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In deze paper: 

- wordt een analyse gemaakt van de verschillende fases van het Syrische buitenlandse beleid 
ten opzichte van Libanon vanaf de Syrische militaire ontplooiing in Libanon in 1976 tot en met 
het hedendaagse beleid. 

- wordt een vergelijking gemaakt tussen het Syrische buitenlandse beleid ten opzichte van 
Libanon voor en na de militaire terugtrekking van Damascus in 2005. Hieraan worden de huidige 
tendensen en mogelijke kwesties voor de toekomstige relaties gekoppeld. 
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1. INLEIDING 
 

 Libanon werd vanaf de Syrische tussenkomst in de Libanese burgeroorlog, in 1976, een 
belangrijk toneel van de Syrische buitenlandse politiek. De Syrische president, Hafez al-Assad zag een 
dubbel belang voor Libanon binnen zijn buitenlandse politiek. Controle over Libanon betekende meer 
veiligheid voor Syrië zowel ten opzichte van aartsvijand Israël als in de strijd tegen het (soennitische) 
moslimfundamentalisme, als via een betere controle over de Palestijnse militanten in Libanon. 
Daarnaast werd Libanon na de Israëlische inval van 1982 een belangrijke steunpilaar voor de Syrische 
regionale politiek. Het ontstaan van Hezbollah in Libanon - na de Israëlische inval - betekende naast 
een kanaal om de druk op Israël te verhogen en het eigen prestige te vergroten, eveneens een 
versterking van de strategische band met Iran, die aangegaan was na de val van de sjah. Via 
Hezbollah, dat strijd voerde tegen Israël, kon Syrië zich opwerpen als een belangrijke speler in de 
Palestijnse zaak en tegelijk Israël er op wijzen dat vrede in het Midden-Oosten via Damascus loopt en 
bijgevolg enkel in het geval van een volledige onvoorwaardelijke teruggave van de Golanhoogte. De 
blijvende aanwezigheid van Syrië in Libanon na het beëindigen van de burgeroorlog - door Syrië - werd 
gekaderd binnen de pan-Arabische eenheid en steun.  

 Het Syrische buitenlandse beleid ten opzichte van Libanon kende een drastische wending toen 
Damascus onder druk van de Verenigde Staten zijn greep op Libanon moest opgeven. In april 2005 
verdween samen met de Syrische troepen (en inlichtingsdiensten) de directe macht van Damascus 
binnen Libanon. 

  

 Deze paper wil de verschillende fases van het Syrische buitenlandse beleid ten opzichte van 
Libanon analyseren vanaf 1976 tot de terugtrekking, en deze kaderen binnen het algemene Syrische 
buitenlandse beleid. Zoals we zullen aanduiden is er een nauwe band en interactie tussen de Syrische 
buitenlandse en binnenlandse politiek aangezien het opperste doel van het Assad-regime de eigen 
overleving is, ondanks alle retoriek rond de Arabisch, Palestijnse of Syrische zaak.  

 Daarnaast willen we de Syrische buitenlandse politiek tegenover Libanon analyseren na de 
terugtrekking. Meer bepaald willen we nagaan in welke mate Syrië aanwezig bleef in de Libanese 
politiek en hoe Damascus zijn belangen in Libanon en zijn regionale belangen via Libanon bleef 
behartigen. Een omwenteling in het beleid van Assad sinds de tweede helft van 2008 is de erkenning 
van de Libanese soevereiniteit, een belangrijk signaal van de aanvaarding door Damascus van de 
nieuwe koers in de relaties met Beiroet.  

 Als laatste zullen we de belangrijkste aandachtspunten bespreken die een invloed zullen 
hebben op de toekomst van de buitenlandse relaties tussen Syrië en Libanon. 
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2. HET SYRISCHE BUITENLANDSE BELEID 
 

 In dit hoofdstuk wordt een algemene zienswijze uitgewerkt op het Syrische buitenlandse beleid 
om daarna dit analysekader te kunnen toepassen op een historische beschrijving van het Syrische 
buitenlandse beleid ten opzichte van Libanon voor en na de Syrische terugtrekking van 2005. 

 Eerst worden de centrale actoren besproken. Vervolgens willen we duiden op de essentie 
van de Syrische politiek, namelijk het behouden van het al-Assad-regime. Deze zorgt onmiddellijk voor 
de situering van het Syrische buitenlandse beleid in het kader van een realistische machtspolitiek 
ondanks bijvoorbeeld de narratives van de pan-Arabische baath-ideologie met onder andere de steun 
voor de Palestijnse zaak.  

 De twee eerste delen van dit hoofdstuk wijzen op het belang van het individuele niveau voor de 
analyse van het buitenlandse beleid van een staat en zoals gesteld zal worden staat het buitenlandse 
beleid omgekeerd in de eerste plaats in dienst van het behoud van de macht van deze happy few. Met 
deze bemerkingen in het achterhoofd zullen we dan in een laatste onderdeel de belangrijkste lijnen van 
het Syrische buitenlandse beleid schetsen. Op het eerste zicht zijn de meeste invloeden op het 
internationale niveau te situeren zoals de Groot-Syrische ideologie, het pan-Arabisme, steun voor de 
Palestijnse zaak en de Arabische strijd tegen Israël. Maar volgens ons moet er achter het rookgordijn 
van deze narratives gekeken worden. Zo is de Groot-Syrische ideologie ondanks zijn naam en beperkte 
steun buiten Syrië, een middel van het regime om het huidige Syrië te spiegelen aan het prestige van 
de islamwereld die in zijn beginperiode geregeerd werd vanuit Damascus en een middel om de 
(beperkende) door het Westen getrokken grenzen in vraag te stellen. Het pan-Arabisme staat 
hoofdzakelijk nog sterk in Syrië nadat Egypte en Irak andere wegen hebben gekozen of opgelegd 
werden. Bijgevolg is de pan-Arabische ideologie feitelijk tot een bijna Syrische staatsideologie 
verworden, een contradictio in terminis. In het verlengde van de breuk van de Arabische coalitie na 
Camp David, wordt de dreiging van Israël in feite gezien als een hoofdzakelijk nationale dreiging die 
tegelijk een ticket oplevert voor de grote diplomatieke vredesshow in het Midden-Oosten via de 
bezetting van de Golanhoogte. Met Hezbollah als proxy en in alliantie met Iran, herinnert Syrië Israël er 
aan dat de weg naar vrede in het Midden-Oosten langs Damascus loopt. Naast al deze invloeden is het 
nog belangrijk om deze van de strijd tegen het (soennitische) islamfundamentalisme op het nationale 
niveau te bespreken. Ondanks de samenwerking met Iran, Hezbollah en Hamas, is het al-Assadregime 
bijzonder waakzaam tegenover de interne dreiging van het islamfundamentalisme en dit weerspiegelt 
zich in de buitenlandse politiek. Het feit dat de soennitische Moslimbroeders als enigen het al-
Assadregime openlijk hebben uitgedaagd en bekampt hebben, brengt ons terug bij de kern van de 
zaak: de overleving van het regime. 

 
 

a. De actor(en): L’état c’est Assad 
 

 Syrië wordt geleid door de al-Assad-familie met aan het hoofd Bashar al-Assad die de rol van 
pater familias overnam in 2000 na de dood van zijn vader Hafez. Bashar zette in grote mate de 
autoritaire leiding van Syrië verder, maar probeerde de scherpe kantjes van het beleid bij te schaven, 
wat gedeeltelijk lukte.2 

 Hafez al-Assad vestigde zijn dictatuur met als basis de alawitische minderheid3 en in het 
bijzonder de leden van de Qalbiyya-stam waartoe ook hij behoorde.4 De alawieten konden opklimmen in 
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de seculiere Baath-partij die in 1963 aan de macht kwam in het hoofdzakelijk soennitische Syrië. Ze 
namen de leiding van het leger en de inlichtingsdiensten over van de soennitische meerderheid en na 
een bloedloze coup kwam Hafez al-Assad aan de macht in 1970.  

 De al-Assad-familie controleert nog steeds Syrië via het in handen geven van de sleutelposities 
in het leger en de inlichtingsdiensten aan familieleden en alawitische medestanders. 5 Maher al-Assad, 
de jongere broer van Bashar, is het hoofd van de presidentiële garde, Bashars schoonbroer, Assef 
Shawqat is het hoofd van de militaire inlichtingendienst en Ali Habib, de stafchef van het leger, is 
eveneens één van de naaste vertrouwelingen van Bashar.6 Assef Shawqat is getrouwd met Bashars 
zus, Bushra al-Assad, die ook veel invloed zou hebben op het beleid van haar broer.7 

 Wel heeft Hafez al-Assad steeds geprobeerd de soennitische meerderheid van Syrië te 
coöpteren door ook aan hen belangrijke overheidsfuncties te geven, een beleid dat verder werd gezet 
door zijn zoon.8 Met enige vrankheid zou je kunnen stellen dat hier de vrouw van president al-Assad, 
Asma al-Assad, die afkomstig is van een prestigieuze Syrische soennitische familie, het beste 
voorbeeld is.9 Radicale soennitische elementen zoals de Moslimbroederschap werden dan weer 
genadeloos bestreden. De minister van Buitenlandse Zaken werd vaak gegeven aan een soennitische 
medestander. Momenteel heeft Walid al-Moualem deze functie. Al-Moualem stond mee aan de wieg 
van de Syrische terugtrekking toen hij verantwoordelijk werd voor de Syrische belangen in Libanon na 
de moordaanslag op Rafiq al-Hariri. Hij werd daarop in februari 2006 bevorderd tot minister van 
Buitenlandse Zaken.10 

 Het feit dat de post van minister van Buitenlandse Zaken vaak gegeven wordt aan een soenniet 
maakt al duidelijk dat de minister zelf zijn beleid niet kan bepalen. Net zoals in ieder autocratisch politiek 
systeem worden ook in Syrië de beslissingen op het vlak van de buitenlandse politiek genomen door de 
vader van het land, Bashar al-Assad. De minister van Buitenlandse Zaken en zijn ministerie hebben 
vooral de taak dit beleid uit te voeren en op te volgen. Zoals we hierna zullen zien is het controleren van 
de buitenlandse politiek in het geval van Syrië van het grootste belang aangezien het al-Assad-regime 
het grootste deel van zijn legitimiteit, zowel nationaal als internationaal, haalt uit zijn buitenlandse 
beleid. 

 De regimewissel tussen Hafez en Bashar al-Assad veranderde weinig aan de belangrijkste 
thema’s van de Syrische buitenlandse politiek. Maar aangezien het buitenlandse beleid wordt 
opgehangen aan één figuur, de president, hebben de persoonlijkheid van de president en de perceptie 
van zijn greep op de macht, een belangrijke invloed op het beleid. Hafez stelde zich extreem voorzichtig 
op en zorgde steeds dat er mogelijkheid was tot ontkenning - deniability - van Syrische betrokkenheid 
bij regionale kwesties. Bashar moest meer kant kiezen dan zijn vader om zijn macht veilig te stellen, 
maar dit gebeurde ook deels vanuit het feit dat hij verkoos om minder gesloten en opener voor zijn zaak 
uit te komen. Kijken we maar naar de steun vanwege Bashar al-Assad voor Hassan Nasrallah en 
Hezbollah en het openlijk helpen van de Irakese opstandelingen tegen de VS. Zoals we zullen zien, lijkt 
ook Bashar sinds kort terug te grijpen naar de deniability-politiek van zijn vader. 

 
 

b. De overleving van het regime: de band tussen binnen- en buitenlands beleid 
 

 Het Syrische beleid staat in de eerste plaats in het teken van de overleving van het regime. Alle 
belangen en policies van Syrië als staat kunnen hierop teruggevoerd worden. Dat dit belang het 
opperste staatsbelang is, mag blijken uit het feit dat er naar schatting voor elke 153 Syriërs 1 agent van 
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de inlichtingendiensten is waarmee het regime de vinger aan de pols houdt bij de bevolking en tegelijk 
correcties kan aanbrengen indien er opmerkingen zijn.11 

 Dit neemt niet weg dat bepaalde belangen, denkbeelden of ideologieën dateren van voor de 
machtsovername van de al-Assad-clan, maar deze werden gecoöpteerd in het ultieme staatsbelang, de 
overleving van het regime.  

