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كلمة فخامة رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال عون

 لال�ستقالل رجال عربوا التاريخ يوم وقفوا يف وجه الظلم وانتزعوا احلرية. وعلى امتداد عقود بات للوطن 

�سياج خم�سب بالت�سحيات، ومر�سوم بدماء الأبطال. لكم يا ابناء املوؤ�س�سة الع�سكرية قلوب اللبنانيني، 

باأن ل عزة  واأر�سكم، وحافظتم على �رشف ر�سالتكم واميانكم  اأنتم يا من �سهرتهم ل�سون كرامة اهلكم 

لوطن ل ترفعه ال�سهادة، ول ا�ستقالل من دون �سعلة الوفاء تنقلونها من جيل اإىل جيل.

العوا�سف والتحديات،  الأمنية، ال�سمانة يف وجه  اإخوتكم يف باقي املوؤ�س�سات  الع�سكريون، مع  اأيها  اأنتم 

ومر�ساة الأمان جلميع اللبنانيني الذين منحوكم ثقتهم، وائتمنوكم على اأحالمهم وحقوقهم والتطلعات.

واليوم، اإذ نحتفل بالعيد اخلام�س وال�سبعني لال�ستقالل، ن�سع بني اأيديكم هذه الذكرى الوطنية الأكرث 

اأيقونة للحرية،  عمقاً ودللة يف وجدان ال�سعب، لت�سخوا فيها من جديد روح العنفوان، وحتافظوا عليها 



يوبيل لبنان

و�سمانة  لر�سالة لبنان يف حميطه والعامل، وجلذوره احل�سارية والثقافية املمتدة على اآلف ال�سنني.

اأعدكم باأن اأظل لكم ال�سند والراعي الأمني، واأنا من خربت احلياة الع�سكرية، وت�رشبت منها املعنى الأ�سمى 

لل�رشف والت�سحية والوفاء.

معكم نحول ال�ستقالل اىل اأمل ووعد بالنهو�س �سوب غد �سي�رشق حتماً نا�سعاً بال�سالم والزدهار والأ�سالة، 

على قيا�س تطلعات اللبنانيني.    

العماد مي�سال عون

رئي�س اجلمهورية اللبنانية
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كلمة معايل وزير الدفاع الوطني يعقوب ريا�س ال�رصاف

وا وت�سامنوا وتوّحدوا حتت راية احلرية واحلق، 
ّ
 اأ�رش

ٍ
كربنا ونحن ن�سمع حكاية ال�ستقالل، حكاية الن�سال والتوق اإىل احلرية حكايَة اأجداٍد واآباء

لينبثق ال�ستقالل بعد خما�س الثورة وُت�رشق �سم�س احلرية يف 22 ت�رشين الثاين 1943، لُيوؤرَّخ هذا اليوم لي�س لالحتفال وح�سب، بل عربة لنا 

ولأولدنا من بعدنا؛ ومنا�سبة لغر�س روح املواطنة وحب الوطن يف قلوب الأجيال. فال وطٌن من دون �سعٍب يريد الوطن، والإن�سان من دون 

وطن هو جمرد لجٍئ تائٍه يف بحر هذه الغرباء.

يف هذا اليوم، ناأمل اأن تكون الذكرى اخلام�سة وال�سبعني لال�ستقالل، حمطة للتالقي واحلوار والت�سامن وتغليب النتماء الوطني فوق كل 

اعتبار وانتماء اآخر؛ ل�سيما يف هذه املرحلة الدقيقة واحل�سا�سة التي مير بها لبنان، و�سط اأزمات تع�سف مبنطقتنا وتدور من حولنا، حماولة 

زعزعة وحدتنا لتزرع النق�سامات يف اأر�سنا.

اأن ن�سون ا�ستقالل الوطن ونحافظ على هويتنا، يعني اأن نردع كّل يد غريبة حتاول بّث التفرقة، وجنعل من وحدتنا ح�سناً منيعاً اأمام الأطماع 

اخلارجية، التي حتاول اخرتاق جدار الوطن لإ�سعافه. ول يجب اأن نن�سى وجود عدّو ل يخفي نيته واأطماعه باأر�سنا وثرواتنا، يرتب�س بنا، يراقبنا 

وينتهك يومياً �سيادتنا.

ول بّد لنا، اأن نقدر عالياً، ما تقوم به املوؤ�س�سة الع�سكرية يف �سبيل احلفاظ على الأمن وال�ستقرار، واأن ننّوه بالإجنازات املتتالية، التي حققها 

جنود جي�سنا الأبطال. فاجلي�س اللبناين، اأثبت اأنه احل�سن احل�سني، الذي لن ي�سمح لأيٍّ كان، بالعبث باأمن البلد وا�ستقراره.

ولل�سهداء الذين حموا بدمائهم الأرزة لتبقى، كّل الإجالل والتقدير؛ يا من دخلتم التاريخ، واأعطيتم در�ساً يف الإميان واملحبة، وقدمتم اأ�سمى 

اآيات الت�سحية وبذل النف�س، ووهبتم اأرواحكم ليحيا الوطن �سيداً حراً م�ستقالً..

يف هذه الذكرى، التي يلتقي فيها التاريخ وامل�ستقبل يف حلظة حا�رشٍ، علينا اأن نعي اأننا نحن »�سعب لبنان العظيم«، ن�ستطيع معاً النهو�س 

بالوطن واقت�ساده، وتخطي الأزمات كافًة واإيقاف ثقافة الف�ساد، التي تف�ّست يف ال�سنوات املا�سية، فقط اإن توّفرت لنا النية وتوحدنا معاً 

لنتهاز الفر�سة ال�سانحة اأمامنا، لن�سبك الأيادي ول نفلتها من اأجل خري لبنان.

