
CASUALTIES OF WARS  (APRIL 13 1975 – DECEMBER 31 2006) 

25/06/2014 

(٢٠٠٦كانون األول  ٣١ - ١٩٧٥نيسان  ١٣)ضحايا الحروب في لبنان   



IF 31 YEARS REPRESENT 24 HOURS, ONLY 6 HOURS WOULD NOT SHOW ANY DEATH 
INFLICTED BY POLITICAL VIOLENCE 

ساعة،٢٤عاماً بـ ٣١إذا أردنا أن نمّثل   
 نجد أن ست ساعات منها فقط ستخلو من القتلى الذين يسقطون نتيجة للعنف السياسي



OBJECTIVE 

Examine untapped data between the periods of April 13, 1975 and December 31 2006 that may affect 

acquired perceptions pertaining to various Lebanese conflicts commonly known as The Lebanon War, The 

Lebanese Civil War, War of Others, Lebanese Conflict, Sectarian Conflict, etc. 

 هدف البحث 

كانون  ٣١و ١٩٧٥نيسان ١٣بين تهدف هذه المبادرة إلى إبراز معلومات ضمن الفترة الواقعة 

والتي قد تعمق معرفتنا بالصراعات اللبنانية المعروفة تحت عناوين حرب لبنان،  ٢٠٠٦ األول 

 .الحرب األهلية اللبنانية، حرب اآلخرين، الصراع اللبناني، الصراع الطائفي، الخ



RATIONALE 

Casualties of war on Lebanese soil have an unusual percentage of divergence and approximation that drastically vary between the 

various sources available to the public. 

 

Moreover, very few have access to reliable and accurate details pertaining to protagonists, location and dates of incidents as well as 

categorization of incidents that occurred between 1975 and 2006. Through this initiative, LRF aims at redressing these inaccuracies 

even though it is not our intent to make a comprehensive account of the casualties of wars because of the:  

 

Nature of incidents (some of which are unaccounted by media); 

absence of public records obtained through a consistent methodology;   

and an unfavorable environment for accurate reporting during specific periods of the 31 years covered in this survey. 

البحث  منطق  

 .أظهرت مختلف الدراسات التي أجريت حول ضحايا الحرب على األراضي اللبنانية نسبة كبيرة من الفروقات وعدم التناسق فيما بينها

 

.  إضافة إلى ذلك، إن إمكانية الحصول على تفاصيل دقيقة وموثوق بها تتعلق بأطراف، ومواقع وتواريخ أحداث لم تكن بمتناول الجميع

 .  ٢٠٠٦و ١٩٧٥عامي ينطبق األمر نفسه على تصنيف األحداث التي وقعت بين 

 :إلى إصالح هذا الواقع دون أي نيّة للقيام بحساب شامل لضحايا الحروب اللبنانية بسبب" جمعية نهضة لبنان"تهدف 

 

 ؛(بعضها غير مدرج في وسائل اإلعالم)طبيعة األحداث 

 عدم وجود سجالت رسمية تم الحصول عليها عبر منهجية مترابطة؛

.المشمولة في هذا البحث 31وبيئة غير مواتية إلعداد تقارير دقيقة خالل فترات محددة من السنوات اـل  



RATIONALE  

The data included in this survey is based on quantitative and qualitative information collected from the archives of two leading 

Lebanese newspapers— An-Nahar and As-Safir— according to a consistent methodology; this 588-page document covers a period 

of 11,585 reported days of which 13,302 acts inflicting casualties were selected. A description of each act is included while 

casualties are, where applicable, sorted out by nationality and confession. 

 

 البحث منطق  

تستند المعلومات الواردة في هذا البحث على معلومات رقمية ووصفية تم جمعها من أرشيف صحيفتين من أبرز 

فترة صفحة  ٥٨٨وفقا لمنهجية مترابطة؛ تغطي هذه الوثيقة المؤلفة من  -النهار والسفير  -الصحف اللبنانية 

ينطبق  حدث عند وقوع الضحايا، حيثيرد توصيف كل . حدثاً أوقع ضحايا ١٣٣٠٢اختيار يوما تم فيها  ١١٥٨٥

 .والفرز بحسب الجنسية والطائفة



RATIONALE  

Main Data was compiled over a period of nine months at the archive and documentation center of An Nahar on Excel sheets to 

facilitate crosschecking and allow users simulations and analysis.  

  

The survey is made available in Arabic (in addition to headings in English) and is provided free of charge to research centers, 

universities, academic institutions, scholars, students and the media by emailing a request to info@lebanonrenaissance.org. 

