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 محمد صالح بن غرس

 تعريف الضحية: 

، متقاعد وسابقا كان يشغل 1932فيفري  09محمد صالح بن غرس المعروف باسم "حمادي غرس" مولود في هو 

ستعمار الفرنسي وكان من المنتمين لفرقة  اإلخطة مدير تجاري في شركة "رينو" بتونس، شارك في النضال الوطني ضد  

 رضا بن عمار.

 السياق:

تفاقيات الحكم الذاتي باعتبارها ال تضمن كافة مقو مات صالح بن يوسف إعارض األمين العام للحزب الحر الدستوري 

أسلحتهم، ومن  لتسليمة ال سيما في ظل تزامن ذلك مع دعوة الرئيس األسبق الحبيب بورقيبة المقاومين السيادة الوطني  

لى الشق إ االنضماموز النضال في العمل الوطني بين أبناء الشعب الواحد، ليختار العديد من رم االنشقاقهنا برزت بوادر 

 اليوسفي ومن بينهم محمد صالح بن غرس.

 الوقائع:

عالن المستعمر إثر إ 1952 جانفي 18نس منذ مؤتمر بدأ محمد صالح بن غرس النضال الوطني ضد التواجد الفرنسي بتو

-1953ح خالل سنتي إثر هذا المؤتمر، ثم دخل مرحلة الكفاح المسل   اندلعتأي تفاهم وشارك في عدة مظاهرات  رفضه

ة التي تشمل كل من ذ ترأ س فريق المناضلين بالدائرة الترابي  للحزب الدستوري الجديد بالمرسى إ ، وكان ينتمي1954

 المرسى، العمران وتونس العاصمة و

عمال تحضير القنابل والمفرقعات، وعارض بشد ة قرار تسليم المقاومة الوطنية سالحها للجيش الفرنسي أالضحية تول ى 

 .1954إثر دعوة الرئيس بورقيبة في ديسمبر 

عن طريق المحاصرة في جبل سيدي ثابت من قبل قوة عسكرية  1956ماي  22تم إيقاف محمد صالح بن غرس في 

 نظام البورقيبي وتم نقله إلى مكان غير معلوم.تابعة لل

 النتائج:

من  1956فريل أ 19مر العلي المؤرخ في أحدثت بموجب األ استثنائيةمحكمة هي العليا ومام محكمة القضاء حوكم أ

بالسجن  1957جانفي  24من الدولة وحمل السالح وصدر الحكم في حقه بتاريخ ل تكوين عصابة مفسدين والنيل من أجأ

 1962فيفري  22 فبداية من خضاعه للمراقبة اإلدارية لمدة عشرة أعوام أيضاأعوام مع إ 5ى منها مدة عشرة أعوام قض  

قامته منوبة وذلك بغاية إبعاده عن مقر إبمدينة فرض عليه اإلمضاء الدوري وعدم مغادرة مساحة ترابية مع إقامة جبرية 

 بالمرسى. 
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بورتوفارينا، وكانت ظروف اإلقامة مهينة وال يتوفر و باردو وغار الملح بيل والزندالة افر 9قضى العقوبة بالسجن المدني 

 ى الى خضوع محمد صالح بن غرس الى عملية جراحية على مستوى الساق.فيها الحد األدنى من السالمة الصحية مما أد  

 ة العظمى من المناضلين اليوسفيينلم يعترف النظام البورقيبي لمحمد صالح بن غرس بصفة مقاوم على غرار الغالبي

لفرنسية بتونس زمن مام المحكمة العسكرية اد سبقت محاكمة محمد صالح بن غرس أه قن  والمالحظ في هذا الشأن أ

مام محكمة جلها أنفس التهم التي تمت مقاضاته من أ لى عصابة من المخربين وهي تقريبااالستعمار من أجل االنتماء إ

 التام.  استقاللهاحصول تونس على لقضاء العليا بعد ا

 