 Dit wil ook niet zeggen dat het regime niet omkijkt naar de eigen bevolking. Zo zorgde de 
machtsgreep van Hafez al-Assad in 1970, na een periode van binnenlandse onlusten, uiteindelijk voor 
stabiliteit. Syrië kende tussen 1949 en 1970 twintig door het leger gesteunde coups of pogingen tot 
coup.12 Daarnaast tracht het regime ook legitimiteit te creëren bij de bevolking en bijgevolg interne 
stabiliteit te bekomen, door steun voor de Palestijnse zaak. Legitimiteit die ook mee wordt verkregen 
door de politieke (en militaire) strijd voor het terugkrijgen van de Golanhoogte. Natuurlijk is interne 
stabiliteit een goede zaak voor de bevolking maar een nog betere voor de overleving van het regime. 

 De Syrische staat probeert eenzelfde stabiliteit in dienst van het regime te verkrijgen in zijn 
internationale relaties. De coöptering van de Palestijnse zaak is één manier om de Arabische straat 
voor zich te winnen en hiermee enerzijds bij medestanders of neutrale islamitische staten te zorgen 
voor de ondersteuning van Syrië of anderzijds (Arabische) tegenstanders te beïnvloeden via hun 
bevolking die de Palestijnse kwestie nog steeds als hét wereldprobleem ziet. Zoals Anders Stringberg 
stelt:”The main source of (Syrian) government legitimacy is its regional and foreign policy, and there 
appear to be few Syrians who disagree with its stance on Palestine and Iraq.” De regionale politiek leeft 
onder de Syrische bevolking.13 

 De pan-Arabische baath-ideologie is zowel intern als extern nog steeds een politieke troefkaart 
om te zorgen voor legitimering en internationale steun. Maar deze heeft ontegensprekelijk aan invloed 
ingeboet binnen de Arabische internationale relaties. Het is buiten de doelstelling van deze paper om na 
te gaan of het pan-Arabisme meer was dan een loutere machtspolitiek van regionale protagonisten om 
uiteindelijk hun nationale macht verzilverd te kunnen zien in regionale macht, maar de praktijk wijst er 
toch op dat in het Midden-Oosten een (neo)realistische machtspolitiek altijd boven normatieve en 
ideologische narratives is blijven staan. Het meest duidelijke voorbeeld is te vinden in de Syrische 
buitenlandse politiek zelf, waarin Syrië als pan-Arabische en seculiere staat uit strategische 
overwegingen een alliantie aanging met de Iraanse islamitische theocratie.  

 

 

c. De krachtlijnen van het Syrische buitenlandse beleid  
 

 Zoals hierboven aangehaald dient volgens ons de Syrische buitenlandse politiek gezien te 
worden als een middel om het al-Assad-regime te ondersteunen en dit zowel rechtstreeks door 
internationaal steun te creëren voor Syrië, zij het op overheidsniveau (diplomacy) of bij de buitenlandse 
bevolking (public diplomacy), als onrechtstreeks via de legitimering van het regime via de Arabische 
straat ten opzichte van de eigen bevolking. Daarom probeert Damascus in het centrum van het 
vredesproces voor het Midden-Oosten te blijven via o.a. zijn steun voor de Palestijnse zaak en de 
Golankwestie en tegen te gaan dat er vredesakkoorden worden gesloten die ingaan tegen zijn 
belangen. 

 Ondanks deze bedenkingen zijn er enkele duidelijke krachtlijnen waar te nemen in het Syrische 
buitenlandse beleid. Al deze hebben of hebben hun invloed gehad op de Syrische politiek tegenover 
Libanon.  
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i. Groot-Syrië 

 

 Het nastreven van een Groot-Syrië wordt vandaag slechts verkondigd door een minderheid 
binnen Syrië en Libanon. Zo heeft de Libanese Syrische Socialistische Nationale Partij, die twee zetels 
heeft in het Libanese parlement, in zijn programma de creatie van Groot-Syrië staan dat Syrië, Jordanië, 
Libanon, Cyprus en Palestina moet omvatten.14 

 

 Toch is dit beeld relevant in die mate dat er binnen Syrië (en in mindere mate in Libanon) nog 
steeds grote frustraties bestaan tegenover het opsplitsen van Syrië door de Franse mandataris na de 
Eerste Wereldoorlog.15 Hoewel Syrië of Groot-Syrië historisch nooit op zichzelf heeft bestaan, wordt dit 
beeld gebruikt door nationalisten die de eenmaking van Syrië en Libanon nastreven en werd dit 
ideaalbeeld gebruikt om de Syrische bezetting van broederstaat Libanon ideologische legitimiteit te 
geven. De Syrische president Hafez al-Assad zag Syrië en Libanon als één volk in twee landen, “shaab 
waahid fii baladayn.16” 

 

 Het beeld van Groot-Libanon en de ‘hereniging’ van Syrië en Libanon had ook een belangrijke 
sektarische ondertoon. De Fransen hadden de christelijke Jabal Lubnan17 uitgebreid met moslimgebied 
tot Groot-Libanon tijdens hun mandaat. Zo ontstond het huidige Libanon als een christelijke 
broederstaat overheerst door de maronitische christenen, maar wel met een belangrijke hap uit 
islamitisch Syrië. Dit zorgde er voor dat de soennitische meerderheid in het oorspronkelijke 
mandaatgebied Syrië een minderheid werd binnen Libanon. Binnen Libanon zouden de soennieten 
bijgevolg terug aansluiting willen bij Syrië, terwijl de christenen de hevige voorstanders waren van een 
Libanon fara da se.18 Ook na de Libanese onafhankelijkheid in 1943 en de Syrische in 1946 zou dit 
denkbeeld blijven bestaan in beide staten. De gedeeltelijke controle van Syrië over Libanon vanaf 1976 
en de volledige vanaf 1990 zou eindelijk een positief antwoord zijn op de creatie van Groot-Syrië. Zoals 
we zullen zien, werd getracht door Damascus om deze situatie ook via broederschapsakkoorden te 
institutionaliseren. Deze akkoorden waren geformuleerd in een pan-Arabisch taalgebruik maar in feite 
streefden ze een Syrisch-Libanese eenheid na. 

 

ii. Het pan-Arabisme van de Baath 

 

 Het Westerse kolonialisme bracht niet enkel een irredentisme teweeg rond een Groot-Syrië 
maar algemener een pan-Arabische-ideologie als tegenbeweging tegenover de opsplitsing van de 
Arabische wereld door de Westerse koloniale machten.19 

 Zoals al aangeduid kwamen de alawieten aan de macht via de seculiere Baath. En net zoals de 
alawieten, is ook de Baath-partij een machtsbasis voor de al-Assad-clan. In de huidige grondwet die 
dateert van 1973 staat ingeschreven dat: “The leading party in the society and the state is the Socialist 
Arab Baath Party. It leads a patriotic and progressive front seeking to unify the resources of the people’s 
masses and place them at the service of the Arab nation’s goals.20 Hoewel dit grotendeels retoriek is, 
aangezien de al-Assadclan de werkelijke macht in handen heeft, is de Baathpartij-structuur toch een 
belangrijke manier om controle te houden over Syrië en is de steun van de partij noodzakelijk om grote 
beleidswissels te legitimeren. Daarbij komt dat de top van de partij wel betrokken wordt bij het maken 
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van het Syrische beleid en een springplank is naar topposities binnen het Syrische regime. De 
secretaris-generaal van de partij is de president van Syrië.21 

 Aanvankelijk werd het pan-Arabische ideaal effectief nagestreefd door Syrië met onder andere 
na de Suez-crisis van 1956, op 1 februari 1958 de samensmelting van Egypte en Syrië tot de Verenigde 
Arabische Republiek. Maar de eenheid werd snel verbroken naar aanleiding van een coup in september 
1961 in Syrië.22 Het Nasserisme kreeg een verlengde in de pan-Arabische Baath-ideologie. De Baath-
partij kwam in 1963 aan de macht in Syrië na een militaire coup. Nog één maal werd getracht het ideaal 
na te leven door een vereniging van Baath-Syrië met Baath-Irak na te streven in 1979. Maar ook deze 
mislukte en zorgde voor het verlaten van het ideologische pad en de terugkeer van de zuivere 
machtspolitiek.23 Vanaf 1979 zou Syrië immers zich alliëren met Iran, een sjiitische islamitische en niet-
Arabische staat. 

 Toch is de baath-ideologie, die op zichzelf vooral een internationale dimensie heeft, nog steeds 
een belangrijke factor, maar dan voor intern gebruik. De aanhankelijkheid van de Syrische bevolking 
aan het Arabische nationalisme is een realiteit hoewel in de rest van de Arabische wereld deze enkel 
maar verzwakt is.24 Ook is de Baath-ideologie belangrijk om de binnenlandse etnische en religieuze 
tegenstellingen te overschrijden. Dit is niet in het minst van belang voor het Assad-regime zelf dat 
behoort tot de alawitische religieuze minderheid die slechts 12% van de Syrische bevolking uitmaakt, 
tegenover meer dan 70% soennitische moslims.25  

 

 Het pan-Arabisme vormt de ideologische basis voor de strijd tegen het zionistische en 
kolonialistische Israël en bijgevolg de basis voor de steun voor de Palestijnse zaak. Voor deze paper is 
deze ideologie ook van belang als rechtstreekse basis voor het nastreven van Syrië om bijzonder 
nauwe banden te hebben met Libanon.  

 

iii. Tegengaan van de Israëlische dreiging en de teruggave van de Golan26 

 

 Het tegengaan van de reële militaire dreiging die uitgaat van Israël ten opzichte van Syrië, kan 
niet los gezien worden van andere krachtlijnen in de buitenlandse politiek van Damascus die verbonden 
zijn met de regionale politieke situatie. Het ontstaan van Israël zelf in het Arabische hartland was een 
aanzet tot een instrumentalisering van de pan-Arabische ideologie o.a. in de Arabische Liga, de PLO en 
het PLA (Palestinian Liberation Army). De staat Israël was tot drie maal toe het doelwit van een pan-
Arabische, hoofdzakelijk tussen Syrië en Egypte gecoördineerde militaire actie en wist deze tot drie 
maal toe af te sluiten in zijn voordeel. 

 Tijdens de Zesdaagse oorlog in 1967 wist Israël de Golanhoogte te veroveren op Syrië. Dit was 
zowel een kaakslag voor het door Syrië gesteunde pan-Arabisme, vanwege het gemak waarmee het 
Israëlische leger afrekende met zijn verzamelde Arabische uitdagers, als vanwege het verlies van 
Arabisch grondgebied zelf. Bovendien is de Golan van militair strategisch belang aangezien deze de 
vlakte van Damascus overheerst. Het verlies van de Golan veroorzaakte tegelijk ook een blijvende kras 
op de ziel van de al-Assad-clan aangezien Hafez al-Assad toen minister van Defensie was. De eis van 
een onvoorwaardelijke teruggave van de Golanhoogte is sindsdien een constante in de Syrische 
Midden-Oosten-politiek.27 Deze beleidslijn wordt mee ondersteund door het onder druk houden van 
Israël via Hezbollah en de Palestijnse cliënten van Damascus.28 

 Naast de band met Libanon via het sjiitisch-Libanese Hezbollah, is er ook een meer directe 
geostrategische militaire band met Libanon. De Libanese Bekaa-vallei biedt immers een doorgang naar 
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het Syrische binnenland voor een eventuele Israëlische aanval.29 Tijdens de Syrische overheersing van 
Libanon zou de strategische Bekaa-vallei en de doorgangen naar deze stevig in handen blijven van het 
Syrische leger. Na de Syrische terugtrekking bleef enkel Hezbollah over om deze te beschermen maar 
zoals duidelijk werd tijdens de zomeroorlog van 2006, zijn ze hier zeker klaar voor. 

