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RReeaadd  tthhiiss  ssyyllllaabbuuss  ccaarreeffuullllyy..    IItt  hhaass  ssuubbssttaannttiivvee  iinnffoorrmmaattiioonn,,  nnoott  jjuusstt  ddaatteess..    YYoouu  aarree  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  eevveerryy  wwoorrdd  iinn  iitt  

ffoorr  tthhee  eexxaammss..  

  

WWAARR  IINN  OOUURR  TTIIMMEE  

  

TThhiiss  ccoouurrssee  iiss  aa  ssttuuddyy  ooff  tthhee  ccaauusseess  ooff  tthhee  wwaarrss  ooff  tthhee  mmooddeerrnn  eerraa..    AAss  ssuucchh,,  iitt  ccoonncceennttrraatteess  oonn  eexxppllaaiinniinngg  wwhhyy  wwaarrss  

ooccccuurr,,  wwiitthh  tthhee  ffooccuuss  oonn  tthhee  wwaarrss  ooff  tthhee  ppeerriioodd  ffrroomm  11881166  ttoo  tthhee  pprreesseenntt..    WWee  wwiillll  ffooccuuss  mmoossttllyy  oonn  eexxaammiinniinngg  tthhee  

ccaauusseess  ooff  iinntteerr--ssttaattee  wwaarr,,  wwiitthh  lleesssseerr  aatttteennttiioonn  ttoo  iinnttrraa--ssttaattee  wwaarr  ((wwhhiicchh  iiss  uussuuaallllyy  ccaalllleedd  ""cciivviill  wwaarr"")),,  nnoonn--ssttaattee  wwaarr,,  

iimmppeerriiaall  wwaarr  aanndd  ccoolloonniiaall  wwaarr..  

  

IInn  PP..SS..  445511,,  wwee  wwiillll  ttaakkee  aa  sscciieennttiiffiicc  aapppprrooaacchh  ttoo  tthhee  ssttuuddyy  ooff  wwaarr..    TThheerreeffoorree,,  tthhee  eemmpphhaassiiss  wwiillll  bbee  oonn  ssttuuddyyiinngg  wwaarr  

iinn  ggeenneerraall,,  rraatthheerr  tthhaann  aannyy  oonnee  ssppeecciiffiicc  wwaarr..    SSttuuddeennttss  wwiillll  bbee  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhiiss  sscciieennttiiffiicc  aapppprrooaacchh  tthhrroouugghh  tthhee  

rreeaaddiinnggss  aanndd  aa  ssuubbssttaannttiiaall  rreesseeaarrcchh  pprroojjeecctt,,  wwhhiicchh  wwiillll  ccuulliimmiinnaattee  iinn  aa  tteerrmm  ppaappeerr..    BBeeccaauussee  ooff  tthhee  sscciieennttiiffiicc  

eemmpphhaassiiss,,  lliittttllee  ttiimmee  wwiillll  bbee  ddeevvootteedd  ttoo  tthhee  ssttuuddyy  ooff  ccuurrrreenntt  eevveennttss  oorr  ccuurrrreenntt  wwaarrss;;  aatt  UUMM--DDeeaarrbboorrnn,,  tthheessee  ccuurrrreenntt  

wwaarrss  aarree  ccoovveerreedd  iinn  ssuucchh  ccoouurrsseess  aass  mmyy  AAmmeerriiccaann  FFoorreeiiggnn  PPoolliiccyy  II  aanndd  IIII,,  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSeeccuurriittyy,,  aanndd  GGrreeaatt  PPoowweerrss  

ccllaasssseess,,  aanndd  iinn  PPrrooff..  SSttoocckkttoonn''ss  ccoouurrsseess  oonn  tthhee  MMiiddddllee  EEaasstt..    TThhee  aattttaacckk  oonn  tthhee  UU..SS..  oonn  SSeepptt..  1111tthh,,  aass  wweellll  aass  tthhee  

rreellaatteedd  iinntteerr--ssttaattee  wwaarrss  wwaaggeedd  bbyy  tthhee  UU..SS..  iinn  IIrraaqq  aanndd  AAffgghhaanniissttaann,,  nnoonneetthheelleessss  iilllluussttrraattee  tthhee  eenndduurriinngg  iimmppoorrttaannccee  ooff  

wwaarr  iinn  oouurr  lliivveess  ttooddaayy,,  aanndd  aallssoo  ssuuggggeesstt  ssoommee  wwaayyss  iinn  wwhhiicchh  wwaarrffaarree  mmaayy  bbee  eevvoollvviinngg..    AAnndd  cceerrttaaiinnllyy  aa  ssttuuddeenntt''ss  

kknnoowwlleeddggee  ooff  ssppeecciiffiicc  wwaarrss,,  ssuucchh  aass  WWoorrlldd  WWaarr  II,,  WWoorrlldd  WWaarr  IIII,,  aanndd  tthhee  UU..SS..  wwaarrss  aaggaaiinnsstt  IIrraaqq  ((bbootthh  iinn  11999900--11999911  

aanndd  22000033)),,  iiss  aann  eexxttrreemmeellyy  vvaalluuaabbllee  aasssseett  iinn  tthhiiss  ccoouurrssee..  

  

FFrroomm  WWoorrlldd  WWaarr  II  ttoo  tthhee  CCoolldd  WWaarr,,  wwaarrffaarree  aanndd  pprreeppaarraattiioonn  ffoorr  iitt  ddoommiinnaatteedd  tthhee  hhiissttoorryy  ooff  tthhee  ttwweennttiieetthh  cceennttuurryy..    

AAss  wwee  eenntteerreedd  tthhee  2211sstt  cceennttuurryy,,  iinntteerr--ssttaattee  wwaarr  sseeeemmeedd,,  iinn  tthhee  vviieeww  ooff  mmaannyy  oobbsseerrvveerrss,,  ttoo  bbee  oobbssoolleettee  ((jjuusstt  aass  iitt  

sseeeemmeedd  oobbssoolleettee  ttoo  mmaannyy  iinn  11990000))..    OOff  ccoouurrssee,,  tthheessee  aannaallyyssttss  eexxppeecctteedd  ffeewweerr  wwaarrss..      BBuutt,,  oonn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  ssoommee  

ddiissaaggrreeeedd,,  aanndd  wweerree  ppeessssiimmiissttiicc  aabboouutt  tthhee  ffuuttuurree..      JJoohhnn  MMeeaarrsshheeiimmeerr,,  ppoolliittiiccaall  sscciieennccee  pprrooffeessssoorr  aatt  tthhee  UU..  ooff  

CChhiiccaaggoo,,  ssaaiidd  wwee  wwoouulldd  ""ssoooonn  mmiissss  tthhee  CCoolldd  WWaarr,,""  mmeeaanniinngg  tthhaatt  iinn  hhiiss  vviieeww  tthhee  bbiippoollaarriittyy  ooff  tthhee  CCoolldd  WWaarr  hhaadd  

rreedduucceedd  aarrmmeedd  ccoonnfflliicctt,,  aanndd  wwee  wwoouulldd  ssoooonn  hhaavvee  mmoorree  wwaarrss..      WWhhoo  wwaass  rriigghhtt,,  MMeeaarrsshheeiimmeerr  oorr  tthhoossee  wwhhoo  ssaaiidd  wwaarr  

wwaass  oobbssoolleettee  aanndd  ddiissaappppeeaarriinngg??    LLooggiiccaallllyy,,  tthhoossee  eexxppeeccttiinngg  tthhee  ddeecclliinnee  ooff  wwaarr  wweerree  oofftteenn  aarrgguuiinngg  tthhaatt  wwaarr  wwaass  

bbeeccoommiinngg  mmoorree  eeccoonnoommiiccaallllyy  rruuiinnoouuss  tthhaann  iinn  tthhee  ppaasstt,,  oorr  tthhee  ppeeooppllee  hhaavvee  bbeeccoommee  mmoorree  eedduuccaatteedd  aanndd  ddeecceenntt,,  oorr  

ssttaatteess  hhaavvee  bbeeccoommee  mmoorree  LLiibbeerraall  oorr  ddeemmooccrraattiicc,,  oorr  ssoommee  ootthheerr  ffuunnddaammeennttaall  ""ccaauussee""  ooff  wwaarr//ppeeaaccee  hhaass  sshhiifftteedd  iinn  aa  

mmoorree  ppaacciiffiicc  ddiirreeccttiioonn..    LLooggiiccaallllyy,,  tthhoossee  eexxppeeccttiinngg  wwaarr  ttoo  ccoonnttiinnuuee  aass  bbeeffoorree  ssaaww  tthhee  ccaauusseess  ooff  wwaarr  rrooootteedd  iinn  mmoorree  

ffuunnddaammeennttaall  aanndd  uunncchhaannggiinngg  ffeeaattuurreess  ooff  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssyysstteemm..    WWhhaatt  aabboouutt  tthhee  eevviiddeennccee??    IIff  wwee  ddeemmaanndd,,  aass  wwee  ddoo  

iinn  tthhiiss  ccoouurrssee,,  tthhaatt  aa  ttrruuee  wwaarr  bbee  ssuussttaaiinneedd  aanndd  ssuubbssttaannttiiaall  eennoouugghh  ttoo  iinnvvoollvvee  aatt  lleeaasstt  11,,000000  bbaattttllee  ddeeaatthhss  ((ppeerr  yyeeaarr)),,  

wwee  wwoouulldd  ffiinndd  tthhaatt  iinn  tthhee  11999900ss  sseevveenn  iinntteerr--ssttaattee  wwaarrss  bbrrookkee  oouutt,,  aanndd  tthheenn  tthheerree  wweerree  ttwwoo  iinntteerr--ssttaattee  wwaarrss  ffrroomm  22000000  

ttoo  22000088  ((tthhee  UU..SS..  wwaarrss  iinn  AAffgghhaanniissttaann  aanndd  IIrraaqq))..    TThheessee  nniinnee  ssiinnccee  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  CCoolldd  WWaarr  aavveerraaggee  oouutt  ttoo  aabboouutt  44  oorr  

55  ppeerr  ddeeccaaddee..    TThhiiss  iiss  aaccttuuaallllyy  tthhee  aavveerraaggee  rraattee  ooff  wwaarr  oonnsseettss  ((aabboouutt  44  oorr  55  ppeerr  ddeeccaaddee  ssiinnccee  11881166))..      DDeessppiittee,,  tthheenn,,  

ssuucchh  ppeerrhhaappss  pprreemmaattuurree  aasssseerrttiioonnss  aabboouutt  wwaarr''ss  oobbssoolleesscceennccee  oorr  iinnccrreeaassee,,  nneeiitthheerr  tthhee  iinnccrreeaassee  pprreeddiicctteedd  bbyy  

MMeeaarrsshheeiimmeerr  nnoorr  tthhee  ddeeccrreeaassee  pprreeddiicctteedd  bbyy  tthhee  ootthheerr  ssiiddee  hhaavvee  mmaatteerriiaalliizzeedd..    TThhiiss  sshhoowwss  tthhee  ppoowweerr  ooff  tthhee  eevviiddeennccee  

ttoo  sseettttllee  aann  iimmppoorrttaanntt  ddeebbaattee..      

  

WWhhaatt  aabboouutt  tthhee  iimmmmeeddiiaattee  ffuuttuurree??    OOff  ccoouurrssee  nnooww  wwee  hhaavvee  tthhee  pprroossppeecctt  ooff  ssoommeetthhiinngg  lliikkee  aa  ""wwaarr""  ooff  tthhee  UU..SS..  aaggaaiinnsstt  

tthhee  gglloobbaall  tteerrrroorriissttss  aanndd  tthhoossee  nnaattiioonn--ssttaatteess  wwhhoo  ssuuppppoorrtt  tthheessee  tteerrrroorriissttss..    WWaarrss  iinnvvoollvviinngg  ggrreeaatt  ppoowweerrss  aanndd  ootthheerr  

hheeaavviillyy  aarrmmeedd  ssttaatteess  aarree  bbeeccoommiinngg  ssccaarrcceerr,,  bbuutt  ppootteennttiiaallllyy  mmoorree  ddeessttrruuccttiivvee..    IInnddiiaa  aanndd  PPaakkiissttaann  aarree  bbootthh  nnuucclleeaarr  

ppoowweerrss  wwhhoo  mmiigghhtt  wwaaggee  aa  ppootteennttiiaallllyy  mmaajjoorr  wwaarr  aaggaaiinnsstt  eeaacchh  ootthheerr..    AAllll  tthheessee  ffaaccttss  mmaakkee  iitt  iinntteerreessttiinngg,,  rreelleevvaanntt,,  aanndd  

iimmppoorrttaanntt  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  wwhhaatt  ccaauusseess  wwaarr  aanndd  wwhhaatt  ccoonnddiittiioonnss  mmaayy  wwaarrnn  uuss  tthhaatt  aa  wwaarr  iiss  aabboouutt  ttoo  ooccccuurr----aanndd  ppeerrhhaappss  

aallllooww  uuss  ttoo  pprreevveenntt  iitt..      
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DDEECCIISSIIOONNSS  TTOO  GGOO  TTOO  WWAARR  

  

TThhiiss  ccoouurrssee  ffooccuusseess  oonn  tthhee  rreeaassoonnss  nnaattiioonnss  ggoo  ttoo  wwaarr..    GGooiinngg  ttoo  wwaarr  iinnvvoollvveess  ddeecciissiioonnss..    IInn  oonnee  ffaaiirrllyy  wweellll--kknnoowwnn  

eexxaammppllee,,  oonn  JJaann..  1166,,  11999911,,  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  aanndd  iittss  aalllliieess  ffoorrmmaallllyy  wweenntt  ttoo  wwaarr----aaggaaiinnsstt  IIrraaqq  iinn  tthhee  GGuullff  WWaarr..    AAss  

wwiitthh  mmoosstt  ssuucchh  ddeecciissiioonnss,,  tthhiiss  hhaadd  pprrooffoouunndd  eeffffeeccttss  oonn  tthhee  lliivveess  ooff  mmiilllliioonnss  ooff  ppeeooppllee  ffoorr  yyeeaarrss  ttoo  ccoommee..    IInn  oorrddeerr  ffoorr  

wwaarr  ttoo  ooccccuurr,,  IIrraaqq  aanndd  tthhee  UU..SS..  bbootthh  hhaadd  ttoo  ddeecciiddee  nnoott  ttoo  bbaacckk  ddoowwnn  ffrroomm  tthheeiirr  nneeggoottiiaattiinngg  ppoossiittiioonn  ((tthhee  UU..SS..  ppoossiittiioonn  

tthhaatt  tthhee  IIrraaqqiiss  mmuusstt  wwiitthhddrraaww  eennttiirreellyy  ffrroomm  ooccccuuppiieedd  KKuuwwaaiitt,,  tthhee  IIrraaqqii  ppoossiittiioonn  tthhaatt  tthheeyy  wwoouulldd  nnoott  wwiitthhddrraaww))..    TThhee  

ccaauusseess  ooff  wwaarr,,  tthheenn,,  wwoouulldd  sseeeemm  ttoo  iinncclluuddee  aa  bbeelliieeff  oonn  eeaacchh  ssiiddee  tthhaatt  iitt  ccaann  ddoo  bbeetttteerr  bbyy  ffiigghhttiinngg  tthhaann  bbyy  bbaacckkiinngg  

ddoowwnn  ttoo  tthhee  ootthheerr  ssiiddee''ss  ddeemmaannddss..      

  

IInn  PP..SS..  445511,,  PPeeaaccee  aanndd  WWaarr,,  oouurr  ppuurrppoossee  iiss  ttoo  rreeaacchh  aann  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  ffaaccttoorrss  iinnfflluueenncciinngg  ssuucchh  ddeecciissiioonnss  ttoo  ggoo  

ttoo  wwaarr..    IInn  ootthheerr  wwoorrddss,,  tthhee  ccoouurrssee  iiss  aann  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  tthhee  ccaauusseess  ooff  wwaarr  aanndd  ooff  tthhee  mmeeaannss  ooff  sseeccuurriinngg  ppeeaaccee..    TThhee  

ccoouurrssee  wwiillll  eemmpphhaassiizzee  tthhee  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ffrroomm  aa  vvaarriieettyy  ooff  ddiisscciipplliinneess,,  ssuucchh  aass  eeccoonnoommiiccss,,  hhiissttoorryy,,  ppoolliittiiccaall  sscciieennccee,,  

aanndd  ppssyycchhoollooggyy,,  ttoo  tthhee  ssttuuddyy  ooff  tthheessee  iissssuueess..      

  

SSiinnccee  tthhee  aaddvveenntt  ooff  nnuucclleeaarr  wweeaappoonnss,,  wwaarr  hhaass  eemmeerrggeedd  aass  ppeerrhhaappss  tthhee  ggrreeaatteesstt  tthhrreeaatt  ttoo  oouurr  ssuurrvviivvaall  aass  aa  ssppeecciieess..    

HHooww  wwaarrss  ooccccuurr  aanndd  hhooww  tthheeyy  mmiigghhtt  bbee  pprreevveenntteedd  aarree  tthhuuss  vviittaall  ssuubbjjeeccttss  ooff  iinnvveessttiiggaattiioonn..    TThhee  ccoouurrssee  iiss  ddeessiiggnneedd  ttoo  

ssttiimmuullaattee  ssttuuddeenntt  iinntteerreesstt  iinn  aa  sseerriieess  ooff  aapppprrooaacchheess  ttoo  tthhee  oorriiggiinnss  ooff  wwaarr..    TThhee  wwrriittiinnggss  oonn  tthhee  ttooppiicc  eexxtteenndd  aatt  lleeaasstt  aass  

ffaarr  bbaacckk  aass  TThhuuccyyddiiddeess''  HHiissttoorryy  ooff  tthhee  PPeellooppoonnnneessiiaann  WWaarr,,  aanndd  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  hhaavvee  bbeeeenn  mmaaddee  bbyy  aann  eexxttrreemmeellyy  

ddiivveerrssee  ggrroouupp  ooff  sscchhoollaarrss..    SSttuuddeennttss  wwhhoo  sseeeekk  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  vviieeww  ooff  tthhee  ssuubbjjeecctt  mmuusstt  ccoonnssiiddeerr  wwhhaatt  ddiisscciipplliinneess  

hhaavvee  tthhee  mmoosstt  ttoo  ooffffeerr,,  aanndd  hheennccee  mmuusstt  bbeeggiinn  ttoo  sseeee  hhooww  aa  vvaarriieettyy  ooff  ssppeecciiaalliittiieess  wwoouulldd  bbee  rreelleevvaanntt  ttoo  aann  

uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  aa  ssoocciiaall  pprroobblleemm..    TThhee  ccoouurrssee  tteerrmm  ppaappeerr  pprroojjeecctt  iiss  ddeessiiggnneedd  ttoo  aallllooww  eeaacchh  ssttuuddeenntt  ttoo  eexxpplloorree  oonnee  

aapppprrooaacchh  ttoo  qquueessttiioonnss  ooff  wwaarr  aanndd  ppeeaaccee..  

  

TThhee  lliitteerraattuurree  oonn  tthhiiss  ttooppiicc  wwoouulldd  ffiillll  aa  ssmmaallll  lliibbrraarryy..    OOnnee  aannnnoottaatteedd  bbiibblliiooggrraapphhyy  wwee  ccaann  uussee  ((RRoobbeerrtt  WWooiittoo,,  TToo  EEnndd  

WWaarr))  iiss  iittsseellff  775555  ppaaggeess,,  aanndd  wwoouulldd  bbee  lloonnggeerr  iiff  uuppddaatteedd!!    HHeerree''ss  wwhhaatt  wwee  rreeaadd::  

  

BBOOOOKKSS  TTOO  PPUURRCCHHAASSEE  AATT  BBOOOOKKSSTTOORREE::  

SSttuuddeennttss  sshhoouulldd  ppuurrcchhaassee  aanndd  rreeaadd::    

  

aa  bbooookk  ooff  JJoohhnn  VVaassqquueezz  aanndd  MMaarriiee  HHeenneehhaann,,  eeddss..,,  TThhee  SScciieennttiiffiicc  SSttuuddyy  ooff  PPeeaaccee  aanndd  WWaarr  ((LLeexxiinnggttoonn  BBooookkss,,  

aavvaaiillaabbllee  aatt  AAmmaazzoonn..ccoomm));;  aanndd  

  

AA  ccoouurrssee--ppaacc  ((ccoonnttaaiinniinngg  tthhee  eennttiirree  bbooookk  bbyy  PPaauull  HHuutthh,,  EExxtteennddeedd  DDeetteerrrreennccee  aanndd  tthhee  PPrreevveennttiioonn  ooff  WWaarr  [[YYaallee  UUnniivv..  

PPrreessss]])),,  aanndd  sseevveerraall  ootthheerr  aarrttiicclleess..  

  

FFoorr  ccoouurrssee  ppaacckkss,,  pplleeaassee  ccoonnttaacctt  DDoollllaarr  BBiillll  CCooppyy  iinn  AAnnnn  AArrbboorr..    $$BBiillll  ccaann  bbee  rreeaacchheedd  aatt  11--887777--773388--99220000,,  oorr  aatt  

wwwwww..ddoollllaarrbbiillllccooppyyiinngg..ccoomm..    AAtt  tthhee  wweebbssiittee,,  ggoo  ttoo  oorrddeerr  pprroodduuccttss  oonn  lliinnee,,  tthheenn  ttoo  tthhee  oorrddeerr  ccoouurrssee  ppaacckkss  oonn  lliinnee  bbaarr,,  

tthheenn  ttoo  UUMM--DD,,  tthheenn  ttoo  tthhee  ccoouurrssee  nnuummbbeerr..    AAfftteerr  sseelleeccttiinngg  aallll  tthhoossee  tthhiinnggss,,  pprroocceeeedd  ttoo  oorrddeerr,,  ggiivvee  mmaaiilliinngg  iinnffoo..,,  

ccrreeddiitt  ccaarrdd,,  aanndd  $$BBiillll  sshhiippss  nneexxtt  ddaayy  UUPPSS  ttoo  yyoouurr  aaddddrreessss..  

  

TTEERRMM  PPAAPPEERR  AASSSSIIGGNNMMEENNTT  FFOORR  TTHHEE  CCOOUURRSSEE::  

  

SSttuuddeennttss  wwiillll  aallssoo  sseelleecctt  aa  ttooppiicc  ffoorr  aa  tteerrmm  ppaappeerr,,  eexxaammiinnee  tthhee  aannnnoottaatteedd  bbiibblliiooggrraapphhyy,,  aanndd  ssppeenndd  tthhee  mmuucchh  ooff  tthhee  

tteerrmm  pprreeppaarriinngg  aa  sshhoorrtt  ((nnoo  mmoorree  tthhaann  tteenn  ppaaggeess))  ppaappeerr  aanndd  oorraall  rreeppoorrtt..      

