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تحقيقات وفيات العراق -جلسة استماع لإلرشادات

1 ص 2019أيار  14

2019أيار  14الثالثاء

: هل يمكنها أن تسمعني؟سير جورج نيومان

المترجم: نعم

سيدة القرناوي، هل يمكنك أن تسمعيني اآلن؟: سير جورج نيومان

يمكنني أن اسمعك جيداً لكنثواٍن من الكالم بالعربية ( نعم  3): السيدة القرناوي

ال أعرف إن كان بمقدورك أنت أن تسمعني

نعم يمكنني أن أسمعك: سير جورج نيومان

المترجم: يمكنه اآلن أن يسمعك بكل وضوح

ممتازاآلن هذا: سير جورج نيومان

: حسناً، ممتازالسيدة القرناوي

اإلنجليزية ويمكن : اآلن، أريد أن .. أقول لك شيئاً باللغةسير جورج نيومان
ً ترجمته الحقا

: نعمالسيدة القرناوي

للقيامما أريد أن أسألك إياه هو ما هي أفضل طريقة برأيك : سير جورج نيومان

. لدي بيان أريد أن أدلي به لكنه طويل نوعاً ما. أمامنا خياران: يمكننا أن ...بذلك

ِتإلى العربية. أو إذا أحببيمكنني أن أتوقف بحيث يمكن عندها للمترجم أن يترجم

يمكنك أنِت أن تتوقفي وتترجميه إلى العربية أو يمكنني أن أدلي بياني ببطء بينما

أنت تعطي لموكلك فكرة عما أقوله.

casemanager@epicglobal.com 

www.epicglobal.com 

+ 44 207 4041 400إيبيك يوروب ليميتد هاتف:

Lower Ground 20 Furnival Street, London EC4A 1JS العنوان  

:في لندن

mailto:casemanager@epicglobal.com
http://www.epicglobal.com/
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أنا أحاول أن أجد أفضل طريقة فعالة إلدالء بياني دون أن يتجزأ عند كل مرحلة.

ولكن إذا كنت تفضلين، وأنا أعتقد أن هذا هو األنسب، أن يسمعوا كل كلمة مني

ما هو رأيك بهذا إذاً؟، االن مترجمة بعد التوقف إذاً سنفعل هذا.

 

ط االتصال و )كالم غير مفهوم(: أعتقد أنه نظراً للصعوبات في خالسيدة القرناوي

فإني أقترح أن تقرأ بيانك كله. عالوة على هذا التقيُت أمس مع موكلّي وشرحت

لهم محتويات بيانك الذي تفضلَت أنت بإرساله لي باللغة اإلنجليزية ومترجماً إلى

العربية ولقد أعطيتُهم نسخة منه وطلبت منهم أن يقرأوه في المساء كي يشكلوا

ن محتوياته. لذلك ربما من األفضل نظراً للتواصل وغيره أن تقرا بيانكفكرة ع

وإذا كان لديهم أي سؤال يمكنهم أن يسألوني الحقاً، برأيي أن هذه الطريقة هي

األفضل.

 

: أعتقد أنه يوجد هنا سوء تفاهم.سير جورج نيومان
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3ص 

أرسلت لك بياني الثاني. أما ما سأقوله اليوم فال يأنأظن لديك على ما أعتقد،

يحصل. ال أعتقد أنسأعتقد أنه أُرِسل لك من قبل. إال إذا حصل شيء لم أعلم أنه

لديك نسخة من هذا البيان. هل تفهمين ما أقوله؟

: )غير مسموع( نعم، حسناً أنا أفهم. إذاً ما تقوله هو أن هذا البيانالسيدة القرناوي

البيان الذي رأيتُه أنا واستلمُت منه نسخة هقرأه، هو ... هو ليس هو نفسالذي ست

وشرحته للموكل. ستقرأ اآلن بياناً مختلفاً.

كذلكل: إنه سير جورج نيومان

: هل هذا صحيح؟السيدة القرناوي

: إنه بيان جديد لم يسمعه بعد ...سير جورج نيومان

ًالسيدة القرناوي : حسنا

: ... أي شخص. ستحصلين عليه بالطبعنسير جورج نيوما

: في هذه المرحلة .... نعم.السيدة القرناوي

: ستحصلين عليه بالطبع ..سير جورج نيومان

: نعمالسيدة القرناوي

النظر فيه على راحتك مع موكليك ولكن  وستتمكنين من ..: سير جورج نيومان

ما أحاول أن أقوله لك هو كيف سنفعل هذا
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: حسناً. في هذه الحالة أنا ال ... هل قلَت إن بيانك طويل جداً؟السيدة القرناوي

البيان الذي ستقرأه

 

: نعمسير جورج نيومان

 

: إذا كان طويالً جداً فلربما أنسب طريقة هي ... أنسب طريقة ..السيدة القرناوي

ويمكننا أن نسمع إن كان هناكهي أن تقوله ومن ثم يترجمه مترجمك من طرفك

ما يحتاج إلى التوضيح كي أوضحه أنا فيما بعد. ربما هذه هي أفضل طريقة. كل

هذا يعتمد على االتصال وعلى طول بيانك لذلك أترك األمر لـ ....

 

  

 

: حسناًسير جورج نيومان

 

: ويمكنني أيضاً أن أشرحه لهم الحقاً متى استلمت النسخةالسيدة القرناوي

 

: مفهوم، حسناً. سوف أقرأ وأتوقف، حتى تتم ترجمته وسنتابعجورج نيومانسير

ًعبهذه الطريقة م نقرر شيئاً مختلفاً، هل هذا حسن؟إلى أن  ا

 

: حسناً.السيدة القرناوي
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سير جورج نيومان: شكراً لِك

 

السيدة القرناوي: شكراً لَك

 

شباط 15سير جورج نيومان: حسناً. لقد تم تعييني إلجراء هذا التحري في

2018 .

 

في نفس التاريخ تم تحديد االختصاص القضائي.

 

وصلني كمية كبيرة من المواد من وزارة الدفاع بعد هذا بفترة قصيرة. الجزء

 23في  األكبر من هذه المواد يتألف من إفادات شهود ُجِمعَت ما بين تاريخ الغرق

حتى تاريخ إغالق التحقيقات التي جرت للنظر في إمكانية أن تكون 2003أيار

وبعد أن 2017حادثة الغرق محور محاكمة قضائية. انتهى التحقيق في عام

نظرت سلطة االدعاء في األمر توصلت إلى أنه ال يوجد أدلة كافية لدعم إجراء

محاكمة قضائية.

 

علق بالغرض العام مما أقوم به.أريد اآلن أن أقول شيئاً يت

  

 

   

  

  

 

  

 



6

 

 

 

2019أيار  14

 

 

 

 

  

 

6الصفحة

 

 

 

 

 

من المعروف أنه من وقت آلخر ولعدد مختلف من األسباب تنشأ الحاجة للقيام

قد يكون هذا التحقيق متبوعاً بمحاكمة قضائية، .بتحقيق في أمور قديمة تاريخية

وقد ال يكون. أو قد يؤدي إلى إجراء تحري عام.

 

 

 

هذه األمور هي جزء أساسي من التحري تماشياً مع القانون كي تسري مبدئياً كل

العدالة والمسؤولية عندما يكون من المصلحة العامة الكشف عن الحقائق. من

المعروف أن هذا قد يؤدي إلى نشوء صعوبات خاصة تتعلق باألدلة ومن المرجح

ان يخلق ظروفاً مشوبة بالتوتر والقلق لألطراف المعنية.

 

تمييز بين هذا التحري وبين تحري عام وفق التشريعات والقوانين وللسهولةلل

سنطلق على هذا التحري اسم "تحقيق". يهدف هذا التحقيق بأكمله إلى تحري

الظروف المحيطة بوفاة في العراق في فترة سيطرة القوات البريطانية والتي بحكم

على األدلة من طبيعتها أدت إلى نشوء صعوبات خاصة مرتبطة بالحصول

في ، الشهود العراقيين الذين يعرفون القليل جداً من اإلنجليزية أو ال يعرفونها أبدأً
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في بيئة ما بعد الحرب التي يسودها االنهيار االجتماعي حيث يوجد حركة قالعرا

ن الدوافعانتقال واسعة للناس وحيث من المرجح أن هناك دور لمزيج معقد م

ألولئك الذين يدلون بشهاداتهم ويقدمون ما لديهم من أدلة. هذه القضية تمثل التحدي

الذي يواجهه المحققون في مثل هذه الظروف الصعبة الذين يسلكون مسارات

التحقيق التي تظهر لهم بناء على ما يقوله لهم الشهود، وفعلياً يتراكم لديهم تالل

ا.عليه لبناءمكن ايدات المختلفة التي ال وجبال من الروايات والشها

 

ئع من التعقيد فيما يخص الوقا ال يشوبها الكثيرهذه الحادثة فإن وكما قلُت من قبل

شاٌب.رجل إذ يوجد شهود كانوا موجودين بال شك عندما غرق

 

سلبياً بسبب الطبيعة التاريخية للتحري وما ونن سيتأثرمم األشخاص إن أول

تمومن ثم الشهود الذين ي بشكل رئيسي عائلة المتوفى ميترتب عليه من تأخير ه

استدعاؤهم للمساعدة. فيما يخص هذه الفئة األخيرة يوجد الشهود المشتبه بهم ولكن

لم يُحالوا
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حيلوا للقضاء لكن ُرفِعت عتهم التهمة إذ لم تجِر أُإلى القضاء أو أولئك الذين

محاكمة كاملة. ال بد وأن مثل هؤالء الشهود سيشعرون بالضغط عند التعاون مع

التحري.