 Het al-Assad-regime ziet een reële militaire dreiging uitgaan van Israël dat het beschouwt als 
een militaristische staat waarin de overheid slechts een beperkte controle heeft op het leger.30 Om deze 
dreiging tegen te gaan, volgt Damascus een tweesporenbeleid door enerzijds via eigen militaire 
defensieve31 capaciteiten een aanval te voorkomen en daarnaast via de ondersteuning van 
medestanders actief en offensief de Israëlische overheid en leger blijvend onder druk te houden met het 
behoud van deniability.32 

 De jaren negentig zorgden voor hoop in het vredesproces voor het Midden-Oosten waarbij het 
in het Israëlisch-Syrische luik in 2000 bijna kwam tot een vredesakkoord. Maar Hafez al-Assad verkreeg 
niet zijn minimumdoelstelling, een onvoorwaardelijke terugtrekking van Israël uit de Golan, waarop het 
akkoord afsprong. Pas in 2008 kwam het terug tot onrechtstreekse onderhandelingen tussen Israël en 
Syrië via Turkije, die door de Israëlische inval in Gaza werden stopgezet. Bashar heeft duidelijk de rode 
lijn van zijn vader overgenomen: “The return of the Golan Heights is a “non-negotiable” condition to a 
normalization of relations between Damascus and Tel-Aviv.”33 

 

iv. De ondersteuning (en controle) van de Palestijnse zaak 

 

 De ondersteuning van de Palestijnse zaak is verbonden met andere belangrijke thema’s van het 
Syrische buitenlandse beleid. De Palestijnse zaak is onmiddellijk verbonden met het Arabische 
nationalisme en bijgevolg een belangrijke factor om steun te verwerven voor de Syrische overheid in de 
Arabische straat en de eigen bevolking. Steun voor de Palestijnse zaak gebeurt rechtstreeks aan 
Palestijnse organisaties met o.a. steun voor Hamas, Hezbollah (dat zelf Hamas ondersteunt), de 
Palestijnse Islamitische Jihad, de PLO en Fatah, het Popular front for the Liberation of Palestine en het 
Popular Front for the Liberation of Palestine - General Command.34 Zo houdt Bashar Al-Assad de 
politieke leiding van o.a. Hamas en de Islamitische Jihad dicht aan de borst, beiden opereren vanuit 
Damascus.35 

 De Palestijnse milities werden een belangrijke factor in de Arabische strijd tegen Israël na 1967 
en 1973. Zij waren de enige strijders die de Arabische eer nog verdedigden.36 Eerst opereerden ze 
voornamelijk uit Jordanië en vanaf 1970 vanuit Zuid-Libanon. Hafez al-Assad kwam trouwens zelf aan 
de macht in de wanorde die ontstond nadat via Syrische militaire steun werd getracht de PLO te 
ondersteunen tegen het Jordaanse leger tijdens Zwarte September in 1970.37 Volgens Anders 
Strindberg was van 1967 tot 1993 de Palestijnse kwestie de belangrijkste politieke prioriteit in Syrië. 
Waarna de verschuiving van de vredesconferenties voor het Midden-Oosten van het multilaterale kader 
naar het bilaterale kader van de Oslo-akkoorden, roet in het eten gooide. Maar toen het Osloproces 
strandde op het bezoek van Sharon aan de Tempelberg in 2000, zou de nieuwe Syrische president 
Bashar al-Assad terug zijn pijlen richten op de Palestijns-Israëlische kwestie. Want zoals vader Assad 
stelde: “The Palestine problem was too important to be left to the Palestinians.”38 

 De andere zijde van de medaille is dat Syrië probeert de Palestijnse strijd te controleren 
aangezien de vele (gewapende) Palestijnse vluchtelingen eveneens een intern probleem betekenen 
voor de staten die ze opvangen, zoals het geval was in Jordanië en in Libanon. De Palestijnen worden 
in Libanon gezien als één van de belangrijkste factoren van de start van de burgeroorlog. Bovendien 
zorgde hun aanwezigheid daarvoor al voor veel leed bij de sjiitische bevolking van Zuid-Libanon en voor 
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vluchtelingenstromen naar het sjiitische Zuid-Beiroet. Momenteel leven er 425000 geregistreerde 
Palestijnse vluchtelingen in Syrië met daarnaast 400000 in Libanon.39 De Libanese regering, noch het 
Syrische leger had autoriteit binnen de kampen die een verzameling waren van mensen in een 
uitzichtloze sociale situatie en bijgevolg gevoelig voor extremisme.  

  

v. De strijd tegen het (soennitisch) fundamentalisme 

 

 Om de macht te behouden in Syrië moet de al-Assad-clan de controle behouden over de 
soennitische meerderheid binnen Syrië. De strijd tegen het islamitisch fundamentalisme is tegelijk een 
strijd tegen een mogelijke manier waarop de soennitische meerderheid binnen Syrië terug aan de macht 
zou kunnen komen. Ook om deze meerderheid te pacificeren is een seculier pan-Arabisch regime in 
een sektarisch en etnisch verdeeld land een noodzakelijk bindmiddel. 

 Vanaf 1976 kende Syrië de eerste moderne islamitische opstand van de regio, geleid door de 
soennitische Moslimbroederschap. Deze werd in bloed gesmoord in 1982 toen volgens de schattingen 
tussen de 10000 à 30000 doden vielen in Hama, nadat islamisten de stad hadden overgenomen en 
hadden opgeroepen tot een nationale opstand.40 De strijd tegen islamitisch fundamentalisme in Libanon 
zou ook een belangrijk deel van het beleid van Damascus worden tijdens de aanwezigheid in Libanon. 

 De band met Iran, Hezbollah en Hamas zou ook ingegeven zijn door de vrees dat 
buitenstaanders islamitisch fundamentalisme zouden gebruiken tegen het regime en om binnenlandse 
extremisten de wind uit de zeilen te halen.41 

 Zoals hierboven al aangehaald is de erbarmelijke situatie in de Palestijnse vluchtelingenkampen 
een mogelijke broeihaard voor islamitisch fundamentalisme. Daarbij komt dat de vluchtelingenkampen 
in Libanon onttrokken zijn aan de Libanese autoriteit en een mogelijke safe haven bieden voor 
extremistische groeperingen, zoals het geval was voor Nahr al-Bared. 

 In september 2008 bleek nog maar eens de Syrische gevoeligheid op het vlak van de strijd 
tegen het islamitisch fundamentalisme. Ondanks de toenadering met Libanon die daarvoor in augustus 
was overeengekomen, positioneerde Damascus een troepenmacht aan de grens met Noord-Libanon 
omdat er onlusten waren in de regio met extremistische (soennitische) moslims. President Assad riep 
hiermee kwalijke herinneringen op, in het bijzonder toen hij zijn actie verantwoorde door te zeggen dat 
Noord-Libanon als “basis voor extremisme, een gevaar vormt voor Syrië.”42  

 

vi. Het behouden van de strategische band met Iran 

 

 Iran zorgde voor het doorbreken van het isolement van Syrië na het vredesakkoord tussen 
Egypte en Israël en voor het neutraliseren van de belangrijkste Arabische opponent van Syrië, Irak. 
Hoewel de band tussen Iran en Syrië strategisch is vanwege de gezamenlijke belangen, is er langs 
beide zijden een meer dan strategische wil om te blijven samenwerken ontstaan toen Syrië ongeveer 
als enige staat aan de kant van Iran bleef staan tijdens de Eerste Golfoorlog.43 Sinds 1982 kan deze 
band ook niet meer losgezien worden van Hezbollah, de Libanese sjiitische militie die gepatroneerd 
wordt door Iran en zich richt tegen Israël.44 Volgens Mona Yacoubian is de wederzijdse steun voor 
Hezollah hét sleutelelement in de Syrisch-Iraanse relaties.45 Momenteel is Iran wegens zijn regionale 
status en natuurlijke rijkdommen de grote broer binnen de relatie met Syrië, maar Syrië is essentieel 
voor Iran als wapentransitland voor Hezbollah.46   
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Het Islamitisch Verzet, de militie van Hezbollah kwam voor de eerste maal in de kijker in 1983 
toen het twee zelfmoordaanslagen pleegde op de internationale troepenmacht die Libanon moest 
stabiliseren. Hoewel Hezbollah ontstond in het verlengde van de Iraanse islamitische Revolutie, paste 
de beweging in de Syrische strategie aangezien deze de strijd aanging met de Israëlische bezetter.47 
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3. 1976-2005: SYRISCH LIBANON 
 

 In dit hoofdstuk willen we bekijken hoe Syrië zijn ‘buitenlandse’ beleid voerde tegenover Beiroet 
in de periode dat het militair aanwezig was in Libanon. Hierin zijn verschillende fases te herkennen. De 
fase waarin de Syrische aanwezigheid ongecontesteerd bleef, die duurde van de Syrische tussenkomst 
in 1976 tot de 1982. In 1982 zouden de kaarten herschud worden in Libanon door een Israëlische 
invasie waarna Damascus stap voor stap zijn macht herstelde en uiteindelijk zou zorgen voor het 
beëindigen van de burgeroorlog. Vanaf 1990 volgde een periode waarin het gezag van Syrië over 
Libanon algemeen aanvaard werd en zelfs als een stabiliserende factor werd gezien, een situatie die 
vanaf 2000 in vraag gesteld zou worden. 

 

 

a. Het Syrische beleid tijdens de Libanese burgeroorlog 

 

i. De tussenkomst van Syrië 

 

 De oorlog ontstond toen het Nationale Pact tussen christenen en moslims ineenstuikte vanwege 
ontevredenheid van de moslims rond de ongebalanceerde machtsverdeling. Hierdoor verdween de 
noodzakelijke consensus binnen het confessionalistische politieke systeem.48 De aanwezigheid van de 
PLO zou een katalysator zijn. Het moslimkamp onder leiding van de Nationale Beweging van Kamal 
Jumblatt probeerde via de steun van de PLO politiek de bovenhand te halen op het christelijke kamp, 
dat zich wou distantiëren van het Palestijns-Israëlische conflict.49 De Palestijnen waren een machtige 
groep binnen Libanon doordat het hen toegestaan werd om wapens te dragen en ze zelf hun 
gemeenschap konden besturen dankzij het Caïro-akkoord van oktober 1969 tussen de PLO en de 
Libanese regering. Als reactie hierop begonnen ook de christenen hun milities uit te bouwen. De 
militarisering van het conflict zorgde na een gewelddadig incident voor het uitbreken van de Libanese 
burgeroorlog op 13 april 1975.50  

 De oorlog startte als een strijd tussen moslims en christenen waarbij Syrië steun leverde aan de 
moslimmilities in navolging van de pan-Arabische Baath-ideologie, waarop Israël de christelijke milities 
ondersteunde. Hafez al-Assad probeerde zijn invloed op de Palestijnen te gebruiken om ze in te zetten 
als een proxy-stabilisatiemacht. Maar er kwam geen stabilisering. De Palestijnen, de moslims en linkse 
Libanese groeperingen kregen het overwicht op de christelijke milities. Assad vreesde dat een 
overwinning van de Palestijnen en hun medestanders zou kunnen leiden tot een ingreep van Israël in 
Libanon ten voordele van de christenen. Een Israëlische aanwezigheid in Libanon ging in tegen de 
strategische belangen van Damascus en moest voorkomen worden. Hafez al-Assad trachtte de kern 
van de sektarische strijd te ontmijnen door voorstellen te doen die de politieke macht beter zouden 
verdelen tussen christenen en moslims. Maar de strijd staakte niet. De situatie van de christenen was 
zo penibel dat ze steun vroegen aan de aartsvijand bij gebrek aan steun vanuit de VS. De Libanese 
president, de maroniet Elias Sarkis vroeg hulp aan Assad.51 Bijkomend begon de confessionele strijd in 
Libanon over te waaien naar Syrië. Het was tijd voor Hafez al-Assad om in te grijpen. 

