
1 

 

يما يتعلق بالتحقيق في وفاة السيد سعيد راضي شبرام واوي البزونيف  

 المفتش: السير جورج نيومان

 

 2018 تشرين الثاني 8 -أول بيان موجز لقضايا التحقيق 

 

ويمكنني اآلن تحديد النطاق الفعلي والخطوط  ،. لقد نظرت في المواد التي زودتني بها لهذا التحقيق1

 .لالختصاص )الشروط المرجعية( ا  العريضة للتحقيق التي ينبغي متابعتها من أجل اإلبالغ وفق

 

شامال    اإلطار اهذ اعتبار. ملخص الوقائع التالي هو إطار يحدد الحدود الرئيسية للتحقيق. ال ينبغي 2

 اة، على أنهمبين يالوقائع كما ه يجب أال تُعتبَر. االعتبارستؤخذ بعين لمجموعة الحقائق التي 

ستخضع و ،الوقائع مفتوحة للنظر فيها طوال فترة التحقيق إذ ستبقى استنتاجاتي بشأن الوقائع

 ري.في تقري بيان استنتاجاتيالمشكالت التي سيتم التحقيق فيها للمراجعة المستمرة. سيتم 

 

خالل جمع األدلة من الشهود المتاحين والنظر في الوثائق من  التحري. سيتم متابعة خطوط 3

 والسجالت ذات الصلة بالوقائع قيد النظر.

 

 شكل إطار التحقيقالتي تحقائق بيان ال. 4

 

ومقرهم في  ،ا  فرد 32جنود من فوج المهندسين الملكي البالغ عددهم  دقا ،2003 أيار 23( في 1)

 إلى الرصيف المجاور عند نهر شط العرب مركبتين ،األكاديمية البحرية العراقية السابقة في البصرة

بينما المركبة  ،مالزم ثان   فيهاكان وعسكري  مهندسُ إحدى المركبتين كان يقود  .امن أجل غسلهم

 .وكيل عريففيها كان ومهندس عسكري  يقودها أيضا  األخرى كان 
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وليد جاسم )المتوفى وهو  ،عراقي يتحدث اإلنجليزية رجل   قام ،بينما كان الجنود عند الرصيف( 2)

جال المالزم الثاني بمقره لتنبيه ر اتصلفي ناقلة نفط قريبة. يشّب االنتباه إلى حريق بلفت  ،اآلن(

 اإلطفاء المدني ثم ذهب سيرا  على األقدام للبحث عن مطفأة حريق.

 

وسعيد شبرام(. ة المالزم الثاني رجلين )منعم عود صادف ،بحثه داخل مجمع الرصيف خالل( 3)

قته إذا كانا يحاوالن سر امن كبل كهربائي وربما كانا يحاوالن سرقته. يتعين النظر فييالرجل ظهر مع

 .أم ال

 

ر النظ روريمن الضذهبا معه إلى الرصيف. من ثم نه وعما كانا يفعال االثاني معه المالزم( تحدث 4)

أم ال.  ااحتجازهم فيما جرى بينهم بالكامل. قد يكون هناك إشكال معرفة ما إذا اشتملت أفعاله على

 .يلنهرسبب ذهابهم إلى الرصيف ا أيضا  يتعين النظر في

 

ذلك. سيكون  بعدمحادثة جرت كمترجم فوري.  ليترجم متواجداكان وليد جاسم  ،( عند الرصيف5)

 استجواب يشتمل علىوالنظر فيما إذا كان  ،محتوى النقاش على دليل من الضروري الحصول على 

من العراقيين وأصبحوا  حشد  عندئذ  تجمعفيما إذا  النظرمن المالزم الثاني. سيكون من الضروري 

 معاديين لمنعم عودة وسعيد شبرام. 

