
����زت ال��وث��ائ��ق ال��ج��دي��دة ال��ت��ي نشرها 
ّ
رك

م���وق���ع »وي��ك��ي��ل��ي��ك��س« ع���ن ت���ون���س على 
الرئيس  الفساد املستشري داخل عائلة 
ع���ل���ي، وخصوصًا  ب����ن  ال���ع���اب���دي���ن  زي�����ن 
ال���ت���ي أشارت  ل���ي���ل���ى،  ل���ن���اح���ي���ة زوج����ت����ه 
التونسي لها،  إلى كره الشعب  الوثائق 
أن تونس  امل��واط��ن��ن رأى  أح��د  إن  حتى 

تحّولت إلى بلد املافيا. 
إح�����دى ال���وث���ائ���ق ال����ص����ادرة ب��ت��اري��خ 23 
السفير  ك��ت��ب��ه��ا   ،2008 ع������ام  ح�����زي�����ران 
روبرت جوديك، تقول إن مؤشر منظمة 
أن  أظهر   ،2007 لعام  الدولية  الشفافية 
ال��ف��س��اد ف���ي ت���ون���س ي������زداد س������وءًا. فمن 
أصل 179 بلدًا، احتلت تونس املرتبة 61 
املرتبة 43  عام 2007، فيما كانت تحتل 

عام 2005. 
وقال إن اتصاالتنا تشير إلى أن الوضع 
يسير في االتجاه الخاطئ. ولدى إشارته 
إل��ى زي��ادة التضخم، ق��ال مازحًا: »حتى 

قيمة الرشى ارتفعت«. 
ال��وث��ي��ق��ة ع��ل��ى زوج�����ة الرئيس  �������زت 

ّ
ورك

إل���ى عائلة  ال��ت��ي تنتمي  ع��ل��ي،  ب��ن  ليلى 
التونسيون  ي����رى  ح��ي��ث  ال���ط���راب���ل���س���ي، 
أن��ه��ا ت��ن��ت��ه��ك ال��ن��ظ��ام ان��ت��ه��اك��ًا صارخًا، 
 شقيق 

ّ
م����ا ي��ج��ع��ل��ه��ا م����ك����روه����ة. وي����ع����د

فسادًا  األكثر  طرابلسي،  بلحسن  ليلى، 
وت���ورط���ًا ف��ي م��ش��اري��ع ف���اس���دة، واألكثر 
ال��رش��ى. وتعطي  اب��ت��زازًا للحصول على 
 آخ��ر عن حصول ليلى بن 

ً
الوثيقة مثال

علي على أرض في قرطاج و1.5 مليون 
قرطاج  م��درس��ة  لتشييد  أميركي  دوالر 
باعت  أن  كانت  النتيجة  أن   

ّ
إال الدولية، 

ليلى املدرسة ملستثمرين بلجيكين. 
وتضيف الوثيقة أنه في عام 2006، سرق 
م��ع��اذ وع��م��اد ال��ط��راب��ل��س��ي ي��خ��ت��ًا لرجل 

األعمال الفرنسي برونو روجيه. 
وفي وثيقة أخ��رى، كتب السفير روبرت 
أنه   2009 ع�����ام  ت���م���وز   17 ف����ي  غ����ودي����ك 
»يجب على تونس أن تكون حليفًا مقّربًا 
م����ن ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة، ل��ك��ن��ه��ا ليست 
القيم  أن��ن��ا نتشاطر بعض  ف��رغ��م  ك��ذل��ك. 
األساسية، ورغم أنها بلد يتمتع بسجل 
ال��ت��ن��م��ي��ة، إال أن لديها  ف���ي م��ج��ال  ق���وي 