 Het Syrische leger kwam Libanon binnen op 1 juni 1976 en zou net geen 29 jaar blijven. De 
Syrische tussenkomst getuigde van veel ironie en real politik door in de eerste plaats de christenen te 
beschermen van de complete nederlaag ten op zichte van de moslims. Het Syrische leger bezette de 



The quest for a new National Defence Strategy for Lebanon 

    14

voor het land strategische Bekaa-vallei, Noord-Libanon en Oost-Beiroet.52 Hieruit blijkt nog maar eens 
dat het hoogste doel, de bescherming van het regime, voorgaat op de onderliggende lijnen van de 
buitenlandse politiek zoals steun voor de Palestijnse zaak. De actie van Syrië werd officieel bekrachtigd 
op de Arabische Top van Riaad in oktober 1976 waar een Arab Deterrent Force (ADF) werd opgezet 
van 30000 man als peacekeeping force voor Libanon. Deze ADF kwam officieel onder controle te staan 
van de Libanese president maar was hoofdzakelijk samengesteld uit Syrische troepen en alle actie 
werd door de Syrische overheid bepaald.53 

 Israël wou geen Syrische troepen aan zijn noordergrens en stelde een ‘rode lijn’  in - van 
halfweg tussen Sidon en Tyrus tot de Syrische grens - tot waar de Syriërs maximaal mochten 
pacificeren.54 Zo zorgde Israël zelf voor het creëren van een safe haven voor de Palestijnse PLO die 
zijn acties tegen Israël gewoon verder zette. Daarop besloot Israël over te gaan tot de invasie en 
bezetting van Zuid-Libanon in maart 1978. In juni 1979 trok het zijn troepen terug maar behield de 
controle over het gebied door de ondersteuning van de Libanese militie van majoor Haddad.55  

 Voor zijn mandaat eindigde in 1982 probeerde de Libanese president Sarkis twee maal via de 
Arabische Liga, die de Syrische interventie had gelegitimeerd, om de Syriërs uit Libanon te krijgen, 
maar de Arabische Liga kon niet tot een besluit komen.56 Syrië bleef dan maar... 

 

ii. De Israëlische inval in Libanon van 1982 en de Syrische ‘herovering’ van Libanon 

 

 In april 1982 werd het laatste stuk Sinaï overgedragen door Israël aan Egypte. De vrede tussen 
Egypte en Israël had het Arabische kamp volledig uiteen geslagen. De eens zo stevige broederband 
tussen Syrië en Egypte via de gezamenlijke belijding van het pan-Arabisme was verdampt. Daarnaast 
waren er banden ontstaan tussen Israël en de maronitische milities en stond Amal, een sjiitische militie 
die de belangrijkste proxy was van Syrië, niet langer aan de kant van de Palestijnen. Syrië stond 
geïsoleerder dan ooit.57 Het ideale ogenblik voor Israël om eens en voor altijd af te rekenen met de PLO 
die vanuit Libanon constant de joodse staat bedreigde. 

 Op 6 juni 1982 viel Israël Libanon binnen met als bedoeling om de politieke en militaire 
infrastructuur van de PLO te vernietigen. De PLO werd gedwongen Beiroet te verlaten na een beleg van 
3 maanden. Een multinationale macht begeleidde op 1 september 1982 de PLO uit Beiroet en trok zich 
op 10 september terug waarna het geweld, waaronder Sabra en Shatila, verder ging. Daarnaast was 
het eveneens de bedoeling om een voor Israël gunstige regering in Beiroet aan de macht te krijgen en 
Bashir Gemayel, de leider van de maronitische falangisten was voor Israël de geknipte man. Assad was 
daarvoor woedend op de maronieten en in september 1982 werd Bashir vermoord door een lid van de 
Syrische Sociaal-Nationalistische Partij. In zijn plaats kwam zijn broer, Amine Gemayel, aan de macht 
die een brede steun genoot binnen Libanon en die via de steun van de VS probeerde alle vreemde 
troepen uit Libanon weg te krijgen. Via bemiddeling van de Amerikaanse Secretary of State George 
Schultz kwam er op 17 mei 1983 een soort van vredesakkoord tussen Libanon en Israël dat eveneens 
gezien werd als een middel om alle vreemde troepen - waaronder dus ook de Syrische - Libanon te 
doen verlaten.58 

 De installatie van een door de maronieten geleid regime was niet het grootste probleem voor 
Hafez al-Assad, wel dat het een regime was dat Israël goed gezind was. Assad wou de zionistische 
vijand niet aan de deur en bovendien zou via de installatie van een Israël goed gezind regime de druk 
verdwijnen op de joodse staat, een druk die noodzakelijk geacht werd door Assad voor de eigen 
veiligheid van het Syrische regime zowel geostrategisch als via de steun voor de Palestijnse zaak en 
als drukkingsmiddel om de Golanhoogte terug te krijgen. De invasie van Israël herbevestigde het geloof 
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van Syrië dat Libanon zijn eerste verdedigingslijn was. Daarom kon het niet dat Libanon zich 
onafhankelijk zou opstellen van Damascus in het conflict met Israël. “We have been always with 
Lebanon and we shall remain, for Syria and Lebanon are two brotherly countries.”59  

 Syrië zette de strijd in om zijn positie als powerbroker in Libanon te herstellen. Het 17 mei-
akkoord werd nooit geïmplementeerd onder druk van interne Libanese oppositie die gestuurd werd door 
Syrië.60 De buitenlandse troepen die de anti-Syrische Gemayel-regering ondersteunden werden buiten 
geborsteld via oude sjiitische proxy Amal, via enkele spectaculaire zelfmoordaanslagen van nieuwe 
sjiitische proxy Hezbollah op 23 oktober 1983 tegen de Multinational Force onder leiding van de VS en 
Frankrijk, en uiteindelijk door het aanzetten tot een muiterij in West-Beiroet op 6 februari 1984, waarna 
de Libanese regering zou uiteenvallen en uiteindelijk de multinationale troepenmacht deed inzien dat 
het thuis beter was.61 Daarnaast  consolideerde Syrië zijn posities in de strategische Bekaa-vallei, 
leverde wapens aan Amal en probeerde de Libanese Krachten en het Libanese leger dat trouw bleef 
aan president Gemayel te verzwakken. Syrië probeerde ook controle te krijgen over de Palestijnse 
Beweging en verdreef de PLO uit de Bekaa en Tripoli.62 In 1984 en ‘85 haalde Syrië aan het hoofd van 
Palestijnse, druzische en enkele christelijke medestanders een aantal overwinningen die uitmondden in 
de terugtrekking van Israël tot een gebied aan de grens.63  

 De gedeeltelijke terugtrekking van Israël zorgde voor het heroplaaien van de intern Libanese 
strijd en Syrië kreeg af te rekenen met rivaliteit met de PLO en Hezbollah. In februari 1987 greep Syrië 
zelfs in, in ‘wespennest Beiroet’, door er extra troepen in te zetten. In 1987 controleerde Syrië met 
35000 troepen 60% van Libanon. In een laatste fase van de oorlog ontstond er een bloedige 
intersjiitische machtsstrijd tussen Amal, gesteund door Syrië en Hezbollah, gesteund door Iran. Deze 
woedde tussen 1987 en 1989 in Beiroet en Zuid-Libanon. Uiteindelijk werd in 1990 de strijdbijl begraven 
via een akkoord tussen Teheran en Damascus.64 

 

iii. 1989-1990: Syrië stopt de burgeroorlog 

 

 De enige die in 1989-1990 Syrië nog in de weg liep, was de maronitische generaal Aoun die 
aangesteld was door Amine Gemayel als eerste minister in 1988. Aoun ging niet akkoord met het Ta’if-
vredesakkoord dat in 1989 was afgesloten vanwege de belangrijke rol die Syrië zou krijgen binnen 
Libanon. Hij kreeg militaire en financiële steun van Irak tegen Syrië met als motto: de vijanden van mijn 
vijanden, zijn mijn vrienden.65 

 In het licht van de Golfoorlog en bijgevolg met de goedkeuring van de VS - en Israël - lanceerde 
het Syrische leger, gesteund door een eenheid van het Libanese leger onder leiding van kolonel Emile 
Lahoud, op 13 oktober 1990 een massale aanval tegen de troepen van Aoun. Oost-Beiroet, het laatste 
bolwerk van Aoun, viel onder de bombardementen van de Syrische luchtmacht waarvan de inzet 
voordien ontzegd werd door de oppermachtige Israëlische luchtmacht.66 De burgeroorlog was voorbij, 
het Ta’if-akkoord kon geïmplementeerd worden, Syrië kreeg de sleutels van Libanon.  
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b. De jaren negentig: de Pax Syriana 
 

 Syrië vestigde zijn macht over Libanon met de steun van het Westen. In de jaren negentig zou 
Syrië daarom proberen het Westen te vriend te houden door o.a. deel te nemen aan de 
Madridconferentie, de multilaterale vredesconferentie voor het Midden-Oosten. Dit leverde een beleid 
met twee gezichten op aangezien Assad tegelijkertijd Israël - vriend van het Westen en in het bijzonder 
de VS - blijvend onder druk moest houden voor de legitimering van het regime via de Golankwestie en 
de Palestijnse zaak. Deze politieke spreidstand kon Damascus verwezenlijken door een verdeling van 
verantwoordelijkheden op te zetten binnen Libanon dat het controleerde. Zo zorgde Rafiq al-Hariri voor 
een gerust stellen van het Westen en de Arabische staten en een groot deel van het Libanese publiek, 
door Libanon economisch terug op de sporen te zetten en her op te bouwen, wat voor Syrië ook 
voordelig was om de eigen economie te ondersteunen. Daarnaast zorgde Hezbollah voor de nodige 
druk op Israël in dienst van Damascus.67  

 Via het Ta’if-akkoord dat nog tijdens de burgeroorlog werd afgesloten, zou de Syrische invloed 
over Libanon geofficialiseerd worden. De institutionalisering van de Syrische greep op Libanon zette 
zich verder na Ta’if via een resem broederschapsakkoorden en de instelling van bijhorende organen die 
effectief de Libanese overheid in een vazalpositie brachten ten op zichte van Damascus. De Assad-clan 
zou alle aspecten van de Libanese maatschappij controleren op dezelfde manier als deze binnen Syrië 
zelf, namelijk via het leger - zowel het Libanese als het Syrische leger in Libanon - en via de Syrische 
inlichtingsdiensten in Libanon en hun aftakking, de Libanese inlichtingsdiensten. Syrië wist zijn controle 
over Libanon en zijn prestige zowel thuis als in de Arabische wereld nog te vergroten doordat zijn proxy, 
Hezbollah, er in slaagde de terugtrekking van de Israëlische troepen uit Libanon te verwezenlijken. 

 

 

i. Het Ta’ifakkoord: de bevestiging van de Syrische invloed 

 

 Het Ta’if-akkoord is de culminatie van een proces van vredesovereenkomsten die sinds de 
intrede van Syrië in het Libanese conflict besproken waren. In september 1989 werd het akkoord 
afgesloten en vervolgens door de overblijvende leden van het vooroorlogse Libanese parlement 
goedgekeurd.68 Na 15 jaar vechten waren de verschillende milities oorlogsmoe genoeg om tot een 
nieuw Nationaal Pact te komen. 

Het akkoord zorgde voor de officialisering van de bezetting van Libanon door Syrië en tegelijk 
voor het verzwakken van de belangrijkste tegenstanders van een Syrische inmenging in Libanon, de 
christenen. Volgens het tweede hoofdstuk van Ta’if mochten de Syrische troepen 2 jaar helpen de 
autoriteit van de Libanese overheid te verstevigen daarna dienden ze zich terug te plooien tot een 
gebied dat de Bekaa-vallei controleerde waarna er een akkoord zou afgesloten worden tussen de twee 
overheden over de sterkte en duur van het verblijf van deze troepen.69 Damascus las het akkoord 
echter zo dat een terugtrekking tot de Bekaa pas diende te gebeuren na het doorvoeren van de nodige 
politieke hervormingen en concreter, de afschaffing van het confessionalisme in Libanon.70 

Ondanks dat Ta’if opriep tot de opheffing van alle milities71 wist Hezbollah met steun van 
Damascus zijn wapens te behouden om zijn verzetsopdracht tegen de Israëlische bezetting van Zuid-
Libanon voort te zetten.  
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Syrië wist dus via Ta’if zelf zijn positie binnen Libanon te versterken, deze van zijn belangrijkste 
proxy, Hezbollah te behouden en deze van zijn belangrijkste tegenstanders, de christenen, zowel 
politiek als militair te verzwakken. 