 

كن يوأن شبرام لم  ،ل من سعيد شبرام ومنعم عوده إلى النهربشأن دخول ك ا  ( ال يبدو أن هناك خالف6)

. بعد 2الظروف التي دخل فيها الرجالن المياه أساسية في تحقيق المادة  إنغرق. ، ويستطع السباحة

سأقرر . في أي أدلة موثوقة أخرى بشأن هذه المسألةأنظر و ،ا  حيثما كان ذلك متاح ،األدلة آخذأن 

 .بخصوص هذه الظروف

 

( لم تنجح محاوالت اإلنقاذ األولية ومحاوالت تحديد مكان جثة شبرام. جاءت عائلته إلى الرصيف. 7)

ر حض، كما  إلى غرفة العمليات اتصال السلكيبعد  موقع الحادثإلى حضر الغواص والمسعفون و

ر الجنود بالعودة إلى قاعدتهم. م  وأُ  ا  جد ا  الرصيف. أصبح الوضع متقلب إلى رقيب ومهندس عسكري

لكن ليس و السلكيبين الجنود عند الرصيف والقاعدة. تتوفر بعض سجالت ال السلكيةاتصاالت  جرت

 ها. كل
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 إلى ،بمن فيهم والد شبرام ،عراقيين 7حضرت مجموعة من حوالي  ،1330( في حوالي الساعة 8)

 ووكيل العريف ،المالزم الثانيجع ذلك ر. بعد المسؤول النقيبقاعدة الجيش حيث واجهوا 

أّكد المهندسون الثاني عما حدث.  المالزمَ  النقيبُ وسأل  ،إلى المعسكر نوالعسكري ونوالمهندس

بإبالغ  النقيبوقام  ،. ُطلب من الجنود تقديم مالحظاتالعسكريون الروايةَ المقدمة استجابة لهذا

 لعمل الالزم. لمجموعة "باتل جروب"المقر الرئيسي ومقر الفوج تفاصيل الحادث إلى 

 

رام سعيد شب المتوفى استأجره السيد شبرام جثةَ  غواص  انتشل  أيار، 23من يوم  1520 ( في الساعة9)

 من النهر.

 

السابعة  المسلحةالفرقة إلى حضور الب SIB فرع التحقيقات الخاصة ُكل ّف ،2030( في الساعة 10)

عقيلي باسم ال ،ةمنعم عود ،إلى السيد شبرام فرع التحقيقات الخاصة من لمقابلة الشهود. تحدث رقيب  

العقيلي ولن يتم  ما لديه من أدلة وما لدىال يمكن االعتماد على اآلن(.  توفىوصباح مطلب )م

م عودة وليد جاسم ومنع ،تضمينها في التحقيق. األدلة التي تم الحصول عليها من مقابالت السيد شبرام

 التحقيق. من  ا  ستكون جزء

 

 . مراحل االستجواب والتحقيق بعد ذلك.5

 

نطاق  ضمن تدخلال  ،ا  كما أراه حاليوسيرها وكفايتها   ،في هذا الحادث إن ما جرى من تحقيقات( 1)

 وفريس هي ما ،التي تم الحصول عليها من الشهود اإلفادات والرواياتأي  ،ما قدمتهاختصاصي. إن 

تعليقات الشهود القادرين  أطلع علىبعد أن  ،دراستها وتحديدها الحقائق والظروف التي يجب علي

بناء  على المواد  ،بعض أقوال الشهود العراقيينمن الواضح أن األحداث المسجلة.  عنعلى التحدث 

 من التحقيق.  ا  ولن يتم اعتبارها جزء ال يمكن االعتماد عليها ،التي رأيتها
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 نهي أمنبمثابة استنتاج ال ينبغي اعتبار هذا أقوال الشهود كجزء من التحقيق  إذا أدرجتُ ومع ذلك، 

 . يمكن االعتماد عليها

 

مقابالت  SIBأجرى محققو  ،االستجواب والتحقيق على النحو التالي. مباشرة بعد الحادث جرى( 2)

من  ا  عدد SIB قابلت ،2003 أيار 29( أعاله(. في 10) 4مع بعض الشهود العراقيين )انظر الفقرة 

