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تقـــوم إح اء خــــــــــــ ســـــــــــــــــــــــــ ة حديد ســـﻼ

ور طه مشـــــروع الخـــــــ الحــــديد العابر للقـارة

أ.د.مصطفﻰ ﷴ خوجلي



مستخلص:

تناولت ﻫذﻩ الدراسة تقو ما ﻹح اء خ الس ة الحديد سﻼ ،والذ

العمل منذ س عين ات القرن الماضي .و أتي أﻫم ة إح اء ﻫذا الخ

ان قد توقف عن
من النواحي

الس اس ة واﻻقتصاد ة في وﻻ ات دارفور .ومن الم ونات اﻷساس ة الهادفة ﻹح اء ﻫذا
الخ

انه سير

السودان مع دول غرب إفرق ا ،و فتح موان ه ال حرة لتجارة ﻫذﻩ

الدول ،خاصة تشاد ٕوافرق ا الوسطى.
ومن المتوقع عند إح اء خ

سﻼ الحديد انه س حيي ف رة أن ون للسودان خطان

حديد ان ش ه متوازان ومستقﻼن ،ولكنهما مرت طان عضهما ال عضٕ .واضافة لذلك
فان الخ سينقل ما ﻻ قل عن  %36من حر ة المنقوﻻت السودان ة الس ة الحديد،

و ذلك سيخفف الضغ على خ حديد الخرطوم -عطبرة -بورتسودان ،ما أن نس ة
المنقوﻻت ستزداد في حالة مد الخ إلى الجنينة وحفرة النحاس ،وورود حر ة نقل من

غرب إفرق ا .و اﻹضافة لذلك فان لهذا الخ

أﻫم ة س اس ة واقتصاد ة واجتماع ة

بيرة ، ،وﻫي التي دفعت منظمة المؤتمر اﻹسﻼمي لتبني ﻫذﻩ الف رة.

Abstract:
This study aims to assess the idea of bringing to life again the
Kassala railway line, which stopped working since 1970s. This line, in
case of coming to life, would serve well the political and economic


ل ة علوم الجغراف ا والبيئة  -جامعة الخرطوم ،ومعهد دراسات الكوارث والﻼجئين -جامعة

إفرق ا العالم ة
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development in Darfur States, as well as linking the West African
countries, especially Chad and Central Africa Republic with the
Sudan, and enabling them to use the Sudan sea ports.
It is expected that the line, when comes to life, would enable the Sudan
to possess two parallel rail lines, independent of each others, but
linked, and would be complemented to each other. Furthermore, it is
going to transport about 36% of the Sudan rail traffic, and that will
reduce the traffic burden on the Khartoum- Atbara- Port Sudan line.
This percentage will increase in case of branch lines are extended to
Genena and Hufrat Al Nihas.
The completion of this railway line if it extended to West Africa will
foster the political, economic, and social relationships with the West
African countries. It is the goal of the Islamic Conference Organization
which adopted the idea.

: مقدمة

النقل ﻫو من أﻫم ظواﻫر ال شرة التي صاحبت اﻹنسان منذ ظهورﻩ علي سطح

، الرومان ة واﻹسﻼم ة: و ذلك ان من أﻫم صفات اﻹمبراطورات القد مة،اﻷرض
 ومع اكتشاف قوة البخار و دا ة الثورة الصناع ة ظهر. الﺦ...والصين ة والهند ة

.القطار في برطان ا و ان له ودور مهم في الصناعة وفي اﻻقتصاد وحر ة الس ان

 وذلك،و عد ذلك ظهر أن للس ك الحديد ة أدوا اًر س اس ة ٕواستراتيج ة في غا ة اﻷﻫم ة
 فقد بنيت. برطان ا وفرنسا وألمان ا للقارة اﻹفرق ة:عند بدا ة استعمار الدول اﻷور ة

/ وحلفا، دودوما/ نيرو ي دار السﻼم/ نو ومم سا/ ماكو وﻻغوس/خطو داكار

 فعن طر الس ة الحديد دخلت تلك الدول إلي قلب القارة،  وخطو أخر، الخرطوم
،  ثم عد ذلك ظهر أن للس ك الحديد أدوا اًر أخر.اﻹفرق ة واستعمرت معظم أجزائها
فإلي جوانب الس اس ة واﻹستراتيج ة ظهرت الجوانب اﻻقتصاد ة واستغﻼل الموارد

.ونشر جوانب من الحضارة اﻷورو ة
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خطو الس ة الحديد في السودان:
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لقد ُبنيت معظم الخطو في السودان في فترة الح م الثنائي  ،1954-1898في
حين أن خطوطاً أخر ُبنيت أثناء الح م الوطني ،الخرطة رقم ) (1تبين ش ة الس ة
الحديد في السودان ما أن الجدول رقم ) (1يبين توارﺦ وأطول خطو الس ة الحديد.
 1:2لقد ان بناء خ

حلفا /الخرطوم حر بهدف نقل الجنود والمعدات الحر ة

لغزو السودان ،وأن بناء الخطو اﻷخر قد ضم أﻫدافًا أخر س اس ة واقتصاد ة .أما

الخطو التي بنيت أثناء الح م الوطني فقد أضافت إلى تلك اﻷﻫداف ﻫدف الوحدة
القوم ة .و ش ل عام م ن الزعم أن تلك الخطو حققت معظم اﻷﻫداف التي من

أجلها ُبنيت مع مﻼحظة أن خ
أنه عد اﻹنشاء ظل ذا فائدة محدودة  ،وأخي اًر توقف عن العمل في بدا ة الس عين ات
من القرن العشرن .

