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 باسم الشعب 
 محكمة جنايات الجيزة 

 اسة المستشار/ سعد عبد الواحد                   "رئيس المحكمة"يالمشكلة علنا بر
 لمستشارين بمحكمة استئناف القاهرةا وحضور السيدين األستاذين: جالل عبد الرحيم، مجدى حسين

 سر المحكمة  النيابة والسيد/ محمد عبد العزيز أمين رمديوالسيد/ محمد حمدي 
 أصدرت الحكم اآلتي:

 م كلى( 2002سنة  598 ، ورقم2002سنة  2816فى قضية النيابة العامة رقم 
 ضـــد

 بورش أبى غاطس -سنة مهندس ميكانيكي  47على محمد على عامر  .1
 سنة مالحظ وردية بورش أبى غاطس 57محمد أحمد إبراهيم متولي  .2
 ر.سنة رئيس القطا 53ممدوح حسن عبد الرحيم  .3
 سنة مشرف. 49فتحي راشد شحاته زيد  .4
 سنة مشرف. 48شعبان فولى سالم عبد العاطى  .5
 مشرف. ةسن 52محمد محمود بالل عبد هللا  .6
 سنة مشرف. 48جمعة محمد على حسانين  .7
سنة مهندس الصندوق بالعربات العادية والمشرف على قسم الدفاع المددني  45أحمد يوسف إبراهيم على  .8

 بورش أبو غاطس.
 سنة رئيس قسم الدفاع المدني بورش أبى غاطس. 59ن محفوظ عفيفى محمد أمي .9
 سنة أسطى الطفايات بورش أبى غاطس. 57محمود محمد إبراهيم الطويل  .10
 سنة مسئول الطفايات. 43صابر إبراهيم عبد الرازق حبيب  .11

لمتهم األول والثاني، المحامى الموكل عن ا -حضر المتهمون جميعا ومعهم للدفاع األساتذة/ فاروق المحالوى 
وحضر عنهم أيضا األساتذة/ ثروت عامر، بهاء عبد الخالق  -لحادي عشر اوالثامن والتاسع، والعاشر و

المحامى عن جميع المتهمين موكال وحضر األستاذ/ خلف هللا ربيع  -وحضر األستاذ/ أحمد نبيل الهاللي 
يض صادرين النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية المحامى للدفاع عن جميع المتهمين وقدم تفو -الخاليلى 

الثالث والرابع والخامس  -عن المتهمين  -وحضر األستاذان، نبيل طاهر حجازي، محمد عبد الرحمن البرعى 
والسادس والسابع وحضر من النقابة العامة للدفاع عن جميع المتهمين كال من األساتذة/ أحمد نبيل الهاللي، 

ربيع راشد، محمود المحالوى، حمدى األسيوطى،  ،أحمد كامل عواد، خلف الخاليلى ،عيد الفارأحمد يسرى، س
إسامة محمد خليل، مها يوسف، يوسف  يوسف عبد العال، وماجدة فتحى، ،صفاء زكى مراد ،جمال عبد العزيز

حمالوى، خليل أبو الحسن، محسن بشير، صالح فريد، فاروق الأمين الحمراوى،  عواض، حلمى الرواى،
احمد نبيل أبو علم، أمين حلمى، إبراهيم بكرى، ثروت محمد عامر، بهاء عبد الخالق عمر، رضا مرعى، 

مفوضين من النقابة العامة طارق عبد العال، أحمد سيف اإلسالم حمد، خالد على عمر وكلهم رحمة رفعت، 
مى عن المدعى بالحق المدنى مختار المحا -شافعى خالد وحضر األستاذ/ لمحامى القاهرة من لجنة الحريات، 

ا عما فقد من أموال تقدر بحوالي أثنين مليون جنيه ومائة ألف جنيه قبل السيد/ وزير يوادعى مدن -على مهدى
النقل والمواصالت ورئيس هيئة سكك حديد مصر والمتهمون الحاضرين بالجلسة بطريق التضامن فيما بينهم 

 وى المدنية.مجتمعين أو منفردين وسدد رسم الدع
بدائرة قسم شرطة األزبكية ومركز  20/2/2002، 19فى يومي  بأنهماتهمت النيابة العامة المتهمين المذكورين 
 :شرطة العياط بمحافظتي القاهرة والجيزة

 أوالً: المتهمان األول والثاني:
، ساكك حدياد مصاربصفتهما موظفين عموميين "مهندس ومالحظ الصيانة بورش أبى غااطس بالهيئاة القومياة ل

ا واقعة مزورة فاى صاورة واقعاة صاحيحة مارتكبا تزويراً فى محرر رسمي هو سجل إستعداد القطارات بجعله
المتجاه ماان القااهرة إلاى أسااوان  832ماع علمهماا بتزويرهاا بااأن اثبتاا فياه خالفااا للحقيقاة صاالحية القطااار رقام 

 نحو المبين بالتحقيقات ة من الحريق وذلك على اليقاوللتحرك واستيفائه لوسائل ال
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 ثانياً: المتهمون جميعاً: 
المتجه من القاهرة إلى أساوان وكاان ذلاك  832شخصا من ركاب القطار رقم  361تسببوا بخطئهم فى وفاة  -1

ناشئا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح بأن تقااعس المتهماون مان الثاامن، حتاى األخيار 
الحرياق والتأكاد مان صاالحية الموجاود باه منهاا وسامح  إطفااءالقطار بالعدد الكاافي مان أجهازة عن تزويد ذلك 

لسير رغام عادم ل تهصالحي -خالفا للحقيقة  -األول والثاني بتحرك القطار بعد أن أثبتا بسجل إستعداد القطارات 
ساابع عان اتخااذ اإلجاراءات التاي المشاار إليهاا بينماا قعاد المتهماون مان الثالاث حتاى ال اإلطفاءاستيفائه لوسائل 

تقتضيها طبيعة عملهم فى الحد من زيادة عدد الركاب الذين اقترب عددهم من األربعة أالف راكب تكدست بهام 
وحاال  .الحريق الذى نشب من جراء إشعال مصدر ذو لهب إطفاءوالتأكد من صالحية وسائل  -عربات القطار 

ن لفرامل الطوارئ فاستمر القطاار فاى سايرش مشاتعال ماا يقارب مان تكدس الركاب دون استخدام أى من المتهمي
سااهم فاى سارعة انتشاار النياران فاى عرباتاه وقاد تضاافرت أخطاائهم ساالفة الاذكر فاى  اخمس عشرة دقيقة مما

التسبب فى إصابة المجني عليهم باإلصابات الواردة بالتقارير الطبية الشرعية والتى أودت بحيااتهم علاى النحاو 
 بالتحقيقات المبين 

من ركاب القطار سالف الذكر وكان ذلك ناشئا عان إهماالهم وعادم مراعااتهم  66تسببوا بخطئهم فى إصابة  -2
بوصف التهماة الساابقة فترتاب علاى ذلاك إصاابة المجناي علايهم  للقوانين والقرارات واللوائح على النحو الوارد

 النحو المبين بالتحقيقات  باإلصابات الواردة بالتقارير الطبية المرفقة وذلك على
بصفتهم موظفين عموميين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر تسببوا بخطئهم فى إلحاق ضرر جسايم باأموال  -3

علاى النحاو الاوارد  مبواجبااته مالجهة التي يعملون بها وكان ذلك ناشائا عان إهماالهم فاى أداء وظاائفهم وإخاللها
عليه تفاقم حادث حرياق القطاار المملاوك لجهاة عملهام وناتل عان ذلاك ة األمر الذى ترتب بقبوصف التهمة السا

 تلف سبع من عرباته تبلغ قيمتها مليون وستمائة وواحد وثالثين ألف جنيه على نحو ما ورد بالتحقيقات.

 ثالثاً: المتهمون من الثامن حتى األخير:
ساتخدامه أهملاوا فاى تزوياد القطاار رقام بصفاتهم سالفة الذكر ومعهود إليهم بصيانة ماال مان األماوال العاماة وا

بعدد كاف من أسطوانات اإلطفاء الستخدامها فى حاالت الطوارئ ولم يتحققوا من صالحية الموجود منها  832
على نحو عطل االنتفاع بها مما عرض سالمة الركاب للخطر وقد ترتاب علاى هاذا اإلهماال مان جاانبهم وقاوع 

 ة وإصابة أكثر من أربعمائة شخص وذلك على النحو المبين بالتحقيقات حادث حريق القطار الذى نجم عنه وفا
 وقد أحيل المتهمين المذكورين إلى هذش المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر اإلحالة 

 ضرها تفصيال اوبجلسة اليوم سمعت الدعوى على النحو المبين بمح

 المحكمة
المرافعاة والمداولااة قانونااا حيااث أن واقعاات هااذش الاادعوى حساابما حصاالتها بعاد االطااالع علااى األوراق وسااماع 

 المحكمة من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات تتحصل فى أن النيابة العامة نسبت إلى المتهمين: 

 سنة     مهندس ميكانيكي بورش أبى غاطس  47على محمد على عامر  -1

 مالحظ الوردية الثانية بورش أبى غاطس  سنة  57محمد أحمد إبراهيم متولى  -2

 سنة   رئيس القطار  53ممدوح حسن عبد الرحيم  -3

 سنة      مشرف  49فتحى راشد شحاته زيد    -4

 سنة   مشرف  48شعبان فولى سالم عبد العاطى  -5

 سنة      مشرف  52محمد محمود بالل عبد هللا  -6

 شرف سنة       م 48جمعة محمد على حسانين  -7

سدنة     مهنددس الصدندوق بالعربدات العاديدة والمشدرف علدى قسدم الددفاع  45أحمد يوسف إبراهيم علدى  -8

 المدنى بورش أبو غاطس 

 سنة        رئيس قسم الدفاع المدنى بورش أبى غاطس  59أمين محفوظ عفيفى محمد  -9

 غاطس  سنة    أسطى الطفايات بورش أبى 57محمود محمد إبراهيم الطويل  -10

 سنة  مسئول الطفايات. 42صابر إبراهيم عبد الرازق حبيب  -11
باادائرة قساام شاارطة األزبكيااة ومركااز شاارطة العياااط بمحااافظتي القاااهرة  20/2/2002، 19ألنهاام فااى يااومي 

 والجيزة 
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 أوالً: المتهمان األول والثاني: 
يئاة القومياة لساكك حدياد مصار" بصفتهما موظفين عموميين "مهندس ومالحظ الصيانة بورش أبى غااطس باله

ارتكبا تزويرا فى محرر رسمي هو سجل إستعداد القطارات بجعلهاا واقعاة مازورة فاى صاورة واقعاة صاحيحة 
المتجاه ماان القااهرة إلاى أسااوان  832ماع علمهماا بتزويرهاا بااأن أثبتاا فياه خالفااا للحقيقاة صاالحية القطااار رقام 

 وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.للتحرك واستيفائه لوسائل الوقاية من الحريق 

 ثانياً: المتهمون جميعاً: 
المتجه من القاهرة إلى أساوان وكاان ذلاك  832شخصا من ركاب القطار رقم  361تسببوا بخطئهم فى وفاة  -1

ناشئا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللاوائح باأن تقااعس المتهماون مان الثاامن حتاى األخيار 
تزويد ذلك القطار بالعدد الكاافي مان أجهازة إطفااء الحرياق والتأكاد مان صاالحية الموجاود باه منهاا وسامح عن 

خالفاا للحقيقاة صاالحيته للساير رغام عادم  -األول والثاني بتحرك القطار بعد أن اثبتا بسجل إستعداد القطارات 
ث حتاى الساابع عان اتخااذ اإلجاراءات التاي ليهاا بينماا قعاد المتهماون مان الثالاإالمشاار  إلطفاءاستيفائه لوسائل ا

تقتضيها طبيعة عملهم فى الحد من زيادة عدد الركاب الذين اقترب عددهم من األربعة أالف راكب تكدست بهام 
عربات القطار والتأكد من صالحية وسائل إطفاء الحريق الذى نشب من جاراء إشاعال مصادر ذو لهاب، وحاال 

لمتهمين األخيرين لفرامال الطاوارئ فاساتمر القطاار فاى سايرش مشاتعال ماا تكدس الركاب دون استخدام أى من ا
يقرب من خمس عشرة دقيقاة مماا سااهم فاى سارعة انتشاار النياران فاى عرباتاه وقاد تضاافرت أخطاائهم ساالفة 

ية والتاى أودت بحيااتهم عالذكر فى التسبب فى إصابة المجني عليهم باإلصاابات الاواردة بالتقاارير الطبياة الشار
 ى النحو المبين بالتحقيقات. عل
من ركاب القطار سالف الذكر وكان ذلك ناشئا عان اهماالهم وعادم مراعااتهم  66تسببوا بخطئهم فى إصابة  -2

للقوانين والقرارات واللوائح على النحو الوارد بوصف التهماة الساابقة فترتاب علاى ذلاك إصاابة المجناي علايهم 
 المرفقة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.باإلصابات الواردة بالتقارير الطبية 

بصفتهم موظفين عموميين "موظفين بالهيئة القومية لساكك حدياد مصار" تساببوا بخطائهم فاى إلحااق ضارر  -3
جسيم بأموال الجهة التي يعملوا بهاا وكاان ذلاك ناشائا عان إهماالهم فاى أداء وظاائفهم واخاللهام بواجبااتهم علاى 

الساابقة األمار الاذى ترتاب علياه تفااقم حاادث حرياق القطاار المملاوك لجهاة عملهام  النحو الوارد بوصف التهمة
ونتل عن ذلك تلف سبع من عرباتاه تبلاغ قيمتهاا ملياون وساتمائة وواحاد وثالثاين الاف جنياه علاى نحاو ماا ورد 

 بالتحقيقات. 

 ثالثاً: المتهمون من الثامن حتى األخير:
ة ماال مان األماوال العاماة واساتخدامه أهملاوا فاى تزوياد القطاار رقام بصفاتهم سالفة الذكر ومعهود إليهم بصيان

بعدد كاف من أسطوانات اإلطفاء الستخدامها فى حاالت الطوارئ ولم يتحققوا من صالحية الموجود منها  832
على نحو عطل االنتفاع بها مما عرض سالمة الركاب للخطر وقد ترتاب علاى هاذا األهماال مان جاانبهم وقاوع 

 يق القطار الذى نجم عنه وفاة وإصابة أكثر من أربعمائة شخص وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.حادث حر
، 238، 213مكرر هاـ ،  119،  2، 1مكرر ب  116، 1مكرر أ فقرة  116وطلبت عقابهم طبقا لمواد االتهام 

 الثبوت إلى شهادة كل من:من قانون العقوبات وحيث أن النيابة العامة ركنت فى إسناد االتهام وأدلة  244
 باإلدارة العامة للدفاع المدنى بمديرية أمن الجيزة. -العقيد/ محمود عبد الحميد سعد  -1
 باإلدارة العامة للدفاع المدنى بمديرية أمن الجيزة.     -مقدم/ على سيد عبد العال  -2

 شعبة الهندسة جامعة القاهرة. - أستاذ التخطيط والنقل والسكك الحديدية  -دكتور/ بولس نجيب سالمة  -3
المعااايرة بكليااة الهندسااة جامعااة وأسااتاذ وماادير معماال القياسااات  -دكتااور/ ثااروت وزياار أبااو عاارب عطيااة  -4

 القاهرة.
رئيس شعبة البحوث الهندسية باالمركز القاومي للبحاوث وأساتاذ الهندساة  -دكتورة/ الهام أبو الفتوح الزناتى  -5

 الكيمائية. 
 أستاذ القوي الكهربائية بجامعة عين شمس.  -مد عبد الرحيم محمد بدر دكتور/ مح -6
 مدير إدارة الحرائق والمفرقعات بالمعامل الجنائية بوزارة الداخلية. -العميد/ محمد أحمد عامر أمين  -7
 أستاذ/ البرلى ميراتسا بالمركز القومي للبحوث. -دكتور/ بدران محمد بدران  -8
 مدير إدارة الدفاع المدنى والحريق بمديرية أمن الجيزة. -حسن حسين لواء شرطة/ محمد  -9

 ومعاون قسم الحركة بالورشة.  -ناظر حوش ورشة أبو غاطس  -سعيد أحمد محمود عبد الرحيم  -10
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بأنااه أخطاار بالحااادث بعااد  -باااإلدارة العامااة للاادفاع الماادنى بااالجيزة  -إذ شااهد العقيااد/ محمااود عبااد الحميااد سااعد 
محطة العياط بدقائق فانتقل على الفور حيث شاهد عربات القطاار السابعة مشاتعلة فقاام وقاوات اإلطفااء  تجاوزش

حكااام غلااق األبااواب إل االمصاااحبة لااه بالعماال علااى إخماااد الحريااق إلااى أن تمكاان ماان ذلااك بصااعوبة بال ااة نظاار
فاء بعربات القطاار السابعة الخاصة بالعربات وأضاف أنه تبين له عقب إخماد الحريق عدم وجود أية وسائل إط

 المحترقة.
وقرر الشاهد الثاني المقدم/ على سيد عبد العال على باإلدارة العامة للدفاع المدنى بمديرية أمن الجيزة أنه أنتقل 

ليجاد العرباات  -بعاد دقاائق  -لاه  مع الشاهد السابق إلى مكان الحاادث فاور إخطاارش وقاوات اإلطفااء المصااحبة
م النياران غيار عاادى وتمكان وزماالءش مان إخمااد النياران ولام يجاد بالعرباات المحترقاة أياة السبعة مشاتعلة وكا

 وسائل إطفاء. 
وحيث أنه بسؤال الدكتور/ بولس نجيب ساالمة أساتاذ التخطايط والنقال والساكك الحديدياة بكلياة الهندساة جامعاة 

أناه وزماالءش توجهاوا إلاى مكاان  -الحاادث ت النياباة العاماة تشاكيلها فاور أمرالقاهرة ورئيس اللجنة الفنية التي 
الحادث فى اليوم التالي حيث قااموا بمعايناة عرباات القطاار المنكاوب ساواء المحترقاة منهاا أو الساليمة التاى تام 

 -للحرياق وهاى العرباات التاساعة وماا بعادها  شفصلها عن العربات المحترقة بعد اكتشااف قائاد القطاار ومسااعد
ن الجهة القبلية هي منطقاة بداياة الحرياق الاذى أمتاد إلاى مأن مؤخرة العربة الثانية  خلصت اللجنة وبإجماع إلى

باقي عربات القطار بسرعة كبيرة نتيجة عدم وجود أية وسائل إطفاء داخل العربات وأضاف أنه مما سااهم فاى 
لادى اللجناة مان تفاقم الحادث والخسائر تكدس عربات القطار بالركاب بصورة غير مقبولة إضافة إلاى ماا ثبات 

فحص فرامل الطوارئ والتى تبين عدم استخدامها أثناء الحادث كما ثبت للجنة عند معاينة العربات السليمة مان 
ا وبسااؤاله أمااام معلااى أسااطوانتي إطفاااء ثباات ماان الفحااص عاادم صااالحيته 5، 4ذات القطااار عثاار بااالعربتين 

ث احتماااالت للحااادث عماال تخريبااى أو الماااس المحكمااة ردد ذات األقااوال وأضاااف أنااه كااان أمااام اللجنااة ثااال
وانتهات اللجناة إلاى تارجيح السابب الثالاث  -موقاد كيروساين أو بوتاجااز  -الكهربائي أو مصادر إشاعال مباشار 

وإجابة على استنتاج المحكمة قال أن هذا هو السبب المرجح، وشارح ذلاك قاائال اناه يفتارض أن هنااك مجهاوال 
الصا ير الاذى يصاطحبه ركااب هاذش القطاارات عاادة ضامن متعلقااتهم إلعاداد  أشعل موقاد الكيروساين أو ال ااز

فأمسااكت النيااران بأجسااام محيطااة بالمكااان سااريعة االشااتعال وماان ثاام زاد  - المعساال –الشاااي أو تناااول الاادخان 
وأن كل ما كان يحيط بمكاان الحرياق ساريعة االشاتعال بادءاً  -كما قال  -اللهب وتعذر السيطرة عليه خصوصا 

ن مالبس الضحايا المصنوعة كلها من مادة البوليستر أو البطاطين والمتعلقات التي عثر على بقاياهاا محترقاة م
فى العربات فضال عن أن العربات نفسها أرضها وسقفها ودهاناتها والمواد المصنوعة منها والمقاعد كلها مواد 

والبوليساتر والبوياات والقناالتكس وكاان يتعاين كاإلسافنل والخشاب الحبيباى واألبلكااش -قابلة وسريعة االشتعال 
ة االشاتعال وهاذا التارجيح ئااستخدام مواد بديلة فاى صاناعة العرباات تكاون غيار قابلاة لالشاتعال أو بطي ةمراعا

مفترض كما يقول الدكتور بولس رئيس اللجنة أن هذش النيران بعاد توهجهاا صاادفت هاذش األشاياء وأمساكت بهاا 
رجح لادى اللجناة وفااى ماعليهاا فكانات الكارثاة وقارر الشااهد أن هاذا هاو االحتماال الومان ثام تعاذرت السايطرة 

لام يوجاد فاى مكاان الحاادث أو العرباات أياة أثاار لمتفجارات أو باودرة مماا قاد  ألنهالمقابل نفى العمل التخريبي 
ئي هاو السابب فاى نه نفى وأعضاء اللجنة أن يكاون المااس الكهربااأتستخدم فى مثل هذش األعمال التخريبية كما 

سافل العرباات أن اللجنة بها متخصصين فاى مجاال الحرائاق والكهربااء وحتاى التوصايالت التاي آلشعال النار إ
تارق منهاا كاان بفعال النياران ولام يكان ح"الكابالت سليمة" غير محترقة كما أن هناك توصيالت العربات التي ا

 حهرجح لادى اللجناة هاو التفساير األول الساابق شارى االحتمال الماضحالماس هو مصدر هذش النيران ومن ثم ي
ضاف أن الزحام الشديد هو الذى ساهم بازديااد حجام أغاز و موقد كيروسين أو -والخاص بمصدر لهب مباشر 

ى تادخل مان القاائمين علاى أمار القطاار تادارك الكارثاة فاى الوقات المناساب أو قارر أن الوقاات أمناع  -الكارثاة 
عاذر تنيران فى مثال ظاروف هاذا القطاار هاو مان أرباع إلاى ساتة دقاائق وبعاد ذلاك ت المناسب للسيطرة على أية

السيطرة عليه وأضااف أن الطفاياات المشاار إليهاا أماا أنهاا كانات غيار موجاودة ولاو كانات موجاودة فهاي غيار 
حرياق بادأ ضااف أن الأمؤثرة أو فعالة فى مثل هذا الحين وإن تأثير هذش الطفايات ال يتجاوز المتر المرباع !!! و

من مؤخرة العربة الحادية عشر من القطار وامتد إلى باقي العربات وتبينت اللجنة ذلك من أثار الحريق ومكاان 
تكدس الجثث فى العربات وإذا واجهته المحكماة بإمكانياة أن يكاون هنااك عمال تخريباى أو باودرة حارقاة ألقات 

سااعد علاى سارعة انتشاار النياران وحجمهاا الهائال على القطار نفى ذلك لعدم وجاود أثاار تباين ذلاك وأن الاذى 
مااؤخرة  -سارعة الرياااح ألن القطااار كاان متجهااا إلااى الجهااة القبلياة والرياااح تقااذف باللهااب إلاى الجهااة البحريااة 
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ولام  خساائرغير طبيعية هو الذى ساعد على زياادة حجام الضاحايا وال ةروصبكما أن تكدس الركاب  -العربات 
فى وقت مناسب وقاد ثبات للجناة  -المرجح فى تقرير اللجنة  -ى النيران أو مصدرها يتمكن أحد من الوصول إل

 أومن الفحص المعملي أن الطفايات التي وجدت اللجنة بعضها فاى عرباات القطاار لام تكان صاالحة لالساتعمال 
لام تحتارق فاى  كما قال الشاهد عاينت العربات التي -مع مالحظة أن اللجنة  -المادة التى مألت بها غير مؤثرة 