    

RREESSEERRVVEE  IITTEEMMSS  FFRROOMM  TTHHEE  CCOORRRREELLAATTEESS  OOFF  WWAARR  PPRROOJJEECCTT  ((CCOOWW))::    

  

          TToo  aassssiisstt  yyoouu  iinn  wwrriittiinngg  yyoouurr  ppaappeerrss,,  sseevveerraall  CCoorrrreellaatteess  ooff  WWaarr  PPrroojjeecctt  ddaattaa  bbaasseess  aarree  aavvaaiillaabbllee..    TThheerree  aarree  tthhrreeee  

ppllaacceess  ttoo  ggoo  ttoo  oobbttaaiinn  tthheessee  ccrruucciiaall  ddaattaa..  

    

11..      CCOOWW  WWEEBBSSIITTEE  DDAATTAA,,  FFRROOMM  UU..  OOFF  IILLLLIINNOOIISS..    AA  ccoonnvveenniieenntt  ssoouurrccee  ffoorr  ssoommee  iimmppoorrttaanntt  CCOOWW  ddaattaa  

((nnoottaabbllyy,,  ssyysstteemm  mmeemmbbeerrsshhiipp,,  iinntteerr--ssttaattee  wwaarr,,  aanndd  mmiilliittaarriizzeedd  ddiissppuuttee  ddaattaa))  iiss  tthhee  PPrroojjeecctt  wweebbssiittee  aatt  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  

IIlllliinnooiiss,,  bbeesstt  aacccceesssseedd  bbyy  ttyyppiinngg  CCoorrrreellaatteess  ooff  WWaarr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  IIlllliinnooiiss  iinnttoo  aa  GGooooggllee  sseeaarrcchh..    TThhiiss  lleeaaddss  oonnee  ttoo  

wwwwww..ccoorrrreellaatteessooffwwaarr..oorrgg    
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AA  lliittttllee  aaccaaddeemmiicc  hhiissttoorryy  ----  tthhee  CCOOWW  pprroojjeecctt''ss  iinncceeppttiioonn  aatt  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiicchhiiggaann,,  aanndd  ssuubbsseeqquueenntt  mmoovveess  ttoo  

PPeennnn  SSttaattee  aanndd  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  IIlllliinnooiiss::      

  

OOff  nnoottee  ttoo  uuss,,  tthhee  CCOOWW  pprroojjeecctt  wwaass  aatt  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiicchhiiggaann,,  ffrroomm  iittss  iinncceeppttiioonn  iinn  11996633  uunnttiill  tthhee  ttrraannssffeerr  ooff  tthhee  

pprroojjeecctt  ttoo  PPeennnn  SSttaattee  iinn  MMaarrcchh  22000011..    DDuurriinngg  tthhoossee  3388  yyeeaarrss  aatt  MMiicchhiiggaann,,  tthhee  PPrroojjeecctt  DDiirreeccttoorr  wwaass  PPrrooff..  JJ..  DDaavviidd  

SSiinnggeerr..    SSiinnccee  tthheenn,,  SSiinnggeerr  hhaass  bbeeeenn  ssuucccceeeeddeedd  bbyy  tthhrreeee  sshhoorrtteerr--tteerrmm  lleeaaddeerrss,,  nnaammeellyy  SSttuuaarrtt  BBrreemmeerr,,  SSccootttt  BBeennnneetttt,,  

aanndd  PPaauull  DDiieehhll..    DDiieehhll,,  aatt  IIlllliinnooiiss,,  iiss  tthhee  ccuurrrreenntt  ddiirreeccttoorr,,  aanndd  hheennccee  tthhee  ddaattaa  aarree  pprriimmaarriillyy  ddiisssseemmiinnaatteedd  tthheerree..  

  

IIff  tthhee  IIlllliinnooiiss  ssiittee  iiss  ddoowwnn,,  ddaattaa  hhaavvee  ggeenneerraallllyy  bbeeeenn  aavvaaiillaabbllee  aatt  PPeennnn  SSttaattee,,  

hhttttpp::////ppssss..llaa..ppssuu..eedduu  

  

TThhiiss  PPeennnn  SSttaattee  ssiittee  hhaass  bbeeeenn  mmaaiinnttaaiinneedd  oovveerr  tthhee  yyeeaarrss  bbyy  CCOOWW  ddaattaa  cczzaarrss  aanndd  DDiirreeccttoorrss,,  PPrrooff..  SSttuuaarrtt  BBrreemmeerr  

((ddeecceeaasseedd  iinn  22000044))  aanndd  hhiiss  ssuucccceessssoorr  PPrrooff..  SSccootttt  BBeennnneetttt..      TThheeyy  hhaavvee  aann  iimmppoorrttaanntt  rreesseeaarrcchh  ggrroouupp  oonn  wwaarr  aanndd  ppeeaaccee  

aatt  PPeennnn  SSttaattee,,  aanndd  oonnee  mmeemmbbeerr  ooff  tthhaatt  ggrroouupp  iiss  PPeeaaccee  SScciieennccee  SSoocciieettyy  PPrreessiiddeenntt  DDrr..  GGlleennnn  PPaallmmeerr..    AAtt  tthhee  ttiimmee  ooff  

tthhee  PPrroojjeecctt  ttrraannssffeerr  iinn  22000011,,  aatt  aa  ssppeecciiaall  mmeeeettiinngg  ttoo  mmaarrkk  tthhee  ooccccaassiioonn,,  SSttuuaarrtt  BBrreemmeerr,,  tthhee  nneewwllyy  iinnaauugguurraatteedd  ddiirreeccttoorr  

ooff  tthhee  pprroojjeecctt  aatt  PPeennnn  SSttaattee,,  aannnnoouunncceedd  tthhaatt  hhee  wwaass  ssiiggnnaalllliinngg  tthhee  ttrraannssffeerr  bbyy  ccaalllliinngg  tthhee  PPeennnn  SSttaattee  eerraa  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  

tthhee  CCOOWW--22  pprroojjeecctt;;  hheennccee  tthhee  wweebbssiittee  wwiillll  uussuuaallllyy  bbee  mmaarrkkeedd  aass  tthhee  CCOOWW22  wweebbssiittee..    AAtt  tthhee  ttiimmee  ooff  BBrreemmeerr''ss  

pprreemmaattuurree  iillllnneessss  aanndd  ddeeaatthh,,  SSccootttt  BBeennnneetttt  wwaass  nnaammeedd  tthhee  ddiirreeccttoorr  ooff  tthhee  CCOOWW22  pprroojjeecctt,,  wwiitthh  tthhee  aannnnoouunncceemmeenntt  ooff  

hhiiss  lleeaaddeerrsshhiipp  ooccccuurrrriinngg  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  tthhee  ttiimmee  ooff  tthhee  PPeeaaccee  SScciieennccee  SSoocciieettyy  aannnnuuaall  mmeeeettiinngg,,  iinn  TTuuccssoonn  iinn  NNoovveemmbbeerr  

22000022..    BBeennnneetttt  mmaaddee  iitt  cclleeaarr  hhee  ddiidd  nnoott  wwaanntt  ttoo  bbee  tthhee  ppeerrmmaanneenntt  ddiirreeccttoorr..        

  

IInn  22000055,,  DDrr..  PPaauull  DDiieehhll,,  ooff  tthhee  UU..  ooff  IIlllliinnooiiss,,  wwaass  nnaammeedd  tthhee  nneeww  ppeerrmmaanneenntt  ddiirreeccttoorr,,  aanndd  tthhee  ""CCOOWW22""  rreevveerrtteedd  ttoo  

ssiimmppllyy  ""CCOOWW..""    WWhhiillee  tthhiiss  hhaass  aallll  bbeeccoommee  aa  mmuullttii--uunniivveerrssiittyy  nneettwwoorrkk,,  iitt  iiss  ooff  iinntteerreesstt  ttoo  uuss  tthhaatt  aallll  tthhee  mmaaiinn  ppllaayyeerrss  

hhaavvee  hhaadd  ssoommee  ccoonnnneeccttiioonn  ttoo  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiicchhiiggaann  ((ee..gg..,,  DDiieehhll  aanndd  BBeennnneetttt  hhaavvee  PPhh..DD..ss  ffrroomm  hheerree,,  aanndd  BBrreemmeerr  

wwaass  aa  pprrooffeessssoorr  hheerree))..  

  

22..    TTHHEE  LLAATTEESSTT,,  FFRROOMM  OOUURR  BBOOOOKK--IINN--PPRROOGGRREESSSS,,  RReessoorrtt  ttoo  WWaarr..    CCoommpprreehheennssiivvee  ddaattaa  aarree  aavvaaiillaabbllee  oonn  

oouurr  oowwnn  ccaammppuuss  ffoorr  ssttuuddeennttss  eennrroolllleedd  iinn  oouurr  ccoouurrssee..    AAllll  tthheessee  UUMM--DDeeaarrbboorrnn  ddaattaa  aarree  sseemmii--ooffffiicciiaall  CCOOWW  pprroojjeecctt  

ddaattaa  ffrroomm  tthhee  MMeerreeddiitthh  SSaarrkkeeeess--FFrraannkk  WWaayymmaann  ((RReessoorrtt  ttoo  WWaarr))  ddaattaa  sseettss..    TThheessee  ddaattaa  iinncclluuddee  rreessttrriicctteedd  iinnffoorrmmaattiioonn,,  

ssttiillll  bbeeiinngg  rreeffiinneedd  aanndd  vvaalliiddaatteedd,,  aanndd  hheennccee  aarree  nnoott  aavvaaiillaabbllee  oonn  tthhee  wweebb..    TThheeyy  ccaann  bbee  ccooppiieedd  bbyy  yyoouu  oonnttoo  yyoouurr  oowwnn  

ddiisskkss,,  oorr  pprriinntteedd  oouutt,,  lliimmiitteedd  ffoorr  yyoouurr  uussee  iinn  tteerrmm  ppaappeerrss  iinn  oouurr  ccoouurrssee..    TThheessee  aarree  tthhee  mmoosstt  uupp--ttoo--ddaattee  ddaattaa  wwee''vvee  ggoott  

((nneewweerr  tthhaann  aatt  tthhee  CCOOWW  wweebbssiittee)),,  aass  tthheeyy  aarree  wwhhaatt  MMeerreeddiitthh  SSaarrkkeeeess  aanndd  II  hhaavvee  ffrroomm  oouurr  wwoorrkk  oonn  tthhee  RReessoorrtt  ttoo  WWaarr  

bbooookk..      BBeeccaauussee  iitt  iiss  bbaasseedd  oonn  ssuucchh  uupp--ttoo--ddaattee  rreesseeaarrcchh,,  tthhiiss  mmaatteerriiaall  hhaass  bbeeeenn  mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  ssttuuddeennttss  ddooiinngg  

ssppeecciiffiicc  rreesseeaarrcchh  pprroojjeeccttss  ffoorr  tteerrmm  ppaappeerrss..    

  

33..    RREEAALLLLYY  OOLLDD  PPRRIINNTT  CCOOPPIIEESS  OOFF  CCOOWW  DDAATTAA..    WWoorrkkiinngg  wwiitthh  llaarrggee  ddaattaa  mmaattrriicceess  oonn  lliinnee  ccaann  bbee  hhaarrdd..    AAnn  

iinnttrroodduuccttoorryy  wwaayy  ttoo  ggeett  aaccqquuaaiinntteedd  wwiitthh  tthhee  CCOOWW  ddaattaa  iiss  ttoo  ccoonnssuulltt  tthhee  hhaarrdd  ccooppiieess  ooff  pprriinnttoouuttss  tthhaatt  aarree  iinn  mmyy  ooffffiiccee..    

TThheessee  iinncclluuddee::    

  

AA  lliisstt  ooff  aallll  nnaattiioonn--ssttaatteess  iinn  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssyysstteemm,,  11881166--pprreesseenntt,,  wwiitthh  tthheeiirr  ddaatteess  ooff  ssyysstteemm  mmeemmbbeerrsshhiipp  aanndd  tthheeiirr  

CCOOWW  nnaattiioonn  nnuummbbeerr  ((uusseeffuull  ffoorr  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ppuurrppoosseess))..  

AA  lliisstt,,  iinn  cchhrroonnoollooggiiccaall  oorrddeerr,,  ooff  aallll  mmiilliittaarriizzeedd  ddiissppuutteess  iinn  tthhee  iinntteerrssttaattee  ssyysstteemm  11881166--11997766..    IInncclluuddeedd  aarree,,  ffiirrsstt,,  tthhee  

ssttaatteess  oonn  tthhee  iinniittiiaattiinngg  ssiiddee,,  aanndd,,  tthheenn,,  tthhee  ssttaatteess  oonn  tthhee  ttaarrggeett  ssiiddee,,  wwiitthh  tthhee  hhiigghheesstt  lleevveell  ooff  hhoossttiilliittiieess  rreeaacchheedd  bbyy  

eeaacchh  ssttaattee..    ((NNoottee  tthhaatt  tthhee  ssiiddee  iinniittiiaattiinngg  aa  wwaarr  mmiigghhtt  oorr  mmiigghhtt  nnoott  bbee  tthhee  ssiiddee  tthhaatt  iinniittiiaatteedd  tthhee  mmiilliittaarriizzeedd  ddiissppuuttee  tthhaatt  

ggaavvee  rriissee  ttoo  tthhee  wwaarr..))    TThheessee  ffiilleess  hhaavvee  bbeeeenn  ssppeecciiaallllyy  eeddiitteedd  ffoorr  oouurr  ccoouurrssee,,  aanndd  ddoo  nnoott  ccoonnttaaiinn  aallll  tthhee  ppaarrttiicciippaanntt  

nnaattiioonnss  oonn  eeaacchh  ssiiddee,,  bbuutt  oonnllyy  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  ppaarrttiicciippaannttss..      

  

AA  lliisstt  ooff  tthhee  eeccoonnoommiicc,,  mmiilliittaarryy,,  aanndd  ddeemmooggrraapphhiicc  ccaappaabbiilliittiieess  ooff  eeaacchh  mmeemmbbeerr  ssttaattee  ooff  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssyysstteemm,,  ffoorr  

eeaacchh  yyeeaarr,,  11881166--11997766..  

  

TThheessee  CCOOWW  pprriinnttoouuttss  oonnllyy  ccoonnttaaiinn  ddaattaa  ffoorr  tthhee  ppeerriioodd  11881166--11997766..    NNoonneetthheelleessss,,  tthheeyy  aarree  aann  eexxcceelllleenntt  ppllaaccee  ttoo  ssttaarrtt  

aass  tthheeyy  aallllooww  yyoouu  ttoo  vviissuuaalliizzee  tthhee  ddaattaa  bbeeffoorree  ttrryyiinngg  ttoo  aacccceessss  tthheemm  vviiaa  ccoommppuutteerr..    AA  pprroobblleemm  iiss  eennccoouunntteerreedd  ffrroomm  

ttiimmee  ttoo  ttiimmee  wwiitthh  tthhee  lliibbrraarryy;;  tthheerreeffoorree,,  tthheessee  mmaatteerriiaallss  wwiillll  aallssoo  bbee  aavvaaiillaabbllee  iinn  aa  lliimmiitteedd  wwaayy  iinn  mmyy  oouutteerr  ooffffiiccee  

((rroooomm  22116644  SSSSBB))..  
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GGRRAADDIINNGG  

  

TThhee  ffiirrsstt  eexxaamm  iiss  sscchheedduulleedd  ffoorr  WWeedd..,,  FFeebb..  1111tthh..    TThhee  sseeccoonndd  eexxaamm,,  ccoovveerriinngg  tthhee  mmaatteerriiaall  ffrroomm  llaattee  FFeebbrruuaarryy  ttoo  

AApprriill,,  wwiillll  bbee  MMoonn..,,  AApprriill  66tthh..    TThhee  tthhiirrdd  eexxaamm  iiss  ccuurreennttllyy  sscchheedduulleedd  ffoorr  MMaayy  11sstt  aatt  1111::3300  AAMM..    TThhee  ffiirrsstt  aanndd  sseeccoonndd  

eexxaammss  wwiillll  ccoouunntt  ffoorr  2255  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  ggrraaddee  eeaacchh..    TThhee  tthhiirrdd  eexxaamm  wwiillll  ccoouunntt  ffoorr  1100%%  ooff  tthhee  ggrraaddee..      

  

AAss  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  ttwwoo  eexxaammss,,  tthhee  ffiirrsstt  hhaallff  ooff  tthheessee  eexxaammss  wwiillll  bbee  oonnee  eessssaayy  qquueessttiioonn,,  sseelleecctteedd  ffrroomm  aa  lliisstt  ooff  tthhrreeee  

qquueessttiioonnss  ttoo  bbee  ddiissttrriibbuutteedd  aa  wweeeekk  pprriioorr  ttoo  tthhee  tteesstt..    SSeeee  llaasstt  ppaaggeess  ooff  ssyyllllaabbuuss  ffoorr  pprroobbaabbllee  qquueessttiioonnss..    TThhee  sseeccoonndd  

hhaallff  ooff  tthheessee  eexxaammss  wwiillll  bbee  mmuullttiippllee  cchhooiiccee  qquueessttiioonnss,,  tteessttiinngg  yyoouurr  kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  rreeaaddiinnggss,,  lleeccttuurreess,,  aanndd  ootthheerr  

ccllaassss  aaccttiivviittiieess..    TThhee  tthhiirrdd  eexxaamm  wwiillll  bbee  aallll  mmuullttiippllee  cchhooiiccee..  

  

TThhee  tteerrmm  ppaappeerr  wwiillll  ccoouunntt  ffoorr  3300  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  ggrraaddee..    GGrraadduuaattee  ssttuuddeennttss  ttaakkiinngg  PPSS  555511  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  wwrriittee  aa  mmoorree  

eexxtteennssiivvee  aanndd  iinn--ddeepptthh  ppaappeerr  tthhaann  tthhoossee  ttaakkiinngg  tthhee  ccoouurrssee  ffoorr  uunnddeerrggrraadduuaattee  ccrreeddiitt..    TThhee  tteerrmm  ppaappeerr  wwiillll  bbee  dduuee  oonn  

MMoonn..,,  AApprriill  1122tthh  aatt  44::3300  PPMM..  

  

CCllaassss  ppaarrttiicciippaattiioonn  wwiillll  ccoouunntt  ffoorr  tteenn  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  ggrraaddee..      UUssee  ooff  llaappttoopp  ccoommppuutteerrss  aanndd  cceellll  pphhoonneess  iiss  

nnoott  ppeerrmmiitttteedd  iinn  ccllaassss..      

  
NNoo  aalltteerrnnaattiivveess  ttoo  tthheessee  eexxaamm  aanndd  ppaappeerr  dduuee  ddaatteess  wwiillll  bbee  ppeerrmmiitttteedd  eexxcceepptt  ffoorr  ddooccuummeenntteedd  mmeeddiiccaall  eemmeerrggeenncciieess..    

AAllssoo,,  UUMM--DD  mmaakkeess  rreeaassoonnaabbllee  aaccccoommmmooddaattiioonnss  ffoorr  ppeerrssoonnss  wwiitthh  ddooccuummeenntteedd  ddiissaabbiilliittiieess..    SSttuuddeennttss  sshhoouulldd  rreeggiisstteerr  

wwiitthh  tthhee  DDiissaabbiilliittyy  RReessoouurrccee  SSeerrvviicceess  OOffffiiccee  wwiitthhiinn  tthhee  ffiirrsstt  ffeeww  wweeeekkss  ooff  tthhee  sseemmeesstteerr  ttoo  bbee  eelliiggiibbllee  ffoorr  sseerrvviicceess  tthhaatt  

sseemmeemmsstteerr..    TThheerree  mmaayy  bbee  ooccccaassiioonnaall  qquuiizzzzeess,,  eeaacchh  ccoouunnttiinngg  oonnee  ttoo  ffiivvee  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  ggrraaddee  ((tthheessee  ppeerrcceennttaaggeess  

wwoouulldd  bbee  ttaakkeenn  oouutt  ooff  tthhee  wweeiigghhtt  ooff  tthhee  tthhrreeee  eexxaammss))..  
  

AAnnyy  llaattee  aassssiiggnnmmeenntt  wwiitthhoouutt  aa  ssiiggnneedd  lleetttteerr  ffrroomm  aann  MM..DD..  oorr  eeqquuiivvaalleenntt  aauutthhoorriittyy  wwiillll  rreessuulltt  iinn  aa  ttwwoo--nnoottcchh  rreedduuccttiioonn    

iinn  ggrraaddee  ffoorr  tthhaatt  eexxaamm  ((ee..gg..,,  ffrroomm  BB--  ttoo  ssttrraaiigghhtt  CC))..    AAllssoo,,  UUMM--DD  mmaakkeess  rreeaassoonnaabbllee  aaccccoommooddaattiioonnss  ffoorr  ppeerrssoonnss  wwiitthh  

ddooccuummeenntteedd  ddiissaabbiilliittiieess..      

  

II  hhaavvee  bbeeeenn  aasskkeedd  bbyy  tthhee  PPrroovvoosstt  ttoo  iinncclluuddee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ssttaatteemmeenntt  ((wwhhiicchh  sshhoouulldd  ggoo  wwiitthhoouutt  ssaayyiinngg))::    TThhee  

UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiicchhiiggaann  vvaalluueess  aaccaaddeemmiicc  hhoonneessttyy  aanndd  iinntteeggrriittyy..    EEaacchh  ssttuuddeenntt  hhaass  aa  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  uunnddeerrssttaanndd,,  

aacccceepptt,,  aanndd  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  UUnniivveerrssiittyy''ss  ssttaannddaarrddss  ooff  aaccaaddeemmiicc  ccoonndduucctt  aass  sseett  ffoorrtthh  iinn  tthhee  CCooddee  ooff  AAccaaddeemmiicc  

CCoonndduucctt,,  aass  wweellll  aass  ppoolliicciieess  eessttaabblliisshheedd  bbyy  tthhee  sscchhoooollss  aanndd  ccoolllleeggeess..    CChheeaattiinngg,,  ccoolllluussiioonn,,  mmiissccoonndduucctt,,  ffaabbrriiccaattiioonn,,  

aanndd  ppllaaggiiaarriissmm  aarree  ccoonnssiiddeerreedd  sseerriioouuss  ooffffeennsseess..    VViioollaattiioonnss  wwiillll  nnoott  bbee  ttoolleerraatteedd  aanndd  mmaayy  rreessuulltt  iinn  ppeennaallttiieess  uupp  ttoo  aanndd  

iinncclluuddiinngg  eexxppuullssiioonn  ffrroomm  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  
  

OONN  EE--MMAAIILL  EETTIIQQUUEETTTTEE::  

  

WWhhiillee  ee--mmaaiill  hhaass  bbeeccoommee  aa  vveerryy  iimmppoorrttaanntt  mmeeaannss  ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonn  bbeettwweeeenn  ssttuuddeennttss  aanndd  ffaaccuullttyy,,  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  

oobbsseerrvvee  aapppprroopprriiaattee  nnoorrmmss  ooff  bbeehhaavviioorr..    BBeeccaauussee  ooff  tthhee  tthhrreeaatt  ffrroomm  vviirruusseess  aanndd  ssiimmiillaarr  ppllaagguueess,,  II  ddoo  nnoott  ooppeenn  eemmaaiillss  

tthhaatt  ddoo  nnoott  hhaavvee  yyoouurr  nnaammee  aass  tthhee  sseennddeerr,,  oorr  eemmaaiillss  tthhaatt  ddoo  nnoott  hhaavvee  aa  ssuubbjjeecctt  hheeaaddiinngg  tthhaatt  iinnddiiccaatteess  aa  ttooppiicc  rreellaatteedd  ttoo  

yyoouu  aanndd  tthhee  ccoouurrssee..    II  aallssoo  ddoo  nnoott  ooppeenn  ee--mmaaiill  aattttaacchhmmeennttss  tthhaatt  yyoouu  aanndd  II  hhaavvee  nnoott  aaggrreeeedd  ttoo  eexxcchhaannggee  iinn  aaddvvaannccee..    