 

في هذا التحري لإلشارة إلى كيففي بياني الثاني  قلت ما فيه الكفايةأعتقد أني

. ات بالحسبانأُِخذَت هذه االعتبار

 

شترك الوحيد في هذا المؤتمر": "أنت الم1متحدثة

 

التقني هنا؟ أين صرنا؟؟ نا: ماذا سنفعل اآلن؟ من هو مسؤولسير جورج نيومان

المؤتمر على وشك االنتهاء"إن : "لقد غادر المضيُف المؤتمَر. 1متحدثة   

هرباء في العراق بشكل مستمركالمترجم: أعتقد أنه ألن ال يوجد

 

انقطاع كهرباء: إذاً هذا سير جورج نيومان

 

المترجم: لقد انقطعت الكهرباء

 

: يوجد انقطاع كهرباءسير جورج نيومان

 

ً المترجم: ال يوجد مصدر طاقة رئيسي وقد يستغرق هذا حوالي ساعة وأحيانا

دقائق. 10ساعتين. لكن لديهم مولد أي أن األمر سيستغرق حوالي

 

ثانية من الضجة في الخلفية( 14)

 

المترجم: لقد رجعوا.
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: لقد رجعت. ها نحن ذا.سير جورج نيومان

: هاي، لقد رجعنا. أنا آسفة.السيدة القرناوي

. هذا جيد. اآلن، هلقرناوي: لقد رجعت من جديد سيدة السير جورج نيومان

يمكنك أن تسمعين؟ ال يمكنني أن ...

: يمكننا أن نسمعك )غير مسموع( كلمات.السيدة القرناوي

: ال أقدر أن أراك. هل يمكنك أن تنتقلي إلى قرب السيد شبرام؟سير جورج نيومان

هل تظهرين في الكاميرا اآلن؟

: هل تقدر أن تراني اآلن؟السيدة القرناوي

: يمكنني أن أراك اآلن، نعم. هذا أفضل مما كان عليه.سير جورج نيومان

: حسناً، تمام.قرناويالسيدة ال

: سأعود إلى حيث كنُت. )المترجم يتابع(سير جورج نيومان

كيف لإلشارة إلى ة في بياني الثاني في هذا التحريايأعتقد أني قلُت ما فيه الكف

بالقدر الذي يسمح به القانون. يجب أن أقول أنه أُِخذَت هذه االعتبارات بالحسبان

أنه أنا الذي أدرُك لمعاناةل نون من إيجاد مخرجبعدم تعاونهم اآلن قد ال يتمك

بشكل موجز.ع إلى هذا الموضوالحقاً موجود. سأعود

بأن التحقيقات جرت على شديدةدراية ة والشهود وعامة الناس على لن العائإ
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عاماً ما بين الغرق وخاتمة التحقيق التي أدت إلى التوصل إلى قراٍر 13امتداد

نهائي بخصوص ما إذا يجب القيام بإجراءات مقاضاة جنائية. لكني لن أحقق في

العمل التي أدت إلى التأخير خاصة التحقيقات. لقد تطرقُت مسبقاً إلى طبيعة إطار

 

ا االضطرابات وما يؤدي إليه هذا منالتنقل المستمر للناس في منطقة تشوبه

صعوبة في تتبع األفراد الشهود. أقترح أن أقدم هيكالً لمسار األحداث مدعوماً،

ايجب أال يُعتبَر سردي على أنه متضمن لمكما يبدو لي، بالمواد التي رأيتُها.

 

ئع إليه من وقا في تقريري النهائي سأذكر ما توصلُت .من الحقائق توصلت اليه

. إن النية من سردي هذا هيأخذُ كل األدلة ائق بعد أن يكون قد اكتملوحق

تجابةس،على اال من الذين يُعتَقَد أن بمقدورهم تقديم معلومات لي الشهودتحريض

أو تصحيح محتوى السرد. تعديلمن شأنها تأكيد، بشكل تعليق
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قد تقترح بعض التعليقات مسارات للتحري علّي أن أتبعها. أنا منخرط في بحث

مستمر عن الحقائق التي ستمكنني من التوصل لموجودات عن كيف جرى أن

يدخل رجالن شابان إلى مياه نهر شط العرب من رصيف الميناء بحضور الشهود

ما بينما توفيوكيف جرى أن نجا أحدهعلى حد سواء البريطانيين والعراقيين

اآلخر.

 

بعد توقف طور القتال في 2003أيار من عام  23: في  2003أيار من عام  23

هندسينمسرب الالحرب بفترة قصيرة كانت القوات البريطانية بما في ذلك أفراد

الملحق بالبالك وتش باتل 32وهو جزء من المهندسين الملكيين  26 المدرع

البحرية العراقية في البصرة التي أخلتها القواتمتمركزة في جروب، بالك وتش،

العراقية. خارج الحدود المباشرة للقاعدة ولكن ضمن الجزء األوسع من القاعدة
ت كانت تتضمن سكن القوات العراقية. كانخِليَالعراقية كان هناك منطقة كبيرة أُ

السكن ُمحتالً من قِبَل المدنيين المهجرين من بيوتهم بسبب الحرب. هذه المنطقة

الواسعة من األرض تمتد حتى نهر شط العرب.
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ة رصيف أو أرصف ،كانت هناك بعض السفن العراقية الراسية هناك. وعلى الحافة

كانت هناك مستودعات في حاالت ،وكذلك محطة ضخ صغيرة. وفي الجوار

مختلفة من اإلصالح. كانت مياه النهر بمثابة مورد للعراقيين. ويبدو أنه في فترة

من الفترات كان الناس يصطادون هناك وكان البعض يسبح.

  

 

كان هناك تلوث، لكن ال شك أن كثافته تختلف حسب اختالف طبيعة النهر من

مكاٍن إلى آخر وعمقه وسرعته.

 

يستخدم مياه النهر لغسل مركباته التي تشمل الدبابات 26 المدرعكان السرب

والعربات المدرعة حيثما كان هذا يُعتَبر ضرورياً لصيانة المركبات. كما قدم

بعض المساعدة والدعم المفيدين للعراقي المدني الذي كانالسرب إلى حٍد ما

مسؤوالً عن محطة الضخ.
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13ص 

 

 

تبلغ مساحة المنطقة التي أعتقد أن السيارات كانت تُغَسل فيها، والتي بالفعل ُغِسلَت

متراً. هناك طرفان اثنان من هذه X 20أمتار  10أيار، حوالي  23فيها بتاريخ

قة مواجهان للماء بينما كان الطرفان اآلخران يواجهان البَر. أما الهبوط منالمنط

 الرصيف إلى الماء فيبلغ حوالي ثالثة أمتار.

كانت الحركة من وإلى قاعدة الجيش خاضعة لسيطرة حراس الحاجز وموقع

غرفة العمليات.

 

جين والغرضكان الدخول والخروج يَُسَجل كما يتم االنتباه لحركة الجنود الخار

منها. وبمجرد خروجهم من القاعدة، كان الجنود يبقون على اتصال بالراديو

. كان هناك سجالت التصاالتمعسكرالالسلكي طوال فترة وجودهم خارج ال
الراديو يُحتَفَظ بها في القاعدة، لكن لسوء الحظ، يبدو أن هناك عدداً محدوداً جداً

آسف،...عفواً ،معسكريادة العسكرية في المن الملفات المتاحة اآلن. هيكل الق

 

كان بقيادة رائد، وهو الضابط القائد. معسكرفي ال المدرعالسرب
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يقوم بمراقبة الجنود والقاعدة وهناك ضابط يليه مباشرة في القيادة، وهو نقيب

واالتصاالت التي تُستَلَم في معسكربما في ذلك الحركة من وإلى ال ،رقابة مكثفة

غرفة العمليات. كان هناك ضباط يدعمون دعم القوات المدرعة، وكل مجموعة

قوات يقودها ضابط. كان هناك قادة المركبات والسائقين. وكانوا يتقاسمون

المسؤولية عن صيانة سياراتهم، والتأكد من إجراء فحوصات يومية وإكمال دفاتر

السجل.

