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EElliittee  IIssrraaeellii  PPrriimmee  MMiinniisstteerr  aanndd  tthhee  PPeeaaccee  PPrroocceessss,,  tthhee  AArraabb  ––  IIssrraaeellii  

  
SSaaqqeerr  AAll    JJaabbaallii  

HHeeaadd  ooff  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPoolliittiiccaall  SScciieennccee  

FFaaccuullttyy  ooff  EEccoonnoommiiccss  aanndd  SSoocciiaall  SScciieenncceess  

AAnn--  NNaajjaahh  NNaattiioonnaall  UUnniivveerrssiittyy  

NNaabblluuss  

PPaalleessttiinnee  
 

 

 

Summary 
 

TThhee  rreesseeaarrcchh  aaiimmss  ttoo  ssttuuddyy  aanndd  aannaallyyzzee  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  tthhee  eelliittee  aanndd  tthhee  IIssrraaeellii  pprriimmee  mmiinniisstteerr,,  tthhee  

ppeeaaccee  pprroocceessss,,  tthhee  AArraabb  --  IIssrraaeellii,,  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  iimmppoorrttaannccee  aanndd  rreelleevvaannccee  ccoommppoonneennttss  ooff  tthhee  eelliittee  ssoocciiaall  aanndd  

eeccoonnoommiicc  sseellff  aanndd  iittss  iimmppaacctt  oonn  tthhee  ppoolliittiiccaall  bbeehhaavviioorr  ooff  iittss  mmeemmbbeerrss..  SShhoowweedd  bbyy  ttaakkiinngg  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  

tthhee  ppaarrttyy  aaffffiilliiaattiioonn  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  eelliittee  pprriimmee  mmiinniisstteerr  aanndd  eemmbbrraacceedd  tthhee  ppeeaaccee  pprroocceessss,,  tthhee  AArraabb  --  IIssrraaeellii,,    

TThhee  lloonnggeesstt  aanndd  sshhoorrtteesstt  ppeerriioodd  ssttaayyeedd  aass  pprriimmee  mmiinniisstteerrss  iinn  IIssrraaeell  ddiidd  nnoott  nneeggoottiiaattee  wwiitthh  AArraabb  lleeaaddeerrss  aarree  BBeenn  

GGoorreenn  aanndd  YYiiggaall  AAlloonn,,  rreessppeeccttiivveellyy,,  tthheeyy  aarree  ffrroomm  tthhee  LLaabboouurr  PPaarrttyy,,  aanndd  tthhaatt  6666..6677%%  ooff  tthhee  eelliittee  pprriimmee  mmiinniisstteerr  

wwhhoo  ssiiggnneedd  tthhee  ppeeaaccee  aaggrreeeemmeennttss;;  aarree  ffrroomm  tthhee  LLiikkuudd  PPaarrttyy,,  aanndd  3333..3333%%  aarree  ffrroomm  tthhee  LLaabboouurr  PPaarrttyy..  TThhee  ssttuuddyy  

sshhoowweedd  tthhrroouugghh  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  tthhee  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ((ssoocciioo  --  eeccoonnoommiicc))  ffoorr  tthhee  eelliittee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  pprriimmee  

mmiinniisstteerr  aanndd  eemmbbrraacceedd  tthhee  ppeeaaccee  pprroocceessss,,  tthhee  AArraabb  --  IIssrraaeellii,,  aanndd  iinnccrreeaassee  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  IIooddiiddee  ffoorr  tthhee  ppeeaaccee  

pprroocceessss  ttoo  rreeaacchh  110000%%  bbeettwweeeenn  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  eelliittee  pprriimmee  mmiinniisstteerr  wwhhoo  aarree  iinn  tthhee  ffoouurrtthh  ddeeccaaddee..  TThhee  pprrooppoorrttiioonn  

ooff  ooppppoossiittiioonn  ttoo  tthhee  ppeeaaccee  pprroocceessss  uupp  ttoo  110000%%  ooff  tthhee  eelliittee  mmeemmbbeerrss  ooff  pprriimmee  mmiinniisstteerr  wwhhoo  aarree  iinn  tthhee  eeiigghhtthh  

ddeeccaaddee..  TThhee  pprrooppoorrttiioonn  ooff  pprriimmee  mmiinniisstteerrss  wwhhoo  hhaavvee  ggeenneerraattoorrss  iinnssiiddee  IIssrraaeell  hhaavvee  rreeaacchheedd  aann  aaggrreeeemmeenntt  wwiitthh  tthhee  

AArraabb  lleeaaddeerrss;;    ;;  WWhhiicchh  rreeaacchheedd  110000%%  aammoonngg  tthhoossee  wwhhoo  wweerree  bboorrnn  iinn  tthhee  cciittiieess  iinn  IIssrraaeell,,  wwhhiillee  tthhiiss  ddrrooppss  ttoo  7755%%  

bbeettwweeeenn  tthhee  pprriimmee  mmiinniisstteerrss  wwhhoo  nneeggoottiiaatteedd  wwiitthh  wwiitthhoouutt  aaggrreeeemmeenntt  ffrroomm  wwhheenn  tthheeyy  aarree  bboorrnn  iinn  tthhee  ccoouunnttrryyssiiddee..  

AAnndd  hhaass  hheelldd  ttwwoo  pprriimmee  mmiinniisstteerrss  wweerree  YYiittzzhhaakk  RRaabbiinn  aanndd  NNeettaannyyaahhuu,,  wwhhoo  wweerree  bboorrnn  iinn  IIssrraaeell  aass  pprriimmee  mmiinniisstteerr  

ffoorr  ttwwoo  nnoonn--ccoonnsseeccuuttiivvee  tteerrmmss,,  wwhhiillee  hhee  hheelldd  tteenn  pprriimmee  mmiinniisstteerrss  ooff  IIssrraaeell  ooff  JJeewwiisshh  iimmmmiiggrraannttss  ffrroomm  PPoollaanndd  aanndd  

UUkkrraaiinnee  oonnllyy  bbeettwweeeenn  11990066--11994422  oouutt  ooff  tthhiirrtteeeenn  pprriimmee  mmiinniisstteerr..  TThhee  ssttuuddyy  sshhoowweedd  tthhaatt  tthhee  pprriimmee  mmiinniisstteerrss  

IIssrraaeelliiss  wwhhoo  hhaavvee  ssiiggnneedd  aaggrreeeemmeennttss  wwiitthh  tthhee  AArraabb  lleeaaddeerrss  hhaavvee  rreecceeiivveedd  tthheeiirr  uunniivveerrssiittyy  eedduuccaattiioonn  ffrroomm  

uunniivveerrssiittiieess  oouuttssiiddee  ooff  IIssrraaeell,,  aanndd  tthhiiss  rreeffeerrss  ttoo  tthhee  rroollee  ooff  AAmmeerriiccaann  aanndd  BBrriittiisshh  uunniivveerrssiittiieess  aanndd  PPoolliisshh  iinn  

ccrreeaattiinngg  aa  ccuullttuurree  ooff  ccooeexxiisstteennccee..  TThhee  ssttuuddyy  sshhoowweedd  tthhaatt  6666..6677%%  ooff  tthhee  eelliittee  pprriimmee  mmiinniisstteerr  wwhhoo  TToouusseelloo  aann  

aaggrreeeemmeenntt  wwiitthh  tthhee  AArraabb  lleeaaddeerrss  aarree  eexxeerrcciisseedd  cciivviilliiaann  ccaarreeeerrss,,  aanndd  tthhaatt  3333..3333%%  ooff  tthheemm  hhaadd  pprraaccttiicceedd  aass  aa  

mmiilliittaarryy  cchhaarraacctteerr..  TThhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  iinnssttiittuuttiioonnss  ttoo  rreeccrruuiitt  6699..2233%%  aass  aa  ssoouurrccee  ttoo  rreeccrruuiitt  ffoorr  tthhee  

ppoossiittiioonn  ooff  pprriimmee  mmiinniisstteerr,,  wwhhiillee  tthhee  rraattee  ooff  rreeccrruuiittmmeenntt  ooff  cciivviill  iinnssttiittuuttiioonnss  ttoo  3300..7777%%  ffoorr  tthhee  ppoosstt  ooff  pprriimmee  

mmiinniisstteerr..  HHee  nnootteess  tthhaatt  tthhee  rroottaattiioonn  ooff  tthhee  eelliittee  hhaass  bbeeeenn  pprriimmee  mmiinniisstteerr  ffoorr  lleeggaall  rreeaassoonnss  bbyy  7766..88%%  wwaa    aatt  tthhee  

eexxppiirraattiioonn  ooff  tthhee  mmaannddaattee  ooff  tthhee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr;;  OOrr  rreessiiggnn  vvoolluunnttaarriillyy  oorr  iinn  tthhee  wwaakkee  ooff  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  aa  

ccoommmmiissssiioonn  ooff  iinnqquuiirryy,,  eelliittee  ttuurrnnoovveerr  mmaayy  ooccccuurr  ffoorr  rreeaassoonnss  ttoo  iinnvvoolluunnttaarriillyy  rroossee  bbyy  2233..22%%,,  nnoottaabbllyy  dduuee  ttoo  tthhee  

ddeeaatthh  ooff  aa  hheeaarrtt  aattttaacckk  oorr  ddiisseeaassee  ((aanndd  ootthheerr  SShhaarroonn  iinnjjeeccttiioonn))  oorr  aa  ppoolliittiiccaall  aassssaassssiinnaattiioonn  aass  hhaappppeenneedd  ttoo  YYiittzzhhaakk  

RRaabbiinn..  
  

IInnttrroodduuccttiioonn  
  

CCoonnssttiittuuttee  aann  eelliittee  IIssrraaeellii  pprriimmee  mmiinniisstteerr  aanndd  pprraaccttiiccee  aann  oobbssttaaccllee  ttoo  tthhee  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  jjuusstt  aanndd  llaassttiinngg  ppeeaaccee  wwiitthh  

tthhee  PPaalleessttiinniiaannss;;  ssttoooodd  BBeenn  GGoorreenn  wwhhoo  lleedd  tthhee  ZZiioonniisstt  mmoovveemmeenntt  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  tthhrreeee  tteenn--yyeeaarr--oolldd  rraappee  PPaalleessttiinnee  

iinn  11994488  aanndd  ooccccuuppyy  aabboouutt  7788%%  ooff  tthhee  tteerrrriittoorryy  ooff  MMaannddaattoorryy  PPaalleessttiinnee,,  tthhee  LLeevvii  EEsshhkkooll  ttoo  ooccccuuppyy  wwhhaatt  iiss  lleefftt  ooff  

PPaalleessttiinnee  iinn  tthhee  JJuunnee  55,,  11996677..  OOccccuurrrreedd  sseevveenn  AArraabb--IIssrraaeellii  wwaarrss  iinniittiiaatteedd  bbyy  IIssrraaeell  ttoo  llaauunncchh  aa  ssiixx  ooff  tthheemm,,  wwhhiicchh  

IIssrraaeell  hhaass  aacchhiieevveedd  mmoosstt  ooff  iittss  oobbjjeeccttiivveess..    
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PPeerrhhaappss  tthhee  mmoosstt  nnoottaabbllee  iiss  tthhee  iimmppoossiittiioonn  ooff  aa  rreeccoonncciilliiaattiioonn  oonn  tthhee  AArraabbss  aanndd  IIssrraaeell  ttoo  kkeeeepp  tthhee  ddoommiinnaanntt  aallll  

AArraabb  ccoouunnttrriieess  wwiitthhoouutt  mmaakkiinngg  ssuubbssttaannttiiaall  ccoonncceessssiioonnss  rreellaatteedd  ttoo  rreeccoovveerriinngg  ffrroomm  tthhee  uussuurrppeedd  llaannddss  dduurriinngg  tthhoossee  

wwaarrss,,  wwhhiicchh  eexxcceeeeddeedd  9900,,000000  ssqquuaarree  kkiilloommeetteerrss,,  aanndd  ssoouugghhtt  ttoo  cchhaannggee  tthhee  pprriinncciippllee  gguuaarraanntteeeedd  bbyy  SSeeccuurriittyy  

CCoouunncciill  rreessoolluuttiioonn  224422,,  iissssuueedd  iinn  11996677  oonn  tthhee  pprriinncciippllee  ooff  llaanndd  ffoorr  ppeeaaccee;;  TThhee  pprriinncciippllee  ooff  ppeeaaccee  ((eeccoonnoommiicc  ppeeaaccee))  

......  ffoorr  ppeeaaccee  oonn  tthhee  pprriinncciippllee  ooff  sseeccuurriittyy  ffoorr  sseeccuurriittyy;;  eeccoonnoommiicc  ppeeaaccee  oonnllyy  ttoo  sseeee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  NNeettaannyyaahhuu..  
  

TThhee  mmoovveemmeenntt  ooff  ZZiioonniissmm  aanndd  IIssrraaeell  aanndd  tthhee  OOccccuuppiieedd  PPaalleessttiinniiaann  rraappeedd  AArraabb  ggoovveerrnnmmeennttss  hhaavvee  ffoouugghhtt  tthheessee  

wwaarrss;;  ccoommmmiitttteedd  tthhee  wwoorrsstt  mmaassssaaccrreess  aaggaaiinnsstt  tthhee  PPaalleessttiinniiaannss  aanndd  AArraabbss..  SShhee  ccllaaiimmeedd  ddeessiirree  ffoorr  ppeeaaccee,,  ssoo  

ggoovveerrnnmmeenntt  ooff  MMeennaacchheemm  BBeeggiinn  ssiiggnneedd  tthhee  CCaammpp  DDaavviidd  aaggrreeeemmeenntt  wwiitthh  EEggyypptt  iinn  11997788  uunnddeerr  tthhee  aauussppiicceess  ooff  

UU..SS..  PPrreessiiddeenntt  JJiimmmmyy  CCaarrtteerr,,  aafftteerr  aa  vviissiitt  ooff  EEggyyppttiiaann  PPrreessiiddeenntt  AAnnwwaarr  SSaaddaatt  aanndd  hhiiss  ssppeeeecchh  iinn  tthhee  KKnneesssseett  iinn  

11997777,,  hheeaaddeedd  bbyy  YYiittzzhhaakk  SShhaammiirr,,  lleeaaddeerr  ooff  tthhee  LLiikkuudd  ppaarrttyy,,  ddeessppiittee  aalllleeggiiaanncceess  ttoo  tthhee  tthhrreeee  ""nnoo  ttoo  JJeerruussaalleemm"",,  

""NNoo  ttoo  aa  PPaalleessttiinniiaann  ssttaattee"",,  ""NNoo  ttoo  tthhee  rreettuurrnn  ooff  PPaalleessttiinniiaann  rreeffuuggeeeess  ttoo  tthheeiirr  hhoommeess!!""  
  

DDeessppiittee  tthhee  ssiiggnniinngg  ooff  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  YYiittzzhhaakk  RRaabbiinn,,  tthhee  DDeeccllaarraattiioonn  ooff  PPrriinncciipplleess  ooff  tthhee  PPaalleessttiinniiaann  --  IIssrraaeellii  

oonn  1133  SSeepptteemmbbeerr,,  11999933,,  aanndd  tthhee  ssiiggnniinngg  ooff  ssoommee  aaggrreeeemmeennttss  eexxeeccuuttiivvee  ssuucchh  aaggrreeeemmeenntt  GGaazzaa  --  JJeerriicchhoo  iinn  11999944,,  

aanndd  tthhee  TTaabbaa  AAggrreeeemmeenntt  ((OOsslloo  22))  iinn  11999955,,  aallssoo  ssiiggnneedd  aann  aaggrreeeemmeenntt  AArraavvaa  iinn  11999944  bbeettwweeeenn  JJoorrddaann  aanndd  IIssrraaeell,,    

HHoowweevveerr,,  tthhee  ffeeeett  ooff  oonnee  ooff  tthhee  JJeewwss  ttoo  tthhee  aassssaassssiinnaattiioonn  ooff  RRaabbiinn  iinn  11999955  mmaayy  rreevveerrssee  tthhee  rriissiinngg  ttrreennddss  ooff  IIssrraaeellii  

ssoocciieettyy  ttoowwaarrdd  rreelliiggiioouuss  eexxttrreemmiissmm;;  sseeccrreettiioonn  aanndd  tthhee  eelliittee  PPrreessiiddeennttiiaall  mmoorree  eexxttrreemmee,,  wwhhiicchh  rreefflleecctteedd  tthhee  iimmppaacctt  

ooff  tthhee  LLaabboorr  PPaarrttyy  oonn  tthhee  oorriieennttaattiioonn  ddiirreeccttiioonn  ooff  tthhee  ppeeaaccee  pprroocceessss..  
  

