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 تحقيق قضائي عراقي

----------------- 

 S003فادة الشاهد  إ

----------------- 

 

. جئت إلى المملكة المتحدة (               (، أعمل في المملكة المتحدة حاليًا ومن مواليد S003أنا، 
أللعب الكركيت على مستوى الهواة. ثم قررت أن ألتحق في الجيش البريطاني من أجل أن  1002عام 

وأنجزت المرحلة األولى في كاتريك إلتحقت  1001حياة ممتعة. عام تقضية أمارس الرياضة العسكرية و 
ستوى لياقتي نظرًا لمو ثم توجهت إلى المشاة وخاصة فرقة المظالت   ITCوالمرحلة الثانية في كاتريك 

لتحاق بالمشاة قبل ذلك. سارت األمور على ما يرام أثناء قيامي بالتدريبات األساسية البدنية لم أفكر باال
فرقة وألتحقت ب 1002عندما غادرت مقر التدريب. إنضممت إلى فرقة المظالت في كانون األول 

. بين 1002في شباط  2ثم ذهبت إلى العراق مباشرة في عملية تليك  ثة في كولشسترالمظالت الثال
التدريب على السالح وتلقيت دروس قمت بإنضمامي إلى الفرقة في كانون الثاني وانتشاري في العراق 

رب ولية في العراق. تلقيت توجيهات تتعلق بالمناخ ودرجات الحرارة واألمور الصحية واللغات وهيكل الحأ
وتاريخ المنطقة الخ، من أجل أن يكون لدي خلفية عن المنطقة والوضع الخاص بالحرب. لم يكن هناك 
المزيد من التدريبات المفصلة على اإلطالق حول ما يمكن أن نتوقعه وكيف نتصرف في أوضاع معينة. 

اصر آخرون في ال أعرف شيئًا عن أي تدريب ما قبل اإلنتشار إذا كان هناك أي تدريب حصل عليه عن
 الفصيل الذي كنت فيه فقد كانوا أكثر خبرة مني ألني وصلت للتو. 

ى مباشرة إل 1رة فقد جأت من مرحلة إنتشرنا في الكويت في شباط. وفي ذلك الوقت لم أكن أملك الخب
من سرية  وكان جزءاً  7ي إلى الفصيل مرحلة اإلنتشار وكنت الوحيد في الفصيل ذلك الوضع. تم نقل

ورقيب الفصيل الذي ال أتذكر أسمه  S010ادق. عناصر الفصيل اآلخرون كانوا الضابط اآلمر البن
الذي بدى لي على خبرة عالية.   S001والذي تم إستبداله فيما بعد بالرقيب اوبراين. عريف الفصيل كان 

 عناصر الفصيل اآلخرون كانوا جميعهم جنودًا:



S004 ،S006 ،S002 ،S005  ،S007لى كل منه على التوالي.. سأعلق ع 

S001 

بدى على خبرة وقدرات عالية. البد أ،ه أمضى وقتًا في الجيش وأنه خدم في إيرلندا الشمالية. رغم أنه 
وكنا أين نقف كان يمارس سلطته كعريف فقد كان التعامل معه سهاًل. كان يرى األشياء أبيض وأسود 

 بالنسبة إليه.

S004 

الذي كان مكانه  األول ولذلك أثناء وجودنا في العراق كان نائب العريفأعتقد أن هذا كان الجندي 
 كانا يعمالن بشكل جيد معًا.  S001 شاغرًا. كان جنديًا جيدًا ويتمتع بسلطة شخصية. هو و

S006 

نديًا جيدًا ساعدني كثيرًا وظل ينصحني حول ما يجب أن أقوم به في هو وأنا أصبحنا أصدقاء فقد كان ج
 دة لم أتلقى عليها أي تدريب.أوضاع محد

S002 

 لم أعرفه جيدًا. جاء من مجموعة عسكرية أخرى ليقود سيارة الويميك وقد أحب الجميع شخصيته اللطيفة. 