سﻼ قد قابلته الكثير من المعوقات قبل إنشائه

 2:2و هدف ﻫذا ال حث إلى دراسة أ

مد

س ون إح اء خ

ما

س ة حديد سﻼ

عامﻼ أساس ا لتطو ر خطو الس ة الحديد في السودان ٕوالى خدمة عض المناط

ذات اﻹم انات اﻻقتصاد ة الكامنة ،و ذلك إلي ر

دول الجوار ،خاصة دول غرب

إفرق ا ،السودان .ما أنه من أﻫم ة ﻫذا الخ  -إلي جانب أنه خ م مل لخ س ة
حديد ن اﻻ بورتسودان – فإنه س ون مؤش اًر ﻷحد عوامل التنم ة في وﻻ ات دارفور،

وذلك من ناح ة أن النقل الس ة الحديد ﻫو أرخص أنواع النقل البر إذ إنه ستوعب
منقوﻻت ذات أوزان ثقيلة و م ات بيرة  ،وزﻫيدة الثمن.

 3:2قد أنطل هذا ال حث من الفرض ات اﻵت ة:

أ-أن بناء خ

حديد سﻼ ضرور ل ون للسودان خطان رئ س ان ﻫما خ

من

الخرطوم إلى عطبرة ومن ثم الى ﻫ ا و ورتسودان ،وخ أخر من الخرطوم إلى سنار
والى سﻼ ثم إلى بورتسودان ،وﻫما يلتق ان في نقطتين :ﻫ ا وسنار.
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خر طة رقم  1ش ه خطو الس ة الحديد في السودان

ج-إن أح اء خ

سﻼ س ون من العوامل المشجعة لف رة تخط

فرع ة من ن اﻻ غرا إلى مناط

مهمشة حال ا ،و ذلك لر
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السودان .ونفس الشيء قال عن بناء أفرع أخر من الدمازن إلى جنوب السودان

ومن ثم إلى دول الجوار جنو اً ،و ذلك إلى إثيو ا .

جدول رقم ) (1خطو الس ة الحديد في السودان  :تارﺦ اﻹنشاء وأطوال الطرق
م

اسم الطر

1

حلفا – أبوحمد

3

عطبرة – الخرطوم

2
4
5
6
7
8
9

16
17

د -الخ

1906

الخرطوم – وستي  -اﻷب ض
ﻫ ا – سﻼ

سﻼ – سنار

1905
1912
1924
1928

القضارف – سنار

1929

عردي ة – ا انوسة

1957

ا انوسة – واو

1965

12
15

1899

محطة رقم  – 10رمة

ا انوسة – ن اﻻ

14

1898

عطبرة – بورت سودان

10
13

1998

أبوحمد – عطبرة

سنار – الدماذين

11

تارﺦ اﻹنشاء

1954
1959

خشم القرة – دغ م

1962

شارف – حقل البترول

1995

مجلد  -أبو جابرة

اﻷب ض – المصفاة

الطول الكيلومتر

350
244
313
474
222
689
347
347
237
220
359
335
444

70

1995م

52

1993

10

المرجع  :ملفات الس ة الحديد

10

ساﻫم مساﻫمة فعالة في تخف ض نس ة انس اب حر ة النقل الس ي على

طر الخرطوم /عطبرة – بورتسودان.
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ﻫـ -إح اء الخ
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سيدعم و ساند ف رة المؤتمر اﻹسﻼمي في ر

طر قار من داكار حتى بور تسودان.

 :3فكرة بناء خ حديد سﻼ :

دول غرب إفرق ا

 1:3عدد غزو السودان م اشرة عام 1898م ف رت الح ومة في أن ون للسودان

ناء خاص ه على ال حر الحمر .وشملت تلك الخطة ر الميناء المقترح طر
مي ً
حديد يتفرع من خ حديد الخرطوم /عطبرة ،و سلك الطر المواز في شرق نهر
عطبرة ،والى أبي حراز ثم إلى سﻼ ،ومن ﻫناك إلى ﻫ ا ثم بورتسودان (1914
)Stone

لقد ان أﻫتمام الح ومة بخ

سﻼ راجعاً لعدد من اﻷس اب منها :

أ-أنه أثناء الح م التر ي1885 – 1821 ،م أجر الوالي ممتاز اشا في ذلك الوقت
تجارب نجحت و رﻫنت على أنه م ن زراعة القطن طو ل التيلة في دلتا نهر القاش.

