
  هوية القدس الثقافية 

  
  خليل عوده. د.أ

  عميد كلية اآلداب
  جامعة النجاح الوطنية

  
ثقافة اللغة والدين وال إلىموضوع الهوية موضوع شائك يتعدى حدود الزمان والمكان   

، ومن يملك هذه األشياء يملك الهوية التي تعني االنتماء واألصالة، ولـيس  والعادات والتقاليد
رب، وهذا البحث يركز بشكل خاص على هوية القدس الثقافية، مـن حيـث   االنتساب أو التق

الموضوع  إلىوقد تكون نقطة الدخول .  ةباإلنسان حضارة وأصالجذورها األولى، وعالقتها 
حضارياً حدد معالم  من الوثيقة السياسية والدينية التي دخل فيها المسلمون مدينة القدس دخوالً

  ية الثقافية الخاصة بهادد معالم الهوالمستقبل لهذه المدينة، وح
  

وهنا تكمن خصوصية المدينة المقدسة، وخصوصية العهدة التي عرفت في التـاريخ    
بالعهدة العمرية، والتي حددت المعالم الثقافية لمدينة القدس، من خالل األسس التـي وضـعها   

القائمـة علـى    الميةواإلسالخليفة عمر بن الخطاب، وأرسى بها قواعد أسس الثقافة العربية 
كنا نفهم الهوية على أنها وعـاء الضـمير    وإذاوالمساواة والعدل،  واإلخاءالتسامح والمحبة 

ـ   وأنها الجمعي ألي تجمع بشري،  ن الملكية الخاصة التي تميز حضارة شعب عن غيرهـا م
األخرى، فانه يمكن تحديد الهوية الثقافية على أنها العنـوان األبـرز ألي    الشعوب حضارات

شعب من الشعوب، وهي التي تحدد جوانب التميز والخصوصية، ومن هـذا التميـز وهـذه    
الخصوصية تكتسب مدينة القدس هويتها الثقافية الخاصة التي تجمع أبناء المدينة المقدسة فـي  

اصة التي تشكل في مجملها قواسم مشتركة لسكان المدينـة  عدد من المعطيات والمكونات الخ
  .المقدسيين، وتحدد معالم الهوية الخاصة بهم

  
شعب من الشعوب، فان هذه الهوية ال تأخذ صفة  كانت الهوية الثقافية عنواناً ألي وإذا  

الثبات، وإنما تخضع لمتغيرات كثيرة، غير أن الهوية الثقافية للقـدس تحظـى بخصوصـية    
معالم الهوية الثقافيـة   تحدد، التي ات، ألنها تستمد محاورها األساسية من العهدة العمريةالثب

تجمعهـا   ،قواسم مشتركة بين سكان من ديانات مختلفةمدينة القدس، والتي تقوم أساساً على ل
جميعاً ثقافة واحدة، تقوم على الجمع وليس التفريق، واالحترام وليس االحتواء، والحرية وليس 



وهـي   ،قهر، والعدل وليس الظلم، وجاءت هذه الثقافة من خالل شواهد ال يمكن لها أن تلغىال
عهد اهللا وذمة الرسول، وذمة الخلفاء، وذمة المؤمنين، وفي المقابل تشترط الهوية الثقافية إلزام 

الثقافة مشتركة بين سكان مختلفـين فـي الـدين ،     اآلخر بما تم االتفاق عليه، لتكونالطرف 
 .تفقين في الهوية الثقافيةوم


