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SIŁY SPECJALNE PRZECIWKO ZAGROŻENIOM
HYBRYDOWYM. CSM FARIS: POLSKA MOŻE
WESPRZEĆ KRAJE BAŁTYCKIE [SKANER
DEFENCE24]
Rosja prowadzi na Ukrainie wojnę niekonwencjonalną, może próbować zrobić to samo w
państwach bałtyckich. Polska musi w tym kontekście przeanalizować swoją potencjalną
rolę i przewidzieć wykorzystanie własnych sił specjalnych do pomocy innym krajom –
powiedział w programie SKANER Defence24 były Command Sergeant Major US Special
Operations Command, James C. Faris. Zwalczanie zagrożeń hybrydowych, podobnie jak na
przykład przeciwdziałanie terroryzmowi wpisują się w podstawowe misje sił operacji
specjalnych (tzw. SOF Core Activities), jest realizowane na bazie obowiązującej doktryny.

Czy Rosja kiedykolwiek ponownie spróbuje tego (co zrobiła na Krymie
– przyp. Defence24.pl)? Możliwe. Putin jest tu wielką niewiadomą. Jak się
na to przygotować? Jest to zadanie zdecydowanie dla sił specjalnych.
Jeżeli (przeciwnik - red.) zamierza się by użyć, jak zrobiła to Rosja, taktyki
surogatów, czyli rzekomej mniejszości, która rzekomo jest prześladowana
przez populację lokalną, to jak sobie z tym poradzić? Jest to wojna
niekonwencjonalna, więc w tym zakresie istnieje już odpowiednia
doktryna. Myślę, że państwa powinny szkolić się, przygotować do tego, by
posiadać własne siły przeciwko piątej kolumnie.
James C. Faris, były Command Sergeant Major US Special Operations Command

James C. Faris zaznaczył, że siły specjalne mogą odegrać istotną role w obronie przeciwko
niekonwencjonalnej agresji, podobnej do tej, jaką Rosja zastosowała na Krymie. Podkreślił, że polskie
jednostki specjalne mogłyby zostać wykorzystane do wsparcia innych państw w przeciwdziałaniu tego
typu zagrożeniom.

Polska musi przeanalizować swoją potencjalną rolę, jeżeli nagle, takie
rzeczy zaczęłyby dziać się u waszych sąsiadów. Macie tu siły zdolne do
prowadzenia tego typu działań, niezależnie czy chodzi o uzupełnienia,
szkolenia, niezależnie od typu aktywności. Możecie (w tym kontekście –
red.) przewidzieć wykorzystanie własnych sił specjalnych w charakterze
środka pomocy dla innych krajów.
James C. Faris, były Command Sergeant Major US Special Operations Command

James C. Faris w programie SKANER Defence24 zwrócił również uwagę na znaczenie szerzej
rozumianej współpracy międzynarodowej w działaniach amerykańskich sił operacji specjalnych w
wymiarze globalnym. Podkreślił, że jednostki podległe US SOCOM zapewniały wsparcie między innymi
w zwalczaniu terroryzmu nie tylko w Iraku i Afganistanie, ale też na przykład na Filipinach.
Wizyta CSM Farisa, podczas której przygotowano materiał, została zorganizowana przy współudziale
Defence24.pl.
Podstawowe misje Sił Operacji Specjalnych (tzw. SOF Core Activities) wyznaczają obszary działań,
które zgodnie z obowiązującą doktryną mogą wykonywać wojska specjalne. Zaliczają się do nich
działania bezpośrednie (Direct Action), rozpoznanie specjalne (Special Reconnaissance), działania
niekonwencjonalne (Unconventional Warfare), wsparcie budowy zdolności obronnych kraju
partnerskiego (Foreign Internal Defense), współpracę z podmiotami cywilnymi (Civil Aﬀairs
Operations), zwalczanie terroryzmu (Counterterrorism), operacje wojskowego wsparcia
informacyjnego (Military Information Support Operations), zwalczanie proliferacji broni masowego
rażenia (Counter-proliferation of Weapons of Mass Destruction), organizowanie, szkolenie i
przygotowywanie komponentów sił krajów partnerskich (Security Force Assistance), działania
przeciwpartyzanckie (Counterinsurgency), odbijanie i ratowanie zakładników (Hostage Rescue and
Recovery) oraz wsparcie pomocy humanitarnej (Foreign Humanitarian Assistance).
James C. Faris pełnił służbę w amerykańskich formacjach specjalnych od 1984 roku. Jego pierwszą
jednostką był 75th Ranger Regiment, następnie służył w 3. Batalionie 5th Special Forces Group. Od
1990 do 2008 roku pełnił służbę w 1st SFOD-D Special Forces Operational Detachment-Delta (często
zwanej jako Delta Force). Sprawował między innymi funkcję Command Sergeant Major jednostki 1st
SFOD-D. W 2008 roku został na stanowisko Command Sergeant Major Joint Special Operations
Command, a w 2011 roku – Command Sergeant Major US Special Operations Command.
James C. Faris brał udział w misjach UNOSOM II w Somalii, Iraqi Freedom w Iraku i Enduring Freedom
w Afganistanie. Brał udział w wielu akcjach bojowych. Uczestniczył też w planowaniu operacji Neptune
Spear, która doprowadziła do likwidacji Osamy Bin Ladena w Pakistanie. Odznaczony między innymi
Defense Superior Service Medal (Medalem Departamentu Obrony za wzorową służbę), Legion od Merit
(Legią Zasługi), siedmioma Brązowymi Gwiazdami i jednym Purpurowym Sercem.
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