ب -أن الخ سينقل قطن دلتا سﻼ و ذلك منتجات الجز رة إلي الميناء )لم
ذلك الوقت قد تقرر زراعة القطن في الجز رة(

ن في

ج -الخ س صل إلي القضارف حيث اﻹنتاج الوفير للذرة ،و ان ذلك من اﻷس اب

المهمة ﻷن الح ومة – ما جاء علي لسان ونجت اشا – الحاكم العام للسودان ،أن
الذرة انت ت اع أثمان زﻫيدة في القضارف في حين أن المناط اﻷخر

من ما ش ه المجاعات
)Sudan1911

انت تعاني

(Annual Report of the Anglo-Egyptian

 2:3غير أنه عند التف ير الجد

فرع من طر

لر

الميناء الخرطوم ظهرت أف ار أخر

الخرطوم /عطبرة /ﻫ ا م اشرة ودون المرور

و مقتضاﻫا ُبني الخ
القضارف أو سﻼ و ان ذلك لﻸس اب اﻵت ة:

أ -أن اﻷس ق ة في البناء أُعطيت لبناء خ الخرطوم /سنار /وستي /اﻷب ض،
وذلك ﻷن الح ومة انت تتخوف من أن

ون غرب السودان مصد اًر لقﻼقل
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س اس ة إذ إنه ان ُظن أن للح م الساب )المهد ة( نفوذاً في ذلك اﻹقل م،
المرجع الساب 1911م.

ب -عرفت الح ومة أن الغرب اﻷوس للسودان ﻫو منطقة إنتاج محاصيل السافنا
مثل الصمغ العر ي والسمسم ،والجلود  ..إلﺦ ،ولم ن ﻫناك حاجة ﻻستثمار

أ

مرت

حديد

أموال إﻻ في بناء طر

إذ إن اﻹنتاج ان إنتاجًا تقليد ا غير

بإقامة مشارع تنمو ة تتطلب استثمارات بيرة في حين أن المال لد

الح ومة ان قل ﻼً جداً ،مرجع ساب

 Annual Reportو دأ الفعل بناء

خ اﻷب ض عام 1909م ووصل الى اﻷب ض عام 1912م.

 3:3علي الرغم من أن بناء خ

وذلك لسببين:

سﻼ ان قد أُجل إﻻ أنه ان دائما في الذاكرة ،

أوﻻ  :أنه عند قرب نها ة القرن التاسع انت عيون إ طال ا على منطقة سﻼ ،وفي
عام 1895م أعلنت عن تخط طها في بناء خ

حديد

ير

ميناء مصوع

سﻼ،

و الفعل انت إ طال ا قد احتلت سﻼ فترة من الزمن – 1897 -1894م  ،ولذلك لم
يتم بناء ذلك الخ .

ثان ا :أن موضع زراعة القطن طو ل التيلة ان شغل ال الح ومة ،و ذلك ال اتحاد

منتجي القطن في برطان ا ،و ان ذلك اﻻتحاد قد ساﻫم حوالي  50.000جن ه
ﻹجراء اﻷ حاث علي زراعة القطن في دلتا القاش ،غير أنه بدون أنشاء خ حديد
ما ان من المم ن البدء في الزراعة.

ومن جانب آخر ان من نتائج الحرب العالم ة اﻷولى 1918-1914م أن تقاسمت
برطان ا ٕوا طال ا المصالح في إفرق ا وفي ال حر المتوس  ،ولذا فقد تضاءلت ف رة بناء

خ حديد سﻼ الذ

ان س مر القرب من الحدود اﻹثيو ة ،و ان من المم ن أن

سبب قلقاً س اس ًا للح ومتين ،غير أنه في مقابل عدم اﻫتمام الح ومة بناء الخ أو

علي اﻷقل في تأجيل البناء ان اتحاد منتجي القطن في برطان ا British Cotton
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 Growing Associationضغ

ح ومة السودان لبناء خ
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علي الح ومة البرطان ة لتضغ

بدورﻫا علي

سﻼ نس ة لحاجة المصانع البرطان ة في مانشستر للقطن

الطو ل التيلة  .و الفعل استجابت ح ومة السودان لضغ الح ومة البرطان ة ،و دء
في عام 1924م بناء الخ  ،أوﻻ من ﻫ ا جنو ا نحو سﻼ  .و عد ذلك أمتد الخ إلى

القضارف وسنار حيث افتتح الخ

.1911 ،1920 ،1921 ،1928

عام 1929م ،1929 ،Annual Reports

و ذ ر أن عيون إ طال ا انت دائما علي السودان ،وفي عام  1940احتلت سﻼ
لعدد من اﻷشهر.
:4بناء خ

سﻼ

سﻼ في الفترة بين 1928 – 1924م وافتتح عام 1929م و ذلك

ُ 1:4بني خ
أص ح للسودان خطان يتقا ﻼن في ﻫ ا وفي سنار ،ولكن م ن أن ينظر إلي ل

منهما على أنه خ منفصل عن اﻵخر :الخ اﻷول ﻫو من ن اﻻ إلى وستيٕ ،والى

سنار و سﻼ وﻫ ا ثم إلى بور تسودان .والخ

الثاني ﻫو من اﻷب ض إلى وستي،

والي سنار ٕوالى الخرطوم والى عطبرة ثم إلى بور تسودان ،ونتيجة لهذا اﻻلتقاء فإن

الخطين ش ﻼن ما ش ه الدائرة ولذلك ان م ن الوصول من بور تسودان إلى
عطبرة .و ان ذلك عني أ ضاً إم ان

