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Inleiding
Deze COI Focus bespreekt de veiligheidssituatie in Libanon. Een eerste en tweede deel beschrijven de
achtergrond en huidige toestand van het geweld in Libanon. Een derde deel geeft de actoren weer die
de veiligheidssituatie in Libanon bepalen. Een vierde en vijfde deel gaan respectievelijk in op de aard
en intensiteit van het geweld in de verschillende regio’s en het hiermee gepaard gaande risico voor
burgers.
Deze analyse beoogt een globaal beeld te geven van de veiligheidssituatie in Libanon. Het rapport
bevat geen exhaustief overzicht van de veiligheidsincidenten die zich in Libanon hebben voorgedaan.
De vermelde incidenten dienen voornamelijk om de algemene trend in Libanon of in een bepaalde
Libanese regio te duiden.
De COI Focus is gebaseerd op informatie uit openbare bronnen. Zo werd gebruik gemaakt van
informatie van verschillende internationale gouvernementele organisaties, niet-gouvernementele
organisaties, vakliteratuur en berichtgeving uit de internationale en Libanese media. Een overzicht
van de geraadpleegde openbare bronnen is opgenomen in de bibliografielijst achteraan in dit
document.
In dit document maakt Cedoca voor plaats- en persoonsnamen, namen van gewapende groepen en
politieke partijen, gebruik van de meest courante schrijfwijze uit de Engelstalige bronnen die
geraadpleegd werden voor deze COI Focus. Als de gangbare transliteratie in de Nederlandstalige pers
hiervan afwijkt, volgt Cedoca deze schrijfwijze.
Deze COI Focus is een update van de COI Focus Libanon - De veiligheidssituatie van 7 augustus 2018.
Het onderzoek heeft betrekking op de periode augustus 2018 – april 2019. Het onderzoek liep tot 4
april 2019.
De veiligheidssituatie in Libanon wordt door Cedoca opgevolgd door raadpleging van diverse relevante
bronnen. In geval van fundamentele wijzigingen of nieuwe ontwikkelingen die de situatie zoals
beschreven in deze COI Focus in belangrijke mate wijzigen, wordt dit document versneld geüpdatet.
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1. Korte achtergrond
In Libanon wordt de macht verdeeld volgens confessionele quota voor christenen, soennieten en
sjiieten die respectievelijk 40, 27 en 27 % van de bevolking uitmaken.1 Dit leidt tot een politiek sterk
gepolariseerd systeem vatbaar voor conflict en buitenlandse inmenging.2 Hoewel de termen hun
lading al lang niet meer dekken, is Libanon sinds de Cederrevolutie en hierop volgende terugtrekking
van de Syrische troepen in 2005 politiek verdeeld tussen de zogenaamde 14 maart–groep (genoemd
naar de anti-Syrische protesten in 2005 door een alliantie van soennieten, druzen, en christenen), en
de 8 maart-groep (genoemd naar de toenmalige mars door Hezbollah). De belangrijkste fracties van
de 8 maart-groep waren Hezbollah (sjiitische strekking, geleid door Hassan Nasrallah), Amal (sjiitisch,
Nabih Berri) en de Free Patriotic Movement (FPM) (christelijk, Michel Aoun). De belangrijkste fracties
van de 14 maart-groep waren de Tayyar al-Mustaqbal / Future Movement (soennitisch, Saad Hariri),
Forces Libanaises (christelijk, Samir Geagea) en de Kata’ib (falangisten, christelijk, Amin Gemayel).
De burgeroorlog in Syrië heeft de Libanese binnenlandse politiek verder gedestabiliseerd. 3 Grofweg
kan men stellen dat Hezbollah, gesteund door Iran, zich achter het Syrische regime schaart in
tegenstelling tot het 14 maart-blok, gesteund door Saoedi-Arabië.4
De Libanese regering voert een officieel beleid van neutraliteit (disassociation) met betrekking tot het
Syrische conflict om te verhinderen dat het zou overslaan naar Libanon.5 Hiertoe ondertekenden de
verschillende politieke leiders in juni 2012 de zogenaamde Baabda-verklaring. Aanvankelijk bleef de
politieke en veiligheidssituatie in Libanon bijgevolg relatief stabiel. Het tij van neutraliteit en stabiliteit
keerde toen Hezbollah-leider Nasrallah op 25 mei 2013 officieel erkende militaire steun te bieden aan
het Syrische regime.6 Deze publieke erkenning van deelname aan de strijd betekende een belangrijk
keerpunt waarbij Hezbollah zich volgens onder meer International Crisis Group (ICG) herdefinieert van
een verzetsbeweging tot een sektarische militie.7 De gevolgen van Hezbollahs betrokkenheid in de
Syrische burgeroorlog, lieten zich snel voelen in Libanon.8 Naast toenemend geweld in de grensregio’s
met Syrië gebeurden in het binnenland aanslagen met autobommen, waaronder zelfmoordaanslagen,
met meestal Hezbollah of diens sjiitische achterban als doelwit. Tussen november 2013 en juni 2014
pleegden extremistische organisaties 14 zelfmoordaanslagen in overwegend sjiitische regio’s, waarbij
nagenoeg 100 doden en 900 gewonden vielen.9
Begin augustus 2014 deinde het Syrische conflict voor het eerst significant uit naar Libanon. Naar
aanleiding van een arrestatie ontstond in de regio Arsal in het oosten van Libanon een grootschalige
gewapende confrontatie tussen het Libanese leger en een aantal Syrische extremistische groeperingen
onder de koepel van Islamitische Staat (IS) (Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL)/ Islamic State
in Iraq and Syria (ISIS)/ Dawlat al-Islamiya fi al-Iraq wa al-Sham, Daesh). Het leger vocht tegen
honderden strijders afkomstig uit de Syrische regio Qalamoun. In de vijf dagen durende gevechten
lieten volgens de rapportering van de secretaris-generaal van de VN minstens 42 burgers het leven
naast 19 militairen en 50 opstandelingen.10 Eind oktober 2014 vond opnieuw een drie dagen durende
gewapende confrontatie plaats tussen het leger en islamistische opstandelingen verbonden met IS en

Konrad Adenauer Stiftung (Toubia K.), 01/2019, url; CRS (Humud C.E.), 19/06/2018, url; Al-Jazeera,
23/05/2018, url; USDOS, 29/05/2018, url
2
Carnegie Endowment for International Peace (Henley A.D.M), 16/12/2016, url
3
CRS (Humud C.E.), 05/10/2018, url
4
AP News, 07/05/2018, url; Salloukh B.F., 03/2017, url
5
UN Security Council, 08/03/2018, url; UN Security Council, 28/06/2012, url; ECFR, 09/2012, url
6
ISW (Fullton W.), 05/2013, url
7
ICG, 14/03/2017, url; ICG, 01/10/2013, url
8
ICG, 27/05/2014, url; ICG, 20/07/2015, url
9
Middle East Institute (lanford N.), 11/2017, url
10
Carnegie Endowment for International Peace (Abou Zeid M.), 08/08/2014, url; UN Security Council, 05/11/2014,
url
1

Pagina 4 van 62

LIBANON. De veiligheidssituatie
14 mei 2019

Jabhat al-Nusra (JN), ditmaal in Tripoli en elders in het noorden.11 Bij het hiermee gepaard gaande
geweld kwamen volgens de rapportering van de secretaris-generaal van de VN 10 burgers, 12
militairen en een aantal opstandelingen om het leven.12
In 2015 versterkte het leger haar troepen in de grensregio met Syrië en bemant er sindsdien een lijn
van legerposten op heuveltoppen.13 Volgens de VN-Veiligheidsraad nam het grensgeweld in 2015 af
en vond er sindsdien geen grootschalig gewapend treffen meer plaats waarbij burgerslachtoffers
vielen.14 Regimenten van het leger opgesteld langs de noordelijke en oostelijke grens weerden
invalspogingen van gewapende strijders in Libanees grondgebied af.15 Daarnaast ontplooiden
Hezbollah-strijders zich aan de grens in de strijd tegen de extremistische groeperingen. 16 In 2015,
2016 en de eerste helft van 2017 belaagden het leger (en Hezbollah) en een 500 à 1.000 in Libanon
aanwezige extremistische strijders elkaar wel nagenoeg dagelijks in het bergachtige desolate Libanese
grensgebied in kleinschalige gewapende confrontaties. 17
De Libanese autoriteiten werden sinds 2015 bekwamer in het voorkomen van autobommen (Vehicle
Borne Improvised Explosive Device (VBIED)), zo stelt het Overseas Security Advisory Council (OSAC).
Er werden verschillende bommen ontdekt en geneutraliseerd door goed opgeleide politieteams. 18
Voorts werden IS-netwerken in Libanon gemonitord en opgerold.19 Samenwerking in
veiligheidskwesties tussen Hezbollah en de Future Movement heeft er voor gezorgd dat sinds 2015 de
veiligheidssituatie gevoelig verbeterde, aldus ICG. 20 Ten opzichte van 2014 daalde volgens het
Institute for the Study of War (ISW) en de VN-Veiligheidsraad het aantal terroristische aanslagen.21
Na een 29 maanden durende politieke en institutionele crisis verkoos het parlement op 31 oktober
2016 Michel Aoun (christen, stichter van het Free Patriotic Movement en ex-chef van het leger) als
president. Dit stelde volgens onder meer de Raad van Europa een einde aan een periode van grote
politieke instabiliteit die een bedreiging vormde voor het fragiele machtsevenwicht en de
veiligheidssituatie in Libanon.22 Op 18 december 2016 vormde Saad Hariri, leider van de Future
Movement, een regering van nationale eenheid met alle grote partijen, de eerste regering in twee
jaar.
In de zomer 2017 kwamen zowel Hezbollah als het Libanese leger afzonderlijk in actie tegen de
extremistische rebellengroeperingen in de grensregio om ze definitief te verdrijven uit Libanon. Op 24
juli 2017 nam Hezbollah meer dan 60 % van het territorium van Hayat Tahrir al-Sham (HTS, Liberation
of the Levant Organisation, het vroegere Jabhat al-Nusra) in de omgeving van Arsal in.23 Op 27 juli
2017 ging een wapenstilstand tussen Hezbollah en HTS/JFS van kracht. Het akkoord bepaalde het
vertrek van HTS/JFS-strijders en hun families naar de provincie Idlib in Syrië. 24 Het leger lanceerde
op 19 augustus 2017 de operatie Dawn of the outskirts waarbij het in een week tijd de militaire
controle over grensregio’s in Ras Baalbek en Qaa van extremistische groeperingen IS en HTS

Al-Monitor Lebanon Pulse (Ghanem E.), 05/11/2014, url
UN Security Council, 05/11/2014, url
13
Al-Jazeera (Blanford N.), 05/02/2015, url; ISW (Cafarella J.), 05/03/2015, url
14
UN Security Council, 08/03/2018, url; UN Security Council, 24/06/2016, url; UN Security Council, 04/11/2015,
url
15
UN Security Council, 04/11/2016, url; UN Security Council, 21/10/2016, url
16
Al-Jazeera (Samaha N.), 04/04/2015, url
17
Naharnet, 01/05/2017, url; The Daily Star, 21/01/2017, url; Reuters, 28/08/2016, url
18
OSAC, 14/03/2016, url
19
USDOS, 02/06/2016, url
20
ICG, 20/07/2015, url
21
UN Security Council, 04/11/2016, url; ISW (Cafarella J.), 05/03/2015, url
22
Council of Europe, 05/01/2017, url
23
CSIS (Nerguizian A.), 04/10/2017, url; UN Security Council, 16/11/2017, url
24
UN Security Council, 16/10/2017, url
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overnam.25 In een krachtig offensief dreven luchtmacht en grondtroepen de overlevende strijders tot
terugtrekking in een vallei aan de grens.26 Het leger staakte de operatie om ruimte te geven aan
onderhandelingen tussen Hezbollah en IS, waarin het vertrek van IS-strijders uit Libanon
overeengekomen werd.
In totaal zouden in de zomer van 2017 volgens mediaberichten 6.000 tot 7.000 personen (strijders
en hun families) Libanon verlaten hebben.27 Het leger herstelde de controle van de staat over een
groot deel van de grensregio.28 Het nam eveneens een deel van de grensposten van Hezbollah over.
Ook tussen Arsal en Masnaa ging het leger over tot een graduele opbouw van de troepen. 29
Op 6 mei 2018 vonden voor het eerst in negen jaar parlementsverkiezingen plaats. Deze verliepen
over het algemeen vreedzaam.30 Wel was sprake van een 25-tal geïsoleerde geweldincidenten
(aanvallen tegen kandidaten en confrontaties tussen aanhangers van verschillende partijen) verspreid
over het land.31 Hierbij viel ten zuiden van Beiroet één dode.32 Bij een lage opkomst van 49,2 %
wonnen Hezbollah en diens politieke bondgenoten (Amal, FPM en andere) meer dan de helft van de
zetels. Vooral de bondgenoten wonnen aan stemmen, waaronder ook vijf figuren die een belangrijke
rol speelden tijdens de nagenoeg 20 jaar lange Syrische bezetting van Libanon. De banden met het
Syrische regime zullen in de komende legislatuur bijgevolg versterkt worden. 33 In de aanloop naar de
verkiezingen sloot de Future Partij, strevend naar de status quo, compromissen met haar
tegenstanders (FMP) waarbij de facto geen éénvormig anti-Hezbollah blok (14 maart alliantie) meer
bestaat.34 Het verklaart tevens het grote verlies van de Future Partij, dat een derde van haar zetels
verloor.35 Op 24 mei 2018 herbenoemde President Aoun Saad Hariri als eerste minister met de taak
een regering te vormen. Beide politieke kampen kunnen niet anders dan opnieuw een
eenheidsregering met elkaar aangaan, anders dreigt opnieuw een jarenlange politieke crisis.36

