نص خطاب مصر إلي رئيس مجلس األمن الدولي
سعادة المندوب الدائم،
أكتب إليكم مرة أخرى اتصاالً بسد النهضة اإلثيوبي ،وهو أمر جلل ذو تداعيات ضخمة على مصر كما أشرت في خطابي السابق المؤرخ
األول من مايو  ،٢٠٢٠فضالً عن طبيعته العاجلة في ظل مواصلة إثيوبيا إصرارها على بدء ملء السد بشكل أحادي الجانب خالل موسم
األمطار في شهر يوليو ال ُمقبل بما يخالف التزاماتها القانونية الدولية ،وهو ما تُدلل عليه تصريحات علنية بما في ذلك تصريحات السيد
رئيس الوزراء اإلثيوبي بتاريخ  ٨يونيو .٢٠٢٠
بالنظر إلى خطورة الوضع ،وفي ضوء التعنت ال ُمستمر إلثيوبيا ،والذي قد يُشكل تهديدا ً للسلم واألمن الدوليين ،أكتب إلى سعادتكم ألطلب
من مجلس األمن الدولي أن يتدخل في هذه المسألة على وجه السرعة .وقد اختارت مصر إحالة هذه المسألة لمجلس األمن الدولي بعد أن
بحثت واستنفدت كل سبيل للتوصل إلى حل ودي لهذا الوضع عبر إبرام اتفاق بشأن سد النهضة اإلثيوبي يحفظ ويعزز حقوق ومصالح
الدول الثالث ال ُمشاطئة للنيل األزرق.
خالفا ً للتأكيدات الواردة في الرسالة الموجهة إلى سعادتكم من قبل السيد وزير خارجية جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية في  ١٤مايو
 ،٢٠٢٠فإن فشل المفاوضات بشأن سد النهضة يرجع إلى سياسة إثيوبيا الثابتة في المراوغة والعرقلة.
ونظرا ً ألن الغرض من هذا الخطاب ليس االنخراط في تفنيد ُمفصل لما ورد في رسالة وزير خارجية إثيوبيا من مغالطات وتشويه للحقائق،
إذ أن هذا هو الغرض من المذكرة ال ُمرفقة ( ُملحق ،)١فإنني أود أن أُبرز حقيقة أن مصر قد شاركت بحسن نية في جوالت تفاوضية ال
حصر لها لمدة عقد تقريبا ً بشأن سد النهضة اإلثيوبي ،بيد أن هذه الجهود لم تُثمر عن نتيجة بسبب النزعة أحادية الجانب إلثيوبيا ورغبتها
في فرض أمر واقع على دولتي المصب.
خالل هذه العملية سعينا إلى التوصل لحل ُمرضي لكافة األطراف يحفظ ويُعزز حقوق ومصالح دول النيل األزرق الثالث .لقد عملنا بال
كلل من أجل التوصل إلى اتفاق يُحقق األهداف اإلنمائية إلثيوبيا ويُقلص من التأثيرات الضارة لهذا السد الضخم على دولتي المصب .وفي
دليل آخر على إرادة مصر السياسية الصادقة للتوصل إلى اتفاق يُحقق المنفعة المتبادلة ،دعت مصر أطرافا ً أخرى ُمحايدة إلى المشاركة
في المفاوضات ،كما أعربت عن استعدادها لقبول أي اتفاقات أو صيغ توافقية ُمقترحة من قبل هذه األطراف المحايدة .وفي حقيقة األمر،
فإن مصر ،تمشيا ً مع حسن نواياها ،قبلت ووقعت باألحرف األولى في  ٢٨فبراير  ٢٠٢٠على اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة ،تم
إعداده تحت رعاية الواليات المتحدة األميركية وبمشاركة البنك الدولي ( ُملحق رقم .)٢
ولكن مع األسف ،قوضت إثيوبيا هذه الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق يُحقق المنفعة المتبادلة بشأن سد النهضة .وبدالً من ذلك ،تواصل
إثيوبيا اإلصرار على بدء حجز المياه في خزان السد بشكل أحادي الجانب ،وهو األمر ال ُمثير للقلق بشكل بالغ على الصعيد السياسي ،إذ
يُمثل محاولة خطيرة من جانب إثيوبيا إلقامة وممارسة سيطرة غير ُمقيدة على نهر حيوي عابر للحدود .فضالً عن ذلك ،فإنه سوف يُشكل
خرقا ً ماديا ً التفاق إعالن المبادئ بشأن سد النهضة ،والذي أبُرم بين الدول الثالث في  ٢٣مارس  ،٢٠١٥وينص على وجوب القيام بملء
وتشغيل سد النهضة وفقا ً للمبادئ التوجيهية والقواعد التي سيتم االتفاق عليها بين مصر وإثيوبيا والسودان ( ُملحق رقم .)٣
كذلك ،أدى موقف إثيوبيا المتعنت إلى فشل الجوالت األخيرة من المفاوضات التي عقدت بناء على مبادرة جمهورية السودان ،والتي استمرت
لعدة أسابيع .وبينما شاركت مصر مرة أخرى في هذه المحادثات ،للبرهنة مجددا ً على التزامها الصادق بالتوصل إلى اتفاق بشأن سد