الخرطوم إما عن طر سﻼ ٕواما عن طر
تحو ل الحر ة إلى بور تسودان أو منها لتنساب عن طر

سﻼ أو عن طر

عطبرة ،وقد حدث ذلك عدة مرات– مثﻼ في عامي  1946و1948م عندما جرفت

السيول أجزاء من طر عطبرة فحولت الحر ة إلى طرقة سﻼ.
ولهدف التخط

م ن أن ينظر إلى الخطين على أنهما مستقﻼن عن عضهما

ال عض .ورما ف رة الدائرة ﻫي التي أوحت لهيئة الس ة حديد أن تشير إلي طر
سنار على أنه طر

مناوب .(1952 March) .ورما انت ف رة أن الخ
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خطاً مناو ا قد أثرت على تف ير القائمين أمر الس ة الحديد ،ونتج عن ذلك أن الخ
أضحى ﻻ حظى بير أﻫم ة وأن ﻫناك أمو ًار أكثر أﻫم ة من ص انة الخ .
سﻼ قد حق

 2:4وعلى الرغم من أن بناء خ

ﻫدفه الرئ سي في نقل القطن من

دلتا القاش إلى الميناء فإنه ﻼح أن الخ ولد عل ﻼً ،وتظهر تلك الحق قة في ثﻼثة

جوانب:

أ -أن الفترة الزمن ة بين التف ير في بناء الخ
1924م انت فترة طو لة.

عام 1904م و دا ة بنائه عام

ب -أن انس اب حر ة المنقول وحر ة القطارات انتا متواضعتين مقارنة حر ة
اﻻنس اب علي خ عطبرة /الخرطوم ما ظهر ذلك من ،الش ل رقم )(1

و م ن تلخ ص أس اب عدم اﻫتمام إدارة الس ة الحديد الخ

لل احث عام 1964م في اﻵتي:

أ -عدم وفرة الم اﻩ التي انت قطارات البخار تحتاج إليها.
ب -انت ﻫناك عض المشاكل التقن ة في نظم اﻹشارات.

– ما قيل

ت -أص ح خزان سنار والتي تعبر القطارات علي ظهرﻩ ضع فاً وﻻ يتحمل
تلك الحر ة.
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ش ل رقم  1ثافة انس اب الحر ة على خطو
السودان1965-
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غير أن تلك اﻷس اب لم تكن مقنعة لل احث إذ إنه في عام 1959م ،أُدخلت قطارات

الديزل التي ﻻ تحتاج لكم ات م اﻩ بيرة ما أن المشاكل التقن ة ان مقدو اًر عليها،

و ذلك لم ن من المقنع ما قيل من أن خزان سنار والذ تمر عل ه القطارات أص ح
ضع فاً وﻻ يتحمل الحر ة الثقيلة .على أ ة حال فقد خططت الس ة الحديد لبناء بر
على النيل اﻷزرق القرب من مدينة سنار ،وطلبت أن تساﻫم ح ومة الوﻻ ة في تحمل
نصف التكلفة .غير أنه حتى الوقت الحالي لم حدث شيء ملموس في ذلك و ؤخذ

ذلك دل ﻼ على أن الس ة الحديد لم تنظر للخ على أنه ذو أﻫم ة بر وأ ضا رما
ان ذلك ﻷن الس ة الحديد انت في ضائقة مال ة ،و ذلك ان السودان .ثم إن

الح ومة المر زة لم تكن متحمسة لف رة الكبر ﻷنها انت تنظر لمرف

الس ة

الحديد ،و ان قد تدﻫور ،على أنه أحد معوقات التنم ة ،و ان ذلك لتفشي الفساد ف ه

وقصور اﻷداء اﻹدار  ،و لها ساﻫمات في أن تعمل الس ة الحديد الخسارة الماد ة،
وعدم مقدرتها على نقل الصادرات والواردات في مدة قصيرة مما أد

إلى تراكم

الواردات والصادرات في ميناء بور تسودان وعلى المحطات المختلفة .و ان ذلك سب ا
اف ا في أن شتكي التجار من عدم فاعل ة الس ة الحديد ،وأد

ذلك إلي أن تتجه

الدولة إلى اﻻﻫتمام ببناء الطرق المسفلتة بدﻻً من الس ة الحديد .وحال ا نجد طرقين
من الطرق البرة تر طان الخرطوم مع بور تسودان .اﻷول من الخرطوم عبر ود مدني

إلي سﻼ ثم إلى بور تسودان  ،والثاني من الخرطوم عبر عطبرة إلي بور تسودان.