CRS (Humud C.E.), 19/06/2018, url; CSIS (Nerguizian A.), 04/10/2017, url; UN Security Council, 16/10/2017,
url
26
The Christian Science Monitor (Blanford N.), 06/09/2017, url
27
UN Security Council, 16/11/2017, url; UN Security Council, 16/10/2017, url
28
UN Security Council, 16/10/2017, url
29
Al-Monitor (el-Khoury B.), 15/09/2017, url
30
UN Security Council, 21/05/2018, url
31
CSKC, 02/2019, url; ACLED, 17/05/2018 url; UN Security Council, 08/03/2018, url; ICG, 04/2018, url; CSKC,
s.d., url; ACLED, 17/05/2018 url; Naharnet, 06/05/2018, url; RFE/RL, 07/05/2018, url; The National,
07/05/2018,url; Naharnet, 22/04/2018, url
32
ACLED, 17/05/2018, url
33
AP News, 07/05/2018, url; The Washington Institute for Near East Policy (Ghaddar H.), url; Carnegie Middle East
Center (Young M.), 08/05/2018, url
34
The Washington Institute for Near East Policy (Ghaddar H.), url; RFE/RL, 07/05/2018, url; Al-Monitor (Macaron
J.), 09/05/2018, url
35
Chatham House (Khatib L.), 09/05/2018, url; AP News, 07/05/2018, url
36
AP News, 07/05/2018, url; RFE/RL, 07/05/2018, url
25
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2. Huidige toestand
Na nagenoeg negen maanden onderhandelingen volgend op de parlementsverkiezingen in mei 2018,
kondigde premier Hariri op 31 januari 2019 de vorming van een nieuwe regering van nationale eenheid
aan. Hezbollah heeft een vetorecht en controleert bijgevolg het Libanese politieke beleid. Hezbollah
zelf heeft drie ministerportefeuilles.37 ICG spreekt volgend op de regeringsvorming van een
verbetering van de veiligheidssituatie.38
De VN-Veiligheidsraad, ICG, OSAC en het Assessment Capacities Project (ACAPS), een onafhankelijk
informatieplatform over humanitaire crises, spreken over een aanhoudende relatieve kalmte en
stabiliteit in 2018 en begin 2019.39
Wel is sprake van een groeiende sociale onrust. Over het hele land waren er demonstraties tegen de
overheid en diens onmacht om de economische crisis te bezweren. 40 In totaal vonden volgens het
Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), een online project voor conflictanalyse, 85
demonstraties plaats tijdens de verslagperiode.41 Het Civil Society Knowledge Centre (CSKC), een
online analyse platform met betrekking tot Libanon, telde er 77 in 2018.42
Er vonden in 2018 en begin 2019 opnieuw arrestaties plaats van extremisten en terreurverdachten.
Aanslagen werden verijdeld.43 Van begin november 2018 tot 19 februari 2019 werden 43
terreurverdachten gearresteerd. Dit is een daling ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder
en volgens de rapportering van de VN-Veiligheidsraad toe te schrijven aan de verbeterde
veiligheidssituatie in Libanon en het feit dat de Libanese troepen controle over de grensregio
verwierven.44 Het Civil Society Knowledge Centre stelt dat het totaal aantal veiligheidsoperaties van
het Libanese veiligheidsapparaat hoger ligt dan het totaal aantal veiligheidsincidenten in 2018, wat
volgens het platform betekent dat gepoogd wordt om criminaliteit proactief in te dammen.45 In de loop
van 2018 lanceerde het Libanese leger een strategisch plan 2018-2022 voor de veiligheid en stabiliteit
in het land.46
Volgens het CSKC daalde het totaal aantal geweldincidenten in 2018 met 36 % ten opzichte van 2017.
Het gros van de geweldincidenten in Libanon anno 2018 en 2019 betreft volgens het platform nog
steeds individuele gewelddaden van criminele of illegale aard. In een klimaat van onveiligheid en socioeconomische spanningen draagt de alomtegenwoordigheid van wapens bij tot een cultuur van geweld
onder burgers. Bijgevolg vallen jaarlijks honderden gewonden en doden wegens schietincidenten. Het
CSKC stelt een daling van 15 % vast van deze individuele gewelddaden ten opzichte van 2017. 47 Dit
bevestigt eerdere rapporten dat het crimineel geweld in Libanon in 2018 verder gedaald is.48 De helft
van de individuele schietincidenten waren van de hand van Libanese burgers, 24 % van Palestijnse

Asharq Al-Awsat, 17/02/2019, url; ICG, 01/2018, url
ICG, 01/2018, url
39
ACAPS, s.d., url; ICG, s.d., url; UN Security Council, 08/03/2018, url; UN Security Council, 21/05/2018, url;
OSAC, 27/03/2018, url
40
Middle East Eye, 31/01/2019, url; CSKC, 02/2019, url
41
ACLED, s.d. url
42
CSKC, 02/2019, url
43
UN Security Council, 15/11/2018 url; UN Security Council, 15/10/2018, url; CSKC, 02/2019, url; UN Security
Council, 21/05/2018, url; Asharq al-Awsat, 16/09/2017, url; The Daily Star, 09/02/2018, url; UN Security Council,
08/03/2018, url
44
UN Security Council, 14/03/2019, url
45
CSKC, 02/2019, url
46
The Directorate-General of the Internal Security Forces, 2018, url
47
CSKC, 02/2019, url
48
Asharq Al-Awsat (Al-Jack S.), 11/08/2018, url
37
38
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burgers en 9 % van Syrische burgers. Dit ontkracht de stelling die een toegenomen criminaliteit
toeschrijft aan de influx van Syrische vluchtelingen.49
Libanon vangt van alle buurlanden van Syrië het grootste aantal Syrische vluchtelingen op. Het aantal
officieel geregistreerde Syrische vluchtelingen in Libanon bedraagt volgens het United Nations High
Commissioner for Refugees (UNHCR) 967.040.50 Human Rights Watch (HRW) en de Libanese overheid
schatten dat er zich daarnaast een half miljoen niet-geregistreerde Syrische vluchtelingen in Libanon
bevinden.51 Het totaal aantal vluchtelingen uit Syrië bedraagt bijgevolg nagenoeg anderhalf miljoen.
Hiermee maken de Syrische vluchtelingen meer dan een kwart van de bevolking in Libanon uit en is
Libanon het land met de hoogste concentratie vluchtelingen per capita wereldwijd.52 Deze influx deed
het demografisch evenwicht kantelen zonder dat dit zich vertaalt in politiek gewicht.53 Zowel in de
media als in de politiek was in de loop van 2018 sprake van een stijgende anti-vluchtelingenretoriek.
De regering beklemtoont de noodzaak van een graduele terugkeer naar Syrië.54

CSKC, 02/2018, url; UN Security Council, 15/11/2018 url; UN Security Council, 15/10/2018, url
UN Security Council, 14/03/2019, url; Inter-agency Information Sharing Portal, [laatste update] 31/05/2018,
url
51
HRW, s.d., url; Salloukh B.F., 03/2017, url
52
CRS (Humud C.E.), 09/11/2017, url; HRW, 20/04/2018, url; ICG, 19/09/2016, url
53
Al-Monitor Lebanon Pulse (Aziz J.), 12/11/2015, url
54
HRW, s.d., url; CSKC, 02/2019, url; HRW, 20/04/2018, url; ACAPS, s.d., url; CRS (Humud C.E.), 19/06/2018,
url
49
50
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3. Actoren
3.1. IS en Hayat Tahrir al-Sham
De aanhoudende strijd in 2014 voor de Syrische regio Qalamoun dreef honderden jihadistische
strijders van IS en JN (verbonden aan al-Qaeda) naar Libanon, waar zij sindsdien volgens Libanese
veiligheidsdiensten actief waren in de Beka, Tripoli en de Palestijnse kampen.55 JN splitste zich in juli
2016 af van al-Qaeda onder de nieuwe naam Jabhat Fatah al-Sham (JFS). In januari 2017 vormde het
een alliantie met een aantal kleinere fracties met al-Qaeda ideologie waarmee het zich omdoopte tot
Hayat Tahrir al-Sham (HTS, Liberation of the Levant Organisation), ook gekend als al-Qaeda in Syrië.56
Na de succesvolle offensieven van het leger en Hezbollah in de zomer van 2017 onderhandelde
Hezbollah het vertrek van de in de grensregio aanwezige strijders verbonden aan IS en HTS. Deze
verlieten tegen het einde van de zomer van 2017 op verschillende tijdstippen collectief het land. 57
Volgens het hoofd van de Libanese Algemene Veiligheidsdienst, Abbas Ibrahim, is het directe gevaar
van extremistische groeperingen geweken na de succesvolle operatie in de zomer van 2017 en het
vertrek van nagenoeg 1.000 strijders maar blijft het risico op lone-wolf aanslagen bestaan.58

3.2. Libanese soennitische en salafistische milities
In tegenstelling tot de gecentraliseerde en gedisciplineerde strijdkrachten van Hezbollah, zijn de
soennitische milities volgens onder meer Maren Milligan (van het Middle East Research and Information
Project) versplinterd en vallen deze veel moeilijker centraal te coördineren, mede door het geslonken
prestige van de Future Movement.59 Terwijl de vijandigheid jegens Hezbollah nooit zo groot was,
bezitten de soennitische groeperingen volgens het Carnegie Endowment for International Peace de
eenheid noch de capaciteit om militair te mobiliseren.60 Dit is deels te wijten aan politieke en
geografische fragmentatie. Er heeft nooit een dominante soennitische partij bestaan met een sterke
vertegenwoordiging in alle delen van het land. 61 Bij de verkiezingen in mei 2018 bleek opnieuw hoe
diep verdeeld de soennitische gemeenschap in Libanon is.62 De Libanese soennitische gemeenschap
kent bovendien eerder een mercantiele dan wel een militante traditie.63
Wel kregen radicale salafistische strekkingen in Tripoli en Noord-Libanon volgens het Carnegie Middle
East Center sinds 2013 een grotere aanhang en werden zij actiever.64 Het soennitisch salafisme kon
verder groeien door het machtsvacuüm waarin Libanon zich bevond. Salafistische leiders bevinden
zich vooral in Tripoli, maar hebben tevens een aanhang verworven in het noorden, het zuidelijke Sidon
en in verschillende Palestijnse kampen.
Na een gewapende confrontatie tussen de Salafist Resistance Brigades, een militie onder leiding van
sjeik Ahmed al-Assir, en het leger in juni 2013 in Sidon, waar al-Assir zijn eigen versterkte basis en
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wapenopslagplaats had, werden 210 strijders gearresteerd.65 Op 15 augustus 2015 werd leider alAssir gearresteerd. Ondertussen werd hij ter dood veroordeeld. Volgens de Libanese autoriteiten
herorganiseerden de volgelingen van sjeik al-Assir zich. Eén van zijn aanhangers werd eind januari
2017 gearresteerd op verdenking van banden met de kamikaze die op 22 januari 2017 een mislukte
aanslag in Beiroet pleegde.66
Een andere salafistische groepering die op het voorplan trad, is de Abdullah Azzam Brigades (Kataeb
Abdallah Azzam, Ziyad al-Jarrah battalions)67, eveneens een soennitische islamistische beweging met
banden met al-Qaeda. De groepering eiste verschillende bomaanslagen tegen sjiitische doelwitten in
2014 op.68 Het rekruteert in de Palestijnse vluchtelingenkampen Ayn al-Hilwah en Bourj al-Barajneh.69
Volgens salafistische clerici, geciteerd in een rapport van Carnegie bestaat in de Libanese salafistische
gemeenschap nog amper steun voor IS. Zelfs al bestaan banden met IS of al-Qaeda in Syrië en Irak,
zij streven geen islamitische staat na in Libanon gezien de religieuze diversiteit in het land. Dit kan
ook uit realisme stammen gezien het militaire overwicht van Hezbollah.70 Voorts bestaat volgens
Libanese experten geen éénvormig salafistisch blok in Libanon maar is er verdeeldheid volgens
ideologische en politieke breuklijnen en tussen zij die banden hebben met Saoedi-Arabië, Qatar of
Turkije.71
Sinds de zomer van 2014 werden vele honderden islamisten gearresteerd (of gedood) in Arsal, Tripoli,
Saida en andere regio’s, waarbij volgens onder meer ICG, ISW en de VN-Veiligheidsraad salafistische
groeperingen deels ontmanteld werden.72 Ook tijdens de verslagperiode vonden arrestaties plaats en
werden aanslagen verijdeld.73 Wel waarschuwt Carnegie voor de keerzijde van een éénzijdig Libanese
veiligheidsbenadering. Zolang de achterstelling van soennieten niet wordt aangepakt, tekent het
schrikbeeld van radicalisering zich af boven Libanon. De gevangenissen in Libanon zijn overbevolkt
met overwegend soennitische gevangenen die bijgevolg extra vatbaar zijn voor radicalisering. 74