LLoosstt  SShhiimmoonn  PPeerreess,,  lleeaaddeerr  ooff  tthhee  LLaabboouurr  PPaarrttyy  bbeeffoorree  tthhee  eelleeccttiioonn  rriivvaall  BBeennjjaammiinn  NNeettaannyyaahhuu  iinn  tthhee  11999966  

eelleeccttiioonnss;;,,  wwhhoo  wwaass  ffoorrcceedd  ttoo  ssiiggnn  tthhee  HHeebbrroonn  PPrroottooccooll  iinn  11999977,,  aanndd  tthhee  WWyyee  RRiivveerr  iinn  11999988..  
  

TThhee  ffaaiilluurree  ooff  tthhee  CCaammpp  DDaavviidd  ssuummmmiitt  iinn  22000000  bbeettwweeeenn  tthhee  llaattee  PPaalleessttiinniiaann  PPrreessiiddeenntt  YYaasssseerr  AArraaffaatt  aanndd  IIssrraaeellii  

PPrriimmee  MMiinniisstteerr  EEhhuudd  BBaarraakk  uunnddeerr  tthhee  aauussppiicceess  ooff  UU..SS..  PPrreessiiddeenntt  BBiillll  CClliinnttoonn;;  BBaarraakk''ss  ggoovveerrnnmmeenntt  bbeeccaauussee  ooff  iittss  

rreeffuussaall  ttoo  wwiitthhddrraaww  ccoommpplleetteellyy  ffrroomm  tthhee  11996677  bboorrddeerrss,,  iinncclluuddiinngg  JJeerruussaalleemm;;  rreeccooggnniittiioonn  ooff  tthhee  rriigghhtt  ooff  PPaalleessttiinniiaann  

rreeffuuggeeeess  ttoo  rreettuurrnn  aanndd  ccoommppeennssaattiioonn;;  aanndd  rreettaaiinn  sseettttlleemmeenntt  bbllooccss;;  IInn  lliigghhtt  ooff  tthhee  UU..SS..  ppoossiittiioonn  iiss  ffuullllyy  bbiiaasseedd  ttoo  tthhee  

IIssrraaeellii  ggoovveerrnnmmeenntt,,  aanndd  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  rreessuullttss  ffaaiilleedd  CCaammpp  DDaavviidd  ssuummmmiitt  iinn  22000000;;  oouuttbbrreeaakk  ooff  AAll--AAqqssaa  

IInnttiiffaaddaa  oonn  SSeepptteemmbbeerr  2288,,  22000000,,  tthhee  iimmppaacctt  ooff  tthhee  SShhaarroonn  ssttoorrmmeedd  tthhee  AAqqssaa  MMoossqquuee,,  WWhhiicchh  lleedd  ttoo  tthhee  cchhaannggee  ooff  

ggoovveerrnnmmeenntt  iinn  IIssrraaeell  aanndd  tthhee  ccoommiinngg  ooff  AArriieell  SShhaarroonn  aass  pprriimmee  mmiinniisstteerr  iinn  22000011,,  wwhhiicchh  hhaass  ssoouugghhtt  ssiinnccee  hhee  sseeiizzeedd  

ppoowweerr  ttoo  ddeessttrrooyy  aallll  tthhee  hheeaaddqquuaarrtteerrss  ooff  tthhee  PPaalleessttiinniiaann  AAuutthhoorriittyy,,  ddeeccllaarriinngg  eexxpplliicciittllyy  ttoo  tthhee  aabbsseennccee  ooff  aa  

PPaalleessttiinniiaann  ppaarrttnneerr  aanndd  ttoo  ccoonnssiiddeerr  tthhee  PPaalleessttiinniiaann  pprreessiiddeenntt  aann  oobbssttaaccllee  ttoo  tthhee  ppeeaaccee  pprroocceessss  aanndd  ccaalllleedd  ppeennnnyy..    

TThhee  NNeettaannyyaahhuu  ggoovveerrnnmmeenntt  ccoonnttiinnuueess  ttoo  ggrraabb  mmoorree  llaanndd  aanndd  bbuuiillddiinngg  tthhoouussaannddss  ooff  sseettttlleemmeenntt  uunniittss  iinn  JJeerruussaalleemm  

__kkhhaassooss..  IInn  aa  ttiimmee  wwhheenn  JJoohhnn  KKeerrrryy  aanndd  UU..SS..  SSeeccrreettaarryy  ooff  SSttaattee  ttoo  ppuutt  uupp  aa  ppllaann  ttoo  ssoollvvee  tthhee  ffrraammee  AArraabb--IIssrraaeellii  

ccoonnfflliicctt..  
  

TThhee  rreesseeaarrcchh  sseeeekkss  ttoo  ssttuuddyy  eelliittee  IIssrraaeellii  pprriimmee  mmiinniisstteerr  aanndd  tthhee  aannaallyyssiiss  ooff  ssoocciiaall  cchhaarraacctteerriissttiiccss  --  ttoo  kknnooww  tthhee  

eeccoonnoommiicc  iimmppaacctt  oonn  tthhee  aaddooppttiioonn  ooff  tthhee  ppeeaaccee  pprroocceessss,,  tthhee  AArraabb  --  IIssrraaeellii,,  aanndd  wwhhaatt  tthhee  pprriimmee  mmiinniisstteerr  aa  ccrruucciiaall  

rroollee  iinn  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  tthhee  ppeeaaccee  pprroocceessss,,  TThhrroouugghh  tthhee  ssttuuddyy  ooff  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  tthhee  ppaarrttyy  aaffffiilliiaattiioonn  ooff  tthhee  

mmeemmbbeerrss  ooff  aann  eelliittee  IIssrraaeellii  pprriimmee  mmiinniisstteerr  aanndd  aaddooppttiioonn  pprroocceessss  ffoorr  AArraabb  --  IIssrraaeellii  ppeeaaccee..  AAnndd  tthhee  aaddooppttiioonn  ooff  tthhee  

PPrriimmee  MMiinniisstteerr  ttoo  tthhee  ppeeaaccee  pprroocceessss,,  tthhee  AArraabb  --  IIssrraaeellii..  TThhee  ssttuuddyy  ooff  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  tthhee  ssoouurrcceess  ooff  

rreeccrruuiittiinngg  eelliittee  IIssrraaeellii  pprriimmee  mmiinniisstteerr  aanndd  tthhee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr  ttoo  aaddoopptt  AArraabb  ppeeaaccee  pprroocceessss  --  IIssrraaeell,,  TThhee  ssttuuddyy  ooff  tthhee  

rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  tthhee  lleevveell  ooff  tthhee  ppoossiittiioonn  tthhee  mmiilliittaarryy  eelliittee,,  wwhhoo  bbeeccaammee  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  pprriimmee  mmiinniisstteerr  ooff  

IIssrraaeell  aanndd  tthhee  aaddooppttiioonn  pprroocceessss  ffoorr  tthhee  AArraabb  --  IIssrraaeellii  ppeeaaccee..  
  

TThhee  pprroobblleemm  wwiitthh  tthhee  ssttuuddyy  ttoo  iiddeennttiiffyy  tthhee  iimmppaacctt  ooff  tthhee  ccoonnffiigguurraattiioonnss  eelliittee  IIssrraaeellii  pprriimmee  mmiinniisstteerr  ttoo  eemmbbrraaccee  tthhee  

ppeeaaccee  pprroocceessss,,  AArraabb  ––  IIssrraaeellii  ,,  TThhrroouugghh  tthhee  ssttuuddyy  ooff  tthhee  iimmppaacctt  ooff  ppaarrttyy  aaffffiilliiaattiioonn  aanndd  ssoocciiaall  cchhaarraacctteerriissttiiccss  --  

eeccoonnoommiicc  eelliittee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  pprriimmee  mmiinniisstteerr  ttoo  aaddoopptt  tthhee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr  ffoorr  tthhee  ppeeaaccee  pprroocceessss,,  tthhee  AArraabb  --  

IIssrraaeellii,,  AAss  wweellll  aass  ttoo  iiddeennttiiffyy  tthhee  ssoouurrccee  ooff  tthhee  iimmppaacctt  ooff  rreeccrruuiittiinngg  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  eelliittee  mmiinniisstteerriiaall  pprroocceessss  ttoo  

aaddoopptt  aa  mmeemmbbeerr  AArraabb  --  IIssrraaeellii  ppeeaaccee,,  aanndd  tthhee  iimmppaacctt  ooff  rroottaattiioonn  eelliittee  pprriimmee  mmiinniisstteerr  ttoo  aaddoopptt  AArraabb  ppeeaaccee  pprroocceessss  --  

aanndd  tthhiiss  iiss  wwhhaatt  IIssrraaeell  sseeeekkss  ttoo  ssttuuddyy,,  aanndd  tthheenn  bbeeccoommee  wwoorrtthhyy  ooff  rreesseeaarrcchh  qquueessttiioonnss  aarree::  --  
  

11..  IIss  tthheerree  aa  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  tthhee  ppaarrttyy  aaffffiilliiaattiioonn  ooff  tthhee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr  aanndd  eemmbbrraacceedd  tthhee  ppeeaaccee  pprroocceessss,,  tthhee  

AArraabb  --  IIssrraaeellii??  

22..  IIss  tthheerree  aa  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  ssoocciiaall  cchhaarraacctteerriissttiiccss  --  eeccoonnoommiicc  ((aavveerraaggee  aaggee,,  ppllaaccee  ooff  bbiirrtthh,,  ddaattee  ooff  

iimmmmiiggrraattiioonn,,  aanndd  tthhee  pprrooffeessssiioonn  ooff  tthhee  mmeemmbbeerr,,  aanndd  tthhee  sscciieennttiiffiicc  lleevveell,,  aanndd  ppllaaccee  ooff  ssttuuddyy))  ttoo  aann  eelliittee  IIssrraaeellii  

pprriimmee  mmiinniisstteerr  aanndd  tthhee  pprriimmee  mmiinniisstteerr  ttoo  aaddoopptt  tthhee  ppeeaaccee  pprroocceessss,,  tthhee  AArraabb  --  IIssrraaeellii??  
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33..  IIss  tthheerree  aa  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  tthhee  ssoouurrcceess  ooff  rreeccrruuiittiinngg  eelliittee  IIssrraaeellii  pprriimmee  mmiinniisstteerr  aanndd  tthhee  aaddooppttiioonn  ooff  tthhee  

ppeeaaccee  pprroocceessss,,  tthhee  AArraabb  --  IIssrraaeellii??  

44..  IIss  tthheerree  aa  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  tthhee  lleevveell  ooff  tthhee  ppoossiittiioonn  tthhee  mmiilliittaarryy  eelliittee,,  wwhhoo  bbeeccaammee  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  IIssrraaeellii  

pprriimmee  mmiinniisstteerr,,  aanndd  eemmbbrraacceedd  tthhee  ppeeaaccee  pprroocceessss,,  tthhee  AArraabb  --  IIssrraaeellii??  

55..  IIss  tthheerree  aa  ssuubbjjeeccttiivvee  ffaaccttoorrss  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  ccoonnffiigguurraattiioonnss  eelliittee  IIssrraaeellii  pprriimmee  mmiinniisstteerr  ddooeess  hhaavvee  aann  iimmppaacctt  oonn  tthhee  

oorriieennttaattiioonn  ooff  tthhee  ppeeaaccee  pprroocceessss??  
  

TThhee  ssttaarrtt  ooff  tthhee  ssttuuddyy,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  kkeeyy  aassssuummppttiioonnss::  
  

11..  TThheerree  iiss  aa  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  tthhee  ppaarrttyy  aaffffiilliiaattiioonn  ooff  tthhee  eelliittee  IIssrraaeellii  pprriimmee  mmiinniisstteerr  aanndd  tthhee  pprriimmee  mmiinniisstteerr  ttoo  

aaddoopptt  tthhee  ppeeaaccee  pprroocceessss,,  tthhee  AArraabb  --  IIssrraaeellii..  

22..  TThheerree  iiss  aa  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  ssoocciiaall  cchhaarraacctteerriissttiiccss  --  eeccoonnoommiicc  ((aavveerraaggee  aaggee,,  ppllaaccee  ooff  bbiirrtthh,,  ddaattee  ooff  

iimmmmiiggrraattiioonn,,  aanndd  tthhee  pprrooffeessssiioonn  ooff  tthhee  mmeemmbbeerr,,  aanndd  tthhee  sscciieennttiiffiicc  lleevveell,,  aanndd  ppllaaccee  ooff  ssttuuddyy))  ttoo  aann  eelliittee  IIssrraaeellii  

pprriimmee  mmiinniisstteerr  aanndd  tthhee  pprriimmee  mmiinniisstteerr  ttoo  eemmbbrraaccee  tthhee  ppeeaaccee  pprroocceessss,,  tthhee  AArraabb  --  IIssrraaeellii..  

33..  TThheerree  iiss  aa  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  tthhee  ssoouurrcceess  ooff  rreeccrruuiittiinngg  eelliittee  IIssrraaeellii  pprriimmee  mmiinniisstteerr  aanndd  tthhee  pprriimmee  mmiinniisstteerr  ttoo  

eemmbbrraaccee  tthhee  ppeeaaccee  pprroocceessss,,  tthhee  AArraabb  --  IIssrraaeellii??  

44..  TThheerree  iiss  aa  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  tthhee  lleevveell  ooff  tthhee  ppoossiittiioonn  tthhee  mmiilliittaarryy  eelliittee,,  wwhhoo  bbeeccaammee  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  IIssrraaeellii  

pprriimmee  mmiinniisstteerr  aanndd  tthhee  pprriimmee  mmiinniisstteerr  ttoo  eemmbbrraaccee  tthhee  ppeeaaccee  pprroocceessss,,  tthhee  AArraabb  --  IIssrraaeellii..  
  

TThhee  ssttuuddyy  uusseess  tthhee  eelliittee  aapppprrooaacchh  iinn  iittss  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  tthhee  oorriiggiinnss  ooff  tthhee  ssoocciiaall  aanndd  eeccoonnoommiicc  eelliittee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee    

IIssrraaeellii  mmiinniisstteerriiaall;;  ssoo  aass  ttoo  kknnooww  tthhee  eexxtteenntt  ooff  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  ppaarrttyy  aaffffiilliiaattiioonn  aanndd  ssoocciiaall  cchhaarraacctteerriissttiiccss  

ooff  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  eelliittee  aanndd  tthhee  IIssrraaeellii  mmiinniisstteerriiaall  bbeettwweeeenn  PPrriimmee  MMiinniisstteerr  ddiirreecctteedd  ttoowwaarrddss  AArraabb  ppeeaaccee  

pprroocceessss. TThheerree  aarree  ttwwoo  ttrreennddss  iinn  tthhee  ssuubbjjeecctt  ccoommppoossiittiioonn  ooff  tthhee  eelliittee::  FFiirrsstt,,  bbeelliieevveess  tthhaatt  tthhee  cchhaannccee  ooff  aannyy  cciittiizzeenn  

ttoo  eenntteerr  tthhee  eelliittee  nnootthhiinngg  ttoo  ddoo  wwiitthh  tthhee  pprrooffeessssiioonn,,  eedduuccaattiioonn,,  aanndd  ppoolliittiiccaall  oorriieennttaattiioonn,,  aanndd  ppaarrttyy  aaffffiilliiaattiioonn,,  aanndd  

ffaammiillyy  oorriiggiinn,,  aaggee,,  ggeennddeerr,,  rreelliiggiioonn,,  eetthhnniicc  oorriiggiinn  ......  eettcc..,,  tthhuuss  iitt  wwoouulldd  bbee  eevveerryy  ssoocciiaall  ggrroouupp  rreepprreesseenntteedd  iinn  tthhee  

ssttrruuccttuurree  ooff  tthhee  eelliittee..  TThhee  sseeccoonndd  ttrreenndd  oonn  tthhee  ccoonnttrraarryy,,  iitt  mmaayy  ddeeppeenndd  oonn  aacccceessss  ttoo  tthhee  eelliittee  ooff  aallll  tthheessee  ffaaccttoorrss,,  

wwhhiicchh  mmeeaannss  tthhaatt  tthhee  oowwnneerrss  ooff  mmoonnooppoollyy  ppootteennttiiaalliittiieess  SSuupprreemmee  eeccoonnoommiiccaallllyy  aanndd  ssoocciiaallllyy  ppoolliittiiccaall  lleeaaddeerrsshhiipp..  

