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حصري

كينغز سرية3067/ف

 6تشرين الثاني 03

نسخة إلى آمر السرية سي
سرية سي ج2

ملف

تقرير ما بعد الحادث  -اشتباك عند ج ر  QU685827بتاريخ  6تشرين الثاني 03
مقدمة .حوالي الساعة  2315يوم  5تشرين الثاني  03قدم أحد معارف مترجم سرية سي

.1

) معلومات تقول إنه شاهد مجموعة رجال مدججين بأسلحة ذات ماسورة طويلة وبالقنابل واآلر

(

بى جى يدخلون منزالً في منطقة جنوبي قاعدة  CFفي شيروكي .هذه المعلومات رفعت إلى خلية ج2

) (WO2 SO12والى علم آمر سرية سي .بعد القيام بالتأكد من المعلومات حول موقع الهدف آ مع

المترجم ،أصدر ) (WO2 SO12والمالزم ثان  SO13الضابط اآلمر أوامر سريعة بالتحرك إلى ميدان
المعركة للتفتيش واالعتقال في منطقة الهدف  . A1ضابط العمليات القتالية أكد منح اإلذن بالقيام

بالعملية في المنطقة المحددة الساعة  0015يوم  6تشرين الثاني  .03ثم انطلقت السرية لتنفيذ المهمة.
تسلسل األحداث .تسلسل األحداث التقريبي هو كما يلي:

.2
تسلسل

الحادثة

مالحظات

آ

ب

ج

1

في حوالي  060020Cتشرين الثاني  03غادرت السرية

روفر الضابط اآلمر مع  X1ووريور )، (C/S 32

2

الرقيب  S011وكذلك 10Aيترجالن وطرق خفيف على

تعليق :لم يكن هناك مترجم من أجل إعطاء إنذار تحذيري

3

المالزم ثان  SO13صعد في الندروفر سناتش واقتحم

سي معسكر شيروكي

الباب األمامي للهدف  .A1ال جواب

الهدف عبر الباب الخارجي بالعربة .وكسر بذلك قفل الباب

للدخول إلى صحن الدار

 10A-10Bفي  4الندروفر سناتش

4

الرقيب  S011ومعه 10Aيترجالن ويدخالن صحن المنزل

5

الرقيب  S011يفتح الباب األمي ويدخل إلى الهدف A1

تعليق :ربما كان من المفيد إعطاء إنذار مسبق بدخولهم

رغم أن  S013كان أبلغ الفصيل بقرع الباب بشكل خفيف

فهذا ربما ما أدى إلى إصابات  .CFيبدو هناك بعض

يتبعه كين جونز ثم كين موريس .تستخدم القوة لالقتحام

البيت ولكن ألنهم كانوا يشتبهون بوجود مسلحين في الداخل
االضطراب حول ما إذا كان على المجموعة أن تعود إلى

الطرق الخفيف بعد الدخول إلى صحن الدار باللجوء إلى

الطرق الشديد على الباب

6

الفريق يدخل الغرفة األولى في المنزل

7

 5-4عيارات نارية تطلق من سالح أوتوماتيكي من قبل

8

ينتقل الفريق إلى الغرفة الثانية

9

عنصر غير معروف من  PAXداخل المنزل

رجالن مجهوالن ينزالن الدرج وهؤالء االثنان األوالن معهما

أسلحة بماسورة طويلة

10

الرقيب  S011يطلق عيا اًر نارياً واحداً على الرجل األول-
يسقط على األرض إلى أسفل الدرج بعد إصابته في بطنه

11

الرجل الثاني يلقي بسالحه بعدما وجه الرقيب S011

12

 10Aيترجل ويتابع تمشيط المنزل

13

إمرأة تظهر من غرفة نوم في الطابق األرضي

14

 10Aأرسل  PREإلى فني اإلسعاف الميداني

تعليق :الحقول المتسلسلة  10 - 7تحدث صمن إطار

زمني  90-60ثانية .يؤكد الضابط اآلمر للسرية سي أنه

سمع  6أعيرة نارية من موقعه عند الباب الخارجي مما

يتوافق مع إطالق  5أعيرة من الرجل المجهول ورد الرقيب
 S011على النار بإطالق عيار واحد .إفادة الرقيب

