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رسـالتان متطابقتـان مؤرختـان ١١ تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠٠ موجــهتان إىل 
ـــل الدائــم للعــراق لــدى األمــم  األمـني العـام وإىل رئيـس جملـس األمـن مـن املمث

  املتحدة 
بناء على تعليمات من حكومـيت، أود أن أنقـل إليكـم طيـا رسـالة السـيد حممـد سـعيد 
الصحـاف وزيـر خارجيـة مجهوريـة العـراق املؤرخـة ١٠ تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠٠ بشــأن 
العـدوان السـافر املسـتمر للطـائرات األمريكيـة والربيطانيـة علـــى العــراق ضمــن منــاطق حظــر 
الطـريان غـري املشـروعة حيـث قـامت هـذه الطـائرات خـــالل الفــترة مــن ١ ولغايــة ٨ تشــرين 
األول/أكتوبر ٢٠٠٠ بتنفيذ ٢٦٨ طلعة عدوانية بواقع ١٢٤ طلعة من السعودية و ٧٨ طلعـة 

من الكويت و ٦٦ طلعة من تركيا. 
ويطلب السيد الوزيـر التدخـل لـدى حكومـات الواليـات املتحـدة وبريطانيـا والـدول 
املشـاركة يف هـذا العـدوان وهـي السـعودية والكويـت وتركيـا لوضـــع حــد لعدواــا واحــترام 

قواعد القانون الدويل وسيادة العراق. 
سأغدو ممتنا لو عملتـم علـى تعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها كوثيقـة مـن وثـائق جملـس 

األمن. 
(توقيع) سعيد محيد حسن 
السفري 
املمثل الدائم 
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ــــر ٢٠٠٠  مرفـــق الرســـالتني املتطـــابقتني املؤرختـــني ١١ تشـــرين األول/أكتوب
املوجـهتني إىل األمـني العـام وإىل رئيـس جملـس األمـن مـن املمثـل الدائــم للعــراق 

  لدى األمم املتحدة 
أود إحاطتكم علما بأن الطائرات احلربية األمريكية والربيطانية واصلت خرقها حلرمـة 
أجواء مجهورية العراق، منطلقة مـن قواعـد هلـا يف السـعودية والكويـت وتركيـا، حيـث قـامت 
بتنفيذ ٢٦٨ طلعة جويــة خـالل الفـترة مـن ١ تشـرين األول/أكتوبـر ولغايـة ٨ تشـرين األول/ 
أكتوبر ٢٠٠٠، بواقع ١٢٤ طلعــة مـن السـعودية و ٧٨ طلعـة مـن الكويـت و ٦٦ طلعـة مـن 

تركيا، وكما مبني أدناه: 
املنطقة الشمالية: ٦٦ طلعة جوية بسرعة ٧٢٠-٧٨٠ كــم/سـاعة وبارتفـاع ٦-١٢  - ١

كم وكما مبني تفاصيلها أدناه: 
ــــوم ١ تشـــرين األول/أكتوبـــر ٢٠٠٠ اخـــترقت  يف الســاعة ١٣/٠٠ مــن ي (أ)
الطائرات األمريكية والربيطانيـة مـن نـوع أف ١٥، ١٦ األجـواء العراقيـة يف املنطقـة الشـمالية 
قادمـة مـن األجـواء التركيـة ونفـذت هـذه الطـائرات ٦ طلعـات مـن األجـواء التركيـة تســندها 
طائرة األواكس من داخل األجواء التركية، وقد حلقـت هـذه الطـائرات فـوق منـاطق دهـوك، 
العمادية وزاخو. وتصدت هلا دفاعاتنا اجلوية دفاعا عن النفس وأجربا على الفرار يف السـاعة 

 .١٣/١٠
ــــوم ٣ تشـــرين األول/أكتوبـــر ٢٠٠٠ اخـــترقت  يف الســاعة ١١/٤٥ مــن ي (ب)
EA األجــواء  -6B ،ـــن نــوع أف ١٤، ١٥، ١٦، تورنــادو الطـائرات األمريكيـة والربيطانيـة م
العراقية يف املنطقة الشمالية قادمة من األجـواء التركيـة ونفـذت هـذه الطـائرات ٢٠ طلعـة مـن 
األجـواء التركيـة تسـندها طـائرة األواكـس مـن داخـــل األجــواء التركيــة، وقــد حلقــت هــذه 
الطائرات فوق مناطق دهوك، العمادية، تلعفر، عني زالـة، عقـرة، أربيـل وراونـدوز. وتصـدت 

