


برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون وحضوره، وفي مناسبة الذكرى الـ74 لعيد الجيش، نّظمت 
مديرية التوجيه معرض ذاكرة الجيش الذي تضّمن مجموعة من الصور عن الجيش اللبناني منذ مئة 

عام تقريًبا.
َشّكل المعرض تخليًدا لذاكرة المؤسسة العسكرية وضّم صوًرا من التاريخ القديم والحديث، وجّسدت 
حفل  بدأ  للجيش.  وانتصارات  تضحيات  تخّللتها  التي  الوطنية  المحطات  من  محطة  فيه  صورة  كل 
االعتزاز  هي  المعرض  من  الرسالة  أّن  فيها  أّكد  قانصو  علي  العميد  التوجيه  لمدير  بكلمٍة  االفتتاح 
بالماضي وإشراقة نحو ما يمكن أن يكون عليه مستقبل المؤسسة العسكرية. بعدها جال الحضور في 

أرجاء المعرض واستمعوا إلى شرح من قائد الجيش وكبار الضباط حول مضمون الصور ورمزيتها.

زمن األمل والحلم
أخَذنا المعرض الى مكان آخر، إلى الزمن الجميل واألمل والحلم بلبنان أفضل، هكذا ُتختصر انطباعات 
بعّزه ومجده. يتساءلون  الوطن  بالفخر، فهذا جيش  نراهم يشعرون  أعينهم،  إلى  الحضور. وبالنظر 
بتعّجٍب عن سالحه الجوي إذ يشاهدون صور طائراته من العام 1969، فيجيبهم أحد الضباط بأّن 

الجيش امتلك في الخمسينيات من القرن الماضي أفضل سالح جوي في المنطقة...
زائر آخر استوقفته صورة لعناصر الجيش يعملون في شركة الكهرباء في العام 1966 بدل العّمال 
ويضحك   ،»24/24« تصبح  الكهرباء  عّل  نفسه،  بالعمل  يقوم  اليوم  »ليته  قائاًل  فيعّلق  المضربين، 

الجميع.
مئات الصور باألبيض واألسود جّسدت مرحلة والدة الجيش اللبناني، وأبرز المحطات التي مّر بها، 
هذه  بين  المشترك  والجامع  اللبنانية،  الحرب  ومرحلة  اإلسرائيلي،  العدو  مع  المواجهات  إلى  وصواًل 
المحطات ذهاب الجميع، وخروج الجيش وحده واستمراره األقوى، باألبيض دون األسود: هكذا عّلق 

أحد الصحافيين في أثناء التقاطه لبعض الصور.

معرض »ذاكرة الجيش« 
المستقبل بعدسة التاريخ

ّلَق عند مدخل مركز بيال للمعارض حيث أقيم معرض صور بعنوان ذاكرة  على َعَلم لبناني كبير عُّ
الجيش، نقرأ تحيات من قادة ونواب وساسة ومواطنين زاروا المعرض وكتبوا كلمات الشرف والوفاء 
لجيشهم. صالة كبيرة تحّولت إلى كادر كبير، حمل صورة واحدة، صورة الجيش اللبناني، المؤسسة 

الفتية بسّن الـ74. 

تنسيق الصور: هاني قازانإعداد: أمير الهلّيل



هكذا كان وهكذا سيكون
تتوالى األحاديث والجوالت، ويتوّقف الحضور أمام صورة من العام 1988، العمادان في صورة واحدة، قائد الجيش 

األسبق فخامة الرئيس العماد ميشال عون يسّلم على قائد الجيش الحالي، المالزم أول في حينه، العماد جوزاف عون، 
في أثناء زيارته لفوج المغاوير...

هكذا كان الجيش، هكذا هو اليوم، وأكثر من ذلك سيكون في المستقبل. غد الوطن، وبفضل جيشه، سيتجلى من 
دون شك، بصورٍة أفضل، مأخوذة بعدسة األيام الحالية التي ستتحول بدورها إلى تاريخ ناصع... 

وفرح،  وإنماء  وحــروب  وأمــن  »عسكر 
الجيل  نحن  ندركها  َجماعية  ذاكـــرة 
حكًما  سيستفيد  الجديد  الجيل  السابق، 
ماضي  إلى  والتعّرف  المعرض  زيارة  من 
الــنــائــب فريد  ــف  جــيــشــه«، هــكــذا وص
واقترح  الجيش  ذاكرة  معرض  البستاني 
الجيش  ألّن  الوطن  بــذاكــرة  تسميته 

والوطن يسيران متوازيين...