اليااوم التااالي وفااى ال اااطس عقااب عااودة القطااار ماان رحلتااه إلااى أسااوان النااه عنااد الحااادث سااارع قائااد القطااار 
ومساعدش بفصال العرباات مان التاساعة إلاى األماام واساتمر القطاار فاى رحلتاه إلاى أساوان حساب األوامار التاي 

للتماوين وهاو ماا حمال الادفاع علاى التشاكيك وتوقف القطار فى المنياا  -صدرت له من إدارة الحركة المركزية 
 كون قد زود بها فى المنيا أو أسوان. تفى وجود هذش الطفايات أصال فى القطار واحتمال أن 

وحيااث انااه بسااؤال الاادكتور ثااروت أبااو عاارب عطيااة األسااتاذ بكليااة الهندسااة جامعااة القاااهرة وماادير القياسااات 
بمضمون ما قررش الشاهد السابق رئايس اللجناة واضااف أن الثابات والمعايرة بكلية الهندسة جامعة القاهرة قرر 

علميا أنه باإلمكان السيطرة على مثل الحريق الذى شب فى القطار شريطة أن تبذل جهود اإلطفاء خالل مدة ال 
إلى حد انعدامها قد حال دون إمكانية السيطرة علاى الحرياق فاى  اإلطفاءن قصور وسائل أتتجاوز اربع دقائق و

كما أن تكدس الركاب قد اساهم بصاورة فعالاة فاى سارعة اشاتعال النياران وامتادادها إلاى بااقي العرباات  -دش مه
واضاف الشاهد أن سبب الحادث مصدر لهب مباشار صاادفه أجساام وماواد ساريعة االشاتعال تتمثال فاى الماواد 

كمالباس الركااب والماواد  المصنوعة من البوليساتر ومشاتقات البتارول هاي بطبيعتهاا ساريعة وشاديدة االشاتعال
المصنوعة منها محتويات العربات كاألرضيات البالستيك والقنالتكس واغلب متعلقات الركاب كما أسافرت عان 
ذلك معاينة محتويات الركاب التي عانيتها اللجنة فضال عن سرعة الريااح وسارعة القطاار وأضااف الشااهد أن 

ل والتارجيح باالنظر إلاى أثاار الحرياق وحجماه باالنظر إلاى خبارة هذا الذى انتهت إليه اللجنة على سبيل االحتما
أعضاءها وإذ سألته المحكمة أال يكون هاذا التسابب علاى سابيل القطاع قارر أن ذلاك كاان يقتضاي أن تكاون مان 
شاهد بدايته عند اشعال موقد كيروسين أو ال از وهو لم يحدث ومن ثم لم يكان أماام اللجناة أال التارجيح واألخاذ 

اآلثاار التاي عثارت عليهاا اللجناة وخبارة أعضااءها واالحتماالت بالنظر إلى ظروف الحادث ومالبسااته بإحدى 
واضاف انه لم يكن بالقطاار والعرباات المحترقاة أياة وساائل إطفااء وان وجادت فيهاا معدوماة األثار الن اللجناة 

غيار صاالحتين والماادة عثرت فى العربات التاي لام تحتارق وعقاب عودتهاا مان أساوان علاى أساطوانتي إطفااء 
فحتى ولو كانت هناك طفايات من هذا النوع أيا كان عاددها فهاي غيار ماؤثرة  هالمملؤتين بها غير صالحة وعلي

واشار الشاهد إلى انه اشترك فى العديد من اللجاان كأساتاذ متخصاص فاى الجامعاة ولسايادته عادة لجاان وأشاار 
ه العرباات وحتاى البوياات يوجاد مااواد ناتعال مماا تصانع مإلاى ضارورة مراعااة اساتخدام ماواد غيار قابلاة لالشا

خاصة وعازلة كما أن وسائل اإلطفاء الموجودة حاليا غير مؤثرة ويوجد وسائل أخرى حديثاة وهاى وأن كانات 
كبر بكثير مان هاذش التكلفاة علاى المادى البعياد ألرواح الركااب وممتلكاات الهيئاة أأن العائد  تزيد التكلفة قليال إال

فايات الموجودة والتى عاينتهاا اللجناة ساواء فاى العرباات الساليمة أو حتاى فاى مخاازن الهيئاة م شوشاة ألن الط
ومجهولاة المصادر وأكاد الادكتور أباو عارب فاى شاهادته علاى أن ماا انتهات إلياه اللجناة مان سابب الحرياق هااو 

سافل العرباات كانات أن التوصايالت ألالمرجح ونفى أن يكاون للمااس الكهرباائي دخال فاى حدوثاه أو التخرياب 
سااليمة ألنهااا محميااة بجااراب ماان المواسااير الصاالب كمااا أن التوصاايالت الداخليااة التااي احترقاات كاناات ماان أثااار 

للعمل التخريبي فاللجنة لم تجدش فى أثاار الحاادث أو الركااب  هالحريق ولم تكن هي مصدر الحريق إذا أن ما قال
وتأكاد هاذا االحتماال مان العثاور علاى مواقاد كيروساين وغااز  ما يشير إلى استخدام مثل هذش الوسائل أو الماواد

 ا يرجح االحتمال الذى ذهبت إليه اللجنة. مص يرة محترقة ضمن مخلفات العربات م
انه بسؤال الادكتورة الهاام أباو الفتاوح الزنااتى رئايس شاعبة البحاوث الهندساية باالمركز القاومي للبحاوث  يثوح

ال يخرج عن مضمون الشهود السابقين وأضافت أن هذا الحرياق ولاد قوياا  اموأستاذ الهندسة الكيميائية قررت ب
المقررة العادياة كتلاك الموجاودة فاى القطاار وغيار صاالحة وحتاى ولاو  اإلطفاءبوسائل  هويصعب السيطرة علي

كانت صالحة يصعب السيطرة على مثل هذا الحريق باساتخدامها ونفاى أن يكاون سابب الحاادث مااس كهرباائي 
 أجسام أو أشياء سريعة االشتعال.  هأن سببه لهب مباشر قابلوتخريبى  أو عمل

وحيث انه بسؤال الدكتور محمد عبد الرحيم محمد بدر أستاذ القوى الكهربائية بكلية الهندسة جامعة عاين شامس 
كمة عماا سؤاله فى المح دقرر بذات الظروف الذى قال بها الشهود السابقين وعدد ذات األقوال أمام المحكمة عن

التدخل لمحاصرة النيران فى مرحلته األولى نفى ذلاك مقارراً أن هاذا  هذا كان فى إمكان عمال القطار أو مشرفإ
األمر كي يتحقق يفتارض أن أياا مان هاؤالء يكاون إلاى جاوار طفاياات الحرياق أو فرامال الطاوارئ وهاو ماا ال 
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الوصااول إلااى مكااان الطفايااات أو فراماال  توجااد كمااا أن الزحااام الشااديد كااان ساايحول بياانهم وبااين أى فاارد فااى
الطوارئ ونفى الشاهد أن يكون الماس الكهربائي هاو سابب الحاادث باالنظر إلاى ماا شااهدته اللجناة مان ساالمة 
التوصيالت الكهربائية الم ذية للعربات وسالمة الكابل الرئيسي اسفل العربات والذي كان مخفيا داخال ماساورة 

دث هاو ماا انتهات إلياه اللجناة مان مصادر مباشار للهاب صاادفه أجساام أو أشاياء حديدية ومن ثم كان سبب الحاا
 باقي الشهود من أعضاء اللجنة.  هسريعة االشتعال على نحو ما ساق

وحيث اناه بساؤال العمياد محماد أحماد عاامر أماين مادير إدارة الحرائاق والمفرقعاات بالمعامال الجنائياة باوزارة 
حجام الحرياق مماا أدى إلاى انصاهار الزجااج واأللمونياوم  هى مكان الحاادث هالانه عندما انتقل إلأالداخلية قرر 

وأن أثار الحادث وخبرة أعضاء اللجنة هي التي رجحت أن يكون سبب الحادث هو مصدر لهب مباشر صاادفه 
ة منهااا العربااات وكااان لساارعة الرياااح عنصااأجسااام سااريعة االشااتعال كمالبااس الركاااب ومتعلقاااتهم والمااواد الم

ن القطاار ظال مساتمر فاى سايرش لمادة أثر كبير فاى زياادة حجام النياران وبالتاالي أثاار الكارثاة سايما وأطار والق
 دقيقة مشتعال.  15، 12حوالي 

بسؤال الدكتور بادران محماد احماد بادران أساتاذ الباوليميرات باالمركز القاومي للبحاوث ردد ماا جااء  هوحيث أن
صدر لهب مباشر وسرعة القطار والرياح وعدم توقف القطار فاوراً بأقوال أعضاء اللجنة وارجع الحادث إلى م

إدى إلى زيادة حجم الكارثة وقرر أنه كان حريقا هائال باالنظر إلاى اآلثاار التاي شااهدها فاى العرباات المحترقاة 
 دقيقة. 15والقطار ظل مشتعال ومستمرا فى سيرش لمدة حوالي 
دارة الاادفاع الماادنى والحريااق بمديرياة أماان الجياازة عضااو وحياث أنااه بسااؤال اللاواء محمااد حساان حسااين مادير إ

اللجنة شهد بما شهد به أعضاء اللجنة سيما األول والثاني زمالءش فاى إدارة الادفاع المادنى باالجيزة الاذين اناتقال 
ناه صاعد إلاى عرباات القطاار فاور وصاوله وعقاب إطفااء العرباات أ وأضافخطارهما إإلى مكان الحادث فور 

كام  لام ياتم الاتحفظ عليهاا فاى زحماة الحادث  18 ةزنا ىعلى اسطوانة بوتاجاز من الحجم المنزلا المحترقة عثر
وكان كل ما ش له هو إخالء المكان منها تفاديا ألثاار انفجارهاا واضااف أناه يعمال فاى مجاال اإلطفااء مان عاام 

قاوات اإلنقااذ والادفاع ن الحريق كان هاائال ولام تاتمكن أكثر من ثالثة آالف حريق وأواشترك فى إطفاء  1964
ال بعاد نقال العرباات إال بعد جهد كبير ولم تتمكن القوات من دخاول العرباات إالمدنى من السيطرة على النيران 
نه لام يشااهد أياة طفاياات حرياق فاى القطاار وهاو أكم عن مكان بدايته وقرر  2المحترقة إلى مكان يبعد حوالي 

العيااط اقارب  مطااف خطاار نقطاة إمكاان الحاادث عقاب دقاائق مان من أول القوات وزميليه الاذين وصالوا إلاى 
نقطة إلى مكان الحادث وكما أضاف انه حتى لاو كانات الطفاياات موجاودة ماا كانات لتاؤثر فاى الحرياق لحجماه 

كما أن شدة الزحام ما كانت لتمكن اى أحد من الوصاول إلاى مكاان  -الكبير وشدة النيران واللهب المنبعث منها 
، 15، 12ال بعاد اشاتعال النياران بحاوالي إى بدايتها أو أثناء الحريق فضاال عان أن القطاار لام يتوقاف النيران ف
 دقيقة. 
نه بسؤال سعيد أحمد محمود عبد الرحيم ناظر حوش ورشة أبو غاطس ومعاون قسام الحركاة بالورشاة أوحيث 

كافاة أعماال الصايانة ألي قطاار قبال قرر أن المنوط به االحتفاظ بسجل استعداد القطاارات الاذى يثبات باه تماام 
رحيلااه ويزيلااه مهناادس ومالحااظ الورديااة بتوقيعهمااا تاادليال علااى صااالحية القطااار للساافر ويضاايف أن المتهمااين 

بمااا يفيااد قيامهمااا بكافااة أعمااال  832بااذات السااجل قاارين القطااار  19/2/2002األول والثاااني قااد وقعااا بتاااري  
ضااف اناه أافر اساطوانات اإلطفااء بالقطاار وصاالحيتها لالساتخدام والصيانة التي تشمل مان باين ماا تشامله تاو

 بم ادرة  ورشة الصيانة. شب ير توقيع المتهمين على السجل بما يفيد ذلك ما كان يؤذن لقائد
 -وحيث أن النيابة العامة أوردت فى نهاية قائمة الشهود ومالحظتها المتمثلة فيما يلي: 

المشكلة بمعرفة النيابة العامة أن أسباب الحريق انه شب نتيجاة مصادر حاراري ثبت من تقرير اللجنة الفنية  -1
ذو لهب كأحد مواقد الكيروسين أو ال از التي تم العثور عليها بمخلفات الحريق وأن الحريق بدأ بمؤخرة العربة 

ساائل إلطفااء وامتد منها إلى بااقي العرباات كماا اثبات التقريار تكادس العرباات بالركااب وخلوهاا مان أياة و 11
ن استخدام فرامل الطوارئ قد ساهم بصورة بال ة فاى انتشاار عالحريق وقعود المتهمين من الثالث حتى السابع 

 إلى باقي العربات.  شالحريق وامتداد
ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن الحريق قاد شاب نتيجاة اتصاال مصادر حاراري ساريع ذو لهاب مكشاوف  -2

حريق ـ بمؤخرة العربة الثانية مان العرباات السابع المحترقاة مان الجهاة القبيلاة ـ وهاى بمحتويات منطقة بداية ال
العربة الحادية عشرة من الجهة البحرية ـ كلهب أحد مواقاد البوتاجااز أو الكيروساين التاي عثار عليهاا بمخلفاات 

ان بالقطاار شادة الريااح الحريق ومنها امتدت تأثيرات الحريق إلى باقي العربات ـ وقد سااعد علاى انتشاار النيار
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نتيجااة عاادم توقااف القطااار واسااتمرار ساايرش وبساارعة عاليااة والنيااران مندلعااة بااه وقااد تاام رفااع عينااات ماان بقايااا 
مخلفات الحريق بمنطقة بداية الحرياق بماؤخرة العرباة الثانياة وتحويلهاا إلاى إدارة الفحاوص المعملياة واسافرت 

تشاير لسابق وجاود اساطوانة بوتاجااز بتلاك  ةالبوتاجااز وبحالا الفحوص المعملية على احتوائهاا علاى أثاار ل ااز
كماا  -من الناوع المعتااد اساتخدامه فاى المناازل -العربة وقرر رجال اإلطفاء انهم عثروا على اسطوانة بوتجاز 

اسفرت الفحوص المعملية أيضا على أسطوانتي الفريون وعلى العينات التي تم رفعها من مخلفات الحريق على 
نه عثر بالعرباات السابع المحترقاة التاي دمرهاا الحرياق أكما جاء بالتقرير أيضا  -ا على غاز البوتاجاز احتوائه

علااى عاادد ماان مواقااد الكيروسااين ذات الشااريط وجميعهااا متعرضااة لحاارارة ونيااران الحريااق وبحالااة تشااير إلااى 
 معاصرتها لبدء نشوب الحريق وتبين وجود بعضها فى وضع تش يل وقت حدوث الحريق 

ثبت من معاينة النيابة العامة للعربات المحترقة للقطار المنكوب خلوها مان أياة وساائل إطفااء كماا ثبات مان  -3
ت معاينتهاا عقاب عودتهاا مان أساوان خلوهاا مان وساائل اإلطفااء عادا مامعاينة العربات الساليمة لاذات القطاار ت

 جهازان ثبت عدم صالحيتهما لالستعمال. 
لدفاع المدنى والمرفق بتقرير اللجنة الفنية بمعرفة النيابة العامة والساابق اإلشاارة إلياه ثبت من تقرير إدارة ا -4

كمااا ثباات ماان ذات التقرياار أن  -لااى أقااوال أعضاااءها خلااو عربااات القطااار المحترقااة ماان اى وسااائل إطفاااء إو
ة أساافر عاان عاادم الفحااص الفنااي ألسااطوانتي اإلطفاااء المضاابوطتين فااى العربااات السااليمة بمعرفااة النيابااة العاماا

ن إحااداهما مملااوء بمياااش بهااا كميااة كبياارة ماان الصاادأ وانتهاااء فعاليااة المااادة الموجااودة أصااالحيتهما لالسااتعمال و
عادم إجاراء صايانة لالساطوانتين مناذ زمان بعياد  -كماا تباين  -بداخلها والالزماة لططفااء باألساطوانة األخارى 

لى مجموعة الرأس وال تعمل إطالقاا نتيجاة تأكلهاا مان جاراء من الصدأ ع ةبداللة أن إحداهما تعلوها كمية كبير
 الشديد.  أالصد

نسبت النيابة العامة فاى مالحظاتهاا إلاى المتهماين مان الثالاث إلاى الساابع انهام اعترفاوا فاى تحقيقاات النياباة  -5
مان اساتيفاءش تقصيرهم فى أداء واجابهم بفحاص العرباات قبال قياام القطاار مان المحطاة الرئيساية للتأكاد بالعامة 

لوسائل األمان واسطوانات اإلطفاء وانهم دأبوا على ذلك منذ مدة طويلاة واضاافوا فاى اقاوالهم كماا تارى النياباة 
 ان القطار لم يكن مزوداً بأية وسائل إطفاء فضال عن عدم صالحية بعض ابواب القطار وخلوها من المقابض. 

التحقيقات بأنهما قاما بالتوقيع علاى ساجل اساتعداد القطاار رقام اقر المتهمان األول والثانى لدى استجوابهما ب -6
 عمال الصيانة واستيفائه لوسائل الوقاية من الحريق.أبما يفيد تمام  832

قرر المهندس محمود ساامى أحماد عاويس مادير عاام الاورش باابو غااطس بالتحقيقاات باأن توقياع المتهماين  -7
ن تاأخير القطاار أإجراء وجوبي ال يتحرك القطار ب يار اساتيفاءش و األول والثانى على سجل استعداد القطار هو

 بسبب عدم اكتمال اعمال الصيانة يعرضهما للجزاء. 
متوفياا قاد حادثت مان  361ثبت من تقرير الصافة التشاريحية المرفقاة ان وفااة المجناى علايهم الباالغ عاددهم  -8

صاادمة عصاابية ادت إلااى الوفاااة وأن  جااراء اصااابتهم بحااروق تفحميااة واصااابات هرسااية ومااا صاااحبها ماان
 االصابات جائزة الحدوث من حريق القطار. 

لت التقارير الطبية المرفقة باألوراق أن اصابات المجنى عليهم الذين اصايبوا مان جاراء الحاادث وعاددهم قا -9
 مصابا بأصابات مختلفة جميعها جائزة الحدوث من حريق القطار.  66
الاواردة اسااماؤهم بالتحقيقاات علااى خلاو عرباات القطااار مان أيااة وساائل إلطفاااء تاواترت اقاوال المصااابين  -10

 الحريق.
لك عبد الحميد عبد الملك مفتشى التذاكر بالقطار بعدم وجاود اياة مقرر كل من محمود محمد محمد وعبد ال -11

 وسائل إطفاء لعربات القطار. 
ئة بمسئولية المتهمين من الثالث حتى السابع عن قرر أحمد شريف الشي  الرئيس السابق لمجلس ادارة الهي -12

 تكدس عربات القطار بالركاب.
قرر المهندس عيد عبد القادر متولى رئيس مجلس إدارة الهيئة بمسئولية المتهمين مان الثالاث حتاى الساابع  -13

 عن تكدس القطار بالركاب وعدم اتخاذهم اية إجراءات للحد من تلك الزيادة.
ادوارد ايليااا عباادش ماادير الهيئااة للمنطقااة المركزيااة أن المتهمااين ماان الثالااث حتااى السااابع لاام قاارر المهناادس  -14

 . هومن ثم بمسئوليتهم عن تفاقم هيتبعوا اية إجراءات مما توجبه تعليمات الهيئة سواء قبل الحادث أو بعد وقوع
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صايانة اباو غااطس ياوم الهيئاة والمشارف العاام علاى ورش  ىقرر إسماعيل محمد إساماعيل كبيار مهندسا -15
الحادث انه لام يعناى بالتأكاد مان قياام المتهماين األول والثاانى باإداء عملهاا وانهماا المسائوالن عان القصاور فاى 

 قائمة االتهام.  د فىلم ير -اعمال الصيانة بالقطار 
رش أبو غاطس ثبت من تقرير جهاز األمن الوقائى بالهيئة انه تبين من المرور على قسم الدفاع المدنى بو -16

تراكم اسطوانات اإلطفاء بالقسم دون صيانة وثبت مان التحقيقاات عادم اتخااذ أياة إجاراءات  8/5/2001بتاري  
 بشأن ما تكشف عنه هذا التقرير.

