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آله   وعلى  محمد  نبينا  على  التسليم  وأتم  الصالة  وأفضل  العالمين،  رب  هلل  الحمد 

 وصحبه أجمعين، وبعد: 

ا ترامى  ، لم  الموت  خلقه   على   وكتب   السرمدية  األبدية   بالحياة  نفسه  خص   من  سبحانف
الشيخ طاهر الجزائري أحُد أهم ِّ  إلى مسمعي وفاة الدكتور محمد عمارة تذكرت ما قاله  

 :  م 1920هـ/ 1339متوف ى بدمشق عام أعالم النهضة الحديثة، ال

نوا أسماءهم في جريدة   "اذُكروا َمن عندكم من الرجال الذين ينفعونكم في الشدائد، ودو ِّ
ْرصكم على أعز ِّ عزيز لئال َتنسوهم، ونو ِّهوا بهم في  ". كل ِّ سانِّحة، واحرِّصوا عليهم حِّ

ذلك ألن الكتابة عن األعالم تَضع بين يدي األبناء صوًرا مضيئة للطريق، ُتعر ِّفهم  
َتجارِّبهم   ُخالصَة  للحياة  موا  قد  الذين  باألشخاص  رهم  وُتبص ِّ الحضارة،  صَنعوا  الذين 

هنا تكون تلك الكتابة حافًِّزا لألبناءِّ على مواصلةِّ وثمرَة أعمالهم فأْفَلحوا وأنَجحوا، ومن  
تزال   ما  ألعالم  الشامخة  بالمقامات  اليوم  َنعَجب  ونحن  القويم،  الن هج  على  الطريقِّ 

ر بها في قائمة َتطول َيرهم العطرة حي ًة بيننا ُنفاخِّ  .سِّ

رِّْكلِّي الز ِّ ين  الد ِّ   ه مأل في م،  فصنف كتابه: األعال  تأث ر بكالم الشيخ طاهر ولعل خير 
ُدنيا المثقفين والمؤلفين والمحق ِّقين، وشغلهم حتى غدا كتابه من المراجع األساسية في  

 .ال يستغني عنهو التصنيف، ال بد  لكل باحث أن يعود إليه، 
رحمه هللا    األستاذ الدكتور محمد عمارةحياة  هذه الرسالة عن    جمعتوجريًا على ذلك  

، والدكتور  زيد  أبو   عاشور  وصفيعنه كالدكتور  ممن كتب  من بعض كتبه، و   ،تعالى
  ، ثنينيةال   موقعوعبد الكريم الحسني، و والدكتور عبد القادر طاش،  ،  خميس  رمضان

 . من المواقع غ=على الشبكة العنكبوتية  وغير ذلك
 أن يجعلها خالصًة لوجهه الكريم، إنه سميع مجيب.  أسألهللا تعالى و 
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 احلارس اليقظ على تراث اإلسالم 
 حممد عمارة مصطفى عمارةالدكتور 

 م( 1931ديسمبر 8/هـ  1350 رجب  27 )
 م( 2020 فبراير 28، ه  1441 رجب  4)

 
  مفكريها  من  ومفكراً   ،الصادقين  أعالمها  من  علماً   اليوم  السالمية   األمة  فقدت

  على   اليقظ   والحارس  الفكر  راهب  بحق   هو  من علمائها العاملين،  وعالماً   ، المجاهدين
 السالم.  تراث

الدكتور   عمارةإنه  مصطفى  عمارة  ومحمد  ومحقق  مفكر  هو ،  ومؤلف    ، إسالمي، 
 .باألزهر مجمع البحوث السالمية  وعضو 

 : أباه ينعي عمارة  خالدالدكتور  ابنه  يقول 
  أبي   توفي  ،الشريفة  النبوية  الهجرة  من1441 رجب   4  الموافق  الجمعة  يوم   مساء  في"

 .عمارة  محمد. د العلماء كبار هيئة  وعضو السالمي المفكر
 ". أسابيع الثالثة تتعد   لم قصيرة مرض فترة  بعد هللا  رحمه  أبي توفي

 
 ترمجة الدكتور حممد عمارة 

 
  الحزن،  سيغمره  الفصيح،  والبليغ  المحنك،  والداعية   الفذ،  العالم  هذا  ُيتابع   كان  من

 عمارة  محمد  الدكتور: )قرأت  لما  لي  حدث   ما  وهذا  نعيه،  سماع  عند  الدهشة،  وتأخذه
 (. هللا  ذمة في

  موسوعات   لنا   أخرج  ، بالعطاء  حافلة  عاماً   89  هللا   رحمه  عمارة  محمدالدكتور    عاش
  مثلت   وقد  عليها،  ما  وعليها  لها  ما  لها  كبيرة،  وسياسية  فكرية  لرموز  الكاملة  األعمال

   . عصرنا في السالمي للفكر خصبة أرضاً 
رحمة  للجمود  والرافضين  السالم،  قيم   عن   المدافعين  مقدمة   في  وكان هللا  رحمه   ،

 واسعة. 
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 : والتحصيل العلمياملولد  

  بمحافظة  قلين  لمركز   ، التابعةمصر بريف  صروة محمد عمارة في قريةالدكتور  ولد  
 . الشيخكفر 
ده في السادسة من عمره  القرآن حفظ   ُكت اب القرية.  لدىوجو 

  ، هـ 1364  الشريف  األزهر  للجامع  التابع   االبتدائي   الديني   دسوق   بمعهد   التحق   ثم
 . هـ1368 االبتدائية شهادة على حصل ومنه 
  األزهر   للجامع  التابع  الثانوي   الديني   األحمدي   طنطا  بمعهد  التحق  هـ1368  سنة  وفي