3.3. Alawitische milities
In Tripoli vonden het voorbije decennium vijandigheden plaats tussen alawitische milities uit de wijk
Jabal Mohsen en soennitische milities uit de wijk Bab al-Tabbaneh (zie 4.2.2.). De belangrijkste
politieke en gewapende alawitische groep is de Arab Democratic Party.75 De alawitische strijders uit
Jabal Mohsen hebben banden met Hezbollah en de regerende klasse in Syrië. Het sektarisch geweld
werd mede ingegeven door historische breuklijnen. Soennieten maken 80 % van de bevolking uit in
Tripoli, de alawitische minderheid 7,5 %. Het wantrouwen tussen de twee gemeenschappen gaat terug
tot de burgeroorlog (1975-1990).76 De oorlog in Syrië en de toenemende interne polarisatie deed het
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reeds bestaande conflict in Tripoli oplaaien. In april 2014 werd een militair veiligheidsplan van kracht.
De alawitische milities houden zich aan een staakt-het-vuren (zie punt 4.2.2.)

3.4. Hezbollah
Hezbollah is naast een sjiitische politieke partij ook een sterk gewapende militie. Zowel de VS als de
EU beschouwen de gewapende tak van Hezbollah als een terreurorganisatie. De militie heeft haar
bases in de zuidelijke buitenwijken van Beiroet, de Beka en Zuid-Libanon. 77 Volgens het Civil-Military
Fusion Centre van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), de VN-Veiligheidsraad alsook de
denktank Carnegie Endowment for International Peace is de militaire capaciteit van het gewapend
apparaat van Hezbollah de grootste in Libanon, groter dan deze van het reguliere Libanese leger.78 Na
de oorlog van 2006 met Israël kende Hezbollah een enorme groei in mankracht, wapens en uitrusting
en ontpopte de militie zich tot regionale strijdmacht. Het heeft een leger van meer dan 20.0000
getrainde professionele strijders, velen onder hen gehard in de oorlog in Syrië. Daarnaast beschikt het
over tienduizenden deeltijdse reservisten. De kwestie van het wapenarsenaal van Hezbollah vormde
één van de belangrijkste breuklijnen tussen de 8 maart en 14 maart coalities. Er wordt in de praktijk
weinig tot geen druk uitgeoefend op Hezbollah om te ontwapenen. 79 Het parlementaire blok onder
controle van Hezbollah is groot genoeg om elke poging tot ontwapening tegen te houden. 80
Hezbollahs deelname aan de strijd in Syrië aan de zijde van het Assad-regime is volgens onder andere
ICG, ISW en The Washington Institute for Near East Policy voor een groot stuk ingegeven door de
noodzaak Syrië als kanaal voor wapentoevoer uit Iran te behouden.81
Hezbollah behoudt haar gewapend apparaat naar eigen zeggen als verdediging tegen Israël 82 en wendt
deze bijgevolg niet aan voor binnenlandse doeleinden. Wanneer de groepering echter onder druk komt
of haar militaire capaciteit in vraag wordt gesteld, twijfelt ze er niet aan haar belangen met wapens
te verdedigen, ook in het binnenland. Dit gebeurde begin mei 2008 toen Hezbollah West-Beiroet
gewapenderhand innam. Dit was een reactie op de beslissing van de ministerraad om de Hezbollahgezinde veiligheidschef op de luchthaven te ontslaan en een onderzoek in te stellen naar de
wettelijkheid van Hezbollahs parallelle telecommunicatienetwerk, een belangrijk onderdeel van haar
militaire apparaat.83 Het was de eerste keer dat het militaire apparaat van Hezbollah openlijk in vraag
gesteld werd, wat dan ook opgevat werd als een regelrechte oorlogsverklaring. Op 14 mei 2008 trok
de regering haar twee beslissingen in om een einde te stellen aan het geweld, een volgens ICG
duidelijke militaire overwinning voor Hezbollah.84
Sinds 2008 is zulks niet meer voorgekomen. In eerste instantie tracht de beweging haar legitimiteit
als partij te bewaren. De binnenlandse imagoschade die Hezbollah opliep door haar militaire interventie
in Syrië trachtte de beweging volgens experten Nicholas Blanford en Andrew McGregor te beperken
door zich te herpositioneren als verdedigingslinie tegen de jihadistische netwerken uit Syrië. 85 Sinds
april 2014 verleent de beweging tevens haar samenwerking aan het leger bij de uitvoering van de
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veiligheidsplannen voor Tripoli, het gouvernement Akkar en de Bekavallei.86 Na de rol die Hezbollah
speelde in het vertrek van HTS en IS uit Libanon in de zomer van 2017 verstrengelde het nog meer
met het Libanese politieke, militaire en veiligheidsapparaat, zo stelt Abdulrahman al-Masri voor
Carnegie Endowment for International Peace.87 Zo maakt het volgens Carnegie deel uit van de staat
om beter aan staatscontrole te ontsnappen.88 Hezbollah behoudt onder impliciete toestemming van
de regering een aanwezigheid aan de Syrische grens en haar strijders en wapens bewegen er vrij heen
en weer, zo stellen verschillende analisten.89
Gezien haar activiteit in Syrië doet Hezbollah, de machtigste militaire organisatie van het land, er alles
aan om een burgeroorlog in Libanon te vermijden.90 De beweging zond haar meest ervaren troepen
naar Syrië.91 Tegelijkertijd ziet het zich genoodzaakt om de eigen machtsbases in Libanon te
beveiligen. In het geval van een hernieuwde oorlog met Israël heeft Hezbollah volgens The Washington
Institute for Near East Policy genoeg ervaren strijders in Libanon om vijandigheden uit Israël te
beantwoorden tot versterking komt van Hezbollahstrijders uit Syrië.92 Verschillende topleden, antitank teams en raketeenheden blijven in Libanon.93

3.5. Lebanese Resistance Brigades
Naast haar eigen sjiitisch gewapend apparaat onderhoudt Hezbollah de Lebanese Resistance Brigades
(sarayat al-muqawama al-lubnaniya), een overwegend soennitische, paramilitaire organisatie
opgericht en bewapend door Hezbollah.94 Ook onder christenen en druzen kennen de brigades
aanhang. Zo creëerde Hezbollah in het noordoosten van het land lokale burgerwachten in grote
soennitische dorpen of in de overwegend christelijke stad Ras Baalbek. 95 De rekruteringsmechanismen
zijn veel losser dan het grondige proces van doorlichting, indoctrinatie en discipline voor toekomstige
Hezbollah strijders. Hoofddoel van de militie is om als een extra burgerwacht de veiligheid van
Hezbollahs thuisfront te verzekeren.96 De Resistance Brigades worden in het bijzonder ingezet in Saida
in Zuid-Libanon en in de Bekavallei.97
Volgens verschillende bronnen uit de omgeving van Hezbollah knappen de Lebanese Resistance
Brigades het vuile werk van de partij op. De militieleden genieten een gebrekkige opleiding en waren
betrokken in straatgevechten.98
De militie rekruteert ook onder Palestijnen in de Palestijnse vluchtelingenkampen.99

3.6. Palestijnse gewapende groeperingen
In Libanon zijn eveneens een aantal Palestijnse gewapende groeperingen aanwezig zoals het proSyrische Popular Front for the Liberation of Palestine-General Command (PFLP-GC), Jund ash-Sham,
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Palestinian Islamic Jihad en Usbat al-Ansar. Hun aanwezigheid beperkt zich vooral tot een aantal
vluchtelingenkampen waar hun gewapende milities relatief vrij opereren. De PFLP-GC en Fatah alIntifadah controleren eveneens delen van de grens met Syrië, wat een effectieve controle van de
Libanees-Syrische grens bemoeilijkt.100 Deze groeperingen vormen, gezien hun beperkt aantal
strijders, over het algemeen echter geen significante bedreiging. Binnen de Palestijnse kampen
circuleren voornamelijk lichtere handwapens en is er slechts in zeer beperkte mate sprake van
organisaties met een geavanceerder militair apparaat of vermogen dat bijvoorbeeld vergelijkbaar is
met dat van Hezbollah. De meeste Palestijnse kampen liggen in de buurt van andere bevolkingscentra,
met tamelijk goede controlemogelijkheden voor de Libanese veiligheidstroepen tot gevolg. 101

3.7. Het Syrische leger
De Syrische troepen voerden de voorbije jaren (kleinschalige en beperkte) luchtaanvallen alsook
raket- en mortieraanvallen uit op Libanees grensgebied in de strijd met rebellengroeperingen. Het
Syrische grensgeweld daalde sinds eind 2016 significant (zie 4.1.1). Na de zomer van 2017 meldt het
halfjaarlijks rapport van de VN-Veiligheidsraad geen aanvallen van het Syrisch leger meer.102

3.8. Het Israëlische leger
Op 14 augustus 2006 kwam een einde aan het gewapend conflict dat op 12 juli 2006 aanving tussen
de staat Israël en de gewapende organisatie Hezbollah. Beide partijen stemden toe in de
wapenstilstand zoals ingeroepen door Resolutie 1701 van de VN-Veiligheidsraad. Deze voorziet in de
terugtrekking van de Israëlische troepen uit Libanon en de terugtrekking van Hezbollah ten noorden
van de rivier Litani om de ontplooiing van het Libanese leger en United Nations Interim Force in
Lebanon (UNIFIL) in Zuid-Libanon mogelijk te maken.
Op 1 oktober 2006 trokken de Israeli Defence Forces (IDF) zich volledig terug ten zuiden van de
Blauwe Linie (bestandslijn tussen Israël en Libanon), met uitzondering van het grensdorpje Ghajar en
de smalle aangrenzende regio. Ghajar, gelegen op het grenspunt Libanon/Syrië/Israël, wordt in twee
verdeeld door de bestandslijn. De IDF bezetten nog steeds het deel ten noorden. UNIFIL stelde een
aantal veiligheidsmaatregelen voor die een terugtrekking van de IDF uit dit gebied dient te
vergemakkelijken, maar de onderhandelingen hieromtrent liepen vast.103 Israël is bovendien nog
steeds aanwezig in de Shebaa Farms104 en schendt volgens de VN-Veiligheidsraad het Libanese
luchtruim door nagenoeg dagelijks al dan niet bemande vluchten uit te voeren over de bestandslijn.105
Tijdens de verslagperiode vielen de IDF geen Hezbollah-doelwitten in Libanon aan. De situatie bleef
stabiel ondanks de dreigende retoriek langs weerskanten.106
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3.9. Het Libanese leger
Volgens parlementaire bronnen telt de Libanese legermacht 55.000 manschappen.107 Na de opmars
van IS leverden verschillende landen materiële bijstand aan het Libanese leger dat sinds de
burgeroorlog een ernstig tekort kende aan zware wapens en luchtmacht.108 De capaciteit van het leger
vergrootte dankzij deze bilaterale steun van in de eerste plaats de VS.109
Sinds medio 2013 treedt het Libanese leger in toenemende mate op tegen soennitische extremistische
groeperingen. De strengere aanpak van dergelijke/deze groeperingen en van het terrorisme leidde tot
de perceptie onder soennieten dat het leger de belangen van Hezbollah behartigt. Het leger
onderhoudt een goede relatie met Hezbollah.110 Toch blijven politieke leiders zoals Saad Hariri de
neutraliteit van het leger benadrukken en het steunen. 111 Het leger bestaat ongeveer voor 40 % uit
soennieten.112 Ondanks de toegenomen sektarische spanningen, behoudt het leger haar eenheid, zo
blijkt ook uit analyses van onder meer Carnegie en het United Nations Development Programme
(UNDP).113
In 2018 zette het leger zijn veiligheidsoperaties in de noordoostelijke grensregio’s met Syrië verder.114
De huidige ontplooiing van het Libanese leger is gericht op grensverdediging en, waar nodig, operaties
in het binnenland ter bestrijding van extremistische groeperingen en ter bewaking van de Palestijnse
kampen.115 Het leger houdt regelmatig raids in de Syrische vluchtelingenkampen waarbij het zich
volgens mensenrechtenorganisaties schuldig maakt aan mensenrechtenschendingen zoals
willekeurige arrestaties, folteringen en intimidatie.116
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4. Typologie van het geweld
De aard en intensiteit van het geweld in Libanon verschilt naargelang de regio. Dit hoofdstuk bespreekt
de verschillende types van geweld in de regio’s waar geweld gerapporteerd wordt.

