرًا لعدم و جود إجابة  ،حاولوا العودة إلى الطابق العلوي ولكن رجال اإلطفاء منعوا من الوصول إلى ما بعد الطابق الثالث ،
S480،S479
لذلك عادوا إلى الخارج.

10.14.4.2

داخل الشقة  ،قررت نادية وعلي أنهما سيغادران أي ً
ضا وفي غضون لحظات وصلت النار إلى خارج نافذتهما وانفجرت .غادرا
الشقة ودخال المصعد لينزلوا .توقف المصعد في الطابق  10وامتأل بالدخان األسود وانطفأت األنوار .بعد لحظات أغلقت أبواب
المصعد مرة أخرى واستمرت الی الطابق األرضي .فقط عندما وصل المصعد إلى الطابق األرضي  ،استطاعت نادية أن ترى
مرة أخرى وأدركت أن علي لم يعد في المصعد  ،واستنتجت أنه ال بد أنه خرج من المصعد في الطابق  ،10الذي كان المحطة
الوحيدة الي توقف الصعد فيە S479.استعاد رجال اإلطفاء فيما بعد علي من ردهة الطابق  10وإزالته من المبنى S483،S482.تم
إعالن وفاته في خارج البرج.

10.14.5
10.14.5.1

االستنتاجات
من بين السكان الـ  16الموجودين في الطابق  11أثناء الحريق  ،غادر  11شخصًا بعد وقت قصير من علمهم بالحريق  ،وقبل
وصول المروحية األولى .توفي علي ياور جعفري بشكل مأساوي  ،بعد انفصاله عن ابنته في الطابق  10بينما كان يشق
طريقه إلى أسفل .يبدو أن أسباب بق اء ناتاشا وعائلتها في البداية كانت بسبب الدخان الكثيف  ،وضعف الرؤية  ،ونصيحة
البقاء في مكانها  ،واالعتقاد بأن رجال اإلطفاء سيتحكمون في الحريق  ،والوضع غير المعروف في الساللم والرغبة في
حماية ابنتهم الصغيرة .بقي السيد بونيفاسيو في الشقة  83بسبب العمى وحاجته إلى اإلنقاذ وبقي سالن الشقة 84
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في البداية بسبب الدخان الكثيف .ال يوجد دليل يشير إلى أن أي شخص قد تم دفعه لالعتقاد بأنه قد يكون هناك إنقاذ
على السطح أو بطائرة هليكوبتر  ،أو بقي بسبب وجود طائرة هليكوبتر أو أية تصريحات تم اإلدالء بها بشأن طائرات الهليكوبتر.
10.15

الطابق 10

10.15.1

هرب جميع األشخاص الموجودين في الطابق  10عندما بدأ الحريق من المبنى ونجوا .لم يتحرك أي منهم إلى األعلى ولم
يتصل أي منهم بالشرطة قبل إخالئهم .لم يذكر أي منهم طائرات الهليكوبتر في شهادات الشهود أو  999مكالمة.

10.15.2

الشقة  - 71عندما أدركت الساکنة أن هناك حري ًقا حاول الهرب لكنه وجد أن الردهة كانت مظلمة بالفعل ومليئة بالدخان
الكثيف لكنها تمكنت من الوصول إلى الدرج وتوجهت إلى األسفل  ،حيث واجهت رجل إطفاء طلب منها الخروج .لم تقم
S229
بإجراء مكالمات .999

10.15.3

الشقة  - 72تم تنبيه الساكن إلى الحريق بمكالمة من اب نه .بقي في البداية في شقته حسب تعليماته من قبل رجل
إطفاء على سلم بالخارج وعامل  .LFBعالوة على ذلك  ،كان الدخان في الردهة كثي ًفا جدًا بحيث ال يمكن اختراقه .تم إنقاذه
S488، S487،S231
بعد ذلك من قبل رجال اإلطفاء

10.15.4

الشقة  - 73حاول الساکنون األربعة مغاد رة شقتهم فور شم رائحة الدخان  ،لكنهم وجدوا الردهة مليئة بالدخان األسود
الكثيف .أجروا عددًا من المكالمات الی  999إلى رجال اإلطفاء ونصحوا في البداية بالبقاء في شقتهم  ،حتى تغيرت هذه
النصيحة لإلخالء .ومع ذلك  ،نظرًا لعدم معرفة مكان الخطر  ،وإذا كان الدرج آم ًنا  ،فقد بقوا حتى يتم إنقاذهم من قبل رجال
S235-S244
اإلطفاء.

10.15.5

الشقة  - 74حاول الساكنان المغادرة بعد أن أدركا أن هناك حري ًقا ولكن الردهة كان ملي ًئا بالفعل بالدخان الكثيف  ،مما
،S244
منعهما من المغادرة .تحدثوا إلى  LFBونصحوا بالبقاء في انتظار اإلنقاذ .تم إجالئهم في النهاية من قبل رجال اإلطفاء.
S246

10.15.6

الشقة  - 75تركت الساكنة شقتها فور إدراكها لوقوع حريق .على الرغم من الدخان الكثيف  ،نزلت السلم إلى بر األمان
S248,S489
ولم تتصل بالرقم .999

10.15.7

الشقة  - 76غادر الشاغالن فور إدراكهما أن هناك حري ًقا دون االتصال بالرقم .999

10.15.8

أولئك الذين تأخروا في مغادرة الطابق  10فعلوا ذلك بسبب الدخان الكثيف و  /أو طلب منهم البقاء من قبل  .LFBلم يتم
تشجيعهم على البقاء سواء من خالل وجود طائرة هليكوبتر أو بسبب أية تصريحات أو تعليق حول طائرات الهليكوبتر.