 3:4غير أنه في التسعين ات من القرن الماضي بدأت الدولة في إعادة التف ير في

موضوع أح اء الس ة الحديد ،وذلك ﻷنها وصلت إلى قناعة أن الس ة الحديد أصلح
طرق نقل المنتجات الثقيلة الوزن و م اتها ضخمة وأثمانها قليلة إلى مسافات طو لة

بتكلفة قليلة وﻻ تستط ع الشاحنات منافسة الس ة الحديد في ذلك .ومن مظاﻫر

اﻻﻫتمام أن رئ س الجمهورة ان قد زار في نوفمبر 2001م مقر ﻫيئة الس ة الحديد

واجتمع المسؤولين وناقش معهم موضوع إعادة تأﻫيل الس ة الحديد لتقوم الدور
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أجزاء القطر عضها ال عض ،ووعد بإعطاء الدعم

المطلوب منها في التنم ة ور

المطلوب من الدولة  .ذلك ان وزر النقل قد رر القول أﻫم ة الس ة الحديد

وطالب بتوفير الدعم )جردة ال أر العام في  16مارس  .(2010وعند شعور الهيئة
اﻫتمام الدولة وضعت خطتين لتطورن المرف  :اﻷولى عام 1996م– 2001م

والثان ة لعام 2008م– 2013م .و ﻼح في الخطتين أن ﻫناك أف ا اًر طموحة ﻹح اء

الس ة الحديد .وشملت تلك الخط ما أتي:

أ -تشييد خ حديد مو ٍاز لخ الخرطوم -عطبرة – بورتسودان.

ب-تأﻫيل الخ الحالي – الخرطوم /بورتسودان وطوله  787م.
ج-تأﻫيل خ ﻫ ا /سﻼ /سنار وتحديثه.
د-تأﻫيل خ

ابنوسة /ن اﻻ ،و ذلك تأﻫيل وتحديث خ

الس ة الحديد ) (2006

ﻫـ-تأﻫيل خ الخرطوم /سنار.
و -ومن خط

الض قة.

المستقبل تشييد الخطو

ابنوسة /واو ،تقرر ﻫيئة

الجديدة السعة الق اس ة بدﻻً من السعة

ز -إعداد د راسات الجدو لتشييد خطو جديدة موازة للخ

الحالي وتشمل ﻫ ا/

سﻼ وسنار /الدماذين ،والخرطوم  /اﻷب ض والرﻫد /ابنوسة و ابنوسة /ن اﻻ

و واو /عطبرة وواد

حلفا .و ذلك توس ع الش ة لتشمل ل مواقع اﻹنتاج

واﻻستهﻼك الرئ سة في غرب وجنوب ال ﻼد و شمل ذلك خطاً من واو إلى
رمب ك وخطاً من الدماذين إلى ملكال /جو ا )تقرر 2006م(

والمﻼح ﻫنا أن تقرر الس ة الحديد لم شر ش ل واضح إلى بناء بر على النيل
اﻷزرق عند سنار ونﻼح

أن معظم خط

الس ة الحديد السالفة الذ ر لم

يتضمنها تقرر و ازرة النقل الذ تناول دراسة خطة النقل القوم ة الشاملة لفترة
1996م – 2013م .ذلك لم يتضمن ذلك لتقرر أ
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سﻼ ،ولكنه أثبت وجود الخ على الخرطة بنفس الطرقة التي تثبته تقارر

الس ة الحديد – معنى أن الخ موجود ولكنه ﻻ عمل.

والمﻼح

تلك الخط

ﻫنا أ ضا أنه في وس

الطموحة لم ح

خ

سﻼ

بدراسة وﻻ اﻫتمام خاص ﻻ من الس ة الحديد وﻻ في خطة النقل القوم ة الشاملة.

و ل ما حدث ﻫو إدخال خدمة الر اب من الخرطوم إلى عطبرة عد أن أدخلت عض

اﻹصﻼحات على الخ

واستوردت قطارات وعرات لذلك الغرض .ورما ان ﻫذا

دل ﻼً آخر على عدم اﻫتمام ﻫيئة الس ة الحديد بخ

 1:5التخط

المقترح ﻹح اء خ

أوﻻً التخط

الجيد ﻹعادة تأﻫيل الخ

وفي ﻫذا المنعطف الذ

سﻼ:

سﻼ .

بدأ ف ه الشعور أﻫم ة الس ة الحديد يتزايد ،وأن

الح ومة أبدت استعدادﻫا لتوفير المال الﻼزم ﻹعادة تأﻫيل مرف الس ة الحديد فين غي
ل قوم الدور القد م الذ

خط له ،و الدور

الجديد في ر الخ بخ ن اﻻ بدول الجوار .وعل ه فإنه ين غي أن تُؤخذ النقا اﻵت ة
في اﻻعت ار:

أ-ﻻ ين غي أن ينظر إلى الخ على أنه خ مناوب المعنى الضي للكلمة – ولكن

ين غي أن ُعطى اﻷﻫم ة على أنه خ رئ سي مستقل ،يبدأ من ن اﻻ إلى بورتسودان.

وتفوق أﻫميته خ

الصح ح ،أنه ير
تلك الدول.

