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Lisznyai Lajos százados:

A LAKOTT TERÜLETEN VÍVOTT HARC 
TAPASZTALATAI ÉS 
AZ ASZIMMETRIKUS HADVISELÉS.
A LIBANONI HÁBORÚ

A második libanoni háború1 tapasztalatai többnyire kevésbé ismertek, hiszen a balkáni és az 
afganisztáni szerepvállaláshoz képest alacsonyabb arányú a Magyar Honvédség részvétele a 
konfliktushoz kapcsolódó ENSZ-misszióban. A téma feldolgozását nemcsak a bukott államiságú 
területek kutatása miatt tartom fontosnak, hanem azért is, mert a konfliktusban egy XXI. szá
zadi, jól felszerelt reguláris eró csapott össze egy nem állami szereplő fegyveres erejével úgy, 
hogy a harctevékenységek és a harc kimenetele nem minden esetben a „megszokott” aszim
metrikus hadviselés képét mutatta. (írásom egy -  a Sereg Szemle 2011/1. számában elkezdett 
-  cikksorozat része.)

A Foreign Policy (továbbiakban: FP) elemzése 
szerint Libanon, bukott államiság-indexe alap
ján -  összehasonlítva Irakkal, Afganisztánnal 
és Szomáliával - ,  2007-ben 28., 2008-ban 18., 
2009-ben 29., 2010-ben a Föld országai közül 
a 34. helyen állt.2 Bár a 2006-os háború után 
visszaesett az ország stabilitása, napjainkra 
mégis folyamatosan javuló tendenciát mutat. 
Libanon stratégiai elhelyezkedése, valamint 
a közel-keleti probléma megoldatlansága mi
att azonban célszerű nagyobb figyelmet for
dítani a térségre. Nemcsak az arab világban 
napjainkban zajló változások miatt, hanem a 
térségre jellemző háborúk sajátosságai miatt 
is. A második világháború vége óta a helyi 
konfliktusokat szinte mindig a váratlanság, a 
magas intenzitás és többnyire rövid időtartam 
jellemezte. A térség földrajzi elhelyezkedése, 
illetve továbbra is megoldatlan külső és belső 
problémái miatt, a jövőben is számolni kell a 
régió mint válsággóc és a NATO számára po
tenciális kihívás lehetőségével.

A HADSZÍNTÉR ELEMZÉSE A COE ALAPJÁN

Hasonlóan a Szomáliáról készült tanulmá
nyomhoz,3 ezúttal is az amerikai FM 7-100- 
as szabályzat4 alapján kívánom bemutatni a 
műveleti környezetet, valamint az ellenséges 
erők (OPFOR) tevékenységét. Az alkalmazott 
szempontok megtartása lehetővé teszi, hogy 
az egyes országok későbbi összehasonlító 
elemzése-értékelése során, egységes szem
pontok alapján, pontos és elfogulatlan képet 
alkothassunk a hadszínterekről, azok hasonló
ságairól és különbözőségeiről.

A fizikai környezet (terep és időjárás):5 Liba
non és Izrael közös határszakaszát6 az ENSZ 
Biztonsági Tanácsának (továbbiakban: ENSZ 
BT) határozata alapján jelölték ki. Ez az ún. 
Kék Vonal (Blue Line), amelynek a szemben 
álló felekkel történő elfogadtatása az UNIFIL7 
egyik fontos feladata. Az országon belül a

terep változatos képet mutat. A  közlekedési 
útvonalak elsősorban a folyómedrek, völgyek 
mentén húzódnak, melyek közül az elsődleges 
fontosságú a Földközi-tenger partján futó több 
ezer éves „történelmi útvonal". Ennek megfele
lően a hadviselő feleknek a hadműveletek ter
vezése során nemcsak a megközelítési útvo
nalak korlátozott számával kellett számolniuk, 
hanem az utánpótlási anyagok (különösen a 
fegyverzeti anyagok és az ivóvíz) biztosításá
nak esetleges nehézségeivel is.

Az Izraeli Védelmi Erők (Israel Defense 
Forces, továbbiakban: IDF) 2000. májusi ki
vonulását8 követően a libanoni fegyveres erők 
(LAF) nem vették birtokukba a területet, ellen
ben a Hezbollah9 katonai szárnya megjelent és 
fokozatosan irányítása alá vonta úgy, hogy a 
libanoni kormányzat érdemben ez ellen nem 
tett semmit. A 2000 és 2006 közötti időszak
ban a Hezbollahnak nemcsak a terület alapos 
megismerésére volt lehetősége, hanem ki
használva a központi hatalom gyengeségét, 
a terep nyújtotta adottságok kihasználásával, 
megkezdte saját támpontjainak kiépítését és 
megerősítését (figyelembe véve a következő 
konfliktus esetén az IDF várható előrenyomu
lásának irányait).