ثباات ماان التحقيقااات أن تكاادس الركاااب داخاال عربااات القطااار وقصااور وسااائل اإلطفاااء كااان ماان األسااباب  -17
 هناأو -ة ما شهد به الدكتور ثروت أبو عرب خبير الحرائق وعضو اللجناة الفنياة المؤثرة فى تفاقم الحادث بدالل

وأن قصور وسائل اإلطفااء وتكادس العرباات  هربع دقائق من وقوعأالسيطرة على الحريق خالل  باإلمكانكان 
الذى ياوفر مر ألافقد القدرة على اخماد الحريق امما قد حال دون ذلك و بالركاب كالهما نجم عن خطأ المتهمين

ن الخطااأ المباشاار وغياار المباشاار سااواء فااى صاادد أمساائولية المتهمااين الجنائيااة عاان الحااادث لمااا هااو مقاارر ماان 
ن تعدد األخطااء الموجباة لوقاوع الحاادث توجاب مسااءلة كال مان اساهم فيهاا اياا كاان قادر أالمسئولية الجنائية و

 غير مباشر مباشراً أو  االخطأ المنسوب إليه يستوى فى ذلك أن يكون سبب
المحكماة قارر اناه  أمااموحيث انه بسؤال اللواء رضا شحاته مساعد وزير الداخلية لشارطة النقال والمواصاالت 

خلفااا للااواء محمااد صااادق أمااين مساااعد  أيااامعقااب الحااادث بحااوالى سااتة  أي 26/2/2002تااولى موقعااه بتاااري  
اناه علام بالحاادث مان وساائل اإلعاالم وأن  الوزير لشرطة النقل وزارة المواصالت السابق واثناء الحاادث قارر

دور شرطة النقل والمواصالت ينحصار فاى تاأمين الركااب والاورش وال دور لهاا فاى التادخل فاى عمال الهيئاة 
استعان بالشرطة موظف الهيئة لضبط ما قد يثير هناك من مخالفات أو جرائم داخل القطارات  إذا إالوموظفيها 

اسااتعان بهااا  وإذاور فاى هااذا المجااال الن دور الشارطة فقااط علااى المحطاات وفاى حالااة الزحاام لاايس للشاارطة د
مستخدمى الهيئة لضبط ما قد يكون هناك من مخالفات كماا أناه لايس للشارطة دور داخال الاورش إال فاى حادود 

 -مقرر من الهيئة وهى التى تملك القرار بشاأنه  أمروجدت وبالنسبة للركوب من داخل الورش فهذا  أنالجرائم 
الدرجاة الثالثاة مفتوحاة بمعناى اناه ال حادود لعادد ركابهاا أو عادد التاذاكر التاى تعطاى للركااب ماان  أنوأضااف 
أن هناك الئحاة لشارطة النقال والمواصاالت صاادرة  وأضافعدد من البشر  أليالركوب فيها متاح  ىالشباك أ

ى الشارطة سالطة التادخل علاى بقرار وزارى تحدد نطاق عمل شرطة النقل والمواصالت وهذش الالئحة ال تعطا
مستخدمى الهيئة وموظفيها إال فى حالة الجرائم داخل القطارات وعندما يساتدعيها مساتخدمى الهيئاة أو الجارائم 
التى يضبطها مأمورى الضبط القضائى من رجال الشرطة عند مرورهم داخل القطارات وبالنسبة للركوب مان 

هى التى تنظم ذلك وهناك غرامة تفرض على مان يادخل الاورش  والهيئة هداخل الورش فال سلطة للشرطة علي
ماان المساائولين السااابقين ماان شاارطة النقاال  أعاادتكمااا أن هناااك مااذكرات  -)ال اااطس( لركااوب  القطااارات 

والمواصالت عن سلبيات العمل داخل مرافق الهيئاة قبال الحاادث ولام يحادث اساتجابة مان القاائمين علاى الهيئاة 
تدخل فى شأن الزحام والمحكمة استوضاحت ماا إذا  أياستجابة محدودة وليس للشرطة  وبعد الحادث كان هناك

 أيضااكانت الشرطة أيضا ال تتدخل عندما ترى قطاراً كقطار الحادث أن الزحام داخلاه ينبا  بكارثاة فنفاى ذلاك 
صادقه على ذلك أثناء الهيئة و أمنال إذا طلب منها ذلك القائمين عن إالشرطة فى هذش الحالة ال تتدخل  أنمعلال 

االستجواب المتهمين الثالث والرابع ممدوح حسن عبد الرحيم وفتحى راشد الذين قاطعا الشااهد طاالبين الحاديث 
وقرر أيضاً أن الشرطة ال تتدخل فى مسايرة القطاار أو  االتهاممن قفص  أخرجتهمالهما المحكمة بعد أن  فآذنت

 إنازالأحادا ال يساتطيع  أنالمتهماين  وأضاافى القطار وهو لم يحدث داخل العربات إال إذا استعان بها مستخدم
الماتهم  –راكب من القطار مهما كان حالة الزحام وانه يطلبها فقط عندما تكون هناك مخالفات أو جرائم وهو لم 

م المتهم ممدوح عباد الارحي وأضافمخالفات سيما البوتاجازات أو مصادر نيران فى قطار الحادث  أيةيشاهد  –
 أثنااء أولاىسير القطار حتى فى حالاة عادم الزحاام ومان بااب  أثناء بوتاجازامواطن أن يشعل  أليانه ال يمكن 

الشرطة ملزمة بتنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئاة وهاو بحكام  أنواستمر الشاهد مساعد الوزير مقرراً  -الزحام 
 .استشاري هيأفى مجلس إدارة الهيئة ور هموقع

 1/4/2002المهندس محمد عرفاه محماود رئايس الهيئاة الحاالى والاذى تاولى منصابه بتااري   وحيث انه بسؤال
عقب الحادث كان يعمل مان قبال رئايس الهيئاة للشائون الفنياة والهندساية ثام شا ل منصاب مستشاار الاوزير مان 

ئاة أنه كال فتارة طويلاة يارفض منصاب رئايس الهي وأضافوانه علم بالحادث من وسائل األعالم  19/6/2000
الهيئة ومشاكلها  أعمالكان طوال فترة عمله لم يكن بعيداً عن  هنأبعد الحادث و إحضارشلكثرة مشاكلها حتى تم 
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 األعيااد أيااموعان ظاروف التشا يل قارر اناه فاى  1980ن الهيئة لام يطارأ علاى لوائحهاا أى تعاديل مناذ عاام أو
كان عليه الحال فى قطاار الحاادث باأمر  كما -طاقتها وهى ستة عشر عربة  ىأقصوالمواسم يضاف للجرارات 

هناك  أنمن ناظر المحطة وعن عالقة شرطة النقل والمواصالت بالهيئة والتش يل سيما فى حالة الزحام أجاب 
تتعااون ماع الهيئاة فاى سابيل آماان الركااب  أنلوائح تنظم هذش العالقة وان كان هناك التزام أدبي على الشارطة 

رطة إنازال الركااب الزياادة إذ لام يتيسار إضاافة عرباات إضاافية والشارطة التاى ورئيس القطار يطلاب مان الشا
يكون هنااك تعااون باين الهيئتاين فاى سابيل  أنمن رئيس القطار والمفروض  إبالغهاالركاب بعد  إنزالتستطيع 

 - هالركاب من عدما إنزالكان فى قطار الحادث قد طلب من الشرطة  أن -الشاهد– الركاب وهو ال يعرف  أمن
 إنازالوانه قد ذكر اناه كاان فاى كفار الادوار عقاب حادوث حاادث كفار الادوار !! ولام يساتطيع ورجاال الشارطة 

 – يتقاااطرون علااى القطااارات حتااى يركبااون فااوق القطااارات - الركاااب –نهاام ألالركاااب الزيااادة ماان العربااات 
اب الدرجاة الثالثاة ال يوجاد حاد رك أنوعن ركاب قطار الحادث قال الشاهد  - إنزالهمومع ذلك يتعذر  - تسطيح
فاى هاذا  وأضاافلعدد ركابهاا أو التاذاكر التاى تعطاى للركااب مان الشاباك حتاى لاو كانات سات عرباات  أقصى

إيصاال  3000تاذكرة فقاط مان الشاباك وفاى ال ااطس حاوالى  23دد اناه بالنسابة لقطاار الحاادث تام "قطاع" صال

 أن مان التاذاكر حاال وقاوف القطاار فاى ال ااطس رغام يستخدمها الركاب فى الركوب فى القطار بادال -غرامة 
تذكرة  700سير القطار قطع  أثناءممنوع بحكم الالئحة وقانون الهيئة !!! وتم  -الورشة  -الركوب من ال اطس 
مة هاذش ئووقدم الشاهد حصراً رسميا وكشف عن حصايلة القطاار فاى رحلتاه المشا أسوانوذلك حتى رحلته إلى 

 .جنيه بما فى ذلك تذاكر الدرجتين األول والثانية ألفعشرة  إحدىفى هذش الرحلة حوالى وبلغ إيراد القطار 
التى تحصل ك رامة بواقع جنيها واحداً جزء منها يذهب إلاى الهيئاة وجازء  هجني 3000أن حصيلة الـ  وأضاف

وياد كال قطاار بعادد انه بالنسبة للطفايات يتعاين تز وأضافإلى العاملين وجزء أخر لشرطة النقل والمواصالت 
كاف من الطفايات فضال عن عادد مان الطفاياات باالجرار الن قائاد الجارار ومسااعدش عنادهما مروناة اكثار مان 
الحركة والتصرف وال يوجد وسيلة اتصال بين خدمة القطار وقائاد الجارار ورداً علاى استيضااح المحكماة عان 

مثال الحرياق الاذى وقاع لام تكان لتجادى  أنعرباات قارر تبريرش لعدم استخدام الطفايات الموجودة بالقااطرة أو ال
 معه استخدام مثل هاذش الطفاياات وكاان اإلجاراء الماؤثر هاو فقاط اساتخدام فرامال الطاوارئ إليقااف القطاار وال

 وأضااففرد استخدامها والزحام مسألة نسبية !!!  أليلعدم استخدام فرامل الطوارئ وكان ممكن  عرف تفسيراي
والثانياة المكيفاة  ى% مان الركااب واألولا89ثالثاة فاى القطاارات التاى تسايرها الهيئاة تمثال ركاب الدرجاة ال أن

انه بشأن المنشور الذى يحدد عدد الطفايات فى الجرار بنااء علاى خطاباات قارر  وأضاف% 11يمثلون حوالى 
ات الموجااودة فااى إلااى الموجااود بالعربااات وعمااا إذا كااان العاااملين بالقطااار اسااتخدموا الطفاياا باإلضااافةهااذا  أن

العربات السبعة المحترقة أجاب بأنه ال يعرف الحقيقة ومن المحتمل أن تكون الطفايات قد احترقت فاى الحرياق 
الحريق كان غير عادى ولم يجدى معه استخدام الطفايات. وحيث انه بسؤال اللواء محماد صاادق حجم  أنإذا  –

عامة لشرطة النقل والمواصالت السابق قرر انه كان يش ل هذا أبو النور مساعد وزير الداخلية ومدير اإلدارة ال
بحاوالى  -إبالغاه عقاب  -باه  إبالغاهشهر قبل تاري  الحادث وانه انتقل إلى مكان الحادث فاور أ ةالوقع لمدة ست

فى الجيزة والقاهرة وعندما وصل كانت النيران ما تازال مشاتعلة وجاارى  اإلطفاءساعة بعد أن اتصل بإدارات 
منهاا وتتعامال فاى عملهاا  واألواماراءها وشرطة النقل والمواصالت تتبع وزارة الداخلياة وتتلقاى التعليماات إطف

بالهيئة وفقا لالئحاة المنظماة لهاذش العالقاة ورجاال الشارطة لهام صافة الضابطية القضاائية داخال القطاارات وإذا 
الركااب إال  إنازالزحاام قارر اناه ال يملاك القاطرات وعن ال أمنبأية جرائم أو مخالفات من القائمين عن  أبل ت

هذا األمر كما ال يمكن منع قطار من التحرك أو راكب من ركوب القطاار  - القائمين على الهيئة -إذا طلب منه 
للفاارد تحاات بنااد تنميااة المااوارد  همقاانن ماان الهيئااة بواقااع جنياا أمااروبالنساابة لركااوب الركاااب ماان ال اااطس فهااذا 

لركاوب القطاار  إيصاالتمنع هذا المواطن الذى يحمل فى يادش مساوأ أو تاذكرة أو  أن وبالتالى ال يمكن للشرطة
 -ذلاك عان طرياق إل ااء هاذا النظاام  أمكنهاولو كانت الهيئة راغبة فى منع المواطنين من الركوب من ال اطس 

دث ولام يحادث الركاب فى قطار الحا إنزالولم تطلب منه شرطة المواصالت  - ةتنمية الموارد لقاء جنيه غرام
 ذلك طوال فترة عمله.

بسؤال محمد ابو النصر قال انه يعمال ماديرا إدارة حركاة بمحطاة القااهرة والاذى قارر ان عملاه هاو  هوحيث ان
القيام بجميع اعمال الحركة وتش يل وسحب القطارات إلى االحواش واضاف إن القطار المنكاوب جااء مان أباى 

القطار عندما يأتى على المحطة من ال ااطس يكاون مساتوفيا كافاة بالركاب والمفروض ان  حمغاطس وهو مزد
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القطاار بأياة ملحوظاات قبال انطاالق  خدماةالشااهد يحمال دفتار ليؤشار فياه اياا مان  -إجراءات اإلمن والصايانة 
 القطار فى رحلته وهو ما لم يحدث.

 7اجد فى عمله الساعة وحيث انه بسؤال سعد احمد محمود ناظر محطة ابو غاطس امام المحكمة قرر انه تو
يحمل دفتر اسمه دفتر استعداد  -الشاهد  -ووجد القطار جاهزاً ومستعداً لرحلته وهو  19/2/2002مساء يوم 

المتهمان  -القطار موقع عليه أمامه كل من المهندس على محمد عامر مشرف الوردية ومحمد احمد إبراهيم 
تعداد بكل ش  من حيث الصيانة والطفايات وكان ذلك الساعة استكمال من حيث االس فيدبما ي -األول والثانى 

وعندما خرج القطار من ال اطس كان مزدحما بالركاب والحوش إيضا مازال  19/2/2002م يوم  11.35
مزدحما بالركاب وواجهت المحكمة الشاهد بما هو ثابت فى الدفتر أن المقصود باستعداد القطار الذى يوقع 

والباكم والنظافة والمياة وان عبارة مما جميعه  -الصيانة  - والثانى هو فقط ما يخص عليه المتهمان األول
على كل قطار يشرف على  عندشوالتى تفيد توقيعهما على الطفايات قرر الشاهد أن هذش العبارة أضافها من 

ً لنفسه من أى مساءلة النه سبق ان سجل الوزير مخالفات على قطا  هر زجاجخروجه من ال اطس تأمينا
ن هذش العبارة تشدداً منه فى سبيل حماية نفسه ويحمل المتهمين األول والثانى أو غيرهما على أمكسور و

 مما جميعه. -التوقيع عليها 
غااطس  أباوداخال  هبسؤال المهندس محمود سامى أحمد عويس مادير عاام ورش أباو غااطس ومكتبا هوحيث ان

ية وكااان يقااوم بعملااه المهناادس إسااماعيل محمااد إسااماعيل ماادير قاارر انااه يااوم الحااادث كااان فااى راحتااه األساابوع
اإلدارة وقرر ان دور ورش ابو غاطس هو تجهيز القطار من كل ما يلزم للقيام برحلتاه وعان القطاار المنكاوب 
قرر أن الثابت من دفتر استعداد القطار مان التأشايرات والتوقيعاات فياه اناه تام تجهياز القطاار مان كال ماا يلازم 

فى العمال  هحادث من المهندس ادوارد واخبرش بالحادث فاتصل بالمهندس إسماعيل الذى كان يقوم مقاموعلم بال
ولوقاية القطار من أى نقاص من ناحية الكهرباء والفرامل والمياة !!!  شواخبرش ان القطار قام فى موعدش وتجهيز

عناد قياماه مان  832ف ان القطاار يحمال رقام يملك قائد القطار أو رئيسه إيقاف القطار وهو ما لم يحدث واضا
فى الذهاب كون تجهيزش من أبو غاطس فى القااهرة، وفاى  833القاهرة إلى أسون وفى رحلة العودة يحمل رقم 

ويجااوز إضااافة أى شاا  إليااه أو صاايانته هناااك قباال رحلااة العااودة وعاان الورقااة  أسااوانماان  شالعااودة يااتم تجهيااز
 انه تم نزعها بمعرفة إدارة التش يل للتحقيق.حركة قرر  10المنزوعة من الدفتر 

وحيث انه بسؤال المهندس عيد عباد القاادر متاولى نائاب رئايس مجلاس إدارة الهيئاة للشائون اإلدارياة والتشا يل 
وعلم بالحادث من المنطقاة المركزياة وانتقال إلاى  31/3/2002حتى  20/2/2002وانه تولى هذش المنصب من 

وعناد وصاوله  آناذاكرئيس الهيئاة الن الاوزير كاان مساافراً إلاى كنادا باحا فاتصال صابا 2مكانه حوالى السااعة 
 بااأقوالمااا جاااء بالنيااران وجااارى عمليااات التبريااد وإذ واجهتااه المحكمااة  أطفااأتتقريبااا  اإلطفاااءكاناات ساايارات 

والناار  2عة يستقيم قوله انه وصل حاوالى الساا ساعات وال أربعالحريق استمر قرابة  أنالشهود واللجنة الفنية 
صاباحاً بعاد إخمااد النياران  6قارر أن ال يتاذكر الوقات تحديادا واناه صاعد إلاى القطاار السااعة  أخمدتكانت قد 

حيث شاهد الجثث المتفحمة وكان عضوا فى اللجنة الفنية التاى رأساها الادكتور باولس وأضااف أن الاوزير كاان 
مهمته ولم ينتقال إلاى مكاان الحاادث حياث  إنهاءبل وقدم استقالته ق 23/2/2002فى مهمة فى الخارج وعاد يوم 

تولى رئاساة الهيئاة بتكلياف بوقد كلف فور الحادث  13/3/2002كان قدم استقالته وتم تعيين الوزير الجديد يوم 
قرار اتخاذش هاو مناع الركاوب مان ال ااطس وقارر أن القطاار لام ياتم قطاع  أولمن رئاسة مجلس الوزراء وكان 

تااذكرة وماان ال اااطس غرامااه حااوالى  23وماان الشااباك  وإياباااتااذكرة طااوال الرحلااة ذهابااا  1300تااذاكر فيااه إال 

غااطس  أباو% وحصايلة غراماة 50ألاف جنياه وتحقاق خساارة حاوالى  20جنيه والرحلة تكلفت حوالى  3000
أن الااذى زاد ماان حجاام  وأضاااف% تااوزع علااى الشاارطة والعاااملين بالهيئااة 25 –% تنميااة مااوارد 75تااوزع 

أنااه حتااى مااع وجااود  وأضااافحااام الشااديد ولاام يكاان ماان الممكاان الساايطرة علااى حريااق بهااذا الحجاام الحااادث الز
يقلال حجام  أنالذى كاان يمكان  ءوالشيالطفايات كان من الصعب على خدمة القطار السيطرة على هذا الحريق 

حجام الكارثاة  فاىمان عشارة دقاائق زادت  ألكثرالقطار إال أن القطار ظل يسير وهو مشتعل  إيقافالكارثة هو 
قدرها جنيها واحداً وهذش ال رامة ليست بديال  ةهذا خطأ وأنه يتم توقيع غرام أنوعن الركوب من ال اطس قال 

حتى ولو كانت سعة  أقصىكمية من التذاكر دون حد  أيعن التذكرة كما انه بالنسبة للدرجة الثالثة الشباك يبيع 
الركااب مهماا كاان حجام الزحاام وعان  إنازالانه ال يمكان  وأضاف !!! العربة مائة راكب وباع خمسمائة تذكرة

دور الشرطة ال يمكنها ذلك ويتعين توعية الجمهور وعان المسائول عان الحاادث قاال أن القادر والزحاام والاذين 
يفعال شايئا  أنفاى مكنتاه  أحادكانوا يستخدمون الشعل وعن إيقاف القطار قرر انه فى مثال هاذا الزحاام لام يكان 
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الركااب وعان الطفاياات قارر أن هاذا  إنازالالقطار والالئحة ال تعطى لخدماة القطاار الحاق فاى  إيقافوال  حتى
 القطار كان من المفروض أن يكون به عدد ثمانية طفايات وال يعلم إذا كانوا "ش الين" من عدمه. 

نائاب كبيار األطبااء وحيث أن المحكمة استكماالً لوجاه الحاق فاى الادعوى ساألت الادكتور رفعات حسانى بخيات 
رئاساة مرفاق الطاب الشارعى الاذى انتقال إلاى مكاان  صابهوالذى تولى بحكم من 22/6/2002الشرعيين بجلسة 

ة فاااور تكليفاااه باااذلك مااان النياباااة العاماااة ياااوم باصاااوقاااام بمعايناااة الجثاااث المحترقاااة والم هالحاااادث فاااور وقوعااا
ء الشاارعيين علااى مسااتوى الجمهوريااة وصاادر قاارار وزياار العاادل بال اااء أجااازات جميااع األطبااا 20/2/2002

طبيباا شارعياً وقاام  92ووضعوا جميعاً فى خدمة المأمورية التى ندبوا لها ووصل عادد مان اشاترك فاى العمال 
األطباء بوضع تقرير خاص لكل جثة أو مصاب تحت اشراف الشااهد ساواء فاى المستشافيات أو المشارحة وتام 

جثاة  108والباقى تم دفناه جماعياا لعادم التعارف علايهم وعادد  جثة 211جثة استلم اهلية المتوفين  359فحص 
مازالت فاى مشارحة زيانهم وكال الوفياات واالصاابات كانات نتيجاة حاروق مان الادرجات النارياة شااملة معظام 
الجسم نتيجة مالمسة لهب النار ولم يجد األطباء الشرعيين مبارر للتشاريح الن سابب الوفااة كاان ظااهراً وحتاى 

سباب اخرى لوفاة البعض فان النيران وحجم االحتراق والاتفحم أضااع هاذش األساباب ومان ثام لام لو كان هناك ا
يقادمون المواصافات ويتعرفاون علاى  ينيكن التشريح مجديا وعن كيفية التعرف علاى الجثاث كاان أهلياة المتاوف

ف انه لام ياتم العثاور م اخذ عينات من الجثث وتم دفنها جماعيا واضاعليهم تلم يتم التعرف  108ذويهم وهناك 
بالجثث على اية أثار بترولية أو مواد أخرى !!! واضاف انه حتى لو كاان هنالاك آثاار لرائحاة بترولياة ضااعت 

ى رائحاة كيروساين أم تمع التفحم والذى كان درجته كبيرة ضاعت معه معالم كثيرة من الجثث واكاد اناه لام يشا
 أو غاز فى مكان الحادث أو فى الجثث. 

ه بسؤال سيد محمد سيد دياب خفير مزلقان كفر قاسم قال انه شاهد النار مشتعلة فى الجزء الخلفي مان وحيث ان
القطار عندما مر عليه وقبل كفر عمار بحوالى خمسة كيلو مترات حيث يقع المزلقاان الاذى يقاف علياه وساارع 

 ل العربات وخارج من الشبابيك.ن الحريق كان داخأإلى اإلبالأ عن الحريق تليفونياً من تليفون المزلقان و
وحيث انه بساؤال الادكتور باولس نجياب ساالمة األساتاذ بكلياة الهندساة جامعاة القااهرة وأساتاذ التخطايط والنقال 
بالكلية ورئيس اللجنة الفنية المشكلة بمعرفة النيابة العامة قرر بمضمون ما جاء بأقواله بتحقيقاات النياباة العاماة 

الفنيااة التااى كااان يرأسااها وقاارر أن اللجنااة وصاالت بكاملهااا إلااى مكااان الحااادث يااوم ومااا جاااء بتقرياار اللجنااة 
ظهاراً وكاان قاد تام نقال العرباات المحترقاة إلاى مكاان أخار غيار الاذى تام فياه الحرياق  1السااعة  28/2/2002

عضاو فيهاا  والذى كان باديا من النظرة األولى انه كان حريقا شديداً لل اية وكانت اللجنة قد اتفقات علاى ان كال
الحريق منفردا ثم اجتمعت اللجنة وانتهت إلى ان سببه مصدر لهب مباشر صاادف أجساام  أسبابفى  هيقول رأي

سريعة االشتعال وساعد على ذلك الرياح وسرعة القطار الذى ظل يسير بسرعة تزيد على التسعين كيلو والنار 
ادى وقامت اللجنة بمعايناة العرباات التاى عاادت األول عن الحريق انه كان حريق غير ع همشتعلة فيه وانطباع

من اسوان لمعرفة المواد الداخلة فاى صاناعة وتجهياز العرباات ووجادت اللجناة ان التجهيازات كانات مان ماواد 
تساعد على االشتعال وغياب أمنى كبير فى صنع العربات وتجهيزها وبعضها جاوز عمر تش يله الثالثين عاماً 

ساوان أو أضايفت أايات أو الطفايات ال تعمل هذا فى العربات الساليمة التاى عاادت مان والعربات لم تكن بها طف
ساوان إلاى أسوان والمنياا الن المعايناة كانات بمشاهادة العرباات عقاب عاودة القطاار مان رحلتاه مان أفى محطة 

واليقاين نفاى  لحاادث علاى سابيل الجازملكانت اللجنة قد توصلت إلى سبب عما إذا وإذ سألته المحكمة  -القاهرة 
ن الااذى انتهاات إليااه اللجنااة كااان احتماليااا ألن اللجنااة وجاادت مواقااد كيروسااين محترقااة وانبوبااة أذلااك صااراحة و

بوتجاز فارغة بدون مانظم وال يساتطيع رئايس اللجناة الجازم عماا إذا كاان اللهاب مصادرش الكيروساين أو ال ااز 
ال تارجيح احتماال مصادر إومان ثام لام يكان أمامهاا ن اللجنة اساتبعدت األعماال التخريبياة أو الباودرة أضاف أو

البوتاجااز الاذى عثار علاى بعضاها محترقاا فاى أثاار الحاادث كماا اساتبعدت  وأاللهب المباشر نتيجة الكيروسين 
ها عاان داللجناة أن يكاون المااس الكهرباائي هاو سابب الحاادث الن الكاابلين الموصالين للتياار اسافل العرباات بعا

الذى تعطل التيار تلقائيا عند حدوث تمااس  -ربوك سليم فهذش الكابالت سليمة واالو ووجدت -بعض مسافة متر 
ذا ما تم التدخل الطفائاه بالميااة إوكان ممكن تدارك الحريق  12، والعربة 11والحريق بدأ فى مؤخرة العربة  -

ثر عليهاا بالقطاار عقاب ضاف أن الطفايات التى عأأو المواد الرغوية والتى لم تكن موجودة بالقطار وعرباته و
 هسوان لم تكن فى حالة صالحة لالساتعمال وحتاى لاو كانات كاذلك لماا كانات لتاؤثر فاى الحرياق ألناأعودته من 
وعاان ساابب تفاااقم الحاادث قااال عاادم توقااف القطااار وسارعة الرياااح والزحااام الشااديد إذ كااان فااى  !!! غيار عااادى
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فضاال عان غيااب وعاى األمان واالماان لادى جمياع راكاب  100فرد وطاقتهاا  3000، 250العربة الواحدة من 
 العاملين بالهيئة.