النهضة ،تبنت أثيوبيا على مدار هذه المفاوضات نهجا ً مخالفا ً اللتزاماتها القانونية وغير بناء فنيا ً ،حيث رفضت إبرام اتفاق ُملزم بموجب
القانون الدولي واقترحت اعتماد ارشادات توجيهية وقواعد يحق لها تعديل مضمونها وفقا ً لسلطتها التقديرية .كما صرحت بأن أي وثيقة يتم
االتفاق عليها بين البلدان الثالثة لن ت ُ َع ٍرف حد الضرر الجسيم ،ومن ث ّم تُعفي نفسها فعليا ً من أي التزامات تجاه دولتي المصب اللتين يوفر
لهما القانون الدولي الحماية من الضرر الجسيم الذي تُلحقه بهما دولة المنبع .كما عارضت إثيوبيا تطبيق تدابير فعالة للتخفيف من آثار
الجفاف والجفاف الممتد على المجتمعات المحلية بدول المصب ،األمر الذي يُعرض مصر والسودان لآلثار االجتماعية واالقتصادية المدمرة
الناجمة عن مثل هذه الظروف الهيدرولوجية الخطيرة .إن هذه المفاوضات ،التي عبرت إثيوبيا خاللها عن مواقفها وتقدمت بمقترحاتها،
جرت في وجود مراقبين غير متحيزين حضروا هذه المداوالتُ ( .مرفق النصوص ال ُمقترحة من قبل إثيوبيا ـ ملحق رقم .)٤
يعكس هذا الموقف اإلثيوبي رغبتها في ملء وتشغيل سد النهضة دون أي تدابير حماية ذات مغزى من شأنها أن تُقلل من اآلثار السلبية لهذا
السد على دول المصب ،فضالً عن تكريس حق غير ُمقيد وبدون ضوابط في بناء مشاريع مستقبلية أعالي النهر واستخدام مياه النيل األزرق
من جانب واحد ،حتى وإن كان ذلك على حساب حقوق دول المصب.

بالنسبة لمصر ،بلد بها أكثر من مائة مليون نسمة تعتمد بشكل كامل على نهر النيل كشريان للحياة وقضية وجود ،فإن وضع كهذا ال يمكن
احتماله .عالوة على ذلك ،فمن ال ُمثير للقلق البالغ أن يتم بناء سد النهضة دون استكمال الدراسات الالزمة حول اآلثار الهيدرولوجية والبيئية
لهذا السد ،ودون الضمانات الالزمة لضمان سالمته اإلنشائية ،مما يُهدد أكثر من  ١٥٠مليون مواطن مصري وسوداني .إن استخدام موارد
نهر النيل البد وأن يكون محكوما ً بالقواعد المعمول بها في القانون الدولي وعمالً باالتفاقيات التي تحفظ وتنمي حقوق ومصالح كافة الدول
المشاطئة ،وال يجوز إخضاعها للسيطرة أحادية الجانب من إثيوبيا.
سعادة المندوب الدائم،
بينما تظل مصر ملتزمة ببذل كل جهد للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة ،يجب أن أؤكد أن ميثاق األمم المتحدة يعطي
الحق للدول األعضاء في األمم المتحدة في حماية مصالحها الوطنية الحيوية وضمان بقائها على قيد الحياة .إن ملء وتشغيل مشروع ضخم
مثل سد النهضة بدون اتفاق وفي غياب أي ضمانات ُمتفق عليها لحماية دول المصب من الضرر الجسيم ال ُمحتمل الذي قد يلحق بهما ،يُشكل
خطرا ً واضحا ً وحاضرا ً على مصر ،مما قد يكون له تداعيات خطيرة تُهدد السلم واألمن الدوليين.
ومن ثم ،أكتب إلى سعادتكم عمالً بالمادة  ٣٥من ميثاق األمم المتحدة التي تخول الدول األعضاء في األمم المتحدة تنبيه مجلس األمن إلى
أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو من المحتمل أن يُعرض صون السلم واألمن الدوليين للخطر .كما أطلب أن ينظر مجلس األمن
الدولي في هذا األمر على وجه السرعة في أقرب فرصة ُممكنة في إطار بند جدول األعمال المعنون “السلم واألمن في أفريقيا” ،وإن مصر
لحريصة على أن تُدعى للمشاركة في اجتماع المجلس الذي سيناقش هذا األمر ،عمالً بالمادة  ٣٧من النظام الداخلي لمجلس األمن.
إنه لواجب على مجلس األمن ،والمجتمع الدولي ،أن ي ُحثا إثيوبيا على التحلي بالمسئولية وإبرام اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة مع
عدم اتخاذ أي تدابير أحادية الجانب فيما يتعلق بالسد ،وأن تمتثل اللتزاماتها القانونية الدولية ومبادئ وقواعد القانون الدولي.