4.1. Bekavallei en Akkar
4.1.1. Grensregio’s in de Bekavallei en Akkar
Sinds de tweede helft van 2016 werden geen burgerdoden ten gevolge van grensgeweld uit Syrië
gerapporteerd.117 Na de zomer van 2017 rapporteert de VN-Veiligheidsraad een significante daling
van het geweld vanuit Syrië.118 In de periode oktober 2017 - maart 2018 werden slechts twee
schietincidenten gerapporteerd over de grens tussen Syrië en Libanon, een sterke daling ten opzichte
van eerdere verslagperiodes.119 Op 14 december 2017 werd voor het eerst sinds 2012 de
grensovergang Qa’Jusiyah in Noordoost Libanon heropend.120 In de periode maart 2018 - maart 2019
vond geen enkel geweldincident over de noordelijke en oostelijke grens meer plaats. Er werd geen
vuurgevecht, luchtaanval, bombardement, raketaanval of inval gerapporteerd.121
Na de militaire operatie Dawn of the outskirts (Dawn of the Jurds, Fajr al-Jurud) op 19 augustus 2017
in de omtrek van Ras Baalbek en Qaa bemant het leger controleposten langs nagenoeg de volledige
Syrisch-Libanese grens.122 Hezbollah en Syrische troepen controleren de grensregio in Syrië.123
Volgens het Libanese veiligheidsapparaat verbeterde bijgevolg de veiligheidssituatie in de
grensregio.124
Het geweld over de grens komt nog slechts van smokkelaars (wapens en strijders).125 Eind juni 2018
werd een smokkelaar gedood en een andere gewond nadat deze illegaal de grens trachtten over te
steken in Tallet al-Manara in de Beka en hierbij het leger beschoten.126 De grensregio’s in de Beka en
Akkar blijven economisch gemarginaliseerd, wat de regio afhankelijk maakt van onder andere
smokkel, deel van een oorlogseconomie.127 Zo blijft Wadi Khaled (Akkar) een landstrook waar
occasioneel geweld voorkomt.128 Volgens recente berichtgeving in de Libanese media neemt de
mensensmokkel over de poreuze Syrisch-Libanese grens toe en worden ook personen gelinkt aan IS
en al-Nusra het land binnengesmokkeld.129 Op 11 februari werd een smokkelaar doodgeschoten door
het leger in Akkar.130
Ook in de bredere grensregio ontstaat nog geweld naar aanleiding van raids of arrestaties door het
leger. Op 4 januari 2018 raakte een militair gewond bij een vuurgevecht naar aanleiding van een
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arrestatie.131 Op 23 november 2018 verwondde een legerpatrouille een voortvluchtige bij een
vuurgevecht in de regio al-Taybeh in Baalbek.132 Op 30 november 2018 werden vier gezochte personen
gedood bij een veiligheidsoperatie in Baalbek. Hierbij vielen verschillende gewonden. 133
Op 14 december 2018 werd een Libanese soldaat tijdens een patrouille door onbekenden gedood. 134
Het leger en de veiligheidsdiensten voerden verschillende contraspionage operaties uit in informele
Syrische kampen in en rond Arsal en Akkar waarbij verschillende personen gearresteerd werden. 135
De bevrijde afgelegen grensregio nabij Arsal is nu besmet met landmijnen ten gevolge van de
aanwezigheid van de militanten daar. Op 28 september 2017 liet een burger het leven en raakte een
andere gewond door de explosie van een mijn.136
De Bekavallei bestaat uit de gouvernementen Baalbek-Hermel en Beka. Baalbek-Hermel is
overwegend sjiitisch. Beka kent diverse regio’s.137 Sinds het begin van de Syrische burgeroorlog zijn
er ontvoeringen in de Bekavallei. Wegens de toenemende onveiligheid en het zwakke staatsgezag
nemen burgers het recht in eigen handen, zo berichten HRW, ICG en OSAC.138 Er vonden ook in 2018
ontvoeringen (met sektarische en/of criminele inslag) plaats, voornamelijk in het gouvernement
Beka.139
In 2018 noch 2019 werden sektarische aanslagen met burgerdoden gerapporteerd.140 Op 2 februari
2019 opende een gewapende groep het vuur op burgers in het vluchtelingenkamp Ghazaliah in Akkar.
Hierbij raakten 6 personen gewond, waarvan een aantal ernstig.141
In de overwegend soennitische stad Arsal bevinden zich tienduizenden Syrische vluchtelingen
(nagenoeg het dubbele van het bevolkingsaantal). De economie stortte in en de criminaliteit steeg.142
Er waren tot de zomer van 2017 berichten dat IS inwoners intimideert via afpersing en moorden. 143
Het leger legde een cordon rond de stad. Op de wegen rond Arsal stelde het controleposten, barricades
met zandzakken en tanks op.144 Na het vertrek van de nagenoeg 1.000 strijders uit de regio komt de
stad langzaam uit haar isolement. Het leger behoudt haar posities aan de ingangen van de stad maar
inwoners kunnen terugkeren naar de steengroeves en boomgaarden in de omliggende regio om er te
werken.145
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4.1.2. Crimineel geweld in de regio Baalbek-Hermel en Akkar
De voorbije jaren nam ten gevolge van de instabiele veiligheidssituatie, de afwezigheid van de staat,
illegaal wapenbezit, de militiecultuur en het uitblijven van ontwikkelingsprojecten het crimineel geweld
in Libanon en de Beka toe.146 Vooral de regio Baalbek wordt beschouwd als een machtsbasis voor
criminelen en voortvluchtigen die er beschermd worden door een militie of dominante familie in de
regio.147 De regio Baalbek-Hermel is een Hezbollah-zone die grotendeels aan het staatsgezag
ontsnapt. Het aantal individuele geweldincidenten (schietpartijen, disputen, diefstallen, moorden) is
er het hoogste van heel Libanon.148 Er vinden ontvoeringen voor losgeld plaats.149
In mei en juni 2018 vond een reeks vuurgevechten en wraakacties plaats tussen of binnen families en
clans in de regio Baalbek-Hermel waarbij minstens twee doden (een burger en een militair) en vijf
gewonden vielen.150 Het leger lanceerde bijgevolg een nieuw veiligheidsplan voor de provincie,
bestaande uit een zware militaire ontplooiing, raids en arrestaties van gezochte criminelen in een
poging er het staatsgezag te herstellen.151 Het voerde militaire operaties tegen lokale drugskartels en
smokkelnetwerken en versterkte haar posities langsheen de grens met Syrië.152
Op 23 juli werden een belangrijke lokale drugsdealer en 8 handlangers gedood tijdens een militaire
raid in Baalbek.153 In augustus 2018 liet een soldaat het leven en raakten drie anderen gewond toen
hun patrouille onder vuur werd genomen door leden van de gewapende Jafaar clan. 154 Op 25
september 2018 liet een Libanese soldaat het leven en raakten 6 anderen gewond bij een raid in
Hermel.155 Op 31 december 2018 raakten twee Libanese soldaten gewond bij een militaire raid tegen
criminele bendes in Brital (Baalbek).156
Ook in Akkar, een relatief nieuwe provincie met nog geen ten volle uitgebouwde overheidsinstellingen
en ordediensten, steeg volgens Libanese krant The Daily Star het crimineel geweld.157 Het
gouvernement Akkar vormt een van de sterkst achtergestelde plattelandsregio’s in Libanon. Het is
overwegend soennitisch gebied met ook christelijke, alawitische en sjiitische gemeenschappen. 158

4.2. Tripoli
4.2.1. Sociale onrust
Tripoli is de hoofdstad van het gouvernement Noord en de op één na grootste stad van het land. De
stad gaat gebukt onder verwaarlozing door de staat. De soennitische meerderheid voelt er zich volgens
UNHCR achtergesteld. Volgens Carnegie is 57 % van de bevolking er arm, ten opzichte van een
nationaal gemiddelde van 28%.159 Sociale onrust uitte zich in betogingen, sit-ins en wegblokkades.160
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Er heerst volgens verscheidene persberichten een algemeen gevoel dat de soennitische gemeenschap
de prijs betaalt voor de strijd tegen IS. De gevangenis Roumieh, de grootste van het land, wordt
overwegend bevolkt door soennitische moslims, terwijl de indruk heerst dat sjiieten van Hezbollah
ongestraft misdrijven kunnen begaan.161

4.2.2. Sektarisch geweld in de stad
De uitvoering van een veiligheidsplan voor Tripoli zorgde voor een algemene kalmte in de regio, zo
stelt de VN-Veiligheidsraad.162
Sinds het begin van de opstand in Syrië tot het voorjaar van 2014 vonden in Tripoli periodiek
terugkerende gewapende confrontaties met machinegeweren en raketwerpers plaats tussen
soennitische milities uit de stadswijk Bab al-Tabbaneh, gesteund door Saoedi-Arabië, en alawitische
strijders uit de aangrenzende stadswijk Jabal Mohsen, die banden hebben met Hezbollah en de
regerende klasse in Syrië. Deze confrontaties hadden volgens onder meer het UN Office for the
Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) minstens 200 dodelijke slachtoffers en meer dan 2.000
gewonden tot gevolg.163 Aangezien de gevechten plaatsvonden in woonwijken bevonden zich
hieronder relatief veel burgerslachtoffers.164 In maart 2014 bracht het leger een militair veiligheidsplan
voor Tripoli in uitvoering. Het leger ontplooide er massaal om een einde te stellen aan de periodieke
confrontaties en de meer dan twintig gevechtsrondes in drie jaar tijd. 165 In de stad zelf werden
controleposten en blast walls (scherfmuren) opgezet.166
Na een dubbele zelfmoordaanslag op een café in de alawitische wijk Jabal Mohsen op 10 januari 2015
waarbij minstens 9 doden vielen en waar JN van verdacht wordt167, werd het veiligheidsplan volgens
UNHCR en de VN-Veiligheidsraad verder slechts op de proef gesteld door een aantal sporadische
incidenten en gerichte acties tegen individuen.168
Het staakt-het-vuren hield stand tijdens de verslagperiode en er vonden geen grote confrontaties meer
plaats tussen soennitische en alawitische milities.169

4.3. Beiroet
4.3.1. Sociale onrust
In december 2018 sloeg het protest van de gele hesjes in Frankrijk over naar Beiroet. Op 16 december
en op 23 december 2018 protesteerden duizenden ontevreden burgers tegen het decennialange
wanbeleid van de Libanese regering. De Libanese overheid reageerde met militair geweld. Journalisten
en demonstranten werden geslagen en geïntimideerd door ordetroepen. Twintig gewapende
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voertuigen, sommige uitgerust met zware machinegeweren, verhinderden betogers om zich in de stad
te verspreiden.170 Op 4 januari werd een nationale staking gehouden.171
Op 12, 13, 17 en 20 januari 2019 demonstreerden opnieuw duizenden burgers tegen het economische
wanbeleid en de corruptie van de Libanese regering.172 Het momentum van de protesten in december
2018 lijkt evenwel voorbij.173 In februari 2019 minderden de protesten en werden deze
kleinschaliger.174