لن يتم  ،العقيلي ومطلب. باستثناء عودة و عبد هللا ،عودة عبد هللا )المتوفى اآلن( -الشهود العراقيين 

 -مقابالت مع مزيد من الشهود العراقيين  SIBأجرى  ،أيار  30النظر في الشهود اآلخرين. في 

ي ف ؤخذ إفاداتهم بعين االعتبارلن تلكن  -كفاح علي وناصر  اليافعو ،عليوجبري وعبد وسماح 

فضال  عن  ،أقوال من النقيب في القاعدة أخذتم  ،2003 حزيران 8-6التحقيق. في الفترة ما بين 

تمت مقابلة  ،2003 حزيران 8المهندسين العسكريين اللذين تم إرسالهما من القاعدة إلى الرصيف. في 

السيد  ،أدلى غواص ،2003 حزيران 13كدليل. في  إفادتهلكن سيتم اعتبار  ،اآلن توفيوليد جاسم. لقد 

 . متضمنة مع األدلةستكون إفادته حول استعادة جثة المتوفى.  بإفادة ،سوليل

 

وصور  تقريروتبيَّن أن سبب الوفاة هو الغرق. وسيكون  2003أيار  24في  جرى تشريح الجثة( 3)

 . متضمنا  مع األدلةجثة المتوفى 

 

القبض على الجنود األربعة الذين كانوا في مكان الحادث  SIBألقى  ،2003 حزيران 24( في 4)

 . لم يتم العثور على شيء ذي قيمة للتحقيق. عن دليللغرض البحث 

 

الجنود األربعة الذين ذهبوا إلى الرصيف ألول مرة  أصل ثالثة جنود من ،2004 حزيران 23( في 5)

عدة مُ  بإفاداتتم اإلدالء  ،قانونيةالشورة عمال  بالم .بعد قراءة التحذير عليهم ا  رسميتهم تمت مقابل

"لم يعلقوا". تم التعامل مع الجندي الرابع الذي حضر الرصيف  ،وعند إجراء المقابالت ،ا  مسبق

 .متضمنة مع األدلةستكون  اإلفاداتفيما بعد. كل هذه  إفادةوقدم  ،كشاهد
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 كاببُل غ عنهم الرت .بعد قراءة التحذير عليهم ا  تمت مقابلة الجنود الثالثة رسمي ،2004 تموز 1( في 6)

 فوكيل العريعلى مسألة طرح  عندأي تعليق باستثناء بوا دل. لم يغير متعمدة مزعومة جرائم قتل

سخة نثاني إلعطاء المالزم التأثرا برتبة  اقد شعرا بأنهم اوالمهندس العسكري فيما يتعلق بما إذا كان

 أنهما لم يفعال.  قاال معينة من األحداث. كالهما

 

( في ألمانيا )بعض األوراق األصلية FPEفحص أولي رسمي ) جرى ،2006 آذار 17و  15( بين 7)

لضابط وشاهد آخر أدلة. تلقى ا ةن. قدم السيد عوديمحامب ممثَلينلم يتم تتبعها بعد(. وكان الجنود الثالثة 

عدم محاكمة قرر  2006 آذار  17في الشهود و إمكانية االعتماد علىبشأن عدم  بالتنفيذ مذكرات   القائمُ 

 الجنود في محاكمة عسكرية. 

 

عن مطالبة بالتعويض  Leigh Day & Co للمحاماة  ي دي آند كو سوليسترز""ل ( قدمت شركة8)

 زتموسعيد شبرام. في عائلة و ن وزارة الدفاع بالنيابة عن السيد شبرام والسيد عودةاألضرار م

 ،فيما يتعلق بمطالبته ا  إسترليني ا  جنيه 45000بقيمة  ا  دفعت وزارة الدفاع للسيد عودة تعويض ،2011

أصحاب  ال يتقدمأهي التسوية شروط . كانت ا  إسترليني ا  جنيه 100000وتلقت أسرة سعيد شبرام 

 المطالبات أو يواصلوا أي إجراءات قانونية عامة ناشئة عن هذا الحادث. 