ختاماً، اأدام اهلل على وطننا الغايل نعمة الأمن والأمان، ودوام التقدم والزدهار، وكل عام والوطن وقائد الوطن واجلي�س باألف خري.
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كلمة قائد اجلي�س العماد جوزاف عون

ال�ستقالل هو ثمرة م�سار طويل من الن�سال رف�ساً لالحتالل، يحمل يف معناه قيم الوطنية والت�سحية. هو 

د يوم نحتفل به، اإنه تاريخ من البطولت واملحطات اخلالدة.
ّ
لي�س جمر

22 ت�رشين الثاين هو يوم م�رشق يف �سجل لبنان، توّحد خالله اللبنانيون من خمتلف الأطياف واملناطق يف 

�سبيل الدفاع عن لبنان �سيداً حراً م�ستقالً، فكان لهم ما اأرادوا، بف�سل حّبهم لوطنهم واإميانهم به.

ونحن نحتفل اليوم بالذكرى الـ 75 ل�ستقالل لبنان، علينا جميعاً، م�سوؤولني ومواطنني، اأن نتعاون معاً من 

اأجل املحافظة على هذا الإجناز الوطني، وحت�سينه يف وجه كل التحديات لأن وطننا ي�ستحق منا كل الوفاء 

والت�سحية.
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اأمر اليوم

اأيها الع�شكريون

نحتفل اليوم بعيد ال�ستقالل هذا العام يف يوبيلِه املا�سي، ويف هذه الذكرى املجيدة اأكرث من در�س وعربة، اإذ اإّن �سمود لبنان يف وجه العوا�سف واملحن طوال تلك احلقبة 

املديدة من الزمن، يثبت ب�سكٍل قاطع اأن بزوغ فجر ال�ستقالل يف الثاين والع�رشين من �سهر ت�رشين الثاين من العام 1943، مل يكن وليد تقاطع ظروف اإقليمية ودولية 

موؤاتية فح�سب، بل هو يف جوهره ثمرة ن�سال اللبنانيني يف وجه الحتاللت والو�سايات الأجنبية، وفعل اإميانهم الرا�سخ بهذا الوطن و�سعيهم الدوؤوب اإىل حتقيق هوية 

وطنية جامعة، فريدة يف منوذجها الثقايف واحل�ساري الرائد. كذلك فاإن جي�سكم الذي ن�ساأ من رحم ال�ستقالل، اأثبت على امتداد م�سريته ول يزال، اإنه جدير باحلفاظ على 

هذه الأمانة، فلم يبخل حلظًة يف بذل قوافل ال�سهداء واجلرحى على مذبح الوطن، دفاعاً عن وحدته و�سيادته و�سالمة اأرا�سيه.

اأيها الع�شكريون

اإّن التاريخ حمطات، وبع�س املحطات تاريخ بحّد ذاتها، واليوم ت�سّطرون بحرب الدم والت�سحية �سفحات م�رشقة يف تاريخ لبنان املعا�رش. ففي زمن التحولت وال�رشاعات 

الدولية الكربى، تثابرون على جهوزيتكم عند احلدود اجلنوبية، لإحباط خمططات العدو الإ�رشائيلي وتهديداته، وحماولته و�سع اليد على جزء من اأر�سنا وثرواتنا النفطية. 

فا�ستمروا على ما داأبتم عليه، مت�سّلحني بحقكم املقد�س يف الذود عن ترابكم و�سعبكم، بالتن�سيق والتعاون مع قوات الأمم املتحدة املوؤقتة اإىل جانبكم تطبيقاً للقرار 

1701 ومندرجاته، ما يزيد من �سمودكم وقدرتكم على مواجهة هذا العدو، وف�سح خروقاته ونواياه العدوانية اأمام العامل. واأعلم اأنكم تّواقون لتحرير مزارع �سبعا وتالل 

كفر�سوبا وا�ستكمال انت�ساركم فيها كما يف اجلزء ال�سمايل من بلدة الغجر املحتلة.

اأي  ت�سلل  من  لتاأمينها  وال�رشقية  ال�سمالية  احلدود  على  تنت�رشون  واليوم  واأبعدمت خطره.  اأر�سنا  من  الذي طردمتوه  الإرهاب  لت�سحياتكم فهو حماربة  الآخر  الوجه  اأما 

جمموعات اإرهابية و�سبط عمليات التهريب والنتقال غري ال�رشعي.

اأّن ما ننعم به من ا�ستقرار اأمني يف الداخل هو نتيجة عملكم الدوؤوب واملتوا�سل يف مالحقة اخلاليا الإرهابية وتفكيكها والعمليات ال�ستباقية �سدها. ل مكان  اعلموا 

للمخلني بالأمن ول مالذ لهم، واجلي�س عازم على مطاردتهم وحماية املواطنني من �رشورهم ومن اآفة املخدرات التي تهدد جمتمعنا.

اأيها الع�شكريون

 بها لبنان، 
ّ
اإّن احلالة ال�سبابية التي تلّف املنطقة باأ�رشها يف ظالل حتولت كربى مرتقبة، �سيكون لها دون �سّك انعكا�سات على بلدنا، ف�سالً عن الظروف الدقيقة التي مير

ما يحّتم عليكم البقاء يف اأعلى درجات اليقظة وال�ستعداد ملواجهة حتديات هذه املرحلة مبختلف اأ�سكالها ووجوهها، لأنكم يف ثباتكم على اأداء مهماتكم بكفاءة وتفاٍن 

والتزام، اإمنا ت�سكلون ج�رش عبور اإىل مرحلة واعدة، تعود معها موؤ�س�سات الدولة كافة اإىل اأداء دورها الطبيعي، وتنطلق من جديد ور�سة النهو�س بالوطن على جميع ال�سعد.