4.3.2. De zuidelijke buitenwijken
Na 2008, toen Hezbollah het westelijk deel van de stad innam, bleef het jarenlang kalm in Beiroet.
Hier kwam in de zomer van 2013 verandering in toen de zuidelijke sjiitische buitenwijk, Dahiyya
genaamd, onder controle van Hezbollah en beschouwd als de veiligste en meest onaantastbare regio
van Libanon, getroffen werd door aanslagen. Tussen augustus 2013 en juni 2014 vond een golf van
aanslagen plaats in de zuidelijke buitenwijken, waarbij meer dan 70 doden vielen, waarvan een
meerderheid burgers.175
Dahiyya is een regio van 28 km² met een half miljoen inwoners. Het omvat de wijken Bir al-Abed,
Ghobeiry, Chuya, Haret Hraik, Burj Al Barajneh, Marije, Ar-Ruwais en Laylake. Sinds de oorlog van
juli 2006 heeft Hezbollah er haar controle en macht op een ongeziene manier weten uit te breiden,
zonder enige interventie of tegenkracht vanwege de officiële Libanese autoriteiten. De door Hezbollah
bestuurde politie en veiligheidsorganisatie ontsnappen er volledig aan het Libanese staatsgezag, zo
stelt onder meer experte Erminia Chiara Calabrese. 176 Als gevolg van de aanslagen nam Hezbollah
extra veiligheidsmaatregelen en werd Dahiyya, dat reeds beschouwd werd als een staat-in-de-staat,
een sterk bewaakte Hezbollah-vesting. Hezbollah en Amal voeren identiteitscontroles uit en
controleren voertuigen. Gewapende patrouilles maken deel uit van het dagelijks leven, zeker tijdens
politieke en religieuze evenementen.177 De Libanese staat heeft er weinig controle, zo stelt ook het
Amerikaans ministerie van Buitenlandse Zaken (United States Department of State, USDOS).178
Na een zware aanslag in november 2015 vonden geen terroristische aanslagen meer plaats in Beiroet.
Hezbollah verstrengde na deze aanslag zichtbaar de veiligheidsmaatregelen in Dahiyya nog, bemant
er controleposten en sloot een aantal toegangswegen met muren af, zo bericht onder meer analist
Nicolas Blanford.179
De voorbije jaren nam ten gevolge van de instabiele veiligheidssituatie, de afwezigheid van de staat,
de militiecultuur en het uitblijven van ontwikkelingsprojecten het crimineel en bendegeweld ook in de
zuidelijke buitenwijken toe.180
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4.4. Sidon
In Sidon (Saida), de op twee na grootste stad van Libanon, vond de afgelopen jaren één zware
gewapende confrontatie plaats tussen de salafistische groepering Salafist Resistance Brigades onder
leiding van de soennitische sjeik Ahmed al-Assir, en het leger. Dit gebeurde in juni 2013.181 Onder de
salafistische militanten vielen 28 doden. Er vielen twee burgerslachtoffers.182 De hierop volgende jaren
bleef het overwegend kalm in Saida, zo ook in de verslagperiode.
Op 14 januari 2018 raakte een lid van het Palestijnse Hamas gewond toen een bom in zijn auto
ontplofte in Sidon. Ook een andere persoon raakte hierbij gewond. Een verdachte zou de aanslag
hebben toegegeven en zou naar eigen zeggen in opdracht van de Israëlische inlichtingendienst hebben
gehandeld, wat Israël ontkent.183

4.5. Zuid-Libanon
Met Zuid-Libanon wordt over het algemeen gedoeld op de regio ten zuiden van de rivier Litani tot aan
de Israëlische grens.184 Deze overwegend sjiitische (Hezbollah) regio, waar de interim-vredesmacht
UNIFIL opereert, is een militaire zone. VN-Resolutie 1701, die een einde stelde aan de oorlog in 2006
tussen Hezbollah en Israël, voorziet in de ontplooiing van een 15.000 man sterke vredesmacht, naast
een even groot aantal Libanese troepen. De huidige UNIFIL-troepenmacht bedraagt 10.519
manschappen.185 Indien de vijandigheden tussen Israël en Hezbollah opnieuw zouden oplaaien, kan
UNIFIL optreden volgens haar, weliswaar erg beperkte, mandaat in het kader van resolutie 1701. 186
Sinds september 2007 voert UNIFIL gezamenlijke patrouilles en operaties uit met het Libanese leger
en bemannen ze een aantal gezamenlijke controleposten.187 Sinds de oorlog in 2006 geniet ZuidLibanon van de langste periode van kalmte die het gekend heeft sinds midden jaren zestig. 188 Het
gerapporteerd geweld is er over het algemeen ook lager dan in de zes overige Libanese provincies.189
Na de nagenoeg volledige terugtrekking van het Israëlisch leger en de ontplooiing van Libanese
manschappen en UNIFIL-troepen langsheen de Blauwe Linie begin oktober 2006 onthouden beide
partijen zich volgens de VN-Veiligheidsraad van grote militaire offensieven, enkele gewapende
incidenten buiten beschouwing gelaten.190 Wel blijft Israël volgens de VN-Veiligheidsraad het Libanese
luchtruim schenden door nagenoeg dagelijks al dan niet bemande vluchten uit te voeren over de
bestandslijn.191 Er werd weinig vooruitgang geboekt in die kwesties die vitaal zijn voor het bereiken
van een permanente wapenstilstand. Hezbollah schendt het wapenembargo en Israël is nog steeds
aanwezig in de Shebaa Farms.192
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De laatste doden op Libanees grondgebied binnen de conflictsituatie tussen Israël en Hezbollah vielen
in januari 2015.193 Tijdens de verslagperiode bleef de situatie stabiel ondanks de spanningen en
dreigende retoriek langs weerskanten.194 Op 14 augustus 2018 vuurde het Israëlische leger zes
rookgranaten af waarvan er minstens één ten noorden van de Blauwe Lijn landde in Rumaysh (Sector
West). Hierbij raakten twee Libanese soldaten gewond en ontstond een grote brand. UNIFIL
bemiddelde en de-escaleerde de situatie.195 Er waren verschillende momenten van verhoogde onrust
ten gevolge van de ontwikkelingen in Jeruzalem, Syrië en Gaza maar escalatie werd telkens vermeden.
UNIFIL houdt maandelijks tripartite bijeenkomsten met vertegenwoordigers van het Libanese en
Israëlische leger om te verhinderen dat de spanningen ontaarden in geweld.196
Israëlische luchtaanvallen op Hezbollah-doelwitten beperken zich tot het Syrische strijdtoneel.197 Daar
viel het Israëlische leger tientallen keren wapenopslagplaatsen en -konvooien aan waarbij het naar
eigen zeggen wapentransferts van Iran naar Hezbollah wil verhinderen. 198 Hezbollah reageert hierop
slechts met retoriek waarin steevast de boodschap vervat zit dat het zelf de vijandigheden aan de
frontlijn niet zal opstarten.199 Geen van beide partijen heeft volgens internationale en Libanese
analyses belang bij een nieuwe oorlog.200 Een hernieuwde oorlog zou bovendien op een veel grotere
schaal worden uitgevochten dan deze in 2006, met inmenging van Iran en Syrië. Zowel Israël als
Hezbollah breidden hun wapenarsenaal uit en Hezbollah zou vanuit Syrië raketten en drones kunnen
afvuren.201 Toch blijft volgens experten binnen dit door wederzijdse afschrikking ontstane evenwicht
een risico op misrekening en dus op het uitbreken van oorlog bestaan. 202 Daar waar de Israëlische
luchtaanvallen op Hezbollah en Iraanse doelwitten eerder zonder gevolg bleven, vuurde Syrië, en
mogelijk Iran, in 2018 voor het eerst raketten af naar Israëlische militaire vliegtuigen. 203 Op 10 mei
2018 voerde de Israëlische luchtmacht verschillende raketaanvallen uit op Iraanse sites in Syrië.
Brokstukken van de raketten kwamen in Zuid-Libanon (Hebebbarieh, gelegen nabij de stad Nabatieh)
en de stad Qubb Elias (Beka) terecht. Er vielen geen gewonden en er was slechts sprake van materiële
schade.204
Tot dusver had de Syrische crisis een beperkte impact op de situatie in Zuid-Libanon. De Libanese
veiligheidsdiensten zijn extra waakzaam in de regio Arqub, de Syrisch-Libanese grensregio waartoe
de grensdorpen Shebaa, Kfar Shuba, Hebarieh, Kfar Hamam en Rashaya al-Foukhar behoren. Het
demografisch evenwicht veranderde er drastisch met de aankomst van duizenden Syrische
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vluchtelingen, vooral in de betwiste regio’s Kfar Shuba en Shebaa. Het leger behoudt een versterkte
aanwezigheid in het noordoosten van de UNIFIL-regio (Shebaa, Arqub) gezien de gespannen
veiligheidssituatie daar.205
Begin december 2018 kondigde Israël aan een operatie te hebben gelanceerd om door Hezbollah
uitgegraven ondergrondse tunnels naar Israël te vernietigen.206 Het vernietigde een tunnel die van
het Libanese grensdorp Kfar Kala tot 40 km in Israëlisch grensgebied doorliep. Dit deed de vrees op
regionaal conflict oplaaien. Israël beperkte de actie evenwel tot Israëlisch grondgebied en het betrof
ook geen militaire aanval. Tussen 4 december en 13 januari 2019 kondigde het Israëlische leger de
ontdekking van zes tunnels aan.207 De aankondigingen kwamen er volgens analisten om de aandacht
af te leiden van binnenlandse Israëlische aangelegenheden aangezien Israël al langer notie had van
de tunnels.208
Hezbollah hield haar troepen paraat maar het risico op escalatie bleef laag.209 Volgens de inschatting
van ACAPS creëerden de spanningen wel een groeiend risico op misrekening of provocatie wat kan
resulteren in een onverwachte escalatie van geweld.210 Na de agressieve Israëlische retoriek volgend
op de ontdekking van de tunnels, lijkt Hezbollah erop beducht het status quo aan de zuidelijke grens
te behouden en Israël niet uit te dagen. 211
In Zuid-Libanon (alsook de zuidelijke buitenwijken van Beiroet en de Bekavallei) vallen soms nog
slachtoffers ten gevolge van mijnen en andere niet-geëxplodeerde materialen. Sinds de oorlog in 2006
tussen Hezbollah en Israël vielen meer dan 40 doden en 300 gewonden.212 Vooral boeren en kinderen
zijn hier het slachtoffer van. In de periode 2014-2016 telde de Landmine and Cluster Monitor 3 doden
en 37 gewonden.213 In 2017 vielen 8 doden en 28 gewonden, waarvan de grote meerderheid burgers
en 5 kinderen.214 De Landmine and Cluster Monitor maakte nog geen cijfers bekend voor 2018.215 Op
23 september 2018 ontplofte een restant van een clusterbom nabij Hula (sector Oost), waarbij een
lokale inwoner ernstig gewond raakte.216

4.6. Palestijnse vluchtelingenkampen
4.6.1. Algemeen
De twaalf Palestijnse vluchtelingenkampen en hun omgeving zijn zones die aan het centrale gezag van
de Libanese autoriteiten ontsnappen. De Libanese ordediensten staan enkel in voor de externe
veiligheid van de kampen maar moeien zich niet met de interne veiligheid.217 In de praktijk laten zij
de ordehandhaving in de kampen over aan de Palestijnse instanties. Veiligheid wordt enkel
gegarandeerd indien er tussen de verschillende politieke fracties binnen een kamp een consensus
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bestaat. Indien deze consensus verbroken wordt, raken de veiligheidscomités verlamd en kunnen er
gevechten ontstaan.218 Naar schatting 65 % van de geregistreerde Palestijnse vluchtelingen leeft
onder de armoedegrens.219 Sinds 2013 steeg het aantal veiligheidsincidenten in de Palestijnse
vluchtelingenkampen licht, mede ten gevolge van de situatie in Syrië alsook door het stijgend aantal
Palestijnse vluchtelingen uit Syrië. Zij verblijven over het algemeen bij familieleden in de bestaande
en overbevolkte Palestijnse vluchtelingenkampen in Libanon. Hierdoor namen de spanningen in de
bestaande kampen toe.220
De voorbije jaren was de veiligheidssituatie in de kampen (met uitzondering van Ayn al-Hilwah) over
het algemeen relatief kalm, met sporadisch gewapende incidenten. Dit is voor een stuk te danken aan
de samenwerking tussen de Palestijnse groeperingen en de Libanese veiligheidsdiensten. Ook in 2018
bleef de veiligheidssituatie in de kampen, volgens onder meer de VN-Veiligheidsraad, relatief kalm.221
Het geweld in de kampen betreft periodieke geïsoleerde geweldsincidenten. Bij confrontaties tussen
criminelen en de Palestijnse veiligheidstroepen en bij persoonlijke disputen vallen soms doden en
gewonden.222 In maart 2018 gebeurden een reeks niet aan elkaar gerelateerde incidenten in de
kampen Rashidiyah en Shatilah. Op 4 maart 2018 ontaardde een persoonlijk dispuut tussen een
Palestijn en een Syriër in Rashidiyah in een vuurgevecht waaraan leden van de islamistische
groepering Jund Ansar Allah deelnamen. Hierbij vielen twee doden. Op 7 maart 2018 resulteerde een
gewapend treffen tussen Fatah al-Intifadah en de groep al-Sa’iqa met machinegeweren en
raketgranaten (Rocket Propelled Grenades, RPG’s) in het kamp Shatilah in een dode en twee
gewonden. Kort hierna werd een verdachte door het Libanese leger gearresteerd. 223
Tijdens het laatste kwartaal van 2018 brak geweld uit in het kamp Mieh Mieh (zie verder). Het CSKC
rapporteerde het laatste kwartaal van 2018 in totaal 52 veiligheidsincidenten (voornamelijk in de
kampen Mieh Mieh en Ayn al-Hilwah (zie 4.6.2.2)). Het gros van de geweldincidenten betreft
individuele gewelddaden zoals schietincidenten.224
Op 13 januari 2019 werd een Palestijn doodgeschoten door het leger aan een controlepost bij de
ingang van het kamp Rashidiah toen deze weigerde te stoppen. Dit creëerde spanningen in het kamp.
Palestijnse facties kwamen tussen om escalatie te verhinderen.225 Begin februari 2019 braken
gewapende confrontaties uit tussen Palestijnse veiligheidstroepen en een groep ongeïdentificeerde
mannen in het vluchtelingenkamp Beddawi. De veiligheidstroepen gebruikten vuurwapens en
granaten.226
De veiligheidssituatie in het kamp Mieh Mieh begon in maart 2018 te verslechteren toen gewapende
confrontaties ontstonden tussen leden van Fatah en de veiligheidstroepen in het kamp Mieh Mieh naar
aanleiding van de moord op een lid van Fatah.227 Op 11 augustus kwam het er tot een gewapend
treffen tussen een strijder van Fatah en één van de militie Ansar Allah (pro-Hezbollah) geleid door