مشاكل كبيرة. 
أصبح  علي  ب��ن  العابدين  زي��ن  الرئيس 
ب، وليس 

ّ
كبيرًا في السن، نظامه متصل

التونسيون  ل����ه.  واض�����ح  خ��ل��ي��ف��ة  ه���ن���اك 
الحرية  إل���ى  االف��ت��ق��ار  بسبب  محبطون 
األسرة  داخ��������ل  وال����ف����س����اد  ال���س���ي���اس���ي���ة 
البطالة.  م���ع���دالت  وارت����ف����اع  ال���ح���اك���م���ة، 
ل تهديدًا مستمرًا. وتتكامل 

ّ
التطرف يمث

ه���ذه امل��ش��اك��ل م���ع رف���ض ال��ح��ك��وم��ة ألي 
نصيحة أو انتقاد، عدا عن سعيها إلى 
فرض رقابة أكثر من أي وقت مضى من 

خالل الشرطة. 
وعالقاتنا  مضطربة  ت��ون��س  النتيجة: 

بها أيضًا«. 
السنوات  »خ���الل  أن���ه  السفير  وي��ض��ي��ف 
الواليات  بعثة  نجحت  املاضية،  الثالث 
مجاالت  ف�������ي  ت������ون������س  إل���������ى  امل�����ت�����ح�����دة 
لكننا  والعسكرية،  التجارية  امل��س��اع��دة 
الحكومة  ب��س��ب��ب س��ع��ي  أي���ض���ًا  ف��ش��ل��ن��ا 
إلى السيطرة على جميع اتصاالتنا في 
الحكومة والعديد من املنظمات األخرى. 
زين  رح��ي��ل  ينتظر  ت��ون��س  ف��ي  التغيير 
 ال��رئ��ي��س باراك 

ّ
ال��ع��اب��دي��ن ب��ن ع��ل��ي، ل��ك��ن
أوباما يمنح فرصًا اآلن. 

أن نفعل لالستفادة منها؟  م��اذا ينبغي 
القوي  ال���ت���رك���ي���ز  ي�����أت�����ي:  ب���م���ا  ن����وص����ي 
ال��دي��م��وق��راط��ي واحترام  ع��ل��ى اإلص����الح 
ح��ق��وق اإلن����س����ان، إش�����راك ال��ح��ك��وم��ة في 
امل���ش���ت���رك، بما  ال��ق��ض��اي��ا ذات االه���ت���م���ام 
ف��ي ذل��ك ال��ت��ج��ارة واالس��ت��ث��م��ار، والشرق 
األوس����ط، وال��دم��ج م��ع امل��غ��رب، والبحث 
عن وسائل جديدة لبناء األمن والتعاون 

برنامج  طريق  ع��ن  )ليس  االستخباري 
التمويل العسكري الخارجي(«. 

التقدم  »رغ�������م  أن������ه  ال���وث���ي���ق���ة  وت����اب����ع����ت 
االق���ت���ص���ادي واالج��ت��م��اع��ي ف���ي تونس، 
 أن سجلها في مجال الحريات فقير. 

ّ
إال

تونس هي دولة بوليسية، مع القليل من 
يحكم  واض��ح��ة:  املشكلة  التعبير.  حرية 
م��ن��ذ 22 عامًا.  ن��ف��س��ه  ال���رئ���ي���س  ت���ون���س 

وليس لديه خلف. 
ورغم أن زين العابدين بن علي يستحق 
الثناء الستمراره في تطبيق العديد من 
بورقيبة،  للرئيس  التقدمية  السياسات 
الشعب  م������ع  ال�����ت�����واص�����ل  ف����ق����د  أن��������ه  إال 

الحكومة تعتمد على أجهزة  التونسي. 
ال��س��ي��ط��رة والتركيز  أج����ل  م���ن  ال��ش��رط��ة 
على الحفاظ على السلطة، والفساد في 

الدائرة الداخلية آخذ في االزدياد«. 
السياسة  ف����ي  أن�����ه  ال���وث���ي���ق���ة  وأض����اف����ت 
 ،

