المحاحاةإبحنة امقبةة الستعلحرية

لمحة موجزة عن الدور الوطني للمحامين التونسيين في الحركة الوطنية
أكؿ نص تشريعي أسس للمحاماة يف تونس بشكلها العصرم ىو األمر العلي
عدد

208

الصادر يف أكتوبر

1885

على الرغم من أف شلارسة احملاماة بدأ ت

بالتزامن مع ظهور احملاكم القنصلية كفقا ألحكاـ مرسوـ

26

نوفمرب

1841

الذم

كاف سارم ادلفعوؿ باجلزائر ادلستعمرة الفرنس ية كاملنظم ملىنة احملامي أك ما كاف
يعرؼ آنذاؾ ب:
»  «la profession de défenseurككاف يطلق على أصحاب ىذه
ادلهنة صفة» " défenseur ou avocato
كلكن إىل جانب أصحاب ىذه ادلهنة اؿ ذين كاف أصحاهبا يتمتعوف بوجاىة
إجتماعية كانت ىناؾ مؤسسة أخرل ؽائمة للدفاع ىي مؤسسة الوكيل كىو ما
ميكن إعتباره زلاـ من الدرجة الثانية بحكم أف اصحاب ىذه ادلهنة ق ـ خرجيي
منووىم أماـ
التعليم الزيتوين شلن حيذقوف القراءة كالكتابة كتعهد إليهم نيابة ّيب
احملاكم التونسية الشرعية كتتم تسميتهم مبجرد أمر من البام دكف أية شركط
خاصة منظمة بنص تشريعي.
كمع بداية القرف العشرين دتكن بعض خرجيي ادلعهد الصادؽم من مواصلة دراسة
احلقوؽ باجلزائر كفرنسا كاحلصوؿ على اإلجازة كبالتايل الرتسيم جبدكؿ احملامني.

مث إنضاؼ إليهم خرجيو أكؿ مدرسة حقوؽ بتونس أسست سنة

1922

اليت

أتاحت ختريج بعض اإل طارات لإلدارة التونسية كما مكنت البعض اآل خر من
مواصلة التعليم باجلزائر كفرنسا كاحلصوؿ على اإل جازة كاإل لتحاؽ باحملاماة اليت
كاف شرطها الرتسيم هبا رلرد احلصوؿ على االجازة يف احلقوؽ.
من ضمن ىؤالء الركاد نذكر علي باش حامبو

1918-1876

من ركاد الصحافة التونسية كادلسجل جبدكؿ احملاماة يف

الذم كاف كذلك

1906

كىو مؤسس

جريدة "التونسي" أكىل الصحف الوطنية كبعد "أحداث الجالز " مت نفيو إىل
فرنسا كمنها إنتقل إىل تركيا اليت التحق فيها بوزارة الشؤكف اخلارجية كتويف هبا
سنة  1931كذلك يف  31أكتوبر حتديدا.
نذكر كذلك من ىؤالء الركاد

من احملامني التونسيني األ ساتذة زلمد نعماف

كحسونة العياشي كالشريف الزاكش كحسن القاليت كأمحد الصايف كصاحل فرحات
الذين اسسوا كناضلوا يف صلب مجعية الشباب التونس

م ككذلك يف حزب

الدستور الذم أسسو عبد العزيز الثعاليب سنة .1920
كمفسر اإل لتزاـ الوطين ذلؤالء الشباب من احملامني بعنصرين

 :األكؿ كعيهم

بوضعية بالدىم اليت كانت ترزخ حتت نري اإل ستعمار كالدينامكية اليت نتجت
عن ذلك يف أكساط النخب التونسية.
العنصر الثاين ىي طبيعة الدراسة اليت تلقاىا ىؤالء الشباب يف كليات احلقوؽ
الفرنسية كمضامنيىا اليت كانت تدافع عن قيم ادلساكاة كالعدالة كاليت حاؿ رجوع

ىؤالء الطلبة اىل بلدىم يكتشفوف اف تلك ادلضامني كاقعي ا ليس ذلا كجود يف
ظل السياسة اإلستعمارية.
كدتيز حضور احملامني صلب احلزب الدستورم الذم أسسو الثع اليب يف البعثات
اليت كانت تتجو إىل فرنسا سواء دلفا كضة السلطات اإل ستعمارية حوؿ دتكني
التونسيني من ادلزيد من احلقوؽ ادلدنية كالسياسية أك يف إطار حتسيس طلب
باريس حوؿ أكضاع التونسيني الصعبة خاصة يف بدايات القرف العشرين كما
شهدتو من مصاعب.
مث دتيزكا بدكرىم يف الدؼاع عن الوطنيني مبناسبة زلاكمات "أحداث الجالز"
سنة

1911

كقبلها زلاكمة إنتفاضة تالة يف

1906

مث زلاكمة النقابيني التونسيني

سنة .1925
كلعلو من ادلفيد اإل شارة إىل أف تونسة احملاماة يف بدايات القر ف العشرين كانت
بطيئة اذ تشري اإل حصائيات إىل أف عدد احملامني التونسيني ادلسلمني سنة  1914مل
يكن يتعدل السبعة كيف  1923كاف عددىم  10كيف  1932مل يتجاكز  24مث  31يف
بادلائ اىل
 1936كيف سنة  1947كاف العدد  47كه ذه األرقاـ كانت دتثل من  10ة

15

بادلائة من عدد احملامني ادلسجلني ،أما عن األصوؿ اإلجتماعية ذلؤالء احملامني
فكانت منحصرة يف طبقة البلدية

أم س كاف العاصمة من أصوؿ ادلماليك

أك ادلخزف كمضلدركف من العاصمة كيشكلوف نسبة  44بادلائة أك من مدف الساحل
يف حدكد  26بادلائة.