218

UNRWA, 10/2017, url; Danish Immigration Service, 10/2014, url
OCHA, 07/12/2017, url; UN Security Council, 16/11/2017, url
220
CSKC, 13/01/2019, url; UN Security Council, 26/06/2013, url
221
UN Security Council, 21/05/2018, url; UN Security Council, 08/03/2018, url; Security Council, 16/11/2017, url;
UN Security Council, 16/10/2017, url; UN Security Council, 08/03/2017, url
222
CSKC, 04/03/2018, url; Al-Bawaba, 25/03/2018, url; Al Masdar News (Aboufadel L.), 08/03/2018, url; CSKC,
17/03/2018, url; The Daily Star (Zaatari M.), 14/10/2017, url; UN Security Council, 08/03/2018, url;
CSKC, s.d., url; Security Council, 16/11/2017, url; UN Security Council, 16/10/2017, url; Naharnet, 30/04/2017,
url; Naharnet, 08/05/2017, url; UN Security Council, 28/04/2017, url
223
UK Home Office, 06/2018, url; UN Security Council, 21/05/2018, url
224
CSKC, 13/01/2019, url; The Daily Star (Zaatari M.), 31/12/2018, url; UN Security Council, 15/11/2018, url; UN
Security Council, 15/10/2018, url; UN Security Council, 21/05/2018, url; UN Security Council, 08/03/2018, url;
Security Council, 16/11/2017, url; UN Security Council, 16/10/2017, url; UN Security Council, 08/03/2017, url
225
UN Security Council, 14/03/2019, url
226
ACLED, s.d. url; ACLED, 05/02/2019, url
227
UN Security Council, 21/05/2018, url
219

Pagina 23 van 62

LIBANON. De veiligheidssituatie
14 mei 2019

Jamal Suleiman. Beide mannen werden daags nadien overgeleverd aan de Libanese autoriteiten.228
Midden oktober 2018 braken volgend op een dispuut tussen leden van Fatah en van Ansar Allah
gewapende confrontaties uit in het kamp. Hierbij vielen twee doden en meer dan 20 gewonden. De
situatie escaleerde snel in een meer dan een week durend gewapend conflict waarbij machinegeweren,
granaten en andere zware wapens ingezet werden.229 Mieh Mieh kent dit soort geweld normaliter niet
en het Libanese leger werd ingeroepen.230 Ondanks weerstand konden de troepen langzaam ontplooien
in regio’s aan de rand van het kamp die werden verlaten door beide gewapende groepen. 231 Hoewel
hiervoor gevreesd werd, leidde de aanwezigheid van het Libanese leger niet tot meer geweld. 232 Op
25 oktober stierf tijdens de gevechten een strijder en raakten verschillende betrokkenen gewond,
waaronder twee Libanese militairen. Het conflict resulteerde in de ontheemding van de meeste
inwoners van het kamp, grote materiële schade (278 huizen, scholen en een ziekenhuis) en de
opschorting van de operaties van het UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near
East (UNRWA).233 In totaal vielen volgens de Libanese kwaliteitskrant The Daily Star minstens 5 doden
en 25 gewonden.234 Op 28 oktober werd een wapenstilstand bereikt. Jamal Suleiman diende het kamp
te verlaten en begaf zich naar Syrië.235 Een ontplooiing van ongewapende leden van Hamas, de
Palestijnse Islamic Jihad, het Democratic Front fort he Liberation of Palestine (DFLP) en het Popular
Front for the Liberation of Palestine moet toezien op het akkoord. Begin december 2018 braken
protesten onder de kampbewoners uit naar aanleiding van het gebrek aan compensatie voor de
geleden schade tijdens het geweld in oktober. Een onbekend persoon gooide een handgranaat naar
een kantoor van Fatah, hetgeen met geweerschoten beantwoord werd. Er volgde geen escalatie van
geweld.236 Eind maart 2019 ontstond een vuurgevecht toen een Hamas-lid een controlepost van Fatah
passeerde. Het Hamas-lid raakte hierbij gewond.237

