
األول من آب ٢٠١٩

عيد الجيش الرابع والسبعون







كلمة فخامة رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال عون

اللبنانييين  قلييوب  يف  الر�سييوخ  �سلبيية  الع�سييكرية،  واملوؤ�س�سيية  العييام،  هييذا  اجلي�ييش  عيييد  يطييّل 

وعقولهييم. فيهييا يودعييون ال تطلعاتهييم فح�سييب بييل اغلييى مييا لديهييم: فلييذات اكبادهييم. اأجييل! 

�سديًقييا  او  اأًخييا  او  ابًنييا  او  اأًبييا  املوؤ�س�سيية  هييذه  يف  لهييا  اّن  وافتخييرت  اإاّل  لبنانييية  عائليية  ميين  لي�ييش 

لًيييا. غا

هييي  ال�سيا�سييية.  االأنييواء  بهييم  جنحييت  مهمييا  اللبنانيييون،  ي�سييتظّل  بهييا  التييي  املوؤ�س�سيية  اإّنهييا 

يييد  وُتقطييع  االإرهيياب،  ُيدحيير  بييه  الييذي  االندفيياع  تغييدو  املخاطيير،  تتوالييد  وحيين  �سييياجهم، 

كان. ييا  اأيًّ لبنييان،  بهيياء  علييى  املتطيياول 

مقاعييد  ميين  لال�سييتقالل«  املا�سييي  اليوبيييل  »دورة  دورة  �سبيياط  بانطالقيية  معهييا،  نحتفييل  اليييوم، 

الدرا�سيية ودورات التدريييب اإىل رحيياب الوطيين، التييي علييى رحابيية االآفيياق تغفييو. بهييم �سييوف تزهييو 

اأنف�سييهم  اأبناوؤهييا  ينييذر  اأجلهييا  ميين  التييي  االأهييداف  حتقيييق  يف  فاأكيير  اأكيير  الع�سييكرية  املوؤ�س�سيية 



اال�سييتقالل  وكالهمييا:  احلييق.  واحلرييية  احلييق  اال�سييتقالل  يعانييق  جيييل  بعييد  جيييياًل  للوطيين، 

اجلامييع. االإجنيياز  وذخيير  االإرادة،  �سنيعيية  همييا  بييل  هبيية،  ل�سييعب  يعَطيييان  ال  واحلرييية، 

مييا  وهييي  ال�سعيياب  رغييم  علييى  ف�سنعييوه  اأرادوه،  الأنهييم  ا�سييتقاللهم،  اللبنانّيييون  ا�سييتحّق  لقييد 

لتحقيقييه، يف وجييه  ا�ست�سر�سييوا  الذييين  الكبيير،  لبنييان  قبلييه  ا�سييتحّقوا  اإال كثييرة. وهييم  يوًمييا  كانييت 

ذلييك،  كل  يف  مبئويتييه.  املقبييل  العييام  �سيينحتفل  ومًعييا  ييا.  اأي�سً اإرادتهييم  �سنيييع  فييكان  العييامل.  اأمم 

تعلنييه  بلبنييان  يومييي  اإميييان  فعييل  وهييذا  ونبقييى.  لنكييون  الفا�سييل  احلييد  تبقييى  ال�سييجاعة  هييي 

الكييرى. الوطنييية  االإجنييازات  لتحقيييق  جميًعييا  ننهييل  ومنييه  وحتققييه،  الع�سييكرية  املوؤ�س�سيية 

الأّن  وطننييا،  مئويييات  وبنب�ييش  ا�سييتقاللنا  ما�سييّيات  ب�سييطوع  نزهييو  اأن  لنييا  اأن  واثًقييا  الأبقييى  واإّن 

موؤ�س�سييتنا  لت�سحيييات  اأمانيية  مًعييا،  فلن�سنعهمييا  وم�سييتقبلنا.  حا�سرنييا  اإىل  بعييزم  ي�سييّدنا  ما�سينييا 

