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 عدد سكان قرية سفالق

وٌوضح الشكل التالى أن تعداد سكان  قرٌة سفالق اعلى المعدالت وذلك مقارنة ببقٌة قرى مركز 

 ساقلتة. 
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 1المصدر:الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء
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 الخصائص الجغرافية

للقرية و الديموجرافية   

قرٌة سفالق إحدى قرى مركز ساقلته محافظة 

تبع القرٌة إدارٌا عدة نجوع هً سوهاج ، وٌ

 -ٌعقوب  –حامد  –حموده  –أبو حجر )

 –الشوٌحات   -سفالق الغربٌة -الهرامسة

الجزٌرة البٌضاء(  ٌبلغ عدد سكان القرٌة 

نسمة33,204تقرٌبا نحو   

ٌحد القرٌة من الجنوب قرٌرة نٌده التابعة 

لمركز أخمٌم، ومن الشمال مدٌنة ساقلته، ومن 

 الشرق قرٌة الصوامعه، ومن الغرب نهر النٌل

تقع المنطقة السكنٌة بالقرٌة فً الجانب 

الشرقً منها، وتتركز الزراعات فً الجانب 

الغربً من القرٌة وهو الجانب القرٌب من نهر 

ٌل، وٌتخلل الجانب الغربً بعض المنازل الن

  داخل نطاق األراضً الزراعٌة بالقرٌة

 

 

كما ترتفع درجة التعلٌم بالقرٌة وٌعمل أهلها 

للعمل  بعضهم  ٌسافر وبالوظائف الحكومٌة ، 

 بالقاهرة والدول العربٌة
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فاظ على الحٌاة والصحة، للحال غنى عن مٌاه الشرب المؤمونة وخدمات الـصرف الـصحً ف الماء عصب الحٌاة

ٌتعلق الحق فى الصحة بالحق األساسى لكل إنسان فى العٌش فى بٌئة صحٌة سلٌمة، وٌخول هذا الحق األشخاص 

صحٌة، وإنما حق التمتع بؤفضل مستوى من الرعاٌة الصحٌة. مما ٌعنى أن هذا الحق ال ٌشمل فقد التمتع بالرعاٌة ال

مات الضرورٌة لحٌاة صحٌة، فالسكن واألمن والبٌئة النظٌفة والتغذٌة السلٌمة ع السلع والخدٌاٌضاُ الحصول على جم

والمعلومات الدقٌقة بشؤن الوقاٌة من األمراض كلها أسس ضرورٌة لحٌاة صحٌة. كما أن كفالة الحق فً مستوي 

لجمٌع معٌشً كاف تستلزم بالتبعٌة تقدٌم خدمات الصرف الصحً والكهرباء بشكل عادل ومتكافئ بالنسبة 

المواطنٌن. لذلك سنناقش خالل السطور القادمة عدد من المواد الدستورٌة والتشرٌعٌة التى تتعلق بحق المواطن فى 

 الحصول على حٌاة صحٌة سلٌمة.

 

% من سكان الرٌف محرومون من الخدمات الصحٌة، أي أن هناك حوالى 55أن هناك  2005تقدر إحصائٌات عام 

نلقى الضوء فى هذا التقرٌر على . 2ٌومٌا بسبب عدم اتصالهم بشبكات المجاري والصرفملٌون شخص ٌعانون  30

صرف الصحى بقرٌة سفالق بمركز جهٌنة بمحافظة سوهاج، حٌث ٌعانى اهالى القرٌة من إغراق شوارع لازمة ا

حى التى القرٌة بمٌاة الصرف الصحى المتسربة من محطات المٌاة، وذلك بسبب ضٌق حجم مواسٌر الصرف الص

اها ، مما ٌإدى إلى تراكم الرواسب داخل مواسٌر الصرف مسببة انسدادها وارتدبوصه 4بوصه و 3تتفاوت ما بٌن 

 خارج المواسٌر وإغراق معظم شوارع ومنازل القرٌة.
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 عن التلوث بمٌاة الصرف الصحى الناتجةاآلثار الصحٌة الضارة 

والمٌاه الرمادٌة)وهً  )وهً المٌاه الصالحة لالستخدام االدمً( البٌضاءالمٌاه  تصنف المٌاه الى ثالثة اقسام هً:

 )وهً مٌاه الصرف الصحً(. و المٌاه السوداء المٌاه المعالجة والتً تستخدم للري(

مٌاه الصرف الصحً أحد مصادر التلوث المائً، وأحد المصادر الخطرة ففضالً عن احتواءها  أن الدراساتتإكد 

على كمٌات هائلة من المٌكروبات فهً تحتوي على المركبات العضوٌة والكٌمٌائٌة كالنترات وسوائل التنظٌف 

 .والزٌوت بؤنواعها واألدوٌة والمطهرات

المرضٌة وتتواجد بتركٌزات عالٌة منها أنواع من البكترٌا تنوعة، وموالمٌكروبات فً مٌاه الصرف الصحً كثٌرة 