 الفترة   هذه  خالل  وواصل  هـ،1373  سنة   األزهرية  الثانوية  على  حصل  ومنه  الشريف،
 .مصرية ومجالت  صحف عدة في ونشر  والثقافية،  واألدبية السياسية اهتماماته 

 )جهاد عن فلسطين(.  :أول مقال نشرته له صحيفة )مصر الفتاة( بعنوانو 
  درجة   ونال  تخرج  وفيها  القاهرة  جامعة  العلوم  دار  بكلية  التحق  هـ 1374  سنة  في

  نشاطه   بسبب  تخرجه   تأخر  ولقد   السالمية،  والعلوم  العربية   اللغة  في(  الليسانس)
 .  م1965 سنة إلى السياسي

  في   مقاالت  عدة  ونشر  هـ،1375  سنة  لمصر  الثالثي  الغزو   مقاومة  إبان  شارك  كما
  عام   العربية  القومية  عن  كتبه   أول  ونشر   وأل ف  ولبنانية،  مصرية  ومجالت  صحف
 . م1958

  في  العلوم  دار  كلية   من   ،م 1970  هـ1390  سنة   الماجستير   درجة  على   حصل ثم  
 ومشكلة  المعتزلة  عن  بأطروحة  السالمية  الفلسفة  في  تخصص  السالمية،  العلوم
 . النسانية الحرية

عام  حصل و  إسالمية  فلسفة  تخصص  السالمية  العلوم  في  الدكتوراه    على 
 .الحكم  وفلسفة السالم عن  بأطروحةة، من نفس الكلي  م 1975 هـ  1395

فسيحاً ميداناً   وترك  رحل  فتسد  أن  تحتاج  وثغرة   ،يمأل   أن  يحتاج      عليه  ما  أدى  قد، 
  فتنة   تكون   ال  حتى   حرسوا  كما  وتحرس   سدوا  كما  تسد   أن   التالية  األجيال  على  ويبقى
 . هلل  الدين ويكون 
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 بعض صفاته:

  ومضاء   البيان،  وسحر   الكالم،  وفصيح  الفكرة،  ونضوج  الحجة،   بقوة  يتميز  كان
  ونظرات  وجهه  قسمات  إلى  نظر  ومن  يسكت،  أن  يريده  ال  إليه   أصغى  من  السنان،
 . لحظة بصره عن يغيب   أن ُيريده  ال عينيه، 

 
  كان  فقد.  والجهلة  والمرجفين،   المشككين  مواجهة  في  هللا،  دين  عن  للذب  حياته  كر س
 . قاطعاً  وسيفه ،نافذاً   ورمحه صارًما، سيفه

 
  الخصم،  بمقوالت  الدقيقة  بالمعرفة  يتسلح  أن  بعد  إال  خصم  مع  معركة  يدخل  الوكان  

  وكذلك   كتبه،  جميع  وحل ل  قرأ  العشماوي   سعيد   المستشار  على  يرد  أن  أراد  عندما  فهو 
  يكون   أن  ينبغي  وهكذا  مقتل،   في  أصابهما  فقد  ولذلك  زيد،   أبو  حامد   نصر   مع  فعل

 . السالم عن المنافحون 
 

  في   السالم   خبراء"  لقب   أنفسهم  على  يطلقون   وَمنْ   المستشرقين  أطروحات  تناول ولما  
  الكثير   للناس  وكشف  والخبراء  المستشرقين  هؤالء  أطروحات  بعناية   ودرس  ،"الغرب

  يرون   الذين  واالستراتيجيين  السياسيين  على   عر ج  كذلك  األطروحات،  هذه  عورات  من
 . له يروجون   ما سخف فبين للغرب، الجديد  العدو السالم في
 

 اعتقاله: 
اعتقال محمد   كان  لتحول  الدكتور  إرهاصات  بمثابة  الخمسينيات  أواخر  في  عمارة 

، فخالل  وأفكاره فراجع مواقفهلها ذاته  فكري جديد، فكان سجنه خلوة فكرية تأمل خال
المشكلة   حل  أن  اكتشف  أن  بعد  اليسار  عن  البعد  مرحلة  بواكير  بدأت  سجنه 
االجتماعية هو في السالم وليس في الصراع الطبقي واليسار والماركسية، فتفرغ بعد  

 للمشروع الفكري.  1964خروجه من السجن عام  
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  ما  أن  فيه  أكد  بيانا  عمارة  أصدر  مرسي  محمد  الراحل  بالرئيس  الجيش  إطاحة  وعقب
  الذي  الديمقراطي  التحول  على  عسكري   انقالب"  هو   2013  تموز / يوليو   3  في   حدث
 ". 2011يناير  25 ثورة  أبوابه فتحت

 
 حتوالته الفكرية: 

معروف عن الدكتور محمد عمارة بأنه كان يساريًا متطرفًا في شبابه إبان فترة توهج  
السبعينات لما    ةبالد المسلمين، ثم تحول عنه في بداي الفكر الماركسي اليساري في  

 نه مجرد وافد على بالد المسلمين. رأى كما يقول: )سلبيته القاتلة( وأ
 
الدكتور و  عباس يقول  "عنه   محمد  المعة  :  كوكبة  من  واحد  هو  عمارة  محمد  إن 

السالم...  صادقة إلى  الماركسي  الفكر  فانتقلت من  الكوكبة    هداها هللا  هذه  وكانت 
على أن خياركم    هي ألمع وجوه اليسار فأصبحت ألمع وجوه التيار السالمي، ودليالً 

 .1"في الجاهلية خياركم في السالم
 

 عضويته يف املؤسسات:
  األعلى  المجلس:  منها  والبحثية  والفكرية  العلمية  المؤسسات  من  عدد  عضوية  نال

