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Distrugerea unei zone urbane pentru a o salva nu ar trebui să fie o opțiune pentru nimeni!

Fiecare epocă își are războaiele sale. Războiul este nu doar un 
fenomen social, ci mai degrabă un rezultat al politicii, istoria 

confirmând că, în general, războaiele au fost folosite pentru a corecta sau 
a impune anumite decizii politice.

În fiecare etapă importantă din istoria omenirii, s-au purtat „războaie 
clasice” pentru acele vremuri, iar noutatea fiecărui război a fost rezultatul 
dezvoltării economice a societății la momentul respectiv și aplicării 
marilor descoperiri ale omenirii în dezvoltarea de arme perfecționate, 
cu caracteristici îmbunătățite, care au influențat în mod decisiv soarta 
confruntărilor militare.

Războiul este un fenomen complex, care cunoaște o extindere dinamică, 
atât pe verticală, cât și pe orizontală. Astfel au apărut noi forme de război, 
de la războiul de gherilă la războiul informațional, de la războiul geofizic 
la războiul asimetric sau atipic, de la războiul total la războiul bazat pe 
rețea. Conflictele militare postbelice arată că, oricât de „periferic”, „local” 
sau „limitat” ar fi etichetat un astfel de conflict, interdependențele politice, 
economice, culturale și militare globalizează rapid interesele și consecințele 
sale. Așa se face că dinamica războiului a devenit una extrem de complexă 
în era digitalizării și a informației fără frontiere. 

Oricare ar fi tipul de război, mecanismele care declanșează situații 
de conflict, unele ascunse sau disimulate în realități ce pot fi declarate ca 
atare, polarizează interese ale unor centre de putere. Sprijinul acestora 
acordat unora dintre protagoniști generează dezechilibre/asimetrii, 
deschizând larg calea ingerințelor pentru dobândirea de privilegii fățișe 
sau camuflate, consolidează și lărgesc poziții dominante care, în fapt, pot 
să fie cauzele adevărate ale unor noi conflicte și ale persistenței în timp a 
celor manifeste.

Istoria recentă, inclusiv actuala „operație militară specială” din 
Ucraina, ne arată că, deși suntem în secolul XXI, orice formă 

de război, inclusiv cel clasic, este posibilă și că, într-un război, se va 
regăsi, într-o anumită măsură, și lupta urbană. O bază largă de analiză 
istorică, demografică, socio-politică și militară face acest fapt foarte clar.  
Ca urmare, armatelor trebuie să li se ceară să fie pregătite și să conducă 
atât operațiuni de ofensivă urbană, cât și operațiuni de apărare. Plecând 
de la opinia teoreticienilor militari că apărarea este cea mai puternică 
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formă de luptă, există multe motive pentru care o armată ar trebui să 
adopte tactica apărării într-o campanie – pentru a crea condiții necesare 
ofensivei și pentru a recâștiga inițiativa, pentru a distruge inamicul 
definitiv, pentru a păstra în control un teren decisiv sau, pur și simplu, 
pentru a încetini avansul unei forţe superioare tehnologic și numeric. Pe 
de altă parte, o apărare urbană bine planificată și construită ar putea 
determina succesul sau eșecul atingerii unui obiectiv strategic și ar putea 
influența rezultatul unui război.

Motivul principal pentru care marile orașe din ziua de azi 
sunt vulnerabile la conflicte este determinat de faptul că reprezintă  
centre-cheie ale societății, deci au valoare strategică. Ca repere centrale ale 
societății, ale puterii, ale activității economice, ale instituțiilor sociale, ale 
istoriei și ale culturii și o întruchipare a identităților naționale, controlul 
orașelor și al locuitorilor acestora este văzut ca fiind critic din punct de 
vedere strategic de către beligeranți. În al doilea rând, creșterea rapidă 
a urbanizării întărește și valoarea strategică a orașelor. În prezent, la 
nivel global, mai mulți oameni trăiesc în zonele urbane mai degrabă 
decât în medii rurale. Odată cu dezvoltarea pe verticală a orașelor, a 
crescut și densitatea populației, centrele urbane devenind din ce în ce 
mai aglomerate, complexe și interdependente. În al treilea rând, poate fi 
strategia beligeranților care să atragă luptele într-o zonă urbană. Terenul 
fizic și factorul uman al unui oraș pot oferi avantaje apărătorului și pot 
atenua superioritatea tehnologică a unui adversar mai puternic. La fel de 
bine, atacatorii pot încerca, de asemenea, să blocheze apărătorii într-un 
oraș și pot recurge la o tactică de asediu pentru a le zădărnici scăparea. 
Oricum ar fi, pe fundalul haotic al orașelor aflate în conflict, se creează o 
serie de provocări umanitare, juridice și militare, precum și modalități de 
a le depăși.

