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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  AANNDD  BBAACCKKGGRROOUUNNDD  

  IIrraaqq  hhaass  pprroovveedd  aann  iinnffeerrnnoo  ffoorr  tthhee  UUSS--lleedd  ccooaalliittiioonn  dduurriinngg  rreecceenntt  ppaasstt..  IInn  ootthheerr  wwoorrddss,,  tthhee  llaanndd  ooff  IIrraaqq  
iiss  aa  ssoorrtt  ooff  sswwaammpp  ffoorr  tthhee  ffoorrcceess  ooff  tthhee  WWeesstt,,  wwhheerreeffrroomm,,  ddeessppiittee  tthheeiirr  ddeessppeerraattee  eeffffoorrttss,,  tthheeyy  hhaavvee  
bbeeeenn  uunnaabbllee  ttoo  ffrreeee  tthheemmsseellvveess..  TThhee  ggrraadduuaall  ttrraannssffeerr  ooff  ppoowweerr  aanndd  AAmmeerriiccaann  hhaassttee  iinn  sshhoowwiinngg  
iinnddiiffffeerreennccee  ttoo  IIrraaqq  iiss  oonnllyy  oonnee  ssiiddee  ooff  tthhee  pprroobblleemm  aanndd  iitt  ddeeppiiccttss  hhooww  eeaaggeerr  aarree  tthhee  AAmmeerriiccaannss  ffoorr  
lleeaavviinngg  ooffff..  IIrraaqq  bbeeccaammee  aa  rraatthheerr  ddiiffffiiccuulltt  ppllaaccee  tthhaann  iitt  wwaass  eevveerr  tthhoouugghhtt  bbyy  tthhee  AAmmeerriiccaann  tthhiinnkk--ttaannkkss..  
TThhee  pprrooppaaggaannddaa  ooff  SSaaddddaamm’’ss  ppoosssseessssiioonn  ooff  tthhee  nnoottoorriioouuss  ““WWeeaappoonnss  ooff  MMaassss  DDeessttrruuccttiioonn””  aanndd  hhiiss  
‘‘hheeiinnoouuss’’  aacctt  ooff  pprroovviiddiinngg  ssaaffee  hhaavveennss  ttoo  iinntteerrnnaattiioonnaall  tteerrrroorriissttss  iinn  IIrraaqq  sseerrvveedd  aass  tthhee  pprreetteexxtt   ffoorr  tthhee  
AAmmeerriiccaann  iinnvvaassiioonn  ooff  IIrraaqq  iinn  22000033..  AAlltthhoouugghh  nnoo  wweeaappoonnss  wweerree  eevveerr  ffoouunndd——bbeeffoorree  oorr  aafftteerr  tthhee  ffaallll  ooff  
BBaagghhddaadd——ddeessppiittee  tthhee  uuttmmoosstt  eeffffoorrttss  ooff  IIAAEEAA  iinnssppeeccttoorrss  aanndd  tthhee  AAmmeerriiccaannss  tthheemmsseellvveess,,  tthhee  BBuusshh  
AAddmmiinniissttrraattiioonn  wwaass  nneevveerr  aappoollooggeettiicc  oonn  tthhee  uunnssccrruuppuulloouuss  IIrraaqq  WWaarr..  WWhheenn  tthhee  iissssuuee  ooff  WWMMDD  wwaass  
ccrriittiicciizzeedd  bbyy  tthhee  AAmmeerriiccaann  ppoolliittiiccaall  cciirrcclleess,,  tthhee  BBuusshh  AAddmmiinniissttrraattiioonn  sshhiifftteedd  tthhee  eemmpphhaassiiss  ffrroomm  WWMMDD  
ttoo  tthhee  vveerryy  ppeerrssoonn  ooff  SSaaddddaamm  HHuusssseeiinn,,  ssaayyiinngg  tthhaatt  SSaaddddaamm  wwaass  iinn  hhiimmsseellff  aa  ddaannggeerr  ffoorr  tthhee  wwoorrlldd  aanndd  
ttoo  hhiiss  oowwnn  ppeeooppllee..  TThhuuss,,  SSaaddddaamm  wwaass  ttrriieedd  iinn  ccoouurrtt  aanndd  sseenntteenncceedd  ccaappiittaall  ppuunniisshhmmeenntt..    

TThhee  IIrraaqq  ddeebbaaccllee  hhaass  aa  ttwwoo--ddeeccaaddee  lloonngg  hhiissttoorriiccaall  bbaacckkggrroouunndd..  TThhee  pprroobblleemm  eemmeerrggeedd  iinn  11999900  wwhheenn  
aafftteerr  tthhee  IIrraaqqii  iinnvvaassiioonn  ooff  KKuuwwaaiitt,,  UUSS  iimmmmeeddiiaatteellyy  jjuummppeedd  iinnttoo  tthhee  wwaarr,,  tthhuuss,,  rreennddeerriinngg  tthhiiss  rreeggiioonnaall  
ccoonnfflliicctt  aass  aa  mmuullttiinnaattiioonnaall  ccoonnfflliicctt  nnaammeedd  GGuullff  WWaarr..  IItt  iiss  aa  hhiissttoorriiccaall  sseeccrreett  tthhaatt  tthhee  aannnneexxaattiioonn  ooff  
KKuuwwaaiitt  wwaass,,  iinn  ffaacctt,,  iinnssttiiggaatteedd  bbyy  tthhee  UUSS  hheerrsseellff  aanndd  tthhee  ggoo--bbeettwweeeenn  UUSS  PPrreessiiddeenntt  GGeeoorrggee  BBuusshh  
SSeenniioorr  aanndd  IIrraaqqii  PPrreessiiddeenntt  SSaaddddaamm  HHuusssseeiinn  wwaass  tthhee  tthheenn  UUSS  aammbbaassssaaddoorr  ttoo  BBaagghhddaadd,,  AApprriill  GGllaassppiiee..11  
HHeennccee,,  wwhhaatt  aappppaarreennttllyy  ttuurrnneedd  aass  SSaaddddaamm’’ss  ‘‘sshhaammeeffuull’’  aacctt  wwaass  oorriiggiinnaallllyy  aann  iinntteerrppllaayy  ooff  iinntteerrnnaattiioonnaall  
aaccttoorrss..  SSaaddddaamm  wwaass  oonnllyy  aa  ppuuppppeett  uusseedd  bbyy  ssoommee  uunnkknnoowwnn  mmaasstteerrss  ttoo  ppaavvee  tthhee  wwaayy  ffoorr  tthhee  ssoollee  
ssuuppeerrppoowweerr  ooff  tthhee  ppoosstt--CCoolldd  WWaarr  sscceennaarriioo  ttoo  llaanndd  iinnttoo  tthhee  rreeggiioonn  hheeaavviillyy  bblleesssseedd  wwiitthh  ooiill  rreesseerrvveess..  
TThheerreeaafftteerr,,  wwhheenn  oonnccee  SSaaddddaamm  hhaadd  ggoonnee  oouutt  ooff  hhiiss  iinntteerrnnaattiioonnaall  bboorrddeerrss,,  iinnsstteeaadd  ooff  ssuuppppoorrttiinngg  IIrraaqq,,  
tthhee  ccaattaallyysstt  ccoonnddeemmnneedd  tthhee  aattttaacckk  aanndd  llaauunncchheedd  aa  ccoouunntteerraattttaacckk  aatt  tthhee  hheeaadd  ooff  aa  hhuuggee  ccooaalliittiioonn  oonn  
JJaannuuaarryy  1166,,  11999911..  TThhee  ooppeerraattiioonn  aanndd  ccooaalliittiioonn  bbootthh  hhaadd  aa  lliicceennssee  ooff  lleeggiittiimmaaccyy  oobbttaaiinneedd  ffrroomm  tthhee  
UUNNOO..  TThhee  GGuullff  WWaarr,,  nniicckknnaammeedd  OOppeerraattiioonn  DDeesseerrtt  SSttoorrmm,,  tteerrmmiinnaatteedd  oonn  1111  AApprriill,,  11999911,,  oonn  cceeaasseeffiirree  
bbeettwweeeenn  tthhee  ooppppoonneennttss..22  SSaaddddaamm  HHuusssseeiinn  wwaass  ggrraanntteedd  tthhee  ppeerrmmiissssiioonn  ttoo  ccoonnttiinnuuee  hhiiss  ddiiccttaattoorriiaall  
rreeggiimmee,,  ffoorr  hhee  wwoouulldd  sseerrvvee  tthhee  eenndd  ooff  UUSS  iinntteerreessttss  iinn  aa  cceerrttaaiinn  ffuuttuurree  mmoommeenntt..  TThhee  mmiisseerraabbllee  ssiittuuaattiioonn  
ooff  IIrraaqqii  ppeeooppllee  ddiidd  nnoott  rraaddiiccaallllyy  cchhaannggee  eevveenn  aafftteerr  tthhee  wwaarr,,  aass  IIrraaqq  hhaadd  ttoo  ffaaccee  UUNN  ssaannccttiioonnss..  TThhee  oonnllyy  
ooppttiioonn  ggrraanntteedd  bbyy  tthhee  UUNN  ttoo  tthhee  IIrraaqqii  ppooppuullaattiioonn  ffoorr  tthheeiirr  ssuurrvviivvaall  wwaass  tthhee  UUNN  pprrooggrraamm  ooff  ““OOiill  ffoorr  
FFoooodd””..  TThheerreeffoorree,,  ffoorr  aallmmoosstt  oovveerr  aa  ddeeccaaddee,,  IIrraaqq  hhaadd  ttoo  ssuussttaaiinn  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  tthhee  GGuullff  WWaarr..  

TThhee  sseeccoonndd  IIrraaqq  WWaarr  bbeeggaann  oonn  2200  MMaarrcchh  22000033  aanndd  eennddeedd  oonnllyy  aa  mmoonntthh  aanndd  hhaallff  llaatteerr  oonn  tthhee  11sstt  ooff  
MMaayy..33  HHoowweevveerr,,  tthhee  ssttoorryy  ddiidd  nnoott  eenndd  wwiitthh  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  wwaarr..  AA  sshhaarrpp  iinnssuurrggeennccyy  aappppeeaarreedd  wwiitthhiinn  aa  
ffeeww  ddaayyss  ooff  cchhaaooss  iinn  IIrraaqq..  MMaahhddii  MMiilliittiiaa,,  BBaa’’aatthh  PPaarrttyy  ffiigghhtteerrss  aanndd  mmaannyy  ootthheerr  mmiilliittaanntt  ggrroouuppss  vvoowweedd  
ttoo  rreevveennggee  oonn  tthhee  AAmmeerriiccaannss..  AAlltthhoouugghh,,  tthhiiss  iinnssuurrggeennccyy  wwaass  eeffffeeccttiivveellyy  wweeaakkeenneedd  aanndd,,  ttoo  ssoommee  
ddeeggrreeee,,  qquuaasshheedd  bbyy  tthhee  eenndd  ooff  22000088,,  tthhee  AAmmeerriiccaannss  hhaadd  ttoo  ppaayy  aa  hheeaavvyy  pprriiccee  ffoorr  tthhiiss  ssuucccceessss..  
AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ooffffiicciiaall  ffiigguurreess,,  ssoommee  44550000  ccooaalliittiioonn  ssoollddiieerrss  wweerree  kkiilllleedd  iinn  tthhee  ppoossttwwaarr  vviioolleennccee..    