الخرطوم /بورتسودان .ولذا ين غي أن ينظر إل ه في وضعه
السودان بدول غرب إفرق ا وتص ح بورتسودان ميناء يخدم ل

ب-ين غي أن يؤﻫل الخ

تأﻫ ﻼً امﻼً يتحمل حر ة القطارات الكث فة والثقيلة اﻵت ة

من غرب إفر ق ا ،ومضافاً إليها ما أتي من غرب السودان – و عني ذلك أوﻻً بناء
بر سنار المقترح ما عني إعادة النظر في وزن القضيب ل ون  75بدﻻ من 50
س ون صالحاً ل ستقبل الحر ة الكث فة التي

رطل لل اردةٕ .واذا حدث ذلك فإن الخ
تصله من غرب إفرق ا ومن غرب السودان و نقلها م اشرة إلى الميناء.
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لقد قدرت ﻫيئة الس ة الحديد أن المنقول من ل أقال م الغرب إلى سنار س ون حوالي
 %34من إجمالي الطن المنقول من ٕوالى بورتسودان.
وتأيداً لما وصلت إل ه الس ة الحديد فإن تحليل عدد من رسومات انس اب الكثافة قد
بينت أن اﻻنس اب الذ

سينقله خ

سﻼ إلى بور تسودان س ون بين  36إلى

 %57من مجموع الكثافة الواصلة إلى بورتسودان )تقرر الهيئة

لعام 2006م(

واﻷش ال )-2و 3و (4تشير لها إلى ذلك .صح ح أن عض الحر ة الواصلة من

الغرب إلى سنار تكون وجهتها اﻷساس ة الخرطوم ،و ن غي أّﻻ تحسب على أنها إلى

بور تسودان.

جدول رقم ) (2يبين مجموع المنقول إلى سنار من ل محطات الغرب و وستي مقارناً
مجموع الحر ة الواصلة إلى ميناء بور تسودان ،متوسطات العدد من السنوات ) ألف

طن في ﻼ اﻻتجاﻫين(
السنة

المنقول

سنار من

إلى مجموع

ل الواصل إلى بور خ

محطات الغرب تسودان من

و وستى

السودان

2000

370489

771674

2006

211247

576153

2001
2008

المنقول النس ة المئو ة للمنقول علي

335778
203486

585494
307895

ن اﻻ من ل المحطات

ل إلى بورتسودان
46
57
36
55

المرجع :من حساب ال احث بناء علي تقارر ﻫيئة الس ة الحديد السنو ة – لسنوات
 2000و 2001و  2006و  2008ثافة حر ة النقل.
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ش ل رقم  :2انس اب حر ة ال ضائع على خطو الس ة الحديد  2001الطن
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و اﻹضافة إلي نس ة  %34فإن الخ س سب منقوﻻت من القضارف و سﻼ )وغرب
إفرق ا عند بناء الخ ( و ذلك عوض الحر ة التي قصد أن تكون وجهتها الخرطوم،

و ﻼح أن ثافة اﻻنس اب ﻻ تبين حر ة انس اب نا عة من سﻼ/القضارف ﻷن ذلك
الخ

ﻻ عمل حال ا ولكن في حالة تأﻫيله ستزداد نس ة ثافة اﻻنس اب علي طول

الخ أكثر من نصف الكثافة المتجهة إلى بور تسودان.
وﻫذا يبين أن خ

سﻼ عند اكتماله سيخفف حر ة اﻻنس اب علي طر الخرطوم/

عطبرة – رما أكثر من النصف .وقد عتبر ﻫو الخ الرئ س عد أن ان شار إل ه
أنه الخ المناوب .

ج-إن التخط

ﻹح اء خ

) (Totalityأوﻻً ير

سﻼ ين غي أن ينظر إل ه في مجموعة علـى أنه

غرب إفرق ا السودان ثم عد ذلك بناء أفرع اقترحتها ﻫيئة

الس ة الحديد ،خرطة رقم) ،(1وأفرع اقترحها ال احث .إن امتدادات الخ

ين غي أن

تشمل منطقتين :ﻫما في غرب ن اﻻ لتصل الفروع إلى دول الجوار اﻹفرقي وﻫي تشاد

ٕوافرق ا الوسطى – ما ين غي أن

ون ﻫناك أفرع من الدمازن منطقة اﻻنقسنا .ثم

عد ذلك إلى جمهورة جنوب السودان ٕوالى ين ا إذا أرادت تلك الدول .و ون الخ

ما ار ملكال وجو ا و الفعل فإن من تخط

النظر – أن

الس ة الحديد -علي اﻷقل من الجانب

ون ﻫناك تمدد في أقصى غرب وجنوب دارفور .فالتمدد غرب ن اﻻ

يخدم جم ع أجزاء غرب وجنوب دارفور اﻹضافة إلى دول الجوار الغر ة .وأﻫم ة تلك

المناط التي ﻫي داخل السودان منها:

أ-غرب جبل مرة وﻫي مناط لها إم انات طب ع ة من ناح ة الم اﻩ والترة ،و ذلك

من الناح ة ال شرة إذ إن بها تمر اًز س ان اً بي اًر .وﻫذﻩ المنطقة انت وﻻ تزال من

المناط المهمشة وال عيدة عن وس السودان وميناء السودان ،وﻻ توجد بها وسيلة نقل

إﻻ اللوار  .ومن المنط أن تكون الس ة الحديد ﻫي أنسب وسائل النقل التي ترطها
بوس

السودان و الميناء ومع تشاد .ومن الجانب الس اسي فإن خ
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المقترح س ساﻫم في زادة الشعور لد
ف رة أنهم مهمشون.
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س ان المنطقة بوحدة السودان والتقليل من
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ب-بناء خ واحد أو خطين من ن اﻻ في اتجاﻩ جنو ي إلي حفرة النحاس في جنوب
غرب السودان حيث يوجد عدد من المعادن التي م ن أن تستغل .ثم بناء خطين

أحدﻫما إلى إفرق ا الوسطى واﻵخر إلى زائير )إذا أرادت جمهورة جنوب السودان(.

