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 موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن  ٢٠١٣ســبتمرب / أيلــول٤رســالة مؤرخــة     
  املمثل الدائم جلمهورية الكونغو الدميقراطية لدى األمم املتحدة

  
بنــاًء علــى تعليمــات مــن حكــوميت، يــشرفين أن أزود جملــس األمــن بتوضــيحاٍت رفعــاً     

ــه املعلومــات غــري الدقيقــة املعمَّمــة بــشأن    ــة املــشتركة املوســعة  لاللتبــاس الــذي أثارت  قائــد اآللي
  .للتحقق

فهذه اآللية اليت أنـشأها املـؤمتر الـدويل املعـين مبنطقـة الـبحريات الكـربى علـى مـستوى                       
 هبـدف التحقـق مـن    ٢٠١٢سـبتمرب  /منطقة البحريات الكربى والـيت بـدأ العمـل هبـا منـذ أيلـول             

ميـد جفـري موهيـسي    مجيع االدعـاءات الـواردة مـن الـدول األعـضاء، وضـعت حتـت قيـادة الع            
  .بارابا الذي حيمل اجلنسية األوغندية

ونتيجة تراكم األخطاء اجلسيمة اليت ارتكبها العميد جفري موهيـسي بارابـا أثنـاء أداء       
مهامه، فإن مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة طعنـت يف أهليتـه ولكنـها مل تعلـن أنـه شـخص غـري                        

 األعـضاء يف املـؤمتر الـدويل املعـين مبنطقـة           مرغوب فيه، وذلك يف اجتماع لـوزراء دفـاع الـدول          
البحريات الكربى، الذين التقوا على هامش أعمال قمة رؤساء الـدول األعـضاء يف املـؤمتر الـيت                  

  . يف نريويب٢٠١٣يوليه / متوز٣١عقدت يف 
وجتدر اإلشارة إىل أن اآللية تواصل عملها بـشكل طبيعـي بقيـادة نقيـبٍ مـن مجهوريـة              

ــ(الكونغــو  ــا     ). لبرازافي ــة األخــرية إىل مــونيجي وغوم ــة بإشــرافه يف اآلون ولقــد توجهــت اآللي
  .، وإىل رواندا، إلجراء حتقيقات)مجهورية الكونغو الدميقراطية(

وجيد اجمللس طيه، ملا يف ذلك من فائدة ترجى، املذكرة اليت عرض فيها ألكسندر لوبـا                  
دميقراطيــة، هــذا الطعــن يف األهليــة نتـامبو، نائــب الــرئيس ووزيــر الــدفاع جلمهوريــة الكونغــو ال 

  ).انظر املرفق(على نظرائه 
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ــائق         ــن وثـ ــفهما مـ ــا بوصـ ــالة ومرفقهـ ــذه الرسـ ــيم هـ ــضلوا بتعمـ ــاً أن تتفـ ــو ممتنـ وأرجـ
  .األمن جملس

  غاتا مافيتاإينياس ) توقيع(
  السفري
  املمثل الدائم
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مـن   املوجهة إىل رئيس جملـس األ      ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ٤مرفق الرسالة املؤرخة        
  من املمثل الدائم جلمهورية الكونغو الدميقراطية لدى األمم املتحدة

  املوقف املتحيز لقائد اآللية املشتركة املوسعة للتحقق    
  

  مقدمة  - أوالً   
، راكـم قائـدها،     ٢٠١٢سـبتمرب   /منذ إنشاء اآللية املشتركة املوسـعة للتحقـق يف أيلـول            

سية األوغندية، أخطاء جسيمة ودالئـل عديـدة        العميد جفري موهيسي بارابا، الذي حيمل اجلن      
وجتلـى هـذا املوقـف علـى الـدوام خـالل            . مارس/ آذار ٢٣تدرجيياً تشري إىل حتيزه لتمرد حركة       

االجتماعات الداخلية لآلليـة واجتماعـات رؤسـاء هيئـات األركـان العامـة للـدول األعـضاء يف                   
لنـاً خـالل االجتماعـات الـيت عقـدهتا          املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكـربى، وكـذلك ع         

