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يكشف التحقيق كيف تسرق أمتعة المسافرين التونسيين وأين، عبر تتبع مسار الحقائب منذ تسليمها إلى األعوان 
انتهاء إلى عنابر الشحن، التي تعاني من ثغرة أمنية يستغلها اللصوص، وتمنع من سدها األوضاع المالية السيئة للبالد

ثغرة أمنية تتيح نهب مقتنيات التونسيين

سلب أمتعة 
المسافرين

تونس ـ بسمة بركات

فوجئت الثالثينية التونسية منال 
الجبالي، بعد وصولها من مدينة 
تونس  مطار  إلــى  الفرنسية  ليون 
قرطاج في 23 يونيو/ حزيران املاضي، على 
رقــم tu851، بأن  الوطنية  الخطوط  منت رحلة 
حقيبتها التي ظلت تنتظرها مدة طويلة بدت 
فــي منتصفها، وجـــرت ســرقــة بعض  مهشمة 
األغــــراض، منها مــالبــس أطــفــالــهــا، كما تقول 
»العربي الجديد«، مضيفة:  شقيقتها أماني، لـ
ــــرة األولــــــى، ســبــق أن ســرقــت  ــــذه لــيــســت املـ »هـ
أغراض متنوعة من حقائبها في أعوام 2015 
فيها  تضع  تعد  لم  وبالتالي  و2020،  و2017 

أي مقتنيات ثمينة«.
ما وقع للجبالي تكرر مع عشرة آخرين، وثقت 
مــعــدة التحقيق تــفــاصــيــل مــا جـــرى لــهــم عبر 
ما  ووفـــق   ،Lost and Found Tunisia صفحة 
نشروه على موقع »فيسبوك«، خالل الفترة من 
يناير/ كانون الثاني 2020 وحتى 8 يوليو/ 
ــمــــوز. وتــضــمــنــت املــــســــروقــــات مـــجـــوهـــرات،  تــ
وساعات وأجهزة موبايل، ومالبس وعطورا 
املسافرين  »ويختار لصوص حقائب  فاخرة. 
ضـــحـــايـــاهـــم عـــبـــر نـــوعـــيـــة وشــــكــــل الــحــقــائــب 
وأحـــيـــانـــا بــالــصــدفــة، فـــاألمـــر مـــوكـــول لــلــحــظ، 
أخــرى ال  الغنيمة جيدة، وأحيانا  وقــد تكون 
يتم العثور على شـــيء«، وفــق اعــتــرافــات أحد 
عــمــال نــقــل األمــتــعــة، الـــذي كـــان بــصــدد سرقة 
يقول  حسبما   ،2019 عــام  فــي  مسافر  حقيبة 
كاتب عام النقابة الجهوية ألمن مطار تونس 
الجديد«،  »العربي  لـ مؤكدا  الــورتــانــي،  أنيس 
تــســجــيــل 20 عــمــلــيــة ســرقــة خـــالل الــفــتــرة بني 
يناير وإبريل/ نيسان املاضي، وأضــاف: »تم 
بالسرقة  متلبسون  وهــم  عــمــال  على  القبض 

في ثماني عمليات«.

أين تقع السرقات؟
تــقــع ســـرقـــات األمــتــعــة عــنــد تــنــزيــلــهــا أو لــدى 
وضـــعـــهـــا فــــي عـــنـــابـــر الـــشـــحـــن )مـــســـتـــودعـــات 
الطائرات(، بحسب تحقيقات أمن املطار، كما 
املكتب  الــورتــانــي ورضــا نصري عضو  يقول 
الــديــوانــة  ألعـــوان  املــوحــدة  للنقابة  التنفيذي 
التحقيقات مع  تــؤكــده  )الـــجـــمـــارك(، وهـــو مــا 

وتمت اإلطاحة بعناصر الشبكة عبر كمائن 
ــر 2020، وتــبــني عقب  فــي أواخــ لــهــم  نصبت 
مــداهــمــة مــنــازلــهــم وجـــود املــســروقــات، التي 
وهواتف  مسافرين  وحقائب  أمتعة  شملت 
»الــعــربــي  جـــوالـــة، وفـــق الـــدالـــي، الــــذي قـــال لـــ
الــــجــــديــــد«: »هـــيـــئـــة املــحــكــمــة قــــــررت تــغــريــم 
املــتــهــمــني 60 ألـــف ديـــنـــار تــونــســي )22 ألــف 

دوالر أميركي(«.
وال تقتصر السرقات على الحاجيات الثمينة، 
بل طاولت طرودا بريدية مرسلة عبر الخطوط 
التي  عبده،  كريمة  تأكيد  بحسب  التونسية، 
أرســلــت فــي الــســابــع عشر مــن مـــارس املاضي 
أغراضا لشقيقها في السعودية لكنها وصلت 
مــنــقــوصــة، وتــقــول: »هـــذه ليست املـــرة األولـــى 
)أطعمة  تونسية  منتجات  فيها  نــرســل  الــتــي 

ومشروبات( لشقيقي وتصله ناقصة«.