خليل  أبي  سيزار  النائب  لفت 
الوحدة  الجيش هو رمز  أّن  إلى 
لنا  تقوله  مــا  هــذا  الوطنية، 
لنا  يقوله  ما  وهذا  هنا،  الصور 

التاريخ والواقع.

قائاًل:  عّلق  عاصي  بو  بيار  الوزير 
خالل  من  بلبنان  باإليمان  مستمرون 
الصور  إلـى  أنُظر  اللبناني«،  الجيش 

»وبيكبر قلبي«.

مرعب،  الدكتور حسن  الشيخ 

ممثل سماحة مفتي الجمهورية 

الشيخ عبد اللطيف دريان، وّجه 

الدعاء والصالة لحفظ الجيش، 

في  الصور  بعض  إلى  مشيًرا 

مراحل صعبة من تاريخ الوطن 

ما  الجيش  »لــوال  يقول:  فيما 

كان بقي لبنان«...

قائد  كول،  ديل  ستيفانو  المؤقتة اللواء  المتحدة  األمــم  على الجنود في الصور، إّنهم يعلمون أّنكم كنتم هكذا، أنظر إلى أعين في لبنان: »رائع، لم أتصور يوًما قــوات  الملقاة  المسؤولية  هو شريكنا االستراتيجي«...عاتقهم... أجّدد َقولي بأّن الجيش حجم 

الخالق  عبد  ســامــي  الشيخ 

ممثل سماحة شيخ العقل الشيخ 

الثقة  عن  أعــرب  حسن،  نعيم 

إلى  الفًتا  العسكرية،  بالمؤسسة 

من  تاريخًيا  المتظّهر  الــَوعــي 

خالل ما ُيعرض هنا اليوم.

قالوا في المعرض



للعبرة والتاريخ... 

ألّن من ليس له ماٍض لن يكون له حاضر ومستقبل، كان نفض الغبار عن ذاكرة الجيش التي اختصرت بمجموعٍة 
من الصور مسيرة 74 عاًما من البذل والعرق والدم، مجّسدة معاني وطنية مشرقة، ومتوّقفة أمام محطات بارزة 
من تاريخ لبنان، أثبتت خاللها المؤسسة العسكرية أّنها العمود الفقري للوطن والضامن الستقراره والداعم إلنمائه 

وتطوره. هكذا ولد معرض »ذاكرة الجيش«. 

»ذاكرة الجيش« 
كي ال ننسى

إعداد: ميشال نصر  



المدعوين،  تُحل دون حضور  لم  المرتفعة  الحرارة  درجات 
البيال  في  المعارض  مركز  إلى  ومدنيين،  عسكريين  من 
في  تؤثر  لم  مشددة،  أمنية  تدابير  وسط  الشباك  فرن   -
حركة السير خارج المعرض وفي محيطه. حّر ورطوبة تغّلب 
تكّفل  التي  والعصير،  الشراب  بأكواب  المشاركون  عليهما 
اكتمال  انتظار  في  بتقديمها،  اليرزة  ضباط  نادي  فريق 
وصول الرسميين، فيما َتوّزع الزوار حلقاٍت حلقات يتبادلون 
واآلخر  الحين  بين  قطعها  التـي  والذكريـات،  األحاديـث 
وممثلـي  الحفـل  براعـي  مرّحبـة  الجيـش  موسيقــى  صوت 

الرؤسـاء.
ودخوله  الجيش  قائد  عون  جــوزاف  العماد  وصــول  مع 
من  المدعوين  على  التحية  ملقًيا  الخارجية،  المعرض  باحة 
شخصيات رسمية ودينية وإعالمية وهيئات أهلية وملحقين 
الضباط،  من  كبير  عدد  إلى  الــدول  من  لعدٍد  عسكريين 
على وقع األناشيد واألغاني العسكرية، اكتملت التحضيرات، 
مراسم  وقع  على  الثالثة،  الرؤساء  ممثلي  وصول  ليتوالى 
التكريم التي قدمتها ثلة من موسيقى الجيش: وزير الدفاع 
العماد  الجمهورية  رئيس  ممثاًل  صعب  بو  الياس  الوطني 
المجلس  رئيس  ممثاًل  خواجة  محمد  والنائب  عون،  ميشال 
رئيس  ممثلة  الطبش  روال  والنائب  ــّري،  ب نبيه  النيابي 

الحكومة سعد الحريري.

