
  2010 كانون األول 4

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  أعزائي األقرباء األفاضل،

  تحية طيبة وبعد،،

: البقـرة (" تَعلَمـون  لَا وَأنْتُم يعلَم واللَّه لَكُم شَر وهو شَيًئا تُحبوا َأن وعسى لَكُم خَير وهو شَيًئا تَكْرهوا َأن وعسى: "قال تعالى
216(  

 خسارة جميع مرشحيننا من أبناء العشـيرة الكريمـة  التي أسفرت عن لقد مضت عدة أسابيع على إنتهاء العملية اإلنتخابية و
وعلى الرغم من الضيق واإلحباط الذي شعر به معظم أفراد هذه العشيرة وخصوصاً فئة الشـباب   .للتمثيل النيابي في األردن
تت والتشرذم داخل العشيرة، إال أن ذلك الشعور كان الدافع والحافز األساسي لشباب العشيرة بأخـذ  منهم نتيجة للشعور بالتش

  . شبابها ومروراً بكبارها وبراعمهابءاً ادتبإإتخاذ خطوات عملية وجادة نحو توحيد العشيرة ورص صفوفها زمام المبادرة و

عقد لتشمل فيما بعد العم والتي توسعت  بناءومراسالت إليكترونية بين أهذه الخطوات التي أتكلم عنها بدأت بحوارات جانبية 
إلـى  جميعها وتهدف شاباً  30أكثر من على ها الجلسة الواحدة في حويتأصبحت  ، حيثبين شباب الخصاونةلقاءات تعارفية 

مناقشة أبرزها  نكا تعزيز العالقة بينهم وخلق فرص جادة لمناقشة آخر المستجدات التي تحصل على مستوى العشيرة والتي
محض الصدفة وفـي فتـرة زمنيـة    ب عقدأكثر ما كان ما يميز هذه اللقاءات أنها كانت تلكن و .بين أفرادهاالحاصل التشتت 
تحوي أفـراداً  كانت  هذه اللقاءات كما أن .مكن اإلتصال بهمأة الذين وكانت الدعوة إليها مفتوحة لجميع شباب العشير قياسية،

تعطش الجميع إلى التعرف على أقربائهم مدى عكس إحترام مما يسالسة وبيسر و ىجرتُوكانت  ،الخصاونةمن جميع فروع 
على المـدى   بما يخدم أفراد العشيرة هذه العالقاتتطويرباإلضافة إلى  ،جو من التواصل والمودة بينهم حرصهم على خلقو

منـا  قُ ،والذي أسفر عن نتائج إيجابية وعمليةفي منزلي كان لي شرف إستضافة آخر هذه اللقاءات ياق، في هذا السو .الطويل
جميع أبناء العشيرة الكرام الـذين  مع في هذه اللقاءات على آثره بكتابة هذه الرسالة من أجل مشاركة األفكار التي تم طرحها 

الشـكر إلـى   جزيـل  ألتقدم بأود أن أنتهز هذه الفرصة كما . المناسبات التعارفيةهذه  ىحدإ للقائهم فيالفرصة  نالم تتسنى ل
محمد فـواز الخصـاونة،   : وأذكر منهمعقد هذه اللقاءات  من أجلفي منازلهم وأماكن عملهم ا نالشباب الذين إستضافوجميع 

 اللقـاءات وسيتم عرض صور لبعض هـذ   .الخصاونةالعزيز  عبدعلي ناجح الخصاونة، محمد حسين الخصاونة، وصهيب 
  ".الخصاونة صقور حرة"ومجموعة " عشيرة الخصاونة"مجموعة  من كالعلى الفايسبوك لدى 

وإنما هو يتم في إطـار صـلة الـرحم     ؛القبلية الجاهلية المحضة من باب اليتمعنا وتواصلنا تجمأن  هنا على ويجدر التنويه
 والحرص على القيم والتواصل وفق تعاليم ديننا اإلسالمي الحنيف ولما فيه الخير لنا وتحقيق المصلحة العامة لبلـدنا األردن 

 ؛آلراء واألفكار والتنسيق فيما بيننا ليس أمراً فريـداً لما نقوم به من محاوالت للتواصل وتبادل ن إو .في ظل القيادة الهاشمية
الرسالة األولى التـي  إلى  أود أن ألفت نظركموفي هذا السياق، . أصبح نهجاً لدى كافة أبناء العشائر األردنيةأيضاً وإنما هو 

وما ورد فيها من خطط  2009أيلول  19في تاريخ لكم السنة الماضية رسالها أنا وإبن عمي زكريا ناصر الخصاونة بإ قمت
لتسهيل اإلتصال مستقبالً بين جميع أبناء العـم  وتوسيع قاعدة البيانات  ،بيننافيما التواصل والتنسيق  عزيزوافكار تهدف إلى ت
التـي   الرسـالة أنقر على الرابط أدناه لقـراءة  ( يلي ما والتي معظمها قيد التنفيذ حالياًاألهداف هذه أبرز و. من كافة الفروع

