مبجدك احتميت

كلمة فخامة رئي�س اجلمهورية اللبنانية
العماد مي�شال عون
�أ ّيها الع�سكريون،
ما من ت�ضحية �أعظم من تلك التي تبذلونها في �سبيل الوطن وحريته و�أمانه،
تج�س��دونه و�أنت��م ت�ستب�س��لون دفاع� ًا ع��ن
م��ا م��ن �ش��رف �أ�س��مى م��ن ذل��ك ال��ذي ّ
الأر���ض والهوي��ة،
وم��ا م��ن وف��اء �أنب��ل م��ن ذاك الذي تحملون��ه في قلوبكم عندم��ا تق ّدمون �أغلى ما
تملكون فدا ًء عن �شعبكم و�أهلكم...
هي الجندية ،مدر�ستنا ،حيث ال�شعار يغدو التزام ًا ور�سال ًة وم�سير َة حياة،
وحيث الإرادة والإقدام والإيمان تزحزح الجبال.
الآمال المعقودة عليكم كبيرة،
ثقتي بكم ال حدود لها،
حماكم اهلل.
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كلمة قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون
اثنان و�س��بعون �س��نة ،هي عمر الجي���ش ر�س��مي ًا في �سج ّله الوطني ،الذي ُ�س ّطرت
�صفحاته الم�ش��رقة بدماء قوافل ال�ش��هداء والجرحى .تتع ّدد وجوه الأعداء ،من
�تجد ه��و الإره��اب ،ومجرمي��ن وعابثي��ن
ع��د ٍّو تاريخ� ٍّ�ي ه��و �إ�س��رائيل ،وع��د ٍّو م�س� ٍّ
بالأم��ن بي��ن الحي��ن والآخ��ر ،لك��ن الثاب��ت الوحي��د ه��و بق��اء الجي���ش عل��ى عه��ده
ووع��ده ف��ي حماي��ة لبن��ان و�ضرب ك ّل ٍيد تمت� ّد للتطاول عليه.
تَح ّي��ة �إكب��ا ٍر و�إج�لال إ�ل��ى �أرواح �ش��هدائنا الأب��رار ،وتحي��ة تقدي��ر إ�ل��ى جنودن��ا
الأبط��ال الذي��ن يزرع��ون �أج�س��ادهم �أرز ًا و�صخ��ر ًا ف��وق الجب��ال.
تحي��ة وف��اء لل�ش��عب اللبنان��ي لأنّ��ه الينب��وع ال��ذي ن�س��تقي من��ه م��اء الحي��اة،
والمعج��ن الكبي��ر ال��ذي نتن��اول من��ه خب��ز الكرام��ة والعنف��وان.

5

مبجدك احتميت

�أمر اليوم
�أ ّيها الع�سكريون
يح�رض عيد اجلي�ش هذا العام ،وعيون اللبنانيني �شاخ�صة �إىل �شجاعتكم وب�سالتكم يف امليدان ،تق ّدمون الت�ضحيات
اجل�سام دفاع ًا عن �أر�ضكم و�شعبكم وعلم بالدكم .ويح�رضنا يف هذا العيد �أي�ضاً ،ع�سكريون �أبطال ا�ست�شهدوا،
و�آخرون �أ�صيبوا �أو اختطفوا على يد التنظيمات الإرهابية .والإرهاب هو نف�سه �سواء �أتى من احلدود اجلنوبية �أو
من احلدود ال�رشقية ،حيث �أحكمتم خالل ال�سنوات ال�سابقة احل�صار على الإرهابيني وت�ضييق اخلناق عليهم �إىل
بقوة خالل الأحداث اجلارية لإحباط � ّأي حماولة من قبلهم للنفاذ
احلد الأق�صى ،واليوم توا�صلون ا�ستهدافهم ّ
باجتاه البلدات والقرى الآمنة �أو باجتاه خميمات النازحني بهدف جعل �سكانها الأبرياء دروع ًا ب�رشية لهم.

�أ ّيها الع�سكريون
�إن ما قمتم به وال تزالون ،من عمليات وقائية متوالية يف �إطار الأمن اال�ستباقي ،جنبت البالد و�أهلها �أخطاراً
ج�سيمة يف الأرواح واملمتلكات ،هو مدعاة فخر واعتزاز جلي�شكم ولكل واحد منكم ،وهو حمط ثقة ال�شعب وقيادته
ال�سيا�سية التي ما انفكّت ت�ؤكّ د يف ك ّل منا�سبة تقديرها جلهودكم وت�ضحياتكم ،والتزامكم املبادئ والقيم
الإن�سانية العليا.
ولأ ّنكم كذلك ،فقد �شكلتم اخلطوط احلمر ،التي ال ميكن لأحد �أن يتجاوزها ،لأنه جتاوز مل�صالح الدولة وم�ؤ�س�ساتها،
وجتاوز ل�سالمة املواطنني ،وحقهم املقد�س يف العي�ش الآمن احلر الكرمي.
�أنتم من ي�ضع اخلطوط احلمر �أمام ك ّل من يحاول زعزعة الأمن والنظام ،و�رضب امل�ؤ�س�سات ،والعبث باحلياة
الدميقراطية روح ًا وممار�سة .وكما حميتم اال�ستقرار الوطني طوال م ّدة فراغ موقع رئا�سة اجلمهورية ،و�صو ًال
�إىل انتخاب العماد مي�شال عون رئي�س ًا للبالد� ،أنتم مدعوون اليوم �إىل املواكبة الأمنية الالزمة لال�ستحقاق
النيابي املقبل ،بعيداً عن �أي تدخل خارج املهمة املوكلة �إليكم ،مبا ي�ضمن �إجراءه يف مناخ من الأمان واحلرية
والدميوقراطية.

