
 ةــــــذاتي ـرةـــسيـ
 ----------- 

 

  العماد ميشال عون
 

شباط سنة  81ولد في حارة حريك، ضاحية بيروت الجنوبية في 
8391 

« أخوة المدارس المسيحية»تمقى عمومو االبتدائية والمتوسطة في 
دخل . من مدرسة القمب األقدس الجميزة 8311في فرن الشباك، ونال الشيادة الثانوية سنة 

 8311سة الحربية بصفة تمميذ ضابط وتخرج منيا برتبة مالزم سنة المدر 
 

تدرج في السمك العسكري من رتبة مالزم فمارس جميع الوظائف القيادية وأبرزىا قائد قطاع عين 
الرمانة ـ بعبدا، ورئيس أركان قوات بيروت التي أشرفت عمى االنسحاب االسرائيمي من العاصمة 

بعدما رقي إلى رتبة  8311حزيران سنة  19ًا لمجيش المبناني في عين قائد .8311بيروت سنة 
 .عماد

أجرى عدة دورات عسكرية في لبنان وفي الخارج وخصوصًا في فرنسا والواليات المتحدة، ونال 
 .عددًا كبيرًا من األوسمة والتناويو والتياني

 
يس أمين الجميل رئيسًا بسبب تعذر انتخاب رئيس لمجميورية ضمن الميمة الدستورية، عينو الرئ

، وتولى فييا باإلضافة إلى الرئاسة وزارات الدفاع الوطني، 8331ـ  8311لمحكومة االنتقالية سنة 
الداخمية، والخارجية والمغتربين، والتربية الوطنية والفنون : اإلعالم، وكمف بالوكالة بميام وزارات

 .الجميمة

 
ضد القوات السورية في « حرب التحرير»اىما إحد 8313قاد ميشال عون حربين قاسيتين سنة 

 .ضد القوات المبنانية في المناطق الشرقية من بيروت« حرب اإللغاء»لبنان، و

 

 



كان لبنان يعيش في ظل حكومتين، إحداىما برئاسة الرئيس  8313في أواخر تشرين الثاني سنة 
زاء رفضو تسميم السمطة إلى الحكومة األولى  سميم الحص، واألخرى برئاسة العماد ميشال عون، وا 

بمؤازرة الجيش السوري بعممية عسكرية  8331تشرين األول سنة  89قام الجيش المبناني في 
انتيت بانتقال عون إلى السفارة الفرنسية في الحازمية طالبًا الّمجوء السياسي، ثم انتقل إلى  واسعة

 .حيث أمضى فييا خمس عشرة سنة 8338آب سنة  13باريس في 

 
. عرف بمواقفو المتشددة ووطنيتو الصافية ومحاربتو لمفساد، ورفضو لالحتالل ولكل أنواع الوصاية

نتخاب رينو معوض والياس اليراوي لرئاسة الجميورية، ولم يعترف عارض اتفاق الطائف، ورفض ا
أسس التيار الوطني  .8331و 8331قاطع انتخابات دورتي . بالحكومات المنبثقة عن عيدييما

 .الحر أثناء وجوده في فرنسا، ثم حولو إلى حزب سياسي بعد عودتو إلى لبنان
 

جوالتو في فرنسا وبريطانيا والواليات المتحدة  لو سمسمة من المحاورات والمحاضرات ألقاىا أثناء
 .مقاالً  111بمغ عددىا « النشرة المبنانية»األميركية، والمقاالت التي نشرىا تحت اسم 

 .، فاستقبل استقبااًل جماىيريًا حاشدًا قل نظيره1111أيار سنة  7عاد إلى لبنان في 
 

 .1111سنة  انتخب نائبًا عن دائرة كسروان الفتوح ـ جبيل في دورة
 (.كتمة التغيير واإلصالح )يترأس كتمة نيابية كبيرة يفوق عددىا العشرين نائبًا دعاىا 

 
 . ميراي وكمودين وشانتال: متأىل من السيدة ناديا الشامي وليما

 1181كانون الثاني 
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 .بمجيكا -وفق ما ذكره الموقع الرسمي لمتيار الوطني الحر الذاتية السيرة  :مالحظة
 

 

 