ً
معتدال دورًا  ت��ون��س  ت 

ّ
أد ال��خ��ارج��ي��ة، 

العربية  امل����ق����اط����ع����ة  رف�����ض�����ت  ب����ع����دم����ا 
للبضائع اإلسرائيلية، رغم أنها قطعت 
ع��الق��ات��ه��ا م��ع إس��رائ��ي��ل ف��ي ع���ام 2000، 
علمًا بأنهم شاركوا في مناقشات هادئة 

مع مسؤولن إسرائيلين. 
الواليات  ب��ن  بالعالقة  يتعلق  م��ا  وف��ي 
امل��ت��ح��دة وت���ون���س، ت��ش��ي��ر ال��وث��ي��ق��ة إلى 
السلبيات،  أم�����ا  أه���������داف.  ع�����دة  إن����ج����از 
الوكالة  ب�����رام�����ج  رف�������ض  ف�����ي  ف���ت���م���ث���ل���ت 
ملساعدة  ال���دول���ي���ة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  األم���ي���رك���ة 

الشباب. 
وفي وثيقة أخرى صدرت في 3 آذار عام 
لقاء جمع زين  ع��ن  2008، كتب ج��ودي��ك 
ال��ذي تحدث  العابدين ودايفيد وول��ش، 
ال��رئ��ي��س األميركي   إن 

ً
ق���ائ���ال إي�����ران  ع���ن 

ه����ا ت����ه����دي����دًا أمس 
ّ

ج��������ورج ب������وش ي����ع����د
واليوم وغدًا، مشيرًا إلى وجود إشارات 
ع��ل��ى إي��ج��اب��ي��ة ال��ع��ق��وب��ات، ف���واف���ق زين 

العابدين. 
الغربية،  ب���ال���ص���ح���راء  ي��ت��ع��ل��ق  م���ا  وف����ي 
ق���ال ب��ن ع��ل��ي إن ال��ج��زائ��ر ه��ي املسؤولة 
 
ً
عن امل��أزق املستمر. فوافق وول��ش قائال

التقدم  القضية تعترض طريق  ه��ذه  إن 
ف����ي امل���ن���ط���ق���ة، م��ض��ي��ف��ًا أن�����ه ي���ج���ب على 
ال��ج��زائ��ري��ن أن ي��ق��ب��ل��وا ب��أن��ه ل���ن تكون 
ه��ن��اك دول����ة ف��ي ال��ص��ح��راء. وأش����ار زين 
ال��ع��اب��دي��ن إل���ى س���ع���ادة ت��ون��س لكونها 
ج���زءًا م��ن امل��غ��رب ال��ع��رب��ي وليست جزءًا 

من بالد الشام أو الخليج. 
»متفّجر«،  م��ص��ر  ف��ي  ال��وض��ع  أن  ورأى 
سيتولى   

ً
آج��������ال أو   

ً
»ع�����اج�����ال م���ض���ي���ف���ًا 

اإلخ�����وان امل��س��ل��م��ون ال��ح��ك��م«. وت���اب���ع أن 

»ال���ي���م���ن وال���س���ع���ودي���ة ي���واج���ه���ان أيضًا 
مشاكل حقيقية. املنطقة متفّجرة«. 

وس��������أل وول��������ش ع�����ن وج����ه����ة ن����ظ����ر زين 
العربية  والقمة  بشأن سوريا  العابدين 
امل��ق��ت��رح��ة، ف��ق��ال إن س��وري��ا ه��ي مصدر 
قلق، وتعمل ملصلحة إيران التي تؤّجج 
امل��ش��اك��ل اإلق��ل��ي��م��ي��ة، م��ش��ي��رًا إل����ى أن����ه ال 
حاجة إلى القمة من دون وجود الرئيس 

