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للجنة تقصي الحقائق حول الرشوة و الفساد بأن سفیر ) م.ل(كما أفاد السید 
باستقبال ) ال یتذكر الیوم بدقة( 2006تونس باإلمارات كلفه خالل شهر مارس 

. من تونس في اتجاه مطار دبياللذان كانا قادمین ) م.م(وزوجها ) ط.ج(المدعوة 
غیر انه لم  ،ورغم غیاب الصفة الرسمیة عن الشخصیین فقد استقبلهما بباب الطائرة

للكلفة المطلوبة من مصالح المطار لذلك نظرا یبادر بطلب فتح القاعة الشرفیة لهما 
من عدم ) ط.ج(و الحظ الدیبلوماسي غضب المدعوة ). دینار تونسي 500حوالي (

عاین أنه ) م.ل(وذكر . عة الشرفیة و عدم حضور السفیر شخصیا الستقبالهافتح القا
إن كان لدیهما ) ط.ج(و ) م.م(أن مصالح الجمارك اإلماراتیة طلبت من كل من 

بالتصریح كتابیا للمصالح الجمركیة بانه ) م.م(أشیاء ثمینة یصرحان بها، فبادر 
و افاد الدیبلوماسي بأن المعنیین . ألف أورو 500یحمل حقیبة بها مبلغ یتجاوز 

و هو أحد رجال االعمال ) ش.ع(غادرا المطار و قد كان في استقبالهما المدعو 
  . العاملین باإلمارات و هو مرتبط بعالقة وثیقة مع عائلة الرئیس السابق

و علم في ما بعد بأن السفیر . بأنه أعلم السفیر بالموضوع) م.ل(وأفاد 
ءلة من وزیر الخارجیة في ذلك التاریخ الذي طلب تحقیقا حول تعرض لتوبیخ و مسا

وذكر أنه حرر تقریرا خطیا حول الواقعة للوزیر مبررا عدم فتح القاعة . العملیة
  . وذلك دون ان یشیر إلى معلومة وجود أموال سائلة هامة لدى الشخصین ،الشرفیة

و ) ط.ج(من  بسؤال مصالح وزارة الداخلیة حول التحركات الحدودیة لكلو
غادر البالد أفادت بأن المعنین قد  2006خالل شهري فیفري و مارس ) م.م(

وهو التاریخ الذي یشتبه أن یكون   2006مارس  22في اتجاه بیروت في  التونسیة
 .یوم الواقعة خاصة و أن السفرة المعنیة للخطوط التونسیة تتجه نحو بیروت ثم دبي

الوطنیة لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد على  و بالنظر لما سبق أحالت اللجنة
  . 2011ماي  25ملفا في الغرض بتاریخ  العمومیة النیابة

  "ماریا كاري " تجاوزات أثناء تنظیم حفلین للفنانة :  12فقرة ال
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ماریا " تولت اللجنة البحث والتقصي في ملف تنظیم حفلین للفنانة العالمیة 
  .على ضوء ما توفّر من وثائق ومعلوماتوذلك  2006خالل سنة " كاري

قد تقدPم بوصفه الممثل القانوني لشركة ) ع.ع(و قد تبین أن المدعو 
لتنظیم عرضین تحییهما الفنانة  2006حوان  28أنترفال إفانتس بطلب بتاریخ 
وقد عرض الموضوع  .2006جویلیة  24و  22األمریكیة ماریا كاري یومي 
كلفة بالنظر في عقود الفنانین االجانب التي قررت على اللجنة االستشاریة الم

إضفاء الصبغة الثقافیة على العرضین و بالتالي إعفاء العرضین من جزء من 

  . االداءات  والمعالیم الموظفة على عقود الفنانین األجانب

للجنة الوطنیة لتقصي ) س.ح.ك(و قد أفاد كاتب الدولة السابق للشباب 
الفساد  بأنه كلف بإذن رئاسي باإلشراف على تنظیم الحقائق حول الرشوة و 

. الحفلتین باعتبار أن مداخیلها ستذهب لجمعیات خیریة و من أهمها جمعیة بسمة
وأكد كاتب الدولة السابق أن دوره تمثل في التنسیق و اإلشراف على الجوانب 

وأكد أنه  المتعلقة باألمن والنقل و غیرها من الجوانب التي تستوجب تدخل اإلدارة،
نظم للغرض عدید االجتماعات التي ضمت اإلطراف المعنیة بحسن التنظیم، كما 

بتقدم عملیات ) س.ع(أعلم دوریا وزیر الشباب والریاضة والمستشار بالرئاسة 
یخفي في الحقیقة مجموعة من ) ع.ع(وأكد كاتب الدولة السابق أن . التنظیم

