
Hibrid hadviselés
A jövő kihívása?
A 2014-es ukrán válság eseményei újra az

érdeklődés középpontjába állították a hibrid háborúk

kérdéskörét, mely a médiában és a szakirodalomban

már régóta heves viták tárgyát képezi. A téma

aktualitását mutatja, hogy az Egyesült Államok és a

NATO több közös gyakorlatot szervez idén annak

érdekében, hogy megtalálják a hibrid fenyegetések

kapcsán jelentkező kihívásokra adható válaszokat.

Írásomban röviden ismertetem a hibrid hadviselés

főbb jellegzetességeit és az azokra történő hatékony

fellépés lehetséges formáit.

A hibrid hadviselés kialakulásához 

vezető folyamatok
A Szovjetunió összeomlását követően alapjaiban

változott meg a világ biztonsági környezete, a

hidegháborút jellemző kiszámíthatóság átadta a

helyét a teljes bizonytalanságnak. A világban

lezajlódó változások következtében – a globalizáció

és az urbanizáció rohamos mértékű felgyorsulása,

valamint a fejlett katonai felhasználású technológiák

proliferációja által – új típusú biztonsági kihívások

jelentkeztek. A szuperhatalmi szembenállás

megszűnése növelte a hadurak jelentőségét és

tovább gyengítette a már addig is sebezhető

államhatalmat a fejlődő világban. Egyes kutatók

szerint az úgynevezett hibrid fenyegetések és

szervezetek fejlődésében e korszak döntő szerepet

játszott. Véleményük szerint a konvencionális és

nem konvencionális képességeket egyesítő hibrid

szervezetek létrejöttéhez nagymértékben hozzájárult

az Egyesült Államok nyomasztó katonai és gazdasági

fölénye. Ennek értelmében a Szovjetunió

összeomlása után egyedül maradt szuperhatalom és

annak szövetségesei ellen kihívást intéző hatalmak

behatóan tanulmányozták azok társadalmi és katonai

szervezeteit, hogy megtalálják a sebezhető pontokat.

Ezzel összhangban a hadviselés egy olyan új

formáját hozták létre, melynek köszönhetően

egyszerre több dimenzióban – fizikai, tudati és

erkölcsi – képesek csapást mérni az ellenség

társadalmi rendszerére. Ezt látva többen

megállapították, hogy a hibrid háborúk során az

ellenséges erők felett aratott katonai győzelem

általában nem vezet a háborúk végéhez, sőt egyesek

szerint azok csak ezt követően veszik kezdetüket,

amint azt az iraki és afganisztáni háborúk példája is

mutatja.[1] Megállapítató tehát, hogy a hidegháború

végét követően a különböző nem állami szereplők

jelentősége megnőtt, melynek következtében a

tradicionálisan államközi háborúk megvívására

készülő nyugati hadseregek egy teljesen új világban

találták magukat. A hidegháború végét követően

ugyanis egyre gyakrabban kellett szembenézniük az

állami határok által nem korlátozott ellenséges

erőkkel, melyek változatos hadviselési formái

próbára tették e haderők szervezeti, kiképzési és

doktrinális elveit. E folyamatokat felismerve az

utóbbi évtizedekben számos kutató tette fel a

kérdést, hogy milyen lesz a jövő háborúja. Egyes

szakértők arra a megállapításra jutottak, hogy a

hibrid hadviselés meghatározó szerepet fog játszani

a jövőben, mely alapvetően fogja megváltoztatni a

nemzetközi erőviszonyokat. E szerzők amellett

érvelnek, hogy a 21. század biztonsági környezetét

nagymértékben alakítják majd a különböző hibrid

szervezetek, egyesítve magukba a terrorista, bűnözői

és gerilla csoportok jellegzetességeit.[2]Ezeket a

különböző állami szereplők várhatóan felhasználják

majd céljaik elérése érdekében, melyek a

nagyhatalmak közötti összeütközések lehetőségét is

tovább növelik.

A hibrid hadviselés jellegzetességei
Az aszimmetrikus és gerilla hadviselés korábbi

formáit folytató erőkkel szemben a hibrid

szervezetek a háború egy új és halálosabb formáját

teremtik meg. Ezek során megjelennek a különböző

bűnözői tevékenységek, mint a drog és

fegyvercsempészetbe való bekapcsolódás, a

bankrablások, vagy a kiberbűnözés, melyek kettős

célt szolgálnak. Egyrészt biztosítják a háború

fenntartásához szükséges anyagi forrásokat – jó

példa erre az Iszlám Állam által végrehajtott

bankrablások–, másrészt pedig tovább rombolják a

befogadó állam államhatalmát és társadalmi

stabilitását, ami segíti a hibrid szervezetek által

kitűzött célok elérését. Az erőfeszítések arra

irányulnak, hogy a konfliktust a lehető legtovább

fenntartsák megtörve ezzel az ellenség politikai

akaratát. [3] Látható tehát, hogy a hibrid hadviselést

folytató adaptív és komplex szervezetek reguláris és

irreguláris erőket és módszereket alkalmazva

egyszerre több dimenzióban folytatják

tevékenységeiket annak érdekében, hogy kifárasszák

és megtörjék a velük szemben technológiai és

szervezeti fölényben lévő katonai erőket.

