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مشكالت قطاع النقل المصري
( سكك حديد مصر أنموذج ًا)
هاشم عماد عبد الكريم *

مدخل
تعد سكك حديد مصر أوىل خطوط السكك احلديد الىت مت إنشاؤها يف أفريقيا والشرق
األوسط والثانية على مستوى العامل بعد اململكة املتحدة حيث بدأ إنشاؤها عام  ،1834إذ مدت
قضبان خطوط السكة احلديد وقتها خبط السويس  /اإلسكندرية إال أن العمل ما لبث أن توقف
بسبب بعض األمور السياسية ؛ ليتم بعد ذلك مد أول خط سكك حديد يف مصر بني القاهرة /
اإلسكندرية يف عهد اخلديوى عباس األول الذي تويل حكم مصر سنة  ،1848وكان اهلدف من
مد خطوط السكك احلديدية يف مصر تسهيل وتسريع نقل الربيد واملسافرين بني أورواب ،والسيما
إجنلرتا مع اهلند كربى مستعمرات إجنلرتا يف املشرق وبدأ العمل فيه سنة  ،1852وأمته سنة ،1856
وبعد عامني مت افتتاح اخلط الثاين بني القاهرة والسويس مث بدأ إنشاء خط القاهرة  /بورسعيد بعد
عامني آخرين ويف عام  1898بدأ إنشاء اخلط احلديدي الثالث من القاهرة إىل األقصر.
بعد أنقالب  23يوليو  1952اهتمت احلكومة بتطوير تلك اخلطوط حيث مت جتديد
وصيانة خطوط السكك احلديدية 1وتطوير أسطول الوحدات املتحركة ورفع كفاءة األداء و درجات
وسائل األمان بتطوير اإلشارات الكهرابئية ووسائل التحكم املركزي .

 .1متتلك هيئة السكك احلديد متتلك خطوط حديدية بطول  9570كم وختدم عدد  23حمافظة وتنقل ما يقرب من  420مليون
راكب سنواي وعدد احملطات هبا  705حمطة ويوجد عدد  1332مزلقاان و 3040عربة ركاب منها  850عربة مكيفة و8553
عربة بضائع و 793جرار و  826جسر للقطار و 100نفق و 6مناطق و  9قطاعات و  8شركات اتبعة للهيئة و  191مليون
مرت مربع أراضي اهليئة صاحلة لإلستثمار ابإلضافة إىل  11مليار جنيه متثل اخلطة اإلستثمارية للهيئة لعام( ) 2019/2020
ابالضافة اىل نقل  6ماليني طن سنوايً من البضائع.

* ماجستري علوم سياسية  /ابحث متخصص يف سياسات النقل.
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مشكالت قطاع سكك احلديد يف مصر
على الرغم من ضخامة قطاع السكك احلديد يف مصر إال أن أعداد احلوادث وضحاايه كبرية
يف السنوات القليلة املاضية جداً طبقاً لإلحصاءات الرمسية للحكومة املصرية:
المصابين

