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  اونھـمجلس عشیرة الخص

  مبادرة یطرحھا الدكتور فایز خصاونھ

  2010مایو 

  :مقدمة

علي الظروف التي نعیشھا، وھي مفاتحة صریحة أرجو أن  ھاْتَلأْمأطرحھا على أبناء عمومتي  مبادرةھذه 
تؤخذ على أنھا مطروحة من واحد منكم الیحمل أي أھداف انتخابیة وال أي مطامع في منصب من المناصب 

    .وما آلت إلیھ عشیرتنا وما دفعني إلى ھذا سوى غیرتي على أوضاع .الحكومیة أو في زعامة أو غیرھا

 الغریب قبل القریب،إلى درجة من التشظي والفرقة واالختالف تثیر استغراب لقد وصلت حالة العشیرة 
، وقد ساھمت االنتخابات النیابیة الماضیة في إحداث شروخ كبیرة فیما أھلنا وخصوصا لدى جیل الشباب من

استئناف  بیننا كلنا یعرف تفاصیلھا وأبعادھا وآثارھا على العشیرة بشكل عام وعلى تمكین أبنائھا وبناتھا من
  .من تأسیس وبناء المملكة ھذه العشیرة في المراحل السابقة أبناء وبناتتبوأھا  التيوالمواقع األدوار الریادیة 

وال أعتقد أنني أخدم المصلحة المشتركة في الخوض في أسباب ومالبسات حالة التشظي ھذه، وأرجو من 
وفتح صفحة المستقبل بما منحنا اهللا عز وجل من فطنة  أبناء وبنات العمومة تجاوز تلك المرحلة المشؤومة

یعبر عن نقاء سریرتنا في وحسن تدبیر واضعین أمام أعیننا المصلحة المشتركة بما یرضي اهللا عز وجل و
والئنا الموروث للنظام الھاشمي وانتمائنا الصادق لتراب ھذا الوطن الغالي الذي مھرتھ دماء شھدائنا األبرار 

بتمیز واقتدار في كل میادین شرف  من أبناء وبنات ھذه العشیرة الطیبة ن خدم ھذه األمةوسواعد كل م
  .الخدمة

ومن األسباب األخرى التي دفعتني لطرح ھذه المبادرة ما نراه من حماس لدى شریحة الشباب في الكتابة عن 
ارف  المتبادل فیما بین أبناء العشیرة في المواقع اإللكترونیة المتعددة والتي تنم عن رغبة جامحة في التع

مما یؤشر إلى الحاجة لتنظیم أوضاعنا في  وخصوصا بین شریحة الشباب، العمومة داخل األردن وخارجھ،
  .رابطة أو مجلس تنضوي تحتھ كل الفروع بدون استثناء

درة لجمع لقد أنعم اهللا تعالى علینا فتوسعت العشیرة وكثرت فروعھا وكثر أفرادھا، وھذا یجعل من أي مبا
فإذا اتفقنا على الھدف فإننا قد . الكلمة أمرا عسیرا رغم أن معظمنا إن لم یكن جمیعنا راغب في تحقیق ذلك

حسنة ولكني أدعوكم من باب النوایا ال تي أطرحھا ھي األفضل،لنختلف على الوسائل، وال أدعي أن الوسیلة ا
وأنا على یقین أنكم . تحقق ھذا الھدف وتضمن المشاركة الموزونة للجمیع أن نوافق على منھجیة عادلة

تعرفون أننا لسنا أول من أسس مثل ھذه الروابط أو المجالس فقد سبقنا آخرون كثیرون إلى ذلك، ولكن ربما 
       .أن نستطیع أن نتفق على منھجیة رائدة لم یسبقنا إلیھا أحد
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؟ ألم تصبح العشائریة عبئا على مجتمعنا؟ أما كفانا تمجیدا إلى العشائریةلماذا العودة  یقول رب قائل منكم
  :لمنجزات نجترھا في أحالم الیقضة؟ لماذا ال نتمثل قول الشاعر