جذورنييا!   وحامييية  هويتنييا  �سنييو  الع�سييكرية، 





كلمة وزير الدفاع الوطني اليا�س بو �شعب

وت�سحيييات  اإجنييازات  عيين  �سمتييه  يف  البليييغ  والوفيياء،  والت�سحييية  ال�سييرف  رمييز  اجلي�ييش،  عيييد  اآب،  ميين  االأول 

�سييتليكم. التييي  االأجيييال  ومييع  عركييم  تتوقييف  وليين  م�سييت  عاًمييا  و�سييبعن  اأربعيية  منييذ  م�سييتمرة 

يييزال درعييه  الييذي كان اجلي�ييش وال  املا�سييي لال�سييتقالل«  اليييوم مييع »اليوبيييل  ال�سيييوف هييذا  تقليدكييم  يتزاميين 

اإر�سيياء دوليية القانييون واملوؤ�س�سييات وامل�سيياهم يف احلفيياظ علييى حقييوق  الواقييي وعينييه ال�سيياهرة، واحلري�ييش علييى 

املواطنيين علييى حييٍد �سييواء. املواطنيين كل 

العميياد جييوزاف عييون،  ميين  بقيييادة حكيميية  واأفييراًدا  ورتبيياء  �سباًطييا  وللجي�ييش  احلييارة،  التهييان  ولذويكييم  لكييم 

الوطنييية اجلامعيية  املنا�سييبة  اللبنانييين يف هييذه  بهييا، وجلميييع  �سييتلتحقون  التييي  واالأمنييية  الع�سييكرية  وللموؤ�س�سييات 

والنجيياح. التقييدم  بييدوام  التمنيييات  بامتييياز، 

فاإىل االأمام دوًما واأبًدا.





كلمة قائد اجلي�س العماد جوزاف عون

عنوانهييا  واملواطيين،  الوطيين  خدميية  يف  طويليية  م�سييرة  والوفيياء.  والت�سحييية  ال�سييرف  ميين  عاًمييا  و�سييبعون  اأربعيية 

االإ�سييرائيلي  العييدّو  عليهييا  يقييَو  ومل  الفيين،  اأو  احلييروب  رييياح  تك�سييرها  مل  �سلبيية  اإرادة  الييذات.  وبييذل  الكراميية 

واالإرهيياب املرتّب�ييش بنييا. اإنهييا اإرادة جي�سيينا، الييذي اأق�سييم جنييوده الدفيياع عيين وطنهييم مهمييا كانييت الت�سحيييات 

والتحّديييات.

ومدعيياة  اللبنانييين  اأنظييار  قبليية  الع�سييكرية  املوؤ�س�سيية  تبقييى  بيياأن  مّنييا  عهييد  وال�سييبعن،  الرابييع  جي�سيينا  عيييد  يف 

ثقتهييم  قييدر  علييى  �سيينبقى  الوطيين.  اأبنيياء  لييكل  اجلامييع  واحل�سيين  االأمييان  �سّمييام  تبقييى  بيياأن  ووعييد  فخرهييم، 

واإمنيياء... وازدهيياًرا  اأمًنييا  والوفيياء  والت�سحييية  ال�سييرف  يتحييّول  فالأجلهييم  وحمّبتهييم،  واآمالهييم 



اأمر اليوم

 اأّيها الع�شكريون

�سيينوات ميين ُعْميير املوؤ�س�سيية الع�سييكرية، �سييهدت الكثيير ميين املحطييات واالنت�سييارات وبع�ييش املييرارات، فلييم تاأخذنييا ن�سييوة الن�سيير، 

ومل تك�سييرنا بع�ييش العييرات، وكنييا ن�سييع ن�سييب اأعيننييا احلفيياظ علييى ال�سييلم االأهلييي والعي�ييش امل�سييرتك؛ وهييا نحيين اليييوم نوؤكييد 

باإيقيياظ  والتحري�ييش  ال�سييحن  للغيية  ن�سييمح  ليين  واأننييا  والت�سييرذم،  للفرقيية  اللبنانييين  بيين  مييكان  واأاّل  الييوراء،  اإىل  اإطالًقييا  عييودة  اأاّل 

الفتنيية.