  .یس السابقصهر الرئ) ط.ع(المدعو  من أبرزهااألشخاص 

حول دور شركته في تنظیم حفلتین للفنانة ماریا ) ع.ع(وبسؤال المدعو 
قد استغل إسم ) ط.ع(، أفاد بأن المدعو  2006كاري بملعب المنزه خالل سنة 

وأفاد بأنه  .لتنظیم حفل ماریا كاري) التي لم تتكون بعد في تاریخ الحفلة(شركته 
قد قام باعتماد اسم شركته للحصول على صكوك ) ط.ع(قد اكتشف بالصدفة بأن 

دعم من عدد من الهیاكل العمومیة یتذكر منها شركة تونس لالتصاالت التي 
ـ ألف دینار ووزارة السیاحة التي ساهمت بخالص مزوPد اإلضاءة  350ساهمت ب

. بخالص مزوPد االتصال واإلشهارودیوان الطیران المدني للمطارات الذي ساهم 
أي دور له في العملیات المالیة المتعلقة بتنظیم الحفلة المذكورة ) ع.ع( ونفى
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قد قام بفتح حساب بنكي ) ط.ع(كما أفاد بأنه علم بعد انتهاء الحفلة بأن . أعاله
بالبنك التونسي الفرنسي و ذلك الستخالص ) التي لم تتكوCن بعد(باسم الشركة 

كما ذكر كذلك أن المدعو . التي تحصل علیها بمناسبة تنظیم الحفلةالصكوك 
قد تعهCد بعملیات جمع ) ط.ع(أصیل منطقة الكرم و أحد مساعدي ) ف.ح(

كاتب الدولة لدى وزیر الریاضة ) س.ح.ك(كما أضاف أن . واستخالص الصكوك
  .في ذلك التاریخ قد ساهم في تنظیم الحفلة

 intervalleق تفید بأن التكوین القانوني لشركةبوثائ اللجنة) ع.ع( أمدوقد 
events  معتبرا  ،أي بعد أیام من تنظیم الحفلة المذكورة 2006أوت  8قد تم في

بان هذا یمثل دلیال على عدم تدخل شركته فعلیا في عملیة التنظیم و على استغالل 
لتقصي وفي هذا الخصوص، تبین للجنة الوطنیة  .السم شركته دون علمه) ط.ع(

ـو  ـأن المدع ـساد ب ـاعدي ع) (س.ع(الحقائق حول الرشوة والف ـد مس )  ط.أح
ـام في  ـد ق ـوان  1ق بإنشاء شركة ) یوما قبل تنظیم الحفلتین 50(  2006ج

، ثم قام بفتح حساب بنكي لدى البنك الفرنسي " inter ewents "تحت إسم 
الحساب الستخالص  و قد تم استعمال هذا .  701232/6 07التونسي تحت عدد 

  .یعتزم إحداثها) ع.ع(مداخیل الحفلة مستغال تشابه األسماء مع الشركة التي كان 

 2006جویلیة  18ویتبین أن شركة اتصاالت تونس قد قامت بتاریخ 
ألف دینار بالحساب المفتوح لدى البنك الفرنسي التونسي كمقابل  350بتنزیل مبلغ 

نظم حفلة ماریا كاري، و قد تمت العملیة بوصفه م) ع.ع(لعرض إستشهار قدمه 
قد ) ع.ع(و یالحظ ان ). و.م(إثر موافقة كتابیة من وزیر تكنولوجیات االتصال 

قدم إلى شركة اتصاالت تونس فاتورة بإسم شركة إنترفال إفانتس بالمبلغ طالبا أن 
ر غی ،تتم عملیة الخالص على الحساب المفتوح باسم الشركة بالبنك العربي لتونس

أن شركة اتصاالت تونس قامت بخالص المبلغ بالحساب المفتوح بإسم شركة 
في البنك الفرنسي التونسي، و یالحظ أن التحویل كان بإسم شركة ) س.ع(

intervalle events   غیر أن رقم الحساب كان یخص شركةinter ewents.  
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و یظهر من خالل كشف الحساب البنكي المفتوح لدى البنك الفرنسي 
وجود   ،" inter ewents"بإسم شركة   701232/6 07لتونسي تحت عدد ا

 27و  2006جویلیة  7عملیات تحویل و تنزیل عدیدة خالل الفترة المتراوحة بین 
ویتبین من خالل المعطیات . ملیون دینار  2,673بقیمة جملیة بلغت 2006أكتوبر 

 ،مومیة المركزیة والجهویةالمتوفرة لدى اللجنة أن عددا غیر محدد من الهیاكل الع
المنشآت العمومیة قد شارك في تمویل التظاهرة عبر خالص  العدید منإضافة إلى 