  إنما أصل الفتى ما قد فعل  ال تقل أصلي وفصلي أبدا

على مثل ھذه أسئلة وجیھة، ولذلك استمیحكم عذرا في اإلطالة في ھذه المقدمة ألنھ البد من اإلجابة 
  .التساؤالت

بدایة أرجو أن أوضح التباسا وقعنا فیھ في سائر المجتمعات العربیة بسبب التشوھات التي اعترت العشائریة  
نظام تكافلي وتعاوني بین تجمعات تربطھا قرابة الدم أصال  فالعشائریة. خصوصا خالل العقود األخیرة

وھي نظام سمح ینطوي على قیم رفیعة وممارسات وتقالید ، )وأحیانا تربطھا مصالح اجتماعیة متبادلة(
وھي التتعارض مع المنھجیة الدیموقراطیة . متوارثة تغوص في عمق تاریخنا االجتماعي والسیاسي

التفاھم العشائري بل إن . في غیاب األحزاب السیاسیة كما ھي الحال في وطننا الغالي ، وخصوصاالتشاركیة
یكرس عمل العشیرة نحو الخیر والمصلحة العامة قبل المصلحة الخاصة الیمكن  ضمن العشیرة الواحدة الذي

، وطنیي االنتماء ھاشمیي الوالءوسنبقى . إال أن یكون ركنا منیعا من أركان الوحدة الوطنیة التي نسعى إلیھا
ثوابت نا الدینیة وتربیتعروبیین في توجھاتنا فوق القطریة، نؤمن بالقیم اإلنسانیة السمحة التي تملیھا علینا 

  . حضارتنا العربیة اإلسالمیة

  :دوري كمنظم أو منسق
في القیام ببعض الخطوات كما  لقد فكرت كثیرا في األمر الذي أطرحھ علیكم، وقررت أن أكون المبادر

ورغم أن الوضع ساء والشك والریبة في بعضنا . ألنني لم أحتمل السكوت عما نحن فیھ سیأتي تفصیلھا الحقا
البعض یجعالن من ھذه المبادرة مغامرة قد تجلب لي متاعب أنا في غنى عنھا، إال أنني قدرت أن فینا من 

  . الخیر ومن فاعلي الخیر ما یستحق المغامرة

ھ لنفسي ریثما یتم االتفاق بینكم على توھذا دور مرحلي أجزوالمبادرة تتطلب أن یكون لھا منظم أو منسق، 
للفترة التي و فیما بعد ھیكلیة مناسبة وطریقة تقرونھا أنتم النتخاب من ترونھ مناسبا للقیام بھذا الدور التنسیقي

وإن  .ونرغبتَم الرایة لمن وإني أقطع على نفسي عھدا أمام اهللا وأمامكم أنني سوف أتنحى وُأَسّل. تقررونھا
    .ولیكمل المسیرةكان فیكم من یرغب بأن یكون المبادر أو المنسق، فعلى الرحب والسعة 

   :الھدف

بما یرسخ انتماء  ن آبائنا وأجدادناع تمكین العشیرة من خدمة األردن ملكا ووطنا وشعبا بالعزیمة الموروثة
وبما  باألخالق والقیم العربیة واإلسالمیةتمسكھم ما یوثق و ،أفراد العشیرة لوطنھم األردني وأمتھم العربیة

  .الرائدة بین العشائر األردنیة ة العشیرةیحافظ على مكان
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  :لوسائلا

 تعدد وجھات النظر من حیث الوسائلبقبول التوحید الكلمة من حیث الھدف و .1
في المسائل التي تستوجب اتخاذ موقف  بطریقة توافقیة اعتماد مبدأ المشاركة في بلورة المواقف .2

 . موحد
 .العشیرة فروعیعتمد على التمثیل العادل لكل ) دیموقراطي(القبول بمنھج تشاوري  .3
تشكیل مجلس استشاري للعشیرة یضم ممثلین عن كل من یرغب بأن یكون جزءًا من ھذا التفاھم  .4

