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احنا التغيير وخطط بديلة تؤكد أن التغيير ممكٌن

يعتبر إحنا التغيير من أهم المشاريع التي تنفذها الجمعية بشكل مباشر في البلدة القديمة من القدس والذي يساهم  بدوره في 
تعزيز صمود المقدسيين والمحافظة على الطابع الفلسطيني من خالل التمكين االجتماعي واالقتصادي للمجتمع بفئاته المهمة 
البلدة  في  تحديدا  األساسية  االجتماعية  الخدمات  توفير  تعزيز  الى  وباإلضافة  هذا  والنساء.  والشباب  األطفال  الثالث  والعظمى 

القديمة في القدس ومحيطها.
 ضمن خطة الطوارىء، وبهدف المحافظة على استمرارية المشروع بتقديم خدماته المتعددة، استطاع طاقم المشروع، من خالل 
التواصل مع الشركاء في اللجنة الدولية لتنمية الشعوب والمانحين في االتحاد األوروبي، تصميم خطة طوارىء تضع نصب عينيها 
استمرار الجمعية بتقديم خدمات التعزيز االجتماعي واالقتصادي بشتى المناحي التي يغطيها المشروع وايضا بما يشمل و يركز 

الحفاظ على الصحة العامة للمستفيدين مع االلتزام بمعايير السالمة.
ترجمة لخطة الطوارئ على أرض الواقع قامت الجمعية فورا بمواصلة تقديم الدعم واالستشارة النفسية واالجتماعية للمستفيدين 
والمستفيدات سواء بشكل فردي أو جماعي من خالل االخصائية االجتماعية للجمعية التي استطاعت إيجاد بدائل افتراضية للقاءات و 
تم تحويل اللقاءات الجماعية والفردية الى لقاءات من خالل االنترنت وقد قال السيدة ريما عابدين األخصائية االجتماعية في الجمعية 
»لقد ازداد التواصل مع مجموعات الشباب باالخص ليصبح يومًيا تقريًبا ألنهم يحتاجون إلى شخص ما لالستماع إلى مشاكلهم خاصة 
الفراغ«  وهذا  أوقات  استغالل  كيفية  أو معرفة  المناسب  التعليم  على  الحصول  دون  المنازل  أوقات طويلة في  يقضون  وأنهم 
ما ينطبق تماما على الدعم األكاديمي الذي يقدمه المشروع في عدة مواضيع كاللغة العربية والعبرية واالنجليزية اضافة الى 
الرياضيات والحاسوب فقد قام طاقم معلمي الدعم األكاديمي بدوره بتحويل الحصص االسبوعية و الدورات إلى حصص إلكترونية 
أسبوعية سواءا من خالل برامج التواصل متعددة الوسائط مثل زووم و الهانج آوت او حتى من خالل المتابعة اليومية واوراق العمل 
من خالل المجموعات الخاصة على تطبيق الواتس آب ومن باب المسؤولية المجتمعية نظرا للظروف الجديدة تم فتح باب التسجيل 
لعدد إضافي من الطالب الذين يحتاجون الى دعم أكاديمي في المواد األساسية مثل الرياضيات واللغة العربية واالنجليزية من خالل 

استمارة الكترونية.
ادارة  بين  اليومي  التواصل  الروضة مع استمرار  اللقلق تقرر تمديد اغالق  برج  الحرص على طالبات وطالب روضة جمعية  باب  ومن 
ومعلمات الروضة وأولياء أمور الطالب تحديدا فيما يتعلق بتوفير المواد التوعوية التي تتناسب مع هذه الفئة العمرية الصغيرة 
فيديوهات  عمل  األطفال  تجذب  وبطريقة  استطاعت  التي  الرازم  رنيم  الفنون  معلمة  خالل  من  خاصة  فيديوهات  تصميم  تم  فقد 
المهمة والحقا سيتم  المواضيع  الشخصية وغيرها من  الوقاية والنظافة  تنفيذها في  تعليمية يستطيع األطفال  تتضمن وسائل 
تخصيص مواد تعليمية ضمن برنامج تعليم عن بعد الطفال الروضات، الى جانب ذلك يستمر التحدي الطالبي في الشق الرياضي 
من المشروع من خالل مدربين الرياضة الذين حولوا تدريباتهم الرياضية الى تحديات رياضية تنافسية بين الطلبة يتم تنفيذها بشكل 