ومادير معمال القياساات بكلياة الهندساة  أساتاذالدكتور ثاروت أباو عارب عطياة  ىلمعت إوحيث أن المحكمة است
 أسباباللجنة التى أمرت النيابة العامة بتشكيلها لمعاينة القطار ومعرفة  أعضاء أحدجامعة القاهرة قرر أنه كان 

الحادث ووصلوا إلى مكان الحادث فى اليوم التالى مع السادة وكالء النائب العام وكان االتفاق علاى أن كال مان 
علاى أن سابب الحاادث هاو  باإلجمااعثم اتفقت اللجنة  وأسبابهع تصورش الخاص عن الحادث ضأعضاء اللجنة ي

فاى أثاار الحاادث  ةمحترقا زالبوتاجااولهب مباشر من موقد كيروسين أو بوتاجاز لوجود بعض مواقد كيروسين 
واستبعدت اللجنة الماس الكهربائى لوجود الكابالت الرئيسية مبعدة عن بعضها وكانت ساليمة وكاذا التوصايالت 

يضاً العمل التخريبى والمفرقعات والبودرة الحارقة لعدم وجاود أثاار تادل عليهاا فاى العرباات أواستبعدت اللجنة 
لرائحاة  آثاارأن اللجنة عثارت علاى  وأضافى وجدت فى العربات السبعة المحترقة أو فى متعلقات الضحايا الت

 أنااهقااررت  إنمااا زبوتاجاااالكيروسااين واضااحة فااى مالبااس الضااحايا وأوضااح أن اللجنااة لاام تحاادد كيروسااين أو 
يحادد المصادر الحارارى  أنمن مواد قابلة وساريعة االشاتعال وال يمكان لاه  هما قابل أشعلمصدر حرارى قوى 

كمصادر حارارى جاائز فاى تقادير اللجناة علاى سابيل  زالبوتاجاالكنه ليس ماسااً كهربائياا وموقاد كيروساين أو و
% 100احتماال مارجح بنسابة  هاالحتمال المرجح الن علم الحرائق يقوم على نظرية االحتماالت وال يوجاد لديا

 أن وأضاافتى غلبت هذا االحتمال % مواد بترولية سريعة وأثار الحادث هى ال75االحتمال ال الب بنسبة  إنما
طفاياات  أساوانطفايات ووجدت اللجنة فى القطار عقاب عودتاه مان لماكن أاللجنة لم تجد طفايات ولكن وجدت 

والمواد التى بداخلها م شوشة ومجهولة المنشأ والبيانات التى عليها غير دقيقة أو  لالستعمالولكن غير صالحة 
زيدوا علاى ذلاك كثيارا ي أناف عن عدد الضحايا انهم كان من الممكن صحيحة وهو ما يمثل غش تجارى وأض

لوال تصرف قائد القطار الذى فصل العربات المحترقة عن باقى العربات فور توقف القطار والقصور الموجود 
 أنفى العربات من حيث وسائل اإلطفاء المناسبة وعدم تدريب العاملين أو مرايات لدى قائد القطار يمكن معهاا 

وبااقى العرباات وطااقم القطاار وساماح الهيئاة  شيرى ما يرى خلف القاطرة وعدم وجود وسيلة اتصاال باين قائاد
 هبدخول الركاب إلى العربات يحملون معهم مواد سريعة االشتعال كال هاذا قصاور سااعد علاى الحاادث ونتائجا

القطاار كاان مساتوفيا لكال  أنت باه أن القاول باأن دفتار تاأمين الحركاة والتشا يل الثابا وأضافتسأل عنه الهيئة 
قطااع الشاااهد بااأن هااذش إجااراءات وعمليااات روتينيااة ودفتريااة الن إجااراءات تااأمين  ةوالسااالم األمااانعواماال 

كماا يقطاع باأن  أخارىالقطارات عمليات مرهقة ومكلفة ال تعرف عنها الهيئة شيئا أو تعرف وال تعمل الساباب 
الطاب الشارعى  إثبااتش اإلجاراءات وغيار مادربين عليهاا وعان عادم لهام بهاذ ال دراياةطاقم القطاار والمتهماين 

درجاة  800لوجود أثار كيروسين أو غاز بالجثث قطع بأنه فى مثل هذا الحادث الذى بل ت فيه درجاة الحارارة 
!!! وهااو يقضااى  160الن الااتفحم يااتم عنااد  اآلثااارلااروائح بتروليااة أو غيرهااا ماان  آثااارتبقااى  أنال يمكاان مئويااة 

 بالجسم المتفحم.  اآلثارل ويمحى ك
وحيث انه بسؤال الدكتورة الهاام أباو الفتاوح الزنااتى رئيساة شاعبة البحاوث الهندساية باالمركز القاومى للبحاوث 

والحدياد ينصاهر فاى  1200قررت ما سبق أن قررت به فى التحقيقات وقررت أن درجة الحرارة وصالت إلاى 
 .1500درجة 

الاارحيم محمااد باادر اسااتاذ القااوى الكهربائيااة بجامعااة عااين شاامس وكليااة وحيااث انااه بسااؤال الاادكتور محمااد عبااد 
الهندسة قرر بمضمون ما جاء بإقواله فى التحقيقات وقرر أن سابب الحرياق المارجح لادى اللجناة هاو مان لهاب 

قابلاة وساريعة االشاتعال مان امتعاة الركااب والضاحايا ولام يكان هنااك أثاار لقنبلاة أو باودرة  أجسام همباشر قابل
 قة. حار

بسؤال الدكتور بدران محمد أحمد بدران استاذ مادة البوليمرات بالمركز القومي للبحوث ردد ماا قاال  هوحيث أن
فى تحقيقات النيابة العامة واضاف أنه انتقل مع اللجنة وكان لالنطباع األول أن ما حادث شائيا فظيعاا مان حياث 

باات يسااعد علاى االشاتعال واللهاب المباشار الاذى حجم الحريق والدمار ودرجات التفحم وكال ماا كاان فاى العر
عناد التقاهاا  11بكل ما يساعد اشتعال النار والحريق بدأ فاى ماؤخرة العرباة  هتسبب فى الحادث التقى فى طريق

وانه الذى ذهب إليه مع اعضاء اللجنة هو استنتاجا من أثار الحريق الذى شاهدته اللجناة وعان مادة  12بالعربة 
التاى فصالت باين بداياة الحرياق الفتارة  –العشار دقاائق أو حاوالى ذلاك  مارالشاهد شكوكه فاى ألدى الحريق أن 

 ىفانفشك الشاهد فى أنها أى العشر دقائق يمكن ان تحدث كل ما حدث و - واشتعاله على النحو البادي من أثارش
ن يتدارك الحرياق ساواء أن يكون الماس الكهربائي هو سبب الحادث كما نفى ان يكون فى إمكان طاقم القطار أ
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ب عان العمال فيهاا هاو الاذى أدى إلاى زياادة ئاصاضاف أن الهيئة تفتقر إلاى النظاام الأكان بالمياش أو الطفايات و
 الضحايا والحادث أساسا وكان يتعين أن يكون عدد القطارات كافيا والعربات ال تحمل أكثر من سعتها.

ندس محمد أحمد عامر امين الذى ردد بدورش ما سبق ان ذكرش وحيث أن المحكمة استمعت إلى الشاهد العميد مه
مان أمتعاة الركااب  هفى التحقيقات وعن سبب الحادث قال أن مصدرش حراري مباشر مشتعل امسك بكل ما قابلا

ومالبسااهم والعربااات والمااواد المصاانوعة منهااا ساااعدت علااى اتساااع نطاااق الحريااق ماان أخشاااب ودهانااات 
 لضحايا المصنوعة من المشتقات البترولية.لركاب وااوارضيات ومالبس 

عبادش رئايس اإلدارة المركزياة غارب اإلساكندرية  أبلياا إدواردوحيث أن المحكمة استمعت إلى شاهادة المهنادس 
وكان يعمل مديراً عاما للهيئة قرر أن صيانة العربات والجرارات يشرف عليها بحكم منصبه وبالنسبة للصايانة 

اناه بالنسابة للطفاياات مان المفاروض  وأضااف - العجل –لميكانيكا والزيوت والبواجى الكهرباء وا أعمالتشمل 
تكون بالقطار وعرباته عدد كاف من الطفايات ثالثة على األقل وعن المادة التى تمأل بها الطفايات وما ثبات  أن

قول بأن هذا وضع غيار للجنة والمحكمة من المعاينة عدم صالحية الطفايات إذ أن محتوياتها م شوشة اكتفى بال
 !!! سليم ويتعين أن يقوم كل عامل وموظف بعمله وهو فقط دورش إشرافي

وحيث أنه سئل فى التحقيقاات التاى أجرتهاا المحكماة المهنادس سامير حاماد محماد فاؤاد المشارف بااإلدارة قارر 
كاة بالنسابة للعرباات ن هناك مختصاين للقياام بكافاة اعماال الصايانة والحرأه فى التحقيقات وب بمضمون ما قرر

والقطااارات والقطااار المنكااوب حماال بالحااد األقصااى ماان العربااات وعاان الورقااة المنزوعااة ماان دفتاار التشاا يل 
مار رئايس الهيئاة باإجراء التحقياق تمهياداً لضام جمياع األوراق للتحقيقاات أن أواالستعداد قرر انه تم نزعها بعد 

 شرعت النيابة العامة فى إجراء شئونها.ومن بينها هذش الورقة ولكن توقف التحقيق بعد أن 
وحيااث انااه بسااؤال مصااطفى إبااراهيم محمااد قناااوى فااى التحقيقااات رئاايس إدارة الحركااة والمشاارف علااى تيسااير 

ليس من سالطة أحاد إنازال الركااب  -فى السكن  إبالغهصباحا بعد  4القطارات توجه إلى مكان الحادث الساعة 
قطار ذلك وأبل وا الشرطة التى يمكنهاا أن تفعال ذلاك ولام يحادث أى إباالأ فى حالة الزحام إال إذا طلب خدمة ال

 من خدمة  القطار.
فاى تااري  الحاادث  -وحيث انه بسؤال الدكتور مهندس إبراهيم أحمد الدميرى وزير النقل والمواصالت السابق 

 قرر..
األول عاان مرفااق النقاال  فااى الاادعوى ارتااأت المحكمااة أن تسااأل المساائولالحقيقااة وحيااث أنااه اسااتكماال لوجااه 

 10/10/1999آنذاك الادكتور إباراهيم أحماد الادميرى والاذى تاولى الاوزارة اعتبااراً مان  شوالمواصالت ووزير
وكاان نائباا لارئيس جامعاة عاين شامس وأساتاذا لتخطايط  21/2/2002وحتى تقديمه الستقالته فور الحاادث فاى 

الاذى قارر أناه علام بالحاادث اثنااء وجاودش فاى ماؤتمر الاوزاري و هالمرور بكلياة الهندساة قبال أن يشا ل منصاب
زميلاه الاوزير مصاطفى ببالحاادث فاتصال  20/2/2002فجار  3مونتلاير بكندا عندما ابل ه مدير مكتبه الساعة 

متاوفى فعجال علاى العاودة فاوراً إلاى القااهرة  360عبد القادر الذى أعطاش فكرة عن الحادث وان ضحاياش بل وا 
 هة التى سافر من اجلها واتصل بالسيد رئايس الاوزراء ليبل اه اناه قارر االساتقالة مان منصابدون ان يكمل المهم

وبالفعل عاد إلى ارض الوطن وفور وصوله إلى المطار توجه لرئاسة مجلاس الاوزراء حياث قادم اساتقالته واذا 
شارة مهاام سالطته استوضحته المحكمة عن سبب استقالته فور عودته بدال من أن يتواجد فاى مكاان الحاادث لمبا

الوزارية قرر أنه من منطلق أنساني فعل ذلك وألن الحادث كان بشعاً ولكي يتولى الموقع أخر قاد يكاون افضال 
طاوال فتارة عملاه ومناذ تاولى منصابه لماس مادى  هوقارر الشااهد أنا -منه وهو كان مستاءاً لل اياة مان الحاادث 

كانيات مادية كثيرة لم تكن تملكها الهيئة أو الوزارة فكتب احتياجات المرفق إلى التطوير وهذا امر يحتاج إلى إم
إلى السيد رئيس الوزراء ووزير المالية والتخطيط مكاتباات عادة وعارض فاى مجلاس الاوزراء خططاه وطارح 

ملياارات جنياه لام  ةطلب ست 2001ة والمستعجلة لتطوير المرفق دون جدوى حتى انه فى سنة جلاحتياجاته العا
هيئة  18واحد انفق بعضها على السكة الحديدية والباقي على هيئات الوزارة األخرى البال ة يعطى سوى مليار 

مليار جنيه  146كما أنه عرض خطة لمدة ثالثين عاما لتطوير المرافق بكامله تحتاج إلى  -ثمانية عشر هيئة  -
ملياون  450حتااج صاباح كال ياوم ولم يتلقى اى استجابة سوى أن وزير المالية إفادة باستحالة ذلك ألن الدولاة ت

بشاخص يرتادى مالباس  ياةجنيه كاحتياجات يومية ومواد تموينياة وشابه الشااهد نفساه بأناه وهيئاة الساكة الحديد
ة ومان ثام اضاطر للبحاث عان مصاادر يامهلهلة وكان عليه أن يقوم بأعمال كثيرة ومتعددة وبادون إمكانياات كاف

ة للهيئة وتش يل الورش لل ير واست الل المحطات ألنشطة أخرى تمويل أخرى ذاتية مثل بيع األراضي المملوك
غير انتظار الركاب مثل أيجار كافتيريات ومن ناحية االنضاباط ساعى كثيارا لتاوفير ذلاك حتاى أناه فاى جوالتاه 
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عندما يجد قصوراً كان يوقع جزاءات على كل مدير عام فما فوق وأضاف رداً علاى ساؤال المحكماة عان مادى 
يئة فى توفير األمان للركااب قاال أن هاذش مهمتاه ولكناه كاان فاى حاجاة إلاى تمويال وعرباات جديادة مسئولية اله

والدولة مسئولة عن ذلاك معاه ولكان كاان يصاطدم دائماا باإلمكانياات واألولوياات وعان عرباات الدرجاة الثالثاة 
دون ذلااك قلااة فقاارر الشاااهد صااراحة أنهااا غياار آدميااة وكااان هناااك خطااة لتنفيااذها خااالل عااامين ولكاان وقااف 

مليم للكيلو متر الواحد فاى رحاالت القطاار وكانات  2اإلمكانيات وفى سبيل ذلك طلب زيادة سعر التذكرة بواقع 
تذكرة أسوان لن تزيد إال حوالى جنيهان فقاط ولكناه أصاطدم بقضاية البعاد االجتمااعي الساعار التاذاكر ورفاض 

وتحقق خساائر كبيارة للهيئاة فضاال عان دعام االشاتراك مجلس الوزراء رغم أن التعريفة الحالية غير اقتصادية 
جنيااه شااهريا فااى حااين انااه يركااب الميكروباااص أو  24% ماان قيمااة أى مبلااغ 98.5للطلبااة والمااوظفين بنساابة 

ر هى السبب فى عالمواصالت الداخلية بحوالى أربعة جنيهات يومياً وهذش الخسائر واألعباء ورفض تحريك الس
وظيفته كما كان سابقا ويوفر األمان للماواطنين الاذين يساتخدمونه ألن زياادة الساكان عدم تطوير المرفق ليقوم ب

 - اإلمكانيات واألولويات - قابلها زيادة فى األنفاق لت طية هذش الزيادة وهو ما لم يحدث بسبب قصوريالبد وان 
يس أجار الركاوب وعن جنية أبو غاطس قرر الشاهد انه تقارر ك راماة لركاوب الركااب مان داخال ال ااطس ولا

مقرراً أن هناك قواعد منظمة للعمل والمفروض أن موظف أو مسئول يقاوم بعملياة االنضاباط كاان موجاوداً !!! 
للمراقبة والمتابعة وعن عدد الطفايات والمنشور الذى يحددها بأربعة طفايات فقط فى الجرار دون العربات قال 

ها أو ال اش فاى الساائل الاذى باداخلها قاال اناه لام يصاله أن هذا امر غير منطقي وعن الطفاياات وعادم صاالحيت
مااا تالحااظ عمعلومااات عاان ذلااك وهناااك هيئااة اماان وقااائي بالسااكك الحديديااة مهمتهااا األشااراف علااى كاال ذلااك و

والمسئولية على غيرش سيما األقال مناه  بعةللمحكمة عند مناقشة الشهود ومسئول الهيئة من أن كل منهم يلقى بالت
كال انساان مناا لاو أخلاص فاى عملاه لتحسانت األحاوال فاى مصار كثيارا وعان سابب الحاادث درجة فاجاب بأن 

ن تفاااقم أثااارش قاارر أنهااا أمتعااة عاااسااتبعد الماااس الكهربااائي وعاان ساابب الحااادث قاارر أن مصاادر لهااب مباشاار و
م الركاب وعدم وجود وعى لدى الموظفين الستخدام فرامل الطوارئ وانتهى إلى انه بالنظر إلى ظاروف الزحاا

وتوقيت الحادث لم يكان اساتخدام الطفاياات ماؤثرا وانتهاى إلاى أن المسائول عان الحاادث هاو ذلاك الاذى أعطاى 
األماار للقطااار بااالتحرك دون صاايانة حقيقيااة ل ياااب الضاامير واإلحساااس بالمساائولية وقاادم الشاااهد للمحكمااة عنااد 

 استجوابه ثالث ملفات:
ين رئايس الاوزراء والاوزراء المختصاين بشاأن دعام الهيئاة ضم األول صور من الخطابات المتبادلة بينه وب -1

 ماديا وماليا والمبالغ المطلوبة بهدف توفير أعلى درجات األمان للمواطنين.
 .1995ملف أخر فيه رصد عن حرائق الهيئة وكوارثها وما تم بشأنها منذ عام  -2
 هد الشاهد.عن إنجازات وزارة النقل وخططها المستقبلية فى ع - كتاب –تقرير  -3

وحيث انه بسؤال اللواء محمد حسن حسين مدير إدارة الدفاع المدنى بمديرية أمان الجيازة وعضاو اللجناة الفنياة 
ردد ما ساقه بتحقيقات النيابة العامة وقال أن قوات اإلطفاء وصلت إلى مكان الحادث بعد حوالى ربع ساعة من 

السبعة المحترقة رغم العقبات التى حاقت أفراد قوات اإلطفاء إبالغها وباشرت فوراً إطفاء النيران فى العربات 
والعشرين عربة التى اشتركت فى العمليات وأن إطفااء النياران اسات رق حاوالى السااعة واساتمرت القاوات فاى 
عمليات التبريد وبعد ذلك تم نقل العربات إلى مكان أخر حتى يتسنى إخراج الجثث والاذى اساتمر حتاى السااعة 

حيث بداية  12، 11بنسبة كبيرة فى العربتين  ةتواجدمواضاف أن الجثث كانت  20/2/2002يوم  من عصر 4
الحريق وكان الكثير منها متفحم ومتالصق واضاف أنه ساعد على تفاقم نتاائل الحاادث الريااح وسارعة القطاار 

تح جاازء ماان الباااب بعااد فاا 11وغلااق األبااواب والنوافااذ مااع الزحااام الشااديد واضاااف انااه صااعد إلااى العربااة رقاام 
ولام يكان  12، 11الجانبي وشنابر الشبابيك التى على العربات حيث شاهد الجثث متواجادة بكثارة فاى العاربتين 

هناك منفذ للهرب ألن األبواب م لقة بأمتعة المواطنين وكان هناك حاوالى نصاف الجثاث غيار واضاحة المعاالم 
ب مباشار سااعد علاى انتشاارش أمتعاة الركااب القابلاة من شدة التفحم المرجح أيضا سبب الحادث إلاى مصادر لها

لالشتعال ألنها مصنوعة من مواد بترولية وكذا سرعة القطاار والريااح واضااف اناه عثار علاى أنبوباة بوتجااز 
منزلية بال منظم وال يتذكر أن كانت مملوءة أو فارغة ولام ياتم الاتحفظ عليهاا نظاراً لظاروف الحاادث وضااعت 

طت فى الترعة ولم يكن هناك طفايات حريق وما كانات لتاؤثر فاى حجام الحرياق الهائال فى وسط الزحام أو سق
 ة ولم تكن هذش المادة موجودة.قانخالن المادة الفعالة إلطفاء هذش الحرائق هى البودرة الكيماوية ال

وكاان  27/5/2002وحيث أن المحكمة قررت إجاراء معايناة لعرباات القطاار المحترقاة بكامال هيئتهاا وبتااري  
برفقتها األستاذ المستشار المحامى العام لنيابة جنوب الجيزة والسادة وكالء النائب العام الذين باشروا التحقيقات 
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فضال عن اللواء مساعد وزير الداخلية والمهندس رئيس الهيئة ومعاوينه والدكتور المهندس رئيس اللجنة الفنياة 
 -نتائل اآلتية: وأعضاءها وانتهت المحكمة من معاينتها إلى ال

مان الاداخل واحتاراق اقال درجاة فاى بااقي العرباات  12، 11، 10شاهدت المحكمة احتراق كامال للعرباات  -1
 ال أن االحتراق كان شامال لسائر محتويات العربات.إالسبعة 

عثرت المحكمة على بعض متعلقات الركاب فاى العرباات المحترقاة وكاان اغلاب متعلقاات الركااب مصانعة  -2
 مشتقات البترول كما أوردت بذلك رئيس اللجنة وأعضائها.من 
ر بعضاها والزجااج حادث باه انبعااج واألجازاء هشاهدت المحكمة مكونات العربات من األلمونيوم وقد انصا -3

 1200الحديدية بعضها ملتويا وعلل أعضاء اللجنة الفنية ورئيس الهيئة ذلك من شدش النيران التاى تجااوزت الاـ 
جميع مكونات العربات من الكراسي الخشبية وأرضياتها محترقة بالكامال إال أجازاء بسايطة منهاا  درجة كما أن

لاام تحاارق بالكاماال بساابب أن الضااحايا تكاااثروا فوقهااا فاااهلكتهم النيااران ولاام تحاارق أجاازاء المقاعااد التااى كااانوا 
 يجلسون عليها. 

قوف مان الخاارج النياران أحرقات العرباات جميع العربات من الخارج اصابت النيران أسقفها واحترقت السا -4

 نها معالم البوية.عمن الخارج وذهبت 
 -شاااهدت المحكمااة أماااكن الطفايااات باادون طفايااات فااى العربااات الساابعة المحترقااة كمااا أن أجهاازة الفراماال  -5

 رئاايس اللجنااة ان هااذش األجهاازة كاناات سااليمة حتااى عنااد الحااادث والنهااا تعماال لكاناات موجااودة وقااا -الطااوارئ 
 الحادث لتوقف القطار على الفور وهو ما لم يحدث. أثناءبتفريغ الهواء ولو كانت ال تعمل أو تعطلت 

مان الناحياة 11كما ناظرت المحكماة بإرشااد اللجناة الفنياة مكاان بداياة الحرياق الاذى كاان فاى نهاياة العرباة  -6
وشااهدت المحكماة تجماع  -أبادت اللجناة القبلية وهى المنطقة التى تام تادميرها والاتفحم الشاديد ظااهر منهاا كماا 

وهى األماكن التى ساارع الضاحايا للفارار منهاا إال  12ومؤخرتها كذلك العربة  11الضحايا فى مؤخرة العربة 
أن األبواب كانت م لقة بأمتعة الركاب ومن ثم لم يتمكنوا مان فتحهاا والنوافاذ كاان عليهاا أساياي حديدياة أو مان 

 ن الركاب استعمالها للقفز منها. األلمونيوم السميك لم يمك
اللجنة الفنية توصيالت الكهرباء والكابالت اسافل العرباات وتباين أنهاا لام تعطلهاا النياران إال بالنسابة  أورت -7

للفرامل داخل العربات وقالت اللجنة أنها من تأثير الحريق ولم تكن هى مصادر الحرياق والمعاالم غيار محترقاة 
 ستبعاد الماس الكهربائي كسبب للحريق وشاهدت المحكمة ذلك بنفسها اسفل العربات.جنة من الوهو ما أدى بال

قامت المحكمة بناء على طلبها بمناظرة احدى العربات المماثلة لتلك التى احترقت اثناء وقوفها فى ال ااطس  -8
األخرى أجرى الادكتور وإحداها تم انتزاعها بصعوبة بال ة وال تعمل  أن إالفشاهدت مكان الطفايات )طفايتين( 

ثااروت ابااو عاارب الضاا ط عليهااا بعااد انتزاعهااا ماان مكانهااا فلاام يخاارج منهااا السااائل الرغااوي فااأمرت المحكمااة 
ضبطها وتحريزها وتسليمها لعضو اللجنة الدكتور ثروت ابو عرب لتحليلها فى معامل كلياة الهندساة وأرسالت ب

ظار الادعوى واثبات التقريار ان الماادة التاى باداخلها م شوشاة قدمتها للمحكمة أثنااء نوالنتيجة الى النيابة العامة 
 وغير مؤثرة ويعلوها الصدأ ومجهولة المصدر والمنشأ وأن كان كتب عليها اسم هيئة السكك الحديدية.

