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Abstract. The article seeks to explore the interaction between black swan
type of events and the exceptions from the principle of prohibition of the use
of force from international law.
Undoubtedly, the development of the asymmetric threats by non-state actors
holds the top place amongst the events of the type described above and maybe
we should ask ourselves whether it is also in our range of responsibility to
pay attention to certain events on international scene, so that not to provoke
them through some of our small (and probably we think, innocent) actions
in the contemporary context of globalization.
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Din perspectivã istoricã, metafora „lebedelor negre“ este inspiratã de identifi-
carea primei lebede negre, dupã ce o foarte lungã perioadã de timp omenirea a
avut convingerea cã nu ar exista decât lebede albe, concluzia vremii fiind aceea
cã toate lebedele sunt albe, din moment ce toate consemnãrile istorice vorbeau
doar de lebede albe.
Fragilitatea oricãrui sistem de gândire determinã ºi importanþa metaforei amin-

tite. Mai concret, o serie de concluzii pot fi invalidate la momentul la care oricare
dintre ipotezele raþionamentului care a stat la baza emanãrii concluziilor este in-
validatã. Astfel, atât aserþiunea cã toate lebedele sunt albe cât ºi orice raþiona-
mente sau deducþii construite pe baza acestei aserþiuni, au fost invalidate la
apariþia unei singure lebede negre. Un alt exemplu de fragilitate a gândirii, era
dat de afirmaþia cã toate metalele sunt solide, pentru cã toate metalele cunoscute
(pânã la descoperirea mercurului) erau solide.
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Cu referire la evenimentele sociale, neprevãzutul mai este denumit cu ajutorul
expresiei „punct de inflexiune“ – noþiune împrumutatã din analiza matematicã
care determinã intervalele de convexitate ºi concavitate ale funcþiei, sau prin inter-
mediul expresiei wild card – ce desemneazã o persoanã sau un lucru care ar putea
afecta o situaþie într-un mod care nu poate fi anticipat; un factor necunoscut sau
neprevãzut1.
În anul 2001, în lucrarea cu titlul Fooled by Randomness: The Hidden Role

of Chance in Life and in the Markets2, evenimentele de tip „lebãdã neagrã“ au
fost prezentate de Nassim Nicholas Taleb doar cu referire la evenimentele finan-
ciare (Taleb fiind la acea vreme analist de risc în domeniul bancar). Ulterior, în
anul 2007, autorul analizeazã sfera de aplicabilitate a respectivului tip de evenimente
cu extindere ºi în alte arii (sociologie, istorie, artã, ºtiinþe etc.).
Astfel, în lucrarea Lebãda Neagrã, impactul foarte puþin probabilului3, Taleb

semnaleazã cã evenimente precum descoperiri ºtiinþifice importante (cum ar fi
apariþia calculatorului personal sau geneza internetului) sau momente istorice
semnificative (de exemplu, destrãmarea U.R.S.S. sau Primul Rãzboi Mondial, ca
ºi momentul atacurilor de la 11 septembrie 2001) se încadreazã în tipologia impro-
babilitãþii caracteristicã lebedelor negre.
Coordonatele lebedelor negre ar fi în numãr de trei: (i) impredictibilitatea

(deoarece evenimentul respectiv este extrem, aflându-se în exteriorul aºteptãrilor
normale, deoarece nimic din trecut nu poate indica, în mod convingãtor, posibili-
tatea apariþiei sale); (ii) impactul major; ºi (iii) raþionalizarea retrospectivã (cu
referire la faptul cã, în ciuda statutului de eveniment extrem, natura umanã face
posibilã producerea de explicaþii necesare justificãrii apariþiei sale doar dupã apa-
riþia sa, fãcând evenimentul sã parã previzibil ºi explicabil).
Aceastã ultimã caracteristicã îºi are sorgintea într-un bias cognitiv frecvent,

cunoscut sub denumirea de „înþelegere ulterioarã“ (în englezã – hindsight4). În
esenþã, acesta constã în tendinþa umanã de a interpreta ulterior evenimentele ca fiind
mult mai uºor predictibile decât au fost ele de fapt.
Fie cã le regãsim sub denumirea de punct de inflexiune, wild card sau lebãdã

neagrã, efectul apariþiei unor asemenea evenimente este o glisare între scenarii,
trecându-se dintr-un scenariu comod într-un scenariu neanticipat ºi nedorit (în cazul
evenimentelor cu impact tragic pentru societate).
Atitudinea pe care Taleb o propune pentru a fi cultivatã faþã de evenimentele

de tip lebãdã neagrã, nu este una care sã implice efortul de a prevedea astfel de
situaþii, ci una în care sã se îmbunãtãþeascã rezistenþa în cazul producerii eveni-
mentelor negative ºi nedorite ºi sã se sporeascã capabilitãþile de exploatare a situa-
þiilor pozitive.
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Printre împrejurãrile cu potenþial pentru generarea de evenimente neaºteptate,
putem identifica: situaþia resurselor energetice, conflictele îngheþate ºi amenin-
þãrile asimetrice ºi, nu în ultimul rând, statele eºuate. În cele ce urmeazã vom trece
în revistã câteva dintre caracteristicile unor asemenea situaþii.
În ceea ce priveºte importanþa resurselor energetice, observãm cã, pe fondul