كما تتو�سط الأرزة علم البالد، جي�سكم ي�سكن قلب الوطن، لذا كونوا نب�س الأمل يف عروقه، اأ�سّداء يف عزمكم وبطولتكم، اأقوياء بثقة �سعبكم، اأعّزاء باإرث �سهدائكم، 

فتثبتوا مرًة اأخرى، اأنكم للوطن �سياجه املتني، ولال�ستقالل حماته املخل�سون.

الريزة يف 2018/11/21

 العماد جوزاف عون قائد اجلي�س
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7.45 - انتهاء متركز القوى امل�ساركة يف الحتفال.

8.20 - انتهاء و�سول املدعوين الر�سميني.

8.30 - و�سول علم اجلي�س.

8.40 - و�سول العماد قائد اجلي�س.

8.45 - و�سول معايل وزير الدفاع الوطني.

8.50 - و�سول دولة رئي�س جمل�س الوزراء.

8.55 - و�سول دولة رئي�س جمل�س النواب.

9.00 - و�سول فخامة رئي�س اجلمهورية اللبنانية )اإطالق 21 قذيفة مدفعية خلبية(.

- و�سع الإكليل على الن�سب التذكاري.

- ا�ستعرا�س القوى.

- ت�سكيل جّوي حامالً العلم اللبناين وعلم اجلي�س.

- عر�س فيلم مدته /8/ دقائق من اإنتاج مديرية التوجيه.

- ت�سكيل جّوي على �سكل الأرزة اللبنانية.

- ال�ستعداد لعر�س التحية.

- عر�س التحية.

- تقدمي التهاين.

برنامج االحتفال
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م�شرية اال�شتقالل

 اللبنانيون عرب تاريخهم الغابر مبراحل قا�سية، عانوا خاللها كما عانى حميطهم العربي كل اأ�سكال القمع والظلم. فقد كان لبنان اأر�ساً 
ّ
 مر

خ�سبة لل�رشاعات والأطماع، وطريق عبوٍر للجيو�س املتعاقبة الهادفة اإىل اإخ�ساع املنطقة وال�سيطرة على مقدراتها وثرواتها، اإلّ اأن اللبنانيني 

تتج�ّسد  هذه  ال�ستقاللية  نزعتهم  بداأت  وقد  وا�ستقاللهم،  بحريتهم  املطالبة  عن  يوماً  ي�ستكينوا  ومل  وحترر،  ن�ساٍل  رواد  با�ستمرار  كانوا 

وتتبلور يف اأواخر القرن التا�سع ع�رش ومع مطلع القرن الع�رشين، من خالل اجلمعيات واحلركات التحررية، ال�رشية منها والعلنية، التي اأن�ساأوها 

الأوىل  العاملية  احلرب  وجاءت  كافة،  اللبنانية  املناطق  انت�رشت يف  التي  ال�سعبية  والتيارات  ال�سيا�سية  النخب  مواقف  املهجر، ويف  بالد  يف 

وما رافقها من تغريات يف الظروف الدولية والإقليمية لت�سكل فر�سة حقيقية وموؤاتية  اأمام توجههم للمطالبة بتحقيق ا�ستقاللهم واإن�ساء 

دولتهم امل�ستقلة.

 مل يتاأخر اللبنانيون يف ترجمة اإرادتهم عملياً، اإذ تطوعت جمموعات من ال�سباب يف فرقة ال�رشق التي اأن�ساأها احللفاء يف املنطقة العربية عام 

1916، كاأحد وجوه الن�سال الوطني، وقد ا�سرتطوا حينها اأن يدون على عقود تطوعهم �رشطان: الأول اأنهم يقاتلون �سد القوات العثمانية 

من دون غريها، والثاين اأنهم انخرطوا يف القوات احلليفة بهدف حترير لبنان وما لبثوا لحقاً اأن �سكلوا داخلها حالة لبنانية مميزة، ففي العام 

اإىل  العون  راحت متّد يد  التي  ال�رشايا  اللبناين. وتواىل ت�سكيل  اأول �رشية من �رشايا اجلي�س  ال�رشق ت�سم يف �سفوفها  اأ�سبحت فرقة   1918
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اللبنانيني الرازحني حتت وطاأة القهر واحلرب واحل�سار.

و�سق  البناء  اأعمال  �سملت  اإمنائية  م�ساريع  بتنفيذ  و�رشعت  الوطن،  اأرجاء  يف  العمران  تن�رش  اللبنانية  القنا�سة  �رشايا  اأخذت  عام 1921،  منذ 

الطرقات واإن�ساء اجل�سور ومراكز الهاتف والتلغراف، والتنقيب عن الآثار ومكافحة اجلراد والإغاثة والت�سجري... فاأر�سى ذلك انطالقة عهد واعد 

من املحبة والود والتقدير بني اللبنانيني وجي�سهم.

 على اأثر ن�سوب احلرب العاملية الثانية عام 1939، وبعد �سقوط فرن�سا بيد الأملان وانق�سام قواتها بني موؤيد حلكومة في�سي وموؤيد لقوات 

فرن�سا احلرة، جرت حماولت لزج الوحدات الع�سكرية اللبنانية يف ال�رشاع الفرن�سي – الفرن�سي، لكن ذلك مل يحقق اأي جناح يذكر كون هذه 

الوحدات تطوعت اأ�سا�ساً يف جيو�س احللفاء بهدف حترير لبنان ومل تكن م�ستعدة للتخلي عن هدفها الأ�سيل.