TThhee  sseeccoonndd  ttrreenndd  ssuuppppoorrttss  tthhee  rreessuullttss  ooff  vvaarriioouuss  ssttuuddiieess  oonn  tthhee  ssoocciiaall  oorriiggiinnss  ooff  tthhee  ppoolliittiiccaall  eelliitteess,,  aanndd  tthhee  

ppoossssiibbiilliittyy  ooff  lliinnkkiinngg  tthhee  ssoocciiaall  bbaacckkggrroouunndd  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppoolliittiiccaall  eelliittee  tthheeiirr  ppeerrffoorrmmaannccee  ((MMuunnuuffii,,  11998855,,  

pppp..  6611--7711))..  
  

IIbbnn  KKhhaalldduunn  aanndd  lliinnkkiinngg  bbeettwweeeenn  tthhee  ppoolliittiiccaall  bbeehhaavviioorr  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall  aanndd  tthhee  ssoocciiaall  eennvviirroonnmmeenntt  ((vviissiibbllee  --  

RReeeeff  --  aatttteennddeedd)),,  aanndd  ccoonnffiirrmmeedd  tthhee  AAmmeerriiccaann  ppoolliittiiccaall  sscciieennttiisstt  aanndd  WWaattssoonn  iimmppoorrttaannccee  ooff  tthhee  ssoocciiaall  mmiilliieeuu  iinn  tthhee  

ssttuuddyy  ooff  ppoolliittiiccaall  bbeehhaavviioorr..  ((BBaarraakkaatt,,  NNiitthhaamm,,  aanndd  RRaawwaaff,,  OOssmmaann,,  sswweeeett,,  MMoohhaammmmeedd,,  11998899,,  pp  2222..))  
  

HHaass  bbeeeenn  kknnoowwnn  MMoossccaa  aanndd  PPaarreettoo  eelliittee  aass  ggrroouuppss  ooff  ppeeooppllee  eexxeerrcciissee  ppoolliittiiccaall  ppoowweerr  ddiirreeccttllyy,,  aanndd  iinn  aa  ppoossiittiioonn  ttoo  

ssttrroonnggllyy  aaffffeecctt  tthhee  pprroocceessss  ooff  eexxeerrcciissee,,  aass  tthheeyy  rreeaalliizzeedd  tthhaatt  tthhee  mmiinniisstteerriiaall  eelliittee  ccoommppoosseedd  ooff  ddiissttiinncctt  ssoocciiaall  

ggrroouuppss..  WWrriigghhtt  MMiillllss  aanndd  kknneeww  tthhaatt  iitt  iiss  lliinnkkeedd  ttoo  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  ffoorrccee,,  aanndd  ddeeffiinneess  eelliittee  aass  tthhoossee  wwhhoo  ccoonnttrrooll  bbyy  

ffoorrccee  wwiitthhiinn  tthhee  ccoommmmuunniittyy,,  wwhheetthheerr  tthhaatt  ffoorrccee  mmiilliittaarryy,,  eeccoonnoommiicc  oorr  ppoolliittiiccaall  ((BBaarraakkaatt,,  11998833,,  pppp..  7700--7722))..  

WWhhiillee  TTaayysseeeerr  AAllnnaasshheeff  ddeeffiinneedd  iitt  aass  iitt  ccoonnssiissttss  ooff  ppeeooppllee  wwhhoo  hhaavvee  aanndd  eexxeerrcciissee  tthhee  ggrreeaatteesstt  ddeeggrreeee  ooff  ppoolliittiiccaall  

ppoowweerr  ooff  tthhee  rroollee  ooff  tthhee  rreesstt  ooff  tthhee  ppeeooppllee  ooff  tthheeiirr  ccoommmmuunniittyy  ((ddrryy  00..11997755,,  pp  113311))..  
  

MMiinniisstteerriiaall  eelliittee  ddeessccrriibbeedd  bbyy  MMoossccaa  aanndd  PPaarreettoo  aass  ccoonnssiissttiinngg  ooff  tthhoossee  wwhhoo  ooccccuuppyy  iimmppoorrttaanntt  ppoolliittiiccaall  ppoossiittiioonnss  iinn  

tthhee  ccoommmmuunniittyy  aanndd  hhaavvee  tthhee  rreeiinnss  ooff  ppoowweerr  iinn  iitt  ((BBoottoommuurr  00..11998855,,  pp  5500)),,  
  

IItt  iiss  iinntteennddeedd  eelliittee  IIssrraaeellii  pprriimmee  mmiinniisstteerr  aarree  tthhiirrtteeeenn  pprriimmee  mmiinniisstteerr;;  aassssuummeedd  tthhee  ppoosstt  ooff  pprriimmee  mmiinniisstteerr  iinn  IIssrraaeell  

ssiinnccee  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  IIssrraaeell  oonn  1144  \\  55  \\  11994488,,  aanndd  tthheeiirr  ppoossiittiioonn  oonn  tthhee  aaddooppttiioonn  ooff  tthhee  ppeeaaccee  pprroocceessss,,  tthhee  AArraabb  --  

IIssrraaeellii;;  
  

TThhee  pprroocceessss  iiss  iinntteennddeedd  AArraabb  --  IIssrraaeellii  ppeeaaccee;;  aarree  tthhoossee  nneeggoottiiaattiioonnss  tthhaatt  ttooookk  ppllaaccee  bbeettwweeeenn  tthhee  PPrriimmee  MMiinniisstteerrss  ooff  

tthhee  IIssrraaeellii  aanndd  AArraabb  lleeaaddeerrss;;,,  wwhhiicchh  rreessuulltteedd  iinn  rreeaacchhiinngg  aaggrreeeemmeennttss  oorr  aa  ddeeccllaarraattiioonn  ooff  pprriinncciipplleess;;  nnaammeellyy::  tthhee  

CCaammpp  DDaavviidd  AAccccoorrddss  iinn  11997788,,  aanndd  tthhee  OOsslloo  AAccccoorrddss  iinn  11999933,,  tthhee  HHeebbrroonn  PPrroottooccooll  ooff  11999977  aanndd  tthhee  WWyyee  RRiivveerr  iinn  

11999988..  SSnnttaauull  aanndd  tthhiiss  ssuubbjjeecctt  aass  ffoolllloowwss::    
  

IIssrraaeellii  PPrriimmee  MMiinniisstteerr  aanndd  tthhee  PPeeaaccee  PPrroocceessss,,  tthhee  AArraabb  ––  IIssrraaeellii  
  

TThhee  ssttuuddyy  ffooccuusseess  oonn  tthhee  aannaallyyssiiss  ooff  ppaarrttyy  aaffffiilliiaattiioonn  aanndd  ssoocciiaall  cchhaarraacctteerriissttiiccss  --  eeccoonnoommiicc,,  rreeccrruuiittmmeenntt  ssoouurrcceess,,  

ffoorr  tthhrreeee  yyeeaarrss  aass  pprriimmee  mmiinniisstteerr,,  aassssuummeedd  tthhee  ppoosstt  ooff  pprriimmee  mmiinniisstteerr  iinn  IIssrraaeell,,  ffoorr  tthhee  ppeerriioodd  rreeaacchheedd  ssiixxttyy--tthhrreeee  

yyeeaarrss,,  AAtt  aa  rraattee  ooff  44..4466  ppeerr  yyeeaarr,,  MMiinniisstteerr,,  oovveerr  aa  ppeerriioodd  ooff  eeiigghhtt  yyeeaarrss  ttoo  hheeaadd  tthhee  ooffffiiccee  ooff  mmiinniisstteerr,,  hhee  hheelldd  tthheemm  

ttoo  ffiivvee  pprriimmee  mmiinniisstteerrss  mmoorree  tthhaann  oonnccee  iinn  tthhiiss  ppoossiittiioonn..  
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AAnndd  ffoouugghhtt  tthhee  ffiirrsstt  sseevveenn  pprriimmee  mmiinniisstteerrss  iinn  IIssrraaeell;;  iilllluussiioonn  ooff  tthhee  LLaabboorr  PPaarrttyy  ffiivvee  wwaarrss  wwiitthh  AArraabb  ccoouunnttrriieess  

ssiinnccee  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  IIssrraaeell  iinn  tthhee  1144  \\  55  \\  11994488;;  uunnttiill  tthhee  EEggyyppttiiaann  pprreessiiddeenntt  AAnnwwaarr  SSaaddaatt  vviissiitteedd  IIssrraaeell  iinn  

11997777  aanndd  tthhee  ssiiggnniinngg  ooff  tthhee  CCaammpp  DDaavviidd  ttrreeaattyy  wwiitthh  MMeennaacchheemm  BBeeggiinn,,  hheeaadd  ooff  tthhee  LLiikkuudd  ggoovveerrnnmmeenntt  iinn  11997788..  

BBeenn  GGoorreenn  aanndd  ffoouugghhtt  tthhee  ffiirrsstt  ttwwoo  wwaarrss  wwiitthh  AArraabb  ccoouunnttrriieess::  AAmmii  11994488..11995566,,  IIssrraaeellii  ggoovveerrnnmmeennttss  hhaavvee  

ccoommmmiitttteedd  mmaannyy  mmaassssaaccrreess  wwhhiicchh  ppeerrhhaappss  tthhee  mmoosstt  nnoottaabbllee;;  DDeeiirr  YYaassssiinn  mmaassssaaccrree  iinn  11994488  aanndd  tthhee  KKaaffrr  KKaasssseemm  

mmaassssaaccrree  iinn  11995566  aanndd  ccoonnffiirrmmeedd  tthhaatt  BBeenn  GGoorreenn  DDeeiirr  YYaassssiinn  mmaassssaaccrree  aacchhiieevveedd  iittss  ggooaall;;  wwaass  aabbaannddoonneedd  aabboouutt  aa  

mmiilllliioonn  PPaalleessttiinniiaannss  hhaavvee  nnoott  oonnllyy  lleefftt  aa  115566  000000  PPaalleessttiinniiaannss  iinn  tthhee  OOccccuuppiieedd  TTeerrrriittoorriieess  iinn  11994488..  SSoo  ssaayyss  BBeenn  

GGoorreenn  PPrreessiiddeenntt  ooff  tthhee  WWoorrlldd  JJeewwiisshh  CCoonnggrreessss  hhoovveerriinngg  GGoollddmmaann  ((NNaahhuumm  GGoollddmmaannnn))  ""iiff  yyoouu  aarree..  WWeerree  aann  AArraabb  

lleeaaddeerr,,  II  wwoouulldd  ffiigguurree  oouutt  aa  ddeeaall  wwiitthh  IIssrraaeell  aatt  aallll,,  ssoo  nnaattuurraallllyy,,  wwee  hhaavvee  ttaakkeenn  tthheeiirr  ccoouunnttrryy  ......  WWee  ccoommee  ffrroomm  

IIssrraaeell,,  bbuutt  ttwwoo  tthhoouussaanndd  yyeeaarrss  aaggoo,,  aanndd  wwhhaatt  iitt  mmeeaannss  ttoo  tthheemm,,  tthheerree  hhaavvee  bbeeeenn  aannttii--SSeemmiittiicc,,  aanndd  tthhee  NNaazziiss,,  aanndd  

HHiittlleerr,,  aanndd  AAuusscchhwwiittzz,,  bbuutt  yyoouu  wweerree  tthheeiirr  ffaauulltt??  TThheeyy  oonnllyy  sseeee  oonnee  tthhiinngg  iiss  tthhaatt  wwee  hhaavvee  ccoommee  hheerree  aanndd  ssttoolleenn  

tthheeiirr  ccoouunnttrryy,,  ssoo  wwhhyy  sshhoouulldd  tthheeyy  aacccceepptt  tthhaatt??  ""  ((GGoollddmmaannnn,,  NNaahhuumm,,  TThhee  JJeewwiisshh  PPaarraaddooxx,,  ttrraannss..SStteevvee  CCooxx  ((NNYY::  

GGrroosssseesstt  aanndd  DDuunnllaapp,,  11997788,,pp9999))..  
  

AAnndd  hhaass  hheelldd  YYiiggaall  AAlloonn  sshhoorrtteerr  ppeerriioodd  aass  pprriimmee  mmiinniisstteerr  ffrroomm  MMaarrcchh  ttoo  FFeebbrruuaarryy  11996699,,  bbuutt  hhee  ppuutt  hhiiss  ppllaann  ttoo  

sseettttllee  iinn  tthhee  WWeesstt  BBaannkk,,  kknnoowwnn  aass  PPllaann  EElloonn..  IIlllluussttrraatteedd  bbyy  tthhee  aannaallyyssiiss  ((TTaabbllee  11))  iinn  tthhee  PPrriimmee  MMiinniisstteerrss  aanndd  

TToolliihhaamm  ppeerriioodd  aass  pprriimmee  mmiinniisstteerr  tthhaatt  tthhee  lloonnggeesstt  ppeerriioodd    ssttaayyeedd  pprriimmee  mmiinniisstteerrss  aanndd  IIssrraaeellii  ggoovveerrnnmmeennttss  tthhaatt  

hhaavvee  nnoott  nneeggoottiiaatteedd  wwhhiicchh  hhaass  rreeaacchheedd  2299  yyeeaarrss,,  dduurriinngg  wwhhiicchh  hhee  hheelldd  sseevveenn  pprriimmee  mmiinniisstteerrss;;  AAnn  aavveerraaggee  ooff  

44..1144%%  ffoorr  eeaacchh  mmiinniisstteerr..  FFoolllloowweedd  bbyy  aa  ppeerriioodd  iinn  wwhhiicchh  ssttaayyeedd  tthhrreeee  mmiinniisstteerrss  dduurriinngg  wwhhiicchh  tthheeyy  wweerree  aabbllee  ttoo  

rreeaacchh  aaggrreeeemmeennttss  wwiitthh  tthhee  AArraabb  lleeaaddeerrss  wwaass  eelleevveenn  yyeeaarrss  oolldd  aatt  aa  rraattee  ooff  33..6677%%  ppeerr  MMiinniisstteerr..  WWhhiillee  aa  sshhoorrtteerr  

ppeerriioodd  iiss  2233  yyeeaarrss,,  dduurriinngg  wwhhiicchh  llaasstteedd  eeiigghhtt  pprriimmee  mmiinniisstteerrss  iinn  tthhee  pprroocceessss  ooff  nneeggoottiiaattiioonn  aanndd  nnoo  aaggrreeeemmeenntt  

rreeaacchheedd,,  aann  aavveerraaggee  ooff  22..8877  yyeeaarrss  ppeerr  mmiinniisstteerr..              
  