distribuirii extrem de inegale a acestora pe suprafaþa planetei, dependenþa din ce
în ce mai mare a economiilor lumii de asemenea resurse reprezintã o realitate incon-
testabilã a secolului XXI.
Pe de altã parte, asistãm la o amplificare a gradului de interdependenþã dintre

state în legãturã cu modalitãþile de valorificare a resurselor, ceea ce relevã faþete
noi ºi complexe ale necesitãþii asigurãrii accesului tuturor statelor la ele.
Dacã luãm de exemplu în discuþie resursele de gaze, vedem cã pentru Rusia un

factor important al securitãþii energetice sunt ºi pieþele de desfacere europene ºi
ne-am putea gândi cã pentru Rusia ºi Europa nu ar exista alternativã decât sã fie
partenere în acest context. Totuºi, scenariul unei decizii a Rusiei de a întrerupe fur-
nizarea de gaz cãtre Europa nu ar trebui exclus de plano.
Din perspectiva asigurãrii tranzitului de gaz, putem aduce în discuþie situaþia

Georgiei. Astfel, Georgia este o importantã þarã de tranzit pentru gaz, iar scenariul
unei eventuale întreruperi a livrãrii gazului de cãtre principalul ei furnizor,
Azerbaidjan, ar fi destul de puþin probabil datoritã bunelor relaþii existente între cele
douã state.
Cu toate acestea, un eveniment neprevãzut ºi improbabil s-ar putea concretiza

într-un punct de inflexiune care sã facã trecerea din scenariul existent ºi confor-
tabil pentru Georgia într-un alt scenariu, în care stoparea furnizãrii gazului ar lãsa
autoritãþile georgiene fãrã o abordare coerentã ºi concretã a unei astfel de crize.
În acest context, într-un interviu din iunie 2010, Liana Jervalidze – analist inde-
pendent în cadrul Fundaþiei Georgiene pentru Studii Strategice ºi Internaþionale
– semnaleazã cã planurile georgiene pentru crearea de facilitãþi de stocare a ga-
zului au fost creionate abia în anul 2009, cu toatã dependenþa totalã de gaz a
Georgiei. Se pare cã un asemenea scenariu nu a fost luat în ecuaþie de niciunul
dintre oficialii guvernamentali, fapt care ar putea explica lipsa unui plan de inter-
venþie adecvat.5
Dacã ne îndreptãm atenþia spre conflictele îngheþate ºi ameninþãrile asimetrice,

vedem cã noþiunea de „conflict îngheþat“ apare destul de uºor de încadrat într-o
definiþie în cazul în care apreciem cã acest concept se referã la conflicte care nu
au fost soluþionate, dar care nu se deruleazã în termeni de lupte armate, ci se per-
petueazã o stare de fapt ce nu este caracterizatã nici de pace, nici de rãzboi6. Cu
alte cuvinte, suntem în prezenþa unor dispute care, din diverse motive, nu au fost
finalizate în conformitate cu normele dreptului internaþional ºi când acele motive
(de regulã de ordin diplomatic) dispar, disputele, iniþial îngheþate, redevin „calde“7.
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Dacã luãm în ecuaþie faptul cã majoritatea conflictelor îngheþate apar în noile
state create dupã dezmembrarea fostei U.R.S.S., putem trasa o primã caracte-
risticã comunã a acestora. Un alt atribut comun poate fi identificat, cel puþin la
nivel de discurs, prin faptul cã în cele mai multe dintre situaþii, referirile duc cãtre
un conflict etnic-teritorial având în prim-plan diverse grupuri entice care au ca
deziderat secesiunea faþã de statul din care fac parte.
Evident cã, datoritã proximitãþii faþã de România, potenþialul de generare a

evenimentelor neaºteptate ºi cu urmãri majore care ºi-ar putea avea sorgintea în
asemenea conflicte îngheþate, poate impacta semnificativ securitatea þãrii noastre.
Un exemplu de modus operandi al Moscovei, este acela al implicãrii ºi alimentãrii
conflictului în debutul sãu, urmat de erijarea, la sfârºit, în aºa-zise „forþe de menþinere
a pãcii“ care, de fapt, sunt trupe ruseºti ce conservã un „levier“ pentru Rusia în nego-
cierile regionale ulterioare.
Walter A. Kemp mai semnaleazã o realitate îngrijorãtoare derivatã din con-

flictele îngheþate ºi anume aceea cã aceste conflicte sunt însoþite, de multe ori,
de crearea unor reþele de crimã organizatã, care se suprapun peste structurile sta-
tale autoproclamate8. Astfel, asemenea dispute nesoluþionate ºi „conservate“ ge-
nereazã, printre altele, ameninþãri la adresa securitãþii statelor concretizate ºi în
mediul propice pe care îl creeazã pentru apariþia crizelor umanitare, migrãri de
populaþii, purificãri etnice, trafic de persoane, droguri ºi armament etc.
Cauzele generãrii unor astfel de conflicte îngheþate au fost sintetizate în linii

generale concretizându-se în lupta pentru resurse, lupta pentru dobândirea de
locuri strategice ºi lupta pentru o identitate colectivã (etnicã, naþionalã, religioasã),
fãrã a fi exclusã o combinare a douã sau a tuturor acestor elemente9.
Dacã ne referim la „conflictele asimetrice“ putem vedea cã atributul asimetriei