TThhiiss  mmeeaannss  yyoouurr  ee--mmaaiill  mmuusstt  aaccttuuaallllyy  bbee  rreeaaddaabbllee  bbyy  mmee  wwhheenn  II  cclliicckk  oonn  iitt;;  iinn  ootthheerr  wwoorrddss,,  wwhheenn  II  ooppeenn  aann  ee--mmaaiill  

aanndd  tthheerree  iiss  nnoo  tteexxtt  bbeeccaauussee  aallll  tthhee  tteexxtt  hhaass  bbeeeenn  ppllaacceedd  iinn  aann  aattttaacchhmmeenntt,,  II  ddoo  nnoott  ooppeenn  tthhee  aattttaacchhmmeenntt..    PPlleeaassee  

rreessppeecctt  tthheessee  nnoorrmmss  ooff  mmiinnee  iiff  yyoouu  wwiisshh  ttoo  ccoonnttaacctt  mmee,,  aanndd  II  llooookk  ffoorrwwaarrdd  ttoo  hheeaarriinngg  ffrroomm  yyoouu..    FFiinnaallllyy,,  II  uussee  tthhee  

22000033  vveerrssiioonn  ooff  MMiiccrroossoofftt  OOffffiiccee,,  tthhee  oonnee  tthhaatt  hhaass  33--ddiiggiitt  ssuuffffiixxeess  ssuucchh  aass  ..ddoocc,,  ..xxllss,,  aanndd  ssoo  oonn;;  II  wwiillll  nnoott  bbee  aabbllee  ttoo  

rreecceeiivvee  aannyy  ffiilleess,,  eevveenn  iiff  wwee  hhaavvee  aaggrreeeedd  ttoo  eexxcchhaannggee  tthheeiirr  ccoonntteenntt,,  tthhaatt  hhaavvee  aa  44--ddiiggiitt  ssuuffffiixx  ((ssuucchh  aass  ..ddooccxx))..    SSoo  iiff  

yyoouu  hhaavvee  tthhee  nneewweerr  vveerrssiioonn  ooff  MMiiccrroossoofftt  ssooffttwwaarree,,  jjuusstt  ssaavvee  tthheemm  aass  tthhee  oollddeerr  vveerrssiioonn,,  wwiitthh  tthhee  33--ddiiggiitt  ssuuffffiixx..    TThhaannkk  

yyoouu!!  
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SSCCHHEEDDUULLEE  OOFF  RREEAADDIINNGGSS  

  

CCoommpplleettee  RReeaaddiinngg  BByy  JJaann..  99tthh::    VVaassqquueezz  aanndd  HHeenneehhaann,,  pprreeffaaccee,,  iinnttrroodduuccttiioonn,,  aappppeennddiixx,,  aanndd  bbiibblliiooggrraapphhyy;;  rreeaadd  iinn  

VVaassqquueezz  aanndd  HHeenneehhaann  ttoo  sseelleecctt  aa  tteerrmm  ppaappeerr  ttooppiicc..    TThhee  aappppeennddiixx,,  BBrreemmeerr,,  eett  aall..,,  ""TThhee  SScciieennttiiffiicc  SSttuuddyy  ooff  WWaarr::    AA  

LLeeaarrnniinngg  PPaacckkaaggee,,""  iiss  tthhee  bbeesstt  gguuiiddee  oonn  tthhee  mmeetthhooddoollooggyy  nneeeeddeedd  ttoo  ddoo  aa  ggoooodd  tteerrmm  ppaappeerr  iinn  tthhee  ccaauusseess  ooff  wwaarr..  

  

BByy  JJaann..  1166tthh::    AAnn  hhiissttoorriiccaall  ssuummmmaarryy  ooff  tthhee  ccaauusseess  ooff  iimmppoorrttaanntt  mmooddeerrnn  iinntteerrssttaattee  wwaarrss::    ZZiieegglleerr,,  WWaarr,,  PPeeaaccee,,  aanndd  

IInntteerrnnaattiioonnaall  PPoolliittiiccss,,  77tthh  eedd..,,  pppp..  55--110099  ((ccoouurrssee  ppaacckk))..      TThhiiss  aappppeeaarrss  iinn  tthhee  ccoouurrssee  ppaacckk  aass  pppp..  330077--335599;;  iitt  bbeeggiinnss  

wwiitthh  tthhee  wwoorrddss  ""CChhaapptteerr  11,,  WWaarr  iinn  tthhee  PPaasstt))..""  

  

TThhee  ccaauusseess  ooff  aann  iimmppoorrttaanntt  ccllaassssiiccaall  wwaarr::    KKaaggaann,,  OOrriiggiinnss  ooff  tthhee  PPeellooppoonnnneessiiaann  WWaarr,,  llaasstt  cchhaapptteerr..    TThhiiss  aappppeeaarrss  oonn  

pppp..  336611--336677  ooff  tthhee  ccoouurrssee  ppaacckk..  

  

DDaattaa  oonn  tthhee  CCoorrrreellaatteess  ooff  WWaarr::    MMeell  SSmmaallll  aanndd  JJ..  DDaavviidd  SSiinnggeerr,,  RReessoorrtt  ttoo  AArrmmss  ((BBeevveerrllyy  HHiillllss::    SSaaggee  PPuubblliiccaattiioonnss,,  

11998822)),,  TTaabbllee  44..22,,  LLiisstt  ooff  IInntteerrssttaattee  WWaarrss,,  pppp  8833--9955,,  aanndd  TTaabbllee  1111..66,,  IInniittiiaattiioonn,,  VViiccttoorryy,,  aanndd  BBaattttllee  DDeeaatthh  RRaattiiooss  iinn  

IInntteerrssttaattee  WWaarrss,,  pppp..  119966--119977..    ((ccoouurrssee  ppaacckk))    TThheessee  ddaattaa  ttaabblleess  aappppeeaarr  aass  pppp..  336699--337777  ooff  tthhee  ccoouurrssee  ppaacckk..  

  

TTyyppeess  ooff  aarrmmeedd  ccoonnfflliiccttss  aanndd  ddeeaaddllyy  qquuaarrrreellss::      

  

  ((IInn  ttyyppeessccrriipptt  iinn  ccoouurrssee  ppaacckk))::    WWaayymmaann,,  WWaarr  aanndd  TThheeoorryy  iinn  WWoorrlldd  PPoolliittiiccss,,  pprreeffaaccee,,  iinnttrroodduuccttiioonn,,  aanndd  cchhaapptteerr  11,,  

""MMooddeerrnn  WWaarr..""    TThhiiss  WWaayymmaann  mmss..,,  WWaarr  aanndd  TThheeoorryy  iinn  WWoorrlldd  PPoolliittiiccss,,  iiss  ccaalllleedd  ""VVooll..  II""  ooff  tthhee  ccoouurrssee  ppaacckk..  

  

BByy  JJaann..  2233rrdd::    AAddeeqquuaaccyy  ooff  rreeaalliissmm,,  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  ggrraanndd  ppaarraaddiiggmm  eexxppllaaiinniinngg  wwaarr::    VVaassqquueezz,,  PPoowweerr  ooff  PPoowweerr  

PPoolliittiiccss  ((CCaammbbrriiddggee  UUnniivv..  PPrreessss,,  11999988)),,  pppp..  1199--3399,,  336699--338866..    TThhee  VVaassqquueezz  rreeaaddiinngg  iiss  pppp..  337799--440000  ooff  tthhee  ccoouurrssee  

ppaacckk..  

  

AAlllliiaanncceess  aanndd  WWaarr::    LLeevvyy  cchhaapptteerr,,  VVaassqquueezz  aanndd  HHeenneehhaann,,  cchh..  11..      

  

EExxtteennddeedd  DDeetteerrrreennccee  aanndd  tthhee  PPrreevveennttiioonn  ooff  WWaarr::    HHuutthh,,  cchhss..  11--22  ((pppp..  11--2277))..    ((TThhee  HHuutthh  bbooookk  iiss  iinn  tthhee  ccoouurrssee  ppaacckk,,  

ssttaarrttiinngg  oonn  pp..  119944  ooff  tthhee  ccoouurrssee  ppaacckk..))      

  

HHooww  ttoo  SSttuuddyy  tthhee  CCaauusseess  ooff  WWaarr::    ((IInn  ttyyppeessccrriipptt  iinn  ccoouurrssee  ppaacckk))::  WWaayymmaann,,  WWaarr  aanndd  TThheeoorryy  iinn  WWoorrlldd  PPoolliittiiccss,,  

cchhaapptteerr  22,,  ""LLooookkiinngg  iinnttoo  tthhee  AAbbyyssss::  TThhee  SScciieennttiiffiicc  SSttuuddyy  ooff  WWaarr..""      

  

TTeerrmm  ppaappeerr  ttooppiicc  ttoo  bbee  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  PPrrooff..  WWaayymmaann  bbyy  eenndd  ooff  ccllaassss,,  FFeebb..  2266tthh..  

  

BByy  JJaann..  3300tthh::    AAbbssoolluuttee  PPoowweerr  CCoorrrruuppttss  AAbbssoolluutteellyy,,  aanndd  iiss  tthhee  mmaaiinn  ccaauussee  ooff  wwaarr  aanndd  ggeennoocciiddee::    RR..JJ..  RRuummmmeell,,  

DDeeaatthh  bbyy  GGoovveerrnnmmeenntt,,  pppp..  11--4433..    ((ccoouurrssee  ppaacckk))..      TThhee  RRuummmmeell  eennttrryy  bbeeggiinnss  oonn  pp..  440011  ooff  tthhee  ccoouurrssee  ppaacckk..  

  

CCaappaabbiilliittyy  DDiissttrriibbuuttiioonn  aanndd  WWaarr::    SSiinnggeerr,,  BBrreemmeerr,,  aanndd  SSttuucckkeeyy  cchhaapptteerr,,  VVaassqquueezz  aanndd  HHeenneehhaann,,  cchh..  22..      

  

EExxtteennddeedd  DDeetteerrrreennccee  aanndd  tthhee  PPrreevveennttiioonn  ooff  WWaarr::    HHuutthh,,  cchh..  33  ((pppp..  2288--5555))..      

  

AA  GGrraanndd  TThheeoorryy  IInntteeggrraattiinngg  tthhee  CCaauusseess  ooff  WWaarr  iinnttoo  OOnnee  FFrraammeewwoorrkk::      ((IInn  ttyyppeessccrriipptt  iinn  ccoouurrssee  ppaacckk))::  WWaayymmaann,,  WWaarr  

aanndd  TThheeoorryy  iinn  WWoorrlldd  PPoolliittiiccss,,  cchhaapptteerr  33..      

  

BBeeggiinn  wwoorrkk  oonn  yyoouurr  tteerrmm  ppaappeerr..  

  

BByy  FFeebb..  66tthh::    VVaassqquueezz  aanndd  HHeenneehhaann,,  cchh..  33::    MMiicchhaaeell  WWaallllaaccee,,  ""AArrmmaammeennttss  aanndd  EEssccaallaattiioonn::  TTwwoo  CCoommppeettiinngg  

HHyyppootthheesseess""..      

  

EExxtteennddeedd  DDeetteerrrreennccee  aanndd  tthhee  PPrreevveennttiioonn  ooff  WWaarr::    HHuutthh,,  cchh..  44  ((pppp..  5566--8844))..    

  

BByy  FFeebb..  66tthh::    VVaassqquueezz  aanndd  HHeenneehhaann,,  cchh..  44..    AA  rreeppllyy  ttoo  MMiicchhaaeell  WWaallllaaccee  bbyy  PPaauull  DDiieehhll,,  ""AArrmmss  RRaacceess  aanndd  EEssccaallaattiioonn::    

AA  CClloosseerr  LLooookk""..      
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PPoowweerr  aanndd  WWaarr,,  aatt  tthhee  SSyysstteemmiicc  aanndd  DDyyaaddiicc  LLeevveellss::    WWaayymmaann,,  WWaarr  aanndd  TThheeoorryy  iinn  WWoorrlldd  PPoolliittiiccss,,  cchhaapptteerrss  44  aanndd  55..    

TThheessee  ttwwoo  cchhss..  aarree  nnooww  iinn  mmss..  ffoorrmm  aass  WWaayymmaann,,  ""BBiippoollaarriittyy  aanndd  WWaarr""  aanndd  ""PPoowweerr  SShhiiffttss  aanndd  WWaarr""  ((ffuuttuurree  cchh..  44,,  

""BBiippoollaarriittyy  aanndd  WWaarr"",,  iiss  iinn  VVaassqquueezz  aanndd  HHeenneehhaann,,  aass  cchhaapptteerr  88;;  ffuuttuurree  cchh..  55,,  ""PPoowweerr  SShhiiffttss  aanndd  WWaarr"",,  iiss  aa  hhaannddoouutt,,  

ffrroomm  LLoonnddoonn  ''8899  oorr  CCllaarreemmoonntt  ''9933  ccoonnffeerreenncceess))..      

  

      

TThhee  FFIIRRSSTT  EEXXAAMM,,  ccoovveerriinngg  tthhee  aabboovvee  mmaatteerriiaall,,  wwiillll  bbee  oonn  FFeebb..  77tthh..      
  

BByy  FFeebb..  1133tthh::    VVaassqquueezz  aanndd  HHeenneehhaann,,  cchh..  55::    RRuusssseellll  LLeenngg,,  ""WWhheenn  WWiillll  TThheeyy  EEvveerr  LLeeaarrnn::    CCooeerrcciivvee  BBaarrggaaiinniinngg  iinn  

RReeccuurrrreenntt  CCrriisseess..""      

    

BByy  FFeebb..  2200tthh::      

EExxtteennddeedd  DDeetteerrrreennccee  aanndd  tthhee  PPrreevveennttiioonn  ooff  WWaarr::    HHuutthh,,  cchh..  55  ((pppp..  8855--114488))..  

  

SSPPRRIINNGG  BBRREEAAKK  IISS  FFEEBB..  2266TTHH  TTOO  MMAARR..  66TTHH  

  

BByy  MMaarr..  66tthh::    VVaassqquueezz  aanndd  HHeenneehhaann,,  cchh..  66::    BBrruuccee  BBuueennoo  ddee  MMeessqquuiittaa,,  ""EExxcceerrppttss  ffrroomm  tthhee  WWaarr  TTrraapp..""      

  

JJaammeess  MMoorrrrooww,,  ""TThhee  OOnnggooiinngg  GGaammee--TThheeoorreettiicc  RReevvoolluuttiioonn,,""  iinn  MMaannuuss  MMiiddllaarrsskkyy,,  eedd..,,  HHaannddbbooookk  ooff  WWaarr  SSttuuddiieess  IIII  

((UUnniivv..  ooff  MMiicchhiiggaann  PPrreessss,,  22000000)),,  pppp..  116644--119922..  ((CCOOUURRSSEE--PPAACC,,  pppp..  661177--663311))  

  

BByy  MMaarr..  1133tthh::    VVaassqquueezz  aanndd  HHeenneehhaann,,  cchh..  77::  SSiivveerrssoonn  aanndd  KKiinngg,,  ""AAlllliiaanncceess  aanndd  tthhee  EExxppaannssiioonn  ooff  WWaarr..""      

  

HHuutthh,,  cchh..  66  ((pppp..  114499--119988))..  

  

SSttuuaarrtt  BBrreemmeerr,,  ""WWhhoo  FFiigghhttss  WWhhoomm,,  WWhheenn,,  WWhheerree,,  aanndd  WWhhyy??""  iinn  JJoohhnn  VVaassqquueezz,,  WWhhaatt  DDoo  WWee  KKnnooww  aabboouutt  WWaarr??,,  

pppp..  2233--3366..  ((ccoouurrssee  ppaacckk,,  pppp..  663333--664400))  

  

BByy  MMaarr..  2200tthh::    VVaassqquueezz  aanndd  HHeenneehhaann,,  cchhss..  88::    WWaayymmaann,,  ""BBiippoollaarriittyy  aanndd  WWaarr""..      

  

BByy  MMaarr..  2277tthh::    VVaassqquueezz  aanndd  HHeenneehhaann,,  cchh..  1100,,  bbyy  WWaalllleennsstteeeenn;;  aanndd  cchh..  1144,,  bbyy  VVaassqquueezz..      

  

WWaayymmaann,,  WWaarr  aanndd  TThheeoorryy  iinn  WWoorrlldd  PPoolliittiiccss,,  cchhss..  99  aanndd  1111,,  aass  ppuubblliisshheedd  iinn::    ""RRiivvaallrriieess::    RReeccuurrrreenntt  DDiissppuutteess  aanndd  

EExxppllaaiinniinngg  WWaarr,,""  iinn  JJoohhnn  VVaassqquueezz,,  WWhhaatt  DDoo  WWee  KKnnooww  aabboouutt  WWaarr??,,  pppp..  221199--223344..  ((ccoouurrssee  ppaacckk,,  pppp..  664411--664499))  

  

TThheerree  wwiillll  bbee  aann  eexxaamm  MMoonn..,,  MMaarr..  2288tthh..    IItt  wwiillll  ccoovveerr  tthhee  aabboovvee  aassssiiggnnmmeennttss  tthhrroouugghh  MMaarr..  

2277tthh..  
  

BByy  AApprriill  33rrdd::    VVaassqquueezz  aanndd  HHeenneehhaann,,  cchhss..  1111--1122::  RRoosseenn,,  aanndd  OOrrggaannsskkii  aanndd  KKuugglleerr..    

    

TThhee  tteerrmm  ppaappeerr  wwiillll  bbee  dduuee  oonn  MMoonn..,,  AApprriill  44tthh  aatt  1111::3300  AAMM..  
  

TTUURRNN  IINN  TTWWOO  CCOOPPIIEESS  OOFF  YYOOUURR  TTEERRMM  PPAAPPEERR..    AALLSSOO,,  TTUURRNN  IINN  WWIITTHH  YYOOUURR  PPAAPPEERR  AA  CCOOPPYY  OOFF  

SSUUPPPPOORRTTIINNGG  DDOOCCUUMMEENNTTAATTIIOONN..  

  

BByy  AApprriill  1100tthh::    HHuutthh,,  cchh..  77  ((pppp..  119999--222200))..  

  

VVaassqquueezz  aanndd  HHeenneehhaann,,  cchh..  99,,  bbyy  MMiiddllaarrsskkyy  

  

VVaassqquueezz  aanndd  HHeenneehhaann,,  cchhss..  1133,,  aarrttiiccllee  bbyy  RRaasslleerr  aanndd  TThhoommppssoonn..      

  

TThhee  llaasstt  ddaayy  ooff  ccllaasssseess  ffoorr  oouurr  ccllaassss  iiss  MMoonn..,,  AApprriill  1188tthh  ((tthhee  ccaammppuuss  ssttuuddyy  ddaayy  bbeeiinngg  AApprriill  2200tthh))..  
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TTHHEE  LLAASSTT  EEXXAAMM  IISS  [[uunniivveerrssiittyy  eexxaamm  sscchheedduullee  ttoo  bbee  aannnnoouunncceedd  bbyy  RReeggiissttrraarr''ss  OOffffiiccee]]..    AAggaaiinn,,  

tthhee  tteerrmm  ppaappeerr  wwiillll  bbee  dduuee  oonn  MMoonn..,,  AApprriill  44tthh  aatt  1111::3300  AAMM..  

PPLLAANN  AAHHEEAADD  FFOORR  TTHHEESSEE  DDEEAADDLLIINNEESS::    EEXXTTEENNSSIIOONNSS  OOFF  TTHHEESSEE  DDAATTEESS  WWIILLLL  NNOOTT  BBEE  

PPOOSSSSIIBBLLEE..  

  

  

TTYYPPEESS  OOFF  PPOOLLIITTIICCAALL  VVIIOOLLEENNCCEE  

  

WWAARR  iiss  ssuussttaaiinneedd  ccoommbbaatt  rreessuullttiinngg  iinn  ssuubbssttaannttiiaall  ccaassuuaallttiieess..    TThhee  CCoorrrreellaatteess  ooff  WWaarr  ((CCOOWW))  pprroojjeecctt  hhaass  

""ooppeerraattiioonnaalliizzeedd""  tthhiiss  aass  iinnvvoollvviinngg  aatt  lleeaasstt  11,,000000  bbaattttllee--rreellaatteedd  ddeeaatthhss..    BBeeccaauussee  ooff  tthhiiss  ffooccuuss  oonn  bbaattttllee  ddeeaatthhss,,  oouurr  

ccoonncceepptt  ooff  wwaarrffaarree  eexxcclluuddeess  ssuucchh  ddeeaatthhss  aass  tthhee  JJeewwss  kkiilllleedd  iinn  tthhee  HHoollooccaauusstt  aanndd  tthhee  JJaappaanneessee  cciivviilliiaannss  kkiilllleedd  aatt  

HHiirroosshhiimmaa..    TThhee  CCOOWW  bbaattttllee--ddeeaatthh  tthhrreesshhoolldd  iiss  uunnddeerrssttoooodd  ttoo  bbee  11,,000000  bbaattttllee  ddeeaatthhss  wwiitthhiinn  aa  yyeeaarr''ss  ttiimmee  ((aanndd  nnoott  

jjuusstt  aa  ccaalleennddaarr  yyeeaarr,,  bbuutt  aannyy  336655--ddaayy  ppeerriioodd))..      SSllaauugghhtteerrss  ooff  ddeeffeennsseelleessss  ppeeooppllee  aarree  hhaavvee  bbeeeenn  tteerrmmeedd  ""ddeemmoocciiddee""  bbyy  

tthhee  sscchhoollaarr  RR..JJ..  RRuummmmeell..    HHiiss  iinntteenntt  iinn  ccooiinniinngg  tthhee  tteerrmm  ""ddeemmoocciiddee""  iiss  ttoo  ggeenneerraalliizzee  ffrroomm  tthhee  ffaammiilliiaarr  tteerrmm  ggeennoocciiddee..    