 

ii. De broederschapsakkoorden 

 

 Op 22 mei 1991 ondertekenden Syrië en Libanon het Verdrag van Broederschap, 
Samenwerking en Coördinatie, een akkoord dat tot op de vandaag nog rechtsgeldig is en waarvan de 
instellingen nog steeds in werking zijn. De preambule van dit verdrag kadert de samenwerking binnen 
het pan-Arabisme maar was een feitelijke verdere officialisering van de banden tussen Syrië en 
Libanon, waarbij in feite het machtigste land, Syrië, een de facto beslissingsmacht kreeg over 
Libanon.72 De tekst zelf spreekt over samenwerking en coöperatie. In het eerste artikel wordt gesteld 
dat “The two states shall work on reaching the highest degrees of cooperation and coordination 
between them in all the political, economic, security, (...) fields”.73 Artikel 6 geeft meer uitleg bij de 
instellingen die gebruikt worden om deze nauwe samenwerking te bewerkstelligen. Daarbij is de Hoge 
Raad het belangrijkste orgaan. Deze bestaat uit de presidenten, voorzitters van het parlement, de 
eerste ministers en vice-eerste ministers van beide landen. Een ander belangrijk orgaan is het Comité 
voor Buitenlandse Zaken dat bestaat uit beide ministers van Buitenlandse Zaken en dat moet zorgen 
voor de coördinatie van het buitenlandse beleid.74 

 In het basisverdrag van mei 1991 is er ook al sprake van samenwerking inzake veiligheid 
waarbij pan-Arabische veiligheid - een eufemisme voor de Syrische veiligheid ten op zichte van Israël - 
naast nationale veiligheid wordt vernoemd. Artikel 3 benadrukt de verbondenheid van de veiligheid van 
de twee staten en artikel 4 herhaalt de bepalingen van Ta’if over de militaire aanwezigheid van Syrië in 
Libanon.75  

 Op 1 september 1991 wordt een specifiek akkoord rond militaire en veiligheidssamenwerking 
gesloten. Het diept de samenwerking en dus de zeg van Syrië over de Libanese veiligheid, verder uit. 
Het is interessant op te merken dat veiligheid ruim werd geïnterpreteerd. Zo wordt de Libanese vrije 
meningsuiting ten opzichte van Syrië aan banden gelegd doordat punt 211 stelt dat “elke activiteit, actie 
of organisatie in alle militaire, veiligheids-, politieke en media-domeinen geen nadeel mag berokkenen 
aan de andere partij” en bepaling 212 voorziet een uitleveringsprocedure van individuen en organisaties 
die de veiligheid van de andere staat in gevaar brengen, no questions asked.76 

Er volgden nog meer bilaterale akkoorden tussen beide landen op economisch en cultureel 
gebied. Deze werden onderhandeld door een presidentieel ‘hoog Syrisch-Libanees comité’ dat 
handelde over de hoofden heen van het Libanese parlement en uit de hand van Damascus at.77 

 

iii. Damascus aan het stuur van Libanon  

 

 Tijdens de jaren 90 had de al-Assad-clan via Syrische en Libanese medestanders de volledige 
controle over Libanon, zowel op veiligheidsvlak, als politiek. Bovendien wist Damascus meer dan een 
graantje mee te pikken van de heropleving van de Libanese economie. In 2000 was het normaal om 
een billboard te zien in Libanon met een lachende Assad erop die de woorden spreekt: “We did not 
create the bond between Syria and Lebanon. God did.”78 
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1. Controle op veiligheidsvlak 

 

 Syrië controleerde Libanon na Ta’if met tussen de 15000 à 30000 militairen.79 De aanwezigheid 
van Syrische militairen in het Libanese straatbeeld was misschien de meest zichtbare uiting van de 
controle op veiligheidsvlak die Damascus had, de belangrijkste was echter deze via de Syrische 
inlichtingsdiensten die zich tijdens de burgeroorlog hadden genesteld in Libanon. Onder het beleid van 
generaal-majoor Ghazi Kanaan die in 1982 het hoofd werd van de Syrische inlichtingsdiensten in 
Libanon, zou Syrië zijn greep stelselmatig vergroten op Libanon. Kanaan installeerde het hoofdkwartier 
van de Syrische inlichtingsdiensten in Libanon in de Bekaa-vallei, in Anjar. Bijkomende basissen 
kwamen er in West-Beiroet, Tripoli, Chtoura en Hazmiyeh. De Syrische inlichtingsdiensten maakten de 
brug tussen de militaire en politieke controle over Libanon. Vanaf het einde van de burgeroorlog zouden 
alle belangrijke functionarissen in Libanon direct aan Damascus rapporteren en had Hafez al-Assad via 
generaal Kanaan het laatste woord in alle belangrijke politieke en veiligheidsbeslissingen die door de 
Libanese overheid werden gemaakt. Eind jaren 80 kwamen leiders van alle Libanese religieuze 
groeperingen onder de invloed van de Syrische generaal Kanaan te staan. Degenen die zich afkeerden 
van Syrië werden vermoord, zoals Hasan Khalid, de moefti van de Libanese soennitische 
moslimgemeenschap in 1989 of opgepakt en in de gevangenis gesmeten door de Syrische 
inlichtingsdienst.80 Generaal Kanaan, een alawiet van een familie die zich gelieerd had aan de al-
Assad-clan zou aanblijven tot 2003. Daarna werd hij als medestander van het eerste uur van Bashar al-
Assad, minister van Binnenlandse Zaken.81 Ghazi Kanaan was de feitelijke Syrische onderkoning van 
Libanon. 

 Syrië gebruikte zijn positie in Libanon eveneens om zijn eigen veiligheid te versterken binnen 
een regionaal kader. Een belangrijk onderdeel hiervan was de strijd tegen mogelijke 
fundamentalistische bedreigingen. Zo zond Damascus in januari 2000 troepen naar de regio van Tripoli 
om samen met het Libanese leger een soennitische fundamentalistische groepering te onderdrukken. 
Een belangrijk element in deze strijd was het controleren door de Syrische militaire inlichtingendiensten 
van de Palestijnse vluchtelingenkampen. Zo trachtte men te voorkomen dat leden van al-Qaeda zouden 
kunnen ageren of hun boodschap uitdragen bij de gemakkelijke voedingsbodem van verdrukte 
Palestijnen.82 

 Een tweede nog belangrijker onderdeel was het gebruik van Hezbollah om Israël blijvend onder 
druk te zetten. Hezbollah mocht na Ta’if zijn wapens behouden onder het mom dat volgens Ta’if alle 
nodige stappen moesten ondernomen worden om het Libanese grondgebied te bevrijden van de 
Israëlische bezetting, en dus de uitvoering van VN-resolutie 425 te bekomen. Officieel zou Hezbollah 
als gewapende macht het Libanese leger bijstaan in zijn strijd tegen de Israëlische bezetter in Zuid-
Libanon door het verzet tegen de Israëlische bezetting te leiden.83 De Syrische inlichtingsdiensten en 
het Libanese leger coördineerden de toevoer van wapens voor Hezbollah. Al-Assad trachtte wel zo 
goed mogelijk Hezbollah te controleren aangezien hij wantrouwig stond tegenover het 
fundamentalistische karakter van de organisatie. Damascus zou evenwel nooit dezelfde nauwe band 
bereiken met de Partij van God als met zijn andere medestander in Libanon, de seculiere sjiitische 
Amal-partij.84 Iran bleef de belangrijkste steunpilaar van Hezbollah, Syrië had een grote controle als 
belangrijkste logistieke enabler en hoofdrolspeler in het Midden-Oosten. 

 De guerillastrijd van Hezbollah tegen het Israëlische leger in Zuid-Libanon werd een militair 
succes. Tussen 1982 en 2000 sneuvelden 1200 Israëlische soldaten in de veiligheidszone in het zuiden 
van Libanon en op het einde van dit low intensity conflict zou Hezbollah er in slagen om de 
dodenbalans in evenwicht te brengen tussen zijn martelaren en de technisch meer gesofisticeerde 
Israëli’s.85  
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2. Politieke controle 

 

 Via een zelfde systeem als in het moederland wist Damascus de Libanese politiek naar zijn 
hand te zetten. De Syrische inlichtingsdiensten in Libanon zorgden dat de meerderheid in het parlement 
bestond uit voorstanders van de Syrische aanwezigheid in Libanon en dat de maronitische president 
loyaal was tegenover Damascus. Dit maakte dat het Libanese parlement steeds de verlenging van de 
termijn dat Syrië aanwezig mocht blijven in Libanon, zou verlengen. Syrië gebruikte zijn invloed om de 
kieskringen en kieswet aan te passen zodanig dat zijn kandidaten het haalden. Via een 
patronagesysteem voor loyale aanhangers wist Damascus verder zijn invloed te verstevigen.86  

 De controle van Damascus over de Libanese politiek zorgde voor het marginaliseren van de 
(maronitische) christenen. Het ingewikkelde confessionalistische politieke systeem werd zo 
gemanipuleerd dat via aanpassingen van kiesdistricten en kieslijsten, de christelijke parlementsleden 
voor het grootste deel afhankelijk waren van de steun van Syrië om verkozen te geraken. Na een tijdje 
nam een groot deel van de christelijke gemeenschap niet meer deel aan de verkiezingen omdat hun 
vertegenwoordigers in het parlement toch al vooraf vast lagen.87 Bovendien waren de maronitische 
leiders ofwel verbannen - Aoun en Gemayel - ofwel gevangen gezet - Geagea - door Syrië. Tegelijk 
werden andere christelijke leiders gecoöpteerd door Damascus. Elias Hrawi en Emile Lahoud zouden 
het beiden schoppen tot Libanese president onder de patronage van Syrië en bovendien zou Kanaan 
zorgen voor de (ongrondwettelijke) verlenging van hun respectievelijke presidentstermijnen, telkens met 
3 jaar.88 De verkiezingen van juni 2009 zullen de eerste verkiezingen zijn op basis van een kieswet die 
van de christelijke stem opnieuw een volwaardige stem maakt.89 

 De greep van Syrië op Libanon werd ook verstevigd door de intrede van Hezbollah in de 
Libanese politiek.90 Maar daarmee werd de competitie tussen beide vertegenwoordigers van de 
sjiitische gemeenschap, Amal en Hezbollah, terug opgerakeld. Damascus oefende echter druk uit zodat 
beide partijen gezamenlijke lijsten zouden vormen. Telkens verdeelden ze de winst waardoor ze 
ongeveer evenveel zetels in het parlement hadden. In 1992 haalde Hezbollah 12 parlementszetels 
binnen en werd daarmee het grootste blok in het versnipperde Libanese parlement. De verkiezingen 
van 1992 zorgden ook voor een belangrijke winst voor andere partijen die hun lot verbonden hadden 
met Syrië. De Syrische Sociaal-Nationalistische Partij haalde 6 zetels en de Arabische Socialistische 
Baath-partij 2. Ook Amal haalde ongekende hoogtes in Zuid-Libanon en zijn leider, Nabih Berri werd 
parlementsvoorzitter en is dit nog steeds tot op vandaag.91 

3. Economische controle 

 

 Tijdens de Syrische aanwezigheid in Libanon pikte Damascus een deel van elke business deal 
mee.92 Ook kon Syrië via economische akkoorden in de schaduw van het Broederschapsakkoord, zijn 
greep op de Libanese economie verstevigen. Zowel tijdens de Syrische overheersing en voor een groot 
deel tot op vandaag, zouden gemiddeld 300000 à 1 miljoen Syrische gastarbeiders werken in Libanon, 
hoofdzakelijk als lage-loon-arbeiders. Dit zorgde en zorgt nog steeds voor een kapitaalstroom van 1 
miljard dollar naar Syrië vanuit Libanon.93 
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c. De invloed van de Israëlische terugtrekking uit Libanon en de positie van de VS, op de 
Syrische belangen in Libanon 
 