 

 

 

 

 

 

المركبات كانتسجالت دخول. ال توجد سجالت دخول متاحة لي. ي م تُتح لي أل

ضرورياً.كان ذلك يُعتبَر عندما تُغَسل

 

إالجعل من الضروري غسل المركبات من وقت آلخر، يرغم أن روتين الصيانة

اتكانت المركب. متى يحدث الغسلملي تُ  كانتالتي أن الحاجة وليس الروتين هي

في مراتأيار وربما  23في رصيف الميناء بجانب نهر شط العرب. في  تُغَسل

مضخةاستُخِدَمت ، على مقربة من محطة الضخ، معتادما هو أخرى وفق

الستخراج المياه من النهر.
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جلسات يتم فيها إحاطة األشخاص بموجز عن بشكل يومي معسكرفي التُعقَد  كانت

كان. لهذا الغرضفي غرفة مخصصة  المساءفي كانت تُعقَد  ، وعادةالمعلومات

، وممثلويليه في القيادة رقيب أولقائد، الضابط ال هذه االجتماعاتحضر ي

ا، وقائد القوات المدرعة، وقائدمعسكرفي ال والمسؤول عن السكناإلشارة،

القوات.

  

أحداث اليوم. خالل هذه االجتماعات كانت تُناقش

 

يُعقَداجتماع لفريق العمليات كان إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من اإلجراءات،

حضور القوات.بالضرورة،  وفق

أيار. 23أنتقل اآلن إلى 

 

صباحاً والساعة 10:00ما بين الساعة  في وقٍت فإنه هوفقما يمكنني أن أخمن

لغسلهما عند رصيف معسكرصباحاً، وصلت مركبتان مدرعتان من ال 11:00

الميناء. كما قلت، فإن معظم السجالت غير متوفرة.

  

 

ت أودَ للنظر في كيف فُقِ التحقيق  في سياق سأجتهد فُِقدَت.قد  السجالت يبدو أن

اختفت.

 

.توقيتنوعان من سجالت الراديو والستخدَم في البصرة في ذلك الوقت يُ كان
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أوالً: كانت سجالت الراديو مسؤولة عن المراقبة المستمرة لجميع االتصاالت

 الالسلكية والهاتفية وتسجيلها على سجالت مشغلي الراديو وسجالت الوقت.

هامة التي ستكشف عنكل المواد القيّ  لم أحصل علىاآلن  لحد يقلقي أنيثير ما  إن

هذه السجالت.

 

 

صباحاً. 10:00من الرصيف قبل الساعة  إلى النشاط بالقرب اآلنأنتقل س

 

ذين كانواوال المنطقة في تلك[ ثانيةربما كان صباحاً عادياً للعراقيين الذين عاشوا ]

يخبراني، أن ةوالد المتوفى والشاهد، منعم عودمن . أود بصفة خاصة يزورونها

المركبات المدرعة. هناك أساس وصولذلك الصباح قبل  ا عنبكل ما في وسعهم

في بناء منزل على كانت تعمللالعتقاد بأن هناك عائلة عراقية واحدة على األقل

بعد دقائق قليلة من مكان الحادث.

  

في بياني األول ون مذكورونوشهود آخر أدلوا بما لديهمهذه العائلة  من أفرادثمة

لسةلج أرى أنه مناسب فيها بماالنظر الفئة التي سيتم على أنهم مستبعدون من

استماع علنية تُجرى بعد سنوات عديدة من الحدث.

 

 



17

 

 

  

  

  

 

 

2019أيار  14

  

 

  

 

 

17ص 

 

   

 

تهأؤكد لمصلحأنا أن يسمعني و هلكن ال بد لي من التأكيد ألن والد الضحية يمكن

الجنود البريطانيون. قام به فعٍلألنه قد يعتقد أن ابنه قد غرق بسبب

 

ي بيانيعنه ف ي أعربُتذسبب توصلي إلى االستنتاج ال لذلك يتعين علّي أن أوضح

غيرهم من الشهود تؤدي إلى من األول ألنه قد يرى أن األدلة المقدمة منهم أو

السيدة القرناوي التواصل مع بمقدورهخطوط تحقيق معقولة ينبغي أن أتابعها.

التي يمكنها تقديم المشورة له.

 

كامل ما قلته في الماضي وسيكون لديها بشكلالسيدة القرناوي تفهم لحسن الحظ،

في الماضي لالضطالع بالدور فهم كامل لما أقوله اآلن وأنا أعتمد عليها كما فعلُت

ي هذهفيقومون به بالفعل  وهو مايمكن للمحامين القيام به وهو نصح الشهود الذي

التحقيقات.
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. محدوداً لبعض المحامين اإلنجليز  بالنسبة هذا الدوريبدو  ربما

  

 

   

   

  

 

 

ستعرف ما أقصده.هي السيدة القرناوي محامية إنجليزية مدربة تدريباً كامالً وإن

لكن الوظيفة التي تؤديها وغيرها من المحامين المعينين لمساعدة الشهود هي التأكد

ّيب عليج بتحقيقي. اآلن وما له صلة تحقيقي، وطبيعة تحقيقيمن فهمهم ألهداف

عنه في بياني األول. رُتالمبدأ الشامل الذي أدى إلى الرأي الذي عبّ صياغة وِذكر

ادعاءات بوقوعصيغة  عالقة لها بأيأنا ملزم بإجراء التحقيق بطريقة عادلة ال

ي ف وال ينبغي أن تدخل في المجال العام ترقى إلى الخوض فيهاسوء سلوك ال

.قيمة إثباتية مما ستقدمه لي منأكثر ضرراً وإجحافاً لألفراد  ستكون أنهاحال

 

؟ عفواً المترجم:

 

لي في بحثي عن حقائق تقدمهاالقيمة اإلثباتية التي من  -جورج نيومان:  سير

من لشكا تجزءاً من مداوالتي العامة رغم أنه تشكلموثوقة، يجب أال جزءاً

 

  

file://///انها
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ت منذأحداث وقع بخصوصتحقيق في إنجلترا إن إجراء  اعتباراتي االستقصائية.

عدة سنوات في العراق ينطوي على إنفاق موارد كبيرة.

 

الخطوات الالزمة لتعقب الشهود والعمل من خالل األدلة بمساعدة المترجمين

جبيالفيديو تؤدي إلى نفقة  رابط لتزويد الوثائق وتنظيم جلسات االستماع عبر

أنها ربما تنطوي جرتالمتاحة من التحقيقات التي  تكبدها إذا كشفت الموادُ عدم

ً عو لتقدمالقدرة الكافية  على عيوب وينقصها . نا

. عليه لما سنحصا بين الكلفة مع تناسبيجب أن يكون هناك  

 

استجوابوال تنطوي على  بين خصومليست  2المادة  وفقعملية التحقيق

. واستجواب معاكس

  

 

  

لىالحفاظ ع واجَبيشمل ه األساسي في تقصي الحقائق، المفتش، دورُ  دوُريشمل

ما يعتقد أنه سيكون ذا قيمة في تحقيقه. وأن يقررالتوازن
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.النظرالشهود الذين استبعدتهم من المزيد من سأقول اآلن شيئاً عن

 

الَمعنيالتي يقدمونها تغطي الحدث  الرواياتهو أن و عامل مشترك بينهمثمة

الجنود بلوالمتوفى من قَ  عودةإلى الطريقة التي تم بها التعامل مع السيد  وتتطرق

وكيف دخال الماء.

 

 

ة عندما أدلوا بأكثر من روايصت إلى أنهم ال يساعدونني لألسباب التالية. لكني خلُ

تباينات كبيرة بينهم. كان هناك، ةواحد

 

،هو ما رأوه بالفعلفي بعض الحاالت، هناك أسباب للشك في أن ما يصفونه

باآلخرين.رواية خضعت للتأثر  وليس

   

 

 

؟عندكهي . ]للمترجم[ هل B/66/1الجيش واستمارات المراجع

 

في المملكة المتحدة تستخدم لتسجيل حركة المرور نموذجيةعسكرية  استمارةهذه

على شبكة معينة.

