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د        " يتسرب"السيد الوزير، عزيزي غسان، منذ بدأ اسمك         ذين نع في عداد الوزراء المحتملين ونحن ال
ر من الحذر      ا بك الكثي الط اعتزازن ا، يخ رة من امرن نا اصدقاءك نقف في حي د تأآدت . انفس ا وق ام

ل                 ا قب ّد لن ان يع ا آ د تكون ارقى مم ة ق ة في حكوم ا ال   الترجيحات واصبحت وزيرا للثقاف ام ولكنه اي
وا                         ذا المنصب، وان ظل ذين يعرفونك اال ان يفرحوا بك في ه تزال بعيدة عن المرتجى، فال يسع ال

.يخافون عليك من هذا االنتقال من حيز المشورة والرأي العلمي الى دائرة القرار
راء     اج ق ان، ال يحت زي غس ار" عزي ك الثق      " النه ة وقيمت ك الفكري ى مواهب تهم ال ن يلف ى م ة ال افي

ل    . والسياسية، فهم يتذآرون اطالاللتك الالمعة في هذا المكان بالذات من صفحتهم االولى            لذا، لن اطي
م                        ذي ل ر ال ين طموحك الكبي ى الجمع ب درتك عل في استعراض مزاياك، مكتفيا بما يختصرها، وهو ق

در                            د يحط من ق ا ق الورد، ورفضك لم اتهم مفروشة ب ك العلمي  يأخذه عليك اال من آانت مسيرة حي
د            . ولعلني بهذا الوصف ابوح بما نخاف عليه      . والسياسي ز، هو ان تفق ا الصديق العزي اه، ايه ا نخش م

ك،          . القدرة على الرفض عندما تنتقل الى دائرة القرار        واسارع الى القول ان سبب الخشية ليس علة في
رار في شتى         فال اراك نهمًا بالسلطة وال مرتابا بها، ولك في ما خبرته من صداقات مع                 اصحاب الق

ك          . العواصم العربية واالجنبية ما يعصمك عن النهم آما عن االرتياب          ة تل انما مرد الخشية هو طبيع
.الدائرة التي تدخلها اآلن

رار                غ الق ة تبّل ل حلق ول، ب ة القب دنا حلق رار هو عن رة الق اني اتوسلك ان تتسلح     .  فما يسمى دائ ذا، ف ل
ذا الصباح                بورقة تضعها في جيبك منذ لح      ة ه ك القصر الجمهوري ألخذ الصورة التذآاري ظة دخول

دة     دة ومدي ام عدي ة تكون   . وتبقيها معك في آل يوم تمضيه في الحكم، على امل ان تكون هذه االي ورق
دما      تمأله عن ًا، ف اريخ فارغ ان الت ط مك ًا فق ك، تارآ ا بتوقيع تقالتك ومهرته اب اس ا آت ت عليه د آتب ق

.م من آالمي هذا، ايها الصديق، انني استعجل استقالتكال تفه. تقتضي الحاجة
أني                ا الت د نخسره       .  ابدًا، فما نربحه بوجودك في منصبك الوزاري الجديد يملي عليك وعلين ا ق لكن م

دائم                        ا وعليك الحذر ال ربح، يفرض علين ى ال . من بقائك في هذا المنصب، اذا لم يعد لوجودك فيه معن
د ان  ارة، ال نري ا  بصريح العب رم، ونحن جميع ة صديقك وصديقنا جورج ق ة تجرب رة ثاني رر م تتك

ان         ) رغمًا عنه؟ (نعرف آم آانت نياته طيبة قبل ان يتحول شاهد زور، شريكًا             ا آ في حكم فعل آل م
ل الشعبي                          ى مصادرة التمثي ام ال الرأي الع ات والتالعب ب وزير، من آبت الحري يدينه قبًال المثقف ال

.اخرقبواسطة قانون انتخابي 
ذي                     دور ال ذا ال ل ه ل بمث  ال نريدك شاهد زور، عزيزي غسان، وانت على ما نعرف أبعد من ان تقب
رى نفسه في صورتك،                      ال ينعكس سلبًا عليك وحدك، وانما قد يضرب قطاعا آبيرا من الرأي العام ي

