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محضر االجتماع التمھیدي  لعشیرة 
  الخصاونھ

فردا من  117حضره العشیرة و) بطون وأفخاذ(دعیت إلیھ كافة فروع عقد اجتماع 
فخاذ تلبیة لدعوة من الدكتور فایز خصاونھ واستكماال للمبادرة األبطون والمختلف 

وذلك في مساء یوم الثالثاء من غرة رجب ، التي طرحھا بھدف لم شمل العشیرة
مقابل وزارة " الموال"، في قاعة في عمان تدعى 13/7/2010ھـ الموافق  1431

  .الزراعة

  : جدول األعمال
  آیات بینات من القرآن الكریم: الفقرة األولى
  كلمة ترحیبیة یلقیھا منسق االجتماع: الفقرة الثانیة
  ألبي تّمــام، أحمد عیسى خصـاونھ، " شم العرانین"قصیدة : الفقرة الثالثة
  تعیین مقرر لالجتماع، : الفقرة الرابعة

  منا قشة بعض البدائل في كیفیة تشكیل مجلس العشیرة: الفقرة الخامسة
  تشكیل لجنة متابعة وإقرار منھجیة المتابعة: الفقرة السادسة

  :وقائع االجتماع
الدكتور فــایز خصـاونھ  هأدارابتدأ االجتماع في تمام الساعة السادسة والربع مساء و

وبدال من تعیین مقرر یدون وقائع االجتماع فقد تم  صفتھ المنسق للمبادرة،ب
االستعاضة عن ذلك بتسجیل بالصوت والصورة لالجتماع كامال وأعلن ذلك للحضور 

وابتدأ االجتماع بآیات من الذكر الحكیم تالھا الشاب  .قبل البدء ولم یعترض علیھ أحد
  :ى المنسق كلمة ترحیبیة قال فیھا ما یليبالل یاسین خالد الخصاونھ، وبعدھا ألق

  األفاضل  أبناء العمومة
  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

ساعٌة مباركة َجمعتنا على الخیر والفالح، فأثلجت صدورنا وأحیت لدینا األمل بأن مایربطنا من 
ة قویمة وما ورثناه قرابة في الدم وصلة للرحم وما ُجِبلنا علیھ من قیم عربیة أصیلة وتربیة إسالمی

عن اآلباء واألجداد من أنفة وعزة ونقاء في السریرة لمما یدعونا إلى التآلف ولم الشمل وإلى 
  التعالي عن صغائر األمور،  

نلتقي الیوم في ھذا المساء المبارك في لقاء عائلي خیر لعائلة ممتدة أنعم اهللا علیھا بوفرة العدد 
حدة بإذن اهللا، التقت في طاعة اهللا عز وجل وعلى حب الوطن والعدید، لنخرج من ھنا عشیرة مو

والوالء لقیادتھ الھاشمیة، فاسمحوا لي أن أرحب بكم جمیعا، بل شاركوني بالترحیب ببعضنا 
البعض والشكر لبعضنا البعض على ھذا اللقاء المبارك الذي انتظرناه طویال والذي نأمل أن یكون 

في صدورنا من كل الرواسب العالقة التي لم تعد ذات معنى بادرة خیر موصول وصفحة جدیدة تش
  .أو صلة في عالم معولم واتصاالت محوسبة
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  أبناء العمومة الكرام،
لقد أجزت لنفسي أن أكون المنسق والمنظم لھذا اللقاء في مبادرة شعرت أنھا فرض كفایة علینا 

الفشل وربما نتیجة لإلحباط الذي  جمیعا، فانتظرت من یطرحھا، فلم یتنطح لھا أحد، ربما خوفا من
یشعر بھ الكثیرون منا بعد أن تمادینا فیما أدى إلى تشظي ھذه العشیرة، فتجرأت وطرحت ھذه 

المبادرة  ألنھا یجب أن تطرح أوال، وألنني متأكد من نفسي ومن نوایاي ومن أنني ال أرغب في أي 
ف من ھذا القبیل، بل إن ماقمت بھ وأقوم موقع وال أي منصب ُألسّخر مثل ھذا التجمع لبلوغ أي ھد