A részt vevő állam típusa és stabilitása:10 a 
konfliktus vizsgálatakor az egyik oldalon -  Iz
rael részéről -  megtalálható az állami szereplő, 
azonban a másik oldalon nem Libanon állam, 
hanem a Hezbollah tekinthető hadviselő félnek.

A hadtörténelmi tapasztalatok alapján egy 
nem állami (Hezbollah) és egy állami (Izrael) 
szereplő összecsapása esetén az erősebb, 
jobban szerevezett fél ellen a nem állami sze
replő csak az irreguláris hadviselést választ
hatja, hiszen csak ekkor van lehetősége a két 
katonai erő között lévő aszimmetria kiegyen
súlyozására. A nem állami szereplő hosszú 
távon a kifárasztás és a nemzetközi közösség 
nyomásában bízva egy elfogadható fegyver- 
szünet/béke elérésére törekedne.
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Ez azt jelentette, hogy a 
Hezbollah gerincét alkotó 
erők döntő többsége jól 
kiképzett és motivált volt, 
a lehetőségeikhez képest 
jó minőségű fegyverekkel 
felszerelve.15 A Hezbollah 
előnyét növelte, hogy jól 
mérte fel az IDF lehető
ségeit és várható alkal
mazásának alapelveit: 
elsősorban a légierő és 
a tüzérség precíziós tá
madásaira épített, melyet 
csak kiegészítenek a szá
razföldi erők korlátozott 
célú támadásai.

A Hezbollah már ko
rábban felállított egy 13 
pontból álló feltételrend
szert, amely elsősorban a 
gerilla-hadviselésre épít, 
és ezt fejlesztették tovább 
a 2006-os háború idejére. 
Ezek a feltételek a követ
kezők voltak:

-  elkerülni az erősebb 
ellenfelet, az „üss és 
fuss!” taktika alkalmazá-

A P A LE SZT IN  M ENE K Ü LTTÁ B O R O K  ELHELYEZKEDÉSE

A vietnami vagy az afganisztáni háborúk ta 
pasztalatai szintén ezt a nézetet erősítik. Két
ségtelen tény: a Hezbollah mindent megtett 
azért, hogy állammá váljon az államban, hisz 
az iráni és szíriai támogatásnak köszönhető
en olyan szociális hálót és állami funkciókat 
épített ki az általa ellenőrzött területen, mely 
adott esetben állami szereplővé emelhetné, 
de mégsem rendelkezik a Wagner Péter által is 
hivatkozott állammal szemben támasztott e rő 
szak-monopóliummal.11 A -  tanulmány későb
bi részében ismertetett szervezeti felépítéssel 
és fegyverzeti anyagokkal rendelkező, 2006- 
ban adott harceljárást alkalmazó -  Hezbollah 
mégsem tekinthető állami tényezőnek, „csak" 
az adott konfliktus megkerülhetetlen katonai, 
politikai, gazdasági szereplőjének. Ráadásul 
politikai befolyásának növekedésétől függetle
nül, a Hezbollah továbbra is fenntartja m agá
nak a jogot, hogy fegyveres ereje segítségével 
minden idegen (az ő értelmezésük szerint: 
megszálló) erő ellen háborút folytasson, amely 
libanoni területeket tart megszállás alatt.12

Az IDF nemcsak a régió, hanem az egész 
világ egyik legmodernebb hadseregének 
tekinthető. A szemben álló fél katonai képes
ségeinek13 vizsgálata során megállapítható, 
hogy a Hezbollah rendelkezésére álló fegy
verek mind mennyiségi, mind minőségi tekin
tetben széles spektrumon mozogtak. Az IDF 
Dél-Libanonból történt kivonulását követően 
a Hezbollah rögtön megkezdte a terület bir
tokba vételét és a következő összecsapásra 
történő felkészülés jegyében a védelmi állások 
kiépítését, állományának kiképzését. Ennek 
köszönhetően 2006-ra létrejött az ún. új m in
tájú hadsereg. Hasan Nasrallah, a Hezbollah 
főtitkárának kijelentése szerint: „Nem volt regu
láris hadsereg, de gerilla sem, a szó hagyomá
nyos értelmében. Valahol a kettő között volt."14

-  a saját erők védelme 
fontosabb az ellenségnek 

okozott veszteségnél;
-  csak akkor támadj, ha biztos vagy a si

kerben;
-  a meglepetés a siker feltétele;
-  az összecsapás helyszínének kiválasztá

sakor arra kell törekedni, hogy az ellenség ne 
érvényesíthesse a technikai fölényét;