  .مارس ومجاعات مسلحة أخرى/ آذار٢٣هذه اآللية مع حركة 
  

  األدلة  - ثانيا   
لرؤســـاء   بكمبـــاال، وخـــالل اجتمـــاع٢٠١٢نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢٠يف   )أ(  

هيئــات األركــان العامــة للــدول األعــضاء يف املــؤمتر، بــدر مــن قائــد اآلليــة مــا يلــي مــن كــالم     
  :الئق غري

جلمهوريــة  مــارس أفــضل تنظيمــاً مــن القــوات املــسلحة/ آذار٢٣إن حركــة ”    
 يف املائة مـن عناصـر    ٧٠إن  ؛  الكونغو الدميقراطية من الناحيتني العسكرية واالنضباطية     

القوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة ال يـستوفون الـشروط الالزمـة لكـي                  
ــوا جنــوداً ــاقون الــذي يفتقــ . يكون  يف ٣٠رون إىل التــدريب الكــايف، أي نــسبة  أمــا الب

إن قادة القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطيـة        ؛  املائة، فيمكن إعادة تدريبهم   
مشتتو الذهن للغاية يف امليدان وال يضعون نـصب أعينـهم سـوى روانـدا الـيت يريـدون                    

  ؛“املسلحةشنَّ هجوم عليها، مع العلم أهنم عاجزون عن إحلاق هزمية باجلماعات 
مارس سيطرهتا على مدينـة غومـا يف تـشرين          / آذار ٢٣عندما أحكمت حركة      )ب(  
وهــو ممثــل مجهوريــة (، فــضل قائــد اآلليــة أن يرســل أحــد أعــضاء اآلليــة  ٢٠١٢نــوفمرب /الثــاين

وبوناغانــا، مــع أن ) أوغنــدا(ضــمن فريــق ميثلــها يف مهمــة إىل كيــسورو ) الكونغــو الدميقراطيــة
ية، كما أمجع أعضاؤها، على كافة األنشطة اليت متارسـها هـذه احلركـة مـن     األهم أن تركز اآلل 

ولقد أثار هذا القرار موجة عارمة من اخلالفات بينـه وبـني أحـد              . أعمال هنب وقتل واغتصاب   
  ممثلي مجهورية الكونغو الدميقراطية يف اآللية؛
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شتركة مــارس يف غومــا، أشــاد قائــد اآلليــة املــ / آذار٢٣وأثنــاء وجــود حركــة   )ج(  
! أهنئـك  ”:يف فنـدق كـاريبو، وقـال لـه        ) ماكينغـا سـلطاين   ( املوسعة للتحقق بقائد هذه احلركة    

 حبــضور ٢٠١٢نــوفمرب /تــشرين الثــاين ٢٦ولقــد حــصل ذلــك يف . *“لقــد أبليــَت بــالء حــسناً
واسـتغرب أعـضاء اآلليـة    . أعضاء آخرين يف اآللية، ما عدا ممثلي مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة       

فقائــد اآلليــة املــشتركة املوســعة للتحقــق أعــرب عــن استحــسانه لــسقوط . ه بــه قائــدهممــا تفــوَّ
ولقــد أشــاد مباكينغــا، بعبــارات أخــرى، بعــد هزميــة فــصيل رونيغــا إبــان االنــشقاق يف     . غومــا

  مارس؛/ آذار٢٣صفوف حركة 
، وفيمــا كــان يف طريقــه إىل منطقــة مجاعــة     ٢٠١٣يونيــه / حزيــران٢٥ويف   )د(  

مـاي شـيتاين، أكـد املعـين بـاألمر ألحـد ممثلـي مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة مـن أعـضاء                         ماي
. القــوات الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا مــارس، بــل/ آذار٢٣إن عــدوكم لــيس حركــة ”: اآلليــة

وهـذا  ( “... مارس مـن تلقـاء نفـسها      / آذار ٢٣ستستسلم حركة   فهامجوا هذه القوات أوالً، و    
وهلذا الغرض، أشاد ببسالة إينوسـان كاينـا   ). مارس/ آذار ٢٣الكالم وارد أيضاً يف بيان حركة       