  

LRF extends its sincere appreciation to the staff and leadership of An-Nahar and As-Safir, without whom this survey would not be as 

it stands. Both newspapers have dedicated time, space and resources archiving troubled chapters of our past. We hope that sharing 

and disseminating this survey will contribute to building a brighter future. 

البحث  منطق  

لتسهيل عملية  Excelإستغرق البحث تسعة أشهر في مركز األرشيف والتوثيق في صحيفة النهار على برنامج  

 .التدقيق المرجعي والسماح للمستخدمين بالمحاكاة والتحليل

  

وهو مجاني لمراكز البحوث، والجامعات، ( باإلضافة إلى عناوين باللغة اإلنجليزية)هذا البحث متوفر باللغة العربية 

والمؤسسات األكاديمية، والباحثين، والطالب، ووسائل اإلعالم عن طريق تقديم طلب عبر البريد اإللكتروني 

info@lebanonrenaissance.org. 

  

عن خالص تقديرها لصحيفتي النهار والسفير، اللتين خصصتا الوقت، المكان وموارد " جمعية نهضة لبنان"تعرب 

 .نتمنى أن يساهم هذا البحث في بناء مستقبل أكثر إشراقا. أرشيف كامل فصول ماضينا

mailto:info@lebanonrenaissance.org
mailto:info@lebanonrenaissance.org


METHODOLOGY 

MAJOR RULES 

Daily archives of An-Nahar  was consulted by  Pierre Akiki, a journalist researcher. Death casualties over 14 deaths/day were 

compared to As-Safir archive summing up to 663 days with 1439 incidents. This comparison is made available separately for those 

who wish to check differences. 

 

Findings are categorized under 3 major sections: 

 

Lebanese Protagonists with or without support of foreign protagonist (s) 

Lebanese vs. Foreign or Foreign vs. Foreign Protagonists 

Unclaimed or Miscellaneous  incidents of non-reciprocal nature   

 

 
 تصنيف المعلومات
 القواعد الرئيسية

  

األرشيف اليومي لصحيفة النهار من قبل الباحث الصحافي بيار عقيقي وقورنت نتائج األيام التي تمت استشارة 

متوفرة بشكل وهي المقارنة حدثاً نتيجة هذه  ١٤٣٩يوماً و ٦٦٣بلغ المجموع . قتيالً مع صحيفة السفير ١٤تتعدى 

 .منفصل للراغبين في مقارنة الفروقات بين الصحيفتين

 
 :تم تصنيف المعلومات تحت ثالثة عناوين رئيسية

  

 مع أو بدون تحالف مع طرف أجنبي طرفين لبنانيينأحداث تشمل : التصنيف األول
 طرفين اجنبيين ن ضد أجانب أويلبنانيأحداث تشمل : التصنيف الثاني
مقاومة سّرية، قنص، رصاص طائش، إرهاب، اغتياالت، : ذات طبيعة غير متبادلة متبناة أو متفرقة غيرأحداث : التصنيف الثالث

 .واجسام غير منفجرة









CASUALTIES OF WARS 
FINDINGS SNAPSHOTS 



COMPARISON BETWEEN AN-NAHAR AND AS-SAFIR  

663 DAYS OF 15+ DEATHS 

 مقارنة بين صحيفتي النهار والسفير 

قتيالً وما فوق ١٥ -يوماً  ٦٦٣  



COMPARISON AN-NAHAR VS. AS-SAFIR :15+ DEATH IN 663 DAYS 

 

13 
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قتيالً وما فوق  ١٥ -يوماً  ٦٦٣مقارنة بين صحيفتي النهار والسفير  

 



CASUALTIES OF WARS 

AN-NAHAR FINDINGS 

 ضحايا الحروب في لبنان 
 نتائج صحيفة النهار 
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السنةبحسب القتلى نسبة   

 

SHARE OF CASUALTIES :PER YEAR 
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المحافظةبحسب الضحايا مجموع   

 

TOTAL CASUALTIES :BY DISTRICT 

 



REVEALING SOME FACTS 

بعض الحقائقالكشف عن   



INTER-ISRAELIS CLASHES 18 

The Israeli army had 3 inter-clashes. Where  and when did these clashes 

occur and how many casualties did it yield? 

Saida & Tyre: 6 Israeli soldiers died in inter-clashes in 1993, 1996 and 1998. 