GGeennoocciiddee  iiss  mmoorree  nnaarrrrooww;;  iitt  wwoouulldd  iinncclluuddee  tthhee  HHoollooccaauusstt  bbuutt  nnoott  HHiirroosshhiimmaa..    DDeemmoocciiddee  eennccoommppaasssseess  aallll  ""ccoolldd  

bbllooooddeedd""  kkiilllliinngg  ooff  ddeeffeennsseelleessss  ppeeooppllee,,  ttoo  qquuoottee  ffrroomm  RRuummmmeell''ss  ddeeffiinniittiioonn..    DDeemmoocciiddee  tthhuuss  ccoovveerrss  tthhee  mmaassss  kkiilllliinnggss  

tthhaatt  wwoouulldd  bbee  lleefftt  oouutt  ooff  tthhee  ccoouunnttss  ooff  bbaattttllee  ddeeaatthhss  ((WWaayymmaann  aanndd  TTaaggoo  22001100))..    OOuurr  cchhaapptteerr  wwiillll  nnoott  ddeeaall  wwiitthh  tthhee  

iinnssttaanncceess  ooff  ddeemmoocciiddee,,  ssoo  tthhaatt  wwee  ccaann  ffooccuuss  eexxcclluussiivveellyy  oonn  wwaarr..  

      

IInn  tthhiiss  cchhaapptteerr,,  wwee  ddiissttiinngguuiisshh  eexxtteerrnnaall  ffrroomm  iinntteerrnnaall  wwaarr..    IINNTTEERRNNAALL  WWAARR,,  ssoommeettiimmeess  ccaalllleedd  cciivviill  wwaarr,,  iinnvvoollvveess  

ccoommbbaatt  bbeettwweeeenn  ppeeooppllee  ooff  tthhee  ssaammee  iinnddeeppeennddeenntt  ((oorr  ""aauuttoonnoommoouuss""))  ppoolliittiiccaall  eennttiittyy..    TThhee  ppoolliittiiccaall  eennttiittyy  ccaann  bbee  

aa  pprree--nnaattiioonnaall  ssttaattee..    AAnn  eexxaammppllee  wwoouulldd  bbee  tthhee  OOttttoommaann  EEmmppiirree,,  oorr  EEtthhiiooppiiaa  uunnddeerr  HHaaiillee  SSeellaassssiiee..    MMoorree  ccoommmmoonnllyy  

dduurriinngg  tthhee  nniinneetteeeenntthh  aanndd  ttwweennttiieetthh  cceennttuurriieess,,  tthhee  ppoolliittiiccaall  eennttiittyy  wwiillll  bbee  aa  nnaattiioonn--ssttaattee,,  ssuucchh  aass  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess,,  oorr,,  

ooccccaassiioonnaallllyy,,  aa  mmuullttii--nnaattiioonnaall  ssttaattee,,  ssuucchh  aass  tthhee  SSoovviieett  UUnniioonn..    IInntteerrnnaall  wwaarrss  hhaavvee  ooccccuurrrreedd  ffoorr  mmaannyy  cceennttuurriieess..    IInn  

tthhee  ppoosstt--11881166  ppeerriioodd,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  CCOOWW  PPrroojjeecctt  tteerrmmiinnoollooggyy,,  tthheerree  iiss  aann  iinntteerr--ssttaattee  ssyysstteemm,,  aanndd  iittss  

iinntteerrnnaall  wwaarrss  aarree  ccaalllleedd  iinnttrraa--ssttaattee  wwaarr..      

  

HHiissttoorriiccaall  eexxaammpplleess  ooff  ssuucchh  iinntteerrnnaall  wwaarr  aarree  tthhee  FFrreenncchh,,  RRuussssiiaann,,  aanndd  CChhiinneessee  RReevvoolluuttiioonnss  ooff  11778899--11880044,,  

11991177--11992200,,  aanndd  11991111--11994499,,  aass  wweellll  aass  tthhee  AAmmeerriiccaann  CCiivviill  WWaarr  ooff  11886611--11886655..    RReecceenntt  eexxaammpplleess  ooff  iinnttrraa--ssttaattee  wwaarrss  

iinncclluuddee  tthhee  HHuuttuu  vvss..  TTuuttssii  wwaarrss  iinn  RRwwaannddaa  aanndd  BBuurruunnddii  ----  wwaarrss  wwhhiicchh  hheellppeedd  sseett  tthhee  ssttaaggee  ffoorr  tthhee  bbllooooddyy  RRwwaannddaa  

ggeennoocciiddee  ooff  11999944..      NNoottee,,  hhoowweevveerr,,  tthhaatt  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  ''rreevvoolluuttiioonn''  oofftteenn  eexxtteennddss  ttoo  iinncclluuddee  wwhhaatt  aarree  ccaalllleedd  ccoolloonniiaall  

wwaarrss,,  bbuutt  mmuusstt  bbee  uusseedd  ccaauuttiioouussllyy,,  bbeeccaauussee  iitt  hhaass  eevveenn  bbrrooaaddeerr  ccoonnnnoottaattiioonnss,,  aass  ddiissccuusssseedd  aa  ffeeww  ppaarraaggrraapphhss  bbeellooww..    

TThhee  mmaaiinn  ppooiinntt  ffoorr  nnooww  iiss  tthhaatt  ffrroomm  11881166  oonn,,  tthhee  CCOOWW  pprroojjeecctt  hhaass  iiddeennttiiffiieedd  aallll  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  iinntteerr--ssttaattee  ssyysstteemm,,  

aanndd  wwaarrss  wwiitthhiinn  tthheessee  ssttaatteess  aarree  iinnttrraa--ssttaattee  wwaarrss..  

  

OOnnee  ssoommeewwhhaatt  aarrbbiittrraarryy  ddeeffiinniittiioonnaall  iissssuuee  iinnvvoollvveess  tthhee  tteerrmm  ""cciivviill  wwaarr..""    YYoouu  mmaayy  hhaavvee  nnoottiicceedd  tthhaatt  II  hhaavveenn''tt  uusseedd  iitt  

mmuucchh..    MMaannyy  ppeeooppllee  wwoouulldd  uussee  ""cciivviill  wwaarr""  aass  aa  ssyynnoonnyymm  ffoorr  iinnttrraa--ssttaattee  wwaarr..    CCOOWW  ttrraaddiittiioonnaallllyy  ddiidd  ssoo  ((SSmmaallll  aanndd  

SSiinnggeerr  11998822))..    BBuutt,,  iinn  aa  rreevviissiioonn  ooff  iittss  llaabbeelllliinngg  ((ttoo  bbee  ddiissccuusssseedd  ffuurrtthheerr  bbeellooww)),,  CCOOWW  nnooww  ssttiippuullaatteess  tthhaatt  aa  ""cciivviill  

wwaarr""  mmuusstt  hhaavvee  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  aass  oonnee  ooff  tthhee  ccoommbbaattttaannttss..    WWaarr  bbeettwweeeenn  ttwwoo  ffaaccttiioonnss,,  wwiitthh  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  oonn  tthhee  

ssiiddeelliinneess,,  wwoouulldd  bbee  iinnttrraa--ssttaattee,,  bbuutt  wwoouulldd  nnoott  bbee  ""cciivviill""  bbyy  tthhiiss  ssoommeewwhhaatt  qquuiirrkkyy  nneeww  ddeeffiinniittiioonn..    FFoorr  eexxaammppllee,,  iinn  

11998877--11998844  ((wwaarr  ##  884466))  ffiigghhttiinngg  bbeettwweeeenn  tthhee  AAffrriiccaann  NNaattiioonnaall  CCoonnggrreessss  aanndd  IInnkkaatthhaa  iinn  SSoouutthh  AAffrriiccaa  wwaass  ((iinn  nneeww  

CCOOWW  tteerrmmiinnoollooggyy))  iinntteerr--ccoommmmuunnaall,,  nnoott  cciivviill,,  iinnttrraa--ssttaattee  wwaarr..    YYeett,,  ttoo  kkeeeepp  mmaatttteerrss  rreeaallllyy  ccoonnffuussiinngg,,  CCOOWW  ccaallllss  aann  

iinnttrraa--ssttaattee  wwaarr  tthhaatt  hhaass  ssuubbssttaannttiiaall  oouuttssiiddee  iinntteerrvveennttiioonn  aann  ""iinntteerrnnaattiioonnaalliizzeedd  cciivviill  wwaarr..""    TToo  cclleeaann  uupp  ssuucchh  ppootteennttiiaall  

sseellff--ccoonnttrraaddiiccttiioonn  bbyy  CCOOWW,,  II  aamm  mmaakkiinngg  oonnee  mmooddiiffiiccaattiioonn  iinn  tthhee  CCOOWW  tteerrmmiinnoollooggyy,,  ffoorr  oouurr  cchhaapptteerr..    II  wwiillll  bbee  uussiinngg  

""cciivviill  wwaarr""  aass  aa  ssyynnoonnyymm  ffoorr  iinnttrraa--ssttaattee  wwaarr..    WWhhaatt,,  tthheenn,,  ttoo  ccaallll  wwaarrss  bbeettwweeeenn  rreebbeellss  aanndd  tthheeiirr  oowwnn  ggoovveerrnnmmeenntt??    II''llll  

ccaallll  tthheemm  rreevvoollttss..    SSiinnccee  11998800,,  tthheerree  hhaavvee  bbeeeenn  9911  iinnttrraa--ssttaattee  wwaarrss  ((SSaarrkkeeeess  aanndd  WWaayymmaann,,  22001100::    444400--448800)),,  eeiigghhtt  ooff  

wwhhiicchh  hhaavvee  bbeeeenn  iinntteerr--ccoommmmuunnaall,,  aanndd  tthhee  rreemmaaiinniinngg  8833  ooff  wwhhiicchh  hhaavvee  bbeeeenn  rreevvoollttss..  

  

EEXXTTEERRNNAALL  WWAARR,,  aallssoo  ccoommmmoonnllyy  kknnoowwnn  aass  iinntteerrnnaattiioonnaall  wwaarr,,  ccoonnssiissttss  ooff  wwaarr  bbeettwweeeenn  oonnee  aauuttoonnoommoouuss  ppoolliittiiccaall  

eennttiittyy  aanndd  aannootthheerr..      IInn  tthhee  CCOOWW  PPrroojjeecctt,,  ssiinnccee  11881166,,  ssuucchh  eexxtteerrnnaall  wwaarrss  aarree  ccaalllleedd  iinntteerr--ssttaattee  wwaarr  iiff  tthheerree  iiss  aa  

CCOOWW  ssttaattee  ssyysstteemm  mmeemmbbeerr  oonn  eeaacchh  ssiiddee..      TThhee  CCOOWW  pprroojjeecctt  ddiissttiinngguuiisshheess  iinntteerr--ssttaattee  wwaarr  ffrroomm  eexxttrraa--ssttaattee  wwaarr..    

EExxttrraa--ssttaattee  wwaarrss  aarree  bbeettwweeeenn  aa  ssttaattee  aanndd  ssoommee  ootthheerr  ppoolliittiiccaall  eennttiittyy  oouuttssiiddee  tthhee  ssttaattee''ss  bboorrddeerrss..      AAllmmoosstt  

aallwwaayyss,,  tthhee  eexxttrraa--ssttaattee  wwaarrss  hhaavvee  iinnvvoollvveedd  aann  oouuttssiiddee  eennttiittyy  tthhaatt  iiss  bbeeiinngg  aabbssoorrbbeedd  aass  aa  ccoolloonnyy  ((iimmppeerriiaall  wwaarr))  

oorr  ssttrruugggglliinngg  ffoorr  iinnddeeppeennddeennccee  ((ccoolloonniiaall  wwaarr))..      NNoowwaaddaayyss,,  wwiitthh  ccoolloonniiaalliissmm  ffrroowwnneedd  uuppoonn,,  eexxttrraa--ssttaattee  wwaarrss  nnoo  
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lloonnggeerr  tteenndd  ttoo  iinnvvoollvvee  ttrraaddiittiioonnaall  ccoolloonniiaalliissmm,,  aanndd,,  ffoorr  iinnssttaannccee,,  tthhee  UU..SS..,,  aatt  tthhee  eenndd  ooff  22000088  aass  OObbaammaa  bbeeccaammee  

PPrreessiiddeenntt,,  wwaass  ffiigghhttiinngg  aann  eexxttrraa--ssttaattee  wwaarr  iinn  AAffgghhaanniissttaann  ----  wwiitthhoouutt  ttrryyiinngg  ttoo  ccoolloonniizzee  AAffgghhaanniissttaann..      

  

IInntteerr--ssttaattee  wwaarrss  iinncclluuddee  WWoorrlldd  WWaarrss  II  aanndd  IIII,,  aass  wweellll  aass  tthhee  KKoorreeaann  WWaarr  aanndd  iinntteerrssttaattee  aassppeeccttss  ooff  tthhee  VViieettnnaamm  WWaarr..    

IImmppeerriiaall  wwaarrss  iinncclluuddee  tthhee  wwaarrss  bbeettwweeeenn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  aanndd  tthhee  AAmmeerriiccaann  IInnddiiaannss,,  aanndd  tthhee  wwaarr  bbeettwweeeenn  tthhee  

BBrriittiisshh  aanndd  ZZuulluuss  iinn  11887799..    CCoolloonniiaall  wwaarrss  iinncclluuddee  tthhee  AAmmeerriiccaann  wwaarr  ooff  iinnddeeppeennddeennccee,,  ccoommmmoonnllyy  ccaalllleedd  tthhee  

AAmmeerriiccaann  RReevvoolluuttiioonn  ((11777766--11778833)),,  aanndd  tthhee  AAllggeerriiaann  wwaarr  ooff  iinnddeeppeennddeennccee  aaggaaiinnsstt  FFrraannccee  ((11995544--11996622))..      

  

WWhhiillee  tthhee  aabboovvee  ssuummmmaarriieess  aarree  aa  ggoooodd  iinnttrroodduuccttiioonn,,  tthhee  wwoorrlldd  aanndd  hhooww  wwee  tthhiinnkk  aabboouutt  iitt  iiss  aaccttuuaallllyy  eevveenn  aa  lliittttllee  

mmoorree  ccoommpplliiccaatteedd..    FFoorr  tthhee  ffuullll  aanndd  pprreecciissee  ddeeffiinniittiioonn  ooff  iinntteerr--ssttaattee,,  eexxttrraa--ssttaattee  wwaarr,,  aanndd  iinnttrraa--ssttaattee  wwaarr,,  sseeee  tthhee  

RReessoorrtt  ttoo  WWaarr  bbooookk  ((SSaarrkkeeeess  aanndd  WWaayymmaann  22001100))..      

  

""RReebbeelllliioonnss""  oorr  ""iinnssuurrggeenncciieess,,""  iinn  mmyy  tteerrmmiinnoollooggyy,,  aarree  aannyy  wwaarrss  bbeettwweeeenn  aa  ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  iittss  ssuubbjjeeccttss..    TThheessee  aarree  

ooff  ttwwoo  ttyyppeess  ----  rreevvoollttss  aanndd  ccoolloonniiaall  wwaarrss..    AAnnootthheerr  ppoossssiibbllee  wwoorrdd  ffoorr  ssoommee  rreebbeelllliioonnss  oorr  iinnssuurrggeenncciieess  iiss  

""rreevvoolluuttiioonnss..""    IItt  iiss  pprroobbaabbllyy  wwiissee  ttoo  uussee  rreevvoolluuttiioonn  ssppaarriinnggllyy,,  bbeeccaauussee  iitt  ccaarrrriieess  tthhee  iiddeeaa  ooff  nnoott  oonnllyy  ffiigghhttiinngg,,  bbuutt  

aallssoo  ffuunnddaammeennttaall  cchhaannggee,,  nnoott  oonnllyy  iinn  tthhee  ppoolliittiiccaall  ssyysstteemm  bbuutt  aallssoo  iinn  ssoocciieettyy..    IInn  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa,,  iinn  tthhiiss  wwaayy  ooff  

ssppeeaakkiinngg,,  tthheerree  wwoouulldd  bbee  oonnllyy  aa  hhaannddffuull  ooff  rreevvoolluuttiioonnss..    TThheessee  wwoouulldd  iinncclluuddee  tthhee  MMeexxiiccaann  RReevvoolluuttiioonn  iinn  tthhee  eeaarrllyy  

2200tthh  cceennttuurryy,,  aanndd  tthhee  CCuubbaann  RReevvoolluuttiioonn  uunnddeerr  FFiiddeell  CCaassttrroo..    RReevvoolluuttiioonnaarryy  cchhaannggee  iiss  aa  vveerryy  iimmppoorrttaanntt  iiddeeaa,,  wwhhiicchh  iiss  

ttaakkeenn  uupp  iinn  PPrrooff..  SSttoocckkttoonn''ss  ccoouurrssee,,  PP..SS..  445500,,  RReevvoolluuttiioonn..  

  

TTHHEE  EEXXPPAANNDDEEDD  CCOOWW  TTYYPPOOLLOOGGYY::    IINNTTEERR--SSTTAATTEE,,  IINNTTRRAA--SSTTAATTEE,,  EEXXTTRRAA--SSTTAATTEE,,  AANNDD  IINNTTEERR--

CCOOMMMMUUNNAALL  aanndd  ootthheerr  NNOONN--SSTTAATTEE  WWAARRSS  

  

TThhee  ssttrruuggggllee  bbeettwweeeenn  tthhee  UU..SS..  aanndd  aall  QQaaeeddaa  iilllluussttrraatteess  hhooww  wwaarr  iiss  cchhaannggiinngg..    IItt  iiss  nnoott  aa  ccllaassssiicc  iinntteerr--ssttaattee  wwaarr,,  

bbeeccaauussee  aall  QQaaeeddaa  iiss  nnoott  aa  ssoovveerreeiiggnn  ssttaattee..    TThhee  ssaammee  ccoouulldd  bbee  ssaaiidd  bbeettwweeeenn  IIssrraaeell  aanndd  HHaammaass  iinn  GGaazzaa  iinn  22000088--22000099..    

NNeeiitthheerr  ooff  tthheessee  mmaayy  bbee  bbiigg  eennoouugghh  ttoo  bbee  aa  wwaarr,,  bbuutt  tthheeyy  aarree  ssttiillll  iimmppoorrttaanntt..    TThhee  ttrraaddiittiioonnaall  CCOOWW  wwaarr  ttyyppoollooggyy,,  

uusseedd  iinn  aallmmoosstt  aallll  ooff  oouurr  rreeaaddiinnggss,,  wwaass  ddeessiiggnneedd  ffoorr  tthhee  11881166--11996655  wwoorrlldd  ----  aa  wwoorrlldd  ddoommiinnaatteedd  bbyy  iinntteerr--ssttaattee  wwaarrss  

bbeettwweeeenn  tthhee  mmaajjoorr  ppoowweerr  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  iinntteerrssttaattee  ssyysstteemm;;  tthhiiss  ttrraaddiittiioonnaall  ttyyppoollooggyy  ddoommiinnaatteedd  rreesseeaarrcchh  ccoonndduucctteedd  

iinn  tthhee  llaattee  2200tthh  cceennttuurryy..    AAnn  eexxppaannddeedd  CCOOWW  ttyyppoollooggyy  wwaass  tthheenn  rreelleeaasseedd  ((SSaarrkkeeeess,,  WWaayymmaann,,  aanndd  SSiinnggeerr  22000033::  6600)),,  

ddeessiiggnneedd  ttoo  ccoovveerr  wwaarr  iinn  aa  mmoorree  ccoonnssiisstteenntt  aanndd  ccoommpprreehheennssiivvee  wwaayy,,  aanndd  rreeffiinneedd  iinn  RReessoorrtt  ttoo  WWaarr  cchhss..  11--22..    TToo  ssuumm  

uupp  tthhee  aalltteerraattiioonnss::  

  

IInntteerr--ssttaattee  wwaarrss  rreemmaaiinneedd  tthhee  ssaammee  iinn  tthheeiirr  ddeeffiinniittiioonn  aanndd  ttrreeaattmmeenntt  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  hhiissttoorryy  ooff  tthhee  CCoorrrreellaatteess  ooff  WWaarr  

PPrroojjeecctt..      

  

TThhee  ootthheerr  ccaatteeggoorryy  ooff  iinntteerrnnaattiioonnaall  wwaarrss  hhaass  bbeeeenn  aalltteerreedd  ssoommeewwhhaatt..      IInn  tthhee  sseett  ooff  eexxtteerrnnaall  oorr  iinntteerrnnaattiioonnaall  wwaarrss,,  tthhee  

CCOOWW  pprroojjeecctt  hhaass  ddiissttiinngguuiisshheedd  iinntteerr--ssttaattee  wwaarr  ffrroomm  eeiitthheerr  ""eexxttrraa--ssyysstteemmiicc""  wwaarr  oorr  ""eexxttrraa--ssttaattee  wwaarr..""    EExxttrraa--

ssyysstteemmiicc  wwaarr  iinnvvoollvveess  ccoommbbaatt  bbeettwweeeenn  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  iinntteerrssttaattee  ssyysstteemm  aanndd  ssoommee  ootthheerr  ppoolliittiiccaall  eennttiittyy  oouuttssiiddee  iittss  

""mmeettrrooppoollee""  ((mmeeaanniinngg  ccoorree  aarreeaa))..      FFoorr  eexxaammppllee,,  tthhee  GGeenneerraall  CCuusstteerr  aaggaaiinnsstt  SSiittttiinngg  BBuullll  wwoouulldd  bbee  ((wweerree  iitt  bbiigg  

eennoouugghh  ttoo  bbee  aa  wwaarr))  eexxttrraa--ssyysstteemmiicc  bbeeccaauussee  iitt  wwaass  wwaayy  oouutt  iinn  tthhee  tteerrrriittoorriieess,,  bbeeyyoonndd  tthhee  mmeettrrooppoollee,,  oorr  ccoorree  aarreeaa,,  ooff  

tthhee  UU..SS..  bbaacckk  tthheenn..    EExxttrraa--ssttaattee  wwaarrss  aarree  ssiimmiillaarr  ttoo  eexxttrraa--ssyysstteemmiicc,,  bbuutt  nnoott  eexxaaccttllyy  tthhee  ssaammee..    EExxttrraa--ssttaattee  wwaarrss  

aarree  bbeettwweeeenn  aa  ssttaattee  aanndd  ssoommee  ootthheerr  ppoolliittiiccaall  eennttiittyy  oouuttssiiddee  tthhee  ssttaattee''ss  bboorrddeerrss..        