بھ بینكم اآلن ھو فقط في سبیل رص الصفوف وتوحید الكلمة، وما أنا إال واحد منكم، شعرت بغصة 
إن أرید إال اإلصالح ما استطعت وما  *(كما تشعرون ولم أستطع أن أتحمل الضیم الذي نعاني منھ، 

فشكرا لكم جمیعا على تلبیة الدعوة، ) 87ھود ورة س *توفیقي إال باهللا علیھ توكلت وإلیھ أنیب 
وعلى ما سمعتھ منكم ھاتفیا من تأیید للفكرة والمبادرة، عسى اهللا أن یمنحنا من الحلم والحكمة ما 
یمكننا من مفاتحة بعضنا البعض بكل أریحیة، وأن یھدینا لرؤیة ما یجمعنا وما یفرقنا، لنكتشف أن 

  .وأن ما یفرقنا ھو األقل واألصغر ما یجمعنا ھو األكثر واألكبر،
  تعودنا على تردید قول الشاعر

  وتأتي على قدر الكرام المكارم    على قدر أھل العزم تأتي العزائم 
  وكأننا غفلنا عن األبیات التي تلیھ
  وتصغر في عـین العظـیم العظــائم    وتعظم في عین الصغیر صغارھا
    تدعــیـھ الــضراغــم وذلك ما ال    ویطلب عند الناس ما عند نفسھ

ولعمري إننا ألولوا عزم، كرام أصحاب مكارم نتجاوز صغائر األمور وننبري لعظائمھا، ھذا ما 
  .ورثناه عن آبائنا وأجدادنا، وَحريٌّ بنا أن نورثھ ألبنائنا وأحفادنا

  أبناء العمومة الكرام،
رة أینما ھم، وأتقدم من كل فرد أرجو أن تشاركوني بإزجاء التحیة إلى كل أبناء وبنات ھذه العشی

ممن لم یحضر اجتماعنا ھذا باالعتذار الشدید عن عدم دعوتھ إلى ھذا اللقاء المبارك، فأنا لم أدعھم 
ال لشيء سوى أنني لم أستطع أن أدعو ما یربو على أربعة آالف من الذكور ، فھذا تقصیر مني 

ھذا ذوات من كل فرع وكل فخذ، وأنا  أعلنھ وأعترف بھ، ولكني حاولت جاھدا أن یحضر تجمعنا
أدرك أنني أوقعت نفسي في موقع محرج مع من أحب وأجل وأملي فیھم جمیعا أن أجد لدیھم 

التسامح المعروف عنھم، وخصوصا أن االجتماع األول ھذا البد وأن یكون محدود العدد لنستطیع 
ادئ وأسس تشكیل ھیئة أو التشاور وتبادل الرأي بشكل فعال والخروج بتوافق مقبول على مب

  .مجلس یعبر عما یدور في خلد أبناء العمومة في شتى مواقعھم ومسالكھم
  أبناء العمومة الكرام،

مرة أخرى أرحب بكم جمیعا وأدعو اهللا العلي القدیر أن یؤلف بین قلوبنا على الخیر والفالح، راجیا 
طن الغالي تحت الرایة الھاشمیة أن یھدینا سواء السبیل وأن یوفقنا جمیعا في خدمة ھذا الو

  المظفرة، 
  

كتبھا أبو  " شمُّ العرانین"قصیدة بعنوان ) أبو تّمــام(أحمد عیسى خصـاونھ  ألقىثم 
  ھذا نصُّھاو 2007تّمـام في  

 ُشـمُّ العرانین
یجري  بع رٍق، وأص ل الجــ ـَّد            مـا زال فـینا دُم األخیـارخــیر دٍم

  عدناني
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ل    ـكنُھ الع    ـطُر             ـافــــتھــــت  مســطالال نـّدعي نسـبًا 
  منـسوٌب لـــــــــریحـان

ش    رقُا وغرب    ًا ، وكـ    ـلٌّ ق    ال          الساحات قد ُملــَِئـت صّناُع مجٍد، بنا
  َخـّصانـي