  .مزوXدین و شراء تذاكر و ذلك بتعلیمات مباشرة من رئاسة الجمهوریة

و یالحظ بعد نهایة الحفلتین وجود عملیات تحویل هامة من الحساب  
  :ما یليو ذلك ك 2006أوت  18انطالقا من یوم  

  2006أوت 18دینار بتاریخ  800002 -
 2006أوت  18دینار بتاریخ  200002 -
 2006أوت  31دینار بتاریخ  100002 -
 2006سبتمبر  6دینار بتاریخ  340002 -
 2006سبتمبر  6دینار بتاریخ  200002 -
 2006سبتمبر  14دینار بتاریخ  130002 -
 2006أكتوبر  27دینار بتاریخ   30002 -
 و غلق الحساب 2007ماي  31بتاریخ دینار    3261 -

أن المدعوین ) س.ح.ك(وحول الجوانب المالیة للحفلة، أكد كاتب الدولة 
و خاصة  ،قد تكلفا باإلشراف على الجوانب المالیة للتظاهرة) ف.ح(و ) س.ع(

وذكر أن عددا  ،منها بیع تذاكر الحفلتین و ذلك بتنسیق مع اللجنة الثقافیة الوطنیة
كما أكد أن الجوانب المالیة للحفلة لم تكن  .لم یتم خالصهم بعد الحفلة من المزوXدین

غیر  ،شفافة من حیث المداخیل أو مدى انتفاع الجمعیات الخیریة بمحصول العملیة
وقد تبین في هذا الخصوص ان . أنه ال یمتلك معلومات دقیقة حول الموضوع

اقیة إستشهار مع المدعو دیوان الطیران المدني و المطارات قد قام بإبرام اتف
بوصفه منظّم الحفلة التزم بمقتضاها الدیوان بخالص مزوXدین خدمات ) ع.ع(
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ألف دینار، كما قامت ودادیة أعوان الدیوان بشراء  255للحفلتین بقیمة حوالي 

  .دینار 20000تذكرة بقیمة  100

 .أن تنظیم حفلة ماریا كاري قد تم باستعمال واجهتینویتبی@ن مما سبق، 
و شركة إنترفال إفانتس و قد تكفّل ) ع.ع(و قد تمت باعتماد اسم االولى تنظیمیة 

وقد  .هذا األخیر بتمثیل التظاهرة في االجتماعات وبإمضاء اتفاقیات اإلستشهار
بتعلیمات من رئیس الجمهوریة السابق بالتنسیق فیما یتعلق ) س.ح.ك(تكفّل 

الواجهة الثانیة تكفلت بالجوانب ا تبین أن فیم .بالجوانب التي تستلزم تدخل اإلدارة
وقد نجحت في جمع ) ف.ح(و ) س.ع(و المدعوان ) ط.ع(و على رأسها  المالیة

مبالغ ضخمة من موارد اإلستشهار والدعم من هیاكل عمومیة مختلفة و بیع 
و قد تم تنزیل . التذاكر باعتماد مسالك التوزیع التابعة لوزارة الثقافة و الوالیات

وارد المجم@عة بحساب بنكي محدث بإسم شركة تم إحداثها بغرض التضلیل الم
  .وقد تم سحب أغلب هذه الموارد بعد انتهاء الحفلة .وبغرض التحی@ل و االستیالء

و یتبین بالتالي أن رئیس الدولة السابق قد وضع هیاكل الدولة على ذمة 
لإلثراء غیر المشروع بما مكّنه من استغالل موارد عمومیة ) ط.ع(صهره المدعو 

و ذلك بمساعدة كل من  ،تحت غطاء تظاهرة ثقافیة توج@ه مداخیلها للعمل الخیري
) ع.ع(و بإستعمال إسم منظّم الحفالت المدعو ) س.ع(و) ف.ح(المدعویین 

وتعاون من المسؤولین على ) س.ح.ك(وتنسیق إداري لكاتب الدولة السابق 
تي ساهمت في تمویل الحفلتین و خالص مختلف الهیاكل والمنشآت العمومیة ال

وبناء على ما سبق أحالت اللجنة كامل الملف على النیابة العمومیة  .المزو@دین
  . 2011أوت  27بتاریخ 

  رئیس اإلتحاد العام التونسي للشغلتجاوزات ملف یتعلق ب:  13الفقرة 
  

لقد تی@ن من خالل األبحاث التي أجرتها اللجنة أن األمین العام لإلتحاد التونسي 
رئیس الجمهوریة طالبا منه التدخل في سیر  2010دیسمبر  13للشغل، راسل في 

قضت فیها محكمة اإلستئناف بصرف تعویض لهذا ) ز.لط(قضیة جاریة بین اإلتحاد و