منها الهوائٌة والالهوائٌة، وعلى سبٌل المثال بكتٌرٌا السالمونٌال المسببة لمرض التٌفود والباراتٌفوٌد والنزالت 

حد فً األلف من مٌاه، حٌث ثبت أن نحو واترممللٌ مللٌمتر100/ آالف خلٌة 8ً الحصوٌة الحادة وبمعدل قد ٌصل إل

السكان ٌخرجون السالمونٌال مع فضالتهم، وهناك أٌضا "الشٌجال" المسببة للدوسنتارٌا والدوسنتارٌا الباسٌلٌة 

 واإلسهال وٌسهل انتشارها بسرعة بٌن المعرضٌن لمٌاه الصرف الصحً وهً بكتٌرٌا طوٌلة العمر

فالنتروجٌن الذائب ٌتؤكسد إلى نترات وٌسبب األمراض  ،جداً لما تحتوٌه من مواد خطرة إن تؤثٌر تلك المٌاه خطٌر

النباتات بنسبة عالٌة مما  انسجة فً بعض والنٌترٌت مع مٌاه الري أو الصرفأٌون النترات  ٌترسبلإلنسان حٌث 

 ألطفالٌفقدها الطعم وتغٌر لونها ورائحتها، وتنتقل النترات عبر السالسل الغذائٌة لإلنسان فتسبب فقر الدم عند ا

وقد تإدي إلى األمراض التً تصٌب كل األجهزة بالجسم، فهً تإدي إلى إسهاالت وآالم ، وسرطان البلعوم والمثانة

فً البطن وجفاف فً الجسم خاصة األطفال، والتهاب فً عضلة القلب وأمراض بالجهاز التنفسً تإدي إلى ضٌق 

كما أنها تسبب التهاب بالجلد والحلق واتضح من  ،ى فشل فً التنفس وإصابة بالدرنفً التنفس وكحة، وقد تإدي إل

 عملٌات االستقصاء الوبائً أن النساء واألطفال والمسنٌن أكثر الفئات عرضة لهذه األمراض
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 التشرٌع الدولى.فى  المٌاة وخدمات الصرف الصحىرابعاً: الحق فى 

والبروتوكول الملحق  ) 1٩٩0الطفل ورفاهه )على الصعٌد اإلقلٌمً، ٌتضمن كل من المٌثاق األفرٌقً لحقوق 

)التزامات صرٌحة لحقوق  2003بالمٌثاق األفرٌقً لحقوق اإلنسان والـشعوب بـشؤن حقـوق المـرأة فً أفرٌقٌا )

 .اإلنسان مرتبطة بسبل الحصول على مٌـاه الـشرب المؤمونة ومرافق الصرف الصحً

ٌمكن بلوغه،  7حق كل فرد فً التمتع بؤعلى مستوى صـحً )ب 2004) المٌثاق العربً لحقوق اإلنسانعترف ٌ

األمر الذي ٌنبغً أن تكفل الدول من أجله توفٌر الغذاء األساسً ومٌاه الشرب النقٌة للجمٌع ونظم الصرف الصحً 

 .3٩السلٌمة )المادة 

 (14)( المادة 1٩5٩ )، المعتمدة فً عاماتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة

 (5المادة (1٩85المتعلقة بخدمات الصحة المهنٌة، المعتمدة فً عـام  161رقم  اتفاقٌة منظمة العمل الدولٌة

 (24/25)( المادتان 1٩8٩ )، المعتمدة فً عاماتفاقٌة حقوق الطفل 

 (28المادة )( 2006)، المعتمدة فً عام اتفاقٌة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

ل الحصول على مٌاه الشرب المأمونة وخـدمات الـصرف الصحً مشمولة ضمناً كذلك فً وااللتزامات المتعلقة بسب

عدد من المعاهدات الدولٌة لحقوق اإلنسان وتـستمد مـن االلتزامات المتعلقة بتعزٌز وحماٌة حقوق اإلنسان 

حٌاة الثقافٌة. وأكدت األخرى، بما فٌها الحق فً الحٌـاة والـسكن المالئم والتعلٌم والغذاء والصحة والعمل وال

اللجنـة المعنٌـة بحقـوق اإلنسان، لدى تفسٌرها الحق فً الحٌاة بموجب العهد الـدولً الخـاص بـالحقوق المدنٌـة 

ن هذا الحق إلى جانب تـوفٌر الحماٌـة مـن الحرمان من الحٌاة، إ) ،٢٨٩2(6 )والسٌاسٌة، فً تعلٌقها العام رقم

ً منها أن تتخذ تدابٌر إٌجابٌة، بصفة خاصة للحد من إمكانٌات البقاء وٌقتضواجب ضمان ٌفرض على الدول 

وفٌات األطفال الرضع، وزٌادة العمر المتوقع، والقـضاء على سوء التغذٌة واألوبئة. وأكدت اللجنة المعنٌة 