ويف 26 متوز 1941، تنادى اأربعون �سابطاً لبنانياً لالجتماع يف بلدة زوق مكايل، رافعني ال�سوت بالولء للوطن، ووّقعوا وثيقة �رشف تعهدوا 

فيها بعدم موا�سلة اخلدمة اإلّ يف �سبيل لبنان، كما تعهدوا باأن تقت�رش عالقتهم مع حكومتهم الوطنية ومنها يتلقون الأوامر. ويف ختام الوثيقة، 

ربط هوؤلء ال�سباط ا�ستئناف مهامهم الع�سكرية باحل�سول على وعٍد قاطع من ال�سلطات الر�سمية الفرن�سية با�ستقالل وطنهم، وهذا ما ح�سل 

اإذ األقى اجلرنال ديغول، قائد فرن�سا احلرة، الذي كان موجوداً حينها يف بريوت، خطاباً وعد فيه مبنح لبنان ال�ستقالل وال�سيادة.
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حكاية اال�شتقالل

عام 1943 جرت انتخابات نيابية يف لبنان، على اأثرها انتخب املجل�س النيابي اجلديد ال�سيخ ب�سارة اخلوري بتاريخ 21 اأيلول رئي�ساً للجمهورية، 

الذي كلف بدوره ريا�س ال�سلح ت�سكيل احلكومة. وبداأت مع ذلك معركة ال�ستقالل تعي�س حلظاتها احلا�سمة، اإذ �سدر البيان الوزاري ال�سهري 

الذي ت�سمن �سيا�سة احلكومة ال�ستقاللية، تاله قيام جمل�س النواب بتعديل مواد الد�ستور املتعلقة بالنتداب وتوقيع رئي�س اجلمهورية على 

هذا التعديل. واإزاء هذا الواقع ردت ال�سلطات الفرن�سية باعتقال رئي�س اجلمهورية واحلكومة وعدد من الوزراء والنواب.

ففي �ساعات ال�سباح الأوىل كان اللبنانيون قد اأفاقوا على نباأ اعتقال ال�سلطات الفرن�سية خالل الليل رئي�س اجلمهورية ال�سيخ ب�سارة اخلوري 

ورئي�س احلكومة ريا�س ال�سلح والوزراء: كميل �سمعون، عادل ع�سريان، �سليم تقال، ونائب طرابل�س عبد احلميد كرامي واأودعتهم �سجن قلعة 

را�سيا.

يف 11 ت�رشين الثاين 1943�سباحاً، يف بريوت ومن بعدها املدن الكربى واحدة تلو الأخرى، تفجرت تظاهرات �ساخبة ل �سابقة لها يف تاريخ 

لبنان. حيث �سهد لبنان حالة من الغليان ال�سعبي يف خمتلف املناطق، وا�ستعلت �سوارع و�ساحات املدن بالتظاهرات الحتجاجية، وبدعم من 

ال�سباط اللبنانيني �سكلت حكومة موؤقتة اأطلق عليها ا�سم حكومة الثورة، �سمت الوزيرين حبيب اأبو �سهال وجميد اإر�سالن اللذين تّوجها برفقة 

رئي�س جمل�س النواب �سربي حمادة اإىل بلدة ب�سامون، وهناك ان�سمت اإىل احلكومة جمموعة من ال�سباب �سكلت ما ي�سبه احلر�س الوطني، فما 

كان من قيادة قوات النتداب اإلّ اأن اأ�سدرت اأوامرها اإىل املقدم جميل حلود قائد فوج القنا�سة الأول اآنذاك، مبهاجمة حكومة الثورة، فرف�س 

الأمر معلناً ان�سمامه للحكومة، وقام برفع العلم اللبناين يف موقع فرقته الع�سكرية املتمركزة يف عني ال�سحة - فالوغا.

اأمام هذا الواقع واأمام ت�ساعد التظاهرات ال�سعبية، ا�سطرت ال�سلطات املنتدبة اإىل تليني مواقفها والرتاجع عن ت�سددها، مذعنة مل�سيئة 

اللبنانيني، ومطلقة �رشاح رجالت الدولة من �سجن را�سيا يف 22 ت�رشين الثاين 1943، ومعلنة ا�ستقالل لبنان يف حدوده النهائية املعرتف بها 

دولياً.
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قلعة را�سيا



يوبيل لبنان

الغرفة التي �ُسجن فيها رجالت ال�ستقالل
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العلم اللبناين

يف 11 ت2 1943، طوق اجلي�س الفرن�سي الربملان واأقفل اأبوابه ملنع النواب من الجتماع، لكن الرئي�س �سربي حمادة كان قد وجه قبل ذلك 

دعوة خطية اإىل جل�سة فورية، لباها من ا�ستطاع من النواب رغم احل�سار الع�سكري واملظاهرات حتى اإن بع�س النواب ت�سلق املبنى للدخول من 

النوافذ، فبلغ عدد النواب �سبعة مبن فيهم الرئي�س واتخذ املجل�س قراراً فورياً بالإجماع يوؤكد فيه مواقفه ال�سابقة يف تعديل الد�ستور واعتبار 

»النتداب الفرن�سي« لغياً. ومن اأبرز ما تقرر خالل الجتماع تعديل املادة اخلام�سة من الد�ستور وتغيري العلم اللبناين الذي كان قائماً يف ظل 

النتداب، وهو العلم الفرن�سي مع اأرزة يف الو�سط. وجرى التفاق على علم جديد م�ستوحى من الرتاث اللبناين: اأحمر، اأبي�س، اأحمر، اأفقياً مع اأرزة 