din asemenea conflicte înseamnã, în principiu, disproporþionalitate, incompatibi-
litate între douã forþe care se confruntã sub toate aspectele (mijloace de luptã,
informaþii, tehnologii, doctrine, strategii etc.).
Un exemplu „clasic“ de asimetrie ºi de atipic este dat de ameninþarea generatã

de terorism, atacurile teroriste fiind considerate chiar o „parte integrantã a rãz-
boaielor asimetrice“10. Aceste atribute ale asimetriei rezidã în faptul cã atacurile
teroriste sunt întotdeauna atipice, fãrã vreo moralitate ºi fãrã a respecta vreo re-
gulã, indiferent cã vorbim de uzanþe sau cutume pe timp de pace sau de rãzboi,
fiind diferite atât faþã de conceptul de rãzboi al lui Clausewitz, cât ºi faþã de con-
ceptul tradiþional formulat în doctrina dreptului internaþional umanitar.
Între ameninþãrile asimetrice ºi-a gãsit loc, alãturi de terorism, ºi crimina-

litatea organizatã. Aceste douã fenomene ar trebui privite deseori ca fiind într-o
accentuatã interacþiune datã de natura fluctuantã a ambelor11. O asemenea legãturã
între cele douã fenomene este cunoscutã îndeobºte ca alcãtuind „criminalitatea
strategicã“.
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Scopurile criminalitãþii strategice se regãsesc în sfera deteriorãrii credibilitãþii
instituþiilor fundamentale ale statului de drept, situaþie care, combinatã cu riscu-
rile provocate de infracþionalitatea transfrontalierã, conduce la ameninþãri atât la
nivelul securitãþii individuale, cât ºi la nivelul securitãþii naþionale ºi chiar regionale.
O altã categorie cu un grad ridicat de imprevizibilitate o reprezintã situaþia

statelor eºuate. Asemenea state furnizeazã foarte puþine bunuri politice12. Ase-
menea bunuri sunt distribuite cu precãdere aºa-ziºilor „lorzi ai rãzboiului“ sau acto-
rilor non-statali.
Într-un stat eºuat, generaþia tânãrã devine extrem de vulnerabilã ºi se pot ivi

situaþii în care diverºi indivizi cu anumite abilitãþi recruteazã tineri fãrã orizont
pentru a-i încadra în structurile grupãrilor înarmate generatoare de violenþe.Adesea,
aceºti „lorzi ai rãzboiului“ nu privesc violenþele ca pe o formã de a contesta regimul,
ci ca pe o afacere deosebit de profitabilã.
Cu toate acestea, doar violenþele luate separat nu pot condiþiona eºecul, iar

lipsa violenþelor nu implicã în mod necesar cã respectivul stat nu are un profil de
eºec. Nu intensitatea absolutã a violenþelor e cea care identificã un stat eºuat ci,
mai degrabã, caracterul îndelungat al acestor violenþe (ca în Angola, Burundi ºi
Sudan) ºi faptul cã multe dintre violenþe sunt îndreptate împotriva guvernului sau
regimului existent.
Rãzboaiele civile caracteristice statelor eºuate îºi au de cele mai multe ori

sorgintea în conflicte etnice, religioase sau în duºmãnii între comunitãþi. Practic,
nu existã stat eºuat fãrã dizarmonii între comunitãþi. Aceste state favorizeazã
instabilitatea regionalã ºi au tendinþa de a se vedea dincolo de normele dreptului
internaþional, astfel încât sã-ºi poatã justifica liber violenþele pe care le dezvoltã13.
Comunitatea internaþionalã pune problema, într-o asemenea situaþie, a analizei
cost-beneficiu, asumându-ºi cã este mult mai avantajoasã prevenirea eºecului unui
stat decât intervenþia post conflict.
Robert Dorff, expert în securitate internaþionalã la Institutul de Studii Strate-

gice din S.U.A., semnaleazã o perspectivã în care slãbirea statului, eºecul statului
ºi colapsul statului sunt pãrþi ale unui continuum în care un anumit stadiu al eºecului
conduce automat la altul. În timp ce diferenþa dintre aceste stadii este, în principal,
una de grad, originea lor este comunã, anume prãbuºirea generalã a corpusului de
reguli formale ºi informale ce guverneazã o societate, însoþitã de dispariþia autori-
tãþii formale sau a sursei sale14.
Putem regãsi printre statele eºuate, state precumAfganistan, Angola, Burundi,

Congo, Liberia, Sierra Leone, Sudanul ºi foarte recent Irak-ul, pe ruinele cãruia
a apãrut ISIS. Se impune aici observaþia cã ISIS nu e un stat deoarece un stat este,
prin natura sa, o construcþie istoricã, pe când în cazul ISIS vorbim mai degrabã
despre realitãþi etnico-religioase.
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Cercetarea asupra eºecului statelor este insuficient dezvoltatã pentru a deter-
mina sau anticipa cu exactitate anumite momente critice în evoluþia unui stat,
astfel încât eºecul statelor reprezintã un imens generator de neprevãzut mai ales
în contextul actual al globalizãrii, care are un adevãrat rol catalizator în disemi-
narea în plan regional ºi internaþional a efectelor negative ale eºecului unui stat.