 S011حول األحداث مدرجة كمرفق لهذه التفاصيل

المتفرقة.
بندقيته تجاهه .رجل مجهول آخر ينزل الدرج

تعليق :المسؤول عن االرتباط ينادي كذلك على المسعف
ويأتي به الضابط اآلمر

15

يتم تمشيط المنزل حوالي  060030Cتشرين الثاني 03

16

فني اإلسعاف الميداني يعالج المصاب بالمورفين لتخفيف األلم تعليق :فني اإلسعاف الميداني يذكر فيما بعد جرحاً عبارة
عن مدخل رصاصة يمين صرة البطن وجرحاً هو مخرج
والرجالن المجهوالن اللذان لم يتعرضا ألذى يوضعان في

غرفة مجاورة ثم يتم إخراجهما من المنزل مقيدا األيدي إلى

البوابة الخارجية فيما سمح للمرأة أن تبقى في غرفة مجاورة.

17

الضابط اآلمر ينادي على  BFAمن معسكر شيروكي في

حوالي  060056Cتشرين الثاني  03ويؤخذ المصاب إلى

الرصاصة أيمن الظهر عبر تجويف البطن

المشفى العسكري التشيكي ي ارفقه ( C/S 10Cالرقيب برايس
والعريف جونستون)

18

يصبح واضحاً للضابط اآلمر اآلن أن المعلومات التي وصلته

تفاصل سكان المنزل:

إلرهاب عائلة آمنة لصالح طرف آخر .الرجالن المجهوالن

الزوجة محمود عبد الرضا (المصاب)؛ ابن أخت المالك

سكان المنزل يبلغون الضابط اآلمر بأنهم محامون .كانوا

تعليق :واجهة المنزل عليه عالمات ضرب متعددة تغطي

ربما كانت من أجل رد كهذا ومن ثم استخدام القوة CF

يطلق سراحهما ويعادا إلى المنزل لالستجواب.

19

ضحايا هجوم مسلح في حوالي  051700Cتشرين الثاني

 03تم إبالغ مركز شرطة المعقل به .وكان هجوم آخر قد

المالك :محمود زعبون؛ زوجته انتصار عبد الباقي؛ شقيق
أحمد إبراهيم سنوحا
رقعة واسعة منها

وقع قبل عملية السرية سي بحوالي  30دقيقة .ادعوا أيضاً
بأنهم يعرفون منزل األشخاص الذين راحوا يرهبونهم.

20

ابن المالك (اسمه غير معروف) يستدعى بالهاتف ليدل CF
على سكن هؤالء األشخاص .يتم نقله مع سيارتي الندروفر
سناتش مع الضابط اآلمر إلى منزل في دور النفط (البناء

تفاصيل سكان المنزل:

المالك -خالد ج البيضاني؛ شقيق -رائد البيضاني؛

15ن الباب رقم  .)5يطرق الضابط اآلمر الباب بشكل خفيف

تعليق :دخول  CFاآلن من شأنه أن يهدئ الوضع في

البيت محام وشقيقه طالب هندسة .قالوا إنهم تعرضوا للتهديد

بندقيتين بماسورتين طويلتين في البيت ،ولم تطلق نار من

في ذلك الموقع ويدخل البيت الستجواي ساكنيه .صاحب
وبأن باقي أفراد األسرة انتقلوا إلى منزل أحد األصدقاء.

االستجواب يكشف أنهم في عداوة مع محمود زعبون حول

ملكية مجموعة من المكاتب .ذكر خالد البيضاني أن اجتماع ًا
كان سيعقد بين الطرفين لفض النزاع.

21

مجوعة روفر عادت الستهداف  A1وأسقطت ابن المالك.

22

في حوالي  060800Cتشرين الثاني  C/S 10C 03وفي

أغلق الحادث في حوالي  060303Cتشرين الثاني 03

طريق العودة إلى معسكر شيروكي من إكمال عملية بومبارد

توقفوا عند المشفى التشيكي من أجل المصاب الذي أجريت له
عملية وكان من المتوقع أن يبقى في العناية المشددة لثالثة
أيام .لم يصب أي من أعضائه ولكن حوالي  20سم من

أمعائة كان يجب استئصاله.

