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بين  ربطتتعايش وتآخٍ ضمن حالة وفيها أحد أكبر المجتمعات المسيحية في األردن  ،محافظات الجنوبحدى إتعد الكرك 

  المجتمعات المسيحية واإلسالمية.

التي أفضت ٕالى بداية انفراج الحالة و 1989 عامفصلية بما في ذلك خالل أحداث م   كانت المحافظة مسرحاً رئيسياً لمحطاتٍ 

ً الديمقراطية في األردن،  ل في محافظة الكرك منذ الفع ا السياسي   الشعبي   ، مروراً بالحراك  1996أحداث الخبز عام  تاليا

أردنيين  10الذي أسفر عن مقتل  2016عام  لهجوم داعش في قلعة الكرك وصوالً  ،2011العربية عام  نتفاضاتاالاندالع 

 1عام.شخصا  34بينهم سبعة من رجال األمن وسائحة كندية وإصابة 

اعش تتوجت بتضامًن أمني وشعبي في السيطرة على مجموعة د خمُس سنواٍت مضت على أحداث قلعة الكرك اإلرهابية،

لية المتعلقة في التطرف مبادرة شعبية تعالج قضايا الكرك المح) الكرك محافظة في ارتأت شبكة الوقاية المجتمعيةف. اإلرهابية

بناء ألهمية "؛ 1620الكرك حداث أعنوان: "قراءة في المشهد العام ما بعد تحت تنفيذ حلقة نقاشية "الديوانية" إلى  (العنيف

ثة على الصعيد السيا قاعدة معلوماتية حول ك هدف الديوانية مع سي والديني  واالجتماعي واألمني، ل يتَكلََل ذلنتائج الحاد 

 القانوني والتنموي والديني.خبراء في المجال التربوي و

ة المجتمعية الوقاي ةشبكمشاركين وأعضاء ال وثق مالحظاتردت خالل الديوانية، ويُ ستعرض الملخص أبرز النقاط التي وُ يَ 

 الكرك.  محافظة في

 

 القلعة في الكرك حداث أة في أوضاع النساء ما بعد المحور األول: قراءة عام  

 : ا يليإلى م أستاذة مشاركة في قسم علم النفس في كلية العلوم التربوية في جامعة مؤتة /وجدان الكركي د.تحدثت 

 وما بعدها حداث األالحديث حول السيدات في الكرك ما قبل بنى يُ  ،مهات الشهداءشهداء الوطن وتحية ألُ  رحم هللا

فالتاريخ   فََرسخَن حب الوطن ألبنهائهنَّ في الفطرة. ،على التربية االجتماعية الموجودة والمتجذرة في المدينة

السيد  ولديهاإبراهيم الضمور من خالل تضحيتها بيجسد التضحية التي قدمتها السيدة علياء الكركي زوجة الشيخ 

وفي العيال وال باألرض  ،المال وال في العيال في" ة:الشهيرمن نابلس بمقولتها تى أللدخيل الذي  والحسن فداءً 

مع مجموعة من النساء  اللواتي اخترنَ  ومشخص المجالي ندربَ سياسيتين الشهيدتين ال كما وقد م الكرك .والعرض"

ل يقدمَن أسمى معاني التضحية والثبات في حب لدعم الثوار ضد الدولة العثمانية،  ؛تهنَّ ومقتنيا   نَّ هبهُ ذَ  عنَ ب  يَ ن أ

 .الوطن خالل أحداث القلعة

 ماة الوطن ليهإنتماء واإلحب الوطن  رسََّخنَ حداث القلعة على الصعيد النفسي أل  صرارهنَّ إد ازداو، في قلوب ح 

 وتقديم الدعم المادي والمعنوي للرجال. المجتمعيةعلى العمل والمشاركة 

 ةٍ واحد المدني الى جانب العسكري بروحٍ  فوقف ،روح العمل الجماعي أخرى أحداث القلعة من ناحيةٍ  عززت 

ن الفكر م حمايتهمأبنائنا  تربيةعلى أهمية حداث األهذه  ، لتؤكدالتمسك بأمن وحماية الوطن هو وهدٍف واحد

 لوطنهم ومجتمعهم. سنداً  صبحوالي؛ الحب والحنان والعلم والقوة والقدرة بسالحومدهم  ،المتطرف

 