كاناات هااذش المعاينااة فااى حضااور المتهمااين ودفاااعهم والااذين اصااطحبتهم المحكمااة بالحراسااة الالزمااة وعقااب -9
الاورش قاد طارأ عليهاا  أنالمعاينة وقارر المتهماين  هعن أسفرتالمتهمين بما  –ت المحكمة انتهاء المعاينة واجه

الن الاورش كانات دائماا ممتلئاة بالركااب وال يوجاد طفاياات  -ت ير عقب الحادث وقبال حضاور هيئاة المحكماة 
 .كافية أو مياش وكل هذا أضيف بعد الحادث وقبل المعاينة

هااى هيئااة تابعااة و S.P.Gيساامى بمجموعااة األشااراف والتخطاايط مااا رياارا وحيااث انااه مرفااق بااأوراق الاادعوى تق
واعااد للعاارض علااى رئاايس الهيئااة عقااب الحااادث وقاماات ماان بااين المجموعااة المااذكورة  - لرئاسااة وزارة النقاال

واساتعرض المحطاات التاى مار  أساوان إلاىاستعرضت وقائع الحادث منذ بدء القطار رحلته من محطة القاهرة 
يقااة نشااوب الحريااق أو اكتشااافه عنااد مساايرته علااى منفااذ منشااية أبااو العباااس الكااائن بااالكيلو عليهااا وساااعة ودق

ة نشااوب ندسااالتااابع لله عايااد عباود( الحااظ عناد المنفااذ )عبااودتباين محطتااي العياااط وأباو عمااار حيااث  71.331
باحا بخماس قبال الواحادة صا ةحريق بالعربات الخلفية للقطار وابلاغ باذلك بارج بناى ساويف وبعادش بدقيقاة واحاد

مراقاب الحركاة بالقااهرة باالحريق ليقاوم مالحاظ  –سايد عادلى حجاازى  -أبلغ مالحظ بارج كفار عماار  - دقائق
بين محطتي كفر عمار والبركة الساعة  74.500حركة القاهرة بإبالأ السائق السلكيا وتوقف القطار فى الكيلو 

 20/2/2002عصار ياوم  3.30الحرياق السااعة  ءإطفااالتقرير اناه تام  وأضافثالث دقائق  إالالواحدة صباحا 
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استعرض تقريار المجموعاة وصاف القطاار وعرباتاه وكلهاا درجاة ثانياة وثالثاة عادياة واساتعرض ماا  أنوبعد 
 جرى للقاطرة والعربات من عمرات صيانة دورية فى ورش الهيئة تعرض للحادث على النحو التالى:

يز القطار الكارثة ولم يرد فايهم مان أساماء المتهماين ساوى الماتهم أورد التقرير أسماء المسئولين عن تجه أوال:
كما حدد  –ميكانيكا  –الذى كان مالحظ الوردية الثانية  إبراهيممتولى  إبراهيممحمد احمد  ألول )صحته الثانى(ا

 التقرير.
رة وتعرض التقرير ثانيا: رجح التقرير ان يكون الحادث واالشتعال الذى حدث نتيجة انفجار داخل العربة العاش

 هناك احتماالت أربعة للحادث: أنلى إأخيرا 
 .هتش يل البوفي قداحتمال من المنا-1
 قيام آخرين بتقديم خدمة غير رسمية للجمهور.-2
 .هقيام أحد الركاب باستخدام مصدر اشتعال واستحالة السيطرة علي -3
 انفجار حارقة )تخريب(. -4

 هم تعرض له النيابة العامة أو تناقش واضعيه على الارغم مان ان الموقاع علياهذا التقرير ل أنلمحكمة لوتالحظ 
كاي يرفاع إلاى المهناادس رئايس مجلاس اإلدارة هااو المهنادس مصاطفى ابااراهيم قنااوى رئايس اإلدارة المركزيااة 

 للتش يل ومزيل بتوقيعه.
العاماة بتشاكيلها فاور الحاادث وحيث انه باالطالع على التقريار الاذى وضاعته اللجناة الفنياة التاى أمارت النياباة 

وبدء التحقيقات برئاسة األستاذ الدكتور/ بولس نجيب سالمة األستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة انتهى التقريار 
 لى النتائل التالية:إ

أوال: الحريق نشأ عن اتصال حراري سريع ذو لهب مكشاوف كلهاب أحاد مواقاد الكيروساين أو البوتاجااز التاى 
االشاتعال  ةعديد منها ضمن مخلفات العربات المحترقة وصادف ذلاك اللهاب وجاود محتوياات ساريععثر على ال

الااذى جعاال ماان  األماارمثال أمتعااة الركاااب ومالبسااهم المصاانوعة ماان مشااتقات البتارول وهااى سااريعة االشااتعال 
وذعارا  – الارأس مماا سابب ارتباكاا ةمان فارو وأعلاىقدرة هاذش النياران ساريعة  أنالصعب تدخل األفراد حيث 

ستحيل على ركاب القطار غير المدربين وغيار الماؤهلين القياام بإطفائاه خصوصاا فاى يلم يكن  أنيصعب معه 
 وفى حالة الزحام الشديد. إطفاءل عدم وجود وسائل ظ

يكاون منشاأ الحرياق المااس الكهرباائي ألن الكاابلين الساالب والموجاب اسافل العرباات  أناساتبعد التقريار  ثانيا:
كمااا انااه لاام يسااتدل ماان الفحااص الااذى قاماات بااه اللجنااة علااى العربااات  -داخاال مواسااير ماان الصاالب  نيموجااود

 المحترقة على أية أثار لحدوث ماس كهربائي فى أسالك التوزيع لشبكة اإلنارة الداخلية.
لعرباات ثالثاً: تعرض التقرير النتشار الحريق وساعد على ذلك نوعية المواد والتشطيبات المساتخدمة فاى بنااء ا

أمتعااة الركاااب كمااا وكيفااا وجااود بقايااا كيروسااين ومااواد بتروليااة سااائلة وزيااوت ومااواد أخاارى سااائلة وصاالبة  -
سرعة الرياح ضاعفت مان سارعة انادفاع الناار داخال العرباات عادم وجاود  -سرعة القطار  -سريعة االشتعال 

دم وجاود وساائل إطفااء مماا جعال عا نوسائل إنذار حريق داخل العربات وعدم وجود وسائل اتصال بالسائق ما
 -التدخل للحد من النيران قد تأخر كثيرا ومن ثم يساتحيل مان الناحياة العملياة ايقااف الحرياق أو السايطرة علياه 

 التعامل مع مثل هذش الحوادث فى بدايتها والزحام الشديد وعدم ايقاف القطار فور الحريق.بعدم دراية الركاب 
ل العربات السبعة التى كانت ممسكة بها النيران حد كثيرا من حجام الخساائر فضاال رابعاً: أشار التقرير أن فص

 حوالى عشرين سيارة واربع سيارات إنقاذ.  -سيارات اإلطفاء إلى مكان الحادث  وصولعن سرعة 
 :خامساً: تعرض التقرير بعد ذلك إلى أوجه القصور فى عربات السكك الحديد بوجه عام وأبرزها

 وسائل اتصال بالسائق. عدم وجود  -1
 عدم وجود إنذار وإطفاء حريق. -2
 عدم وجود مخارج أو أبواب طوارئ. -3
 ات غير مناسبة فى بناء العربات.نعاستخدام مص -4
 الصيانة. أعمال فى القصور العام -5
  - مواقد كيروسين -السماح باصطحاب الركاب للمواد الملتهبة  -6
 ب وعلى مستخدمى القطارات بما يضمن سالمتهم عدم قيام الرقابة على الركا -7
 .عدم وجود قواطع كهربائية أتوماتيكية ببعض العربات -8
 عدم توصيل أطراف الكابل الرئيسي للقطار فيما بين القطارات بطريقة قياسية سليمة  -9
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 ر.ترك قواعد اللمبات مكشوفة واألسالك مكشوفة وخفض كفاءة قاطع التيار الرئيسي بالجرا -10
اً: وضع التقرير توصيات الصالح الخلل فى العربات أو التركيبات على ضاوء المالحظاات األثناى عشار دسسا

 الواردة فى البند السابق.
 هى التقرير إلى أن:تاً: وانبعاس
 . 11فى مؤخرة العربة رقم  أمنشأ الحريق بد -أ

اد ساريعة االشاتعال كلهاب أحاد وأن سبب الحريق هو مصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف فى وجود مو -ب
 مواقد الكيروسين أو ال از المعثور عليها.

سخونة أو اصطدام مصاحوبا بشارارة باستبعاد أن يكون مصدر الحريق ماسا كهربائيا أو احتكاك مصحوبا  -ـج
 .وكذا استبعاد حدوث انفجار نتيجة استخدام مواد مفرقعة

ضامنية بين الجهات المنوط بهاا ساالمة القطاار والتاى تتمثال فاى وانتهى التقرير إلى أن المسئولية عن الحادث ت
الهيئااة القوميااة لسااكك حديااد مصاار وبااين شاارطة النقاال والمواصااالت المساائولين عاان صاارف التااذاكر  ىمساائول

والمتابعة وتأمين سالمة الركاب وأن كان رئيس اللجنة عدل عن مسئولية الشرطة فى شأن صرف التاذاكر عناد 
ه مرة ثانية بشأن هذش الجزئية واضاف التقرير فى خالصته إلى ان سلوكيات الركاب المتمثلاة مناقشة المحكمة ل

 فى حمل واصطحاب مواد ملتهبة واستخدامها داخل العربات مما يشكل مخالفة لقواعد السالمة واألمان. 
ا تبين انه انتهى إلى أن وحيث أنه بمطالعة البيان الذى قدمه الطب الشرعى إلى النيابة العامة بشأن عدد الضحاي

جثة تم دفنها جماعيا وكانت كما ذكر نائب  108 دعدوجثة تعرف عليهم ذويهم وتسلموها  213هناك عدد 
كبير األطباء الشرعيين امام المحكمة حسب توفيق أجزاءها ألنها كانت محترقة تماما ومحطمة وهو امر 

ها تمهيداُ ثطة تم بعد ذلك دفنها بعد اخذ عينة من جثجثة طرف الشر 37تقريبي كما ذكر الشاهد فضال عن عدد 
 للتحقق فى شأن أصحابها على ضوء موقف أهليتهم هناك جثة واحدة مازالت فى المشرحة !!!.

تحدث عن ي -على سامح  لواء/ -األوراق تقرير وضعته اإلدارة العامة لشرطة النقل والمواصالت بكذلك ارفق 
حظ لشرطة النقال والمواصاالت وكام المخالفاات التاى تام ضابطها خاالل المادة مان كم المخالفات الكبير الذى تال

اى اقل من أسبوعين وهى كثيرة ومتنوعة أرسلت إلى المهندس رئيس مجلس  10/6/1999حتى  31/5/1999
 إدارة الهيئة. 

عتهاا حياث لبادء المرافعاة فاى القضاية وبادأت النياباة العاماة مراف 27/7/2002وحيث أن المحكمة حددت جلسة 
استعرض ممثليها ظروف الدعوى وشرحوا واقعتها حسبما جااء بتحقيقاتهاا وذكارت ان أهماال المتهماين جميعاا 

ثلثمائة واحد وستين مواطنا من الفقاراء والبساطاء ألن  361هو الذى أدى إلى وقوع الكارثة التى راح ضحيتها 
ه من المفروض أن ال يخرج القطار وعرباتاه إال بعاد المتهمين لم يراعوا ضمائرهم أو يتقوا هللا فى أعمالهم وأن

إستيفاء كافة إجاراءات الصايانة ووساائل األماان وتاوافر الطفاياات الالزماة ووقاع المتهماين األول والثاانى علاى 
ا جريمة التزوير العمدي بإثبات واقعة مزورة مسالمة هذش اإلجراءات بما يخالف الحقيقة وهو ما يشكل فى حقه

عة صحيحة من حيث تواجد الطفايات فى حين أن معاينة النيابة العامة واللجناة الفنياة أثبتات عادم فى صورة واق
كماا أن المتهماين مان الثالاث إلاى الساابع طااقم  - وجود طفايات على خالف ماا أثبتااش فاى دفتار إساتعداد القطاار

 -الطفاياات  - ئل اإلطفااء المتاحاةالقطار تقاعسوا عن القيام باواجبهم باإلساراع بإيقااف القطاار أو اساتخدام وساا
كماا أن بااقي  -كما أن الزحاام الاذى يتاذرع باه المتهماين كادفاع غيار كااف أو مبارر إلهماالهم فاى أداء واجابهم 

المتهمين متضامنين جميعا باإلهمال والجرائم المنسوبة إليهم جميعا فى الحادث وإلحاق الضرر بممتلكات الهيئة 
 .لمواد اإلحالة اى طلب عقاب المتهمين طبقالتى يعملون بها وأنتهي إل

كان قد مثل المدعى مختار على مهادى وقادم دفاعاه وقارر أناه يادعى مادنيا فاى  24/6/2002وحيث أنه بجلسة 
مليون جنيه فقدها فى القطار ألنه كان مان باين ركاباه  2 مواجهة وزير النقل والمواصالت ورئيس الهيئة بمبلغ

الحادث وذلك بالتضامن فيما بينهم وسدد رسم اإلدعاء وأذنت لاه المحكماة فى رقت وكان يحمل النقود معه واحت
 .بإعالن دعواش المدنية

أرفقت بالتحقيقات مذكرة ختامية عن الحادث استعرضت فيه اإلجراءات التى قامت بهاا العامة وحيث إن النيابة 
ابه مان وجهاة نظرهاا مان حياث إهماال كماا انتهات إلاى أن أساب -منذ إخطارها به ومادى الجهاد الاذى باذل فيهاا 

كماا انتهاى إلاى مسائولية  -عدم توافرهاا فاى القطاار والمتهمين والزحام وفساد وقصور وسائل اإلطفاء واألمان 
أعمالهم مما كان لاه أثار سالبى علاى  أداءكبار موظفي الهيئة وشرطة النقل والمواصالت وتقصير المتهمين فى 

 .فردا 20ئولي الهيئة إلى المحاكمة التأديبية وعددهم الحادث وانتهى إلى إحالة بعض مس
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وحيااث أن الاادفاع عاان المتهمااين قااام بتقااديم مذكراتااه وإبااداء مرافعتااه الشاافوية فااى الجلسااات وركااز الاادفاع عاان 
 المتهمين جميعا على النقاط اآلتية:

ومان ثام  -ن لام يخطئاوا المتهمون غير مسئولين عن الحادث النقطاع السبب باين الخطاأ والنتيجاة والمتهماي - 1
 فال مجال لمسائلتهم حسبما جاء بقرار األتهام 

مباشار  -هو لهب مباشر من موقد كيروسين أو غاز  -الحادث ليس مرجعه كما ذهبت النيابة واللجنة الفنية  - 2
  عمل تخريبى ال يسأل عنه المتهمينكالحادث  هأمسك بالضحايا ومتعلقاتهم إنما هناك سبب أجنبي نشأ عن

إذا كان هناك مجهول سبب الحريق بإشعاله موقد كيروسين أو غاز لم تسفر عنه التحقيقات فهو الذى يكون  - 3
 مسئوال عن الحادث وليس المتهمين ولم تكشف عنه التحقيقات. 

 تقرير اللجنة جاء قاصراً. -4
لخطأ وعالقة الساببية باين هاذا ال مجال لمساءلة المتهمين عن تداعيات الحادث الن مجال المساءلة فقط هو ا -5

الخطااأ والضاارر وتفاااقم أسااباب الحااادث مرجعهااا الزحااام الشااديد وساارعة القطااار والرياااح الشااديدة فضااال عاان 
رق وال مجال لتحميل ص ار الماوظفين والعماال أخطااء الكباار مان ماوظفي مفالقصور فى أداء الهيئة بالنسبة لل

 الهيئة. 
أنهاا فاى حاق المتهماين المنساوب إلايهم ذلاك ألن دفتار االساتعداد يعناى فقاط جريمة التزويار ال مجاال للقاول  -6

الميكانيكا والكهرباء والبواجى وليس من بين االساتعداد مسائولية المتهماين عان تاوفير الطفاياات وعباارة  أعمال
لة اءمسامما جميعه هذش التى كتبهاا المسائول عان الورشاة إضاافة ال ساند لهاا مان األوراق أو اللاوائح وال يصاح 

 ال فى حدود اللوائح المنظمة للعمل فى ال اطس.إ -المتهمين عن فحواها 
ال سااند لهااا ماان  ذشهافوبالنسابة لتهمااة اإلضاارار باأموال هيئااة السااكك الحديديااة المساندة إلااى المتهمااين جميعااا  -7

دفاع إلى طلب القضاء وانتهى ال أخطاءاألوراق إذا ثبت أن المتهمين لم يهملوا فى أداء وظائفهم أو يرتكبوا ثمة 
دة إلايهم ساواء مان الناحياة الموضاوعية أو سانببراءة المتهمين مما اسند إلايهم تأسيسااً علاى عادم ثباوت الاتهم الم

 يعتبرون من ضحايا الحادث األليم. -المتهمين  -سندها القانوني وانهم ايضا 
وها نعوى وفاى ختاام المرافعاة ضاموحيث أن الدفاع عان المتهماين قادموا عادة حاوافظ مساتندات اثنااء نظار الاد

الكثير من المستندات منها ما هو مرفق باألوراق وبالتحقيقات ومنها ماا قادم إلاى المحكماة اثنااء مناقشاة الشاهود 
إال أن المحكمة ستشير إلاى بعاض هاذش المساتندات التاى تتعلاق تعلقااً جوهرياا بادفاعهم فاى الادعوى علاى النحاو 

 -التالي:
والموجه إلى جميع قيادات  7/11/1999الصادر من رئيس الهيئة بتاري   1789م صورة من القرار رق -1

الهيئة بما فى ذلك مدير عام ورش عربات الركاب بأبي غاطس ومضمونه بعض الحوادث التى حدثت فى 
 4قطارات الركاب وعدم استعداد وكفاية أجهزة اإلطفاء تقرر أن يتم تأمين القطارات العادية والمميزة بوضع 

وذلك الخالف فى هذا المنشور من النيابة العامة الذى  -ة بالقاطرة هدعكجالون  2أجهزة إطفاء رغوي سعة 
رى أن هذش الطفايات األربعة إضافة على ما هو موجود بالعربات والدفاع يرى أن قصر الطفايات فى القطار ت

 وعرباته على أربع طفايات فقط.
والذى يبين منه أن الشرطة ملزماة بالحفااظ  71 ةلسن 109الشرطة رقم من قانون هيئة  3صورة من المادة  -2

 على األمن والنظام وأمن المواطنين فى كافة المجاالت.
أ. ج التى تحدد من لهم صفة الضبطية القضاائية ومان بيانهم نظاار ووكاالء محطاات الساكك  23نص المادة  -3

 من الئحة الهيئة. 5ص المادة الحديدية والحكومية وليس من بينهم الكمسارية وكذلك ن
 فقط. 71اى بعد الحادث ثمن الفاتورة  3/3/2002صورة من فاتورة شراء مائتى طفاية بتاري   -4
صورة الخطاب الصادر من إدارة عربات الهيئة بورش أبو غاطس إلاى مادير الهيئاة للمشاتريات والمخاازن  -5
اياات الن جمياع الطفاياات المتواجادة بالقطاارات غيار لى رئيس جهاز األمان الوقاائى بطلاب تاوفير ماواد الطفإو

وخطاااب أخاار مماثاال بشااأن تاادبير مهمااات  16/8/2001صااالحة ويحااذر ماان وقااوع كارثااة والخطاااب تاريخااه 
ن القطاارات خالياة وكاذلك الاورش مان هاذش أخطاب رابع بشاأن الماادة الرغوياة و 12/6/2001اإلطفاء بتاري  

 المادة.
يلاازم الهيئااة بضاارورة تاادريب كافااة  1980ماان الئحااة الهيئااة الصااادرة  16دة صاورة ضااوئية ماان نااص المااا -6

 خدمة القطارات على نظام استخدام أجهزة لططفاء المناسبة لكل موقع.
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والتى يستدل منها الدفاع على أن القطارات ذات الدرجة الثالثاة  77من المادة  65صورة من نص البند رقم  -7
ن هذش الوظيفة قاصرة علاى القطاارات المكيفاة وعرباات الناوم وشاهادة أيس قطار ووالثانية العادية ليس فيها رئ

من إدارة أقسام الحركة بالمنيا تفيد ان المتهماين مان الثالاث إلاى الخاامس يعملاون فاى وظيفاة كمسااري بالقطاار 
 وليس رؤساء قطار.

الاورش وخطار دخاول مرافاق  ركوب من داخلاليحظر  1980المادة األولى من الئحة الهيئة الصادرة سنة  -8
 1ساماحها بركاوب قطاار الحاادث مان ال ااطس لقااء بالهيئة إال بتصريح بماا مفاادش أن المتهماين خاالف قانونهاا 

 جنيه غرامة.
بعض الكاتبات المتبادلة بين شرطة الهيئة والهيئة بعد الحادث بشأن ضرورة زيادة القطارات وعمل مالحق  -9

 !!! كل ذلك بعد الحادث -سم واألعياد لها بقطارات إضافية فى الموا
عادادها إبشأن الطفايات التى قاام قسام الادفاع المادنى فاى الهيئاة بإصاالحها و 26/12/2001مستند تاريخه  -10

 كان ضمن من قاموا بهذا المجهود اإلضافي.  -الثامن  -والمتهم أحمد يوسف 
صحفية عان األوضااع المتردياة للهيئاة قصاصات الصحف عن تصريحات للمسئولين وتحقيقات  ةمجموع -11

 الهيئة السيئة فى بعض اإلمكانيات. أوضاعفيه  عح رئيس الهيئة المهندس محمد عرفة الذى ارجيصرتمن بينها 
تقرير من إدارة الوحدات المتحركة يفيد بالمرور علاى ورش أباو غااطس ثبات احتاراق عادد مان العرباات  -12

عان تحقياق صاحيفة مجلاة المصاور ماع الاوزير الجدياد عان أحاوال  ئاىوجز ىداخل ال اطس ما بين احتراق كل
 يدور حول االعتمادات والزيادة فى مستخدمى المرفق ال يواكبها زيادة فى االستثمارات الالزمة. هالهيئة وكل

 -سبب الحادث:
رغم ما وحيث ان المحكمة بادئي ذي بدء تتصدى لسبب الحادث وترى أن هذا السبب مازال مجهوال حتى اآلن 

تحرياات وق رامام النيابة العاماة وأجرتهاا المحكماة هاذا السابب ماازال مجهاوال ولايس فاى األوأتم من تحقيقات 
 -المباحث عن الحادث لألسباب اآلتية:

اللجنة الفنية وجميع أعضاءها قرروا فى التحقيقات انهم استبعدوا الماس الكهرباائي والمفرقعاات كاأن تكاون  -1
وا فاى تقريارهم وأقاوالهم اماام المحكماة إلاى أن المارجح لاديهم أن الحاادث بادأ بمصادر لهاب سببا للحادث وانتها

ن أأجسام سريعة االشتعال كأمتعة الركاب ومالبسهم ومكونات العربات و همباشر موقد كيروسين أو غاز صادف
ع سااعة والناار هذا ساعد على سرعة انتشار النيران ماع سارعة القطاار واساتمرارش فاى الساير لمادة حاوالى ربا

قالت اللجنة أن هذا هو السبب المرجح لديها ولم تقل انه على سبيل القطع فإذا كانت األدلة  -مشتعلة فى عرباته 
فإن القاول باالترجح يفياد عادم القطاع ومان ثام  - اإلدانةفى مقام  -فى الدعاوى الجنائية تقوم على الجزم واليقين 

 المتهمين. فى نسبة من الشك يجب أن يفسر لصالحضي
ليس الجزم وعلى سبيل المثال الدكتور ثروت أبو وجميع أعضاء اللجنة بال استثناء قرروا باحتمال الترجيح  -2

% وكاذلك 75فاى الجامعاة قاال إن هاذا االحتماال المارجح لادى اللجناة يصال إلاى  هعرب أجاب بحكام تخصصا
ه اللجناة كاان علاى سابيل التارجيح ومرجاع ذهب الدكتور بولس نجيب رئيس اللجنة الذى قارر أن ماا انتهات إليا

 .دمارالحريق من  هالترجيح هو أثار الحادث وما خلق
الدكتور رئيس اللجنة والدكتور أبو عرب وبااقي األعضااء قارروا أناه ال يمكان أن يصالوا إلاى نتيجاة قاطعاة -3

لام  رى ماا حادث وهاو مااإال إذا كان هناك شاهد علاى ذلاك ويا -بدايتها  -بشأن سبب الحادث أو مصدر النيران 
 يتوافر فى األوراق.