E tevékenységek során a hibrid szervezetek

felhasználják a modern technológia által nyújtott

lehetőségeket, kiterjesztve műveleteiket a kibertérre

és a társadalmi érintkezés más formáira egyaránt.

Ezen szervezetek nemcsak a katonai műveletek

támogatása érdekében folytatnak kiterjedt

információs műveleteket, azokat felhasználják az

önkéntesek toborzása terén is. Az Iszlám Állam

oldalán harcoló több ezer nyugat-európai fiatal

példája is mutatja, hogy az e szervezetek által

jelentett fenyegetés túlmutat az adott régiókon és

államhatárokon, veszélyeztetve a nyugati

demokráciák társadalmi rendjét.

Mindebből látható, hogy a hadviselés a technológiai

fejlődés és globalizáció hatására új tartományokkal

bővült, mely azt eredményezi, hogy a harctér többé

már nem egy földrajzi határok közé szorított

fogalom, a konfliktusok tovább terjedtek a kibertér,

a politika, a gazdaság, a kereskedelem, a kultúra és

a társadalmi érintkezések más területeire egyaránt.

Mindez elmossa a határvonalat béke és háború

között, csökkentve a katonai erő alkalmazhatóságát

korunk aszimmetrikus és hibrid konfliktusaiban.

Ennek felismerése arra ösztönözte a szakértőket,

hogy e fenyegetések leküzdésére új módszereket

dolgozzanak ki, melyek közül az alábbiakat emeltem

ki: az ellenség stratégiai céljainak korai azonosítása;

összkormányzati megközelítés alkalmazása; a civil

lakosság ellenőrzése, biztonságuk garantálása,

valamint a bizalmuk elnyerése; a konfliktusban

résztvevő felek, valamint az adott ország kulturális

és történeti hátterének tanulmányozása; a kiképzés

során az összfegyvernemi kötelékek által folytatott

harc gyakorlása, valamint az összfegyvernemi

csapatok és a különleges erők közötti együttműködés

biztosítása; a nemzetközi erőfeszítések bevonásával

történő komplex válságkezelés, mely segít az adott

állam hatékony működéséhez szükséges feltételek

visszaállításában.

Következtetések
Egyes vélemények szerint a hadviselés fejlődésének

egy olyan új és meghatározó állomásához érkezünk,

mely hasonló változásokkal fog járni, mint az

atombomba vagy a légierő megjelenése a korábbi

korok harcterein. A Szovjetunió összeomlása utáni

időszakban kialakult unipoláris világrendet

napjainkban már nem az erők paritásán nyugvó

szimmetrikus kihívások fenyegetik, megjelentek az

olyan új típusú kihívások, melyek kezelése

túlmutatott a kizárólag katonai eszközökön nyugvó

válaszadás lehetőségein. A katonák egy jelentősen

megváltozott műveleti környezettel néznek szembe,

ahol az ellenség hatékonyan alkalmazza a reguláris

és irreguláris hadviselési formák fúzióját. További

kihívást jelent, hogy a terrorista és gerilla csoportok

bekapcsolódtak a nemzetközi szervezett bűnözésbe,

mely tovább gyengíti az adott régiót, valamint

kihatással van a nemzetközi közösség stabilitására

és biztonságára. E fenyegetések kezelése

meghaladja a nemzetállamok szintjét, ezért

hatékony nemzetközi összefogásra van szükség,

bevonva a különböző civil NGO-kat és kormányzati

szerveket. A szerzők egy része ezért úgy tartja, hogy

a jövő meghatározó biztonsági kihívása a

folyamatosan fejlődő fenyegetésekre adható

hatékony válaszok megtalálásában keresendő. Úgy

érvelnek, hogy a védelmi tervezés, valamint a

kiképzés és a doktrínák szintjén is jelentős

változtatásokra van szükség ahhoz, hogy a

nemzetállamok alkalmazkodni tudjanak a

megváltozott fenyegetések által jelentkező

kiszámíthatatlan biztonsági környezethez. A hibrid

hadviselés jelentette kihívások az ukrán válság

kapcsán új megvilágításba kerültek, melyre válaszul

a NATO és az Egyesült Államok fokozta készültségét.

Látható tehát, hogy a hibrid háborúk az utóbbi idők

fejleményeiből kifolyólag kiléptek az elméletek

világából, és megkezdődött az ellenük történő

felkészülés.
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