  ومركز   بواشنطن،  السالمي  للفكر  العالمي   والمعهد  بمصر،  السالمية   للشؤون 
  مؤسسة  السالمية   الحضارة  لبحوث   الملكي   والمجمع   بمصر،  الحضارية  الدراسات

 .باألردن ( البيت آل)
 

 موقفه من اإلخوان: 
المسلمين   يقولو  الخوان  “عن    حركات  من  حركة  أكبر  الخوان  أعتبر  وأنا: 

  رصيد   لدينا  ليس   األحزاب  وفي  السياسية  الحركة  في  التشرذم  ظل  وفي  السالميين،

 
 . 145  عبد الكريم الحسني، دار شمس للنشر واإلعالم: ،: دراسة وتحليلالقومية والديمقراطية والثورة  -  1

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_(%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A)&action=edit&redlink=1
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 كبيراً   رصيًدا  لإلخوان  وإن  ،والحي   النابض  األمة   قلب  فهي   الخوان،   إال  الشارع  في
 . ”السالمي العالم قلوب في

 عن تجربة الخوان، فيقول:  وأما 
لهم الفرصة كي تكون لهم تجربة يحاسبون عليها، نعم لهم تجربة  إن الخوان لم تتح  "

في التنظيم، جعلتهم التنظيم الوحيد الذي ال تخلو منه مدينة على ظهر هذه األرض،  
الضحايا،   وتقديم  والمعتقالت  والسجون  والقهر  االضطهاد  معاناة  في  تجربة  ولهم 

 .تفوقوا فيها على سائر أصحاب األيديولوجيات
الحكم وإدارة الدولة لم تتح لهم الفرصة للتجربة، لقد امتلكوا رأس الدولة، ولم   لكنهم في 

القديم   للنظام  تابعة  اآلليات  هذه  كانت  بل  الدولة،  بها  يديرون  التي  اآلليات  يمتلكوا 
،  2011المعادي لهم، وهم وإن نجحوا على المستوى الجماهيري، في استفتاء مارس  

ومجلس   الشعب،  مجلس  على  وانتخابات  واالستفتاء  الجمهورية،  ورئاسة  الشورى، 
أصحاب   وكذلك  لها،  المؤيدة  والقوى  القديمة،  الدولة  آليات  أن  إال  الدستور، 
لهم عالقة   الذين  والسلفيين وبالذات  المرعوبة من جماهيرية الخوان،  األيديولوجيات 

لعبوا دوراً  الخليج، كل هؤالء  ميًعا على  في تشويه صورة الخوان، وتحالفوا ج  بدول 
مدة   حظهم  تجربة  في  الدستوري  حقهم  من  مثلهم    4حرمانهم  فكان  سنوات، 

 الذي قال فيه الشاعر القديم:   كمثل
 اءِّ الم  بِّ  ل  ت  ب  ت   أن   اك  اك إي  إي   :      ه  ل   ال  وق   مكتوفا    م ِّفي الي   ألقاه  

 
الراحل المفكر  رفض  المنتخب    عمارة؛  كما  المدني  الرئيس  على  العسكري  االنقالب 

مرسي محمد  الدكتور  تعالى  الشهيد  هللا  يوم  رحمه  بياًنا 2013يوليو    3،  وأصدر   ،
وعودة   الشعب،  إرادة  واحترام  الديمقراطي  المسار  إلى  بالعودة  فيه  طالب  واضًحا 

 .الجيش إلى ثكناته 
 

هو وكل ما ترتب    قانوناً و   أن عزل مرسي “باطل شرعاً   -في مقطع مصور  -واعتبر
ائل العالم والدوائر  عليه”. وهو الموقف الذي أثار عليه هجمة انتقاد شرسة من وس

 .نقالبلالالمؤيدة 
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 مميزاته الفكرية: 

عمارة  يميز   ما  أهم  إن محمد  الدكتور    األمة  وحدة  عن   ودفاعه  إيمانه   هو   فكر 
  : بأنهه العلمانيون  نَعت   حتى   لها،  همبعض  نفي   مواجهة   في  شرعيتها   وتدعيم   السالمية،

عيه  ل   شرف   ذلك"  :عمارة  محمد   ويقول   ، (السالمية   للحركة   المنًظر)   ل   وهم   أد 
 ".ضدي السلطات استعداء  وإنما المديح منه يقصدون 

 
  الوسطية"  إنها  عنها  فيقول  إليها،   ويدعو   الوسطية  المدرسة  إلى  عمارةالدكتور    وينتمي

ن   المتقابلة  األقطاب  من   والعدل   الحق  عناصر  بين  تجمع   التي "  الجامعة   موقفاً   فتكو 
  تجمع  السالمية  فالعقالنية تامة،  ليست المغايرة ولكن المختلفين للقطبين  مغايراً  جديداً 

 بعالم  واليمان  الغيب  بعالم  اليمان  بين   يجمع   السالمي   واليمان  والنقل،   العقل  بين 
  خصيصة  ذلك  باعتبار  الرؤية  وضوح  ضرورة  تعني  السالمية   والوسطية  الشهادة،

  وبدونه  للرؤية  منظار  هي  بل  السالمي،  والفكر  السالمية   األمة  خصائص  من  مهمة
  والفكرية   السالمي  للنظام  الالمعة  العدسة  وكأنها  السالم،  حقيقة  نبصر  أن  يمكن  ال

 والواقع  الثابتة   الشرعية  بين   يجمع  وسطي  فقه  وتطبيقاته   السالمي  والفقه  ،السالمية 
  وسطيتنا   جعل  هللا  فإن  هنا  ومن  الواقع،  فقه  وبين  األحكام  فقه  بين  يجمع  أو  ،المتغير