حصري

الوقت الحاضر لكنه قد يندلع من جديد .تم العثور على

أي منهما في اآلونة األخيرة.

حصري
.3

مالحظات
آ.

إطالق النار
()1

الرقيب  S011ربما كان متسرعاً في اقتحام البناء الهدف والتسبب برد الفعل
الذي أدى إلى إطالق النار .لكن المعلومات المقدمة أفادت بأن عدداً من

المسلحين كانوا في المبنى .لذلك كان من األفضل االقتحام للمحافظة على

المبادرة ..في النظرة االسترجاعية نقول إن رد فعل سكان المنزل يمكن تفهمه
بالنظر إلى ما سبق لهم أن عانوه .إال أن الرقيب  S011وبقية فصيل السرية لم

يدركوا ذلك في حينه .فقد بدت األعيرة النارية داخل المنزل بمثابة اشتباك جار،

لذلك كان الرقيب  S011متيقظاً ألي حركة ألفراد يحملون سالحاً.
()2

أنا على قناعة بأن الرقيب  S011تصرف ضمن حدود قواعد االشتباك .من
الناحية الفعلية فإن ما قام به حيال الرجلين النازلين على الدرج كان تنفيذاً

الشتباك مواجهة فلم يكن لديه متسع من الوقت ليوجه إنذا اًر شفوياً .وبسبب أن

هناك أعيرة قد أطلقت من مسافة قريبة جداً فقد كان على صواب عندما افترض

أنهما سيطلقان النار عليه وبذلك يهددان حياته فكان مصيباً عندما اشتبك مع

الرجل في المقدمة والذي كان يحمل بندقية ذات ماسورة طويلة .حقيقة أن الرجل

الثاني ألقى بندقيته عندما صوب الرقيب  S011سالحه نحوه وأن الرقيب

 S011لم يطلق النار تشير إلى أن الرقيب تصرف على نحو منضبط.

الدروس المستفادة:
()1

إن لم يكن مصدر المعلومات معروفاً ،وال ينكن التأكد من صحته ،فإن ذلك
يجب أن يحفظ في قاعدة السرية حتى تكتمل العملية لعقد اجتماع حديث
حصري

حصري
حول ذلك :إذا ما كانت المعلومات غير صحيحة .يجب أن تردع الحادثة مثل
هذا التصرف في المستقبل.
()2

كان يعتقد أن السرعة ضرورية إذا ما كان للرجلين أن يتم اعتقالهما .لو سمح

الوقت لمراجعة مركز الشرطة العراقية فلربما كانت الشرطة العراقية عامالً لتهدئة

الوضع وتوفير معلومات مفيدة .هذا أيضاً يعزز "الوجه العراقي على األمن".
()3

متابعة من النقطة  ،2إذا ما سمح الوقت وعند العمل في منطقة غريبة فيجب
الحصول على  LOمن الوحدة المسؤولة على األرض لتوفر معرفة محلية
الزمة في عملية التخطيط.

.4

عمل المتابعة
آ.

 G2التابع للسرية سي عليه التأكد من هوية المخبر واستجوابه حول حقائق هذه

المالحظات وما إذا كان بينه وبين أي من األسرتين صلة .أي تصرف بعد ذلك يعتمد

على نتائج االستجواب.
ب.

يطلب من ضابط العملية إبالغ سرية  RRW 1التي تستلم اآلن من سرية أنزيو
 QLR 1بتفاصيل الهدف واحتمال اشتعال العداوة بين الطرفين في مرحلة ما في

المستقبل .احتمال استخدام دوريات إضافية في المنطقة.
ج.

على الضابط اآلمر في السرية سي أن يقوم بزيارة متابعة إلى المنزل الهدف لرؤية

األسرة وحالة المصاب.

حصري

حصري
(

)

رائد

الضابط اآلمر للسرية سي
هاتف (

)

مرفقات:
.1

إفادة الرقيب SO11

.2

رسم بياني للهدف A1

حصري