  

WWhhaatt  ssoommee  wwoouulldd  ccaallll  iinntteerrnnaall  oorr  cciivviill  wwaarrss  wweerree  ccaalllleedd  ""cciivviill  wwaarrss""  iinn  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  ttyyppoollooggyy  [[ee..gg..,,  iinn  SSmmaallll  aanndd  

SSiinnggeerr,,  RReessoorrtt  ttoo  AArrmmss  ((11998822))]];;  aanndd  aass  II  rreettaaiinn  tthhaatt  llaanngguuaaggee  iinn  tthhiiss  cchhaapptteerr..    IInn  aa  sshhiifftt  iinn  tteerrmmiinnoollooggyy  iinn  tthhee  nneeww  

ttyyppoollooggyy,,  tthheessee  eevveennttss  aarree  ccaalllleedd  iinnttrraa--ssttaattee  wwaarrss..    CCoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhiiss  tteerrmmiinnoollooggyy,,  tthheeyy  iinncclluuddee  ssoommee  wwaarrss,,  ssuucchh  aass  

bbeettwweeeenn  tthhee  UU..SS..  aanndd  tthhee  SSiioouuxx  IInnddiiaannss,,  tthhaatt  wwoouulldd  hhaavvee  bbeeeenn  ccaalllleedd  eexxttrraa--ssyysstteemmiicc  iinn  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  CCOOWW  ttyyppoollooggyy;;  

wwhhiillee  iimmppeerriiaall  aattttaacckkss  oonn  IInnddiiaann  tteerrrriittoorryy,,  tthheeyy  aarree  ""iinnttrraa--ssttaattee""  iinn  tthhee  sseennssee  ooff  ooccccuurrrriinngg  wwiitthhiinn  tthhee  ddiipplloommaattiiccaallllyy  

rreeccooggnniizzeedd  bboouunnddaarriieess  ooff  aa  ssoovveerreeiiggnn  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  iinntteerrssttaattee  ssyysstteemm  ((iinn  tthhiiss  ccaassee  tthhee  UU..SS..))..    TThhee  rreemmaaiinniinngg  eexxttrraa--

ssyysstteemmiicc  wwaarrss,,  aafftteerr  ssoommee  ttwweennttyy  SSiioouuxx--ttyyppee  wwaarrss  wweerree  rreemmoovveedd,,  hhaavvee  bbeeeenn  llaabbeelllleedd  ""eexxttrraa--ssttaattee..""      

  

FFiinnaallllyy,,  iinn  ccrreeaattiinngg  tthhee  nneeww,,  eexxppaannddeedd  ttyyppoollooggyy  ooff  wwaarr,,  aann  eennttiirreellyy  nnoovveell  ccaatteeggoorryy,,  wwaarr  bbeettwweeeenn  ttwwoo  ttrriibbeess  oorr  ootthheerr  

nnoonn--ssttaattee  aaccttoorrss  oouuttssiiddee  aa  ssttaattee''ss  bboouunnddaarriieess,,  hhaass  aaddddeedd..    TThheessee  aarree  ccaalllleedd  nnoonn--ssttaattee  wwaarrss..    NNoonn--ssttaattee  wwaarrss  ccaann  bbee  

bbeettwweeeenn  ttwwoo  aauuttoonnoommoouuss  ppoolliittiiccaall  eennttiittiieess  tthhaatt  wwiillll  ssoooonn  bbee  ssttaatteess..    TThheessee  ccaann  bbee  ccaalllleedd  pprroottoo--ssttaatteess  tthhaatt  aarree  aallmmoosstt  

qquuaalliiffiieedd  ttoo  bbee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ssttaattee  ssyysstteemm..    IInn  ssuucchh  ssiittuuaattiioonnss  tthheeyy  aarree  eexxtteerrnnaall  wwaarrss,,  ssiimmiillaarr  iinn  mmaannyy  wwaayyss  ttoo  
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iinntteerrssttaattee  wwaarr..    IInn  ootthheerr  ssiittuuaattiioonnss,,  tthhiiss  wwoouulldd  bbee  aann  iinntteerrnnaall  wwaarr,,  iinn  tthhaatt  tthhee  ttwwoo  nnoonn--ssttaattee  aaccttoorrss  aarree  ffiigghhttiinngg  wwiitthh  

eeaacchh  ootthheerr  iinnssiiddee  aa  ssoovveerreeiiggnn  uunniitt  tthhaatt  hhaass  nnoott  yyeett  bbeeeenn  ccoouunntteedd  aass  aa  ssttaattee  ssyysstteemm  mmeemmbbeerr  bbyy  CCOOWW..      

  

IInn  ssttiillll  ootthheerr  ccaasseess,,  ooff  wwhhaatt  wwoouulldd  bbee  aann  eexxttrreemmeellyy  wweeaakk  sseennssee  ooff  nnoonn--ssttaattee  wwaarr,,  wwee  wwoouulldd  bbee  rreeaallllyy  ddeeaalliinngg  wwiitthh  

""iinntteerr--ccoommmmuunnaall""  wwaarrss,,  wwhhiicchh  aarree  oonnllyy  nnoonn--ssttaattee  iinn  tthhee  aatttteennuuaatteedd  sseennssee  tthhaatt  tthheeyy  aarree  bbeettwweeeenn  nnoonn--ssttaattee  aaccttoorrss,,  bbuutt  

nnoott  iinn  tthhee  ssttrroonngg  sseennssee  tthhaatt  tthheeyy  aarree  aallssoo  ooccccuurrrriinngg  oouuttssiiddee  ooff  ssttaattee  tteerrrriittoorryy..    SSuucchh  wwaarrss  aarree  ccaalllleedd  ""iinntteerr--ccoommmmuunnaall""  

aanndd  aarree  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  iinnttrraa--ssttaattee  wwaarr  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  ooff  CCOOWW,,  iinn  wwhhiicchh  tthheeyy  ccoonnssttiittuuttee  aabboouutt  tteenn  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  rreecceenntt  

iinnttrraa--ssttaattee  wwaarrss..      

  

DDuurriinngg  11881166--22000077  iinncclluussiivvee,,  tthheerree  hhaavvee  bbeeeenn  333355  iinnttrraa--ssttaattee  wwaarrss,,  116633  eexxttrraa--ssttaattee  wwaarrss,,  9955  iinntteerr--ssttaattee  wwaarrss,,  aanndd  6622  

nnoonn--ssttaattee  wwaarrss  ((SSaarrkkeeeess  aanndd  WWaayymmaann  22001100))..    IIff  aa  wwaarr  iiss  bbeettwweeeenn  ttwwoo  nnoonn--ssttaattee  aaccttoorrss,,  aass  tthhiiss  tteerrmm  iiss  ccoommmmoonnllyy  uusseedd  

iinn  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  rreellaattiioonnss  lliitteerraattuurree,,  aann  iinntteerreessttiinngg  qquueessttiioonn  iiss  wwhheetthheerr  iitt  iinn  iinnssiiddee  aa  ssttaattee  oorr  oouuttssiiddee  aa  ssttaattee..    IIff  

iinnssiiddee  oonnee  ssttaattee,,  iitt  iiss  ttrreeaatteedd  aass  aann  ""iinntteerr--ccoommmmuunnaall""  ttyyppee  ooff  iinnttrraa--ssttaattee  wwaarr..    OOnnllyy  iiff  iitt  iiss  bbeettwweeeenn  ttwwoo  nnoonn--ssttaattee  

aaccttoorrss  aanndd  wwaaggeedd  oouuttssiiddee  aannyy  ssttaattee''ss  bboouunnddaarriieess  iiss  iitt  ccaalllleedd  nnoonn--ssttaattee  iinn  tthhee  CCOOWW  lleexxiiccoonn  ((SSaarrkkeeeess  aanndd  WWaayymmaann,,  

RReessoorrtt  ttoo  WWaarr,,  22001100))..    AAss  ffoorr  tthhee  6622  nnoonn--ssttaattee  wwaarrss,,  eevveenn  tthhoouugghh  tthheeyy  aarree  nnoonn--ssttaattee,,  aanndd  mmoossttllyy  iinn  tthhee  1199tthh  cceennttuurryy,,  

wwee''vvee  ggoott  bbaattttllee  ddeeaatthh  eessttiimmaatteess  ffoorr  bbootthh  ssiiddeess  iinn  2244  ooff  tthheemm,,  mmeeaassuurriinngg  rreellaattiivvee  ssuuffffeerriinngg  oonn  bbootthh  ssiiddeess,,  bbaattttllee  ddeeaatthh  

eessttiimmaatteess  ffoorr  oonnee  ssiiddee  oonnllyy  iinn  ffiivvee  mmoorree,,  aanndd  ttoottaall  bbaattttllee  ddeeaatthhss  iinn  1122  mmoorree..      

  

MMaannyy  ooff  tthheessee  6622  nnoonn--ssttaattee  wwaarrss,,  iinncclluuddiinngg  eessppeecciiaallllyy  tthhoossee  iinn  CChhiinnaa  aanndd  iinn  CCeennttrraall  AAmmeerriiccaa  iinn  tthhee  1199tthh  cceennttuurryy,,  aarree  

ffoouugghhtt  iinn  wwhhaatt  eevveennttuuaallllyy  bbeeccoommeess  ssttaattee  tteerrrriittoorryy..    WWhhaatt  sshhoouulldd  aa  LLaattiinn  AAmmeerriiccaanniisstt  tthhiinnkk  ooff  tthhee  nnoonn--ssttaattee  wwaarr,,  ""TThhee  

BBoolliivviiaann  CCoonnqquueesstt  ooff  PPeerruu,,  11883355--11883366""??    ((SSaarrkkeeeess  aanndd  WWaayymmaann  22001100::    449988--449999,,  nnoonn--ssttaattee  wwaarr  ##  11551188))    IIss  iitt  ssiimmiillaarr  

oorr  ddiiffffeerreenntt  ttoo  tthhee  nnoonn--ssttaattee  wwaarr  ##11551188,,  ""TThhee  AArrggeennttiinnee--RRaannqquueelllleess  IInnddiiaannss  WWaarr  ooff  11883333--11883344"",,  oorr  tthhee  ""AArrggeennttiinnee  

WWaarr  ffoorr  UUnniittyy""  ooff  11882299--11883311??      ((SSaarrkkeeeess  aanndd  WWaayymmaann  22001100::    449988))    DDooeessnn''tt  tthhee  ffiirrsstt  oonnee  sseeeemm  lliikkee  aann  eexxtteerrnnaall  wwaarr,,  

aanndd  tthhee  llaatttteerr  ttwwoo  mmoorree  lliikkee  iinntteerrnnaall  wwaarrss??    DDooeessnn''tt  tthhiiss  ddeecciissiioonn  iinnvvoollvvee  ssoommee  sseennssee  tthhaatt  AArrggeennttiinnaa,,  PPeerruu,,  aanndd  

BBoolliivviiaa,,  ppoosstt--BBoolliivvaarr,,  aarree  eeaacchh  aauuttoonnoommoouuss  ppoolliittiiccaall  uunniittss??    AAlltthhoouugghh  iitt  iiss  aa  bbiitt  ttrriicckkyy  ttoo  aassssoocciiaattee  aa  pprroottoo--ssttaattee  

wwaaggiinngg  wwaarr  wwiitthh  aa  ssppeecciiffiicc  ffuuttuurree  ssttaattee,,  mmyy  eessttiimmaattee  iiss  tthhaatt  aabboouutt  3300  ooff  tthhee  6622  nnoonn--ssttaattee  wwaarrss  iinnvvoollvvee  aaccttoorrss  wwhhoo  

ccoouulldd  bbee  ccaalllleedd  iinnccuubbaattiinngg--ssttaatteess  ((ssuucchh  aass  CChhiinnaa,,  BBoolliivviiaa,,  PPeerruu,,  aanndd  AArrggeennttiinnaa))  ffoorr  ffuuttuurree  ssttaattee  ssyysstteemm  mmeemmbbeerrss..    FFoorr  

iinnssttaannccee,,  CChhiinnaa,,  nnoott  aa  ssttaattee  ttiillll  11886600,,  iiss  iinn  ssoommee  ooff  tthheessee  nnoonn--ssttaattee  wwaarrss..    BBeeffoorree  11881166,,  wwee  hhaavvee  nnoo  CCOOWW--ddeeffiinneedd  

ssttaattee  oonn  CChhiinneessee  tteerrrriittoorryy..    UUssiinngg  tthhee  aauuttoonnoommoouuss  ppoolliittiiccaall  uunniitt  ooff  CChhiinnaa  ((##771100,,  CChhiinnaa)),,  wwee  ccaann  ttrraaccee  CChhiinnaa  aass  aa  

ggoovveerrnneedd  uunniitt  aallll  tthhee  wwaayy  bbaacckk  ttoo  11449922..    TThhiiss  aalllloowwss  mmee  ttoo  ccllaassssiiffyy  iittss  nnoonn--ssttaattee  wwaarrss  aass  iinnvvoollvviinngg  CChhiinnaa..    TThhiiss  

pprroocceessss  iiss  eexxttrreemmeellyy  ppeerrttiinneenntt  ttoo  LLaattiinn  AAmmeerriiccaann  wwaarrss,,  aass  mmoosstt  ooff  tthhee  ccoonnttrroovveerrssiiaall  ccaasseess  ooff  ssttaatteess  aanndd  wwaarr  

ccllaassssiiffiiccaattiioonnss  iinn  tthhee  lliitteerraattuurree  oonn  CCOOWW  iinnvvoollvveess  LLaattiinn  AAmmeerriiccaann  ssoovveerreeiiggnnttiieess  tthhaatt  wweerree  nnoott  ttrreeaatteedd  bbyy  CCOOWW  aass  

ssttaatteess  uunnttiill  ffaarr  iinnttoo  tthheeiirr  iinnddeeppeennddeennccee  ((bbeeccaauussee  ooff  eeiitthheerr  iinnssuuffffiicciieenntt  ddiipplloommaattiicc  rreeccooggnniittiioonn  oorr  ppooppuullaattiioonn))..    OOvveerraallll,,  

oouutt  ooff  tthhee  6622  nnoonn--ssttaattee  wwaarrss,,  tthheerree  aarree  1144  nnoonn--ssttaattee  wwaarrss  iinn  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa;;  aallll  tthheessee  ooccccuurr  iinn  tthhee  1199tthh  cceennttuurryy,,  

bbeeccaauussee  ooff  CCOOWW''ss  ddeellaayyeedd  rreeccooggnniittiioonn  ooff  LLaattiinn  AAmmeerriiccaann  ssoovveerreeiiggnnttyy..    IInn  tthhiiss  cchhaapptteerr,,  II  wwiillll  ttrreeaatt  wwaarr  bbeettwweeeenn  LLaattiinn  

AAmmeerriiccaann  ssoovveerreeiiggnnttiieess  aass  eexxtteerrnnaall  wwaarr,,  aanndd  wwaarr  wwiitthhiinn  tthheemm  aass  iinntteerrnnaall  wwaarr,,  ssoo  aass  ttoo  pprrooppeerrllyy  ccllaassssiiffyy  eeaacchh  LLaattiinn  

AAmmeerriiccaann  nnoonn--ssttaattee  wwaarr  aass  eeiitthheerr  iinntteerrnnaall  wwaarr  oorr  eexxtteerrnnaall  wwaarr..    

  

NNeexxtt  wwee  ccoommee  ttoo  ssoommee  wwaarrss  tthhaatt  aarree  aatt  tthhee  bboouunnddaarryy  bbeettwweeeenn  iinntteerrnnaattiioonnaall  aanndd  cciivviill::  

  

IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLIIZZEEDD  CCIIVVIILL  WWAARRSS::    PPrroobbaabbllyy  tthhee  mmoosstt  ffaammoouuss  cciivviill  wwaarr  iinn  tthhee  llaasstt  hhaallff  ooff  tthhee  ttwweennttiieetthh  

cceennttuurryy  wwaass  tthhee  VViieettnnaammeessee  cciivviill  wwaarr;;  iitt  iiss  aann  eexxaammppllee  ooff  aann  iinntteerrnnaattiioonnaalliizzeedd  cciivviill  wwaarr  ----  ii..ee..,,  aa  cciivviill  wwaarr  iinn  wwhhiicchh  aatt  

lleeaasstt  oonnee  oouuttssiiddee  ssttaattee  iinntteerrvveenneedd..    SSppeecciiffiiccaallllyy,,  tthhee  cciivviill  wwaarr  wwaass  iinn  SSoouutthh  VViieettnnaamm  ((aa  CCOOWW  ssttaattee  ssyysstteemm  mmeemmbbeerr  aatt  

tthhee  ttiimmee)),,  bbuutt  ggrraadduuaallllyy  tthhee  UU..SS..  aanndd  NNoorrtthh  VViieettnnaamm,,  oouuttssiiddee  ssttaatteess,,  bbootthh  iinntteerrvveenneedd..    IInncciiddeennttaallllyy,,  tthheeyy  eevveennttuuaallllyy  

iinntteerrvveenneedd  ssoo  mmuucchh  tthhaatt  tthheeyy  wweerree  ddooiinngg  tthhee  bbuullkk  ooff  tthhee  ffiigghhttiinngg,,  aanndd  iitt  wwaass  nnoo  lloonnggeerr  eevveenn  aa  cciivviill  wwaarr  aatt  aallll,,  bbuutt  

eevvoollvveedd  iinn  11996655  iinnttoo  aann  iinntteerr--ssttaattee  wwaarr..    AAnnootthheerr  iimmppoorrttaanntt  ppooiinntt  ooff  ccllaarriiffiiccaattiioonn  aabboouutt  tthhee  VViieettnnaamm  WWaarr::    eevveenn  iiff  

oonnllyy  oonnee  ooff  tthhee  oouuttssiiddeerrss  ((NNoorrtthh  VViieettnnaamm  oorr  tthhee  UU..SS..))  hhaadd  iinntteerrvveenneedd  bbaacckk  wwhheenn  iitt  wwaass  aa  cciivviill  wwaarr,,  tthhaatt  wwoouulldd  hhaavvee  

bbeeeenn  eennoouugghh  ttoo  mmaakkee  iitt  aann  iinntteerrnnaattiioonnaalliizzeedd  cciivviill  wwaarr..    RReecceennttllyy,,  wwaarrss  hhaavvee  iinnccrreeaassiinnggllyy  bbeeeenn  iinntteerrnnaattiioonnaalliizzeedd  cciivviill;;  

tthhee  cciivviill  wwaarr  iinn  AAnnggoollaa  iinn  tthhee  11997700ss  iiss  aann  iinntteerreessttiinngg  eexxaammppllee,,  bbeeccaauussee  ooff  iinntteerrvveennttiioonn  bbyy  CCuubbaa  oonn  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  

ssiiddee  aanndd  SSoouutthh  AAffrriiccaa  oonn  tthhee  rreebbeell  ssiiddee..    SSiinnccee  tthheenn,,  aa  llaarrggee  ppeerrcceennttaaggee  ((aatt  lleeaasstt  aa  qquuaarrtteerr))  ooff  cciivviill  wwaarrss  hhaavvee  bbeeeenn  

iinntteerrnnaattiioonnaalliizzeedd..    WWhhiillee  wwee  aarree  nnoott  ffooccuussiinngg  mmuucchh  oonn  cciivviill  wwaarr  iinn  tthhee  ccoouurrssee,,  wwee  wwiillll  ccoonnssiiddeerr  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  

iinntteerrvveennttiioonn  iinn  aa  ffeeww  rreecceenntt  iinntteerrnnaattiioonnaalliizzeedd  cciivviill  wwaarrss,,  ssuucchh  aass  AAnnggoollaa,,  iinn  wwhhiicchh  iinntteerrssttaattee  ccoonnfflliicctt  bbeeccaammee  aallmmoosstt  

aass  iimmppoorrttaanntt  aass  tthhee  uunnddeerrllyyiinngg  cciivviill  wwaarr..    SSmmaallll  aanndd  SSiinnggeerr  ((11998822::  221199))  ssppeecciiffyy  aann  eexxaacctt  tthhrreesshhoolldd  aatt  wwhhiicchh  aann  iinnttrraa--

ssttaattee  wwaarr  bbeeccoommeess  aann  ""iinntteerrnnaattiioonnaalliizzeedd  cciivviill  wwaarr""::    ""ddiirreecctt  mmiilliittaarryy  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  ssuucchh  aa  mmaaggnniittuuddee  tthhaatt  eeiitthheerr  
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11,,000000  ttrrooooppss  aarree  ccoommmmiitttteedd  ttoo  tthhee  ccoommbbaatt  zzoonnee  oorr,,  iiff  tthhee  ffoorrccee  iiss  ssmmaalllleerr  oorr  tthhee  ssiizzee  uunnkknnoowwnn,,  110000  ddeeaatthhss  aarree  

ssuussttaaiinneedd..""    