قطع حساب عسكري
ممثلو  إليها  جلس  التي  الرسمية  المنصة  مقابل  من 
يتوسطهم  الروحية،  العائالت  وممثلو  الثالثة  الرؤساء 
العميد  التوجيه  مدير  اعتلى  القائد،  العماد  االحتفال  راعي 

ملقًيا  والجيش،  لبنان  علما  به  يحيط  المنبر،  قانصو  علي 
بكلماٍت  المناسبة  رسالة  مختصًرا  بالضيوف،  مرحًبا  كلمته 
الذاكرة  في  خلدت  قد  الجيش  إنجازات  كانت  »إذا  معّبرة: 
لتلك  أن يكون تجسيًدا  المعرض  لهذا  أردنا  فقد  الوطنية، 
اإلنجازات، بحيث تمثل كل صورة اللحظة التي ُأخذت فيها، 
وتشكل نقطة عبور من الحاضر إلى ذاكرة الماضي، وُترينا 

عز ماضينا وحاضرنا«.
رسالة اعتزاز بالماضي، إخالص للمبادئ الوطنية، وإصرار 
حملت  ومؤسساتها،  الدولة  بناء  طريق  في  المضي  على 
التساؤالت  على  واضًحا  رًدا  سطورها،  وبين  طياتها  في 
عن التوقيت الذي هو أبعد من مناسبة عيد، إذ جاء ليقدم 
 74 عن  عسكري«  حساب  »قطع  اللبنانيين  للمكلفين 
العسكرية  المؤسسة  جانب  إلى  خاللها  وقفوا  مرت  سنة 
العزائم، وإن  العزم  مستثمرين فيها، فكانت على قدر أهل 
اختارت أن تكون الصامت األكبر في معظم األحيان، مؤكدة 

دوًما بقاءها على درب الشرف والتضحية والوفاء.
مخزوًنا  اعتباره  على  والزائرون  المنظمون  ُيجمع  معرض 
المؤسسة،  ذاكرة  من  األهمية  بالغة  جوانب  يحفظ  ثقافًيا 

للبنانيين  تتيح  وفرصة  للشباب،  تاريخية  ومرجعية 
معايشة عملية البناء المتدرج للجيش، ومسيرة متراكمة 
التدريب واإلمكانات والخبرات، وتحّول المؤسسة من 
الكفاءات،  متنوع  قادر  جيش  إلى  العود  طري  جيش 
وعسكريين  متخصصة،  وحــدات  صفوفه  في  يضم 

على درجة عالية من الكفاءة والمناقبية واالنضباط.
التوجيه  ومدير  القائد  ترحيب  حفاوة  كانت  وإذا 

التوجيه  ضباط  تنفيذ  مع  الفتة،  بدت  قد  بزوارهما 

مدير التوجيه ملقًيا كلمته افتتاح المعرض



بين  تكتًيا  »انــتــشــاًرا«  المنظمين،  مــن  وعسكرييها، 
الفًتـا  بـدا  فقـد  الوضـع،  مقتضيـات  وفق  »المشاهدين«، 
بصورتـه  العماد  فخامة  األول«  »العسكـري  استقبـال  أكثـر 
الرسميـة متوسطـة صـوًرا من مختلـف مراحـل حياتـه مـن 
مـروًرا   ،19٥8 سنـة  شهاب«  »هنـري  دورة  تخـّرج  يـوم 
باستالمـه إمـرة اليـرزة سنـة 1984، وصـواًل إلـى انتخابـه 
الجيـش  قـادة  صور  إلـى  بسرعـة  تعـود  أن  قبـل  رئيًسـا، 

طوال السنـوات الـ7٥ لالستقـالل.

مئة عام في خمس لوحات
من  أكثر  من  المنتقاة  الـ6٥٠  الصور  بين  الرحلة 
فيه  تستعيد  آخر،  عالم  إلى  تأخذك  صورة،   2٠٠٠
خبايا  في  الكثير  منها  وعلق  سمعتها  أخبار  شريط 
العسكر  عمر  من  عام  مئة  مختصرة  وزواياه،  »المخ« 
في لبنان، موزعة في خمس »لوحات«، تحّكمت بها إلى 

حد ما جغرافية المكان.