-  türelmesnek kell lenni, meg kell találni az 
ellenség gyenge pontjait;

-  mozgékonynak kell lenni;
-  állandó nyomás alatt, bizonytalanságban 

kell tartani az ellenséget;
-  a végső győzelemhez sok apró győzel

men keresztül vezet az út;
-  ki kell alakítani és meg kell őrizni a saját 

erők morálját;
-  ki kell használni a médiában rejlő lehető

ségeket;
-  meg kell nyerni a helyi lakosságot saját 

ügyünknek -  a szívekért vívott harc;
-  okozz veszteséget az ellenségnek, és 

hagyd el a helyszínt, m ielőtt magához térne!16
A Hezbollah „első vonalának” meghatáro

zó elemei voltak az ún. Nasser-(al)egységek, 
amelyek nagy mennyiségű 122 milliméteres 
BM-13 sorozatvető rakétákkal voltak ellát
va. A rakéták korlátozott hatótávolsága miatt 
a Nasser- csapatok az izraeli-libanoni határ 
közelében települtek, jól szervezett, mobil 
erőknek számítottak, amelyek a rakétákat sok 
esetben csak improvizált indítóállványokkal 
alkalmazták. A Hezbollah tüzérségének má
sik fajtáját a közepes- és nagy hatótávolságú 
rakéták jelentették, amelyeket Bejrút és a két 
ország határa közötti területen szétszórva tele
pítettek. Típus alapján ezek a nagyobb hatótá
volságú BM típusú rakétákat, valamint az iráni 
eredetű rakétákat (pl. Zelzal-2, Nazeat, Fajr-3, 
Fajr-5) jelentették.

Az IDF páncélozott harcjárműveinek 
és harckocsijainak leküzdését a Hezbollah

páncéltörő eszközök széles spektrumának 
beszerzésével és tömeges alkalmazásával 
kívánta elérni. A teljesség igénye nélkül, az 
alábbi páncéltörő eszközök álltak a rendelke
zésére: RPG-7, RPG-27, Metisz-M, Kornet-E 
AT-14, Milan, TO W .17 Mint az a felsorolásból 
is látszik, a különböző hatótávolságú és pán
célátütő képességű eszközök rendszeresítése 
lehetővé tette a védelem mélységben történő 
kiépítését, amelyet korábban csak a reguláris 
erők alkalmaztak.

A 2006-os háborúban a Hezbollah védel
mét három szektorra (А, В, C) osztották fel és 
20 -25  kilométeres mélységben szervezték 
meg. A határ mentén akár 7 km mélységű 
aknamezőket telepítettek, az arra alkalmas 
helyeken pedig lesállások sorát építették ki.18 
A lesállásokat úgy készítették elő, hogy ren
delkeztek mindazokkal az alcsoportokkal, 
szervezeti elemekkel (rajtaütő, biztosító, tám o
gató alcsoportok), melyeket a hasonló jellegű 
feladatok végrehajtásakor a NATO-erők is al
kalmaznak. Az út mellett elhelyezett improvi
zált robbanóeszközök (IED) hatásához hozzá
járult még a kézifegyverek és a jól irányzott és 
vezetett aknavetők tüze. Ezek együttes alkal
mazása legalább olyan hatásosnak bizonyult, 
mint az afganisztáni és iraki hadszíntéren az 
ellenállók által használt eszközarzenál.

A Hezbollah állományát kis létszámú, jól 
szervezett csoportok alkotják, amelyek pa
rancsnoki állománya nagyfokú önállósággal 
rendelkezik (hasonlóan a feladatközpontú ve
zetéshez).19 Meglepő módon a Hezbollah iráni 
fejlesztésű pilóta nélküli robotrepülőgépekkel 
(UAV) is rendelkezett, amelyek lehetővé tették 
a légi felderítés alkalmazását.20 A Hezbollah 
szervezettségét mutatja, hogy katonáinak egy 
része egyenruhát és más katonai felszerelést 
viselt, amelyek hasonlóak voltak az izraeli 
egyenruhákhoz. Az IDF első vonalban harcoló 
katonáit ez gyakran megzavarta, hiszen nem 
minden esetben volt egyértelműen azonosít
ható, hogy a látótávolságban lévő katona barát 
vagy ellenség!21

Az előzőekhez szorosan kapcsolódnak 
a technológiai képességek,22 amelyek első
sorban az IDF esetében jelentettek igazán 
korszerű eszközöket, különösen a légierő 
technikai és fegyverzeti anyagainak esetében. 
Ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk a 
Hezbollah által alkalmazott UAV-k és cirkáló
rakéták23 használatáról sem, melyek mennyi
ségük alapján nem voltak képesek döntően 
befolyásolni a fegyveres konfliktust, de puszta 
létükkel meglepték az IDF-et.