اللبناني. 
)األخبار( 

إيران: حين تختلط السياسة بالرياضة 
ذك��������رت وث���ي���ق���ة أم����ي����رك����ّي����ة ص���������ادرة في 
أيام  ث���الث���ة  ق��ب��ل  أي   ،2009 ح����زي����ران   9
م���ن م��وع��د االن��ت��خ��اب��ات ف���ي إي������ران، »أن 
األربعة  امل�����رش�����ح�����ن  ب������ن  امل������ن������اظ������رات 
ل��ل��رئ��اس��ة اإلي���ران���ي���ة )م���ح���م���ود أحمدي 
ن���ج���اد وم��ح��س��ن رض���ائ���ي وم���ي���ر حسن 
م����وس����وي وم����ه����دي ك����روب����ي، رف���ع���ت من 
الوتيرة العاطفية خالل أسبوع، وعشّية 
الوطني »مللي«  املنتخب  املباريات بن 
ال����ت����ي تتعلق  ال����ق����دم واإلم������������ارات  ل����ك����رة 
يزيد  أن  يمكن  العالم،  ك��أس  بتصفيات 
ع����دد غ��ي��ر ال���راض���ن ع���ن ن���ج���اد ق��ب��ل 36 

ساعة من بدء االقتراع«. 

ع بأن الرئيس 
ّ
وتبّرر الوثيقة هذا التوق

نجاد عمل بنفسه جاهدًا على تأسيس 
فريق إيراني محبوب »فريق مللي«، أي 
التكتيك  أع��ط��ى  فيما  ال��وط��ن��ي،  ال��ف��ري��ق 
)ال�����ذي ات��ب��ع��ه ال���ف���ري���ق( ن��ت��ي��ج��ة عكسية 
»نحس«  ب� ن���ج���اد  ���ه���م 

ّ
ات ح���ن  آذار،  ف���ي 

الفريق  امل����ب����اري����ات، م���ن خ����الل خ���س���ارة 
اإليراني أمام السعودية، بمجرد دخول 

نجاد امللعب. 
الحدث،  ه����ذا  أن  ال����ى  ال��وث��ي��ق��ة  وت��ش��ي��ر 
لفريق  متوقعة  غير  إل��ى جانب خسارة 
امل��ص��ارع��ة ال��وط��ن��ي، ف��ي وق��ت سابق من 
ف��ّج��ر ع��اص��ف��ة ح��ام��ي��ة من  ع���ام )2009(، 
الهاتف  رس��ائ��ل  تناقلتها  ال��ت��ي  ال��ن��ك��ات 
تحّمل  وال����ت����ي  واإلن�����ت�����رن�����ت،  امل����ح����م����ول 
مسؤولية  ش��خ��ص��ي��ًا  ن����ج����اد  ال����رئ����ي����س 

خسارة الفريقن. 
وأشارت الوثيقة الى أن احتمال خسارة 
إي���ران أم���ام اإلم����ارات ف��ي ط��ه��ران ف��ي 10 
حزيران، قد يكون سببًا إضافيًا إلضعاف 
نجاد وسط اإليرانين املهووسن بكرة 

القدم. 
وتشير الوثيقة األميركية إلى أن الرئيس 
اإلي������ران������ي، ب���م���س���اع���دة ح���ف���ي���د آي�����ة الله 
السيد  الخميني،  امل��وس��وي(  ال��ل��ه  )روح 
ف����ي حزيران  ال��خ��م��ي��ن��ي، ض���غ���ط  ح���س���ن 
ك���رة القدم  ب��ن��ج��اح ع��ل��ى »ات���ح���اد   ،2008
ف��ي ال��ج��م��ه��وري��ة اإلس��الم��ي��ة ف��ي إيران« 
م���ن أج���ل إن���ه���اء ق����رار وق���ف ال��ن��ج��م علي 
ك��ري��م��ي، ع���ن ال��ل��ع��ب، ت��م��ه��ي��دًا ملشاركته 
ك����أس العالم مل���ب���اري���ات  امل��ص��ن��ف��ن  ب���ن 

