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[JT: affaire n°84, Affaire Tentative coup d'état 1962] 

 

 

 
اش، زهير اليحياوي، ، ملف جبريل النقفي مجموعة هامة من الملفات منها ملف اليوسفيينإنطلقت الدائرة المتخصصة بالمحكمة اإلبتدائية بتونس في النظر 

11/7/9112ملفات أمالك البايات وملف اليسار التونس بجلسة   

 

 

[Fiche technique sur l’affaire  

Fiche technique : 

Accusés et qualité au moment des faits :  

 لم يقع المناداة على قائمة المنسوب إليهم اإلنتهاكات وال الئحة اإلتهام  

Parties civiles: لم يقع تالوة قائمة الضحايا    

 

Résumé des faits :  

بناء الدولة.عرفت تونس خالل فترة اإلستقالل الصراع الفكري اليوسفي البورقيبي حول المحطات المستقبلية واإلستراتجية التي وجب إتباعها ل  

جتماع مع خاصة مع غلق الفضاء العام ومنع كلي لحرية التعبير والتنظم واإلغضب كبير ضد سياسة برقيبة  1691وخلفت معركة الجالء ببنزرت سنة 
 وجود شبوهات في تصفية معارضي نظام حكمه.

 

 

Charges : لم يقع تالوة الئحة اإلتهام 

 Accusés principaux Complices  

   
 

 

 
 

Atmosphère générale [dans la mesure du possible à, intégrer dans le résumé de 

l’audience – 
وشىهدت الجلسىة حرىور كبيىر باعتبىار اللىدد الهىاق مىن القرىايا المنشىور يىوق الجلسىة باإلرىافة إلى  وجىود  رىايا هامىة 2:01إنطلقت الجلسة على  السىاعة 

 ع المدني واإلعالميين والمحامين.كما تق مالحظة وجود عدد هاق من ممثلي المجتم .كقرية اليوسفيين و رية اليسار و رية موروع المالحظة
 عل  ملف اليوسفيين.أغلب القرايا التي و ع المناداة عليها تق تأخيرها لموعد الحق سيقع تحديده إثر الجلسة وذلك باعتبار أن رئيس الجلسة  د  رر التركيز 

المىراة في سماع الرىحية  ىدور بىن يشىرط وأرملىة حمىادي  يىزة تقدق األستاذ بن سدرين بطلب للمحكمة يتمثل ، 11:91عل  الساعة  بلد المناداة عل  ملف
باعتبار سن  الرحية وورليته الصحية التي  د تليق حروره فىي جلسىات مقبلىة كمىا الحىظ أن أرملىة لزهىر شىرايطي  ىد توفىت طلىب التىأخير حلومة وذلك 

 ثة.رإلتماق إجراءات إدخال الو
 القاري وأعلق أنه سيقع سماع الشهود فقط وأن القرية سيقع تأخيرها. تدخل
 

ملتبىرا  1299للرحية بن يشرط ليدلي بشهادته فانطلق في البداية إل  ررورة تصحيح تزييف التاريخ الذي تلرض له مجموعىة اإلنقىالب وإذنت المحكمة 
إلى  اإلطاحىة ببر يبىة وإنمىا كىان هىدفها القيىاق بحىراك إجتمىاعي للمطالبىة باإلصىالحات أن المجموعة لق تكن مسلحة وال متكون من عسكريين فقط ولق تسىل  

 الالزمة.
ة بلديىىد وبسىىلاله عىىن التخطيطىىات التىىي سىىبقت محاولىىة اإلنقىىالب، أفىىاد بىىن يشىىرط أن السياسىىة التىىي أتبلهىىا بور يبىىة وإثىىر عمليىىة إغتيىىال بىىن يوسىىف والترىىحي

ال الدول  د جلل كل مىن عبىد اللزيىز اللكرمىي والهىادي القفصىي وعمىر بنيلىي يىدعون إلى  إجتماعىات لتنظىيق ء تسيير أموالمنارلين في حرب بنزرت وسو
 محاولة إلصالح المسار.