شخصي من قبل الطلبة و تعميمها فيما بينهم في مجموعات مغلقة من خالل اإلنترنت. 
الفنية  التصاميم  أهمية  على  للتركيز  سعيه  في  سرطاوي  نمر  الفنان  وأستاذهّن  الخزف  معمل  طالبات  بين  العمل  يستمر  فيما 
وربطها بالواقع باإلضافة الى تزويد الطالبات بالتغذية الراجعة المناسبة بهدف الوصول إلى أفضل نتيجة فنية مرجوة قبل تنفيذ 
المشروع الخاص بكل طالبة، كما اعلن مشغل سيراميك جمعية برج اللقلق عن االنتهاء من تجهيز صحون المجموعة الفنية الجديدة 

زهور فلسطين.
وقد اشاد المدير التنفيذي في جمعية برج اللقلق المجتمعي منتصر ادكيدك باهمية استمرار تنفيذ المشاريع التي تخدم المواطن 
المقدسي بشكل مباشر والتي من الممكن بمزيد من الجهد والعمل اليومي الجماعي إيجاد بدائل تعتمد على التكنولوجيا واإلنترنت 
وتودي الى الوصول الى النتائج المرجوة تحديدا في مواضيع مهمة وأساسية تساهم في تعزيز صمود المواطن المقدسي أثناء 

األزمات السيما التمكين االجتماعي واالقتصادي للمجتمع .

We’re the Change & Alternative Plans Confirm: “The 
Change is Possible”

We’re the Change is one of the most important projects implemented by the center directly in the Old City of Jerusalem, 
which contributes to enhancing the resilience of Jerusalemites and preserving the Palestinian character through the 
socio-economic empowerment of the community’s three important and major groups; children, youth and women.
Moreover, the project enhances the provision of basic social services, specifically in the Old City of Jerusalem and its 
surroundings, as a part of the emergency plan which aims to maintain the continuity of the project by providing its multiple 
services. Through the coordination between the project’s team and the communication with the partner organization 
CISP, and Donors; the European Union, we were able to design an emergency plan that focuses on the continuation of the 
center  to provide social and economic reinforcement services in all aspects covered by the project, as well as focusing on 
preserving the public health of beneficiaries while adhering to safety standards.
BALL immediately continued to provide psychosocial support and counseling to the beneficiaries, either individually 
or collectively, through the social worker in the center who was able to find online alternatives to set up the groups 
and individual meetings. Ms. Rima Abdeen, the Psychosocial Counselor, said, «The communication with youth groups, 
in particular, has increased to become almost daily, because they need someone to listen to their problems, especially 
because they spend a long time at home without obtaining appropriate education or knowing how to make-use of their 
leisure time».
The same applies to the remedial and educational courses provided by this project like Arabic, Hebrew, English, in addition 
to mathematics and computer. The remedial courses trainers converted their weekly classes and courses into weekly 
electronic lessons either through multimedia communication programs such as Zoom and Hangout, or through the day-
to-day follow up on WhatsApp groups where they share helpful links and worksheets. 
Moreover, and as a part of our social responsibility, an electronic application was open for the registration of new 
beneficiary students who need extra academic support.
The center, on one hand, had to extend the closing period of the kindergarten for the sake of the children’s safety. On 
the other hand,  it committed to the continuation of daily communication between the kindergarten administration and 
teachers and the parents of the children, especially regarding the provision of educational materials that are appropriate 
for this young age group. Special videos were designed with the support of the Art Trainer, Raneem Razem, who was able 
to attract children through the making of videos that include educational methods which children can apply at home on 
the topics of prevention, personal hygiene and other important topics.  Later on, different educational materials will be 
designed within an online educational program for the children of the kindergarten. 
Furthermore, the sport challenges continue within basketball and football trainings. The trainees are very motivated 
and cooperative with their sports coaches because they love the competitive spirit.  The trainees take videos of their 
challenges and circulate them among themselves in closed WhatsApp groups.
Meanwhile, the ceramic artist, Nemer Sartawi, continues the work with the ceramic students on a daily basis. He focuses 
on the importance of artistic designs and linking them to reality in addition to providing the students with the suitable 
feedback to reach the desired results for their final projects. Moreover, the ceramic lab artist completed the Flowers of 
Palestine new set as a part of his new artistic collection. 
The Executive Director of Burj Al-Luqluq Social Center Society, Muntaser Edkaidek, has praised the importance of continuing 
the implementation of projects that directly serve the Jerusalemite citizen. He stressed that, with a little bit more effort 
and daily collective work, it is possible to find alternatives that depend on technology and the use of internet which lead 
to reaching the desired results specifically on important and fundamental issues that contribute to strengthening The 
steadfastness of the Jerusalemite citizen during crises through social and economic empowerment of society.
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المبادرات الشبابية تتنافس في الفضاء االفتراضي
برج الوطن والحاضنة المجتمعية 