AAlltthhoouugghh  tthhee  ssttuuddyy  aassssuummeess  tthhaatt  tthhee  pprriimmee  mmiinniisstteerrss  ooff  tthhee  tthhrreeee  IIssrraaeelliiss  wwhhoo  hhaavvee  ssiiggnneedd  aaggrreeeemmeennttss  wwiitthh  tthhee  

AArraabb  lleeaaddeerrss  hhaavvee  ccoonnttrriibbuutteedd  ttoo  llooccaall  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  LLiivviinngg  ssiittuuaattiioonn  ttoowwaarrddss  TToouukkiieeiihhmm  tthheessee  aaggrreeeemmeennttss  

ddeessppiittee  tthhee  ddiiffffiiccuullttyy  ooff  aacckknnoowwlleeddggiinngg  tthhee  vvaalliiddiittyy  aanndd  ccrreeddiibbiilliittyy  ooff  tthheessee  mmoottiivveess  ttoowwaarrddss  tthheeiirr  ddeessiirree  ttoo  ssiiggnn  

aaggrreeeemmeennttss  wwiitthh  AArraabb  lleeaaddeerrss,,  ,,  PPrriimmee  MMiinniisstteerr  BBeeggiinn  iinnvvaaddeedd  ssoouutthheerrnn  LLeebbaannoonn  oonn  1144  MMaarrcchh  11997788  uunnddeerr  tthhee  ssoo--

ccaalllleedd  ""OOppeerraattiioonn  LLiittaannii"";;  ddeessppiittee  SSaaddaatt''ss  vviissiitt  ttoo  IIssrraaeell  aanndd  tthhee  ddeeccllaarraattiioonn  ooff  hhiiss  ddeessiirree  ffoorr  ppeeaaccee..  AAnndd  hhee  

bbeelliieevveedd  tthhaatt  ""tthhee  PPaalleessttiinniiaannss  aarree  mmoonnsstteerrss  wwaallkk  oonn  tthhee  ggrroouunndd"",,  aanndd  YYiittzzhhaakk  RRaabbiinn  aanndd  tthhee  PPaalleessttiinniiaannss  ffaacceedd  aa  

""ddeeffeennsseelleessss  cciivviilliiaannss""  AAbbaann  mmaajjoorr  uupprriissiinngg  tthhaatt  eerruupptteedd  iinn  11998877;;  TThhrroouugghh  rreepprreessssiivvee  ppoolliicciieess,,  nnaammeellyy::  ""tthhee  

pprriinncciippllee  ooff  bboonnee--bbrreeaakkiinngg..""  AAlltthhoouugghh  IIssrraaeellii  PPrriimmee  MMiinniisstteerr  NNeettaannyyaahhuu  hhaass  ssiiggnneedd  tthhee  HHeebbrroonn  PPrroottooccooll  aanndd  tthhee  

WWyyee  BBllaanncchheenn;;  HHoowweevveerr,,  iitt  hhaass  ssoo  ffaarr  rreejjeecctteedd  eevveenn  mmeennttiioonn  tthhee  wwoorrdd  ""iinnddeeppeennddeenntt,,  PPaalleessttiinniiaann  ssttaattee,,""  hhee  ssaaiidd  

AAhhmmeedd  TTiibbii,,  hheeaadd  ooff  tthhee  AArraabb  MMoovveemmeenntt  ffoorr  cchhaannggee  rreesseeaarrcchheerr  oonn  99  \\  33  \\  22001144..    
  

AAnndd  ddeerriivveess  tthhee  bbuullkk  ooff  tthheessee  iiddeeaass  ooff  ZZiioonniissmm,,  wwhhiicchh  iiss  bbaasseedd  oonn  tthhee  pphhiilloossoopphhyy  ooff  tthhee  JJeewwiisshh  rreelliiggiioonn  wwhhiicchh  iiss  

bbaasseedd  oonn  tthhee  aarrgguummeenntt  tthhaatt  ""tthhee  JJeewwss  aarree  GGoodd''ss  cchhoosseenn  ppeeooppllee  aarree  tthhee  JJeewwss  aanndd  tthhee  rreesstt  ooff  tthhee  hhuummaann  bbeeiinnggss  aarree  

ccrreeaatteedd  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  aanniimmaallss,,  hhuummaann  bbeeiinnggss  aarree  eennddss;;  ffiirrsstt::  ttoo  bbee  ssllaavveess  ooff  tthhee  JJeewwss  iiff  rreemmaaiinneedd  cclliinnggiinngg  ttoo  tthhee  

tteeaacchhiinnggss  ooff  JJuuddaaiissmm..  BBuutt  iiff  tthheeyy  ggoo  oouutt  oonn  tthhee  tteeaacchhiinnggss  ooff  JJuuddaaiissmm,,  GGoodd  wwiillll  sshheedd  tthheessee  ppeeooppllee  oonn  tthhee  JJeewwss..  
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TTaabbllee  11::  MMiinniisstteerrss  aanndd  HHeeaaddss  ooff  UUnnddeerrttaakkiinngg  PPeerriioodd  aass  PPrriimmee  MMiinniisstteerr  
  

  PPrriimmee  mmiinniisstteerrss  ddiidd  nnoott  

nneeggoottiiaattee  
PPrriimmee  mmiinniisstteerrss  

nneeggoottiiaatteedd  wwiitthh  wwiitthhoouutt  

aaggrreeeemmeenntt  

PPrriimmee  mmiinniisstteerrss  ccoommee  

ttoo  aann  aaggrreeeemmeenntt  

OOppiinniioonn  
  PPrriimmee  MMiinniisstteerr  

PPrriimmee  

MMiinniisstteerr  
DDuurraattiioonn          PPrriimmee  

MMiinniisstteerr                
DDuurraattiioonn  PPrriimmee  

MMiinniisstteerr          
DDuurraattiioonn  

  DDaavviidd  BBeenn--

GGuurriioonn  
11994488--11995544  YYiittzzhhaakk  

SShhaammiirr  
11998833--11994488  MMeennaacchheemm  

BBeeggiinn  
11997777--11998833  

  MMoosshhee  

SShhaarreetttt  
11995544--11995555  SShhiimmoonn  

PPeerreess  
11998844--11998866  YYiittzzhhaakk  

RRaabbiinn  
11999922--11999955  

  DDaavviidd  BBeenn--

GGuurriioonn  
11995555--11996633  YYiittzzhhaakk  

SShhaammiirr  
11998866--11999900  BBeennjjaammiinn  

NNeettaannyyaahhuu  
11999966--11999999  

    

LLeevvii  EEsshhkkooll  
11996633--11996699  YYiittzzhhaakk  

SShhaammiirr  
11999900--11999922      

  YYiiggaall  AAlloonn  FFeebbuurraarryy--

MMaarrcchh  11996699  
SShhiimmoonn  

PPeerreess  
11999955--11999966      

  GGoollddaa  MMeeiirr  11996699--11997744  EEhhuudd  BBaarraakk  11999999--22000011      

  YYiittzzhhaakk  

RRaabbiinn  
11997744--11997777  AArriieell  SShhaarroonn  22000011--22000066      

      EEhhuudd  

OOllmmeerrtt  
22000066--22000099      

      BBeennjjaammiinn  

NNeettaannyyaahhuu  
22000099  uunnttiill  

nnooww  
    

  77  2299  88  2233  33  1111  
  

TThhee  lloonnggeesstt  ppeerriioodd  ssttaayyeedd  DDaavviidd  BBeenn--GGuurriioonn  aass  pprriimmee  mmiinniisstteerr,,  wwhhiicchh  aammoouunntteedd  ttoo  1144  yyeeaarrss  dduurriinngg  ttwwoo  

ccoonnsseeccuuttiivvee  ppeerriiooddss  iiss  11994488--11995544,,  aanndd  tthhee  ppeerriioodd  ffrroomm  11995555  ttoo  11996633,,  dduurriinngg  wwhhiicchh  hhee  ffoouugghhtt  ttwwoo  wwaarrss  iinn  11994488  

aanndd  11995566..  WWhhiillee  aa  sshhoorrtteerr  ppeerriioodd  iiss  ffoorr  aabboouutt  aa  mmoonntthh  tthheeyy  ssttaayyeedd  YYiiggaall  AAlllloonn  ffrroomm  FFeebbrruuaarryy  ttoo  MMaarrcchh  11996699..  

TThheeyy  aarree  ccoommmmiissssiioonneedd  mmiinniisstteerrss  ddiidd  nnoott  aasskk,,  bbuutt  oonnllyy  oonnee  ooff  tthheemm,,  YYiiggaall  AAlllloonn  ppllaann  ttoo  sseettttllee  iinn  tthhee  WWeesstt  BBaannkk  iiss  

ssttiillll  tthhee  ppllaann,,  wwhhiicchh  wwaass  gguuiiddeedd  aanndd  gguuiiddeedd  bbyy  tthhee  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  ssuucccceessssiivvee  ggoovveerrnnmmeennttss..  WWhhiillee  BBeennjjaammiinn  

NNeettaannyyaahhuu  iiss  tthhee  yyoouunnggeesstt  pprriimmee  mmiinniisstteerr  iinn  IIssrraaeell,,  hhee  wwaass  aappppooiinntteedd  pprriimmee  mmiinniisstteerr  iinn  11999966..  
  

PPaarrttyy  AAffffiilliiaattiioonn  ooff  tthhee  EElliittee  IIssrraaeellii  PPrriimmee  MMiinniisstteerr  aanndd  tthhee  PPeeaaccee  PPrroocceessss,,  tthhee  AArraabb  ––  IIssrraaeellii  
  

SShhoowwss  tthhrroouugghh  tthhee  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  ppaarrttyy  aaffffiilliiaattiioonn  aanndd  iiddeeoollooggiiccaall  eelliittee  pprriimmee  mmiinniisstteerrss  ooff  

IIssrraaeell  aanndd  tthhee  ppeeaaccee  pprroocceessss,,  tthhee  AArraabb  --  IIssrraaeellii  aass  sshhoowwnn  iinn  TTaabbllee  ((11)),,  tthhaatt  tthheerree  iiss  aa  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  tthhee  ppaarrttyy  

aaffffiilliiaattiioonn  ooff  tthhee  IIssrraaeellii  PPrriimmee  MMiinniisstteerr  aanndd  tthhee  PPrreessiiddeenntt  ttoo  eemmbbrraaccee  tthhee  ppeeaaccee  pprroocceessss,,  tthhee  AArraabb  --  IIssrraaeellii..  SShhoowwss  

tthhrroouugghh  tthhee  TTaabbllee  ((22))  iinnccrreeaassee  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  pprriimmee  mmiinniisstteerrss  wwhhoo  hhaavvee  rreeaacchheedd  aaggrreeeemmeennttss  wwiitthh  AArraabb  lleeaaddeerrss  

wwiitthhiinn  tthhee  LLiikkuudd  iiff  rreeaacchheedd  6666..6677%%,,  wwhhiillee  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  tthhee  ssaammee  mmiinniisstteerr  wwhhoo  nneeggoottiiaatteedd  wwiitthh  tthhee  LLiikkuudd  

ppaarrttyy  wwiitthhoouutt  aaggrreeeemmeenntt  3333..3333%%..  WWhhiillee  tthhee  pprrooppoorrttiioonn  ooff  pprriimmee  mmiinniisstteerrss  wwhhoo  hhaavvee  rreeaacchheedd  aaggrreeeemmeennttss  wwiitthh  

AArraabb  lleeaaddeerrss  wwiitthhiinn  tthhee  llaabboorr  ppaarrttyy  rreeaacchheedd  1122..55%%,,  WWhhiillee  rriissiinngg  pprrooppoorrttiioonn  MMiinniisstteerr  ooff  tthhee  ssaammee  LLaabboorr  PPaarrttyy  wwhhoo  

ddiidd  nnoott  nneeggoottiiaattee  wwiitthh  tthhee  AArraabbss  ttoo  rreeaacchh  6622..55%%,,  wwhhiillee  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  pprriimmee  mmiinniisstteerrss  wwhhoo  nneeggoottiiaatteedd  wwiitthh  

wwiitthhoouutt  aaggrreeeemmeenntt,,  2255%%  ooff  tthhee  LLaabboorr  PPaarrttyy..  
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TTaabbllee  22::  PPaarrttyy  AAffffiilliiaattiioonn  aanndd  IIddeeoollooggiiccaall  EElliittee  MMiinniisstteerriiaall  IIssrraaeellii  PPeeaaccee  PPrroocceessss  aanndd  tthhee  AArraabb  ––  IIssrraaeellii  
  

  PPrriimmee  mmiinniisstteerrss  ddiidd  

nnoott  nneeggoottiiaattee  
PPrriimmee  mmiinniisstteerrss  nneeggoottiiaatteedd  

wwiitthh  wwiitthhoouutt  aaggrreeeemmeenntt  
PPrriimmee  mmiinniisstteerrss  ccoommee  

ttoo  aann  aaggrreeeemmeenntt  
TToottaall  

PPoossiittiioonn  
  PPaarrttyy  

aaffffiilliiaattiioonn  

NNuummbbeerr  %%  NNuummbbeerr  %%    

NNuummbbeerr  
  

%%  
  

NNuummbbeerr  
  

%%  

  110000  22      110000  22      كاديماكاديما

LLiikkuudd      11  3333..33  22  6666..77  33  110000  

LLaabboouurr  55  6622..55  22  2255  11  1122..55  88  110000  

TToottaall  55  3388..44  55  3388..44  33  2233..22  1133  110000  
  

TThhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  pprriimmee  mmiinniisstteerrss  IIssrraaeelliiss  wwhhoo  hhaavvee  rreeaacchheedd  aaggrreeeemmeennttss  wwiitthh  AArraabb  lleeaaddeerrss,,  2233%%,,  aannyy  tthhrreeee  

mmiinniisstteerrss  oouutt  ooff  tthhiirrtteeeenn  aanndd  eeiigghhtteeeenn  mmiinniisstteerrss  dduurriinngg  tthhee  mmaannddaattee  ooff  tthhee  mmiinniisstteerriiaall..  WWhhiillee  tthhee  pprrooppoorrttiioonn  ooff  

mmiinniisstteerrss  wwhhoo  aarree  eeqquuaallllyy  nnoott  nneeggoottiiaattee  wwiitthh  mmiinniisstteerrss  wwhhoo  nneeggoottiiaatteedd  wwiitthh  wwiitthhoouutt  rreeaacchhiinngg  aaggrreeeemmeenntt  wwiitthh  AArraabb  

lleeaaddeerrss..  SSeeee  ttaabbllee  22  ..  TThhee  hheeaaddss  ooff  tthhee  mmiinniisstteerrss  wwhhoo  bbeelloonngg  ttoo  tthhee  LLiikkuudd  ppaarrttyy  iiss  mmoorree  wwiilllliinngg  ttoo  rreeaacchh  aann  

aaggrreeeemmeenntt  wwiitthh  tthhee  AArraabb  lleeaaddeerrss,,  pprriimmee  mmiinniisstteerrss  IIssrraaeelliiss  wwhhoo  bbeelloonngg  ttoo  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  LLaabboorr  PPaarrttyy,,  WWhhiillee  

tthhee  pprreeffeerrrreedd  IIssrraaeellii  pprriimmee  mmiinniisstteerrss  wwhhoo  bbeelloonngg  ttoo  tthhee  KKaaddiimmaa  ppaarrttyy  --  aanndd  ddeevveellooppeedd  bbyy  tthhee  LLiikkuudd  PPaarrttyy  lleeaaddeerr  

AArriieell  SShhaarroonn  --  ttoo  nneeggoottiiaattee  wwiitthhoouutt  aann  aaggrreeeemmeenntt  wwiitthh  tthhee  AArraabb  lleeaaddeerrss..  
  