10.16

الطابق 9

10.16.1

غادر جميع األشخاص الموجودين في الطابق  9عندما بدأ الحريق فور تنبيههم بالنار ونجوا .لم يصعد أحد من الطابق  9إلى
أعلى المبنى ولم يكن ألي منهم أي اتصال بالشرطة قبل اإلخالء .ولم يُدفع أيا منهم لالعتقاد باحتمال حدوث عملية إنقاذ
على السطح أو بواسطة طائرة هليكوبتر .غادر جميعهم باستثناء الساكنين في شقة  65المبنى قبل وصول المروحية
األولى .أيقظ رجال اإلطفاء شاغلة الشقة  65وهم يقرعون بابها  ،ورافقوها مع ابنتها الصغيرة إلى الخارج باستخدام أجهزة
التنفس .لم يتم إجراء مكالمات الی  999من قبل أولئك الموجودين في الطابق  .9كانت الشقق  61و  63شاغرة في
الليل S260,S262,S265,S267-S269,S273,S275,S277 ،260.علمت حنان وهابي من شقة  66ألول مرة بوجود طائرة هليكوبتر بعد أن غادرت
S282،S281
المبنى .سمعتها لكنها لم ترها  ،واعتقدت أنها موجودة لمساعدة الناس.

10.17

الطابق 8

10.17.1

نبه خالد أحمد من شقة  51جيرانه في الطابق  8إلى الحريق بعد وقت قصير من اندالعه  ،وبالتالي غادر جميع الحاضرين
المبنى على الفور تقريبًا  ،وقبل وصول 224.أول طائرة هليكوبتر .لم يتم إجراء مكالمات الی  999من الطابق  .8وصف العديد
S493من الناجين كيف أصبح الدخان كثي ًفا ويختنق في غضون بضع دقائق فقط عندما اكتشفوا أوالً رائحة خافتة للدخان.

S492 ، S491، S252،S250
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 S500,S502-S509لم يذكر أحد الناجين طائرات الهليكوبتر  ،باستثناء أمينة محمد من شقة  ، 51الذي تساءلت الح ًقا عن سبب
S496
عدم استخدام المروحيات إلنقاذ الناس.
10.18

الطابق 7

10.18.1

غادر جميع سكان الطابق  7شققهم على الفور تقريبًا فور إدراكهم لوقوع حريق  ،أو عندما أمرهم رجال اإلطفاء بالمغادرة ،
الذين وصلوا إلى األرض بعد الساعة الواحدة صباحًا بقليل إلخالء الجميع .جميعهم خرجوا من المبنى قبل وصول أول طائرة
هليكوبتر  ،باستثناء الساکنين الثالثة في شقة  .44ترك ساكنو الشقة  44شقتهم ولكنهم اضطروا للعودة إلى الوراء عندما
واجهوا دخانًا كثي ًفا على الطابق  .4من داخل شقتهم  ،واعتقادًا منهم أنهم محاصرون  ،تحدثوا إلى  LFBوأمروا بانتظار اإلنقاذ.
ثم تم إجالؤهم عند وصول رجال اإلطفاء وطلبوا منهم المغادرة  ،والخروج من المبنى في الساعة 01:48:04
صباحًا S128,S390,S512-S544,224.لم يذكر أي شهود طائرات هليكوبتر  ،باستثناء مايكل سوبيتشزاك من شقة  ، 43التي تساءلت
S517
فيما بعد عن سبب عدم استخدام المروحيات إللقاء الماء على النار.

10.19

الطابق 6

10.19.1

غادر جميع األشخاص في الطابق  6عندما اندلع حريق فور علمهم بالحريق .كان رجال اإلطفاء أي ً
ضا في الطابق  6يأمرون
الناس بالمغادرة .لم يتم إجراء مكالمة الی  999من الطابق  6وخرج جميع األشخاص من المبنى قبل أو بعد وقت قصير من
وصول المروحية األولى  ،وآخر خروج من المبنى کان في الساعة  01:48:22صباحًا وف ًقا لـ  .CCTVلم يذكر أي شاهد طائرات
224 ، S556-S558، S553، S545،S139
الهليكوبتر في شهادته.

10.20

الطابق 5

10.20.1

بدأ جميع الحاضرين في الطابق  5بالمغادرة فورا عندما بدأ الحريق فور إدراكهم أن هناك حري ًقا أو عندما أمر رجال اإلطفاء
بالمغادرة  ،باستثناء اثنين من شاغلي شقة  23الذين اعتقدوا أنهم محاصرون بسبب الدخان الكثيف وظلوا في البداية في
شقتهم .هربوا إلى سلم  LFBخارج نافذتهم S572،S563.هرب الجميع من المبنى قبل وصول أول طائرة هليكوبتر بخالف اوالئك
S563- S585، S345، S301، S300،S83
الموجودین في الشقة .23

10.21

الطابق 4

10.21.1

نشأ الحريق في شقة  16في الطابق  .4غادر جميع الحاضرين في الطابق  4على الفور بعد أن أدركوا أن هناك حري ًقا وبدأ
الدخان الكثيف في الظهور  ،باستثناء الشخصين في شقة  .12ذكر ديفيد بنجامين في شقة  12أنه بقي هو وصديقته في
البداية ألنهم لم يتمكنوا من رؤية أي حريق أو دخان في البداية واعتقدوا أن الحريق سيتم احتواؤه داخل الشقة  ،وكان
على علم أي ً
ضا بوضع نصيحة السالمة من الحرائق في المبنى .ومع ذلك  ،غادروا عندما ازداد الدخان سوءًا وطلب منهم
S602
غادر جميع الساکنين في الطابق  4المبنى قبل أو بعد فترة وجيزة من أول طائرة هليكوبتر وصل آخر
آخرون المغادرة.
S588-S612
خروج في الساعة  01:46:21صباحًا وف ًقا لـ  CCTV. 224ال أحد يشير إلى طائرات الهليكوبتر في أإفاداتهم.