هلا دفاعاتنا اجلوية دفاعا عن النفس وأجربا على الفرار يف الساعة ١٤/٤٥. 
ــــوم ٦ تشـــرين األول/أكتوبـــر ٢٠٠٠ اخـــترقت  يف الســاعة ١٠/٠٠ مــن ي (ج)
EA األجــواء  -6B ،ـــن نــوع أف ١٤، ١٥، ١٦، تورنــادو الطـائرات األمريكيـة والربيطانيـة م
العراقية يف املنطقة الشمالية قادمة من األجـواء التركيـة ونفـذت هـذه الطـائرات ٢٠ طلعـة مـن 
األجـواء التركيـة تسـندها طـائرة األواكـس مـن داخـــل األجــواء التركيــة، وقــد حلقــت هــذه 
الطائرات فوق مناطق العماديـة، عقـرة، زاخـو، بيبـو، أربيـل وراونـدوز وتصـدت هلـا دفاعاتنـا 

اجلوية دفاعا عن النفس وأجربا على الفرار يف الساعة ١٣/٠٠. 
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ــــوم ٧ تشـــرين األول/أكتوبـــر ٢٠٠٠ اخـــترقت  يف الســاعة ١٠/٣٥ مــن ي (د)
EA األجواء العراقية يف  -6B ،الطائرات األمريكية والربيطانية من نوع أف ١٥، ١٦، تورنادو
املنطقـة الشـمالية قادمـة مـن األجـواء التركيـة ونفـذت هـذه الطـائرات ٢٠ طلعـة مـن األجـــواء 
التركية تسندها طائرة األواكس من داخل األجواء التركية، وقد حلقـت هـذه الطـائرات فـوق 
مناطق العمادية، عقرة، زاخو، دهوك، دوكان، بيبو، أربيل وراونـدوز. وتصـدت هلـا دفاعاتنـا 

اجلوية دفاعا عن النفس وأجربا على الفرار يف الساعة ١٣/٤٠. 
 

املنطقـة اجلنوبيـة: ٢٠٢ طلعــــة جويــــة وبسـرعة ٧٢٠-٧٨٠ كـم/سـاعة وبارتفـــاع  - ٢
٩-١٣ كم وكما مبني تفاصيلها أدناه: 

ــــوم ١ تشـــرين األول/أكتوبـــر ٢٠٠٠ اخـــترقت  يف الســاعة ١٠/٣٠ مــن ي (أ)
 EA -6B ،الطــائرات األمريكيــــة والربيطانيـــة مـــن نـــوع أف ١٤، ١٥، ١٦، ١٨، تورنـــادو
األجـواء العراقيـة يف املنطقـة اجلنوبيـة قادمـة مـــن األجــواء الســعودية والكويتيــة ونفــذت هــذه 
الطائرات ٤٤ طلعة منها ٢٦ طلعة من األجواء السعودية تسندها طائرة القيادة والسيطرة مـن 
نوع أواكس من داخل األجـواء السـعودية و ١٨ طلعـة مـن األجـواء الكويتيـة تسـندها طـائرة 
القيادة والسيطرة نوع E2-C من داخـل األجـواء الكويتيـة، وقـد حلقـت هـذه الطـائرات فـوق 
مناطق العمارة، أرطاوي، السلمان، السماوة، الناصرية، اجلليبة، النخيب واللصـف. وتصـدت 

هلا دفاعاتنا اجلوية دفاعا عن النفس وأجربا على الفرار يف الساعة ١٤/٠٠. 
ــــوم ٢ تشـــرين األول/أكتوبـــر ٢٠٠٠ اخـــترقت  يف الســاعة ٠٩/٥٠ مــن ي (ب)
 EA -6B ،الطــائرات األمريكيــــة والربيطانيـــة مـــن نـــوع أف ١٤، ١٥، ١٦، ١٨، تورنـــادو
األجـواء العراقيـة يف املنطقـة اجلنوبيـة قادمـة مـــن األجــواء الســعودية والكويتيــة ونفــذت هــذه 
الطائرات ٤٠ طلعة منها ٢٦ طلعة من األجواء السعودية تسندها طائرة القيادة والسيطرة مـن 
نوع أواكس من داخل األجـواء السـعودية و ١٤ طلعـة مـن األجـواء الكويتيـة تسـندها طـائرة 
القيادة والسيطرة نوع E2-C مـن داخـل األجـواء الكويتيـة، وقـد حلقـت هـذه الطـائرات فوق 
مناطق البصرة، الشنافية، الديوانية، احلي، عفك، السماوة، العمارة، علي الغريب، شـيخ سـعد، 
االخيضـر، أرطـاوي، الناصريـة واللصـف. وتصـــدت هلــا دفاعاتنــا اجلويــة دفاعــا عــن النفــس 