المتوفين

السنة
2015

1235

99

43

2016

1249

164

62

2017

1793

61

29

2018

2044

140

48

2019

1863

118

50

املصدر :النشرة السنوية حلوادث القطارات والسيارات لعام  2019الصادر عن اجلهاز
املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ص . 26
إذ نرى أن عدد احلوادث قد جتاوز  6000حادث خالل اخلمس سنوات (- 2015
 ،)2019إضافة إىل عشرات الضحااي الذين سقطوا جراء عدد من املشكالت املرتاكمة .فبحسب
املعهد القومي للنقل فإن  50%من خطوط السكك احلديدية يستخدم كأماكن انتظار للقطارات
القدمية املتهالكة و 95%من عرابت نقل البضائع ال تعمل ،و 50%من عرابت الركاب خارج
اخلدمة (حتتاج إىل عملية إحالل سريعة) و 60%من جرارات قطارات السكك احلديدية خارج
اخلدمة ،و َّ
أن السكك احلديدية حتتاج إىل مثانية مليارات و 200مليون جنيه لتنفيذ خطط تطوير
اخلدمة هبا ،فعلى وفق للتقرير النهائي خلتام املوازنة العامة هليئة السكة احلديد لعام(-2014
 )2015بلغ صايف خسائر اهليئة مخسة مليارات جنيه ،وبلغت مصروفات اهليئة سبعة مليارات
جنيه يف حني بلغت اإليرادات مليارين و 111مليون جنيه ،وجتدر اإلشارة إىل وجود 200جرار
معطل ومئات عرابت الركاب املعطلة.
ويعد هتالك املنظومة ككل اليت أصبحت قدمية جداً سبباً رئيساً يف زايدة حوادث القطارات،
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حيث مل تشهد حتديثا على مدى سنوات طويلة ،وحىت نكون أكثر دقة فإن عمر اجلرارات االفرتاضي
قد انتهى ويتم االعتماد فقط على اجلرارات األملانية نوع هينشل القدمية؛ اليت مت توريدها يف بداية
السبعينيات من القرن املاضي على الرغم من شراء مصر جرارات جديدة يف هناية العقد األول من
األلفية الثانية من الوالايت املتحدة األمريكية ،إال أهنا ال تعمل حالياً على خطوط السكة احلديد
والسبب هو فساد صفقة جرارات وزير النقل األسبق حممد منصور يف عام  2009واليت هبا شبهة
إهدار مال عام؛ ألن اجلرارات هبا عيوب فنية كبرية مثل وزهنا الثقيل الذي يبلغ  140طناً والرتبة يف
الدلتا والوادي رخوية ال تستطيع حتمل هذا الوزن الثقيل يف حني يبلغ وزن جرارات اهلينشل االملانية
اليت يتم االعتماد عليها  121طناً ،وهذه مشكلة تواجه القطاع فكلما كانت القطارات أخف وزانً،
كان ذلك أفضل؛ ألن الرتبة رخوة والتتحمل األوزان الثقيلة.
وإن هناك نقصاً حاداً يف قطع الغيار ،ففي بعض األحيان يضطر العمال إىل تغيري اجلرار
يف آخر حلظة قبل االنطالق بسبب عدم وجود قطع غيار متوفرة يف املخازن ويقوم عمال الصيانة
يف بعض األحيان بنقل بعض القطع من اجلرارات املوجودة حتت أيديهم وتركيبها يف اجلرارات اليت
أييت دورها يف االنطالق وحمطات الصيانة ال يتوافر هبا أحياانً (الشرنوبة) وهي نوع من أنواع الدوائر
الكهرابئية اليت تتآكل مع الوقت ويتم نقلها عرب اجلرارات املختلفة قبل خروجها للعمل وبعض قطع
الغيار موجودة يف املخازن ولكنها غري مطابقة للمواصفات والتناسب هذه اجلرارات ألن معظم
دول العامل ال تستخدم قطارات الديزل بعد استخدام القطارات الكهرابئية وسوء الصيانة ابحملطات
ايضا يلعب دوراً؛ فعمال الصيانة ال يغريون الزيت لكنهم يقومون ابالضافة عليه مما يؤدي إىل أتكل