 

 

 أين ومتى وما هو عدد الضحايا؟. مرات مع بعضهم البعض ٣ ئيليوناشتبك اإلسرا

١٩٩٨و ١٩٩٦، ١٩٩٣اشتباكات صديقة في  ٣جنود إسرائيليون يسقطون في  ٦: صيدا وصور  

 اسرائيليون ضد اسرائيليين 



KETLEH WATANIYYEH  19 

Against which protagonist did the Ketleh Wataniyyeh clash causing 14 

deaths? 

In 1976, 14 persons died in clashes between the Kataeb party and the Ketleh 

Wataniyyeh in Jbeil. 
 

 

قتيالً في إشتباك بين الكتلة الوطنية ومن؟ ١٤  

١٩٧٦قتيالً في اشتباكات بين الكتائب اللبنانية والكتلة الوطنية في جبيل العام  ١٤  

الوطنيةالكتلة   



LF VS HEZBOLLAH 20 

Did the Lebanese Forces and Hezbollah ever clash? 

One single clash occurred between Hezbollah and the Lebanese Forces on 

September 13, 1989 in Jbeil area causing no casualties 

 

 

 هل اشتبكت يوماً القوات اللبنانية مع حزب هللا؟

ولم جبيل  منطقةفي  ١٩٨٩أيلول  ١٣في اشتباك مسلح وحيد بين القوات اللبنانية وحزب هللا 

 يسفر عنه قتلى 

القوات اللبنانية ضد حزب هللا    



MUTLIPLE-FRONT CLASHES 21 

During the same day, which Lebanese protagonist clashed with the Israeli 

Army and the Palestinians, causing 11 deaths and 44 wounded? 

Within the same day (January 20, 1987), the Amal Movement clashed with 

Israeli Forces in Bint Jbeil and with Palestinians in Tyre. 

 

 

موقعاً في اليوم نفسه، أي طرف لبناني اشتبك مع الجيش اإلسرائيلي والفلسطينيين   

جريحاً؟ ٤٤قتيالً و ١١  

اشتبكت حركة أمل مع االسرائيليين في بنت جبيل ومع  ١٩٨٧كانون الثاني  ٢٠في 

 الفلسطينيين في صور

 حزب وحيد وجبهتان 



BAB AL TEBBENEH VS JABAL MOHSEN 22 

Between 1980 & 1987: What was the death toll between Bab Al Tebbeneh 

and Jabal Mohsen and neighborhoods? 

Between 1980 and 1987, Bab el Tebbeneh and Jabal Mohsen incidents 

resulted in 899 deaths 

 

كم  بلغ عدد القتلة في باب التبانة وجبل محسن والجوار ؟: ١٩٨٧و ١٩٨٠بين سنة   

قتيل في باب التبانة وجبل محسن والجوار  ٨٩٩سقط ١٩٨٧و ١٩٨٠بين سنة   

جبل محسن  -التبانة   



HEZBOLLAH VS. ? 23 

Which protagonist clashed with Hezbollah in 147 incidents resulting in 635 

deaths and 2450 wounded? 

Between February 25, 1985 & November 18, 1991, 147 incidents between 

Hezbollah and Amal Movement caused 635 deaths and 2450 wounded. 

 

 

 ؟جريحاً  ٢٤٥٠و قتيالً ٦٣٥حادثة موقعًة ١٤٧طرف لبناني اشتبك مع حزب هللا في أي 

بين حركة أمل مجابهة ١٤٧ سجلت، ١٩٩١تشرين الثاني  ١٨و  ١٩٨٥شباط  ٢٥بين 

. جريحاً  ٢٤٥٠قتيالً و ٦٣٥وحزب هللا حصدت   

  ؟ ضدحزب هللا 



KATAEB PARTY VS NATIONAL LIBERAL PARTY 24 

Which period caused 200 deaths between the Kataeb Party and the National 

Liberal Party? 

Between 1976 & 1980, 46 incidents between the National Liberal Party and 

Kataeb Party resulted in 200 deaths. 

 

 

 

قتيل بين الكتائب اللبنانية  وحزب الوطنيين األحرار؟ ٢٠٠أي فترة وقع في   

حدث أمني بين حزب الكتائب وحزب الوطنيين األحرار  ٤٦وقع  ١٩٨٠و  ١٩٧٦سنة بين 

قتيل ٢٠٠اسفر عن   

 الكتائب ضد األحرار 



LEBANESE ARMY 1976-2000 25 

Which Lebanese and foreign protagonists clashed with the Lebanese Army between 1976 & 2000? 