  : )نشرت سابقاً

http://www.facebook.com/group.php?gid=8843591349&v=app_2373072738&ref=ts#!/topic.php
?uid=8843591349&topic=9689   

http://www.facebook.com/group.php?gid=8843591349&v=app_2373072738&ref=ts#!/topic.php


 العمل فرص توفير محاولة بهدف العشيرة أفراد من الواعدين والشباب للخريجين الذاتية بالسير بيانات قاعدةإنشاء  •
 .المتشعبة اإلجتماعية عالقاتنا إستغالل طريق عن لهم المناسبة

 ).محامين، أطباء، إستشاريين، وأصحاب المهن الحرة( إنشاء قاعدة بيانات للمهنيين من أبناء العشيرة •
• ف لعشيرة الخصاونة باللغتين العربية واإلنجليزيةنبذة عن التاريخ المشر. 
 .تحديث شجرة العائلة وتطويرها لتشمل الصور •
 ).www.khasawneh.info(لعشيرة الخصاونة تطوير الموقع اإلليكتروني  •
 المسـتجدات  خـر آ لمناقشـة  جـادة  فرص وخلق أفراد العشيرة بين العالقة تعزيز أجل من دورية إجتماعات عقد •

 هـو  ذلـك  مـن  األسمى والهدف. الوطن مستوى وعلى العشيرة مستوى على تحصل التي واإلجتماعية السياسية
  .الهاشمية القيادة ظل تحت األردنية الدولة خدمة في الفعالة مساهمتنا تعزيز

التي جرى عقدها فـي األسـابيع   وهذه اللقاءات التعارفية  هافي ضوء كل ما ذكر، أود أن أناقش هنا النتائج التي أسفرت عن
يسعون إلى نفس الهدف ويملكون الحماس والقـدرة  حيث كان من الواضح جداً أن جميع الشباب بال إستثناء . الثالثة الماضية
 مـا  يغَيروا حتَّى بِقَومٍ ما يغَير ال اللَّه ِإن: "مستذكرين بذلك قوله تعالىهذا  وإن شاء اهللا سوف ننجح في مسعانا ،على التغيير

هِموعليه كانت النتائج ما يلي). 15:الرعد" (بَِأنْفُس:  

حيـث   .فـي األردن  نحيثما يتواجدوتوسيع عقد هذه اللقاءات التعارفية لتشمل جميع شباب الخصاونة العمل على  .1
تهدف هذه اللقاءات التعارفية إلى توطيد عالقات الشباب ببعضهم البعض والتعرف على أقربائهم المتواجـدين فـي   

 . األخرىمناطق سكنهم أو في المناطق 
 

ليعملـوا كضـباط   تم إقتراح أسمائهم خالل هذه اللقـاءات  والذين من أفراد عشيرتنا الكريمة عدة أشخاص  سميةت .2
على تسهيل عقد هذه اللقاءات والتنسيق فيما العمل مهمتهم  تضمنلكل منطقة يتواجد فيها الخصاونة، حيث ت إرتباط

قي ويوطـد عالقتـه   إبن الخصاونة في إيدون يلت(بينهم لضمان أن تكون هذه اللقاءات متقاطعة بين أفراد العشيرة 
تهدف جميع هذه اللقاءات إلى توحيد العشـيرة  (ومتوازية في أهدافها ) بنظيره في كل من النعيمة والزرقاء وعمان

هؤالء األشـخاص أن هنالـك    سميةالهدف األسمى من تو ).وإيجاد آلية منظمة وديموقراطية لمناقشة أمور العشيرة
اركوننا في نفس األفكار والمشاعر ويعقدون لقاءات تعارفية فيما بيـنهم،  العديد من شباب عشيرتنا الكريمة الذين يش

مرتبـة   أما األسماء المقترحة لضباط اإلرتباط فكانت كما يلي .ولكن كل منا اليستطيع الوصول إلى الطرف اآلخر
 تجدر اإلشارة هنا إلى أننا نرحب بتطوع أي شخص يرغب باإلنضمام إلى ضباط اإلرتبـاط ( أبجدياً حسب المناطق

 : )المذكورين أدناه
 محمد حسين الخصاونة، علي ناجح الخصاونةالخصاونة، محمد فواز : منطقة الزرقاء  •
وسـيتم عرضـها   لهـم  تجري اآلن مشاورات مع شباب النعيمة لتسمية ضباط اإلرتباط : منطقة النعيمة •

 .الحقاً
ضـابط  خالد علي الخصاونة، طارق زياد الناصر، وتجري مشـاورات أخـرى لتسـمية    : منطقة إيدون •

 .الثالث اإلرتباط
 .يسار بسام الخصاونة، صهيب عبد العزيز الخصاونة، زكريا ناصر الخصاونة: مانمنطقة ع •

 
نـواة   شكلاإلتفاق على ضرورة إنشاء رابطة لشباب عشيرة الخصاونة، وعليه فإن هذه اللقاءات التعارفية سوف ت .3