Youth initiatives compete in the virtual space

Youth initiatives, which were the outcome of continuous work within projects bearing different names, but intersect in 
general goals, since youth are the primary element in society, and they are all based on everything related to societal 
development and positive societal change.

Burj Al-Watan project, for example, which is implemented under close supervision and follow-up by the Welfare 
Association and funded by the Arab Fund for Development, which is famous for a distinguished number of courses 
in the sports and social fields where a training course in electronic design has been completed, as well as the youth 
project after unparalleled success for the side Practical in the project; alternative tourism tours «Rahal», which was 
extended as a successful program within the project live the Burj 3 to continue and invest in the project of the Burj al 
Watan.
These tours, which were able to penetrate the psychological borders of the homeland as a whole, toured and traveled 
with a distinguished group of young women and Jerusalemite youth from the extreme Galilee to the borders of the 
besieged Gaza Strip, identifying in each tour different knowledge aimed mainly at providing them with different life 
skills practically and experimentally under the name of Rahal.
The Rahal program has produced 3 different youth groups: the “Bra Al Sandoq” group, which includes 24 young men 
and women who decided to convert the usual routine in the weekly rounds within the project into weekly virtual 
meetings that produce an immediate action plan where young men began to think outside the box along the lines 
of their name, through Restructuring traditional ideas with new innovative ideas, said student Natal Mushasha, “The 
period of this crisis must be used to activate social media pages and make various educational videos targeting youth 
groups through the production of ideas, planning and implementation from young people themselves.” This is what 
did not differ from the point of view. 
 «Kahraman Youth Group», which conducts regular meetings remotely on the Zoom program, which resulted in several 
activities, from the virtual space, you will find a useful and useful outlet for a larger segment of young people.
Kahraman group coordinators did not lose sight of «the importance of continuing to encourage and support 
distinguished and unknown talents,» in the words of student Nora Rabba, one of the group members, and trainer Nasser 
Abu Rumaila added that «It is worth mentioning here that the youth initiatives mentioned either within the community 
incubator project or Burj Al-Watan are pure. Despite the circumstances, the youth managed through personal efforts to 
achieve several accomplishments in a short time, approximately 17 posts within days, about new and different talents, 
Dabkeh, drawing, photography, capoeira, martial arts, etc., and recorded ten tips provided by Kahraman members to 
people under conditions of rampant The virus Corona and conditions of home stone and how to make use of the time 
and invest it This is a respectable youth achievement».

 المبادرات الشبابية والتي كانت نتاج عمل متواصل ضمن مشاريع تحمل أسماء مختلفة ولكنها تتقاطع في األهداف العامة كون 
الشباب هم العنصر األساس في المجتمع وعليهم يرتكز جميع ما يتعلق في التنمية المجتمعية والتغيير المجتمعي اإليجابي. 

مشروع برج الوطن على سبيل المثال والذي ينفذ تحت إشراف ومتابعة حثيثة من مؤسسة التعاون وبتمويل من الصندوق العربي 
لإلنماء والذي اشتهر بعدد مميز من الدورات في المجالين الرياضي واالجتماعي حيث تم االنتهاء من دورة تدريبية في التصميم 
االلكتروني ، كما اشتهر أيضا بمشروع الشباب بعد نجاح منقطع النظير للجانب العملي في المشروع؛ جوالت السياحة البديلة 

»رحال« والذي امتد كبرنامج ناجح ضمن مشروع عيش البرج٣ ليستمر ويستثمر في مشروع برج الوطن.
الشابات  من  متميزة  مجموعة  مصطحبة  وارتحلت  وجالت  ككل  للوطن  النفسية  الحدود  اختراق  استطاعت  التي  الجوالت  هذه 
والشباب المقدسي من اقصى الجليل الى حدود غزة المحاصرة متعرفين في كل جولة على معارف مختلفة تهدف باالساس 

