صبحي المحمصاني وريادة الدراسات
الفقهية المقارنة
رضوان السيد

ال َّ
أقل القميل عن الراحل األستاذ صبحي
عندما مضينا لمدراسة باألزىر عام  1966ما كنا
نعرف إ ّ
ُ
المحمصاني .كنانعرف عمى سبيل المثال اىتمامو باألَوزاعي ِ
فقيو ِ
أىل الشام ،المولود ببعمبك ،والمتوفَّى
ُ

ببيروت ُمرابطاً ًً عام 157ىـ773/م .كما كنا نعرف كتابو المدرسي في فمسفة التشريع ومقاصد الشريعة.
َ
شيدنا اىتمام مشايخنا مثل محمد أبو زىرة وعبد الوىاب خالّف بالمحمصاني وفقيو وفكره .كما
إنما بمصر ْ

أساتذة الحقوق القادمين من جامعة القاىرة ل متدريس بكمية الشريعة والقانون باألزىر ،كانوا يذكرون الدكتور
أن
َ
ّ
ٍ
ٍ
بثالث منيا في ىذه
جيات ،سأىتم
المحمصاني ضمن الجيل الرائد ،جيل عبد الرزاق السنيوري ولعدة

االىتمام بإسيامات الفقياء المسممين في مجال فقو العالقات الدولية أو
المناسبة في ذكرى الراحل الكبير:
ُ
االىتمام أخي ًار بإدخال الفقو
االىتمام بإنجازات الفقياء المسممين في مجال حقوق اإلنسان -و
القانون الدولي -و
ُ
ُ
اد وأرصدة كميات الحقوق
اإلسالمي وأُصولو تحت عنوان :فمسفة التشريع في اإلسالم ،ضمن المقررات في مو ّ
في لبنان والجامعات العربية األُخرى.

أن جيل السنيوري والمحمصاني وأحمد
فإن
أما المجا ُل
ُ
َ
المعروف ّ
األول :مجال العالقات الدولية؛ ّ
ـمين في مسائل
حشمت وعبد الحميد بدوي وأميل ّتيان والقرداحي ،ىم الذين نبَّيوا إلى اشتراع الفقياء المسم َ
وآثارىما في العالقات بين الدول واألُمم .وقد استندوا في ذلك إلى كتاب ِ
الحرب والسمم ِ
السَير الكبير لمحمد بن
َ
ِ
تمميذ أبي حنيفة .واألفكار الرئيسيةُ الالفتةُ في الكتاب ىي :اعتبار السمم
الحسن الشيباني(189-ىـ804/م)
حال ًة دائم ًة والحرب استثناء -واالىتمام بالجانب اإلنساني في الحرب و ِ
القتال اىتمامًا شديدًا -واالعتراف
ود ُار
دار الحربَ ،
باختالف األحكام باختالف الدار -وتقسيم ُ
دارينُ :
الدور أو حاالت العالقات إلى أكثر من َ
ٍ
فإن
وض ُعيا
ودار العيد،
ولكل من ىذه ُ
الخاص .وبالفعل ّ
الدور ْ
ّ
اإلسالم ،إذ ىناك أيضًا دار الموادعةُ ،

نموذج ال َشيباني في العالقات
المحمصاني وزمالءه المصريين يذكرون في األربعينات ومطالع الخمسينات
َ
ِ
ِ
عدت من
األحكام والترتيبات القانونية ،ويقارنونيا باتفاقية جنيف الرابعة .لكنني عندما
الحرب و
الدولية وحاالت
ُ

اىتم
كنت قد
ظننت أنو إنما َّ
ْت كتاب المحمصاني عن األَوزاعيْ ،
ُ
ت شيئًا جديدًا تمامًا .إذ ُ
وجد ُ
األزىر وق أر ُ
المسيحيين ولألَوزاعي فييا واقعةٌ مشيورةٌ .فقد درس
المسممين و
باألَوزاعي من أجل مسألة العيش المشتر ِك بين
َ
َ
الموقف من مسيحيي
أن األوزاعي كان فقييًا في العالقات عندما اتخذ ذلك
َ
المحمصاني ىذه المسألة ،وبيَّن ّ
ْي األوزاعي أ ّن لدى المسيحيين
جبل لبنان الذين ثار ُ
بعضيم عمى العباسيين بعد قيام الدولة بقميل .فقد كان أر ُ

ِ
أسبابو؛ فإذا كان
درس
ض بتمرد البعض ،كما ّ
ُ
بعامة عيدًا باألمن واألمان وال َينتف ُ
أن ىذا التمرد ينبغي أن تُ َ
مستمر ،وحكم الثائرين عمى الظمم ىو مثل حكم المعارضين
فإن عيدىم مع المسممين
ٌّ
ناجمًا عن ظُْمٍم؛ ّ
ٍ
بتأويل سائغ .وىنا كان األَوزاعي إنسانيًا ،لكنو كان قانونيًا أيضًا فيما يتعمق باألمان
المسممين المتمردين