Az információ24 és a média szerepe különös 
fontosságot kap a közel-keleti konfliktusok
ban. A szemben álló felek igyekeznek a saját 
nézőpontjuknak és érdekeiknek megfelelően 
láttatni a külvilággal az eseményeket. A 2006- 
os libanoni háborúban a Hezbollah hírcsator
nái mindent megtettek annak érdekében, hogy 
a civil áldozatok viszonylag magas számáért 
az IDF-et tegyék felelőssé, amely „válogatás 
nélkül" hajtotta végre támadásait.25

A Human Right Watch (nemzetközi em
berjogi szervezet) helyszíni tudósítása alap
ján 2006. augusztus 2-án az IDF súlyosan 
megszegte a nemzetközi humanitárius jogot, 
amikor nagy számú -  katonai tevékenysé
get nem folytató -  helyi lakost ölt meg. Az 
IDF próbált arra hivatkozni, hogy a térség-
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ben tartózkodó Hezbollah-harcosok emberi 
pajzsként használták a lakosságot,26 de a 
nemzetközi közösség döntő része mégis az 
először nyilvánosságra került Human Right 
Watch riportot tekintette hitelesebbnek.27 Az 
emberek többségében mindig könnyebb 
szimpátiát ébreszteni a megtámadott, mint a 
támadó iránt, attól függetlenül, hogy milyen 
események vezettek a háború/harctevékeny- 
ség kirobbanásához. Egy Hezbollah szállóige 
szerint „Ha nem filmezted le, akkor nem is har
co ltá l!".^  Ráadásul, mivel az IDF képtelen volt 
megakadályozni/megállítani az Észak-lzrael 
elleni rakétatámadásokat,29 ezért a helyi lakos
ságban azt az érzést keltették, mintha saját 
államuk tehetetlen lenne, és nem tudná őket 
megvédeni a Hezbollah rakétáitól. A fentiekből 
is látszik: a PSYOPS, valamint az INFOOPS kö
rültekintő alkalmazása legalább olyan fontos, 
mint az ellenség legyőzése a csatatereken.

A külső (nemzetközi) szervezetek30 közül 
elsősorban az ENSZ különböző szervezetei 
(pl. UNHCR) tevékenykednek a térségben, de 
mint minden amerikai érdekeltségű területen, 
itt is megtalálható az US AID is. Ezek a nem 
kormányzati szervezetek elsősorban a hábo
rú sújtotta terület lakosságán próbálnak meg 
segíteni, illetve Libanon esetében ehhez kap
csolódik még az ország területén tizenkét me
nekülttáborban évtizedek óta élő, nagy számú 
palesztin menekült is.

A szociális, geográfiai/földrajzi környezet3' 
vizsgálata szempontjából meghatározó, hogy 
a Hezbollah számára az élőerő-veszteség 
pótlása nemcsak az Izrael ellenes libanoni la
kosságból történik, hanem az ország területén 
található tizenkét palesztin menekülttáborból 
is. Az ország instabilitásának egyik oka a kül
földi menekültek magas száma. Ezek közül a 
legfontosabb a több mint 405 000 palesztin 
menekült,32 aki évtizedek óta az „ideiglene
sen" felállított menekülttáborokban él. Ehhez 
járul még kb. 5 0 -60  000 iraki menekült is.33 Az 
előzőek figyelembevételével megállapítható, 
hogy Libanon lakossága mellett 11 százalék
nyi menekült is él az országban, akiket az ál
lam sem gazdaságilag, sem politikailag nem 
tud (még a nemzetközi közösség támogatása 
mellett sem) pacifikálni. A palesztin lakosok
nak amúgy sincsenek politikai jogai, sőt, ma
gántulajdonnal sem rendelkezhetnek Libanon
ban, ezért nem meglepő, hogy a menekültek 
között is mind magasabb a szélsőséges néze
teket vallók aránya.34

Előnytelen az ország jövője szempontjá
ból, hogy a lakosság kb. 50%-a a fővárosban 
és környékén él. A népesség ilyen típusú kon
centrációja a vidék lakosságát mindinkább 
kiszolgáltatja a szélsőséges nézetek térhó
dításának, ráadásul -  hasonlóan más bukott 
államiságé területekhez -  a vidék elvesztése 
hosszú távon megakadályozza az ország sta
bilizálását, mert a rendvédelmi erők erőforrá
sainak jelentős részét leköti az elvesztett terü
letek visszaszerzése.35