�أ ّيها الع�سكريون
�إن يف مواظبتكم على مواجهة الإرهاب ومالحقة العابثني بالأمن ،يف موازاة جهوزيتكم الكاملة ملواجهة
حق مواطنيكم يف مقاومته ور ّد اعتداءاته ،وتعاونكم
تهديدات العدو الإ�رسائيلي ،باال�ستناد �إىل قدراتكم و�إىل ّ
الب ّناء مع القوات الدولية ال�صديقة تنفيذاً للقرار  ،1701ما ي ؤ� ّدي �إىل حماية الدولة وم�ؤ�س�ساتها وحت�صينها من
�أي خطر داخلي �أو خارجي ،وما ي�سهم �أي�ض ًا يف تهيئة الأر�ضية املتينة لور�شة النهو�ض االقت�صادي واالجتماعي
حتمل م�س�ؤوليات �إ�ضافية.
والإ�صالحي ،الأمر الذي يك�سب جهودكم �أبعاداً وطنية متعددة ،ويحتم عليكم ّ
وت�شع حمبة جي�شكم يف عيون مواطنيه ،فكونوا على عهدكم،
ل �صورتكم النا�صعة �ضمري الوطن،
يف عيدكم مت أ
ّ
رمزاً لل�رشف والت�ضحية والوفاء والأمل الذي ال يخيب.
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اجلي�ش اللبناين منذ بداياته حتى اليوم
مقدمة
يتكيف �أبنا�ؤه مع متط ّلبات العي�ش
ق�ضت طبيعة لبنان اجلبلية الوعرة وق�سوة طق�سه البارد ومناخه� ،أن ّ
تتكيف مع ظروف البيئة التي تعي�ش فيها
فيه ،وهي حقيقة علمية تثبت � ّأن الكائنات على اختالفها ّ
لت�ستطيع االن�سجام معها.
حتمل �صعوبات احلياة وم�ش ّقاتها� ،إذ مل
وهكذا ُعرف اللبنانيون ب�أج�سامهم القوية ال�صلبة ،القادرة على ّ
مينعهم ذلك من ا�ستنفار عزميتهم لتذليل هذه ال�صعوبات ،ومتهيد �سبل بقائهم يف �أر�ضهم.
البديهي ،تبع ًا لذلك� ،أن يكون َمن يقهر الطبيعة قادراً على ال�صمود يف وجه �أعدائه والتغ ّلب
وكان من
ّ
الفلح منهم يف مزرعته يحمل املعول بي ٍد فيما
عليهم .وهكذا جت ّلى اللبنانيون قوم ًا مقاتلني ،فكان ّ
امل�سد�س �أو البندقية
الناري ،كان
الثانية قاب�ضة على اخلنجر ،وعندما مت ّكن الحق ًا من حيازة ال�سالح
ّ
ّ
رفيقيه على الدوام.