10.22

الشقة 3

10.22.1

غادر جميع األشخاص الموجودين في الطابق  3عند اندالع الحريق فور تنبيههم بالحريق  ،قبل وصول أول طائرة هليكوبتر ،
باستثناء سکان الشقة  224، S613-S616،S559-S562.9بقي سالن الشقة  9الخمسة (اآلباء وثالثة أطفال) في انتظار إنقاذ رجال
S617اإلطفاء ألن ماريكو تويوشيمو لويس كان على كرسي متحرك وغير قادر على المغادرة دون حمله إلى أسفل ساللم.
 S620لم يبق أحد في انتظار إنقاذ مروحية.

10.23

الطابقان  1و 2

10.23.1

غادر ساكنو الشقق في الطابق ( 1ميزانين) والطابق  2على الفور المبنى بعد أن أدركوا أن هناك حري ًقا خطيرًا.

S621-S630
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القسم III

 -االستنتاجات

11

االستنتاجات

11.1

تهدف االستنتاجات إلى معالجة االختصاصات على وجه التحديد على النحو المفصل في القسم  .4يتم النظر في كل
مصطلح مرجعي على حدة.

11.2

 .1للتحقيق في الشكوى التي قدمها نبيل شقير في  19سبتمبر  ، 2017وتحدي ًدا ما إذا:
 . aشجع انتشار مروحيات الشرطة بعض السكان على البقاء أو االنتقال إلى
بطائرة هليكوبتر.

11.3

11.4

قمة برج جرينفيل إلنقاذهم

تشير الدالئل إلى أن الناس ارتقوا في المبنى أثناء الحريق لعدة أسباب:
.i

كانوا يعتقدون أن الخطر  ،سواء كان دخانًا أو حري ًقا  ،يكمن تحتها في المبنى  ،مما يمنعهم من الخروج من المبنى
من الدرج .رأى بعض الناس النيران والدخان يتصاعدان خارج المبنى  ،بينما حاول البعض النزول إلى الطابق
السفلي وواجهوا الدخان.

.ii

االرتباك والذعر و  /أو عدم معرفة مكان الخطر  ،دفع بعض الناس إلى متابعة تصرفات اآلخرين الذين كانوا في
طريقهم للصعود .قال بعض األشخاص الذين كانوا في طريقهم للصعود لآلخرين أن يفعلوا الشيء نفسه .في حالة
عدم وجود أية معلومات أخرى تشير إلى ما يجب عليهم فعله  ،اتبع البعض تلك النصيحة.

.iii

كا ن بعضهم أصغر من أن يتخذوا قرارات مستقلة وتم نقلهم من قبل األسرة.

انتقلت المجموعة المكونة من  15شخصًا إلى الطابق  23من الطوابق  18و  19و  20و  22قبل وصول المروحية األولى في
الساعة  1:44صباحًا .لذلك  ،لم يكن من الممكن تشجيعهم على التحرك صعودًا بسبب وجود مروحية .ولم يتم إبالغ أي
منهم من قبل خدمات الطوارئ بحضور طائرة هليكوبتر.
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11.5

تذكرت فولورا ندا أن سكينة أفراسيابي أخبرتها أنها صعدت إلى الطابق  23حيث نصحتهم بالصعود إلى الطابق العلوي في
انتظار إنقاذهم بواسطة مروحية .ومع ذلك  ،فإن دليل سولماز ست ار هو أن فاطمة أخبرتها أنها وسكينة قد غادرتا شقتهما
في نية النزول إلى الطابق السفلي لمغادرة المبنى  ،لكنهما التقيا بسكان آخرين قالوا لهم عدم النزول إلى الطابق السفلي
حيث اندلع حريق داخل المبنى( S292الفقرة  )14طلبت فاطمة أي ً
ضا من سولماز أن يطلب من خدمات الطوارئ إنقاذهم باستخدام
آلة قطف الكرز أو سلم ممتد يمكن أن يصل إلى الطابق  .23بعد أن انتقلت سكينة وفاطمة إلى الطابق  ،.23رأى سولماز
طائرة هليكوبتر وشكل االعتقاد بأنها قد تكون هناك إلنقاذ الناس .سألت فاطمة إذا كانت تسمعها لكنها لم تستطع .أخبرت
سولماز فاطمة أنه من المحتمل أن تكون المروحية هناك إلنقاذها .من المحتمل أن فاطمة شاركت هذه المعلومات مع
سكينة  ،التي بدورها قالت ذلك لفلورة ندى في وقت ما .منذ أن وصلت المروحية األولى بعد أن صعدت سكينة وفاطمة
إلى األعلى  ،لم يكن بإمكان سولماز إخبار فاطمة بذلك قبل نقلهما ألن سولماز لم يشكل هذا االعتقاد حتى رأت المروحية.
وبالنظر إلى حقيقة أنهما صعدتا إلى الطابق العلوي قبل وصول المروحية األولى  ،فإن هذا الدليل يشير إلى أن سكينة
وفاطمة تحركتا صعودًا العتقادهما أنهما لم يتمكنا من النزول إلى الطابق السفلي  ،بدالً من االعتقاد بأنه سيتم إنقاذهما
بواسطة مروحية .ربما شكلوا اعتقادًا خاط ًئا باحتمال إنقاذ مروحية نتيجة لهذه المعلومات من سولماز  ،لكنهم تحركوا بالفعل
إلى األعلى حيث اعتقدوا الح ًقا أنهم محاصرون.

