أبو غزالة :مشروع أردني فلسطيني لدعم المقدسيين وصون هوية القدس
إنشاء "سوق القدس اإللكتروني" لتثبيت  350ألف مقدسي ..وإسناد البلدة القديمة اقتصاديا

نادين سعد الدين  -الغد  -يجد مشروع أردني فلسطيني مشترك طريقه للنفاذ ،قريباً ،لدعم صمود

أھالي القدس المحتلة وتثبيت وجودھم المضاد لسیاسة التھويد اإلسرائيلیة ،وذلك في إطار مبادرة وازنة

أطلقتھا مجموعة ”طالل أبو غزالة العالمیة" للحفاظ على ھوية المدينة العربیة اإلسالمیة وصون
معالمھا والدفاع عن مقدساتھا الدينیة.

ويھدف المشروع ،غير المسبوق ،إلى إنشاء ”سوق القدس اإللكتروني" لدعم زھاء  350ألف مقدسي،

منھم نحو  33ألفاً ضمن البلدة القديمة ،وإسناد البلدة القديمة اقتصادياً ،عبر ”تطوير بوابة إلكترونیة

حيوية تمثل سوقاً تجارياً معتب اًر بين فلسطين وفضاءات دول العالم المترامیة" ،وفق قول العين السابق
الرئیس المؤسس للمجموعة ،الدكتور طالل أبو غزالة ،وأضاف أبو غزالة أن ھذا المشروع الحضاري،

طبقاً لما اُتفق بشأنھ بين ”أبو غزالة العالمیة" والحكومة الفلسطينیة” ،يخدم األبعاد االقتصادية والثقافیة
والسیاسیة لقضیة القدس المحتلة في مواجھة عدوان االحتالل المتواصل ضد الشع الفلسطيني وبحق

المقدسات الدينیة ،وسط ما يتردد من أنباء عن ما يسمى ”صفقة القرن" األميركیة التي ُتسقط قضیة
القدس من مضمونھا ".

وأوضح بأن دائرة الحلول اإللكترونیة في ”أبو غزالة العالمیة" أنجزت مشروعاً متكامالً يسمح بالمعايشة
الحیة لواقع البلدة القديمة في القدس المحتلة ،من خالل موقع إلكتروني واعد وزاخر بمنشآتھا التجارية
واألثرية واالقتصادية ،مثلما يعكس ،أيضاً ،مفاعيل معاناتھا اليومیة" ،في ظل وجود زھاء أربعة آالف
أبو غزالة،

مستوطن ضمن مساحتھا المحدودة من إجمالي  220ألفاً بالقدس .ويضم الموقع ،بحس
”عرضاً وافیاً للمحال التجارية لسوق القدس القديمة ،بما تحويھ من منتجات غنیة ،األمر الذي يتیح

للزائر مجال التسوق والشراء من خاللھ بحرية ،فضالً عن التجوال ”االفتراضي" في أرجاء المدينة
المقدسة ومعالمھا التاريخیة والدينیة ،السیما المسجد األقصى المبارك وكنیسة القیامة".
ويزيد من ذلك؛ توفير محرك بحث للمساعدة في تیسير عملیة بلوغ السلع المطلوبة واقتنائھا وتسلیمھا

لمشتريھا حيثما تواجدوا ،عدا عن إضافة خاصیة التغذية الراجعة التي تسمح لزائري الموقع بإبداء آرائھم
حیال محتوياتھ وجودة خدماتھ ،إلى جان

معرفة الكمیات المتوفرة من مختلف السلع وتحرير فاتورة

إلكترونیة لكل عملیة شراء ،وتحديد السلع األكثر شعبیة وشھرة . ،عبر ربط بوابة الدفع اإللكتروني مع

الموقع إلكترونیاً وأكد أبو غزالة أھمیة المشروع ”لدعم صمود أھالي القدس المحتلة ،إزاء الظروف
االقتصادية والسیاسیة غير المحمودة راھناً" ،معرباً عن خشيتھ مما يتردد بشأن ”صفقة القرن" ،ولكنھ
يشدد ،مستدركاً ،على ”ثبات وصمود الشع الفلسطيني الذي يقرر وحده ،بأطفالھ وشبابھ ،مصيره".