 -1ملحة عن تط ّور القوى الع�سكرية اللبنانية
نظامي له قيادة و�أركان وقطع ووحدات ،جت ّلت لدى اللبنانيني القابلية
قبل �أن يكون للبنان جي�ش
ّ
والطواعية ملقت�ضيات التنظيم املدرو�س ،بحيث �أثبت املحاربون اللبنانيون الأوائل،
لالن�ضباط
ّ
خ�صو�ص ًا يف عه َدي الأمري فخر الدين املعني الكبري ( )1635 - 1572والأمري ب�شري ال�شهابي الثاين
�سيما يف جمدل عنجر �سنة  ،1623ويف
الكبري ( ،)1840 - 1789مكانتهم يف ميادين القتال �ش ّتى ،ال ّ
داريا �سنة  ،1810ويف امل ّزة �سنة  ،1820و�سانور (فل�سطني) �سنة  ،1830وحم�ص �سنة  ،1832ويف
وادي ب ّكا (را�شيا) �سنة  ،1838ويف بحر�صاف �سنة .1840
منظم م ؤ� ّلف من �أبنائه ،مع فريقٍ مقاتلٍ
ففي عهد الأمري فخر الدين املعني الكبري ،كان للبنان جي�ش ّ
تول قيادة هذا اجلي�ش راعي الأمري
ُيدعى «ال�سكمان» ،وهم قوم �رش�سون ذوو نزعة قتالية بالوالدة ،وقد ّ
فخر الدين منذ �صغره احلاج كيوان نعمه ،ابن دير القمر والرجل البارز يف هذا العهد.
ومتر حقبة من الزمن قبل �أن يح ّل عهد الأمري ب�شري ال�شهابي الثاين
وينق�ضي عهد الأمري فخر الدينّ ،
الكبري ،الذي خا�ض جي�شه معركة م�شهودة يف �أر�ض فل�سطني هي معركة «�سانور» �ض ّد �آل الطوقان على
وجه اخل�صو�ص ،وقد ج ّلى فيها اللبنانيون حتى ل ّقبهم �أمريهم بـ«�سباع الرب».
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قوى حلفظ الأمن الداخلي
بني العامني  1860و ،1914ق�ضت ظروف دولية ب� ّأل يكون للبنان �سوى ً
فقط .يف ما بعد ،قاتل اللبنانيون ك�أفرادٍ
متطوعني يف جيو�ش احللفاء خالل ال�سنتني الأخريتني من
ّ
احلرب العاملية الأوىل ( )1918 - 1916يف ما ُ�س ّمي بـ «فرقة ال�رشق»� ،إذ ملعوا ب�صورةٍ خا�صة يف رفح
املتطوعون،
وطولكرم ونابل�س ودم�شق .و�سنة � ،1918أي عند نهاية احلرب العاملية الأوىل� ،أ�صبح ه�ؤالء
ّ
املتطوعني ال�سوريني ،نوا ًة لـ«اجليو�ش اخلا�صة» يف ال�رشق.
مع زمالئهم
ّ
ثم ُنقلت �إىل حم�ص
ويف العام  ،1920أُ�ن�شئت مدر�سة حربية يف دم�شق لإمداد هذه اجليو�ش بال�ضباطّ ،
لت�ستقر �أخرياً يف الفيا�ضية.
يف العام ،1932
َّ
يف �أثناء احلرب العاملية الثانية ( ،)1945 - 1939ا�شرتكت «جيو�ش ال�رشق اخلا�صة» ،ومن بينها بع�ض
الوحدات اللبنانية ،يف كث ٍري من املعارك �إىل جانب جيو�ش احللفاء ،وهي معارك جرت يف حو�ض البحر
املتو�سط وال�رشق الأو�سط ومنطق َتي النورماندي والألزا�س الفرن�سيتني وحتى داخل الأرا�ضي الأملانية.
جراء االتفاقني اللبناين  -الفرن�سي وال�سوري  -الفرن�سي �سنة � ،1945أن انتقلت تلك اجليو�ش
ّ
ثم كان من ّ
أ�س�س
�
على
جي�شها
بتنظيم
عنى
ت
اللبنانية
والقيادة
التاريخ
هذا
ومنذ
وال�سورية.
اللبنانية
القيادتني
إىل
�
ٍ
ُ
حديثة ،وتواظب على جتهيزه ب�أحدث الأ�سلحة واملع ّدات ،بالإ�ضافة �إىل تدريب �ضباطه وجنوده ليدافعوا
عن �سالمة الأرا�ضي اللبنانية.

 -2التنظيم الع�سكري اللبناين يف القرون الأربعة الأخرية
أ�  -وجود مظاهر حياة حربية وع�سكرية قبل عهد الأمري فخر الدين.
ب  -جي�ش الأمري فخر الدين الثاين من حماربني و�سكمان.
ج  -رجال احلرب اللبنانيون يف عهد الأمري ب�شري ال�شهابي الثاين الكبري.
د  -ال�ضابطة اللبنانية يف عهد املت�رصفية.
 من �سنة  1860حتى �سنة .1914 من �سنة  1914حتى �سنة .1918ٍ
ت�شكيالت و�أفراداً ،منذ �سنة  1914حتى �سنة .1945
هـ  -اللبنانيون املحاربون،
يل منذ العام .1945
و  -اجلي�ش اللبناين احلا ّ
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 -3تو ّزع املحاربني اللبنانيني اعتباراً من �سنة  1914ولغاية �سنة 1945
�أ -يف القوات العربية:
 قوات ال�رشيف ح�سني يف حملة اجلرنال اللنبي.ب -يف اجلي�ش الفرن�سي:
 �ضمن ت�شكيالت فرن�سية.Légion d’Orient
Légion Syrienne
Armeé du Levant
Troupes du Levant
Forces Françaises Libres du Levant

 �ضمن ت�شكيالت خا�صة.Milice
Troupes Auxilliaires
Troupes Supplétives
Troupes Supplétives
Troupes Spéciales
Troupes Spéciales

Milice Libanaise 1919 - 1920
Régiment Mixte Syrien 1921 - 1925
Chasseurs Libanais 1926 - 1930
Bataillon du Levant 1926 - 1930
1930 - 1945
Chasseurs du Liban 1930 - 1945

ج  -يف اجلي�ش العثماين:
 اجلي�ش الرابع (�سوريا وفل�سطني  -الرتعة) اجلي�ش التا�سع (الب�رصة  -العراق  -املو�صل) اجلي�شان ال ّأول والثاين (القوقاز و�أرمينيا) اجلي�ش اخلام�س (الدردنيل يف تركيا)د  -يف اجلي�ش الأمريكي:
 اجلبهة الفرن�سية  -الأملانية ()1918 - 1917 -اجلبهة الفرن�سية  -الأملانية ()1945 - 1944
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 جبهة املحيط الهادئ ()1945 - 1941 اجلبهة الإفريقية  -الإيطالية ()1945 - 1942هـ -يف اجلي�ش الربيطاين:
 اجلبهة امل�رصية ()1918 - 1915 اجلبهة العراقية ()1918 - 1916و  -يف اجليو�ش الأخرى:
 يف اجلي�ش الأ�سرتايل. يف اجلي�ش النم�ساوي. يف اجلي�ش احلب�شي. يف اجلي�ش الربازيلي. يف اجلي�ش الأرجنتيني. يف اجلي�ش املك�سيكي. يف اجلي�ش الكندي. -يف اجلي�ش الكوبي.