 .من المواطنین األردنیین )محمد أبو الفیض(ممن ینتسبون إلى جد عشیرة الخصاونة األكبر 
 .ال لفرع وال ألي فرد: المشاركة في ھذا المجلس اختیاریة ولیست ملزمة ألحد .5

  :التنفیذیةالخطة 

  :تنفیذي، ولكنھا مرتبة حسب تسلسل زمنیةالخطة المقترحة تالیا غیر محددة بمواقیت 

مھما قل أو كثر بدعوة تشكیل لجنة تأسیسیة تشمل ممثال أو اثنین عن كل فرع من فروع الخصاونة   . أ
 .یصدرھا منظم ھذا األمر

 :بتشكیل مجلس العشیرة حسب اإلجراءات التالیةتنحصر مھمة ھذه اللجنة   . ب
 ستثنى أحد،المشاركة شریطة أن الُی تسمیة الفروع .1
سنة أو أكثر كما  18وضع تقدیر أولي قابل للمراجعة ألعداد أفراد كل فرع ممن ھم في عمر  .2

 العائلةیظھر في دفتر 
إن نسیت  أحد نيحاسبیجتھد منظم ھذا األمر وطرح الفروع التالیة راجیا أن ال اوفي طرح أولي  .3

 :ھلتأو أخطأت أو َج
شمال (النواصر ، نسل مصلح الصالح، العیسى، الحمود، موسى النعیمةو موسى إیدون

،  ھنداوي،  )جمعة(، حلوش النعیمة،  حلوش إیدون )جنوب إیدونالنعیمة و(الناصر ، )إیدون
صویلح،  ،عایشنسل كساب،  ، یوسف المحمدنسل خالیلة، یاسین، مرار، ، سوداح، بركات

 .آخرون ممن لم تسعفني الذاكرة أو المعرفة فیھمو
 

ممثلین على األقل، على أنھ  ثمانیةیعتبر النصاب للجلسة األولى لھذه اللجنة قانونیا إذا حضرھا  .4
لما فیھ  م ھذا األمرینظت كافة الفروع للمشاركة البناءة في من المؤمل أن تتوافر النیة الحسنة لدى

 مصلحة الجمیع، 
  .ما لم ینص أو یتفق على غیر ذلك تكون قرارات اللجنة التأسیسیة بأغلبیة الثلثین ممن حضر .5
ى صیغة مناسبة لتمثیل الفروع بطریقة عادلة االتفاق على ھیكلیة لتشكیل المجلس وعل .6

 . ودیموقراطیة
  : وفي ھذا المجال أطرح االقتراح التالي
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 أبناء وبناتعدد فئات حسب ثالثة  العشیرة إلى تصنیف فروعتتفق اللجنة على  •
 ىاألول ئةضم الفت وفي طرح أولي یقترح أن فما فوق، 18كل فرع ممن ھم من سن 

الفروع التي  ةالثانی ئةضم الفتأن ، ولكل منھا عددا أو أقل) س(الفروع التي تحصي 
الفروع التي تحصي  ةالثالث ئةضم الفتأن ، ولكل منھا عددا) س2س إلى (تحصي 

كلما زاد عدد ) س(وھذا یعني أنھ كلما قلت قیمة  .عددا لكل منھا) س2(أكثر من 
دد أعضاء المجلس عن حد معین یجري وربما نتفق على أن ال یزید ع. المجلس

 ، المطلوبة) س(عندھا تحدید قیمة 
والمجال  .فئات 3وربما أیضا أن یصار إلى تصنیف فروع العشیرة إلى أكثر من  •

 . متاح للنظر في بدائل أخرى لتحدید الھیكلیة
بعد أن یتم االتفاق على منھجیة التمثیل، تثبت أسماء الفروع وعدد الممثلین لكل  •