Lupta urbană este, fără îndoială, una dintre cele mai intense și 
distructive tactici de război. Este devastator pentru populația civilă, 
pentru răniți și bolnavi și pentru cei privați de libertate; este, de asemenea, 
extrem de provocator pentru atacator și apărător. Bătăliile urbane sunt 
atât de pline de pericole, încât nu este de mirare că unii militari ar putea 
încerca să le evite. Câmpul de luptă urban este multidimensional. Spre 
deosebire de alte medii, cum ar fi zonele împădurite sau muntoase, terenul 
urban conține caracteristici unice, care permit o apărare foarte puternică 
și letală. Densitatea, construcția și complexitatea terenului fizic creat de 
om în zonele urbane le permit soldaților să utilizeze sau să modeleze rapid 
mediul pentru a consolida și mai mult un plan de apărare. Aceste planuri 
ar trebui să urmărească formarea unor breșe în dispozitivul adoptat de 
atacator, să separe forțele inamicului, să limiteze capacitatea atacatorului 
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de a manevra, să anihileze tehnologiile militare precum informațiile, 
supravegherea și capacitățile de recunoaștere, loviturile aeriene, să 
maximizeze surpriza și fie să învingă atacatorii, fie să se câștige timp 
pentru alte acțiuni tactice, operaționale și strategice.

Câmpul de luptă urban necesită, de asemenea, o mare intensitate 
de resurse, atât în ceea ce privește eforturile de a învinge inamicul, cât 
și eforturile de a respecta imperativele umanitare, cum ar fi stabilirea 
rutelor de evacuare sigure pentru civilii care doresc să plece voluntar, 
asigurând nevoile civililor strămutați, oferirea de îngrijiri medicale 
civililor și combatanților răniți deopotrivă, manipularea rămășițelor 
umane și curățarea munițiilor neexplodate. Aceste provocări îi confruntă 
pe comandanți cu un set complex de dileme, în special în măsura în care 
se referă la comandă, control, comunicare și informații, supraveghere 
și recunoaștere. De exemplu, terenul și multitudinea de actori care își 
desfășoară activitatea în cadrul acestuia pot îngreuna efortul comandanților 
operaționali să influențeze direct bătălia tactică odată ce aceasta a început. 
Iar aceste provocări pot fi, uneori, exacerbate atunci când operațiunile 
urbane sunt desfășurate alături de forțele de rezistență, coaliții și forțe 
partenere. Din cauza acestor dileme, este obișnuit ca subordonaților să li 
se permită să lupte în mod descentralizat în timpul operațiunilor urbane, 
fie singuri, fie în grupuri mici și să ia decizii cheie în mod independent 
și fără consiliere. Cu toate acestea, odată cu descentralizarea autorității 
vine o mare responsabilitate. Printre altele, comandanții de nivel superior 
trebuie să se asigure că liderii și militarii lor subordonați sunt pregătiți, 
instruiți și echipați pentru a lua decizii și a-și conduce operațiunile într-
un mod corect din perspectivă juridică și umanitară. Prin urmare, luptele 
în orașe prezintă beligeranților mai multe provocări legale, morale și din 
punct de vedere al strategiei adoptate. 

Rănirea și decesul în rândul civililor și daunele provocate civililor și 
altor obiective protejate au loc la o scară dramatică. De prea multe ori, 
locuitorii sunt lipsiți de hrană, apă, canalizare, electricitate și îngrijire 
medicală. Reducerile la aceste nevoi de bază sunt agravate atunci când 
orașele sunt asediate, când organizațiilor umanitare imparțiale li se 
interzice accesul la populația civilă sau când conflictele urbane devin 
prelungite.

În timp ce unii civili pot fi împiedicați să părăsească o zonă asediată, 
luptele în centrele urbane duc deseori la deplasări în masă, schimbând 
permanent peisajul și țesutul social al multor orașe din întreaga lume. 
Civilii nu au de ales decât să fugă și o fac punându-se în mare pericol ei 
înșiși. Aceștia pot fi vizați sau chiar prinși în focuri încrucișate, maltratați 
de părțile implicate în conflictul armat și separați de membrii familiilor lor. 
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Odată ce luptele s-au încheiat, munițiile neexplodate și alte forme 
de contaminare rezultate în urma bombardamentelor, precum și 
lipsa serviciilor esențiale împiedică multe persoane strămutate să se 
întoarcă, adesea, după ani de zile. Multe dintre aceste consecințe nu sunt 
caracteristici unice pentru războiul purtat în orașe, dar ele apar la o scară 
semnificativ mai mare în războiul urban, din cauza densității uriașe a 
populației și a obiectivelor civile și ca urmare a numărului persoanelor 
strămutate, a tacticilor și a armelor folosite de către beligeranți.