 -4ت�سلّم احلكومة اللبنانية اجلي�ش من �سلطات االنتداب الفرن�سي
�أ  -املرحلة الأوىل
بتاريخ � 21أيلول  ،1943انتخب املجل�س النيابي ال�شيخ ب�شارة اخلوري رئي�س ًا للجمهورية اللبنانية.
ومل تكد احلكومة اجلديدة تت�س ّلم مقاليد احلكم ،حتى ت�أ ّزمت احلالة بينها وبني ال�سلطة الفرن�سية
املنتدبة ،خ�صو�ص ًا بعد �أن ع ّدلت احلكومة الوطنية بتاريخ  8ت�رشين الثاين  1943بع�ض مواد
الد�ستور .ف�أقدمت ال�سلطات الفرن�سية بتاريخ  11منه على اعتقال رئي�س اجلمهورية ب�شارة اخلوري
ورئي�س جمل�س الوزراء ريا�ض ال�صلح ،والوزراء :كميل �شمعون ،عادل ع�سريان� ،سليم تقال والنائب
عبد احلميد كرامي ،و�أودعتهم قلعة را�شيا .وقد ت�ش ّكلت على الأثر حكومة م�ؤقتة يف ب�شامون ُ�سميت
بـ«حكومة لبنان احلر» ،لتقوم مقام احلكومة ال�رشعية املعتقلة ،وكانت هذه احلكومة م�ؤ ّلفة من
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حبيب �أبي �شهال رئي�س ًا والأمري جميد �أر�سالن وزيراً للدفاع� ،إىل جانب رئي�س جمل�س النواب �صربي
تقي الدين.
حمادة ،وامل�ست�شار الع�سكري الكولونيل فوزي طرابل�سي ،وامل�ست�شار ال�سيا�سي خليل ّ
وبتاريخ  22ت�رشين الثاينُ ،ح ِّرر رئي�س اجلمهورية ورفاقه من املعتقل وعادوا �إىل احلكم ،فاع ُترب
هذا اليوم عيداً لال�ستقالل ،و�صدر بذلك مر�سوم من جمل�س الوزراء.