                                                 
 . WANA قيا فريأسيا وشمال آمن الصلب في الكرك، معهد غرب من اإلنساني واأل: محددات األبعنوان ورقة سياسات(، 2019بندقجي، نيفين ) 1

http://wanainstitute.org/sites/default/files/publications/Publication_HSKarak_Arabic.pdf 
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حداث أغيرات االجتماعية التي طرأت على المحافظة ما بعد المحور الثاني: التَ 

  القلعة

 :إلى ما يلي رئيس قسم علم االجتماع في كلية العلوم االجتماعية في جامعة مؤتة /رامي العساسفة د.تحدث 

  حيط بالذات في هذه الظروف االجتماعية التي ت ،جلسات العصف الذهنيلى إفي هذه الظروف الحالية نحتاج

بير في ك ساهمت بشكلٍ  والتي ،قليميةإوسياسية و اقتصادية :منها التي نتجت عن عدة عواملو ،بأفراد المجتمع

  فرض ضغوط عالية على المواطن الكركي.

 ثار اآل ً لدى يدولوجية األر هي ترتبط باألفكاف ،الجريمةو أتقود للتطرف ن أما تكون شائكة ما بين  االجتماعية غالبا

ً كون فَ مل  تَ وممن يَ فراد األ  اجتماعيةٍ  توياتٍ ن مس غلب المتطرفين هم مأنجد ف .في المستويات الذهنية والفكرية رقا

ي: الماإلعه التشوي وأ التشتيت إلى، باإلضافة من االقتصاديةقوى أتعرضوا لظروف اجتماعية صلبة  ،منهارة

ً دوراً  يلعب الذي ً إ كان سواءً  المتطرفة األفكار نشر في  هاما  فيو .ختلفةالم االعالم محطات عبر و ألكترونيا

 منسوب لينخفض المتطرفة الجماعات هذه مع اً جد عالٍ  وتعاطف عالٍ  حماٍس  الشبابيولَّد لدى  التطرف بدايات

 .النهايات في المتطرفة وأ رهابيةاإل عمالاأل مع لديهم التعاطف

  ماعات اإلرهابية، جميع أنواع التعاطف مع الج ختفاءا ،المجتمع الكركي القلعة لدىحداث أاإليجابية بعد ثار اآلومن

وعي  ناه يظهرلتخريبية إرهابية  عمالٍ أ أي    أدت إلىتجمعات و أعدمه مع أي جماعات إلى التعاطف  واختالف

 المواطن األردني وخاصة الكركي.

 التي ماعية"الهوية االجت :همهاأبعدة عوامل اجتماعية ترتبط صناعتها  ،على صعيد صناعة الهوية الدينيةا م  أ "

 في ظلو. والمكانية الزمانية والتطورات التغيرات تتأثر باختالفو ،المجتمعفراد أ جميع لدى يشترك وجودها

 يُخلق الذي االجتماعية للهوية االجتماعي المصنع هذامع و( واالقتصادية والسياسية العلمية) العالمية الروافد

ً  ،لصناعة الهوية الدينية بالموازاة  . منةآسياسية واقتصادية  على ظروفٍ  ترتكز أيضا

  ة على المجتمع كبير صدمةً شكل الحادثة لتُ ، الذين قاموا بهذه العملياتفراد األتعاُمل المجتمع الكركي مع عوائل

ق بأي أي حديث يتعلو أالحواضن االجتماعية لهؤالء األشخاص واالبتعاد عن كل ما يتعلق بهم  وخجلالكركي 

 المجتمع.من أتطرف يمس و أإرهاب 

 

    القلعة حداثأ بعد ما الدينية والتوجهات التغيرات :الثالث المحور

 إلى ما يلي: في كلية الشريعة في جامعة مؤتةصوله أورئيس قسم الفقه  /تحدث د. صالح الجابر

  ٍسياق  وفي الشريعة في جامعة مؤتة ةكلي، فعلى صعيد كبير على الجانب الديني الوضع االجتماعي يؤثر بشكل 

في مكافحة  دور كلية الشريعة" :حول د مؤتمرق  عُ  بعد أحداث القلعة، في مجال مكافحة اإلرهاب والفكر المتطرف

ليم من التع قرار  ، وبُطرح فيه أوراق علمية ناجحة تصب في هذه المواضيع  "2017-2016اإلرهاب والتطرف 