خ�رشاء على الأبي�س. ور�سم العلم الأول على ورقة نزعت من دفرت مدر�سي واأقرها جمل�س النواب ثم وقع عليها احل�سور، وهم:

رئي�س جمل�س النواب �سربي حمادة، والنواب: �سعيد املنال، هرني فرعون، �سائب �سالم، ر�سيد بي�سون، حممد الف�سل ومارون كنعان.
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مو�سيقى اجلي�س خالل عر�س ال�ستقالل عام 1945

من ذاكرة اال�شتقالل
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الآليات الع�سكرية خالل عر�س ال�ستقالل عام 1946
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اخلّيالة خالل عر�س ال�ستقالل عام 1947

من ذاكرة اال�شتقالل
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الآليات املدّرعة خالل عر�س ال�ستقالل عام 1947
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من ذاكرة اال�شتقالل

تالمذة املدر�سة احلربية خالل عر�س ال�ستقالل عام 1948
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امل�ساة خالل عر�س ال�ستقالل عام 1956
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من ذاكرة اال�شتقالل

امل�ساة خالل عر�س ال�ستقالل عام 1965
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املدّرعات خالل عر�س ال�ستقالل عام 1966
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من ذاكرة اال�شتقالل

طواقم اأ�سلحة امل�ساد للطائرات خالل عر�س ال�ستقالل عام 1966
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تالمذة املدر�سة احلربية خالل عر�س ال�ستقالل عام 1970
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من ذاكرة اال�شتقالل

امل�ساة خالل عر�س ال�ستقالل عام 1978
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امل�ساة خالل عر�س ال�ستقالل عام 1979
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من ذاكرة اال�شتقالل

املدفع 106 ملم خالل عر�س ال�ستقالل عام 1981
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مو�سيقى اجلي�س خالل عر�س ال�ستقالل عام 1984
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من ذاكرة اال�شتقالل

طوافات القوات اجلّوية خالل عر�س ال�ستقالل عام 1984
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ناقالت اجلند املدّرعة خالل عر�س ال�ستقالل عام 1991
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من ذاكرة اال�شتقالل

املدّرعات خالل عر�س ال�ستقالل عام 1991
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املدفعية خالل عر�س ال�ستقالل عام 1993
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من ذاكرة اال�شتقالل

امل�سّفحات خالل عر�س ال�ستقالل عام 1997
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اللواء الطّبي خالل عر�س ال�ستقالل عام 1997
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من ذاكرة اال�شتقالل

امل�سّفحات خالل عر�س ال�ستقالل عام 2005
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راجمات ال�سواريخ خالل عر�س ال�ستقالل عام 2012
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من ذاكرة اال�شتقالل

القوات البحرية خالل عر�س ال�ستقالل عام 2012
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املدفعية املجنزرة خالل عر�س ال�ستقالل عام 2017



يوبيل لبنان

املحافظة على اال�شتقالل و�شونه من اأخطار العدو االإ�رصائيلي

من اال�شتقالل اإىل مطلع ال�شبعينيات

واجه اجلي�س مذ كان فتياً �سعوبات وحتديات عدة، اأولها اإن�ساء الكيان الإ�رشائيلي الغا�سب على اأر�س فل�سطني عام 1948، ويف 5 حزيران من 

العام ذاته خا�س اجلي�س معركة املالكية يف اجلنوب، حيث التحمت بع�س وحداته مع قوات العدو الإ�رشائيلي يف قتال �رش�س متكنت خالله من 

دحرها وحترير القرية وفك احل�سار عن الآلف من جي�س الإنقاذ العربي، على الرغم من عدم التكافوؤ يف موازين القوى. ثم تابع تنفيذ مهامه 

الوطنية يف الدفاع عن البالد، وجتلى ذلك يف حمطات م�رشقة منها ال�سطالع بدور مميز يف عملية انتقال ال�سلطة ب�سكل �سلمي وهادئ عام 1952 

على اأثر التظاهرات والإ�رشابات التي عّمت البالد وا�ستقالة الرئي�س ب�سارة اخلوري، وكذلك منعه امتداد احلرب الأهلية عام 1958 و�سون 

وحدة البالد واحلفاظ على الدولة وموؤ�س�ساتها. ويف جمال الدفاع، ثابر 

اجلي�س على الت�سدي الفوري لالعتداءات والهجمات الإ�رشائيلية �سبه 

اليومية، واأبرزها املواجهات التي ح�سلت يف منطقة العرقوب - �سوق 

عام  ال�سلطانية  ياطر وج�رش  اخلان عام 1970، وعلى حموري كفرا - 

1972، ويف �سور عام 1975 ، مقدماً يف هذه املواجهات العديد من 

ال�سهداء واجلرحى.