اجزاء احملرك ويؤثر على سالمة اجلرار .
يضاف اىل ذلك عمليات إزالة أجزاء من عجالت القطار أثناء الصيانة تؤدي إىل صغر
حجم قطر العجلة وآتكلها ألكثر من  3سم وهذا يتسبب يف تسجيل سرعة ومهية زائدة على
الصندوق األسود (املسؤول عن حفظ معلومات القطار كما يف الطائرة) ابجلرار فإذا كان السائق
يسري بسرعة  110كيلومرتات يف الساعة فإن اجلهاز يسجل سرعة قدرها  155كيلومرتاً؛ وابلتايل
تتم إدانة السائق عند حدوث أي كارثة كما تؤدي كثرة حنت اإلطار احلديدي إىل تنعيم العجالت
للجرار ما يؤدي إىل سقوطه من التحويالت وخروجه عن القضبان .
من انحية اخرى يعد هتالك اإلشارات على السكة سبباً لكثرة احلوادث وتعطل املنظومة،
وتقوم هذه اإلشارات بتنظيم حركة القطارات على السكة وتعاين سكك احلديد من أن عدد
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اإلشارات غري كاف ،ويف أجزاء أخرى من السكة تكون اإلشارات إما معطلة ،وإما غري موجودة؛
وابلتايل ال تعمل القطارات على نظام اإلشارات ،بل على النظام اليدوي (وهو نظام يقوم على
اساس تقسيم السكة اىل عدة اقسام ومن املفرتض وجود قطار واحد يف كل قسم إال أن وجود أكثر
من قطار يؤدي إىل التصادم بينها) .وإن هذا النظام اليدوي يسبب العديد من األخطاء اليت تؤدي
بدورها إىل حوادث مؤملة ،ويضاف إليها تعطل أجهزة األمان والتتبع حيث إن مجيع وسائل األمان
ابجلرارات ال تعمل وأوهلا جهاز ( )C.T.Aوهو جهاز التحكم اآليل ابلقطار فعند جتاوز السرعة
املقررة يقوم إبيقاف القطار من أجل محاية أرواح املواطنني علماً أن التعليمات واللوائح تنص على
عدم خروج القطار وهذا اجلهاز معطل لكن السائق ال جيد مفراً من العمل حىت ال يوقع ضده أي
جزاء.
وعند فحص قضبان السكك تظهر آاثر عمليات اللحام غري الدقيقة للقضبان املتعرضة
للكسر أو التلف؛ ذلك ألن شحنات اللحام غري مطابقة للمواصفات ورديئة مما يسبب يف حدوث
انكسار للقضبان والسيما يف فصل الشتاء حيث تنكمش القضبان حنو  10سم ما يؤدي إىل
خروج القطارات عن السكة ،ابإلضافة إىل هتالك العرابت وإمهال املسؤولني ألي أداء بوظائفهم.
ولعل حادث قطار البدرشني عام  2013يوضح ذلك حيث كان السبب يف احلادث
هو وجود عرابت قدمية تعمل يف خطوط الضواحي عمرها أكثر من  40عاماً وسرعتها ال تتجاوز
 60كيلومرتاً يف الساعة لكن مسئويل هيئة السكك احلديدية أدخلوها لتعمل على اخلطوط يف
الوجه القبلي وخط اإلسكندرية وبسبب هتالكها مل تستطع السري بسرعة  120كيلومرتاً يف الساعة
فانقلبت  .كما ان سقوط املياه بداخل العرابت أثناء غسلها يسبب آتكل جسم العربة وصيانة
العرابت ال تتم إال من اخلارج فقط لكن جسم العربة نفسه ال يتم إصالحه إال يف احلاالت النادرة.
وابلتايل نرى أشالء مبعثرة ودماء على السكك احلديدية وعرابت حمطمة وليست هذه هي
االسباب الوحيدة اليت تؤدي اىل تكرار احلوادث حيث يعاين القطاع ايضا من الفساد يف قيادات
اهليئة القومية لسكك حديد مصر وصفقات الفساد اليت تقوم هبا اهليئة مع شركات متخصصة يف
تصنيع العرابت املكيفة  ،ففي 21/4/2012أبرمت هيئة السكك احلديدية عقدا مع مصنع
سيماف التابع (للهيئة العربية للتصنيع) لتصنيع وتوريد  212عربة مكيفة بقيمة إمجالية تبلغ 2.1