ف ومحاربة الفكر المتطر تشمل هذه على مواضيع تصحيح  ةختيارياالمواد ال ضمن طرح مواد في الكلية تم العالي

 من الطالب تمكنلي ؛الشرعية المرتبطةحكام واألالتي تتعلق بالجهاد  الدينية هم التفسيراتأ ، كما وتُقَدمإلرهابا

  .سهولة إيجاد التفسيرات والمعلومات بكل   

 فالمتطر والفكر اإلرهاب بمكافحةتعلقت  المساجد خطب وأ الشريعة كلية في التوعية محاضرات صعيد على. 

 والدكتوراه الماجستير رسائل وأ العملي البحثلغايات  سواء العلمية الرسائل من كبير عدد صدور.  

  العلم  من حملة اليسو٪ ممن يلتحقون بالجماعات المقاتلة هم 99ن أالمؤتمر  أظهرهاالتي  المخرجاتهم أأحد

 من كليات الطب والهندسة.  إنما الشرعي

 أسباب ودوافع اإلرهاب والتطرف هي: 
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  مليء بهذه المقومات الثالث  أي إنسان يحمللالفراغ الروحي والفكري والزمني لدى الشباب أي انه عرضة

 ً  .فراغه بما يراه مناسبا

  شخاص الذين كثير من األ. فواللجوء للتفسيرات والتحليالت الخاطئة ،هللا سبحانه وتعالىنزل أعدم الحكم بما

 وهذا خطأ كبير. ،ذريعةً عدم الحكم بشرع هللا  يأخذونالمنظمات اإلرهابية و أينظمون لداعش 

  من كبير عدد أصبحو ،الفتوى في غير الُمختصين من فتاوى على والحصول المختصين للعلماء الرجوع عدم 

 تتعلق رأمو أي وأ الفتاوى المتطرف الفكر هذا يحملون ممن كثير ؛ ليأخذالشرعي العلم على ؤونيتجر الناس

 . مختصينال غير هؤالء من بالدين

 بالفكر تطرفالم الفكر ومحاربة ،مةلأل ونفع خير هو بما تهماوقأ لئوم   الشباب في تشغيليكمن  العالج 

 .واضحة أسس على المبني العلمي

 

 :ات\مداخالت المشاركين

   أضاف ما يلي مشرف مساجد الكرك ومحاضر في مراكز اإلصالح والتأهيل في الكرك /ام الشمايلةد. عز : 

لى بالعمل ع 2016 عام د احداث الكرك منذوزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية ما بع توجهت -

 العلمحبي صاتعيين الخطباء لى إتوجهت وزارة األوقاف  ، كماالناس بالواقع في الكرك لربط ؛بطَ الخُ توحيد 

تأثير  لىإالوزارة  واألبحاث توصلت، واستناداً إلى الدراسات الوسطيةو وأصحاب الفكر المستنير والكفاءة

 .كبير الخطباء على الناس بشكلٍ 

ل الدراسات وتمكينهم في مجا اإلسالمية للخطباءعدد من الدورات التدريبية في جامعة العلوم  الوزارةعقدة  -

ية م  الحاك  بتفسير النصوص الفقهية خاصة فيما يتعلق  إضافةً إلى الشافعية وأبو حنيفة والنصوص التشريعية،

 .والجهاد

ً ارة وجامعة مؤتة ضمن خطة مدروسة، مباشرة بين الوز تشاركية    -  جعلعالي وزارة التعليم العلى  ُمتمن يا

 ختيارية.اوليست جبارية إمادة الثقافة اإلسالمية 

 

  أضاف  الكرك-مدير مركز األميرة بسمة للتنمية في الكرك وعضو لجنة الوقاية المجتمعية  /علي الصعوبالسيد

 :ما يلي

ليشمل  ،زيادة التماسك االجتماعي وخاصة مع وجود عدد من الالجئين -١ على: ثرت الحادثة في الكركأ  -

ت قَ حَ لمهمشة التي التَ الفئات ا نحو نتباههتمام واإلاإل يادةز -٢ .التماسك جميع الفئات االجتماعية في الكرك هذا

عت هؤالء رصد الدوافع االجتماعية التي دف؛ لرصد في الكركولألسف ال يوجد مَ  ،بهذه العمليات اإلرهابية