باكسابهم المهارات الحياتية المختلفة بطريقة عملية و تجريبية تحت مسمى رحال.
و قد أفرز برنامج رحال ٣ مجموعات شبابية مختلفة: مجموعة »برا الصندوق الشبابية«،  والتي تضم 24 شابا وشابة قرروا تحويل 
الروتين المعتاد في الجوالت األسبوعية ضمن المشروع الى اجتماعات افتراضية أسبوعية تنتج خطة عمل فورية حيث بدأ الشبان 
التفكير خارج الصندوق أسوة باسمهم، من خالل إعادة هيكلة األفكار التقليدية بأفكار جديدة مبتكرة، فقالت الطالبة نتال مشعشع 
»يجب استغالل فترة هذه األزمة في تفعيل صفحات التواصل االجتماعي وعمل فيديوهات تثقيفية توعوية مختلفة تستهدف 
فئات الشباب من خالل إنتاج األفكار والتخطيط والتنفيذ من الشباب أنفسهم«  هذا ما لم يختلف مع وجهة نظر مجموعة »كهرمان 
الشبابية » والتي تجري لقاءات دورية عن بعد على برنامج Zoom والتي صدر عنها عدة أنشطة، ستجد من الفضاء االفتراضي 

متنفسا مجديا ومفيدا لشريحة أكبر من الشباب.
تعبير  حد  على  معروفة«   والغير  المميزة  المواهب  ودعم  تشجيع  استمرار  »أهمية  عن  كهرمان  مجموعة  منسقي  يغفل  لم 
الطالبة نورا رباع أحد أعضاء المجموعة، وقد أضاف المدرب ناصر أبو رميلة أن« من الجدير بذكره هنا أن المبادرات الشبابية التي 
ذكرت سواء ضمن مشروع الحاضنة المجتمعية  أو برج الوطن هي مبادرات شبابية خالصة فرغم الظروف استطاع الشبان بجهود 
شخصية تحقيق إنجازات عدة في وقت قصير فما يقارب 17 منشور خالل أيام عن مواهب جديدة و مختلفة الدبكة والرسم والتصوير 
للناس في ظل ظروف تفشي  النفس وغيرها و تسجيل عشر نصائح مقدمة من أعضاء كهرمان  الدفاع عن  والكابويرا وفنون 

فيروس الكورونا وظروف الحجر المنزلي وكيفية االستفادة من الوقت واستثماره هذا انجاز شبابي يحترم«.
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برج اللقلق وتعاون مشترك للجنة التنسيقية 
والمؤسسات الشريكة مع اليونيسيف لمواجهة األزمة 

الحالية 

Burj Alluqluq and cooperation of the Coordination 
Committee and partner institutions with UNICEF to 

face the current crisis

The Play and Learn project, which provides sports support to more than 500 children from eight different 
Jerusalem base clubs, is taking place in light of the current crisis, after a meeting that included the Burj 
Al-Luqluq Society and representatives of Jerusalem sports clubs, the facilities of partner clubs with the 
assistance of the Jerusalem gathering cluster to confront the Corona, has been followed by the Director of 
the Foundation Muntaser Edkidik: «The center, its employees, its volunteers, and everyone who supports it 
will not be idle, or spectators, on the epidemic that was created from the city. Rather, we will try to recruit our 
knowledge and our protective methods to protect people.»
The project did not stop there. After the center’s initiative to sterilise club facilities, these clubs were provided 
with the necessary cleaning supplies and compensation to prevent and limit the spread of this virus.
The project crew also filmed an awareness video to address the children and talk about the Corona crisis 
and ways to prevent, this is from places on the other hand so a series of videos were filmed in home sports 
training that includes the warm-up process and a series of exercises that children can implement at home 
on physical fitness and health to harden the immunity of the body and did not Project coordinators fail to 
address children with disabilities through a training video on home sports for those.