 Ehud Barak hoopte met een unilaterale terugtrekking van Israël uit Zuid-Libanon de positie van 
Syrië te verzwakken door de grond voor een Syrische militaire aanwezigheid in Libanon weg te nemen. 
Tegelijk probeerde hij de alliantie tussen Hezbollah en Syrië te breken via een vredesakkoord met 
Syrië.94 

 

i. Bezetting of geen bezetting: de Shebaa Farms 
 

 Met de Israëlische terugtrekking kwam ook meteen de status van Hezbollah als verzetsmilitie in 
het gedrang aangezien het Libanese grondgebied niet langer door Israël bezet werd. Israël trok zich 
terug uit Libanon maar bleef de Syrische Golanhoogte bezetten. Bijgevolg trokken de Israëli’s zich niet 
terug uit een door Syrië en Libanon betwist deel van de Golan, dat bekend is onder de naam Shebaa 
Farms. Hezbollah bleef de bezetting van de Shebaa Farms zien als de bezetting van Libanees 
grondgebied en benadrukte dit door zijn acties na de Israëlische terugtrekking te beperken tot dit 
gebied. De VN daarentegen stelde dat het gebied tot de Syrische Golan behoorde en Israël zich wel 
degelijk volledig had teruggetrokken uit Libanon en bijgevolg voldeed aan VN-Veiligheidsraadresolutie 
425.95 Syrië heeft de claim van Libanon op de Shebaa Farms bevestigd maar niet op zo een manier 
waaruit het gebied wordt toegewezen aan Libanon zonder meer. Het was enkel de bedoeling om 
Hezbollahs positie als verzetsgroep niet te ondergraven.96  

 Voor Syrië was het essentieel dat de eenzijdige Israëlische terugtrekking Israël geen 
veiligheidsgevoel zou opleveren om te onderlijnen dat het noodzakelijk was om een akkoord te hebben 
met Syrië - rond de teruggave van de Golan - om echte veiligheid te verkrijgen. Hierin werd Damascus 
gesteund door zijn medestanders in Libanon. Zo weigerde de Libanese president Lahoud Libanese 
troepen te ontplooien aan de grens met Israël. Hezbollah zou, met steun van de Libanese overheid, de 
grens controleren, ondanks de aanwezigheid van UNIFIL.97 

 

ii. Syrië verliest de steun van de Verenigde Staten  

 

 In de jaren negentig trachtte de Clinton-administratie in het kader van de vrede in het Midden-
Oosten meermaals de band tussen Syrië en Iran te breken. Het tegenovergestelde gebeurde, Syrië en 
Iran haalden hun relaties terug sterker aan en zouden samen zorgen voor stabiliteit in Libanon en het 
blijvend bestoken van de Israëlische troepen in het zuiden van de cederstaat door Hezbollah. Hafez al-
Assad zou met de steun van Iran een onafhankelijke koers blijven volgen.98 

 Syrië was na de mislukte top van Genève eind maart 2000 tussen Hafez al-Assad en Bill 
Clinton over de door Israël bezette Golanhoogte, definitief uit de gratie gevallen bij de VS.99 Na de 
overname van het Syrische presidentschap door Bashar al-Assad, in datzelfde jaar, kwamen er 
oprispingen naar boven in Libanon tegen de Syrische hegemonie. Eerst vanuit maronitische hoek - wat 
niet mag verbazen - maar vervolgens liet ook de voordien pro-Syrische druzische leider, Walid Jumblatt, 
zich openlijk kritisch uit. Deze opkomende anti-Syrische alliantie kreeg onmiddellijk de steun van de VS. 
Daartegenover stonden de getrouwen van Syrië, zoals premier Rafiq al-Hariri en president Lahoud. Op 
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aangegeven van Damascus werd ingegrepen en honderden anti-Syrische activisten werden 
gearresteerd in augustus 2001.100 

 Daarop kwam er vooral uit de VS druk om Syrië zijn greep op Libanon te laten lossen. De 
diplomatieke breuk ontaardde in regelrechte vijandschap na de Derde Golfoorlog die van start ging in 
maart 2003. De VS beschuldigden Syrië van steun aan de Iraakse soennitische opstandelingen en 
terroristische organisaties101 en vaardigde in oktober 2003 de Syria Accountability and Lebanese 
Sovereignty Act uit waarin Syrië openlijk verweten werd Libanon te bezetten en een resem aan sancties 
tegenover het Assad-regime werden vastgelegd.102 

 Syrië wou zijn sterke man Lahoud aan het hoofd van Libanon houden maar zijn termijn als 
president verstreek in november 2004. Lahoud had bovendien nog steeds een sterke band met het 
Libanese leger dat hij had opgericht uit de puinhoop van gewapende groeperingen na de Libanese 
burgeroorlog. Syrië drong aan op een verlenging van het mandaat van Lahoud maar naast druzenleider 
Walid Jumblatt verzette premier al-Hariri zich nu ook tegen de directe Syrische inmenging. Ondanks de 
tegenkanting binnen Libanon en internationaal vanwege hoofdzakelijk de VS en Frankrijk, zette al-
Assad toch door. In tegenstelling tot zijn uiterst voorzichtige vader dacht hij dat hij zonder problemen 
zijn eis kon doorzetten, de VS hadden het toch te druk in Irak en de verdeeldheid tussen Frankrijk en de 
VS rond Irak, zou zorgen voor een neutralisering van de zaak.103  
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4. 2005-2009: DE SYRISCHE TERUGTREKKING EN HERPOSITIONERING TEGENOVER LIBANON 
 

 Het gedwongen vertrek was een politiek dieptepunt voor Syrië en betekende een ommekeer in 
zijn Libanese relaties. Veel Libanese burgers hadden schrik voor de toekomst aangezien de Syrische 
overheersing een stabiliserende factor was geweest na de burgeroorlog. Het vertrek zou opnieuw een 
heropleving van de sektarische strijd kunnen inluiden tussen de 18 erkende religieuze 
gemeenschappen en niet te vergeten de honderdduizenden Palestijnse vluchtelingen. 

 Het vertrek zorgde ook voor een politieke aanpassing van de posities binnen Libanon. De pro-
Syrische krachten in Libanon waaronder de sjiieten, strekkingen van de maronieten en in mindere mate 
druzen, verloren een belangrijke medestander. Het vertrek van Syrië betekende in de eerste plaats een 
verzwakking voor Amal, de sjiitische partij die het meeste voordeel haalde uit de invloed van Damascus 
en op de tweede plaats een verzwakking van de positie van Hezbollah, de belangrijkste 
vertegenwoordiger van de Libanese sjiieten.  

 Hezbollah zou zijn positie verstevigen door voor de eerste maal in zijn bestaan deel te nemen 
aan een regering, na de verkiezingen van 2005. Tegelijk evolueerde de relatie van Hezbollah ten 
opzichte van Syrië van proxy tot partner.  

 De belangrijkste aanpassing van het Syrische beleid ten opzichte van Libanon gebeurde echter 
pas recent. In de tweede helft van 2008 werd een diplomatiek proces gestart door president al-Assad 
dat zou uitmonden in een volwaardige erkenning van de Libanese soevereiniteit, de eerste maal dat 
Syrië zo ver ging sinds zijn onafhankelijkheid in 1946.  

 

 

a. De Syrische terugtrekking 
  

 De druk op Syrië werd verhoogd door het inschakelen van de Veiligheidsraad door de VS en 
Frankrijk. VN-Veiligheidsraadresolutie 1559 van 2 september 2004 eiste dat alle buitenlandse troepen 
zich zouden terugtrekken uit Libanon. Tegelijk riep de resolutie op tot de ontbinding en ontwapening van 
alle Libanese en niet-Libanese milities, een duidelijke verwijzing naar Hezbollah.104 Een dag na het 
goedkeuren van resolutie 1559 werd de verlenging van de termijn van Lahoud toch aangenomen in het 
met Syrische medestanders bevolkte Libanese parlement. Syrië drukte zijn wens door en al-Hariri 
moest buigen onder de druk van al-Assad. Daarop keerde Rafiq al-Hariri Damascus openlijk de rug toe 
door af te treden als premier in oktober 2004 en te verklaren dat hij zou deelnemen aan de 
parlementsverkiezingen van 2005 met als bedoeling in te gaan tegen de door Syrië ondersteunde 
partijen.105 

 Al-Assad had begrepen dat hij zijn hand had overspeeld en probeerde door terug te grijpen 
naar Ta’if zijn positie in Libanon veilig te stellen. In vervulling van de eerste fase van de Syrische 
terugtrekking in het akkoord herpositioneerde hij zijn leger naar de Bekaa. Daarop eiste al-Hariri een 
volledige terugtrekking. Enkele dagen later, op 14 februari 2005, werd de ex-premier vermoord. De 
veroordeling van Syrië binnen Libanon bereikte een hoogtepunt. Er volgden massademonstraties van 
hoofdzakelijk soennieten, christenen en de meerderheid van de druzen tegen Syrië, als belangrijkste 
verdachte achter de aanslag. Er kwamen pro-Syrische tegenbetogingen van dezelfde grootte met 
hoofdzakelijk sjiitische deelnemers die achter het behoud van de Syrische invloed binnen Libanon 
stonden.106  
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 Op 2 april 2005 kraakte al-Assad onder de druk van de VN, met hoofdzakelijk de VS en 
Frankrijk als voortrekkers, en ging akkoord met een volledige terugtrekking. De laatste Syrische troepen 
vertrokken uit Libanon op 26 april 2005.107 De verkiezingen na het vertrek van Syrië kunnen gezien 
worden als een populariteitspoll, de anti-Syrische 14 Maart-beweging haalde een overtuigende 
meerderheid.108 

 
 

b. Een andere relatie met Hezbollah 
 

 Voor de terugtrekking van Damascus uit Libanon was Hezbollah al een koers beginnen volgen 
die meer gericht was op Libanon en minder op zijn regionale opdracht (deels in dienst van Iran en 
Syrië). Deze politieke en militaire Libanonisering kon enkel doordat het prestige en daaraan gekoppeld 
de financiële onafhankelijkheid van Hezbollah via zijn succesvol verzet tegen Israël toegenomen was. 
De Partij van God kon het zich veroorloven zich onafhankelijker op te stellen ten opzichte van Iran en 
vooral Syrië.  

 Deze verandering in machtsverhoudingen werd duidelijk toen Bashar al-Assad steun zocht bij 
de Partij van God om het presidentschap over Syrië dat hij overgeërfd had van zijn vader de nodige 
legitimiteit te geven. Via het zichzelf associëren met Hezbollahs kracht, hoopte Bashar de perceptie 
tegen te gaan dat hij een zwak leider was. Bashar dacht dat als Nasrallah hem zou bedanken voor de 
Syrische steun voor de terugtrekking van Israël uit Zuid-Libanon hij dan zowel in Syrië als bij het 
Arabische publiek zou gezien worden als de legitieme opvolger van zijn vader. Met deze houding 
doorbrak zoon Assad de terughoudendheid van zijn vader om zich rechtstreeks te verbinden met 
Hezbollah. De cliënt was de meest betrouwbare en waardevolle strategische partner van het Syrische 
regime geworden.109 Bashar verbond zelfs zijn buitenlandse beleid met de confrontatiestrategie van 
Hezbollah tegenover de VS naar aanleiding van de Amerikaanse inval in Irak.110 

 Het zich onafhankelijker opstellen door Hezbollah werd nog extra versterkt toen Syrië fysiek van 
het Libanese toneel verdween. Na de terugtrekking bleef Hezbollah alleen achter om de politieke storm 
te trotseren. Hassan Nasrallah gidste zijn partij voor de eerste maal naar deelname aan een regering. 
Dit met de bedoeling om op de eerste rij te kunnen deelnemen aan het debat o.a. rond de gewapende 
status van de organisatie.  