والع   ـیُن  تحُرُس   ھا م   ـن ك   لِّ             أوطاُنـنا مـّنا َكـَساِلٍم سَكــَنـْت
  َخــــــــــّوان

ُأمٌّ  وُأخ        ٌت ُترّب        ـي            العار، ما فـــِتــئتُشـمُّ العرانین نأبى 
  الِولــَد َخــصـواني

حتى الّشـــھادة َع ـّدوا            مّنـا كراٌم ومّنـا سـادة   نــــــُجــــــٌب
  بعـَدنا الثاني

أو  م  ا عاَبــ  ـنا عـ  ـیٌب،          تزھو المناصُب إن كّنـا بھا  َعــــَمدًا
  شاَنـنا شـانــي

م     ا غ     ّرھم ج     اٌه، أو           فضِل ومــكرمــــةوالسابـقون ذووا 
  شـّدھم فـانـي

والمقـعـ  ـُد الــــ  ـصدُق              في كّل نـاٍد لھم ِذكٌر ومـنزلـٌة
  مـقروٌن بــبرھـان

ع   نھم  وعّن   ـا، وكّن   ـا            القوُل ما قالت اَألیـّام أو َشــــِھـدت
  ـّصـــانَخ ِجدَّ

زودًا عل               ـى زوٍد،           ـبُقــُھال ُنطعم الزاَد إّال الـودُّ  یــــــــس
  أھـــًال ِلـــــِِضیــفاِن

ش   رقًا وغرب   ًا، وأّن   ى            داراتنا انتشرت ، والخیر یـــعـُمُرھـا
  رحـُت  دیــواني

م    ا عاَب    ُھ الش    وك إن           كالورد ، أّنـى تلّفـــــــــَتنا لـھ  عـبٌق
  أدمى یـَد الجـاني

كی  ف اختلفن   ا،            ـــمعناإھـنأ أبـا الفیِض أنت الجدُّ تجـــــ
  ّصــا نبقـینا ِجدَّ َخ

      ما بین العینین واألنف: سالم *  
    داراتنا یقصد بھا مضافاتنا** 
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وبعدھا انتقل االجتماع إلى الفقرة الالحقة وھي مناقشة ھیكلیة المجلس وكیفیة اختیار 

  :أعضائھ، وقدم المنسق إیجازا حول الموضوع جاء فیھ ما یلي
  لعمومة الكرام،أبناء ا

إني أقرأ في حضوركم ومشاركتم في ھذا االجتماع رغبة بأن یكون االجتماع ھادفا یؤدي إلى ھدف 
ولذلك فلقد حرصت على وضع جدول أعمال تم . واضح ولیس مجرد لقاء إللقاء الخطب والكلمات

مجلس  فالھدف األساس ھو جمع الكلمة وتوحید الصفوف، والوسیلة ھي إنشاء. توزیعھ علیكم
للعشیرة ینظر في األمور التي تھم العشیرة وأبنائھا وبناتھا، وغني عن القول أن مجلسا كھذا ھو 
ھدف كبیر بحد ذاتھ، جدیر بجھود الخیرین من أبناء ھذه العشیرة وبناتھا، وغني عن القول أیضا 

فھو مجلس یؤدي  أن مجلسا كھذا الیتمحور حول قضیة واحدة مثل االنتخابات البرلمانیة أو البلدیة
دوره قبل أي انتخابات وبعدھا، ویعید للعشیرة ثقلھا على المستوى الرسمي واالجتماعي، وذلك 
فقط ألنھ یجمع وال یفرق، ویؤكد أننا لسنا عشیرة ھرمة، بل فینا من الفطنة والتعقل والحكمة ما 

وأؤكد ھنا على أنھ من . بیننا یرسخ اتفاقنا وتآلفنا وتفاھمنا، ویمنھج اختالفنا بما الیفسد للود قضیة
الطبیعي جدا أن نتفق وأن نختلف، و الحكمة لیست بالتغني بما اتفقنا علیھ، بل ھي في احتواء 

فضال أن علینا واجبا في . أنا أجزم أن فینا من الحكمة ما یمكننا من ذلك. وإدارة ما اختلفنا فیھ
تمع المدني بمفھومھا الحضاري الحدیث قولبة تجمعنا ھذا في قالب جدید ینسجم مع مؤسسات المج

