
 
 

Respons 
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2016 

 

• Hvordan har den generelle sikkerhetssituasjonen i Libanon utviklet seg det siste året, 
sett i lys av borgerkrigen i Syria og den politiske utviklingen i Libanon? 

Innledning 
I flere tiår har hovedskillet i libanesisk politikk vært forholdet til Syria, som først opprettet 
diplomatiske forbindelser med Libanon i 2008. Siden drapet på tidligere statsminister Rafiq 
al-Hariri i 2005, har to allianser preget politikken: den anti-syriske 14. mars-alliansen og den 
pro-syriske 8. mars-alliansen. Førstnevnte har bestått av den sunnidominerte Mustaqbal-
bevegelsen under ledelse av Sa`ad al-Hariri og de kristne partiene Lebanese Forces og 
Kata´ib, samt en rekke uavhengige, hovedsakelig kristne, politikere. Hovedkomponenten i 
den pro-syriske 8. mars-alliansen er shiamuslimske Hizballah og deres allierte i det kristne 
FPM (Free Patriotic Movement) under ledelse av Michel Aoun, samt Amal1 under ledelse av 
parlamentspresidenten Nabih Berri. 

Opprøret i Syria, som brøt ut i 2011 og senere utviklet seg til en borgerkrig, har påvirket 
Libanon på alle plan. Landet hadde pr. september 2016 over en million registrerte syriske 
flyktninger. I tillegg kommer et stort antall syrere som av forskjellige årsaker ikke er 
registrerte flyktninger (SRRR 2016). Hizballah deltar for fullt i krigen på det syriske regimets 
side, tross en offisiell libanesisk politikk om å distansere landet fra konflikten. På den annen 
side deltar relativt få sunnimuslimer i krigen på opposisjonens side, selv om de støtter 
opposisjonen i kampen mot regimet. Et mindre antall libanesere og palestinere har sluttet seg 
til IS og Jabhat Fath al-Sham, den tidligere Nusra-fronten (Alami 2015).  

Valget av Michel Aoun som president i oktober 2016, fulgt av utpekingen av Sa`ad al-Hariri 
som ny statsminister, kan innevarsle en periode med større politisk stabilitet. Libanon hadde 
ikke hatt en president på over to år, og parlamentsvalgene som skulle vært avholdt i 2013, ble 
utsatt til 2017. Al-Hariri, som leder den største sunnimuslimske gruppen i parlamentet, har 
ikke vært statsminister siden 2013, da et flertall av parlamentarikerne trakk støtten til hans 

1 For mer om Amal, se Landinfos respons «Libanon: Amal-bevegelsen (20. mai 2016)»: 
http://landinfo.no/asset/3356/1/3356_1.pdf [lastet ned 15. desember 2016] 
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regjering. Al-Hariri kunngjorde sin samlingsregjering 18. desember 2016, den består av 30 
ministre, og alle større partier med unntak av Kata´ib er representert. 

Det har ikke vært væpnede sammenstøt mellom libanesiske partier siden mai 2008, da 
Hizballah, SSNP (Syrian Social National Party) og Amal angrep Mustaqbals kontorer og TV-
stasjon i Beirut, samt drusiske PSP-tilhengere (Progressive Socialist Party)2 i fjellene sør for 
Beirut. De kristne partiene deltok ikke i disse kampene. 

På tross av flere alvorlige bombeangrep i 2016, ser det ut til at sikkerhetssituasjonen generelt 
er blitt betydelig bedre i løpet av det siste året, i den forstand at antallet væpnede trefninger og 
terroranslag har avtatt betraktelig. Det forekommer stadig trefninger mellom IS og Jabhat 
Fath al-Sham på den ene siden, og LAF (den libanesiske hæren) og Hizballah på den andre, 
hovedsakelig i grenseområdene mellom Syria og Libanon i Beqaa-dalen. 

Under følger en gjennomgang av situasjonen i forskjellige områder av Libanon3, inndelt etter 
hvordan de forskjellige dynamikkene utspiller seg i ulike deler av landet. 

Beirut 
I 2013 og 2014 ble Beirut rammet av flere terroranslag. Disse rettet seg i første rekke mot 
bydeler i Dahiyya; de sørlige bydelene som er Hizballahs kjerneområde. Flere titalls personer 
ble drept i angrepene, og mange flere ble såret. Det siste større angrepet mot Dahiyya inntraff 
i november 2015, da over 40 ble drept i et dobbelt selvmordsangrep i Burj al-Barajna 
(Samaha 2015b). Angrepene i Dahiyya sees som oftest i direkte sammenheng med Hizballahs 
involvering i krigen i Syria, og IS tok på seg ansvaret for angrepet i november 2015 (Shaheen 
2015). 