وأجربا على الفرار يف الساعة ١٢/١٥. 
ــــوم ٤ تشـــرين األول/أكتوبـــر ٢٠٠٠ اخـــترقت  يف الســاعة ١٠/٥٥ مــن ي (ج)
EA األجــواء  -6B ،ـــن نــوع أف ١٤، ١٥، ١٦، تورنــادو الطـائرات األمريكيـة والربيطانيـة م
العراقيـة يف املنطقـة اجلنوبيـة قادمـة مـن األجـواء السـعودية والكويتيـة ونفـذت هـــذه الطــائرات 
ــوع  ٢٤ طلعـة منـها ٢٠ طلعـة مـن األجـواء السـعودية تسـندها طـائرة القيـادة والسـيطرة مـن ن
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أواكس من داخل األجواء السعودية و ٤ طلعات من األجواء الكويتية تسـندها طـائرة القيـادة 
والسيطرة نوع E2-C من داخل األجـواء الكويتيـة، وقـد حلقـت هـذه الطـائرات فـوق منـاطق 
البصرة، السماوة، السـلمان، الناصريـة، العمـارة، القرنـة، اجلليبـة، الشـنافية، قاعـة سـكر، قلعـة 
صاحل، النجف، اللصف، اشـبجة واالخيضـر. وتصـدت هلـا دفاعاتنـا اجلويـة دفاعـا عـن النفـس 

وأجربا على الفرار يف الساعة ١٣/١٠. 
ــــوم ٥ تشـــرين األول/أكتوبـــر ٢٠٠٠ اخـــترقت  يف الســاعة ١٠/٥٥ مــن ي (د)
EA األجــواء  -6B ،ـــن نــوع أف ١٤، ١٥، ١٦، تورنــادو الطـائرات األمريكيـة والربيطانيـة م
العراقيـة يف املنطقـة اجلنوبيـة قادمـة مـن األجـواء السـعودية والكويتيـة ونفـذت هـــذه الطــائرات 
٢٨ طلعة منها ١٠ طلعات من األجواء السعودية تسـندها طـائرة القيـادة والسـيطرة مـن نـوع 
أواكس من داخل األجواء السعودية و ١٨ طلعة من األجواء الكويتيـة تسـندها طـائرة القيـادة 
والسيطرة نوع E2-C من داخل األجـواء الكويتيـة، وقـد حلقـت هـذه الطـائرات فـوق منـاطق 
ــــة، العمـــارة، اجلليبـــة، الرفـــاعي  البصــرة، الســماوة، الســلمان، اللصــف، الديوانيــة، الناصري
ـــى الفــرار يف الســاعة  والشـنافية. وتصـدت هلـا دفاعاتنـا اجلويـة دفاعـا عـن النفـس وأجربـا عل

 .١٣/٠٠
ــــوم ٦ تشـــرين األول/أكتوبـــر ٢٠٠٠ اخـــترقت  يف الســاعة ٠٨/٣٥ مــن ي (هـ)
EA األجواء العراقية يف  -6B ،الطائرات األمريكية والربيطانية من نوع أف ١٥، ١٦، تورنادو
املنطقة اجلنوبية قادمة من األجواء السعودية ونفذت هذه الطائرات ٦ طلعـات تسـندها طـائرة 
القيادة والسيطرة من نوع أواكس من داخل األجـواء السـعودية، وقـد حلقـت هـذه الطـائرات 
فـوق منـاطق األمغـر واملعانيـة. وتصـدت هلـا دفاعاتنـا اجلويـة دفاعـا عـن النفـس وأجربـا علـــى 

الفرار يف الساعة ١٠/٣٠. 
ــــوم ٧ تشـــرين األول/أكتوبـــر ٢٠٠٠ اخـــترقت  يف الســاعة ٠٩/٣٠ مــن ي (و)
EA األجــواء  -6B ،ـــن نــوع أف ١٤، ١٥، ١٨، تورنــادو الطـائرات األمريكيـة والربيطانيـة م
العراقيـة يف املنطقـة اجلنوبيـة قادمـة مـن األجـواء السـعودية والكويتيـة ونفـذت هـــذه الطــائرات 
ــوع  ٣٦ طلعـة منـها ٢٢ طلعـة مـن األجـواء السـعودية تسـندها طـائرة القيـادة والسـيطرة مـن ن
أواكس من داخل األجواء السعودية و ١٤ طلعة من األجواء الكويتيـة تسـندها طـائرة القيـادة 
والسيطرة نوع E2-C من داخل األجـواء الكويتيـة، وقـد حلقـت هـذه الطـائرات فـوق منـاطق 
البصـرة، اجلليبـة، الســـلمان، أشــبجة، الناصريــة، اللصــف، العمــارة، قلعــة ســكر، الســماوة، 
ـــة دفاعــا عــن  الشـنافية، االخيضـر، الديوانيـة، النعمانيـة والنجـف. وتصـدت هلـا دفاعاتنـا اجلوي

