
 الجمهورية اللبنانية

 وزارة الدفاع الوطني
 قيادة الجيش     

 
 "التصدي لحظر األجهزة المتفجرة اليدوية الصنع"

  عموميات: -1

ي -أ
 
ة اآلونةيشكل تزايد استخدام العبوات غير النظامية ف من قبل الجماعات  األخير

  واإلرهابيير  المسلحة 
ً
هم، عامال ي عدد كبير وغير

 
ي ف  بشكل سلب 

ً
العالم،  من بلدانمؤثرا

ي صفوف المدنيير  والعسكريير  عىل حد سواء. 
 
 ويؤدي إىل سقوط االف من الضحايا ف

ي فوج الهندسة منذ تأسيسها بمكافحة هذا -ب
 
اء الذخائر والمتفجرات ف تقوم رسية خي 

تالفها، تدريب عنارص من األجهزة إجهته، من خالل تعطيل العبوات و االخطر ومو 
باعهم دورة "خبير متفجرات" بمستوياتها االربعة، وتقديم المشورة األمنية كافة عي  إت

ي هذا المجال. 
 
 الفنية لقطع الجيش كافة ف

ي استهدفت  2005واجه لبنان منذ العام -ج
ات الب   عديدة كان أبرزها: التفجير

ً
أخطارا

ي العام 
 
، 2007البارد  ، أحداث مخيم نهر 2006شخصيات بارزة، عدوان تموز ف

كان ال بد من تكاتف دوىلي لدرء   ،. ولمواجهة هذه المشكلة2017الجرود ومعركة فجر 
 واالنتصار عليها.  األخطار هذه 

تتألف العبوة غير النظامية عادة من جهاز إشعال وحشوة من المتفجرات تسىم -د
فتح -الحشوة الرئيسية، وهي تستعمل ألغراض عسكرية أو تجارية )اشغال مدنية

،  كسارات.... -انفاق-طرقات
ً
ليا ( . من الممكن ان تكون العبوة غير النظامية مصنعة مي  

ي تتالف منها باحدكما يمكن الحصول عىل
 ى الوسائل التالية:  الجزئيات الب 

 رسقتها من االسواق المحلية أو تهريبها عي  الحدود.  -

 االستيالء عىل مخازن عسكرية.  -

 . رسقتها من الورش المدنية )كسارات، حفر انفاق...(-

ات،  - اء المواد االولية من االسواق المحلية أو الحصول عليها من النفايات، المختي  رسر
 المنازل.... 



ي  أنواع-2
 للعبوات الت 

ً
ي تحضير العبوات غير النظامية )وفقا

 
المواد المستخدمة ف

 العبوات:  وأنواععير عليها( 

 المواد المستخدمة:  نواعأ -أ

 كهربائية.   أسالك -

 ركائم.  -

 المفاتيح الكهربائية عىل مختلف أنواعها )برادات، إضاءة، سيارات...(  -

 ..(. إشارة. أجهزة االتصال )هاتف خلوي، أجهزة  -

 . األطفالالعاب  -

 إنذار، مفاتيح سيارات السلكية...(. أي جهاز يحتوي عىل مرسل ومستقبل )أجهزة   -

-  .
ً
 ..(. مشاعل عادية مبتكرة )ناقر مع نابض مصنعير  يدويا

ين أو كاز.  -  مازوت أو بي  

ات االمونيوم المستخدم كأسمدة زراعية.  -  ني 

يت االصف - ي الزراعة.  ر الكي 
 
 المستخدم ف

 الفازلير  )يستعمل كملطف لليدين(  -

 مطهر الجروح .  2O .2 Hماء االوكسيحير   -

 برمنجنات البوتاسيوم مطهر الجروح.  -

ي عيد  -
 
 ان الثقاب. كلورات البوتاسيوم الموجود ف

ل  -  المتجر.  –سكر مطحون من المي  

تو أبيض  -  .  %95اسبير

يتيك )تركير   -  ( المستخدم. %98حمض الكي 

 قهوة أو مبيض القهوة.  -



 

 بودرة االلمنيوم من محالت الدهانات ومصانع االلمنيوم.  -

ات البوتاسيوم ) يستعمل كأسمدة، العاب نارية، صنع الثقاب...( -  ني 

 لير  يمكن الحصول عليه من المتاجر . نفتا -

 الشمع يمكن الحصول عليه من المتاجر.  -

-  .  يوريا يستخدم كسماد زراعي

ي الطباعة ل  -
 
 كلورات الصوديوم يستخدم ف

 
 ون االسود. ل

 بارود اسود من طلقات الصيد.  -

ي صناعة الصابون.  -
 
 جلرسين يستخدم ف

ي )ك  -  ربونات الطعام(. كربونات الصوديوم المعروف بالخمير

 أنواع العبوات: -ب

ي تعمل من قبل الضحية:  -
  العبوات الب 

از مضادة لإل –السحب  –كف الضغط   -الضغط   –الفتح  –مضادة للتقليب  –هي  
 االشعة ما دون الحمراء. 

ي تعمل عىل أمر من المفخخ:  - 
  العبوات الب 

 اليزر.  –طلق ناري  –السلكية  –سلكية 

ي تعمل  -
 عىل التوقيت: العبوات الب 

ي التعامل معها . 
 