 .بهذه المجموعات اإلرهابيةلتحاق لإلاألشخاص 

شعورهم  -١ :اإلرهابيةلتحاق بهذه المجموعات الدوافع االجتماعية التي دفعت هؤالء األشخاص لإل من أهم -

لم الس  ، يفمحاربة التطرف العن)ل: ثالمنظمات الدولية والمحلية عن عناوين م تحدث -٢ .باإلقصاء والتهميش

 .افظة الكركعلى الساحة في مح باالنعكاسالمفاهيم الدولية بدأت  -٣ (.والسالممن واألالمرأة ، المجتمعي

عةً  هذه األدوات لمجتمعات اللحفاظ على  ؛ح ضد التطرف العنيفدعت الشباب في التسل   سابقة الذكر ُمجتَم 

 .المحلية

 

 م الكاثوليك للرو االستئنافيةراعي طائفة الروم الكاثوليك في محافظة الكرك ورئيس المحكمة  /بولص بقاعينب األ

 أضاف ما يلي: في الكرك المجتمعيةوعضو شبكة الوقاية 

 ال  إ فطرةبال عايشين كنا القلعة حداثأ قبل ، "من المهم الحديث في هذه المواضيع في ظل الظروف الراهنة  -

 . "الكركي المجتمع أي على علينا نفسها فرضت حداثاأل هذه بعد نَّ أ
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 مفاهيم نحو توجهناالمحنة  إيجابيات هذه، ومن ةكبيرعالمية حداث أمن مجموعة  حدثحداث الكرك هي أ -

 .جلهاأاللقاءات من  َعقدو ،ليهاالبد من إعادة النظر إ

لم حداث األالتضحية التي ظهرت في يوم و، أكثر إيجابيةً وعقالنيةً بطريقة  البعض ا لبعضناننظرت تغيرت  -

 المجتمع الكركي عن غيره.فراد أتميز فرد من 

 

 أضافت ما يلي شبكة الوقاية المجتمعية في الكركفي واعظة وعضو  /دةبالسياسعاف إ : 

م عن تا عزلهم بشكلٍ والقلعة، حداث أالمتطرفين في في الكرك قوانين صارمة في عدم التعامل مع أهالي  -

 .سلبي أثر   ليترك عليهم  إن ُوجد،تصال بحذرٍ واإل المجتمع الكركي

  .إلدماج هؤالء العائالت بالمجتمع من جديد ودوراتٍ  فرٍص  بإتاحة   توصي  -

 

 أضافت ما يلي شبكة الوقاية المجتمعية في الكركفي علم نفس وعضو  ةطالب /تماضر المعايطة: 

 يتمكنوا من لم الذين العائدين أو المتطرفين أهالي إلدماج خططوضع  وأ دورات صيخصت من الواجب  -

 المتطرفة. الجماعات لىإ الرجوع في األشخاص هؤالءخطر رغبة  لتفادي ؛الحدود رالعبور عب

 جوعهمر بما يَكفل سالمة فكرهم وبنيتهم أثناء ،صحيحة علمية بطريقة للمتطرفين التأهيل إعادة برامج  -

 .للمجتمع

-   

  مجتمعية في شبكة الوقاية ال رتباطاالمستشار القانوني في بلدية الكرك الكبرى وضابط  /الحباشنةد. عبد الحي

  :أضاف ما يلي الكرك

ن أ بإمكانناتبين  حداثاألمن الخطر، بعد  أمنٍ منا ب  وقوي وأنَّ  ننا مجتمع متجانس جداً أ ان االعتقادك 2016قبل  -

ن ان تكون الجماعات المتطرفة عليهم، وأ يقع الخطر نمم كبيراً  اً نكون جزء من و أومتنا ومن أوالد عم جزءاً م 

  ، بمعنى نحن ُمعرضين للخطر في أي لحظة.معارفنا

 

 أضاف ما يلي الرصيفة وعضو شبكة الوقاية المجتمعية في الزرقاءفي  مسجدمام إوخطيب  /فاروق مقابلة: 

دم ع" بمعنى الشرعية الدينية للنصوص الصحيح الفهم عدم" :هو من وجهة نظر إمام مسجد الديني التطرف -