                                                        
1 Mingst, Karen, Essentials of International Relations, New York, 2001, p.58 

2 http://en.wikipedia.org/wiki/2003_invasion_of_Iraq 

3 http://en.wikipedia.org/wiki/2003_invasion_of_Iraq 
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TThhee  IIrraaqq  WWaarr  wwaass  oorriiggiinnaallllyy  aa  ccaammppaaiiggnn  ooff  4433rrdd  UUSS  PPrreessiiddeenntt  GGeeoorrggee  WWaallkkeerr  BBuusshh..  IItt  wwaass  hhiiss  ddeessiirree  
tthhaatt  tthhee  MMiiddddllee  EEaasstt  rreeggiioonn  bbee  ffrreeeedd  ffrroomm  tthhee  ssoo--ccaalllleedd  WWeeaappoonnss  ooff  MMaassss  DDeessttrruuccttiioonn..  TThheerreeffoorree,,  
bbeeiinngg  aabbllee  ttoo  ffiinndd  aann  eexxccuussee  aafftteerr  99//1111  aattttaacckkss,,  aa  mmaassssiivvee  mmiilliittaarryy  ccaammppaaiiggnn  wwaass  llaauunncchheedd  aaggaaiinnsstt  IIrraaqq  
oonn  tthhee  vveerryy  ppaatttteerrnn  ooff  AAffgghhaanniissttaann..  GGeeoorrggee  BBuusshh  lleefftt  OOvvaall  OOffffiiccee  oonn  1199  JJaannuuaarryy,,  22000099,,  aafftteerr  aa  lloonngg  
tteennuurree  ooff  eeiigghhtt  yyeeaarrss,,  aanndd  hhiiss  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aabbddiiccaatteedd  oouuttrriigghhtt..  OOnn  tthhee  2200tthh  ooff  JJaannuuaarryy,,  BBaarraacckk  OObbaammaa  
eenntteerreedd  tthhee  ooffffiiccee  aass  4444tthh  PPrreessiiddeenntt  ooff  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  ooff  AAmmeerriiccaa  aanndd  hhiiss  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ttooookk  tthhee  
cchhaarrggee  ooff  tthhee  UUSS  ggoovveerrnnmmeenntt  aafftteerr  OObbaammaa’’ss  ooaatthh..  TThhiiss  wwaass  sseeeenn  aass  aa  cchhaannggee  nnoott  oonnllyy  iinn  tthhee  UUSS  bbuutt  
aallssoo  aarroouunndd  tthhee  gglloobbee,,  aass  OObbaammaa  hhiimmsseellff  hhaadd  pprroommiisseedd  ‘‘cchhaannggee’’  dduurriinngg  hhiiss  pprreessiiddeennttiiaall  ccaammppaaiiggnn..44  
SSiinnccee  wwee  aarree  ccoonncceerrnneedd  iinn  tthhiiss  tthheessiiss  wwiitthh  OObbaammaa’’ss  IIrraaqq  ppoolliiccyy,,  wwee  wwiillll  nnooww  ffooccuuss  oonnllyy  oonn  tthhee  
cchhaannggeedd  UUSS  ssttaannccee  oonn  IIrraaqq..    

IIrraaqq  aanndd  OObbaammaa——BBeeffoorree  aanndd  AAfftteerr  UUSS  EElleeccttiioonnss  

IInn  FFeebbrruuaarryy  22000077,,  BBaarraacckk  OObbaammaa  ddeeccllaarreedd  hhiiss  ccaannddiiddaaccyy  ffoorr  tthhee  pprreessiiddeenntt  aanndd  aannnnoouunncceedd  tthhaatt  hhiiss  
ccaannddiiddaaccyy  wwaass  ppaarrttllyy  bbaasseedd  oonn  hhiiss  pprroommiissee  ooff  ttrrooooppss’’  wwiitthhddrraawwaall  ffrroomm  IIrraaqq..55  AAccccoorrddiinngg  ttoo  aa  
ssttaatteessmmaann,,  ““OObbaammaa’’ss  ppoolliittiiccaall  ccaarreeeerr  wwaass  llaauunncchheedd  oouutt   ooff  ooppppoossiittiioonn  ttoo  PPrreessiiddeenntt  GGeeoorrggee  WW..  BBuusshh’’ss  
IIrraaqq  ppoolliiccyy..””66  IItt  wwaass,,  iinn  ttuurrnn,,  wweellccoommeedd  bbyy  aa  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  UUSS  ppooppuullaattiioonn,,  wwhhoo,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  
ppoolliittiiccaall  ppssyycchhoollooggiissttss,,  hhaadd  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  ffeedd  uupp  wwiitthh  bbiizzaarrrree  IIrraaqq  ffiiaassccoo..  HHeennccee,,  tthhee  UUSS  ppuubblliicc  
rreessppoonnddeedd  ttoo  tthhee  ccaallll  ooff  OObbaammaa  aanndd  vvootteedd  hhiimm  ffoorr  tthhee  cchhaannggee  hhee  wwaass  ggooiinngg  ttoo  bbrriinngg..    

IItt  iiss  iinnddeeeedd  iinntteerreessttiinngg  tthhaatt  aafftteerr  hhaavviinngg  bbeeeenn  eelleecctteedd,,  OObbaammaa  hhaass  ppuubblliiccllyy  aannnnoouunncceedd  tthhee  ffuullffiillllmmeenntt  
ooff  hhiiss  pprroommiissee,,  ggiivviinngg  aa  ttiimmeeffrraammee  ffoorr  tthhee  rreettuurrnn  ooff  UUSS  bbrriiggaaddeess  ffrroomm  IIrraaqq..  TThhee  aannnnoouunncceemmeenntt  ccaammee  
iinn  FFeebbrruuaarryy  oonnllyy  aafftteerr  aa  ffeeww  ddaayyss  ooff  hhiiss  iinncceeppttiioonn,,  wwhheerreeaass  iitt  wwaass  rreeeemmpphhaassiizzeedd  iinn  AApprriill..  TThhee  
ttiimmeeffrraammee  ffoorr  tthhee  rreettuurrnn  bbeeiinngg  1166  mmoonntthhss,,  aanndd  tthhaatt  oonnllyy  aa  hhaannddffuull  ooff  AAmmeerriiccaann  ffoorrcceess  wwoouulldd  bbee  
ppllaacceedd  iinn  IIrraaqq  ffoorr  tthhee  ttrraaiinniinngg  ooff  IIrraaqqii  SSeeccuurriittyy  FFoorrcceess  ((IISSFF))——pprroommiisseedd  PPrreessiiddeenntt  BBaarraacckk  OObbaammaa..77  
TThhiiss  ssttaannccee  ooff  OObbaammaa  oonn  IIrraaqq  hhaass  bbeeeenn  ssuubbjjeecctt  ttoo  ddiivveerrggeenntt  ooppiinniioonnss  aanndd  lliigghhtt  ppoolliittiiccaall  ccrriittiicciissmm..  OOff  
ccoouurrssee,,  tthhee  ppuubblliicc’’ss  rreessppoonnssee  ttoo  ssuucchh  aann  aannnnoouunncceemmeenntt  ooff  ttrrooooppss’’  wwiitthhddrraawwaall  iiss  mmiixxeedd..  TThhoossee  ffaammiilliieess  
tthhaatt  hhaavvee  ssuuffffeerreedd  wwiitthh  tthhee  lloossss  ooff  tthheeiirr  bbeelloovveedd  oonneess  hhaavvee  wweellccoommeedd  tthhee  ooffffiicciiaall  aannnnoouunncceemmeenntt  aanndd  
tthhoossee  nnoott  uunnddeerr  aa  ddiirreecctt  eeffffeecctt  hhaavvee  ccrriittiicciizzeedd  iitt..  HHoowweevveerr,,  UUSS  ppoolliittiiccaall  cciirrcclleess  ddiidd  nnoott  wwaarrmmllyy  
wweellccoommee  OObbaammaa’’ss  nneeww  ppoolliiccyy  aanndd  ccrriittiicciizzeedd  hhiiss  iinnddiiffffeerreennccee  ttoo  IIrraaqq..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  
IInnssttiittuuttee  ooff  PPeeaaccee,,  ““iitt  aappppeeaarrss  tthhaatt  tthhee  PPrreessiiddeenntt  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  lleeaavvee  IIrraaqq’’ss  iinntteerrnnaall  pprroobblleemmss  ttoo  tthhee  
IIrraaqqiiss  aanndd  ttrreeaatt  IIrraaqq  aass  ppaarrtt  ooff  oovveerraallll  rreeggiioonnaall  ccoonncceerrnnss  rraatthheerr  tthhaann  bbeeiinngg  hhiiss  cceennttrraall  ffooccuuss..””88  TThhee  
IInnssttiittuuttee  ooff  PPeeaaccee  ddeemmaannddss  iimmmmeeddiiaattee  aatttteennttiioonn  ooff  BBaarraacckk  OObbaammaa  ttoowwaarrddss  tthhee  ppooiinnttss  tthhaatt  tthheeyy  eennlliisstt  
uunnddeerr  tthhee  mmoosstt  aatttteennttiioonn  ddeemmaannddiinngg  ccaatteeggoorriieess..  LLeett  uuss  hhaavvee  aa  llooookk  iinnttoo  tthheessee  ppooiinnttss::  

aa..  OObbaammaa  mmuusstt  rreessttoorree  UUSS  ccrreeddiibbiilliittyy,,  pprreessttiiggee  aanndd  ccaappaacciittyy  ttoo  aacctt  wwoorrllddwwiiddee  

                                                        
4 http://en.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama 

5 http://www.newyorker.com/talk/comment/2008/07/07/080707taco_talk_packer 

6http://www.politico.com/blogs/bensmith/0509/Obama_and_Bush_in_Iraq_and_Afghanistan.html 

7 http://www.usip.org/pubs/usipeace_briefings/2008/1218_iraq_obama.html 

8 http://www.usip.org/pubs/usipeace_briefings/2008/1218_iraq_obama.html 
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bb..  IImmpprroovvee  rreeggiioonnaall  ssttaabbiilliittyy  ooff  IIrraaqq  

cc..  LLiimmiitt  aanndd  rreeddiirreecctt  IIrraanniiaann  iinnfflluueennccee  

dd..  MMaaiinnttaaiinn  aann  iinnddeeppeennddeenntt  IIrraaqq  aass  aa  ssiinnggllee  ssttaattee  

ee..  PPrreevveenntt  IIrraaqq  ffrroomm  bbeeccoommiinngg  aa  hhaavveenn  oorr  ppllaattffoorrmm  ffoorr  iinntteerrnnaattiioonnaall  tteerrrroorriissttss99    