  

HHyybbrriiddiizzeedd  WWaarrss::    AAss  ffoorreeiiggnn  iinnvvoollvveemmeenntt  iinn  aann  iinnttrraa--ssttaattee  wwaarr  bbeeccoommeess  llaarrggeerr  aanndd  llaarrggeerr,,  iitt  mmaayy  rreeaacchh  aa  ppooiinntt  aatt  

wwhhiicchh  tthhee  ffoorreeiiggnn  ppoowweerr  iiss  ddooiinngg  tthhee  bbuullkk  ooff  tthhee  ffiigghhttiinngg..    IInn  ssuucchh  aa  ccaassee,,  tthhee  wwaarr  ttrraannssffoorrmmss  ffrroomm  aann  iinnttrraa--ssttaattee  wwaarr  

ttoo  aann  iinntteerr--ssttaattee  wwaarr  ((iiff  tthhee  ffoorreeiiggnn  ppoowweerr  aaggaaiinnsstt  aannootthheerr  ssttaattee,,  ssuucchh  aass  tthhee  UU..SS..  vvss..  NNoorrtthh  VViieettnnaamm  iinn  11996655--11997733))  oorr  

aann  eexxttrraa--ssttaattee  wwaarr  ((iiff  tthhee  ffoorreeiiggnn  ppoowweerr  iiss  ffiigghhttiinngg  aaggaaiinnsstt  rreebbeellss,,  aass  tthhee  UU..SS..  vvss..  IIrraaqqii  rreebbeellss  oorr  tthhee  UU..SS..  aaggaaiinnsstt  

AAffgghhaann  rreebbeellss  iinn  tthhee  ffiirrsstt  ddeeccaaddee  ooff  tthhee  2211sstt  cceennttuurryy))..    IInn  tthhee  CCOOWW  pprroojjeecctt,,  aa  wwaarr  ccaannnnoott  bbee  ttwwoo  wwaarrss  aatt  tthhee  ssaammee  

ttiimmee,,  ssoo  iitt  iiss  nnoott  ppoossssiibbllee  ffoorr  tthhee  VViieettnnaamm  WWaarr  ttoo  bbee  bbootthh  aa  cciivviill  wwaarr  bbeettwweeeenn  tthhee  SS..  VViieettnnaamm  ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  tthhee  

VViieettccoonngg,,  oonn  tthhee  oonnee  hhaanndd,,  aanndd  aann  iinntteerr--ssttaattee  wwaarr  bbeettwweeeenn  NN..  VViieettnnaamm  aanndd  tthhee  UU..SS..    TThheerreeffoorree,,  iinn  11996655,,  iitt  ttrraannssffoorrmmss  

ffrroomm  aa  cciivviill  wwaarr  ttoo  aann  iinntteerr--ssttaattee  wwaarr,,  wwhheenn  tthhee  bbuullkk  ooff  tthhee  ffiigghhttiinngg  sshhiiffttss..    IInn  RReessoorrtt  ttoo  WWaarr  ((SSaarrkkeeeess  aanndd  WWaayymmaann  

22001100::    5599--6600))  tthheerree  iiss  aa  uusseeffuull  ttaabbllee  ooff  aallll  ssuucchh  wwaarr  ttrraannssffoorrmmaattiioonnss..    OOuutt  ooff  tthhee  665555  wwaarrss,,  tthheerree  aarree  4433  wwaarrss  tthhaatt  hhaavvee  

ssuucchh  aa  mmeettaammoorrpphhoossiiss..    OOff  tthhoossee  ffoorrttyy--tthhrreeee,,  55  aarree  iinn  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa..    FFoorr  iinnssttaannccee,,  tthhee  FFrraannccoo--MMeexxiiccaann  WWaarr  ooff  

11886622--11886677  ttrraannssffoorrmmss  ffrroomm  aann  iinntteerr--ssttaattee  ttoo  aann  iinnttrraa--ssttaattee  wwaarr  aafftteerr  tthhee  FFrreenncchh  fflleeee..  OOrr,,  ttoo  ttaakkee  aannootthheerr  eexxaammppllee,,  tthhee  

SSppaanniisshh--CCuubbaann  eexxttrraa--ssttaattee  WWaarr  ooff  11889955--11889988  ttrraannssffoorrmmss  iinnttoo  tthhee  SSppaanniisshh--AAmmeerriiccaann  iinntteerr--ssttaattee  WWaarr,,  lleeaaddiinngg  ttoo  

CCuubbaann  iinnddeeppeennddeennccee,,  aafftteerr  tthhee  UU..SS..  iinntteerrvveenneess  oonn  tthhee  ssiiddee  ooff  tthhee  CCuubbaann  rreebbeellss..    

  

MMIILLIITTAARRIIZZEEDD  IINNTTEERRSSTTAATTEE  DDIISSPPUUTTEESS  AANNDD  EENNDDUURRIINNGG  RRIIVVAALLRRIIEESS::    TThhee  CCoorrrreellaatteess  ooff  WWaarr  PPrroojjeecctt  

hhaass  iiddeennttiiffiieedd  aabboouutt  22,,000000  mmiilliittaarriizzeedd  iinntteerrssttaattee  ddiissppuutteess  ffrroomm  tthhee  CCoonnggrreessss  ooff  VViieennnnaa  ttoo  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  SSoovviieett  UUnniioonn  

((ii..ee..,,  11881166--11999922)),,  pplluuss  aannootthheerr  tthhoouussaanndd  oorr  ssoo  ((oonn  wwhhiicchh  mmoorree  iinnffoorrmmaattiioonn  wwaass  ggaatthheerreedd))  tthhaatt  hhaavvee  hhaappppeenneedd  iinn  tthhee  

yyeeaarrss  ssiinnccee  tthheenn..    WWhhiillee  tthhee  wwaarr  ddaattaa  hhaavvee  nnooww  bbeeeenn  uuppddaatteedd  tthhrroouugghh  ttoo  tthhee  pprreesseenntt,,  tthhee  MMIIDDss  ddaattaa  ssttoopp  aafftteerr  tthhee  ffiirrsstt  

ccoouuppllee  ooff  yyeeaarrss  ooff  tthhee  nneeww  mmiilllleenniiuumm;;  iitt  ccoosstt  aabboouutt  $$11,,000000,,000000  ttoo  pprroovviiddee  tthhee  11999933--22000011  uuppddaattee..    AA  mmiilliittaarriizzeedd  

iinntteerrssttaattee  ddiissppuuttee  iiss  aa  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoonnfflliicctt  tthhaatt  hhaass  iinnvvoollvveedd  eeiitthheerr  tthhee  eexxpplliicciitt  tthhrreeaatt  ttoo  uussee  ffoorrccee,,  tthhee  ddiissppllaayy  ooff  

ffoorrccee,,  oorr  tthhee  uussee  ooff  ffoorrccee  sshhoorrtt  ooff  wwaarr..    ((SSeeee  GGoocchhmmaann  aanndd  MMaaoozz,,  ""MMiilliittaarriizzeedd  IInntteerrssttaattee  DDiissppuutteess,,  11881166--11997766,,""  iinn  

SSmmaallll  aanndd  SSiinnggeerr,,  IInntteerrnnaattiioonnaall  WWaarr,,  pppp..  4444--5522..))    WWhheenn  ttwwoo  nnaattiioonn--ssttaatteess  hhaavvee  rreeppeeaatteedd  mmiilliittaarriizzeedd  ddiissppuutteess,,  wwiitthh  

lleessss  tthhaann  ffiivvee  yyeeaarrss  bbeettwweeeenn  ddiissppuutteess,,  tthhee  CCOOWW  pprroojjeecctt  rreeffeerrss  ttoo  ssuucchh  ddiissppuutteess  aass  aann  eenndduurriinngg  rriivvaallrryy..    AAnndd  aabboouutt  9900  

ooff  tthheessee  ddiissppuutteess  hhaavvee  rreessuulltteedd  iinn  aann  iinntteerrssttaattee  wwaarr..      

  

  

TTEERRMM  PPAAPPEERRSS    

  

II  hhaavvee  ffoouunndd  tthhaatt  ssoommee  ssttuuddeennttss  lliikkee  ttoo  ddoo  pprriimmaarryy  rreesseeaarrcchh  lliikkee  hhiissttoorriiaannss,,  aanndd  ootthheerrss  lliikkee  ttoo  llooookk  ffoorr  ppaatttteerrnnss,,  lliikkee  aa  

ppoolliittiiccaall  sscciieennttiisstt..      LLeett  uuss  ccaallll  tthhee  ffiirrsstt  ttyyppee  ooff  ppaappeerr  ""ttrraaiinniinngg  iinn  pprriimmaarryy  rreesseeaarrcchh""  aanndd  tthhee  sseeccoonndd  ttyyppee  ""hhyyppootthheessiiss  

tteessttss""::  

  

((11))    TTrraaiinniinngg  iinn  pprriimmaarryy  rreesseeaarrcchh..    PPaappeerrss  ooff  tthhiiss  ssoorrtt  wwiillll  bbrriinngg  tthhiinnggss  uupp  ttoo  ddaattee..    FFoorr  eexxaammppllee,,  oonnee  pprroojjeecctt  wwiillll  

bbee  ttoo  uuppddaattee  tthhee  WWaayymmaann--JJoonneess  eenndduurriinngg  rriivvaallrriieess  lliissttss,,  wwhhiicchh  nneeeedd  ttoo  bbrroouugghhtt  ffrroomm  11999900  ttoowwaarrddss  22000077  wwiitthh  tthhee  aaiidd  

ooff  tthhee  nneeww  MMIIDD  ddaattaa..    ((TThhee  DDiieehhll--GGooeerrttzz  rriivvaallrryy  lliisstt  hhaass  jjuusstt  bbeeeenn  uuppddaatteedd  iinn  DDeecc..  22000077  iinn  tthhee  ssaammee  ffaasshhiioonn..))      

AAnnootthheerr  pprroojjeecctt  iiss  ttoo  ddooccuummeenntt  aass  tthhrroouugghhllyy  aass  ppoossssiibbllee,,  bbyy  aarrcchhiivvaall  wwoorrkk  aatt  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiicchhiiggaann  GGrraadduuaattee  

LLiibbrraarryy,,  tthhee  660000  mmooddeerrnn  wwaarrss..    OOff  ccoouurrssee,,  ssoommee  wwaarrss,,  lliikkee  WWoorrlldd  WWaarr  IIII,,  aarree  ddooccuummeenntteedd  wweellll  eennoouugghh  ffoorr  mmoosstt  ooff  

oouurr  ppuurrppoosseess,,  bbuutt  ootthheerrss,,  ssuucchh  aass  wwaarrss  iinnvvoollvviinngg  SSoouutthh  AAffrriiccaann  ttrriibbeess  aanndd  cceennttrraall  AAssiiaann  kkhhaannaatteess  iinn  tthhee  1199tthh  cceennttuurryy,,  

aarree  nnoott  wweellll  ddooccuummeenntteedd  aatt  aallll..    AA  ggoooodd  pprroojjeecctt  ffoorr  aa  tteerrmm  ppaappeerr  wwoouulldd  bbee  ttoo  xxeerrooxx  aanndd  bbrriinngg  iinn  ((wwiitthh  22  ccooppiieess))  ppaaggeess  

ooff  bbooookkss  tthhaatt  rreeppoorrtt,,  ffoorr  eexxttrraa--ssttaattee  wwaarrss,,  wwhhiicchh  ssiiddee  ffiirrsstt  ccrroosssseedd  tthhee  bboorrddeerr  aanndd  wwhhiicchh  ssiiddee  ffiirrsstt  iinniittiiaatteedd  tthhee  

mmaajjoorr  ffiigghhttiinngg..    AA  ggoooodd  ppaappeerr  mmiigghhtt  llooookk  aatt  sseevveerraall  ssiimmiillaarr  wwaarrss  ((ee..gg..,,  wwaarrss  iinn  SSoouutthh  AAssiiaa))  aanndd  ddooccuummeenntt  tthheemm..  

  

  

((22))  HHyyppootthheessiiss  TTeessttss..  

EEssppeecciiaallllyy  ffoorr  uuss,,  lliivviinngg  iinn  tthhee  sseeccoonndd  hhaallff  ooff  tthhee  ttwweennttiieetthh  cceennttuurryy,,  wwhheenn  tthhee  nneexxtt  nnuucclleeaarr  wwaarr  ccoouulldd  bbee  tthhee  llaasstt,,  tthhee  

mmoosstt  ccrruucciiaall  qquueessttiioonnss  ttoo  aasskk  aabboouutt  wwaarr  aarree  tthhee  ttwwoo  iinntteerrrreellaatteedd  oonneess,,  wwhhyy  ddoo  wwaarrss  ooccccuurr,,  aanndd,,  kknnoowwiinngg  tthhiiss,,  hhooww  ccaann  

tthheeyy  bbee  pprreevveenntteedd??    HHeennccee,,  tteerrmm  ppaappeerrss  wwiillll  ffooccuuss  oonn  wwhhyy  wwaarrss  ooccccuurr..    TThhee  ppaappeerrss  wwiillll  eeaacchh  bbee  aann  eemmppiirriiccaall  

iinnvveessttiiggaattiioonn  ooff  aa  ttooppiicc  ccuurrrreennttllyy  ooff  iinntteerreesstt  ttoo  sscchhoollaarrss  aanndd  nnoott  ffuullllyy  uunnddeerrssttoooodd..    TThhee  ttooppiiccss  sseelleecctteedd  mmuusstt  bbee  

mmaannaaggeeaabbllee  eennoouugghh  ffoorr  aa  oonnee--sseemmeesstteerr  pprroojjeecctt..    GGiivveenn  tthheessee  ggooaallss  aanndd  ccoonnssttrraaiinnttss,,  aavvaaiillaabbllee  ddaattaa,,  aanndd  tthhee  aabboovvee  

ddeeffiinniittiioonnss  ooff  vvaarriioouuss  ttyyppeess  ooff  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoonnfflliicctt,,  tteerrmm  ppaappeerr  ttooppiiccss  mmiigghhtt  iinncclluuddee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  qquueessttiioonnss::  

IIss  wwaarr  oonn  tthhee  iinnccrreeaassee  oorr  ddeeccrreeaassee??  
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  WWhhaatt  aarree  tthhee  ttrreennddss  iinn  eexxttrraa--ssttaattee  oorr  eexxttrraassyysstteemmiicc  ((iimmppeerriiaall  aanndd  ccoolloonniiaall))  wwaarr,,  11881166--pprreesseenntt??      

  

  WWhhaatt  iiss  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  eexxttrraa--ssttaattee  aanndd  iinntteerrssttaattee  wwaarr,,  11881166--pprreesseenntt??    

  

AArree  iinntteerrssttaattee  wwaarrss  mmoorree  lliikkeellyy  iinn  mmuullttiippoollaarr  tthhaann  bbiippoollaarr  ssyysstteemmss,,  11550000--11999900??    WWhhaatt  aabboouutt  uunniippoollaarr  ssyysstteemmss  ((lliikkee  

ttooddaayy''ss))??  

  

DDoo  ttoottaalliittaarriiaann  rreeggiimmeess  aaccccoouunntt  ffoorr  ttwweennttiieetthh  cceennttuurryy  bbaattttllee  ddeeaatthhss??    

  

DDoo  ddeemmooccrraacciieess  eevveerr  ffiigghhtt  eeaacchh  ootthheerr??  

  

DDoo  ppoowweerr  ttrraannssiittiioonnss  lleeaadd  ttoo  wwaarr,,  11881166--11999977??  

  

DDoo  ppoowweerr  sshhiiffttss  lleeaadd  ttoo  wwaarr,,  11881166--11999977??  

  

DDooeess  ssuuppeerriioorr  ccaappaabbiilliittyy  ddeetteerr  aaggggrreessssiioonn  bbyy  aa  rreevviissiioonniisstt,,  11881166--11999977??    

  

DDooeess  iinnffeerriioorr  ccaappaabbiilliittyy  lleeaadd  ttoo  ccaappiittuullaattiioonn,,  11881166--11999977??  

  

DDooeess  aappppeeaasseemmeenntt  ((ccoonncceessssiioonnss  ttoo  aa  ggrroowwiinngg  rreevviissiioonniisstt))  lleeaadd  ttoo  ppeeaaccee  oorr  wwaarr,,  11881166--11999977??  

  

DDooeess  oovveerrwwhheellmmiinngg  pprreeppoonnddeerraannccee  lleeaadd  ttoo  ppeeaaccee,,  11881166--11999977??  

  

DDoo  iinniittiiaattoorrss  wwiinn  wwaarrss??    

  

AArree  iinniittiiaattoorrss  ooff  wwaarrss  aallssoo  iinniittiiaattoorrss  ooff  tthhee  MMIIDDss  lleeaaddiinngg  ttoo  tthhee  wwaarr??  

  

DDooeess  ssuuppeerriioorr  ccaappaabbiilliittyy  lleeaadd  ttoo  vviiccttoorryy  iinn  wwaarrss,,  bbootthh  lloonngg  aanndd  sshhoorrtt??  

  

DDooeess  llaatteerraall  pprreessssuurree  lleeaadd  ttoo  wwaarr,,  11881166--11999900??  

  

HHooww  wwaarr  pprroonnee  iiss  tthhee  MMiiddddllee  EEaasstt  ((oorr  ssoommee  ootthheerr  rreeggiioonn))  ccoommppaarreedd  ttoo  ootthheerr  rreeggiioonnss  ooff  tthhee  gglloobbee??  

  

SSeeee  VVaassqquueezz  aanndd  HHeenneehhaann  ffoorr  aaddddiittiioonnaall  iiddeeaass..  

  

AAss  tthhiiss  lliisstt  ssuuggggeessttss,,  aallll  tteerrmm  ppaappeerrss  mmuusstt  bbee  aannaallyysseess  ooff  hhooww  ssoommee  ffaaccttoorr  pprroodduucceess  oorr  iiss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  oonnsseett  ooff  

wwaarr  oorr  tthhee  eessccaallaattiioonn  ooff  iinntteerrssttaattee  vviioolleennccee..    GGoooodd  rruulleess  oonn  hhooww  ttoo  ddoo  ssuucchh  aa  ppaappeerr  aarree  pprroovviiddeedd  iinn  tthhee  llaasstt  cchhaapptteerr  ooff  

VVaassqquueezz  aanndd  HHeenneehhaann..    AAllll  ppaappeerrss  mmuusstt  bbee  cceenntteerreedd  aarroouunndd  tthhee  aannaallyyssiiss  ooff  CCoorrrreellaatteess  ooff  WWaarr  pprroojjeecctt  ddaattaa..    YYoouurr  

tteerrmm  ppaappeerr  aannaallyyssiiss  mmuusstt  bbee  aann  oorriiggiinnaall  llooookk  aatt  ddaattaa  iinnvvoollvviinngg  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  wwaarr  oorr  iinntteerrssttaattee  vviioolleennccee,,  oonn  

tthhee  oonnee  hhaanndd,,  aanndd  ssoommee  pprreeddiiccttoorr  ooff  iitt,,  oonn  tthhee  ootthheerr..    YYoouurr  aannaallyyssiiss  mmuusstt  bbee  bbaasseedd  oonn  yyoouurr  oowwnn  rreesseeaarrcchh,,  nnoott  aa  ttaabbllee  

oorr  sseett  ooff  ttaabblleess  ffrroomm  ssoommeeoonnee  eellssee''ss  rreesseeaarrcchh..      

  

YYOOUURR  RREESSPPOONNSSIIBBIILLIITTIIEESS::    OONN  WWRRIITTIINNGG  

  

UUnnddeerrggrraadduuaattee  eedduuccaattiioonn  iiss,,  ffoorr  mmoosstt  ssttuuddeennttss,,  aa  pprreeppaarraattiioonn  ffoorr  pprrooffeessssiioonnaall  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  iinn  tthhee  wwoorrkkiinngg  wwoorrlldd..    

OOnnee  iimmppoorrttaanntt  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  pprreeppaarraattiioonn  iiss  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  wwrriittee  eeffffeeccttiivveellyy  aanndd  tthhee  hhaabbiitt  ooff  wwoorrkkiinngg  

ttoo  ppeerrffeecctt  oonnee''ss  wwrriitttteenn  wwoorrkk..    TThhiiss  iiss  aa  pprriimmaarryy  ppuurrppoossee  ooff  tthhee  tteerrmm  ppaappeerr..    TThheerreeffoorree,,  tthheerree  iiss  nnoo  ddiissttiinnccttiioonn  bbeettwweeeenn  

ddooiinngg  aa  ggoooodd  jjoobb  oonn  tthhee  ppaappeerr,,  oonn  tthhee  oonnee  hhaanndd,,  aanndd  wwrriittiinngg  wweellll,,  oonn  tthhee  ootthheerr..      AAllll  ppaappeerrss  sshhoouulldd  bbee  tthhoorroouugghhllyy  

rreewwrriitttteenn  bbeeffoorree  ssuubbmmiissssiioonn,,  ssoo  tthhaatt  tthheeyy  aarree  wweellll  oorrggaanniizzeedd,,  wweellll  wwrriitttteenn,,  aanndd  ffrreeee  ooff  ggrraammmmaattiiccaall,,  ssppeelllliinngg,,  aanndd  eevveenn  

ttyyppooggrraapphhiiccaall  eerrrroorrss..    GGrraaddeess  wwiillll  bbee  mmaarrkkeedd  ddoowwnn  ffoorr  ggrraammmmaattiiccaall,,  ttyyppooggrraapphhiiccaall,,  ssttyylliissttiicc,,  aanndd  ssppeelllliinngg  eerrrroorrss..    

CCoonnssuulltt  aa  mmaannuuaall  oonn  wwrriittiinngg,,  ssuucchh  aass  tthhee  HHaarrbbrraaccee  CCoolllleeggee  HHaannddbbooookk,,  tthhee  MMLLAA  HHaannddbbooookk,,  oorr  tthhee  CChhiiccaaggoo  MMaannuuaall  

ooff  SSttyyllee  bbeeffoorree  ssttaarrttiinngg  yyoouurr  ppaappeerr..    AAnnootthheerr  eexxcceelllleenntt  ssoouurrccee  iiss  SSttrruunnkk  aanndd  WWhhiittee''ss  TThhee  EElleemmeennttss  ooff  SSttyyllee,,  wwhhiicchh  

ddeessccrriibbeess  hhooww  ttoo  wwrriittee  wweellll..  
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NNOOTTEE::    IIff  yyoouu  ddoo  nnoott  pprrooppeerrllyy  aattttrriibbuuttee  aa  qquuoottaattiioonn  oorr  aann  iiddeeaa,,  yyoouu  aarree  ccoommmmiittttiinngg  ppllaaggiiaarriissmm..    TToo  ppllaaggiiaarriizzee  iiss  ""ttoo  

sstteeaall  aanndd  ppaassss  ooffff  aass  oonnee''ss  oowwnn  tthhee  iiddeeaass  aanndd  wwoorrddss  ooff  aannootthheerr..""  [[WWeebbsstteerr''ss  SSeevveenntthh  NNeeww  CCoolllleeggiiaattee  DDiiccttiioonnaarryy,,  

((SSpprriinnggffiieelldd,,  MMAA,,  11996655)),,  pp..  664466..]]    PPllaaggiiaarriissmm  iiss  uunneetthhiiccaall..    AAnnyyoonnee  ffoouunndd  ppllaaggiiaarriizziinngg  wwiillll  bbee  ggiivveenn  aann  EE  ffoorr  tthhaatt  

aassssiiggnnmmeenntt..  