S005 

 كان رامي الرشاش لكني غير متأكد من ذلك إال أنه كان ماهرًا ومرحًا.

S007 

. لم أكن أعرفه جيدًا في البداية فقد إنضم جاء من فرقة المهندسين الهجوميين التابعين لفرقة المظالت
 إلينا إما في الكويت او في العراق وال أعرف ما إذا جاء ليمأل مكان شخص آخر. 

أت الحرب. تدربنا على السالح في الكويت تدريبًا اوليًا دأسابيع تقريبًا عندما ب 2ذهبنا إلى الكويت لمدة 
ًا خارج مسرح العمليات. قمنا بتدريبات مشتركة أيضًا وكذلك على الرشاش مني مي الذي لم يكن متوفر 



لم نقم بأي تدريب على الهيلوكوبتر مع القوات األميركية وبالتكيف مع المناخ والحرارة واألوضاع العامة. 
 على مهام نقاط تفتيش السيارات في ذلك الوقت.

لية. كانت في إيرلندا الشمابعض عناصر الفصيل اآلخرين ال أتذكر اسمائهم خدموا قبل ذلك مع بعضهم 
قامة نقاط تفتيش السيارات واإلشراف عليها. ربما كانوا يقومون بذلك في إيرلندا لديهم خبرة عالية في إ

الشمالية. لم أتلقى تدريب على ذلك في الجيش كل ما تعلمته كان بالتجربة العملية في الميدان وحسب 
ارات كان دوري يقتصر على المراقبة والحزر ثم بدأت أقوم إرشادات اآلخرين. عند إقامة نقطة تفتيش السي

 بالمهمة فقد كان دوري بشكل عام هو اإلنتباه أوالدفاع ألني كنت األقل خبرة. قمت بمهام التفتيش قليالً 
 في بعض المناسبات ولكن نادرًا. 

من التدريب األساسي لكنه  1بهم في المرحلة  ولية حول إلقاء القبض على المشتبهسبق وتلقيت تدريبات أ
لم يكن تدريبًا مفصاًل. لم أتلق أي تدريب على كيفية التعامل مع سجناء أو اإلعتقال في الميدان على 

اإلطالق. لم يسلمونا قيود لأليدي ولم أحمل شيئًا من هذا يمكنني من السيطرة على األفراد. لم تكن لدينا 
واألسرى ولم نتلقى توجيهات عما يجب أن نقوم به في تلك المواقف. وخالفًا لما مرافق إلحتجاز االفراد 

 كان عليه الوضع فيما بعد في عملية تليك لم يكن هناك إستجوابات أو أي شيء من هذا القبيل. 

في الكويت أبلغونا بأننا سنتوجه إلى جنوب العراق لحماية حقول النفط كي ال يتم تدميرها على يد 
م نتعامل مع ين العراقيين. وكنا ذاهبين لتأمين المنطقة بعد الزحف األميركي العسكري األول وثالمتمرد

لشيات الباقية. وكانت لدينا أيضًا مهمة تأمين الزخائر المتروكة كي ال تقع في يمجيوب المقاومة أو ال
 األيدي الخطأ.

وبوجود ميلشيات نشطة في المنطقة ربما تلقينا تعليمات تقول بوجود عناصر معادية بين األهالي المدنين 
يتحتم علينا التعامل معها بعد هزيمة الجيش العراقي. وكانت بعض التعليمات تقول أيضًا بوجود قطاع 

طرق ولصوص علينا التعامل معهم أيضًا، ولقد كانت التعليمات عامة وغير محددة كما لم تعطى لنا أية 
 ل ما هنالك أنهم أعلمونا بها فقط.مهمات خاصة للتعامل مع هذه القضايا فك

قواعد اإلشتباك في تلك المرحلة كانت على بطاقة. ال أـذكر لون البطاقة فقد كنا في حرب وكان من 
على كنا لكننا  ،م الالعراقي أمهامنا إستخدام القوة الفتاكة. لم نكن نعلم ما إذا كان علينا أن نقاتل الجيش 