AAccccoorrddiinngg  ttoo  GGeeoorrggee  PPaacckkeerr,,  aa  ccoolluummnniisstt  iinn  aa  NNeeww  YYoorrkk--bbaasseedd  mmaaggaazziinnee  ““TThhee  NNeeww  YYoorrkkeerr””,,  
““OObbaammaa’’ss  rrhheettoorriicc  oonn  tthhee  ttooppiicc  sseeeemmss  oouuttddaatteedd  aanndd  oouutt  ooff  ttoouucchh..””1100  HHee  ffuurrtthheerr  tteerrmmss  OObbaammaa  aass  aa  
““ccoolldd--eeyyeedd,,  sshhrreewwdd  ppoolliittiicciiaann””..  TThhiiss  ccrriittiicciissmm  ooff  tthhee  ccoolluummnniisstt  eennttiirreellyy  ggeettss  rroooottss  ffrroomm  OObbaammaa’’ss  IIrraaqq  
ssttaannccee..  OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  tthhee  aaddmmiirreerrss  ooff  OObbaammaa  hhaavvee  ccoorrddiiaallllyy  wweellccoommeedd  OObbaammaa’’ss  ppoolliiccyy  oonn  IIrraaqq..  
AAccccoorrddiinngg  ttoo  mmaannyy,,  tthhee  UUSS  hhaass  bbeeeenn  ttoooo  ddeeeeppllyy  iimmmmeerrsseedd  iinn  tthhee  IIrraaqq  iissssuuee,,  aanndd  iitt  iiss  dduuee  ttoo  tthhee  IIrraaqq  
pprroobblleemm  tthhaatt  aa  nnuummbbeerr  ooff  ootthheerr  iissssuueess  ooff  rreeggiioonnaall  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  iimmppoorrttaannccee  wweerree  ccoonnssttaannttllyy  bbeeiinngg  
iiggnnoorreedd  bbyy  tthhee  BBuusshh  AAddmmiinniissttrraattiioonn..  FFuurrtthheerrmmoorree,,  eevveenn  tthhee  UUSS  AArrmmyy  uunnddeerr  GGeenn..  DDaavviidd  PPaattrraaeeuuss  hhaass  
bbeegguunn  ttoo  sshhooww  tthhee  ssyymmppttoommss  ooff  aa  ‘‘ppoossiittiivvee’’  cchhaannggee..  AA  nnuummbbeerr  ooff  ppoolliittiiccaall  aannaallyyssttss  ooff  tthhee  UUnniitteedd  
SSttaatteess  ooff  AAmmeerriiccaa  bbeelliieevvee  tthhaatt  iitt  wwaass  pprriimmaarriillyy  dduuee  ttoo  tthhee  mmiilliittaarryy  ccaammppaaiiggnnss  aaggaaiinnsstt  AAffgghhaanniissttaann  aanndd  
IIrraaqq  tthhaatt  tthhee  UUSS  eeccoonnoommyy  hheeaavviillyy  ssuuffffeerreedd..  TThhee  ggoollddeenn  ddaayyss  ooff  CClliinnttoonn  eerraa  cchhaannggeedd  iinnttoo  tthhee  ppeerriioodd  ooff  
ddiissmmaayy  wwhhiillee  BBuusshh’’ss  pprreesseennccee  iinn  tthhee  OOvvaall  OOffffiiccee..  AA  hhuuggee  nnuummbbeerr  ooff  AAmmeerriiccaann  cciittiizzeennss  rraann  ooffff  jjoobbss  
aanndd  iinndduussttrryy  ssuubbvveerrtteedd..    

AAnnootthheerr  iinntteerreessttiinngg  ttwwiisstt  iinn  tthhee  gglloobbaall  UUSS  ffoorreeiiggnn  ppoolliiccyy  iiss  tthhee  cchhaannggee  ooff  tthhee  aappppeellllaattiioonn  ooff  ffiigghhtt  
aaggaaiinnsstt  tteerrrroorriissmm..  BBuusshh  AAddmmiinniissttrraattiioonn  nnaammeedd  tthheeiirr  ffiigghhtt  aaggaaiinnsstt  tteerrrroorr  aass  ““WWaarr  oonn  TTeerrrroorr””  oorr  ““GGlloobbaall  
WWaarr  oonn  TTeerrrroorr””..  HHoowweevveerr,,  OObbaammaa  AAddmmiinniissttrraattiioonn  hhaass  cchhaannggeedd  tthhiiss  ccaammppaaiiggnn  iinnttoo  ““OOvveerrsseeaass  
CCoonnttiinnggeennccyy  OOppeerraattiioonn””..  MMoorreeoovveerr,,  aann  ooffffiicciiaall  lleetttteerr  wwaass  sseenntt  bbyy  WWhhiittee  HHoouussee  ttoo  aallll  ccoonncceerrnneedd  
ddeeppaarrttmmeennttss  ttoo  aabbaannddoonn  tthhee  uussee  ooff  tthhee  pphhrraassee  ‘‘WWaarr  oonn  TTeerrrroorr’’..  AAnnootthheerr  iimmppoorrttaanntt  ddeecciissiioonn  ooff  OObbaammaa  
AAddmmiinniissttrraattiioonn  iiss  tthhee  cclloossiinngg  ooff  GGuuaannttaannaammoo  BBaayy  DDeetteennttiioonn  CCaammpp  aass  ssoooonn  aass  iitt  aappppeeaarrss  ‘‘pprraaccttiiccaabbllee’’..  
GGuuaannttaannaammoo  BBaayy  iiss  tthhee  vveerryy  nnoottoorriioouuss  ccaammpp  wwhhiicchh  ggoott  ffaammee  ffoorr  bbeeiinngg  aa  ccaammpp  eexxcclluussiivveellyy  uusseedd  ffoorr  
tthhee  ppeerrsseeccuuttiioonn  ooff  tthhee  MMuusslliimmss..  TThhiiss  cclleeaarrllyy  ddeeppiiccttss  tthhee  ddiiffffeerreennccee  ooff  aapppprrooaacchh  ttoo  tthhee  iissssuuee  ooff  
tteerrrroorriissmm  bbyy  OObbaammaa  AAddmmiinniissttrraattiioonn..  AAlltthhoouugghh,,  tthhee  ppllaann  ooff  ccoommbbaattiinngg  tteerrrroorriissmm  hhaass  nnoott  rraaddiiccaallllyy  
cchhaannggeedd  eevveenn  aafftteerr  OObbaammaa’’ss  iinncceeppttiioonn;;  hhoowweevveerr,,  hhiiss  ppoossiittiioonn  oonn  tthhee  iissssuuee  iiss  rraatthheerr  cclleeaarreerr  aanndd  
ssttrraaiigghhtt——aa  cchhaarraacctteerriissttiicc  tthhaatt  MMrr..  BBuusshh  rreemmaaiinneedd  uunnaabbllee  ttoo  ddiissppllaayy..  TThhee  hhiissttoorriiccaall  ffaacctt  iiss  tthhaatt  MMrr..  
BBuusshh  hhaadd  cclleeaarrllyy  lliinneedd  hhiimmsseellff  uupp  aaggaaiinnsstt  tthhee  MMuusslliimm  bblloocc  ttoo  uunniittee  WWeesstteerrnn  CChhrriissttiiaannss  aaggaaiinnsstt  tthhee  
mmeennaaccee  ooff  IIssllaamm..  HHee  wwaass  pprroobbaabbllyy  iinnfflluueenncceedd  bbyy  tthhee  ‘‘CCllaasshh  ooff  CCiivviilliizzaattiioonnss’’  tthheessiiss  ooff  SSaammuueell  
HHuunnttiinnggttoonn  tthhaatt  pprreeddiiccttss  tthhee  eemmeerrggeennccee  ooff  MMuusslliimm  bblloocc  aass  aa  ppootteennttiiaall  cchhaalllleennggee  ttoo  tthhee  mmooddeerrnn  WWeesstt..1111  
HHiiss  ssppeeeecchheess  wweerree  ffuullll  ooff  iinnvvooccaattiioonnss  ttoo  GGoodd  aanndd  rreelliiggiioouuss  iinnttoonnaattiioonnss..  TThhiiss  eexxhhiibbiittss  tthhee  cchhiivvaallrriicc  
ssppiirriitt  ooff  MMrr..  BBuusshh  aanndd  hhiiss  ccrruussaaddiinngg  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  wwhheenn  ggooiinngg  aatt  wwaarr  aaggaaiinnsstt  tthhee  MMuusslliimm  wwoorrlldd..  OOnnccee  
iinn  aann  ooffff  tthhee  rreeccoorrdd  ssttaatteemmeenntt  oonn  1133tthh  ooff  SSeepptteemmbbeerr,,  22000099,,  MMrr..  BBuusshh  eevveenn  wweenntt  ttoo  tthhee  ffaarr  ooff  tteerrmmiinngg  
tthhee  wwaarr  aaggaaiinnsstt  IIssllaammiicc  tteerrrroorriissmm  aass  aa  ““CCrruussaaddee””..  NNeevveerrtthheelleessss,,  oonn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  OObbaammaa  ddooeess  nnoott  
sseeeemm  ttoo  hhaavvee  ssuuffffeerreedd  wwiitthh  aannyy  kkiinndd  ooff  CChhrriissttiiaann  pprreejjuuddiiccee  aaggaaiinnsstt  IIssllaamm..  HHee  iiss  pprreecciissee  oonn  tthhee  

                                                        
9 http://www.usip.org/pubs/usipeace_briefings/2008/1218_iraq_obama.html 

10 http://www.newyorker.com/talk/comment/2008/07/07/080707taco_talk_packer 

11 Huntington, Samuel P., The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, New York: Touchstone, 
1997, p.210 
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eerraaddiiccaattiioonn  ooff  AAll--QQaaeeddaa  aanndd  TTaalliibbaann  wwiitthhiinn  tthhee  bboouunnddaarriieess  wwhheerree  tthhee  UUSS  iiss  aallrreeaaddyy  ffiigghhttiinngg  tteerrrroorr  
wwiitthh  nnoo  pprrooppoossaallss  ooff  llaauunncchhiinngg  nneeww  ccaammppaaiiggnnss  aannyywwhheerree  iinn  tthhee  wwoorrlldd..  AAffgghhaanniissttaann  aanndd  PPaakkiissttaann  aarree  
nnooww  tthhee  rreeggiioonnss  ooff  OObbaammaa’’ss  pprreeffeerreennccee  ffoorr  tthhee  ddeecciissiivvee  bbaattttllee  aaggaaiinnsstt  TTaalliibbaann--aall--QQaaeeddaa  ccooaalliittiioonn..  