النفس وأجربا على الفرار يف الساعة ١٢/٤٠. 
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ــــوم ٨ تشـــرين األول/أكتوبـــر ٢٠٠٠ اخـــترقت  يف الســاعة ٠٩/٣٥ مــن ي (ز)
EA األجــواء  -6B ،ـــن نــوع أف ١٤، ١٥، ١٦، تورنــادو الطـائرات األمريكيـة والربيطانيـة م
العراقيـة يف املنطقـة اجلنوبيـة قادمـة مـن األجـواء السـعودية والكويتيـة ونفـذت هـــذه الطــائرات 
ــوع  ٢٤ طلعـة منـها ١٤ طلعـة مـن األجـواء السـعودية تسـندها طـائرة القيـادة والسـيطرة مـن ن
أواكـس مـن داخـل األجـواء السـعودية و ١٠ طلعـات مـن األجـــواء الكويتيــة تســندها طــائرة 
القيادة والسيطرة نوع E2-C من داخـل األجـواء الكويتيـة، وقـد حلقـت هـذه الطـائرات فـوق 
مناطق البصرة، السلمان، أشبجة، الناصرية، اللصف، قلعة صاحل، السـماوة، الشـنافية، جنـوب 
النخيب، املشخاب، الرميثة، الشطرة، الرفاعي، القرنة واملعانيـة. وتصـدت هلـا دفاعاتنـا اجلويـة 

دفاعا عن النفس وأجربا على الفرار يف الساعة ٠٩/٤٥. 
إن هـذا العـدوان ميثـل اسـتمرارا لنـهج عـــدواين متارســه الواليــات املتحــدة األمريكيــة 
وبريطانيا ضد العراق، وقد حتول إىل سياسة ثابتة منذ عـام ١٩٩٢ إىل الوقـت احلـاضر ـدف 
ــأرواح  النيـل مـن سـيادة العـراق واسـتقالله وسـالمته اإلقليميـة وإحلـاق الدمـار املنظـم واملدبـر ب
أبنائه وبنيته التحتيـة ومنشـآته املدنيـة. وهـي سياسـة تؤكدهـا التصرحيـات املتواتـرة للمسـؤولني 

األمريكان والربيطانيني بزعم الدفاع عن إجراءات منطقة حظر الطريان. 
إن حكومـة مجهوريـة العـراق، ترفـض رفضـا قاطعـا مـا يسـمى مبنطقـيت احلظـر اجلــوي 
الذي فرضتها الواليـات املتحـدة وبريطانيـا بقـرار منفـرد دون أسـاس قـانوين شـرعي، وترفـض 
كل ما يترتب على هذا القرار الالقانوين ال سيما الذرائـع واملـربرات الواهيـة الـيت تسـتند إليـها 

هذه الدول، يف حماولة منها لتسويغ عدواا العسكري ضد بلدنا. 
إن الدعـم السـوقي الـذي تقدمـه كـــل مــن الســعودية والكويــت وتركيــا لألمريكــان 
والربيطانيني جعلهم شركاء أساسيني يف العدوان على العراق ويرتب عليهم املسـؤولية الدوليـة 

إزاء هذه األعمال اليت تصيب شعب مجهورية العراق. 
إن حكومـة مجهوريـة العـراق يف الوقـــت الــذي تديــن هــذه األعمــال العدوانيــة ضــد 
األهداف واملنشآت املدنية العراقية، فإا تطالب جملس األمن بالنهوض بالواجبات امللقاة علـى 
عاتقه املتمثلة يف احلفاظ على األمن والسلم الدوليني من خالل التدخــل لـدى حكومـات تلـك 
الدول إليقاف عدواا املتواصل وغري املربر ضد دولة مستقلة وذات سيادة، ووضـع حـد هلـذا 

العدوان وعدم تكراره. 
(توقيع) حممد سعيد الصحاف 
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