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 لجمهورية التونسيةا 
République Tunisienne 

 

 

 2016ديسمبر  16الحاالت المعروضة يوم 

 المحاكمة غير العادلةالحالة: 

 بنـصالح علي بن صالح بن هللا عبداالسم: 

 الضحية نفسهامقدم الحالة: 

 تعريف الضحية
 التونسي.والية قبلّي بالجنوب  دوز الغربيب 1954مارس 02 ولد فيعبد هللا بن صالح بن علي بنصالح  هو

 السياق
كان أحد  الّذي“الجبهة القومية التقدمية لتحرير تونس  ”بـِـاْسـم ُمعارضةتشّكلت في أوائل السبعينات من القرن الماضي حركة 

السلطات التونسية عن تنظيم انتخابات رئاسية لتبادر الجبهة  إعالن 1974 شهدت سنة مؤّسسيهـا "عمارة ضو بن نايل".

للبالد مدى  رئيسا بتجديد رئاسته وانتخابه الحبيب بورقيبة الذي اتخذ قرارا للرئيس ح المسطاري بن سعيد ليكون منافسابترشي

 .الحياة

تقلّباته بْين حاالت اإلحباط و 1973توبر وحرب أك 1967نكسة  بينعايََش عبد هللا بنصالح ِحقبة بروز التيار القومي العربي 

 .1974معاهدة جربة في جانفي  وليبيـا ضمنواألمل، كمـا عايش مشروع الوحدة بْين تونس 

ُمعترك الحياة دخل السيد عبد هللا بنصالح بقابس عن الدراسة الثانوية انقطاعه مبِكًّرا وعلى إثر  1973انطالقــًا من سنة  

فضالً عن اهتماماته الفكرية والثقافية بالنشاط ِضـمن  عّدة أنشطة حّرة وخصوصـًا العمل الفالحي،بــًا بْين متقِلّ عائلته  لمساعدة

 فوج الكشافة بدوز.

 1974ومارس  جربة بتأجيله مّرتْين بْين شهرْي جانفي فاقيةاتّ العام على  االستفتاءنظام عن إجراء لل التدريجي تراُجـعالأّدى 

الشعبية  االحتجاجاتتصاعدت وتيرة  .إلى فشل المعاهدة وانتشار حالة من خيبة األمل في أوساط الشباب المتحّمسين للوحدة

مع سعي أنصار التيار العروبي إلى إعادة التنّظــُـم بالتوّجــُـه نحو مزيد التعريف بأدبيات الفكر القومي بْين المواطنين بواسطة 

 السرية. االجتماعاتعقد المناشير و

 الوقائع
تنشط  القومية التقّدمية لتحرير تونس" "الجبهةما ُسّمَي بـلنسبت نفسهـا بتكوين خاليـا 1975تبلور التنظيم خالل شهر أفريل 

وعلي العيدي بن منصور وبلقاسم الّتي شِملت كّل من عبد هللا بنصالح  إضافة لـ"مجموعة دوز" كل من قابس و تطاوين في 

مصطفى بن علي بن الحاج علي و بن نصر دعبد هللا بن اْمَحّمـَـ و أحمد بن المّدب المرحومونومحمد  بن بن عّزوز بن عمر

قد  الهادي بن الحاج الطيب المرزوقي محي الدين بنوالمّدب أحمد بن  كّل من المرحومْينوغيرهم، ِعلمــًا بأّن المرزوقي 

 .خلّيتْي قابس وتطاوينو بْين خلية دوز التنسيق باضطلعـا 

 .كل من قابس ودوز وأحد نقاط العبور غير الرسمية بْين ليبيـا وتونسفي  1975ماي  13يوم  المجموعةعلى أ ُلــِْقَي القبض 

وزارة الداخلية إلى مقر بعد ثالثة أيام  أن يُنقلواقبل بمعية عناصر خليّة دوز نحو مركز الفرز بقابس  عبد هللا بنصالحاقــْــتـِـيـدَ 

تعذيب بالتعرية لل عبد هللا بنصالحتعّرض  .ل أجهزة أمن الدولة حوالْي الشهربالعاصمة أْين دامت عمليات اإلستنطاق من قب

 ." والعصيّ cravacheلسوط "وباالجسم بالّركل والتكتيف وإخضاعه لوضع الدجاجة مع الضرب في كّل مواضع 
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تصال بمحامييهم وبأفراد اإلب الِحقــًا ســُِمَح لهمأفريل أْين  9سجن إلى  نـُـِقـَل الموقوفون 1975سنة في أواسط شهر جوان 

 .عائالتهم ألول مرة

من إالّ خالل شهر جويلية البحث  من اإلمضاء على محاضروا لم يتمّكنو 1975 ماي 20من   ً بدايةالموقوفين  استنطاقوقع 

على مدير  إالّ بالضغطألكثر من سنة ولم يتقّرر الخضوع للتحقيق القضائي  رــتأخّ  .على فحواهـا العاالطّ دون نفس السنة 

بعد أن نصحُهم بذلك موقوفون  بالدخول في إضراب جوعالتهديد وذلك عن طريق ومرافقيه بنصالح عبد هللا  قبل السجن من

 . نفسه آخرون بالسجنسياسيون 

 .1976على المحاكمة في نوفمبر  قبل االحالة 1976شهر أكتوبر خالل التحقيق العسكري على عبد هللا بنصالح  عرض

 النتائج
 بتونس فيأصدرت المحكمة العسكرية الدائمة والمرافعات  االستنطاقات وبعد ختم 1976-11-08 المحاكمة يومانطلقت 

 بسجنه لمدة ستة سنوات وثمانية أشهر.  ُحكًمـا يقضي 11-11-1976

 رئاسي.بموجب عفو  1978-06-01يغاِدْره يوم ل 1976-05-14برج الرومي يوم  بنصالح سجنعبد هللا أ ُوِدَع 