لتمتع بأرفع )بشأن الحق فً ا 2000(٢4 )بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة، فً تعلٌقها العام رقم

مستوى من الـصحة ٌمكـن بلوغه، أن خلفٌة كتابة العهد الدولً الخاص بالحقوق االقتـصادٌة واالجتماعٌـة 

)منه ٌنطوٌان على إقرار بأن الحق فً الصحة ٌمتد إلى المقومات األساسٌة  2(٢2والثقافٌـة وصٌاغة المادة 

 .مات الصرف الصحًللصحة، بما فٌها الحصول على مٌاه الشرب المأمونة وخد

وٌوفر القانون اإلنسانً الدولً والقانون البٌئً الدولً أٌضاً الحماٌة إلمكانٌة الحصول على مٌاه الشرب المؤمونة 

ما للحصول على ( 1٩55اإلضافٌة ) تهاوبروتوكوال ) 1٩4٩ومرافق الصرف الـصحً. وتـبٌن اتفاقٌـات جنٌـف )

 والبٌئة.لصحً من أهمٌة أساسٌة للصحة مٌاه الشرب المؤمونة ومرافـق الـصرف ا
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وكاالت األمم المتحدة العاملة فً مجال المٌاه والصرف الصحً، مثل برنـامج األمـم ، وبرنامج األمم المتحدة تتنوع 

األمم المتحدة للطفولة )الٌونٌسٌف(،  ()المتحدة للمستوطنات البشرٌة )موئل األمم المتحدة 1٩اإلنمائً، ومنظمة )

الصحة العالمٌة، تشٌر بـصفة متزاٌـدة إلى إطـار حقوق اإلنسان للتعامل مع أزمة المٌاه والصرف الصحً  ومنظمة

،قامت اللجنة الرفٌعة المستوى المعنٌة بالبرامج بإنشاء لجنة األمم المتحدة المعنٌة بالموارد  2003الراهنة. وفً عام 

عزٌز االتساق فً اإلجراءات التً تتخذها منظومة األمـم المتحـدة المائٌة لتكون بمثابة آلٌـة مشتركة بٌن الوكاالت لت

لتنفٌذ خطة المٌاه والصرف الصحً التً حددها إعالن األلفٌة والمإتمر العالمً للتنمٌة المستدامة، والتنسٌق فٌما بٌن 

 .3تلك اإلجراءات

 الجوانب الرئٌسٌة للحق فً المٌاه 

 وتشمل هذه الحرٌات الحماٌة من االنقطاعات العشوائٌة وغٌر القانونٌة؛  :الحق فً المٌاه ٌتضمن حرٌات

وحظر التلوٌث غٌر المشروع للموارد المائٌة؛ وعدم التمٌٌز فً الحـصول على مٌاه الشرب المؤمونة 

وخدمات الصرف الصحً، وال سٌما علـى أسـاس حالـة األرض أو السكن؛ وعدم إعاقة سبل الوصول إلى 

موجودة من المٌاه، وخاصة إلى مصادر المٌاه التقلٌدٌة؛ وضمان عدم تعرض األمن الشخصً اإلمدادات ال

 زل.أو مرافق الصرف الصحً خارج المتللتهدٌد عنـد محاولـة الوصول إلى المٌاه 

 وتشمل هذه االستحقاقات الحصول على حد أدنى من كمٌات مٌاه  :الحق فً المٌاه ٌتضمن استحقاقات

لحفاظ على الحٌاة والصحة؛ والحصول على مٌاه الـشرب المؤمونة وخدمات الصرف الشرب المؤمونة ل

الصحً فً أماكن االحتجاز؛ والمشاركة فً اتخـاذ القـرارات المرتبطة بالمٌاه والصرف الصحً على 

 .المحلٌة والمجتمعاتالصعٌد الوطنً وصعٌد 

  ًوٌجب أن تكون تلـك المرافق على مسافة ٌجب تؤمٌن الوصول المادي إلى مرافق المٌاه والصرف الصح

مؤمونة فً متناول جمٌع القطاعات السكانٌة، مع أخـذ احتٌاجـات الفئات الخاصة بعٌن االعتبار، ومنها 

 .المعوقون والنساء واألطفال والمسنون

 

 المٌاة وخدمات الصرف الصحى فى التشرٌع المصرى فىرابعاً: الحق 

، وهى بذلك ملزمة بالوفاء بكل ”خاص بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌةالعهد الدولى ال“وقعت مصر على 

تلك الحقوق التً ٌشملها العهد بما فً ذلك الحق فً المٌاه. تم ذكر تقدٌم الخدمات العامة للمرة األولى فً دستور 

والصحٌة ورفع مستوى  من هذا الدستور التزام الدولة بتقدٌم الخدمات االجتماعٌة 16. وتضمن المادة 1٩51

2014و 2012المعٌشة فً القرى. وقد تم إلغاء تلك المادة من دساتٌر  . 