� ّأول عمل با�رشت به احلكومة بعد خروجها من املعتقل وت�س ّلمها زمام احلكم من جديد ،هو قيامها
باخلطوات الأوىل لت�س ّلمها اجلي�ش كرم ٍز لال�ستقالل وال�سيادة .وقد ا�ستندت من جهة �أوىل يف هذا
املطلب �إىل اعرتاف الدول الكربى احلليفة والدول العربية جمعاء با�ستقالل لبنان .ومن جهة ثانية،
�إىل � ّأن رواتب هذا اجلي�ش ونفقاته مدفوعة من خزينة البالد من �أ�صل ميزانية امل�صالح امل�شرتكة.
تو�صلت احلكومة �إىل عقد بروتوكول مع ال�سلطة الفرن�سية بتاريخ  16حزيران  1944و ّقعه
كما ّ
ين�ص على
اجلرنال  )1883 - 1969( Paul Emile Marie Beynetعن اجلانب الفرن�سيّ ،
ت�رصف احلكومة اللبنانية .ويف هذه املنا�سبة ،جرى عر�ض ع�سكري
ق�سم من اجلي�ش حتت
و�ضع ٍ
ّ
يف امللعب البلدي  -بريوت بتاريخ  17حزيران  ،1944ح�رضه رئي�س اجلمهورية ورئي�س احلكومة
والوزراء والنواب ،و�سلّم يف �أثنائه رئي�س اجلمهورية ال َعلَم الوطني �إىل الزعيم ف�ؤاد �شهاب (يومئ ٍذ
الكولونيل �شهاب) ،كما تخلّلته �ألعاب ريا�ضية �سويدية ا�شرتكت فيها جميع الوحدات اللبنانية.
بت�رصفها
وا�ستناداً �إىل بروتوكول  16حزيران من العام نف�سه ،طلبت احلكومة الوطنية �أن يو�ضع
ّ
فوج الق ّنا�صة اللبنانية ال ّأول ،مع ّززاً مبفرزة م�ص ّفحات ،لإعادة ا�ستتباب الأمن يف منطقة لبنان
ال�شمايل ،وقد �سبق لهذا الفوج بقيادة ال�ضابط جميل حلود �أن قام ب�أعمالٍ باهرة يف البالد.
ب -املرحلة الثانية
بتاريخ  29كانون الثاين �سنة  ،1945ق ّدمت احلكومة الوطنية طلب ًا ر�سمي ًا �إىل ال�سلطة الفرن�سية
يتع ّلق بت�س ّلمها اجلي�ش بكامله ،و�أحلقت بطلبها هذا برقي ًة �أ�صدرتها يف  17حزيران من تلك ال�سنة،
ت�ضمن ك ٌّل من الطلب والربقية النقاط الآتية:
وقد ّ
 ت�سليم الوحدات اللبنانية العاملة حتت �سلطة القيادة الفرن�سية مع �أ�سلحتها وذخائرهاومع ّداتها وثكناتها.
 جالء اجليو�ش الفرن�سية عن الأرا�ضي اللبنانية. انتقال ما تب ّقى من امل�صالح امل�شرتكة �إىل ال�سلطة املحلية. ت�أمني التمثيل اخلارجي.رف�ض اجلانب الفرن�سي بادئ ذي بدء هذه الطلبات ،مقرتح ًا قبل الدخول يف مثل هذه املفاو�ضات،
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تت�ضمن منح احلكومة الفرن�سية مركزاً ممتازاً يف ال�رشق .ولدى �إ�رصار احلكومة الوطنية
عقد معاهدة
ّ
على وجهات نظرها ،و�صمودها يف هذا الإطار بدافع عدالة مطالبها� ،أ�صدرت احلكومة الفرن�سية
يت�ضمن قبولها بت�سليم اجلي�ش الوطني �إىل احلكومة اللبنانية،
بالغ ًا يف ال�صحف يف  8متوز 1945
ّ
وذلك خالل م ّدةٍ ال تتع ّدى اخلم�سة و�أربعني يوم ًا يف ح ِّدها الأق�صى.
وتنفيذاً لهذا القرار� ،ش ّكلت ك ّل من احلكومات �صاحبة العالقة� ،أي اللبنانية وال�سورية والفرن�سية،
جلن ًة رئي�سة لدر�س كيفية الت�سليم والت�س ّلم ،وكانت مفاو�ضات اللجان يف هذا املجال تدور يف فندق
م�سابكي � -شتورا يف  12متوز  ،1945برئا�سة الكولونيل ف�ؤاد �شهاب عن اجلانب اللبناين مع ثالثة
�ضباط .وقد �شاركت يف ق�سم من هذه املفاو�ضات جلنة مت ّثل اجلانب الربيطاين ،وذلك ل ّأن اجليو�ش
الفرن�سية يف ال�رشق ،مبا فيها اجليو�ش اخلا�صة ،كانت تابعة يومذاك ،من ناحية القيادة ،للجي�ش
ال�ساد�س الربيطاين .كما انبثقت جلان فرعية يف بريوت من اللجنة الرئي�سة.
وبنتيجة املحادثات التي جرت يف �شتورا� ،صدر عن احلكومة اللبنانية بالغ �أ�شارت فيه �إىل ت�س ّلمها
عينت مبوجبه احلكومة الزعيم ف�ؤاد �شهاب قائداً للجي�ش
اجلي�ش اللبناين ،وتال هذا البالغ مر�سوم ّ
اللبناين ،والزعيم �سليمان نوفل رئي�س ًا لأركان حرب وزارة الدفاع.
يف ال ّأول من �آب  1945وللمرة الأوىلُ ،رفع العلَم اللبناين على مبنى وزارة الدفاع الوطني،
وا�ستعر�ض رئي�س اجلمهورية ب�شارة اخلوري �أمام الوزارة الوحدات اللبنانية التي انتقلت �إىل عهدة
احلكومة الوطنية ،يحيط به رئي�س احلكومة ريا�ض ال�صلح والوزراء وعدد من �أركان الدولة.
وكانت قد انتقلت يف  20متوز  1945مع هذه الوحدات ،جميع الأعتدة والأ�سلحة والذخائر ،بالإ�ضافة
�إىل الثكنات التي اعرتفت ال�سلطة الفرن�سية ب�أ ّنها ُ�ش ِّيدت من �أ�صل موازنة امل�صالح امل�شرتكة .وقد بلغ
عديد القوى الع�سكرية التي �س ّلمتها �سلطات االنتداب الفرن�سي �إىل احلكومة ال�سورية نحو � 20ألفاً،
و�إىل احلكومة اللبنانية نحو خم�سة �آالف.
ت�رصف احلكومة
وبالن�سبة �إىل الثكنات الباقية ،فقد و�ضعتها احلكومة الفرن�سية م�ؤقت ًا حتت
ّ
اللبنانية على �سبيل الإعارة ،كونها ُبنيت من �أ�صل موازنة الدفاع الوطني الفرن�سي ،لتنتقل نهائي ًا
�إىل احلكومة اللبنانية يف العام  1946على �أثر �إبرام اتفاقية النقد ،وحت ّقق ذلك عملي ًا يف  24كانون
الثاين .1948
� ّإن � ّأول عمل قامت به القيادة بعد ت�سلُّمها اجلي�ش ،كان ت�شكيل دوائر �أركان احلرب وم�صالح اجلي�ش
وفق ًا للمبادئ الآتية:
يتدبر
 تنظيم الوحدات الع�سكرية تنظيم ًا يرتدي طابع ًا وطني ًا م�ستقالً ،ي�سمح للجي�ش ب�أن ّبنف�سه �ش�ؤونه احلياتية واملعي�شية ،بعد �أن كان تابع ًا لقيادة �أجنبية.
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 �إحداث بع�ض التعديالت يف وحدات اجلي�ش ،و�إعطا�ؤها و�ضع ًا مالئم ًا جلغرافية البالدو�إمكاناتها.
 �إن�شاء م�صالح وم�ؤ�س�سات جديدة ،بد ًال من امل�صالح وامل�ؤ�س�سات الفرن�سية التي ميكن للجي�شاال�ستغناء عنها.
� -إكمال العدد يف بع�ض الوحدات ،و�إن�شاء وحدات جديدة.