قبل أن تصحو من »عظمة« ما شاهدته، تخطفك مجموعة 
في  الحربية  المدرسة  إنشاء  زمن  إلى  تعود  إضافية  صور 
وتالمذة  الحربية.  الكلية  تصبح  أن  قبل  وتطورها،  سوريا 
الكلية كانوا من أبرز المشاركين في عروض االستقالل إلى 
التي  الجيش  قطع  مختلف  ومؤللة من  راجلة  وحدات  جانب 

توالى إنشاؤها منذ 194٥ إلى اليوم.
ذهبية  مرحلة  على  الصور  من  المجموعة  هذه  تشهد 
فيما  العسكري،  الزي  تطّور  ترينا  وهي  لبنان،  تاريخ  من 
في  تقدًما  األكثر  الجو  سالح  بطائرات  »معجوقة«  السماء 
وبينها  توكانو  السوبر  إلى  الميستر  من  يومها،  المنطقة 
الفوغا ماجيستر والهوكر هانتر والميراج، إلى جانب أسطول 
طوافات من اآللويت 1 و2 و٣، أوغستابيل، بوما، هيواوي 

1 و2، وغازيل.
استخدمتها  األحجام  مختلف  من  عسكرية  وسيارات  آليات 
المهمات  آالف  عشرات  تنفيذ  في  العسكرية  الــوحــدات 
أبرز  ومن  والهجومية.  والدفاعية  واإلنسانية  اإلنمائية 



الصور واحدة ألطم يعود إلى معركة المالكية )1948( خالل 
مواجهة جيش العدو اإلسرائيلي. 

فيليب  األمير  زيــارات  صور  عند  بانتباه  الزائرون  يتوقف 
والبابا   ،)1997( الثاني  بولس  يوحنا  القديس  والبابا 

بندكتوس )2٠12( إلى لبنان.

من الضنية إلى فجر الجرود
وألّنهم أصحاب العيد األساسيون، كانت لهم زاوية خاصة 
مجموعة  صور  منها  كل  حمل  »بوسترات«  ستة  تضمنت 
البارد  ونهر   )2٠٠6( تموز  وحرب   )2٠٠٠( الضنية  شهداء: 
الجرود«  و»فجر   ،)2٠14( وعرسال   )2٠1٣( وعبرا   )2٠٠7(
)2٠17(. صور كانت عربون تقدير ألولئك الذين سقطوا في 
مواجهة اإلرهاب وأصحاب األفكار الظالمية، وبفضل الجيش 

إعادة  في  اليرزة  نجحت  بينما  رهاناتهم،  خسروا  اللبناني 
أيقونات دير معلوال إلى راهباته. 

وقبل أن تغادر »القبة البيضاء« التي احتضنت تاريًخا طوياًل 
القماش  رقعة  على  تخط  أن  من  لك  بد  ال  التضحيات،  من 
التي سقتها الدماء الزكية لتزهر األرزة الخضراء في وسطها، 

كلمات تختصر ما اختلج قلبك واعتصر عقلك من مشاعر 
وأفكار.

بقناعٍة  المعرض  زوار  من  اللبنانيون  خرج  هكذا 
راسخة بأّن كّل مرحلة أمن وازدهار في تاريخ الوطن 
والقوي،  القادر  الجيش  على  أساسي  بشكٍل  ارتكزت 
»فمسيرة الجيش ترافقت مع مسيرة لبنان، ويكاد ال 
ُيذكر أحدهما دون ذكر اآلخر«، على ما قال العميد 

قانصو.

ممثلو الرؤساء الثالثة وقائد الجيش يوّقعون على العلم



كما عند دخوله وحرصه على مصافحة الموجودين، كذلك 
عند المغادرة قام العماد جوزاف عون بإلقاء التحية والسالم 
قبل  مكتبه،  بأركان  محاًطا  حاضرين  من  تبّقى  من  على 
مدفعين  حماية  تحت  الخضراء«،  »الساحة  تارًكا  يغادر  أن 
رمزية،  كبادرٍة  التنفية  مديرية  من  ُأحضرتا  ومصفحتين 
ولحلقات حوارية ضمت مجموعات من الضيوف أجمعت على 

اإلشادة بما أنجزته مديرية التوجيه بسرعٍة قياسية.