Sommeren 2016 eksploderte en bombe utenfor Blom Bank sine lokaler i sentrum av Vest-
Beirut, noe som kun førte til materielle skader. Hizballah ble pekt på som ansvarlige for dette 
angrepet, som kom etter en opphetet debatt om hvorvidt libanesiske banker skulle rette seg 
etter amerikanske sanksjoner mot banker som brukes av partiet (Aziz 2016). Det ble også 
spekulert i om Blom Bank var blitt brukt av fremtredende medlemmer av Hizballah til å 
hvitvaske penger, og at angrepet var ment som en advarsel til banken mot å røpe disse 
transaksjonene (Diab 2016). Tilhengere av Hizballah spekulerte i om bomben var plassert der 
for å diskreditere partiet (Aziz 2016). 

Nord-Libanon  
I det nordlige Libanon, med Akkar-provinsen og områdene rundt Tripoli, dominerer 
sunnimuslimene, selv om det er betydelige kristne innslag, og landets alawitter også er 
hjemmehørende i denne delen av landet. I disse områdene er støtten til opprøret i Syria sterk, 
og de første årene av opprøret flyktet mange syrere til Libanon via områdene i nord, der det å 
krysse grensen ofte bare innebar å gå over en bekk (Blanford 2016, s. 16). Det foregikk også 
en betydelig trafikk fra Libanon til Syria, der syriske opposisjonsstyrker brukte landet som 
hvilested. Imidlertid fikk syriske regimestyrker kontroll over Tal Kalakh, få kilometer fra den 

2 PSP, under ledelse av Walid Jumblat, var på dette tidspunktet en del av 14. mars-alliansen, men fra slutten av 
2009 har partiet inntatt en senteristisk holdning og er ikke lenger en del av alliansen. 
3 For et kart over Libanon, se http://www.ezilon.com/maps/images/asia/Lebanon-physical-map.gif [lastet ned 19. 
desember 2016] 
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libanesiske grensen, i juni 2013. Nesten samtidig tok Hizballah kontroll over den syriske byen 
Qusayr (Blanford 2016, s. 17), som ligger noen mil fra Hermel i Beqaa. Simultant hadde den 
libanesiske hæren med britisk hjelp gått i gang med å bygge en rekke utkikkstårn langs 
grensen for å sikre denne.  

Etter dette har Akkar, Wadi Khaled og andre områder i Nord-Libanon vært rolige, med 
unntak av to attentater. Det første rammet etterretningsoffiseren Ghassan Khalid Ajaj, som ble 
skutt utenfor sitt hjem i Zgharta-distriktet i januar 2015 (Yalibnan 2015), mens det andre 
rammet Badr Eid, broren til grunnleggeren av det alawittiske partiet ADP (Det arabiske 
demokratiske partiet). Han ble skutt mens han kjørte gjennom den sunnimuslimske landsbyen 
Kuweikhat i Akkar-regionen 2. mars 2015 (Middle East Eye 2015).  

I starten av desember 2016 ble en kontrollpost til den libanesiske hæren i landsbyen Bqaa 
Safrin i Dinniyya-distriktet øst for Tripoli angrepet av ukjente gjerningsmenn. Angrepet 
resulterte i at en soldat mistet livet og en annen ble skadet. Få dager etter angrepet arresterte 
libanesiske sikkerhetsstyrker tre menn i Bqaa Safrin. Disse skal ha innrømmet at de tilhørte en 
sovende terrorcelle knyttet til IS, og hevdet å ha mottatt ordre om å angripe libanesiske 
sikkerhetsstyrker direkte fra IS’ amir (kommandant/leder) i al-Raqqa, Syria (Al-Joumhouria 
2016). 

Tripoli 
Byen regnes som det politiske senteret for landets sunnimuslimer, og har i en årrekke vært 
åsted for sammenstøt mellom den alawittisk-dominerte bydelen Baal/Jabal Mohsen og den 
fattige sunnimuslimske bydelen Bab al-Tebbaneh. Årsakene til disse sammenstøtene er 
sammensatte, men går tilbake til 1980-tallet og Syrias behandling av byen da syriske styrker 
tok kontroll over den i slutten av 1985/86, og som endte med massakren i Bab al-Tebbaneh 
(Gade 2009, s. 48). Da hadde den fundamentalistiske Tawhid-bevegelsen4 kontrollert byen i 
flere år, noe som førte til at store deler av den kristne befolkningen forlot Tripoli, og byens 
alawitter var omringet i bydelen Baal Mohsen (Gade 2009, s. 44).   

