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Fråga-svar 

 

 

Syrisk militär i Libanon 1976-2005 

 

 

Fråga 
Vilka uppgifter finns om Syriens militära närvaro i Libanon 1976-2005?  

 

Vilka divisioner och brigader har varit förlagda i Libanon och var 

någonstans? 

 

Vilken rapportering finns om krigsbrott/MR-brott som syrisk militär har 

begått under den aktuella tidsperioden? 

 

 

Svar 
Detta är en sammanställning av rapportering om Syriens militära närvaro i 

Libanon 1976-2005. Här finns uppgifter om olika syriska förband, ner på 

brigadnivå, som varit aktiva i Libanon. Informationen är inte heltäckande 

och motstridiga uppgifter kan förekomma. Information finns i vissa fall om 

var någonstans förbanden har varit förlagda. I denna sammanställning finns 

också några referenser till rapportering om krigsbrott/MR-brott som syrisk 

militär har begått (eller anklagas för att ha begått) i Libanon under den 

aktuella tidsperioden.  
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Syriska militära förband i Libanon 
En major vid den amerikanska marinkåren (Solley 1987) har författat en 

längre artikel om kriget i Libanon under perioden 1982-1985.  

I denna artikel finns Syriens ”Order of Battle” (stridsordning) i Libanon vid 

denna tid: 

 

 
(s. 55) 

 

Som framgår ovan handlar det alltså om följande förband: 

 

1st Armored Division 
91st Tank Brigade 

76th Tank Brigade 

58th Mechanized Brigade 

62nd Infantry Brigade
1
 

10 Commando Battalions 

 

 

85th Infantry Brigade 
Infantry Brigade

2
 

Tank Brigade 

20 Commando Battalions 

 

                                                 
1
 Benämns som 62 Independant Brigade på s. 54 

2
 Benämns som Mechanized Infantry Brigade på s. 54 
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Journalisten Mark Urban har 1986 skrivit en artikelserie om Syriens och 

Israels militär med speciellt fokus på konflikten vid Golanhöjderna. Även 

Syriens militära engagemang i Libanon berörs. Nedan är Syriens Order of 

Battle i Libanon (Bekaadalen). Dessa förband leddes av högkvarteret i 

Shtoura. 

 

 

 
(s. 213) 

 

Det gäller alltså följande förband: 

1st Armoured Division 

3rd Armoured Division 

64th Artilley Brigade 

13th Artillery Brigade 

85th Independent Mechanised Brigade 

81st Independent Mechanised Brigade 

121st Independent Mechanised Brigade 

 

 

Syriens andra armékår (2nd Corps) har varit engagerad i Libanon-kriget.  

I en artikel skriven av Bennett
3
 (2001) skrivs följande angående detta: 

 
The 2nd Corps, headquartered at Zebdani (Zabadan), 

commands the area north of Damascus, stretching as far 

as Homs and includes Syrian occupation forces in 

Lebanon. Its principal units are believed to include: 

 

• The 1st Armored Division, with the 44th and 46th 

Armored Brigades and the 42nd Mechanized Brigade 

 

• The 3rd Armored Division, with the 47th and 82nd 

Armored Brigades and the 132nd Mechanized Brigade 

 

                                                 
3
 För information om författaren, se inledningen av artikeln. 
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• The 11th Armored Division, with the 60th and 67th 

Armored Brigades and the 87th Mechanized Brigade 

 

• The 4th Mechanized Division with the 1st Armored 

Brigade and the 61st and 89th Mechanized Brigades 

 

• The 10th Mechanized Division, headquartered in 

Shtoura, Lebanon. Its main units are deployed to control 

the strategic Beirut-Damascus highway with the 123rd 

Mechanized Brigade near Yanta, the 51st Armored 

Brigade near Zahle in the Beqaa Valley and the 85th 

Armored Brigade, deployed around the complex of 

positions at Dahr al-Baidar. 

 

Other major combat units known to be regularly 

deployed to eastern Lebanon are the 27th and 82nd 

Brigades from the 3rd Armored Division and the 87th 

Brigade from the 11th Armored Division, usually to the 

bases around Baalbek, Rayak airfield, Jub Jenin, and 

Rashaye. 

 

There are five special forces regiments in the Lebanon, 

including the 5th SF, which is deployed in the central 

mountains protecting the numerous SIGINT, observation 

and radar bases.  

 

 

International Center for Transitional Justice (2013) beskriver i en 

omfattande rapport var någonstans i Libanon som syrisk militär inklusive 

Palestinian Liberation Army (PLA) har varit aktiv. I allmänhet nämns dock 

inte namn på enskilda divisioner eller brigader. 

 

Institute for the Study of War (2013) skriver kort om 2nd Corps och dess 

roll i Libanon. (s. 9) Rapporten ger en systematisk genomgång av syrisk 

militär och dess organisation.  