 

مع غرفة العمليات الخاصة بهم على هذهالجنود يتواصل في موقع الحادث

الشبكة.
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ً ، والمعروفة باسمB58 الجيش وهي االستمارة سجالت عملياتاستمارة ، ثانيا

.الراديو المحمولدور بومان بنظام

  

 

ن.ومراقبة معين هذه السجالت حراُس يسجل

 

وكل إدخال ُسِجل يوجد بجانيهسيظهر اسم حارس الساعة على كل ورقة،

خة.. كل ورقة كانت مرقمة ومؤرالحرفان األوليان من اسم من سجله

 

ةمتعدد ةالفرقاالتصاالت الالسلكية والهاتفية في العراق من خالل  تضمنت شبكةُ

اتصاالت متطورة، بما في ذلك أنظمة الراديو الجنسيات جنوب شرق البالد، شبكةَ

والهاتف اآلمنة وغير اآلمنة، وموظفين متفانين يعملون في غرف العمليات على

. الفرقة مقرإلى  الَسريةجميع المستويات من

 

في بعض الحاالت، يتناقضون مع بعضهم البعض. في حاالت أخرى، هناك

جرىأسباب لالعتقاد بأنهم كانوا حاضرين بالقرب من مكان الحادث وشهدوا ما

ً دث نفسه.اولكن ليس الحالحادث بعد هناك أمثلة على أشخاٍص منهم شهدوا سلوكا

نفسه. أبداه الجنود أكثر جدية مما قاله السيد عودة
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ً أيار 23. في فترة ما بعد الظهيرة في يمكنني إعطاء مثال دون أن يسبب أضرارا

سيتذكر هذه الزيارة التي قامال بد وأنه ، سيد شبرام، األب، السيد شبرام، 2003

بها في فترة ما بعد الظهر. جاء بصحبة أشخاص آخرين إلى مدخل القاعدة

ما حدث البنه، واحتج على وجه الخصوص على أن ابنه دخللالحتجاج على

أُعِطيتل الجنود. هذه النسخة من األحداث بَ خلف ظهره من قِ  نالنهر ويداه مقيدتا

بل شخص ما. ربما سيتذكر من تكلم معه عن ذلك. لكن الشيءإليه من قِ  نُِقلَتله أو

ً هذا األمر  المهم الذي أسجله اليوم هو أن الصبي تكن يدا. لم لم يكن صحيحا

تشريح الجثةأظهر  كما هو واضح إذ غير صحيحإن هذا خلف ظهره. مربوطتين

منذل بأن السيد شبرام قد قَ  برضا هنا . أسجُلربوطتينم انوبعد ذلك أن يديه لم تك

. تالشىقد  العشوائيوأن هذا االدعاء  أُعِطي معلومات مضِللَةأنه فترة

 

رادفالقرناوي على وجه الخصوص، كما تعرف. يحق أللسيدة لللعائلة و موجههذا
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كونالتي يعتقدون أنها ست التحقيقعائلة الضحية أن يطلبوا أن أتابع بعض خطوط

قدَمتُ ولم  لهم إليها لم يتم الكشف عنها التي أشرُت اإلفادات. لتحرياتيذات قيمة

الجنود. إذا ُطلب مني القيام بذلك، بالطبع سأعيد زيارة هذا خاصةًألي شاهد آخر،

ستوضع فإنها، االموقف، لكن إذا كان علّي أن أوافق على طلب اإلفصاح عنه

للجميع. اعنه بأكملها للمأل للنظر بها وسيُكَشف

 

عودةالسيد  إفادات. تم تقديم التحريال أعتقد أن هذا سيكون في مصلحة هذا

مشتبهك عوملوا في السابقللمحامين الذين يقدمون المشورة للجنود الثالثة الذين

د عودةوالسي ،التي تقدم المشورة للعائلة ،مع السيدة القرناوي للتحدثبهم. أحتاج

وأي مواد أخرى قد تحتاجها. لمناقشة التعامل الحقاً مع هذه المواد ،كشاهد

 

ر وسيكون أمامها وقت للتفكي ،عودةلسابقة للسيد ا اإلفاداتمجلد بعد  إنها لم تتلَق

تعلقلها فرصة للتفكير فيما ي أُتيحتأن تكون قد بعد  ،والمناقشة مع فريقي ومعي
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ه من الواضح أنأن ،بما ينبغي أن نفعله. سوف تتفهم من المالحظات التي أبديها

لتذكيره بما قاله فيممكنة مساعدة  أيأن يحصل على ينبغي  عودةلسيد ا

ن أ بحيث تتوصل إلىالمواد األخرى  في هايكون هناك ما يكفي لكن قد ،الماضي

ً  والمالالوقت إنفاق  .في النظر في مئات الصفحات لن يكون ضروريا

ةبصحب ،له السيد عودةعم ،لزيارة موقع الحادث على تسجيل اًمؤخر حصلُتلقد

في حصلت عليهوتي. أعلم أن السيدة القرناوي محققين. يوجد فيديو وتعليق ص

ترجمة للتعليق ولدي ترجمة أخرى لقد حصلُت منها علىاأليام القليلة الماضية.

ا وجودُهعن  تم الكشف. 2014 كانون الثاني 25لي. تمت هذه الزيارة في متاحة

 

  

 

أن يكون يجبهذا كي ...الجنود  من أجل( لكني ال أصدق هذا)للمحامين

 

في أقرب وقت ممكن.لهم . سيتم الكشف عنها "وجودها"
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الذي جرى في البصرة في عاماألولي الرسمي  عن التحرييوجد نص متاح

ديمهذا يشمل تقأن  ،لديهاالذي  ،. ستعرف السيدة القرناوي من بياني الثاني2006

ة منهناك نسخة متاح ،ألدلة. وبالتاليل ،اآلن ىالمتوف ،والسيد عبد هللا ةالسيد عود

إلى جانب ،دون تأخير استحصل عليه. تحصل عليها بعدلم ة أدلة السيد عود

منذ لنَصاالجنود بالفعل  استلمقد لاألولي. التحري الرسمي السجل الذي لدينا بشأن

وقت طويل.

 

توفيربكنت آمل أن تتحقق توقعاتي  إذمفصلة من الجنود  اًردود أن أتلقىكنت آمل

بلالرد من قِ  يمكنإن لم  ،على أقل تقدير لعراق بحلول هذا الوقتل هذه الردود

التي جرت في في التحقيقات األخرىهو الحال كما وبحلول هذا الوقت.  ،العراق

التيو ،روايات الشهودالبسيط المتمثل في طلب تقديم هذا اإلجراء فإن  ،الماضي

على مالمحمركزاً االهتمام جعل يبأنه  يؤثر ،شهودالعد ذلك تبادلها بين يمكن ب

الرئيسية.النزاع
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.ويجب حلهاأن أبلغكم بأن األسئلة قد أثيرت نيابة عن الجنود  لكن علّي

ًة مسبقعدَ القصيرة المُ  اإلفاداتلسيدة القرناوي لستتاح  ،في غضون ذلك لتي أدلواا ا

باستكمال عسكريونشهود  ،نوشهود آخربينما يقوم . 2004 حزيرانبها في

. بالطبع عنها للجميع اإلفادات سيُكَشفهذه فإن منهم  هما طلبتفي النظر

الستخدامي ،لقد أعددتُ  ،أقول هذا للسيدة القرناوي على وجه الخصوص

ًملخص ،الشخصي ت من نصوصظهرللحقائق األساسية التي يبدو لي أنها  ا

السيد عودة. جريت معأُالتي  العديدة المقابالت

عودة فإنيمن السيد  أخرى إفادةإلعداد أي  مفيدٌ هذا الملخص عتقد أنإذا كان يُ

سأقدمه.

لكني آمل أن يكون لدى السيد عودة فرصة للرد على الروايات األكثر تفصيالً التي

دون أي تأخير. هذاأن يتم  وأتمنىقدمها الجنود بال شك سي

العودة إلى سرد األحداث.اآلن أود
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بعد وصول الجنود إلى ما جرى من أحداث مباشرة إعادة سردال أرغب في

.سأحصل عليه. بتفصيل أكثر مما فعلته في بياني األول رصيف الميناء

 

يمكن أوالً أخذ المسائل الواقعية التي تتطلب االهتمام من ،في الوقت الحاضر

بياني األول.