و حياة شخص لقوة القاتلة في حال تعرض حياتي أام ادستخمكاني اإحسب فهمي هو أن ب لذلك. استعداد



القنابل اليدوية. كان معي ذخيرة وكمية كبيرة من الذخائر وبينها  SA80آخر للخطر. كنت مجهزًا ببندقية 
ستخدمت سالحي في غضب. كل ا. لم يصدف أني USGLحتياطية أيضًا وبعض القنابل اليدوية لزوم ا

عتمدت ك بالنسبة لي تجربة أتعلم منها وا ي، األشخاص والمواقف والبلد، الخ. كان ذلشيء كان جديدًا عل
فيها على أشخاص آخرين للتوجيه فيما يجب أن أفعل وشعرت أني بما حصلت عليه من تدريب وبوجود 

 أصحاب الخبرة حولي كنت قادرًا على القيام بدوري بنجاح. 

طن ولعدة أيام متتالية على الرمال للوصول إلى الحدود  4زنتها  ةعندما بدأت الحرب خرجت في شاحن
معسكر العراقية التي ما أن عبرناها حتى توجهنا على مراحل إلى أكثر من موقع ال أتذكره. لدى توقفنا ك

كتشاف المنطقة حولنا وضمان عدم وجود ما يهددنا. كان واضحًا أن هناك كنا نقوم بأعمال الدورية ال
وشظايا متطايرة لكننا لم نشاهد القتال بأعيننا في تلك المرحلة. ثم وجدنا أنفسنا نقترب  قتااًل ومعارك دائرة

شتباكًا بالنيران امن حقول الرميلة ونتوجه شمااًل إلى منطقة ميسان بإتجاه الحدود اإليرانية وقد كان هناك 
ي لكنني كنت نفسك في هذا بنيران واألسرى. لم أشتر في الليل قريبًا من حقل النفط. وكثيرًا من تبادل ال

. لم أعرف 6نتهى بنا المطاف في مركز شرطة بالقرب من الطريق السريعة رقم موجودًا في الموقع. ا
الموقع بالتحديد لكنه على ما بدى لي كان قريبًا من قرية التي وقع فيها الحادث. هذا البناء أصبح مقر 

ة كاملة العتاد والسالح نحو مركز المدينة لمعرفة ى البصرى ضمن مسير في مرحلة ما توجهنا إلفصيلنا. 
 ةرد فعل األهالي. لم يكن رد الفعل عدائيًا على اإلطالق في الحقيقة رحبوا بنا وبذلك أصبحت البصر 

نتقلنا إلى الريف حيث مركز الشرطة. ال أتذكر متى حدث كل ذلك عل وجه تحت السيطرة البريطانية ثم ا
 الدقة. 

نتقلنا إلى موقع مختلف شمااًل وذلك بعد مرحلة الحرب مباشرة وال أعرف أين ومتى حصل في مرحلة ما ا
 ذلك. 

نتشار فقد تمركزنا في محطة شرطة بالقرب من العمارة. ومن هناك قمنا بالنسبة ألغلبية مراحل اال
 6يق رقم هي الطر ة طريقًا سريعبدوريات في المنطقة وبأعمال تفتيش السيارات على الطرق. كان هناك 

طرة السيهو وكانت تمتد جنوبًا من الشمال إلى الجنوب حتى الحدود اإليرانية وكان جزءًا مهمًا من عملنا 
رب عها في مفترق قرب قرية جلب. هذه المنطقة كانت حيث سكن عطقخرى نعليها. كانت هناك طريق أ

لحدود اإليرانية كما قام بإغراق فاعات له على اا أقنية ضخمة بمثابة داألهواز حتى بنى صدام حسين فيه
عرب األهواز وعزل المنطقة التي أصبحت جرداء. لم نكن نعرف ما نطقة بالماء. ثم قام بقتل معظم الم



ن العراقيين الذين لم كان هناك عناصر مإذا كان األهالي سيرحبون بنا ولكن حتى في حال ترحيبهم بنا 
قت. قالت وفيها خزان أسلحة لم أكن أعرف به في ذلك الو يرحبوا بنا. قرية جلب كانت مركزًا عسكريًا 