In addition to the Israeli & Syrian armies and Palestinian & Syrian organizations, the Lebanese Army confronted 18 

different armed organizations:  

 

Arab Democratic Party - Amal Movement - Communist Party - Dennieh Islamists Group - Hanash 

Group/National Liberal Party – Hezbollah - Islamic Tawheed Org. - Kataeb Party - Kouwwat Moushtaraka 

(al)/ Haraka Wataniya (al) - Lebanese Arab Army - Lebanese Forces - Lijan (al) Islamiya (al) - Mourabitoun 

(al) - National Liberal Party - National Union Front - Progressive Socialist Party - South Lebanon Army - 

Syrian Social Nationalist Party 

٢٠٠٠ - ١٩٧٦ -الجيش اللبناني   

 ؟ ٢٠٠٠و  ١٩٧٦اللبنانية التي اشتبكت مع الجيش اللبناني بين وغير األطراف اللبنانية من 

:مسلحتنظيم  ١٨ اللبناني الجيشوسورية، واجه ومنظمات فلسطينية إلى الجيش االسرائيلي والسوري إضافًة   

 

  -حركة التوحيد االسالمي  -حزب هللا  -احرار الحنش -إسالميو الضنيه  -الحزب الشيوعي  -حركة أمل  -الديمقراطي العربي الحزب 

حزب  -حركة المرابطون  -اللجان االسالمية  -القوات اللبنانية  -جيش لبنان العربي  -الحركة الوطنية /القوات المشتركة -الكتائب اللبنانية 

  القومي االجتماعيالحزب السوري  -جيش لبنان الجنوبي  -الحزب التقدمي االشتراكي  -جبهة االتحاد الوطني  -الوطنيين األحرار 



CAR EXPLOSIONS 26 

Which years did not witness any car explosions? which year witnessed more 

than 600 deaths as a result of these explosions? 

1999, 2000 and 2001 are the only years free from any car explosion. 

Whereas in 1983, 35 car explosions caused 643 deaths.  

 

 

قتيل من  ٦٠٠سيارات مفخخة؟ و اي سنة سقط اكثر من لاي سنوات لم تشهد أي تفجير 

 جراء تلك التفجيرات؟

  ١٩٧٥هي السنوات الوحيدة التي لم تشهد تفجير سيارات مفخخة بين عام   ٢٠٠١، و  ٢٠٠٠،  ١٩٩٩

  ١٩٨٣خالل عام قتيل  ٦٤٣سيارة مفخخة  عن  ٣٥، في حين اسفرت  ٢٠٠٦و

 سيارات مفخخة



BLOODIEST VS. SAFEST 27 

Which month holds the highest death toll? Which was the safest Mouhafaza?  

The highest death toll month between 1975 and 2006 was June 1976 causing 2989 death 

whereas the Bekaa was the safest Mohafazat with 2269 deaths during 31 years 

 

 

 أي شهر سقط فيه أكبر عدد من القتلى؟ وأي محافظة كانت األكثر أمناً؟

الذي اسفر  ١٩٧٦هو حزيران  ٢٠٠٦إلى  ١٩٧٥أسوأ شهر من حيث تعداد القتلى من سنة 

عاماً  ٣١قتيالً في  ٢٢٦٩أما المحافظة األكثر أمناً فهي البقاع مع ، قتيل ٢٩٨٩عن   

 أكثر دموية واكثر أمناً 



CASUALTIES 28 

What do the numbers 48094 & 101745 mean to you? 

48,094 is the death toll whereas 101,745 is the number of wounded between 

1975 & 2006 as recorded by this survey. 

 

 

 ماذا تعني لك هذه األرقام؟     : ١٠١٧٤٥و  ٤٨٠٩٤

كما  ٢٠٠٦و ١٩٧٥الجرحى بين عامي عدد  ١٠١٧٤٥هو مجموع عدد القتلى و  ٤٨٠٩٤

 ورد في هذا البحث

 ضحايا



FIELD EXECUTIONS 29 

55 field executions were performed between 1975 and 1993. Who are the top 

3 groups responsible for the highest number of executions? 

55 field executions took place between 1975 and 2006; mainly performed by 

Palestinian factions (12), Amal Movement (9) and the National Resistance in 

South of Lebanon (7). 