*

În încercarea de restabilire a echilibrului ºi a securitãþii regionale, actorii statali
ai scenei internaþionale desfãºoarã diverse acþiuni. Când asemenea acþiuni îmbracã
forma unor operaþiuni ce implicã recurgerea la forþã, intrãm pe tãrâmul principiilor
dreptului internaþional.
Unul dintre principiile consacrate prin articolul 2(4) al Cartei Naþiunilor Unite

este cunoscut ca principiul interzicerii folosirii forþei ºi ameninþãrii cu forþa,
principiu considerat unul dintre fundamentele dreptului internaþional ºi care impune
tuturor membrilor Organizaþiei Naþiunilor Unite de a se „abþine, în relaþiile lor
internaþionale de a recurge la ameninþarea cu forþa sau la folosirea ei fie împotriva
integritãþii teritoriale ori independenþei politice a vreunui stat fie în orice alt mod
incompatibil cu scopurile Naþiunilor Unite.“
Actuala reglementare a principiului interzicerii folosirii forþei ºi ameninþãrii

cu forþa se cere a fi observatã prin prisma metodei regulã – excepþie deoarece e
dificil sã se vorbeascã despre un asemenea principiu în mod absolut fãrã sã fie luate
în calcul ºi situaþiile în care, în limitele dreptului internaþional, folosirea forþei este
permisã.
În acest sens, regula este interzicerea folosirii forþei (Art. 2(4) al Cartei O.N.U.)

ºi este completatã de cele douã excepþii, care evidenþiazã cazurile în care este
permisã folosirea forþei, prevãzute în mod expres în Cartã la articolul 51 (dreptul
inerent la legitimã apãrare) ºi articolul 42 ºi 43 (mãsurile dispuse de Consiliul de
Securitate în temeiul Capitolului VII al Cartei).
Pe de altã parte, dar având legãturã cu cele de mai sus, anumite state ºi o parte

semnificativã a doctrinei de specialitate argumenteazã cã, în contextul contem-
poran al relaþiilor internaþionale, nu ar fi adecvatã o interpretare strictã a „literei“
Cartei referitoare la cele douã excepþii expres menþionate. Astfel, pe cale de inter-
pretare, se ajunge la deschiderea posibilitãþii folosirii forþei ºi pe baza unor con-
cepþii care se concretizeazã în unele excepþii nereglementate expres de Cartã,
cum ar fi „legitima apãrare preventivã“ sau autorizarea „implicitã“ a Consiliului
de Securitate. Culoarul interpretativ al identificãrii unor noi excepþii care sã per-
mitã folosirea forþei reliefeazã nevoia de coerenþã15 resimþitã acut în acest domeniu,
iar dacã privim prin lentila fostei structuri bi- sau multipolare a lumii, pe cala-
podul cãreia a fost articulatã Carta O.N.U. ºi au fost consacrate principiile acesteia,
vedem necesitatea reevaluãrii reglementãrii existente, a evoluþiilor care au generat-o
ºi a posibilelor interpretãri pe care aceasta le poate suporta.
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Una dintre excepþiile „clasice“ reglementatã direct prin articolul 51 din Carta
O.N.U., este cunoscutã sub denumirea de „legitimã apãrare“ (sau autoapãrarea
colectivã).
Facem cuvenita precizare cã existã strânse relaþionãri între excepþiile regle-

mentate prin Carta O.N.U. ºi cele nãscute din practicã, spre exemplu teoria inter-
venþiei fiind justificatã fie pe calea interpretãrii într-o anumitã cheie a elementelor
constitutive ale articolului 2(4) din Cartã, fie în unele situaþii prin însãºi apelarea
la teoria autorizãrii implicite a Consiliului de Securitate. O astfel de autorizare
implicitã a fost de altfel invocatã în cazul folosirii forþei de cãtre S.U.A. în Irak
în anul 2003.
Autoapãrarea colectivã se referã la considerarea de cãtre un grup de state a

unui atac armat îndreptat împotriva unuia dintre acestea ca fiind îndreptat împo-
triva tuturor. În acest mod se dã dreptul oricãrui stat din acel grup sã foloseascã
forþa pentru respingerea atacului. La bazã, din punct de vedere juridic, se aflã un
tratat internaþional care instituie o alianþã, cum ar fi de exemplu Tratatul Atlan-
ticului de Nord (1949), Tratatul de la Varºovia (1955), Tratatul privind apãrarea
comunã din cadrul Ligii Arabe (1955)16.
S-a subliniat în doctrina de specialitate cã doar în cazul unui atac sau conflict

armat se poate rãspunde în legitimã apãrare, nu ºi în cazul unui alt fel de act care
nu ar avea dimensiunile ºi efectele unui conflict armat17.
Practica relevantã a Tribunalului Internaþional pentru fosta Iugoslavie a con-

siderat cã „un conflict armat existã de fiecare datã când avem de-a face cu un
conflict armat prelungit între autoritãþile guvernamentale ºi anumite grupãri armate
organizate, sau între astfel de grupãri în cadrul unui stat“18.
Se pune totuºi întrebarea, în ce categorie de conflict armat se încadreazã con-

flictul care are loc între un stat ºi o organizaþie teroristã care opereazã în afara
teritoriului sãu?
În urma atacurilor din 11 septembrie 2001, S.U.A. apreciazã cã, dacã intensi-