بواسطة الطريق رقم ن هناك الكثير من األسلحة التي تأتي من إيران عبر الحدود التعليمات الصادرة لنا إ
 ول تحديد مكان هذه األسلحة وتوقيفها.اأن نح متوجهة إلى الشمال وكان عملنا هو 6

 أعلم ما إذا كان ذلك سببه أننا كنا ال نزال في مرحلة الحرب أو وال في هذه المرحلة كنا نرتدي الخوذ
بالخوذ  ها في الشمال كانت بالقبعات وليسبسبب طبيعة المنطقة العدائية. أتذكر أن المهام التي قمنا ب

 لذلك ربما حدث هذا في وقت الحق بعد تمركزنا في مركز شرطة الجلب إال أنني غير متأكد تمامًا. 

أي وضوح نهاية مرحلة الحرب واإلنتقال إلى مرحلة السالم والمحافظة عليه. أتذكر أنني سلمت ال أتذكر ب
الذخيرة في مرحلة ما وهذا يشير أننا كنا في مرحلة نهاية الحرب وقد كان ذلك أمرًا غريبًا إلى حد ما. ال 

شتباك. كان ذلك منذ وقت الك تبداًل في قواعد أو إجراءات ان هناي تسلسل القيادة قال لي إأتذكر أحدًا ف
رتداء لسالم لكني أتذكر أننا عدنا إلى اطويل وال أـتذكر متى بدلنا القواعد من القتال إلى المحافظة على ا

و لماذا. وقت الحادث الذي هو موضوع هذا ك ألمر بذما وال أعرف من وجه لنا األالقبعات في مرحلة 
. رغم أننا في مرحلة ما إنتقلنا من مرحلة الحرب إلى مرحلة فرض القانون كنا ال نزال نرتدي الخوذالتحقيق

، فأنا ال أعرف أن ذلك أثر على 6والنظام وكنا نحاول السيطرة على حركة السفر على الطريق رقم 
 في حالة قتال أيضًا.كوننا طريقة عملنا. كان ال يزال هناك خطر بدرجة عالية ندركه 

منها وكانت تحمل  أند روفر لكنها أبطينز غاور وكانت أطول من سيارة الالدها بيزنا بسيارتين أحهتم تج
سم سيارة الند روفر عسكرية تعرف با شخاص في الخلفية وكنت فيها يوم الحادثة. كان لدينا أيضاً أ 8

ليبها قصيرة مع سقف للتغطية بمدفع رشاش لم أستعمله في أي وقت من األوقات. تم اويميك وكانت دو 
يل السائقين في أيام مختلفة حسب دورهم في الدورية ذلك اليوم. أنا لم أكن سائقًا ألي من السيارتين تبد

وقد كنا نقوم بالدورية على الطرق السريعة وفي القرى بحثًا عن أنشطة مشتبه بها وتنفيذًا لدور)العقول 
كونوا وديين تمامًا وال عدائيين تجاهنا فلم ين تقارب مع األهالي الذي اختلف رد فعلهم اوالقلوب( لتكوي

نوقف تمامًا. طبعًا كان ذلك يعني أننا لم نكن نعلم كيف ستكون ردود أفعالهم عندما كنا ندخل قرية ما أو 
 رنا في جميع األوقات.سيارة. كان علينا أن نأخذ حذ



أي تدريب أتذكره كنا نطارد السيارات ونوقفها أو نوقف ونفتش المارة في بعض المناسبات ولم يكن لدينا 
كيفية التعرف على المتمردين المحتملين فهي منطقة غير معروفة لدينا ولم تكن بيننا وبين يتعلق في 

األهالي أية ألفة. حمل السالح كان أمرًا مألوفًا جدًا بالمنطقة ولم يكن حمله يعني أن صاحبه متمرد لذلك 
عتمدنا على فاكانوا يحملون األسلحة الناس  د منكان من الصعب التعرف على مصادر الخطر ألن العدي