 -مـارس املنتـشرة علـى حمـور كيبـايت           / آذار ٢٣ومبونيزا، ومها قائـدا الوحـدات التابعـة حلركـة           
ى دراية تامة باألسـاليب املتبعـة يف حـرب العـصابات            مونيجي قرب مدينة غوما، وقال إهنما عل      

  مارس؛/ آذار٢٣وبوسعهما صّد أي قوة تشارك يف مسرح العمليات العسكرية ضد حركة 
ومل يعـــر اهتمامـــاً بـــشأن عـــودة بعـــض اجلنـــود التـــابعني لفـــصيل رونيغـــا إىل     )هـ(  

وعلـى العكـس، فقـد صـرَّح        . بروانـدا إثـر هزميتـهم      رومانغابو، الذين كـانوا يعيـشون يف املنفـى        
إهنــــم عناصــــر مــــن حركــــة ”: ٢٠١٣أبريــــل / نيــــسان٢٤يــــة عقــــد يف أثنــــاء اجتمــــاع لآلل

مارس، وزعيمهم بوسـكو نتاغانـدا يف الهـاي، وعـودهتم ال تـدعو لالسـتغراب نظـراً                  /آذار ٢٣
ويف تلــك . “هم، وأي حتقــق مــن ذلــك لــيس ضــرورياً إىل أهنــم كونغوليــون عائــدون إىل ديــار 

الفتـــرة، نقلـــت وســـائط اإلعـــالم الروانديـــة أن مقـــاتلي فـــصيل رونيغـــا انـــسحبوا إىل منطقـــة    
  ، وذلك للتعتيم على عودهتم؛)رواندا(جيكونغورو 

، عقـــب اجتمــــاع اآلليـــة مـــع ميليــــشيات    ٢٠١٣يونيـــه  / حزيـــران ٢٦ويف   )و(  
غايـة وأن بإمكاهنـا     مـارس منظمـة تنظيمـاً جيـداً لل        / آذار ٢٣مـاي شـيتاين، قـال إن حركـة           ماي

  اجتياح اجلزء الشرقي بأكمله من مجهورية الكونغو الدميقراطية؛
 إىل موقــع إعــادة التــوطني   ٢٠١٣يوليــه / متــوز١٣ولــدى القيــام بزيــارة يف     )ز(  

الكونغــويل يف بونــديبودجو، أجــاز قائــد اآلليــة لنفــسه التوجــه إىل هيئــة أركــان الكتيبــة التابعــة   
وغندية اليت حتافظ على أمـن احلـدود، حلـث القـوات األوغنديـة علـى                لقوات الدفاع الشعبية األ   

 
  

 ).“Congratulations!!! You did a good job”(وردت باإلنكليزية يف النص األصلي   *  
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مهامجة حتالف القـوى الدميقراطيـة داخـل أراضـي مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة إذا مـا اقتـرب              
  اخلطر من احلدود، وذلك حىت بدون موافقة السلطات الكونغولية؛

امـة   األركـان الع   ، وأثناء اجتماع لقادة هيئـات     ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٢٨ويف    )ح(  
 إىل أن القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطيـة تتعـاون مـع          يف نريويب، ملَّح هذا الضابط    

 مــاي نيــاتورا وإىل أنــه مل يــسمع أبــداً بــأي مواجهــة حــصلت بــني القــوات         -مجاعــة مــاي  
قلـل كـذلك    ولقد  . الدميقراطية لتحرير رواندا والقوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية       

من أمهية القدرات التشغيلية للقوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية علـى دحـر حركـة            
  مارس من تالل كيبايت؛/ آذار٢٣

ولقد اتسم مبوقفه املتحيز وتغاضيه عن معاقبة بعض الضباط الروانديني الـذين              )ط(  
  ربَّرة؛أظهروا عدم انضباط برفضهم الذهاب يف مهمات حتقق ألسباب غري م