tatea unui atac terorist ºi gradul de organizare al grupului terorist ating un anumit
nivel, se poate considera cã existã conflict armat. Raportorul Consiliului Drepturilor
Omului formuleazã însã o criticã foarte acidã spunând cã „existenþa unui conflict
armat depinde de situaþia de la faþa locului ºi nu de declaraþiile subiective ale unor
state (care pot fi influenþate de considerente politice mai mult decât de cele
juridice)“19.
Subliniem cã principala dificultate în legãturã cu sfera noþiunii de „conflict

armat“ ºi aplicabilitatea acesteia în cazul entitãþilor non-statale rezidã în aceea cã nu
existã suficiente explicaþii cu privire la calitatea de „parte“ a entitãþii non-statale
din punct de vedere al dreptului internaþional. Acesta este unul dintre principalele
motive pentru care clarificãrile privind aplicabilitatea acestei noþiuni în cazul
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conflictelor cu entitãþi non-statale sunt departe de a se fi conturat pe deplin, astfel
încât problema sferei de aplicare a noþiunii de conflict armat va fi în continuare
de naturã sã genereze cele mai mari controverse.
Probleme însemnate ridicã ºi determinarea existenþei consimþãmântului sta-

tului de teritoriu, în cazul în care un alt stat acþioneazã în legitimã apãrare împo-
triva unei organizaþii teroriste, pe teritoriul primului. Aici putem avea situaþii cu
un grad mare de incertitudine cum sunt cele în care statul de teritoriu nu susþine
sau nu are nicio legãturã cu actele organizaþiei teroriste, însã nici nu îºi dã acordul
cu privire la operaþiunea de intervenþie a unui stat terþ. De pildã, situaþia Pakistanului
în raport cu atacurile S.U.A. În acest caz, Procurorul General al S.U.A. a afirmat
criteriul pe baza cãruia consimþãmântul statului de teritoriu poate fi „suplinit“ ºi
anume situaþia în care acel stat „nu doreºte sau nu poate“ (unwilling or unable)20
sã exprime consimþãmântul.
Semnalãm cã acest criteriu are la bazã o strânsã legãturã cu legitima apãrare.

Astfel, „nu doreºte sau nu poate“ trebuie raportat la capacitatea statului de teri-
toriu de a respinge, contracara sau preveni un atac armat sau o ameninþare iminentã
cu atac armat împotriva statului care realizeazã operaþiunea21.
Incertitudinea acestei situaþii constã în aceea cã aplicarea criteriului „nu do-

reºte sau nu poate“ ar putea fi acceptatã ca rãspuns în cazul unui atac terorist care
deja s-a produs, însã este destul de discutabilã ipoteza în care apelarea la acest
criteriu se face în contextul unor acþiuni preventive. Acest criteriu se constituie
de fapt ºi într-un instrument de politicã externã pentru S.U.A., întrucât lasã la
latitudinea statului care atacã posibilitatea de a evalua dacã statul de teritoriu „nu
doreºte sau nu poate“ sã rãspundã ameninþãrilor. Comunitatea internaþionalã nu
a cristalizat încã reacþiile faþã de acþiunile S.U.A. în Pakistan ºi se apreciazã22 cã
aceastã reacþie a statelor va fi de folos pentru confirmarea sau infirmarea utilizãrii
criteriului pentru justificarea acþiunilor de folosire a forþei.
Dintre cazurile în care a fost invocat dreptul la legitimã apãrare colectivã, putem

enumera: S.U.A. – Liban (1958), Marea Britanie – Iordania (1958), S.U.A. –
Vietnam (1961 – 1975) ºi, în anumite condiþii, operaþiunea Enduring Freedom din
Afganistan.
Cazul operaþiunii Enduring Freedom este unul deosebit deoarece atacurile de

la 11 septembrie 2001 reprezintã primul caz în care a fost invocat articolul 5 din
Tratatul Atlanticului de Nord, interpretarea limitelor legitimei apãrãri suferind
mutaþii în sensul posibilitãþii de a se stabili existenþa unui drept de autoapãrare
„anticipativã“ sau „preventivã“, ceea ce în prezent constituie un subiect controversat.
În prezent, doctrina legitimei apãrãri postulate de S.U.A. se caracterizeazã

prin trei trãsãturi: (i) interpretarea extensivã a noþiunii de „atac iminent“ (deter-
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minatã de trei parametri: fereastra de oportunitate, posibilul risc al pierderii
acestei ferestre ºi posibilitatea de a comite atacuri dezastruoase împotriva S.U.A.
dacã se pierde fereastra23); (ii) fundamentarea iminenþei pe conduita anterioarã
a membrilor organizaþiei în relaþie cu care existã conflictul armat; ºi (iii) caracterul
„preventiv“ dedus din specificul operaþiunilor antiteroriste. Cu alte cuvinte, nu
faptul cã a fost identificatã începerea pregãtirii unui anumit atac, ci faptul cã aceste
organizaþii teroriste comit atacuri în mod obiºnuit determinã aprecierea „iminenþei“
atacului.
Totuºi, dacã în 2001 operaþiunea Enduring Freedom era justificatã ca rãspun-

zând unui atac armat prezent, acest lucru nu mai putea fi afirmat ulterior. În 2003
Christine Gray afirmã: „Cu cât dureazã mai mult operaþiunea Enduring Freedom,
cu atât se detaºeazã de fundamentul ei iniþial de legitimã apãrare24.“
În argumentarea caracterului preventiv al oricãrei acþiuni în legitimã apãrare

efectuatã în contextul operaþiunilor antiteroriste s-a susþinut cã recunoaºterea de
cãtre Consiliul de Securitate (prin Rezoluþiile 1368/2001 ºi 1373/2001, în urma
evenimentelor din 11 septembrie 2001) a posibilitãþii de a rãspunde unui atac
terorist în legitimã apãrare, a avut în vedere ºi aceastã trãsãturã preventivã a legi-
timei apãrãri antiteroriste, în sensul cã nu se poate respinge un atac terorist care
a fost comis deja, însã se pot preveni atacuri viitoare din partea aceluiaºi actor
nestatal25.
Se pare, astfel, cã doctrina legitimei apãrãri preventive reprezintã o nouã