كيف تقع السرقات؟
تــغــيــب كـــامـــيـــرات املـــراقـــبـــة عــــن مــســتــودعــات 
الورتاني  إليها، وفق  املــؤدي  الشحن واملسار 
التونسية  الخطوط  وتتولى شركة  ونصري، 
للخدمات األرضية التابعة للشركة األم، تأمني 
أمتعة املسافرين، وفق ناجي زيتون، آمر مطار 
تــونــس قــرطــاج الــســابــق )أقــيــل فــي 22 يونيو 
املسافرين  مسار حقائب  أن  مؤكدا  املــاضــي(، 
للناقلة  التابعني  لــأعــوان  تسليمها  من  يبدأ 
املسافر على األمتعة  الجوية ووضــع بيانات 
ثــم وزنــهــا ووضــعــهــا على الــســيــر، لتصل إلى 
غرفة الفرز، حيث تراقب آليا من قبل الديوانة، 
قبل أن يتم نقلها على عربات صغيرة من قبل 
األعــــوان وشحنها داخـــل مــســتــودع الــطــائــرة، 
وهو املسار الوحيد الذي تغيب عنه كاميرات 

املراقبة، لذا تحدث أغلب السرقات فيه. 
ويقول زيتون إن دورهــم يقتصر على توفير 
اآلليات الضرورية داخل املطار، مثل كاميرات 
والديوانة  الشرطة،  عمليات  قاعة  في  مراقبة 
وال دخل  والرقابة،  التفتيش  وتوفير وسائل 
لــهــم بــتــأمــني األمــتــعــة فـــي الــفــضــاء الــخــارجــي 
)مدرج الطائرات(، والذي يعد من اختصاص 
الناقلة الجوية. ويتفق معه نصري، قائال إن 
»اإلشكال الوحيد يبقى في الفضاء الخارجي، 
ألنـــه املــكــان الــوحــيــد الـــذي ال تــطــاولــه الــرقــابــة 

بالشكل الكافي«. 
ــنــــة شــــــؤون  وتــــــؤيــــــد مــــــا ســــبــــق رئــــيــــســــة لــــجــ
عــن حــزب قلب  النائبة  بــالــخــارج،  التونسيني 
تــونــس )أحـــد أبـــرز أقــطــاب االئــتــالف الحاكم(، 
زار  اللجنة  مــن  وفـــدا  أن  مبينة  بالليل،  ليليا 
فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط 2020  ــار فـــي األول مـــن  املـــطـ
ــلــــوقــــوف عـــلـــى الـــنـــقـــائـــص وبــــحــــث مــشــكــلــة  لــ
سرقة األمتعة، وتابعت: »كل األماكن مجّهزة 
بــكــامــيــرات مــراقــبــة بــاســتــثــنــاء عــنــبــر الشحن 
تــبــاحــثــت شخصيا  أنــهــا  ــاره«، مضيفة  ومـــسـ
مـــع عــــدد مـــن املـــســـؤولـــني بــاملــطــار والــخــطــوط 
التونسية ووزيــــر الــنــقــل مــعــز شــقــشــوق حــول 
الثغرة، لكن ال يوجد حل  تــفــادي هــذه  كيفية 
جذري، ألن تعيني مسؤولني في عنبر الشحن 
يتابعون العملية منذ بدايتها وحتى وصول 
األمتعة في كل رحلة باملطار غير ممكن عمليا، 
إذ بــالــكــاد يــتــم تــوفــيــر الــعــمــال فـــي ظـــل وقــف 
االنــتــدابــات، ولــو تــم الــذهــاب إلــى خيار وضع 
كاميرات في عنبر الشحن، فسيكون هــذا في 
طائرات الخطوط الجوية التونسية، وال يمكن 
فرضه على بقية الشركات التي تعتمد حلوال 
أخرى لتأمني أمتعتها، ومنها وضع مراقبني، 
كما أن خيار وضع كاميرات مراقبة في عنابر 

يكون  لــن  التونسية  الخطوط  طــائــرات  شحن 
إال عــنــد اقــتــنــاء طـــائـــرات جـــديـــدة، كــمــا تــقــول 