20٢4الدستور المصرى نم 9٨المادة   

”. لكل مواطن الحق فً غذاء صحً وكاف وماء نظٌف  

                                                           
3
 file:///C:/Users/ccis/Desktop/FactSheet35ar.pdfالحق فى المٌاة،  
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لمواطنٌها. ورغم أن هذه المادة تعترف بالحق فً المٌاه النظٌفة، فإنها ال ترغم الدولة على تقدٌم المٌاه النظٌفة  

على أن القانون ٌنظم  ٢96تنص المادة طرق تقدٌم الخدمات على المستوى المحلى.  155و 156تعالج المادتان 

 ٢99المادة بٌنما تلزم ”. وسائل تمكٌن الوحدات اإلدارٌة من توفٌر المرافق المحلٌة والنهوض بها وحسن إدارتها“

 (.والخدمات والموارد )بٌن الوحدات المحلٌةالتوزٌع العادل للمرافق “الدولة بضمان 

 تخاذ التدابٌر الالزمة للحفاظ علٌها،إ: لكل شخص الحق فى بٌئة صحٌة سلٌمة، وحماٌتها واجب وطنى. وتلتزم الدولة ب(46المادة )

األجٌال القادمة فٌها وعدم اإلضرار بها، واالستخدام الرشٌد للموارد الطبٌعٌة بما ٌكفل تحقٌق التنمٌة المستدامة، وضمان حقوق
4
. 

 تفاصٌل األزمة

تعانً المنطقة السكنٌة لقرٌة سفالق من انتشار مٌاه الصرف الصحً بالقرٌة والشوارع الرئٌسٌة، وٌرجع سبب 

بتنفٌذ مشروع بدائً  ةحٌث قامت الوحدة المحلٌصحً بشوارع القرٌة وداخل المنازل، انتشار مٌاه الصرف ال

قامت بإنشاء ثالث خزانات للمٌاة، ٌقع األول منها  بشارع األزهر والثانً بشارع  حٌن 2005عام  للصرف الصحً

المجمع والثالث بمدخل كوبري سفالق، وٌخدم كل خزان أكثر من مائة عقار، رغم أن سعة الخزان الواحد ال تحتمل 

بالمناطق المشار بوصة لكل منزل  4خدمة أكثر من خمس منازل ، وقد تم توصٌل هذه الخزان بمواسٌر عرضها 

الٌها، ثم تقوم عربات الكسح التابعة للمجلس بنزح مٌاه الصرف من تلك الخزانات مرتٌن ٌومٌاً فقط رغم امتالء تلك 

ٌاه الصرف للشوارع ومنازل القرٌة وتضرر اهالى القرٌة نتٌجة الخزانات بالمٌاة إلى الحد الذى ٌإدى إلى انغمار م

 تلك المٌاة الملوثة.

اء المشروع البدائً للصرف الصحً بالقرٌة تولى اهالً القرٌة إنشاء خزان خاص لمٌاه الصرف الصحً  وقبل إنش 

 . ه شهرٌاً لكل منزل، ثم قٌام سٌارات "كسح المٌاه" بسحب مٌاه الخزان عند امتالئها مقابل دفع مبلغ تسعون جنٌ

 تصرٌحات المسؤلٌن فٌما ٌخص األزمة

ٌخص األزمة ما بٌن إستكمال اعمال مشروع الصرف الصحً بالقرٌة وتحسٌن تعددت تصرٌحات المسئولٌن فٌما 

 الخدمة وإنشاء مشروع آخر للصرف كبدٌل عن المشروع البدائً األول.

انه جاري تنفٌذ مشروع  20٢9الخامس من أبرٌل خالل زٌارته لسوهاج فً  وزٌر اإلسكانمن أبرزهم تصرٌح 

ملٌون جنٌه، إال أنه فً الواقع العملً ال ٌتم تنفٌذ أٌة مشروعات  30الصرف الصحً بقرٌة سفالق بتكلفة قدرها 

للصرف الصحً بالقرٌة وهو ما أضر بالمنشآت السكنٌة بالقرٌة، وعلى إثر ذلك تقدم العدٌد من أهالً القرٌة 

لعمل على حل مشكلة الصرف الصحً التً أغرقت منازل القرٌة، إال إنة  لم بالشكاوى للمسئولٌن مناشدٌن بسرعة ا

 ٌلتفت أحدا من المسئولٌن إلى عالج المشكلة.