„excepþie“ de la principiul interzicerii folosirii forþei ºi ameninþãrii cu forþa, apã-
rutã dupã 11 septembrie 2001, ca urmare a evoluþiilor la nivel internaþional gene-
rate de acest eveniment.

*

O altã excepþie de la principiul interzicerii folosirii forþei ºi ameninþãrii cu
forþa, care nu este însã reglementatã expres de Carta O.N.U. dar care îºi are ori-
ginea în practica recentã a statelor, este cea denumitã „intervenþia prin invitaþie“,
expresie utilizatã în principal ca prescurtare pentru intervenþia militarã a trupelor
strãine într-un conflict armat intern la invitaþia guvernului statului respectiv26.
În doctrina de specialitate se aratã cã mecanismul invocãrii intervenþiei la

invitaþie comportã anumite discuþii speciale27 în sensul cã intervenþia la invitaþie
ar avea ca susþinere legalã consimþãmântul statului ºi implicit dreptul respectivului
stat de a solicita intervenþia unui alt stat. Mai concret, guvernul din partea cãruia
vine invitaþia ar trebui sã fie legitim ºi necontestat, cu alte cuvinte sã aibã capaci-
tatea ºi calitatea de a lansa o asemenea invitaþie.
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În cazul unui conflict intern este edificatoare precizarea Curþii Internaþionale
de Justiþie în cazul Activitãþii militare ºi paramilitare în Nicaragua ºi împotriva
acesteia. Curtea reþine cã „un guvern poate invita un stat strãin sã intervinã, dar
un stat terþ nu poate interveni cu forþa în vederea susþinerii opoziþiei al cãrei scop
este rãsturnarea guvernului28.“
Ca exemple, pot fi amintite acþiunile S.U.A. în Iran (1953), Guatemala (1954)

ºi Chile (1973), prin care erau sprijinite guverne agreate de fapt de S.U.A.,
precum ºi douã cazuri în care s-a fãcut abuz de acest instrument, ºi anume inter-
venþiile fostei U.R.S.S. în Cehoslovacia ºi Afganistan.
În cazul Cehoslovaciei, U.R.S.S. a invocat existenþa unei invitaþii din partea

guvernului cehoslovac29, cu toate cã Cehoslovacia a negat ulterior acest fapt în
faþa Consiliului de Securitate, U.R.S.S. a susþinut cã elemente strãine „subversive“
au determinat necesitatea intervenþiei. Ulterior, dupã prãbuºirea blocului comu-
nist, a fost confirmatã ilegalitatea respectivei intervenþii.
În situaþia intervenþiei în Afganistan, U.R.S.S. a invocat de asemenea invitaþia

guvernului afgan, însã momentele intervenþiei ºi al invitaþiei au fost inversate în
sensul cã, U.R.S.S. a instalat un nou guvern, care ulterior a adresat solicitarea de
intervenþie.
Se pare cã la nivel internaþional, ar exista un consens asupra admisibilitãþii

mecanismului intervenþiei la invitaþie, însã interpretarea elementelor faptice a
generat apariþia de divergenþe ºi, în unele cazuri, a apariþiei unor însemnate abu-
zuri în raport cu principiul interzicerii folosirii forþei.
Cu toate acestea, întrucât intervenþiile prin intermediul unei invitaþii a unui

guvern (care ar trebui sã fie legitim) în niciun caz nu sunt un instrument ideal
pentru a pacifica conflictele, s-a susþinut cã, totuºi, asemenea mecanisme pot fi pre-
ferabile unei alternative rigide a lipsei totale a unei intervenþii sau a unei inter-
venþii strict unilaterale30.

*

Aºa cum am arãtat, pentru exercitarea legitimei apãrãri, una dintre condiþiile
esenþiale este „atacul armat“. În mod tradiþional, atacul armat este înþeles ca pro-
venind din partea unui stat, în acest sens fiind ºi consideraþiile Curþii Internaþionale
de Justiþie în cazul Activitãþii militare ºi paramilitare în Nicaragua ºi împotriva
acesteia31. Prin urmare, interpretarea strictã a acestor norme ar putea duce la
concluzia cã, pentru exercitarea legitimei apãrãri, trebuie stabilit faptul cã ata-
curile teroriste care ar fi echivalente unui atac armat ar fi imputabile unui stat32.
Cu toate acestea, s-a argumentat poziþia33 cã atacul terorist poate reprezenta
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un atac armat în sensul art. 51 din Carta ONU, care permite exercitarea legitimei
apãrãri împotriva unui actor non-statal34, entitate teroristã, pe baza mai multor
argumente bazate pe practica statelor ºi a Consiliului de Securitate.
Momentul de inflexiune care a determinat reinterpretarea, la nivel interna-