مليار جنيه خرج منها أكثر من  190عربة من اخلدمة قبل إمتام عام على تشغيلها بسبب عيوب
فنية خطرية .
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وتعاين هيئة السكك احلديدية من قلة االيرادات واألموال؛ بسبب سوء إدارة ممتلكاهتا وعدم
استغالهلا ابلشكل األمثل ،فجملة األراضي اململوكة للهيئة تبلغ  191مليون مرت مربع ومجيعها
يف مواقع متميزة منتشرة على مستوى اجلمهورية وهذه األراضي قادرة على تدبري كل احتياجات
السكة احلديد وكافية لتمويل مشروعات تطويرها دون اللجوء إىل موازنة الدولة أواالقرتاض لكن
هذا ممكن فقط إذا أُحسن استغالهلا؛ إال أن الواقع يكشف أن أراضي اهليئة منهوبة ومستباحة
من املسؤولني ابهليئة واملنتفعني حيث اهتم اجلهازاملركزى للمحاسبات اهليئة ببيع أراضيها بسعر 12
جنيها للمرت املربع كما ان اهليئة تنازلت عن  300ألف مرت مربع للغري دون مقابل و 5.4مليون
مرت مربع من املساحات اململوكة هلا عليها تعدايت طبقا لتقرير اجلهاز املركزي للمحاسبات الصادر
يف شهر ديسمرب  2010عن ميزانية اهليئة املنتهية يف  6/2010/ 30الذي أكد أن التكلفة
الظاهرة مبيزانية اهليئة ال تعرب عن حقيقة ممتلكات اهليئة وأن  96%من أراضي السكة احلديد ال
متتلك اهليئة تفاصيل عن قانونية ملكيتها هلا أو أماكن تلك املسطحات ابالضافة اىل تنازل اهليئة
للغري عن  298ألف مرت مربع بدون مقابل و 24.7ألف مرت مربع تنازلت عنها اهليئة للغري مقابل
احلصول على أصول بديلة.
لذا فإن الفساد وهتالك املنظومة واإلمهال هو املؤدي إىل كثرة احلوادث يف هذا القطاع احليوي
مع العلم أبن ما تقوم به هيئة السكك احلديدية يف مصر على مدار سنوات هو الصيانة ،أما ما
يفرتض أن يتم هو التحديث والفرق هو أن الصيانة تتعلق بتغيري قطع غيار بعينها أو إحالل قضبان
قطارات متهالكة أبخرى جديدة ،أما التحديث فهو تغيري املنظومة التقنية بكاملها.
كذلك فإن اإلدارة مسؤولة عما وصل إليه القطاع من تدهور فالنظام الرتاتيب اإلداري املعمول
به هو أن يعني املوظف األقدم رئيساً للهيئة وهبذا رمبا ينتهي األمر مبوظف كان يف قطاع الورش
رئيساً هليئة سكك حديد كبرية بينما هو ال ميلك الرؤية وال الوعي مبا حيدث من تطور يف هذا اجملال
يف العامل ما ميكنه من إدراك ما هو فيه والسعي لتحديثه فمنصب إداري ضخم مثل هذا حيتاج إىل
شخص على دراية بكل ما هو جديد يف النقل والسكك احلديدية وقادر على صياغة رؤى جديدة
يف جماله.
أما يف معرض تشخيص احلل فقد قام الدكتور أسامة عقيل أستاذ املرور والطرق والنقل يف
جامعة عني مشس بتقدمي خطة الصالح القطاع وكانت ترتكز يف أساسها على العمل خطوة خبطوة
عرب تطوير اخلط األطول من سكك حديد مصر الذي يبلغ طوله  1100كيلومرتات ،ويتمثل يف
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املسافة بني اإلسكندرية وأسوان مرورا ابلقاهرة وحتديثه ليتحول خلط عصري مث يتم االستفادة من
نقل البضائع عرب خطني للنقل ابلسكك احلديدية مبا يوفر موارد بعيداً عن الدولة ،ومن مث إعادة
هيكلة سكك حديد مصر لتقليل الوظائف مث استخدام املوارد اليت توفرت بعد مخس سنوات
للنهوض ابخلطط الفرعية األخرى للسكك احلديدية ( ،إال أن هذه اخلطة مل تنفذ كغريها من اخلطط
اليت بقيت حرباً على ورق؛ بسبب اإلمهال والفساد املستشريني يف الوقت الذي تستمر فيه حوادث