 

 

من هي األطراف الثالثة المسؤولة عن أكبر عدد . ١٩٩٣و ١٩٧٥إعداماً ميدانياً بين  ٥٥نفذ 

 من هذه اإلعدامات؟

(٧)والمقاومة الوطنية في الجنوب ( ٩)، حركة أمل (١٢)الفصائل الفلسطينية   

 اعدامات ميدانية



ISRAELIS CASUALTIES 30 

A city witnessed 2 resistance operations resulting in the death of more than 

120 Israelis. Which city and when? 

On November 11 1982, 75 Israelis were killed following the explosion of the 

Israeli HQ in Tyre 

On November 4 1983, 51 Israelis were killed following the explosions of the 

Israeli HQ in Tyre 

 

 

 ؟أين ومتى. قتيل إسرائيلي ١٢٠للمقاومة أسفرت عن سقوط أكثر من عمليتين شهدت مدينة 

قتيالً  ٧٥ مسبباً خالل تفجير مقر القيادة االسرائيلية  ١٩٨٢تشرين الثاني  ١١صور في مدينة   

قتيالً  ٥١ مسبباً القيادة االسرائيلية خالل تفجير مقر  ١٩٨٣تشرين الثاني  ٤مدينة صور في   

 قتلى اسرائيليون



KOUWWAT MOUSHTARAKA VS LF 31 

What is the death toll caused by clashes between Al Kowwat Al Moushtaraka 

and the Lebanese Forces? 

Incidents between Al Kouwwat Al Moushtaraka and the Lebanese Forces 

caused the highest death rate between April 1975 - April 1991, representing 

more than 25% of the total toll causing 12223 deaths. 

 

 

 ما هي حصيلة القتلى نتيجة اشتباكات بين القوات المشتركة والقوات اللبنانية؟

شكلت المعارك بين القوات المشتركة والقوات اللبنانية أكبر نسبة قتلى خالل األحداث بين 

.قتيالً  ١٢٢٢٣٪ حاصدًة ٢٥وهي أكثر من  ١٩٩١ونيسان  ١٩٧٥نيسان   

القواتالقوات ضد   



BLOODIEST CATEGORY 32 

Under which category falls the highest number of incidents? 

More than 50% of incidents during 31 years are classified under Unclaimed or 

Miscellaneous category whereas the number of deaths remained 27% before 

and after 1991. 

 

 

 تحت أي تصنيف تقع أكبر نسبة أحداث؟ 

متفرقةأحداث غير متبناة أو "٪ من األحداث وقعت ضمن فئة ٥٠سنة أكثر من  ٣١خالل  ذات  

١٩٩١وبعد قبل من المجموع العام،   ٪ ٢٧فيها فيما بقيت نسبة القتلى " طبيعة غير متبادلة   

 الفئة األكثر دموية



POST-1991 33 

How much were inter-Lebanese incidents reduced by after 1991? 

Number of incidents decreased by 77 times whereas the death toll decreased 

by 267 times. 

 

 

؟١٩٩١كم تراجع عدد األحداث بين اللبنانيين بعد   

مرة ٢٦٧مرة فيما تراجع عدد القتلى  ٧٧تراجع عدد األحداث   

١٩٩١ما بعد   



ISRAELIS TOLL 34 

What was the Israelis death toll on Lebanese soil between 1978 and May 25, 2000? 

996 deaths. 

 

 

؟٢٠٠٠ايار  ٢٥و  ١٩٧٨ما هو عدد القتلى اإلسرائيليين الذين سقطوا على األراضي اللبنانية بين   

اسرائيلياً قتيالً  ٩٩٦  

 خسائر إسرائيل



FOREIGN IMPACT 35 

What was the impact of Palestinians, Syrians and Israelis on the death toll? 

Referred to as participants, supporters or victims in this survey, the impact of 

Syrians, Palestinians and Israelis exceeded 92% of total death toll: 

Palestinians 54% - Syrians 21% - Israelis 17% 

 

 

 ؟كان تأثير الفلسطينيين والسوريين واإلسرائيليين في مجموع القتلىما 

فيها من إجمالي عدد القتلى سقطوا في أحداث كانت للفلسطينيين والسوريين واإلسرائيليين عالقة  ٪ ٩٢

 :  النسبوبلغت . أو داعمين أو ضحاياكمشاركين 

 ٪١٧اإلسرائيليون  -٪ ٢١السوريون  -٪ ٥٤الفلسطينيون 

 التأثير األجنبي



DAYS WITHOUT CASUALTIES 

TOTAL PERIOD OF SURVEY = 11,585 DAYS 36 

1975 – 2006: How many days with 0 deaths? 

Lebanon witnessed 3035 days with 0 casualties representing 26% of total 

period. 