اأّيها الع�شكريون

اإىل  ييا خمل�سيين للدميقراطييية، ت�سييعون  الد�سييتورية، فكنتييم حّرا�سً اإليكييم، وواكبتييم اال�سييتحقاقات  بالواجبييات املوكليية  لطاملييا نه�ستييم 

فتييم بهييا. هكييذا تعّلمنييا ميين املبييادئ التييي ن�سيياأنا عليهييا اأّن الغاييية االأوىل واالأخييرة هييي  هييدف وحيييد هييو اإجنيياح املهييام التييي ُكلِّ

اأداء الواجييب، وال اعتبييار الأي هييدف �سييخ�سي يف مركييز ميين هنييا اأو من�سييب ميين هنيياك.

اأّيها الع�شكريون

الع�سييكرين  العديييد ميين  ارتقييى  ا وعلييى مييدى عقييود  وبحييًرا وجييوًّ ا  بييرًّ لبنييان  �سيييادة  انتهيياك  ِعييْن يف  مُيْ االإ�سييرائيلي  العييدّو  يييزال  ال 

ومواجهيية  لييه  الت�سييدي  ويف  اأطماعييه  مواجهيية  يف  �سن�سييتمّر  وت�سحياتكييم  وبجهودكييم  املتكييّررة.  اعتدءاتييه  جييّراء  �سييهداء  واملدنييين 

االإرهيياب.

ييم  الق�سَ نحفييظ  واأن  ت�سحياتهييم،  م�سييتوى  علييى  نبقييى  اأن  مّنييا  وعهييد  واجلرحييى،  للمعّوقيين  وال�سييفاء  وال�سيير  لل�سييهداء،  الرحميية 

ال�سعوبييات. وعظمييت  الت�سحيييات  غلييت  مهمييا  امل�سييوؤولية  قييدر  علييى  ونكييون  االأمانيية  ون�سييون 

الريزة يف   ٣1/2019/7

  العماد عون قائد اجلي�س



برنامج احتفال 

عيد اجلي�س 2019

اإنتهاء و�سول املدعوين.

و�سول علم اجلي�ش.

و�سول اللواء الركن رئي�ش االأركان.

و�سول العماد قائد اجلي�ش.

و�سول معايل وزير الدفاع الوطني.

و�سول دولة رئي�ش جمل�ش الوزراء.

و�سول دولة رئي�ش جمل�ش النواب.

و�سول فخامة رئي�ش اجلمهورية.

• و�سع اإكليل من الزهر على الن�سب التذكاري ل�سهداء �سباط اجلي�ش.
• ا�ستعرا�ش القوى.

• ت�سليم برق الكلية احلربية.
• ت�سمية الدورة.
• قراءة املرا�سيم.
• ت�سليم ال�سيوف.

• ق�سم اليمن.
• كلمة فخامة رئي�ش اجلمهورية.

• عر�ش التحية.
• املغادرة.

• اأخذ �سورة تذكارية.
• حفل كوكتيل يف ردهة ال�سرف.

• مغادرة فخامة الرئي�ش وال�سلطات الر�سمية.
• مغادرة علم اجلي�ش.
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رئي�ش اجلمهوريية ال�سييخ ب�سيارة اخليوري ي�سّليم عليم اجليي�ش اإليى قائيد اجلي�ش 

اللواء فوؤاد �سهاب يف اآب ١٩٤٥

اأحد متارين العر�ش عام ١٩٤٣الوثيقة التاريخية عام ١٩٤١

اأول عر�ش ع�سكري اأمام وزارة الدفاع يف حمّلة املتحف يف  ١-٨-١٩٤٥



جالء اأول فرقة فرن�سية عن لبنان يف ٢٤ اآذار ١٩٤٦ رئي�ش اجلمهورية ب�سارة اخلوري خالل تد�سن بيت اجلندي اللبنان يف ٢٤-١١-١٩٤٥