كبالعودة اىل الرؤية السياسية ذلؤالء احملامني يف بدايات القرف بعالقة بادلسألة
الوطنية فإهنا كانت على غرار ما دتيزت بو رؤية بقية النخب اليت غلبت عليها يف
مطليباهتا اليت رؼعتها لسلط احلماية
البداية ادلسحة اإلصالحية إذ مل تكن من ضمن
ّيب

أم حديث عن اإل ستقالؿ كإظلا كانت مقتصرة

ضركرة إدخاؿ
عن ادلطالبة ب

تصليحات سياسية تعطي للتونسيني تقريبا نفس احلقوؽ

ادلمنوحة للفرنسيني

كاإلنتخاب كغريه.

كعليو إقتصرت التحركا ت على النشاط صلب مجعيات كجمعية "قدماء المعهد
الصادقي" اك بالكتابة يف صحف ؾ"التونسي" اليت يديرىا علي باش حامبو.
التمي ز لل زلامني التونسيني يف ردىات احملا
ككما سبق أف أسلفنا كاف ّيب

كم

اإلستعمارية كىنا يتعني التذكري بدكر كل من عبد اجلليل الزاكش كحسن القاليت يف
اؿدفاع عن الوطين ين يف أحداث اجلالز مث سرعاف ما إلتحقت هبم رلموعة ثانية
مرتكبة من زلامني كطنيني نذكر من بينهم أمحد الصايف الطيب مجيل كصاحل فرحات
يف حني دتيزت رلموعة أخرل بنشاطها التفاكضي مع ادلستعمر عن طريق ادلشاركة
يف بعثات احلزب الدستورم إىل فرنسا كاحملامي صاحل بالعجوزة كالبشري عكاشة
كاحملامي التونسي اليهودم إيل زراح سيما سنة .1920
كبداية من ىذه السنة بدأت نتائج التعليم ادلزدكج العرو الفرنسي اليت مت إنتهاجها
بإحداث مدارس عصرية اىل جانب التعليم الزيتوين كادلعهد الصادقي كدتكن البعض

من خرجييو من التونسيني ادلس دلني من مواصلة تعليمهم بادلعاىد الفرنسية سيما
معهد كارنو مث بكليات احلقوؽ الفرنسية باجلزائر كفرنسا كىكذا حتصل على
االجازة يف احلقوؽ كهبا ترمسوا باحملاماة أعداد متزايدة من التونسيني سرعاف ما إطلرط
جلهم يف احلركة اؿ كطنية عرب اإل نتماء للحزب الدستورم ككونت ىذه

النخبة

اجلديدة اليت كاف من ابرز امل نتسبني اليها احلبيب بورؽ يبة كالطاىر صفر الذين
سرعاف ما أعلنوا معارضتهم لل سلط االستعمارية كللحزب القدمي ك

أساؿيبو

االصالحية كالنخبوية كىكذا رأل النور على ايديهم سنة  1934احلزب اؿدستكرم
اجلديد الذم كاف للمحامني النصيب األ كفر يف قياداتو السياسية ؼإ ىل جانب
الزعيمني بورقيبة كصفر كاف ىناؾ البحرم قيقة اذلادم نويرة ادلنجي سليم صا حل بن
يوسف اىل درجة انو غداة اإل ستقالؿ الداخلي سنة

1955

اؿ 17عضو
إؼنو على ػ

ادلكونني للديواف السماسي  8منهم زلاموف.
كميكن بتتبع ادلسار ادلهين كاؿ سياسي لل زلامني الوطنيني مالحظة

أف ميكن

تقسيمهم اىل صنفني  :فمن جهة تفرغ الزعماء اىل القيادة السياسية عرب تح مل
مسؤكليات يف ادلكتب السياسي أك سلتلف ىياكل احلزب  ،يف حني تكفل البقية
من القيادات الوسطى أك الصغرل بالدفاع عن الوطنيني اماـ احملاكم العسكرية
كالطيب غشاـ كاذلادم بن علي خفشة كالباجي قايد السبسي كعمار الدخالكم
كفتحي زىري.

كحاؿ حتصل تونس عل ل إستقالذلا التحقت معظم ىذه االمساء باذلياكل الرمسية
ؿلدكلة الوطنية احلديثة يف حني بد أت مسرية جيل جديد من ادلعارضة للنظاـ
اجلديد صلد على رأسهم كالعادة زلاموف من أطياؼ سياسية سلتلفة.