 

 

شخصىىية وطنيىىة وعسىىكريين وأمنيىىين شىىرعوا فىىي تنظىىيق إجتماعىىات لطىىرح الفكىىرة دون التخطىىيط أو ورىىع برنىىام  أو  17و ىىد تكونىىت خليىىة صىى ر  ترىىق 
 اف.داه

بالسىجن  1290جىانفي  17وتىق الحكىق علىيهق فىي  1290جىوان  92إال أنه تق الوشاية بهق وتق القبض عل  مجموعة منهق و د تق اإليقىاع بىبن يشىرط فىي 
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 غار الملح "كراكة" وسجن برج الرومي.أفريل وسجن 2وتحدث بن يشرط عن ظروف إعتقاله بين سجن 
الجمىل أما عن ظروف السجن فقد أكد عل  سوء الملاملة والتلذيب اليومي تحىت إشىراف مىدير السىجن فلقىد تىق سىجنهق بزنزانىة بسىجن الكراكىة تلىرف بلنىق 

 سنوات داخل هذه الزنزانة. 0وهي سجن سجن إنفرادي يقع ورع السجنائ فيها لمدة برلة أياق إال أن مجموعة بن يشرط  د  رت 
كمىا أرىاف أنهىق تىق وكىانوا يتلررىون إلى  التلىذيب يوميىا واللىبس كانوا مكبلىين مىن أرجلهىق طىوال الو ىت وأنهىق حرمىوا مىن االكىل والنىوق  و د اراف أنهق

زيىارة  منلىوا علىيهقإلزامهق بقراء حاجاتهق الطبلية في سلة بتق تداولهق بينهق جميلا كما تق حرمىانهق مىن اإلسىتحماق ألشىهر ومنلىوا عىنهق الكتابىة والقىراءة و
 عائالتهق. 

ق وحتى  باإلرافة إل  ذلك تحدث بن يشرط عن القاري احمد التيجاني الذي كان في عزلة تامة في غار منفرد وكان في ورلية رثة وحرق مىن أدنى  الحقىو
 عه إل  السجن مللال ذلك خوف أنه أثناء خروجه لآلريا كان يقع ورع كيس عل  رئسه ويتق إصطحابه من  بل أحد أعوان السجون لبرلة د ائق ليقع إرجا

 ادارة السجن من  ياق المرحوق التيجاني باعالق بقية المساجين بحقو هق وخوفا من أن يلدي ذلك إل  أحداث ش ب.
الطيىىب المهيىىري و ىىد ارىىاف بىىن يشىىرط أن بلىىض المسىىلولين  ىىاموا بزيىىارتهق فىىي بلىىض المناسىىبات لملاينىىة ظىىروف سىىجنهق وتحىىدث بىىن يشىىرط عىىن زيىىارة 

على  أن  اجي  ائد السيسي وأكد بن يشرط أن رغق ملاينة حالة المساجين وأثىار التلىذيب والتىدهور الصىحي إال أن ذلىك لىق ي يىر مىن ورىليتهق وإنمىا أكىدوالب
 أعوان السجون  د واصلوا تلنيفهق وهو ما إستنت  منه أن ال اية من الزيارة كانت لملاينة  سوة ورليتهق.

 .1270الحق اللاق إل  غاية اللفو في جوان و ع إيقاف التلذيب وأصبحوا يلاملنوهق كبقية المساجين  1292اكد في الختاق أنه من سنة و

 1299ويسىلال القارىىي عىىن طلبىان بىىن يشىىرط أكىىد أنىه لىىيس لىىه طلىىب شخصىي وإنمىىا طلىىب تصىحيح التىىاريخ وانهىىق تىىق تشىويه الحركىىة النرىىالية لمجموعىىة 
 وتزييف التاريخ.

 1299جمليىة رىحايا مىا يسىم  المحاولىة اإلنقالبيىة  9119أرملة النقيب حمادي  يزة التي أعلمت المحكمة أنها أسست في سىنة  ثق تدخل حلومة النموشي

وأكىدت أنهىا أسىتاذة تىاريخ وانهىا متخصصىة فىي حركىة النرىال  9110و الت أنها لق تكن تلرف الرحية وإنمىا سىتقوق بنقىل شىهادته باعتبىار أنىه تىوفي فىي 
 ائع شبيهة بما  دمه بن يشىرط وباعتبىار أنهىا  ىد  امىت بتىدوين شىهادتها على  ورق فقىد طلىب منهىا القارىي أن تمكنىه مىن نسىخة فيىا لجلسىة الوطني و دمت و

 المقبلة.

  .12:91وأخر القرية لجلسة سيتق تحديد موعدها الحقا وذلك عل  الساعة 
 

 

Déroulé de l’audience 

 
الكبير وبلض الصلوبات في بداية الجلسة.تمت الجلسة في ظروف عادية رغق الحرور   

 لوحظ وجود أعراء من هيئة الحقيقة والكرامة في المكان المخصص للمحامين.
 لوحظ غياب كلي لألمني داخل القاعة أو خارجها باستثناء دخول عون أمن مرة واحدة.

 تق تركيز كاميرا لتوثيق كامل الجلسة.
لق يقع سماع شهادة بن يشرط في خصوص تلاطي القراء وأيرا لسان الدفاع مع الملف. لالسف  

 

 