جمالت  يف  امل�ساهمة  عن  يوماً  اجلي�س  يغب  مل  ذلــك،  كل  مبـــوازاة 

املدار�س  واإن�ساء  الطرقات  �سق  عرب  وامل�ساندة،  والإغــاثــة  الإمنــاء 

وترميم  املالجئ  وبناء  و�سواهما...  وعكار  الهرمل  وامل�ستو�سفات يف 

العــتــداءات  بفعل  ــوب،  اجلــن منطقة  يف  املــتــ�ــرشرة  ــازل  املــن مــئــات 

الإ�رشائيلية بني اأواخر ال�ستينيات ومطلع ال�سبعينيات.
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من اأحداث 1975 حتى مطلع الت�شعينيات

لأ�سباب  لبنان  يف  الفتنة  اأحــداث  اندلعت   1975 عــام 

على  الإقليمية  ال�رشاعات  انعكا�سات  اأبرزها  متعددة، 

املعادي  الإ�رشائيلي  العامل  ــروز  وب الداخلية،  ال�ساحة 

العي�س  و�سيغة  اللبنانيني  وحـــدة  �ــرشب  اإىل  الــرامــي 

ال�سيا�سي  القرار  فقدان  واإزاء  بينهم.  ما  يف  امل�سرتك 

الوطني  مبفهومه  اجلي�س  دور  ُغيِّب  للدولة،  املوحد 

ا�ستمرت  وهكذا  الفتنة.  ردع  من  يتمكن  ومل  ال�سامل، 

العدو  ا�ستغلها  طويلة  ل�سنوات  الدامية  الأحــداث  هذه 

قواته  فاجتاحت  واأطماعه،  خمططاته  لتنفيذ  الإ�رشائيلي 

الأحــداث،  هذه  اأن  اإل  وخراباً.  تدمرياً  فيه  وعاثت  لبنان 

التوا�سل  دون  يوماً  حتل  مل  ق�ساوتها،  من  الرغم  وعلى 

والتالقي بني اأخوة ال�سالح يف اجلي�س، وبقي الرهان على 

الت�سعينيات،  مطلع  مع  ح�سل  ما  وهذا  دوره.  ا�ستعادة 

من خالل وثيقة الوفاق الوطني التي و�سعت حّداً للحرب 

الأمن  اإر�ساء  العبثية، واأعادت للجي�س دوره املن�سود يف 

وال�ستقرار.
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من الت�شعينيات حتى يومنا هذا

يف مقابل قيام اجلي�س مبهامه الأمنية يف الداخل، كان القرار بانت�سار ن�سف قوى اجلي�س يف �ساحة املواجهة الأ�سا�سية مع العدو الإ�رشائيلي يف 

مناطق اجلنوب والبقاع الغربي، وعلى الرغم من عدم التكافوؤ يف موازين القوى، قام اجلي�س بواجبه يف الدفاع عن الوطن والت�سدي لعتداءات 

هذا العدو بكل الطاقات والو�سائل املتوافرة، ل �سيما اأثناء عمليتي ت�سفية احل�ساب عام 1993 وعناقيد الغ�سب عام 1996 والأن�سارية 

وعرب�ساليم عام 1997، مقدماً العديد من ال�سهداء يف هذه املواجهات، كما وقف دائماً اإىل جانب اأهايل القرى والبلدات املتاخمة خلطوط 

املواجهة. ونتيجة لوحدة املوقف الوطني، و�سمود اجلي�س يف مواقعه، وت�سارع �رشبات املقاومة يف حرب ا�ستنزاف قّل نظريها، ا�سطر اجلي�س 

الإ�رشائيلي اإىل الندحار عن الق�سم الأكرب من اجلنوب والبقاع الغربي، فكان اإجناز التحرير يف 25 اأيار العام 2000.

رة باجتاه لبنان يف حرب مفتوحة بداأت من اجلنوب حتت ذريعة خطف املقاومة  ويف 12 متوز 2006 دفع العدو الإ�رشائيلي باأ�سلحته املدمِّ

يف  امل�ستقل  الأ�سغال  فوج  يف  اجلي�س  مراكز  العدوان  وا�ستهدف  اللبنانية.  املناطق  خمتلف  اإىل  امتدَّت  اأن  لبثت  وما  اإ�رشائيليني،  جنديني 

اجلمهور ويف مركزي وجه احلجر والعبدة التابعني للقوات البحرية يف منطقة ال�سمال، حا�سًدا 47 �سهيًدا وعدداً كبرياً من اجلرحى. وخالل هذه 

ي للطائرات املعادية واإحباط العديد من حماولت  احلرب، قامت وحدات اجلي�س يف اأماكن انت�سارها باأداء دورها الدفاعي، من خالل الت�سدِّ

ف العدوان الإ�رشائيلي بعد قرار جمل�س الأمن الرقم 1701، وبداأت عودة النازحني اإىل  الإنزال والت�سلل. وعند الثامنة من �سباح 14 اآب توقَّ

اأر�سهم وبيوتهم، وا�ستكمل اجلي�س اللبناين انت�ساره على احلدود اجلنوبية و�سولً اإىل اخلط الأزرق.
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امل�ساهمة يف اإعادة بناء البنى التحتية
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ا�ستهداف املراكز الع�سكرية يف عدوان 2006
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تعليم نقاط اخلط الأزرق على احلدود مع فل�سطني املحتّلة



يوبيل لبنان

التاأكد من النقاط على اخلط الأزرق
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مناورات م�سرتكة مع قوات اليونيفيل
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الإ�رشائيلي و�سبكات عمالئه  بالإرهاب  فة، بدءاً 
ِّ
بالتجارب واملحطات املليئة بالنت�سارات امل�رش الإرهاب حافل  اإن تاريخ اجلي�س يف مكافحة 

فة، فت�سّدي اجلي�س احلازم وال�رشيع للجماعات الإرهابية يف جميع املعارك التي خا�سها منذ العام 1999 
ِّ
و�سولً اإىل اجلماعات الإرهابية املتطر

وحتى تاريخه، اإىل جانب العمل الأمني ال�ستباقي الذي اأف�سى اإىل تفكيك معظم اخلاليا وال�سبكات الإرهابية، قد اأحبطا خمططات الإرهابيني 

كّلها، ومن اأبرز هذه املعارك:

املحافظة على اال�شتقالل و�شونه من خطر االإرهاب

ال�شنية العام 2000

بتاريخ 1999/12/31، تعر�ست دورية تابعة للجي�س لعتداء من قبل جماعة م�سّلحة، تابعة لتنظيم التكفري والهجرة الإرهابي، الذي كان 

منت�رشاً اآنذاك يف منطقة جرود ال�سنية – �سمال لبنان، وعلى الأثر نّفذ اجلي�س عملية ع�سكرية وا�سعة �سّده، اأ�سفرت عن الق�ساء عليه خالل اأيام 

معدودة، مقدماً �سابطاً واأحد ع�رش ع�سكرياً �سهيداً خالل املعركة.