A regionális és globális kapcsolatok36 vizs
gálata során megállapítható, hogy a különbö
ző országok és nemzetközi szervezetek mind 
a saját érdekeiket próbálják érvényesíteni 
Libanonban, ezzel pedig nem megoldják, ha
nem konzerválják, sok esetben eszkalációhoz 
vezető módon növelik az ország kiszolgál
tatottságát, miközben a helyi lakosság ér
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dekeivel senki sem törődik, vagy csak olyan 
mértékben, amennyire az szükséges saját 
céljaik eléréséhez. Libanon esetében az egyik 
oldalon ezek a külső tényezők Szíria -  amely 
sok esetben még ma is a saját tartományá
nak tekinti az országot -  és Irán, amelyek a 
Hezbollah megalakulásától kezdve pénzzel, 
fegyverrel és katonai szakértőkkel támogatják 
a felkészülésüket. Bizonyos források szerint a 
Hezbollah dél-libanoni állásainak megterve
zésében és kiépítésében észak-koreai „ön
kéntes” katonai tanácsadók is részt vettek.37 
Részben az észak-koreai tanácsadók segítsé
gének köszönhetően, a Hezbollahnak sikerült 
kiépítenie föld alatti fegyverraktárakat, megfi
gyelőposztokat, sőt, akár századméretű (meg
tévesztő, fő- és tartalék) támpontokat is. Nem 
egy esetben föld alatti rakétaindító-állásokat 
alkalmaztak, amelyek hidraulikus lifttel szinte 
csak a kilövés időtartamára emelkedtek a föld 
felszínére.38

Az izraeli nemzeti akarat39 sebezhetőségét 
jól mutatja Hasan Nasrallah kijelentése, amely 
szerint „Izrael Achilles-sarka az izraeli társa
dalom maga".40 A felismerés, amely szerint 
az izraeli lakosság sebezhetőségét a katonai 
és polgári élőerő-veszteségek adják, jelentős 
mértékben meghatározták a Hezbollah által 
követett harceljárásokat. 2006-ban nem vé
letlenül ragaszkodtak az izraeli lakosság elleni 
különböző típusú rakétatámadások fenntartá
sához.

A rendelkezésre álló idő41 mindkét fél szá
mára kevés volt. Az izraeli fél mindenképpen 
el akart kerülni egy elhúzódó háborút, hiszen
-  mint az a háború folyamán bebizonyosodott
-  a szemben álló fél mindent megtett annak 
érdekében, hogy ne csak az arab országo
kat, hanem a nemzetközi közösség (különö
sen az ENSZ BT) tagjait legalább jóindulatú 
semlegességre bírja. A Hezbollahnak szintén 
érdekében állt, hogy elkerülje az elhúzódó 
háborút, mert bár -  nem állami szereplőtől 
szokatlanul -  jelentős hadianyag-készletek
kel rendelkezett, de nem kockáztathatta meg 
annak a lehetőségét, hogy elveszítse az előző 
hat évben kiképzett állománya döntő részét. 
A háború kezdetén az izraeli légierő sikere
sen megsemmisítette a Hezbollah több mint 
50, nagy hatótávolságú rakétakilövő állását.42 
A fentiekből megállapítható: az IDF mindent

megtett az ellenség kulcsfontosságú eszköze
inek minél gyorsabb megsemmisítése érdeké
ben. Ez azonban csak az előzetesen felderített 
célpontok esetén volt lehetséges.

Gazdasági lehetőségek43 területén egyér
telműen Izrael állam volt előnyben, de hason
lóan Szomáliához, itt is fennállt a lehetősége 
annak, hogy az ellenség tűzfegyvereinek kon
centrált tüze használhatatlanná tehet, avagy 
megsemmisíthet egy több százezer/millió 
dollár értékű haditechnikai eszközt (az élőerő
veszteségről nem is beszélve).

A 3 4  NAPOS HÁBORÚ NÉHÁNY FONTOSABB 
ÖSSZECSAPÁSA,TAPASZTALATAI

2006. július 12-én az izraeli-libanoni határ 
mentén a 105-ös járőrposztnál feladat-végre
hajtásra készültek izraeli tartalékos erők; ez 
volt az utolsó feladatuk, m ielőtt véget ért volna 
a kiképzésük. A rutinfeladatnak induló járőrö
zést mindenféle eligazítás és drill nélkül kezd
ték meg. Ezzel nemcsak az érvényben lévő 
állandó műveleti utasításukat sértették meg, 
hanem a lehetőségét is kizárták annak, hogy 
egy esetleges harcérintkezés esetén hatéko
nyan felvegyék a küzdelmet az ellenséggel. A 
két HMMWV terepjáróból álló konvojt egy IED 
robbanása állította meg, majd rögtön ezt köve
tően több páncéltörő gránát is becsapódott a 
járművekbe. Ennek következtében három ka
tona azonnal meghalt, négy pedig megsebe
sült. A négy sebesült közül kettőt a Hezbollah 
harcosok kimentettek az égő autókból, majd 
visszavonultak velük Libanonba.44 A két se
besült katona elrablásával vette kezdetét a 34 
napos háború.