المحكمة على االقتناع به فعلى سبيل المثال  حملجاء مرسال لم يدعم بأدلة قاطعة تعامة ر اللجنة بصفة يتقر -5
اللجنة وبعض أعضاءها قالوا بأنهم اشتموا رائحة كيروسين أو غاز فاى بقاياا أمتعاة الركااب فاى حاين أن نائاب 

حجاام الحريااق  أنوقاارر  –يين الااذى سااألته المحكمااة نفااى أن يكااون قااد اشااتم شاايئا ماان هااذا كبياار األطباااء الشاارع
العربات كانات م ساولة  أرضيةفى الوقت الذى تقول اللجنة أن . روائح من هذا الفعل ىوالتفحم ال يسمح ببقاء أ

لماادة التاى كانات تكاون رائحاة الكيروساين أو ال ااز مصادرها ا أنيحتمال  أالبالكيروسين وهنااك بقاياا ماازوت 
 أنباعتباار  ةللهب ونفاى الطبياب الشارعى ذلاك بقاو اً وليس المادة التى كانت مصدر تستخدم فى غسيل العربات

 التفحم كان شديداً وال يبقى على أية رائحة على الرغم من أن الطبيب الشرعى انتقل قبل اللجنة.
كاان مصادرها هاذش المواقاد الصا يرة التاى وجادت  اللجنة لام تشافع التقريار بأدلاة معملياة تقطاع باأن النياران -6

بقاياها محترقة فى العربات بعاد أن أخماد الحرياق واساتخدمت الميااش ومادافع الميااش فاى إطفاءهاا كماا ذكار ذلاك 
اللواء حسن حسين مدير الدفاع المدنى بالجيزة إذ كان يتعين إرساال البقاياا مان مالباس الركااب أو أمتعاتهم إلاى 
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ية للحصول على نتيجة محققة بشاأن وجاود هاذش اآلثاار مان عدماه بادال مان أن تعتماد لجناة مان المختبرات العلم
 كبر التخصصات على حاسة الشم أو النظر كشأن األفراد العاديين.أ
اللجنة عندما تعرضت إلى نفى االحتماالت األخرى كالماس الكهربائي أو المتفجرات لم تدلل على نفاى هاذش  -7

والنظار المجارد  ةنيد علمية أو نتائل مختبرات معملية بل قررت أيضا بأن هذا ماردش الخباراالحتماالت على أسا
 مع احترامنا للخبرة وقيمتها إال أنه قد يكون للعلم كلمة أخرى. -
 21/2/2002ظهار ياوم  1.30سااعة فاى السااعة  36بحاوالي  هاللجنة انتقلت إلى مكاان الحاادث بعاد وقوعا -8

من المت يرات اآلتية: العربات السبعة المحترقة ثام فصالها وابعادت عان المكاان الاذى ليكون مسرح الحادث فيه 
بادأ فياه الحرياق  قداحترقت فيه بالكامل بحوالى خمسة كيلو مترات حسبما هو ثابت فى التحقيقات وكان القطار 

ثااني الاذى كاان قاد المت يار ال -دقيقاة والناار مشاتعلة فياه  12/15بعد محطة كفر عمار واستمر فى سيرش قراباة 
طرأ على مسرح الحادث عند وصول اللجنة هو أن المياش كانت قد غطت العربات وتم نقل الجثث واألشالء ولم 
يبقى فى العربات إال رائحة الموت والروائح الكريهاة المتخلفاة عان احتاراق الضاحايا واختلطات أمتعاة الركااب 

هازة اإلطفااء ومادافع الميااش والتاى اختلطات ببقاياا الركااب ختها أجضاالميااش التاى بوقد يكون بعض بقايا الجثاث 
أمتعتهم ومن ثم البد أن تتولد رائحة الماوت والعفان وكثيارا مان الاروائح الكريهاة فكياف اساتطاعت اللجناة أن و

ضت هذا فتشتم رائحة الكيروسين أو ال از الشك أن اللجنة لو لجأت إلى التحاليل والمختبرات العملية لكانت قد 
كبير ولكنها لم تفعل واكتفت وأعضاءها بالنظر والشم والخبرة التاى ال تنكرهاا حد شتباك وحسمت األمر إلى اال

 المحكمة عليهم ولكن مرة أخرى قد يكون للعلم رأى أخر. 
تردد علاى لساان بعاض مماا سائلوا فاى التحقيقاات مان المصاابين انهام سامعوا أصاوات انفجاار واحادهم قاال  -9

تخرج من بين العجالت واحتكاكها بالقضبان أمسكت بحقائب كان يحملها أحاد الركااب وأخار بمشاهدته لشرارة 
 سانىيدعى معوض أحمد إسماعيل قرر بأنه سمع صوت انفجار ثم انطفأت األنوار وبعدها شاهد النياران ولام يت

ولاو كانات غيار هاذش األقاوال حتاى  -العثور علياه رغام طلاب النياباة العاماة للشارطة باساتدعائه اكثار مان مارة 
ها بادال مان ريفساقف عندها وتشفعها بأدلاة علمياة قاطعاة لتتصحيحة فى تقدير اللجنة وأعضاءها كان يتعين أن 

 االكتفاء بأن أثار الحادث وارضية العربات ال تدل على هذش االحتماالت وذلك بالخبرة والنظر.
ءت متناقضاة ماع أقاوال األعضااء أنفساهم جاا اخالصة ما سبق تبين منه أن تقرير اللجنة واقوال أعضااءه -10

فى التحقيقات وأمام المحكمة من حيث ان اعتمدوا على نظرية االحتماالت والمشاهدة واستخدام الحواس "الشم" 
 كما تعارض هذا التقرير مع األدلة األخرى التى جاءت فى األوراق فى حديث نائب كبير األطباء الشرعيين.

للجنة جميعا وكل من شهدوا فى التحقيقات قرر انه للوهلة األولى كان الحرياق عن حجم الحريق فأعضاء ا -11
اللواء قائد الدفاع المدنى  -حريق هائل وضخم  -رئيس الهيئة  -بشع وغير مألوف  -رئيس اللجنة  -غير عادى 

ى موقاد كل هذش المالحظات تضفي مزيد من الشك حول سبب الحادث الذى ساقته اللجنة وحصارته فا -بالجيزة 
 !!! وجدت بقايا فى العربات المحترقة -كيروسين أو غاز ص ير 

أناه كاان مان الممكان  :أعضاء اللجنة اختلفوا فى كيفية السايطرة علاى الحرياق فالادكتور ثاروت أباو عارب -12
فى حين أضاف أعضاء اللجنة فاى !!!  دقائق من بدايته أربعالسيطرة على مصدر اللهب إذا ما تم التدخل خالل 

ض النظار عان إمكانياة ذلاك باالنظر إلاى ب اوكام النياران هاذا  ههذا التقرير من حيث إمكانية الوصول إلاى مكانا
لعادم  أو -وهى محل شاك كبيار  -الزحام الشديد وعدم صالحية الطفايات المعدة لذلك سواء لعدم وجودها أصال 

ة ومجهولاة المنشاأ واللجناة وأعضااءها كما قاال الادكتور ثاروت م شوشا -صالحيتها لفساد المادة الموجودة بها 
دقائق للسيطرة على مثل هذا الحريق تكرر المحكماة مارة أخارى  أربعالذين يتحدثون عن إمكانية التدخل خالل 

ال يتفاق ماع  هأنا إالإنما يسوقون حديثا مرسال ونظريا قد يكون صاحيحا مان الناحياة العلمياة أو النظرياة البحتاة 
انه بعد  –ن كانت اللجنة بعد ذلك قد اتفقت وباإلجماع أو قطار الحادث وحجم النيران هواقع الحال الذى كان علي

تحديد حجم الكارثة وهو ما فعله ساائق  إالمرت هذش الدقائق أصبح التدخل مستحيال وغير مؤثر بالمرة اللهم  أن
ا بفصال العرباات السابع بعد ربع ساعة من بدايته والقطاار يساير ساارع –بالحريق  اعندما علم شالقطار ومساعد

والمحكمة تنتهي من ذلك إلى أنهاا  –المحترقة وأخذا القاطرة وباقي العربات واستكملوا رحلة القطار إلي أسوان 
من إمكانية التدخل خالل دقائق أربعة للسيطرة على الزعم تساير اللجنة وبعض أعضائها مفاد هذا  أنال يمكنها 

موقاد الكيروساين أو ال ااز الصا ير الاذى وجادت بقايااش فاى هاذا سا بأن مثل اللهب الن المحكمة غير مقتنعة أسا
أقال فاى هاذش السارعة ب –تشعل مثل هذا الحريق الهائل فى شاكله ونتائجاه وكام النياران  أنأنقاض الحريق يمكن 

ذلاك والريااح سااعدت علاى فياه دقيقة والناار مشاتعلة  12دقيقة حتى مع التسليم بأن القطار سار حوالى  15من 
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الاذى تبنتاه اللجناة فاى نتائجهاا الن كماا هاو ثابات بااألوراق وكماا وتقتنع بهذا السايناريو  أنالمحكمة ال تستطيع 
جاء على لسان كثير مان الشاهود الاذين سائلوا فاى التحقيقاات حسابما ماا هاو ثابات فاى صادر هاذش األساباب هاذا 

 التحقيقات ولم تستطيع اللجنة نفيه بصورة قاطعة.لم تكشف عنه  ؟ هذا ماالحريق بدأ كبيرا كيف ولماذا ؟
اللجنة على ضوء ما سلف قد أخذت بنظرية االحتماالت واستقرت عند االحتمال األقرب واأليسر والذى -13

لى حقيقة الحادث وكيف بدأ وجاء إن تكلف نفسها مشقة البحث العلمي الحقيقي للوصول أترجح لديها دون 
بالمعاينة التى ترد فى محاضر جمع االستدالالت والتى تجريها الشرطة  أشبهنيا تقريرها والحال كذلك روتي

المعاينة  هليإبسرعة فور وقوع اى حادث حريق يخطر به ثم تأتى التقارير الفنية بنتائل مختلفة عما توصلت 
 السريعة.

يرياة أمان الجيازة وعضاو الثابت من التحقيقات ومن شهادة اللواء محمد حسن حسين قائد الدفاع المادنى بمد-14
قرر الشاهد انه عثر عليها  –كيلو فى بعض األقوال  12كيلو أو  18منزلية  زبوتاجاكان هناك أنبوبة  هاللجنة أن

ليهاا مان قاوات إكاان أول مان صاعد  –العربة العاشرة بعد أن تمكن من فتح أحد أبوابهاا باالقوة  إلىفور صعودش 
فحمااة وعثاار علااى اسااطوانة البوتاجاااز المنزليااة دون ماانظم وم لقااة وال حساابما ذكاار وشاااهد الجثااث المت اإلطفاااء
اناه  -الشااهد –هاذش االساطوانة فقادت بعاد ذلاك ولام يعثار عليهاا فهنااك قاول  –كانات مألناه أو فارغاة  أنيعرف 

حال لام تنااقش اللجناة أو  أيةعلى  -ضاعت فى وسط الزحام وهناك من قال أنها ألقي بها فى ترعة اإلبراهيمية 
تظل هذش االسطوانة فى ظل النياران الهائلاة وغيار  أنتتعرض لماهية هذش الواقعة ومصداقيتها هل من المحتمل 

إصاابة وتظال ساليمة كماا قاال الشااهد  أيوحتى لو كانت فارغاة ال ينالهاا  مآلنةتنفجر لو كانت  أنالعادية دون 
 أيضااولام تتعارض لهاا ومان ثام تقاف عنادها  وقاف أمامهاا تقريار اللجناة - هذش واقعة مادية –النيران  ةرغم شد

تقرير اللجنة والذى جاء فى كثير  إلىالمحكمة لتسوقها ضمن ما ساقته فى أسبابها فى خصوص عدم االطمئنان 
 مرسال غير موثق علميا كما سيلي. همن مقاطع

الحاق فاى  الها أنا كما هأو طرحا الخبرةلمحكمة الحق فى اآلخذ بتقرير ل أنوحيث انه من المقرر قانونا وقضاء 
القاول بعادم اطمئنانهاا  إلاىاآلخذ ببعض ما جاء فيه وطرح الباقي ومن هنا تكتفي المحكمة بالقدر السالف لثقتهاا 

لهب مباشر كوقود كيروسين أو غااز مان لما جاء بالتقرير عن السبب المنش  للحادث والمتمثل فى مصدر ا إلى
فى العربات المحترقة وترى المحكمة أن السبب المنش  ماازال فاى مثل المواقد الص يرة التى عثر على بقاياها 

 التحقيقات. هلم تكشف عن - مجهوال –تقديرها 

وحيااث انااه عاان تااداعيات اللهااب المباشاار الااذى قالاات بااه اللجنااة ماان هااذا اللهااب المباشاار الااذى خاارج ماان موقااد 
ات البتارول فضاال عان سارعة كيروسين أو غاز ص ير صادفه أمتعة الركااب ومالبساهم المصانوعة مان مشاتق

 وذلك لما يلي: هالمحكمة ال تساير اللجنة فيما ذهبت إلي –الرياح وسرعة القطار 
الوقت كان شتاءا والبرد قارس ومن ثم بداهة تكون النوافذ واألبواب م لقاة واألجساام متالصاقة ومان ثام فلام -1

حساب والضاخم فة النيران بهذا الحجم المهول الذى يزيد من كثا –األكسوجين  - يكن هناك مجال لكم من الهواء
 وصف أعضاء اللجنة.

راكاب بهاا قراباة الثالثاة أو األرباع  100كال عرباة ساعتها حاوالى  أن إذالزحام الشديد واألجسام المتالصاقة -2
لام يكان قاد  إذالقطاار ماازال فاى بداياة رحلتاه و –أضعاف حمولتها تجعل بالكاد كل راكاب يجاد موضاعا لقدمياه 

حاوالى السااعة ومازالات الرحلاة إلاى أساوان طويلاة قراباة األثناى عشار  إاللى م ادرة محطاة القااهرة مضى ع
كثار لصانع شااى علاى هاذا الموقاد أأو سعة تسمح بجلاوس راكاب أو  حيز معتدللم يكن هناك مكان أو  –ساعة 

هااؤالء الركاااب  يساات رق مثاال –ففااى مثاال هااذش الرحلااة الطويلااة  –أياان وكيااف يجلااس هااو وماان معااه  إذالصاا ير 
 يستقر بكل منهم المقام فى مكانه هو ومن معه. أن إلىالبسطاء الفقراء وقتا فى بدايتها 

تقرير اللجنة فالمحكمة ال تساتطيع ان تجاريهاا فاى تصاورها  هحتى ولو افترضت المحكمة صحة ما ذهب إلي-3
كان مان الساهل فاى لحظاات السايطرة  هنأ أوستخدامه الالن مثل هذا الموقد الص ير أما انه لم يكن هناك إمكان 

 إذاال إشا  يكاون فاى متنااول ياد مان يساتخدمه  أيمن المالبس أو  ةوعلى شعلته وإطفائها حتى ولو بقطع هعلي
 هفاى األوراق أو بقاياا الحاادث حتاى فاى ظال هاذا االحتماال الاذى لام يقام عليا ههو ماال دليل عليوكان قد انفجر 

ضاائيلة بحيااث ايضااا يمكان الساايطرة عليهااا هااذا فااى تقاادير  لئااهميلبوتاجاااز الاذى دليال فااأن كميااة الكيروسااين أو ا
نظريااة االحتماااالت كمااا يقااول أعضااائها فااأن  إلااىت ئااالمحكمااة ومااا داماات اللجنااة الفنيااة بخبرتهااا ووسااائلها لج

ما أسالفت اللجناة حساب هاالحتماالت تكون كلها قائمة فى ظل الدليل الفنى غير القاطع الداللاة علاى ماا انتهات إليا
 المحكمة فى أسبابها.
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النياران الهائلاة هاذش دقيقاة أو خماس عشار دقيقاة ال يبارر أبادا حجام  12حديث الرياح وسارعة القطاار لمادش  -4
حجم هذش النيران والسارعة التاى انتشارت  أنذ إوذلك لقصر الزمن ولمصدر اللهب البسيط الذى قالت به اللجنة 

 تارىرا للهب أقوى وأشد من ذلك الذى قالت به اللجنة والقول ب ير ذلاك ال حيث يكون هناك مصدإال يكون  ابه
فيه تبسيط وتجريد للوقائع ال يستقيم مع حجم الكارثة وال يتفق مع المنطق والمجرى العادى لألمور  أنالمحكمة 

فاى  هعلياومن زاوية أخرى أخذا بالتفسير األيسر واألسهل وهو ما ال تستطيع المحكمة تضامنه أسابابها وتعاول 
 قضائها.

شاراف والتخطايط إلالتقريار الاذى وضاعته ماا يسامى بمجموعاة ا إغفاالوفى هذا المقاام ال تساتطيع المحكماة -4
S.p.g –  -  والمرفق باألوراق الذى تعرض لتحليال  - هذا التقرير – وهى هيئة تابعة لرئاسة الهيئة ووزارة النقل

خط سيرش دقيقة بدقيقة بل وثانياة بثانياة علاى ضاوء ماا تحات يادش الحادث وتفاصيله وتوقيتات قيام القطار وتابع 
 :ىمن مستندات هذا التقرير وضع احتماالت أربعة للحادث ه

انفجار حارق داخل العربة العاشرة وهذا التقرير  - !! هواستحالة السيطرة علي إشعالاستخدام مصدر  – اإلهمال
اللجناة لام تتعارض لاه فاى  أنم تتعارض لاه فاى التحقيقاات كماا النيابة العامة التفتات عناه ولا أنتالحظ المحكمة 

تقريرها وربما لم يعرض عليها !!! كما أن التقرير أورد أسماء المكلفين بأعداد القطار وصيانته وليس من بينهم 
بال اااطس ويخااتص  –مالحااظ الورديااة الثانيااة  –متااولى  إبااراهيممحمااد احمااد  األولماان المتهمااين سااوى المااتهم 

 وصيانة الميكانيكا فى القطار وعرباته وبداهة لم تكن الميكانيكا والقائمين عليها سببا فى الحادث !!!.بأعمال 
واقعة انطفاء العربات اثناء الكارثة فال تستطيع المحكمة ان تتبين على سبيل الجازم  ولىالتقرير واللجنة لم ت -5

كال ماا ساعت  ههاا كاان نتيجاة للحرياق أو ساابق علياواليقين هل األنوار أطفأت قبل الحادث أو بعدش وهال انطفائ
ن الماس الكهربائي برئ من اشعال الحريق ودللت على ذلك باأن الكوابال اسافل العرباات ألى إاللجنة فى تأكيدش 

سليمة ومحصنة فى مواسير من الصلب والكابلين الرئيسين السالب والموجب بعيدين عن بعضاهما قراباة المتار 
بة تماس فوجدت ان الشرز الناتل عن التجرباة غيار ماؤثر وفاات اللجناة أنهاا ذكارت فاى ن اللجنة أجرت تجرأو

حتاى  هن أطراف األسالك محترقاة نتيجاة الحرياق فقاط وهاذا ال يكفاى لقياماأصلب التقرير عند معاينة العربات 
كاون قاد اسات رق انطفأت األنوار تحديدا هل قبل حدوث الحريق أم بعدش أم أثنااءش وذلاك الن الحرياق الباد وان ي

وبالنسابة لحجام الحاادث والنياران  لى توصايالت الكهربااء الداخلياة داخال العرباات،إن يصل أبعض الوقت قبل 
فأنها بالطبع أتت على كل ش  داخل العربات ومن هنا اليمكن تحديد متى انقطع التيار الكهرباائي عان العرباات 

العلمياة والمعملياة  ةة والعلمياة ولادى أعضااءها مان الخباروالمحكمة ترى انه كان لدى اللجنة من الوساائل الفنيا
هذا ال موض بدال من االكتفاء للمرة الثالثة بالخبرة وبالنظر المجارد للتوصايالت الكهربائياة  إلزالةالقدر الكافي 

واثبات حالتها وهذا امار يساير حتاى بالنسابة ل يار المتخصصاين واللجناة وعلماءهاا لهاا قادرها ومان هناا كانات 
لاى إكثر دقة وتفصيال فى هذش الجزئية ألنهاا جزئياة هاماة كاان مان الممكان ان تشاير أمنها بحثا  نتظرحكمة تالم

 سبب الحادث ومناقشة احتماالت أخري.
اللجنااة قااد ساالكت الطريااق األيساار وحملاات موقااد الكيروسااين الصاا ير مساائولية الحااادث وهااو  أنالبااادي  أن إال

عقاب الحاادث مباشارة بال وفاى مكاان الحاادث عقاب  حكوماةفاى الهيئاة وال كباار المسائولين هليإبالضبط ما لجأ 
ذ صارحوا باان سابب الحاادث هاو اساتخدام موقاد الكيروساين أو ال ااز الصا ير الاذى أحاال إلاى مكاناه إانتقالهم 

لاى تقناين تصاريحات كباار إلى طاقة من جهنم كماا لاو كانات اللجناة ساعت إلى جحيم وأحالها إالقطار والمنطقة 
 تكشف أبعادش وخباياش وكفى هللا المؤمنين شر القتال. أنوقبل  هئولين والتى قالوا بها بعد ساعات من وقوعالمس

 ةموقاد الكيروساين وال ااز بريئاان مان تهما أن إلاىوحيث انه متى كان ما تقدم جميعه فان المحكمة تنتهى بحق 
ن األوراق وتحقيقااات آالكارثااة ساايما وهااذش  إلااىيكااون مصاادر اللهااب المباشاار الااذى أدى  أنأو  قالحرياا إشااعال

كثر من خمسة وعشرين جلسة جاءت جميعهاا خالياة مماا يشاير أالنيابة العامة وما أجرته المحكمة بنفسها طوال 

ياأتى هاذا المنكار يشاعل الموقاد  غيارش وهاورأى ثبوت هذش الواقعة فلم تقدم الشرطة شاهدا واحدا على ذلاك  إلى
فى بداية التحقيقات أو بتصريحات كبار المسئولين ولما كان هذا ن طعام كما جاء أو تسخي ةلصنع شاى أو جوز

على سبيل الظن والتخمين واألحكاام الجنائياة تقاوم علاى الجازم واليقاين سايما فاى مجاال اإلداناة فاان القول جاء 
 قالات باه اللجناة يكاون احتمااال أنالمحكمة تنتهى بحق باستبعاد هذا االحتمال كسبب للحادث وترى انه ال يعادو 

والتحقيقات علاى  األوراقوهناك احتماالت أخرى وردت فى  –تبدأ عملها  أنومن قبلها كبار المسئولين !!! قبل 
وجااء حاديث   s.p.gشاراف والمراجعاة إلنحو ما سلف من أسباب قيلت على لسان البعض وفى تقدير مجموعاة ا
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محكمة ويبقى السابب مجهاوال لام تكشاف عناه التحقيقاات التاى ال هليإاللجنة الفنية بشأن بعضها مرسال ال تطمئن 
 تمت.

