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رسـالة مؤرخـة ٢٤ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١ موجهـة إىل األمـني العـام مـن املمثـــل 
  الدائم للعراق لدى األمم املتحدة 

لقـد أكـدت حكومـة العـراق يف رسـائلها العديـدة املوجهـــة إىل ســيادتكم علــى تأثــري 
تعليق العقود للتنفيذ السليم ملذكرة التفاهم املوقعة بينها وبني األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة يف 

٢٠ أيار/مايو ١٩٩٦. 
لقـد دأبـت حكومتـا الواليـــات املتحــدة وبريطانيــا وعــرب ممثليــهما يف اللجنــة املنشــأة 
مبوجب القرار ٦٦١ ومنذ البدء يف تنفيـذ مذكـرة التفـاهم وبرنـامج النفـط مقـابل الغـذاء علـى 
ـــع واهيــة.  عرقلـة وصـول البضـائع اإلنسـانية إىل العـراق عـرب تعليـق العقـود حتـت حجـج وذرائ
ويتضح هذا من خالل الزيـادة الكبـرية يف عـدد العقـود الـيت علقـها مندوبـا هـاتني الدولتـني يف 
اللجنة ٦٦١، بذريعة أا ذات استخدام مزدوج. كمـا يقـوم ممثلـو هـاتني الدولتـني، يف بعـض 
األحيان، بتعليق عقـود تتضمـن مـواد إنسـانية كـانوا قـد وافقـوا يف مراحـل سـابقة علـى عقـود 
مشاة هلا تتضمن نفس املواد اإلنسانية. وهذا األمر يثبت مبا ال يقبـل الشـك أن غـرض ممثلـي 
هاتني الدولتني من انتهاج هذه السياسة هو عرقلة وصول البضائع اإلنسانية إىل العـراق ـدف 

إحلاق املزيد من األذى بشعبه. 
ويف هذا الصدد نود أن نسوق لسيادتكم بعض األمثلة على ما ذكرناه آنفا. فقـد قـام 
املنـــدوب األمريكـــي يف اللجنـــة ٦٦١ بتعليـــق العقديـــن املرقمــــني (٨٠١٢٦٦ و ٨٠٢٦٤) 
واللذيـن أبرمتـهما وزارة الصحـة ضمـــن املرحلــة الثامنــة الســترياد مبيــدات تســتخدم لغــرض 
السيطرة على نواقل األمراض الوبائية. وكانت احلجـة الواهيـة الـيت سـاقها املنـدوب األمريكـي 
لتعليق هذين العقدين أن موادها ذات استخدام مـزدوج، يف حـني أن اللجنـة ٦٦١ كـانت قـد 
وافقـت علـى عقـود مماثلـة تتضمـن نفـس تلـك املبيـدات ضمـن املرحلـة السادسـة مـــن مذكــرة 
التفاهم. واملثال اآلخر هـو قيـام املنـدوب األمريكـي بتعليـق العقـد (٨٠١٣١٩) حبجـة تضمنـه 
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مواد تدخل ضمن قائمة القرار ١٠٥١ رغم تأكيد اخلـرباء املعنيـني يف اللجنـة ٦٦١ بـأن مـواد 
العقد غري مدرجة يف القائمة املشار إليها. 

إن السياسـة الـيت ينتهجــها املندوبــان األمريكــي والربيطــاين يف اللجنــة ٦٦١ تعكــس 
بشكل ال لبس فيه العداء للعراق والتخلي عن أبسط املعايري اإلنسـانية. واألدهـى مـن ذلـك أن 
الواليـات املتحـدة وبريطانيـا حتـاوالن إعطـاء هـذه السياسـة شـرعية زائفـة مـن خـــالل وضعــها 

ضمن خمططها الذي يرمي إىل زيادة القيود والقوائم اليت يتم مبوجبها مراجعة العقود. 
وهلذا نرجو من سيادتكم التدخل لوقف هذه املمارسـات األمريكيـة – الربيطانيـة الـيت 
تنتهك بشكل فاضح مذكرة التفاهم املوقعة بني العراق واألمم املتحدة والـيت ـدف باألسـاس 
ــه  إىل عرقلـة وصـول البضـائع اإلنسـانية للعـراق وإحلـاق املزيـد مـن األذى بشـعبه وزيـادة معانات

اإلنسانية. 
سأغدو ممتنا لو عملتم على تعميم هذه الرسالة كوثيقة من وثائق جملس األمن. 
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