مشروع إلعب وتعلم والذي يقدم الدعم الرياضي ألكثر من٥٠٠ طفل من ثماني نواد مقدسية قاعدية مختلفة يستمر 

المقدسية  الرياضية  االندية  المجتمعي و ممثلين عن  اللقلق  برج  اجتماع ضم جمعية  الحالية، فبعد  االزمة  في ظل 

اضافة لليونيسيف تقرر بحث سبل التعاون المشترك بين الجميع والخروج بمبادرات جماعية كان أهمها تعقيم مرافق 

األندية الشريكة بمساعدة طواقم التجمع المقدسي لمواجهة الكورونا، وقد عقب مدير المؤسسة منتصر ادكيدك 

:«أن الجمعية وموظفيها و متطوعيها وكل من يساندها لن يقفوا مكتوفي األيدي، أو متفرجين على ما تتعرض له 

المدينة من وباء، بل سنحاول تجنيد معرفتنا وما نملك من أساليب وقائية لحماية الناس«. 

لم يتوقف المشروع عن هذا الحد فبعد مبادرة الجمعية في تعقيم مرافق االندية تم تزويد هذه األندية بمستلزمات 

التنظيف والتعقيم الضروري توافرها للوقاية والحد من انتشار هذا الفيروس. 

الوقاية، هذا من  أزمة كورونا وسبل  المشروع بتصوير فيديو توعوي يخاطب األطفال ويتحدث عن  كما قام طاقم 

جانب اما من جانب آخر فتم تصوير سلسلة فيديوهات في التدريب الرياضي المنزلي يشمل عملية اإلحماء و سلسلة 

مناعة  لتقوية  وأيضا  الجسدية  والصحة  البدنية  اللياقة  للحفاظ على  المنزل  تنفيذها في  األطفال  تمارين يستطيع 

الجسم ولم يغفل منسقو المشروع عن مخاطبة األطفال ذوي اإلعاقة من خالل فيديو تدريبي حول الرياضة المنزلية 

لذوي االحتياجات. 
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في ظل إهمال متعمد من االحتالل..
 كورونا يوحد جهود المقدسيين

جمان أبو عرفة-القدس المحتلة
مع وصول فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19( إلى مدينة القدس المحتلة ازداد تعري انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي 
بحق المدينة وأهلها الذين واجهوا منذ احتالل شرقها عام 1967 تهميشا مستمرا لقطاعات الصحة والتعليم واالقتصاد 

وغيرها من القطاعات.
ويعيش أكثر من ٣6٠ ألف مقدسي قلقا كبيرا تجاه ما ستؤول إليه األحوال في مدينتهم بعد تعليق التعليم والحركة 

التجارية وإغالق دور العبادة، وترهل المنظومة الصحية أمام الوباء.
ويؤكد المدير الطبي لمستشفى مار يوسف في القدس ماهر ديب أن أعداد المصابين المقدسيين المعلن عنهم 
الصحة  أعلن عنه، بسبب تقصير وزارة  أكبر مما  األعداد  أن  إلى  نت  الجزيرة  الحقيقة، مشيرا في حديث مع  تقارب  ال 
اإلسرائيلية في إجراء الفحوصات والمسح الميداني شرق القدس، ومنع السلطة الفلسطينية من أي تدخل فعلي 

في المدينة.
يبلغ  حيث  السكانية،  الكثافة  بسبب  المقدسيين  من  كبيرة  لنسبة  متاح  غير  المنزلي  الصحي  الحجر  أن  ديب  ويضيف 
معدلها 7.٣ أشخاص لكل غرفة سكن واحدة، مما يدق ناقوس الخطر، في ظل توقعات بتفش كبير لكورونا باألسابيع 

المقبلة.
اتحاد أكثر من 8٠ مؤسسة

التباكي  بأنفسهم وإدارة األزمة بعيدا عن  وفي ظل هذه الظروف والتوقعات، قرر المقدسيون طمأنة مخاوفهم 
وشح اإلمكانات، فأطلقوا منذ الـ1٣ من الشهر الماضي »التجمع المقدسي لمواجهة كورونا« بمشاركة مؤسسات 
المجتمع المدني في القدس، حيث تتحد اليوم تحت لوائه 81 مؤسسة مقدسية أعادت الذاكرة إلى ما قبل احتالل 

المدينة.
ويقول منسق »التجمع المقدسي لمواجهة كورونا« أحمد البديري للجزيرة نت إن التجمع حقق السيادة للمقدسيين 
بالخدمات التي يقدمها وبالوحدة التي حققها، حيث يضم مؤسسات اختلفت في مشاربها وألوانها واتفقت على 

مأرب واحد هو حماية القدس وتعزيز صمودها في مواجهة جائحة كورونا.