 Hoewel Hezbollah afhankelijk bleef van Syrië als tussenkanaal voor (militaire) steun vanuit Iran, 
stelde de Partij van God zich nog onafhankelijker op. Tegelijkertijd steunde Bashar al-Assad meer en 
meer op Hezbollah om de populariteit van de sjiitische beweging te laten afstralen op hemzelf ten 
opzichte van de eigen bevolking en deze van de andere Arabische staten, o.a. na de ‘goddelijke 
overwinning’ van Hezbollah tegen Israël in de zomeroorlog van 2006. Tegelijk greep al-Assad de 
zomeroorlog ook aan om zowel het Libanese als Israëlische publiek er op te wijzen welke stabiliserende 
kracht Damascus voordien had op Libanon.111 

 Hezbollah bleef, niet in het minst als regeringspartij, voor Syrië van groot belang als beheerder 
van de Syrische zaak, in dit geval de Hariri-rechtszaak. Hezbollah kon deze afremmen door zijn greep 
op de Libanese regering en veroorzaakte, o.a. vanwege het doordrukken van de Hariri-rechtszaak door 
de 14 Maart-meerderheid, een regeringscrisis die de Libanese politiek van eind 2006 tot mei 2008 zou 
paralyseren.  
 Vandaag is de situatie zo dat Syrië meer pro-Hezbollah is dan Hezbollah pro-Syrië. Volgens 
Emile el-Hokayem worden de acties van Hezbollah sinds de Syrische terugtrekking vaak gezien als 
zijnde een verderzetting van het Syrische en Iraanse beleid omdat de belangen vaak samenvallen. 
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Maar velen overschatten de invloed van beide landen op de beslissingen en preferenties van 
Hezbollah, volgens Hokayem. Hezbollah is vandaag geen kaart of een proxy meer maar een partner 
met heel wat invloed en autonomie.112 De verantwoordelijke voor de internationale relaties van 
Hezbollah stelde het zo: “Iran and Syria do not have a say in the Resistance’s decisions made on 
Lebanese territory”.113 Hezbollah zou zonder Syrië kunnen hoewel de logistieke band bijzonder 
waardevol is.114 Omgekeerd kan Syrië niet zonder Hezbollah aangezien de Syrische steun voor 
Hezbollah zowel de buitenlandse politiek van Syrië ondersteunt als strijder voor de Palestijnse zaak, als 
de politiek ter bescherming van het Syrische grondgebied. 

 

 

c. De erkenning van de Libanese soevereiniteit 
 

 De Syrische president Hafez al-Assad zag de relatie van Libanon tot Syrië officieel als één volk 
in twee landen maar in feite bleef Libanon voor hem een historisch schoonheidsfoutje dat indien de tijd 
rijp was, moest rechtgezet worden en terug deel uitmaken van Syrië. Zo erkende Syrië in 1992 wel de 
Libanese onafhankelijkheid maar zijn positie bleef dubbelzinnig doordat het geen officiële diplomatieke 
relaties wilde aangaan met de cederstaat en er bijgevolg geen Syrische ambassade geopend werd in 
Beiroet en vice versa.115 

 De Libanese soevereiniteit werd in een eerste fase na de terugtrekking van Syrië vooral militair 
ondersteund door de VS. Sinds het vertrek van Syrië zou Libanon in totaal voor 380 miljoen dollar 
militaire steun gekregen hebben van Washington.116 Deze steun dient geplaatst te worden binnen het 
kader van de versterking van de positie van de 14 Maart-regering nadat Hezbollah zijn positie versterkt 
had door de zomeroorlog van 2006 te ‘winnen’. Bovendien kaderde de steun ook in de strijd tegen het 
islamitische extremisme in Nahr al-Bared.117 

 In 2008 startte een tweede, meer positieve, fase in de versterking van de Libanese 
soevereiniteit en bijgevolg onafhankelijkheid van Syrië. Op 14 augustus 2008 kwam er een politiek 
akkoord tussen beide staten waarin Damascus en Beiroet besloten om hun gemeenschappelijke grens 
definitief te demarkeren en normale diplomatieke relaties aan te knopen, de eerste sinds de 
onafhankelijkheid van beide landen van Frankrijk. Zelfs de bijzonder Syrië-vriendelijke bilaterale 
verdragen van begin jaren negentig van vorige eeuw zouden op tafel komen ter revisie. Syrië maakte 
wel voorbehoud bij de grens in de Shebaa Farms, daar zou de grens pas definitief komen vast te liggen 
na een Israëlische terugtrekking.118  

 Dit akkoord leidde 2 maanden later tot het uitvaardigen van een decreet door president Bashar 
al-Assad waarin stond dat Syrië diplomatieke relaties zou aanknopen met Libanon en een ambassade 
zou openen in Beiroet.119 Syrië opende zijn ambassade in december 2008 en Libanon opende een 
ambassade in Damascus op 16 maart 2009.120 Op 20 april 2009 nam de eerste Libanese ambassadeur 
in Syrië zijn mandaat op. Voordien had Syrië, op 24 maart, Ali Abdel-Karim Ali, al aangeduid als de 
toekomstige ambassadeur voor Damascus in Beiroet.121 

 Het minste dat gesteld kan worden, is dat de meningen binnen Libanon verdeeld zijn over de 
diplomatieke relaties met Syrië en in welke mate de erkenning van de Libanese soevereiniteit door 
Damascus echt gemeend is. Voor Paul Salem ligt de verbetering van de relaties tussen Syrië en 
Libanon in het verlengde van een algemene verbetering van de relaties van Damascus met o.a. de VS, 
Saoedi-Arabië en Egypte. Oud-generaal Elias Hanna ziet de relaties ook positief maar wijst er op dat 
Syrië nog steeds een machtspositie over Libanon blijft beschouwen als één van zijn belangrijkste 
strategische belangen. “The Syrians with Lebanon are a major regional player; without Lebanon, they 
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are a regular player. Hilal Khashan van de Amerikaanse universiteit van Beiroet ziet de diplomatieke 
relaties eerder als een rookgordijn ten opzichte van de buitenwereld om Syrië af te schermen van 
aantijgingen van blijvende inmenging in Libanon. De verschillende analisten zijn het eens over het feit 
dat de diplomatieke relaties er gekomen zijn onder druk van het Westen en de Arabische landen, maar 
wat Syrië in ruil zou krijgen, daar waren ze het niet over eens.122 

 De meningen over de Syrische ambassadeur in Libanon zijn ook verdeeld. Voor zijn aanstelling 
was hij het hoofd geweest van de Syrische staatsradio en staatstelevisie. Hij is dus een nauwe 
vertrouweling van president al-Assad en bovendien een mede-alawiet.123 Dit kan zowel negatief als 
positief geïnterpreteerd worden, de toekomst zal uitwijzen welke richting Syrië inslaat in Libanon. Wel is 
zeker dat Damascus Libanon van het hoogste belang ziet binnen zijn buitenlandse politiek. 
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5. DE TOEKOMST VAN DE RELATIES TUSSEN SYRIË EN LIBANON 
 

 Syrië heeft via het opstarten van diplomatieke relaties met Libanon een belangrijke stap gezet 
om een relatie op te bouwen op gelijke voet, een relatie tussen twee onafhankelijke en soevereine 
staten. Toch werpt het verleden nog steeds een schaduw op deze relatie via het Hariri-tribunaal.  

 Ook blijft de kwestie rond de demarcatie van de gemeenschappelijke grens een moeilijke zaak 
aangezien het niet louter gaat om een technisch gegeven maar raakt aan de strategische belangen in 
het buitenlandse beleid van Syrië. 

 De invloed van Syrië op de Libanese interne politiek gebeurt momenteel via oude en nieuwe 
medestanders, maar valt bijzonder moeilijk te peilen. Wel is duidelijk dat vooral Hezbollah een belangrijk 
invloedskanaal blijft, niet in het minst wegens het gewapende statuut van de organisatie dat mee door 
Syrië wordt ondersteund. De relaties tussen Syrië en het Libanese Hezbollah zijn onlosmakelijk 
verbonden met deze tussen Syrië en Iran. Een evolutie van de ene zal dus zeker zijn gevolgen hebben 
voor de andere. De huidige relaties tussen Libanon en Syrië zijn ook officieel nog altijd bepaald door de 
verschillende bilaterale (broederschaps)verdragen. Deze dienen mee te evolueren met de nieuwe 
realiteit van twee onafhankelijke en soevereine staten.  

 

 

a. Het Hariri-tribunaal: schaduw op de hernieuwde relaties? 
 

 Het Hariri-tribunaal moet zorgen voor de berechting van de moordzaak op de ex-premier zelf en 
een aantal moordzaken die ermee verbonden zijn. Het tribunaal zorgt voor het actueel houden van de 
problematiek rond de periode waarin Libanon overheerst werd door Syrië en zou kunnen leiden tot een 
politiek natrappen ten opzichte van Damascus. Het is bijzonder belangrijk dat de rechters in Nederland 
begrijpen dat hoewel ze zich verheven en onafhankelijk moeten opstellen, hun uitspraken niet stoppen 
bij het juridische maar een belangrijke politieke invloed zullen hebben die mogelijk de stabilisatie van 
Libanon niet ten goede zal komen. In Libanon gaan er, in het verlengde van de internationale 
berechting van de Hariri-moordzaak, zelfs stemmen op over het berechten van oorlogsmisdaden tijdens 
de Libanese burgeroorlog. Er wordt gevreesd dat het Tribunaal zou kunnen zorgen voor het openen van 
de Libanese doos van Pandora. 

  

 Tijdens het vooronderzoek rond de politieke moorden in Libanon werd het duidelijk dat de 
daders en opdrachtgevers moeten gezocht worden binnen de top van de Libanese en Syrische 
inlichtingsdiensten en de hoge politieke milieus van beide landen. In de verschillende VN-rapporten 
werden drie chefs van de Libanese veiligheidsdiensten, één Libanees oud-parlementslid,  Maher al-
Assad - de jongere broer van Bashar en hoofd van de presidentiële wacht -, Assef Shawkat - de 
schoonbroer van Bashar en hoofd van de militaire inlichtingendienst -, en de vroegere chef van de 
Syrische inlichtingsdiensten in Libanon, generaal Kanaan, vernoemd. 124 Op vraag van de Libanese 14 
Maart-regering stemde de VN toe om een internationaal tribunaal op te zetten.125 Op 30 mei 2007 werd 
resolutie 1757 aangenomen door de VN-Veiligheidsraad die besliste om een Speciaal Tribunaal voor 
Libanon op te richten onder hoofdstuk VII van het Handvest van de Verenigde Naties. De inbreng van 
Libanon voor het Tribunaal werd teruggeschroefd, structureel, maar ook doordat de zetel van het 
Tribunaal zou gevestigd worden buiten Libanon.126 
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 Op 1 maart 2009 kon het Tribunaal van start gaan onder de leiding van Daniel Bellamare.127 De 
VN blijkt rekening te houden met het extreem gevoelige karakter van het Speciale Tribunaal: de namen 
van de beschuldigden zullen enkel openbaar gemaakt worden wanneer de aanklachten worden 
voorgelezen in het Tribunaal.128 Bovendien stelt het Tribunaal zich apolitiek op door zich voor te stellen 
als het eerste internationale antiterrorisme tribunaal.129 Een signaal van neutraliteit werd eveneens 
gegeven tegenover het Libanese publiek toen op 29 april 2009 de Belgische rechter Franssen van het 
Speciale Tribunaal de vrijlating van vier Libanese generaals uitvorderde die sinds augustus 2005 al in 
voorarrest zonder beschuldiging en zonder zwaarwegende bewijslast. Deze Libanese generaals 
stonden aan het hoofd van verschillende veiligheidsdiensten tijdens de Syrische overheersing van 
Libanon en waren in verdenking gesteld van medeplichtigheid aan de moord.130 De vrijlating heeft in 
Libanon algemeen bijgedragen tot de versterking van het geloof in het apolitieke karakter van het 
Tribunaal. 

 Ondanks het centraal stellen van zijn neutraliteit zou het Tribunaal toch kunnen een schaduw 
werpen op de verbetering van de relaties tussen Libanon en Syrië - waarvan het instellen van 
diplomatieke betrekkingen het duidelijkste voorbeeld is -. Een uitspraak die slecht zou opgevat worden 
in Libanon zou eveneens kunnen zorgen voor spanningen binnen het land zelf tussen aanhangers van 
de 8 Maart- en 14 Maart-beweging en de onderliggende sektarische spanningen weer op de spits 
kunnen drijven en het begin zijn van sektarisch geweld. Onrechtstreeks heeft het Tribunaal ook een 
invloed op het Libanese politieke bestel en meer bepaald rond de mogelijke institutionalisering van de 
vetominderheid, zoals we hieronder zullen bespreken. 

