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من أطيب العادات الىت مازالت جترى ىف مصر، من وراء
األسرية) النقدية" (وآذلك اجلمعية"احلكومة، عادة النقوط، 

أو الوظيفية الىت يقبضها احملتاج أوال، مث الذى يليه احتياجا
وهكذا، جيرى هذا بطيبة وتعاون ال مثيل هلما، هذا القرض

متتد مدة السماح للدين فيه إىل سنوات" النقوط"احلسن املسمى 
طويلة، وليس من شروطه أن تسد الدين أآثر أو أقل مما

ِمن آل حسب شهامته،: ذت، قاعدة هذا الطقس األساسية هىأخ
تأتى مناسبة الزواج أو الطهور، ،"!!إىل آل حسب حاجته

فيدفع األقارب والصديقات واملعارف ما تيسر، وينتظرون
مماثلة عندهم فيتلقون شهورًا أو سنني عددا حىت حتل مناسبة

ها قائم وفاعلهذه احللول الذاتية مازال بعض. أآثر أو أقل
 .وطيب

تقليد آخر أآثر تواترا، وأحكم انضباطا وهو الذى
باملعىن الشعىب ال الرمسى، أقصد ،"نعمل مجعية"يعنيه تعبري 

اجلمعيات الىت تعملها ربات املنازل، واجلارات، واملوظفني
واملوظفات وهى ليست هلا عالقة بوزارة الضمان، وال منح

، هذا التقليد هو من NGOS!" وهاإلن، جى، أ"اخلواجات، وال 
 .أْنبل جتليات احللول الذاتية

خيل إىل يوما أن احللول الذاتية هى الىت تبقى حياة 
الشعب املصرى حىت اآلن، مخسة ماليني ىف اخلارج، آل واحد منهم له
أسرة من مخسة أفراد، مخسة ىف مخسة خبمسة وعشرين، يروجون حوهلم

، أصبحوا مخسني مليون، والباقىحرآة اقتصادية لنفس العدد
يدبر حاله بالسرقة، أو بالرشوة أو بالوصول أو بالعمل أو
بالشحاذة، أو باالستثمار املشروع وغري املشروع، إيش أدخل

 )؟!(احلكومة ىف أى من هذا

يقوم الشباب ىف بعض الشوارع عندما تتكدس العربات 
 الذاتية،وتشل حرآة املرور بتنظيم املرور أيضا باحللول 

يا ترى هل هناك حلول ذاتية مماثلة ىف: خطر ىف عقل بباىل
القذاىف: السياسة أيضا؟ جاءىن اجلواب جاهزا منذ أيام

إن: "عملها، أو أعلنها ونشرهتا صحيفة األهرام، وهو يصرح
 العامل يتحول اآلن إىل التجربة الليبية وأن بالده من اآلن 
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إلدارى أخطبوط يلتهمسوف تكون بال حكومة، وأن القطاع ا
3/3/2008، ال تضحك وارجع إىل األهرام "إخل..أموال الشعب

 .، ال تضحك فما حنن فيه أدعى للضحك5صفحة 

حني تضيق احلال بأحد أفراد األسرة الكبرية أو أحد اجلريان،
أو الزمالء املوظفني، ويعرض أزمته بالصدفة، أو يفكر بصوت

يرد عليه أحد الزمالء ،"طب نعمل إيه"مسموع وهو يتمتم 
وإما يعملوهنا بصحيح، أو، "نعمل مجيعة" ليخفف عنه ضاحكا

 .على األقل يضحكون للقفشة

هل توجد طريقة نعمل هبا مجعية تقوم بإدارة أحوال
باهللا(البلد؟ حنل هبا غياب السياسة؟ أعىن غياب السياسات 

مجع سياسة،" سياسات: "أنا أقول لكمعليكم ما هو الفرق؟ 
 )هل هذا صعب؟

مخسة آالف دينار -أطال اهللا عمره  –سيوزع القذاىف : املهم
لكل أسرة بواقع ألف دينار لكل شخص، عالربآة، وهو يقول إن

 )أليس آذلك؟! (العامل سيحذو حذوه، وحنن جزء من العامل

أى سوءالحظت ىف تشكيل األحزاب اجلديدة، بعدما استبعدت 
ظن، أننا بدأنا ىف ممارسة شكل آخر موازيا هلذه احملاوالت،
أعتقد أن بعض الشرفاء عندنا حني يرون احلال املائل، مث
يرونه وهو مييل أآثر فأآثر، وهم ال يستطيعون عدله أو
إيقاف ميله، وىف نفس الوقت ال يستطيعون اإلنسحاب من

لنفر الطيبون حنيمسئولية تواجدهم على هذه األرض، هؤالء ا
فيقول أحدهم خملصا" طيب نعمل إيه"جيتمعون ويتساءلون 

طيب، ولكن مْن) آما ذآرنا" نعمل مجعية"مقابل " (نعمل حزب"
، فيسأل أحد السذج ومن"احلزب الوطىن: "يقبض األول؟ قال لك

بعد أو قبل تكوين –يقبض بعده؟ ويكتشف حسنوا النية 
أن احلزب الوطىن هو الذى يقبض -احلزب، باللجنة أو بالقضاء

،"اجلمعية"األول والثاىن حىت األخري، مع أنه مل يشرتك ابتداًء ىف 
 .ألنه ليس حزبا من أصله

املفروض ىف نظام اجلمعية أن الذى يقبض ميّشى حاله من
هذا ما"قبضيته، مث حيل حمله التاىل ىف الشهر التاىل، وهكذا 

ن ىف سياستنا الراسخة ممنوعلك "تداول القبضية"ميكن تسميته 
هذه، حىت احلزب الوطىن تبادل السلطةعلى األحزاب حكاية 

؟، فأنبهك أنك مل تأخذ بالك أنه ال"آيف"ممنوع، ستقول ىل 
يوجد شئ امسه احلزب الوطىن باملعىن السياسى، وبالتاىل ليس له

 فرصة أن يشكل احلكومة، احلكومة هى الىت تشكله؟

 ؟"إيه نعمل"طيب : قال لك

  نعمل مجعية: "قال لك
 

 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1473