                                                           
4

and-water-to-right-http://www.tadamun.co/2014/03/17/the-الحق فى المٌاه والخدمات المحلٌة والحضرٌة فً الدستور المصري       
a/#fn2-constitution-egyptian-the-in-services-urban-and-domestic 

 

http://www.tadamun.co/2014/03/17/the-right-to-water-and-domestic-and-urban-services-in-the-egyptian-constitution-a/#fn2
http://www.tadamun.co/2014/03/17/the-right-to-water-and-domestic-and-urban-services-in-the-egyptian-constitution-a/#fn2
http://www.tadamun.co/2014/03/17/the-right-to-water-and-domestic-and-urban-services-in-the-egyptian-constitution-a/#fn2
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نشر  20٢9ومن أبرز شكاوى مواطنى القرٌة والتى تدل على مدى اهمال المسؤلٌن، فً السادس من أغسطس 

لتواصل االجتماعً فٌس بوك مناشداً صٌة بموقع اعلى صفحته الشخ فتحً محمود عبد المجٌدأحد المواطنٌن وٌدعى 

المسئولٌن بسرعة إنقاذه من مٌاه الصرف الصحً التً أغرقت منزله ومنازل القرٌة وذلك خشٌة انهٌارها والتسبب 

فً تمام  2015فً وفاة قاطنٌها، وبعد هذه المناشدة بنحو ثمان وأربعٌن ساعة وتحدٌدا فً الثامن من أغسطس 

، انهار منزل المواطن فتحً محمود عبد المجٌد ونتج عن ذلك وفاته وكذا وفاة أربعة آخرٌن وإصابة الثانٌة صباحا  

 نحو أربعة عشر شخصا من المقٌمٌن بالعقار.

 الجمعة سوهاج لمحافظة اإللكترونٌة البوابة موقع نشر حٌث المسؤولٌن قبل من األفعال ردود توالت  الحادث وبعد

 "  االتً فٌه وجاء الحادث بعد القٌادات المحافظ باجتماع جاء ما 20٢9/٢٩/٩

 بقرٌة الصحً الصرف اعمال توقف مشكلة حل علً العمل جاري أنه سوهاج محافظ المنعم" عبد اعالن السٌد"اٌمن

 خطوط تعارض بسبب وذلك%  5 تتعدي ال التنفٌذ نسبة ان حٌث ونصف عامٌن من اكثر منذ ساقلته مركز سفالق

 . 5االنحدار خطوط مع الممدودة الشرب مٌاه

 عضو حسان زكرٌا النائب وبحضور ،المحافظة مساعد عام سكرتٌر شلبً كمال المحاسب برئاسة اجتماع وعقد

 المحلٌة الوحدة منمخصصة للمشروع  ارض قطعة تسلٌم امكانٌة لمناقشة المعنٌة الجهات وجمٌع ، النواب مجلس

 الموجودة المواسٌر حصر ضرورة واٌضا ، التنفٌذ فً للبدء مختار لشركة وتسلٌمها انضمامً محضر عمل بعد

 . لرفعها المٌاه شركة من مقاٌسات لعمل بساقلته

 الفٌس االجتماعً التواصل موقع على صفحته على  أغسطس 10 ٌوم " حسان زكرٌا" النائب البرلمانى نشر كما

  ٌلً ما بوك

 بمركز 2002 عام منذ المتعطل الصحً الصرف مشروع بشؤن حضراتكم بعض من اسئله من اثٌر ماعلى  ردا

 ، اجتمعت جرى بما علما حضراتكم نحٌط ان نتشرف أمس بسفالق اصابنا الذي االلٌم الحادث اثر على وذلكً  ساقلته

  اتخاذها ٌتم التً االجراءات لبحث المحافظ الوزٌر السٌد مع الٌوم صباح

 محمد حماده االستاذ مع  بالتفاصٌل منها نسخه وتوجد الشؤن بهذا خطابات تقدٌم تم المتضررٌن ٌخص فٌما :اوالً 

  علً

 من نسخه ومرفق الحالً للصرف ومإقت سرٌع حل على االتفاق تم الصحً الصرف مشروع ٌخص فٌما :ثانٌا

  تم ما توضح الخطاب

 لمٌاه القومٌه الهٌئة ورئٌس االسكان وزٌر بالسٌد االتصال تم الحقٌقً الصحً الصرف لمشروع بالنسبة :ثالثا

 التً الصرف محطة تنفٌذ بسرعة ومطالبتهم المحافظ الوزٌر السٌد مع االجتماع اثناء الصحً والصرف الشرب

 اتخاذ ثم ومن شهر خالل األبعاد ثالثٌة محطة إلنشاء الهندسٌة الرسومات من باالنتهاء ووعد المشروع علٌها ٌعتمد

 الكبر الشركات احدى الى المحطة إسناد تم انه بالذكر والجدٌر للتنفٌذ االجراءات

 

                                                           
5
 محافظ سوهاج: نعمل على حل مشكلة توقف مشروع الصرف الصحً بـ"ساقلتة"خالد الغوٌط،  

https://www.elwatannews.com/news/details/2436273 

 

https://www.elwatannews.com/news/details/2436273
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أعلن محمد بدري، رئٌس مجلس إدارة شركة مٌاه الشرب والصرف الصحً بسوهاج، الٌوم الخمٌس، تخصٌص 