لتكون نموذجا للعشائریة الخالقة التي تبني وتحافظ على قیمنا وأخالقنا وعاداتنا مما یھددھا من 
وخصوصا أن نموذجا كھذا سوف یسھم في تنقیة مفھوم العشائریة من التشوھات . تآكل وتفریغ

  .ن بدع وانحرافاتالتي طرأت علیھا ومن كل ما اعتراھا م
وطالما أن الھدف األساس ھو تشكیل مجلس للعشیرة، فأرجو أن نركز على ھذا الھدف دون غیره، 

وللمزید من المصارحة والشفافیة، وھما . وأن نؤجل الحدیث عن أي ھدف آخر إلى وقت آخر
ت النیابیة مطلوبتان في معرض حدیث كھذا، فإني أرجوكم غایة الرجاء أن ال نتحدث عن االنتخابا

وال عن الترشح والمترشحین، ولعلنا إذا اتفقنا على طریقة مناسبة لتشكیل المجلس، ونجحنا في 
تشكیلھ، سیكون بمقدور ذلك المجلس أن ینظر في ذلك األمر ویضع آلیة تحظى بمباركة واسعة 

  .إلفراز مرشح أو أكثر لخوض االنتخابات البرلمانیة
ى ھیكلیة مناسبة لتشكیل مجلس لھذ العشیرة الكریمة، وأنا أدرك و عودا على بدإ، دعونا نركز عل

فإذا أفلحنا في تشاورنا مع بعضنا البعض ھذا المساء . أن األمر لیس سھال ألسباب نعرفھا جمیعا
في بلورة بعض المفاھیم والمرتكزات نستطیع أن نبني علیھا وأن نطورھا في مقتبل األیام بالمزید 

من المؤكد أن مجلسا كھذا سوف یبنى على مبدإ فئة قلیلة تمثل . نا األساسمن التشاور لبلوغ ھدف
ما ھو عدد أعضاء ھذه الفئة القلیلة وكیف :عموم أفراد العشیرة، وھنا تبرز أسئلة محوریة

نختارھم؟ وما ھي األسس التي نعتمدھا الختیارھم؟ وبماذا یفوضون؟ ھذه أسئلة جوھریة تدخل في 
  :فاسمحوا لي ان أضع بین أیدیكم بعض الضوابط التي البد من مراعاتھا. یةصمیم العملیة التنظیم

  أوال، یجب أن تكون األسس متوازنة وعادلة
   ثانیا، یجب أن تبنى الھیكلیة المنشودة على أسس المصالح والمغانم المتبادلة

   ثالثا، ال بد للھیكلیة المنشودة أن ال تكون مجحفة بحق طرف وال محابیة ألي طرف
  .عضوا 30إلى  20رابعا، یجب أن ال یتجاوز عدد أعضاء المجلس 

ھذه ضوابط تجنبنا الغبن واألجحاف، وإذا اختلفنا في أي موضوع فعلینا أن نجد الحلول الوسط، 
   .مؤثرین مصلحة العشیرة على المصلحة الفردیة، مراعین التبادل العادل للمغانم والمغارم 
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لي أن أطرح للنقاش ثالثة بدائل في كیفیة اختیار ممثلین وعلى ضوء ھذه الضوابط، اسمحوا 
للفروع في مجلس العشیرة، ولھذا الجمع المبارك أن یطرح بدائل أخرى راجیا منكم رجاءًا حارا أن 

  . ینصب نقاشنا على تكوینة المجلس وكیفیة اختیار أعضائھ
  :وعلیھ تم توزیع ورقة شرحت البدائل الثالثة، وقد جاء فیھا ما یلي

  بدائل مقترحة لتشكیل المجلس
. في كل فرع 18أن یكون التمثیل نسبیا بالتناسب مع عدد أفراد الذكور فوق سن : البدیل األول

فردا، ورغبنا بأن یتشكل المجلس  4000بحدود  18فإذا افترضنا أن عدد أفراد العشیرة فوق سن 
وعلیھ فإن أعداد الذكور  .فرد سوف یمثلھم عضو واحد 100عضوا، فھذا یعني أن كل  40من 