þional, a normelor de drept „clasice“, s-a produs în urma atacurilor de la 11
septembrie 2001, pe care Consiliul de Securitate le-a calificat drept ameninþãri
la adresa pãcii ºi securitãþii35, recunoscând expres posibilitatea folosirii dreptului
la legitimã apãrare împotriva atacurilor de acest fel36. S-au invocat atunci, pentru
prima datã, prevederile articolului 5 al NATO – prin care S.U.A. a fãcut apel la
autoapãrarea colectivã ºi, pornind de la calificarea datã atacurilor teroriste de
cãtre Consiliul de Securitate, în toamna anului 2001 a fost declanºatã operaþiunea
Enduring Freedom.
Un punct de inflexiune similar s-a produs ºi în Europa, când, dupã 14 ani de

la atacurile din 11 septembrie 2001, þinta organizaþiilor teroriste s-a mutat în Franþa,
la Paris pe 13 noiembrie 2015. Dupã câteva zile de la atacurile teroriste, preºe-
dintele Franþei, François Hollande, a ales sã invoce prevederile articolului 42.7
din Tratatul de la Lisabona. Ca urmare, statele europene care au rãspuns pozitiv
solicitãrii Franþei, au declanºat operaþiuni militare comune cu scopul de a „împie-
dica ºi suprima acþiuni teroriste“ ale Statului Islamic, Al-Qaida ºi altor grupãri
„teroriste“ care le sunt afiliate, aºa cum se precizeazã în rezoluþia Consiliului de
Securitate nr. 2249/20.11.2015 emisã la solicitarea Franþei, dupã atacurile din 13
noiembrie 2015.
În consecinþã, deoarece interpretarea agreatã de state a stabilit cã proporþio-

nalitatea în cazul operaþiunii antiteroriste este raportatã la scopul preventiv al
operaþiunii, ºi nu în mod necesar la scopul „clasic“ de respingere a atacului, ne
putem întreba dacã, în practicã, ceea ce la început era prevãzut cu titlu de excepþie
în Tratatul NATO ºi Tratatul de la Lisabona, nu cumva se metamorfozeazã într-o
„regulã“ prin prisma prelungirii unor astfel de operaþiuni pe o perioadã oarecum
nedefinitã.
Am putea reþine cã, atât momentul 11 septembrie 2001, cât ºi momentul 15

noiembrie 2015 au fost evenimente neaºteptate care au produs un puternic impact
– aºadar evenimente care se încadreazã în cele de tip „lebãdã neagrã“ – ºi fiind
evenimente excepþionale au cerut mãsuri excepþionale.
Cert este cã, pe culoarul abordãrii practice iniþiatã de raþiunile desfãºurãrii

operaþiunii Enduring Freedom, s-au înscris ulterior ºi alte state pentru a-ºi justi-
fica mãsuri de excepþie, luate însã în cazul unor evenimente a cãror impredictibi-
litate e cel puþin dificil de argumentat.
Astfel, menþionãm cazul Turciei care a invocat în mod repetitiv dreptul de a

folosi forþa împotriva PKK ºi a bazelor acestuia din nordul Irakului, culminând
cu Operaþiunea Sun (în 2008), care a presupus ºi o ofensivã a trupelor terestre.
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În mod similar, în cazul folosirii forþei de cãtre Israel în anul 2006 pentru a
rãspunde atacurilor desfãºurate de Hezbollah, majoritatea statelor au considerat
cã Israelul avea dreptul de a se apãra, însã operaþiunea prezenta un caracter dis-
proporþionat37 ºi a fost primitã cu reticenþã de cãtre comunitatea internaþionalã,
în special datoritã pagubelor cauzate în rândul populaþiei civile38.
Prelungirea nepermis demare a campaniilor militare internaþionale dinAfganistan

ºi Irak, pe lângã faptul cã dilueazã considerabil conceptul de legitimã apãrare,
mai prezintã un aspect îngrijorãtor ºi anume acela cã aceste acþiuni „nu sunt per-
cepute de cãtre musulmani ca fiind îndreptate împotriva terorismului, ci ca o
agresiune nejustificatã împotriva lumii islamice39.“

*
Dacã ar fi sã identificãm o constantã în analiza rolului actorilor statali în con-

figurarea mediului internaþional de securitate, poate cã ar trebui sã amintim glo-
balizarea, care i-ar putea oferi unui stat noi funcþii în plan intern, ºi, pe de altã parte,
un nou statut ºi un nou rol pe scena internaþionalã. Din acest punct de vedere, un
stat poate deþine unul dintre cele douã categorii principale de roluri internaþionale:
generator de securitate sau generator de insecuritate.
E o realitate dificil de contestat cã, în era globalizãrii, organizaþiile teroriste