 

 

 ؟كم يوماً لم يشهد لبنان أي ضحايا: ٢٠٠٦-١٩٧٥

 .في المئة من إجمالي عدد اإليام ٢٦بنسبة قتلى أي فقط بدون أي يوماً ٣٠٣٥ شهد لبنان 

ضحاياأيام من دون   
  ١١٥٨٥: مجموع األيام في البحث



  مقتطفات عن تسلسل أحداث لبنان



  لبنانمقتطفات عن تسلسل أحداث 
٢٠٠٦ - ١٩٧٥ 

38 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 1981 1983 1985 1987 1989 

1980 1982 1984 1986 1988 1990 

 بداية الحرب األهلية
بحادثة حافلة عين 

 الرمانة

بين توسع المعارك 
الميليشيات المسيحية 

 والقوات المشتركة
الفلسطنية واليسار )

(اللبناني  

اغتيال النائب 
كمال جنبالط 
يليه عمليات 

وتهجيرعنفية   

إقتحام الكارنتينا 
 ومعركة الدامور 

إلى انقسام بيروت 
:منطقتين  
  (مسلمة)غربية 

(مسيحية)وشرقية   

دخول الجيش 
السوري إلى لبنان 

له القوات تتصدى 
 المشتركة

انتخاب الياس 
سركيس رئيساً 

 للجمهورية

بدء إنتشار قوات الردع 
. العربية في بيروت

األراضي اللبنانية تحت 
سلطة عدد كبير من 

 الميليشيات

تسليم الشريط 
الحدودي لجيش 

لبنان الجنوبي 
 المدعوم من إسرائيل

 معركة اهدن
واغتيال النائب 
 طوني فرنجية

بدء حرب المئة 
الجيش بين يوم 

والقوات  السوري
 المسيحية

إسرائيل تجتاح 
 جنوب لبنان

معركة الصفرا بين 
اللبنانيةالكتائب   

األحراروالوطنيين   

إسرائيل تقصف 
عدة مواقع 

فلسطينية في 
 بيروت

.  معركة زحلة
الجيش السوري  

يحاصرالقوات 
اللبنانية في 

 المدينة

إسرائيل توسع 
اجتياحها وتدخل 
 العاصمة بيروت

بدء وصول القوات 
: المتعددة الجنسية

فرنسية فأميركية 
 فإيطالية

أنتخاب بشير الجميل 
 رئيساً للجمهورية

خروج القوات 
الفلسطينية من بيروت 

تونسإلى   

المنتخب  الرئيساغتيال 
 بشير الجميل

 مجازر صبرا وشاتيال

أنتخاب امين الجميل 
 رئيساً للجمهورية

حرب الجبل بين الحزب 
التقدمي االشتراكي 

والقوات اللبنانية وتهجير 
اوبعبدفي الشوف وعاليه   

تفجيرات ضد القوات 
األميركية والفرنسية 

 في بيروت

انفجار انتحاري دمر 
السفارة االميركية في 

 بيروت

شباط  ٦إنتفاضة 
وطرد الجيش 

اللبناني من بيروت 
 الغربية

القوات المشتركة 
تستولي على مواقع 
القوات اللبنانية في 

الجبل وضواحي 
 بيروت

المدمرة نيو جيرسي 
  تقصف مواقع 

 البقاعفي السوريين 
 وجبل لبنان 

إنسحاب معظم القوات 
االسرائلية من الشريط 

 الحدودي في جنوب لبنان

معركة المخيمات بين بدء 
 حركة أمل والفلسطينيين

توسع االشتباكات 
بين حركة أمل 
وحزب هللا إلى 

بيروت حية اض
 الجنوبية 

انتخاب إلياس الهراوي 
 رئيساً للجمهورية

انتخاب رينيه معوض 
 رئيساً للجمهورية

اغتيال الرئيس 
 رينيه معوض

:  الغربمعارك سوق 
الحزب التقدمي 

االشتراكي بمساندة 
الجيش السوري ضد 

الجيش اللبناني بمساندة 
 القوات اللبنانية

إعالن العماد ميشال 
عون حرب التحرير 
 ضد الجيش السوري

الجيش السوري 
يقتحم القصر 

 الجمهوري 

العماد ميشال عون 
يعلن حرب اإللغاء 
 ضد القوات اللبنانية

أحداث الخميس 
األسود والسبت 

 االسود في بيروت

بدء حصار 
ومعركة مخيمات 

تل الزعتر وضبيه 
 وجسر الباشا

بدء االشتباكات بين 
الفلسطينيين والجيش السوري 

طرابلس بمشاركة في 
 فلسطينيين منشقين

  ٤٠٠وخروج ياسر عرفات 
مقاتل فلسطيني من طرابلس 

 تحت حماية فرنسية

بدء إنسحاب القوات 
المتعددة الجنسية من 

 لبنان

االتفاق الثالثي في 
دمشق بين الميليشيات 

األساسية وتوتر بين 
القوى المسيحية حول 

 هذا االتفاق

بدء حرب المخيمات 
الثانية بين حركة 
 أمل والفلسطينيين

اشتباكات بين 
حركة أمل 

وتحالف التقدمي 
االشتراكي  /

الشيوعيالحزب   

تكثيف العمليات النوعية 
من خالل تفجير أكثر 

من مقاوم نفسه 
 باإلسرائيليين

إنطالق العمليات 
المباشرة ضد مواقع 

ودوريات الجيش 