 كل انواع هذه العبوات يتطلب طريقة خاصة ف

 : العبوات غير النظامية -ج

  
 
ي صناعة العبوات غير النظامية يسهل الحصول عليها وهي  إن

 
ي تدخل ف

المواد الب 
ة. متوفرة    بكير



ي فوج الهندسة ار معالجة العبوات غير النظامية: -3
 
هاط جاهزة للتدخل عند يوجد ف

ي كافة 
 
ي  . لبنان أنحاءحدوث أي خطر ف

يقوم فوج  ،األعىلمن الرعيل  األمر عند تلق 
ي ذلك ، الهندسة بتكليف رهط للتدخل والتعامل مع الخطر بحسب نوعه

 
ويتبع ف

 المراحل التالية: 

 التوجه إىل مكان الحدث.  -أ 

ب حجم الخطر وفرض طوق كان حسالطلب من قائد القوى المسؤولة إخالء الم -ب
 . ي
 امب 

.  -ج  استجواب الشهود من قبل الخبير

 وضع خطة للتدخل األوىلي بعد التأكد من:  -د

 انتهاء اإلخالء وعزل البقعة .  -    

    -  . ة االنتظار األوىلي
 انقضاء في 

 للغاز التأكد من األخطار الثانوية )كهرباء، إمدادات خطرة تحت األرض أو مجاورة  -    
ين(.  ،  بي  

    -  . ي
 وجود اإلسعاف والدفاع المدن 

 ثالث خيارات:  أمامالتدخل عىل العبوة ويكون الخبير عادة  -ـهـــ

ي مكانها  -
 
 . تفجير العبوة ف

 . خلخلتها بواسطة عتاد مناسب -

 -  
ً
 . تعطيلها يدويا

 والجزئيات حيث يتم حفظها:  األدلةالخطر وجمع  إزالةالتأكد من  -و

  . ائيةكأدلة جن  -

 . المتفجرات منها  إزالةالستخدامها للتدريب بعد  -

-  
ً
ها الحقا  . لتفجير

 



 لرسقتها أو وصولها  مالحظة: 
ً
جهة كانت،  ألييتم خزن هذه الجزئيات وحمايتها منعا

  إتالفها أو يصار إىل 
ً
 الستعمالها الحقا

ً
ي منعا

 . بشكل نهان 

 عامة:  أحكام-4

ي الجيش تقوم مجموعة تابعة لمديرية العت -أ
 
ي اد ف

ي ب ،اللبنان 
الكشف عىل المواد الب 
ي تصنيف مواد متفجرة

 
أو  ،تدخل البالد كافة وتثير الشبهات لناحية استخدامها ف

ي المعابر الحدودية كافة.  ا تتم عملية الكشف عليهو ، لشتعالال لكونها قابلة 
 
 ف

ي منع عىل أي كان نقل مواد شديدة االشتعال، مهما كان نوعها، أو اال ي -ب
 
اك ف شي 

ي 
 
المدنية دون الحصول عىل ترخيص  األعمالتصنيع المتفجرات لالستفادة منها ف
 . ي
 مسبق من قبل وزارة الدفاع الوطب 

ي  -ج
 
ي تستعمل ف

ي  أعمالتخضع المتفجرات الب 
 
شق الطرقات أو داخل الكسارات أو ف

ي الدفاع والداخلية والبلديات. 
 حفر األنفاق لرقابة صارمة من قبل وزارن 

النارية وذخائر الصيد لرقابة صارمة  األلعابتخضع المحال المخصصة لبيع  -د
 وتفتيشات دورية من قبل الوزارات المختصة . 

ي يمكنها تصنيع مواد ملتهبة لرقابة خاصة من قبل الوزارات  -هـ
تخضع المصانع الب 

 المختصة. 

ي  -و
عية لفئات المجتمع بحمالت تو  باأللغامالمتعلقة  لإلعماليقوم المركز اللبنان 

ي من مخاطر المتفجرات 
ي صناعتها. كما يشجع  واأللغامالمدن 

 
ي تدخل ف

والمواد الب 
 عىل التبليغ عنها وعدم 

ً
اب منها. دائما  االقي 

ي مع اإل  -ز
ي مجال يتعاون الجيش اللبنان 

 
ي ف " IEDدورات تدريب " إقامةتحاد األورون 
. داخل فوج الهندسة للتخلص من العبوات غير الن

ً
 ظامية المصنعة يدويا

ي المحلة عند العثور عىل أي نوع من اليتم التنسيق بير   -ح
 
ة ف قوى األمنية المنترسر

ي المكان.  إلجراءالمتفجرات، 
 
ي ف

 تحقيق ميدان 

  الخاتمة:  -5

ز أهمية العمل المتواصل عىل مكافحة هذا الخطر عي  التخلص من العبوات غير  تي 
 
ً
 األولية، عي  مراقبة المواد األهميةوعىل ذات مستوى  النظامية المصنعة، لكن أيضا

ي تصنيعها ومنع وصولها إىل  المستخدمة
 
قدرتهم عىل  إلضعاف باألمنالمخلير   أياديف

ي الوقاية من الداء قبل معالجته.   ،تركيبها 
 
ة هي ف  الن العي 