 

 ا  الثالثة بأنه وفق ( الجنودَ APAأخطرت هيئة االدعاء العسكرية ) ،2006( في السادس من تموز 9)

المحاكمة العسكرية  اتإجراء أن"قرر ضابط النيابة  1955( من قانون الجيش لعام 4)ب( ) 83للمادة 

 ". مضدك تتم لن

 

ل التالي( 10) قام فريق االدعاءات التاريخية في  2013ويمكن اإلشارة إليه كحقيقة أنه في عام  لقد ُسج 

تحقيق  جرى( بمراجعة القضية وخلص إلى أنه ينبغي إجراء تحقيق كامل جديد. IHATالعراق )

ال يمكن  لكن ،عراقيين جدد ا  شهود IHATبما في ذلك إجراء مقابالت مع الشهود. حدد تحقيق  ،جديد

في لشرطة االضابط المسؤول عن تحقيقات ات. ولن يتم النظر فيها في التحقيق رواياتهم االعتماد على

هيئة االدعاء ت نظركما مزيد من النظر في القضية رسميا  الإجراء  أوقف ،(SPLIالموروثة )القضايا 

 في مسألة ما إذا كان يجب إجراء محاكمة. العسكرية 
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 مقاضاة.لل األدلة الالزمةاختبار كفاءة  ه لم يتم اجتيازإلى أن تم التوصل

 

 

 

 تشكل جزء من التحقيق.التي . األدلة 6

 

لك ولكن ليس ت ،ها أناي بها في التحقيقات المشار إليها أعاله والتي حددتُ دل  التي أُ  اإلفادات( جميع 1)

 من التحقيق. ا  جزءيجب أن تُعتَبَر  ،ها غير موثوق بهابوضوح أن التي ذكرتُ 

 

 اومعاملتها يجب اعتباره SIBومخطط بياني استخدمهم محققو ( اثنا عشر صورة فوتوغرافية 2)

 كجزء من مادة التحقيق. 

 

 المتعلقة التحرياتاألدلة. يجب أن أتابع  ستكون من ضمنالمتاحة  الالسلكي ( سجالت الراديو3)

 بمكان أو ظروف فقدان سجالت الراديو غير المتاحة. 

 

 ."النظام العام والسالمةمن " Frago 10 لـ  A قُ لحالم من ضمن األدلة ( سيكون4

 

 

 . ملخص الموقف فيما يتعلق بالشهود العراقيين.7

 

وعبد النبي الملقب علي عبد هللا )المتوفى اآلن( ووليد جاسم )المتوفى اآلن(  ،ةأدلة منعم عودإن ( 1)

 اختبارها في التحقيق.ب تسمحدرجة كافية ب ينمكن االعتماد عليهاصلة وهي أدلة ذات 

 

صباح عبد المطلب  ،باسم العقيلي ،: سماح محمد علياالعتماد عليهم( الشهود الذين ال يمكن 2)

عبد اء وأبن ،عباس خميس الزم ،جاسم محمد لفته المناصر ،قاسم القطياني ،سمير علي ،(ا  )متوفى حالي

 وعلي(.  اررك ،سيف ،)حيدرالنبي األربعة 

 

 . المرحلة الحالية من التحقيق8

 

رقيمها التي تم نسخها وت ،سيحتاج الشهود العسكريون إلى القليل من الوقت للنظر في المواد المكتوبة

 ،ذاأدلتهم المكتوبة استجابة  له أن أستلمالمذكور أعاله. بمجرد لتحقيق المخطط  ا  لكي ينظروا فيها وفق
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لمتوفى تتمكن أسرة ا كيمع رابط فيديو للعراق  ،ر فيما إذا كان ينبغي عقد جلسة استماع شفويةنظسأ

من ه المطلوبة من االستماع ويمكنه اإلجابة على األسئلة بجلسة  ا  أيض ةمنعم عود سيُبَلَغمن المشاركة. 

 . ق بَلي

 

 جورج نيومان السير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