 

Även Global Security (ej daterad) skriver om olika syriska förband som 

varit verksamma i Libanon. Följande nämns: 10th Mechanized Division, 3rd 

Armored Division samt 11th Armored Division. Uppgifter finns om var i 

Libanon som olika militära förband har varit stationerade. 

 

Enligt den amerikanske militärhistorikern Kendall D. Gott (2014) deltog 

bl.a. följande syriska divisioner och brigader i ockupationen av Libanon 

(listan gör inte anspråk på att vara uttömmande):  1st Armored Division 

(med två pansarbrigader och en infanteribrigad) och 1st Mechanized 

Infantry Division (med två infanteribrigader och en pansarbrigad). Även 

91st Tank Brigade deltog. (s. 52) 
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Mclaurin (1986) har skrivit en rapport som bland annat tar upp vilka syriska 

förband på brigadnivå som deltog i slaget vid Zahleh (i Bekaadalen) 

december 1980 - juni 1981.  

 

Dessa brigader nämns:  

 35th Brigade (Special Forces). Placering: Dhahr, Zahle, Hosh al-

Omara, Medina Sinaia, Qsara samt kring the Lycee 

 41st Brigade (Special Forces). Placering: Shtoura 

 47th Brigade (Mechanized Infantry). Uppgift om placering saknas 

 51st Brigade (Ind. Armored). Placering: Karak, Ablah, Nabi, Rayak 

 62nd Brigade (Mechanized Infantry) Dhahr al Baydar 

 67th Brigade. Placering: Längs syriska gränsen, sydväst om Medina 

Sinaia (s. 10-11) 

 

 

Australiensiska Refugee Review Tribunal skriver om Palestinian Liberation 

Army (PLA; en gren av denna fungerar som ett förband inom syriska 

armén) och något om dess aktivitet i Libanon.  

 

 

MR-brott  
Nedan listas några källor som kan fungera som startpunkt vid sökning efter 

rapportering om MR-brott som syrisk militär samt 

underrättelsetjänst/säkerhetstjänst gjort sig skyldig till i Libanon. 

 

 
Militären 

Ovan nämnda International Center for Transitional Justice (2013) har 

kronologiskt dokumenterat MR-brott som skedde i Libanon 1975-2008. 

Syrisk militär nämns vid upprepade tillfällen.  

 

I US Department of States årliga MR-rapporter finns information om 

tortyr/godtyckliga arresteringar etc. som utförts av syrisk 

säkerhetstjänst/militär i Libanon. I databasen ecoi.net finns Libanon-

rapporterna från 1986 och framåt: Länk 

 

 
Säkerhetstjänster 

I en rapport från Lifos (2016) ges en detaljerad bild av den syriska militära 

underrättelsetjänstens (Military Intelligence Directorate, MID) agerande i 

Libanon. Rapporten innehåller information om några platser i Libanon där 

MID hade häkteslokaler och kontor. Se stycket 4. Syriska säkerhetstjänsters 

verksamhet i Libanon (s. 43ff) 

  

Amnesty International (1987) rapporterar om tortyr och övergrepp som 

syrisk underrättelsetjänst begått i Libanon åren 1985-1987. Här finns bl.a. 

uppgifter om var olika häkten och arresteringslokaler fanns. Se t.ex. stycket 

http://www.ecoi.net/index.php?y=0&ExtendedSearchFormTab=adv&ES_before=&js=true&ES_after=&ES_query_hidden=&shortcut=&source=17&x=0&StartAt=20&ES_source=17&ES_sort_by=1&ES_documenttype=&ES_origlanguage=&countrychooser_country=&ES_query=human+rights+practices&ES_usethesaurus=on&ES_countrychooser_country=189588%3A%3ALebanon%3A%3ALE%3A%3ALB%3A%3A189591%3A%3A%3A%3Alebanon%3A%3A342050
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4. Torture and Ill-Treatment of Detainees by Syrian Forces in Lebanon (s. 

25ff) 

 

 

 
 

 
Denna sammanställning av information/länkar är baserad på informationssökningar gjorda 

under en begränsad tid. Den är sammanställd utifrån noggrant utvalda och allmänt 

tillgängliga informationskällor. Alla använda källor refereras. All information som 

presenteras, med undantag av obestridda/uppenbara fakta, har dubbelkontrollerats om inget 

annat anges. Sammanställningen gör inte anspråk på att vara uttömmande och bör inte 

tillmätas exklusivt bevisvärde i samband med avgörandet av ett enskilt ärende.  

Informationen i sammanställningen återspeglar inte nödvändigtvis Migrationsverkets 

officiella ståndpunkt i en viss fråga och det finns ingen avsikt att genom sammanställningen 

göra politiska ställningstaganden.  

Refererade dokument bör läsas i sitt sammanhang.    

  

 

Källförteckning 
Länkarna kontrollerade 2017-01-12 
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