Mint az a fentiekből is látható, az észak-iz
raeli határ mentén szolgáló tartalékosok egy 
része nem vette elég komolyan a feladatát, 
úgy gondolták, az utolsó járőrfeladat során 
már nem történhet semmi gond. Súlyos téve
désük és a parancsnok m ulasztása katonaha
lálhoz, két harcos fogságba eséséhez, illetve 
közvetve az elmúlt időszak legintenzívebb 
arab-izraeli összecsapásához vezetett.

A Hezbollah több esetben is kitartóan és 
sikeresen tudta megtartani a fontosabb terep- 
szakaszokat. Az egyik ilyen eset, amikor az 
Avivim és Marun ar Ras települések között a 
védők több mint 12 órán keresztül feltartóztat-
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ták az izraeli harckocsikat és az őket kísérő gé 
pesített gyalogságot. Marun ar Ras környékén 
az amúgy is heves harcok során a Hezbollah 
gyakran helyiségről-helyiségre vonult vissza, 
ezzel majdnem 7 órán keresztül feltartóztat
ta az IDF-et. Bint Jbeilnél négynapos küzde
lem után sikerült a támadóknak elfoglalniuk a 
Hezbollah állásait.45

2006. augusztus 12-én a 401-es páncélos
dandár 24 harckocsija átkelésbe kezdett Wadi 
Saluki település közelében. Mozgás közben az 
élen haladó két harckocsinak meg kellett állnia, 
mert egy összeomlott épület állta az útjukat. 
Amint megkezdték a kerülőút keresését, egy 
nagy erejű IED robbant fel mellettük. Rögtön 
ezután egy Komét lézerirányítású páncéltörő 
rakéta találta el a századparancsnok Merkava 
típusú harckocsiját, és megölte a teljes sze
mélyzetet. Másodperceken belül hatalmas 
mennyiségű páncéltörő rakéta csapódott be a 
menetoszlop összes járművébe, ezért a sze
mélyi állomány nem is igazán tudta felmérni az 
indítások helyszíneit, felállítani a leküzdendő 
célok fontossági sorrendjét stb. Visszaemléke
zések szerint a harcjárművek közül egyik sem 
próbálta meg füsttel álcázni magát.46

Mint az a fentiekből is látszik, a Hezbollah 
szakított a nem állami szereplőktől hadtörté
nelmi tapasztalatok alapján elvárható tevé
kenységgel, azzal, hogy a területek m egtar
tását választották. Szintén fontos különbség a 
korábbiakhoz képest, hogy a Hezbollah nem 
tért ki a -  helyi szinten -  döntő fontosságú ösz- 
szecsapások elől.47

A háború során az izraeli fél 119 katonát 
és 43 civilt vesztett, valamint 300 000 lakosát 
ideiglenesen kitelepítették. A Hezbollahnak 
saját bevallása szerint 250 fő volt -  izraeli 
adatok szerint 600 -  a vesztesége. A libanoni 
lakosságot ért veszteségről még m egbízha
tatlanabbak az adatok. Az izraeli légierő b izo
nyíthatóan több alkalommal is a libanoni civil 
infrastruktúrát támadta, mert ettől azt várta, 
hogy a helyi lakosságot sikerül szembefordíta
nia a Hezbollahhal,48

Az IDF-nél 2006. áprilisban lépett hatályba a 
fegyveres erők új doktrínája (három hónappal a 
második libanoni háború kezdete előtt!), amely 
amerikai minta alapján a hatásalapú m űvele
teket (effect based operations, továbbiakban: 
EBO) helyezte a tervezés középpontjába.

A vonatkozó doktrína helyességének vagy 
helytelenségének megítélése nem e sorok 
szerzőjének feladata, de magas rangú izraeli 
katonai szakértők háború utáni nyilatkozatai 
alapján az új doktrína annyira bonyolult és á l
talános megállapításokat tartalmaz, hogy még 
a tapasztaltabb tisztek nagy része sem teljesen 
értette a lényegét. Ehhez járult hozzá még az 
a téves elképzelés, hogy a légierő precíziós 
légicsapásai szükségtelenné vagy csak mini
málissá teszik a szárazföldi erők alkalmazásá
nak szükségességét (pl. különleges műveleti 
erők). Ez a légierő felállítása óta folyamatosan 
vissza-visszatérő téveszme 2006-ban az IDF- 
nél teljesen elfogadottnak számított. Ebben 
nagy szerepe volt Dán Halutz tábornoknak, aki 
az adott időszakban az IDF vezérkari főnöke 
volt. Halutz tábornok 2005. júniusi kinevezé
sekor az első vezérkari főnök volt, aki a légierő 
kötelékéből érkezett. Ezt követően kezdték ki
dolgozni a fent említett doktrínát, amelyben vi
tathatatlan volt a légierő szerepének túlsúlya. A