SSoocciiaall  CChhaarraacctteerriissttiiccss  --  EEccoonnoommiicc  EElliittee  MMeemmbbeerrss  ooff  tthhee  MMiinniisstteerriiaall  aanndd  EEmmbbrraaccee  tthhee  PPeeaaccee  PPrroocceessss,,  

tthhee  AArraabb  ––  IIssrraaeellii  
  

MMeeaannss  tthhee  ssoocciiaall  aanndd  eeccoonnoommiicc  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  mmiinniisstteerriiaall  eelliittee  ((aaggee  aanndd  ppllaaccee  ooff  bbiirrtthh,,  

iimmmmiiggrraattiioonn  hhiissttoorryy,,  pprrooffeessssiioonn,,  ppllaaccee  ooff  ssttuuddyy)),,  --  TThhee  rreesseeaarrcchheerr  ttoo  mmoonniittoorr  aallll  ooff  tthhee  pprrooppeerrttiieess  oonn  tthhee  ooffffiicciiaall  

wweebbssiittee  ooff  tthhee  IIssrraaeellii  KKnneesssseett,,  aanndd  tthhee  ooffffiicciiaall  wweebbssiittee  ooff  tthhee  IIssrraaeellii  FFoorreeiiggnn  MMiinniissttrryy  --  SSoo  aass  ttoo  kknnooww  tthhee  eexxtteenntt  ooff  

iittss  iimmppaacctt  oonn  tthhee  aaddooppttiioonn  ooff  aann  eelliittee  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  ppeeaaccee  pprroocceessss,,  tthhee  AArraabb  --  IIssrraaeellii,,  wwhhiicchh  WWiillll  bbee  ddeessccrriibbeedd  aass  

ffoolllloowwss::  --  
  

FFiirrsstt,,  tthhee  aaggee  ccoommppoossiittiioonn  ooff  tthhee  eelliittee  aanndd  tthhee  ppoossiittiioonn  ooff  pprriimmee  mmiinniisstteerr  ooff  tthhee  ppeeaaccee  pprroocceessss,,  tthhee  AArraabb  ––  IIssrraaeellii..  
  

AAggee  iiss  aa  mmaajjoorr  aannaallyyttiiccaall  ttooooll  iinn  uunnddeerrssttaannddiinngg  tthhee  IIssrraaeellii  mmiinniisstteerriiaall  eelliittee,,  aass  aann  iinnddiiccaattoorr  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  yyeeaarrss  ooff  

ppoolliittiiccaall  ssoocciiaalliizzaattiioonn  tthhaatt  mmaakkee  uupp  tthhee  iiddeeaass  ooff  tthhee  eelliittee  pprriimmee  mmiinniisstteerr,,  oonn  tthhee  oonnee  hhaanndd,,  AAnndd  iittss  aassssoocciiaattiioonn  wwiitthh  

ppoolliittiiccaall  ssyysstteemmss  tthhaatt  rreefflleecctt  tthhee  ssttaabbiilliittyy  ooff  tthhee  rruulliinngg  eelliittee  oorr  aalltteerr  tthhee  ssppeeeedd  ooff  tthhee  ootthheerr  hhaanndd..  SShhoowwss  tthhrroouugghh  tthhee  

ttaabbllee  ((NNoo..  33)),,  wwhhiicchh  rreeffeerrss  ttoo  tthhee  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  tthhee  aaggee  ccoommppoossiittiioonn  ooff  tthhee  eelliittee  IIssrraaeellii  pprriimmee  

mmiinniisstteerrss  aanndd  tthheeiirr  ppoossiittiioonn  oonn  tthhee  aaddooppttiioonn  ooff  tthhee  ppeeaaccee  pprroocceessss,,  tthhee  AArraabb  --  IIssrraaeellii,,  TThhaatt  tthheerree  iiss  aa  rreellaattiioonnsshhiipp  

bbeettwweeeenn  tthhee  aaggee  ccoommppoossiittiioonn  ooff  tthhee  eelliittee  IIssrraaeellii  pprriimmee  mmiinniisstteerrss  aanndd  tthheeiirr  ppoossiittiioonn  oonn  tthhee  aaddooppttiioonn  ooff  tthhee  ppeeaaccee  

pprroocceessss,,  tthhee  AArraabb  --  IIssrraaeellii,,  TThhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  ssuuppppoorrtt  aammoonngg  tthhee  pprriimmee  mmiinniisstteerrss  wwhhoo''ss    aaggeess  iinn  tthhee  ffoouurrtthh  ddeeccaaddee  

ttoo  rreeaacchh  110000%%,,  aanndd  ddeeccrreeaasseess  iinn  tthhee  ssiixxtthh  aanndd  sseevveenntthh  ddeeccaaddeess,,  IInn  tteerrmmss  ooff  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  pprriimmee  mmiinniisstteerrss  wwhhoo  

ddiidd  nnoott  nneeggoottiiaattee  wwiitthh  tthhee  lleeaaddeerrss  ooff  tthhee  AArraabbss  iinn  tthhee  eeiigghhtthh  ddeeccaaddee  ooff  lliiffee  ttoo  110000%%,,  TThhiiss  rreeffeerrss  ttoo  tthhee  aannaallyyssiiss  ooff  

mmuullttiippllee  ccoonnttrraaccttss  ((IIVV,,  VVII  aanndd  VVIIII)),,  wwhhiicchh  hhaass  ssiiggnneedd  tthhee  pprriimmee  mmiinniisstteerrss  ooff  IIssrraaeelliiss  aaggrreeeemmeennttss  wwiitthh  tthhee  lleeaaddeerrss  

ooff  tthhee  PPaalleessttiinniiaannss..  
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TTaabbllee  33::  AAggee  SSttrruuccttuurree  aanndd  tthhee  PPoossiittiioonn  ooff  tthhee  PPeeaaccee  PPrroocceessss,,  tthhee  AArraabb  ––  IIssrraaeellii  
  

OOppiinniioonn  

AAggee  CCoonnttrraacctt  
PPrriimmee  mmiinniisstteerrss  

ddiidd  nnoott  nneeggoottiiaattee  
PPrriimmee  mmiinniisstteerrss  

nneeggoottiiaatteedd  wwiitthh  

wwiitthhoouutt  aaggrreeeemmeenntt  

PPrriimmee  mmiinniisstteerrss  ccoommee  

ttoo  aann  aaggrreeeemmeenntt  
TToottaall  

NNuummbbeerr  %%  NNuummbbeerr  %%  NNuummbbeerr  %%  NNuummbbeerr  %%    %%  

FFoouurrtthh  ddeeccaaddee          11  110000  11  110000  

FFiifftthh  ddeeccaaddee      11  110000      11  110000  

SSiixxtthh  ddeeccaaddee        22  6666..6677  11  3333..3333  33  110000  

SSeevveenntthh  ddeeccaaddee  22  3333..3333  33  3333..3333  11  3333..3333  6666  110000  

EEiigghhtt  ddeeccaaddee  33  110000            110000  

TToottaall  55  3388..44  55  3388..44  33  2233..22  1133  110000  
  

SSeeccoonndd::  PPllaaccee  ooff  BBiirrtthh  
  

DDooeess  nnoott  rreefflleecctt  tthhee  lleevveell  ooff  rreepprreesseennttaattiioonn  iinn  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnss  ooff  tthhee  ZZiioonniisstt  ooffffiicciiaall  rreepprreesseennttaattiioonn  ooff  tthhee  rreeaalliittyy  ooff  

tthhee  JJeewwss  bbeettwweeeenn  tthhee  iinnssiiddee  aanndd  oouuttssiiddee  IIssrraaeell,,  aanndd  ddooeess  nnoott  rreefflleecctt  tthhee  nnuummeerriiccaall  ssttrreennggtthh  ooff  tthhee  IIssrraaeelliiss  aanndd  tthhee  

ppllaacceess  tthhaatt  eemmiiggrraatteedd  ffrroomm  tthheemm  aanndd  rreepprreesseenntt  tthheemm,,  TThheerree  iiss  nnoo  IIssrraaeellii  pprriimmee  mmiinniisstteerr  ooff  aasssseettss  __kkiinnaazziihh  ooff  

WWeesstteerrnn  EEuurrooppee,,  WWhhiillee  wwee  ffiinndd  aallll  tthhee  pprriinncceess  ooff  IIssrraaeell  wwhhoo  ooccccuuppiieedd  tthhee  ppoosstt  ooff  pprriimmee  mmiinniisstteerr  hhaadd  iimmmmiiggrraatteedd  

ffrroomm  PPoollaanndd  oorr  tthhee  UUkkrraaiinnee  bbyy::  3300..7766%%  aanndd  2233..0077%%,,  rreessppeeccttiivveellyy..  TThheerree  iiss  nnoo  IIssrraaeellii  pprriimmee  mmiinniisstteerr  ooff  EEaasstt  OOssooaall  

eessppeecciiaallllyy  AArraabbiicc  ((MMoorrooccccaann)),,  aalltthhoouugghh  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  MMoorrooccccaann  JJeewwss  rraannkkss  sseeccoonndd  aafftteerr  tthhee  SSoovviieett  JJeewwss;;  ssiinnccee  

uupp  ttoo  aabboouutt  990000  000000  JJeewwss  oouutt  ooff  aabboouutt  66..55  mmiilllliioonn  iinn  IIssrraaeell..  IItt  iiss  nnootteedd  tthhaatt  eelliittee  pprriimmee  mmiinniisstteerr  iinn  IIssrraaeell  ddooeess  nnoott  

rreepprreesseenntt  tthhee  ddeemmooggrraapphhiiccss,,  tthheerree  aarree  ccoommmmeennssuurraattee  wwiitthh  tthhee  oonnllyy  RRiissiinn  mmiinniisstteerr  ooff  IIssrraaeell  ((iiee,,  3333..3333%%))  wweerree  bboorrnn  

iinn  tthhee  cciittiieess,,  wwhhiillee  tthheerree  aarree  ffoouurr  pprriimmee  mmiinniisstteerrss  ((aann  iinnccrreeaassee  ooff  6677..6677%%))  wweerree  bboorrnn  iinn  rruurraall  aarreeaass..  
  

TTaabbllee  44::  PPllaaccee  ooff  BBiirrtthh  aanndd  tthhee  PPoossiittiioonn  ooff  tthhee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr  ttoo  AAddoopptt  tthhee  PPeeaaccee  PPrroocceessss,,  AArraabb  ––  IIssrraaeellii  
  

  PPrriimmee  mmiinniisstteerrss  ddiidd  

nnoott  nneeggoottiiaattee  
PPrriimmee  mmiinniisstteerrss  

nneeggoottiiaatteedd  wwiitthh  

wwiitthhoouutt  aaggrreeeemmeenntt  

PPrriimmee  mmiinniisstteerrss  

ccoommee  ttoo  aann  

aaggrreeeemmeenntt  

TToottaall  

PPoossiittiioonn  
PPllaaccee  ooff  bbiirrtthh  

NNuummbbeerr  %%  NNuummbbeerr    

            
%%    

NNuummbbeerr    
  

%%  

  
NNuummbbeerr  

  

%%  

IInnssiiddee  IIssrraaeell  

CCiittiieess  

JJeerruussllaaeemm          11  110000  11  110000  

TTeell  AAvviivv          11  110000  11  110000  

SSeettttlleemmeennttss    

NNoohhllaatt  JJaabboottiinnsskkyy      11  110000          

KKuuff  MMaallllaall      11  110000          

MMiisshhmmaarr      11  110000          

KKffaarr  TTaaffoouurr  11  110000              

TToottaall  ooff  bbiirrtthhss  iinnssiiddee  IIssrraaeell  11  1166..6677  33  5500  22  3333..3333  66  110000  

OOuuttssiiddee  IIssrraaeell  

  

UUkkrraaiinnee  33  110000          33  110000  

PPoollaanndd  11  2255  22  5500  11  2255  44  110000  

TToottaall  bboorrnn  oouuttssiiddee  ooff  IIssrraaeell  44  5577..1144  22  1144..2299  11  2288..5577  77  110000  

TToottaall  55  3388..44  55  3388..44  33  2233..22  1133  110000  
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TTaabbllee  44  SShhoowwss  tthhrroouugghh  tthhee  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  tthhee  bbiirrtthh  ppllaaccee  ooff  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  mmiinniisstteerriiaall  eelliittee  

aanndd  eemmbbrraacceedd  tthhee  ppeeaaccee  pprroocceessss,,  tthhee  AArraabb  --  IIssrraaeellii,,  aass  sshhoowwnn  bbyy  TTaabbllee  NNoo..  ((44)),,  TThhaatt  tthheerree  iiss  aa  rreellaattiioonnsshhiipp  

bbeettwweeeenn  tthhee  bbiirrtthh  ppllaaccee  ooff  tthhee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr  ooff  IIssrraaeell  aanndd  iittss  ppoossiittiioonn  oonn  tthhee  AArraabb--IIssrraaeellii  ppeeaaccee  pprroocceessss,,  aass  iitt  

iinnccrreeaasseess  tthhee  pprrooppoorrttiioonn  ooff  pprriimmee  mmiinniisstteerrss  wwhhoo  hhaavvee  ggeenneerraattoorrss  iinnssiiddee  IIssrraaeell  hhaavvee  rreeaacchheedd  aann  aaggrreeeemmeenntt  wwiitthh  tthhee  

AArraabb  lleeaaddeerrss;;  IItt  rreeaacchheedd  110000%%  aammoonngg  tthhoossee  wwhhoo  wweerree  bboorrnn  iinn  tthhee  cciittiieess  iinn  IIssrraaeell,,  wwhhiillee  tthhiiss  ddrrooppss  ttoo  7755%%  aammoonngg  

tthhee  pprriimmee  mmiinniisstteerrss  wwhhoo  nneeggoottiiaatteedd  wwiitthh  wwiitthhoouutt  aaggrreeeemmeenntt  ffrroomm  wwhheenn  tthheeyy  aarree  bboorrnn  iinn  tthhee  ccoouunnttrryyssiiddee,,  aanndd  tthhiiss  

iiss  ccoonnssiisstteenntt  vviissiioonn  ooff  tthhee  AArraabb  tthhiinnkkeerr  IIbbnn  KKhhaalldduunn,,  wwhhoo  ccoonnffiirrmmss  tthhaatt  uurrbbaann  rreessiiddeennttss  aarree  mmoorree  ssttaabbllee  tthhaann  tthhee  

rruurraall  ppooppuullaattiioonn,,  aass  iiss  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  oouurr  pprreevviioouuss  ssttuuddyy  oonn  ""tthhee  rruulliinngg  eelliittee  aanndd  tthhee  IIssrraaeellii  uunniillaatteerraall  

ddiisseennggaaggeemmeenntt  ppllaann,,""  WWhhiicchh  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  mmiinniisstteerrss  ooff  tthhee  rruulliinngg  eelliittee  ooff  IIssrraaeell  ((TThhiirrttyy))  iinn  22000044  wwhhoo  wweerree  

bboorrnn  iinn  tthhee  ppooppuullaattiioonn  ooff  cciittiieess  iinn  IIssrraaeell  aarree  mmoorree  ""  ssuuppppoorrtt  ffoorr  tthhee  ppeeaaccee  pprroocceessss  wwhheenn  tthhoossee  wwhhoo  aarree  ooff  tthhee  rruurraall  

ppooppuullaattiioonn,,  ttoo  sseeee  mmoorree  ((JJaabbaallii,,  SSaaqqeerr..””((22001133))  TThhee  RRuulliinngg  IIssrraaeellii  EElliittee  aanndd  tthhee  UUnniillaatteerraall  WWiitthhddrraawwaall  PPllaann  

ffrroomm  GGaazzaa””  iinn  tthhee  iissssuuee  55--66  ooff  vvoolluummee  1122  ooff  PPeerrssppeeccttiivveess  oonn  GGlloobbaall  DDeevveellooppmmeenntt  aanndd  TTeecchhnnoollooggyy""..  
  