ل ى  : ﴿ فقال سبحانه وتعالىإلهياً   الً عْ جَ  اء  ع  د  ه  ط ا لِّت ك ون وا ش  س  ع ل ن اك م  أ م ة  و  ذ لِّك  ج  ك  و 
ا يد  هِّ ك م  ش  ل ي  ول  ع  س  ي ك ون  الر   [. 143رة:]البق  ﴾الن اسِّ و 

 
محافظ،  و  وكأنني  أبدو  والمتغربين  العلمانيين  غالة  عن  أكتب  “عندما  عمارة:  يقول 

معالم  هناك  لكن  وتقدمي،  ثوري  وكأنني  أبدو  والتقليد  الجمود  نقد  في  أكتب  وعندما 
لنهاض   الدؤوب  وعملي  ومعالمه،  لإلسالم  رؤيتي  على  كالحفاظ  تتغير  ال  أساسية 

عنق   من  وإخراجها  الشرسة األمة  التحديات  ومواجهة  فيه،  وقعت  الذي  الزجاجة 
 . والحرب الصليبية المعلنة على السالم“
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عمارة في المجلد األول من سفره الضخم عن محمد عبده ...  محمد  وقد أبان الدكتور 
 :  فيقول في مطلع الجزء األول ، ن طبيعة جهوده التي رصد نفسه لهاعو 
العربية السالمية قد تجاذبها واجتهد في استقطابها    حركتنا الفكرية ومِّن خلفها أمتنا"

 :ستعمارية الحديثة تياران رئيسيانمنذ مطلع الغزوة اال
 

لقضاء على  ا ،بالحضارة الغربية، ومن انبهروا التغريب الذي أراد به االستعمار  أــ تيار 
لألمة الحضاري  حاضرهاالتواصل  بين  االرتباط  وفك  القسمات  ،  وبين  ومستقبلها 

، ومن ثم تحويلها إلى حضارتها عبر التاريخ لحضارية العربية السالمية التي ميزت ا
 الغرب ...  تابع وهامش لحضارة

 
الذي أثقلت  : تيار الجمود ... ب ــ أما التيار الثاني الذي جاهد باستقطاب األمة فهو 

 ". الجامدة بالركاكة والخرافة والنصوص كواهل مقوماته وتصوراته 
 .ارة درب الوسطية الجامعة العادلةومن ثم يسلك الدكتور عم

 
عمارة على  "أن    -تعالى  هللا   هرحم  -ويرى  الوحيد  المشروع  هو  السالمي  المشروع 

جعل   التاريخية  الناحية  من  فهو  المستقبل،  كل  المستقبل  له  الذي  العالمي  النطاق 
ا لعالم األول على ظهر هذه األرض ألكثر من عشرة قرون، وذلك  األمة السالمية 

ال وزن لهم في الحضارة والتاريخ، وبعد أن كانت شعوب    بعد أن كان العرب همجاً 
 ".الشرق مقهورة من قبل الرومان والفرس ألكثر من عشرة قرون 

 
نماذج  المشروع السالمي على المستوى المدني هو مالك المستقبل، فكل  ويضيف: "

قد الغربية  الرأسمالية  التحديث  النازية والفاشية والشيوعية، وها هي  سقطت وأفلست: 
دخلْت  قد  التاريخ،  نهاية  حسبوها  التي  منه    المتوحشة  يخرج  لم  مظلًما  نفًقا  بالغرب 

 ."سالماً 
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الوطن   وأمور  والحرب  بالسياسة  له  عالقة  ال  عنده  الدين  بأن  منتقدوه  عليه  ويأخذ 
 يتدخل الدين في أمور العقائد والعبادات فقط!  الدنيوية، و 

كما يأخذون عليه دعوته إلى تغريب المرأة المسلمة، متابعة منه للعصريين من أمثال  
 . 2قاسم أمين تلميذ محمد عبده، ولهذا يسمي نهجه بالتيار السالمي المستنير

 
 : احلضارة الغربيةموقفه من  
الدكتور مدافعاً   عمارة متحدياً   محمد  وقف  الغربية  الحضارة السالمية    الحضارة  عن 

بعنوانبحرارة كتبه  فيما  فنراه  له"  :،  افتراءات  والسالم  تاريخ"الغرب  عن   ا  يتحدث 
 : اتهامات سقطت، وأوهام تبددت مثل 

 
صوراً  -1 صنع  الذي  الغربي  والصليب  حتى    الخيال  الدهماء  لشحن عقول  مريضة 

 . د السالم والمسلمين ا في الحرب ضينخرطو 
 
 .السالم بالعنف وانتشاره بالسيف الزعم بارتباط -2
 
عل -3 هللا  صلى  الرسول  حروب  دفاعيةكل  كانت  المشركين  ضد  وسلم  ولم  يه   ،

 . مسلماً  شهيداً  183، و قتلى مشركين  203ضحية فقط بينهم   386تخلف سوى 
 
 : ، مثلاألجانب بعظمة السالم وإنسانيتهشهادة عدول رجال الدين  -4
النقيوسي"  األسقف أ(  وحرروا يقولإذ   "يوحنا  الشرقية  المسيحية  أنقذوا  المسلمون   :

 . "وكنائسها وأديرتها وحافظوا عليهابطاركها  
الكبير ب( "ميخائيل  السرياني  من  ":  يقول حيث   "والبطريرك  أنقذونا  إسماعيل  أبناء 

 ."ركونا نمارس عقائدنا بحرية وسالمأيدي الرومان وت 

 
 . 146القومية والديمقراطية والثورة،   -  2
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في ظل الحكم السالمي    غير المسلمين نعموا جميعاً "ف:  يقول  ج( و"سيرتوماس أرنولد"
 . "جة من التسامح ال تجد لها معادالً بدر 

عقلي   (د دين  جوهره  في  السالم  ه"إن  معاني  بأوسع  الوجهتين  ،  من  الكلمة  ذه 
تعريف    ةتقاقي شاال وإن  ُتقي    :العقلي  األسلوبوالتاريخية  طريقة  الدينية  بأنه  العقائد  م 

ال من  أسس  والمنطقعلى  العقل  من  المستمدة  ينطمبادئ  تمام  ،  السالم  على  بق 
 االنطباق. 