NNooww  lleett  uuss  cclloosseellyy  sseeee  hhooww  OObbaammaa  vviieewwss  IIrraaqq  iinn  tthhee  pprreesseenntt  sscceennaarriioo..  IIrraaqq  wwiillll  bbee  ddiissccuusssseedd  hheerree  aass  
aappaarrtt  ffrroomm  tthhee  pprroobblleemm  ooff  AAffgghhaanniissttaann  ddeessppiittee  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  MMrr..  BBuusshh  hhaadd  eenncchhaaiinneedd  bbootthh  ooff  tthheemm  iinnttoo  
tthhee  rroossaarryy  ooff  tthhee  ssaammee  pprroobblleemm..  OOnn  AApprriill  77,,  PPrreessiiddeenntt  OObbaammaa  ffoorrmmaallllyy  aannnnoouunncceedd  hhiiss  wwiisshh  tthhaatt  tthhee  
IIrraaqqiiss  uunnddeerrttooookk  tthheeiirr  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  llooookkiinngg  aafftteerr  tthheeiirr  ccoouunnttrryy..  TThhiiss  wwiisshh  rroolllleedd  uupp  tthhee  ooffffiicciiaall  
ssttaannccee  ooff  OObbaammaa  AAddmmiinniissttrraattiioonn  oonn  IIrraaqq..  HHee  wwaass  qquuootteedd  bbyy  BBBBCC  oonn  AApprriill  77,,  ssaayyiinngg::  

““IItt  iiss  tthhee  ttiimmee  ffoorr  uuss  ttoo  ttrraannssffeerr  ttoo  tthhee  IIrraaqqiiss..  TThheeyy  nneeeedd  ttoo  ttaakkee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  tthheeiirr  ccoouunnttrryy..””1122  

OObbaammaa  ppaasssseedd  tthhiiss  ssttaatteemmeenntt  iinn  BBaagghhddaadd  dduurriinngg  hhiiss  ffiirrsstt  ii..ee..  uunnaannnnoouunncceedd  vviissiitt  ttoo  IIrraaqq..  HHee  aapppprreecciiaatteedd  
UUSS  ttrrooooppss  ffoorr  tthheeiirr  ‘‘eexxttrraaoorrddiinnaarryy  aacchhiieevveemmeennttss’’,,  aalltthhoouugghh  hhee  aaddddeedd  tthhaatt  tthhee  ccoommiinngg  1166  mmoonntthhss  ccoouulldd  
bbee  aa  ‘‘ccrriittiiccaall  ttiimmee’’..  WWhheenn  mmeeeettiinngg  tthhee  ttoopp  IIrraaqqii  ggoovveerrnnmmeenntt  ooffffiicciiaallss,,  hhee  aallssoo  rreeiitteerraatteedd  hhiiss  ppllaann  ttoo  
wwiitthhddrraaww  UUSS  ttrrooooppss  ffrroomm  IIrraaqq  bbyy  tthhee  eenndd  ooff  22001111..  HHiiss  mmeeeettiinnggss  wwiitthh  tthhee  IIrraaqqii  lleeaaddeerrss  wweerree  sseeeenn  bbyy  
mmaannyy  aass  tthhee  ffiinnaall  pphhaassee  ooff  tthhee  ttrraannssiittiioonn  ooff  ppoowweerr..  TThhee  rreettuurrnn  ooff  tthhee  sseerrvviinngg  114400,,000000  UUSS  ttrrooooppss  iinn  IIrraaqq  
wwiillll  eevveennttuuaallllyy  ttrraannssffeerr  tthhee  wwhhoollee  ssttaattee  ooff  aaffffaaiirrss  iinnttoo  tthhee  hhaannddss  ooff  tthhee  IIrraaqqii  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  aarrmmyy..  
TThhee  eevveenntt  aass  wweellll  aass  tthhee  ssttaatteemmeenntt  iinn  qquueessttiioonn  pprreecciisseellyy  ddeeppiiccttss  tthhaatt  tthhee  rrhheettoorriicc  ooff  OObbaammaa  iiss  lleessss  
ccoonnffuusseedd  tthhaann  tthhee  rrhheettoorriicc  ooff  BBuusshh..  MMoorreeoovveerr,,  OObbaammaa  hhaass  aa  vveerryy  pprraaccttiiccaall  aapppprrooaacchh  ttoowwaarrddss  
iimmppoorrttaanntt  iissssuueess  wwiitthh  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  ccoonnssiiddeerriinngg  aallll  ppeeaacceeffuull  ooppttiioonnss  iinncclluuddiinngg  ddiiaalloogguuee..  WWee  aarree  
uunnaabbllee  ttoo  sseeee,,  hhoowweevveerr,,  aa  ssiimmiillaarriittyy  ooff  aapppprrooaacchh  dduurriinngg  tthhee  88  yyeeaarr  rruullee  ooff  OObbaammaa’’ss  pprreeddeecceessssoorr,,  
GGeeoorrggee  BBuusshh,,  wwhhoo  hhaadd  aa  pprreeffeerreennccee  ffoorr  tthhee  ooppttiioonn  bbuutt  ttoo  rreellyy  oonn  tthhee  uussee  ooff  ppoowweerr  eexxcclluussiivveellyy..  TThheerree  
iiss  nnoo  ddoouubbtt  tthhaatt  IIrraaqq  hheelldd  tthhee  pprreeffeerreennccee  ooff  MMrr..  BBuusshh..  AAnndd  tthhiiss  ppoolliittiiccaall  hhyyppootthheessiiss  wwaass  llaatteerr  oonn  
lliitteerraallllyy  pprroovveenn  wwhheenn  MMrr..  BBuusshh  rreeffuusseedd  ttoo  sshhiifftt  mmaarriinneess  ffrroomm  IIrraaqq  ttoo  AAffgghhaanniissttaann  iinn  ssppiittee  ooff  aa  
ppootteennttiiaall  rreessuurrggeennccee  ooff  iinnssuurrggeennccyy  iinn  AAffgghhaanniissttaann..  BBuusshh  ffaammiillyy  wwaass  mmoosstt  pprroobbaabbllyy  cchhiieeffllyy  ccoonncceerrnneedd  
wwiitthh  tthhee  rriicchheess  ooff  ooiill  rraatthheerr  tthhaann  tthhee  iimmaaggee  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy..  

OOnn  tthhee  eevvee  ooff  OObbaammaa’’ss  iinncceeppttiioonn  iinn  tthhee  pprreessiiddeennttiiaall  ooffffiiccee,,  tthhee  MMiiddddllee  EEaasstt  wwaass  oonnccee  aaggaaiinn  aaffllaammee..  
IIssrraaeell  wwaass  aatt  wwaarr  aaggaaiinnsstt  HHaammaass  iinn  tthhee  SSttrriipp  ooff  GGaazzaa..  HHiissttoorryy  wwaass  oonnccee  aaggaaiinn  aatt  tthhee  jjuunnccttuurree  ooff  
iinnaauugguurraattiinngg  aa  mmaajjoorr  AArraabb--IIssrraaeell  ccoonnfflliicctt..  IIrraaqq  hhaass  bbeeeenn  aa  ppaarrtt  ooff  tthhee  ssiittuuaattiioonn,,  ffoorr  tthhee  UUSS  ssuurrggee  ooff  
IIrraaqq  wwaass,,  iinn  oonnee  wwaayy  oorr  aannootthheerr,,  aa  pprreeeemmppttiivvee  ssttrriikkee  ttoo  ffoorreessttaallll  aannyy  ffuuttuurree  ddaammaaggee  ttoo  IIssrraaeell  bbyy  IIrraaqq..  
HHoowweevveerr,,  OObbaammaa’’ss  iinncceeppttiioonn  ccoooolleedd  tthhee  ssiittuuaattiioonn  ddoowwnn  wwiitthhoouutt  eexxhhaauussttiivvee  ddiipplloommaattiicc  eeffffoorrttss..  TThheerree  
iiss  nnoo  ddoouubbtt  tthhaatt  ffoorrmmeerr  pprreessiiddeenntt  GGeeoorrggee  BBuusshh  wwaass  aann  uunnssccrruuppuulloouuss  ssuuppppoorrtteerr  ooff  IIssrraaeell’’ss  lleeggaall  aass  wweellll  
aass  iilllleeggaall  aaccttiivviittiieess..  BBuutt  wwhhaatt  hhaass  bbeeeenn  oobbsseerrvveedd  iinn  OObbaammaa’’ss  ssttaannccee  oonn  tthhee  MMiiddddllee  EEaasstt  iiss  aa  ddiiffffeerreennccee  
ooff  aapppprrooaacchh..  OOff  ccoouurrssee,,  OObbaammaa  ccaannnnoott  iiggnnoorree  tthhiiss  ppiieeccee  ooff  llaanndd  wwhhiicchh  hhaass  bbeeeenn  aa  bbuurrnniinngg  ppooiinntt  ssiinnccee  
tthhee  22nndd  WWoorrlldd  WWaarr..  IItt  iiss  aallssoo  bbeeyyoonndd  ddoouubbtt  tthhaatt  IIssrraaeell  eexxeerrcciisseess  aa  ggrreeaatt  ddeeaall  ooff  iinnfflluueennccee  oonn  tthhee  UUSS,,  
aanndd  aannyy  ooff  tthhee  UUSS  pprreessiiddeenntt  ccaannnnoott  iiggnnoorree  ssuucchh  aann  iinnfflluueennccee  oonn  tthhee  aaccccoouunntt  ooff  tthhee  pprreesseennccee  ooff  aann  
iinnfflluueennttiiaall  JJeewwiisshh  ccoommmmuunniittyy  iinn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  ooff  AAmmeerriiccaa;;  hhoowweevveerr,,  OObbaammaa  bbeeiinngg  aa  rreeaalliissttiicc  
ppoolliittiicciiaann  iinn  tthhee  ooffffiiccee  iiss  mmoorree  ooppttiimmiissttiicc  ooff  bbrriinnggiinngg  tthhee  wwaarrrriinngg  wwoorrlldd  ppeeaaccee  aanndd  aa  ggiifftt  ooff  ffrriieennddsshhiipp  
ttoo  tthhee  MMuusslliimm  wwoorrlldd..    

AA  CCrriittiiccaall  LLooookk  iinnttoo  OObbaammaa’’ss  GGlloobbaall  PPoolliiccyy  

                                                        
12 http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7988065.stm 
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AA  ccrriittiiccaall  aannaallyyssiiss  ooff  OObbaammaa’’ss  aaggeennddaa  wwiillll  hheellpp  uuss  uunnddeerrssttaanndd  hhiiss  oovveerraallll  ppoolliiccyy  tthhaatt  ccoonnssttiittuutteess  tthhee  
ccoorree  ooff  hhiiss  ppllaannss..  IItt  aappppeeaarrss  tthhaatt  OObbaammaa  iiss  mmoorree  ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  AAmmeerriiccaa’’ss  iinnnneerr  pprroobblleemmss..  HHee  iiss  kkeeeenn  
ttoo  ttrraannssffoorrmm  hheeaavviillyy  ssttrraattiiffiieedd  AAmmeerriiccaann  ssoocciieettyy  iinnttoo  oonnee  nnaattiioonn..  HHiiss  iiss  tthhee  aaiimm  ooff  aannnniihhiillaattiinngg  rraacciiaall,,  
ccuullttuurraall,,  lliinngguuiissttiicc,,  aanndd  ccoolloorr--oorriieenntteedd  ddiissppaarriittiieess  ooff  tthhee  UUSSAA..  AAnnootthheerr  iinnttrriigguuiinngg  iissssuuee  bbeeffoorree  OObbaammaa  
iiss  tthhee  eeccoonnoommiicc  ccrriissiiss,,  wwhhiicchh  hhaass  eeqquuaallllyy  uunnddeerrmmiinneedd  AAmmeerriiccaann  eeccoonnoommyy  sseeccoonndd  ttiimmee  iinn  hhiissttoorryy..  
EEccoonnoommiicc  rreecceessssiioonn  hhaass,,  iinn  ffaacctt,,  bbrrookkeenn  tthhee  bbaacckkbboonnee  ooff  AAmmeerriiccaann  eeccoonnoommyy,,  aass  aa  nnuummbbeerr  ooff  bbaannkkss  
hhaavvee  ddeeccllaarreedd  ddeeffaauulltt..  TThheerreeffoorree,,  wwhhaatt  aa  ppoolliittiiccaall  sscciieennttiisstt  ccaann  ddeeeemm  ffrroomm  OObbaammaa’’ss  rroollee  iinn  tthhee  
ssiittuuaattiioonn  iiss  wwhhaatt  oonnee  ccaann  pprroovveerrbbiiaallllyy  tteerrmm  aass  ‘‘aa  DDaanniieell  lleeaaddiinngg  hhiiss  ppeeooppllee  oouutt  ooff  ddiiffffiiccuullttyy’’..    