  

    

TTHHEE  WWAARRSS  WWEE  SSTTUUDDYY  

  

TThhee  mmoosstt  uupp--ttoo--ddaattee  lliisstt  ooff  wwaarrss  iiss  iinn  SSaarrkkeeeess  aanndd  WWaayymmaann''ss  RReessoorrtt  ttoo  WWaarr..    EEaarrlliieerr  vveerrssiioonnss  ooff  tthhee  CCOOWW  wwaarr  lliissttss,,  

hhoowweevveerr,,  pprroovviiddee  uusseeffuull  ssnnaappsshhoottss  ooff  wwhhaatt  wwee  hhaavvee  lleeaarrnneedd..    IInntteerrssttaattee  wwaarrss  ssiinnccee  tthhee  NNaappoolleeoonniicc  eerraa  aarree  lliisstteedd  oonn  

pppp..  2288--3300  ooff  SSmmaallll  aanndd  SSiinnggeerr''ss  IInntteerrnnaattiioonnaall  WWaarr,,  aanndd  tthhaatt  lliisstt  iiss  vveerryy  vvaalluuaabbllee  bbeeccaauussee  iitt  rraannkkss  wwaarrss  iinn  iinntteennssiittyy,,  

sshhoowwiinngg  wwhhiicchh  oonneess  hhaavvee  bbeeeenn  mmoosstt  ddeeaaddllyy  ppeerr  ddaayy,,  aanndd  wwhhiicchh  lleessss  ssoo..      OOtthheerr  uusseeffuull  oollddeerr  vveerrssiioonnss  ooff  tthhee  wwaarr  lliissttss,,  

iinncclluuddiinngg  tthhee  ppaarrttiicciippaannttss    oonn  tthhee  wwiinnnniinngg  aanndd  lloossiinngg  ssiiddeess,,  aarree  ccoonnttaaiinneedd  iinn  SSiinnggeerr  aanndd  SSmmaallll,,  TThhee  WWaaggeess  ooff  WWaarr  

((NN..YY..::    JJoohhnn  WWiilleeyy,,  11997722)),,  pppp..  6600--6699,,  aanndd  iinn  SSmmaallll  aanndd  SSiinnggeerr,,  RReessoorrtt  ttoo  AArrmmss  ((BBeevveerrllyy  HHiillllss::    SSaaggee  PPuubblliiccaattiioonnss,,  

11998822)),,  pppp..  8822--9955..    RReessoorrtt  ttoo  AArrmmss,,  ppuubblliisshheedd  llaatteerr,,  lliissttss  ssoommee  iinntteerrnnaattiioonnaall  wwaarrss  tthhaatt  ooccccuurrrreedd  ssuubbsseeqquueenntt  ttoo  tthhee  

ppuubblliiccaattiioonn  ooff  TThhee  WWaaggeess  ooff  WWaarr,,  aanndd  iinncclluuddeess  tthhee  ffiirrsstt  CCOOWW  lliisstt  ooff  cciivviill  wwaarrss..      

  

DDoo  aallll  ttyyppeess  ooff  wwaarr  hhaavvee  tthhee  ssaammee  rroooott  ccaauusseess,,  oorr  aarree  ssoommee  ttyyppeess  ooff  wwaarr  ccaauusseedd  bbyy  ddiiffffeerreenntt  ffaaccttoorrss  tthhaann  ootthheerr  ttyyppeess??    

AAss  ppaarrtt  ooff  tthhee  aaccaaddeemmiicc  ddiivviissiioonn  ooff  llaabboorr,,  cciivviill  wwaarrss  aarree  ssttuuddiieedd  bbyy  sscchhoollaarrss  iinn  ccoommppaarraattiivvee  ppoolliittiiccss,,  wwhhiillee  iinntteerrssttaattee  

wwaarrss  aarree  ssttuuddiieedd  bbyy  sscchhoollaarrss  ooff  iinntteerrnnaattiioonnaall  ppoolliittiiccss..    BBuutt  iiss  tthhiiss  sspplliitt  jjuussttiiffiieedd??    NNoo  oonnee  hhaass  yyeett  eexxppllaaiinneedd  wwhhyy  

iinntteerrssttaattee  wwaarrss  wwoouulldd  hhaavvee  ddiiffffeerreenntt  ccaauusseess  tthhaann  eexxttrraassyysstteemmiicc  oorr  cciivviill  wwaarrss..    AA  ffeeww  eexxttrraassyysstteemmiicc  wwaarrss,,  aanndd  eevveenn  aa  

ccoouuppllee  ooff  cciivviill  wwaarrss  tthhaatt  wweerree  ssiimmiillaarr  iinn  eettiioollooggyy  ttoo  iinntteerrssttaattee  wwaarrss,,  mmaayy  bbee  ssuuiittaabbllee  ffoorr  iinncclluussiioonn  iinn  ssttuuddiieess  ooff  tthhee  

ccaauusseess  ooff  aass  eexxaammiinneedd  iinn  oouurr  ccoouurrssee..    TTwwoo  eexxaammpplleess  ooff  tthhee  ffoorrmmeerr  wwoouulldd  bbee  tthhee  OOppiiuumm  WWaarrss,,  bbeettwweeeenn  CChhiinnaa  aanndd  

BBrriittaaiinn,,  ffoouugghhtt  iinn  tthhee  nniinneetteeeenntthh  cceennttuurryy  bbeeffoorree  CChhiinnaa  wwaass  ccllaassssiiffiieedd  aass  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  iinntteerrssttaattee  ssyysstteemm..    AAnn  

eexxaammppllee  ooff  tthhee  llaatttteerr  ((qquuaalliiffyyiinngg  cciivviill  wwaarrss))  wwoouulldd  bbee  tthhee  UU..SS..  CCiivviill  WWaarr,,  wwhhiicchh  iiss  ppeerrhhaappss  mmoorree  aaccccuurraatteellyy  ccaalllleedd  bbyy  

iittss  SSoouutthheerrnn  nnaammee,,  tthhee  WWaarr  bbeettwweeeenn  tthhee  SSttaatteess..    IInn  tthhee  ssttuuddyy  ooff  aannyy  eexxttrraassyysstteemmiicc  oorr  cciivviill  wwaarr,,  ccaarree  mmuusstt  bbee  ttaakkeenn  ttoo  

jjuussttiiffyy  wwhhyy  iitt  iiss  aapppprroopprriiaattee  ffoorr  iinncclluussiioonn  wwiitthhiinn  tthhee  bboouunnddss  ooff  tthhee  tthheeoorreettiiccaall  eexxppllaannaattiioonnss  ooff  wwaarr  eexxaammiinneedd  iinn  oouurr  

ccoouurrssee..          

  

FFRRAAMMEEWWOORRKKSS  FFOORR  EEXXPPLLAAIINNIINNGG  WWAARR::  

  

VVaarriioouuss  ffrraammeewwoorrkkss  hhaavvee  bbeeeenn  uusseedd  bbyy  sscchhoollaarrss  ttoo  aaccccoouunntt  ffoorr  iinntteerrssttaattee  wwaarr..    FFoouurr  ccoommmmoonn  oonneess  wwee  wwiillll  ddiissccuussss  

aarree  aass  ffoolllloowwss::    

  

IISSSSUUEESS  FFRRAAMMEEWWOORRKK  

  

TThhee  ffiirrsstt  ffrraammeewwoorrkk  ffooccuusseess  oonn  tthhee  iissssuueess  aatt  ssttaakkee  bbeettwweeeenn  tthhee  ttwwoo  ssiiddeess  iinn  tthhee  ccoonnfflliicctt..    AArree  tthhee  iissssuueess  

pprreeddoommiinnaannttllyy  tteerrrriittoorriiaall  ((aa  bboouunnddaarryy  ddiissppuuttee)),,  eetthhnniicc  ((iinnvvoollvviinngg  ddiissssiiddeenntt  mmiinnoorriittiieess  iinn  oonnee  oorr  bbootthh  ooff  tthhee  ssttaatteess)),,  

eeccoonnoommiicc,,  ssttrraatteeggiicc,,  oorr  iiddeeoollooggiiccaall??    DDoo  tthhee  iissssuueess  sseeeemm  ttoo  lleenndd  tthheemmsseellvveess  ttoo  ccoommpprroommiissee,,  oorr  ddoo  tthheeyy  sseeeemm  ttoo  

iinnvvoollvvee  ffuunnddaammeennttaall  ddiissaaggrreeeemmeennttss  tthhaatt  ccaannnnoott  bbee  ccoommpprroommiisseedd  ((ee..gg..,,  bbeeccaauussee  tthheeyy  iinnvvoollvvee  ccoonnfflliiccttiinngg  mmoorraall  

vviieewwss))??    IIss  tthheerree  aa  ppaasstt  hhiissttoorryy  ooff  tthhee  rriivvaallrryy  tthhaatt  hhaass  ppooiissoonneedd  rreellaattiioonnss  ssoo  tthhaatt  ccoommpprroommiissee  iiss  vveerryy  ddiiffffiiccuulltt??    IIss  iitt  

ppoossssiibbllee  ttoo  iiddeennttiiffyy  aa  ssttaattuuss  qquuoo  ssiiddee  tthhaatt  wwaannttss  ttoo  kkeeeepp  tthhiinnggss  aass  tthheeyy  aarree,,  aanndd  aa  rreevviissiioonniisstt  ppoowweerr  tthhaatt  wwaannttss  ttoo  

ffuunnddaammeennttaallllyy  cchhaannggee  tthhee  ssttaattuuss  qquuoo??    TThhiiss  ffrraammeewwoorrkk  ccaann  bbee  uusseedd  ttoo  eexxppllaaiinn  aa  nnuummbbeerr  ooff  aassppeeccttss  ooff  ddiissppuuttee  

oouuttccoommeess..    FFoorr  eexxaammppllee,,  ddooeess  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  aa  cceerrttaaiinn  ttyyppee  ooff  iissssuuee  ((ssaayy,,  iiddeeoollooggiiccaall))  mmaakkee  wwaarr  mmoorree  lliikkeellyy??    OOrr,,  iiff  

tthheerree  iiss  aa  rreevviissiioonniisstt  ppoowweerr,,  iiss  iitt  tthhee  oonnee  tthhaatt  eessccaallaatteess  tthhee  ddiissppuuttee  ttoo  wwaarr??    TThhee  mmoosstt  nnoottaabbllee  ssttuuddyy  ooff  iinntteerrnnaattiioonnaall  

iissssuueess  iiss  MMaannssbbaacchh  aanndd  VVaassqquueezz,,  IInn  SSeeaarrcchh  ooff  TThheeoorryy::    AA  NNeeww  PPaarraaddiiggmm  ffoorr  GGlloobbaall  PPoolliittiiccss..    PPrroobblleemmss  wwiitthh  tthhee  

iissssuueess  ffrraammeewwoorrkk  aarree  tthhaatt  iissssuueess  lliisstteedd  aass  ccaauusseess  ooff  wwaarr  hhaavvee  oofftteenn  ddiivviiddeedd  ccoouunnttrriieess  ffoorr  yyeeaarrss  bbeeffoorree  tthhee  wwaarr  

ooccccuurrrreedd,,  iissssuueess  aarree  oofftteenn  jjuusstt  pprrooppaaggaannddaa,,  aanndd  iissssuuee  ddiiffffeerreenncceess  bbeettwweeeenn  nnaattiioonnss  aarree  vveerryy  hhaarrdd  ttoo  vveerriiffyy  aanndd  

aaccccuurraatteellyy  mmeeaassuurree..  

  

IIddeeaallllyy,,  tthhiiss  sscchhoollaarrss  uussiinngg  tthhiiss  ppaarraaddiiggmm  sshhoouulldd  bbee  aabbllee  ttoo  aannsswweerr  eeaacchh  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  qquueessttiioonnss,,  ffoorr  wwaarrss  iinn  

ggeenneerraall  aanndd  ffoorr  aannyy  ssppeecciiffiicc  wwaarr::    DDiidd  eeccoonnoommiicc  ccoonnfflliicctt  eexxiisstt  bbeettwweeeenn  tthhee  ttwwoo  ssiiddeess??    WWaass  tthhiiss  ppoowweerrffuull  eennoouugghh  ttoo  

hheellpp  aaccccoouunntt  ffoorr  tthhee  wwaarr??    WWeerree  tthheerree  eetthhnniicc    ccoonnfflliiccttss  tthhaatt  ccaann  hheellpp  aaccccoouunntt  ffoorr  tthhee  wwaarr??    TTeerrrriittoorriiaall  ddiissppuutteess??    

SSttrruugggglleess  bbeettwweeeenn  rreevvoolluuttiioonnaarryy  ssttaatteess  aanndd  nnoonn--rreevvoolluuttiioonnaarryy  nneeiigghhbboorrss??    WWeerree  tthheerree  iiddeeoollooggiiccaall  ddiiffffeerreenncceess  

bbeettwweeeenn  tthhee  ttwwoo  ssttaatteess??    DDiidd  rreeggiimmee  ttyyppeess  ppllaayy  aa  rroollee  iinn  tthhee  oonnsseett  ooff  wwaarr  ((ddeemmooccrraattiicc  ddyyaaddss  ddoonn''tt  ffiigghhtt,,  bbuutt  



  1133 

ddiiccttaattoorriiaall  vvss..  ddiiccttaattoorriiaall  aanndd  ddiiccttaattoorriiaall  vvss..  ddeemmooccrraattiicc  wwaarrss  ffrreeqquueennttllyy  ooccccuurr))??    WWeerree  tthhee  iissssuueess  ddiivviiddiinngg  tthhee  ttwwoo  

ssiiddeess  eessppeecciiaallllyy  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  aacchhiieevvee  ccoommpprroommiissee  oonn,,  aanndd  iiff  ssoo,,  iinn  wwhhaatt  wwaayy??    DDiidd  tthhiiss  ddiiffffiiccuullttyy  iinn  rreeaacchhiinngg  

ccoommpprroommiissee  hheellpp  ccaauussee  tthhee  wwaarr??    DDiidd  tthhee  ddeecciissiioonn  mmaakkeerrss  sseeee  pprreevvaaiilliinngg  iinn  tthhee  mmaatttteerr  aatt  iissssuuee  aass  aa  ggaaiinn  ssoo  ggrreeaatt  tthhaatt  

iitt  oouuttwweeiigghheedd  tthhee  ccoosstt  ooff  ffiigghhttiinngg??    OOrr  ddiidd  tthhee  ccoosstt  ooff  wwaarr  sseeeemm  ggrreeaatteerr  tthhaann  tthhee  ppoossssiibbllee  ggaaiinnss??    DDiidd  tthheessee  

ccoosstt--bbeenneeffiitt  ccaallccuullaattiioonnss  ppllaayy  aannyy  rroollee  iinn  tthhee  oouuttbbrreeaakk  ooff  wwaarr??    

  

CCAAPPAABBIILLIITTIIEESS  AANNDD  CCOOAALLIITTIIOONNSS,,  OORR  RREEAALLIISSTT,,  FFRRAAMMEEWWOORRKK    

  

TThhee  sseeccoonndd  ffrraammeewwoorrkk  eemmpphhaassiizzeess  tthhee  mmaatteerriiaall  ccaappaabbiilliittiieess  aavvaaiillaabbllee  ttoo  eeaacchh  ssiiddee  iinn  tthhee  ddiissppuuttee..    WWhhiicchh  ssiiddee  iiss  

ssttrroonnggeerr??    IIss  tthheerree  aann  aarrmmss  rraaccee??    IIss  tthheerree  aa  ppoowweerr  ttrraannssiittiioonn  ooccccuurrrriinngg  bbeettwweeeenn  tthhee  ttwwoo  ssiiddeess,,  oorr  aabboouutt  ttoo  ooccccuurr  

bbeettwweeeenn  tthhee  ttwwoo  ssiiddeess??    AArree  tthheerree  aalllliieess  oorr  mmiilliittaarryy  aassssiissttaannccee  tthhaatt  ccoommpplliiccaattee  tthhiiss  ppiiccttuurree,,  aanndd  iiff  ssoo,,  hhooww  ddooeess  tthhiiss  

aaffffeecctt  tthhee  ccaappaabbiilliittyy  bbaallaannccee,,  aarrmmss  rraaccee,,  aanndd//oorr  ppoowweerr  ttrraannssiittiioonn??    TThhiiss  ffrraammeewwoorrkk  ccaann  bbee  uusseedd  ttoo  eexxppllaaiinn  ssuucchh  tthhiinnggss  

aass  tthhee  ttiimmiinngg  ooff  wwaarr;;  ffoorr  iinnssttaannccee,,  aa  nnaattiioonn  aabboouutt  ttoo  bbee  oovveerrttaakkeenn  iinn  aa  ppoowweerr  ttrraannssiittiioonn  mmaayy  ddeecciiddee  ttoo  aattttaacckk  aann  

eenndduurriinngg  rriivvaall  wwhhiillee  tthheerree  iiss  ssttiillll  aa  ggoooodd  cchhaannccee  ttoo  wwiinn..    TThhee  rreeaalliisstt  ppaarraaddiiggmm  iiss  bbyy  ffaarr  tthhee  ddoommiinnaanntt  ppaarraaddiiggmm  

aaddoopptteedd  bbyy  tthhoossee  wwhhoo  sseerriioouussllyy  ssttuuddyy  ccaauusseess  ooff  wwaarr,,  aanndd  iitt  hhaass  bbeeeenn  ssoo  ffoorr  oovveerr  22,,000000  yyeeaarrss,,  ssiinnccee  tthhee  ttiimmee  ooff  

TThhuuccyyddiiddeess..    IIddeeaallyy,,  sscchhoollaarrss  uussiinngg  tthhiiss  aapppprrooaacchh  sshhoouulldd  bbee  aabbllee  ttoo  aannsswweerr  eeaacchh  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  qquueessttiioonnss::    WWaass  

tthheerree  aa  ppoowweerr  ttrraannssiittiioonn  bbeeffoorree  wwaarr??    DDiidd  tthhiiss  hheellpp  ccaauussee  wwaarr??    WWaass  tthheerree  oovveerrwwhheellmmiinngg  pprreeppoonnddeerraannccee  oorr  eeqquuaalliittyy  

bbeettwweeeenn  tthhee  ttwwoo  ssiiddeess??    DDiidd  tthhee  wwaarr  ccoommee  aabboouutt  iinn  ppaarrtt  bbeeccaauussee  ooff  eeqquuaalliittyy??    WWhhaatt  ppeerrttiinneenntt  aalllliiaanncceess  eexxiisstteedd??    HHooww  

ddiidd  aalllliiaanncceess  aaffffeecctt  tthhee  oouuttbbrreeaakk  ooff  wwaarr??    FFoorr  iinnssttaannccee,,  wwhhaatt  rroollee  ddiidd  aalllliiaanncceess  ppllaayy  iinn  tthheessee  ccaallccuullaattiioonnss  ooff  wwhhiicchh  ssiiddee  

iiss  aahheeaadd,,  aanndd  wwhhiicchh  ssiiddee  iiss  ggaaiinniinngg  oonn  tthhee  ootthheerr??    DDiidd  aalllliiaanncceess  hheellpp  ddeetteerr  aattttaacckk,,  aanndd  tthhuuss  hheellpp  pprreevveenntt  wwaarr??    OOrr  ddiidd  

aalllliiaanncceess  jjuusstt  eennttaannggllee  tthhiirrdd  ppaarrttiieess  iinn  aa  ttwwoo--ppaarrttyy  ddiissppuuttee,,  aanndd  tthhiiss  wwiiddeenn  tthhee  wwaarr??  

  

TTuurrnniinngg  ttoo  tthhee  ssyysstteemm  lleevveell::    WWaass  tthhee  ssyysstteemm  mmuullttiippoollaarr  oorr  bbiippoollaarr??    DDiidd  mmuullttiippoollaarriittyy  ppllaayy  aa  rroollee  iinn  ccaauussiinngg  tthhee  wwaarr??    

WWaass  tthhee  ssyysstteemm  bbiippoollaarriizzeedd??    DDiidd  bbiippoollaarriizzaattiioonn  ppllaayy  aa  rroollee  iinn  ccaauussiinngg  tthhee  wwaarr??  

  

  

  

AA  NNOOTTEE  OONN  RREEAALLIISSMM::  

  

SSttuuddeennttss  iinn  tthhee  ppaasstt  hhaavvee  bbeeeenn  ccuurriioouuss  aabboouutt  ppoolliittiiccaall  rreeaalliissmm  ((wwhhiicchh  iiss  ddeessccrriibbeedd  iinn  mmoorree  ddeettaaiill  iinn  PPSS  337711,,  

IInntteerrnnaattiioonnaall  PPoolliittiiccss))..    TThhee  rreeaalliisstt  ffrraammeewwoorrkk,,  ddaattiinngg  bbaacckk  ttoo  TThhuuccyyddiiddeess,,  iiss  tthhee  oollddeesstt  ooff  tthhee  ffoouurr  wwee  aarree  

ccoonnssiiddeerriinngg..    IItt  iiss  ccaalllleedd  tthhee  rreeaalliisstt  ffrraammeewwoorrkk  bbeeccaauussee  iitt  iiss  ddrraawwnn  ffrroomm  tthhee  rreeaalliisstt  tthheeoorryy  ooff  iinntteerrnnaattiioonnaall  ppoolliittiiccss;;  tthhiiss  

tthheeoorryy  iiss  ssuummmmaarriizzeedd  iinn  tthhee  rreeaaddiinngg      bbyy  DDoouugghheerrttyy  aanndd  PPffaallttzzggrraaffff  iinn  SSmmaallll  aanndd  SSiinnggeerr..      

  

TThhee  rreeaalliisstt  tthheeoorryy  aatttteemmppttss  ttoo  ddeessccrriibbee  hhooww  ssttaatteess  ddoo  bbeehhaavvee,,  aanndd  ttoo  pprreessccrriibbee  hhooww  tthheeyy  oouugghhtt  ttoo  bbeehhaavvee..    TThhee  

ddeessccrriippttiivvee  ssiiddee  ooff  rreeaalliisstt  tthheeoorryy  iiss  ssoommeettiimmeess  ccaalllleedd  tthhee  ''rreeaallppoolliittiikk''  mmooddeell..    RReeaalliissmm  eemmpphhaassiizzeess  tthhee  aannaarrcchhiicc  nnaattuurree  

ooff  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssyysstteemm,,  iinn  wwhhiicchh  tthheerree  iiss  nnoo  eeffffeeccttiivvee  lleeggiissllaattuurree,,  nnoo  eeffffeeccttiivvee  jjuuddiicciiaarryy,,  aanndd  nnoo  eeffffeeccttiivvee  ppoolliiccee  

ffoorrccee..    IInn  ssuucchh  aa  ssyysstteemm,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  rreeaallppoolliittiikk  mmooddeell,,  nnaattiioonn--ssttaatteess  wwiillll  ppuurrssuuee  tthheeiirr  oowwnn  nnaattiioonnaall  iinntteerreessttss,,  aanndd  

wwiillll  ccoonncceeiivvee  tthheessee  nnaattiioonnaall  iinntteerreessttss  iinn  tteerrmmss  ooff  mmiilliittaarryy  ppoowweerr..    NNaattiioonn--ssttaatteess  wwiillll  bbee  ffeeaarrffuull  ooff  ccoonnqquueesstt  bbyy  ootthheerr  

nnaattiioonnss,,  aanndd  wwiillll  tthheerreeffoorree  bbuuiilldd  uupp  nnaattiioonnaall  ccaappaabbiilliittiieess    ((iinncclluuddiinngg  aarrmmaammeennttss))  aanndd  ffoorrmm  ccooaalliittiioonnss  ((iinncclluuddiinngg  

mmiilliittaarryy  aalllliiaanncceess))  ttoo  pprrootteecctt  tthheemmsseellvveess..    TThhiiss  wwiillll  bbee  eessppeecciiaallllyy  ttrruuee  wwhheenn  tthhee  ssyysstteemm  ccoonnttaaiinnss  oonnee  oorr  mmoorree  

rreevviissiioonniisstt  ssttaatteess..    RReevviissiioonniisstt  ssttaatteess  aarree  ssttaatteess  wwiilllliinngg  ttoo  uussee  ffoorrccee  ttoo  oovveerrtthhrrooww  tthhee  ssttaattuuss  qquuoo;;  ccllaassssiicc  rreevviissiioonniisstt  

ssttaatteess  wweerree  GGeerrmmaannyy,,  IIttaallyy,,  aanndd  JJaappaann  jjuusstt  bbeeffoorree  aanndd  dduurriinngg  WWoorrlldd  WWaarr  IIII..    RReeaalliissttss  aarree  sskkeeppttiiccaall  ooff  iinntteerrnnaattiioonnaall  

llaaww,,  ooff  tthhee  UUnniitteedd  NNaattiioonnss,,  aanndd  ooff  aannyy  iiddeeaallss  ((ssuucchh  aass  ccoommmmuunniissmm,,  wwoorrlldd  bbrrootthheerrhhoooodd,,  oorr  eennvviirroonnmmeennttaalliissmm))  tthhaatt  

aatttteemmpptt  ttoo  ttrraannsscceenndd  oorr  rreeppllaaccee  nnaattiioonnaalliissmm..      