ليون  (هـ  السالم  م1921ــ  1869) وكانتي  في  الخبير  اليطالي  المستشرق   )
ي ا والدر  السالمي  والتاريخ  السالمية  نصارى  "  : قولسات  بين  السالم  انتشار  إن 

التي جلبتها   المذهبية  السفسطة  باستياء من  نتيجة شعور  إنما كان  الشرقية  الكنائس 
 .3" الروح الصليبية إلى الالهوت المسيحي

 
 موقفه من حوار األديان: 

الدكتور عمارة  يقول  كت   محمد  مقدمة  ا"   ابه:في  أوربا" مأزق  في  والعلمانية  لمسيحية 
الدينية   (: 5)ص الحوارات  مع  الغربية–فتجربتي  النصرانية  ممثلي  مع    -وخاصة 

ُتقام لها   التي  ُتذكر من وراء هذه الحوارات  تبعث على رجاء آمال  تجربة سلبية، ال 
، من المؤتمرات والندوات واللقاءات الكثير من اللجان والمؤسسات، وُتعقد لها الكثير  

 .وُينفق عليها الكثير من األموال 
وبين  و  ومفكريه  السالم  علماء  بين  وتدور  دارت  التي  الحوارات  هذه  كل  أن  ذلك 

افتقدت وال تزال مفتقدة ألول وأبسط وأهم   شرط  ممثلي كنائس النصرانية الغربية، قد 
الحوارات حوار من  أي  شروط  المشترك  من  والقبول  المتبادل  االعتراف  شرط  وهو  ؛ 

بي  يدور  إنما  فالحوار  الحوار،  أطراف  بين  بين  ثم  ومن  "اآلخر"؛  وبين  "الذات"  ن 
الطرفين،   بين  التفاعل  أمل  على  استقبال،  وفيه  إرسال  ففيه  "الذات"،  وبين  "اآلخر" 

بين طرف يعترف باآلخر، وآخر ال يعترف    -كما هو حاله اآلن–فإذا دار الحوار  

 
 رابطة أدباء الشام. لى موقع  ، بحث منشور عجابر قميحة.  د  أ. بين التحدي والتصدي،  - 3
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ون بمن "يحاوره"، كان حوارًا مع "الذات"، وليس مع "اآلخر"، ووقف عند "الرسال" د
 ". .. !بحوار الطرشان  -في النتائج–"االستقبال"، ومن ثم يكون شبيهًا 

 
" به  ويضيف:  ويقبل  باآلخر،  يعترف  أحدهما  طرفين،  بين  ديني  حوار  يثمر  كيف 

وليس   "واقع"،  كمجرد  يصنفنا  اآلخر  الطرف  بينما  السماوي،  الدين  إطار  في  طرفًا 
 !كدين، بالمعنى السماوي لمصطلح الدين؟ 

هو   الحوارات ذلك  كل  عقم  في  السر  هو  وذلك  المفقود،  والضروري  األول  الشرط 
من   عليها  وُينفق  وأنفق  جهود،  من  فيها  وُيبذل  ُبذل  ما  رغم  وتتم  تمت  التي  الدينية 

 !أموال، وُرصد وُيرصد لها من إمكانات
فهو    -التي ُأدعى إليها–أما السبب الثاني لعزوفي عن المشاركة في الحوارات الدينية  

فهم  مع المسلمين،  مع  الديني  الحوار  وراء  من  لآلخرين  الحقيقية  بالمقاصد  رفتي 
يريدون التعر ف على السالم، وهذا حقهم إن لم يكن واجبهم، لكن ال ليتعايشوا معه  
بتنصير   صفحته  ويطووا  ليحذفوه  وإنما  والشرائع،  الملل  في  التعددية  لسنة  وفقًا 

 " !المسلمين
 

 " يقول:  من  ثم  بعض  ومؤتمرات  تلك  دعوات  على  متحفظًا  جعلتني  التي  األسباب 
وندوات الحوار بين السالم والنصرانية الغربية، وهي أسباب دعمتها وأكدتها "تجارب  
العشرين، ووجدت   القرن  أواخر سبعينيات  "قبرص"  تم في  لقاء  في  حوارية" مارستها 

األمريكية   الكنيسة  أن  علي –يومها  وتنفق  الحوار  هذا  ترعى  من    -هالتي  اتخذت  قد 
إحدى القالع التي بناها الصليبيون إبان حروبهم ضد المسلمين، "قاعدة" ومقرًا لدارة 

 !هذا الحوار ؟
عم ان   في  حضرته  للحوار  آخر  الحضارة –ومؤتمر  لبحوث  الملكي  المجمع  بإطار 

الثمانينيات وفيه حاولنا    -السالمية الكاثوليكية في  الكنيسة  ة  انتزاع كلم  -عبثاً –مع 
الرياح!  أدراج  جهودنا  فذهبت  وفلسطين،  القدس  في  العادلة  قضايانا  تناصر   منهم 