رئي�ش اجلمهورية ب�سارة اخلوري ووزير الدفاع االأمر جمييد اإر�سيالن اأثنياء تنفييذ االحتفال بعيد ال�سهداء يف �ساحة الرج يف ٦-٥-١٩٤٦

مناورة للجي�ش يف ٣-٨-١٩٤٦



الرئي�ش فوؤاد �سهاب ينحني اأمام العلم اللبنانوزير الدفاع االأمر جميد اإر�سالن يف املالكية عام ١٩٤٨

زيارة الرئي�ش فوؤاد �سهاب اإىل �سن الفيل عام ١٩٦٣ الرئي�ش فوؤاد �سهاب يف عيد اال�ستقالل عام ١٩٦٢



اإ�ستقبال التالمذة اجلدد يف املدر�سة احلربية يف ١٩-١١-١٩٦٤�سورة تذكارية لتالمذة املدر�سة احلربية يف ٢٨-٨-١٩٦٤

الرئي�ش �سارل احللو والرئي�ش ر�سيد كرامي يف تخريج دورة ت�سحية وفاء عام ١٩٦٥



مرا�سم تكرمي العلم يف املدر�سة احلربية يف ٤-١٢-١٩٦٥

بناء ج�سر بيلي يف حملة القنطاري عام ١٩٦٦

جتربة �ساروخ اأرز عام ١٩٦٥

جولة العماد اإميل ب�ستان يف املدر�سة احلربية يف ٤-٥-١٩٦٦ 



العدوان االإ�سرائيلي على مطار بروت يف ٢٩-١٢-١٩٦٨مو�سيقى اجلي�ش يف حديقة ال�سنائع - بروت عام ١٩٦٦

العماد اإميل ب�ستان والعماد جان جنيم يتبادالن التهان مبنا�سبة عيد اجلي�ش عام ١٩٦٦



الرئي�ش �سارل احللو يقّلد اأحد ال�سباط املتخرجن �سيفه خالل عيد اجلي�ش عام ١٩٦٨

مهمة اإنقاذ املواطنن خالل ال�سيول يف منطقة بر اليا�ش -  البقاع عام ١٩٦٩

مبنى وزارة الدفاع - الرزة عام ١٩٦٨

اإ�سراب عمال الهاتف وت�سير العمل بوا�سطة اأفراد اجلي�ش - بروت يف ٢٩ ك١ عام ١٩٦٩



زيارة العماد جان جنيم اإىل قاعدة القليعات اجلوية عام ١٩٧٠جولة الرئي�ش �سارل احللو يف اجلنوب عام ١٩٧٠

عر�ش جّوي مبنا�سبة عيد اال�ستقالل عام ١٩٧١رماية م�سّفحات يف منطقة بعلبك عام ١٩٧٠



تخريج دورة مغاوير يف منطقة حمانا يف ٢٢-١٢-١٩٧٣عيد اجلي�ش عام ١٩٧٢

زيارة وزير الدفاع جوزيف �سكاف والعماد ا�سكندر غانيم اإىل احليدود اجلنوبيية يف زيارة العماد ا�سكندر غامن اإىل منطقة ال�سمال عام ١٩٧٥

٢٠-٢-١٩٧٥



جولة العماد حّنا �سعيد على الع�سكرين يف منطقة بروت يف ٣-١١-١٩٧٦

و�سع حجر االأ�سا�ش للم�ست�سفى الع�سكري املركزي عام ١٩٧٥



زيارة العماد فيكتور خوري اإىل اليمونة يف ٢١-٩-١٩٧٨و�سع اإكليل من الزهر على ن�سب اجلندي املجهول عام ١٩٧٧

عر�ش ع�سكري يف وزارة الدفاع - الرزة عام ١٩٧٩الرئي�ش اليا�ش �سركي�ش خالل عيد اجلي�ش عام ١٩٧٩