مثـل  (ولذا، يتبني أنه كلما أقدمت روانـدا علـى أعمـال تـستحق عليهـا اللـوم                    )ي(  
النشر غري املعهود وغري التقليدي جلنود تـابعني لقـوات الـدفاع عـن روانـدا بقـرب احلـدود مـع                      
ــة         ــر حلركـ ــم مباشـ ــدمي دعـ ــه تقـ ــرض منـ ــبني أن الغـ ــذي تـ ــة الـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ مجهوريـ

 علــى الــدوام أن هــذه األعمــال إمنــا هتــدف إىل احلفــاظ علــى الــسالمة  ، اعتــرب)مــارس/آذار ٢٣
اإلقليمية لذلك البلد إزاء هتديد القوات الدميقراطية لتحرير رواندا، مع أن املنـاطق الـيت تـسيطر                 

أمـا حـني يتعلـق األمـر        . مـارس / آذار ٢٣عليها هذه القوات تقع يف الواقع حتت سيطرة حركـة           
مهورية الكونغو الدميقراطية يف مدينة غوما ونواحيهـا، فهـو ال يـأيت    بانتشار القوات املسلحة جل  

على ذكر السالمة اإلقليمية ألراضي مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة علـى اإلطـالق بـل يقـول،                    
إن ذلك يعد انتهاكاً لإلعالن الـصادر عـن رؤسـاء الـدول األعـضاء يف                 على العكس من ذلك،   

 بـشأن نـشر     ٢٠١٢نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢٤حريات الكربى يف    املؤمتر الدويل املعين مبنطقة الب    
  كتيبة واحدة يف غوما؛

، اعترب قائـد اآلليـة أن مـا بـدر مـن املقـدم إينوسـان                 ٢٠١٣مايو  / أيار ٢٠ويف    )ك(  
مـارس، مـن هتديـد شـفوي خبطـف أحـد ممثلـي              / آذار ٢٣يف حركـة     كاينا، وهـو أحـد الـضباط      

ا يف اآلليـة أمـٌر جيـب عـدم أخـذه يف احلـسبان بـل األحـرى         مجهورية الكونغو الدميقراطية وترتاني 
  التستر عليه والتقليل من أمهيته؛

مـارس يف املنـاطق     / آذار ٢٣وخالل االجتماعات اليت عقدهتا اآللية مع حركة          )ل(  
اخلاضعة لسيطرة تلك احلركة، كان قائد اآللية خيصص بعض الوقت للتحدث على انفـراد مـع                

  االجتماع جبميع ممثلي اآللية؛كوادر هذه احلركة قبل 
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ويعقد قائـد اآلليـة مـسبقاً اجتماعـات مغلقـة مـع ممثلـي روانـدا قبـل أن يلتقـي                        )م(  
  مبمثلي اآللية يف إطار اجتماعات تكون مواقفهم واستنتاجاهتم فيها معروفة؛

تيــسري إصــدار تقريــرين  عــدم قدرتــه علــىيف  ،الفريــق الروانــديولقــد أظهــر   )ن(  
ويتعلـق األمـر   . محاساً زائداً لالحتفاظ هبما وعـدم احتـرام لـسائر أعـضاء اآلليـة              ،يتهمان رواندا 

مارس وبتقرير عـن اجتمـاع اآلليـة        / آذار ٢٣بتقرير عن عملية هنب مدينة غوما على يد حركة          
بقائد ميليشيا مـاي مـاي لتحـالف الـوطنيني مـن أجـل كونغـو حـرة وذي سـيادة بقيـادة اللـواء                         

  .جانفييه كارايري
    

  االستنتاجات  - لثا ثا  
يتبني لدى استعراض جمموعة الدالئل املـذكورة أعـاله أن هـذا الـضابط أسـاء الـسلوك                    

وارتكــب أخطــاًء أثنــاء توليــه قيــادة هيئــة إقليميــة عــسكرية تابعــة للمــؤمتر الــدويل املعــين مبنطقــة  
. بـني الـدول   البحريات الكـربى مـن املفتـرض هبـا أن تتحلـى باحليـاد إلعـادة بنـاء الثقـة املتبادلـة                       