11.6

تشير الدالئل إلى بقاء الناس في المبنى في طوابقهم أثناء الحريق لعدد من األسباب:
.i

لقد طلب منهم البقاء من قبل  ، LFBوعادة ما يكون مصحوبًا بتطمينات بأن الداخل هو المكان األكثر أمانًا و  /أو
رجال اإلطفاء كانوا يأتون إليهم .تم تلقي هذه النصيحة من خالل عدة طرق:
 .aعلى الهاتف من معالجات المكالمات ( LFBأو  FRSأخرى) ؛
 .bعلى الهاتف من رجال اإلطفاء خارج برج جرينفيل ؛
 .cمباشرة شخصيًا من رجال اإلطفاء داخل برج جرينفيل ؛
 .dمن رجال االطفاء في الخارج ينادون الناس في النوافذ.

.ii

أدى الدخان السام الكثيف وانخفاض الرؤية بشكل ملحوظ (بسبب الدخان وعدم وجود إضاءة) في الردهات إلى
االعتقاد بأنهم ال يستطيعون الوصول إلى الدرج لإلخالء.

.iii

يعتقد الناس أن الحريق يتم احتواءه داخل الشقق في مثل هذه المباني من خالل التصميم  ،وعلى الرغم من
الظروف المليئة بالدخان  ،سيتم احتواء الحادث والبقاء في الداخل آمنًا.

.iv

كان الناس على دراية بالنصائح للبقاء في شققهم في حالة نشوب حريق من الالفتات في المبنى  ،أو لديهم
معرفة مسبقة بهذه النصيحة بشكل عام  ،أو بحثوا عنها أثناء الحريق.

.v

ذهب الناس إلى الردهات  /الساللم وقابلوا آخرين يصعدون الدرج ويقولون لهم عدم النزول بل العودة إلى الداخل
أو الصعود .وهذا بدوره أدى إلى:
 .aكان هناك اعتقاد بأن الخطر كان أقل من ذلك  ،مما منعهم من الهروب بالنزول على الدرج.
 .bاالرتباك والذعر و  /أو عدم معرفة مكان الخطر  ،األمر الذي أدى  ،في حالة عدم وجود تعليمات واضحة
على عكس ذلك  ،إلى اتباع هذه النصيحة والبقاء .تضاعف هذا في بعض األحيان من خالل تلقي
معلومات متضاربة حول موقع الحريق.

.vi

كان بعض الناس أصغر من أن يتخذوا قرارات مستقلة وظلوا داخل األسرة.

.vii

إجبار من قبل البعض لحماية األطفال الصغار ال ضعفاء  ،أو عائلة أخرى  ،من الظروف الخطرة في الردهات والساللم.

.viii

المشاكل الصحية (الجسدية في الغالب ولكن أي ً
ضا اإلدراكية في حالة جوزيف دانيلز) تمنع قدرتهم على استخدام
الدرج أو اإلخالء دون مساعدة.

.ix

تشجيع اآلخرين على البقاء (بقي اآلخرون لمجموعة متنوعة من األسباب المذكورة أعاله).
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11.7

هناك أدلة على أن بعض األشخاص المحاصرين في البرج شكلوا االعتقاد بأن المروحية كانت  ،أو قد تكون  ،خيار إنقاذ .ومع
ذلك  ،يؤكد المحقق أن هذا االعتقاد تشكل بعد اعتقد هؤالء األشخاص بالفعل أنهم محاصرون  ،وساد الذعر واليأس .األمثلة
الرئيسية مفصلة أدناه.

11.8

رانيا إبراهيم مع طفليها الصغيرين في شقة  203في الطابق  ، 23ربما تكونا قد شكال االعتقاد بأنه قد يكون هناك إنقاذ
بطائرة هليكوبتر بسبب إخبارها بذلك عبر الهاتف من قبل أختها  ،السيدة .ومع ذلك  ،قبل أن يتم إخبارهم بذلك  ،وقبل
وصول المروحية األولى  ،كانت رانيا قد ذكرت بالفعل أنهم محاصرون وال يمكنهم الخروج .كررت ذلك إلى منيرة محمود حوالي
الساعة  3صباحًا قائلة إنهم محاصرون بسبب الدخان .وأكدت سيدة أي ً
ضا أن رانيا وأطفالها لن يتمكنوا جسديًا من إستخدام
الساللم.