 Omgekeerd stelt Amal Saad-Ghorayeb dat de toenadering tot Syrië van het Westen en de 
Arabische wereld zelf een invloed kan hebben op het finale verdict van het Tribunaal. Ze stelt dat het 
jaren duurde voordat het Tribunaal zijn deuren opende, het zal nog vele jaren duren alvorens er een 
verdict is. Deze tijd geeft aan de VS en andere politieke actoren de kans om de uitkomst te 
beïnvloeden. Volgens Hilal Khashan zal het Tribunaal deel uitmaken van een deal met Syrië waarna het 
beperkt zou blijven tot hoofdzakelijk Libanese gezagsdragers en misschien enkele Syrische 
veiligheidsmensen.131 

 Momenteel werkt het Tribunaal in relatieve stilte, het ziet er niet naar uit dat er voor de 
verkiezingen van 7 juni uitspraken zullen komen die de huidige kiescampagne zullen verstoren of 
verhitten. De toekomst is onduidelijk welke de invloed zal zijn op de relaties met Libanon van een 
eventuele uitspraak die slecht valt voor Syrië. Eén ding is wel zeker, de VN gaat een moeilijke 
evenwichtsoefening tegemoet.  

 

 

b. De demarcatie van de Libanees-Syrische grenzen 
 

 De demarcatie van de grens tussen Libanon en Syrië is het officiële sluitstuk van de 
soevereiniteit van Libanon binnen de internationale statengemeenschap. Maar deze grens is verbonden 
met de Syrische regionale politiek en daarom is het onmogelijk voor Damascus om de volledige grens 
en bijgevolg ook deze in de Shebaa Farms-regio vast te leggen. President Assad heeft bevestigd dat hij 
akkoord is met het demarkeren van de grens tussen Syrië en Libanon met uitzondering van de Shebaa 
Farms regio. Hij stelde letterlijk dat hij dit beschouwde als bezette gebieden en daarbij: “We do not want 
to facilitate Israel’s problem with the Shebaa Farms.”132 Het onduidelijke statuut van de Shebaa Farms 
zorgt voor de ondersteuning van de legitimiteit van een gewapend Hezbollah dat op zijn beurt zorgt voor 
de nodige druk op Israël in dienst van de Golankwestie. 



The quest for a new National Defence Strategy for Lebanon 

    28

 Aangezien de Shebaa Farms verbonden zijn met de gewapende status van Hezbollah zal er 
eerst hiervoor een oplossing moeten komen. Deze kwestie is het onderwerp van de bepaling van een 
nationale Libanese defensiestrategie.133 Zolang deze er niet is, zal er geen overeenkomst kunnen 
bereikt worden tussen Syrië en Libanon over waar de grens ligt in dit gebied. Momenteel biedt het 
electorale klimaat niet de mogelijkheid om vooruitgang te boeken op dit gebied. Het valt af te wachten of 
een volgende eenheidsregering uit deze Gordiaanse knoop komt. 

  

  

c. De Syrische invloed in Libanon 
 

 Het is moeilijk om in te schatten welke de hedendaagse invloed van Syrië op Libanon precies 
is. Het is onduidelijk of Damascus nog steeds een uitgebreid netwerk van inlichtingsdiensten er op na 
houdt in Libanon.134 Ook is het moeilijk in te schatten in hoeverre de pro-Syrische netwerken zijn blijven 
bestaan.  

 De belangrijkste vector voor de Syrische belangen in Libanon is nog steeds Hezbollah. 
Momenteel lijken er geen grote aanpassingen te zullen gebeuren wat betreft de band tussen beiden. 
Hun partnerschap blijft overeind, enkel een verandering in de relaties tussen Syrië en Israël zou kunnen 
een invloed hebben op de as tussen Nasrallah en al-Assad. Op het vlak van de 
broederschapsakkoorden lijkt er meer zekerheid dat deze zullen aangepast worden aan de nieuwe 
situatie. 

 

i. De band tussen Syrië en Hezbollah 

 

 Syrië zal een belangrijke invloed blijven hebben op de Libanese interne politiek zolang 
Hezbollah gewapend blijft en deels voor zijn wapens afhankelijk is van Damascus. Een gewapend 
Hezbollah betekent voor Syrië een bondgenoot in zijn strijd en verdediging tegen Israël en een steun 
voor de Palestijnse zaak. Hezbollahs gewapende status geeft de partij bovendien een bijzonder 
machtige positie binnen de Libanese nationale politiek. 

 Zowel Syrië en Hezbollah ijveren in het kader van de verkiezingen voor het behoud van een 
vetominderheid binnen de regering voor de oppositie. Deze vetominderheid verzekert immers 
Damascus dat zijn sjiitische medestander een vinger aan de knop houdt, moest het nodig zijn om de 
gevolgen van het Hariri-tribunaal te beperken. Bovendien vindt Damascus dit een goede zaak voor ‘het 
verzekeren van zijn belangen in Libanon’.135 Al-Assad zou gesteld hebben dat “elections do not 
necessarily bring stability” maar dat consensus dat wel doet.136 

 De relaties tussen Syrië en het Libanese Hezbollah zijn onlosmakelijk verbonden met deze 
tussen Syrië en Iran. Een evolutie van de ene zal dus zeker zijn gevolgen hebben voor de andere. Net 
zoals er momenteel geen grote wijzigingen vallen te verwachten in de relaties tussen Syrië en 
Hezbollah is dit ook het geval tussen Damascus en Teheran. Bovendien zouden er bijna 
aardverschuivende politieke veranderingen moeten plaats vinden alvorens de alliantie onder druk zou 
komen. De meest voor de hand liggende is deze waarbij Syrië een (vredes)akkoord afsluit met Israël in 
ruil voor een teruggave van de Golan waarbij Syrië zijn steun voor Hamas, Hezbollah, e.a. zou moeten 
stopzetten. Sommige analisten zien de huidige toenadering van het Westen naar Damascus toe als een 
poging om de band tussen Iran en Syrië te verzwakken via een mogelijke breuk tussen Syrië en 
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Hezbollah, in ruil voor een oplossing van de Golankwestie. Signalen hiervan zijn de Europese 
toenadering tot Damascus via de ‘Barcelona-proces Mediterraanse Unie’,137 gevolgd door een bezoek 
van de Franse president aan Syrië in september 2008. Sinds de VN-top van september 2008 zijn er ook 
terug gesprekken tussen de VS en Syrië op hoog niveau en sinds president Obama zijn intrek heeft 
genomen in het Witte Huis zijn al verschillende Amerikaanse delegaties langs geweest in Syrië en vice 
versa.138 Maar de belangrijkste indicatie lijkt volgens hen het heropstarten van de dialoog met Israël te 
zijn. Deze werd heropgestart op 21 mei 2008 met onrechtstreekse gesprekken tussen Israël en Syrië 
via Turkije.139 Op termijn zouden deze de relatie tussen Damascus en Teheran onder druk kunnen 
zetten maar vooralsnog blijft president al-Assad koud en warm blazen. Assad stelde begin september 
2008 dat hij de banden met Hezbollah niet wou verbreken. Maar hij plaatste er wel de ‘maar’ bij dat hij 
zijn steun koppelde aan het verzet tegen de Israëlische bezetting... 140 Ook stelde hij dat directe 
contacten met Israël mogelijk waren maar tegelijk werd de militaire samenwerking met Teheran nog 
versterkt.141 

 Het lijkt er op dat Bashar al-Assad eindelijk in de voetsporen van zijn vader treedt door er een 
politieke tactiek op na te houden waarbij met iedereen gepraat wordt, zonder dat er veel gezegd wordt, 
laat staan dat er concessies gedaan worden.142 Bovendien stelt hij zichzelf nu ook meer en meer 
onafhankelijk op van Hezbollah. Paul Salem stelde dat het zin heeft dat Syrië zich onafhankelijk van 
Libanon opstelt met betrekking tot het vredesproces met Israël. Zo kan Damascus zijn proxy Hezbollah 
beschermen, want de Israëlische eis bij vrede met Syrië, dat Syrië Hezbollah moet inleveren, kan zo 
gedwarsboomd worden. Al-Assad kan opwerpen dat hij in Libanon niets meer te zeggen heeft.143 
Bashar ontpopt zich net zoals zijn vader in een meester-strateeg en grijpt daarbij ook terug naar de 
opstelling van zijn vader tegenover Hezbollah, deze van deniability. Het is moeilijk in te schatten welke 
kant de relaties van Syrië tegenover Israël, Iran en Hezbollah opgaan. Bashar behoudt een perfecte 
pokerface. Eén ding staat vast: vrede tussen Israël en Syrië, zal zorgen voor een politieke kettingreactie 
in het Midden-Oosten en kettingreacties zijn meestal niet erg controleerbaar. 

 

ii. Het herzien van de broederschapsverdragen 

 

 Zoals al aangehaald zijn de broederschapsverdragen nog steeds een realiteit. De mate waarin 
deze zullen gereviseerd worden door de Syrische en Libanese regering - na de verkiezingen van 7 juni - 
zal een aanduiding zijn van de mate waarin Syrië het echt meent met de soevereiniteit van Libanon. 
Indien deze mee evolueren met de nieuwe realiteit van twee onafhankelijke en soevereine staten, kan 
deze herziening de basis vormen voor een echt bilateraal partnerschap dat beide partnerlanden ten 
goede komt. 
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6. CONCLUSIE 
 

  

 De relaties tussen Beiroet en Damascus zijn drastisch veranderd na de Syrische terugtrekking 
uit Libanon. 

 De verdienste van Hafez al-Assad is dat hij stabiliteit heeft gebracht in het sektarisch verdeelde 
Libanon maar deze stabiliteit kwam er met de prijs van een quasi kolonialisering. Tijdens de Syrische 
aanwezigheid bouwde Damascus zijn banden uit met de Libanese politieke elite.  

 De belangrijkste was deze met Hezbollah, een band die zou blijvend de personificatie zijn van 
de Syrische belangen in Libanon, zelfs na het vertrek. Hezbollah vormt nog steeds de sleutel van Syrië 
tot een rol in de Midden-Oosten-politiek. Via de Partij van God behoudt Assad een zeg binnen Libanon, 
binnen de Palestijnse kwestie en binnen het vredesproces in het Midden-Oosten. Maar zoals we 
hebben aangeduid, is deze band ook sterk veranderd. Hezbollah heeft zich geleidelijk aan 
onafhankelijker beginnen opstellen van Syrië en momenteel verhouden beiden zich tot elkaar als 
partners. 

 Het opstarten van diplomatieke relaties lijkt duidelijk te hebben gemaakt dat Syrië definitief het 
roer heeft omgezwaaid in zijn relaties met Libanon. Maar toch roepen vele commentatoren op tot 
voorzichtigheid voor een te positieve analyse.  

 De schaduw van het oude Syrische bewind hangt nog altijd boven de cederstaat in de vorm van 
het Hariri-tribunaal. Een onmiddellijke uitspraak dient niet verwacht te worden maar als deze er komt, 
zal deze zorgen voor nieuwe spanningen tussen de verschillende bevolkingsgroepen binnen het 
onstabiele Libanon en tussen Libanon en Syrië. 

 De gevoeligheid van de Syrische buitenlandse politiek tegenover Libanon mag blijken uit het feit 
dat gewoon al de afbakening van de grens tussen Syrië en Libanon raakt aan het geheel van de 
Midden-Oostenpolitiek van Damascus.  

 

 Het is duidelijk dat Libanon, ondanks het verdwijnen van de Syrische directe invloed, van het 
grootste strategisch belang blijft voor de buitenlandse politiek van Bashar al-Assad. In welke mate de 
huidige diplomatieke toenaderingen zullen leiden tot een volwassen, positieve relatie is niet op te 
maken uit het gedrag of de beweringen van deze meesterpokeraar. Er is één zekerheid: zijn acties 
zullen steeds de Syrische belangen dienen, namelijk de overleving van zijn regime. 
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