4.6.2. Ayn al-Hilwah
4.6.2.1. Context
Ayn al-Hilwah is het grootste en dichtst bevolkte vluchtelingenkamp van Libanon. Schattingen over
het totaal aantal inwoners gaan van 80.000 tot 120.000.238 De oppervlakte van het kamp bevat slechts
anderhalve vierkante kilometer.239 Ayn al-Hilwah kampt bijgevolg volgens onder meer UNRWA en de
Palestijnse ngo Anera met ernstige overbevolking. Dit zet de infrastructuur onder druk en verhoogt de
sociale spanningen.240
Ayn al-Hilwah wordt algemeen beschouwd als het kamp waar het meeste geweld voorkomt. Het wordt
in tegenstelling tot andere kampen volledig omringd door legercheckpoints. Het is momenteel het
enige kamp dat een breed spectrum aan jihadistische groeperingen bevat en het is het meest
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gepolitiseerde en gemilitariseerde kamp in het land.241 Daarnaast staat Ayn al-Hilwah al jaren bekend
als een veilige haven voor gezochte personen en terreurverdachten en no-go zone voor het Libanese
leger en veiligheidsdiensten.242 Wapens zijn er wijdverspreid.243 Waarnemers getuigen van een
onoverzichtelijk machtsevenwicht.244 Zowel de Palestine Liberation Organization (PLO), Tahaluf
(Alliance of Palestinian Forces (pro-Syrisch)) als jihadistische fracties zijn vertegenwoordigd en strijden
om de macht, wat regelmatig in gevechten ontaardt. Fatah (PLO) moet er op politiek gebied als een
van de vele organisaties in het kamp beschouwd worden.245
In grote lijnen zijn de problemen in Ayn al-Hilwah terug te brengen tot een machtsstrijd tussen Fatah
en radicaal islamistische groeperingen enerzijds en wrijvingen binnen Fatah anderzijds.
De islamistische groeperingen in Ayn al-Hilwah wonnen de voorbije jaren aan invloed. Verschillende
met al-Qaeda verbonden groeperingen en individuen (ook niet-Palestijnen) zochten doorheen de jaren
toevlucht in het kamp, buiten het bereik van de Libanese autoriteiten.246 Daar waar islamistische
bewegingen aanvankelijk vooral gehuisvest waren in de rand van het kamp (al-Taware of de wijk
Tamir), verspreidden deze groepen zich over het gehele kamp. Reden hiervoor is volgens het CSKC
en Nasser Chararah, analist voor onder andere al-Monitor, de steeds zwakkere positie van Fatah.247
Dit komt door de interne strubbelingen tussen haar leiders en corruptie alsook door het toegenomen
salafisme in de bredere regio. Daar waar de Palestijnse Autoriteit verzwakt wordt door een gebrek aan
bestuur, vullen de islamistische partijen het machtsvacuüm in het kamp voor een deel op. Zij zijn
beter georganiseerd en ontvangen fondsen uit een aantal Golfstaten.248 Voorts dreven het toenemende
armoedeniveau (mede door toename van de extra Palestijnse vluchtelingen uit Syrië), het hoge
werkloosheidspercentage en de uitzichtloze perspectieven jongeren naar het jihadisme.249
Eén van de extremistische groepen die zich tijdens de oorlog in Syrië in het kamp ontplooide is Shabab
al-Muslim (onder leiding van Bilal al-Badr), bestaande uit jihadisten uit verschillende strekkingen zoals
Jund ash-Sham en Fatah al-Islam, waarvan enkele leden verdacht worden van aanslagen in
Libanon.250 Volgens het CSKC en Libanese inlichtingendiensten zijn er banden tussen deze
zogenaamde al-Taware-groepen en Syrische extremistische groeperingen waaronder IS.251 Samen
zouden deze groepen volgens Now Media en Mona Alami (al-Monitor) in 2016 en 2017 goed geweest
zijn voor meer dan 200 leden.252 Hoewel het volgens Carnegie soms moeilijk is officiële banden vast
te stellen tussen lokale emirs met hun kleine militaire entourage en de grote jihadigroepen in Syrië,
stelde men sinds de ‘jihadisering’ van de opstand in Syrië in Ayn al-Hilwah hevigere gewapende
gevechten vast tussen jihadigroepen en Fatah.253
Anderzijds bevinden zich binnen het politieke spectrum in het kamp ook de oude gevestigde
salafistische bewegingen die een bemiddelingsrol hebben opgenomen tussen de bovengenoemde
groepen en Fatah, zo stelt onder meer het CSKC.254 Volgens Mohamed Zaatari, expert voor The Daily
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Star, verwerpen Usbat al-Ansar en de Islamic Jihad-beweging in het kamp de takfiri ideologie255 van
groeperingen als IS.256 De voorbije jaren ontstond in deze context een betere samenwerking tussen
de gevestigde islamistische groeperingen (zoals Usbat al-Ansar, Hamas en Ansar Allah) en het leger.
De drie grote politieke machtsblokken in het kamp (Fatah, de pro-Syrische en de islamistische)
ondernemen inspanningen om de vrede en stabiliteit te bewaren, zo stelt ondermeer het CSKC. 257 Er
wordt in dit kader gewerkt aan het sluiten van de rangen en het oplossen van interne conflicten tussen
en binnen groeperingen. Hiertoe werkt men, zo stelt ook de VN-Veiligheidsraad vast, samen met de
Libanese autoriteiten om de stabiliteit in het kamp te bevorderen.258
Nadat in 2014 verschillende politieke moorden plaatsvonden tussen leden van radicale islamistische
groeperingen en Fatah, werd de Gezamenlijke Veiligheidsmacht (Palestinian Joint Security Force, alQuwa al amniya al-filistiniya al-mushtaraka) opgericht, die in februari 2015 actief werd. Hierin werden
17 verschillende facties (waaronder Fatah, Hamas, islamistische en andere groeperingen)
vertegenwoordigd.259 De Gezamenlijke Veiligheidsmacht werd sinds haar oprichting op de proef
gesteld om de controle over het kamp te behouden.260 Het balanceert op een zeer precair politiek
machtsevenwicht om verdachten uit te leveren aan de Libanese autoriteiten.261
Midden november 2016 ving het Libanese leger aan met de constructie van een muur rond het kamp.
De beslissing werd in samenspraak met de Palestijnse facties genomen als veiligheidsmaatregel om
binnen- en buitenkomst van gewapende radicale groeperingen te verhinderen.262
Een uitrukken van de Gezamenlijke Veiligheidsmacht, op 7 april 2017, leidde tot zware gewapende
confrontaties met mortieren, raketgranaten en zware machinegeweren tussen de Badr-groep en de
Gezamenlijke Veiligheidsmacht.263 De in totaal zes dagen durende gewapende confrontaties
resulteerden in 12 doden (in hoofdzaak strijders maar ook kinderen) en 44 gewonden (waaronder
verscheidene burgers).264 Het epicentrum van het geweld bevond zich in de wijk al-Tiri.265 Er werd
tevens aanzienlijke materiële schade opgetekend in het kamp.266 Tijdens de clashes was UNRWA
genoodzaakt acht scholen en twee ziekenhuizen te sluiten.267 Op 12 april werd een akkoord bereikt
waarbij Badr en zijn volgelingen zich hervestigden in een andere wijk van het kamp (onder controle
van Fatah al-Islam) in ruil voor het neerleggen van de wapens en ontplooiing van de Gezamenlijke
Veiligheidsmacht in al-Tiri.268 De sterkte van de troepenmacht werd vergroot van 100 naar 150. 269
UNRWA heropende haar ziekenhuizen.270 Grote groepen ontheemde Palestijnen keerden terug naar
hun huizen in al-Tiri.271
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Daarna bleven de spanningen erg hoog.272 In augustus 2017 kwam het opnieuw tot een zware
gevechtsronde. Op 17 augustus 2017 braken naar aanleiding van een aanval op een kantoor van de
Gezamenlijke Veiligheidsmacht een serie gewapende confrontaties uit met extremistische strijders,
waaronder Bilal Abu Arqub, een bondgenoot van Bilal Badr en verbonden met al-Qaeda.273 Hierbij
vielen volgens de rapportering van de VN-Veiligheidsraad 8 doden, 86 gewonden en raakten een 400tal personen ontheemd.274 Onder de doden bevonden zich twee Fatah-strijders, Palestijnse burgers en
een Libanese burger die zich in de naburige wijk al-Baasiri in Sidon bevond.275 De gevechten
concentreerden zich in de wijken al-Tiri, al-Souhoun en Jabal al-Haleeb.276 De wijk al-Tiri kende
opnieuw aanzienlijke materiële schade. Er werden opnieuw zware wapens gebruikt, waaronder
machinegeweren, mortieren en raketgranaten. UNRWA diende haar diensten, waaronder medische
zorg, tijdelijk te staken. Op 23 augustus 2017 kwam een wapenstilstand tot stand.277 Volgend op de
wapenstilstand ontplooide de Gezamenlijke Veiligheidsmacht zich in al-Tiri.278 De Palestijnse fracties
kwamen overeen dat de Gezamenlijke Veiligheidsmacht voortaan een nog bredere bevoegdheid krijgt
toegekend om voortvluchtigen op te sporen en te arresteren.279 Hiertoe wordt samengewerkt met de
inlichtingendienst van het leger.280
In totaal vielen van november 2016 tot november 2017 minstens vijftig doden bij geweld in het kamp
(1,5 km²). Aangezien de gewapende confrontaties plaatsvinden in drukbevolkte wijken bevonden zich
hieronder verscheidene burgers.281 Het geweld in Ayn al-Hilwah genereerde de voorbije jaren geen
significante volksverplaatsingen, maar slechts tijdelijke ontheemding naar regio’s buiten het kamp.282
UNRWA voorziet sindsdien in nieuwe veiligheidsmaatregelen voor de scholen in het geval van
hernieuwd geweld. Zo werden veilige doorgangen en schuilplaatsen gecreëerd voor leerlingen en
kregen leerkrachten trainingen in het verlenen van eerste hulp en het evacueren van leerlingen.283
4.6.2.2 Actuele situatie
In 2018 verminderden de spanningen tussen Fatah en islamistische groeperingen ten opzichte van
2016 en 2017. Op 3 januari 2018 berichtte Bilal Badr dat hij naar Syrië reisde.284 Verschillende leden
van extremistische groeperingen verlieten het kamp of werden uitgeleverd aan de Libanese
autoriteiten.285 In het najaar van 2018 werden een aantal ‘meest gezochte’ terreurverdachten en
criminelen opgepakt. Hierbij ging het Libanese leger uitzonderlijk en kortstondig het kamp binnen in
een snelle operatie, geholpen door inwoners van het kamp of door de Gemeenschappelijke
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Veiligheidsmacht.286 Een aantal anderen gaven zichzelf in de loop van 2018 over middels een akkoord
tussen de Libanese en Palestijnse autoriteiten dat wie dit doet een milde straf krijgt.287
Begin januari 2018 legde het leger verhoogde veiligheidsmaatregelen op rond de ingangen van het
kamp om exit-pogingen van gezochte personen beter te monitoren. Kampinwoners moesten zich bij
het binnen- en buitengaan identificeren met hun identiteitsdocument en door elektronische poorten
en metaaldetectoren passeren.288 Na protesten van de verschillende politieke facties en inwoners van
het kamp kondigde het leger eind juni 2018 aan deze weer te verwijderen en te vervangen door
‘andere’ minder belastende veiligheidsmaatregelen.289 In het najaar van 2018 voerde het Libanese
leger de veiligheidsmaatregelen nogmaals op aan de controleposten buiten het kamp. Dit leidde
midden november 2018 tot protesten van de verschillende Palestijnse en islamitische facties tegen de
‘vernederende’ maatregelen waarbij kledij moet worden uitgetrokken en koffers uitgeladen. 290
Het hele jaar door ging het Libanese leger door met de bouw van de controversiële scheidingsmuur
rond Ayn al-Hilwah die het twee jaar eerder begon te bouwen. De Libanese gebieden net buiten het
kamp werden omgevormd tot veiligheidszones.291 Tijdens het najaar van 2018 werd verder gewerkt
aan de bouw van de muur ter omgrenzing van het oostelijke district al-Tiri, waar de zware gewapende
confrontaties met de islamistische groepering van al-Badr in 2017 plaatsvonden. De omliggende
landbouwgronden werden toen gebruikt als trainingsvelden door militanten en vormden ook een
binnenkomst- en vluchtroute in en uit het kamp voor personen gezocht door de Libanese
autoriteiten.292
De Gemeenschappelijke Veiligheidsmacht kampt volgens een artikel in The Daily Star nog steeds met
een chronisch budgettekort en een gebrek aan eenheid in haar rangen waardoor haar
controlemogelijkheden beperkt blijven.293
Het CSKC rapporteert in 2018 9 schietincidenten, 12 explosies, 3 moorden, 34 conflicten en 9
protesten in Ayn al-Hilwah. Ter vergelijk, in 2017 betrof dit 19 schietincidenten, 6 gewapende
confrontaties, 7 geweldplegingen met zware artillerie (waaronder raketaanvallen), 29 explosies, 4
moorden, 1 mishandeling en 48 disputen.294
Tijdens de eerste helft van 2018 vielen op basis van de rapportering van de VN-Veiligheidsraad in
totaal vijf doden en een vijftiental gewonden.295 Op 9 februari 2018 was na een mislukte moordpoging
op het hoofd van de Gemeenschappelijke Veiligheidsmacht sprake van gewapende confrontaties met
machinegeweren en RPG’s in de wijk al-Bustan al-Kabir.296 De situatie escaleerde toen een Palestijn
een lid van Fatah probeerde te doden maar in de plaats daarvan anderen trof, met twee doden en een
gewonde tot gevolg. Hierna ontstond een gewapend treffen tussen extremisten van de wijk Safsaf en
de Fatah-beweging.297 Na deze uitbraak van geweld nam het leger extra veiligheidsmaatregelen aan
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de controlepost bij de ingang van het kamp en sloot het verschillende andere toegangen. 298 De dader
werd opgepakt en overgebracht naar het ziekenhuis. Deze ontsnapte en keerde terug naar het kamp
waar hij begin april 2018 opnieuw geweld en twee doden veroorzaakte in de islamistische wijk Safsaf.
De islamitische facties van het kamp gingen eind april 2018 over tot zijn uitlevering aan de Libanese
autoriteiten.299 Eveneens op 9 februari 2018 ontplofte een bom op de groentemarkt in het kamp. Er
vielen geen slachtoffers.300 In maart 2018 ontstond een ruzie tussen leden van Fatah. Er werd
geschoten en twee inwoners van het kamp raakten hierbij gewond. Fatah bedwong het incident snel.301
Op 4 april 2018 vielen twee doden en drie gewonden tijdens een vuurgevecht tussen twee leden van
islamistische groepen.302 Eind juni 2018 werd een drugsdealer doodgeschoten bij een vuurgevecht
tussen drugsdealers. Een aantal betrokken individuen werden met medewerking van verschillende
facties aan de Gemeenschappelijke Veiligheidsmacht overgeleverd.303
In de tweede helft van 2018 daalde het geweld verder. In de Libanese media werd bericht over twee
doden en twee gewonden.304 De veiligheidsincidenten varieerden van spanningen en beperkte
schietincidenten tot moorden.305
Midden september 2018 werd een inwoner van het kamp na een woordenwisseling doodgeschoten
door de zoon van Bilal al-Arqub. Het schietincident had plaats in de wijk Safsaf die verschillende
islamistische groeperingen huisvest.306 Na een meeting tussen alle Palestijnse facties in de Palestijnse
ambassade in Beiroet en een gelijkaardige meeting van de verschillende PLO-facties in het kamp werd
besloten tot arrestatie en uitlevering aan het Libanese gerecht van de moordenaar. 307 Bilal al-Arqub
weigerde evenwel zijn zoon over te geven aan de autoriteiten, waardoor de spanningen aanhielden.308
UNRWA staakte ten gevolge van het geweld gedurende meer dan een week haar diensten en sloot
scholen en ziekenhuizen.309 Mohamed al-Arqub blijft voortvluchtig.310
Eind november 2018 raakte een vrouw ernstig gewond bij een schietincident in één van de drukste
straten van het kamp (wijk Fawqani) tussen de zoon van Bilal al-Arqub (en een islamistische
handlanger) en een lid van Fatah. De familieleden van het slachtoffer blokkeerden de hoofdingang van
het kamp met afvalcontainers. De handlanger werd later aan een controlepost buiten het kamp aan
het Libanese leger overgedragen maar gaf geen info over de locatie van Arqub. Diezelfde dag
ontaardde in dezelfde straat een ruzie tussen een lid van de Palestijnse Nationale Veiligheidsmacht en
een lid van de Gemeenschappelijke Veiligheidsmacht, waarbij deze laatste met een mes neergestoken
werd en afgevoerd werd naar het ziekenhuis.311
In het najaar van 2018 was sprake van een aantal demonstraties tegen de Amerikaanse
besnoeiingsmaatregel van UNRWA en uit solidariteit met de Palestijnen in de Bezette Gebieden. 312
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Midden maart 2019 vielen bij een vuurgevecht in de wijk Safsaf vier gewonden, waaronder Youssef
Bilal al-Arqub, de zoon van de beruchte islamist Bilal Arqub. Deze raakte zwaar gewond door een schot
van een strijder van Usbat al-Ansar, dat veel invloed heeft in de wijk Safsaf. De relatie tussen al-Arqub
en Usbat al-Ansar was onder spanning komen staan na verschillende provocaties van al-Arqub. De
familie van Arqub reageerde met sniper schoten in de wijk, hetgeen leidde tot een vuurgevecht waarbij
drie gewonden vielen. Leerlingen uit de nabijgelegen scholen Sammah en Bissan konden het kamp
verlaten via beveiligde passages en werden aan de ingang van het kamp opgewacht door het Libanese
leger dat hen in veiligheid bracht. De verschillende facties gingen in gesprek om de spanningen te
bedaren.313 In diezelfde week raakten leden van Ansar Allah onderling slaags.314
De blijvende politieke en socio-economische kwetsbaarheid in de Palestijnse kampen creëert een
omgeving waarbinnen persoonlijke conflicten ontaarden in gewapende confrontaties tussen facties.315
De VN-Veiligheidsraad en Palestijnse waarnemers stellen dat zolang de onderliggende oorzaken (socioeconomische achterstelling, extremisme en wapenverbreiding) niet aangepakt worden, er een blijvend
risico op aanhoudend geweld in Ayn al-Hilwah bestaat.316 UNRWA beschouwt de situatie in het kamp
als blijvend onstabiel.317
Ondanks het feit dat verschillende islamisten en gezochte personen zich overgaven aan de Libanese
militaire veiligheidsdiensten, blijft een belangrijke oorzaak van toekomstige spanningen de
aanwezigheid van door de Libanese autoriteiten gezochte personen. 318 De verdachten zoeken
bescherming van één van de gewapende groeperingen in het kamp. Dit betekent volgens Palestijnse
waarnemers dat pogingen om hen te arresteren steeds opnieuw kunnen leiden tot wijdverspreide
gewapende confrontaties tussen de verschillende gewapende groeperingen. 319 De wapenstilstanden
houden over het algemeen niet lang stand. Gekoppeld aan de Amerikaanse beslissing om haar
financiële bijdrage aan UNRWA te schrappen en om de ambassade in Jeruzalem te openen, blijft de
komende periode erg onzeker en zijn alle Palestijnse facties erg behoedzaam.320
Het geweld in Libanon zelf genereerde de voorbije jaren geen significante volksverplaatsingen, maar
slechts tijdelijke ontheemding in het Palestijns vluchtelingenkamp Ayn al-Hilwah en Mieh Mieh.321