عسكر وإنماء وفرح
»ذاكرة  معرض  من  للجيش،  والسبعين  الرابع  العيد  في 
معو  عّيد  جيشك  »بتحب  احتفال  إلى  البيال،  في  الجيش« 
عيدو« في ساحة النجمة، مسافة قصيرة جغرافًيا، لها جذور 
التاريخ. مسافة حافلة بالعسكر واألمن واإلنماء والفرح،  في 
واحد  وبثابٍت  والعثرات،  المرارات  واالنتصارات،  بالتجاذبات 

»بدكن تحافظوا عا لبنان حافظوا عا جيشو«..

إلى اللقاء
آب ٢٠٢٠ اليوبيل الماسي للمؤسسة العسكرية، موعـد جديد وعهـد ووعد بمعـرٍض 

يليـق بالمناسبـة وبالتضحيات... 
فإلى اللقاء في العـام المقبل لنقلب مًعا صفحات من تاريخ يشع مجًدا، لنعيد اللمعة 

لصور ترك الزمن أثره عليها اصفراًرا... صـور انطبعت في ذاكـرة آبـاء وأجـداد
وها هي تعود لتحيي الحاضر.



وثيقة الشرف التي وّقعها ضباط لبنانيون





أول عرض عسكري امام وزارة الدفاع - المتحف -١-٨-١٩4٥

استقبال في السراي بمناسبة عيد النصر ١٨ آب ١٩4٥

 دورة النصر في ثكنة فخر الدين ٢٩-٩-١٩4٥
رئيس الجمهورية بشارة الخوري واالمير مجيد ارسالن

MACCHI SAVOIA

HARVORDDOVE



جالء اول فرقة فرنسية عن لبنان ٢4 آذار ١٩4١

االستقالل في ساحة البرج -١٩4٦

 رئيس الجمهورية بشارة الخوري
في تدشين بيت الجندي اللبناني ٢4-١١-١٩4٥

الرئيس بشارة الخوري واألمير مجيد ارسالن 
في عيد االستقالل في ساحة البرج - ١٩4٦

عيد الشهداء في ساحة البرج ٦-٥-١٩4٦ عيد االستقالل في ساحة البرج - ١٩4٦

رئيس الجمهورية بشارة الخوري واألمير مجيد ارسالن اثناء مناورة للجيش ١٣-٨-١٩4٦



دبابات الشرف في عرض عسكري في شارع فؤاد االمل 
وقد ظهرت طائرة سافوي محلقة ١٩٥٣

جنود امام اطم للعدو في المالكية
 بعد ان احتلها الفوج الثالث ١٩4٨

زيارة الملك فيصل إلى لبنان ٥-١٠-١٩4٦

العرض العسكري بمناسبة االستقالل ٢٢-١١-١٩4٦

صور من معركة المالكية

 حضيرة الهاون ٦٠ ملم من السرية الثانية للفوج الخامس مشتركة
في تطويق بريتال ١٩٥٢

رئيس الجمهورية كميل شمعون في عيد االستقالل ١٩٥4



تخريج ضباط ١٩٥٥

الرئيس فؤاد شهاب والرئيس رشيد كرامي في عيد االستقالل ١٩٦٢

اطالق صاروخ هنيبعل ٢١-٩-١٩٦4 استالم الطوفات الوويت ٣ في مطار بيروت ١٩٦٣

اطالق صواريخ األرز ١٩٦٥

موسيقى الجيش في حديقة الصنائع - بيروت ١٩٦٦الجيش في شركة الكهرباء ١٩٦٦

تسليم طائرة سافوي االيطالية - رياق ١٩٦٦



زيارة االمير فيليب زوج ملكة انكلترا للقائد االعلى ١٩٦7بناء حاجز من أكياس الرمل على ضفاف نهر بيروت ٢١-٣-١٩٦7

