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اتهم بسرقة مبلغا ً يصل إلى  2.6بليون دوالر أمريكي من التونسيين
أزالمه يمكن أن يفلتوا من العدالة

لداللة على بذخه :يعتقد أن الزعيم التونسي األسبق زين العابدين بن علي وعائلته كان لديهم نمر كحيوان أليف في قصرهم على
شاطئ البحر يطعمونه أربع دجاجات يومياً.
ابن علي الذي طرد في العام  2011وعائلته وآخرون من دائرته الضيقة احتالوا على الدولة حسب التقديرات بما يتراوح بين بليون
و 2.6بليون دوالر أمريكي 1خالل فترة تزيد عن سبع سنوات ،طبقا ً لتقرير للبنك الدولي في العام .2015
يعتقد أن عشيرة ابن علي ،الذين كانوا يسيطرون على ما يقدر بخمس عوائد جميع األعمال التجارية في تونس ،قد جمعوا ثروة
قيمتها  13بليون دوالر أمريكي خالل وجوده في السلطة ،تلك األموال التي كان يمكن أن تذهب باتجاه تحسين حياة الشعب التونسي.
امتدت شبكة ابن علي لتشمل يختا ً قيمته  1.3مليون دوالر أمريكي محجوزاً في إيطاليا ،2طائرة نفاثة في سويسرا ،وعقارات في
باريس ،وفي جبال األلب ،3وفي الريفيرا الفرنسية ،وقصر في مونتلاير قيمته  2.5مليون دوالر أمريكي.4
وعلى الرغم من إنكاره المتالكه عقارات في الخارج ،5فإنه قد تم تجميد أموال تخص ابن علي في كندا ،واالتحاد األوروبي،
والمملكة المتحدة ،وسويسرا .تعمل السلطات السويسرية على إعادة  40مليون دوالر أمريكي تم إخفاؤها هناك خالل حقبة ابن علي.
ولكن فساد ابن علي الهائل ،مثل الربيع العربي ،قد يفلت ليصبح "تاريخا ً قديماً".
قامت الحكومة التونسية مؤخراً باقتراح عفو عا ًم عن مالحقة آالف رجال األعمال وكبار المسؤولين الحكوميين الذين ساعدوا ابن
علي في فترة واليته.
إن تم إقرار قانون المصالحة االقتصادية 6فإنه سيطلب من الفاسدين أن يعيدوا األموال التي سرقوها إلى االقتصاد التونسي مقابل
إسقاط جميع التهم الموجهة ضدهم .وعالوة على ذلك فإنه سيتم منحهم حصانة من المالحقة القانونية الحقاً .ولن تطرح أسئلة .وال
حاجة لكشف الحقيقة حول ابن علي أو آخرين في اإلفادات .ولن يكون هناك نقاش عام ،ولن تكون عدالة.
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