Fra 2008 og frem til 2011 brøt det ut sporadiske kamphandlinger, mens det fra 2011, da 
opprøret i Syria startet, og frem til januar 2015 var en rekke utbrudd av til dels voldsomme 
kamphandlinger mellom de to bydelene. I 2013 ble to sunnimuslimske moskeer utsatt for 
bombeangrep, der over 40 døde og rundt 500 ble skadet, noe som førte til at det igjen brøt ut 
kamper mellom pro- og anti-syriske grupper (Mouzahem 2013). Grunnleggeren av ADP, Ali 
Eid, og hans sønn og nåværende leder, Rifa`at Eid, er etterlyst av libanesiske myndigheter 
anklaget for delaktighet i angrepet mot moskeene (Kawas 2016). De flyktet begge til Syria 
der Ali Eid døde i slutten av desember 2015 (Naharnet 2015). 

I starten av april 2014 innledet libanesiske myndigheter implementeringen av en 
sikkerhetsplan for Tripoli, der en rekke ettersøkte personer fra både Bab al-Tebbaneh og Baal 
Mohsen ble arrestert eller overgav seg (Al Arabiya 2014; Arabic News 2014). Etter dette har 
det vært ett enkelt selvmordsangrep i januar 2015, da ni personer ble drept på en kafé i Baal 
Mohsen (Samaha 2015a). Resten av byen har de siste par årene vært rolig, men de 
grunnleggende problemene, som er årsaken til utbruddene av uroligheter, er ikke løst. 

4 Harakat al-tawhid al-islami (Den islamske enhetsbevegelsen) var en islamistisk bevegelse med base i Tripoli, 
støttet av PLO. Bevegelsen er nå pro-syrisk, men har mistet store deler av sin innflytelse.  
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Motsetningene mellom Baal Mohsen og Bab al-Tebbaneh kan derfor resultere i at nye 
kamphandlinger bryter ut. 

Beqaa-dalen nord for hovedvei 1 (Beirut – Damaskus) 
Beqaa-dalen utgjør grenseområdet mellom Libanon og Syria, og er det området med flest 
syriske flyktninger, samtidig som at dalen også er Hizballahs kjerneområde. De første årene 
av borgerkrigen i Syria var sikkerhetssituasjonen i deler av Beqaa alvorlig. Det ble utført en 
rekke angrep fra begge sider av grensen, det var kamper inne i Libanon mellom Hizballah og 
syriske fraksjoner som fikk støtte fra den sunnimuslimske lokalbefolkningen der, og til dels 
lovløse tilstander som følge av den manglende tilstedeværelsen av LAF spesielt og 
libanesiske myndigheter generelt (ICG 2016, s. 1-2).  

Denne situasjonen gjorde det mulig for IS og Nusra-fronten å overfalle landsbyen Arsal nord 
for Baalbek og i en kort periode ta kontroll over den. Dette tvang myndighetene til å reagere, 
og førte til harde sammenstøt mellom libanesisk politi og hæren på den ene siden, og IS og 
Nusra-fronten på den andre, der 35 libanesiske soldater og politi ble kidnappet. Arsal er en 
sunnimuslimsk landsby få kilometer fra grensen til Syria, som fortsatt huser flere titusen 
syriske flyktninger (ICG 2016, s. 9). Som en direkte følge av sammenstøtene og kidnappingen 
ble Arsal omringet og forsøkt isolert av den libanesiske hæren (ICG 2016, s. 12). Dette førte 
igjen til store bevegelsesbegrensninger for innbyggerne, som i noen tilfeller hadde vansker 
med å nå frem til sine egne fruktmarker i utkanten av landsbyen (Oulouh 2015).  

I desember 2015 ble 16 av de kidnappede og likene av to soldater som ble drept i 
sammenstøtene, frigitt av Nusra-fronten, i en fangeutveksling der blant andre IS-lederen al-
Baghdadis tidligere kone, Saja al-Dulaymi, ble løslatt fra libanesisk fengsel (Samaha 2015c). 
Målrettede angrep på hæren forekommer stadig i Arsal, men i langt mindre omfang enn 
tidligere: I 2016 er det registrert to angrep mot LAF som har resultert i en død soldat og et 
titall sårede (An-Nahar 2016). Samtidig foretar libanesiske myndigheter nesten ukentlig 
arrestasjoner i og omkring Arsal; både Jabhat Fath al-Sham og IS befinner seg stadig i dette 
grenseområdet (McDowall 2016). 