   .وتعلن  المنھجیة لعموم أبناء العشیرة باعتبارھم الھیئة العمومیة للعشیرة فرع،
 

یقوم ممثل تبلغ كافة الفروع بھیكلیة مجلس العشیرة كما توافقت علیھ اللجنة التأسیسیة، حیث  .7
ویساعده  الفرع بشرح الھیكلیة المتفق علیھا ألقربائھ بالطریقة التي یراھا مناسبة لھ وألقربائھ،

  .ھذه المبادرة في إنجاز ذلك منطم
یقوم كل فرع بتسمیة من یمثلھ في مجلس العشیرة لمدة مفتوحة یقررھا كل فرع وُیَثَبت ذلك في  .8

ولكل فرع الحریة المطلقة في تحدید كیفیة تسمیة من یمثلھ  .كتاب خطي موجھ إلى مقرر المجلس
 في مجلس العشیرة

 :التالي فیھیدعو مقرر المجلس إلى اجتماع تنظیمي یجري  .9
 ،للمجلس لمدة یحددھا المجلس منسقانتخاب    .أ 

 اسبا من اللجان المؤقتة والدائمة،تشكیل ما یراه من  .ب 
 ،في القیام بدور تمثیل الفرعفي إتاحة المجال للنساء  نظرال  .ج 
  وضع النظام الداخلي للمجلس،  .د 
 .أیة أمور أخرى یرغب المجلس التداول في شأنھا ولھ أیضا أن ینظر في  .ه 

 .أو بطلب خطي موقع من خمسة من أعضاءه المنسقجلس العشیرة بدعوة من یعقد م .10
اتخاذ القرار المناسب بشأن االنتخابات النیابیة القادمة بما یعید ومن مھام ھذا المجلس الملحة  .11

 .للعشیرة موقعھا بین العشائر
  

  .وأرفق طیا بعض الرسومات التوضیحیة لھذه المنھجیة
  واهللا من وراء القصد
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مجلس عشیرة 
 الخصاونھ

یشارك فیھا ممثل أو أثنان عن كل فرع تشكیل لجنة تأسیسیة : الخطوة األولى
 بدعوة من المنسق

  :تتخذ اللجنة التأسیسیة قرارت أولیة حول
 اإلطالع على المبادرة وتفاصیلھا وإقرار فكرة مجلس العشیرة •
 تسمیة الفروع الراغبة بالمشاركة في مجلس العشیرة •
 أسس تمثیل الفروع في مجلس العشیرة •
 توافقیا أولیا بھیكلیة المجلس  قرارا •

 

 القرارات األولیة من اللجنة التأسیسیة 

ممثل الفرع یبلغ أقاربھ بقرارات اللجنة التأسیسیة وتتم مناقشتھا في 
یقترح التعدیالت التي  یبدي رأیھ في المبادرة وأن وللفرع أن ،الفرع

 .إذا قبل فكرة المبادرة یراھا ضروریة ومناسبة
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ینقل ممثل كل فرع اقتراحات فرعھ إلى 
اللجنة التأسیسیة في اجتماع خاص لھذه 

الغایة

تنظر اللجنة التأسیسیة في كل االقتراحات 
والتعدیالت الواردة من الفروع للتوافق 

على ھیكلیة المجلس، وتتخذ قرارتھا 
على األقل%75بأغلبیة 

تعلن الھیكلیة التي تم إقرارھا و یبدأ تشكیل 
مجلس العشیرة بموجبھا، وینتھي دور 

اللجنة التأسیسیة عند ھذه النقطة

یسمي كل فرع من یمثلھ في المجلس وتتم 
تسمیة الممثلین بالطریقة التي یقررھا كل 

فرع على حدة وتبلغ ھذه األسماء إلى 
المنسق للدعوة إلى أول اجتماع للمجلس

ُیعقد االجتماع األول للمجلس، وھو اجتماع تنظیمي

ینظر المجلس في ما یراه مناسبا
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 جدول الختیار أعضاء اللجنة التأسیسیة
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