 .  !"ومنذ ذلك التاريخ عزمت على العراض عن حضور "مسارح" هذا "الحوار
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 (: اإلسالم وأصول احلكمكتاب: )  موقفه من 
عمارةظل   محمد  وقلمه  شامخاً   الدكتور  عن    واشتهر  ، بإيمانه  الدفاع  على  بحرصه 

 . السالم والقيم والمعطيات السالمية
 

كتا  فضح  ولما في  الريس  الدين  ضياء  السالميةالدكتور  السياسية  "النظريات  "  به 
عل مقوالته  يالشيخ  فيه  ونسف  الرازق،  ما  ؛  عبد  تأكيد  محمد عمارة  الدكتور  واصل 

الدكتور الريس فنقد كتاب عل ه  " بكتاب لعبد الرازق "السالم وأصول الحكم   ي كتبه 
، وألحقه بكتاب آخر سنة  باسم "معركة السالم وأصول الحكم"م    1985صدر سنة  

باس  1995 صـ م  كامل )من  فصل طويل  في  والتزوير"  التنوير  بين  "السالم  فحة  م 
فضح كتاب على عبد الرازق   ،""علمنة السالم والعمران  :( تحت عنوان96إلى    38

يف طه حسين لكتاب على عبد  بمعلومات وبيانات جديدة موثقة خرج منها بترجيح تأل
 . لثاني بأبوابه الثالثة على األقل ، أو قسمه االرازق 

 
 اجلوائز واألومسة: 

 جائزة  منها  والدروع،   التقديرية   والشهادات  واألوسمة   الجوائز  من   عدد  على   حصل 
  سنة  بمصر   التشجيعية   الدولة  وجائزة  م،1972  سنة   بلبنان،  الكتاب  أصدقاء  جمعية 
  علي وجائزة  م، 1976 سنة  بمصر،  األولى  الطبقة  من  والفنون  العلوم  ووسام م، 1976
  الحضارة   لبحوث  الملكي  المجمع  وجائزة  م،1993  سنة  العام  لمفكر  حافظ  وعثمان

  سنة   المؤسس  القائد  السالمي  الفكري   ارالتي   ووسام  ،م1997  سنة  السالمية
 م. 1998

 
 اخلراشي وحممد عمارة: 
الخراشي صالح  بن  سعودي سليمان  كاتب  يرى  التميمي  الخوان  ،  إلى  االنتماء  أن 

أمر المحر   المسلمين  ألنه  وذلك  تجب طاعته،  الذي  للحاكم  وعصيان  في   حزبية  م، 
 . السالم
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نقرأ مجلداً   الشديدلألسف   صفحة وكله في    700ــ يزيد على    الكاتبهذا  ل  ضخماً   ــ 
 .  وعقيدة إلى درجة التكفير  محمد عمارة فكراً الدكتور تجريح 

،  : التحريف، والكذب، واللبس، والتناقض، مثل وخلع فيه على الدكتور عمارة صفات
 . همية وهي طائفة مارقة من السالموشب هه بالج 

 
 : ة في ميزان أهل السنة والجماعة( عمار سماه )محمد  يقول الخراشي في كتابه الذيو 

سالمية على غزو المعطلة  اجتماع الجيوش ال. وكما سمى ابن القيم أحد كتبه )" ..
وش السالمية على  اجتماع الجي أخي القارئ أن تسمي هذا الكتاب )( فلك  والجهمية

 .  "غزو محمد عمارة(
 

 :  الخراشي ويضيف
إذا  " ــ  هذا  بعد  ــ  الدكتور  الردفليعذرني  في  عليه  عنفت  قد  ببعض    كنت  ووصفته 

المرضية غير  نفالصفات  على  جرأني  الذي  فهو  في  ،  واجتهاده  تحريفه  بسبب  سه 
وابدعه السنة  طريق  ولزم  كله  ذلك  ترك  فلو  النور.،  الكتاب  هذا  رأى  لما  ..  لهدى 

اء  ( جهادهم ضد أعــد، وليشارك مع إخوانه )أهل السنةفليفعلها الدكتور وليتق هللا ربه 
)الحقيقيين( من  الســالم  ليس ألجل شيء  وبينه  بيننا  والبغض  فالحب  الدنيا،  ،  هذه 
( للساحة السالمية  التصفية رضي من هذا الرد سوى )، وما غإنما هو ألجل الدين

ثانياً   أوالً  لك  فسنول ِّ والنصح  األخرى  الدكتور  ارتضى  إن  وأما  تول  ،  ما  ولكنه  يه  ى 
 . 4" سيخسر الكثير

 
،  بهعمارة  محمد  لم يهتم الدكتور  ويمكن القول بأن هذا الكتاب للخراشي ولد ميتًا، إذ  

سطوره من  سطر  على  يرد  فنا  ؛ولم  إلى  الغثاء  هذا  مثل  مصير  أن  يعلم  ء  ألنه 
 : إيمانا منه بقول الشاعرو   ، حمل من زيوف وأكاذيبي، وما لتفاهته ، وانتهاء

 أن رمى فيه غـالم بحجـر           ما يضير  البحر أمسى زاخرا  
 

 ، بحث منشور على موقع رابطة أدباء الشام. جابر قميحة .  د  أ.بين التحدي والتصدي،  - 4
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 نتاجه العلمي: إ

  ومحمد   األفغاني،  الدين  جمال   الحديثة،  السالمية   الفكرية  اليقظة  أعالم  ألبرز  حقق 
  السالمي  التجديد   أعالم   عن  والدراسات  الكتب   وألف  الكواكبي،  الرحمن  وعبد   عبده،

  وخير  رضا،  ورشيد   الغزالي،  محمد  والشيخ  باشا،  السنهوري   الرزاق  عبد   الدكتور:  مثل
  أعالم   ومن   البنا،   وحسن   قطب،  وسيد   المودودي،   األعلى  وأبو  التونسي،   الدين