 .2010
إن����ه »وف���ق���ًا لتقارير  ال��وث��ي��ق��ة  وت��ض��ي��ف 
صحافية، نجاد كان متورطًا على نحو 
شخصي في طرد املدرب علي دائي، بعد 
خ��س��ارة إي����ران أم���ام ال��س��ع��ودي��ة ف��ي آذار 

 .»2009
م����ن ج���ه���ة ث���ان���ي���ة، ت��ف��ي��د وث���ي���ق���ة أخرى 

في  ب���أن���ه   ،2008 أي������ار   13 ف����ي  م����ؤرخ����ة 
قوات  اكتشفت  نفسه،  العام  من  نيسان 
التحالف )االحتالل في العراق( في مخبأ 
األق��ل، قاذفتي صواريخ  بالبصرة، على 
لتها إيران 

ّ
من طراز »ميثاق �� 1« التي عد

عن النسخة الصينية األصلية من طراز 
»MANPADS 1_QW« والذي يطلق من 

على الكتف. 
إي��ران ميليشيات  هذا السالح زّودت به 
ش��ي��ع��ي��ة ع����راق����ي����ة. وي����ع����ود إن����ت����اج هذه 
ال��ق��اذف��ات ال���ى ع���ام 2003، ل��ك��ن م��ن غير 
قلت من الصن الى إيران 

ُ
املعروف متى ن

أو متى دخلت العراق. 
وتؤكد الوثيقة أننا »سعينا مع الصن 
باستمرار في قضية نقل أسلحة تقليدية 
��ن بكن على وق��ف هذا 

ّ
ال��ى إي����ران، ح��اث

النقل الذي قد يؤدي الى خطورة عالية 
غير مقبولة.

ل��ك��ن ب��ك��ن أج��اب��ت ك��امل��ع��ت��اد ب��ت��أك��ي��د أن 
الدولي،  القانون  مع  تتوافق  مبيعاتها 
وأنها تطلب من املستخدمن النهائين 
توقيع اتفاقات تلزمهم عدم توريد هذه 

األسلحة. 
هذا االكتشاف األخير ألسلحة من صنع 
صيني في العراق، يعطينا فرصة أخرى 
الصينية،  للحكومة  ق��وي  دليل  لتقديم 
ب���أن إي����ران ت��ح��ّول بطريقة غ��ي��ر شرعية 
أسلحة صينية األص���ل، وم��ن أج��ل حث 
بكن التخاذ خطوات متشددة من أجل 
املستقبل  ف����ي  ال���ت���ح���وي���الت  ه�����ذه  وق�����ف 
الى  السابقة  التحويالت  في  والتحقيق 

طهران. 
وج�������اء ف����ي ال���وث���ي���ق���ة »ن����ح����ن ن����ع����رف أن 
إي��ران زّودت أسلحة صينية ملجموعات 
والتي  وأفغانستان  العراق  في  متطرفة 
وعراقين،  أم��ي��رك��ي��ن  لقتل  اس��ت��خ��دم��ت 
ب��ع��ض ال��ش��يء ن��أخ��ذ األم����ر ع��ل��ى محمل 

.»
ّ

الجد

تتحدث إحدى وثائق 
وزارة الخارجية األميركية، 

عن عالقة السياسة 
بالرياضة وتأثيرات األخيرة 

على حظوظ الرئيس 
اإليراني، محمود أحمدي 

نجاد، في االنتخابات 
الرئاسية 

بن علي محييًا 
أنصاره
)حسن دريدي 
ــ أ ب(

سياسة6

اليوم قضية 

تونس: دولة »مافيا« وانتظار موت الرئيس

نجاد )راهب حوميندي - رويترز( 

ويكيليكس بال أسانج  الفضائح مستمرة

الشعب
يكره ليلى بن علي 

وتونس رفضت مقاطعة 
بضائع إسرائيل 
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