ويتكون التجمع المقدسي من أربعة أذرع، هي ذراع مدراء المؤسسات المشاركة للقيام بعملية اإلشراف والتوجيه، وذراع 
المتطوعين الذين يستقطبهم التجمع ويتيح لهم تسجيل بياناتهم عبر تطبيق خاص، وذراع االتصاالت الذي وفر خطا ساخنا 

باللغة العربية لتوفير خدمات واستشارات نفسية وصحية وتعليمية وقانونية بالمجان.
وإضافة إلى طاقم المختصين في المجاالت اآلنفة الذين وحدوا جهودهم ضمن الملتقى، انضمت وحدة مختصة بتكنولوجيا 

المعلومات واإلعالم التي ابتكرت تطبيقات للتواصل بين أجزاء التجمع نفسه، وبين التجمع والمتطوعين والمواطنين.

كما أطلقت صفحة عبر فيسبوك ذات مهمة توعوية وإرشادية تظهر فيها وجوه مقدسية معروفة في شتى المجاالت عبر 
بث مباشر أو تصاميم وعبارات جاذبة.

ومثلما عمل التجمع على محاربة الشائعات بنشر الوعي حارب مطلقيها باستخدام سالح العائالت، حيث يتواصل مع عائلة 
مطلق الشائعة لردعه، مما خفض مستوى الشائعات فعال.

وأضاف البديري أن التجمع وجه نداء لتجار القدس بعدم االحتكار ورفع األسعار، األمر الذي لقي تجاوبا فعليا.
أعمال ميدانية

وفي اتحاد مشترك بين التجمع ومشافي القدس نصبت خيام طبية مالصقة لمستشفى المطلع ومار يوسف الستقبال 
حاالت  الستقبال  الفرنساوي  مستشفى  أسفل  خيمة  إلى  إضافة  المستشفى،  إلى  الدخول  قبل  وفرزهم  المرضى 
الوالدة في ذروة األزمة.وكحل لمشكلة الحجر الصحي واالكتظاظ، قال البديري إن التجمع باالشتراك مع مدراء الفنادق 
والمؤسسات المشاركة جهز فنادق »غراند بارك« و«كابيتول« و«كريسماس« في القدس، الستقبال حاالت الحجر الصحي 

واألطباء من الضفة الغربية الذين يعملون في القدس.
واندرج أيضا تعقيم المؤسسات الحيوية وإدارة حمالت تبرع بالدم وتوفير وتخزين المعدات واألدوات الطبية لحاالت الطوارئ 

ضمن إنجازات التجمع المستمرة حتى اللحظة والمرتقبة لساعة الصفر.
وعن ساعة الصفر، يقول منسق المؤسسات في »التجمع المقدسي لمواجهة كورونا« مروان الغول إن التجمع يقوم 
بجرد للطواقم الطبية غير الفعالة، ويوجه نداءات لألطباء والممرضين والقابالت في القدس لتسجيل بياناتهم ووضعهم 

على قائمة االحتياط لمواجهة األزمة. 
الدعم  لتوسيع رقعة  األعمال  الفلسطينية والدولية ورجال  الرسمية  الجهات  التجمع خاطب  أن  نت  للجزيرة  الغول  وأضاف 

والمساندة.