ً  كما أشرُت   يلللتمكن من تشكحلها  يجبهناك بعض القضايا العالقة التي  ،سابقا

المستقبل. صورة واضحة عن

 

على غير قادرين القانونيون مساعدّي...  قد أضطر إلى حلها إذا كان مساعدّي

الجنود. مع محامّيالتوصل إلى اتفاق

 

 

لدّي كل األسباب لالعتقاد بأن هذه األمور سيتم حلها بعد دراسة ومداوالت

. ناضجة ومناقشات

 

اتصاالت مع عدد من القادة على الموقع. لقد أجريُت سير األمورنشر أسوف

العسكريين في المعسكر.
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،. هناك شهود آخروناآلن فإن الثاني في القيادة يعيش في أستراليا ،لسوء الحظ

ً موجودون هناك أيض ،شهود عسكريون . ا

المكالمة( انقطعت)

استراحة قصيرة. سنأخذاستراحة؟  يدونهل تر

. نحن جاهزون ،سيدة القرناوي اً،جورج نيومان: حسن سير

القرناوي: )غير مسموع( السيدة

جورج نيومان: نحن مستعدون. سير

ً السيدة القرناوي: حسن . ا

ً جورج نيومان: حسن سير . لنبدأ. ا

السيدة القرناوي: )غير مسموع(

جورج نيومان: ماذا قالت؟ سير

." : "نعمةمتحدث

الشخص. لسوء الحظ إذاً سأعيد ما قلتُه. تمام. ةجورج نيومان: أنت جاهز سير

ستراليا.في أ القيادة يعيشالثاني في

ً هناك شهود آخرون موجودون هناك أيض . ا

700يحتوي على أكثر من  كبيرلدّي ملف  ،القيادةالثاني في  الشخص بخصوص

لجنود ولكن ليس للعائلة.ل أعِطي هذا. تصفحة من المقابال
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مع  مناقشتهاقد تريدين أخرى هذا أحد األمور من جملة أمور  ،سيدة القرناوي

صفحة من 700أكثر من  الحصول علىالعائلة  تريدإلى أي مدى وهو فريقي

بالضرورة.ترجمتها  يجبالتي والمقابلة

. حالياً للنظر فيه سأترك هذا لِكلذلك

23عند بوابة القاعدة بعد ظهر يوم ما جرى مع  ،بطبيعة الحال ،األدلةتتعامل

عندما حضر السيد شبرام لالحتجاج على ما حدث.أي إليه بالفعل  ي أشرُتذوال

يجب أال يعتقد أي شخص بأني قررُت دون تراجع أنفيما يتعلق بأي شيء أقوله

أسلك مساراً معيناً قد يتضح الحقاً أن له قيمة أكثر مما هو معروف حالياً وأنه ال

. أصالً  أني عبّرُت عن هذا توصلتم إلىربما  العدول عنه.يمكن إقناعي ب

يمكن تحقيق الكثير من خالل التنسيق مع فريقي وهذه رسالة للجميع للتمكن من

تجنب االعتبارات الرسمية، وللتوصل إلى اتفاق وكي أتمكن أنا من إنهاء هذا

التحقيق وأقدم شيئاً لكل شخص َمعني.
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مستقل يقدم لهمبالنسبة للشهود اآلخرين أمامهم خيار أن يكون لديهم محام

همآلن ولديحد االمشورة حيال كيفية االستجابة للتحري. لقد استجاب بعضهم ل

يسعدني أن أرى اليوم دليالً على هذا.ومحام.

 

شهودال التي يقدمهاوفقاً للطريقة المعتادة التي أحاول اتباعها دائماً فإن اإلفادات

وا فيها كأن يضيفوا لها أولموظفي التحقيق تسلَم لهم كي يطلعوا عليها ويعدل

أو يعدلوها وأيضاً كي يستجيبوا ألي أسئلة قد أضيفها أنا إلى ما ُسِلميؤكدوا ما فيها

لي اساساً. من المهم أن أصل إلى مرحلة أتمكن فيها من االطالع على اإلفادات

المقدَمة أو التي قُِدَمت لي من الشهود كي أصل إلى نقطة تسمح لي أن أقرر ما هي

فهية التي ال زال هناك حاجة لها. أي شخص مطلع على التحقيقاتشاألدلة ال

محدودة نوعاً ما وتشتمل الماضية سيعرف أن جلسة األدلة الشفهية تكون
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ذي صلة يقدمهحها أنا، وهذه األسئلة تشتمل أيضاً على أي سؤال على أسئلة أطر

د وبهذا يمكننا البدء.أن أطرحه على الشاهد أو الشهو ويريد منيأحدهم  لي

ميعأً أنه دون الحصول على كل األدلة ذات الصلةجأنا واثق أنه من الواضح لكم

من كل الشهود ذوي الصلة سيكون من الصعب الوصول إلى مرحلة يمكن فيها

يينالحصول على األدلة الشفهية ولكني سأسيّر المسائل قُدُماً وأدعو المعن

ًلالنضمام إلَي في تحريك األمور لألمام. لحد اآلن فيما يتعلق بالسيد عودة هو حاليا

والذي أتوقع الحصول منه على أدلة شفهية. الشاهد الوحيد الباقي على قيد الحياة

ستتفهم فإنها ستقوم بما قامت به في التحقيقات السيدة القرناويلهذا وكما أعلم أن

السابقة وتأخذ إفادة السيد عودة كي أكون على علم بموقفه الحالي. وهي تعرف أنه

يمكنها التنسيق مع فريقي وستنسق مع فريقي بخصوص أي إشكال متعلق بإفاداته

السابقة كلها.

واآلن سأنتقل إلى موضوع آخر.
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األسماء الكشف عنعدم

إن زيارة واحدة للموقع اإللكتروني كفيلة بأن تبين بأن هذا متاح فيما لو قُِدَمت لي

الحيثيات. ولكن علّي أن أشدد هنا أن أي شاهد يريد أال يُذَكر اسمه وأن يبقى

يجب أن يقدم لي طلباً بهذا، بعد أن يتم إطالعي على المسائل التي مجهول الهوية

يجب منح هذا )أي عدم ذكر اسم الشاهد( أو ال.كان ها أنا مادة لما إذا أعتبر

يام القليلة الماضية تمت اإلشارةألإلى اآلن لم يقدم لي أي شاهد طلباً. ولكن خالل ا

لى أن بعضهم يرغب بفعل هذا.إ

إذا كان أحدهم يريد تقديم مثل هذا الطلب فأنا أطلب منه أال يتأخر بفعل هذا.

يمكنني قوله في هذه المرحلة أن هذا تحري عام وينطبق عليه مبدأ العدالة كل ما

ما هو مالئم. ورغم قولي هذا فإن هذه التحقيقات التاريخية تنطوي المفتوحة وفق

على قدر معين من الصعوبة أو قد تحمل بين طياتها قدر معين من الصعوبة.

لت إلى الحيز العام في سياقهناك أسماء دخ ه ربمامن المهم لي هنا أن أذكر أن

.لها هذه المسائل، خاصة من خالل تغطية وسائل اإلعالم
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يجب األخذ بعين االعتبار أي موقف تأخذه وسائل اإلعالم حيال الطريقةولهذا

التي يتحدث بها اإلعالم عن هذا التحري.

 

في حال أنها تريد فعل هذا، إذا كانت تريد التطرق ،لهذا فأنا أدعو وسائل اإلعالم

إلى حريتها في البث أن تتقدم بما لديها من تقديمات بهذا الخصوص.

 

 

ظهراً( 12)الساعة

 

في الوقت الحالي، برغم عدم وجود أي طلب مقدم إلي فلقد :سير جورج نيومان

قمُت ومنذ البداية بالحفاظ عمداً على عدم اإلفصاح عن أسماء الشهود وأنا أطلب

نظر في، وأصدر قراريوأاحترام عدم الكشف عن أسمائهم إلى أن أستلم

بخصوص كل مثل هذه الطلبات التي قد تأتي.

  

 

اإلدخاالتيمكنني أن أوضح أهمية وقيمة السرد.  أريد أن أعود بشكل موجز إلى

والتي لم أستلمها بكميات رغم عددها المحدودها استلمتُ  والتي في السجل الحالية

معقولة.
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الراديو الالسلكي التي رأيتها. في حال أنه لم سجالتيوجد فيما يلي اقتباسات من

وهو ما ال يمكنني حالياً تذكره فيما يتعلق بالجنود، اإلدخاالتتُعَطى نسخ من هذه

إذاً ستُعطى دون تأخير.

 

بالك وتش باتل 1، 40، من إكس 2003أيار  23في  1215، الساعة اإلدخال

)المقر الرئيسي( وهنا يبدأ المدرعجروب )المقر الرئيسي( إلى اللواء السابع

ومهندسانالغواص  –االقتباس: "سقط مدني

 

حاولوا اإلنقاذ ولكن غير اثنان 

مجموعة ثم صارت معادية لذا تراجع المهندسون". –قادرين على

 

بالك وتش باتل جروب عن طريق رتبة أقل 1أعتقد أن هذه المعلومات نُِقلَت إلى

ة التي تليه المسؤولة عنجأو الدر 26سرب الفي التشكيل، ربما تكون عن طريق

. أريد المزيد من المعلومات عن هذا من32لملكي ا المهندسين التبليغ، وهي فوج

أي شخص يمكنه أن يساعدني أو يوّجهني إلى حيث يمكن أن أجد هذه المعلومات.

 

آخر، وقع مدني في النهر في البصرة. إدخاٌلُسِجل  12بعد ذلك بقليل، عند الساعة

اإلنقاذ ولكنهما لم يفلحا.حاول جنديان من المهندسين الملكيين
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أُوِكلت قامت جماعة باإلساءة اللفظية للجنديين لكن أفرادها رفضوا المساعدة.