العماد ابراهيم طنو�ش يقّلد ال�سباط االأمركين اأو�سمة يف ٤-٦-١٩٨٣العماد ابراهيم طنو�ش اأثناء احتفال تقليد ال�سباط ال�سيوف يف ٦-٥-١٩٨٣

العماد ابراهيم طنو�ش ي�سيع اإكليياًل من الزهير عليى �سرييح اجلندي املجهيول يف 

٢-١١-١٩٨٣

زيارة الرئي�ش اأمن اجلمّيل اإىل وزارة الدفاع عام ١٩٨٤



اإجتماع املجل�ش الع�سكري عام ١٩٨٤الرئي�ش ر�سيد كرامي والعماد مي�سال عون واللواء ندمي حكيم عام ١٩٨٤

 اإحتفال عيد اجلي�ش يف وزارة الدفاع عام ١٩٨٥



العماد مي�سال عون يتفّقد مكتبه بعد تعّر�سه للق�سف عام ١٩٨٩

العماد مي�سال عون ي�سع اإكلياًل من الزهر على �سريح ال�سهداء عام ١٩٨٦

جولة العماد مي�سال عون يف �سنن وعيون ال�سيمان عام ١٩٨٧



حملة تنظيف يف منطقة دير القمر يف ٧-١٠-١٩٩٤جولة العماد اإميل حلود يف اجلنوب اأثناء العدوان االإ�سرائيلي عام ١٩٩٣

اإنت�سار اجلي�ش عام ١٩٩٤اآلية من اجلي�ش تقوم باأعمال تاأهيل يف منطقة عاليه يف ٧-١١-١٩٩٤



اإ�ستقبال البابا يف ١٠-٥-١٩٩٧ عناقيد الغ�سب عام ١٩٩٦

جولة العماد اإميل حلود يف البقاع الغربي يف ٢٥-٩-١٩٩٧عيد اال�ستقالل عام ١٩٩٧ 



اأحداث ال�سنية عام ٢٠٠٠

التحرير عام ٢٠٠٠

جولة العماد مي�سال �سليمان يف البقاع يف ١٣-٤-٢٠٠٠

عدوان متوز عام ٢٠٠٦



اإخالء عائالت االإرهابين من خمّيم نهر البارد يف اآب ٢٠٠٧

اإنت�سار اجلي�ش يف اجلنوب عام ٢٠٠٦ عدوان متوز عام ٢٠٠٦

اللواء الركن ال�سهيد فرن�سوا احلاج مدير العمليات يف معركة نهر البارد عام ٢٠٠٧



اأحداث طرابل�ش عام ٢٠١٣ اإ�ستقبال البابا يف ١٣-٩-٢٠١٢

جولة العماد جان قهوجي يف اجلنوب يف ٢٣-١٢-٢٠١٣اأحداث عرا عام ٢٠١٣



اأحداث عر�سال عام ٢٠١٤

رئي�ش احلكومة �سعد احلريري متفّقًدا غرفة عمليات القيادة ليلة راأ�ش ال�سنة عام ٢٠١٦اإ�ستالم طائرة �سي�سنا عام ٢٠١٦

اأحداث طرابل�ش عام ٢٠١٤



جولة رئي�ش احلكومة �سعد احلريري برفقة العماد جوزاف عون يف عر�سال عام ٢٠١٧معركة فجر اجلرود عام ٢٠١٧

تقليد الوحدات امل�ساركة يف معركة فجر اجلرود اأو�سمة احلرب عام ٢٠١٧تكرمي الوحدات امل�ساركة يف معركة فجر اجلرود يف ١٦-٩-٢٠١٧



مرا�سيم تكرييم  الع�سكيرين ال�سهيداء املخطوفين خيالل اأحيداث عر�سيال يف وزارة الدفاع عام ٢٠١٧

خالل حفل اإزاحة ال�ستار عن الن�سيب التذكياري لال�ستقيالل 

يف عييد اال�ستقيالل ٧٥ يف الرزة عام ٢٠١٨