سوف تعمل على تسهيل عملية التواصل بين الشباب ودعمهم فـي   هامة ونتيجة إيجابية إلنشاء هذه الرابطة والتي
دعمهم في الجامعات األردنية، ومساعدتهم في إيجـاد فـرص العمـل،     :منتضمن ذلك يما وسبل حياتهم المختلفة 

 فقد تم اإلتفاق أيضاً على وضع خطة عمل من أجـل  تبعاً لذلكو .وتوفير صندوق للمعونات المالية وغيرها الكثير

http://www.khasawneh.info


سـيتم عـرض   ( وأن تضمن تمثيل عادل لكافة أفرادها ،أهداف واضحةذات أن تتم هذه اللقاءات بطريقة منظمة و
 أنبـإذن اهللا  تجدر اإلشارة هنا إلى أن أكثر ما سوف يميز هذه الرابطة التي سـيتم إنشـاءها   . )خطط العمل الحقاً

 . بشكل الخاص والعشيرة بشكل عاممن الشباب وألجل الشباب بداية جاءت فكرتها 
 

اإلتفاق على ضرورة حظر مناقشة موضوع اإلنتخابات وأي موضوع آخر يمت إليه بصلة لضمان نجـاح عمليـة    .4
فعلى الرغم من أن الخسارة في اإلنتخابـات كانـت هـي    . توحيد أبناء هذه العشيرة الكريمة وإنشاء رابطة للشباب

هـذا التشـتت    زيـادة يضاً سبباً رئيسياً في ر من تشرذم وتشتت، إال أنها كانت أالدافع األساسي إلدراك واقعنا الم
فهذه الرابطة لن تكون من أجل دعم أحد األفراد فـي اإلنتخابـات القادمـة أو    . كرامأبناء العشيرة البين والتشرذم 

بل سوف تكون من أجل لم شمل شباب العشيرة وتوحيد صفوفهم،  ؛محسوبة ألحد األشخاص من عشيرتنا الكريمة
. لى إيجاد آلية منظمة وعادلة إلجراء إنتخابات داخلية إلختيار الممثلين عـن هـذه الرابطـة   باإلضافة إلى العمل ع

وأن نكون بذلك خيـر مثـال وقـدوة     ،يتم تحقيق هذا الهدف، عندها يجوز لنا مناقشة موضوع اإلنتخاباتعندما و
 .ة حضارية ومحترمة وعادلةلغيرنا عن الكيفية التي يجب أن تتم فيها تبادل اآلراء وإختيار أحد المرشحين بطريق

 
حسين بـن  (وإلى سبط الرسول األعظم  اإلتفاق على أننا جميعنا ننتمي إلى جدنا الكبير محمد أبو الفيض الخصاونة .5

من قريـب   ولن نشير ال. وعليه ال تفرقة والتمييز بين أي من فروعنا في عشيرة الخصاونة. )علي طيب اهللا ثراه
ينتمي إليه ذلك الشخص أو ذاك؛ ألننا كلنا من صلب جدنا محمـد أبـو الفـيض     من بعيد إلى أي فرع أو فخذ وال

 .الخصاونة
 

لشباب عشيرة الخصاونة، حيث سيقوم كل فرد بجمع أسماء شـباب الخصـاونة    قاعدة البياناتالعمل على توسيع  .6
ومن ثم تسليم هذه األسماء إلى ضباط اإلرتباط الذين يعملون على توحيـد قاعـدة البيانـات     ،وطرق اإلتصال بهم

صـال  سوف تساهم عملية جمع هذه األسماء على تسهيل اإلت. ووضعها على الموقع اإلليكتروني لعشيرة الخصاونة
وعليه، فسوف يتم تدشين الموقع إليكتروني التالي قريباً مـن أجـل شـباب    . بجميع الشباب وتحديث شجرة العائلة

  www.khasawneh.info/youth : الخصاونةعشيرة 

 ،الكريمة أعمامنا الكبار من رواد هذه العشيرة هناك تنسيق مع كافةأن و، لوحدناال نعمل وفي الختام، أود أن أؤكد على أننا 
وال يتنـاقض  يتعارض  هد الهذا الجوعليه، فإن  .في لم شتات هذه العشيرة مسعاناكبيرة من أجل إنجاح أبدوا مباركة  الذينو

ساهم بقوة فـي  نسكما أننا . المبادرة التي أطلقها معالي الدكتور فايز الخصاونة من أجل تشكيل مجلس لعشيرة الخصاونةمع 
 بعضهافي الوقت ذاته عدم تعارض هذه المبادرات مع  ندعم أية مبادرة تنشأ من أجل توحيد العشيرة ورص صفوفها مراعي

  .واهللا ولي التوفيقوأتمنى للجميع دوام النجاح، . التوجه العام ألفراد العشيرة الكريمةمع  والبعض أ

  

  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،،

  محمد صالح فواز الخصاونة
  زكريا ناصر فواز الخصاونة

http://www.khasawneh.info/youth