وأفاد بأن المشروع يسھم ،أيضاً ،في ”توفير فرص جديدة للتجار المقدسيين لتسويق منتجاتھم عالمیاً،
وتسھيل البحث عن المحال التجارية المقدسیة ،ومنتجاتھا الغنیة ،من خالل إيراد الصور الحقیقیة لسوق

البلدة القديمة وطرقاتھا وأحیائھا ،والقوائم الكاملة لمنشآتھا التجارية ومنتجاتھا المعدة مسبقاً ،فضالً عن
إمكانیة التسوق على مدار  24ساعة طيلة أيام األسبوع ".
ويقف جان

آخر مھم للعوائد المتأتیة من المشروع؛ وفق أبو غزالة ،يتمثل في ”توفير فرص عمل

للكفاءات الغنیة في مختلف القطاعات ،حيث يعد التوظیف األسلم للتكنولوجیا في مسار تدعیم ثبات

المقدسيين على أرضھم واستثمار مقومات التقانة الحديثة فعلیاً" .ويسمح الموقع اإللكتروني بإبراز وجھ
االحتالل القبیح ،عبر انتھاكاتھ المتواصلة ،منذ العام ، 1967لقضم مساحة البلدة القديمة ،التي تضم

إرثاً دينیاً تاريخیاً حضارياً متجذ اًر ،كالمقدسات اإلسالمیة والمسیحیة؛ مثل المسجد األقصى وكنیسة
القیامة وحائط البراق ،عدا األحیاء واألزقة واألسواق المقدسیة .

وأمام ما يتھددھا من مخاطر االستالب؛ فقد أدرجت منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة

”اليونسكو" عام  ً1981القدس القديمة وأسوارھا على قائمة الت ار العالمي بناء على الطل األردني،
ومن ثم أ مستوى صون الموقع والوضع السیاسي .ويعد سوق القدس القديمة ،وفق ”أبو غزالة العالمیة"،

أكبر وأضخم سوق تاريخي في العالم ،في ظل وجود  1400منفذ تجاري ،ومختلف أنواع المنتجات
والسلع الحرفیة الشرقیة التي تميز تاريخ وحضارة البلدة القديمة من أثا ومالبس شرقیة تقليدية ومن

الجلود واألطعمة الشرقیة باإلضافة إلى الخدمات الفندقیة.

وفي نفس السیاق؛ كانت مجموعة ”طالل أبو غزالة العالمیة" قد أسست جمعیة ”كلنا لفلسطين" ،في

 17أيلول (سبتمبر)  2011في باريس ،بھدف تسلیط الضوء على اإلبداع الفلسطيني في كافة أرجاء

العالم واإلنجازات التي حققھا الفلسطينيون في شتى المیادين والمجاالت وطرق.

دعمھا ،مما يعكس أصالة ابداعھم ،شعباً وأفراداً وتحتوي قاعدة بیانات الجمعیة ما يزيد على  6آالف
شخصیة فلسطينیة مبدعة وصاحبة أثر ايجابي على المستوى العربي والعالمي ،فیما يتناول موقعھا

اإللكتروني قصص إبداعھم وإنجازاتھم ،إللقاء الضوء على التأثير الذي أحدثھ الفلسطينيون في الحضارة

اإلنسانیة ،وتوثيقً وإبراز أسماء نخبة من األعالم الفلسطينيين نساء ورجاالً حول العالم ممن ساھموا
بصورة أساسیة ،في التطور العلمي والثقافي واالقتصادي للبشرية .
ويؤكد أبوغزاله ،ھنا ،أن ”ما نسعى إلیه بعيد عن السیاسة ،إذ تحكي جمعیة ”كلنا لفلسطين" ،قصة
مبدعين فلسطينيين ،وتظھر دورھم وإبداعاتھم ومساھمتھم في البلدان التي يعیشون فيھا وبالتالي تأثيرھم

اإليجابي في الحضارة اإلنسانیة ".

وأضاف أن ”الجمعیة وتحقیقاً لرسالتھا وأھدافھا ،عملت على تحويل الموقع اإللكتروني للجمعیة إلى
نسخة موبايل للھواتف الذكیة لتعزيز الوصول إلى أكبر عدد من المبدعين ،حيث تتیح ھذه الميزة تصفح

الموقع عن طريق الھاتف الذكي بدون أي تعقيدات".
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