OOnn  tthhee  ppoolliittiiccaall  ffrroonntt,,  tthhee  aarreeaass  tthhaatt  ccaammee  ffrroomm  tthhee  pprriimmee  mmiinniisstteerrss  ooff  IIssrraaeell  iinnddiiccaattee  tthhaatt  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  

rreepprreesseennttaattiioonn  ooff  rruurraall  sseettttlleemmeennttss  iinn  sseelleecctteedd  pprriimmee  mmiinniisstteerr  rreeaacchheedd  7711..4433%%  aanndd  5577..1144%%  ooff  tthheemm  ddiidd  nnoott  

nneeggoottiiaattee  wwiitthh  AArraabb  lleeaaddeerrss,,  wwhhiillee  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  rreepprreesseennttaattiioonn  ooff  cciittiieess  iinn  tthhee  eelliittee  pprreemmiieerrsshhiipp  2288..5577%%,,  ttwwoo  

iinn  tthhee  mmiiddddllee  ooff  IIssrriiiill  ((JJeerruussaalleemm,,  TTeell  AAvviivv))  mmoorree  tthhaann  tthhee  nnoorrtthh  aanndd  ssoouutthh,,  aanndd  tthhaatt  ooff  aallll  bbiirrtthhss  wweerree  oouuttssiiddee  ooff  

EEaasstteerrnn  EEuurrooppee,,  PPoollaanndd  OOkkrraannbbaa  ((yyoouu  mmaayy  hhaavvee  aa  rreellaattiioonnsshhiipp  BBaallhhoollkksstt))..  HHee  nnootteess  tthhaatt  iitt  wwaass  nnoott  aannyy  ooff  tthhee  

pprriimmee  mmiinniisstteerrss  bboorrnn  iinn  WWeesstteerrnn  EEuurrooppee,,  iiss  tthhiiss  aa  ssiiggnn  ooff  rreejjeeccttiioonn  AAllcchhuukknnaarr  ttoo  ttaakkee  oovveerr  aass  pprriimmee  mmiinniisstteerr  oorr  

hhaavvee  bbeeeenn  eexxcclluuddeedd??  MMaakkiinngg  eelliittee  mmiinniisstteerriiaall  lleessss  rreepprreesseennttaattiivvee  iinn  tteerrmmss  ooff  ggeeooggrraapphhyy  ffoorr  tthhee  JJeewwss,,  wwhheetthheerr  

iinnssiiddee  oorr  oouuttssiiddee..  
  

TThhee  ccaammppaaiiggnnss  ooff  iinncciitteemmeenntt  aanndd  rraacciiaall  ffeeeelliinngg  eexxcceelllleennccee  aammoonngg  tthhee  JJeewwss  tthheemmsseellvveess,,  ddeemmoonnssttrraatteedd  bbyy  tthhee  

iinnvviittaattiioonn  ooff  RRaabbbbii  UUrrii  ZZoohhaarr;;  OOnnee  ooff  tthhee  mmoosstt  pprroommiinneenntt  aaddvvooccaatteess  tthhee  NNeeaarr,,  AAllcchhuukknnaazz  JJeewwss  iinn  IIssrraaeell  ttoo  rreettuurrnn  

ttoo  EEuurrooppee,,  ""tthheeiirr  bbiirrtthhppllaaccee  aanndd  tthhee  rriigghhtt  ppllaaccee  ffoorr  tthheemm,,""  aanndd  tthhaatt  iinn  tthhee  wwaakkee  ooff  wwhhaatt  hhee  ccaalllleedd  aa  ""ccaammppaaiiggnn  ooff  

iinncciitteemmeenntt  tthhaatt  tthheeyy  mmaannaaggee  aaggaaiinnsstt  SSeepphhaarrddii  JJeewwss""  aanndd  rreevveeaalleedd  ZZoohhaarr,,  tthhaatt  hhee  hheeaarrdd  tthhee  ffaatthheerr  ooff  tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  

LLaabboorr  aanndd  SSoocciiaall  WWeellffaarree,,  ffoorrmmeerr  IIssrraaeellii  ccaabbiinneett  mmiinniisstteerr  SShhlloommoo  BBnnzzeerraa,,  oonn  hhiiss  wwaayy  ttoo  pprriissoonn  iinn  ((AAuugguusstt  22000099));;  

HHee  ssaayyss  hhee  iiss  tthhiinnkkiinngg  sseerriioouussllyy  aabboouutt  iimmmmiiggrraattiioonn  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy  aanndd  rreettuurrnn  ttoo  MMoorrooccccoo,,  hhiiss  hhoommeettoowwnn,,  tthheerree  ddiidd  

nnoott  ffeeeell  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  aanndd  hhoossttiilliittyy  ttoo  JJeewwss  aass  hhaarrbboorreedd  ooff  AAsshhkkeennaazzii  JJeewwss,,  aanndd  aaddddeedd::  II  ttoolldd  hhiimm  aanndd  II  ssaayy  ttoo  

yyoouu  ttooddaayy,,  aarree  nnoott  wwee  sshhoouulldd  eemmiiggrraattee,,  bbuutt  tthheeyy  ((AAsshhkkeennaazzii  JJeewwss)),,  wwhhoo  mmuusstt  rreettuurrnn  ttoo  EEuurrooppee  ""((AAbbdduull  KKaarriimm,,  

IIbbrraahhiimm  ((22001122)),,  pp  222266))..  
  

TThhiirrdd::  tthhee  HHiissttoorryy  ooff  IImmmmiiggrraattiioonn  ttoo  tthhee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr  
  

TThheerree  aarree  tthhrreeee  mmiinniisstteerrss  wweerree  bboorrnn  iinn  IIssrraaeell,,  oouutt  ooff  tthhiirrtteeeenn  pprriimmee  mmiinniisstteerr  hhaavvee  hheelldd  tthhiiss  ppoossiittiioonn  ssiinnccee  tthhee  

eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  IIssrraaeell  aarree::  YYiittzzhhaakk  RRaabbiinn  aanndd  EEhhuudd  OOllmmeerrtt  aanndd  BBeennjjaammiinn  NNeettaannyyaahhuu,,  hhaass  hheelldd  ttwwoo  ooff  tthheemm  aarree  

RRaabbiinn  aanndd  NNeettaannyyaahhuu  aass  pprriimmee  mmiinniisstteerr  ffoorr  ttwwoo  nnoonn--ccoonnsseeccuuttiivvee  tteerrmmss,,  aanndd  ssiiggnneedd  aaggrreeeemmeennttss  wwiitthh  tthhee  

PPaalleessttiinniiaannss..  WWhhiillee  hhee  hheelldd  tteenn  pprriimmee  mmiinniisstteerrss  iinn  IIssrraaeell  wwhhoo  eemmiiggrraatteedd  ffrroomm  PPoollaanndd  aanndd  UUkkrraaiinnee  ttoo  IIssrraaeell..  
  

TTaabbllee  55::  PPllaaccee  tthhee  MMiiggrraattiioonn  ooff  PPrriimmee  MMiinniisstteerrss  aanndd  tthhee  PPoossiittiioonn  ooff  tthhee  AAddooppttiioonn  PPrroocceessss  ffoorr  tthhee  AArraabb  --  IIssrraaeellii  PPeeaaccee  
  

  PPrriimmee  mmiinniisstteerrss  ddiidd  

nnoott  nneeggoottiiaattee    

PPrriimmee  mmiinniisstteerrss  

nneeggoottiiaatteedd  wwiitthh  

wwiitthhoouutt  aaggrreeeemmeenntt  

PPrriimmee  mmiinniisstteerrss  ccoommee  

ttoo  aann  aaggrreeeemmeenntt  
TToottaall  

PPoossiittiioonn  
  IImmmmiiggrraattiioonn  hhiissttoorryy  

NNuummbbeerr  %%          
NNuummbbeerr  

      

%%    
    NNuummbbeerr      
          

  

%%  

  
  NNuummbbeerr  
            

  

%%  

11990066  22  110000          22  110000  

11991144  11  110000          11  110000  

11992211  11  110000          11  110000  

11993344      22  110000      22  110000  

11994422          11  110000  11  110000  

TToottaall  iimmmmiiggrraannttss  44  5577..1144  22  2288..5577  11  1144..2299  77  1144..2299  

BBoorrnn  iinn  IIssrraaeell  11  1166..6677  33  55  22  3333..3333  66  110000  

TToottaall  55  3388..44  55  3388..44  33  2233..22  1133  110000  
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IIlllluussttrraatteedd  tthhrroouugghh  tthhee  aannaallyyssiiss  ooff  TTaabbllee  ((55))  ttoo  5577..1144%%  ooff  tthhee  hheeaaddss  ooff  IIssrraaeell  wwhhoo  iimmmmiiggrraatteedd  ttoo  IIssrraaeell  bbeettwweeeenn  

11990066  ttoo  11994422;;  AArraabb  lleeaaddeerrss  ddiidd  nnoott  nneeggoottiiaattee  iinn  oorrddeerr  ttoo  rreeaacchh  ppeeaaccee  aaggrreeeemmeennttss  wwiitthh  AArraabb  lleeaaddeerrss,,  aanndd  tthhaatt  

2288..5577%%  ooff  tthhee  eelliittee  IIssrraaeellii  pprreemmiieerrss  iimmmmiiggrraannttss  ttoo  IIssrraaeell  hhaass  nneeggoottiiaatteedd  wwiitthh  AArraabb  lleeaaddeerrss  wwiitthhoouutt  aaggrreeeemmeenntt;;  aanndd  

tthhiiss  ddrrooppss  ttoo  1144..2299%%  wwhheenn  tthhee  pprriimmee  mmiinniisstteerrss  wwhhoo  hhaavvee  ssiiggnneedd  aaggrreeeemmeennttss  wwiitthh  AArraabb  lleeaaddeerrss..  WWhhiillee  iinnccrreeaassiinngg  

tthhee  pprrooppoorrttiioonn  ooff  pprriimmee  mmiinniisstteerrss  wwhhoo  wweerree  bboorrnn  iinn  IIssrraaeell  nneeggoottiiaatteedd  wwiitthh  aanndd  wwiitthhoouutt  aann  aaggrreeeemmeenntt  ffoorr  uupp  ttoo  

5500%%  wwhhiillee  ffaallll  ttoo  3333..3333%%  wwhheenn  tthhee  pprriimmee  mmiinniisstteerrss  wwhhoo  hhaavvee  rreeaacchheedd  aaggrreeeemmeennttss  wwiitthh  AArraabb  lleeaaddeerrss..  
  

FFoouurrtthh::  tthhee  PPrrooffeessssiioonn  ooff  LLiissttss  
  

SShhoowwss  tthhrroouugghh  tthhee  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  aa  ccaarreeeerr  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  eelliittee  aanndd  tthhee  ppoossiittiioonn  ooff  pprriimmee  

mmiinniisstteerr  ooff  tthhee  aaddooppttiioonn  ooff  tthhee  ppeeaaccee  pprroocceessss,,  tthhee  AArraabb  --  IIssrraaeellii,,  tthhaatt  6666..6677%%  ooff  tthhee  eelliittee  pprriimmee  mmiinniisstteerr  wwhhoo  rreeaacchh  

aann  aaggrreeeemmeenntt  wwiitthh  tthhee  AArraabb  lleeaaddeerrss  aarree  eexxeerrcciisseedd  cciivviilliiaann  ooccccuuppaattiioonnss,,  TThhee  rraattiioo  ooff  uupp  ttoo  6666..6677%%  eeaacchh..  SSeeee  ttaabbllee  66    
  

TTaabbllee  66::  LLiissttss  PPrrooffeessssiioonn  aanndd  tthhee  PPoossiittiioonn  ooff  tthhee  AAddooppttiioonn  ooff  tthhee  PPeeaaccee  PPrroocceessss,,  tthhee  AArraabb  ––  IIssrraaeellii  
  

  
PPrriimmee  MMiinniisstteerrss  ddiidd  

nnoott  nneeggoottiiaattee    

PPrriimmee  mmiinniisstteerrss  

nneeggoottiiaatteedd  wwiitthh  

wwiitthhoouutt  aaggrreeeemmeenntt  

PPrriimmee  mmiinniisstteerrss  

ccoommee  ttoo  aann  

aaggrreeeemmeenntt  
TToottaall  

PPoossiittiioonn  
  PPrrooffeessssiioonn  

NNuummbbeerr      

          
%%  

NNuummbbeerr      

                
%%  

  
  NNuummbbeerr  

  

%%  
  
    NNuummbbeerr  

                            

  

%%  

MMiilliittaarryy  

MMiilliittaarryy  11  1166..6666  44  6666..7766  11  1166..6666  6666  110000  

CCiivviilliiaann  

FFaarrmmeerr  22  6666..7766      11  3333..3333  33  110000  

llaawwyyeerr      11  110000      11  110000  

DDiipplloommaatt  11  5500      11  5500  22  110000  

PPrreessss  11  110000          11  110000  

TToottaall  cciivviilliiaann  

ooccccuuppaattiioonnss  
44  5577..1144  11  1144..2299  22  2288..5522      

TToottaall  55  3388..44  55  3388..44  33  2233..22  1133  110000  
  

FFiifftthh::    PPllaaccee  ooff  SSttuuddyy  
  

FFooccuusseedd  ssttuuddiieess  tthhaatt  ddeeaalltt  wwiitthh  tthhee  ppoolliittiiccaall  eelliitteess  oonn  tthhee  pprreemmiisseess  ooff  uunniivveerrssiittyy  ssttuuddyy  ttoo  sshheedd  lliigghhtt  oonn  tthhee  nnaattuurree  ooff  

tthhee  ppllaacceess  wwhhiicchh  II  mmoovvee  iinnddiivviidduuaallss  iinn  tthhee  eeaarrllyy  ssttaaggeess  ooff  uunniivveerrssiittyy  aacchhiieevveemmeenntt  aanndd  ppootteennttiiaall  iimmppaacctt  oonn  tthheeiirr  

aacccceessss  ttoo  ppoolliittiiccaall  ppoowweerr,,  mmaattttrreesssseess,,  ,,  BBuutt  tthhiiss  ssttuuddyy  sseeeekkss  ttoo  iiddeennttiiffyy  tthhee  llooccaattiioonnss  ooff  tthhee  ssttuuddyy  ttoo  tthhee  eelliittee  

mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  pprriimmee  mmiinniisstteerr  aanndd  tthhee  iimmppaacctt  oonn  tthhee  pprroocceessss  ooff  aaddooppttiioonn  ooff  LLiissttss  AArraabb  --  IIssrraaeellii  ppeeaaccee..  

TThhee  ssttuuddyy  aassssuummeess  tthhaatt  tthheerree  iiss  aa  ppoossiittiivvee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  aa  ppllaaccee  ttoo  lleeaarrnn  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  mmiinniisstteerriiaall  eelliittee  

aanndd  eemmbbrraacceedd  tthhee  ppeeaaccee  pprroocceessss,,  tthhee  AArraabb  --  IIssrraaeellii,,  bbuutt  tthhee  tteesstt  hhaass  bbeeeenn  ddiivviiddeedd  uunniivveerrssiittyy  wwhheerree  hhee  ssttuuddiieedd  

mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  eelliitteess  iinnttoo  ttwwoo  ppaarrttss::  
  

11..  UUnniivveerrssiittiieess  aanndd  iinnssttiittuutteess  ooff  IIssrraaeell::  aanndd  ccoonnffiinneedd  ttoo  tthhee  HHeebbrreeww  UUnniivveerrssiittyy..  

22..  FFoorreeiiggnn  uunniivveerrssiittiieess  aanndd  iinnssttiittuutteess::  iinncclluuddee  uunniivveerrssiittiieess  iinn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess,,  BBrriittaaiinn,,  PPoollaanndd  aanndd  TTuurrkkeeyy..  
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TTaabbllee  77::  PPllaaccee  TThhee  SSttuuddyy  ooff  tthhee  PPrriinncceess  ooff  IIssrraaeell  aanndd  tthhee  PPoossiittiioonn  ooff  tthhee  AAddooppttiioonn  ooff  tthhee  PPeeaaccee  PPrroocceessss,,  tthhee  

AArraabb  ––  IIssrraaeellii  
  

  

SShhoowwss  tthhrroouugghh  tthhee  aannaallyyssiiss  ooff  vvaarriiaabbllee  ppllaaccee  tthhee  ssttuuddyy  ooff  sseelleecctteedd  pprriimmee  mmiinniisstteerr,,  tthhaatt  tthheerree  iiss  aa  rreellaattiioonnsshhiipp  

bbeettwweeeenn  tthhee  ppllaaccee  ooff  tthhee  ssttuuddyy  ooff  sseelleecctteedd  pprriimmee  mmiinniisstteerr  aanndd  tthheeiirr  ggooiinngg  ttoowwaarrddss  AArraabb  --  IIssrraaeellii  ppeeaaccee..    