  .وهلذا السبب، فإننا نطعن يف أهليته
  لوبا نتامبوألكسندر ) توقيع(

  نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الوطين
  


	رسالة مؤرخة 4 أيلول/سبتمبر 2013 موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم لجمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الأمم المتحدة
	بناءً على تعليمات من حكومتي، يشرفني أن أزود مجلس الأمن بتوضيحاتٍ رفعاً للالتباس الذي أثارته المعلومات غير الدقيقة المعمَّمة بشأن قائد الآلية المشتركة الموسعة للتحقق.
	فهذه الآلية التي أنشأها المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى على مستوى منطقة البحيرات الكبرى والتي بدأ العمل بها منذ أيلول/سبتمبر 2012 بهدف التحقق من جميع الادعاءات الواردة من الدول الأعضاء، وضعت تحت قيادة العميد جفري موهيسي بارابا الذي يحمل الجنسية الأوغندية.
	ونتيجة تراكم الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها العميد جفري موهيسي بارابا أثناء أداء مهامه، فإن جمهورية الكونغو الديمقراطية طعنت في أهليته ولكنها لم تعلن أنه شخص غير مرغوب فيه، وذلك في اجتماع لوزراء دفاع الدول الأعضاء في المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى، الذين التقوا على هامش أعمال قمة رؤساء الدول الأعضاء في المؤتمر التي عقدت في 31 تموز/يوليه 2013 في نيروبي.
	وتجدر الإشارة إلى أن الآلية تواصل عملها بشكل طبيعي بقيادة نقيبٍ من جمهورية الكونغو (برازافيل). ولقد توجهت الآلية بإشرافه في الآونة الأخيرة إلى مونيجي وغوما (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، وإلى رواندا، لإجراء تحقيقات.
	ويجد المجلس طيه، لما في ذلك من فائدة ترجى، المذكرة التي عرض فيها ألكسندر لوبا نتامبو، نائب الرئيس ووزير الدفاع لجمهورية الكونغو الديمقراطية، هذا الطعن في الأهلية على نظرائه (انظر المرفق).
	وأرجو ممتناً أن تتفضلوا بتعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما من وثائق مجلس الأمن.
	(توقيع) إينياس غاتا مافيتاالسفيرالممثل الدائم
	مرفق الرسالة المؤرخة 4 أيلول/سبتمبر 2013 الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم لجمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الأمم المتحدة
	الموقف المتحيز لقائد الآلية المشتركة الموسعة للتحقق
	أولاً - مقدمة

	منذ إنشاء الآلية المشتركة الموسعة للتحقق في أيلول/سبتمبر 2012، راكم قائدها، العميد جفري موهيسي بارابا، الذي يحمل الجنسية الأوغندية، أخطاء جسيمة ودلائل عديدة تدريجياً تشير إلى تحيزه لتمرد حركة 23 آذار/مارس. وتجلى هذا الموقف على الدوام خلال الاجتماعات الداخلية للآلية واجتماعات رؤساء هيئات الأركان العامة للدول الأعضاء في المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى، وكذلك علناً خلال الاجتماعات التي عقدتها هذه الآلية مع حركة 23 آذار/مارس وجماعات مسلحة أخرى.
	ثانيا - الأدلة