أن
َّو المحمصاني إلى ّ
ومقتضياتو ومتوجباتو عمى الطرفين :الدولة اإلسالمية ،والرعايا المسيحيين .فقد تنب َ
توج َو األَوزاعي ىذا ما كان فتوى ُم ِ
ُّ
مفيوموُ لمعيد والذمة واألمان ىو
إن
عارضة لمسمطة العباسية الجديدة؛ بل ّ
َ
شاممة لو في قضايا الحرب والدار والعيد ،ذكرىا في كتابو في ِ
ٍ
جزء من ٍ
أن الكتاب لم
السَير.
رؤية
ٌ
وصحيح ّ
ٌ
ٍ
يصل إلينا ،لكن الراحل المحمصاني جمع َش َذر ٍ
ات منو من ٍ
مت عنو مثل
كتب
ْ
ون َق ْ
فقيية أُخرى ُكتبت بعدهَ ،
ّ
اختالف الفقياء لمطبري ،ومثل األُم المشافعي .و ِ
االسم االصطالحي لمرسائل والكتب في أحكام
السَي ُر ىو
ّ
ُ
تظير في مطالع القرن الثاني اليجري /الثامن الميالدي .وقد استطاع
التعاىد ،وقد بدأت
الحرب والسمم و ُ
ُ
قرن تقريباًِّ ،
أن االَوزاعي كتب في المسألة قبل ال َشيباني بنصف ٍ
إقبال
ويعم ُل ابن تيمية
المحمصاني
َ
َ
اإلثبات ّ
االَوزاعي ورفاقو من أىل الشام واآلتين لمجياد في ثغورىا ودروبيا عمى التبكير في معالجة قضايا الحرب

بسبب الجبية المستمرة مع الروم /البيزنطيين ليذه الناحية ،منذ فتح الشام في الثمث األول من القرن السابع
فإن المحمصاني َّ
أي ٍ
ظل حتى السبعينات من القرن الماضي ،يعود في مجال المقارنة
الميالدي .وعمى ِّ
حال ّ
واإلسيام في تاريخ القانون الدولي والعالقات الدولية إلى كشوفو المستمرة في كتب ِ
السَير والفقو وتاريخ
الطبري وفتوح البال ُذري ومروج الذىب لممسعودي وأعمال بعض الجغرافيين العرب .ولممحمصاني في ذلك

أيت المصريين والعراقيين في كتبيم في تاريخ القانون الدولي ،يعودون إلى
ٌ
بحوث بالفرنسية والعربية .وقد ر ُ
األقدم عن محمد بن الحسن
اآلخ ُر إلى األعمال
يعود
أعمال المحمصاني عن األَوزاعي ،كما
َ
بعضيم َ
ُ
ُ

لكن دراسات مجيد خدوري
الشيبانيّ .
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فإن العاممين في مجال تاريخ القانون بالجامعات
تجاوزت
اإلنجميزية عن الشيباني
َ
ْ
األعمال العربي َة عنو؛ ولذا ّ
خدوري عندما يريدون قراءة اإلسيامات العربية واإلسالمية في فقو الحرب .إنما الطريف
الغربية يستندون إلى ّ
ٍ
لمحات دالّ ًة
أن عنده
أن المحمصاني ما قارن األَوزاعي ببودان وفيكو
وحسب؛ بل بذل َجيدًا أيضًا إلثبات ّ
ّ
ْ
فيما صار ُيعرف اليوم بالقانون الدولي اإلنساني.

اىتمام صبحي المحمصاني بمسائل حقوق اإلنسان في القانون الدولي ،وميثاق األمم المتحدة،
وجاء
ُ
الميثاق واإلعالن
واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان التّصال ذلك باختصاصو .ثم بدأ المصريون ينتقدون
َ
ٍ
ٍ
استناد ُىما إلى القانون الطبيعي ،بينما يستند المسممون في ىذه المسائل
استنادهُ أو
مختمفة من بينيا
ألسباب
ُ
ُ

ق عمى وجية الن ظر ىذه ،وبدأَ من خالل شذرات
أن صبحي المحمصاني ما وافَ َ
إلى التكميف اإلليي .بيد ّ
ٍ
إمكانيات كبيرًة لمتالقي .وربما كان -إلى جانب محمد أسد -بين أوائل َم ْن رأى
ومعاصريو يرى
األَوزاعي ُ
ٍ
ٍ
إسالمي لحقوق اإلنسان استنادًا إلى رؤى الفقياء وعمماء الكالم ( أو الالىوتيين) في
إعالن
إصدار
إمكان
ٍّ
أن الفقياء المسممين
العصور الوسيطة .ورغم كثرة انشغالو؛ فإنو اكتشف في الخمسينات من القرن الماضيّ ،
يمتمكون مقال ًة في اإلنسان ،تُ ِ
الحق الطبيعي في فمسفة القانون بالغرب .ىذه
وص ُل إلى أو تُناظر َمقولةَ
ّ

المسألة رآىا في مبحث" مقاصد الشريعة" لدى عمماء أُصول الفقو .ونحن نممك اليوم مئات البحوث والدراسات