BBootthh  pprriimmee  mmiinniisstteerrss  IIssrraaeelliiss  wwhhoo  hhaavvee  ssiiggnneedd  aaggrreeeemmeennttss  wwiitthh  tthhee  AArraabb  lleeaaddeerrss  hhaavvee  rreecceeiivveedd  tthheeiirr  uunniivveerrssiittyy  

eedduuccaattiioonn  ffrroomm  uunniivveerrssiittiieess  oouuttssiiddee  IIssrraaeell,,  TThhiiss  rreeffeerrss  ttoo  tthhee  rroollee  ooff  AAmmeerriiccaann  aanndd  BBrriittiisshh  uunniivveerrssiittiieess  aanndd  PPoolliisshh  

iinn  ccrreeaattiinngg  aa  ccuullttuurree  ooff  ccooeexxiisstteennccee..  WWhhiillee  aallll  pprriimmee  mmiinniisstteerrss  IIssrraaeelliiss  wwhhoo  rreecceeiivveedd  tthheeiirr  uunniivveerrssiittyy  eedduuccaattiioonn  iinn  

IIssrraaeell  hhaass  nneeggoottiiaatteedd  wwiitthh  wwiitthhoouutt  rreeaacchhiinngg  ppeeaaccee  aaggrreeeemmeennttss  wwiitthh  AArraabb  lleeaaddeerrss..  TThhiiss  rreeffeerrss  ttoo  tthhee  ccuullttuurree  ooff  

ddooddggyy  ((nneeggoottiiaattiioonnss  ffoorr  nneeggoottiiaattiioonnss))  wwiitthhoouutt  sseeaarrcchhiinngg  iinn  eeaarrnneesstt  ttoo  rreeaacchh  aa  ggeennuuiinnee  ppeeaaccee  aaggrreeeemmeenntt..  AAss  sshhoowwnn  

iinn  TTaabbllee  77..  
  

RReeccrruuiittiinngg  EElliittee  MMiinniisstteerriiaall  PPrroocceessss  aanndd  AArraabb  --  IIssrraaeellii  PPeeaaccee  
  

TThhiiss  sseeccttiioonn  ddeeaallss  wwiitthh  tthhee  ssttuuddyy  ooff  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  tthhee  ssoouurrcceess  ooff  rreeccrruuiittiinngg  eelliittee  pprriimmee  mmiinniisstteerr  aanndd  tthhee  

ppoossiittiioonn  ooff  tthhee  aaddooppttiioonn  ooff  tthhee  ppeeaaccee  pprroocceessss,,  tthhee  AArraabb  --  IIssrraaeellii,,  iitt  iiss  iinntteennddeedd  rreeccrruuiittmmeenntt  iiss  ggeenneerraallllyy  tthhee  pprroocceessss  

ooff  sseelleeccttiinngg  iinnddiivviidduuaallss  ttoo  ffiillll  rroolleess  iinn  tthhee  ccoooorrddiinnaatteedd  ssoocciiaall,,  aanndd  ppoolliittiiccaall  mmeeaannss  rreeccrruuiittiinngg  tthhee  ooffffiicciiaall  ppoossiittiioonnss  

ooff  PPrriimmee  MMiinniisstteerr  oorr  tthhee  MMiinniisstteerr,,  oorr  aa  mmeemmbbeerr  ooff  ppaarrlliiaammeenntt,,  aass  wweellll  aass  lleessss  ffoorrmmaall  ppoossiittiioonnss  lliikkee  uunniioonn  oorr  

ooffffiicciiaall,,  aanndd  iiss  llooccaatteedd  wwiitthhiinn  tthhee  rreeccrruuiittmmeenntt  ooff  ppoolliittiiccaall  iinnppuutt  iinn  ssttrruuccttuurraall  aannaallyyssiiss  --  ccaarreeeerr..  IItt  sseerrvveess  aass  aa  lleeaadd  

ffuunnccttiioonn  iinn  aallll  ppoolliittiiccaall  ssyysstteemmss,,  ((SSpprriinngg,,  MMoohhaammeedd  MMaahhmmoouudd,,  iimmiittaattiivvee,,  IIssmmaaiill  SSaabbrrii  ((eeddss)),,  ((EEnnccyyccllooppeeddiiaa  ooff  

PPoolliittiiccaall  SScciieenncceess  ,,  pp  447700))..  SSoo,,    ppoolliittiiccaall  CCoonnssccrriippttiioonn  iiss  aa    pprroocceessss  ooff  aassssiiggnniinngg  rroolleess  ttoo  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppoolliittiiccaall,,  

wwhheetthheerr  ssoouugghhtt  oorr  ttoo  tthheeiirr  ffaaccee  aanndd  ootthheerrss  ttoo  iimmiittaattee  tthheessee  ppoossiittiioonnss    ((ccoorree,,  AAbbdduull  HHaaddii,,  ssttuuddiieess  iinn  ppoolliittiiccaall  

ssoocciioollooggyy,,  11998855,,  pp  3399))..IIss  aa  ffoollllooww--uupp  qquueessttiioonn  ooff  ppoolliittiiccaall  rreeccrruuiittmmeenntt  aanndd  aacccceessss  rrooaaddss  ffoorr  tthhee  eelliittee  iiss  iimmppoorrttaanntt  iinn  

ssttuuddiieess  ooff  tthhee  ppoolliittiiccaall  eelliittee,,  ttoo  kknnooww  tthhee  ttyyppeess  ooff  iinnssttiittuuttiioonnss  ffrroomm  wwhhiicchh  tthhee  eelleemmeennttss  ooff  lleeaaddeerrsshhiipp  iinn  IIssrraaeell  aanndd  

ffooccuuss  oonn  tthhee  ssoouurrcceess  ooff  rreeccrruuiittiinngg  mmeemmbbeerr  ppaatttteerrnnss  aanndd  tthheeiirr  ((TTaayysseeeerr  ,,  AAll  nnaasshheeff,,  11997755,,  pp  111133))..  TThhiiss  ssttuuddyy  aaiimmss  

ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  tthhee  rreeccrruuiittmmeenntt  ooff  eelliittee  pprriimmee  mmiinniisstteerr  aanndd  eemmbbrraaccee  tthhee  ppeeaaccee  pprroocceessss,,  tthhee  

AArraabb  --  IIssrraaeellii..  TThhee  mmoottiivvaattiioonn  ffoorr  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  aa  lliinnkk  bbeettwweeeenn  tthhee  bbaacckkggrroouunndd  aanndd  aattttiittuuddeess  nnootthhiinngg  ccaann  bbee  

uunnddeerrssttoooodd,,  aass  II  sseeee  OOnnddnnggeerr  aanndd  SSyyrriinnggee  EEnnddiinnggeerr,,  SSeeaarriinngg  bbootthh  CCoonntteemmppoorraarryy  ssttuuddeennttss  ffoorr  tthhee  eelliittee,,  ""TThhee  tthhiinngg  

tthhaatt  wwee  mmaayy  wwaanntt  ttoo  kknnooww,,  iiss  wwhheetthheerr  wwee  ccaann  pprreeddiicctt  wwiitthh  aa  hhiigghh  ddeeggrreeee  ooff  pprroobbaabbiilliittyy  tthhaatt  cceerrttaaiinn  ffeeaattuurreess  ooff  tthhee  

bbaacckkggrroouunndd  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  ppoossiittiioonnss  ooff  cceerrttaaiinn  wwoorrddss,,  wwee  ccaann  eexxppeecctt  tthhaatt  aa  cceerrttaaiinn  bbaacckkggrroouunndd  ffoorr  tthhee  eelliittee,,  

wwiillll  aallssoo  ggiivvee  ssppeecciiffiicc  ddiirreeccttiioonnss  aanndd  ttoo  wwhhaatt  eexxtteenntt??  OOnn  tthhee  bbaassiiss  ooff  aa  ccoommppaarraattiivvee  ssttuuddyy  ooff  tthhee  aaccaaddeemmiicc  eelliittee  

GGeerrmmaann,,  FFrreenncchh,,  yyeess  ""((ttoo  AAnnhhoowwsskkii,,  GGeeoorrggee,,  dd..  TT..,,  pp  2266))..  
  

TThhee  ssttuuddyy  sseeeekkss  ttoo  ffiinndd  oouutt  wwhheetthheerr  tthheerree  wwaass  aa  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  tthhee  ssoouurrcceess  ooff  rreeccrruuiittiinngg  eelliittee  pprriimmee  mmiinniisstteerr  

aanndd  tthheeiirr  ppoossiittiioonn  oonn  tthhee  aaddooppttiioonn  ooff  tthhee  ppeeaaccee  pprroocceessss,,  tthhee  AArraabb  --  IIssrraaeellii..  AAnndd  vvaarriieedd  ssoouurrcceess  ooff  rreeccrruuiittmmeenntt  ooff  

ppoolliittiiccaall  eelliitteess  aanndd  tthhee  ppoolliittiiccaall  ssyysstteemm  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  ssoocciiaall,,  eeccoonnoommiicc  aanndd  ccuullttuurraall  iinn  eevveerryy  ssttaattee,,  aass  

ddiiffffeerreenntt  ddiivviissiioonn  eeaacchh  rreesseeaarrcchheerr  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ddiiffffeerreenntt  aaccaaddeemmiicc  ccoommmmuunniittyy..  

PPrriimmee  

MMiinniisstteerrss  ddiidd  

nnoott  nneeggoottiiaattee    

PPrriimmee  mmiinniisstteerrss  

nneeggoottiiaatteedd  wwiitthh  wwiitthhoouutt  

aaggrreeeemmeenntt  

PPrriimmee  mmiinniisstteerrss  

ccoommee  ttoo  aann  

aaggrreeeemmeenntt  

TToottaall    

OOppiinniioonn  

  EEdduuccaattiioonn  

LLeevveell  

NNuummbbeerr        

      
%%      

NNuummbbeerr  

          

%%    

  NNuummbbeerr  

              

  

%%  
  

  NNuummbbeerr  

                        

  

%%  

IIssrraaeellii  uunniivveerrssiittiieess  aanndd  iinnssttiittuutteess  

HHeebbrreeww      33  110000      33  110000  

FFoorreeiiggnn  uunniivveerrssiittiieess  aanndd  iinnssttiittuutteess  

UUSSAA  11  3333..3333  22  5500  11  33.3333.33  33  110000  

BBrriittaaiinn  11  5500      11  0505  22  110000  

PPoollaanndd          11  055055  11  110000  

TTuurrkkeeyy  11  110000          11  110000  

UUnnaavvaaiillaabbllee  22            33  110000  

TToottaall  55  3388..44  55  3388..44  33  2233..22  1133  110000  
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TThhee  ppaarrttyy  aaffffiilliiaattiioonn  aa  ppoolliittiiccaall  eelliittee  rreeccrruuiittmmeenntt  ssoouurrcceess  ((BBaarraakkaatt,,  ssyysstteemm,,  ppoowweerr  cceenntteerrss  iinn  IIssrraaeell  ffrroomm  11996633  ttoo  

11998833,,  pppp..  4488--4499))..  AAss  wweellll  aass  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  aappppaarraattuuss,,  wwhhiicchh  iinncclluuddeess  sseenniioorr  mmaannaaggeemmeenntt,,  eexxppeerriieenncceedd  

aaddvviissoorrss  iinn  tthhee  wwoorrlldd  eeccoonnoommyy  aanndd  lleeggiissllaattiioonn    ((IIssmmaaiill,,  MMoohhaammmmeedd  KKaabbaarryy  00..11998800,,  pp  330022)),,  aass  wweellll  aass  

MMuuhhaammmmaadd,,  MMuuhhaammmmaadd  AAllii,,  pp  440077..  
  

TThhee  mmiilliittaarryy  iinnssttiittuuttiioonn  iinn  tthhee  ccoommmmuunniittiieess  iinn  oonnee  ooff  tthhee  mmaaiinn  cchhaannnneellss  ooff  ssoocciiaall  mmoobbiilliittyy  aass  iitt  aalllloowwss  ffoorr  tthhee  

cchhiillddrreenn  ooff  tthhee  mmiiddddllee  aanndd  lloowweerr  ccllaasssseess  aacccceessss  ttoo  sseenniioorr  cceenntteerrss,,  
    

TThhee  aarrmmyy  iiss  oonnee  iimmppoorrttaanntt  mmeeaannss  iinn  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  eelliitteess,,  aanndd  tthhee  eeffffeecctt  ddeeppeennddss  oonn  tthhee  nnaattuurree  ooff  tthhee  mmiilliittaarryy  

pphhaassee  eexxppeerriieenncceedd  bbyy  tthhee  ssttaattee  aanndd  tthhee  eexxtteenntt  ooff  tthhee  pprroobblleemmss  tthhaatt  ffaacceedd  tthheemm  ..  IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  ppoowweerr  rreellaattiioonnss  

lliinnkkeedd  ttoo  tthhee  mmiilliittaarryy  aanndd  ppoolliittiiccaall  ffoorrcceess,,  aanndd  tthhee  eexxtteenntt  ooff  tthhee  ccoonnttrrooll  aassppeeccttss  ooff  bbrraassss  oonn  vvaarriioouuss  aaccttiivviittiieess  iinn  tthhee  

ccoommmmuunniittyy  aanndd  tthhee  eexxtteenntt  ooff  tthheeiirr  iinnddeeppeennddeennccee,,  aanndd  ccoommbbiinneess  ssoocciioollooggiissttss  tthhaatt  mmooddeerrnn  aarrmmiieess  ccoonnssttiittuuttee  bbaassiicc  

cchhaannnneellss  ffoorr  uuppwwaarrdd  ssoocciiaall  mmoobbiilliittyy,,  iinn  ssoocciieettiieess  wwhhiicchh  aallllooww  tthhee  hhiigghheerr  eedduuccaattiioonn  ooff  tthhee  mmiiddddllee  ccllaassss  rreepprreesseennttss  

tthhee  aarrmmyy  ssccooppee  ttoo  ffoorrmm  aa  nneeww  eelliittee  wwhhoossee  mmeemmbbeerrss  bbeelloonngg  ttoo  tthhee  mmiiddddllee  ccllaasssseess  iinn  ssoocciieettyy  ((aall--HHuusssseeiinnii,,  MMrr..,,  

11999933,,  pppp..  119977--119988))..  
  

TThhee  rreeccrruuiittmmeenntt  wwiillll  bbee  aaddddrreesssseedd  iinn  tteerrmmss  ooff  tthhee  mmiinniisstteerriiaall  eelliittee::  --  
  

FFiirrsstt,,  MMiilliittaarryy  SSeerrvviiccee  
  

SShhoowwss  tthhrroouugghh  tthhee  aannaallyyssiiss  ooff  TTaabbllee  ((88))  oonn  tthhee  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  mmiilliittaarryy  sseerrvviiccee  aanndd  pprriimmee  

mmiinniisstteerrss  ttoo  aaddoopptt  tthhee  ppoossiittiioonn  ooff  tthhee  ppeeaaccee  pprroocceessss,,  tthhee  AArraabb  --  IIssrraaeellii  tthhaatt  aabboouutt  9922%%  ooff  tthhee  eelliittee  pprriimmee  mmiinniisstteerr  

hhaadd  ppeerrffoorrmmeedd  mmiilliittaarryy  sseerrvviiccee  ppoossiittiioonnss  aarree  ddiiffffeerreenntt..  
    

AAnndd  tthhaatt  tthheerree  iiss  aa  ddeeccrreeaassee  iinn  tthhee  pprrooppoorrttiioonn  ooff  tthhee  hheeaaddss  ooff  tthhoossee  wwhhoo  hhaavvee  rreeaacchheedd  aann  aaggrreeeemmeenntt  wwiitthh  tthhee  AArraabb  

lleeaaddeerrss  aanndd  ppeerrffoorrmmeedd  mmiilliittaarryy  sseerrvviiccee  iinn  tthhee  sseenniioorr  rraannkkss  ttoo  2200%%;;  wwhhiillee  eeqquuaall  ppeerrcceennttaaggee  ooff  pprriimmee  mmiinniisstteerrss  wwhhoo  

nneeggoottiiaatteedd  wwiitthh  wwiitthhoouutt  rreeaacchhiinngg  aann  aaggrreeeemmeenntt  wwiitthh  tthhee  pprriimmee  mmiinniisstteerrss  wwhhoo  ddiidd  nnoott  nneeggoottiiaattee  iinn  ppuubblliicc  bbyy  4400%%  

eeaacchh..  
  