IInn  aannootthheerr  ppeerrssppeeccttiivvee,,  OObbaammaa’’ss  ssttaannccee  oonn  IIrraaqq  ccaann  bbee  uunnddeerrssttoooodd  wwiitthhiinn  tthhee  ssppeeccttrruumm  ooff  hhiiss  oovveerraallll  
ppoolliiccyy  ffoorr  tthhee  MMuusslliimm  wwoorrlldd..  RReessttoorraattiioonn  ooff  ffrriieennddllyy  rreellaattiioonnss  iiss  wwhhaatt  ccoonnssttiittuutteess  tthhee  bbeeddrroocckk  ooff  
OObbaammaa’’ss  MMuusslliimm  wwoorrlldd  ppoolliiccyy..  UUnniitteedd  SSttaattee  ooff  AAmmeerriiccaa  hhaass  bbeeeenn  eexxttrreemmeellyy  hhoossttiillee  ttoo  tthhee  IIssllaammiicc  
RReeppuubblliicc  ooff  IIrraann  ssiinnccee  tthhee  IIssllaammiicc  RReevvoolluuttiioonn  ooff  11997799..  NNeevveerrtthheelleessss,,  iitt  wwaass  ffiirrsstt  ttiimmee  eevveerr  iinn  tthhee  
mmooddeerrnn  AAmmeerriiccaann  hhiissttoorryy  tthhaatt  aa  UUSS  PPrreessiiddeenntt  ffoorrwwaarrddeedd  aa  hhaanndd  ooff  ggooooddwwiillll  ttoowwaarrddss  IIrraann..  TThhiiss  
ppoossiittiioonn  ooff  OObbaammaa  iiss,,  bbeeyyoonndd  aannyy  ddoouubbtt,,  aa  ffaannttaassttiicc  ttuurrnnaarroouunndd  iinn  AAmmeerriiccaann  ffoorreeiiggnn  ppoolliiccyy..  IIrraann  hhaass  
bbeeeenn  aammoonngg  tthhee  BBuusshh  AAddmmiinniissttrraattiioonn’’ss  ‘‘aaxxiiss  ooff  eevviill’’,,  tthhuuss,,  aa  pprroobbaabbllee  nneexxtt  ttaarrggeett..  OObbaammaa’’ss  iinncceeppttiioonn  
hhaass,,  nneevveerrtthheelleessss,,  ddrraammaattiiccaallllyy  cchhaannggeedd  tthhee  wwhhoollee  ddiipplloommaattiicc  sscceennaarriioo..  SSiimmiillaarrllyy,,  wwhheenn  ccoommiinngg  ttoo  tthhee  
ssoocciiaalliisstt  ffrroonntt,,  OObbaammaa  sseeeemmss  ttoo  hhaavvee  aappppeeaarreedd  mmoorree  ooppeenn--mmiinnddeedd  ttoowwaarrdd  tthhee  ‘‘ootthheerrwwoorrlldd’’  iissssuueess  tthhaann  
aannyy  ooff  hhiiss  pprreeddeecceessssoorrss..  TThhiiss  ttuurrnnaarroouunndd  mmaayy  bbee  uunnddeerrssttoooodd  bbyy  tthhee  ccoonnsseerrvvaattiivvee  UUSS  hhiissttoorriiaannss  aass  aa  UU--
ttuurrnn——hheennccee  iinnffiiddeelliittyy——ttoo  tthhee  lloonnggssttaannddiinngg  nnaattiioonnaall  ssttaannccee..  NNeevveerrtthheelleessss,,  tthhee  ffaacctt  iiss  oouutt  tthhaatt  tthhee  
ssuuppeerrppoowweerr  iinn  ttooddaayy’’ss  uunniippoollaarr  wwoorrlldd  ccaann  iinn  nnoo  wwaayy  ssuuffffiiccee  ttoo  vviieeww  oonnllyy  oonnee  ssiiddee  ooff  tthhee  ppiiccttuurree..  TThhee  
pprreesseennccee  ooff  aann  aallll--ppoowweerrffuull  mmeeddiiaa  iiss  wwhhaatt  mmaatttteerrss  aanndd  ddiissttiinngguuiisshheess  pprreesseenntt  ddaayy  wwoorrlldd  ffrroomm  tthhee  aaggee  ooff  
CCoolldd  WWaarr..  AAwwaakkeenniinngg  ooff  tthhee  rreeaalliizzaattiioonn  ooff  eessttaabblliisshhiinngg  aanndd  mmaaiinnttaaiinniinngg  ggoooodd  rreellaattiioonnss  wwiitthh  tthhee  wwoorrlldd  
iiss  aa  ccoorrddiiaall  ddeessiirree  ooff  tthhee  ssuuppeerrppoowweerr’’ss  ddiipplloommaattiicc  sspphheerree..  FFoorr  iinnssttaannccee,,  aa  ssttrraannggee  ssiittuuaattiioonn  ddeevveellooppeedd  
dduurriinngg  aa  ssuummmmiitt  iinn  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa  wwhheenn  OObbaammaa  hhaasstteenneedd  ttoo  sshhaakkee  hhaanndd  wwiitthh  HHuuggoo  CChhaavveezz,,  tthhee  
ssoocciiaalliisstt  pprreessiiddeenntt  ooff  VVeenneezzuueellaa..  TThheerreeffoorree,,  iitt  sseeeemmss  aa  mmaajjoorr  ccoonncceerrnn  ooff  OObbaammaa’’ss  ppoolliiccyy  tthhaatt  hhee  iiss  
ssttrriivviinngg  hhaarrdd  ttoo  rreessttoorree  tthhee  pprreessttiiggee  ooff  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  aass  aann  eeffffeeccttiivvee,,  ssoollee  ssuuppeerrppoowweerr  ooff  tthhee  wwoorrlldd..  
OOnnee  mmuusstt  nnoott  ffoorrggeett  wwhhiillee  eexxaammiinniinngg  OObbaammaa’’ss  aacctt  tthhaatt  HHuuggoo  CChhaavveezz  hhaass  bbeeeenn  ccrriittiiccaall  ttoo  tthhee  UUnniitteedd  
SSttaatteess  aanndd  IIssrraaeell  aanndd  oonnccee  iinn  aa  ssppeeeecchh  tthhee  VVeenneezzuueellaann  PPrreessiiddeenntt  ddeeccllaarreedd  MMrr..  BBuusshh  aass  ‘‘ddeevviill’’..  OOff  
ccoouurrssee,,  tthhee  wwoorrlldd  hhaass  wwaarrmmllyy  wweellccoommeedd  ssuucchh  cchhaannggee  iinn  tthhee  UUSS  ffoorreeiiggnn  ppoolliiccyy..  

TThhee  ttrraannssiittiioonn  ooff  ppoowweerr  iinn  IIrraaqq  ccaammee  aabboouutt  iinn  22000044..1133  IItt  wwaass  aa  ddiiffffiiccuulltt  ddeecciissiioonn  ffoorr  bbootthh  ssiiddeess,,  ffoorr  tthhee  
UUSS  ccoouulldd  nnoott  aaffffoorrdd  ttoo  sseett  aann  iinnddeeppeennddeenntt  ggoovveerrnnmmeenntt  iinn  IIrraaqq,,  wwhheerreeaass  tthhee  IIrraaqqiiss  llaacckkeedd  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  
rruunn  tthhee  ssttaattee--aaffffaaiirrss  oonn  tthheeiirr  oowwnn..  TThheerreeffoorree,,  ddeessppiittee  tthhee  cchhaannggee  ooff  rreeggiimmee,,  tthhee  iinntteerriimm  ggoovveerrnnmmeenntt  iinn  
IIrraaqq  wwaass  nnootthhiinngg  wwoorrtthh  tthhaann  aa  dduummmmyy..  FFuurrtthheerrmmoorree,,  iitt  wwaass  ppllaagguueedd  bbyy  aa  nnuummbbeerr  ooff  ootthheerr  iinntteerrnnaall  aass  
wweellll  aass  eexxtteerrnnaall  tthhrreeaattss..  RRoonnaalldd  PPaarriiss,,  aassssiissttaanntt  pprrooffeessssoorr  ooff  ppoolliittiiccaall  sscciieennccee  iinn  CCoolloorraaddoo  UUnniivveerrssiittyy,,  
wwaarrnneedd  tthhee  tthheenn  BBuusshh  AAddmmiinniissttrraattiioonn  iinn  tthhee  wwoorrddss  qquuootteedd  iimmmmeeddiiaatteellyy  bbeellooww..  

““AA  wwhhoollee  sseerriieess  ooff  ddeecciissiioonnss  mmaaddee  bbyy  tthhee  UUSS  hhaass  ppuutt  tthhee  WWhhiittee  HHoouussee  iinn  aa  vveerryy  aawwkkwwaarrdd  aanndd  ddiiffffiiccuulltt  
ssiittuuaattiioonn  iinn  IIrraaqq..  OOnn  oonnee  hhaanndd,,  ooppppoossiittiioonn  iinn  IIrraaqq  ttoo  tthhee  UUSS  pprreesseennccee  iinn  ggrroowwiinngg,,  bbuutt  oonn  tthhee  ootthheerr  
hhaanndd,,  tthhee  UUSS  ccaann’’tt  aaffffoorrdd  ttoo  ccuutt  aanndd  rruunn..  RReeccoonncciilliinngg  tthheessee  ttwwoo  tthhiinnggss  iiss  tthhee  hheeaarrtt  ooff  tthhee  cchhaalllleennggee..””1144  

                                                        
13 The event in question is also known as the 30 June Plane of the Transfer of Power. 

14 http://www.colorado.edu/news/releases/2004/179.html 
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IInn  tthhee  ssccooppee  ooff  oouurr  ccuurrrreenntt  tthheessiiss,,  tthhiiss  aannaallyyssiiss  ooff  RRoonnaalldd  PPaarriiss  iiss  vveerryy  rreelleevvaanntt..  PPrreessiiddeenntt  OObbaammaa  hhaass  
aallmmoosstt  eexxaaccttllyy  ffoolllloowweedd  tthhee  ssttaatteessmmaann  ffrroomm  CCoolloorraaddoo  iinn  ccaarrrryyiinngg  oouutt  hhiiss  ppoolliiccyy  oonn  IIrraaqq..  PPrreevviioouussllyy,,  
tthheerree  wwaass  aa  rreessoonnaannccee  ooff  aa  UUSS  ppllaann  ttoo  ddiivviiddee  IIrraaqq  iinnttoo  tthhrreeee  ii..ee..  SSuunnnnii,,  SShhii’’aahh  aanndd  KKuurrddiisshh  llaannddss..  
HHoowweevveerr,,  tthhee  ppllaann  ffoorr  tthhee  ddiissiinntteeggrraattiioonn  ooff  IIrraaqq  ssoommeehhooww  wweenntt  iinnttoo  aannoonnyymmiittyy  aanndd  wwiitthh  tthhee  cchhaannggee  ooff  
rreeggiimmee  iinn  tthhee  UUSS  ffrroomm  RReeppuubblliiccaannss  ttoo  DDeemmooccrraattss,,  iitt  aappppeeaarrss  bbeeyyoonndd  ddoouubbtt  tthhaatt  PPrreessiiddeenntt  OObbaammaa  hhaass  
nnoo  iinntteerreesstt  iinn  tthhee  ddiivviissiioonn  ooff  IIrraaqq..  HHee  iiss  aammbbiittiioouuss  ttoo  sseeee  IIrraaqq  aass  wwhhaatt  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  IInnssttiittuuttee  ooff  
PPeeaaccee  ccaalllleedd  ““aann  iinnddeeppeennddeenntt  IIrraaqq  aass  aa  ssiinnggllee  ssttaattee””..  IItt  iiss,,  tthhuuss,,  aa  ppoossiittiivvee  rriifftt..  