إن بناء ﻫذﻩ الخطو  ،خاصة الخ
الذ

الواصل إلى الحدود مع تشاد س حق

تقدم ه السودان للمؤتمر اﻹسﻼمي عام 2008م لر

المقترح

دول غرب إفرق ا – من

داكار حتى بور تسودان .و ن غي الذ ر المؤتمر عقد في الخرطوم في د سمبر

خصص السودان قطعة أرض مميزة الخرطوم لبناء
2009م ،ثم في مايو 2010م ّ
رئاسة المشروع عليها .و ذ ر أ ضاً أن طول ﻫذا الخ القار س ون حوالي
 10.000م منها حوالي  6.000يلومتر قائمة حال ا وال اقي ينظر في إنشائه.

و حتاج ذلك إلي تنسي مع دول غرب إفرق ا -فعلي جمهورة تشاد أن تبني خطاً من
شرقها إلى غرها ل صل مع خطو

نيجيرا .و ذلك علي الدول اﻷخر أن تبني

خطوطاً مع خطو مالي عند ماكو وذلك ليوصلها مع داكار .و الط ع إذا بني ﻫذا
الخ س ون عمﻼقا لف أنشاؤﻩ حوالي عشرة مل ارات يورو )جردة ألوان بتارﺦ أول
يونيو 2010م(.

إن بناء ﻫذا الخ

م ن أن ينظر إل ه على أنه حق

حوالي  %80من الف رة

اﻻستعمارة الفرنس ة القد مة التي مفادﻫا خ قار من داكار حتى جيبوتي .وتكتمل
الف رة إذا تمدد خ

ﻹثيو ا أن تمدد خ

سﻼ ضعة يلومترات ل صل إلى حدود إثيو ا حيث م ن

جيبوتي /أد س أ ا ا غرا يتصل مع خ

السودان وﻫنا ين غي

الذ ر أنه حال ا توجد مصالح بيرة ﻹثيو ا في بناء الخ وذلك ﻷن:

أوﻻً  :ميناء بور تسودان حال اً مفتوح ﻻستعمال إثيو ا.

ثان ا :ﻷن السودان صدر بتروﻻً ﻹثيو ا وذلك طر الفناطيزٕ ،واذا مد الخ فس ون
النقل الس ة الحديد أرخص من النقل الفناطيز.
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إن الفرق بين ﻫذﻩ الف رة والف رة الفرنس ة اﻻستعمارة ﻫي أن دوافع فرنسا انت في
تحقي وحدة مع مستعمرة جيبوتي ومن ثم مع المح

الهند

حيث توجد مستعمرات

فرنس ة في حين أن الف رة الحال ة ﻫي ر دول إفرق ة تتشا ه جداً في صفات اﻷرض
الطب ع ة والصفات ال شرة ما فيها النواحي اﻻقتصاد ة والحضارة والدين ة .

ج-أن يبني خ من الدمازن جنو ا عبر إقل م اﻻنقسنا ل صل إلى ملكال أو إلى جو ا
م اشرة ومن ثم إلى الحدود اﻷوغند ة .وﻫذا الخ

ﻻ يتعارض مع ف رة الجنوب

المستقل أو الجنوب المتحد مع الشمال ،ﻷنه س ون لهذا الخ

فوائد مهمة .فأوﻻ

سيخدم منطقة اﻻنقسنا وﻫي منطقة بها موارد مائ ة وترة ،وﻫي حال ا مهمشة جداً ﻻ
توجد لها وسائل نقل جيدة .ثم إن الخ سيخدم جنوب السودان )المنفصل أو المتحد(

و جعل له طرقاً إلى أواس

السودان ٕوالى ميناء السودان .وفي حالة أن الخ

امتد

إلى الحدود مع أوغندا فإن عليها بنا خ إلى حدود جمهورة جنوب السودان .و ن غي

الذ ر أن الخ عند وصوله إلى جو ا س ون أقصر من خ واو /بور تسودان ولذا

سيخدم الجنوب ش ل أفضل .إن ﻫذا الخ عند بنائه س حق الف رة البرطان ة القد مة

خ من القاﻫرة إلى الكاب ) ( Cairo- Cape Roadوﻫذا الخ س ساﻫم أ ضاً في
تنم ة الشعور بوحدة إفر ق ا .فإن الخ

س م ن الجنوب من المشار ة في خطوات

الوحدة اﻹفرق ة و ن غي أن يذ ر ﻫنا أن أوغندا – علي عهد الرئ س عيد
انت قد طلبت من السودان بناء خ

حديد

أمين –

ل صل إلى الحدود معها .وقد سر
ﻫيئة الس ة

الرئ س سرو اًر عظ مًا عندما علم أن ذلك الخ المقترح ﻫو ضمن تخط
الحديد السودان )تقر ر عام  (2008وقد ون لح ومة جنوب السودان -أر أخر في