Prin urmare, doctrina și pregătirea războiului urban trebuie să fie 
realiste. Spre exemplu, infanteria marină a SUA se antrenează în poligoane 
cu destinație specială MOUT (Military Operation In Urban Terrain), iar 
britanicii din cadrul Royal Marines Commandos se antrenează conform 
doctrinei FIBUA (Fighting In Built Up Areas). Ar trebui să se pună 
accent pe pregătirea trupelor pentru modurile în care prezența civilă la 
scară largă are impact asupra operațiunilor, stabilirii/alegerii țintelor 
(obiectivelor) sau asupra altor aspecte ale luptei și, invers, asupra modului 
în care războiul urban afectează orașele și populația acestora. În special, 
luarea măsurilor de precauție pentru a evita sau cel puțin a minimiza 
victimele civile și daunele aduse bunurilor civile trebuie să fie prioritară, 
ca o componentă integrantă a oricărui program de antrenament de luptă 
urbană. Forțele armate trebuie să aibă capacitatea de a înțelege, anticipa 
și atenua varietatea de efecte dăunătoare pe termen lung pe care războiul 
urban le provoacă locuitorilor orașului, inclusiv strămutarea, lipsa 
accesului la serviciile esențiale sau pierderea mijloacelor de trai și modul în 
care astfel de riscuri pot fi amplificate prin tactici militare precum asediile. 

De asemenea, militarii trebuie să fie instruiți pentru a identifica 
riscurile și oportunitățile și pentru a asigura mai bine respectarea 
drepturilor omului în timpul operațiunilor militare asociate. Nu trebuie 
uitat că, odată pornită acțiunea, dacă regulile, tacticile și procedurile 
specifice luptei urbane nu sunt foarte bine cunoscute, iar moralul/psihicul 
atacatorilor nu este unul solid și adaptat situației și specificului luptei în 
localități, este foarte posibil să se ajungă, foarte ușor, la excese, abuzuri 
sau chiar atrocități.

Pentru a evita distrugerile și tragediile în rândul populației civile, 
comandantul ar trebui, în primul rând, să modeleze câmpul de luptă 
la nivel strategic, operațional și tactic într-un mod care să minimizeze 
luptele urbane, favorizând strategiile și tacticile care să atragă lupta 
în afara orașelor în măsura posibilului. În al doilea rând, în conflictele 
recente s-a observat o reapariție a asediilor și a altor tactici de încercuire.  
Astfel de tactici ridică multe probleme juridice, politice și umanitare. 
Astăzi, asediile sunt legale numai atunci când sunt îndreptate exclusiv 
împotriva forțelor armate ale unui inamic. Situația civililor lipsiți de provizii 
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esențiale pentru supraviețuirea lor într-o zonă asediată nu mai poate fi 
folosită de o parte asediatoare ca mijloc legitim de a-și supune inamicul. 
Implementarea mai multor reguli care decurg din principiul precauției 
impune, de asemenea, ambelor părți să permită civililor să părăsească 
zona asediată ori de câte ori este posibil. În al treilea rând, toți beligeranții 
care planifică și decid asupra atacurilor într-o zonă urbană, asediată sau 
nu, trebuie să știe să anticipeze efectele directe și indirecte ale atacurilor 
lor. Aceasta include o înțelegere a vulnerabilităților, punctelor forte și 
rezilienței populației, bazată pe o evaluare multidisciplinară centrată pe 
oameni. Beligeranții trebuie să țină seamă în special de caracteristicile 
specifice, vulnerabilitățile și interconectarea infrastructurii și serviciilor 
civile urbane critice esențiale pentru supraviețuirea civililor (de exemplu, 
apă, canalizare, electricitate și îngrijire medicală). 

Expertiza organizațiilor umanitare, care lucrează în prima linie 
pentru a răspunde la consecințele războiului urban, ar putea fi deosebit 
de utilă din punct de vedere informativ pentru beligeranți și comandanți 
atunci când planifică operațiuni militare, precum și atunci când promulgă 
îndrumări și proceduri standard de operare, pentru a anticipa și a evita 
provocarea unor astfel de vătămări civile.

Nu în ultimul rând, beligeranții trebuie să poată recunoaște când 
un atac într-o zonă urbană va încălca interdicțiile privind atacurile 
nediscriminatorii sau disproporționate și trebuie să se abțină de la astfel 
de atacuri. 

În concluzie, aglomerările urbane avantajează beligeranții aflați 
în apărare și/sau pe cei care dispun de o dotare inferioară, atât 

calitativ, cât și cantitativ. Efectele de imagine și de război informațional 
ale unor acțiuni întreprinse de acestea în mediul urban le vor fi extrem de 
favorabile.  

În ciuda tuturor eforturilor posibile care ar trebui fi făcute pentru a evita 
lupta urbană, nu putem ignora faptul că existența conflictelor armate în 
zonele populate va continua și în viitor. Pentru mulți, numele de Groznâi, 
Alep, Mosul, Sana’a și, mai nou, Mariuopol sau Harkov evocă imagini 
de devastare și dezolare a orașelor odinioară istorice și impunătoare și 
de moarte, răni și suferință în rândul populației. Asemenea consecințe 
umanitare devastatoare ar trebui să ne pună pe gânduri și să îi determine 
pe posibilii beligeranți să analizeze cum să se asigure că protecția civililor 
se află în centrul tuturor operațiunilor urbane și dacă este necesară o 
schimbare a mentalității cu privire la modul în care abordează astfel de 
operațiuni. Nu trebuie să uităm că întotdeauna trebuie să învățăm din 
istorie și că nu trebuie să repetăm greșelile trecutului. Distrugerea unei 
zone urbane pentru a o salva nu ar trebui să fie o opțiune pentru nimeni!