11.9

بقيت عائلة شقير في شقة  193في الطابق  22في البداية بسبب األسباب الموضحة في الفقرة ( 10.3.4.4ويرجع ذلك
ً
أساسا إلى الدخان  ،ونصيحة  LFBبالبقاء وتشجيعها على البقاء من قبل نعومي و ليديا الذي انضم إليهم) .حاولوا الفرار
من الدرج عدة مرات لكنهم أجبروا على العودة إلى شقتهم بسبب الدخان .من الواضح أن عائلة شقير كانت لديها رغبة
في الهروب بسرعة من الدرج لكنها لم تتمكن من ذلك .أول طلب لطائرة هليكوبتر قدمته نادية شقير في مكالمتها مع LFB
في الساعة  2:36صباحًا .كانت نادية قد أجرت مكالمة من قبل في الساعة  1:46صباحًا ويمكن سماعها وهي تقول إنهم
لن يذهبوا إلى أي مكان .لم يتم ذكر طائرات الهليكوبتر في تلك المكالمة .في مكالمات الحقة إلى  ، 999قال باسم شقير
ً
يائسا ويعتقد أن المروحية هي الخيار
مرارًا إنهم حوصروا بسبب الدخان وطلب طائرة هليكوبتر .من الواضح أن باسم كان
الوحيد ألنهم لم يتمكنوا من الهروب بأية طريقة أخرى  ،على الرغم من أن عامل التشغيل كرر أن إنقاذ مروحية لم يكن
خيارًا .يتردد صدى هذا في مكالمة الحقة  ،على الرغم من أن هوية المتصل غير معروفة.

11.10

االستنتاج القائل بأن عملية اإلنقاذ بطائرة هليكوبتر لم ُتطلب إال بدافع الذعر واليأس  ،عندما فقد كل أمل في الهروب من
الدرج  ،تدعمه أدلة نعومي لي  ،التي كانت في شقة  193مع  .Choucairsاعتقدت نعومي وصديقتها ليديا أنهما محاصرتان
بسبب الدخان وقررا عدم النزول إلى الطابق السفلي دون تأكيدات من  LFBبأنه كان من اآلمن القيام بذلك .شاهدت طائرة
هليكوبتر لكنها رأت أنها لم تكن طائرة هليكوبتر إنقاذ وال يمكن أن تقترب من المبنى في هذا الحدث .ومع ذلك  ،في مكالمتها
الساعة  2:55صباحًا  ،بدأ الذعر واليأس بشكل واضح (تم إجراء المكالمة من قبل نادية التي كانت تصرخ) وطلبت طائرة
هليكوبتر ألن الحريق كان في كل مكان .في تلك المرحلة  ،كانت نعومي وليديا قد شاهدا أي ً
ضا عائلة شقير وهي تحاول
مرارًا وتكرارًا المغادرة واالندفاع إلى الداخل.

11.11

كما اعتقدت نورا جمال وهاشم قدير في شقة  192أنهما ح وصرا بسبب الدخان .تم تقديم أول طلب لطائرة هليكوبتر من
قبل نورا في مكالمتها إلى  LFBفي الساعة  2:38صباحًا .ولم تذكر مكالمات سابقة وجود طائرة هليكوبتر .كما أن النداءات
الالحقة تعيد التأكيد على أنهم محاصرون بالدخان .يوضح عامل الهاتف لنورا أن اإلنقاذ بمروحية ليس خيارًا ويجب عليهم
الهروب من الدرج .من الواضح أن فكرة اإلنقاذ بطائرة هليكوبتر ترجع إلى اليأس مرة أخرى  ،معتقدين أنه ال يوجد خيار آخر
للهروب.

11.12

استنتج المحقق أن عددًا قليالً من األشخاص في برج جرينفيل  ،الذين كانوا بالفعل يعتقدون أنهم محاصرون تمامًا  ،بدافع
اليأس وإدراكهم لوجود طائرات الهليكوبتر  ،طوروا اعتقادًا خاط ًئا بأن إنقاذ طائرة هليكوبتر كان أمرًا ممكنًا .ال يمكن استنتاج
ما إذا كان أي شخص قد شكل هذا االعتقاد لو لم تكن طائرات الهليكوبتر موجودة .ال ينبغي النظر في هذا االستنتاج بمعزل
عن غيرها  ،ول كن إلى جانب االستنتاجات األخرى التي توصل إليها المحقق  ،وال سيما تبرير نشر طائرات الهليكوبتر
(المصطلح المرجعي  1د).

11.13

قال عدد من الشهود خارج البرج إنهم يعتقدون أن المروحيات كانت هناك للمساعدة  ،إما عن طريق إسقاط المياه على
النار أو عن طريق إنقاذ الناس بالحبال أو الساللم S675، S673، S671، S663، S662،S660 .حتى أن أحد الشهود أشار إلى ما يبدو عليه
األمر في األفالم S675.هذا دليل على سوء فهم الجمهور لدور مروحيات الشرطة وقدراتها.

11.14

على البقاء في

 .bشجعت أية تصريحات للشرطة حول تعليق مروحيات الشرطة بعض السكان
قمة برج جرينفيل أو االنتقال إليه إلنقاذهم بواسطة مروحية.
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11.15

لم يحدد المحقق أي دليل على أي بيان أو تعليق من قبل أي ضابط شرطة حول مروحيات الشرطة التي شجعت  ،أو ربما
شجعت  ،أي مقي م على البقاء في قمة برج جرينفيل أو االنتقال إليه إلنقاذ مروحية .تمت مراجعة جميع لقطات الفيديو التي
ترتديها أجهزة الشرطة علی الجسم والتي تحتوي على إشارة إلى  NPASأو طائرات الهليكوبتر للتعامل مع هذا االختصاص
المرجعي.