»العربي الجديد«. بالليل لـ
ــســــؤول فــــي شـــركـــة الــخــطــوط  ورغــــــم إقـــــــرار مــ
التونسية )طلب عدم كشف هويته، ألنه غير 
مخول بالتحدث لإلعالم(، بوجود ثغرات في 
عنبر الشحن يستغلها البعض للسرقة، لكنه 
يــبــرر عــدم تعيني مــراقــبــني أو اقــتــنــاء طــائــرات 
ــــزودة بــكــامــيــرات مــراقــبــة فـــي عنبر  جـــديـــدة مـ
الــتــي تمر بها شركة  املــالــيــة  بــاألزمــة  الشحن 

الخطوط الجوية التونسية.
بحسب  مريحة،  غير  بوضعية  الشركة  وتمر 
مـــا قـــالـــه الــــوزيــــر شــقــشــوق فـــي جــلــســة لجنة 
اإلصالح اإلداري، مضيفا أن خسائر تونسيار 
بــلــغــت خـــالل الــفــتــرة مـــن 2010 وحــتــى مطلع 
ــارس املـــاضـــي، 887 مــلــيــون ديـــنـــار تونسي  مــ
)319 مليون دوالر أميركي(، كما أن مديونية 
الشركة بلغت 509 ماليني دينار )183 مليون 
مليون   160( دينار  مليون   446 منها  دوالر(، 
بــضــمــان  )قــــــروض  املــحــلــيــة  لــلــبــنــوك  دوالر(، 
ــة األســــطــــول  ــزيــ ــاهــ الـــــــدولـــــــة(، مـــضـــيـــفـــا أن جــ
تـــدهـــورت فـــي ظـــل أزمــــة كــوفــيــد - 19، بسبب 
توقف عمليات الصيانة وعدم توفر السيولة 
الــكــافــيــة، قــائــال »هــنــاك تــراجــع فــي احتياطي 
الـــشـــركـــة مـــن قــطــع الـــغـــيـــار وتــعــطــل عــمــلــيــات 

التزود، نظرا لتراكم مستحقات املزودين«.

تجربة لم تستمر 
طالب النائب البرملاني زياد الهاشمي )عضو 
كــتــلــة ائـــتـــالف الـــكـــرامـــة(، فـــي جــلــســة اســتــمــاع 
بــالــخــارج،  التونسيني  شـــؤون  لجنة  عقدتها 
بوضع إجراءات لحماية ممتلكات املسافرين، 
وهو ما رد عليه املدير العام السابق للخطوط 
الــتــونــســيــة إلـــيـــاس املــنــكــبــي، خــــالل الــفــعــالــيــة 
فبراير/ شباط 2020،  التي عقدت في  ذاتــهــا، 
تعاقدت  التونسية  الخطوط  شركة  إن  قائال 
ــة لــلــخــدمــات(  ــيـ ــالـ مــــع شـــركـــة خـــاصـــة )االتـــصـ

لتجاوز أزمة سرقة األمتعة.
لكن كــريــم يــحــمــدي، رئــيــس شــركــة االتصالية 
الـــخـــطـــوط  لـــلـــخـــدمـــات )خــــــاصــــــة(، يــــؤكــــد أن 
التونسية أنهت العقد مع شركته بعد مضي 
امليزانية  أن  شهر ونصف من توقيعه بحجة 
املخصصة لها تم توجيهها ملجابهة كورونا. 
ويــشــرح يــحــمــدي عــمــل األعـــــوان، والـــذيـــن بلغ 
»العربي الجديد«:  عددهم 180 موظفا، قائال لـ
»بــعــد إيـــــداع املــســافــر أمــتــعــتــه يــقــوم األعــــوان 
بـــفـــرزهـــا حــســب كـــل رحـــلـــة، ثـــم تــتــم الــتــعــبــئــة 
والــشــحــن فــي مــســتــودع الــطــائــرة تــحــت رقــابــة 
وفي  والشحن،  الترصيف  عمال  عــن  مــســؤول 
الــعــودة تنطلق مهمتهم منذ وصــول  رحــالت 
الــطــائــرة، حــيــث يــتــم وضـــع األمــتــعــة فــي سلة 
خــاصــة ثـــم تــمــر بــالــحــزام املــخــصــص وتــكــون 
الديوانة«، مضيفا  أعــوان  حينها تحت رقابة 
أن مسؤولني يراقبون عمل األعوان للحيلولة 
دون حـــصـــول أي ســــرقــــة، ويــــؤكــــد عـــلـــى عـــدم 
فــتــرة عملهم على  خـــالل  أي شــكــوى  تسجيل 
تــأمــني األمــتــعــة مــنــذ بــدايــة فــبــرايــر وحــتــى 14 

مارس 2020. 
ضــرورة  على  يــؤكــد  السابقة  التجربة  نــجــاح 
الشحن،  أعــوان مهمتهم مراقبة عنبر  تكليف 
املــكــتــب التنفيذي  وهـــو مــا يتفق مــعــه عــضــو 
للنقابة املوحدة ألعوان الديوانة، قائال: »يجب 
للظاهرة  التونسية وضــع حد  الخطوط  على 
رقــابــة مــشــددة على عنابر  بشكل نهائي عبر 

شحن الطائرات«.