TThhee  ggeenneerraall  ppoossttwwaarr  eelleeccttiioonnss  ooff  IIrraaqq  wweerree  hheelldd  oonn  JJaannuuaarryy  3300,,  22000055..  NNoott  lloonngg  aafftteerr  tthhee  pprroocceessss  ooff  tthhee  
mmaakkiinngg  ooff  aa  nneeww  ccoonnssttiittuuttiioonn  ooff  IIrraaqq  bbeeggaann..  TThhee  iinntteerreessttiinngg  ffaacctt  aabboouutt  tthheessee  eelleeccttiioonnss  wwaass  tthhaatt,,  ffoorr  tthhee  
ffiirrsstt  ttiimmee  iinn  IIrraaqqii  hhiissttoorryy,,  aallll  rreelliiggiioouuss  aanndd  eetthhnniicc  ggrroouuppss  wweerree  ggiivveenn  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ccoonntteesstt  tthhee  
eelleeccttiioonnss..  SSoommee  77000000  ccaannddiiddaatteess  ccoonntteesstteedd  ffoorr  227755  sseeaattss..  SSaammee  ggoovveerrnnmmeenntt  ccoonnttiinnuueess  ttooddaayy  uunnddeerr  
IIrraaqq’’ss  oowwnn  lleeaaddeerrsshhiipp..  HHoowweevveerr,,  aa  vviittaall  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  tthhee  BBuusshh  eerraa  aanndd  tthhee  pprreesseenntt  oonnee  iiss  tthhee  
lliikkeelliihhoooodd  ooff  IIrraaqqii  ggoovveerrnnmmeenntt’’ss  ffuullll--fflleeddggeedd  ffrreeeeddoomm..  TThhee  ggoovveerrnnmmeenntt  iinn  tthhee  rreeggiimmee  ooff  MMrr..  BBuusshh  
wwaass  wwhhoollllyy  ddeeppeennddeenntt  oonn  tthhee  BBuusshh  AAddmmiinniissttrraattiioonn..  NNeevveerrtthheelleessss,,  OObbaammaa  hhaass  rreemmoovveedd  aallll  ssuucchh  rreeiinnss  
aanndd  tthheerree  hhaass  aappppeeaarreedd  aa  ggrraadduuaall  ggrraannttiinngg  ooff  ffrreeeeddoomm..  OObbaammaa’’ss  ccoonncceerrnn  ffoorr  tthhee  rreessttoorraattiioonn  ooff  
AAmmeerriiccaa’’ss  ssttaattuuss  ooff  aa  jjuusstt  aalltthhoouugghh  lloonnee  ssuuppeerrppoowweerr  ooff  tthhee  wwoorrlldd  iiss  tthhee  vveerryy  vviissiioonn  tthhaatt  hhaass  ppuulllleedd  hhiiss  
aatttteennttiioonn  aawwaayy  ffrroomm  IIrraaqq  bbeeiinngg  aa  UUSS  ccoolloonnyy..  IIrraaqq  nnoowwhheerree  ssttaannddss  iinn  hhiiss  pprreeffeerreennccee  wwhhiillee  ccaarrrryyiinngg  oouutt  
hhiiss  OOvveerrsseeaass  CCoonnttiinnggeennccyy  OOppeerraattiioonn..  IItt  mmaayy  aappppeeaarr  ssttrraannggee  ttoo  aa  nnuummbbeerr  ooff  rreeaaddeerrss  tthhaatt  OObbaammaa  hhaass  
bbeeeenn  aa  ssttrroonngg  ooppppoonneenntt  ooff  tthhee  IIrraaqq  WWaarr  ffrroomm  tthhee  vveerryy  bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  UUSS  ooppeerraattiioonn  iinn  IIrraaqq..  LLeett  uuss  
ggeett  bbaacckk  iinnttoo  hhiissttoorryy  ttoo  eexxpplloorree  hhooww  OObbaammaa  ooppppoosseedd  tthhee  BBuusshh  AAddmmiinniissttrraattiioonn’’ss  ssoolluuttiioonn  ooff  IIrraaqq  
pprroobblleemm  bbyy  wwaaggiinngg  wwaarr  oonn  SSaaddddaamm  HHuusssseeiinn..  HHee  aaddddrreesssseedd  iinn  aa  hhiigghh--pprrooffiillee  aannttiiwwaarr  rraallllyy  iinn  CChhiiccaaggoo  
iinn  22000022,,  ssaayyiinngg::  

““II  ssuuffffeerr  nnoo  iilllluussiioonnss  aabboouutt  SSaaddddaamm  HHuusssseeiinn..  HHee  iiss  aa  bbrruuttaall  mmaann..  AA  rruutthhlleessss  mmaann..  AA  mmaann  wwhhoo  bbuuttcchheerrss  
hhiiss  oowwnn  ppeeooppllee  ttoo  sseeccuurree  hhiiss  oowwnn  ppoowweerr..  HHee  hhaass  rreeppeeaatteeddllyy  ddeeffiieedd  UUNN  rreessoolluuttiioonnss,,  tthhwwaarrtteedd  UUNN  
iinnssppeeccttiioonn  tteeaammss,,  ddeevveellooppeedd  cchheemmiiccaall  aanndd  bbiioollooggiiccaall  wweeaappoonnss,,  aa  ccoovveetteedd  nnuucclleeaarr  ccaappaacciittyy..  HHee  iiss  aa  bbaadd  
gguuyy;;  tthhee  wwoorrlldd  aanndd  tthhee  IIrraaqqii  ppeeooppllee  wwoouulldd  bbee  bbeetttteerr  ooffff  wwiitthhoouutt  hhiimm..  BBuutt  II  aallssoo  kknnooww  tthhaatt  SSaaddddaamm  
ppoosseess  nnoo  iimmmmiinneenntt  aanndd  ddiirreecctt  tthhrreeaatt  ttoo  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess,,  oorr  ttoo  iittss  nneeiigghhbboorrss,,  tthhaatt  tthhee  IIrraaqqii  eeccoonnoommyy  iiss  
iinn  sshhaammbblleess,,  tthhaatt  tthhee  IIrraaqqii  mmiilliittaarryy  aa  ffrraaccttiioonn  ooff  iittss  ffoorrmmeerr  ssttrreennggtthh,,  aanndd  tthhaatt  iinn  tthhee  ccoonncceerrtt  wwiitthh  
iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoommmmuunniittyy  hhee  ccaann  bbee  ccoonnttaaiinneedd  uunnttiill,,  iinn  tthhee  wwaayy  ooff  aallll  ppeettttyy  ddiiccttaattoorrss,,  hhee  ffaallllss  aawwaayy  iinnttoo  
tthhee  dduussttbbiinn  ooff  hhiissttoorryy..””  

TThhee  tthheenn  sseennaattoorr  BBaarraacckk  OObbaammaa  ffuurrtthheerr  aaddddeedd  ttoo  hhiiss  ssppeeeecchh::  

““II  kknnooww  tthhaatt  eevveenn  aa  ssuucccceessssffuull  wwaarr  aaggaaiinnsstt  IIrraaqq  wwiillll  rreeqquuiirree  aa  UUSS  ooccccuuppaattiioonn  ooff  uunnddeetteerrmmiinneedd  lleennggtthh,,  
aatt  uunnddeetteerrmmiinneedd  ccoosstt,,  aanndd  wwiitthh  uunnddeetteerrmmiinneedd  ccoonnsseeqquueenncceess..  II  kknnooww  tthhaatt  aann  iinnvvaassiioonn  ooff  IIrraaqq  wwiitthhoouutt  aa  
cclleeaarr  rraattiioonnaallee  aanndd  wwiitthhoouutt  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssuuppppoorrtt  wwiillll  oonnllyy  ffaann  tthhee  ffllaammee  ooff  MMiiddddllee  EEaasstt,,  aanndd  
eennccoouurraaggee  tthhee  wwoorrsstt,,  rraatthheerr  tthhaann  tthhee  bbeesstt,,  iimmppuullsseess  ooff  tthhee  AArraabb  wwoorrlldd,,  aanndd  ssttrreennggtthheenn  tthhee  rreeccrruuiittmmeenntt  
aarrmm  ooff  AAll--QQaaeeddaa..””1155  

TThheessee  eexxcceerrppttss  ffrroomm  aann  oolldd  ssppeeeecchh  vveerryy  cclleeaarrllyy  eexxhhiibbiitt  OObbaammaa’’ss  ddiissttrruusstt  iinn  tthhee  BBuusshh  AAddmmiinniissttrraattiioonn  
aanndd  aa  ssttrroonngg  ooppppoossiittiioonn  ffoorr  tthhee  ssuurrggee  aaggaaiinnsstt  SSaaddddaamm  HHuusssseeiinn..  HHee  bbeelliieevveedd  tthhaatt  SSaaddddaamm  ddiidd  nnoott  ppoossee  
aa  ddiirreecctt  tthhrreeaatt  ttoo  tthhee  UUSS  oorr  hheerr  iinntteerreessttss  aannyywwhheerree  iinn  tthhee  wwoorrlldd;;  hheennccee  SSaaddddaamm  ccoouulldd  bbee  lleefftt  oonn  hhiiss  
oowwnn  ttoo  mmeeeett  tthhee  eenndd  ooff  aa  ddiissaassttrroouuss  ffaallll..  HHiiss  ooppppoossiittiioonn  ccoonnttiinnuueedd  dduurriinngg  tthhee  rreemmaaiinniinngg  yyeeaarrss  ooff  BBuusshh  
                                                        