 ها. ناوقفأها و ناريبة طاردمالسيارات بصورة تحركت ذا حتمااًل للخطر، وا  ذكور فهم أكثر اتوقيف ال

ك فلم نكن نخرج في الدورية لكنني لم أكن موجودًا حين ذلأعرف أن بعض الدوريات عثرت على أسلحة 
نوبات للجنود تتعلق بمهام الدورية وأمن المعسكر والراحة، لذلك كانت هناك  2كل يوم وقد كانت هناك 

عدة مناسبات خرجت فيها الدوريات ولم أكن حاضرًا معها. ال أتذكر أي عملية قبض على أسرى أو 
سابقًا، فإني ال أظن أننا قمنا ا قلت ته. كمإيجاد سالح في حوذمشاهدة أي شخص يتم أسره بسبب 

ثم فهمنا أن نصادر السالح عندما نجده  كانللقيام بذلك.  ةزمالفق الالم يكن لدينا المر فعتقال أشخاص با
 نترك صاحبه.

كل يوم كان مثل الذي قبله في هذه المنطقة وال أتذكر أي شيء حدث في الفترة التي سبقت وقوع الحادث 
 الغريب. 

 3002أيار  11حادث يوم 

كان يومًا عاديًا تمامًا ال أتذكر ما قمنا به في اليوم الذي قبله وما إذا كانت الدوريات قد خرجت في اليوم 
الذي سبقه وما إذا كنت في إحدى تلك الدوريات. فكل يوم كان مثل الذي سبقه روتينيًا من حيث 

قامة نقطة تفتيش للسيارات خروجنا أن علينا إما أبلغنا قبل عند S001الدوريات والحراسة والراحة. أتذكر 
. كانت الغاية تفتيش وتحديد األسلحة اآلتية من الحدود وكانت تلك المرة 6على النقطة السريعة رقم 

 األولى التي أقوم بها بتفتيش السيارات وأول مرة أرى فيها القطعة تقوم بذلك في العراق.

لكني ال أستطيع أن أـتذكر ما إذا كانت من ضابط القيادة أو هناك تعليمات موجهة لنا قبل خروجنا  تكان
فنيش توال اتذكر ما قيل فيها. كان دوري حسب ما أتذكر هو األمن وقوة الحماية بداًل من   S001من 

أكثر خبرة السيارات أو األشخاص. وكما قلت كنت مستجدًا في الفريق وكان التفتيش يتم من قبل عناصر 
يقود سيارة الويميك   S002كانت معنا سيارتان كالعادة وكان لذين كانوا في إيرلندا الشمالية. خاصة ا
اور التي كنت أنا فيها وكانت أبطأ من األخرى في سيرها وال أـتذكر كان في سيارة بينز غ  S007بينما 



  أـتذكر  أين كان من كان معي في تلك السيارة وال حتى رامي الرشاش في سيارة ويميك ذلك النهار. ال
S001   فقد كنت في ذات السيارة طوال ذلك اليوم ولم أنتقل إلى سيارة ويميك على اإلطالق. غادرنا

المعسكر في ضحى النهار وال أتذكر الوقت وال أعرف ما قمنا به قبل التمركز في نقطة تفتيش السيارات 
أن الموقع كان على  تطيع قوله هوسوكل ما أ موقع مباشرة في البدايةوما إذا كنا قد توجهنا إلى ذلك ال

 ليتي ولم أكن أحمل خارطة معي. و وال أعرف أين بالتحديد فلم تكن معرفة المواقع من مسؤ  6الطريق رقم 

في ذلك الموقع لم نقم بسد الطريق كل ما فعلناه هو أننا جلسنا على طرفه نراقب السيارات كما تفعل 
وقت حدوث المطاردة ذلك النهار. كنا قد أوقفنا بعض السيارات األخرى  دوريات الطريق السريع وال أذكر

دوري فوقد تعاون سائقوها معنا ولم نجد أي شيء أثناء قيامنا بتفتيشها الذي لم أشارك به قبل هذا الحادث 
كان التغطية ومراقبة أية أخطار محتملة من الخارج. لم أستطع مراقبة المحيط بشكل مناسب وماذا كان 

المحيط حيث كنا ال نزال  ةقوم به الجنود أثناء تفتيشهم في ذلك الوقت. كان لدي عمل أقوم به وهو مراقبي
 نرتدي الخوذ والدروع وكنا نعلم بوجود تهديد محتمل فلم نتوقف عن المراقبة.