نهر البارد العام 2007

فجر 2007/5/20، قام اإرهابيو تنظيم فتح الإ�سالم الذي كان متمركزاً ب�سكل اأ�سا�سي يف خميم نهر البارد لالجئني الفل�سطينيني – �سمال 

لبنان، بهجوم مفاجئ وغادر على بع�س مراكز اجلي�س يف حميط املخيم املذكور، و�سواحي مدينة طرابل�س، من اأجل اإن�ساء اإمارة دينية يف منطقة 

ال�سمال. لكّن اجلي�س ا�ستعاد زمام املبادرة فوراً، حيث قامت وحداته برّدة فعل �رشيعة، متًكنت خاللها من ا�سرتجاع مراكزها والق�ساء على 

بع�س الإرهابيني وتوقيف بع�سهم الآخر، كما اأحكمت الطوق حول املخيم.

ويف الثاين من اأيلول من العام نف�سه، حتقق الوعد الذي قطعه اجلي�س لل�سعب اللبناين، باإكمال �سيطرته امليدانية على اآخر معقل من معاقل 

الإرهابيني يف خميم نهر البارد مقّدماً 171 �سهيداً ومئات اجلرحى يف هذه املعركة القا�سية.
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مواجهة الإرهابّيني يف خمّيم نهر البارد
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خالل معركة نهر البارد
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النت�سار يف وجه الإرهابّيني
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تكرمي �سهداء معركة نهر البارد
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عربا العام 2013

قــامــت   ،2013/6/23 بـــتـــاريـــخ 

جمموعات م�سلحة تابعة جلماعة الإرهابي 

للجي�س  حــاجــز  مبهاجمة  الأ�ــســري  اأحــمــد 

مفاجئ،  ب�سكٍل  �سيدا   – عــربا  بلدة  يف 

واأحد  �سابطني  ا�ست�سهاد  اإىل  اأّدى  ما 

بجروح.  اآخــر  عدد  واإ�سابة  الع�سكريني 

هيبة  مــن  النيل  اجلماعة  هــدف  وكـــان 

واإ�سعال  لال�ستقرار،  ك�سامن  اجلي�س 

�سيدا،  منطقة  يف  الطائفية  الفتنة  نار 

اإىل  جمـــدداً  لبنان  ل�ــســتــدراج  متــهــيــداً 

دوامة العنف.

قــراراً  اجلي�س  قيادة  اّتخذت  الأثــر  على 

من  يومني  وخــالل  الع�سكري،  باحل�سم 

رباح  بن  بالل  م�سجد  وا�ستعادة  اأفرادها،  من  كبري  عدد  وتوقيف  اجلماعة،  هذه  على  الق�ساء  من  اجلي�س  قوى  متّكنت  ال�رش�سة،  املواجهات 

املح�سلة  يف  اجلي�س  قّدم  واأ�سلحتهم.  لعتادهم  وم�ستودعاً  لعملياتهم  مركزاً  الإرهابيون  اتخذه  اأن  بعد  والألغام،  املتفجرات  من  وتنظيفه 

النهائية للمعركة، ع�رشين �سهيداً بالإ�سافة اإىل ع�رشات اجلرحى.
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عر�شال العام 2014

بتاريخ 2014/8/2، اأوقف اجلي�س اللبناين اأحد اأخطر املطلوبني يف منطقة عر�سال البقاعية، وهو املدعو عماد اأحمد جمعة، وفجاأًة ظهرت 

جتمعات لأعداد �سخمة من امل�سلحني، الذين بادروا اإىل �سّن هجوم وا�سع على جميع املراكز الع�سكرية املتقّدمة، وذلك بالتزامن مع ا�ستهداف 

ف�سيلة قوى الأمن الداخلي يف البلدة املذكورة، لكّن اجلي�س قام برد �رشيع ومبا�رش، ونفذ عملية هجومية حمكمة، ا�ستطاع خاللها فّك الطوق عن 

املراكز الع�سكرية املحا�رشة، وا�سرتداد مركزين كان قد دخلهما الإرهابيون، ومن ثّم دحر املعتدين باجتاه جرود املنطقة، واإيقاع عدد كبري 

منهم بني قتيل وجريح.

اأحداث طرابل�س العام 2014

بتاريخ 2014/10/24، وعلى اأثر توقيف املدعو اأحمد �سليم ميقاتي املتهم بالقيام باعتداءات على اجلي�س والتخطيط للقيام بعمليات 

اإرهابية واإيواء م�سلحني وتخزين اأ�سلحة ومتفجرات، عمد عدد من امل�سلحني التابعني واملنا�رشين له اإىل العتداء على مراكز وعنا�رش اجلي�س، ما 

ت�سبب با�ست�سهاد عدد من الع�سكريني بينهم �سابطني، على اأثر ذلك قام اجلي�س بعملية ع�سكرية وا�سعة لإنهاء ظاهرة امل�سلحني يف التبانة 

وبع�س املناطق الأخرى يف مدينة طرابل�س وعكار. وقد مت طرد امل�سلحني وقتل واأ�رش عدد كبري منهم وا�ستمرت مطاردة فلولهم يف اجلرود 

والوديان يف منطقة عكار وال�سنية، و�سقط للجي�س يف هذه املعركة 11 �سهيداً بينهم 3 �سباط.
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من مواجهات طرابل�س 2014
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كان قرار قائد اجلي�س العماد جوزاف عون وا�سحاً منذ ت�سّلمه �سّدة القيادة بتاريخ 2017/3/9، باأّل مكان لالإرهاب يف لبنان، ول خيار اأمام 

اجلي�س �سوى حتقيق النت�سار عليه، مهما كانت الت�سحيات.