4.6.3. Post-conflictsituatie in Nahr al-Bared
Libanese veiligheidsdiensten houden zich zoals vermeld afzijdig van militair engagement binnen de
kampen. Hier kwam echter een belangrijke uitzondering op in 2007 toen het leger, in weerwil van het
Caïro-akkoord van 1969, in actie kwam in het Palestijns vluchtelingenkamp Nahr al-Bared en de
islamistische beweging Fatah al-Islam verjoeg. Hier bestond een politieke consensus over en de PLO
stemde hiermee in. Van 20 mei 2007 tot 2 september 2007 werd in het kamp een conflict uitgevochten
tussen het Libanese leger en de gewapende islamistische groepering Fatah al-Islam. Het waren de
hevigste binnenlandse gevechten sinds het einde van de burgeroorlog in 1990. Het oude kampdeel
werd bijna volledig vernield terwijl dit het grootste bevolkingsaantal kent en het merendeel van de
Internally Displaced Persons (IDP’s) daar vandaan komen.
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Reconstructie van het kamp is traag, omstreden en onvoldoende gefinancierd. 322 Slechts iets meer
dan de helft van de ontheemde kamppopulatie kon terugkeren. 323 De rest leeft in tijdelijke
onderkomens in de buitenwijken van het kamp of in het naburige kamp Beddawi.324 Het leger is nu
officieel bevoegd voor de veiligheid en het verhinderen van de invoer van wapens in het kamp en
controleert de bewegingen in en uit het kamp.325 Door de slechte socio-economische omstandigheden
stegen volgens het CSKC de spanningen tussen de Palestijnse vluchtelingen en het leger in Nahr alBared.326 Veel van de arrestanten uit 2007 worden nog steeds zonder proces vastgehouden in de
gevangenis Roumieh, wat eveneens aanleiding geeft tot spanningen en demonstraties, zo stelt het
OSAC.327 Wel is Nahr al-Bared volgens het CSKC het enige kamp waar geen officiële Palestijnse
militaire aanwezigheid is. De grond werd gevuld met versterkt beton om te verhinderen dat
ondergrondse tunnels zouden gebouwd worden. De straten werden breed genoeg heraangelegd opdat
er tanks in zouden kunnen passeren om straatgevechten te verhinderen. 328 Er zijn geen wapens en
milities zichtbaar.329
Tijdens de verslagperiode bleef de veiligheidssituatie in het kamp stabiel.330

Chr. Michielsen Institute (CMI) (Knudsen A.J.), 2018, url
France 24, 08/02/2019, url; Chr. Michielsen Institute (CMI) (Knudsen A.J.), 2018, url; Al-Monitor (Hilton A.),
25/10/2017, url; USDOS, 20/04/2018, url; USDOS, 03/03/2017, url
324
UNRWA, s.d, url; UN Security Council, 05/11/2014, url; Chr. Michielsen Institute (CMI) (Knudsen A.J.), 2018,
url
325
USDOS, 20/04/2018, url; PHRO, 2011, url; European Commission High Representative of the European Union
for Foreign Affairs and Security Policy, 20/03/2013, url
326
CSKC, 10/2015, url
327
OSAC, 14/03/2016, url
328
Al-Jazeera, 04/02/2017, url
329
CSKC, 10/2015, url
330
UN Security Council, 15/11/2018, url; UN Security Council, 15/10/2018, url; UN Security Council, 08/03/2018,
url; UN Security Council, 21/05/2018, url
322
323

Pagina 31 van 62

LIBANON. De veiligheidssituatie
14 mei 2019

5. Doelwitten van het geweld
Sinds 2015 stelt onder meer de VN-Veiligheidsraad een verbetering van de algemene
veiligheidssituatie vast.331 Mede door de toegenomen veiligheidsmaatregelen van het leger en
Hezbollah nam het geweld in 2016, 2017 en 2018 verder beduidend af. In totaal vielen volgens de
Global Attack Index van Jane’s Intelligence in 2016 en 2017 respectievelijk 25 en 28 burgerdoden.332
In 2014 en 2015 waren dit er nog 144 en 82.333 De cijfers voor 2018 werden nog niet vrijgegeven
maar betreffen een verdere daling, zoals blijkt uit andere rapportering.334 Volgens ACLED vielen bij
geweldincidenten gericht tegen burgers tijdens de verslagperiode (ACLED telde 6 geïsoleerde
incidenten) geen doden.335
Het tijdens de verslagperiode gerapporteerd geweld betrof vooral crimineel geweld, waaronder
clangeweld, waarbij doden en gewonden vielen, zo blijkt uit de rapportering van het CSKC. 336 In de
Beka vonden in 2018 tevens opnieuw een aantal ontvoeringen plaats met sektarische en/of criminele
inslag.337 Voorts was sprake van sociale onrust en geïsoleerd verkiezingsgeweld. Bij het geweld
gelieerd aan de verkiezingen viel één dode.338 Tot slot gingen verschillende raids en arrestaties van
vermeende extremisten gepaard met schietincidenten.339
Het leger houdt regelmatig raids in de Syrische vluchtelingenkampen in de regio van Arsal, waarbij
soldaten
zich
volgens
internationale
organisaties
en
ICG
schuldig
maken
aan
mensenrechtenschendingen zoals willekeurige arrestaties.340 Libanese mensenrechtenorganisaties
melden rapporteringen van folteringen en intimidatie.341
Het geweld in Ayn al-Hilwah betreft over het algemeen een gewapend treffen tussen rivaliserende
groepen onderling. Aangezien de schietincidenten plaatsvinden in dichtbevolkte wijken, bevinden zich
onder de slachtoffers soms burgers.342 In 2018 was slechts sprake van geïsoleerde schietincidenten
tussen enkelingen behorend tot gewapende facties.343 In 2018 werd in totaal bericht over een zevental
doden en een zeventiental gewonden bij geïsoleerde geweldincidenten tussen personen behorend tot
een gewapende factie in het kamp. Minstens vijf doden en een relatief groot aantal gewonden betrof
burgers aangezien de geweldincidenten plaatsvinden in drukbevolkte wijken. 344

UN Security Council, 04/11/2016, url; UN Security Council, 21/10/2016, url; UN Security Council, 16/04/2015,
url; UN Security Council, 07/10/2015, url; UN Security Council, 04/11/2015, url
332
Jane’s 360, 19/02/2018, url; Jane’s Terrorism and Insurgency Centre, 28/04/2017, url
333
Jane’s 360, s.d., url; Jane’s 360, s.d., url
334
CSKC, 02/2019, url
335
ACLED, s.d., url
336
CSKC, 02/2019, url; CSKC, 02/2018, url
337
The Syrian Observer, 23/02/2018, url; CSKC, 31/01/2018, url; CSKC, 01/01/2018, url; The Daily Star,
14/06/2018, url; UNDP, 03/2017, url; The Daily Star, 23/01/2017, url; Naharnet, 20/01/2017, url
338
ACLED, 17/05/2018, url
339
UN Security Council, 21/05/2018, url
340
USDOS, 20/04/2018, url; HRW, 20/09/2017, url; UNDP, 03/2017, url; Reuters, 28/08/2016, url; UN Security
Council, 16/10/2017, url
341
CLDH, 06/07/2017, url ; AI, 25/07/2017, url; CRS (Humud C.E.), 09/11/2017, url; UN Security Council,
16/11/2017, url
342
UN Security Council, 11/07/2017, url; UN Security Council, 16/11/2017, url; The Daily Star (Zaatari M.),
20/11/2017, url; ICG, 04/2017, url; Counter Punch (Lamb F.), 14/04/2017, url; UN Security Council, 28/04/2017,
url; The Daily Star (Zaatari M.), 08/05/2017, url; UN Security Council, 08/03/2017, url; The Daily Star (Zaatari
M.), 25/03/2017, url; Arab News (Moukalled D.), 04/03/2017, url; Asharq al-Awsat (Astih P.), 06/03/2017, url;
The Daily Star (Zaatari M.), 25/03/2017, url
343
The Daily Star (Zaatari M.), 31/12/2018, url; UN Security Council, 08/03/2018, url; UN Security Council,
21/05/2018, url
344
The Daily Star (Zaatari M.), 25/09/2018, url; The Daily Star (Zaatari M.), 24/09/2018, url; The Daily Star
(Zaatari M.), 17/09/2018, url; The Daily Star (Zaatari M.), 16/09/2018, url; The Daily Star (Zaatari M.),
331

Pagina 32 van 62

LIBANON. De veiligheidssituatie
14 mei 2019

Samenvatting
In Libanon wordt de macht verdeeld volgens confessionele quota, met als gevolg een politiek sterk
gepolariseerd systeem vatbaar voor conflict en buitenlandse inmenging. Libanon kent een zwakke
staatsstructuur en een broos sektarisch evenwicht. Wapens zijn wijdverspreid en in combinatie met
de aanwezigheid van gewapende milities houdt dit volgens de VN-Veiligheidsraad een veiligheidsrisico
voor Libanese burgers in.345 Het land werd getroffen door de Syrische burgeroorlog, die de politiek
verder polariseerde, een massale vluchtelingencrisis teweegbracht en sektarische spanningen deed
stijgen. Men neemt een toegenomen polarisatie waar tussen de soennitische en sjiitische
gemeenschap. Anderzijds zit de recente Libanese burgeroorlog nog stevig verankerd in het collectieve
Libanese geheugen en bij elke opstoot van spanningen zijn de verschillende politieke en religieuze
leiders geneigd om tot kalmte op te roepen. De naoorlogse regeling tot machtsdeling alsook de
belangen van de verschillende sektarische elites voorkomen volgens analisten een nieuwe
burgeroorlog.346 De twee Libanese politieke kampen behouden een politieke dialoog.
Het geweld in Libanon was in vergelijking met buurland Syrië nooit grootschalig en beperkte zich tot
een schaduwoorlog in de vorm van aanslagen (op voornamelijk militaire en Hezbollah-doelwitten),
grensgeweld tussen de strijdende partijen en sektarische kidnappings. In 2016, 2017 en de eerste
helft van 2018 stellen waarnemers een toenemende significante verbetering van de algemene
veiligheidssituatie vast. Mede door de operaties van het leger en Hezbollah alsook door de
ontwikkelingen in Syrië nam de schaal van geweld beduidend af.
Op 6 mei 2018 vonden voor het eerst opnieuw parlementsverkiezingen plaats nadat deze omwille van
veiligheidsredenen sinds 2013 stelselmatig werden uitgesteld. Het parlementaire blok verbonden aan
Hezbollah versterkte hierbij haar positie nog. Hezbollah domineert het Libanese politieke en militaire
landschap en heeft een de facto vetorecht over alle regeringsbeslissingen. Geen Libanese politieke
groepering noch andere staat (Iran, Israël) heeft belang bij een escalatie van het geweld en het risico
op een burgeroorlog in Libanon.
Verschillende lokale salafistische bewegingen werden ontmanteld en een groot aantal extremisten
gearresteerd. Daar waar de meeste burgerdoden in 2014 vielen bij sektarisch geweld in de zuidelijke
buitenwijken van Beiroet en in een aantal dichtbevolkte wijken in Tripoli, kwam een einde aan dit
geweld. De laatste terroristische aanslag in Beiroet betrof een dubbele zelfmoordaanslag op 12
november 2015 in de zuidelijke sjiitische wijk Bourj al-Barajneh. Mede door de toegenomen
veiligheidsmaatregelen en ontplooiing van het leger vinden sinds april 2014 geen gewapende
confrontaties meer plaats tussen alawitische en soennitische milities in Tripoli.
Libanon herstelde in de zomer van 2017 staatscontrole over de noordoostelijke grensregio en pakte
hiermee een deel van de veiligheidsimpact van de oorlog in Syrië aan. Hezbollah en het leger
controleren nu de volledige grensregio met Syrië. Met het vertrek van nagenoeg 1.000 IS- en HTSstrijders, kwam een einde aan de dagelijkse gewapende confrontaties tussen het leger en IS en HTS
in de noordoostelijke grensregio.
Met het einde van het gewapend geweld en controle van het Assad-regime in een groot deel van WestSyrië, namen de aanvallen vanuit Syrië (raket- en mortieraanvallen door rebellengroepen en
luchtaanvallen door het Syrische leger) eveneens volledig af. Na de zomer van 2017 werd geen Syrisch
grensgeweld meer gerapporteerd.
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In de overige regio’s blijft het overwegend rustig. Tijdens de verslagperiode bleef de situatie in ZuidLibanon stabiel ondanks de dreigende retoriek langs weerskanten. VN-resolutie 1701 die een einde
maakte aan het conflict tussen Hezbollah en Israël in 2006 wordt grotendeels nageleefd. Beide partijen
houden zich aan een wederzijds afschrikkingsevenwicht.
Het tijdens de verslagperiode gerapporteerd geweld betrof vooral crimineel geweld, waaronder ook
clangeweld, waarbij doden en gewonden vielen. De regio Baalbek-Hermel huisvest verschillende
invloedrijke gewapende clans die de facto milities vormen en zowel crimineel als politiek geweld
plegen. Voorts gingen verschillende raids en arrestaties van vermeende extremisten gepaard met
schietincidenten. Tot slot was sprake van sociale onrust.
In de Palestijnse kampen blijft, met uitzondering van Ayn al-Hilwah, de huidige veiligheidssituatie
relatief stabiel. In 2018 verminderden de spanningen en het geweld tussen Fatah en islamistische
groeperingen. Verschillende leden van extremistische groeperingen verlieten het kamp, gaven zich
over aan de autoriteiten, werden uitgeleverd of gearresteerd. De Gezamenlijke Veiligheidsmacht
ontplooide zich in de meest gevoelige wijken. In 2018 werd in totaal bericht over een zevental doden
en een zeventiental gewonden bij geïsoleerde geweldincidenten tussen personen behorend tot een
gewapende fractie in het kamp. Minstens vijf doden en een relatief groot aantal gewonden betrof
burgers aangezien de geweldincidenten plaatsvinden in drukbevolkte wijken. 347
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