في مرحلة ما، وكنت على األرض أنظر إلى الطريق رأيت سيارة تتوقف وتقفل عائدة. من الصعب أن 
فاألرض كانت منبسطة وبدون  نقول أي شيء عن المسافة التي كانت تفصلنا عن تلك السيارة 

بهذه وا نها كانت تبعد مئات قليلة من الياردات لكنني لست متأكدًا من ذلك. تصرفهو أ تضاريس. تقديري 
عتبرت ذلك حركة تثير الريبة فصحت بي الطريق وقد ا هم شاهدونا على جانالطريقة على ما اعتقد الن

السيارة.  ن علينا أن نصعد ونطاردمباشرة أ S001ه وشاهد السيارة واخبرنا الذي نظر بدور   S001 على 
سرنا  .من كان يقود السيارةخلفي لسيارة بينز. ال أتذكر من كان معي وال أـذكر أنا جلست في المقعد ال

وسيارة بينز أقل سرعة من سيارة ويميك لذلك كنا ورائها وألني كنت في المقعد ة سريعالعلى الطريق 
ي الطريق محدودةوبإمكاني بوكانت رؤيتي لجان االخلفي للسيارة فلم أكن أشاهد الطريق الذي نسير عليه

دقائق تقريبًا وال  5نطلقنا بسرعة كبيرة لحوالي ام.ام أعلم بما كان يحدث في االمأن أرى إلى الخلف ول
أتذكر ما دار من حديث بيننا. ثم توقفنا ونزلنا من السيارة رغم أنني لم أكن أعرف في تلك المرحلة ما 

 كان يحدث.

نين هين أثعندما خرجت من السيارة وجدت أننا في قرية لم  أعرفها وشاهدت بعض البيوت ومشتب
يوتا بيضاء. كان هناك أيضا بعض و ب تمن بيك أبمالبس عربية وبالقرب  منبطحين على األرض

وا من البيوت. لم يكن حول السيارة جنود عندئذ. ءالي حولنا وال أعلم ما إذا كانوا في السيارة أو جااأله



نبطاح على األرض دون حراك. اكان هناك شابان يرتدي كل منهما دشداشة وكانا في وضعية 
S001ش السيارة لذلك طلب مني ومن عنصر آخر كنت معه تفتيش الشخصين المشتبه بهما أراد أن يفت

وال أعرف ماذا كان الجنود اآلخرون من بحثًا عن أية أسلحة. ال أتذكر هوية الشخص الذي كان معي 
 5أو  4سيارة ويميك يفعلون حينذاك. رامي الرشاش كان في وضعيته ولم تكن السيارة تتسع الكثر من 

 فلم يكن هناك ما يكفي من األفراد لتفتيش المشتبه بهما بحثًا عن أسلحة.  أشخاص 

تهما. فتشت وحسب األمر الذي تلقيته توجهت إلى المشتبه به لتفتيشه ولم تكن لدي أي فكرة عن هوي
حزام بندقية حول جسمي وكنت في ستطعت مستخدمًا يدي اليسرى. سالحي كان أحدهما بلمسه قدر ما ا

هكذا أمسكت بالمشتبه بيد واحدة ولم و ممسكًا به بيدي اليمنى حتى ال يهتز ألكون جاهزًا عند الحاجة. 
كنت أركز على الذي كنت أقوم بتفتيشه . لم أكن أنظر إليه .أكن أعرف ما راح يحدث مع العراقي اآلخر

 فقط. 