  

TThhee  rreeaalliisstt  tthheeoorryy  hhaass  hhaadd  aa  ggrreeaatt  iimmppaacctt  oonn  UU..SS..  ffoorreeiiggnn  ppoolliiccyy  ooffffiicciiaallss  ssiinnccee  WWoorrlldd  WWaarr  IIII,,  aanndd  hhaass  bbeeeenn  uusseedd  ttoo  

jjuussttiiffyy  mmuucchh  ooff  UU..SS..  ffoorreeiiggnn  ppoolliiccyy..    LLeeaaddiinngg  pprraaccttiittiioonneerrss  ooff  ppoolliittiiccaall  rreeaalliissmm  hhaavvee  iinncclluuddeedd  HHeennrryy  KKiissssiinnggeerr,,  

RRiicchhaarrdd  NNiixxoonn,,  aanndd  ZZbbiiggnniieeww  BBrrzzeezziinnsskkii..    LLeeaaddiinngg  ooppppoonneennttss  hhaavvee  iinncclluuddeedd  JJiimmmmyy  CCaarrtteerr,,  wwhhoo  ttrriieedd  ttoo  ppuurrssuuee  aa  

mmoorree  iiddeeaalliissttiicc  ffoorreeiiggnn  ppoolliiccyy,,  bbuutt  kkeepptt  BBrrzzeezziinnkkssii  aarroouunndd  bbeeccaauussee  hhee  wwaanntteedd  ttoo  hheeddggee  hhiiss  bbeettss..    RReeaalliisstt  ccrriittiiccss  cchhaarrggee  

tthhaatt  CCaarrtteerr''ss  iiddeeaalliisstt  ppoolliiccyy  wwaass  bbaadd  ffoorr  UU..SS..  iinntteerreessttss,,  bbeeccaauussee  iitt  lleedd  ttoo  tthhee  oovveerrtthhooww  ooff  tthhee  SShhaahh  ooff  IIrraann  bbyy  tthhee  

AAyyaattoollllaahh,,  tthhee  oovveerrtthhrrooww  ooff  SSoommoossaa  bbyy  tthhee  SSaannddiinniissttaass,,  aanndd  aa  ttrreeaattyy  ttuurrnniinngg  oovveerr  tthhee  PPaannaammaa  CCaannaall  ttoo  wwhhaatt  wwaass  ssoooonn  

ttoo  bbee  tthhee  NNoorriieeggaa  ggoovveerrnnmmeenntt..      
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BBeeccaauussee  ooff  tthhee  uunnppaarraalllleelleedd  iimmppaacctt  ooff  tthhee  rreeaalliisstt  ffrraammeewwoorrkk  oonn  aaccaaddeemmiiccss  aanndd  ppoolliiccyy  mmaakkeerrss,,  tthhee  rreeaalliisstt  ffrraammeewwoorrkk  

mmeerriittss  sseerriioouuss  aatttteennttiioonn..    VVaarriiaabblleess  ssuucchh  aass  mmaatteerriiaall  ccaappaabbiilliittiieess  aanndd  aalllliiaannccee      mmeemmbbeerrsshhiippss  aarree  eemmpphhaassiizzeedd  bbyy  

rreeaalliissttss..    OOfftteenn,,  tthhee  CCoorrrreellaatteess  ooff  WWaarr  pprroojjeecctt  hhaass  iinnvveessttiiggaatteedd  tthhee  ddeeggrreeee  ttoo  wwhhiicchh  rreeaalliisstt  aassssuummppttiioonnss  aabboouutt  tthhee  

wwoorrlldd  aanndd  tthhee  ccaauusseess  ooff  wwaarr  aarree  ccoorrrreecctt..    

  

  

CCRRIISSIISS  BBEEHHAAVVIIOORR  FFRRAAMMEEWWOORRKK  

  

TThhee  tthhiirrdd  ffrraammeewwoorrkk  eemmpphhaassiizzeess  tthhee  rreessoollvvee  aanndd  bbeelllliiggeerreennccee  ooff  tthhee  ttwwoo  ssiiddeess..    WWhhiicchh  ssiiddee  eessccaallaatteess  ttoo  tthhee  hhiigghheerr  

lleevveell  iinn  ddiissppuutteess??    WWhhiicchh  ssiiddee  eessccaallaatteess  ffaasstteerr??    WWhhiicchh  ssiiddee  iiss  wwiilllliinngg  ttoo  nneeggoottiiaattee??    WWhhiicchh  ssiiddee  iinniittiiaatteess  mmoosstt  ooff  tthhee  

iinncciiddeennttss??    TThhiiss  ffrraammeewwoorrkk  wwoouulldd  bbee  uusseeffuull  iinn  eexxppllaaiinniinngg  ssuucchh  oouuttccoommeess  aass  wwhhiicchh  ssiiddee  wwiinnss  aanndd  wwhhiicchh  ssiiddee  lloosseess..    

DDooeess  aa  ppaarrttiiccuullaarr  ppaatttteerrnn  ooff  eessccaallaattiioonn  sseeeemm  ppaarrttiiccuullaarrllyy  eeffffeeccttiivvee,,  iinneeffffeeccttiivvee,,  oorr  ccoouunntteerr--pprroodduuccttiivvee  ccoommppaarreedd  ttoo  

aalltteerrnnaattiivvee  ppaatttteerrnnss??    TThhiiss  ffrraammeewwoorrkk  hhaass  bbeeeenn  ppooppuullaarr  iinn  rreecceenntt  yyeeaarrss  wwiitthh  sscchhoollaarrss  ssuucchh  aass  RRuusssseellll  LLeenngg,,  wwhhoo  hhaavvee  

aapppplliieedd  iitt  ttoo  tthhee  ssttuuddyy  ooff  iinntteerrssttaattee  ccrriisseess,,  ssuucchh  aass  tthhee  CCuubbaann  MMiissssiilleess  ccrriissiiss  aanndd  tthhee  GGuullff  CCrriissiiss..  

  

IIddeeaallllyy,,  sscchhoollaarrss  uussiinngg  tthhiiss  aapppprrooaacchh  sshhoouulldd  bbee  aabbllee  ttoo  aannsswweerr  eeaacchh  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  qquueessttiioonnss::    DDiidd  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  

bbeeccoommee  sshhoorrtteerr  aanndd  mmoorree  sstteerreeoottyyppeedd  dduurriinngg  tthhee  ccrriissiiss,,  aanndd  ddiidd  tthhiiss  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  tthhee  oonnsseett  ooff  wwaarr??    DDiidd  tthhee  ttwwoo  ssiiddeess  

ffaaiill  ttoo  ccoommmmuunniiccaattee  cclleeaarrllyy  wwiitthh  eeaacchh  ootthheerr,,  ssoo  tthhaatt  mmiissuunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  wwhhaatt  wwaass  bbeeiinngg  ssaaiidd  lleedd  ttoo  wwaarr??    DDiidd  tthhee  

ddeecciissiioonn  mmaakkeerrss  oovveerrppeerrcceeiivvee  tthhee  ootthheerr  ssiiddee''ss  hhoossttiilliittyy,,  aanndd  ddiidd  tthhiiss  hheellpp  lleeaadd  ttoo  wwaarr??    DDiidd  tthhee  ddeecciissiioonn  mmaakkeerrss  

uunnddeerrppeerrcceeiivvee  tthheeiirr  oowwnn  hhoossttiilliittyy,,  aanndd  ddiidd  tthhiiss  hheellpp  ccaauussee  tthhee  wwaarr??    DDiidd  tthhee  ddeecciissiioonn  mmaakkeerrss  eessccaallaattee,,  ppllaayy  ttiitt--ffoorr--ttaatt,,  

oorr  ddee--eessccaallaattee  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  ootthheerr  ssiiddee''ss  mmoovveess,,  aanndd  ddiidd  tthhiiss  ppaatttteerrnn  ppllaayy  aa  rroollee  iinn  tthhee  oonnsseett  ooff  tthhee  wwaarr??    DDiidd  

eeiitthheerr  ssiiddee  uunnddeerr--ppeerrcceeiivvee  tthhee  hhoossttiilliittyy  ooff  tthhee  ootthheerr  ssiiddee,,  aanndd  tthheerreeffoorree  ffaaiill  ttoo  bbee  ttoouugghh  eennoouugghh  ttoo  ddeetteerr  tthhee  ootthheerr  ssiiddee  

ffrroomm  aattttaacckkiinngg??    DDiidd  tthhee  wwaarr  rreessuulltt  ffrroomm  aa  ffaaiilluurree  ttoo  ddeetteerr??  

  

  

DDEETTEERRRREENNCCEE  FFRRAAMMEEWWOORRKK  

  

IInn  mmaannyy  wwaayyss,,  tthhee  ddeetteerrrreennccee  ffrraammeewwoorrkk  oovveerrllaappss  hheeaavviillyy  wwiitthh,,  aanndd    ddrraawwss  uuppoonn,,  tthhee  rreeaalliisstt  aanndd  ccrriissiiss  bbeehhaavviioorr  

ffrraammeewwoorrkkss..    DDeetteerrrreennccee  iiss  tthhee  uussee  ooff  aa  tthhrreeaatt  ttoo  pprreevveenntt  aa  nnaattiioonn--ssttaattee  ffrroomm  ddooiinngg  ssoommeetthhiinngg  ((iinn  tthhiiss  ccaassee,,  aattttaacckkiinngg  

yyoouu))  tthhaatt  iitt  ootthheerrwwiissee  wwaass  ggooiinngg  ttoo  ddoo..    IInn  tthhiiss  ffrraammeewwoorrkk,,  wwee  nneeeedd  ttoo  aasskk  ssuucchh  qquueessttiioonnss  aass::    WWaass  tthheerree  aa  cclleeaarr  iinntteenntt  

ttoo  aattttaacckk??    CCaann  tthhiiss  bbee  iinnffeerrrreedd  ffrroomm  eexxpplliicciitt  tthhrreeaattss  aanndd  ttrroooopp  mmoovveemmeennttss  ((tthhee  tthhrreeaatt  ttoo  uussee  ffoorrccee  aanndd  tthhee  ddiissppllaayy  ooff  

ffoorrccee)),,  oorr  ffrroomm  aa  vvaalliidd  ""rreeaaddiinngg  ooff  tthhee  mmiinnddss""  ooff  tthhee  ddeecciissiioonn  mmaakkeerrss??    WWaass  aa  cclleeaarr  tthhrreeaatt  mmaaddee  bbyy  tthhee  wwoouulldd--bbee  

aattttaacckkeerr??    HHooww  wwaass  iitt  ccoommmmuunniiccaatteedd  ((uussuuaallllyy  bbyy  wwoorrddss  ssuucchh  aass  ""tthhiiss  wwoouulldd  bbee  vviieewweedd  aass  aa  ggrraavvee  mmaatttteerr""  aanndd  bbyy  

aaccttiioonnss))??    WWaass  tthhee  tthhrreeaatt  ccrreeddiibbllee??    DDiidd  tthhee  ttaarrggeett,,  oorr  iittss  aalllliieess,,  mmaakkee  ccoouunntteerr--tthhrreeaattss??    HHooww  cclleeaarrllyy??    HHooww  wweerree  tthheeyy  

ccoommmmuunniiccaatteedd??    WWeerree    tthheeyy  ccrreeddiibbllee??    DDiidd  tthheeyy  iinnvvoollvvee  ccoommppeellllaannccee  aass  wweellll  aass  ddeetteerrrreennccee??    WWhhaatt  wwaass  aatt  ssttaakkee??    IIff  

tthhee  ccoouunntteerr--tthhrreeaattss  wweerree  bbeeiinngg  mmaaddee  bbyy  aann  aallllyy,,  hhooww  ssttrroonngg  wweerree  tthhee  ttiieess  ((mmiilliittaarryy,,  ccuullttuurraall,,  aanndd  eeccoonnoommiicc))  bbeettwweeeenn  

tthhee  ttaarrggeett  aanndd  iittss  aallllyy  ((oorr  aalllliieess))??    TThhiiss  ffrraammeewwoorrkk  iiss  ppeerrhhaappss  tthhee  mmoosstt  pprroommiissiinngg  oonnee,,  ddrraawwiinngg  aass  iitt  ddooeess  oonn  tthhee  

eemmeerrggiinngg  ffiieellddss  ooff  ggaammee  tthheeoorryy  aanndd  ddeecciissiioonn  tthheeoorryy..    AA  lleeaaddiinngg  eexxaammppllee  ooff  iitt  iiss  HHuutthh''ss  bbooookk,,  EExxtteennddeedd  DDeetteerrrreennccee  

aanndd  tthhee  PPrreevveennttiioonn  ooff  WWaarr..  

  

  

RREEFFEERREENNCCEESS  

  

SSaarrkkeeeess,,  MMeerreeddiitthh,,  aanndd  FFrraannkk  WWaayymmaann  ((22001100))  RReessoorrtt  ttoo  WWaarr..    WWaasshhiinnggttoonn,,  DD..CC..::    CCQQ  PPrreessss..  

  

SSiinnggeerr,,  JJ..  DDaavviidd,,  aanndd  MMeellvviinn  SSmmaallll  ((11997722))  TThhee  WWaaggeess  ooff  WWaarr..    NN..YY..::  JJoohhnn  WWiilleeyy..  

  

SSmmaallll,,  MMeellvviinn,,  aanndd  JJ..  DDaavviidd  SSiinnggeerr  ((11998822))  RReessoorrtt  ttoo  AArrmmss..    BBeevveerrllyy  HHiillllss::  SSaaggee..  

  

WWaayymmaann,,  FFrraannkk,,  aanndd  AAttssuusshhii  TTaaggoo  ((22001100))  ""EExxppllaaiinniinngg  tthhee  OOnnsseett  ooff  MMaassss  KKiilllliinngg,,  11994499--8877,,""  JJoouurrnnaall  ooff  PPeeaaccee  

RReesseeaarrcchh,,  VVooll..  4477  ((NNoo..  11,,  JJaannuuaarryy)),,  pppp..  33--1133..  

  

EESSSSAAYY  EEXXAAMM  QQUUEESSTTIIOONNSS::  

  

PP..SS..  445511    PPeeaaccee  aanndd  WWaarr..    EExxaamm  ##11,,  001100220088..      PPrrooff..  FF..  WWaayymmaann    



  1155 

PPrreeppaarree  2255  mmiinnuuttee  aannsswweerrss  ttoo  eeaacchh  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  qquueessttiioonnss..    OOnnee  wwiillll  bbee  oonn  tthhee  eexxaamm..  

  

11..    DDiissccuussss  tthhee  ffiinnddiinnggss  ooff  MMiicchhaaeell  WWaallllaaccee,,  wwhhoo  aarrgguueedd  tthhaatt  aarrmmss  rraacceess  lleedd  ttoo  wwaarr  aanndd  tthhaatt  mmiilliittaarryy  ssttrreennggtthh  ddiidd  nnoott  

pprreevveenntt  aattttaacckk  bbyy  rreevviissiioonniisstt  ssttaatteess..    DDoo  yyoouu  aaggrreeee  oorr  ddiissaaggrreeee  wwiitthh  WWaallllaaccee??    BBee  ssuurree  ttoo  iinncclluuddee  tthhee  iiddeeaass  aanndd  

rreesseeaarrcchh  ooff  DDiieehhll,,  WWeeeeddee,,  VVaassqquueezz  aanndd  HHeenneehhaann,,  aanndd  ootthheerrss..    

  

22..    DDiissccuussss  tthhee  ssttrreennggtthhss  aanndd  wweeaakknneesssseess  ooff  tthhee  rreeaalliisstt  ppaarraaddiiggmm  ffoorr  ssttuuddyyiinngg  tthhee  ccaauusseess  ooff  wwaarr..    WWhhaatt  iiss  tthhee  rreeaalliisstt  

aapppprrooaacchh,,  aanndd  wwhhaatt  iiss  tthhee  eevviiddeennccee  ffoorr  aanndd  aaggaaiinnsstt  iitt??    

        WWhhaatt  aarree  tthhee  rreeaalliisstt  eexxppllaannaattiioonnss  ooff  tthhee  ccaauusseess  ooff  wwaarr??    LLiisstt  ssoommee  rreeaalliisstt  hhyyppootthheesseess  aanndd  ddiissccuussss  tthheeiirr  ppllaauussiibbiilliittyy  

aanndd  hhooww  wweellll  tthheeyy  eeaacchh  ssqquuaarree  wwiitthh  tthhee  eevviiddeennccee..  

  

33..    WWhhaatt  iiss  ddeetteerrrreennccee,,  aanndd  wwhhaatt  mmaakkeess  eexxtteennddeedd,,  iimmmmeeddiiaattee  ddeetteerrrreennccee  wwoorrkk??    ((BBee  ssuurree  ttoo  ddiissccuussss  aallll  tthhee  mmaaiinn  

ffiinnddiinnggss  ooff  PPaauull  HHuutthh..))  

  

44..    WWhhaatt  iiss  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  ooff  tthhee  ssttaattee  ttoo  tthhee  ppaatttteerrnnss  ooff  mmooddeerrnn  wwaarr??  

  

PP..SS..  445511    PPeeaaccee  aanndd  WWaarr      EExxaamm  ##22        001100442222      PPrrooff..  WWaayymmaann  EEssssaayy  SSeeccttiioonn  ((3300  mmiinnuutteess))  

PPrreeppaarree  3300  mmiinnuuttee  aannsswweerrss  ttoo  eeaacchh  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  qquueessttiioonnss..    OOnnee  ooff  tthheemm  wwiillll  bbee  oonn  tthhee  eexxaamm..  

  

((11..    PPrreesseenntt  aa  ggeenneerraall  oovveerrvviieeww  ooff  tthhee  ccaauusseess  ooff  wwaarr,,  ttaakkiinngg  iinnttoo  aaccccoouunntt  tthhee  pprroocceessss  tthhaatt  lleeaaddss  ttoo  wwaarr  ((VVaassqquueezz,,  

""SStteeppss  ttoo  WWaarr"")),,  aanndd  tthhee  ffoouurr  ffrraammeewwoorrkkss  ffrroomm  WWaayymmaann''ss  cchhaapptteerr  ((""RRiivvaallrriieess""))..))      

  

22..    SSiinnccee  11994455  tthheerree  hhaass  bbeeeenn  aann  uunnpprreecceeddeenntteedd  ppeerriioodd  ooff  ppeeaaccee  aammoonngg  tthhee  ggrreeaatt  ppoowweerrss..    AAggrreeee  oorr  ddiissaaggrreeee  wwiitthh  tthhaatt  

ssttaatteemmeenntt,,  aanndd  ssuuppppoorrtt  yyoouurr  ppoossiittiioonn,,  iinncclluuddiinngg  iinn  yyoouurr  ddiissccuussssiioonn  tthhee  eeffffeecctt  ooff  nnuucclleeaarr  wweeaappoonnss,,  tthhee  iimmppaacctt  ooff  

ddeemmooccrraattiizzaattiioonn,,  aanndd  lliinnkkaaggeess  ttoo  ootthheerr  ffaaccttoorrss  ooff  yyoouurr  cchhoossiinngg,,  ssuucchh  aass  ddiissppllaacceemmeenntt  aanndd  ppoollaarriittyy//ppoollaarriizzaattiioonn..  

  

33..    BBaasseedd  oonn  tthhee  rreeaaddiinnggss  aanndd  lleeccttuurreess,,  wwhhaatt  wwoouulldd  yyoouu  ssaayy  wwee  kknnooww  aabboouutt  tthhee  ccaauusseess  ooff  wwaarr??    WWhhaatt  iimmppoorrttaanntt  

qquueessttiioonnss  rreemmaaiinn  uunnaannsswweerreedd  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  ccaauusseess  ooff  wwaarr??    BBee  ssuurree  ttoo  iinncclluuddee  aa  ddiissccuussssiioonn  ooff  SSttuuaarrtt  BBrreemmeerr''ss  

""WWhhoo  FFiigghhttss  WWhhoomm,,  WWhheenn,,  WWhheerree,,  aanndd  WWhhyy??""  

  

44..    DDeessccrriibbee  SSiinnggeerr  aanndd  SSmmaallll''ss  CCoorrrreellaatteess  ooff  WWaarr  pprroojjeecctt,,  eexxaammiinniinngg  iittss  ssccooppee,,  ddeeffiinniinngg  iittss  kkeeyy  ccoonncceeppttss,,  aanndd  

aasssseessssiinngg  hhooww  

iitt  iiss  rreellaatteedd  ttoo  eeffffoorrttss  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  ccaauusseess  ooff  wwaarr..    YYoouu  mmaayy  wwaanntt  ttoo  ddiissccuussss  tthhee  ssuummmmaarryy  ooff  tthhee  MMaarrcchh  22000011  

PPeennnn  SSttaattee  ccoonnffeerreennccee,,  ccoommppiilleedd  bbyy  PPrrooff..  WWaayymmaann  aanndd  ddiissttrriibbuutteedd  iinn  ccllaassss..  

  

((55..    HHooww  ddooeess  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssyysstteemm  aaffffeecctt  tthhee  oonnsseett  aanndd  sspprreeaadd  ooff  wwaarr??))  


