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  ؟1986 ايلول 29غتياله ليل إفيه الجرح الذي خّلفه   في وقت لم يندمل،ماذا أآتب عن صديقي اللواء الرآن خليل آنعان
واء من خالل الروابط سنا آتوأم، ؤسسة العسكرية ينظر إليالمرفيق وصديق بالنسبة لي، آان الجميع في آان خليل اآثر من 

عالقات ، أو من خالل 1957نشأت بيننا منذ األيام األولى لدخولنا المدرسة الحربية في خريف عام الشخصية التي آانت قد 
آان خليل بمثابة شقيق توأم حيث جمعتنا وحدة الرؤية . العسكريةالمحبة والوّد التي نمت بيننا خالل ثالثين سنة في الخدمة 

 الجيش القوي والقادر على ونَصول مختلف القضايا الوطنية، وحول ضرورة قيام دولة عادلة وقوية، وحول ضرورة ح
آان خليل آنعان منذ األيام األولى إلنخراطه في الجيش مؤمنًا برسالة الجندية .  وحماية الناس وممتلكاتهمتحقيق السيادة

.زبية والطائفية به فوق آل خطوط اإلنقسامات الحوبالدور الوطني للجيش، وأيضَا بضرورة اإلرتقاء  

  بالكتابة عن اللواء خليل آنعان؟أأتساءل من أين أبد
 بالحديث عن البعد األنساني الذي إآتنزه في شخصه، وبالتالي تعداد القيم السامية والخصال الحميدة التي طبعت أهل أبد

 سلوآيته العسكرية و سلوآيته العامة؟
رس خليل آنعان، وهو الذي أتقن فنون الفروسية في أبرز ميادينها اللبنانية والعربية والدولية؟ ولم تقتصر هل أآتب عن الفا

ع حياته وسلوآيته مع اآلخرين بطابع من النبل فروسيته على ترويض الجياد والمشارآة في المباريات، بل تجاوزت ذلك لتطَب
.ن التخلي عن دماثة الخلق ولياقة التعبير والتواضعدودية والمعنوية، لماوالكرم واإلقدام والشجاعة ا  

ًا يصلح ألن يقتدي مميزلت حياته العسكرية وسلوآيته المهنية نموذجًا ضابط والقائد خليل آنعان، وهو الذي شًكلهل أآتب عن ا
 به اآلخرون، وألجيال عديدة مقبلة؟

 محاطًا بأرآان الدولة ذي أّداه أمام الرئيس فؤاد شهاب بالقسم ال1960إلتزم خليل منذ تخّرجه من المدرسة الحربية عام 
وبالقيادة العسكرية، ولم يتراجع عن إلتزامه بالمهمة الوطنية وبالقيم العسكرية واإلنضباط العسكري حتى اليوم األخير من 

ونجح دائمًا من . بي عسكري أو رياضي أو ثقافي أو تدري أن يكون القدوة لمرؤوسيه ولزمالئه في آل نشاطرغبآان ي. حياته
وال بد لي من أن أؤآد . ّينلخالل نشاطه وقدرته على العطاء والتحمل وحّبه للمنافسة العادلة في أن يكون في طليعة رآب المج

آان يأتي بالسليقة، والتي تؤشر الى حّبه هنا بأن حّبه للمنافسة لم يكن بدافع حب الظهور أو التحدي لمشاعر اآلخرين، بل 
لقد وجدت نفسي في وضع التنافس معه في مباريات أو تمرينات رياضية أو في نشاطات . يادة اإلنتاج، آّمًا ونوعًا وزللعطاء

 واحدة بأنه آان يسعى للتفوق علي، بل آنت أراه سعيدًا بمشارآتي له تدريبية أو في دورات دراسية، ولكني لم أشعر ولو لمرة
.ه على جميع زمالئه ومرؤوسيهفي األداء الممّيز الذي آان يريد أن يعمم  

تنقطع عالقاتنا وتواصلنا خالل هذه الفترة الطويلة ديقي األقرب خالل ما يزيد على ثالثة عقود، ولم آان خليل زميلي وص
بالرغم من آل التطورات الدراماتيكية التي حصلت في البالد، وخصوصًا خالل الفترات التي احتدمت فيها الحرب، بما تسبب 

هناك الكثير الكثير من الذآريات والقصص التي ٌأحب أن أرويها والتي تشكل .  تام بين مختلف المناطق اللبنانيةبعزل شبه
لم يترك فرصة  آان خليل يشّدني دائمًا لكي أصبح واحدًا من افراد العائلة، ولذلك. امحطات ومعالم منيرة في حياة آل من

 دعواته المتكررة، حتى في ساعات متأخرة من ال يمكنني أن أنسى.  العائلةسانحة إّال ودعاني فيها للذهاب معه إلى منزل
وآانت المرحومة إم خليل تحب . الليل، لمرافقته للعشاء في ضيافة والدته، تلك السيدة الجميلة المليئة بمشاعر المحبة واللطف

."متل بعضكم: "، فكانت تضحك وتقول"أنا: "وآنت أجيبها دائمًا" مين أزعر اآثر، إنت أو خليل؟: "مداعبتي بالسؤال  

آان خليل ضابطًا متمّيز اإلداء في آل الوظائف التي شغلها وعلى مدى حياته العسكرية، ولقد عملنا معًا في بعض المهمات 
ة  الخاصة بمحاآموإني اذآر اداءه العسكري الممّيز عندما آان مسؤوًال عن أمن المحكمة العسكرية. األمنية الصعبة والدقيقة

وآان اداء خليل في تلك المهمة، التي إستغرقت فترة .  والتي آانت تنعقد في قصر األونيسكو1962 عام القوميين السوريين