لعملٌة اإلحالل والتجدٌد بقطاع مٌاه الشرب والصرف الصحى  20٢٩ -20٢9ملٌون خالل العام الحالً  42

 .بالمحافظة

ملٌون لإلحالل والتجدٌد بقطاع مٌاه الشرب،  2٨، فً تصرٌحات صحفٌة، أنه تم تخصٌص «بدري»وأوضح 

تتضمن محطات وآبار ارتوازٌة ومحطات نقالى ومطورة ووحدات ترشٌح طبٌعى وأجزاء من شبكات مٌاه الشرب 

 6.الم والبلٌنافً طما وطهطا والمراغة وجهٌنة وساقلتة وأخمٌم وسوهاج والمنشأة وجرجا ودار الس

 

 ملخص تعلٌقات اهالى قرٌة سفالق بخصوص األزمة

ولم ٌستكمل حتى اآلن وهو عبارة عن إقامة  2005ن المشروع بدأ فً عام أ -أحد األهالً –ٌاسر صابر ٌقول 

بوصة  صغٌرة الحجم تمتد هذه المواسٌر من منازل األهالً إلى  4خزانات صرف هذه الخزانات موصلة بمواسٌر 

الصرف وهو خزان صغٌر الحجم ممتلئ بالرواسب التً ال ٌتم تنظٌفها، كما أن سٌارات الكسح التابعة للوحدة  خزان

المحلٌة ال تقوم بكسح المٌاه وتفرٌغ الخزان بشكل دائم وهو ما ٌإدي الى ارتداد مٌاه الصرف من الخزان عبر 

وحدة المحلٌة بتنفٌذه وتسلمه السٌد " رجب عبد المواسٌر إلى مساكن األهالً. وٌضٌف صابر، أن المشروع قامت ال

 الواحد" رئٌس مجلس قروي سفالق األسبق.

أن المشروع نفذ بشكل خاطئ فخطوط مواسٌر  -رئٌس حملة الصرف الصحً بسفالق -رمضان صبريٌقول 

انات بوصه ، ونظرا لصغر حجمها ولقٌام البعض بإلقاء المخلفات داخل خز 4بوصه و 3ما بٌن  تراوحالصرف ت

الصرف تمتلئ الخزانات وترتد مٌاهها على المنازل مما ٌإدي الى غرق المنازل بمٌاه الصرف الصحً وانتشار 

 هذه المٌاه بالشوارع أٌضا.

 لم بداٌته منذ المشروع أن -بسفالق الصحً الصرف بمحطة البترولٌة المواد مسإول -عبٌد امساكً عاطف ٌقول و 

 السكان فعدد كافٌة، لٌست الصرف خزانات نزح سٌارات أن كما رفع، محطات له لٌس فالصرف صحٌح، بشكل ٌنفذ

( الشونة وخزان شارع االزهر، شارع خزان المجمع، خزان)  وهً خزانات ثالث ٌخدمهم أسرة الف 33 حوالً

 الً ٌحتاج والنزح كم، 12 نحو القرٌة من تبعد مسافة على حمولتها بتفرٌغ تقوم واحدة سٌارة خزان لكل ومخصص

ابعاد  ان المشروع فشل ٌإكد ما ولعل الصحً، الصرف مٌاه من كمٌه أكبر نقل ٌمكن حتى الحجم كبٌرة سٌارات

 ترتد وبالتالً المواسٌر فً انسداد حدوث إلى مباشرة تإدي رواسب فؤي بوصة، 6 والمواسٌر 12×5×6 الخزان

 .الصحً الصرف مٌاه بها تتجمعو البٌوت على الصرف مٌاه

 الصرف بمٌاه الغارقة المنازل داخل األهالً معاناة وعن

                                                           
6

، "ملٌون جنٌه إلحالل وتجدٌد شبكات ومحطات مٌاه الشرب والصرف بسوهاج 42 ،"  

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1165159 
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 بمناشدة وقمنا شوارع القرٌة، الصرف مٌاه اغرقت المنزل سقوط واقعة قبل  - اهالى القرٌة أحد -عونً ٌقول 

 سفالق، قرٌة رئٌسالمدٌنة،  مجلس رئٌسلكل من  شكوى أرسلنا وكذلك تلغراف، 118 حوالً وارسلنا المحافظ

 والنصف الواحدة حوالً فً الكارثة وقعت أن إلى ،منهم أي من رد ٌصلنا ولم الشرطة، بمركز شكوى وكذلك

 40 حوالً الشارع وٌقطن بنفس أسر، خمسة ٌمثلون شخصا 14 حوالً على المنزل وانهٌار الثالثاء ٌوم صباح

حائط  انهار وقد  أشخاص ستة من  تتكونا أسرتٌن بمنزلً تقٌم  أٌضاً، وٌضٌف الخطر، لنفس معرضٌن أسرة

 والباب تقع الحائط قشرة رأوا عندما الجمٌع هرب حٌث إصابات وقوع دون بٌومٌن األول المنزل انهٌار بعد بمنزلً