K i l ő t t  iz r a e l i  h a r c k o c s i

költségvetési takarékosság során szinte folya
matosan a szárazföldi erők rovására erősítették 
a légierő képességeit, felszerelés és kiképzett
ség tekintetében ez sokszor nemcsak a tarta
lékos, hanem a reguláris erőknél is érzékelhető 
volt. Pénzügyi takarékosságból például 2006 
nyaráig a harckocsi-zászlóaljak parancsnokai
nak legalább harmada még soha nem vezetett 
éjszakai meneteket!49 Közben megfeledkeztek 
a hadtörténelem egyik régi nagy igazságáról: a 
területek megszerzésére és megtartására csak 
a szárazföldi erők képesek.

Részben a W inograd-jelentés50 hatásá
ra, 2007 nyarára Dán Halutz tábornok helyett 
Gabi Ashkenazi altábornagyot nevezték ki 
vezérkari főnökké, illetve Simon Perez helyett 
Ehud Barak vette át a védelmi tárca irányítását.

Ashkenazi tábornok 2007 szeptemberére 
kidolgozta a „Teffen 2012” nevű tervet, amely
nek eredményeként az izraeli védelmi erők 
deklaráltan visszatértek a korábban sikeresen 
alkalmazott villámháborús elképzelésekhez: 
„döntő fontosságú a szárazföldi manővere
ző képesség, amely a nehéz harckocsikon, 
páncélozott harcjárműveken, támadó helikop
tereken, kis magasságú pilóta nélküli robotre
pülőgépeken és szállítógépeken alapul". Az 
előzőeket egészítik ki a légierő nagy pontossá
gú légicsapásai, a különböző felderítőelemek 
hatékony és pontos alkalmazása, valamint a 
hadianyagok nagy mennyiségű felhalmozása 
a különböző raktárakban.51

Az izraeli szárazföldi erők intenzívebb ki
képzésbe kezdtek mind a reguláris, mind 
pedig a tartalékos állomány esetében. A már 
korábban is említett 401. páncélosdandár állo
mánya 12 hetes kiképzésen vett részt a Negev- 
sivatagban, annak érdekében, hogy kiküszö
böljék a Wadi Saluki település mellett feltárt 
hiányosságokat. Felszerelés tekintetében több 
ezer darab új kerámiabetétet, repeszálló m el
lényt, éjjellátó eszközt szereztek be a katonák 
számára.52

A 2006-os libanoni háború alapján az IDF- 
ben is levonták a tapasztalatokat, miszerint a

hidegháború vége óta csökkent ugyan a ha
gyományos értelemben vett háborúk száma, 
de nem lehet egy ország védelmét egyolda
lúan különböző intenzitású békeműveletek ta
pasztalatai alapján megszervezni. Gondoljunk 
csak a Szomáliái vagy iraki tapasztalatokra, 
amikor a helyzet eszkalálódásával minden 
hadszíntéri parancsnok azonnal harckocsik, 
harcjárművek és tüzérségi eszközök nagyszá
mú bevetését kérte, mert csak a fegyverrend
szerek együttes alkalmazása lehet képes az 
ellenség legyőzésére egy magas intenzitású 
konfliktus esetén.

A megállapítás ugyanúgy igaz az aszim
metrikus hadviselés esetén is, hisz a külön
böző típusú MRAP53 eszközök rendszeresí
tése és alkalmazása önmagában még nem 
elegendő az ellenség legyőzéséhez, ahhoz a 
fegyvernemek és szakcsapatok már említett 
összekovácsoltsága és összehangolt alkal
mazása szükséges.

Napjaink tapasztalatai, illetve a feltárt 
fontos tanulságok azt bizonyítják, hogy az 
aszimmetrikus hadviselés a rendelkezésre álló 
eszközök jóval szélesebb skálájának alkalma
zását követeli meg, és ezeknek csak egy szűk 
szeletét jelenti az általam korábban bemutatott 
kinetikai eszközpark. A felkelők elleni művelet 
(aszimmetrikus ellenfél) során a sikerhez nél
külözhetetlen a taktikai, operatív és stratégiai 
eszközpark összhangja.