11.16

لذلك خلص المحقق إلى أنه لم يشجع أ ي تعليق أو بيان من الشرطة بشأن طائرات الهليكوبتر التابعة للشرطة أي مقيم
على البقاء في قمة برج جرينفيل أو االنتقال إليه إلنقاذه بواسطة مروحية.

11.17

 .cأدى تشغيل مروحيات الشرطة بالقرب من برج جرينفيل إلى تفاقم الحريق.

11.18

في  14يونيو  ، 2017تم نشر  13طائرة هليكوبتر في برج جرینفيل استجابة على الحريق .احدی عشرة منها كانت مروحيات
 NPASواثنتان كانتا مروحيات االعالم(الجداول  .)2 & 1سمحت بيانات رادار تحديد موقع الرحلة التي قدمتها  NATSبتحليل
دقيق لتحديد ما إذا كان الغسل الدوار من أي من طائرات الهليكوبتر  ،بما في ذلك التابعة لإلعالم ،قد يكون قد اصطدم بالنار.
استنتاجات تقرير  DSTLللدكتور مارکویز (القسم  )8تثبت أنه لم تكن أي من المروحيات قريبة بما يكفي من برج جرینفيل
في أي وقت كان لها تأثير على الحريق .لم يجد المحقق أي دليل بديل أو إضافي يشير إلى أن أية مروحية قد يكون لها
تأثير على الحريق.

11.19

لذلك خلص المحقق إلى أنه لم تکن هناك طائرة هليكوبتر موجودة في حريق برج جرينفيل في  14يونيو  2017مما أدى إلى
تفاقم الحريق.

11.20

وتجدر اإلشارة إلى أن طياري طائرات الهليكوبتر  ، NPASوجميعهم من ذوي الخبرة العالية  ،وضعوا طائراتهم مع مراعاة
التأثير المحتمل ل لغسيل الدوار على الحريق  ،من بين اعتبارات أخرى  ،مثل سالمة الطاقم والضوضاء لألشخاص وخدمات
الطوارئ على األرض (القسم .)7

11.21

 .dان منطق نشر مروحيات الشرطة له ما يبرره.

11.22

توضح الفقرة  5.3.1المهام المختلفة التي تستخدم طائرات الهليكوبتر التابعة لـ  NPASعاد ًة لتنفيذها .يتضمن ذلك توفير
ارتباط مباشر بالفيديو إلى خدمات الطوارئ ومهام التصوير الفوتوغرافي .فهي ليست من أصول البحث واإلنقاذ  ،وليست
مجهزة لعمليات البحث واإلنقاذ  ،بما في ذلك الرفع  ،ولم تتم الموافقة عليها قانونًا لمثل هذه العمليات  ،كما لم يتم تدريب
الطاقم على مثل هذه األنشطة (باستثناء عمليات إجالء الضحايا النادرة كما هو موضح في الفقرة  g.1 .3-5و .)5.3.2

11.23

يتم استخدام ( NPASو  MPS ASUساب ًقا) بشكل روتيني لمساعدة  LFBفي معالجة الحرائق الكبيرة من خالل الوصلة
الهابطة للفيديو بشكل أساسي  ،وف ًقا لمذكرة التفاهم الموجودة منذ عام  .2005يتم توفير مثل هذا الدعم لخدمات اإلطفاء
واإلنقاذ بشكل روتيني على الصعيد الوطني وليس فريدًا في لندن .يتم التعرف على المروحيات على نطاق واسع كأصل ال
يقدر بثمن في مثل هذه الظروف بسبب قدرتها الفريدة على التقاط مشاهد حية لحريق ال يمكن الحصول عليه بأية وسيلة
أخرى (على الرغم من أن خدمات الطوارئ تستخدم بشكل متزايد طائرات بدون طيار لتوفير لقطات فيديو)  ،لتحديد موقع
المحاصرين األشخاص الذين ال يمكن رؤيتهم من األرض باستخدام الكاميرات عالية الطاقة  ،سواء في ضوء النهار أو التصوير
الحراري  ،فضالً عن االتصاالت الالسلكية المباشرة لخدمات الطوارئ للتعليق اللفظي .تمكن مراقبة انتشار الحريق والمواقع
النسبية لألشخاص المحاصرين فرقة اإلطفاء من تخطيط وتكييف استجابتها وتوجيه الجهود والموارد وف ًقا لذلك.

11.24

يمكن تلخيص المهام الفعلية التي قامت بها طائرات الهليكوبتر  NPASفي برج جرینفيل (الفقرات  )3-6.5.1على النحو
التالي:
الوصلة الهابطة للفيديو إلى  MPSو  LFBهي للتفاعل وف ًقا لذلك مع تطور إطالق النار (على الرغم من الصعوبات
التي تواجهها أثناء الليل) ؛
تحديد مكان األشخاص المحاصرين (يتم توصيلهم بخدمات الطوارئ مباشرة عبر الراديو) ؛
مراقبة انتشار النيران وقربها من األشخاص المحاصرين ؛
مراقبة طرق وصول المركبات في حاالت الطوارئ ؛
مراقبة االنتشار المحتمل للحريق إلى المباني األخرى بسبب الحطام المحترق ؛
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تحديد حالة المرور الخطرة الناشئة  ،والتأكد من استجابتها من قبل الشرطة ؛
إدارة االتصاالت؛
منع الجريمة.
11.25