االسرائيلي والجيش 

 اللبناني الجنوبي

قيام حكومتين 
برئاسة سليم الحص 

 وميشال عون

إحتدام المعارك في بيروت 
بين حركة المرابطون 

والحزب التقدمي 
 االشتراكي

معارك في طرابلس 
بين الجيش السوري 
 وميليشيات أصولية
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1993 1995 

توقيع اتفاقية 
"  الدفاع واالمن"

 بين سوريا ولبنان

أعنف قصف 
  إسرائيلي

لجنوب لبنان  
منذ العام 

١٩٨٢ 

إسرائيل تهاجم 
 مواقع لبنانية

 في عملية
"عناقيد الغضب"  

انتخاب العماد 
 اميل لحود 

للجمهوريةرئيساً   

انسحاب القوات 
اإلسرائيلية من 

لبنان ما عدا 
 مزارع شبعا

تمديد والية 
الرئيس اميل 

لمدةلحود   
سنواتثالث   

الصحافياغتيال   
قصير والناشط سمير 

 السياسي جورج حاوي 

إغتيال النائب 
 جبران تويني

خر آخروج   
سوري جندي   

لبنانمن   

رئيساغتيال   
السابق الوزراء  

الحريريرفيق   

حرب تموز 
 اإلسرائيلية

هللاحزب ضد   
كل لبنان في   

حزب هللا يخطف 
 جنود اسرائليين

إسرائيل تغتال 
الشيخ عباس 

،الموسوي  
عام أمين   

هللاحزب   

اسرائل ترتكب 
 مجزرة قانا

بدء إنتشار الجيش 
اللبناني في جنوب 

دام لبنان بعد غياب 
عاماً  ٤٠  

اغتيال الوزير بيار 
 امين الجميل

الجيش اللبناني 
يسيطر على قواعد 

فلسطينية وعلى 
 مرفأ صيدا

تمديد والية الرئيس 
الياس الهراوي 

 لثالث سنوات

1991 1997 1999 2001 2003 2005 

1994 1996 1992 1998 2000 2002 2004 2006 

  مقتطفات عن تسلسل أحداث لبنان
٢٠٠٦ - ١٩٧٥ 
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LEBANON KEY EVENTS 



TIMELINE EXCERPTS ON LEBANON KEY EVENTS 

1975 - 2006 
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1975 

1976 

1977 

1978 

1979 1981 1983 1985 1987 1989 

1980 1982 1984 1986 1988 1990 

Civil War triggers 
Ain El Remmaneh 
clashes and bus 
aggression 

Clashes expand 
between Christian 
militias and the 
National Movement 
(Palestinians & 
Lebanese leftists) 

Assassination 
of MP Kamal 
Jumblat, 
followed by 
violence 
against 
civilians and 
population 
displacements 

Storming of 
Karantina & battle 
of Damour  

Beirut split into 
two sectors: 
West Beirut 
(Muslim) and 
East Beirut 
(Christian)  

Syrian army enters 
Beirut and is 
confronted by the 
National 
Movement 

Elias Sarkis 
elected President 
of the Republic  

Arab Deterrent Force 
deploys in Beirut. 
Lebanese territory 
controlled by a large 
number of militias  

Southern Lebanon’s 
border control 
assigned to SLA 
(South Lebanon 
Army) supported  
by Israel  

Battle of Ehden 
and assassination 
of MP Tony 
Franjieh 

Start of 100-day 
war between the 
Syrian army and 
Christian militias 

Israel invades 
southern 
Lebanon  

Safra battle 
between the 
Phalangists & 
National Liberal 
Party 

Israel bombs 
several 
Palestinian sites 
in Beirut 

Battle of Zahle. 
Syrian Army 
besieges the 
Lebanese 
Forces in Zahle 

Israel expands its 
invasion and 
enters the capital 
Beirut 

Arrival of French, 
US and Italian 
troops within 
multinational force 
mandate 

Bashir Gemayel 
elected President 
of the Republic 

Palestinian forces 
evacuates Beirut to 
Tunisia 

President elect 
Bashir Gemayel 
assassinated 

Massacres of Sabra 
and Shatila camps 

Amin Gemayel 
elected President of 
the Republic 

War of the mountains 
between PSP & LF 
triggers population 
displacements in 
Chouf, Aley & Baabda  