Tűz!
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A Hezbollah 2006-os háborúban nyújtott 
teljesítményének egyik legfontosabb eleme a 
meglepetés volt: képes volt a saját erők felké
szítése során ötvözni a gerilla „üss és fuss!" 
taktikát, illetve a konvencionális háborúk eljá
rásait, és mindezt az IDF ellen a gyakorlatban 
is tudta alkalmazni.64

Visszaemlékezések szerint a Hezbollah 
harcosai gyakran indítottak akár szakaszere
jű ellenlökéseket az elfoglalt terepszakaszok 
visszaszerzéséért, valamint előfordult, hogy az 
izraeliek által megtisztított területekre visszaszi
várogtak, és hátba támadták őket. Ennek talán 
legjellegzetesebb példája a 2006. július 20-án 
Marun ar Ras környékén zajló harcok voltak, 
ahol a Hezbollah erői szakaszerejű ellenlökést 
indítottak egy kulcsfontosságú terület vissza
szerzése érdekében. A támadó csoportosítás 
sikerét egy támogatócsoport tevékenysége 
egészítette ki, ezzel is jelezve: ők is megtanulták 
a tűz és mozgás összhangjának fontosságát. 
Bint Jubayl-nál a 40-60 fős ellentámadásban 
részt vevő csoport nemcsak a tűz és mozgás 
összhangjára helyezett nagy hangsúlyt, hanem 
a főcsapás iránya mellett mentesítő/kiegészítő 
támadásokat is indítottak.55

Meglepő módon a Hezbollah-erők nagyon 
gyenge lőkészséggel rendelkeztek -  legalább
is a kézifegyverek vonatkozásában. Ezeket 
elsősorban az izraeli katonák megzavarására 
használták, miközben az IED-ek, páncéltörő 
és aknavető fegyverek tűzével sikeresen pusz
tították az ellenséges célokat.56

A Hezbollah sikereinek titka nem csupán a 
mélységben megszervezett védelemben és a 
parancsnokok magas szintű önállóságában 
rejlett, hanem a jól megszervezett tűzrend- 
szerekben és abban a lakott területen vívott 
harc során különösen hatékony eljárásban, 
amelyben szétválasztották a harckocsikat és 
a gyalogságot, majd külön-külön megütköztek 
ve lük .57 Ennek eredményeként kb. 40 izraeli 
harckocsi sérült meg, összesen 30 fő halálát 
okozva. A harcok hevessége alapján talán ez 
a szám nem tűnik túl magasnak, de ha figye
lembe vesszük, hogy mindez a 119 fő összes 
IDF-veszteség 25%-a, akkor máris árnyaltabb 
képet kapunk...58

Az izraeli politikai és katonai vezetés téves 
helyzetértékelését mutatja, hogy nem mérte 
fel helyesen a szemben álló fél erejét. Utólag 
megállapítható: nem biztos, hogy megérte fel
vállalni egy katonai összecsapást az elrabolt 
katonákért. Diplomácia és különleges műve
leti erők alkalmazásával is elérhettek volna 
hasonló eredményeket. A 2006-os konfliktus 
egyértelmű győztese a Hezbollah volt, amely 
megerősödve került ki a háborúból. Különö
sen a helyi lakosságon belül sikerült növelnie 
a népszerűségét, és mind gyakrabban tekin
tenek rá, mint az Izraellel szembeni ellenállás 
jelképére.59

Az Andre Bou Maachar alezredes által ké
szített tanulmány szerint a libanoni konfliktus 
megoldásához a következő feltételek szüksé
gesek:

-  nemzetközileg elismerni az ország jogát 
az önvédelemhez;

-  Libanon szuverenitásának elismerése és 
tiszteletben tartása;

-  az országon belüli megbékélés, valódi 
együttműködés a vallási/etnikai csoportok kö
zött, a külföldi befolyás elutasítása;

-  külföldi erők kivonulása a libanoni terüle
tekről (pl. Sheeba farmok);

-  a Hezbollah lefegyverzése, ami semmi
képpen sem valósulhat meg erőszakos úton, 
sokkal inkább a fegyveres szervezetekbe tör
ténő integrálásával.60

Mint az a fentiekből is látható, a feltételek 
tartalm azzák mindazokat a pontokat, amelye
ket az ENSZ BT 1701-es határozata is javasol 
a problém a megoldása érdekében. A nemzet
közi közösség mégsem tartja és tartatja be a 
benne foglaltakat.

Figyelembe véve a m ásodik libanoni há
ború óta eltelt időszak eseményeit, valamint a 
Hezbollah mind magasabb fokú beágyazódá
sát az ország gazdasági és politikai életébe, 
véleményem szerint a nem túl távoli jövőben 
számolni kell egy harmadik libanoni háború le
hetőségével, amelyben az egyik döntő ténye
ző a Libanoni Fegyveres Erők szerepvállalása 
lesz.
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