ا س              . فيك" يشوف حاله "بل   وم   ال يغيب عني طبعا، وأنا أشد أزرك، أن اللعبة السياسية حيثم تجلس الي
را او                      ة والسلطوية، وان وزي ة، الطائفي ة والظرفي ة، البنيوي ا واللبناني مقيدة بشتى القيود، السورية منه

.وزيرين او حتى ثالثة ال يستطيعون السباحة مطوال عكس التيار
ة                د العالمي م المعاه وم السياسية في أحد أه  لكني أقول لك ما تعرفه أصال آواحد من آبار أساتذة العل

 وما تستشعره آمثقف مسّيس يعمل في الحقل العام منذ ثالثة عقود، وهو أنك لن تكون أعزل في
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ا الص     . معارآك المقبلة، حتى وإن بدت أسلحتك ضعيفة لممتهني السياسة         ديق، هو   سالحك االول، أيه
.وال أعني بذلك ان تكون وزيرا للثقافة وانما، قبل ذلك، ان تكون وزيرا. منصبك

ا                       وزراء مجتمع ه، أعطى مجلس ال  وأنت األعلم بأن اتفاق الطائف الذي لم تكن بعيدا عن التحضير ل
ذا المجال              وزراء في ه و الحقيب         . السلطة التنفيذية، وان ال هرمية بين ال اني، فه ا سالحك الث ة التي   أم

أة الطاقم                    . نيطت بك، وهي الثقافة    ه فج ال ان ينتب ى االرجح، حول احتم ال وهم عندي، وال عندك عل
ند اليك لسبب سياسي بالدرجة                . الحاآم الى أهمية الثقافة في حياة البلد       لكن يقيني ان هذا المنصب أس

ة              ا،        االولى، الى جانب الفائدة غير المباشرة الكامنة في تحسين صورة الحكوم من خالل وجودك فيه
روت في الخريف                          دها في بي وي عق ة المن ة الفرنكوفوني ة لقم وهذا السبب السياسي هو وجوب التهيئ

.المقبل
ان    ًا، ف دثا ثقافي ل ان تكون ح يًا من الطراز االول، قب يًا وديبلوماس دثًا سياس ة ح ذه القم ا آانت ه  ولم

ة           مستلزمات التحضير لها تجعل منك وزيرا ثانيا للخارج        ول بحقيب ى القب ا شجعك عل ك م ية، ولعل ذل
ى             . أخرى غير التي آان يفترض ان تذهب طبيعيا اليك         ا ال ر ان سالحك االمضى، باالضافة طبع غي

.آتاب االستقالة الجاهز سلفا في جيبك منذ اليوم، يكمن في ما تمثله
ر من التجم              ى الكثي اج ال ا      فما حسبه أهل القرار عنصرا تجميليا في حكومة تحت ك ولن وة ل ل، هو ق . ي

فأنت، يا عزيزي غسان، لست فقط عند المثقفين واحدًا من شيوخ قبيلتهم، وإن يكن ذلك آافيا في ذاته                  
ى                  ل ال لتظهير مكانتك السياسية، بل أنت، فوق ذلك، واحد من آوآبة الديموقراطيين الساعين بدون آل

وا من خارج       وفي جميع االحوال، انت تعرف أنك بالقي         . التغيير والعصرنة  اس مع وزراء آخرين أت
.البرلمان أآثر معرفة بالناس، وان الناس أآثر معرفة بك من زمالء لك في وزارات تعد أآبر وأهم

ا الصديق دا، أيه ال تخش أح ذي نشرته صحيفة .  ف م ال ا الرس ذآر ربم ان، تت زي غس ار "عزي لوآان
ا للمر          " انشينيه ران رئيس ام   الساخرة عندما انتخب فرنسوا ميت ى ع رئيس    . ١٩٨١ة االول ان رسم لل آ

ين        ". وداعا، ايها الصديق  : "المنتخب ذيلته عبارة وحيدة    ى يق ا عل لن أقول لك وداعا أيها الصديق، فأن
رفض  . بأنك ستسعى هناك، في االعالي الحكومية، الى التمسك بكل المزايا التي خبرناها فيك       ى ال . حت

 .مع تمنياتي لك بالتوفيق، ولنا آلنا معك
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