لكن عندما بدأ المحمصاني التفكير في األمر ما كانت
في مقاصد الشريعة أو المصالح الضرورية لإلنسانْ .
اسة و ٍ
ىناك غير در ٍ
احدة في الموضوع ىي التي أصدرىا الشيخ الطاىر بن عاشور بتونس عام 1957

َّ
أن عمماء أصول الفقو بدأوا منذ القرن الخامس اليجري /الثاني
بعنوان :مقاصد الشريعة.
وممخص المسألة ّ
أن المصالح الضروري َة لبقاء الوجود اإلنساني و ِ
خمس وىي :حق النفس أو
ازدىاره
عشر الميالدي ،يذكرون ّ
ٌ
وحق ِ
المْمك .وقد أضاف الفقيو المالكي الشاطبي
النسل أو الكرامة،
ّ
الحياة ،وحق العقل ،وحق الدين ،وحق ْ
أن الشريعة اإلسالمية إنما
لذلك قولو في كتابو" :الموافقات في أصول الشريعة" أنو أدرك باالستقراء من القرآن ّ
المصالح ُمراعاةٌ في ُك ِّل ِمّمة!
إن ىذه
لصون ىذه المصالح ،ثم يستطرد الشاطبي فيقول أيضًا وقد قيل ّ
َ
أُنزلت َ
ِ
ِ
ِ
لصونِيا.
بمعنى ّ
أن البشرية ودياناتيا تتالقى عمى تحديد ىذه الحقوق ،وتقديم الضمانات والوسائل واإلجراءات َ
وقدم مقار ٍ
ٍ
نات بين نصوص الفقياء
لقد نشر المحمصاني
مقاالت وبحوثًا في ىذا الموضوع في الستيناتّ ،
واإلعالن العالمي .ثم عندما أَلَّف كتابو في فمسفة التشريع ،وكتابو الثاني عن األَوزاعي وتعاليمو اإلنسانية،

ال فييما لمقاصد الشريعة أو مصالح اإلنسان الضرورية لدى الفقياء المسممين.
قد فص ً
َع َ
الثالث لصبحي المحمصاني ،في ُمراعاة الموروث الفقيي والقانوني اإلسالمي؛ فقد جاء
اإلسيام
أما
ُ
ُ
ٍ
ٍ
أرصدة فقيية في مقررات كميات الحقوق بالجامعات العربية ،وقد بدأ ىو ذلك بمبنان
اد و
في صورة
إدخال لمو َ

في كتابو في الموجبات والعقود ،وفي كتابو في فمسفة التشريع ،وفي كتابو :األَوضاع التشريعية في البالد

العربية .كان المصريون والعراقيون والسوريون قد بدأوا بذلك في األربعينات والخمسينات من القرن الماضي؛
أما ىو فقد قام بذلك في الخمسينات والستينات .وبذلك ماعاد األمر قاص ًار عمى دراس ٌة األحوال الشخصية
ّ
والمواريث واألَوضاع التشريعية في البالد العربية؛ بل تجاوز المحمصاني ذلك لمدخول في ثنايا القانون
فإن كتابو في
تجاوُز كتابو في فمسفة التشريع في معظم الجامعات؛ ّ
المدني ومادتو األساسية .وفي حين جرى ُ
الموجبات والعقود ما يزال حاض اًر ضمن المراجع إلى جانب كتب السنيوري وأبناء جيمو.
تداخل بين
ما معنى ىذا كمِّو ،ولماذا مضى المحمصاني وأبناء جيمو في ىذا السبيل ،سبيل إقامة ُ
َّ
المحدث ،والمنظومات الغربية في القانون وتاريخو؟! ىذه الممارسة التي بدأت في العشرينات
الموروث الفقيي

الوجود ،وطو اًر اإلحياء والنيوض ،وطو اًر ثالثًا
والتواص ُل والتالؤمُّ ،
ات عن اإلقدار
كميا تعبير ٌ
ُ
ُ
وال َّ
أن ىذه اإلشكاليات جميعًا تغيرت منذ
شك ّ

المقصود بيا تارةً إثبات
والثالثينات من القرن الماضي ،كان
ُ
اإلحياء
اصل مع الذات التاريخية ومع اآلخر .و
ُ
التالؤم والتو ُ
ٍ
إلغاء لمذات أوتضخيٍم ليا.
ضي مع العالم بدون
واإلسيام و ُ
الم ّ
تيار
السبعينات من القرن الماضي ،حين غمب لدى بعض الحزبيين اإلسالميين في أَوساط أىل القانون ُ
ُّ
ستظل حاضرًة ليس
لكن إسيامات المحمصاني والسنيوري وجيميما ليذه النواحي،
األصالة ،وتطبيق الشريعةّ .
ُّ
ستظل حاضرةً أيضًا في جيود البناء وحكم القانون في الزمن
في الذاكرة وكتب تاريخ القانون فقط؛ بل
الجديد ،زمن الثورات العربية ،وزمن الدولة المدنية.