ºi cele de crimã organizatã nu mai au nevoie de o bazã teritorialã de unde sã-ºi
coordoneze acþiunile. Revoluþia tehnologicã a creat posibilitatea ºefilor de reþele
sã-ºi conducã afacerile indiferent de locul unde se aflã. Multe dintre acþiunile lor
pot fi duse la îndeplinire prin intermediul reþelelor de calculatoare ºi telecomu-
nicaþii40, astfel încât interesele ºi scopurile separate sau comune ale crimei orga-
nizate ºi terorismului pot fi atinse mult mai facil în era liberalizãrii economice ºi
financiare sporite din spaþiul euro-atlantic.
Dezvoltarea Internetului a dus la apariþia fenomenului radicalizãrii musulmanilor

pe Internet. Un exemplu concret ni-l oferã autorul Cristian Barna, menþionându-l
peAnwar al-Awlaki, supranumit ºi „Osama bin Laden al Internet-ului“ sau „ºeicul
de pe Facebook“. Astfel, atentatori sinucigaºi precum Nidal Hassan (Fort Hood,
2009), Umar Farouk Abdulmutallab (Olanda, 2009) ºi Rajib Karim (Londra, 2010)
au fost radicalizaþi ºi coordonaþi de cãtre Anwar al-Awlaki sã comitã atentate de la
distanþã, operaþionalizând astfel strategia „terorismului colaborativ“41.
Dacã ne orientãm atenþia cãtre efectele eºecului unui stat, putem vedea cã în

trecut, în timpuri mai puþin interconectate, eºecul statelor sau statele slabe puteau
fi þinute izolate, departe de lumea dezvoltatã. Eºecul unui stat în acele timpuri,
avea prea puþine implicaþii asupra pãcii ºi securitãþii lumii sau pentru regiunile
înconjurãtoare ale statelor slabe sau eºuate. În vremurile noastre, eºecul statelor
ºi suferinþa cetãþenilor acestora prezintã un pericol enorm ºi mult în afara graniþelor
acestor state.
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Globalizarea apare astfel ca o lamã cu douã tãiºuri deoarece are ºi efecte be-
nefice, însã poate genera aparenþa unei stabilitãþi de naturã sã adãposteascã „lebede
negre“ cu impact negativ semnificativ pentru societate, deoarece interconectarea
caracteristicã fenomenului contemporan al globalizãrii poate juca un rol de cata-
lizator al efectelor negative ale unui potenþial eveniment nedorit.
Fluidizarea graniþelor statale ºi sporirea fãrã precedent a interdependenþei

dintre actorii internaþionali vor face din ce în ce mai dificil de menþinut echilibrul
sistemului internaþional.
Normele ºi regulile acestui sistem sunt departe de a fi respectate de cãtre enti-

tãþile ºi grupãrile descrise anterior care se constituie în noile tipuri de ameninþãri,
dintre care fenomenul terorismului, criminalitatea transfrontalierã ºi statele eºuate
reprezintã doar o parte a acestora.
Aºa cum am arãtat, anonimizarea, mobilitatea ºi facilitãþile de creare de grupuri

de care se poate beneficia prin intermediul social media, pot conduce la apariþia
unor grupuri care promoveazã mesaje de radicalizare ºi de incitare la violenþã,
concretizându-se chiar în atentate sinucigaºe coordonate de la distanþã.
În faþa acestei pleiade de situaþii ºi împrejurãri care pot genera evenimente

neprevãzute cu impact tragic major pentru societate, se pare cã ceea ce putem face
este sã identificãm inconsistenþele ºi fragilitãþile din sistem, astfel încât sã reducem
la minim riscul apariþiei unor asemenea „lebede negre“ negative, iar atunci când
acestea se vor produce, efectele sã fie considerabil atenuate.
Am putea începe, spre exemplu, prin a fi conºtienþi cã anumite riscuri foarte

mici s-ar putea materializa (chiar farã sã le cunoaºtem în detaliu), astfel încât am
putea lua mãsuri de a ne proteja sau a minimiza pierderile.
Cu siguranþã, un prim pas în aceastã direcþie este acela de a evita sã provocãm

conceperea ºi materializarea unor asemenea evenimente nedorite. Amintesc aici
o caricaturã reprobabilã, referitoare la copilul sirian înecat în Marea Egee, apãrutã
dupã atacurile din Franþa asupra redacþiei revistei Charlie Hebdo ºi mãrturisesc
cã, dacã aº fi acuzat de lipsa simþului umorului la vederea respectivei caricaturi,
aº primi fãrã resentimente o astfel de criticã.
Un efort în sensul ameliorãrii efectelor situaþiilor neprevãzute ar putea fi dez-

voltarea substanþialã a demersurilor de educare ºi de creºtere a gradului de con-
ºtientizare a populaþiei asupra situaþiilor de risc la adresa securitãþii (internaþio-
nale, naþionale ºi în ultimã instanþã individuale).
Dezideratul ar trebui sã fie acela al diminuãrii concepþiilor de tip Polyanna

vs. Cassandra – adicã de a încerca sã se reducã numãrul acelora care, cu un opti-
mism naiv ºi o ignoranþã pe mãsurã (aidoma Polyannei din nuvela scrisã de Eleanor
H. Porter) desconsiderã fãrã temei anticipãrile asupra efectelor nocive cauzate,
de exemplu, de poluarea tot mai accentuatã, anticipãri evidente de altfel ºi izvo-
râte dintr-un common sense elementar, fãcute de cãtre „cassandriºti“ (ale cãror
adevãruri sunt tot timpul ignorate, asemãnãtor celor ale personajului mitologic
Cassandra).
Cu siguranþã cã o abordare „polyannistã“ prin care se „rezolvã“ problema încãl-

zirii globale prin punerea în funcþiune a aerului condiþionat nu asigurã formarea
unei atitudini preventive ºi receptive la situaþiile cu potenþial generator de eveni-
mente majore ºi nedorite.
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