	(أ) في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 بكمبالا، وخلال اجتماع لرؤساء هيئات الأركان العامة للدول الأعضاء في المؤتمر، بدر من قائد الآلية ما يلي من كلام غير لائق:
	”إن حركة 23 آذار/مارس أفضل تنظيماً من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية من الناحيتين العسكرية والانضباطية؛ إن 70 في المائة من عناصر القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية لا يستوفون الشروط اللازمة لكي يكونوا جنوداً. أما الباقون الذي يفتقرون إلى التدريب الكافي، أي نسبة 30 في المائة، فيمكن إعادة تدريبهم؛ إن قادة القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية مشتتو الذهن للغاية في الميدان ولا يضعون نصب أعينهم سوى رواندا التي يريدون شنَّ هجوم عليها، مع العلم أنهم عاجزون عن إلحاق هزيمة بالجماعات المسلحة“؛
	(ب) عندما أحكمت حركة 23 آذار/مارس سيطرتها على مدينة غوما في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، فضل قائد الآلية أن يرسل أحد أعضاء الآلية (وهو ممثل جمهورية الكونغو الديمقراطية) ضمن فريق يمثلها في مهمة إلى كيسورو (أوغندا) وبوناغانا، مع أن الأهم أن تركز الآلية، كما أجمع أعضاؤها، على كافة الأنشطة التي تمارسها هذه الحركة من أعمال نهب وقتل واغتصاب. ولقد أثار هذا القرار موجة عارمة من الخلافات بينه وبين أحد ممثلي جمهورية الكونغو الديمقراطية في الآلية؛
	(ج) وأثناء وجود حركة 23 آذار/مارس في غوما، أشاد قائد الآلية المشتركة الموسعة للتحقق بقائد هذه الحركة (ماكينغا سلطاني) في فندق كاريبو، وقال له: ”أهنئك! لقد أبليتَ بلاء حسناً“*. ولقد حصل ذلك في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 بحضور أعضاء آخرين في الآلية، ما عدا ممثلي جمهورية الكونغو الديمقراطية. واستغرب أعضاء الآلية ما تفوَّه به قائدهم. فقائد الآلية المشتركة الموسعة للتحقق أعرب عن استحسانه لسقوط غوما. ولقد أشاد بماكينغا، بعبارات أخرى، بعد هزيمة فصيل رونيغا إبان الانشقاق في صفوف حركة 23 آذار/مارس؛
	* وردت بالإنكليزية في النص الأصلي (”Congratulations!!! You did a good job“).
	(د) وفي 25 حزيران/يونيه 2013، وفيما كان في طريقه إلى منطقة جماعة ماي ماي شيتاني، أكد المعني بالأمر لأحد ممثلي جمهورية الكونغو الديمقراطية من أعضاء الآلية: ”إن عدوكم ليس حركة 23 آذار/مارس، بل القوات الديمقراطية لتحرير رواندا. فهاجموا هذه القوات أولاً، وستستسلم حركة 23 آذار/مارس من تلقاء نفسها ...“ (وهذا الكلام وارد أيضاً في بيان حركة 23 آذار/مارس). ولهذا الغرض، أشاد ببسالة إينوسان كاينا ومبونيزا، وهما قائدا الوحدات التابعة لحركة 23 آذار/مارس المنتشرة على محور كيباتي - مونيجي قرب مدينة غوما، وقال إنهما على دراية تامة بالأساليب المتبعة في حرب العصابات وبوسعهما صدّ أي قوة تشارك في مسرح العمليات العسكرية ضد حركة 23 آذار/مارس؛
	(هـ) ولم يعر اهتماماً بشأن عودة بعض الجنود التابعين لفصيل رونيغا إلى رومانغابو، الذين كانوا يعيشون في المنفى برواندا إثر هزيمتهم. وعلى العكس، فقد صرَّح أثناء اجتماع للآلية عقد في 24 نيسان/أبريل 2013: ”إنهم عناصر من حركة 23 آذار/مارس، وزعيمهم بوسكو نتاغاندا في لاهاي، وعودتهم لا تدعو للاستغراب نظراً إلى أنهم كونغوليون عائدون إلى ديارهم، وأي تحقق من ذلك ليس ضرورياً“. وفي تلك الفترة، نقلت وسائط الإعلام الرواندية أن مقاتلي فصيل رونيغا انسحبوا إلى منطقة جيكونغورو (رواندا)، وذلك للتعتيم على عودتهم؛
	(و) وفي 26 حزيران/يونيه 2013، عقب اجتماع الآلية مع ميليشيات ماي ماي شيتاني، قال إن حركة 23 آذار/مارس منظمة تنظيماً جيداً للغاية وأن بإمكانها اجتياح الجزء الشرقي بأكمله من جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
