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بسم هللا الرحمن الرحٌم

أبناء العمومة األعزاء،
تحٌة طٌبة وبعد،،

لقد تم عقد إجتماع موسع لشباب عشٌرة الخصاونة من جمٌع الفروع  ،وذلك من مساء ٌوم السبت الماضً الموافق  21شقباط  3122فقً
مضافة الحاج أحمد محمود ٌوسف الخصاونة (أبو فٌصل) فً النعٌمة .وقد وجهت الدعوة العامة لحضور هذا اإلجتماع عبر مجموعات
الخصاونة المختلفة على الفاٌسبوك وأٌضا عن طرٌ اإلتصال المباشر مع شباب هذه العشٌرة الكرٌمة .وعلى الرغم من ضٌ الوقت ما
بٌن الزمن الذي تمت فٌه الدعوة (مساء الجمعة) ومٌعاد اإلجتماع (مساء السبت) ،فقد حضر هذا اإلجتماع ما ٌناهز  01فردا من مختلف
الفروع والبطون ،وتمٌز بأنه كان أول إجتماع ٌضم فٌه شبابا للعشٌرة مقٌمٌن فً إٌدون والنعٌمة والزرقاء وعمان معا.
وعلى غٌر ما جرت علٌه العادة فً اإلجتماعات المصغرة السابقة ،لم ٌتم وضع جدول أعمال أو أجندة معٌنة لطرحها فً هقذا اإلجتمقاع
بهدف أن هذا اإلجتماع كان ٌهدف أساسا إلى تعارف الشباب على بعضهم البعض وتعزٌز أواصر المحبة والمودة فٌما بٌنهم .كما أنه كان
ٌهدف إلى تشجٌع الجمٌع على طرح وتبادل آرائهم وأفكارهم مع اآلخرٌن .وقد بدا واضحا أن هناك توجها عاما لدى جمٌع شباب العشٌرة
على ضرورة إستمرارٌة عقد مثل هذه اإلجتماعات ،وإٌجاد آلٌة رسمٌة تعمل على دٌمومقة تحقٌق هقذا التوجقه وتهٌئقة المنقاا المناسقب
لمناقشة أمور العشٌرة التً تهم شباب وكبار العشٌرة على حد سواء .لذلك كانت أبرز النقاط التً تمت مناقشتها هً عملٌة تشكٌل رابطة
للشباب وما ٌتعل بها من أمور تنظٌمٌة وقانونٌة وغٌرها.
فً اإلجمال ،كان اإلجتماع مثمرا وأسفر عن نتائج إٌجابٌة كثٌرة كان أبرزها ماٌلً:










إطالق شعار "كلنا خصاونة" :حٌث تم اإلتفا على أننا جمٌعنا سنعرف عن أنفسنا بأبناء عشٌرة الخصاونة وأننا سنعمل دائما
على توحٌد ورص صفوفنا ونبذ أٌة محاوالت للتفرقة فٌما بٌننا أو تمٌٌز أحد الفروع دون غٌرها .كما أننا لن نسمح بإستبعاد أي
من فروعنا طالما أننا جمٌعنا ننتمً برابطة الدم إلى جدنا الكبٌر محمد أبو الفٌض الخصاونة.
تشكيل لجنة مبدئية لتأسيس رابطة رسمية لشباب عشيرة الخصاونة :حٌث تطوع بعض الحضور للعمل على دراسة األمور
القانونٌة واإلدارٌة لتشكٌل الرابطة رسمٌا ،وما ٌتعل بذلك من وضع النظام الرسمً لها وتحدٌد أهدافها وأطر اإلنتساب إلٌها.
وسوف تقوم هذه اللجنة بعرض النتائج وآخر التطورات فً اإلجتماع القادم بإذن هللا.
التأكيد على حس اإلنتماء الوطني تجاه وطننا األردن :حٌث تم التأكٌد على أننا نعتز بأننا أردنٌون وأننقا جقزء ال ٌتجقزء مقن
النسٌج الوطنً األردنً .كما أننا نشعر بالفخر واإلعتزاز لما قدم ته هذه العشٌرة خقلل العققود التقً مضقت مقن رجقال الدولقة
وضباط وشهداء دفاعا عن ثرى األردن وفلسطٌن ،ساهموا جمٌعهم فً صنع وصٌاغة تارٌخ األردن الحدٌث واإلرتقاء بمكانة
األردن وعلو شأنه بٌن األمم .كما أننا جمٌعنا سنكمل مسٌرة الدرب الصالح من أبناء عشٌرتنا ووف تعالٌم دٌننا الحنٌقف ولمقا
فٌه الخٌر لنا وتحقٌ المصلحة العامة لبلدنا األردن فً ظل القٌادة الهاشمٌة.
تقديم الدعم الالزم لشب اب الخصاونة عند الترشح في انتخابات الجامع ات األردنية :حٌث تم التأكٌد علقى أهمٌقة دعقم شقباب
العشٌرة دائما ُ فً الجامعات األردنٌة وحثهم على المشاركة فً انتخابات مجالس الطلبة فٌها .كما تم أٌضقا دعقوة جمٌقع شقباب
الخصاون ة إلى بذل جمٌع جهودهم لدعم أحقد أبنقاء عشقٌرتنا " بقلل الخصقاونة" فقً انتخابقات جامعقة الٌرمقوك فقً شقهر آذار
المقبل.
تحديد موعد مبدئي لإلجتماع القادم  :تم اإلتفا على تحدٌد موعد مبدئً لإلجتماع الققادم فقً إحقدى مضقافات الخصقاونة فقً
إٌدون ،وذلك فً مساء ٌوم الجمعة المواف  22آذار  .3122نود التنوٌه هنا إلى أنه لم ٌتم تأكٌد هذا الموعد بعد ،وقد ٌتم تأجٌله

أو تقدٌمه حسب الظروف المواتٌة له .ولكننا سوف نعلن عن موعد هقذا اإلجتمقاع عنقدما ٌقتم تأكٌقد المكقان والزمقان لقه عبقر
مجموعات الخصاونة على الفاٌسبوك وأٌضا عن طرٌ التوٌتر .http://twitter.com/mkhasawneh
لققققققد قمنقققققا بإلتققققققاط بعقققققض الصقققققور فقققققً هقققققذا اإلجتمقققققاع وسقققققٌتم عرضقققققها علقققققى الموققققققع اإللٌكترونقققققً لعشقققققٌرة الخصقققققاونة
 http://www.khasawneh.infoوأٌضققا فققً مجموعققات الخصققاونة علققى الفاٌسققبوك ،وعلققى وجققه التحدٌققد مجموعققة "عشققٌرة
الخصاونة" ومجموعة "الخصاونة صقور حرة".
وفً الختام ،أود أن أتقدم بجزٌل الشكر الى جمٌع الشباب الذٌن حضروا إلى هذا اإلجتماع ،والى جمٌع الشباب الذٌن أعادوا توجٌه الدعوة
الى معارفهم وساهموا بإنج اح هذه المبادرة سواء كان ذلك عن طرٌ التواصل اإللٌكترونً أو الشخصً .ولن أنسقى بكقل تأكٌقد الشقباب
الذٌن إستضافونا فً مضافتهم و قاموا باإلشراف على الترتٌبات اللزمة لذلك من حسن ضٌافة وإستقبال .وأتمنى للجمٌع دوام النجاح ،وهللا
ولً التوفٌ .

والسلم علٌكم ورحمة هللا وبركاته،،،

محمد صالح فواز الخصاونة