القطارات ومعاانة املواطنني معها؛ ومن هنا نصل إىل النتائج والتوصيات.
خالصة القول:
من خالل ما تقدم نرى أن األزمة اليت يعاين منها قطاع السكك احلديدية هي أزمة مفتعلة
من قبل املسؤولني الفاسدين يف الدولة وهيئة سكك حديد مصر؛ من أجل احلفاظ على مصاحلهم
يف الرتبح من هذا القطاع ،وإن اإلمهال وفساد احلكومات املتعاقبة هو سبب احلوادث املستمرة وعدم
تطوير منظومة النقل السككي ،إذ إن نقص املوارد املادية أو البشرية أوالتقنية ليست أسبااب حقيقية
لالزمة املوجدة بل هي ذرائع وحجج يقدمها املسؤولون يف الدولة املصرية للهروب من املساءلة امام
القانون والشعب.
ونظراً لإلخفاق الواضح يف تطوير قطاع النقل السككي ،فهذا قد يعين وجود اختالالت
أخرى يف قطاعات النقل العام األخرى ،فحىت لو سجلت جناحات يف قطاعات عامة أخرى
كالنقل اجلوي والطرق فذلك معناه عدم قدرة الدولة على إدارة قطاعاهتا املتنوعة بشكل متوازن
ووجود اختالل يف سياساهتا العامة اليت ينبغي أن تكون متساوية ومتوازنة ،وهذا يقلل من الثقة يف
تلك القطاعات اليت ينبغي أن تكون يف أحسن صورة.
املقرتحات:
•العمل على استئصال آفة الفساد يف جمال النقل السككي من خالل خضوع أصحاب الشأن
للمساءلة القضائية بتهم اإلمهال وهدر املال العام .
• تشكيل هيئة من األكادمييني وخرباء النقل يف مصر لوضع خطط التطوير واإلصالح هلذا
القطاع احليوي واإلشراف املباشرعلى تنفيذها بدالً من أن يتم إمهاهلا من قبل املسؤولني
الفاسدين ابهليئة.
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• تغيري النظام الرتاتيب اإلداري املعمول به يف اهليئة وإسناد رائسة اهليئة القومية لسكك احلديد
إىل املتخصصني والتكنوقراط يف جمال النقل السككي .
•حتديث املنظومة ابلكامل بدالً من أعمال الصيانة الرديئة اليت يتم القيام هبا وذلك من خالل
استبدل قطارات الديزل القدمية ابلقطارات الكهرابئية احلديثة واستبدال نظام اإلشارات وتنظيم
احلركة اليدوي ابلنظام اإللكرتوين أو الكهرابئي .
•اذإشراك القطاع اخلاص يف عملية التحديث حيث تتيح عقود الشراكة بني الدولة والقطاع
اخلاص االستفادة من خربة القطاع اخلاص وختفيف النفقات من امليزانية العامة من خالل توفري
اموال القطاع اخلاص وهذا سيحل اي مشاكل يف نقص التمويل ابالضافة اىل ان عقود الشراكة
ستخلق إدارة أكثر كفاءة ودقة فاخلصخصة ضرورية يف قطاع السكك احلديدية وتعد الياابن
ونيوزلندا من أبرز النماذج يف هذا اجملال.
•من الضرورة مبكان اهتمام صناع السياسات العامة من مشرعني وتنفيذين ( يف دول اجلنوب
النامية على وجه العموم  ،والعربية منها على وجه اخلصوص) بتعزيز التكامل السياسايت التنموي
البيين على مجيع الصعد ...مع األخذ ابحلسبان ارتكازه على زوااي مثلث احلوكمة الرشيدة
الثالث ( الشفافية ،واملساءلة ،واحملاسبة) .واألخد بقياس األثر القبلي قبل الشروع يف أي اتفاق
وخاصة يف قطاعات النقل بكل أشكاهلا (اجلوية ،والربية ،والبحرية) ملا يف اختالل مفاصلها
من هتديد حلياة الكثري من األفراد الذي ينذر ابخلطر ،ما يلزم اجلهات املعنية أبخذ احليطة عمالً
ابألهداف الـ  17للتنمية املستدامة.
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