ض فأجبرته على عدم النهوض بوضع يدي اليسرى على ظهره أثناء لمسي له كان مرتبكًا وحاول أن ينه
ستثناء وزن جسمي كما لم أضربه في أي اعليه بعد أن ملت عليه. لم أستخدم أية قوة بوكتفه وضغطت 

وال أعرف من هو فتقدم منا وقال إنه ذلك وقت من األوقات. استلقى على األرض فشاهد أحد الجنود 
 ى دائرتي لتأمين المنطقة وهذا ما فعلته.سيتكفل به وطلب مني أن أعود إل

ستعملت أقل قوة ممكنة ألبقيه على األرض. لم سديًا لثوان قليلة على األكثر واالمست المشتبه به ج
 أستخدم أي عنف ضده. 

عن السيارة. الحادثة وقعت  أمتار 20يت كذلك وكنت أبعد حوالي عدت ألراقب المحيط الخارجي وبق
فيه وأنا كنت أنظر إلى ما وراء محيطي. وكان األمر يزداد صعوبة فقد جاء  خلف المكان الذي كنت

شتباك باأليدي بين في حال حصل هجوم ولم أشاهد أي االمزيد من األهالي وكنت أحاول أن أظل مراقبًا 
طالق النار عليه ثم وتم اأنه خطير وكان ينبح ويجأر  اقترب كلب أسود كبير الحجم بداألهالي والجنود. ا

 غادرنا المكان بعد وقت قصير وعندما فعلنا ذلك كان الرجالن ال يزاالن منبطحين على األرض. 

نطلقنا على الطريق ومرة أخرى كنت في السيارة الخلفية األبطأ وتم توقيف السيارات بعد مسافة على ا
ي وتأمين الطريق بالقرب من مجموعة من المارة. نزلنا من السيارة مرة أخرى وطلب مني فحص محيط



الحماية له فيما قام بعض الجنود اآلخرين بتفتيش كل من المدنيين. كل ذلك حدث بسرعة وعدنا إلى 
 السيارة وتابعنا الطريق.

أتذكر ما إذا كنا عدنا إلى المعسكر أو واصلنا الدورية فما أتذكره هو أننا في  بعد ذلك ال أستطيع أن
مع القاعدة العسكرية بواسطة الالسلكي وال أعرف متى تم على تواصل  S001مرحلة ما ذلك النهار كان 

 ذلك أو أية أوامر أعطيت له. 

عدنا إلى مركز الشرطة أثناء النهار وال أتذكر أية محادثة جرت في طريق العودة. كان هناك الكثير من 
ي ذلك النقاش واإلشاعات المنتشرة منذ ذلك الحين ومن الصعب علي أن أتذكر اآلن ما كنت أعرفه ف

ال أتذكر أنه  .S001إلى S010حينه. عندما عدنا إلى المعسكر تحدث  فيالوقت وما  تم إبالغي به 
 تحدث معنا مباشرة أو حاول الحصول منا على معلومات بأي شكل من األشكال. 

 ولم أكن أعلم بذلك من قبل.بعد أيام بدأنا نسمع  إشاعات عن مقتل أحد األشخاص 

 S010إفادة تعليقات على 

نتقالنا قبل اS010بالعزير من ال أتذكر على وجه التحديد أي تعليمات خاصة بنقاط تفتيش السيارات أو 
 إلى مركز الشرطة. ربما حدث ذلك لكنني ال أتذكره.

صحيح أن نقول إن االتصال الالسلكي جرى مع مقر قيادة الفصيل في جميع األوقات إذ كانت تلك 
 ولم يكن لي عالقة بذلك. s001لية و مسؤ 

قام بتفتيش السيارات على األرض في نقطة التفتيش أو بأنه عثر على أسلحة. S010لم أكن أدري بأن 
كان هناك. ال  S010كان هناك أسلحة تم العثور عليها في بعض الدوريات لكني لم أكن أدري بأن 

ربما كان يعرف آخرين بشكل جيد ’. بشكل جيد فعالً ‘ كان يعرفني شخصياً S010 نأوافق على القول بأ
من فترة التدريب االساسي. أنا متأكد من أنه لم  وخارجًا للتولكنني كنت العنصر األقل رتبة في الفريق 

 يسألني شخصيًا عما إذا كان قد حدث شيئًا أثناء عودتنا.