  والحديثة   القديمة  السالمي  الفكر  تيارات  عن  كتب  كما  طالب،  أبي  بن  علي  الصحابة
 .البصري  والحسن الدمشقي، غيالن مثل من التراث أعالم وعن

 
الندوات    أسهمو  العديد من  الفكرية المتخصصة، وشارك في  الدوريات  العديد من  في 

منها والبحثية  الفكرية  المؤسسات  من  عدد  عضوية  ونال  العلمية،    : والمؤتمرات 
 .المجلس األعلى للشئون السالمية، والمعهد العالي للفكر السالمي 

 
الدكتور   زيديقول  أبو  عاشور  محمد  وضفي  "الدكتور    مجلة  تحرير   ترأس  عمارة: 

  آالف،   ستة  قبله   تطبع   كانت  بعدما   نسخة   ألف  ستين   فترته   في   تطبع   فكانت   األزهر،
  بجيل   يردفهم  أن  وأراد  عصرنا،   في  والفقه  الفكر   رموز  فيها  واستكتب  المجلة  أحيا  فقد
  واتصل   الكتابة،  عن   نفسه  الطيب  أحمد   أوقفني   حتى   منهم،   واحًدا  كنتُ   الشباب  من
  ُكتبت   وقد  المجلة،  رسالة  تستمر   أن  المهم  بأس،   ال  :له  فقلت  ،معتذراً   عمارة.  د   بي

 ". !ماجستير  رسالة عمارة عهد في المجلة عن
 
 في الفكر الحديث:   الدكتور محمد عمارة من أواخر مؤلفاتو 

أين  : »الغرب والسالميل األمريكاني«، »الخطاب الديني بين التجديد السالمي والتبد 
السالمية   »الشريعة  والالديني«،  الديني  الغلو  »مقاالت  الصواب؟«،  وأين  الخطأ.. 
والعلمانية الغربية«، »مستقبلنا بين التجديد السالمي والحداثة الغربية«، »أزمة الفكر  

الفكري والخصوصية الحضارية«، وغيرها كثير  السالمي الحديث«،  ، فقد  »والبداع 
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 وفاته: 

  أعلن   حيث   ،2020  عام  فبراير  28  الجمعة   يوم  مساء  في  عمارةالدكتور محمد    توفي
قيمت صالة الجنازة  أحيث    ،أسابيع  ثالثة   لمدة  المرض  من  فترة  بعد  ،وفاته  عن  ابنه

بمسجد الحمد    م،2020/فبراير 29 السبت اليوم صالة الظهر من هذا بعدعلى الفقيد 
الخامس المحاكم   بالتجمع  مجمع  مركز    (صروة)   بلدته  في  الثرى   ُوري و   وقد  ،بجوار 

 ، رحمه هللا رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جنانه. الشيخ كفر  بمحافظة  (قلين)
 

 : فيهما قيل  
الشريف نعاه   "  األزهر  فيه:  جاء  بيان  مح في  الدكتور  فراًغا رحيل  ترك  عمارة  مد 

ف ملؤه  العلم،   ييصعب  أمانة  عاتقهم  على  يحملون  الذين  العلماء  كبار  صفوف 
والسالمية بعلمه  وصدق الكلمة، وأن التاريخ سيظل يذكر فقيد األزهر واألمة العربية  

ف الوسطى  وإعالء    يوفكره  ووسطيته  السالم  سماحة  عن  والدفاع  هللا  رسالة  تبليغ 
مص ذلك  على  تشهد  شبهات،  من  عنه  أثير  ما  ودحض  علًما شأنه،  المملوءة  نفاته 

ف وحك الكبرى  وإسهاماته  ومعرفًة،  والت   يمًة  السالمي،  الفكر  الدنيا    ي إثراء  مألت 
فاد منها اآلالف من  أ يالعامة والمعاصرة، ومحاضراته الت وغطت كل القضايا الفكرية 

 ". العالم السالمي يطالب العلم ف
 

نع اإلسالمية  اهكما  البحوث  الشريف  مجمع  المفكر  "وأكد  ،  باألزهر    السالمي أن 
ف كبير  بدور  اليقظة    يأسهم  أعالم  أبرز  ألعمال  حقق  أنه  كما  وأهله،  العلم  خدمة 

الت  العلمية  المؤلفات  عشرات  وله  الحديثة،  السالمية  المكتبات    ي الفكرية  أثرت 
 ."بمضامينها النافعة
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الدكتور  و  القرضاوي وصفه  حفل    -يوسف  العالم  في  مركز  أقامه  لعمارة  تكريمي 

بأنه “أحد مجددي القرن الخامس عشر الهجري، الذين هيأهم    -2010العربي عام  
والوسطية،   التجديد  منهج  استخدام  إجادته  خالل  من  السالمي  الدين  لنصرة  هللا 

 ". وصوالته وجوالته القوية في تعرية أعداء السالم
 
"سماه  كتاباً   القرضاوي   يوسف  الدكتور  عنه  كتب و    الحارس  عمارة  محمد  الدكتور: 

  الدكتور   شخصية  عن  معبر  عظيم  وصف   وهو   ،"اإلسالم  ثغور  على  المرابط  اليقظ
 .الفكرية ورسالته عمارة

 
الدكتور   الغنوشيأما  السالمي    التونسي  راشد  الفكر  أمام  ألغام  “كاسحة  فاعتبره 

العلمانيين   من  السالم  أعداء  على  البأس  شديد  فهو  السالمية،  والحركة 
المجال هذا  في  فحل  وهو  السالمي    ،االستئصاليين،  الفكر  في  باحث  لكل  وعون 