 -5الوحدات املت�س َّلمة
ت�س ّلمت احلكومة اللبنانية من القيادة الفرن�سية الوحدات الآتية :فوجي القنا�صة الثاين والثالث ،املدر�سة
اجلوية،
احلربية ،مدر�سة التزلج والقتال يف اجلبال ،ال�صليب الأحمر اللبناين ،البحرية اللبنانية ،القوى ّ
الدرك اللبناين ،املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية ،مو�سيقى اجلي�ش ،الطبابة الع�سكرية وال�رشطة الع�سكرية.
� ّإن �أوىل وحدات اجلي�ش التي ت�س ّلمتها احلكومة كانت نواتها �أفواج الق ّنا�صة العائدة يف الأ�سا�س �إىل «فرقة
ال�رشق» التي �أُ�س�ست خالل �سنوات احلرب العاملية الأوىل ،وبالتحديد �إىل يوم اخلام�س ع�رش من ت�رشين
الثاين �سنة  ،1916وذلك عندما رعت دول احللفاء �إن�شاء هذه الفرقة من اللبنانيني وال�سوريني والأرمن،
تطوعوا للقتال يف �صفوف هذه الدول لتحرير بالدهم من االحتالل العثماين.
املقيمني واملغرتبني ،الذين ّ
املتطوعني يف هذه الفرقة عام  1918حواىل  4500عن�رص ،ثلثهم تقريب ًا من اللبنانيني.
وقد بلغ عديد
ّ
ودامت هذه الفرقة حتى ال ّأول من �شباط  1919حني ا�س ُتبدلت بـ «الوحدات ال�سورية  -اللبنانية».
تال ذلك �إن�شاء وحدات ع�سكرية �أخرى يف ال�رشق ،فاتخذت الفرقة اللبنانية  -ال�سورية التي كانت من
�ضمن هذه الوحدات ا�سم «جيو�ش ال�رشق امل�ساعِ دة».
�رسيتني �أُخذت
وهنا برز ا�سم «الق ّنا�صة» التي ت�ش ّكلت جمموعة منها يف العام  ،1922م�ؤ ّلف ًة من ّ
عنا�رصهما من عديد قوى الأمنّ � .أما الوحدات الع�سكرية التي �أُن�شئت يف العام  ،1920فقد أُ�عيد ت�شكيلها
يف �أواخر العام  ،1925بحيث �أ�صبحت �أربع �رسايا لبنانية �رصف ًا من حيث عديدها ،وهذه ال�رسايا هي
التي اتخذت يف ما بعد ا�سم «فوج الق ّنا�صة ال ّأول» .ويف العام � ،1926أُن�شئت �أربع �رسايا جديدة تو ّزعت
على زحلة ورياق واخليام والنبطية ،وان�ضوت جميعها يف «فوج الق ّنا�صة الثاين».
�رسي َتي الق ّنا�صة وعنا�رص �أُخذت
بعد ذلك ،ح�صلت خالل عامي  1925و  ،1926عملية ٍ
دمج بني عنا�رص َّ
ثم ُ�ش ّكلت ثماين �رسايا من الق ّنا�صة ُدعيت «ق ّنا�صة لبنان» �أو «الفرق البديلة»،
من �أفواج «جي�ش ال�رشق»ّ ،
وقد ُو ّزعت كما يلي:
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 ال�رسية الأوىل يف مرجعيون. ال�رسية الثانية يف اخليام. ال�رسية الثالثة يف را�شيا. ال�رسية الرابعة يف حا�صبيا. ال�رسية اخلام�سة يف عندقت. ال�رسية ال�ساد�سة يف الفاكهة. ال�رسية ال�سابعة يف بعلبك.والفيا�ضية.
 ال�رسية الثامنة يف ال�شويفات وبعبداّ
هذه ال�رسايا البديلة �صدر ب�ش�أنها القرار الرقم  3045تاريخ � 30آذار  ،1930الذي �أ�صبحت مبوجبه
قوات نظامية ،ومنها ت�ش ّكل يف ما بعد فوجا الق ّنا�صة ال ّأول والثاين .ومع بداية احلرب العاملية الثانية
يف �أيلول من العام  ،1939بو�رش ب�إن�شاء فوج القنا�صة الثالث من عديد الفوجني املذكورين ،ومن �رسية
ومت ت�شكيله ب�صورة نهائية
لبنانية �إ�ضافية أُ�خذت من فوج ال�رشق ال ّأول الذي كان مركزه يف طرابل�سَّ .
فوج ُين� أش� يف عهد االنتداب.
يف منطقة البقاع العام  ،1942وكان �آخر ٍ
� ّأما «جيو�ش ال�رشق امل�ساعِ دة» فقد �أ�صبح ا�سمها بدءاً من �آذار العام « ،1930جيو�ش ال�رشق اخلا�صة»،
دالل ًة على الت�شكيالت الوطنية املحلية.
خيالة لبنانية انق�سمت الحق ًا �إىل كتيبتني كانتا نواة الفوج الآيل .وبعد
ويف العام � ،1934أُن�شئت كوكبة ّ
ثالث �سنوات� ،أي يف العام  ،1937أُ�ن�شئت «البطارية اللبنانية اجلبلية» التي كانت نوا ًة لأفواج املدفعية
ال�ساحلية ،واملدفعية امليدانية ،واملدفعية امل�ضا ّدة للطائرات ول�سالح البحرية.
ويف العام  ،1939أُ�ن�شئت كوكبة م�ص ّفحات خفيفة كانت نوا ًة لكتيبة دبابات.