Suicide bomber 
attacks US &French 
forces HQ in Beirut 

Suicide bomber 
attack destroys U.S. 
Embassy in Beirut  

“February 6” 
uprising and the 
expulsion of the 
Lebanese army 
from West Beirut  

National Movement 
seizes Lebanese 
Forces’ positions in 
the mountain and 
suburbs of Beirut  

U.S. Warship New 
Jersey bombs 
Syrian positions in 
the Bekaa and 
Mount Lebanon  

Israeli troops initiate 
partial withdrawal fm 
the border strip in 
southern Lebanon 

Start of the camps’ 
war between Amal 
Movement and the 
Palestinians 

Clashes escalate 
between Amal 
Movement and 
Hezbollah in 
southern Beirut 

Elias Hrawi elected 
President of the 
Republic 

Rene Moawad elected 
President of the Republic 

President Rene Moawad 
assassinated 

Battle of Souk el Gharb: 
Progressive Socialist Party 
with the support of the 
Syrian army against the 
Lebanese Army with the 
support of the Lebanese 
Forces  

General Michel Aoun 
declares the “Liberation 
War” against the Syrian 
army 

Syrian army 
invades the 
presidential 
palace 

General Michel 
Aoun launches the 
“Extermination 
War” against the 
Lebanese Forces  

Black Thursday & 
Black Saturday 
sectarian killings 
in Beirut 

Start of the siege 
and battle of Tel 
Zaatar, Dbayeh 
and Jisr El-
Basha camps. 

Clashes erupt btw the 
Palestinians &Syrian 
army in Tripoli with 
the participation of 
Palestinian dissidents  

Yasser Arafat & 400 
Palestinian fighters  
evacuate Tripoli under 
protection of French 
Forces 

Multinational 
forces start 
withdrawing from 
Lebanon 

Tripartite agreement 
signed in Damascus btw 
main militias. Tension 
rises btw Christian 
forces following this 
agreement 

Start of a second 
camps’ war 
between Amal 
Movement and 
Palestinians 

Clashes 
between Amal 
Movement and 
the Alliance of 
Progressive 
Socialist / 
Communist 
Party 

Escalation of 
organized operations 
against Israeli forces 

Start of direct 
targeting of Israeli 
Army and SLA’s 
positions and 
patrols 

Two opposing 
governments 
formed headed by 
Salim El-Hoss and 
General Michel 
Aoun 

Fighting heats up in 
Beirut btw Mourabitoun  
movement & the PSP 

Battles in Tripoli 
between the 
Syrian army and 
fundamentalist 
militias 
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1993 1995 

Signing of the 
"defense and 
security" treaty 
between Syria 
and Lebanon 

Israel’s 
heaviest 
shelling on 
Southern 
Lebanon 
since 1982 

Israel 
attacks 
Lebanon 
through 
operation 
“Grapes of 
Wrath” 

General 
Emile 
Lahoud 
elected 
President 
of the 
Republic 

Israeli 
forces 
withdraw 
from 
Lebanon 
with the 
exception 
of Shebaa 
Farms 

President 
Emile 
Lahoud 
mandate 
extended 
for three 
years 

Journalist 
Samir Kassir 
and political 
activist George 
Hawi 
assassinated 

MP Gebran 
Tueini 
assassinated  

Last Syrian 
troops exit 
Lebanon 

Former Prime 
Minister Rafik 
Hariri 
assassinated 

Israel’s war 
against Hezbollah 
on all Lebanese 
territory  

Hezbollah kidnaps 
Israeli soldiers 

Israel 
assassinates 
Hezbollah 
Secretary 
General, 
Sheikh Abbas 
al-Musawi 

Israel 
perpetrates  
Qana 
massacre 

Lebanese 
Army starts 
deploying in 
Southern 
Lebanon 
after an 
absence of 
40 years 

Minister Pierre 
Gemayel 
assassinated 

Lebanese army 
controls 
Palestinian 
bases and the 
port of Sidon 

President 
Elias 
Hrawi’s 
mandate 
extended 
for three 
years  

1991 1997 1999 2001 2003 2005 

1994 1996 1992 1998 2000 2002 2004 2006 

TIMELINE EXCERPTS ON LEBANON KEY EVENTS 

1975 - 2006 