 أن األوراقاحتوائاه فاى  أن إذالزحام: وحيث انه عن حديث الزحام الرهياب الاذى كاان فاى العرباات المحترقاة 
مان  أيراكب كانت تضم حقيقتها ثالثة أضعاف أو أربعة أضعاف هذا العدد  108أو  104العربة الواحدة  ةسع

هااذا القطااار لكااى يكااون نعشااا للضااحايا ماان الفقااراء المعاادمين  أعاادتراكااب وكيااف ال والهيئااة  400 إلااى 300
هللا فى عيد األضحى فتكفر بهم عن سايئاتها فاى حاق الماواطنين  إلىتقربا  هتجعلهم الفداء الذى تقدم أنوأرادت 
ناه أولية عان المتهماين أو والمحكمة عندما تتناول موضوع الزحام هل يكون ذلاك مان قبيال نفاى المسائ –جميعا 

قااهرة قطعات رابطاة ة الزحام فى ظروف الحادث الماثل كان بمثابة ساببا أجنبياا أو قاو أنحديث قانون باعتبار 
الهيئاة لتنمياة  وإخاراجالسببية بين المتهمين والنتيجة أو تتحدث عنه المحكمة باعتبارش مسرحية عبثية من صانع 

الف وعشرات اآلالف على كبار موظفيها وشرطة النقل والمواصاالت كماا مواردها أو توفير سيولة لتوزع باآل
 –جاء بالتحقيقات ؟؟ كل هذش تساؤالت تطرحها المحكمة عناد حاديثها فاى األساباب عان موضاوع الزحاام ولكان 

 تتعرض له المحكمة على النحو التالى: أنالبد  األوراقمطروح وبصورة صارخة فى  أمرنه وأل
 769راكباا بيانهم  3818القطار وعرباته خرج من ال اطس وكان يستقله عدد  أنيقات من الثابت من التحق -1

 –راكاب  23 عادد إاللم يكن قد حصال علاى تاذاكر مان محطاة مصار  – أسوانقطعوا تذاكر طوال رحلته حتى 
راكب هم الذين قطعت لهم تذاكر أو إيصاالت ال راماة وذلاك  3049من ال اطس  هثالثة وعشرين فى حين ركب

 المركزية للشئون التجارية ونقل الركاب. اإلدارةحسب البيان المقدم من 
والمسئول عن هاذش المخالفاة حسابما تباين مان التحقيقاات الهيئاة ونظامهاا الخااط  بالساماح ركاوب الركااب مان 

باه داخل الورش بالمخالفة لقانون الهيئة نفسها والذى اصبح الركوب من ال اطس اصبح عرفا سائدا حسبما اقار 
العميد طارق صديق مدير االدارة العامة لألمن بالهيئاة وهاو االمار الاذى يشاكل مان زاوياة أخارى إخاالال أمنياا 
وقعودا من شرطة النقل والمواصالت عن القيام بواجبهاا االساساى هاو حماياة أرواح الماواطنين مان مساتخدمى 

ها مع مستخدمى الهيئة وكبار مسائوليها مصلحة تجمعالمرفق والتى تقاعست عن القيام بدورها االساسى لوجود 
اقتسااام حصاايلة ال رامااة المقااررة كجاازاء أو عقوبااة للركااوب ماان ال اااطس وهااو المسااتفاد ماان اقااوال ممااا جعاال 

وقت الحادث واثناء تحقيقات النيابة العامة وهو ما ذهب  هرئيس السابق وكان يش ل موقعالالمهندس عبد القادر 
المجند وة العديد من رجال شرطة النقل والمواصالت )النقيب محمد سالم ابو عبدش( قوالهم بألفاظ مختلفأفى  هليإ

 حسين فريد. إبراهيمالعميد وكريم مكرم ذكى 
ليس هناك مجال ب ير ذلك ومن واقع ما هو ثابت بالتحقيقات ال محال باالقول بمسائولية المتهماين مان صا ار -2

سائدا والجمياع لهام مصالحة فياه  اعدد الركاب فهذا اصبح عرف عن زيادة –السابع  إلىموظفى الهيئة من الثالث 
ص ار المستخدمين الاذين تخصصاهم الهيئاة لتحصايل ال راماات مان الركااب داخال و –كبار مستخدمى الهيئة  –

بالنفع من هذش ال رامة التى هى بطبعها فرضت كعقوبة علاى  هال اطس وأيضا رجال الشرطة فالجميع يعود علي
هى السائدة بدليل حصيلة اإليراد الذى تام تحصايله فاى الرحلاة المشاؤومة لقطاار  وأصبحتالهيئة مخالفة قانون 

 فى جميع القطارات والرحالت. أيضاكذلك  األمربداهة  الكارثة
 إنزالوأيضا ال مجال لمحاسبة المتهمين وهم من ص ار موظفى الهيئة ومستخدميها وال مجال لمسائلتهم عن -3

لك لما لهم فاى ذلاك مان مصالحة والن القاانون واللاوائح كماا اساتقرت األقاوال فاى التحقيقاات الركاب الزيادة وذ
ال رامة بمثابة تاذكرة رغام اناه  إيصال أنراكب يحمل تذكرة واعتبروا  أيعلى انه ال يمكن لهم السماح بإنزال 

علاى لساان كباار  أيضاالاك كان شارطة النقال والمواصاالت تقاول ذ إذا أنهكما  –العقوبة  –سداد ال رامة  إيصال
من الثالث حتى السابع فهذا القول وهو قاول  –الكمسارية  –يندرج ص ار موظفى الهيئة  أنمسئوليها فال غرابة 

وكاان المادخل  األوراقاناه واقاع مريار والايم تنطاق باه  إالكان عدم ساالمته مان حياث القاانون والمفاروض  أيا
هم عنه سواء من البداية من حيث ركوب المواطنين أو فى النهاية مان الحقيقي للكارثة ومن ثم فال مجال لمسائلت

أو حملهم على م ادرة القطاار ولعال ماا قاال باه كباار ماوظفى الهيئاة المهنادس عياد عباد  إنزالهمحيث إمكانيتهم 
 أناللاواء رضاا شاحاتة وغيارهم انهام لام يحادث طاوال مادة خادمتهم فاى الهيئاة والقادر والمهندس محماد عرفاة 

 لوا راكبا من القطار أو طلب منهم ذلك.انز
هذش الزيادة أثرت بالسالب علاى مجاال العمال داخال ال ااطس سايما للصايانة فكياف يساتقيم فاى المنطاق القاول -4

جراء صيانة للقطار وعرباته فى ظل هذش األجساام اكثار مان ثالثاة اآلالف ركباوا مان ال ااطس ويقيناا إبإمكانية 
لى جهات أخرى بنفس الطريقة وفى نفس التوقيات إقطارات أخرى متجهين  كان هناك غيرهم ينتظرون ركوب
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فهو لم يكن مجرد زحام بل فوضى كما ذهبات النياباة العاماة فاى تعريفهاا للموقاف ووصافها لحالاة العمال داخال 
 الصيانة فى القطارات وهذا كالم منطقي ساقه الذين سئلوا فاى التحقيقاات مان أعمال ةال اطس وهو ما يقطع بقل

 ن الصيانة كانت على قدر االستطاعة.أ
الساالبي علااى حجاام الكارثااة ماان حيااث عاادد الضااحايا والخسااائر التااى  شهااذا الزحااام كااان لااه مااردود أنال شااك -5

من طاقاة العرباات لكاان عادد الركااب فاى  %50الزيادة كانت ستكون فى حدود  أنالهيئة فلو تصورنا  أصابت
وان كااان  –وبالتااالى كااان هااذا العاادد  آالفباادال ماان أكثاار ماان ثالثااة راكااب  ألاافيزيااد علااى  نالعربااات الساابع لاا

أو فراماال  -األكذوبااة  -الطفايااات  إلااىللوصااول  هانااه كااان سيساامح لخدمااة القطااار بااالتحرك داخلاا إال –بالزيااادة 
حد كبير فى السيطرة على الموقاف أو  إلىباتفاق أعضاء اللجنة كان سيساهم  أمرالطوارئ إليقاف القطار وهو 

جلهم المحتوم والذى خططات لاه الهيئاة وأفرزتاه الفوضاى آعلى األقل كان سيسمح لفرار كثير من الضحايا من 
 الضاربة إطنابها فى كل مرافقها.

اسااتعراض مااا ساالف جميعااه ان الهيئااة وأدارتهااا باال والدولااة نفسااها تتعاماال مااع ركاااب القطااارات ماان الثاباات -6
 حسب بل باعتبارهم ايضا مواطنين درجة ثالثة.الدرجة الثالثة ليسوا باعتبارهم كذلك ف

 ةيبااين ماان اسااتعراض واقعااات الاادعوى وجميااع ماان ساائلوا فيهااا وكااذلك تقرياار اللجنااة الفنيااة ومناقشاا الطفايااات:
حااديث الطفايااات هااو بذاتااه مهزلااة أو أكذوبااة ال وجااود لهااا فااى الواقااع وأنهااا ال تعاادو الفتااات أو  أنأعضاااءها 

 اخلها م شوش وما كتب عليها من الخارج مكذوب ومضلل لما يلى:ماكينات هيكلية الن ما بد
ا وكااذا ماان معاينااة المحكمااة ان مااالثاباات ماان التحقيقااات التااى أجرتهااا النيابااة العامااة والمعاااينتين التااى أجرته-1

مان  كن بها طفايات أو كان هناك طفايات وأصابها الدمار ولم تجد المحكمة أو النياباة لهااتالعربات المحترقة لم 
 كان هنا طفاية أو من المفروض ان تكون هنا طفاية. أثار سوى أماكنها فى العربات تقول

 ثبت من التحقيقات ان الطفايات تتميز بثالث خصائص رئيسية: -2
أما أنها مملوءة بمواد م شوشة وكاذبة كما ذهب الشاهد الدكتور ثروت ابو عرب عضو اللجناة الفنياة  -أ

 واألستاذ بكلية الهندسة.
 لصدأ الذى يعلوها وعدم صيانتها.اهذش الطفايات فارغة وال تعمل نتيجة  أنأو  -ب
انتزاعهاا مان مكانهاا  أوليهاا فاى سااعات الخطار إهذش الطفايات موجودة فى أمااكن يصاعب الوصاول  أنأو  -ج

ماس انتازاع أحادها اسات رق خ أناثبات  إذ أيضاايست رق وقتا وجهدا كما انتهت المحكماة مان معاينتهاا والنياباة 
دقائق واألخرى است رق انتزاعها سبع دقائق وتقول اللجنة الفنية فى تقريرها وعلى لسان أعضاءها كاان يمكان 

هاذش الطفاياات صاالحة لالساتعمال ومعباأة  أندقاائق مان بدايتاه علاى فارض  أرباعالسيطرة على الحرياق خاالل 
مجرد انتزاع الطفايات من مكانهاا  كيف سيتحقق ذلك فى ظل الوقت الذى است رق –بمواد سليمة غير م شوشة 

النياباة  إالظاروف مهياأة والعرباات لايس بهاا ظال كما ذهبت النيابة والمحكمة وكان هذا االختبار والتوقيات فاى 
فى مثل ظروف القطار الكارثة والزحام الرهيب الذى كانت في كل عربة  اتوالمحكمة فما هو الوقت واإلمكاني

درجاة االساتحالة وال إلازام بمساتحيل  إلىمن الصعوبة بمكان  أنال شك  –اكثر ها وتمحملة بثالثة أضعاف طاقا
هاذا كلاه ال يمناع مان قياام  أنتقول فى أدلاة ثبوتهاا أو فاى مرافعاتهاا  أن!!! وهل تقبل من النيابة العامة بعد ذلك 

 اإلهماالو التقصير أيان هاذا أ اإلهمالوتقدمهم للمحاكمة الجنائية لهذا أدائه المتهمين بواجبهم أو انهم أهملوا فى 
تقادم كباار مسائولي  أنبالنياباة العاماة  - أولاىثام  -أولى أو التقصير كما ترى المحكمة ال إلزام بمستحيل وكان 

فااى هااذا الموقااف –ماان صاا ار المسااتخدمين  –المحاكمااة الجنائيااة ألنهاام هاام الااذين وضااعوا المتهمااين  إلااىالهيئااة 
ليسوا احسن حظا من الضحايا الذين احترقوا فاى قطاار  أيضاء المتهمين هؤال أنالصعب الن واقع الحال يقول 

سارق مانهم ال ناى  إذاوسلم "هلكت أمام مان قابلكم ألنهام  هالموت وأال صدق علينا قول رسول هللا صلى هللا علي
 صدق رسول هللا صلى هللا علية وسلم. الحد" هسرق الفقير أقاموا علي وإذاتركوش 

هذش الطفاياات كانات  أنالمحكمة والنيابة  مأعضاءها أما وأقوالت ومن تقرير اللجنة الفنية الثابت من التحقيقا-3
عديمة األثر والفاعلية لما بها من غش وفساد ولحجم الحريق كما ذكر الشهود انه حريق هائل وفى وصف أخر 

ياات حتاى فاى حالاة أخريين لام يكان نتيجاة موقاد كيروساين صا ير ذلاك الن هاذش الطفا أقوالوفى  –غير عادى 
سالمتها وسهولة انتزاعهاا وساالمة الماادة الموجاودة داخلهاا وتأثيرهاا فاى حادود متار واحاد مرباع !!! فاأين هاذا 

مئات األمتاار وفاى ظال سارعة القطاار وسارعة  إلىالمتر من ذلك الجحيم الذى شمل عربات سبع طولها يصل 
تصورين الحريق فى بدايتاه الن هاذا اصابح تعليال غيار ن اللجنة الفنية وأعضاءها مبأالرياح وال يرد على ذلك 
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هاذش الطفاياات وهاى علاى  إلاىالعربات وبالتالى استحالة الوصول  هيوم الحشر الذي كانت علي إلىمقبول نظرا 
 ليها لم تكن مجدية لفسادها.إفرض الوصول 

بالماادة الالزماة وهاو ايضاا  ثم يأتى بعد ذلك الحديث عن مسئولية المتهمين عن صيانة هذش الطفايات ومألهاا-4
 ذلك لما يلى:و هحديث اصبح غير ذي موضوع وال يمكن مساءلة المتهمين جميعا عن

ورش الهيئااة ومخازنهااا خاليااة ماان المااادة الالزمااة والفعالااة لمااأل الطفايااات )أ، ب(  أنالثاباات ماان التحقيقااات -1
لصايانة والتشا يل ومساتخدمي هاذش اإلدارات ا إدارةالعديد من المكاتبات الرسمية التى صدرت من بومؤكد ذلك 

رئاسة الهيئة مرارا وتكرارا على طول عامين يستصرخون فيها المسئولين ضرورة تزوياد الاورش بالماادة  إلى
 إلحادي عشر. إلىمن الثامن  –المتهمين  –ات ءالندالالزمة للطفايات وعدم استجابة المسئولين لهذش ا

 -الشاهادة االبتدائياة القديماة وال دراياة لاه بهاذا العمال  إالالطفايات ال يحمل  مسئول أنما ثبت من التحقيقات -2
عليها لوائحها  هوعدم قيام الهيئة بما تملي –ومسئول الدفاع المدنى قرر بأنه ال عالقة له بالدفاع المدنى وواجباته 

ع المادنى وكماا جااء بتقريار من ضرورة تدريب العاملين وإعاداد الكاوادر الالزماة للتعامال ماع الكاوارث والادفا
يكون وجود هؤالء المتهمين أو بعضهم خاط  ويسأل عن من وضاعهم أو  هاللجنة ومذكرات النيابة العامة وعلي

 سكنهم فى هذش الوظائف ويجب محاسبته هو ال محاسبة المتهمين.
ل عاربتين ومان عدد الطفايات بالقطارات والعربات ظل فى الدعوى محل خالف هل هو بواقاع طفاياة فاى كا-3

 3عادد الطفاياات بالقطاار  أنطفايات باعتبارش كان يتكون مان ساتة عشار عرباة أم  8ثم يكون فى قطار الموت 
أم المنشور الذى صدر ومرفق بالتحقيقات قصر الطفايات على أربعة فى القاطرة دون العربات  أنثالثة فقط أم 

تخابط ال يمكان معاه الوصاول  شتخبط ماا بعادلعربات أن هذا المنشور جعلها أربعة بخالف ما هو مفروض فى ا
ضاحايا لهاذا  أيضااالمحكماة لالمسااك بتالبياب المتهماين الاذين هام  هلياإمعياار مقباول تطمائن  إلاىأو االطمئنان 

وهاى صاالحية هاذش الطفاياات  أالكل هذا فى ظل فرضية وجودها أصبحت مساتحيلة  والالمسئولية !!! –التخبط 
 –هااذش  أنناااك باتفاااق واإلجماااع ماان النيابااة واللجنااة الفنيااة والتحقيقااات ومساائولي الهيئااة لالسااتخدام فااإذا كااان ه

الطفايات كانت فاسدة أو غير مؤثرة فاال مجاال لمسااءلة المتهماين فارادى ومتضاامنين عان مهزلاة الطفاياات أو 
 أكذوبة الطفايات.

وفى نظام العمل كله فى الهيئة ما كانت ن حالة الزحام والفوضى فى ال اطس بل أما نطقت به التحقيقات من -4
لياه النياباة إلتسمح بالصيانة كما هو المفروض فى اللاوائح والقاوانين المنظماة للعمال فاى الهيئاة وهاو ماا انتهات 

العامة فى مذكراتها وما قالت به اللجنة الفنية فى التحقيقات وتقريرهاا وتوصاياتها التاى تضامنها هاذا التقريار اذ 
هذش الصيانة كانت شكلية وغير فعالة وعلى هذا جرى العمل من قديم وهو ماا اقار باه مان سائلوا ن أاقر الجميع 

فى التحقيقات وهو امر طبيعي ونتاج حقيقي لنظام وأسلوب العمل فاى الهيئاة فاال الماادة الالزماة لماأل الطفاياات 
فوضاى تسامح بالصايانة فهال مان موجودة وال اعتمادات أو موافقات لشراء لوازم الصيانة لهاذش الطفاياات وال ال

تساير المحكمة النيابة العاماة فاى اإلمسااك بتالبياب هاؤالء المتهماين الضاحايا  أنالمنطق والعدل من ذلك يكون 
 أي ياهفى نفاس الوقات أو تقاول النياباة اناه علاى الارغم مان ذلاك كاان يتعاين ان يقوماوا باواجبهم وال يقصاروا ف

ام المستحيل وظروف العمال والزحاام تكااد تنطاق باأن هنااك قاوة قااهرة واجب هذا وأي منطق يقول بهذا االلتز
 حالت بينهم وبين القيام بأعباء وظائفهم وكبار المسئولين ال يقومون بهذا الواجب.

د ذلك لما نسب الى المتهمين األول والثانى مان انهماا وقعاا علاى دفتار ساير القطاارات أو عثم تأتى المحكمة ب-5
ه استوفى كل ما يلزم من أعماال الصايانة ووقعاا علاى ذلاك وعلاى عباارة أضاافها أحاد عماال استعداد القطار بأن

ن هاذش العباارة تعناى كال شا  بماا فاى ذلاك الطفاياات وساالمتها وصاالحية الماادة أالورشة وهى "مما جميعه" و
 الموجودة فيها هذا القول مردود لما يلى:

–الميكانيكاا  –ات )الكهربااء خصصافيها أن الصيانة تشمل ثالثاة تالمتفق عليه وفقا للوائح الهيئة ونظام العمل -أ

البواجى( وليس منها الطفايات ومألها والتحقق من ساالمة محتوياتهاا وفعاليتهاا الن المهناة لهاا قسام خااص فاى 
هذش عبارة ركيكة قال كاتبها انه أضاافها ليحماى نفساه مان إياه مساألة الن الاوزير  "مما جميعه"الورش وعبارة 

وهااى عبااارة فااى ظاال  –ماار علااى المحطااة ووقااع عقابااا عناادما وجااد زجاااج بعااض العربااات مكسااورا  أنث حااد
وقع على ما هو لايس ملزماا باه الئحياا أو قانوناا  ألنهالظروف السابقة على مسئولية محررها ال من وقع عليها 

 فهي من قبيل الحديث المرسل الذى ال دليل عليه.
 ذش العبارة التحقق من سالمة الطفايات أو التأكد من سالمة محتواها.ليس من اختصاص من وقعوا على ه-ب
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حتى على فرض مسئولية المتهمين والتزامهما بما وقعا عليه فهو التازام بمساتحيل علاى ضاوء ماا سالف مان -ج
ظروف الورشة وعدم وجود اإلمكانيات الالزمة والن الطفاياات ليسات مان باين ماا يجاب التحقاق مناه قبال قياام 

 رة على الميكانيكا والكهرباء والبواجى.صر بشأن أعمال الصيانة القاالقطا
ا جعاال واقعاة ماالوصف الاذى سااقته النياباة العاماة لتهماة التزويار هاو وصاف غيار صاحيح قانوناا وهاى أنه -د

كاان لايس مان اختصااص المتهماين التحقاق  إذامزورة فى صورة واقعة صحيحة هذش التهمة تنهاار مان أساساها 
ا قاصاارة علااى "أعمااال الكهرباااء والميكانيكااا ما ومساائوليتهمالطفايااات ومااا بااداخلها الن اختصاصااه ماان سااالمة

والبااواجى" والطفايااات وحالتهااا ليساات ماان بااين هااذش الفااروع ولكااي يسااتقيم هااذا االتهااام ومااا ساابقه ماان مساائولية 
تحماايلهم  أيضااافيتعااين  الركاااب وكااذا الصاايانة بفروعهااا المختلفااة إناازالالمتهمااين عاان الزحااام ومساائوليتهم عاان 

الهيئااة أو الااوزير  إدارةم تااوفير اإلمكانيااات الالزمااة لكاال ذلااك أو جعلهاام جميعااا رؤساااء مجااالس دمساائولية عاا
المساائول عاان المرفااق أو إعطااائهم صااالحيات هااؤالء البعياادين عاان قفااص االتهااام وعليااه ال تكااون هناااك واقعااة 

هاذا االتهاام علاى غيار ساند مان  مساىومان ثام ي –ا ماا أو توقيعهمهقففى مو -صحيحة واقعة مزورة فى صورة 
 القانون أو الواقع.