ـــبـــض عــلــيــهــم فـــي 10 أكــتــوبــر/ 
ُ
ثـــالثـــة عـــمـــال ق

قضية سرقة  ذمـــة  عــلــى   ،2016 األول  تــشــريــن 
ــن حــقــيــبــة  ــ ــة مـ ــ ــاعـ ــ ــي ذهــــــب وسـ ــ ــرطـ ــ خــــاتــــم وقـ
ســفــر اإلعــالمــيــة بــالــتــلــفــزة الــوطــنــيــة إنــصــاف 
ــيــــاوي، فــــي 23 ســـبـــتـــمـــبـــر/ أيــــلــــول مــن  ــيــــحــ الــ
ــقـــب الـــقـــبـــض عـــلـــى املــتــهــمــني  الــــعــــام ذاتـــــــه، وعـ
ومــواجــهــتــهــم، اعــتــرفــوا بــســرقــة املــضــبــوطــات 
فــي عنبر شحن طائرة  الحقيبة  خــالل وضــع 
تابعة للخطوط التونسية، سافرت اليحياوي 
على متنها من العاصمة إلى مدينة غرونوبل 

»العربي الجديد«. الفرنسية، كما تقول لـ
وتـــســـيء ظـــاهـــرة ســـرقـــة الــبــضــائــع واألمــتــعــة 
لــشــركــة الـــخـــطـــوط الــتــونــســيــة، وفــــق مـــا قــالــه 
)مــعــارضــة(،  الديمقراطية  الكتلة  عــن  الــنــائــب 
ــــودي، خـــــالل جــلــســة اســتــمــاع  ــمـ ــ ــن قـ ــديــ ــدرالــ بــ
لــجــنــة اإلصـــــــالح اإلداري  عــقــدتــهــا  بـــرملـــانـــيـــة 
والــحــوكــمــة الــرشــيــدة ومــكــافــحــة الــفــســاد في 
مارس/ آذار املاضي، موجها سؤاله إلى معز 
شــقــشــوق، وزيــــر الــنــقــل والــلــوجــســتــيــك، حــول 
وجــود خطة للحد من هــذه الظاهرة؟ خاصة 
أن املتضررين أجانب وتونسيون، لكن الوزير 
أجــــاب قـــائـــال: »هـــنـــاك إجـــــــراءات تـــم اتــخــاذهــا 
رغــم بعض االحـــتـــرازات على بعض األعـــوان، 
واعتمدنا على شركة عمومية )اتصالية( إلى 
حني إعادة الهيكلة والتنظيم صلب تونيسار 

هولدينغ«.
ــرار املــديــر الــعــام الــســابــق لشركة  سبق ذلــك إقـ
)أقيل في  املنكبي  إلياس  التونسية  الخطوط 
9 يوليو/ تموز 2020(، بوقوع السرقة، مؤكدا 
فــي جــلــســة اســتــمــاع عــقــدتــهــا لــجــنــة اإلصـــالح 
اإلداري في 4 يوليو 2019، وقوع 2016 عملية 
ــأن الــرقــم  ــام 2013، مــســتــدركــا بــ ســـرقـــة فـــي عــ

تراجع في عام 2018 إلى 270 عملية سرقة.
ويفاقم الظاهرة تورط شبكات من العاملني 
مــع مــشــتــري املــســروقــات، إذ قــضــت الــدائــرة 
تونس  فــي  االبــتــدائــيــة  باملحكمة  الجنائية 
ــدة عــشــريــن عـــامـــا عــلــى خمسة  بــالــســجــن ملــ
متهمني، 3 عــمــال )تــــراوح أعــمــارهــم بــني 26 
الخدمات األرضية  و39 عاما(، يعملون في 
إلى  التونسية، باإلضافة  التابعة للخطوط 
شــخــصــني اشـــتـــريـــا املـــســـروقـــات عــلــى مـــدار 
الناطق  يقول  حسبما  و2020،   2019 عامي 
الـــرســـمـــي بـــاســـم املــحــكــمــة مــحــســن الـــدالـــي. 

جاهزية أسطول 
التونسية تدهورت 

في ظل أزمة 
كورونا

887 مليون دينار 
خسائر شركة 

الطيران التونسية 
في 10 أعوام
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