15 http://en.wikisource.org/wiki/Barack_Obama's_Iraq_Speech 
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AAddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  oonn  nnoo  ooccccaassiioonn  iinn  hhiiss  ppoolliittiiccaall  ccaarreeeerr  hhee  aapppprreecciiaatteedd  MMrr..  BBuusshh’’ss  ccaammppaaiiggnn..  HHee  
wwaass  ffiirrmm  iinn  hhiiss  ccoonnvviiccttiioonn  tthhaatt  wwaarr  wwaass  nnoott  aa  ppllaauussiibbllee  ssoolluuttiioonn  ffoorr  aannyy  oorr  eevveerryy  rriiddddllee..  TThhiiss  vveerryy  
mmoonnoottoonnoouuss  ttrraacckk  ooff  tthhee  UUSS  ffoorreeiiggnn  ppoolliiccyy  iiss  oonnee  ooff  tthhee  ffaaccttoorrss  tthhaatt  ccoommppeelllleedd  hhiimm  ttoo  ddeeccllaarree  hhiiss  
ccaannddiiddaaccyy  ffoorr  ‘‘cchhaannggee’’..  AAfftteerr  hhaavviinngg  bbeeeenn  eelleecctteedd,,  hhee  ‘‘cclleeaanneedd  uupp  tthhee  eeiigghhtt  yyeeaarr  BBuusshh--mmeessss’’  wwiitthhiinn  
oonnllyy  ffiirrsstt  hhuunnddrreedd  ddaayyss  ooff  hhiiss  rruullee..  HHee  iinnddeeeedd  aapppprreecciiaatteedd  tthhee  ccoouurraaggee  ooff  tthhee  AAmmeerriiccaann  ssoollddiieerrss  aanndd  
tthheeiirr  iinnccrreeddiibbllee  aacchhiieevveemmeenntt,,  ffoorr  iitt  wwaass,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  ssoommee  mmiilliittaarryy  aannaallyyssttss,,  nnoo  lleessss  tthhaann  aa  mmiirraaccllee  
tthhaatt  tthhee  IIrraaqq  ppllaann  wwoorrkkeedd..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  TThhoommaass  RRiicckk,,  ““WWhheenn  AAmmeerriiccaann  mmiilliittaarryy  lleeaaddeerrss  llaauunncchheedd  
ssuurrggee  iinn  IIrraaqq,,  tthheeyy  wweerree  ddeeeeppllyy  sskkeeppttiiccaall  ooff  iittss  ssuucccceessss..””1166  BBuutt  ttoo  tthhee  AAmmeerriiccaann  ffoorrttuunnee,,  tthhee  ppllaann  
wwoorrkkeedd  aanndd  tthhee  ccrriittiiccss  ooff  IIrraaqq  WWaarr  bbeeccaammee  aa  lliittttllee  mmiilldd..  OObbaammaa  iinn  hhiiss  vveerryy  ffiirrsstt  vviissiitt  ooff  IIrraaqq  aallssoo  
aannnnoouunncceedd  aa  ttiimmeeffrraammee  ffoorr  tthhee  rreettuurrnn  ooff  tthhee  ssoollddiieerrss,,  sshhoowwiinngg  tthhaatt  hhooww  ffiirrmm  hhee  wwaass  oonn  hhiiss  ooppppoossiittiioonn  
ooff  IIrraaqq  WWaarr  ddeessppiittee  iittss  ssuucccceessss..  HHee  ddiidd  ccoonnddeemmnn  wwaarr  bbeeiinngg  aa  ccaammppaaiiggnn  ooff  MMrr..  BBuusshh;;  hhoowweevveerr,,  hhee  
aapppprreecciiaatteedd  AAmmeerriiccaann  aarrmmyy  ffoorr  tthhee  vviiccttoorryy  aanndd  ccoonnssiiddeerreedd  tthhiiss  vviiccttoorryy  aa  mmiilleessttoonnee  iinn  AAmmeerriiccaann  
hhiissttoorryy..  WWhheenn  hheeaarriinngg  tthhee  pprroommiissee  ooff  OObbaammaa,,  tthhee  UUSS  ssoollddiieerrss  iinn  IIrraaqq  ggrreeeetteedd  hhiimm  wwiitthh  tthhee  ssllooggaannss  
““wwee  lloovvee  yyoouu  OObbaammaa””..  

IIrraaqq  ffoorr  OOiill  oorr  IIrraaqq  ffoorr  DDeemmooccrraaccyy??  

IIrraaqq  ssuurrggee  uunnddeerr  BBuusshh  ccoouulldd  bbee  tteerrmmeedd  aass  aa  ppuurrssuuiitt  ffoorr  ooiill,,  ffoorr  tthheerree  wwaass  nneeiitthheerr  aa  ttiimmeeffrraammee  ffoorr  tthhee  
ddiisseennggaaggeemmeenntt  ooff  tthhee  UUSS  ffrroomm  IIrraaqq  nnoorr  aa  wwiillll  ttoo  ddoo  ssoo..  HHoowweevveerr,,  tthhee  ccaammppaaiiggnn  ttoowwaarrddss  iittss  eenndd  uunnddeerr  
OObbaammaa  aappppeeaarrss  ttoo  bbee  aa  ssuucccceessssffuull  mmiissssiioonn  ffoorr  ddeemmooccrraaccyy..  OObbaammaa’’ss  oowwnn  ssttaatteemmeenntt  oonn  tthhee  iissssuuee  iinn  
qquueessttiioonn  ccaann  bbee  uusseedd  aass  aa  rreeffeerreennccee..  HHee  aaddddrreesssseedd  tthhee  UUSS  ssoollddiieerrss  ddeeppllooyyeedd  iinn  IIrraaqq,,  ssaayyiinngg::  

““FFrroomm  ggeettttiinngg  rriidd  ooff  SSaaddddaamm,,  ttoo  rreedduucciinngg  vviioolleennccee,,  ttoo  ssttaabbiilliizziinngg  tthhee  ccoouunnttrryy,,  ttoo  ffaacciilliittaattiinngg  tthhee  
eelleeccttiioonnss——yyoouu  hhaavvee  ggiivveenn  IIrraaqq  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ssttaanndd  oonn  iittss  oowwnn  aass  aa  ddeemmooccrraattiicc  ccoouunnttrryy..  TThhaatt  iiss  aann  
eexxttrraaoorrddiinnaarryy  aacchhiieevveemmeenntt..””  

AAlltthhoouugghh  wwaarr,,  eevveenn  iiff  uusseedd  ffoorr  ppoossiittiivvee  eennddss,,  ccaannnnoott  bbee  aapppprreecciiaatteedd,,  tthhee  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  ddeemmooccrraaccyy  iinn  aa  
ccoouunnttrryy  lliikkee  IIrraaqq  wwhhiicchh  hhaadd  wwiittnneesssseedd  lloonngg  nniigghhttss  ooff  ddiiccttaattoorrsshhiipp  iiss  aapppprreecciiaabbllee..  TThhee  eenndd  ooff  aa  ssaadd  
ccaammppaaiiggnn  iiss  wwhhaatt  ccaann  bbee  ccaalllleedd  aa  hhaappppyy  eenndd..  IIrraaqqii  ppeeooppllee  nnooww  hhaavvee  aa  wwiillll  aass  wweellll  aass  rriigghhtt  ttoo  vvoottee  aanndd  
cchhoooossee  wwhhoommeevveerr  tthheeyy  lliikkee..  TThheerree  iiss  nnoo  mmoorree  SSaaddddaamm,,  nnoorr  WWeeaappoonnss  ooff  MMaassss  DDeessttrruuccttiioonn,,  nnoorr  
iinnssuurrggeennccyy,,  nnootthhiinngg  iinn  sshhoorrtt  tthhaatt  mmaayy  hhaalltt  tthhee  ppaaccee  ooff  ddeemmooccrraattiicc  ssyysstteemmaattiizzaattiioonn..  SSoo,,  nnoo  bbllaammee  
sshhoouulldd  ggoo  ttoo  tthhee  IIrraaqqiiss  nnooww  ffoorr  nnoott  bbeeiinngg  ggiivveenn  aa  cchhaannccee  ttoo  rruunn  tthheeiirr  oowwnn  ssttaattee  ooff  aaffffaaiirrss..  AAmmeerriiccaannss  
sshhoouulldd  iinnddeeeedd  nnooww  qquuiitt  IIrraaqq  aass  aa  cciivviilliizzeedd  ppeeooppllee  wwhhoo  ssiimmppllyy  ccaammee  ttoo  lliibbeerraattee  IIrraaqqiiss  ffrroomm  aa  vviicciioouuss  
ddiiccttaattoorr..  OOff  ccoouurrssee,,  tthhiiss  iiss  tthhee  vveerryy  mmoottttoo  wwiitthh  wwhhiicchh  tthhee  wwaarr  wwaass  bbeegguunn..  AAlltthhoouugghh  tthhee  ccaammppaaiiggnn  wwaass  
aa  rreemmiinniisscceennccee  ooff  ““WWhhiitteemmaann’’ss  BBuurrddeerrnn””,,  iitt  ccaann  bbee  jjuussttiiffiieedd  bbyy  iittss  eenndd..  

NNooww  wwee  wwiillll  sseeee  aa  sshhiifftt  ooff  ffooccuuss  ffrroomm  IIrraaqq  ttoo  AAffgghhaanniissttaann..  TThhee  ssiittuuaattiioonn  ooff  tthhee  cchhaannggee  iinn  aatttteennttiioonn  hhaass  
aallrreeaaddyy  bbeeeenn  pprreeddiicctteedd  bbyy  mmaannyy  aanndd  oonnee  eevveenn  ccoommmmeenntteedd  tthhaatt  ‘‘AAffgghhaanniissttaann  iiss  ttoo  OObbaammaa  wwhhaatt  IIrraaqq  
wwaass  ttoo  BBuusshh’’..1177  AA  rreevveerrssaall  ooff  ssttaannccee  iiss  ssttiillll  nnoott  ffaarr  ffrroomm  bbeeiinngg  ppoossssiibbllee,,  aass  OObbaammaa  hhaass  bbeeeenn  pprreevviioouussllyy  
pprroommiissiinngg  ttoo  ‘‘rreeffiinnee’’  hhiiss  vviieewwss  aafftteerr  ccoonnssuullttiinngg  tthhee  mmiilliittaarryy  ccoommmmaannddeerrss  oonn  tthhee  iissssuuee..  TThheerreeffoorree,,  IIrraaqq  
ccaann  ssttiillll  ooccccuuppyy  aa  ddeeggrreeee  ooff  iimmppoorrttaannccee  ttoo  llaatteerr  rreecceeiivvee  mmoorree  aatttteennttiioonn..  IInn  ffaacctt,,  aa  sstteeaaddyy  sshhiifftt  ooff  ffooccuuss  
aanndd  aa  qquuiicckk  wwiitthhddrraawwaall  ooff  mmaarriinneess  ccaann,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  ssoommee  mmiilliittaarryy  eexxppeerrttss,,  ppoossee  sseerriioouuss  tthhrreeaattss  ttoo  tthhee  

                                                        
16http://www.politico.com/blogs/bensmith/0509/Obama_and_Bush_in_Iraq_and_Afghanistan.html 

17 http://www.independent.co.uk/news/world/asia/is-afghanistan-going-to-be-obamas-iraq-1515332.html 
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vveerryy  iinntteeggrriittyy  ooff  tthhee  rreeddeeffiinneedd  ddeemmooccrraattiicc  IIrraaqq..  TThhiiss  iiss  tthhee  ppooiinntt  wwhheerree  mmaannyy  ooff  tthhee  ssttaatteessmmeenn  ccaallll  
OObbaammaa  ffoorr  rreeccoonnssiiddeerraattiioonn..    

