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De ce anumite regiuni sunt predispuse războiului, în timp ce altele
au parte de pace? Care sunt circumstanțele care duc la schimbarea
situației de la pace la război şi invers? Această carte oferă o
explicație teoretică a diferențelor de nivel şi tranziții dintre război
şi pace. Autorul face distincția dintre consecințele „fierbinți” şi
„reci”, în funcție de intensitatea războiului sau a păcii, şi apoi
foloseşte trei concepte cheie (statul, națiunea şi sistemul
internațional) pentru a argumenta că echilibrul specific dintre state
şi națiuni din diferite regiuni determină tipul consecințelor: cu cât
acest echilibru este mai instabil, cu atât regiunea este predispusă
mai mult la război, în timp ce cu cât echilibrul este mai puternic, cu
atât pacea este mai stabilă. În ceea ce priveşte factorii sistemului
internațional, aceştia afectează numai consecințele reci ale
războiului rece şi ale păcii reci.
Teoria războiului şi păcii regionale elaborată în această carte este
examinată prin studii de caz din Orientul Mijlociu de după 1945,
din Balcani şi America de Sud în secolele XIX şi XX din Europa
Occidentală de după 1945. Utilizează date comparative din toate
regiunile şi concluzionează, propunând idei asupra modului de
promovare a păcii în regiunile care se confruntă cu război.
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