I juni 2016 ble den kristne landsbyen al-Qa`a, som ligger et par kilometer fra den syriske 
grensen og rundt en mil nord for Arsal, rammet av flere selvmordsangrep, der åtte 
selvmordsbombere døde, mens én innbygger ble drept og 15 såret. Dette sammen med 
omstendighetene rundt hvordan lokalbefolkningen oppdaget angriperne, førte til 
spekulasjoner om hvorvidt al-Qa`a var det egentlige målet for selvmordsbomberne (Alami 
2016). Et par måneder etter dette angrepet eksploderte en bombe utenfor Zahle, den største 
byen i Beqaa, der én ble drept og elleve såret. Det er også her uklart hvem eller hva som var 
målet for bomben. Umiddelbart etter ble det rapportert i media at målet var en buss med 
Amal-tilhengere på vei til Sør-Libanon, men dette ble benektet av bevegelsen selv (El-Amine 
2016). En uke etterpå gikk imidlertid Amal-lederen Nabih Berri ut i media og sa at en konvoi 
med biler fra Amal var målet (Al-Akhbar 2016). 

Saida og Sør-Libanon 
Den største palestinske flyktningeleiren i Libanon er Ain al-Hilwa i Saida, der UNRWA (u.å.) 
har registrert over 54 000 flyktninger. De fleste andre kilder opererer med et innbyggertall på 
mellom 90- og 120 000 mennesker (MEMO 2016; Armstrong 2016). Libanesiske 
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myndigheter er bekymret for fremveksten av forskjellige jihadistgrupper i leiren. 
Bekymringen deles av en del etablerte krefter i leiren, som for eksempel Hamas (DRAH 
2016). Jevnlig bryter det ut kamper mellom forskjellige islamistiske grupper og 
sikkerhetsstyrker under ledelse av Fatah. I august 2015 flyktet rundt 3000 mennesker fra slike 
kamper inne i leiren (Strickland 2015), seks personer døde og over 70 ble skadet (Armstrong 
2016). Kasting av håndgranater er et annet gjentagende fenomen, uten at granatene 
nødvendigvis har et bestemt mål (Naharnet 2016). Et kjennetegn så langt er imidlertid at 
urolighetene og drapene inne i leiren ikke har spredt seg til områder utenfor. På tross av dette 
er libanesiske myndigheter bekymret for at det skal skje, og er i gang med å sette opp en mur 
rundt deler av leiren, til store protester fra innbyggerne der. Det er uklart om arbeidet med å 
ferdigstille muren vil gå som planlagt; etter store protester er arbeidet frosset inntil videre 
(Tahhan 2016). 

Områdene langs grensen mellom Libanon og Israel har vært relativt rolige i flere år, i den 
grad Hizballah angriper Israel, er det i det avsidesliggende området rundt Shiba`a. Slike 
angrep resulterer ofte i at Israel bomber områder i Sør-Libanon. I 2016 er det bare registrert 
én slik hendelse, som ikke resulterte i noen drepte (Davidson & al-Khalidi 2016). Forrige 
gang noen mistet livet i denne typen hendelser, var i januar 2015, da to israelske soldater og 
en spansk UNIFIL-soldat ble drept (Heller & Westall 2015). 

Øvrige deler av landet 
Situasjonen i de øvrige delene av Libanon er stabil. Forskjellige former for kriminalitet 
forekommer her som i andre områder, men det har ikke vært væpnede sammenstøt eller 
bombeangrep i disse områdene.   

 

Om Landinfos responser 

Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) innhenter og analyserer informasjon om 
samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda (UNE) 
og Justis- og beredskapsdepartementet har behov for kunnskap om. 

Landinfos responser er basert på opplysninger fra nøye utvalgte informasjonskilder, og kan bygge på både 
skriftlig og muntlig kildemateriale. Opplysningene er behandlet i henhold til anerkjente kvalitetskriterier for 
landinformasjon og Landinfos retningslinjer for kilde- og informasjonsanalyse.  

En respons er et svar på konkrete spørsmål som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo, og 
er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema. Responsene er utarbeidet innenfor korte frister, og 
kildegrunnlaget er ikke alltid like bredt som i våre temanotater. 

Landinfo er en faglig uavhengig enhet, og informasjonen som presenteres, kan ikke tas til inntekt for et bestemt 
syn på hva praksis bør være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos responser gir heller 
ikke uttrykk for norske myndigheters syn på de forhold og land som omtales. 
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