كانت هناك صعوبات فنية مع  LFBفي استقبال وصلة الفيديو من بعض طائرات الهليكوبتر  NPASأثناء الحريق بسبب تقنية
تشفير اإلشارة .كان هذا خاض ًعا للفحص في  GTIوقدم تقرير المرحلة  1توصية حول هذا الموضوع  ،في الفقرة .33.33
ال يسعى المحقق  ،مع اإلقرار بهذا القلق  ،إلى استخالص استنتاجات حول ت أثير هذا  ،أو تقديم توصيات  ،والتي تم تناولها
بالفعل من قبل  GTIوتقع خارج الشروط المرجعية لهذا التحقيق .على الرغم من المشاكل التقنية  ،ظلت أغراض نشر
طائرات الهليكوبتر كما هي  ،بما في ذلك توفير الوصلة الهابطة .وبالتالي  ،ال تؤثر مشاكل الوصلة الهابطة على استنتاجات
المحقق فيما يتعلق بما إذا كان األساس المنطقي لنشر طائرات الهليكوبتر له ما يبرره.

11.26

لقد وثق الطلب األولي لطائرة هليكوبتر لحضور الحريق السبب على أنه "نظرة عامة وإدارة مسرح ودعم تشغيلي" .عندما
يتم االتفاق على نشر طائرة هليكوبتر من قبل  ، NPASال يتم تسجيل األساس المنطقي بشكل روتيني في سجل العاصفة.
على العكس من ذلك  ،يتم عاد ًة تسجيل األساس المنطقي عند رفض الطلب .الدليل الذي قدمه مدير مركز العمليات ومدير
تقديم الخدمات والعمليات هو أن ظروف برج جرینفيل تعني أن قرار النشر كان واضحًا  -وهو حادث خطير كبير يتعرض فيه
األرواح على الفور للخطر وتحدثت الجدية عن نفسها .وبعبارة أخرى  ،لن تكون هناك حاجة لتسجيل األساس المنطقي
عندما كان من الواضح أن النشر كان مبررًا .كان هؤالء الضباط ذوو الخبرة في  ، NPASوكذلك أطقم طائرات الهليكوبتر أنفسهم
 ،على دراية بقدرات المروحيات والفائدة المحتملة في هذا الحادث.

11.27

وخلص المحقق إلى أن نشر المروحيات في الحادث كان مبررا في ظل تلك الظروف.

11.28

 .3إلحاقا بالفقرة  19ب من الجدول  3من قانون إصالح الشرطة لعام  ، 2002إذا كان هناك  ،أثناء التحقيق
جريمة جنائية أو تصرف بطريقة تبرر رفع
ما يشير إلى أن أي شخص يعمل مع الشرطة ربما ارتكب
اإلجراءات التأديبية (أي ما إذا كانت هناك أية مؤشرات على "مسائل تتعلق بالسلوك")  ،وإذا كان األمر
كذلك  ،تتبع إجراء الفقرة  19ب فيما يتعلق بالمتطلبات الخاصة وتقوم بإجراء التعديالت المناسبة على
التحقيق.
شروط مرجع

11.29

ويخلص المحقق إلى أنه ال يوجد ما يشير إلى أن أي شخص يعمل مع الشرطة قد يكون قد ارتكب جريمة جنائية أو تصرف
بطريقة تبرر رفع الدعوى التأديبية .لم يتم تحديد "مسائل تتعلق بالسلوك" .وبالتالي  ،فإن هذا التحقيق لم يخضع في أي
وقت لمتطلبات خاصة.

11.30

 .5النظر واإلبالغ عما إذا كان هناك تعلم تنظيمي  ،بما في ذلك:
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 .aما إذا كان الحادث يسلط الضوء على الحاجة إلى التغيير في أية سياسة أو ممارسة للشرطة
11.31

لم يتم تحديد أية حاجة لتغيير سياسة  . MPSلم يتم تحديد أي حاجة لتغيير إجراءات تشغيل  NPASفيما يتعلق بتشغيل
طائرات الهليكوبتر بالقرب من الحرائق .الحد األدنى للرحلة المنصوص عليه في أدلة عمليات ( NPASفي الماضي والحاضر)
مناسب في حاالت الحريق مثل برج جرینفيل بقدر ما إذا تم تطبيقه بشكل صحيح  ،فلن ينتج عنه غسيل دوار للمروحية
يؤثر على الحرائق .ومع ذلك  ،قد تتطلب المتطلبات التشغيلية الديناميكية ألنشطة الشرطة أن تنحرف طائرات  NPASإلى
حد ما عن إجراءات التشغيل أو السياسة .ال يمكن تفسير مثل هذه السيناريوهات غير المتوقعة على وجه التحديد في
السياسة أو التوجيه  ،ولكنها ستخضع لحكم طاقم الطائرة  ،وخاصة الطيارين ذوي الخبرة  ،على سالمة أية عمليات قد
تتطلب منهم الخروج عن إجراءات التشغيل أو السياسة.

11.32

من أجل الحد من خطر تضليل الجمهور من خالل وجود مروحية تابعة لـ  NPASفي حريق أو في حاالت اإلنقاذ األخرى  ،انا
أوصي أنه عند الوصول إلى مثل هذه السيناريوهات  ،أن يُطلب من أطقم  NPASإبالغ خدمات الطوارئ األرضية عن وجودهم
وأنهم ليسوا مروحية إنقاذ .قد يكون ذلك عن طريق البث اإلذاعي العام أو من خالل غرف التحكم .والغرض من هذا االتصال
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هو التأكد من أن أي فرد من الجمهور يستفسر عن خدمات الطوارئ األرضية حول وظيفة الهليكوبتر يمكن إبالغه بشكل
مناسب .انا أوصي بأن يكون هذا مطلبًا وطنيًا وأن يتم إدراجه في دليل عمليات  NPASلضمان االمتثال.
11.33
11.34

12

 .bما إذا كان الحادث يسلط الضوء على أية ممارسة جيدة ينبغي مشاركتها.
لم يحدد المحقق أية ممارسة جيدة ينبغي مشاركتها.