 الصرف بسبب للسقوط آٌل وهو اٌضاً  كامل مصطفى المواطن منزل الشارع بنفس ٌوجد كما ٌغلق، ال اصبح

 . الصحً

 منزله حائط بهدم قام من الجٌران من وهناك البٌوت، ردم على ونصرفها بالٌومٌة بنشتغل احنا ،الفولً بهاء وٌقول

 .أوالده على الحائط سقوط خشٌة

 لمٌاه باألرضٌة رشح ٌظهر ذلك ورغم بالخرسانة مرات ثالث المنزل أرضٌة بصب قمت ،حسٌن أحمد نصر وٌقول

 وزكرٌا هو جاء عندما حل ٌشوفلنا للمحافظ قلت“ فتحً المرحوم جاري منزل انهار وعندما  الصحً، الصرف

 ”االنقاض؟ تحت من ٌخرجنا ان سٌنتظر هل دي المشكلة من نخلص استنوا وقال البرلمان نائب حسان

 بمٌاه غرقه عقب باالنهٌار والمهدد والده ٌملكه الذي المنزل فً أسر عدة أنهم "الدٌن عز بخٌت عمر" وٌستطرد

كما تغمر القدٌم، حٌث تم تركٌب خط مٌاه جدٌد دون الغاء الخط القدٌم،  المٌاه خط بسبب وكذلك الصحً الصرف

بسبب حدوث كسر فً الخط القدٌم ، وقد قمت اكثر من مره بعمل تعلٌة وردم للمٌاه بمنزلً مٌاة الصرف منازلنا 

 ولكن دون جدوى.

 عند البلد خارج المنهار، كنت البٌت نم األسرة من باقً اللً انا" نجل صاحب العقار المنهار" فتحً محمد"وٌقول 

 ساب  فٌهم واحد وكل اخوتً من وثالثة وأمً أبً وموت البٌت هدم فً المتسببة هً الصرف ومٌاه الحادث وقوع

الصحً التً تجمعت أسفل   الصرف مٌاه بسبب ذلكو، اللى مش شفتة" ابنً موت وكذلك ، واسرة عٌال وراه

على األسرة أثناء نومهم بالمنزل،  8/8/2015المنزل واثرت على اساسته حتى انهار فجؤة فً الثانٌة من صباح ٌوم 

 وحٌنما قمنا بإزالة األنقاض فوجئنا بؤن مٌاه الصرف الصحً متراكمة أسفل العقار وهو ما ادى الى انهٌاره ، ذهبت

 "بٌتر"  المهندس لً قال بذلك اخبرتهم وعندما" عطالنة عربٌة"  لً فؤرسلوا المٌاه برفع لٌساعدونا الصرف لشركة

 اتوسطلك أكلمه جنٌها 50ب النقلة بٌاخد الباللحة عٌلة من عزت اسمه واحد فٌه لً وقال" علً اللً عملت انا

 وانت فٌها اقعد" سباته" حتى ٌوجد وال اكبر أخ سوى لً ٌتبقى ولم أهلً قتلت الصرف مٌاه ٌعنً السعر ٌخفضلك

 جوفٌة مٌاه هذه ان ٌقول لمن بالنسبة انه وٌضٌف تانً، حل عندٌش ما قالً حسابً على المٌاه أرفع عاٌزنً

 .الصحً الصرف ماسورة من تنزلب ةوالمٌ مصمته هنا فاألرض

 الصرف مٌاه هو لالنهٌار الرئٌسً والسبب جدي بٌت هو المنهار المنزل ممتاز" أحد اهالى القرٌة "محمد وٌقول

 انه كما عالً منسوب بارتفاع جوفٌة مٌاه توجد فهنا ذلك عن المسإولة هً الصحً والصرف المٌاه وشركة الصحً

 من ولٌس الصحً بالصرف الخاصة العلٌا الطبقة من المنزل من اآلخر الجانب من الصحً الصرف مٌاه تنزل

 قالوا البناء اعمال ٌتم حتى المٌاه رفع فً تساعدنا الصرف شركة من وطلبنا المنزل انهٌار إلى أدى ما وهو األرض

 عن وٌبعد البلد فً السكانٌة الكتلة وسط البٌت موقع أن وٌإكد ، الدفع رفضنا واحنا فلوس عاٌزٌن" نعرفكمش ما"

 األرض طبقات فً واضح الصحً الصرف وتسرٌب أكثر او كٌلو 10 حوالً النٌل وعن كٌلو، 5 حوالً الزراعة

 جمٌعها المنطقة وهذه بالفلوس غٌر المٌاه رفع على ٌوافقوا ال المرتشٌن والموظفٌن فاشل الصحً الصرف فمشروع
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 بعد ردمها وتم الطرنشات على ٌعتمدون كانو األهالً الصرف مشروع قبل الصرف بسبب باالنهٌار مهددة