ویقوم كل فرع بتسمیة ممثلیھ . في أي فرع سوف یحدد عدد الممثلین في المجلس 18فوق سن 
  .للمجلس

أن یكون التمثیل مناظرا لطبقة من أجدادنا علیھم رحمة اهللا دون األخذ بعین : البدیل الثاني
نقول أن موسى إیدون والنعیمة فعلى سبیل المثال والتوضیح، . االعتبار عدد أبنائھم وأحفادھم

 3جدود والبركات من  4ینحدرون من سبعة جدود وحلوش النعیمة من ثالثة جدود والحمود من 
  .جدود وھكذا، وعلیھ یكون ألحفاد كل جد مقعد واحد في المجلس یسمیھ األحفاد فیما بینھم

وینبثق عنھ مجلس ) عضوا 80ربما (أن یتشكل مجلس موسع على قاعدة نسبیة : البدیل الثالث
مصغر یضم ممثال واحدا عن كل فرع، وتحدد مھام واختصاصات المجلس الموسع والمجلس 

  .المصغر
  ما تقترحونھ أنتم: البدیل الرابع

، ومن عارضومن  ثم فتح باب النقاش فتحدث عدد من الحضور فحظیت البدائل الثالثة بمن أید
  :التالیة إیجاز النقاش بالبنودالممكن 

، ولم یعترض دد كبیر من المتحدثین بالمبادرة والسعي إلنشاء مجلس للعشیرةأشاد ع .01
 . وكأن الحضور مجمعون على ھذه الفكرة وأنھ آن األوان لرص الصفوف وتوحید الكلمة علیھا أحد

، ولم یكن من المتوقع أن یتم لم  یحسم أمر االختیار بین البدائل في ھذا االجتماع التمھیدي .02
 .ذلك أصال

لمؤیدون للبدیل األول بأن التمثیل النسبي عادل ومنسجم مع المرتكزات شرح ا .03
أنھ إذا اعتمدنا ھذا البدیل وأخذنا األرقام الواردة في الورقة التي وزعت،  الدیموقراطیة، وتساءلوا

، وأشاروا أنھ ال یجوز حرمان أي فرع بسبب 100 لفروع التي یقل عددھا عنكیف نتعامل مع اف
 . قلة عددھم

ح المؤیدون للبدیل الثاني أن التمثیل النسبي مجحف بحق الفروع ذات العدد األقل، وأن شر .04
األصل في مجلس العشیرة أن تتمثل فیھ األفكار واآلراء أكثر من أن تتمثل فیھ األعداد، ولذلك فھم 

دِّیَّة كانوا یلتقون مع بعضھم البعض بن) علیھم رحمة اهللا(یؤیدون تمثیال مرتبطا بطبقة من الجدود 
 .وذریتھمواحدة دون األخذ بعین االعتبار لعدد أبنائھم آنذاك، فلماذا ننظر اآلن إلى عدد األحفاد 

 .أما البدیل الثالث فقد نال عددا قلیال من التأیید أو التعلیق .05
 .لم تطرح بدائل أخرى غیر التي عرضت على الحضور .06
لحضور أعضاء بھا ونظرا ألن وتم تسجیل عدد من ا تم االتفاق على تشكیل لجنة متابعة .07

 .بعض الحضور أشاروا بأنھم سوف یقررون مندوبھم بھا فسوف تعلن الحقا
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تم االتفاق على عقد اجتماع موسع في مضافة آل الناصر في إیدون یوم الخمیس  .08
22/7/2010. 
أصلھا، أشار األستاذ زیاد عن و" الخصاونھ"توضیحا لتساؤل من الحضور حول كلمة  .09

یف اهللا الحمود أن أصل ھذه الكلمة یعود إلى كلمة ضھ إلى أنھ سمع من المرحوم دخیل الخصاون
فئة  ة حسب الروایة، والخصاّنــ)نسبة إلى دیر غسان(ولیست تحریفا لكلمة غساونھ  "ھــالخصاّن"