المحامين وآتبة  وجميع السجناءبالتواضع وبإحترام مًا دون التخلي عن فروسيته التي آانت تقضي دائمًا زطويلة، دقيقًا وحا
 اداءه الرفيع المستوى نظر رئاسة المحكمة لفت. يرغب في حضور تلك المحاآمات التارخيةذي آان الالمحكمة والجمهور 

حيث عمد رئيسها المرحوم الزعيم جميل الحسامي في بداية احدى الجلسات الى اإلشادة بعمل المالزم آنعان الذي إتسم دائماً 
.بالجّدية والحزم والدقة واإلحترام  

 بل آان ايضًا موضع تقدير رؤسائه والقيادة العسكرية التي وجدت فيه القائد الميداني الفاعل، ط زمالئهلم يقتصر اداء خليل مح
وقد أآسبته السنوات التي قضاها آمدرب في . آما وجدت فيه المدرب الكفوء لتدريب دورات عديدة في المدرسة الحربية
.ل الحقة آرئيس وزميل مع العديد منهمالمدرسة الحربية محبة وإحترام جميع زمالئه وتالمذته، وعمل في مراح  

م من ثكنة طرابلس لالنتشار في محيط نّوه بقدرات خليل القيادية في اثناء توليه لقيادة فوج المشاة الثاني القاد أال يمكنني إال أن
انتدبوا إليها وآان صمد جنود خليل مع قائدهم في تأدية المهمة التي . اليرزة وحول وزارة الدفاع في اثناء فترة حرب السنتين

 متحدين آل ،ّرين على التماسك في مهمتهم واإللتفاف حول قائدهمآانوا مص. اآثرهم من المسلمين القادمين من الشمال
.التحرشات واالعتداءات التي آان يقوم بها بعض اعضاء المليشيات واالحزاب المحلية  

 ونسمعه وهو يتحدث الى عسكرييه وآنا نراهوار وزارة الدفاع، سأآنت أذهب مع العميد نبيل قريطم لزيارته في موقعه خارج 
آما سمعناه يشرح لهم أهمية دورهم المتمسك بقدسية المهمة التي . حول رؤيته السياسية للبنان الدولة العادلة بين ابنائها

، 1976سكرية حتى شهر أيار في اداءهم لمهمتهم الع االسالميةلقد صمد خليل آنعان والفوج الثاني باآثريته . يضطلعون بها
ت بوجههم جميع دَّمتوجهين الى منطقتهم عن طريق الكحالة، بعد ان آانت قد ُسحيث غادر ابناء الشمال محيط وزارة الدفاع 

.صمدت في تأدية مهامها في اطار الجيش الوطني الموحد وآان الفوج الثاني آخر قطعات الجيش. الطرقات  
 

قفة الشجاعة التي وقفها خليل الى جانبي لحماية مالزَمين وثالثة جنود من إعتداء بعض وال يمكنني ان أنسى تلك الو
آر، رّن جرس الهاتف في مكتبي في مديرية افي الصباح الب.  في اليرزةالعسكريين المتطرفين داخل حرم وزارة الدفاع

يلته في مكتب العميد منير السردوك في الطابق المخابرات، وآان المتكّلم المالزم عباس نصرأهللا الذي اخبرني بانه قد بات ل
ذي يطلقه  وثالثة عسكريين، وقد أفاقوا على صوت الرصاص النبيهاالرضي من مبنى قيادة الجيش وبرفقته المالزم علي جا

عدته اعطيته تعليمات بالتدرؤ وراء المكاتب وو. رين والذي يخترق الجدران الخشبية الى داخل المكاتبهوبعض االفراد المت
.بمعالجة الوضع  

 شعرت بخطورة الخطوة التي أنا بصدد .، آما علم بها بعض ضباط المديرية مدير المخابرات جول البستاني بالحادثةخبرتأ
مل الذي قررت القيام به، والذي يقضي بالتصدي لهذا عاإلقدام عليها، فإتصلت بصديقي الرائد آنعان ليكون على بينة من ال

 أخذت بندقيتي ومسدس وتسللت الى مدخل ذلك الجناح، وتمرآزت وراء احد الفواصل وناديت .األخالقياإلنحراف المهني و
 تفاجأت ةبعد ثوان معدود. ذآورين الذي إعتبرته المحّرض األساسي على هذا العمل الجبان والمشينمط الاعلى أحد الضب

أنا معك ضد :  سألته لماذا حضرت؟ قال لي.مسدسهوعلى وسطه " فال"بحضور خليل وتمرآزه الى جانبي وفي يده بندقية 
.المتهورينهؤالء   
خليل هذا الموقف الشجاع على خلفية إيمانه بوحدة الجيش، وإنطالقًا من إيمانه بالقيم العسكرية وبُأخوة السالح التي إتخذ 

، الذي حضر الى المكان ودخل  آان الشاهد االبرز على ما جرى العميد ميشال ابو رزق. وطن أوبدونها ال يمكن بناء جيش
جهة الخطرة، حيث سحب المالزَمين والعسكريين المحاصرين مع سالحهم وتبرع بمرافقتهم الك الموتآمفاوض إلنهاء 

 مقدار األثمان الغالية التي أجبر خليل على دفعها، وعلمت الحقًا. لتحاق بمنطقة بيروتوإيصالهم الى منطقة المتحف لإل
م عن نِّ الشجاع والنبيل الذي وقف فيه الى جانبي، والذي ي الوطني لها هو وعائلته بسبب هذا الموقفوالضغوط التي تعّرض

...د في الحفاظ على لبنان والدولةمدى نضوجه العسكري والوطني، وعن قناعاته الثابتة بدور الجيش الموحَّ  
...يتبع  
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