 . المشروع

 الرئٌسٌة المحطة فً العمل لٌتم فتحً جدها منزل انهٌار قبل طلب قدم حسان زكرٌا النائب ان "ممتاز مرام"  وتقول

 والشرطة ولكن تم احتوائها. الصوامعة اندلعت عدة اشتباكات ومناوشات بٌن أهالً الصوامعة، ولكن بمنطقة

أما شارع أبو بكر الصدٌق المتفرع من شارع األزهر فٌعمل أغلب أصحاب المنازل الغارقة بمٌاه الصرف الصحً 

هم من ه بمهنة )الحالقة ( لذا ٌطلق علٌه البعض )شارع المزٌنٌن (، وعدم قدرتهم على إصالح ما لحق بمنازلبداخل

 ضرر بسبب مٌاه الصرف الصحً.

وذكر بعض األهالً ان مشكلة الصرف ومٌاهه الملوثة قدٌمة بشوارع سفالق حٌث توجد أكثر من منطقة بها تغرق 

تمام بنزح االبٌرة الموجودة فً المنازل ، وكذلك عند تركٌب خط المٌاه شوراعها بمٌاه الصرف بسبب عدم االه

الجدٌد لم ٌتم إلغاء القدٌم، وكذلك وضع مواسٌر مشروع الصرف الصحً دون تشغٌله مما أدى إلى رجوع المٌاه 

هذا على المنازل لتغرقها، وقد توجه األهالً بعدة شكاوى إلى المسإولٌن على د قولهم دون استجابة تحسم 

الموضوع إلى ان سمع أهالً منطقة المجمع اإلسالمً بسفالق دوي أصوات تنبئ بوجود كارثة فً المنطقة حوالً 

وكان ذلك الصوت هو صوت انهٌار منزل " فتحً محمود  8/8/2015الساعة الواحدة والنصف من صباح ٌوم 

وأسرهم اي خمسة أسر داخل المنزل وهو  عبد المجٌد " المكون من أربعة طوابق ٌسكن بداخله هو وزوجته وأبناءه

لٌثبت  8/8/2015إصابة  تم تحرٌر محضر بها جاء بتارٌخ  14ما أسفر عن وقوع خمسة  وفٌات وعدد حوالً 

عاما  35عاما ، و مدحت فتحً  45عاما ، ونجله كارم فتحً  65وفاة صاحب المنزل فتحً محمود عبد المجٌد 

 أشهر وجاء سبب الوفاة الرئٌسً اختناق بسبب األتربة.  6ه مالك محمد عاما، وحفٌد55،وزوجته كرٌمة حافظ 

وعند سإال أحد المواطنٌن المقٌمٌن بجوار العقار عن طرٌقة تنفٌذ الشركة المسإولة عن المشروع وعما اذا كانت 

وهً مسافة  هذه المٌاه مٌاه صرف صحً ام انها مٌاه جوفٌة لوجود سفالق على مسافة حوالً كٌلو ونصف من النٌل

قرٌبة قال انه عند بداٌة المشروع قامت الشركة بعد الحفر بتركٌب ماكٌنات لشفط المٌاه الجوفٌه وذلك فً خالل مدة 

كبٌرة جدا تتخطى الشهرٌن ، وأكد ان األهالً ٌسكنون هذه المنطقة منذ أكثر من خمسٌن عاما وأن النٌل موجود 

نهار أي مبنً فً القرٌة بؤثر المٌاه الجوفٌه ، وأضاف انه األحدث فً بالقرب من القرٌة منذ األلف السنٌن ولم ٌ

 األمر هو مشروع الصرف الصحً .

 

 

 

 

 

 اخبار صحفٌة تم نشرها عن األزمة

 ."والمنازل المجاورة تستغٌث، مٌاه الصرف الصحً تسببت فً انهٌار منزل سفالق" جهاد عادل، -٢
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https://goo.gl/NY8zpc 

 ٌق": جاري التحقاألهالً عن منزل سوهاج المنهار: الصرف الصحً السبب.. والمحافظ" -2

https://goo.gl/qMosJ3 

 أسر فى سوهاج.. واستمرار البحث عن ناجٌن 5انهٌار عقار ٌقطنه  -3

https://goo.gl/YMG6AL 

 "ضحاٌا بحادث عقار سوهاج المنهار 4بالصور.. استمرار أعمال رفع األنقاض النتشال " -4

https://goo.gl/eYuF3U 

 "الصرف الصحى ٌهدد أهالى قرٌة سفالق فى سوهاج بالموت" -5

https://goo.gl/3X3iqf 

 محافظ سوهاج: نعمل على حل مشكلة توقف مشروع الصرف الصحً بـ"ساقلتة"" -6

https://www.elwatannews.com/news/details/2436273 

 فٌدوهات اخبارٌة تم تسجٌها ونشرها عن األزمة -9

https://www.youtube.com/watch?v=DyTcUn8OIX8 
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