 -6اجلي�ش بني الأم�س واليوم
كما �أ�رشق فجر اجلي�ش من رحم الإرادة الوطنية اجلامعة يف الأول من �آب  ،1945وكان عند َق َ�سمه
وعهده للبنانيني خالل اثنني و�سبعني عام ًا من العطاء ،مدافع ًا عن حيا�ض الوطن �ض ّد العدو الإ�رسائيلي،
ي�ستمر يف حال جهوزية دائمة على احلدود
وحامي ًا �شعبه من نار الفنت والت�رشذم والتق�سيم ،ها هو اليوم
ّ
يبيته هذا العدو من خمططات و�أطماع تاريخية ب�أر�ضه وبحره وثرواته الطبيعية،
اجلنوبية ملواجهة ما ّ
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ت�ؤازره يف هذه املهمة القوات الدولية ال�صديقة تنفيذاً لقرار جمل�س الأمن الرقم  .1701كذلك يوا�صل
عدو ال يق ّل خطراً عن الأول� ،أال وهو الإرهاب ب�أ�شكاله و�أ�ساليبه
معارك الدفاع عن لبنان يف مواجهة ّ
وم�سمياته املختلفة .فقبل بدء انت�شار هذا اخلطر على نطاقٍ وا�سع مع مطلع العام  2011يف العديد من
ّ
�سباق ًا يف مواجهته بدءاً من جرود ال�ضنية مطلع
بلدان املنطقة لي�صبح ً
وباء عاملياً ،كان اجلي�ش اللبناين ّ
ثم يف نهر البارد العام  ،2007مروراً يف عربا العام � 2013إىل عر�سال العام ،2014
العام ّ ،2000
حمطة.
و�أحداث طرابل�س من العام نف�سه ،والحق ًا على احلدود ال�رشقية يف �أكرث من ّ
لقد ا�ستطاع اجلي�ش وعلى الرغم من �إمكاناته املتوا�ضعة� ،أن ينت�رص على الإرهاب يف جميع املعارك
واملوقعات التي خا�ضها �ض ّده ،بالإ�ضافة �إىل مت ّكنه من تفكيك بنيته الأ�سا�سية من خالل عمليات نوعية
ا�ستباقية ،جرت على احلدود �أو يف الداخل ،جم ّنب ًا الوطن امتداد احلرائق الإقليمية �إىل �أر�ضه ،يف وقت
عجزت جيو�ش كبرية عن حتقيق هذا الإجناز.
يف موازاة ذلك كله ،يوا�صل اجلي�ش مهمة حفظ الأمن واال�ستقرار يف البالد ،حازم ًا يف �رضب الأيدي
املهمات الإمنائية والإن�سانية
املخ ّلة بالأمن ومرتكبي اجلرائم املنظمة على �أنواعها ،كما يوا�صل �أداء
ّ
والثقافية التي ت�ش ّكل جزءاً من ر�ؤيته يف �رضورة تر�سيخ العالقة مع املجتمع املدين ،والإ�سهام يف
تن�شيط االقت�صاد الوطني والتخفيف من الأعباء امللقاة على كاهل املواطن.

خامتة
هذا هو جي�ش لبنان ،بع�ض �سالحه ي�أتي به من م�صانع العامل وم�شاغلهّ � ،أما بع�ضه الآخر فمن داخل
�سطره الأجداد على
بالده ،من قلوب عامرة بالإميان ،مفعمة باالنتماء الوطني ،فخورة بتاريخ نا�صع ّ
مدى الأزمنة ،وكان من ثماره �إجناز اال�ستقالل� .إ ّنه �سالح الوحدة الوطنية الذي جنابه به قبل البندقية،
القوى املعتدية على تراب الوطن ون�رضب الأيدي املتطاولة على �أمن �شعبه.
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ُم َ�س َّودة اقرتاح ن�ص امل�ساعي الآيلة �إىل ت�س ُّلم اجلي�ش اللبناين من ال�سلطات الفرن�سية
(�صورة املخطوطة الأ�صلية )
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حملة املتحف يف العام 1969
و يبدو مل�صق عيد اجلي�ش
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التلميذ ال�ضابط ف�ؤاد �شهاب و�إىل ميينه التلميذ ال�ضابط جميل حلود
يف �أول دورة للمدر�سة احلربية ()1923 - 1921
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املدر�سة احلربية  -حم�ص
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تالمذة �ضباط �أول دورة يف املدر�سة احلربية يف دم�شق