لكن عند وصول القوارب كانت الجثة قد غرقت. أُعِلَمت RRFمهمة لقوارٌب من

وسائل اإلعالم.

 

ثم: :طلب فريق غوص الستعادة جثة من أعاله". 1304آخر، الساعة  إدخال

اإلدخالبعد الظهر. السيد شبرام سيكون مهتماً بهذا  1445آخر للساعة  إدخاٌل

 

بشكل خاص. ثالث مرات ...

 

ً 1متحدث . سير: عفوا

 

بعد الظهر( 1213بعد الظهر حتى  1211)انقطع االتصال من

 

التي تهم السيد شبرام 1444: هذه هي الرسالة في الساعة سير جورج نيومان

 بشكل خاص:

"3 x  وادعى أنه والد الرجل الغريق. قال الرجل 26إلى موقع  واوصلأشخاص

إنه يريد استعادة الجثة خالل سبعة أيام وإال فإنه سيبدأ بقتل الجنود البريطانيين

انتقاماً. قيل له إن الجنود ربطوا يدي الرجل الغريق وراء ظهره. أخبر نائب القائد

في الموقع". SP TP 26تتبع أثر المترجم المدني الذي ساعد

 

: 1819ثم عند الساعة

 

" CS

 

هرية.زاتصاالت شرطة  محطة 
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صبياً كان قد غرق في القناة عند حوض السفن البحرية. يحقق العائلةأحضرت

CF إنه كان هناك تدخل ودور من العائلةفرع التحقيقات الخاصة في هذا إذ تقول

 

".لكن لم يُسَمى أي فوج

  

  

 

 

 

 أيار: 24في  0817آخر للساعة  إدخاليوجد

ولكن متطلباتباستثناء  تينمربوط نعن يدياعتذراألب  ،رقاغرجل "المرجع

من المحتمل أن يكون: تعليقيهو أخرى. في الثقافة العراقية العادية ..." هذا

"لكن متطلبات أخرى في الثقافة العراقية العادية" دون توقف: القصد من هذا هو

[ واضحةلزيارة العائلة في ]ثم هناك كلمة غير يذهبون القتلة  زعم أن"لقد

أننا بحاجة إلى إرسال شخص نيابة عنا لرؤية العائلة. 26لمناقشتها. يعتقد مترجم

 

الشرطة ،أي .إحضار ش م ع ..؟ هل يستحق  ش م ع إشراك األمر هل يستحق

". RMP العسكرية الملكية

 

؟ إنه )غير مسموع( العسكرية الملكيةالشرطة  األمر اللجوء إلىهل يستحق

 

؟" التعاون المدني العسكريCIMICربما " ،ثم سؤال آخر

  

  

C I M I C

  

  

 



37

 

 

  

 

2019أيار  14

  

   

   

   

 

37ص 

 

 

   

 

" ...ثم هناك إشارة إلى "إنذار لمدة سبعة أيام   

ن تمكنيعندما ت أقول أنههل يمكنني أن سيدة القرناوي الجمعة."  يوم ينتهي.... "

أرغب خط تحري يدعو لنشوءن هذا اإلدخال األخير فإ ،هذه اإلدخاالت من رؤية

نكما يبدو م العائلةَمن زار عمع تفاصيل  ،متابعته بمساعدتك وبمساعدة من هنا

حسناً؟ ،وما قيل للعائلة نيابة عن الجيش ،الجيش كالم

 

ً لسيدة القرناوي: حسنا . ا

 

أو المواد اإلدخاالتلك. أقول هذا ألن هناك بعض  اًجورج نيومان: شكر سير

ًها والتي تشير إلى أن شخصاألخرى التي رأيتُ إلى حوض ذهبما من القاعدة قد  ا

وربما ،شبرام السيدَ هذا الـ ....وربما شمل  ،الشهود العراقيين ليرىالسفن

ن.يآخر اًمن معسكر القاعدة وربما جنود المترجَم

ًكان هذا شيئ ذي وصلال العسكرية الملكيةمن الشرطة ضابط التحقيق  لفت انتباه ا

. أيار 24في  معسكرإلى ال
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ًلقد علم حينها أن ،إلى الشهود العراقيين ليتحدثوا ذهبوا معسكرمن ال أشخاصا

ًعلى الرغم من أني لم أر شيئ ،ما أفهم وفق ،كانت هناك مشكلة ،ونتيجة لذلك ا

يجب أن يتوقفوا عن زيارة المنطقةبأنهم وهو تحذير للجميع في القاعدة  ،يؤكد هذا

. العسكرية الملكيةالشرطة  هو من اختصاصوأن األمر  ،والتحدث إلى الشهود

   

  

 

أنه ،وأحتاج إلى مساعدة بهذالكني بحاجة للتحقيق  ،لدّي سبب لالعتقاد ،وبالتالي

أعضاء وحدة المهندسين أجروا اتصاالت مع العراقيين المحليين ،أيار 25بحلول

المعنيين. يمكنك الذهاب إلى اللغة العربية: الترجمة.

 

ً المترجم: حسن . ا

 

سير جورج نيومان: سيكون من الواضح أني بحاجة إلى مساعدة من عائلة

فقط الجنود الذين كانوا في رصيف الميناء ولكن وليس ،المتوفى ومن الجنود

قيادةمن ال، ربما يشكلون جزءاً اً يشكلون جزءالذين ن من القاعدة يالشهود العسكري

على جودة ،جدإن وُ  ،أن يساعدني في أن أرى ما هو تأثير هذه المعلومات هيمكن

بعض األدلة التي رأيتها من العراقيين.
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لةهناك أد ،أمر أساسي للغايةى أنها التي أشرت إل ،باإلضافة إلى أدلة السيد عودة

دمهااألدلة التي ق هابما في ،أدلى بها إفادات متعددةالسيد عبد هللا والتي وردت في

 والذي يوجد نسخة منه. ،األوليالرسمي في التحقيق

ًأيض متوفى ،الشاهد اآلخر كما أنالسيد عبد هللا. تُوفي  ،ولكن لألسف والذي ا

فري تتوذوال ،ريمن المسائل التي أثيرت في التح اًسيشكل جزءى أنه أشرت إل

 W-A-L - I-D ،الشاهد وليد جاسم ته وهوأدلنسخة من

 

  

  

 

  

J-A-S-I-M.

. بعد قليلإليه مرة أخرى  أتطرقسوف

م شوهد الشهود الرئيسيون وت ،بعد أن غادر الجنود المكان وعادوا إلى القاعدة

بل الرجل الثاني في القيادة.حدث إليهم من قِ الت

،عالوة على هذاولكن  ،جرت محادثات مختلفة اً،على الفور تقريب ،كما أعتقد

،مكتوبة بإفاداتاإلدالء  على الفوربل القائد الثاني ب منهم من قِ لِ أعتقد أنه ُط

وأعتقد أنهم فعلوا ذلك.

ا.لكني لم أتمكن من العثور عليه
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ال يبدو أنها متوفرة.

  

فيجب ،أي الجنود ،أخرى في حيازة صانعيها وثائقأو أي  الوثائقإذا كانت هذه

لي. االكشف عنه

 

فيجب إخباري على وجه التحديد أنها ،مفي حوزته الوثائق بعينهاإذا لم تكن هذه

.بحوزتهمليست

  

 

مساعدة من الجنود فيحاجتي فيها ل لكن من بين األشياء الكثيرة التي أعرف أن

. اواحد منههي حاجة مفهومة فإن هذا األمر هو  ،األمور التفصيلية

 

على الرغم من أني أشرت إلى أن تحقيقات الشرطة العسكرية قد بدأت في اليوم

أخصائيعراقي قام بها  ةتشريح للجثفي ذلك اليوم كان هناك  ،24أي الـ  ،التالي

  

 

علم األمراض.ب

 

فيديو مع شهود عراقيين.عبر البدأت مقابلة  أيار 29في

 

ضافةإسيدة القرناوي أريد . لكن مباشرةالمعنيين  ،تم الكشف عن نتاج هذا للجنود

ه مع فريقي.يما يجب أن تناقش ،هذا إلى قائمة
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ولكن ،وقد ذكرناها بالفعل ،السيد عودة شملت أيار 29ات يوم إفادأعتقد أن معظم

،ذاهوقد يكون من المفيد أن يبدأ فريقي ب ،يوجد جدول زمني لألوقات والتواريخ

 

مواد.ال بمدىإلبالغك

  

 . 2003 حزيران 8تمت مقابلته في  ،كلمة موجزة أخرى عن السيد وليد جاسم

ً فيديو.يوجد  ،ومع كل هذه النصوص هناك نسخة طويلة جدا

 

خدم في مقابلة السيد جاسم.ثاستالذي تحديد المترجم بأن نتمكن من أنا مهتم

 