ت
طـــة والــفـعــالــيــا

شـ
األنـــ

A
ctiv

itie
s &

 E
v

e
n

ts

ت
طـــة والــفـعــالــيــا

شـ
األنـــ

A
ctiv

itie
s &

 E
v

e
n

ts

1011

In light of the deliberate neglect of the occupation, Corona unifies the 

efforts of Jerusalemites

Juman Abu Arafa - Occupied Jerusalem
Al-Jazeera Net
With the arrival of the new CoronaVirus (COVID19-) in occupied Jerusalem, the violations of the Israeli 
occupation against the city and its people, who have faced since the occupation of its east in 1967, faced a 
continuous marginalization of the health, education, economy, and other sectors.
And more than 360,000 Jerusalemites live in great concern about what will happen in their city after the 
suspension of education, commercial activity, the closure of places of worship, and the health system 
sagging in front of the epidemic.
Maher Deeb, the medical director of Mar Youssef Hospital in Jerusalem, confirms that the numbers of the 
declared Jerusalemites are not close to the truth, indicating in an interview with Al-Jazeera Net that the 
numbers are greater than what was announced, due to the failure of the Israeli Ministry of Health to conduct 
investigations and field surveys in East Jerusalem, and prevent the Palestinian Authority From any actual 
intervention in the city.
Deeb adds that the domestic quarantine is not available to a large percentage of Jerusalemites because of 
the population density, as it averages 7.3 people per one room of the residence, which raises the alarm, in 
light of the expectations of a large outbreak of Corona in the coming weeks.
Union of more than 80 institutions
In light of these circumstances and expectations, the Jerusalemites decided to reassure their fears themselves 
and manage the crisis away from lamentation and scarcity of possibilities, and since the 13th of last month, 
they launched the “Jerusalem cluster to confront Corona” with the participation of civil society institutions in 
Jerusalem, where today 81 81 Jerusalem institutions are united under their banner, bringing back memory 
to what Before the occupation of the city.
The coordinator of the «Jerusalem cluster to Face Corona» Ahmed Al-Budeiri told Al-Jazeera Net that the 
gathering has achieved sovereignty for the Jerusalemites with the services it provides and with the unity it 
has achieved, as it includes institutions that differed in their stripes and colors, and agreed on one goal that 
is to protect Jerusalem and enhance its resilience in the face of the Corona pandemic.
The Jerusalemite bloc consists of four arms, which are the arm of the directors of the participating institutions 

to carry out the supervision and guidance process, the volunteer arm that the gathering attracts and allows them 
to record their data through a special application, and the communications arm, which provided a hotline in the 
Arabic language to provide free psychological, health, educational and legal services, and consultations.
In addition to the staff of specialists in the above-mentioned fields who united their efforts within the forum, 
an information and media technology unit that devised applications for communication between parts of the 
community itself, and between the community, volunteers and citizens joined.

It also launched a Facebook page with an educational and informative mission, in which well-known Jerusalem 
faces appear in all fields through live broadcasts or attractive designs and phrases.
Just as the cluster worked to fight rumors by spreading awareness, it fought against their launchers using the 
family weapon, as it communicated with the common family of Mutlaq to deter it, thereby reducing the level of 
rumors.
Al-Badiri added that the gathering made an appeal to Jerusalem merchants not to monopolize and raise prices, 
which received a real response.

Fieldwork
In a joint union between the assembly and the Jerusalem hospitals, medical tents were installed adjacent to 
Al Mutlaa Hospital and Mar Youssef to receive patients and sort them before entering the hospital, in addition 
to a tent under the French hospital to receive births at the height of the crisis. As a solution to the problem 
of quarantine and overcrowding, Al-Badiri said that the gathering in conjunction with hotel managers The 
participating institutions have equipped the Grand Park, Capitol and Christmas hotels in Jerusalem to receive 
quarantine cases and doctors from the West Bank working in Jerusalem.
The sterilization of vital institutions, the management of blood donation campaigns, and the provision and storage 
of medical equipment and tools for emergencies were also included in the gathering›s ongoing achievements up 
to the moment and expected for the zero hours.
On the zero hours, Marwan al-Ghoul, coordinator of the institutions in the «Jerusalem cluster to Face Corona», 
says that the gathering is taking an inventory of ineffective medical teams, and calls on doctors, nurses and 
midwives in Jerusalem to register their data and put them on the reserve list to face the crisis.
Al-Ghoul added to Al-Jazeera Net that the gathering addressed the official Palestinian and international authorities 
and businessmen to expand the area of support and assistance.
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أعراض ا�صابة
بفيروس كورونا الجديد

إرتفاع درجة
الحرارة

ألم في
الحلق

ضيق في
التنفس

ألم الرأسكحةرشح

«Covid-19»

«Covid-19»

ا�نتقال المباشر من خالل
الرذاذ المتطاير من المريض

أثناء الكحة أو العطس

ا�نتقال الغير مباشر (لمس
ا�سطح وا�دوات الملوثة، ومن ثم

لمس الفم أو ا�نف أو العين)

المخالطة المباشرة
للمصابين

«Covid-19»طرق انتقال عدوى كورونا

مرض الكورونا الجديد

كيفية الوقاية
«Covid-19» من عدوى كورونا الجديد

تغطية الفم وا�نف
عند السعال والعطس

تجنب ا�تصال المباشر
مع أي شخص تظهر عليه

أعراض أمراض الجهاز التنفسي
مثل السعال والعطس

غسل اليدين بالماء
والصابون 20 ثانية 

على ا�قل
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