متهيداً لنطالق معركة حترير اجلرود، كّثفت مدفعية اجلي�س وطائراته ا�ستهدافها مراكز الإرهابيني وخطوط حتركاتهم، كما قامت الوحدات 

الربية بهجماٍت حمّددة، متّكنت خاللها من حترير عدد من التالل واملرتفعات امل�رشفة على تلك املراكز، وقد اأّدت هذه اجلهود اإىل ت�سييق 

اخلناق على الإرهابيني اإىل اأق�سى حدٍّ ممكن، ما �سّكل القاعدة ال�سلبة لتحديد �ساعة ال�سفر لنطالق عملية »فجر اجلرود«.

فجر التا�سع ع�رش من �سهر اآب، اأعلن قائد اجلي�س العماد جوزاف عون انطالق العملية، خماطباً الع�سكريني واللبنانيني بالقول: »با�سم لبنان 

رئي�س  فخامة  فح�رش  اجلــرود«.  فجر  عملية  اأطلق  العظيم  اللبناين  اجلي�س  اأبطال  وبا�سم  الأبــرار،  ال�سهداء  ودماء  املختطفني  والع�سكريني 

اجلمهورية العماد مي�سال عون اإىل غرفة عمليات القيادة، حيث كان يف ا�ستقباله العماد قائد اجلي�س ورئي�س الأركان اللواء الركن حامت ماّلك 

وعدد من كبار ال�سباط، ومن هناك، خاطب قادة الوحدات القتالية يف اجلبهة قائالً لهم: »عقولنا وقلوبنا معكم اليوم، وال�سعب اللبناين يتطّلع 

اإليكم، وهو على موعد مع انت�ساركم«.

 ناريٍّ كثيف 
ٍ
فانطلقت وحدات اجلي�س يف هجوٍم �سامٍل �سّد تنظيم »داع�س« الإرهابي املنت�رش يف جرود راأ�س بعلبك والقاع والفاكهة، حتت غطاء

من الطائرات واملدفعية. وقد اأ�سفرت العمليات الع�سكرية عن تدمري مراكز الإرهابيني والق�ساء على عدٍد كبري منهم.

تابعت وحدات اجلي�س يف الأيام التالية دّك مواقع الإرهابيني مبختلف اأنواع الأ�سلحة، وا�ستهداف اأي ن�ساط اأو حترك يقومون به، ما ا�سطرهم 

انت�سال جثث  اإذ مّت  الع�سكريني املفقودين.  اإىل خارج احلدود وك�سف م�سري  الكامل  ا�ستعدادهم لالن�سحاب  الإعالن ب�سكٍل وا�سٍح عن  اإىل 

الع�سكريني ال�سهداء يف حملة وادي الدب يف جرود عر�سال، فيما ان�سحب ما تبّقى من الإرهابيني مع عائالتهم اإىل خارج الأرا�سي اللبنانية.

يف الثامن والع�رشين من �سهر اآب، زار قائد اجلي�س العماد جوزاف عون فخامة رئي�س اجلمهورية العماد مي�سال عون يف بعبدا، حيث اأعلنا من 

فجر اجلرود العام 2017 وحترير ال�شل�شلة ال�رصقية من االإرهابيني
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هناك النت�سار على الإرهاب بعد حتقيق اأهداف العملية كاملة.

 )DNA(ارتفع للجي�س خالل عملية »فجر اجلرود« �سبعة �سهداء، فيما اأ�سيب عدٌد اآخر بجروح خمتلفة، كما اأثبتت فحو�سات احلم�س النووي الـ

التي اأجريت على اجلثامني املنت�سلة، اأّنها عائدة للع�سكريني الع�رشة الذين خطفهم الإرهابيون يف �سهر اآب العام 2014.

وتكرمياً لهوؤلء الع�سكريني ال�سهداء، اأقيم يف الريزة حفل وطني كبري تراأ�سه فخامة رئي�س اجلمهورية العماد مي�سال عون، وح�رشه دولة رئي�س 

جمل�س النواب الأ�ستاذ نبيه بري، ودولة رئي�س جمل�س الوزراء ال�سيخ �سعد احلريري، اإىل جانب قائد اجلي�س العماد جوزاف عون وقادة الأجهزة 

الأمنية وعائالت ال�سهداء، وح�سٌد من ال�سخ�سيات الر�سمية والروحية والوطنية.

وبعد اإجراء مرا�سم التكرمي الالزمة لل�سهداء لدى دخول جثامينهم اإىل باحة وزارة الدفاع الوطني، قام فخامة الرئي�س بتقليدهم اأو�سمة احلرب 

واجلرحى والتقدير الع�سكري، كما �سّلم العماد قائد اجلي�س العلم اللبناين لكل عائلة من عائالت ال�سهداء.
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ت�شييد اأبراج مراقبة واالنت�شار على طول احلدود ال�رصقية
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مدالية اال�شتقالل



الن�سب التذكاري للذكرى الـ 75 لال�ستقالل يف وزارة الدفاع الوطني