 قد حدث. لم  أنكرت أن أي شيء أو على أنني’ نفرادعلى ا‘ ال أوافق على أنه سألني عما حدث كما
ب اوبراين تحدث معنا، لكن الرقيب اوبراين ذلك الوقت. يقول أيضًا إن الرقي في يسألني عن أي شيء أبداً 

 لم يتلكم معي أبدًا بكل تأكيد حول ذلك.



 لم أكن أدري بأية إشاعات تدور في القرية عن مقتل أشخاص. 

 طالق في ذلك الوقت.على االمر بعد ذلك، في الحقيقة لم تتم مناقشة ذلك األS010لم يكلمني 

 تعليقات حول إفادة الرقيب أوبرايان

من تحدث عن استخدام أجهزة كالنسمان الالسلكية وعن بي آر آر الذي كان بحوزتي جهاز منه لبعض 
الوقت الذي أمضيته في هذه المهمة لكنه أخذ مني وأعطي لعنصر آخر ال أعرف لماذا وال متى حصل 

ذكرياتي عن اليوم المذكور ع الحادثة. سبب قولي هذا هو أن  و أنه ربما حصل قبل وقذلك، لكني أعتقد 
 حين كنا في نقطة تفتيش السيارات. و أعضاء آخرين في الوحدة ’ حديث‘ليس فيها 

أنا مندهش من ذكر أن مهمات نقطة تفتيش السيارات كانت يومية. أتذكر أنني اشتركت في مهمات نقطة 
 الطريق مرة واحدة أثناء وجودي في العراق. تفتيش السيارات على

 ؤكدما ذكرته من أنه لم يتكلم معنا بشكل فردي حول الحادث.وهو ي

 إفادات الشهود العراقيين

 علي محمد عبد هللا

 ليس لدي ما أعلق به على هذه اإلفادة.

 آثار فنجان صدام 

ال أستطيع أن أعلق على مطاردة عدد من السيارات فقد كنت في مؤخرة سيارة بنز ولم أتمكن من النظر 
إلى األمام. سيارة ويميك كانت أسرع منا وأتذكر سماعي لطلق ناري في مرحلة ما عندما أطلقت النار 

 على كلب. 

 عدي سعيد يوسف

 ليس لدي ما أعلق به على هذه اإلفادة.

 

 



 لقبنين ساري مط

ال أتذكر دفع أي نساء فقد كان هناك حشد كبيرمن الناس حولنا وكنت خارج هذه المجموعة أقوم بتغطية 
 محيطي وأحيانًا أنظر إلى المحيط الداخلي.

 دالل فنجان صدام

 ليس لدي ما أعلق به على هذه اإلفادة.

 هاشم عودة شويل هبيطار

 ليس لدي ما أعلق به على هذه اإلفادة.

 جسم بدر

 لدي ما أعلق به على هذه اإلفادة. ليس

 كاظم خلف طعمة

ما كان السائقان ليبتعدا عن السيارتين. لم أشارك في ضرب أي شخص. كنت أنظر إلى خارج المحيط 
 تحسبًا لتهديدات محتملة. 

. في الحادثة الثانية كنت مرة أخرى في السيارة األبطأ وبقيت فيها لتغطية مجال رؤيتي أثناء تفتيش المارة
 لم أر أحدًا  يضربهم. 

 كريم مانع حسن

 ليس لدي ما أعلق به على هذه اإلفادة.

 سميرة رشق

 زيًا موحدًا أخضر. دي تعليقي الوحيد هو أننا لم نكن نرت

 

 



 شهاب عبد الرضا داوود

 ليس لدي ما أعلق به على هذه اإلفادة.

 صغير خلف طعمة

 ليس لدي ما أعلق به على هذه اإلفادة.
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