عنا�رص مو�سيقى الق ّنا�صة اللبنانية التي كانت نواة مو�سيقى اجلي�ش
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حفل تخريج تالمذة �ضباط يف امللعب البلدي (بريوت)  -دورة 1950
( عهد فخامة الرئي�س ب�شارة اخلوري )

حفل تخريج تالمذة �ضباط يف املدر�سة احلربية  -دورة 1957
( عهد فخامة الرئي�س كميل �شمعون )
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دورة العام  1958يف املدر�سة احلربية ويبدو التلميذ ال�ضابط مي�شال عون يف و�سط ال�صورة

حفل تخريج تالمذة �ضباط يف املدر�سة احلربية  -دورة 1963
( عهد فخامة الرئي�س ف�ؤاد �شهاب )
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حفل تخريج تالمذة �ضباط يف املدر�سة احلربية  -دورة 1965
( عهد فخامة الرئي�س �شارل احللو )

حفل تخريج تالمذة �ضباط يف املدر�سة احلربية  -دورة 1966
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حفل تخريج تالمذة �ضباط يف املدر�سة احلربية  -دورة 1968

حفل تخريج تالمذة �ضباط يف املدر�سة احلربية  -دورة 1970
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حفل تخريج تالمذة �ضباط يف املدر�سة احلربية  -دورة 1971
( عهد فخامة الرئي�س �سليمان فرجنية )

حفل تخريج تالمذة �ضباط يف املدر�سة احلربية  -دورة 1974

29

مبجدك احتميت

ا�ستقبال تالمذة �ضباط يف املدر�سة احلربية العام 1974

حفل تخريج تالمذة �ضباط يف املدر�سة احلربية  -دورة 1975

30

مبجدك احتميت

احتفال ملنا�سبة عيد اجلي�ش يف وزارة الدفاع يف العام 1977

حفل تخريج تالمذة �ضباط يف املدر�سة احلربية  -دورة 1980
( عهد فخامة الرئي�س اليا�س �رسكي�س )
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مبجدك احتميت

حفل تخريج تالمذة �ضباط يف املدر�سة احلربية  -دورة 1980

ا�ستقبال تالمذة �ضباط دورة  1985يف العام 1983
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مبجدك احتميت

احتفال ملنا�سبة عيد اجلي�ش يف وزارة الدفاع العام 1985

احتفال ملنا�سبة عيد اجلي�ش يف املدر�سة احلربية العام 1985

33

مبجدك احتميت

العماد مي�شال عون خالل احتفال ملنا�سبة عيد اجلي�ش يف الريزة العام 1985

حفل تخريج تالمذة �ضباط يف املدر�سة احلربية  -دورة 1986
( عهد فخامة الرئي�س �أمني اجلميل )

34

مبجدك احتميت

حفل تخريج تالمذة �ضباط يف املدر�سة احلربية  -دورة 1986

من احتفاالت عيد اجلي�ش يف الفيا�ضية

35

مبجدك احتميت

من احتفاالت عيد اجلي�ش يف الفيا�ضية

حفل تخريج �ضباط اخت�صا�صيني (ذكور و�إناث) يف املدر�سة احلربية  -دورة 1992
( عهد فخامة الرئي�س اليا�س الهراوي )

36

مبجدك احتميت

حفل تخريج تالمذة �ضباط يف املدر�سة احلربية  -دورة 1994

حفل تخريج تالمذة �ضباط يف املدر�سة احلربية  -دورة 1995

37

مبجدك احتميت

حفل تخريج تالمذة �ضباط يف املدر�سة احلربية  -دورة 1996

حفل تخريج تالمذة �ضباط يف املدر�سة احلربية  -دورة 2001

38

مبجدك احتميت

حفل تخريج تالمذة �ضباط يف املدر�سة احلربية  -دورة 2003
( عهد فخامة الرئي�س �إميل حلود )

بعد حفل تخريج تالمذة �ضباط يف املدر�سة احلربية (ردهة ال�رشف)  -دورة 2010
( عهد فخامة الرئي�س مي�شال �سليمان )
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قادة اجلي�ش اللبناين ال�سابقون

اللواء ف�ؤاد �شهاب
1958 - 1945

العماد �إميل الب�ستاين
1970 - 1965

اللواء توفيق �سامل
1959 - 1958

1989 - 1984

1965 - 1959

العماد جان جنيم

العماد ا�سكندر غامن

العماد فكتور خوري

العماد ابراهيم طنو�س

العماد �إميل حلود

العماد مي�شال �سليمان

1971 - 1970

1982 - 1977

العماد مي�شال عون

اللواء عادل �شهاب

1998 - 1989

1975 - 1971

العماد حنا �سعيد
1977 - 1975

1984 - 1982

2008 - 1998

العماد جان قهوجي
2017 - 2008