  ولكل شاب يريد أن يطلع على السالم في موارده الصافية، وأنا أعتبر نفسي تلميذاً 
 . ”تالميذه في جوانب كثيرة  من

 
وصفه   زيدوقد  أبو  عاشور  "  وصفي    وكاسحة  السالم،  وحجة  األعالم  علم  بأنه: 
التي   عقيدتنا  عن  المنسلخين   العلمانية   صناديد  وتكسر   التغريبي   الفكر   تكسح  األلغام 

 ". وحضارتنا وشريعتنا
 

 فقال:  متعه هللا بالصحة والعافية ،ماتعة   بقصيدة جانودي جميل المبدع رثاه الشاعر
 
 يراعا قـــدت  ـف إن نهــًرا يرـويص  راعا ـس يلـسـ ي ال ي  ـص  ـع   يـعـدم

ت   عيني  اعا ـوأط  هـبــ يـبـح  نـــداء ىـب  ـل  مضى  قد عميًدا تبكي هم 

ـ نىـوب  دينهـل الحيــاة نىـأف تًىـف تبكي  العاـوق دىـهـلل ونًاــصح 
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ـــله نـم  مؤيــــًدا  كان  للحق ذيـال يـتبك  دفاعا  حياةـال ـذلبـ أج 

ــــالم  نةـيـسفـل  ًما ـلـعـوم عال ــــًما" عمارة" تبكي  شراعا كان اإلس 

ـــه  في يد  ـوس وارــح ـال ملك   ــاعا أو  ن ـــدهـــع حــق   ذل ما  ساح   ض 

ن  خلفها  فَّىـتخ   إذ تارة  ـسـال كـتـه ـخذ   انـك م  ـتـ   قنــاعا  النفـاق م 

ـ ال  ظالم   نـم  مـ الئ ةـومـل شـيخ  لم ــاعـا  مقـــاله  ـل يك ــن  ملـ   سم 

 باعا قد ل ضمي ــره نـم هـوج  يـف  جاعة ـبش هـســـل   فًاـيـ س قـي ل لم

 باعا ـأت وىـ هـلل واــونــيك أن يـف  تسابقوا  م رجفون هم من وجه في

دا هجمات    دَّ ـ ض ًداـس انـك قد ـــاعا  اـً اربـح ـم   انـك شــــر   ـلل  الع   منـ 

ـاـك ـد  مـ اـم اعا  الدنى ذيـه يـف انـك اـم  زلـفًا ـت ـاةللـطـغـ فـ   طم 

ـــة له امـاألن دـهـش ــو انـك اـم  نفســه بعفـ   ـاعا ومت اـً مـدره يرج 

ــ  هـــــادهـج ـل  أبصـروا  قد بأنهم  األنــام دـهـش  ا باع نــاح لـك يف

 وأذاعا الورى في قيقةـح ـال رـشـن  للدنى نــــاًراـم   تـانـك هـومـلـوع

ك هلل ـــيًا" ارةمـــــع" اـي در   تداعى  منك  وسواه الهدى، رحـص  بانـ 

 خد اعا تنةً ـف بـاح ـص تـمـح ـأف  األذى دفع في  منك أفصح كان اـم

 شاعا قد اـهـكـسـم احــن لـك يـف  أريجها  ابـوط تـفـطـق   وردةً  اـي

 مطـــواعا  ـالً ذلـم ـنـي ــئـامـظـلل  ـها ورحـيق مرتـأث دـق شجرة اـي

ـــك لبي ـــــت ــــائهـعـن نـم رجــوهـت  ا متبس م اـً يـراض ربَـّ  أنواعا  م 

 ضاعا أو أخي اـي كـسـم احـف اـم  سيدي  يا خالقي  مةـرح  كـليـعـف

 
 
 

 اخلامتة: 
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ضخمًا،   تراثًا  ترك  فقد  عمارة  محمد  الدكتور  هللا  خصبًا  رحم  نميرًا  شتى    فيومنبعًا 
  حسبهم   ممن   كثيراً   الوسط   صفوف  على   ضمكما    لألعالم،   والترجمة   الفكر   مناحي
 . العلمانيين  صفوف في الناس

 
عنه،  والدارسين    الباحثين  ندعو كما   الكتابة    الماجستير)جامعية    رسائل في  إلى 

  األجيال  وتعريف  ،وعن أفكاره  والمؤتمرات عنهوالمنتديات    الندوات  وإقامة  ،(والدكتوراه 
 . الفكري  لمشروعه وانقطاعه العلم على عكوفه  في  ومسيرته وبسيرته به 

 
 وأخريًا: 

فقد   عمارة  محمد  الدكتور  هللا   وراءه   وخلف  ،سكينة  في  ورحل  ،هدوء  في  ماترحم 
  مدارس   على  طافحيث    ،الجامعة  الوسطية  سماها  التي  والفكر  الكتابة  في  منهجيته

 .فيها ما أفضل منها  وأخذ متعددة
  الذين  حتى  ،العداء  وناصبوه  آذوه  الذين   حتى  أحد  على  شيئاً   صدره  في  يحمل  لم

  على   ال  الفكرة  على  يركز  ،واالحترام  التقدير  بمنتهى  يخاطبهم   ،وناظروه  ناظرهم
 . صاحبه ال  الموضوع ويناقش، الشخص

 
الجنة،  األعلى   الفردوس  وارزقه  ، رحمتكب   جمعاء  األم ة  وفقيد   فقيدنا  تغم د  اللهم   من 

  وعوض   الجميل،  الصبر  وألهمهم  ، وتالميذه  وأحبابه  وذويه  أهله  قلوب  على  واربط
 رب. يا خيراً  مصابها  في األم ة

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين. 
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