 سمى بھذا اإلسم، حیث كان النظام العثماني ت تطبقة اجتماعیة من طبقات المجتمع العثماني كان من
خصا یسمونھم ل مع األشراف المنحدرین من العترة النبویة الشریفة بطریقة خاصة فكانوا یتعام

عدد من الحضور أنھم  أفادوقد . بتشدید النون أو خّصــاني بتشدید الصاد ّنــھ وواحدھم خصاّنــي
یف اهللا بل أنھم سمعوھا من مصادر أخرى تعود إلى جیلین قبل جیل ضشھود على روایة المرحوم 

أن جاللة  عن ضیف اهللا الحمود یف اهللا الحمود، كما روى الدكتور ھاني الخصاونھضمرحوم ال
یف اهللا بك بأھال بعترة رسول اهللا، وھذا ضالمغفور لھ الملك عبداهللا األول بن الحسین كان یخاطب 

الملك  بأن جاللة ،الدكتور فایز الخصاونھ روایة أخرى عن الحاج سالم اإلبراھیم، وھو جد ؤكدهتما 
المؤسس عندما قدم إلى معان أمیرا واستقبلھ زعماء البالد كان  الحاج سالم اإلبراھیم من 

 .المستقبلین وألـقـى قصیدة بین یدیھ وحیاه األمیر بأھال بعترة رسول اهللا
وثیقة أقرھا عدد من وجھاء الخصاونھ قبل أكثر من عشر  فقرات من تلیت في االجتماع .10

رحومون ضیف اهللا الحمود وذوقان الھنداوي وحمد الفرحان وكل من الحاج سنوات ووقع علیھا الم
قاسم الناصر والدكتور ھاني الخصاونھ أطال اهللا في عمریھما، وھي وثیقة أكدت على عرى القربى 

نقشت في وجدان أبنائھا سائر ابناء ھذه العشیرة الكریمة وتوثق المعاني والقیم التي  التي تربط
الوثیقة تؤشر إلى أن الرغبة في توحید الكلمة ).في ذیل ھذا المحضر ة مرفقةصورة عن الوثیق(

  .  مستمرةلیست طارئة بل ھي متأصلة و
    .مساء انتھى االجتماع بیمن اهللا ورعایتھ حوالي الساعة الثامنة والربع .11
  
  

یكتبھا الدكتور فـایز  مالحظات حول االجتماع وما دار فیھ من نقاش
  خصاونھ 

أعاله، ومن باب التوضیح، فإنھ یفھم ضمنا أنھ عندما یقال كل  3ا جاء في الفقرة بما یخص م •
، فما ھو أقل 100یقل عن عدد أفراده ألن یمثلھم واحد، فلیس من المعقول أن یحرم فرع  100
ومن ھم بین  200- 100، كما یفھم أن ھذا ینسحب على من ھم بین 100یجبر إلى  100من 

 .وھكذا 300- 200
ترغب في ) وربما باإلجماع(اآلراء التي طرحت في االجتماع أن الغالبیة العظمى  اتضح من •

إنشاء مجلس یضم سائر بطون وأفخاذ العشیرة، ولكن اآلراء تباینت حول كیفیة تشكیل ھذا 
 .المجلس، وھذا متوقع

میع واحد وھو أن تكون ج شارة إلیھ أن البدائل التي طرحت تعتمد كلھا على مبدأإلومما یجب ا  •
البطون واألفخاذ مھما قل عددھا أو كثر  ممثلة في المجلس، وھذا مبدأ یلقى القبول لدى 

كیف نوفق بین تمثیل األفخاذ ذات العدد الكثیر مقارنة  في  والتباین في اآلراء ھو فقط. الجمیع
النسبي وھذا ما یرمي إلیھ البدیل الثالث الذي یجمع بین التمثیل . مع األفخاذ ذات العدد األقل

النوعي الذي یساوي بین األفخاذ بغض النظر عن عدد أفراد  المعتمد على األعداد والتمثیل
 .الفخذ الواحد



7 
 

علما بأن المرحوم حمد الفرحان وقع على نسخة ثانیة منھا  ،صورة الوثیقة

  