 للمسألة. تأصيل وجود

 ،البسيط سيربالتف خاصة حلقاتبتقديم  والتلفزيونية ذاعيةاإل البرامج على والقائمين لإلعالمين نداءَوَجه  -

 .الكبير قبل لصغيرا ة  للعامَّ  واضح

 .الفقهي التأصيل وكيفية الحديث شرح زيادة أعداد مواد -

تطبيق و أفكارهم، تصحيح خالل من المتطرفين األشخاص تأهيل إعادةب السياسيات وراسمي للحكومة َوَجهَ   -

 دماج.اإل برامج

-  

 اقترَح ما يلي طالب سنة أولى في جامعة مؤته /رعد المعايطة : 

 لمحلي. كبير في أنشطة المجتمع ا الشباب بشكلٍ دماج إو ،لتوعية الشباب حول التطرف توعوية؛ دوراتعقد  -
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 ات\خالت المشاركيناالمحاضرين على مد ُردود 

  الكركي:د. وجدان  

كون هذا يفعندما  .هناك خلل في مفهوم الذات عند هؤالء الشبابالشباب، فيما يتعلق بالفكر اإلرهابي عند  -

 خاطئة.يفهم ذاته بطريقة أن المفهوم مهدد سيحاول الشاب 

على سبيل  .الجانب المتعلق بالعملو -٢األكاديمي.  الجانب  -١هما:  الخاطئأساسيين لذلك الفهم سببين   -

؛ في المجتمع انسان ليس له أي قيمة العامة سيولد لديه شعور أنهفي شروط اجتياز الثانوية شاب فشل  المثال:

ى الصعيد تحقيق الذات عل تدعم مساعدة الشباب من خالل برامجب وأوَصت .بأي طريقة هنفسإثبات لى إ ليتجه

 األكاديمي.

دوا من وجود شباب ذو طاقة عالية عاطلين عن العمل لم يجف ،المتعلق بالعمل هو البطالةاآلخر الجانب   -

 .لى زيادة وتفعيل برامج التشغيل والوظيفإ. وأوصت نحو التطرفسيمهد الطريق  ؛تهمايوجه طاق

 :د. صالح الجابر 

 .واإلسالم برئ من جميع الصور المشوهة ،بهأُلصقت من تهمة اإلرهاب التي  يءاإلسالم بر -

 اآلية مثالً  ،من المتطرفين من يأخذ ظاهر النص كثيرٍ فيعزز األفكار اإلرهابية،  فهم النص فهما سليماً عدم  -

ينَ "الكريمة:  ك  مثل هذه اآليات تختص بالحرب والقتال في ساحة المعركة أن فهم ال يميزون  ،2"َوقَات لُوا اْلُمْشر 

القرآن في  الشرعية كثير من النصوصتقدم وعليه  .واستقرارأمٍن يعيش في ومن وليس السكان المدنيين 

  .في المكافحة والوقاية من التطرف اً كبير اً الكريم دور

 د. رامي العساسفة:   

نية في حيث عانت النصوص الدي ،يهوديالو أسالمي اإلو أ حيمسيالسواء الدين  على حدٍ  فهم النص الديني -

وف التي الظرف .طريعيشي على الف  هذه الديانات الثالث من التغليب االجتماعي على الديني والتغليب المَ 

اءت من جالفاعل االجتماعي في هذا المجتمع هي ظروف و أأحاطت بالمجتمع الشرقي أياً كانت ديانة الفرد 

  .غير مفهوم إلىمفهوم التظهر الدين ن أستهلكة تريد مجتمعات مُ 

ً ليس ، فالمقاتلينسر أحتضان فيما يتعلق با - ً و أ ان يكون اإلرهابي فقيراً  شرطا سر األن مكثير ، فمتعلما

لوحيدة عن ليست هي المسؤولة افاألسرة حالياً وفي هذه الظروف  . خرج من بين ثناياها متطرفينوازنة المت

 ".للتنشئة وسائالً كل مكان تجد  في، المدرسةو الشارعو الصداقاتو الفيس بوك يعلم ويربي مياً عول" ،التنشئة

 نأ اعتناستطا، بقبلها وأ الجائحة خالل سواءً  الظروف مع كافة التكيف قُدرته على األردني المواطن ثبتأ -

 .الوطني اإلرث على تحافظ واحدة حمةً لُ  نكون
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