ولكن لدي سبب ،الشخص الذي كان المترجم هناك ارتباك في السجل حول

برجا H A S S A N  ،حسن ،F A L A H ،يكون السيد فالح قدلالعتقاد أنه

 

J A B E R، ن. المتوفى اآل

 

مترجم يعمل في قاعدة الجيش. ،الوقتذلك في  ،كان هناك
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أن ،وال سيما الجنود ،وكذلك لصالح الجميع ،سيدة القرناوي ،سأقول لمصلحتك

خطتي في التحقيق فيما يتعلق باالستخدام المحتمل للسيد فالح حسن جابر ستؤدي

ًفحصاً جزء معين من النص فحص إلى لمعرفة ما إذا كان لديهم أي شكل من دقيقا

ه.ب أشكال التواصل مع السيد جاسم يجب أن أعرف

   

   

 

 

ن أكما قلُت من قبل هذا لمنفعة الجميع ألنه من الضروري  التحريأتنبأ بخط  أنا

ًأكون راضي اًجميع الشهود. أعتقد أن هذا قد يشمل مترجم عن مصداقية وموثوقية ا
ً ً/ مترجمفوريا ثم يفحص ما قيل باللغة العربية للسيد جاسم ،يستمع إلى الفيديو ا

وأؤكد "قد" تأثر قد ...المقابلة أو مسار المقابلة  سيركون يإلى أي مدى قد  لرؤية

لقد ذهب مرة أخرى. ،آه. ...

 

االتصال( انقطع)

 

 

   

ً هل نحن على اتصال مرة أخرى؟ سيدة القرناوي؟ ،سير جورج نيومان: مرحبا

حسن.

 

يمكنني سماعك. ،سير جورج ،السيدة القرناوي: نعم

؟ يمكنك أن تسمعينيهل سير جورج نيومان: هل نحن على اتصال مرة أخرى؟



43

 

  

2019أيار  14

 

 

43ص 

 

 

 

 

السيدة القرناوي: نعم، يمكنني سماعك.

 

 سيدي جورج نيومان: حسناً.

السيدة القرناوي: مرحباً، هل يمكنك سماعي؟

 

جيد. نعم يمكنني أن اسمعك. سيسعدك أن تعرفي أنه لم يتبَق سير جورج نيومان:

الكثير. ليس فقط أنت ولكن الجميع.

 

السيدة القرناوي: حسناً.

 

)ضحك(

 

سير جورج نيومان: في إطار تحقيقات الشرطة المعتادة، يكون الهدف الحصول

على مجموعة من األدلة التي يمكن تقديم أثرها ومحتواها ألي شخص يبدو أنه

. بعد قراءة التنبيه عليهيجب إجراء مقابالت معه

 

. تسيتم تزويد محاميهم بالمواد وستكون طبيعة القضية معروفة قبل إجراء المقابال

 

.ا المساريؤثران على هذفي العراق كان هناك عامالن
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إحضارهمعن طريق إلى وجود محامين وذلك لجنود اكان من الممكن تلبية حاجة

إلى القاعدة، كان هناك اعتبارات خاصة تستند إلى مخاوف بشأن جودة المترجمين

صوتية إلى ألمانيا. نصوصإلى إرسال  ىأد وهذاالفوريين المحليين

تم إفاداتعلى أي بناء من الواضح أن هذا أدى إلى تأخير إجراء المقابالت

الحصول عليها.

قضية إلى تاريخ عودة الجنود إلى ألمانيا في حزيرانامتد التأخير في هذه ال

2003 .

. 2004تم رؤيتهم حتى حزيران توكما نعلم، لم

، تم تعليق اإلجراءات المتعلقة بإمكانية المالحقة القضائية2005في شباط من عام

االتصال بالشهود. ةمؤقتاً بسبب صعوب

بصرةفي الاألولي الترتيبات الالزمة للتحقيق الرسمي  تضعلكن في النهاية ُو

، حيث تم تزويد الجنود ومحاميهم بالمواد ذات الصلة2006 آذارلعقد جلسة في

التي أصبحت متاحة.
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وما الذي احتفظوا به على الرغم من أني بأن أعرف تماماً ما تلقونهأنا مهتم حالياً

. لكني مهتم أيضاً بمعرفةدُِمر كل شيء أعتقد أنه ألسباب أمنية في البصرة

انية، المقابلة الثما سنسميهالمعلومات التي تم توفيرها للجنود ومحاميهم، لغرض،

أو 2015( في عام يتشاور مع أحدهمالتي حدثت في ) بعد قراءة التنبيه عليهم

حوالي ذلك التاريخ.

التي لها اةأعتقد أن إحدى شركات المحام ...أعلم أن أحد المحامين أو الشركة

. أو أكثر من الجنودتمثل واحداً  2015في عام  كانتحالياً  دور

ي على شكل اإلفادات التوسأكون ممتناً للمساعدة من جانبهم فيما يتعلق بما تلقوه

والتي تم الحصول عليها حتى ذلك التاريخ. وإذا لم تعدة وقتها، كانت متاح

. اما الذي حدث لهإذاً متوفرة،

بعض النقاط المتنوعة.

الجزء الثاني من تحقيق علي:
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من الواضح أن غرق شبرام بعد أسبوعين من غرق علي حيث قيل إن النهب قد

، الذي لم أكمله بعد.2يقع ضمن اختصاصات علي، الجزء  جرى،

النظر في الجوانب األوسع لسلوك الجيش التي يهمنيمعروف جيداً، وكما هو

" كوسيلة للتعامل مع النهب.تبليليمكن أن تنطوي على ما يسمى "

أعتقد أن الجنود في هذه الحالة يمكن أن يساعدوا في السياق الذي حدث فيه غرق

. ليس لدي أدنى شك في أن محاميهم أوينهبعلى أنه كان  إذ ثمة إصرارام شبر

في الرد ومساعدتهم هم..مساعدتي أنا  ..مساعدتي  بإمكانهمم، إذا كان وهمحاميّ

لى أدلة السيدإأن أضيف أنهم مدعوون بشكل خاص  ي أريدفي هذا الصدد. لكن

يتشاور مع: )579ي الصفحة األولي فالرسمي عبد هللا التي قُدمت في التحقيق

من النص في الرسالة أ 77( آه، قيل لي صفحة أحدهم

أنفسهم في النهر محاولين إنقاذه. يحدث هذاب ألقواإلى النهر. ذهبوا " )الجنود(

نهم اللكنها مثل مزحة وإدائماً عندما يقبضون على شخص ما. يرمون في النهر.

. يرمونهم. إنهم ال يعرفون كيف يسبحون ".بهذايعرفون
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لجنود لتقديم المساعدة لي في هذا الصدد بإبالغيا أدعو، من فضلك، محامّي

بالتعليق الذي يمكن أن يقدمه موكلهم.

  الحصانة من المالحقة القضائية: 

لتيضوء بعض التعليقات ا علىلقد تعاملت مع هذا بإسهاب في بياني الثاني، لكن

فقط. ليس من صالحيات المفتش منح الحصانة من أريد أن أضيف ما يليرأيتها،

المقاضاة. وقد تم بالفعل شرح مدى الراحة أو التأكيدات المتاحة. يجب أن يقرر

هذه األشياء ليست جزءاً من عمليةإن الجنود ما إذا كانوا مستعدين للتعاون أم ال.

ا تعكس حدود الحماية القانونية المتاحة حالياً.مساومة. إنه

 

ثمة إشارات متعددة للحق المعروف جيداً والمتاح للشخص بأال يجّرم نفسه، لذا
ً يبدو من المالئم هنا أن أذكر أن التركيز على الحق العام، فيما لو أُعِطيت حقا

الشيء. خاصاً معيناً ال يمكنك وفقه تجريم نفسك، يبدو لي أكاديمياً بعض
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اإلشكاليات الغير محلولة:

ُطِرح عدد من اإلشكاليات اليوم. وكما قلت فإني آمل أن يتم التعامل معها باالتفاق

قد يعتقد أحدهم أن القليل من التأخير ال يهم بعد أنكما آمل أن يتم هذا دون تأخير.

ث نحن اآلن ولكن أنا أقول إن أيعاماً بطولها لتصل إلى حي 16استغرقت القضية

تأخير سيشكل فرقاً كبيراً. يجب على كل شخص َمعني أن يتحرك دون تاخير على

ال وفقما هو معقول وضروري كي يمكن حل هذه األمور في النهاية.إاإلطالق

ي أسئلةأابة على جأنا موجود هنا اآلن جاهز ومستعد وكلي ثقة أني قادر على اإل

طرحها معي. هل نبدأ في العراق؟ سيدة القرناوي، هل من قد يود أي شخص

أسئلة؟

: امنحني دقيقة واحدة سيدي.السيدة القرناوي

: عفواً لم أسمع ما قلتِه.سير جورج نيومان
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قالت امنحني دقيقة.لقد المترجم:

 

آلند احسؤال حول ما قيل ل: فيما يتعلق بالعائلة ال يوجد لديهم اي السيدة القرناوي

ولكني أيضاً سأناقش معهم كل النقاط التي ُطِرحت اليوم )غير مسموع( ومن ثم

ال يوجد لدى العائلة أي سؤال.فاآلن  أما أعود إليك سيدي.س

: شكراً جزيالً لك وأرجوك أن تنقلي لهم شكري علىسير جورج نيومان 

حضورهم اليوم.