التعلم والتوصيات

12.1

اتضح خالل هذا التحقيق أن الجمهور ال يدرك دور مروحيات الشرطة وقدراتها .ال يوجد بالطبع أي سبب يجعلهم يتمتعون
بفهم عميق .في سياق حريق برج جرينفيل  ،أدى هذا الجهل إلى انتقاد البعض للمروحيات قائلين إنهم لم يفعلوا شي ًئا ،
وطالب آخرون بإسقاط الماء على النار  ،واع تقد عدد من األشخاص أنهم سيفعلون  ،أو ينبغي عليهم  ،إطالق عملية إنقاذ
باستخدام الحبال أو ساللم .من المحتمل أن تكون األفالم قد أثرت في إيمان الناس بما يمكن أن تفعله طائرات الهليكوبتر
(يذكر أحد الشهود على وجه التحديد األفالم في سياق عملية إنقاذ بطائرة هليكوبتر) .يبدو أن هذا النقص في الفهم يمتد
أي ً
ضا إلى معالجي المكالمات ( LFBوبالتالي من المحتمل  FRSاألخرى)  ،وبدرجة أقل معالجوا مكالمات  .MPSهذا واضح في
عدد من التسجيالت  999وأدلة حية من شهود في  . GTIعلى الرغم من عدم إخبار معالج مكالمات خدمة الطوارئ ألي
متصل على وجه التحديد أنه سيكون هناك إنقاذ بطائرة هليكوبتر  ،أو جعلهم يعتقدون أنه قد يكون هناك  ،فقد كانوا في
كثير من األحيان (ولكن ليس دائمًا) غير قادرين على االستجابة لطلبات طائرة هليكوبتر  ،لذلك لم يقدموا استجابة مباشرة
الى الجميع.

12.2

لذلك انا أوصي بإجراء اتص ال بغرف العمليات (معالجي المكالمات والمشرفين عليهم) في جميع خدمات اإلطفاء واإلنقاذ
(بما في ذلك لواء اإلطفاء في لندن) وخدمات الشرطة (بما في ذلك دائرة شرطة العاصمة) في توضح إنجلترا وويلز أن
طائرات الهليكوبتر  NPASليست مجهزة إلنقاذ الناس من الحرائق أو أسطح المنازل .يجب إجراء تفاصيل مثل هذا االتصال
بالتشاور مع  NPASومع مراعاة حماية المعلومات التشغيلية الحساسة عند الضرورة.
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قاموس المصطلحات
Air Accident Investigation Branch فرع التحقيق في الحوادث الجوية

AAIB

Association of Chief Police Officers رابطة كبار ضباط الشرطة

ACPO

Airborne Data Link ارتباط البيانات المحمولة جوا

ADL

Air Support Unit وحدة الدعم الجوي

ASU

Air Traffic Services Investigations تحقيقات خدمات الحركة الجوية

ATSI

British Telecom االتصاالت البريطانية

BT

British Transport Police شرطة النقل البريطانية

BTP

Civil Aviation Authority الهيئة العامة للطيران المدني

CAA

Computer Aided Despatch اإلرسال بمساعدة الكمبيوتر

CAD

Directorate of Professional Standards مديرية المعايير المهنية

DPS

Defence Science & Technology Laboratory مختبر العلوم وتكنولوجيا الدفاع

DSTL

Digital Video Recorder مسجل فيديو رقمي

DVR

European Human Rights Commission المفوضية األوروبية لحقوق اإلنسان

EHRC

ً عدسة الكاميرا الكهروضوئية الضيقة (المعروفة أي
Electro-Optical Narrow camera )ضا باسم نطاق المراقبة

EON

)lens (also known as a spotter scope
Electro-Optical Wide camera lens عدسة الكاميرا العريضة الكهروضوئية

EOW

Fire and Rescue Service خدمة اإلطفاء واإلنقاذ

FRS

Grenfell Tower Public Inquiry استفسار عام برج جرينفيل

GTI

Independent Office for Police Conduct المكتب المستقل لسلوك الشرطة

IOPC

Independent Police Complaints الهيئة المستقلة لشكاوى الشرطة (لجنة شكاوى الشرطة المستقلة

IPCC

)Commission
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London Fire Brigade لواء إطفاء لندن

MetCC

Metropolitan Police Command & Control القيادة والسيطرة لشرطة العاصمة

MetCC

Metropolitan Police Service دائرة شرطة العاصمة

NATS

National Air Traffic Service دائرة الحركة الجوية الوطنية

NATS

National Police Air Service الخدمة الجوية للشرطة الوطنية

NPAS

North West Fire Control شمال غرب مكافحة الحرائق

NWFC

Public Address system نظام العنوان العام

PA

Standard Operating Procedure إجراءات التشغيل القياسية

SOP

Transport for London النقل في لندن

TfL

Tactical Flight Officer ضابط طيران تكتيكي

TFO

Thermal Imaging تصوير حراري

TI
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