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حوادث الطرقت في تونس :عنوان جديد لفستد المنظومة التشريعية
الخبر:
أكدت وزارة الداخلٌة أن حادث مرور جد صباح الٌوم على مستوى منطقة "عٌن السنوسً" من معتمدٌة عمدون
والٌة باجة .وتتمثل صورة الحادث وفق بالغ للوزارة ،فً سقوط حافلة ،تابعة إلحدى وكاالت األساار الخاصة ،كانت
تقل  54شخصا فً إطار رحلة سٌاحٌة ترفٌهٌة من تونس العاصمة فً اتجاه عٌن دراهم ،فً مجرى وادي بعد
تجاوزها لحاجز حدٌدي.
وتتمثل الحصٌلة األولٌة للحادث فً وفاة  33شخصا وإصابة  32آخرٌن تم نقلهم إلى مستشاٌات عمدون وباجة
لتلقً اإلسعافات الضرورٌة( .حقائق أون الٌن)3122/23/12 ،
التعليق:
شهدت تونس الٌوم فاجعة جدٌدة فً شبابها .فالحافلة كانت تقل تالمٌذ وطلبة ،وعدد الضحاٌا فً ازدٌاد ،فإلى اآلن
سجلت  37حالة وفاة إضافة إلى عدد كبٌر من الجرحى وحالتهم خطٌرة ،كانوا ٌقومون برحلة إلى عٌن دراهم  -تلك
المنطقة الجبلٌة الساحرة الجذابة والتً تغري الكثٌر بزٌارتها  -ولكنها وإن كانت كذلك فإن طرقاتها لٌست بأفضل حاالا
من الطرقات فً معظم مناطق البالد ،وما شهدته األٌام األخٌرة من حوادث وما ٌالقٌه الناس من صعوبات فً التنقل
حتى فً المدن الكبرى وذلك لتهري البنٌة التحتٌة للطرقات الذي كشاته األمطار األخٌرة وهو ما أدى إلى امتعاض
الناس وغضبهم.
هذه الحادثة لٌست هً األولى فقد أكد شهود عٌان بالمنطقة  -مكان الحادث  -أنها تشهد من  5إلى  6حوادث فً
السنة وذلك ألن هذا المكان ٌمثل منعرجا خطٌرا جدا والطرٌق ضٌقة وغٌر مؤمنة ،لذلك فهً تمثل خطرا على كل من
ٌستعملها خاصة إن كان ٌجهل طبٌعتها .وتجدر اإلشارة إلى أنه تم فً سنة  3122تسجٌل 6154 :حادثا راح ضحٌتها
 222قتٌال و 6437جرٌحا ،فهل اتخذت الدولة التدابٌر الالزمة لمراقبة الطرقات وجعلها صالحة لمستعملٌها لتاادي
هذا الكم الهائل من الخسائر البشرٌة ،أم أن الشركات الخاصة كاٌلة بتعبٌد الطرقات والسمسرة فً تكالٌف تعبٌدها
وتجهٌزها وجعلها ممرات ضٌقة تسهم بشكل ملحوظ فً مزٌد من الحوادث والضحاٌا؟
حالة السٌارات ومراقبتها "فنٌا" :صار الاحص الانً ٌجرى كل سنتٌن بعد أن كان سنوٌا والسبب قلة أعوان
الاحص الانً والتزاحم الكبٌر الذي ٌحصل نتٌجة توافد الناس للقٌام به فكان هذا اإلجراء؛ حل ٌمثل فً حد ذاته مشكال
وٌساهم فً جعل الطرقات موطنا للعربات غٌر الصالحة وهو ما أشار إلٌه رئٌس الجمعٌة التونسٌة للوقاٌة من حوادث
الطرقات وأكد أن الحافالت العمومٌة هً األخرى بحاجة لمزٌد من الرقابة وتحسٌن وضعٌتها.
أطلق على ما ٌحدث فً الطرقات  -وعلى إثر هذه الااجعة  -إرهابا! هو فعال إرهاب فً حق الناس الذٌن ال
ترعى شؤونهم فً أبسط مرافق الحٌاة .إرهاب نظام رأسمالً ٌحكم البالد وال هم له سوى تحقٌق األرباح ،فمتى كان
هذا النظام ٌبحث عن مصالح الناس وراحتهم وسعادتهم؟! طرقات ضٌقة وغٌر مؤمنة ٌسعى مناذوها ومجهزوها
لتكون بأقل تكالٌف ولو فسدت المواصاات .عربات ال تخضع للاحص الانً إال بعد سنتٌن ألن هذا النظام ٌرفض
االنتدابات الجدٌدة وٌرفض المصارٌف .مستعملون للطرقات غابت عنهم مااهٌم دٌنهم صاروا ال ٌقدرون معنى قتل
الناس وما ٌترتب علٌه من دٌة ومن عقاب ٌجعله ٌاكر وٌتعقل فٌترٌث وال ٌسرع.
أشار رئٌس الجمعٌة التونسٌة للوقاٌة من حوادث الطرقات إلى أن حوادث المرور تكلف المجموعة الوطنٌة
خسائر  611ملٌون دٌنار سنوٌا .مؤشر واضح لاساد منظومة تشرٌعٌة ال تعبأ بأرواح الناس وال تعمل على إصالحات
وحلول جذرٌة ألنها ال تملك ذلك وألن قوانٌنها عاجزة عن ذلك .فلو أنها صرفت هذه األموال على الطرقات وحسنتها
لتكون صالحة ال تمثل خطرا على مستعملٌها لتجنبت الخسائر البشرٌة وحدت من مثل هذه المصائب.
شتان بٌن نظام ٌجري حاكمه لٌعبد الطرٌق لدابة حتى ال تعثر! وبٌن نظام ٌعبد الطرٌق لإلنسان حتى ٌلقى حتاه،
شتان بٌن نظام ربانً رحٌم شرعه هللا لٌحًٌ به عباده وبٌن نظام بشري فاسد قوانٌنه أحكام باإلعدام.
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