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ه            اء قريت د ال يكون   . قد ال يكون اسماعيل الخطيب شهيدًا اال بمقياس شرآائه في العقيدة واهله وابن وق
ا       رر بقاءه ى تب ابيين حت ى االره اج ال ارت تحت لطة ص اس س ًا اال بمقي اييس  . ارهابي ل المق ه بك لكن

  .ضحية، وضحية مرتين، بل ثالث
وسواء قضى تحت التعذيب او نتيجة       . ة التحقيق معه  مات اسماعيل الخطيب في االعتقال خالل مرحل      

سان                      وق االن ارًا لحق يم اعتب ي ال يق . اهمال القيمين على التحقيق واالعتقال، فإنه راح ضحية نظام امن
ال في         . بل نظام يعّد التعذيب الجسدي اداة عمل عادية       ومي في معظم مراآز االعتق ع ي ذيب واق فالتع

فكم بالحري في مراآز    . ممن يدخلون السجن لسبب او آلخر     » حماية«لبنان، ويطول آل من ال يملك       
ع                 ذي دف دولي، االمر ال صليب االحمر ال االعتقال العسكرية التي ترفض السلطة اللبنانية ان يتفّقدها ال
ذي قضى                         تثناء العسكري ال شرعنة االس ه ل ضًا من د المراآز االخرى رف االخير الى االحجام عن تفّق

  . ظلهاسماعيل الخطيب في
يم     ة بتنظ ة مرتبط بكة ارهابي ادة ش تهم بقي و م ب وه ماعيل الخطي ات اس دة«م واء صح . »القاع وس

ضليله                   سهل ت ًا ي زم ديني ًا ام مجرد رجل ملت االتهام او لم يصح، وسواء آان اسماعيل الخطيب ارهابي
ة االس    ي ازاء الحال صام الشخصية ف زال ف ت وال ت لطة عان ه راح ضحية س ه، فان اع ب المية، وااليق

وتحديدًا شقها السني آما بات يقول اهالي قريته مجدل عنجر الذين صعقهم االنتقال من اجواء رسمية                 
  .بدت لهم مشجعة، الى االستعداء
دة  ست جدي ة لي ك االزدواجي ل   . تل ذي قات سوري ال م ال رة للحك ة الكبي ى المفارق وع ال ن دون الرج فم

، ثم ١٩٨٢ي تدمير احياء آاملة من مدينة حماه عام      بشدة بلغت اوجها ف   » االخوان المسلمين «جماعة  
ضييع الوقت             ار ت عاد بعد زهاء عقدين من الزمن يستدرج االسالميين السوريين واللبنانيين لخدمة خي
ة         ع الحال سوري، م اني وال مي، اللبن ل الرس ول التعام ة ح تفهام مريع ات اس ة عالم راق، ثم ي الع ف

  .»البؤر االمنية«توأم المسمى االسالمية السنية في لبنان، وملفه ال
يم                فمن اآتشاف بؤرة جبال الضنية بين ليلة وضحاها، فاالنقضاض عليها، الى تعميم الفوضى في مخ
ع اذا                       ات رف دخول آلي سمح ب رميم بيت وُي ستخدم لت ان سي عين الحلوة، حيث يُُمنع ادخال مسمار اذا آ

ي    ث تلتق ة، وحي ات الجهادي د التنظيم سجد الح اء م ت لبن ضخيم   آان ى ت ة ال مية اللبناني ة الرس  الحاج
شجيع                   » خطر التوطين « ى ت ده، وصوًال ال ا في ي اء االوراق آله سوري في ابق م ال مع مصلحة الحك

اك في وجه                           ي هن م البعث ؤازرة الحك ى العراق لم ذهاب ال اع لل المتطوعين من طرابلس وصيدا والبق
بكات  ل ش قوطه التغاضي عن عم د س ي، وبع وم االميرآ دينال«الهج ي تضخ المرشحين » مجاه الت

شعروا         للعمليات االنتحارية في اتجاه ابو مصعب الزرقاوي وامثاله، يحق لدعاة الحالة االسالمية ان ي
  .لكنه ال يحق لهم االستغراب. بالخذالن

رة            ذ فت ة من شجيع       . فقد آان بامكانهم ان يستشعروا هذه االزدواجي ل ت اد «ففي مقاب في العراق    » الجه
الميين    حًا ان االس ار واض وة، ص ين الحل ل ع سنيين(وداخ وم   ) ال ة الي ر عرض م االآث شددين ه المت

سع    » القوات اللبنانية «الصناف التعذيب في المعتقالت، اسوة بما جرى لمعتقلي          . يناتفي منتصف الت
في خطابها، وتدفع بالمزيد من الشبان اللبنانيين الى االنتحار في» الجهاد«ثم ان السلطة التي تبارك 
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سلطة التي تتخذ من وجود شبكات                   سها ال العراق وتلف مراسم تشييعهم بغالف من الصمت، هي نف
ة« سوغاً       » جهادي ة، م دول الغربي صالح ال د م داءات ض ال، العت ل ويق ا قي ى م ئ، عل سويق تهي  لت

م اسماعيل الخطيب              . فضائلها عند تينك الدول    فال غرابة ان يستحيل اآتشاف الشبكة االخيرة التي اته
  .بتزعمها، حجَة الستدامة هذه السلطة بعدما نفدت آل الحجج

د               ى التمدي أ االصرار عل ا خط مات اسماعيل الخطيب في مرحلة انتهاء الوصاية السورية التي افتتحه
الي رئيس الح ذا التخبط  .لل ه راح ضحية ه ه، فان الي ب ده او ال يب د او ال يؤي د التمدي ان يؤي واء آ  وس

  .اللبناني والسوري امام الضغوط الدولية وسوء الفهم المفزع لما يجري في العالم
رآيين محض واجب وال                      . آن لهم ان يفهموا    د االمي ذا عن اب، فه ًا ان يحاربوا االره ن يجديهم نفع ول

ن يف  . شكر عليه  ة                        ول ة لبناني اوي في قري و مصعب الزرق ى ان يجدوا ايمن الظواهري او اب دهم حت ي
ولن ينقذهم ان يفرطوا في تعذيب      . منسية، فهذا عند االميرآيين اعتراف بخطأ سابق ال بد من معاقبته          

د من                             ة نظام ال ب ى همجي ات عل دولي اثب د المجتمع ال ذا عن ين، فه االسالميين، او غيرهم من المعتقل
  . منهالتخلص

  .فعسى ان يكون اسماعيل الخطيب الضحية االخيرة
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