الوقت الحالي ولكن يتوقف ﻫذا على ما تشعر ه ح ومة جنوب السودان ،ورما أ ضًا
ح ومتا أوغندا و ين ا.
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الخﻼصة:

موضوع ﻫذا ال حث ان تقو م أﻫم ة إح اء خ س ة حديد سﻼ الذ

اكتمل بناؤﻩ

عام  1938و ان الهدف منه نقل القطن طو ل التيلة الذ يزرع في دلتا القاش ،وف ما
عد ان الخ ينقل الذرة من منطقة القضارف إلى أج زاء أخر من السودان ،و ذلك
ان ينظر للخ علي أنه خ مناوب لطر
ان مجموع ما ينقل علي خ

الخرطوم /عطبرة بورتسودان .ولذا فقد

سﻼ متواضعاً وفي ثمانين ات القرن العشرن توقف

الخ عن العمل ﻷس اب ذ رت في متن ال حث.

من ن اﻻ الي بور

لقد أثبت ال حث ان خ سﻼ ان جزًء م مﻼً وأساس ا للخ
تسودان ،و دون إح اء الخ فإن المنقوﻻت المتولدة من ل محطات خ ن اﻻ والمتجه

إلى بور تسودان و الع س– ستصل إلى سنار ثم تتجه للخرطوم لتنقل عن طر

عطبرة إلى بور تسودان و ذلك يتضاعف ضغ النقل على ذلك الخ الي بورتسودان،

وقد برﻫنت الدراسة أنه عند إح اء خ

سﻼ فإن ما ﻻ قل عن  %36من مجموع

الحر ة المتجه إلى بور تسودان ستنقل عن طر

سﻼ ولذا تقلل من ضغ الحر ة

على خ الخرطوم عطبرة بورتسودان .وستزداد ﻫذﻩ النس ة زادة بيرة إذا تحققت ف رة

المؤتمر اﻹسﻼمي في مد خ ن اﻻ إلى دول غرب إفرق ا ٕوافرق ا الوسطى عبر إقل م
الجنينة وحفرة النحاس.

إن ال حث عن ضرورة أح اء خ

سﻼ الحديد

قاد النقاش الضرورة إلى التعرض

لعدد من النقا التي تبدو جاذب ة ،غير أن لها ارت اطاً ﻫام ًا جداً عنوان ال حث وﻫي
من اﻷﻫم ة م ان وتتلخص ﻫذﻩ النقا في اﻵتي:
)أ(

التدﻫور الذ

أصاب خ الس ة الحديد في الرع اﻷخير من القرن العشرن

نتج عنه اللجوء إلى بناء الطرق المسفلتة ،و ذلك تحسين عض الطرق

التراب ة ،وذلك مما شجع القطاع الخاص ﻻستيراد أعداد بيرة من الشاحنات
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وال صات للعمل في ل أجزاء السودان مما أفقد الس ة حديد الكثير من

ميزاتها السا قة في خدمة أصحاب المنقوﻻت والمسافرن.

ظهر أ ضاً أن الف رة القد مة التي انت سائدة في السودان منذ الثﻼثين ات
من القرن الماضي ،والتي انت تدعو إلى عدم بناء طرق مسفلتة حتى ﻻ
ون ﻫناك تنافس بين الس ة الحديد والطرق البرة انت ف رة مقبولة في

وقتها ولكنها أص حت ف رة عفا عليها الدﻫر وأص حت غير مقبولة حال ا في
دولة تجاﻫد ﻹحداث تنم ة س اس ة واقتصاد ة ،و ان ذلك لﻸس اب اﻵت ة:

أوﻻ :التنافس الواعي في عالم اﻻقتصاد النقد ومن وجهة النظر القوم ة
قد ون محمودًا ولكن يجب أن شجع ﻷنه ساﻫم في تجو د أداء
خدمات النقل،و ذلك ساﻫم في تخف ض تكلفة النقل حيث ون اخت ار
الوسائل النقل مفتوحاً ،وعلي من يرغب في النقل اخت ار الوسيلة اﻷقل
تكلفة .

ثان ا :مبدأ التنافس تحدﻩ عوامل المسافة ونوع ة المنقول و ذلك وزنه
وحجمه وتكلفة نقله.

ثالثاً :إدخال وسائل النقل أو تحديثها يخضع ﻻعت ارات رجال اﻷعمال
في موضوع حسا ات الر ح والخسارة حيث الهدف عند ﻫؤﻻء ﻫو الرح ،

ولكن خدمة النقل عند الدولة ين غي أﻻ تقتصر على الرح إذ يدخل بدﻻ
منها ف رة خدمة المناط المهمشة بهدف تنميتها.

ار عا :لكل ﻫذﻩ اﻷس اب فإن ال حث وصل إلى نتيجة تؤ د النظرة

الداع ة لﻼﻫتمام

لتا وسيلتي النقل– الس ة الحديد والطرق البرة مع

العلم أن الطرق في ثير من اﻷحوال تخدم الس ـ ـ ة الحــديد حيث إنها

ستكون خطـو تغـذ ة ) (Feederللس ة حديد.
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