 تهمتي القتل واإلصابة الخطأ:
 لألسباب اآلتية: – نونوقاأو من واقع  األوراقهذا االتهام ال يجد سندش فى  أنترى المحكمة 

نتيجاة المترتباة علاى المقرر قانونا انه يجب ان تكون هناك عالقة سببية مباشرة باين الخطاأ والضارر وهاو ال-1
هذا الخطأ والثابت من االوراق ان ال مسئولية على المتهمين جميعا فاى الخطاأ أو األخطااء التاى وقعات واودت 

 ى الحادث والنتيجة:إل
هناك شك كبير لدى المحكمة على نحو ما سلف من أساباب فاى سابب الحاادث بعادما طرحات المحكماة الادليل -أ

تسااير اللجناة الفنياة فاى  أنن المحكمة لم تساتطيع أنة الفنية على التفصيل السابق والفنى المستمد من تقرير اللج
لياه إيه بالتبعية علاى موقاد الكيروساين أو ال ااز الصا ير لماا انتهات فعن الحادث وألقت  هالسيناريو الذى رسمت

ذى لحق بالعربات جم الحريق والدمار الحالمحكمة فى تقديرها من استحالة ذلك أو صعوبة تصور ذلك فى ظل 
علااى نحااو مااا أساالفنا وتقرياار لجنااة  األوراقوالضااحايا... وان هناااك احتماااالت أخاارى للحااادث لاام تكشااف عنهااا 

محمد همام محمد الاذى قاال اناه  أقوالوما ساقه بعض شهود الحادث من المصابين كما جاء فى   s.p.gالمراجعة 
لذى تحدث عن مشاهدته لماس كهربائي ما بين العربتين مختار محمد على اوسمع انفجارا قبل اشتعال النيران، 

شاهد احتكاكا بين العاربتين األخيارتين وشاررا يتطااير نتيجاة لهاذا  أنثم عدل عن ذلك  –األخيرة وقبل األخيرة 
الحادث بفعل فاعل ثم يس محمد محفوظ الاذى  أناالحتكاك، وسعودي سيد حسن الذى قال انه سمع من الركاب 

وأخيارا ساامح ماازن حسان الاذى  انفجارت فاى بوفياة القطاار، زبوتاجاهناك أنبوبة ن الركاب أن قال انه سمع م
القطاار لام  أنويصيح بأن األنبوبة ستنفجر فى حاين قارر المسائولين بالهيئاة  ىقرر انه شاهد عامل البوفيه يجر

أخاذت بأيسار  - اللجناة أي - يكن به عربة بوفية أصال ومن هنا انتهت المحكمة عند تقديرها لتقرير اللجناة أنهاا
ظرة المجاردة ألثاار الحاادث دون أساس علمياة ومعملياة أو أنهاا اناماألسباب والطرق لتبرير الحادث واكتفات بال

ساببه  أنمان   –حد ما بما ساقه كبار المسئولين من تصريحات فى موقع الحادث من تبرير لاه  إلىكانت متأثرة 
 –لات ب يار قصاد عمهاذش الكارثاة وكماا لاو كانات  إلىن الركاب أدى موقد كيروسين أو غاز استخدمه مواطن م

 المحكمة. هليإعلى تبرير وتسويق هذا التعليل والذى لم تطمئن 
شاهد الواقعة المدعى بها وهو ان أحاد الركااب  ههذا التصوير الذى ساقته اللجنة ال يستقيم فى غيبة دليل علي-ب

 والحجم.كان يستخدم هذا الموقد الضئيل فى األثر 
اللجنة كما أسلفت المحكمة لجأت الى األخذ بنظرية االحتماالت فى الحرائق وكماا ذكار الادكتور ثاروت اباو  -ج

ن كاان غالباا مان أ% وهاذا االحتماال و75عرب ان موقد الكيروساين أو ال ااز كاان االحتماال بشاأنه فاى حادود 
أخرى تحمل على الشك مما يحمل المحكماة % ألسباب 25ال انه من ناحية أخرى يقف معه إوجهة نظر اللجنة 

تقوم على الجزم واليقين ال الظن والتخمين  ئىاجنولما كانت األدلة فى مجال اإلثبات ال هليإعلى عدم االطمئنان 
 فان الشك هنا يفسر لصالح المتهمين.

 إنازالمان عادم  المتهماين إلاىوسبب الحادث وماا نساب  اإلهمالالمتهمين من تهم  إلىال عالقة بين ما نسب -2
ال عالقة بين هذش التهم  -فى التحقق من الطفايات ومحتواها  اإلهمالمع استحالة ذلك وما بين  –الركاب الزيادة 

المتهمين يسألون عان  أنأما ما ذكرته النيابة العامة فى ملحوظاتها ومرافعتها من  - وبين القتل واإلصابة الخطأ
س مجاله جرائم القتل الخطاأ واإلصاابة الخطاأ إنماا قاد يكاون مجالاه جارائم الخطأ المباشر وغير المباشر فهذا لي
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ول عنه النيابة إنما يكون بحالة الجرائم االحتمالية وهاذا عأخرى فى التزوير واإلضرار بالمال العام وهذا الذى ت
عاان الخطااأ يهااا المااتهم ففااى الجاارائم العمديااة ونحاان هنااا بصاادد جريمااة قتاال أو إصااابة خطااأ يسااأل  إالال يكااون 

 المباشر الذى أدى وقوع الحادث والذى لوالش ما وقع.
توافرت فى الحادث عوامال شااذة وغيار مألوفاة قطعات عالقاة الساببية باين  إذاوقانونا انه  امن المقرر قضاء-3

يتوقااع حصااول  أنماان يكااون  - يتوقعهااا وال يكااون فااى وسااعه أنال يكااون فااى وسااعه  إذساالوك المااتهم والنتيجااة 
حاادث  أماامالمتهماين كاانوا  أنوالمحكماة تارى  -ش الكيفية التى خرجت بها لخروجها عن دائارة تبصارالنتيجة ب

عوامل شاذة وغير مألوفة بكل المقاييس أنتجت أثارش المروعة فى زمن قصاير وتضاافرت فاي  يههائل تدخلت ف
ل العادية فضال عن فساد بالوسائ هق يصعب السيطرة علييقع الزحام الشديد وحرتوأسباب خارجة عن اإلرادة و

ليهاا الساتخدامها والزحاام الهائال هاو الاذى أدى إالطفايات المتاحة وال ير صالحة على فرض إمكانياة الوصاول 
أعضاء اللجنة الفنياة وكباار المسائولين فاى الهيئاة الاذين  بأقوالفرامل اليد كما جاء  إلىعدم الوصول  إلى أيضا

ت السبب األجنبي الذى يكون قد تادخل فاى الحاادث هاو والعوامال الشااذة سئلوا فى التحقيقات فضال عن احتماال
هاذا ماع افتاراض صاحة ماا نسابته إلايهم  -كان  أياالشك تقطع عالقة السببية بين المتهمين والضرر الذى حدث 

صاابة ولما كان ما تقدم جميعه فان المتهمين جميعا يكوناوا غيار مسائولين عان وقاائع الوفااة واإل –النيابة العامة 
 .هامنالخطأ يتعين براءتهم جميعا 

وحيث انه عن الدعوى المدنية التى أقامها مختار على مهدى واختصام فيهاا وزيار النقال والمواصاالت ورئايس 
لى رفضها لعدم توافر الدليل عليها ولعدم إثبات المادعى لادعواش أو إثباات خطاأ إا تنتهى المحكمة مالهيئة بصفته

يين المزعومة التى قالها لم يقدم دليال على وجودها أصال أو دليال على أنها فقادت اثنااء المتهمين فى حقه والمال
 مصروفاتها. وإلزامهعين رفض دعواش يتالحادث ومن تم 

 تهمة إلحاق الضرر الجسيم بأموال الهيئة التى يعملون بها:
حت غيار ذي موضاوع لاذات األساباب المتهمين جميعا تعادو وقاد أصاب إلىهذش التهمة التى نسبتها النيابة العامة 

فإذا –النقطاع عالقة السببية بين الخطأ والنتيجة  أيضاليها المحكمة لبراءتهم من التهم السابقة وذلك إالتى انتهت 
كانوا غير مسئولين عن الخطأ فبالضرورة ال يكونون مسئولين عن النتيجة سواء كانت هاذش النتيجاة مباشارة أو 

فى البادء كانات الكلماة فاإذا كاان المتهماون لام يخطئاوا أو تاوافرت ظاروف  ألنهحتمالية غير مباشرة محققة أو ا
شااذة قطعاات عالقاة السااببية باين الخطااأ والضارر فااانهم ال يكونااوا مسائولين عاان النتاائل وماان ثام تعااين القضاااء 

 .أيضاببراءتهم من هذش التهمة 
لى الماذكرة التاى حررتهاا إحادث الكارثة تشير المحكمة على وشك الفراأ من أسباب الحكم فى هذا ال أنوحيث 

النيابة العامة ووقعت من المحامى العاام لنياباات جناوب الجيازة والتاى استعرضات فيهاا الواقعاة برمتهاا والجهاد 
ن تناوش بنتيجاة هاذا الجهاد وقاد أالمحكماة تارى لزاماا عليهاا هاذش و –الذى بذلته فى هذا المقام وهو جهود مكثفة 

م ومعاونيااه فريااق ماان خياارة شااباب مصاار يحمااون حماهااا ويرفعااون رايااة العاادل فااوق هامااات كلااف النائااب العااا
الجميع ترى المحكمة فى انهم لم يكونوا فريقا من السادة المحققاين بال كاانوا كتيباة مان المقااتلين الشارفاء الاذين 

لى مكانه ومعاينة إنتقال كانوا يسابقون الزمن للسيطرة على واقعات الحادث وتداعياته الكثيرة من سرعة فى اال
انتقلاوا ولام تكان عملياات التبرياد ألثاار الحرياق قاد انتهات أو نقال الجثاث مان  إذ ةأثارش وضحاياش وما تازال حيا

وتحيط بهم رائحة الماوت الكئياب فاى وقفاة العياد وأباان وفااتهم وقاد السوداء ظالل الحادث  االعربات تخيم عليه
سرهم بل ومصر كلها آالمها فى الحادث الجلل جزاهم أشاركوا الضحايا ويأن ال أأبت عليهم ضمائرهم الشريفة 

 -لاى المحكماة عاامرة بجهادهم المشاكور والماأجور باأذن هللا إهللا عندش والعدالة كل خيار بعاد ان قادموا دعاواهم 
 المحكمة(. إليه)هذا ب ض النظر عما انتهت 

ماذكورة والمقدماة بنتاائل تحقيقاات النياباة العاماة فاى الماذكرة ال إلاىوحيث انه فى هاذا المقاام تشاير المحكماة -1
خطاار إتلقات  أنحادث قطار الصعيد وقد استعرضت النيابة العامة مع هذش الماذكرة ماا قامات باه مان جهاد بعاد 

 ه فااور اإلخطااار وظلاات النيابااة العامااة بمكااانمكاناا إلااىوبااادرت باالنتقااال  20/2/2002الحااادث فجاار األربعاااء 
الحاادث كاان حاوالى  –عصارا  4.30المستشفيات فى الساعة  إلىخراج جميع الجثث ونقلها الحادث حتى تم است

وعقب الفاراأ مان ذلاك تام اصاطحابهم للساادة األطبااء الشارعيين لتمشايط العرباات المحترقاة  –الواحدة صباحا 
 للتحقق من عدم وجود أشالء آدمية.

لاى مكاان الحاادث فاى إت اللجناة الفنياة وصااحبتها جراءها المعاينات الالزمة وسؤال جميع المصاابين وأمارإ-2
 اليوم التالى.
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هاذش األساباب وقارار  رالتحقيقات علاى النحاو الاذى جارى بصاد هوقد استعرضت النيابة العامة ما اسفرت عن-3
االتهام والئحة شهود اإلثباات واساتبعدت المحكماة فاى تحقيقاتهاا المااس الكهرباائي والتخرياب والمتفجارات الن 

 نظر اللجنة الفنية والتى طرحتها المحكمة فى أسبابها. ةببا فى الحادث وتبقت بالتالي وجهتكون س
ن هااذش ألااى ساالبيات الهيئااة وسااوء حالااة المرفااق وإأهاام مااا جاااء بمااذكرة النيابااة العامااة أنهااا تعرضاات وبحااق -4

 :وأهمهات األخطاء التى استعرضتها النيابة فى وقوع الحادث قالسلبيات هى التى تصاد
عدم قيام شرطة النقال والمواصاالت بواجبهاا المنصاوص علياه فاى اللاوائح أو علاى األقال ماا تفرضاه عليهاا -1

لى انه كان يتعين على شارطة النقال ان تتخاذ موقفاا مان إالتزاماتها األمنية فى تأمين المواطنين حتى أنها ذهبت 
فعل تذا ما شب حريق ولم إينب  بكارثة  القطار الكارثة وقد استقر على أرصفة المحطات والصورة وكم الزحام

 شيئا.
مسئولية الهيئة وشرطة النقل والمواصالت عن الزحام الرهيب الذى كان عليه القطار بالسماح بالركوب من  -2

مر مخالف للقانون ويشكل جريمة حتى أن القطار خرج مان ال ااطس وباه ثالثاة أضاعاف الساعة أال اطس وهو 
ف كل هذا سعيا مع الهيئة إلى الحصول على حصتهم وحصة كباار مساتخدمى الهيئاة كثر من ثالثة أالأالمقررة 

من حصيلة ال رامة بما فى ذلك من التاأثير علاى ماوارد الهيئاة الشارعية المفاروض أن تاأتى مان شاباك التاذاكر 
 ومن واقع األمر والمستندات كان الراكب يكتفي بال رامة جنيه واحد وال يدفع ثمن التذكرة.

رضت مذكرة النيابة إلى أن الحالة فى ورش الهيئة سيئة لل اية وأن الصايانة ال تاتم علاى الوجاه الصاحيح تع -3
 وأنها شكلية أو غير حقيقية لألسباب التى أوردتها المذكرة.

ن الطفاياات أماا أنهاا غيار أأشارت النيابة بحق إلى أن عوامل األمان مفقودة تماما فى القاطرات والعربات و -4
أو أنهااا غياار صااالحة لفساااد محتوياتهااا أو موجااودة فااى أماااكن  -النيابااة  -ة كمااا ثباات لااديها ماان معاينتهااا موجااود

يصااعب الوصااول إليهااا أو انتزاعهااا ماان مكانهااا وماان ثاام تكااون غياار مااؤثرة أو ال جاادوى فيهااا إذا مااا لجااأ إليهااا 
 مستخدمى القطارات.

اء والاادفاع الماادنى والصاايانة وعاادم تاادريب العمالااة عاادم تااوفير الهيئااة للكااوادر المناساابة فااى مجااال اإلطفاا -5
الموجودة رغم أن الالئحة تلزم الهيئة بذلك وعدم اساتعانة الهيئاة بالمكاتاب االستشاارية أو المتخصصاة فاى هاذا 

 المجال.
عدم وجود رابطة أو هيكل تنظيمي يربط بين إدارات الهيئة المتعددة مماا يجعال العمال ال يساير علاى النحاو  -6

 تحقيق الصالح العام واألمان لمستخدمي المرفق. -لوب المط
 شوقائاد -الخدماة  -عدم وجود وسائل إنذار كافية والموجود منها بدائي كما ال يوجد اتصال بين طاقم القطار  -7

 بما يطرأ من أحداث أثناء رحلة القطار. إلخطارش
ها ووجود حديد على النوافاذ أدى إلاى عادم مقابض فى حكام غلق العربات نتيجة ما أصاب أبوابها من عوارإ -8

 أو استخدام النوافذ كي ينقذ الضحايا من الجحيم الذى كان يطاردهم. -فتح هذش األبواب 
سوء إدارة المرفق وأتباع سياسات خاطئة فى التش يل وضرورة إعادة تنظيم الهيكل اإلداري للهيئاة وتحدياد  -9

 للعمل.االختصاصات لكل فئة وإعداد الئحة جديدة 
 .أشارت النيابة العامة فى مذكرتها أخيراً إلى سلوكيات المواطنين وسوء استخدام المرفق -10

تها الساالف اإلشاارة إليهاا اوحيث أن المحكمة على هدى استعراض ما ساقته النيابة العامة فاى تحقيقاتهاا وماذكر
توصلت إليه المحكمة وقال به الخباراء الاذين ترى المحكمة أن ما انتهت إليه فى هذش المذكرة ال يبعد كثيراً عما 

ن سوء حالة المرفق وسوء حال ومستوى القائمين عليه وتوجه المحكماة بضارورة األخاذ عسئلوا فى التحقيقات 
بما جاء بمذكرة النيابة العامة وتهيب بالمسئولين آال يمر الحادث مر الكرام حتى يأتى حادث أخر يفيق عليه فى 

 كل عام.صباح يوم عيد أخر 
وحيث أن المحكمة فى ظل كل ما جارى وعلاى ضاوء ماا انتهات إلياه مان تحقيقاتهاا واوردتاه فاى أسابابها تارى 

من هذا األسلوب الهزيل والمسرحيات الهزلية والتى ت وملت لزاما عليها أن تقر أن العدالة وساحات القضاء كل
المتصالة  هوار الاذى أصااب المجتماع ومرافقايحملها المسئولين مان وقات ألخار إلاى سااحات العدالاة لتبريار العا

بالجمهور، لتبرير سلبيات األداء وفشل القيادات التى تضعها الدولة على رأس هذش المرافاق التاى تخادم جمهاور 
 -ن لهاذا المسلسال المهاين أن ينتهاى آ -الادومين العاام للدولاة  -المواطنين وهى ملاك لهام وثاروة الابالد القومياة 

ل الرأى العام عن أسباب الحادث وتداعياتاه وابساطها األهماال عقل االحترامتنطق بالسلبية وعدم فالواقعة الماثلة 
والتساايب الااذى استشاارى فااى كاال المرافااق التااى تخاادم الجمهااور فااى حااين يكتفااي المساائولين كبااارهم وصاا ارهم 
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الحكومة ستفعل كاذا  نأبالتصريحات الصحفية والتليفزيونية بالصوت والصورة وإن احداً لن يفلت من العقاب و
ستخدمها فتمخض الجبال ويلاد يالتى  قوكذا الصالح الخلل وستدبر مليارات الجنيهات لخدمة المواطنين والمراف

يكونوا الشماعة التاى تعلاق عليهاا السالطات لوا إلى ساحات العدالة بص ار ص ار المسئولين والعمال يئفاراً ويج
ها فقاد ملات العدالاة ودور القضااء مان هاذا األسالوب ياأتون بالصا ار صاحبة القرار فى الدولة أخطائها وسالبيات

والكادحين ومن ال دراية أو قدرات لهم ليقفوا خلف القضبان سجناء الظلم والقهر والمسئول الحقيقي طليق وهاو 
كثار ويجلاس علاى المقاعاد الاوثيرة فاى أينعم بالراتب الذى يصل إلاى عشارات اآلالف مان الجنيهاات شاهريا أو 

سالطة تحقياق أو جهااز رقاابي الن هاؤالء النااس أصاحاب  همكاتب المكيفة ال يسأله أحد وال يعكر صفو مزاجال
قالته إو ههؤالء متساندين ما أن يقع أحدهم حتى يسارع أقرانه إلى دعم -العزة والجاش والمناصب الفخمة الثرية 

أمثال المتهمين من الفقراء المطحونين فتادور  أما -خر أكثر رفاهية وثراء آ  له مكانا وموقعا يأو يه ثرتهمن ع
 "أى منقلب يتقلبون". - عليهم الدوائر ويصيروا كبش فداء لهذش الفئات الطاغية والذين سيعلمون بإذن هللا

والمحكمة فى هذا المجال تهياب  -أغلى من كل هؤالء جميعاً والعدالة التى ترتفع هاماتها فوق الجميع  مصر إن
الرشيدة التى أنجبتها مصر وندين لها جميعا بالوالء تهيب المحكمة بهذش القياادات النقياة الطااهرة بقيادات الدولة 

وعلى رأسها القيادة السياسية وهى قادرة على ذلك باإذن هللا علاى وضاع األماور فاى نصاابها وتصاحيح المساار 
شفافية والطهاارة الكفااءة والقادرة الختيار األصلح لهذش المواقع سيما المتصلة بجمهور المواطنين فيضاف إلى ال

لقانون وألن إلزام المواطنين بدفع غرامات تذهب إلى جياوب اعلى إدارة األزمات ومواجهة المشاكل ال مخالفة 
هؤالء الكبار ومن ساندهم بحجة كاذبة وهاى تنمياة ماوارد الهيئاة وهاى فاى الحقيقاة تنمياة ماواردهم هام وزياادة 

ذ حسااب المااواطن الفقياار البساايط قهااراً ومعاناااة وال يبقااى إال أن تسااوقه هااذش مخصصاااتهم وسااياراتهم الفارهااة إ
القيادات الفاشلة واللوائح والنظم المتخلفة إلى أن يلقى مصيرش حرقا فلكل فاى هاذا الساياق مسائول والقياادة التاى 

مارات الالزمااة اختااارت هااؤالء المساائولين الفاشاالين والحكومااة التااى لاام تااوفر لهااذا المرفااق االعتمااادات واالسااتث
لتيسايرش حتااى تااوفر للمااواطن الفقيار الحااد األدنااى ماان  -تاوفير الحااد األدنااى الااالزم  ىلااعلتطاورش والنهااوض بااه 

وكبار المسئولين الذين يسارعون إلى تبرير األحداث الجسام فى وسائل األعالم قبل أن تتضح الحقائق  -األمان 
التحقيقااات كمااا أنهااا توصااى وسااائل األعااالم عليهااا أن علااى مجريااات األحااداث وتطااور  هااايعكااس تأثير مااا قاادب

 ركارتا تعلم أن القلم مسئولية وشرف وأن الماتهم بارئ حتاى تثبات إدانتاه ويهعلكلها نقى األقالم تتتحرى الدقة و
 ةالمحكمة أن هامة العدالة فى مصر عالية شامخة وستظل كذلك تعلو فوق كل الرؤوس ال تخشى فى الحاق لوما

عالء كلمة الحق والقانون وأن هذش المنصة العالياة تعطاى العادل لكال مان يلجاأ إهللا و ةال مرضاإا الئم وال يعنيه
ال فرق عندها بين الفقير وال نى والكبير والصا ير وعلاى الجهاات المعنياة فاى معارض التحقياق  إياشإليها طالبا 

للحاادث ليناال عقاباه مان قاضايه  والرقابة أن تجرى شئونها فى البحاث عان الماتهم الحقيقاي والمتسابب الحقيقاي
 الطبيعي بعد إجراءها أن شاءت بتحقيقاتها وتحرياتها.

 بداهاةنه عن ضاحايا الحاادث الاذين صاعدت أرواحهام إلاى بارئهاا تشاكو ظلام اإلنساان ألخياه اإلنساان وأوحيث 
ألناه كماا  هوجاه لا ما انتهت إليه المحكمة ال يسقط حقهم فى المطالبة به أن كانفحقهم أو ذويهم فى التعويضات 

هو مستقر قانوناً وقضااء فاإن الحاق فاى التعاويض كماا ينشاأ عان المسائولية التقصايرية فاى الخطاأ العمادي فاإن 
خر للمسئولية باعتباار أن هنااك آ ألساسالتعويض فى واقعات الدعوى يمكن أن يكون أساسه مسئولية الناقل أو 

فى توصيل الراكب إلى حيث يريد سالما بمجرد أن يقطع التذكرة  -هيئة السكة الحديدية هنا  -التزام على الناقل 
 فإذا أخلت الهيئة بهذا االلتزام استحق عليها التعويض لمن يشاء. -التى يركب بها القطار

وحيث أنه متى كان ما تقدم جميعه فإن المحكمة على هدى ما اطمأن إليه وجدانها واستقر فاى ضاميرها تقضاى 
أج وبرفض الدعوى المدنية المقامة مان "مختاار  304/1فى الدعوى الماثلة عمال بالمادة ببراءة جميع المتهمين 

 على مهدى" وإلزام المدعى فيها بالمصروفات.

 فلهذه األسباب 
 وبعد اإلطالع على المواد سالفة الذكر 

سن عباد حكمت المحكمة حضوريا ببراءة كل من على محمد على عامر، محمد أحمد إبراهيم متولى، ممدوح ح
الرحيم، فتحى راشد شحاته زيد، شعبان فولى سالم عبد العاطى، محمد محمود بالل عبد هللا، جمعة محماد علاى 
حسانين، أحمد يوسف إبراهيم على، أمين محفوظ عفيفى محمد، محمود محمد إباراهيم الطويال، صاابر إباراهيم 

برفضااها وإلاازام رافعهااا مختااار علااى مهاادى عبااد الاارازق ماان جميااع الااتهم المسااندة إلاايهم وفااى الاادعوى المدنيااة 
 مصروفاتها.
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