 

قاله السيد ربيع شبرام! هو يشكرك سير جورج : هل أترجم ماالسيدة القرناوي

على عدلك.

 

 

: شكراً، شكراً لك. هل من شخص هنا لديه أي سؤال يريد أنسير جورج نيومان

يطرحه علّي؟ نعم أنا أعرف من أنت.

 

نعم شكراً لك سير جورج. إنه ليس سؤاالً وإنما تعليق صغير أود راشيل ويلسون:

حقيقة أننا تلقينا بالطبع استجابة في وقت متأخريتعلق ب ببساطة إنهأن أطرحه.

نحن نعرف أنه يوجد عمليةباألمس تتعامل مع عدد من األسئلة المطروحة.

مستمرة يعمل فيها جميع األطراف بجد للسير نحو األمام وهي ال تزال مستمرة

لحل األسئلة المطروحة.
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مع ً نحن بالطبع نرحب باإلشارة إلى المزيد من اإلفصاح الذي سيُقدَم وتماشيا

تعليقاتك اليوم فإننا بالطبع نسعى لترتيب اجتماع مع مساعديك القانونيين كي

نتمكن من السير لألمام وحل اإلشكاليات التي ُطِرَحت. بالطبع جميع األطراف

التعامل مع هذا بالوقت المناسب.تحاول

 

للخوض في أي إشكاليات كبيرة اليوم. يمكننا التعامل مع كل هذهال نحتاج  ربما

المسائل في ذلك االجتماع في الوقت المناسب.

 

:شكراً جزيالً لك. هل تتحدثين نيابة عن أشخاص حاضرينسير جورج نيومان

هنا وربما يودون أن يقولوا شيئاً ما؟

  

ً . روب بورويك: أعتقد أن هذا يعكس موقفنا جميعا

 

: بصراحة أنا ال أعرف وجهك. أنا أعرف راشيل لكني السير جورج نيومان

ن تقول من أنت.أعرفك. لذلك ربما يمكنك أ

 

للمحاماة سوليسترز" إيه بي في"روب بورويك: اسمي روب بورويك من

ABV .
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: وأنت السيد كانغ؟سير جورج نيومان

 

للمحاماة. سوليسترز" كانغز"زاهر أحمد: اسمي زاهر أحمد من

 

: شكراً لك. أال تريد أن تقول أي شيء؟سير جورج نيومان

 

 

  

زاهر أحمد: ال، لقد تناقشنا وأبدت السيدة ويلسون وجهات النظر نيابة عنا.

 

: حسناً حسناً. طالما أني لم أحَظ على اهتمامكما فإني سأسألسير جورج نيومان

ل يوجد أية أمور تودان طرحها معي نيابة عن موكليكما عوضاً عن طرحها فيه

االجتماع المشترك؟

 

 

روبرت بورويك: أعتقد أنك طرحت موضوع الحفاظ على عدم ذكر األسماء.

سأنتهز الفرصة وأتحدث مع مساعديك بعد جلسة االستماع فيما يتعلق بكيف نفعل

ويمكنهم التعامل مع هذا بعد قليل.هذا

 

: أنت تقول أنك ستتكلم مع مساعدّي ولكن هل يوجد أي شيءسير جورج نيومان

اآلن؟ هنا يمكنني أن أساعدك به

 

زاهر أحمد: ال

 

: يمكنك أن تجد إرشادات في الموقع اإللكتروني.سير جورج نيومان

 

ُ ها سير جورج. شكراً لك.روبرت بورويك: لقد قرأت
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ها ما تريد: إذا أردت أن تحّضر ما لديك من تقديمات أو سمِّ نيومانسير جورج

، مرافعة، طلب، فالرجاء أال تتردد. أنا متأكد أن مساعدّي مستعدونمن تسميات

جداً للمساعدة بأفضل ما يمكنهم ولكن بشكل أساسي هم مساعدّي وبالتالي

سيكونون متحفظين جداً بخصوص أي شيء يمكنهم أن يقولوه لكم.

 

روبرت بورويك: أعتقد أن هناك استمارة تقديم الطلب ولكن طبعاً سيُقدَم الطلب

إلى حضرتك.

 

 

: طبعأً بالفعل. هل هناك أي شيء من ....؟سير جورج نيومان

 

زاهر أحمد: ال شيء في الوقت الحالي سيدي.

 

 : هل جميعكم تتبعون نفس المسار؟سير جورج نيومان

زاهر أحمد: نعم سيدي.

 

في السجل اآلن ولقد ُسِجل: على األقل هذا ما أريد أن أعرفه رج نيومانسير جو

بأن هذا ما تفعلونه.

 

زاهر أحمد: نعم، فيما يتعلق بطلب عدم ذكر األسماء فإننا سنقدم طلباً في الوقت

المناسب.

 

: دون تأخير.سير جورج نيومان

 

زاهر أحمد: دون تأخير.
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سير جورج فقط للتوضيح، أنا أعرف أنه في مراسالت األمسراشيل ويلسون:

ذُِكر موقف الموكلين بخصوص تقديم طلب عدم ذكر األسماء ولكن نظراً إلى أن

أن أفعل نفس الشيء.أيضاً اآلخرين قد سجلوا هذا فإني أود اليوم

 

: أنا أعرف أنه يوجد البعض على األقل من اإلعالم هناسير جورج نيومان
ً اآلن .. نعم..وأتمنى أن يفكروا بما قلتُه. هم يعرفون لماذا أطلب منهم هذا. حسنا

هل يوجد أي شيء آخر أمامنا هنا؟

 

وأعتقد أن الجواب هو أن النص سيظهر علىأسأل بيتر ويليامز: أريد فقط أن

موقعكم اإللكتروني.

 

: بالفعلرج نيومانسير جو

ردُت فقط أن أتأكد من هذا.أبيترو يليامز:  

 

: نعم سيظهر.سير جورج نيومان

 

سينبع من الهواءأيضاً أن هذا  مبيترو يليامز: هل تعرف ما هي المرحلة التالية؟ أ

؟

  

 

: هل تحاول أن تحرك شيئاً فّي وتستثيرني؟سير جورج نيومان

 

بيترو يليامز: ال

 

  

أني أود االنتقال إلى المرحلة التالية.إلى : لقد اشرُت أصالً سير جورج نيومان
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بيترو يليامز: كال أبداً لم يكن هناك أي شيء وراء ما قلتُه.

 

: ال ال ال شيء ولكن .... حسناً كان بودّي أن أقول لك ولدنكانسير جورج نيومان

ا، كان بودي  أن أقول لكما بأن كلهندرسون الذي أعتقد أنك تعمل معه على هذ

شيء سيحدث عما قريب ولكن ها نحن هنا اآلن.

 

بيترو يليامز: شكراً لك.

 

أتعبناك معنا اليوم. شكراً: حسناً شكراً للسيد المترجم. لقد سير جورج نيومان

عفواً أنا ال أعرف بالضبط جزيالً لك على مساعدتك. هل يوجد شيء رسمي

الذي تقوم به، أنت تسجل النص، أليس كذلك؟ ماهية العمل

 

هنري منتاه: نعم

 : حسناً شكراً جزيالً لك بالفعل.سير جورج نيومان 

ً حسنا

 

: لقد انقطع اتصالهم1متحدثة

 

.... : ال يريدون المزيد. أعتقد أننا سنعتبر هذا بمثابةسير جورج نيومان

 

  ..... 

 

: يقولون إنهم يحاولون أن )غير مسموع(1متحدثة

 

: حقاً؟سير جورج نيومان
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 : نعم1متحدثة

: لقد تفاءلُت بأني سأتمكن من الحركة ولكني وضعُت تفاؤليسير جورج نيومان

في المكان الغلط. من فضلكم يمكنكم أن تذهبوا وأنا سأذهب اآلن. لن أغادر المبنى

 

مساء( 1:18)

  

   

 

انتهت الترجمة.

CF = Case Fatality 

قضايا الوفاة.

Translation Ends.

Translator’s Comments: 

Given the nature of the text I have tried to 

preserve the Source text in as much literal way 

as is possible to me yet attempting at the same 

time to make the Target Text seem authentic. 
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