زيارة السفينة الفرنسية للبنان - بيروت ١٩٦٨

قصف المطار ٢٩-١٢-١٩٦٨ العدوان االسرائيلي على مطار بيروت ٢٩-١٢-١٩٦٨

سقوط طوافة للجيش ٣-١١-١٩٦٩مضاد للطيران ١٩٦٩

تركيب جسر حديدي فوق تقاطع فؤاد شهاب ٢٠-١٠-١٩٦7



اإلعتداء االسرائيلي على العرقوب ١٩7٠

زيارة العماد جان نجيم إلى قاعدة القليعات الجوية ١٩7٠

اليوبيل الذهبي للمدرسة الحربية ٢٠ حزيران ١٩7٢

جولة للعماد حنا سعيد على العسكريين وضع حجر األساس للمستشفى العسكري المركزي ١٩7٥
في بيروت ٣-١١-١٩7٦

زيارة العماد اسكندر غانم إلى منطقة الشمال ١٩74

استقالل ١٩7١

جولة الرئيس شارل الحلو الى الجنوب ١٩7٠



عيد الجيش ١٩7٩

تدريب مشترك بين الجيش والمارينز ٢٥-7-١٩٨٣

اجتماع للمجلس العسكري ١٩٨4

تسليم وتسلم بين العماد ابراهيم طنوس 
والعماد ميشال عون ٢٥-٦-١٩٨4

العماد ميشال عون يتفقد مكتبه بعد القصف ١٩٨٩احتفال بعيد الجيش في وزارة الدفاع ١٩٨٥

تسلم قيادة الجيش ٨-١٢-١٩٨٢

انتشار الجيش في بيروت ٣-٩-١٩٨٣



جولة العماد إميل لحود إلى الجنوب ١٩٩١

زيارة البابا إلى لبنان ١٠-٥-١٩٩7

الضنية ٢٠٠٠

تحرير الجنوب  ٢٠٠٠ 

اضرار القصف االسرائيلي في محطة بصاليم ٢٠٠٠

آثار القصف في مركز العبدة ٢٠٠٦

حملة تشجير ١٩٩4



قصف مركز ٢٢ لواء المشاة الثاني - الجنوب ٢٠٠٦

عودة األهالي إلى الجنوب اللبناني عام ٢٠٠٦ بعد عدوان تموز

نهر البارد ٢٠٠7انتشار الجيش في الجنوب ٢٠٠٦

أعمال إغاثة  عودة الجيش من معارك نهر البارد ٢٠٠7

مد جسور حديدية بعد العدوان االسرائيلي من قبل الجيش اللبناني

اثار القصف في فوج األشغال ٢٠٠٦



ازالة ألغام

رش مبيدات في البقاع ٢٩-٣-٢٠١٠

اتالف الممنوعات

زيارة البابا الى لبنان ١٣-٩-٢٠١٢

تنظيف الشاطئ ٢٠١٠

تنظيف قالع ٢٠١١

أحداث عبرا ٢٠١٣

أحداث العديسة ٢٠١٠



أحداث طرابلس ٢٠١٣

أحداث عرسال ٢٠١4

زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري 
إلى غرفة عمليات قيادة الجيش ٢٠١٦

إستالم طائرات سيسنا ١٩-١٢-٢٠١٦

زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى غرفة عمليات قيادة التعاون العسكري المدني
الجيش ١7-٥-٢٠١7 أثناء إعالن معركة »فجر الجرود«

جولة العماد جان قهوجي إلى الجنوب ٢٣-١٢-٢٠١٣



مناورة الكلية الحربية في ١٢-٢٠١7-7

معركة فجر الجرود ٢٠١7

تكريم جثامين شهداء عرسال في وزارة الدفاع ٨-٩-٢٠١7

تسلم أيقونات دير معلوال ١-١٢-٢٠١7

جولة الرئيس سعد الحريري  إلى رأس بعلبك أثناء معركة فجر الجرود

مراسم تكريم شهداء عرسال في وزارة الدفاع ٨-٩-٢٠١7

تكريم الوحدات التي شاركت في معركة فجر الجرود ١٦-٩-٢٠١7

توزيع هدايا ألبناء شهداء الجيش في وزارة الدفاع ٦-١٢-٢٠١7



اإلناث في الجيش

إزاحة الستار عن النصب التذكاري
 في وزارة الدفاع بمناسبة العيد 7٥ لالستقالل

المالزم ميشال عون يتسلم سيف التخرج من الرئيس فؤاد شهاب

العماد ميشال عون مصافًحا المالزم أول جوزاف عون




