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خاص بالتحقيق االستقصائي بوفاة
السيد ناظم عبد هللا

----------------------------------إفادة الشاهد

غوردن لوريمر
----------------------------------أنا ،جون غوردن لوريمر ،أفيد بما يلي-:
 .1أنا اللواء جون غوردن لوريمر .أنا حالياً بين عملين؛ وظيفتي األخيرة كانت نائب قائد القوة

الدولية للمساعدة األمنية (إيساف) في أفغانستان .وظيفتي التالية هي رئيس العمليات المشتركة

في المقر المشترك الدائم ،والتي سأبدأها في تشرين األول .4112
 .4طلب مني تقديم إفادة في حادثة يزعم أنها وقعت يوم  11أيار  4112بالقرب من العزير في
محافظة ميسان ،جنوب شرق العراق ،أسفرت عن وفاة السيد ناظم عبد هللا.

 .2بصفتي ضابط آمر للفوج الثالث ،فرقة المظالت ( 2مظالت) ،كانت مسؤوليتي بشكل عام
تحضير الفوج الثالث مظالت واإلشراف على العمليات في الكويت والعراق ،منذ الفرز األولي

للفوج إلى الكويت في شباط  4112بقيادة اللواء الجوي الهجومي السادس عشر وحتى قمت
بتسليم القيادة يوم  11نيسان  4112إلى المقدم ماثيو لو .في ذلك الوقت كنت برتبة مقدم.

 .2تم فرز المجموعة القتالية (باتل غروب) مظالت  2إلى مقاطعة ميسان تحت أمرة اللواء

الجوي الهجومي بعد أن أكملنا مرحلة ‘القتال الحربي’ من العمليات في البصرة.

 .5من الذاكرة ،كان الوضع في منطقة ميسان لدى وصول اللواء إلى هناك مضطرباً .ما أن

وصلنا من البصرة ،حتى أقمنا مواقع قاعدتنا .كان اللواء مسؤوالً عن منطقة جنوبي العاصمة

اإلقليمية ،العمارة .اتخذت سرايا مظالت  2بعد ذلك مواقع انتشارها بحيث يسهل عليها االنتقال
إلى مناطق مسؤوليتها والعمل فيها .بدأنا نطور فهمنا للموقف على األرض ،بالقيام بدوريات

تعريفية وزيارات ارتباط ،ولقاءات مع زعماء وشيوخ عراقيين محليين .حسبما أستطيع أن أتذكره

خالل الفترة القصيرة جداً لقيادتي لمظالت  2في منطقة ميسان ،فإني أقول إن الوضع هناك كان

مضطرباً ومعقداً ،ولم يكن ذلك مفاجئاً بالنظر لما كان قد حدث تواً في البالد .كان ال يزال هناك
خطر محدق بجنودنا من فصائل ومجموعات ومكونات عراقية متنوعة.

 .6ال أستطيع أن أتذكر أي تدريب محدد لمظالت  2في تنفيذ مهام نقاط مراقبة المركبات قبل
مغادرتنا المملكة المتحدة ،أو أثناء مكوثنا في الكويت قبل التوجه إلى العراق .على أي حال،

سبق فرز الفوج في عملية تيليك  ،1سبق له أن خدم في عمليات في إيرلندا الشمالية (من كانون
األول  4111إلى تموز  )4114وأن قام بتدريب مكثف على أنشطة ‘القتال غير الحربي ’.وهذا
تضمن تدريبات على تنفيذ مهام نقاط مراقبة المركبات.

وهذه شهادتي
إن الحقائق التي وردت في هذه اإلفادة كلها صحيحة.
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