	(ز) ولدى القيام بزيارة في 13 تموز/يوليه 2013 إلى موقع إعادة التوطين الكونغولي في بونديبودجو، أجاز قائد الآلية لنفسه التوجه إلى هيئة أركان الكتيبة التابعة لقوات الدفاع الشعبية الأوغندية التي تحافظ على أمن الحدود، لحث القوات الأوغندية على مهاجمة تحالف القوى الديمقراطية داخل أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية إذا ما اقترب الخطر من الحدود، وذلك حتى بدون موافقة السلطات الكونغولية؛
	(ح) وفي 28 حزيران/يونيه 2013، وأثناء اجتماع لقادة هيئات الأركان العامة في نيروبي، لمَّح هذا الضابط إلى أن القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية تتعاون مع جماعة ماي - ماي نياتورا وإلى أنه لم يسمع أبداً بأي مواجهة حصلت بين القوات الديمقراطية لتحرير رواندا والقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية. ولقد قلل كذلك من أهمية القدرات التشغيلية للقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية على دحر حركة 23 آذار/مارس من تلال كيباتي؛
	(ط) ولقد اتسم بموقفه المتحيز وتغاضيه عن معاقبة بعض الضباط الروانديين الذين أظهروا عدم انضباط برفضهم الذهاب في مهمات تحقق لأسباب غير مبرَّرة؛
	(ي) ولذا، يتبين أنه كلما أقدمت رواندا على أعمال تستحق عليها اللوم (مثل النشر غير المعهود وغير التقليدي لجنود تابعين لقوات الدفاع عن رواندا بقرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي تبين أن الغرض منه تقديم دعم مباشر لحركة 23 آذار/مارس)، اعتبر على الدوام أن هذه الأعمال إنما تهدف إلى الحفاظ على السلامة الإقليمية لذلك البلد إزاء تهديد القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، مع أن المناطق التي تسيطر عليها هذه القوات تقع في الواقع تحت سيطرة حركة 23 آذار/مارس. أما حين يتعلق الأمر بانتشار القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية في مدينة غوما ونواحيها، فهو لا يأتي على ذكر السلامة الإقليمية لأراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية على الإطلاق بل يقول، على العكس من ذلك، إن ذلك يعد انتهاكاً للإعلان الصادر عن رؤساء الدول الأعضاء في المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 بشأن نشر كتيبة واحدة في غوما؛
	(ك) وفي 20 أيار/مايو 2013، اعتبر قائد الآلية أن ما بدر من المقدم إينوسان كاينا، وهو أحد الضباط في حركة 23 آذار/مارس، من تهديد شفوي بخطف أحد ممثلي جمهورية الكونغو الديمقراطية وتنزانيا في الآلية أمرٌ يجب عدم أخذه في الحسبان بل الأحرى التستر عليه والتقليل من أهميته؛
	(ل) وخلال الاجتماعات التي عقدتها الآلية مع حركة 23 آذار/مارس في المناطق الخاضعة لسيطرة تلك الحركة، كان قائد الآلية يخصص بعض الوقت للتحدث على انفراد مع كوادر هذه الحركة قبل الاجتماع بجميع ممثلي الآلية؛
	(م) ويعقد قائد الآلية مسبقاً اجتماعات مغلقة مع ممثلي رواندا قبل أن يلتقي بممثلي الآلية في إطار اجتماعات تكون مواقفهم واستنتاجاتهم فيها معروفة؛
	(ن) ولقد أظهر الفريق الرواندي، في عدم قدرته على تيسير إصدار تقريرين يتهمان رواندا، حماساً زائداً للاحتفاظ بهما وعدم احترام لسائر أعضاء الآلية. ويتعلق الأمر بتقرير عن عملية نهب مدينة غوما على يد حركة 23 آذار/مارس وبتقرير عن اجتماع الآلية بقائد ميليشيا ماي ماي لتحالف الوطنيين من أجل كونغو حرة وذي سيادة بقيادة اللواء جانفييه كارايري.
	ثالثا - الاستنتاجات

	يتبين لدى استعراض مجموعة الدلائل المذكورة أعلاه أن هذا الضابط أساء السلوك وارتكب أخطاءً أثناء توليه قيادة هيئة إقليمية عسكرية تابعة للمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى من المفترض بها أن تتحلى بالحياد لإعادة بناء الثقة المتبادلة بين الدول. ولهذا السبب، فإننا نطعن في أهليته.
	(توقيع) ألكسندر لوبا نتامبونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الوطني