MMeeaassuurriinngg  OObbaammaa’’ss  oovveerraallll  ddiiffffeerreennccee  ffrroomm  BBuusshh’’ss  ppoolliicciieess  wwiillll  ppaaiinntt  aa  ddiiffffiiccuulltt  ssiittuuaattiioonn  bbeeffoorree  uuss  
tthhaatt  iiss  nnoott  rraaddiiccaallllyy  ddiiffffeerreenntt..  OObbaammaa  hhaass  cceerrttaaiinnllyy  cclleeaarreedd  uupp  tthhee  ‘‘BBuusshh  mmeessss’’,,  bbuutt  ttoo  aa  cceerrttaaiinn  ddeeggrreeee,,  
hhee  hhaass  rreettaaiinneedd  ssoommee  ppooiinnttss  ooff  tthhee  ffoorreeiiggnn  ppoolliiccyy,,  eessppeecciiaallllyy  oonn  IIrraaqq,,  ooff  BBuusshh  AAddmmiinniissttrraattiioonn..  TThhee  
lleeffttoovveerr  ooff  ssoommee  3355000000  ttoo  5500000000  UUSS  mmaarriinneess  iinn  IIrraaqq  ffoorr  aann  uunnddeetteerrmmiinneedd  llaagg  ooff  ttiimmee  iiss  wwhhaatt  ccrriittiiccss  
ccaallll  aa  ssuuiitt  ooff  MMrr..  BBuusshh..  HHeerree  iiss  aann  eexxaammppllee  ooff  tthhee  ssiittuuaattiioonn..  WWaallll  SSttrreeeett  JJoouurrnnaall  qquuootteess  tthhaatt  OObbaammaa  
wwaass  oonnccee  aasskkeedd  bbyy  aa  TTuurrkkiisshh  ssttuuddeenntt  iiff  hhiiss  ppoolliicciieess  wweerree  ffaaiirrllyy  cclloossee  ttoo  tthhee  ppoolliicciieess  ooff  GGeeoorrggee  BBuusshh..  
HHee  rreepplliieedd  iinn  hhiiss  ppeeccuulliiaarr  ssttyyllee::  ““WWeellll,,  jjuusstt  bbeeccaauussee  II  wwaass  ooppppoosseedd  aatt  tthhee  oouuttsseett,,  iitt  ddooeessnn’’tt  mmeeaann  tthhaatt  II  
ddoonn’’tt  hhaavvee  nnooww  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ttoo  mmaakkee  ssuurree  wwee  ddoo  tthhiinnggss  iinn  aa  rreessppoonnssiibbllee  ffaasshhiioonn..””1188  HHoowweevveerr,,  
OObbaammaa  ccaallllss  iitt  aa  nneeeedd  ooff  ttiimmee  aanndd  tthhiiss  nneeeedd  bbeeiinngg  pprriimmaarriillyy  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  ttrraaiinniinngg  ooff  tthhee  IIrraaqqii  ssoollddiieerrss  
aanndd  ttoo  ttaakkee  aann  iimmmmeeddiiaattee  ccoouunntteerr  sstteepp  iinn  ccaassee  ooff  aa  ffuuttuurree  iinnssuurrggeennccyy..  TThhee  ppaarrtt  ooff  tthhee  BBuusshh’’ss  IIrraaqq  
ppoolliiccyy  wwaass  ttoo  rreessppoonndd  ttoo  tthhee  ggrroouunndd  nneeeeddss  iinn  IIrraaqq,,  wwhheerreeaass  OObbaammaa  hhaass  nnoott  oonnllyy  ffuullffiilllleedd  hhiiss  pprroommiissee  
ooff  wwiitthhddrraawwiinngg  tthhee  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  ssoollddiieerrss,,  bbuutt  hhee  iiss  aallssoo  ccoommmmiitttteedd  ttoo  sseeee  IIrraaqq  ssttaabbllee  wwiitthh  aa  ffuuttuurree  
pprreesseennccee  ooff  aa  lliimmiitteedd  nnuummbbeerr  ooff  UUSS  ttrrooooppss  aarroouunndd  BBaagghhddaadd..  TThhiiss  iiss,,  ooff  ccoouurrssee  aa  ssmmaarrtt  ppllaann,,  aanndd  
OObbaammaa  hhaass  bbeeeenn  ssoo  ffaarr  vveerryy  ssuucccceessssffuull  iinn  aaddddrreessssiinngg  tthhee  cciirrccuummssttaanncceess..  HHee  iiss  nnoott  oonnllyy  llooookkiinngg  aafftteerr  
tthhee  ggrroouunndd  nneeeeddss  iinn  IIrraaqq,,  bbuutt  aallssoo  mmaaiinnttaaiinniinngg  hhiiss  oorriiggiinnaall  ssttaannccee  aaggaaiinnsstt  tthhee  IIrraaqq  WWaarr..  

CCoonncclluussiioonn  

BBaarraacckk  OObbaammaa  iiss  aa  vveerryy  mmaattuurree  ppoolliittiicciiaann..  HHee  iiss  mmoorree  rreeaalliissttiicc  tthhaann  hhiiss  pprreeddeecceessssoorr  iinn  mmaannyy  wwaayyss,,  aass  
hhee  uunnddeerrssttaannddss  tthhee  ffeeeelliinnggss  ooff  tthhee  nnaattiioonnss  aarroouunndd  aanndd  tthheeiirr  ggrroowwiinngg  hhaattrreedd  ffoorr  tthhee  AAmmeerriiccaannss..  
TThheerreeffoorree,,  hhee  hhaass  sshhoowwnn  fflleexxiibbiilliittyy  iinn  aallmmoosstt  eevveerryy  iissssuuee  ttoo  bbrriinngg  aa  dduurraabbllee  ppeeaaccee  iinn  tthhee  wwoorrlldd..  HHiiss  
ssttaannccee  sshhoowwss  tthhaatt  hhee  iiss  vveerryy  mmuucchh  iinncclliinneedd  ttoo  rreessppeecctt  tthhee  ssoovveerreeiiggnnttyy  ooff  ootthheerr  nnaattiioonnss..  IIrraaqq  ssttiillll  
rreemmaaiinnss  aa  ccoolloonnyy  ooff  tthhee  AAmmeerriiccaannss,,  bbuutt  OObbaammaa’’ss  pprroommiissee  hhaass  lliitt  tthhee  ccaannddllee  ooff  hhooppee  tthhaatt  tthhee  IIrraaqqiiss  wwiillll  
hhaavvee  nnoott  oonnllyy  tthhee  ffrreeeeddoomm  bbuutt  aallssoo  ssoovveerreeiiggnnttyy——cchhiieeff  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  aa  ffrreeee  nnaattiioonn..  TThhiiss  iiss  tthhee  
pprroommiissee  wwhhiicchh  MMrr..  BBuusshh  ddiidd  nnoott  mmaakkee,,  aanndd  tthhuuss  eevveennttuuaallllyy  hhaadd  ttoo  rreecceeiivvee  sshhooeess  tthhrroowwnn  bbyy  aann  IIrraaqqii  
jjoouurrnnaalliisstt..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  ssoommee,,  iitt  iiss  oonnllyy  aa  ppoolliittiiccaall  lleeaapp  aanndd  sshhoowwss  aa  ddiissccrreeppaannccyy  wwiitthh  OObbaammaa’’ss  
pprreevviioouuss  ppllaann..  TThheeyy  bbeelliieevvee  tthhaatt  OObbaammaa  ffoolllloowweedd  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  tthhee  ttiiddee  aanndd  ccaarrrriieedd  oouutt  wwhhaatteevveerr  hhee  
ffoouunndd  ffeeaassiibbllee..  IInn  aa  ccrriittiiccaall  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  tthhee  ssiittuuaattiioonn,,  tthhiiss  mmaayy  nnoott  bbee  aa  ppuurree  ssppeeccuullaattiioonn  aanndd  tthheerree  
mmaayy  ppoossssiibbllyy  bbee  ssoommee  ttrruutthh  iinn  iitt..  

OObbaammaa’’ss  ppllaann  ccaann  eeiitthheerr  bbee  rriiddddiinngg  ooff  tthhee  IIrraaqq  ppuuzzzzllee  oorr  ssiinncceerreellyy  ggrraannttiinngg  tthheemm  ffuullll  ffrreeeeddoomm  ttoo  rreettuurrnn  
lliikkee  aa  cciivviilliizzeedd  nnaattiioonn..  IInn  wwhhaatteevveerr  wwaayy  yyoouu  ttaakkee  iitt,,  tthhee  ppllaann  iiss  iinnddeeeedd  bbeenneeffiicciiaall  ffoorr  tthhee  IIrraaqqiiss..  NNooww  
tthhee  ffooccuuss  wwiillll  eesssseennttiiaallllyy  ttuurrnn  ttoo  AAffgghhaanniissttaann  aanndd  PPaakkiissttaann,,  ffoorr  tthhee  mmaajjoorr  ppaarrtt  ooff  tthhee  ‘‘GGrreeaatt  GGaammee’’  wwiillll  
bbee  ppllaayyeedd  iinn  tthheessee  rreeggiioonnss..  

OOuurr  tthheessiiss  oonnllyy  ddeeaallss  wwiitthh  tthhee  pprreesseenntt  ssiittuuaattiioonn..  WWhhaatt  iiss  tthhee  ffuuttuurree  ooff  OObbaammaa’’ss  pprroommiisseess  iiss  oonnllyy  aa  
mmaatttteerr  ooff  ccoonnjjeeccttuurree..  WWee  ccaannnnoott  pprreeddiicctt  aannyytthhiinngg  wwhheenn  iitt  ccoommeess  ttoo  tthhee  tteerrmmss  ooff  ppoolliittiiccss..  WWee  ccaann  
ssiimmppllyy  hhooppee  tthhaatt  tthhee  pprroommiisseess  wwiillll  bbee  aaddddrreesssseedd  aanndd  ffuullffiilllleedd..  NNooww  wwee  hhaavvee  ttoo  bbee  aa  ggoooodd  ssppeeccttaattoorr  ttoo  
sseeee  iiff  tthhee  pprrooppoosseedd  1166  mmoonntthhss  aarree  rreeaallllyy  tthhee  ffiinnaall  ttiimmeettaabbllee  oorr  OObbaammaa  sseeeess  aa  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  eexxtteennddiinngg  
tthhee  ssttaayy  ooff  tthhee  UUSS  ssoollddiieerrss  iinn  IIrraaqq  dduuee  ttoo  ssoommee  ccoommppeelllliinngg  aaffffaaiirrss..    

  

                                                        
18 http://hedgehogcentral.blogspot.com/2009/04/george-w-bush-barack-obama-iraq-policy.html 
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