TTaabbllee  88::  MMiilliittaarryy  SSeerrvviiccee  ffoorr  MMeemmbbeerrss  ooff  tthhee  EElliittee  aanndd  tthhee  PPoossiittiioonn  ooff  tthhee  AAddooppttiioonn  ooff  tthhee  PPeeaaccee  PPrroocceessss,,  

tthhee  AArraabb  ––  IIssrraaeellii  
  

  PPrriimmee  MMiinniisstteerrss  ddiidd  nnoott  

nneeggoottiiaattee    
PPrriimmee  mmiinniisstteerrss  nneeggoottiiaatteedd  wwiitthh  

wwiitthhoouutt  aaggrreeeemmeenntt  
PPrriimmee  mmiinniisstteerrss  ccoommee  

ttoo  aann  aaggrreeeemmeenntt  
TToottaall  

OOppiinniioonn  
  SSeerrvviiccee  

NNuummbbeerr  %%  NNuummbbeerr  %%  NNuummbbeerr    

%%  

NNuummbbeerr    

%%  

MMiilliittaarryy  SSeerrvviiccee  
AA  --  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  

DDeeffeennssee  
    11  110000      11  110000  

ZZiioonniisstt  ggaannggss  

AAllhhaasshhoommrr  11  5500      11  5500  22  110000  

AAllbbaammaahh  ""aarrmm  

HHiitttteerr  OOff  tthhee  

HHaaggaannaahh  ""  

11  110000          11  110000  

HHaaggaannaahh  22  5500  22  5500      44  110000  

SSttrraaeenn      11  110000      11  110000  

IIrrgguunn          11  110000  11  110000  

TToottaall  ZZiioonniisstt  

ggaannggss  
44  4400  44  4400  22  2200  1100  110000  

CCiivviill  EEnntteerrpprriissee  

AAllhhuussttddrrooaatt  11  110000          11  110000  

TThhee  ddiipplloommaattiicc  

ccoorrppss  
    11  5500  11  5500  11  110000  

TToottaall  CCiivviill  

SSeerrvviiccee  
11  3333..3333  11  3333..3333  00  3333..3333  11  110000  

TToottaall  55  3388..44  55  3388..44  33  2233..22  1133  110000  
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NNootteess  ffrroomm  tthhee  ssttuuddyy  aanndd  eexxppeerriieennccee  ooff  rreeccrruuiittiinngg  eelliittee  mmiilliittaarryy  tthhaatt  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  eelliittee  hhaavvee  hheelldd  mmiinniisstteerriiaall  

pprree--ssttaattee  sseenniioorr  rraannkkss  iinn  tthhee  lleeaaddeerrsshhiipp  ooff  tthhee  ZZiioonniisstt  mmiilliittaarryy  oorrggaanniizzaattiioonnss::  HHaaggaannaahh  aanndd  PPaallmmaacchh  aarrmm  bbaattssmmaann,,  

aanndd  SStteerrnn  aanndd  aarrggoonn,,  aanndd  tthheessee  oorrggaanniizzaattiioonnss  ffoorrmmeedd  tthhee  nnuucclleeuuss  ooff  tthhee  IIssrraaeellii  aarrmmyy,,  aanndd  hhaavvee  eeqquuaall  pprrooppoorrttiioonn  

rreeccrruuiittmmeenntt  pprriimmee  mmiinniisstteerrss  wwhhoo  rreeaacchheedd  aann  aaggrreeeemmeenntt  ffrroomm  tthhee  iinnssttiittuuttiioonn  ooff  cciivviill;;  WWiitthh  pprriimmee  mmiinniisstteerrss  wwhhoo  

nneeggoottiiaatteedd  wwiitthh;;  HHoowweevveerr  pprriimmee  mmiinniisstteerrss  wwhhoo  ddiidd  nnoott  nneeggoottiiaattee  wwiitthh  3333..3333%%  eeaacchh..  AAss  sshhoowwnn  iinn  TTaabbllee  ((88))..  
  

SSeeccoonndd::  SSoouurrcceess  RReeccrruuiitt  EElliittee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr  aanndd  tthhee  PPeeaaccee  PPrroocceessss,,  tthhee  AArraabb  ––  IIssrraaeellii  
  

TThhee  ssttaannddaarrdd  aaddoopptteedd  bbyy  tthhee  ssttuuddyy  iiss  wwhhyy  tthhee  pprreessiiddeenntt,,  wwhhoo  ccaammee  ttoo  tthhee  eelliittee  uusseerr,,  aanndd  wwaass  pprroobbaabbllyy  tthhee  llaasstt  

ppoossiittiioonn  bbeeffoorree  tthhee  mmeemmbbeerrsshhiipp..  SSiinnccee  tthheerree  ttwwoo  jjoobbss  oorr  mmoorree  ssiinnggllee--mmeemmbbeerr    bbeeeenn  aaddoopptteedd  pprrooffeessssiioonn  tthhaatt  wwaass  

tthhee  ddiirreecctt  ccaauussee  ooff  tthhee  mmeemmbbeerr  ttoo  eenntteerr  tthhee  eelliittee..  PPeerrhhaappss  oonnee  ooff  tthhee  eelliittee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  mmiilliittaarryy  wwiitthh  aa  cchhaarraacctteerr  

tthhaatt  bbeelloonnggss  ttoo  aa  ppaarrttyy,,  bbuutt  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthhee  mmiilliittaarryy  mmeemmbbeerr  iiss  pprriimmaarriillyy  tthhaatt  lleedd  hhiimm  ttoo  tthhee  eelliittee,,  oorr  aannootthheerr  

mmeemmbbeerr  bbeelloonnggss  ttoo  aa  ppaarrttyy  ffoorr  tthhee  eexxeerrcciissee  ooff  hhiiss  pprrooffeessssiioonnaall  aaccttiivviittyy  iinn  tthhee  ppaarrttyy..  
  

IIlllluussttrraatteedd  bbyy  TTaabbllee  ((99))  tthhee  hhiigghh  pprrooppoorrttiioonn  ooff  rreeccrruuiittmmeenntt  ooffffiicciiaall  iinnssttiittuuttiioonnss  ttoo  6699..2233%%  ffoorr  tthhee  eennttrryy  ttoo  tthhee  ppoosstt  

ooff  pprriimmee  mmiinniisstteerr;;  wwhhiillee  tthhee  rraattee  ooff  rreeccrruuiittmmeenntt  ooff  cciivviill  iinnssttiittuuttiioonnss,,  eessppeecciiaallllyy  ppoolliittiiccaall  ppaarrttiieess  ttoo  3300..7777%%  ooff  tthhee  

eennttrryy  ffoorr  pprriimmee  mmiinniisstteerr..  IItt  iiss  nnootteedd  tthhaatt  aass  ffoorreeiiggnn  mmiinniisstteerr  iinn  IIssrraaeell  hhaass  ooccccuuppiieedd  tthhee  ffiirrsstt  rraannkk  iinn  tthhee  rreeccrruuiittmmeenntt  

ooff  ffoorrmmaall  iinnssttiittuuttiioonnss  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt;;  TThheerree  aarree  44  oouutt  ooff  99  ((bbyy  4444..4444%%))  pprriimmee  mmiinniisstteerrss  hhaavvee  hheelldd  tthhee  ppoosstt  ooff  

MMiinniisstteerr  ooff  FFoorreeiiggnn  AAffffaaiirrss  bbeeffoorree  eenntteerriinngg  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  pprriimmee  mmiinniisstteerr,,  wwhhiillee  hhee  hheelldd  tthhee  ppoosstt  ooff  pprriimmee  

mmiinniisstteerr,,  hheeaadd  ooff  tthhee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr  aanndd  oonnee  ooff  tthhee  ddeeppuuttyy  pprriimmee  mmiinniisstteerr;;  MMiinniisstteerr  ooff  FFiinnaannccee;;  ddeeffeennssee  mmiinniisstteerr;;  

aanndd  ffoorrmmeerr  aammbbaassssaaddoorr;;  aanndd  pprreessiiddeenntt  ooff  tthhee  JJeewwiisshh  AAggeennccyy..  wwhhiillee  tthhee  ffoorrmm  ooff  tthhee  ppoolliittiiccaall  ppaarrttyy  ssiinnggllee  ssoouurrccee  iinn  

tthhee  rreeccrruuiittmmeenntt  ooff  cciivviill  iinnssttiittuuttiioonnss,,  nnoonn--ggoovveerrnnmmeennttaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  ffoorr  tthhee  ppoosstt  ooff  pprriimmee  mmiinniisstteerr;;  eeqquuaall  

pprrooppoorrttiioonn  aanndd  ssoouurrccee  ooff  rreeccrruuiittmmeenntt  pprriimmee  mmiinniisstteerrss  wwhhoo  nneeggoottiiaatteedd  wwiitthh  wwiitthhoouutt  rreeaacchhiinngg  aaggrreeeemmeennttss  bbyy  5500%%  

eeaacchh..  
  

TTaabbllee  99::  SSoouurrcceess  ooff  RReeccrruuiittiinngg  EElliittee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr  aanndd  tthhee  PPoossiittiioonn  ooff  tthhee  AAddooppttiioonn  ooff  tthhee  PPeeaaccee  PPrroocceessss,,  

tthhee  AArraabb  ––  IIssrraaeellii  
  

  PPrriimmee  MMiinniisstteerrss  ddiidd  

nnoott  nneeggoottiiaattee    
PPrriimmee  mmiinniisstteerrss  

nneeggoottiiaatteedd  wwiitthh  

wwiitthhoouutt  

aaggrreeeemmeenntt  

PPrriimmee  mmiinniisstteerrss  

ccoommee  ttoo  aann  

aaggrreeeemmeenntt  

TToottaall  

OOppiinnoonn  
SSoouurrccee  ooff  rreeccrruuiittmmeenntt  

NNuummbbeerr  %%  NNuummbbeerr  %%    
NNuummbbeerr  

  
%%  

  
NNuummbbeerr  

  
%%  

GGoovveerrnnmmeennttaall  iinnssttiittuuttiioonnss  

DDeeppuuttyy  PPrriimmee  MMiinniisstteerr  11  110000          22  110000  

MMiinniisstteerr  ooff  FFoorreeiiggnn  

AAffffaaiirrss  
22  5500  22  5500      44  110000  

MMiinniisstteerr  ooff  FFiinnaannccee  11  110000          11  110000  

DDeeffeennssee  MMiinniisstteerr          11  110000  11  110000  

TThhee  ddiipplloommaattiicc  ccoorrppss      11  110000      11  110000  

JJeewwiisshh  AAggeennccyy  

CChhaaiirrmmaann  
11  110000          11  110000  

TToottaall  ggoovveerrnnmmeenntt  

iinnssttiittuuttiioonnss  
55  5555..5566  33  3333..3333  11  1111..1111  99  110000  

TToottaall  nnoonn--ggoovveerrnnmmeennttaall  cciivviilliiaann  ppoossiittiioonnss  

  

LLiikkuudd  CChhaaiirrmmaann  
    11  3333..3333  22  6666..6677  11  110000  

LLaabboorr  PPaarrttyy  CChhaaiirrmmaann      11  110000      22  110000  

TToottaall  ppoossiittiioonn  ooff  cciivviill      22  110000  22  110000  22  110000  

TToottaall  55  3388..44  55  44..3388  33  2233..22  1133  110000  
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TThhiirrdd::  tthhee  EElliittee  RRoottaattiioonn  
  

MMeeaannss  tthhee  rroottaattiioonn  ooff  tthhee  eelliittee::  tthhee  rraattee  ooff  cchhaannggeess  tthhaatt  hhaappppeenn  iinn  tthhee  aassssuummeedd  iinnddiivviidduuaallss  aanndd  ggrroouuppss  wwhhoo  aarree  iinn  

ppoossiittiioonnss  ooff  ppoowweerr,,  tthhiiss  lleeaaddss  ttoo  aa  cchhaannggee  iinn  tthhee  ppoowweerr  ooff  ddiiffffeerreenntt  sseeggmmeennttss  ooff  ssoocciieettyy,,  wwhheetthheerr  ppoolliittiiccaall,,  ssoocciiaall  

oorr  eeccoonnoommiicc;;  ssoolluuttiioonnss  mmeeaannss  ssoommeeoonnee  ssoommeewwhheerree  eellssee;;  eelliittee  aanndd  eelliittee  ppllaaccee  ((AAbbuu  ppiiggggyy  bbllookkeess  ((11999999))  ((pp..  4433))..  

AAnndd  hhooww  tthhee  pprroovviinnccee  ooff  tthhee  eelliittee  oonn  tthhee  ssttaabbiilliittyy  aanndd  ccoonnttiinnuuiittyy  ooff  tthhee  ppiioonneeeerrss  ooff  tthhee  aannaallyyssiiss  wwaass  tthhee  ggeenneerraall  

ccoonnsseennssuuss  ooff  tthhee  tthhrreeee  eelliittee  oonn  tthhee  nneeeedd  ttoo  wwoorrkk  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  tthhee  eelliittee  ccoonnttiinnuuiittyy  aanndd  ssttaabbiilliittyy,,  wwhheerree  hhee  ssaaww  

BBaarrrreettoo  tthhaatt  iiss  aacchhiieevveedd  tthhrroouugghh  aa  pprroocceessss  ooff  rroottaattiioonn  ooff  tthhee  eelliittee  tthhaatt  wwaass  ddiivviiddeedd  iinnttoo  ttwwoo  ttyyppeess::  ffiirrsstt::  iinntteerrnnaall  

rroottaattiioonn  iiss  tthhrroouugghh  tthhee  eelliittee''ss  aabbiilliittyy  ttoo  aabbssoorrbb  iiddeeaass  aanndd  ppeeooppllee  ffrroomm  oouuttssiiddee  tthhee  eelliittee  aanndd  tthheeiirr  iinncclluussiioonn  iinn  tthhee  

ffrraammeewwoorrkk  ssoo  aass  nnoott  ttoo  ggaatthheerr  wwhhaatt  ccoouulldd  bbee  tthhee  aannttii--eelliittee,,  TThhee  sseeccoonndd::  eexxtteerrnnaall  rroottaattiioonn,,  aanndd  hhaappppeennss  wwhheenn  tthhee  

eelliittee  ffaaiill  ttoo  aacchhiieevvee  iinntteerrnnaall  rroottaattiioonn  tthhrroouugghh  tthhee  aabbssoorrppttiioonn  ooff  iiddeeaass  aanndd  ppeeooppllee  ffrroomm  oouuttssiiddee  tthhee  eelliittee  aarree  tthhee  

rreeppllaacceemmeenntt  ooff  ootthheerr  eelliittee  aanndd  wwiippeedd  oouutt  tthhiiss  eelliittee  aanndd  rreeppllaacceedd  bbyy  aannootthheerr..  TThhee  MMoossccaa  ssaaww  tthhaatt  tthhee  ssttaabbiilliittyy  

aacchhiieevveedd  tthhrroouugghh  eelliittee  rreepprreesseenntteedd  bbyy  tthhee  eeqquuaattiioonn,,  wwhhiicchh  mmeeaannss  tthhee  aabbiilliittyy  ooff  tthhee  ppoolliittiiccaall  eelliittee  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  

ppoolliittiiccaall  ffoorrmmuullaa  pprreevvaaiilliinngg  iinn  tthhee  ssoocciieettyy,,  wwhhiicchh  rreepprreesseennttss  tthhee  kkeeyy  ttoo  ccoonnttrrooll  iitt  iinn  aa  pprriimmiittiivvee  ssoocciieettyy  ttoo  bbee  ooff  

mmiilliittaarryy  ffoorrccee  iiss  tthhee  kkeeyy  ppoossiittiioonn  iinn  aannootthheerr  ccoommmmuunniittyy  ttoo  bbee  iinn  ccoommppeettiittiioonn,,  HHee  wwaass  MMiicchhllzz  tthhee  pprroocceessss  tthhaatt  

kkeeeeppss  tthheemm  eelliittee  oonn  tthhee  ssaammee  ccoonncceepptt  ooff  tthhee  ""iirroonn  llaaww  ooff  AAoolliijjaarrkkiihh""  aanndd  mmeeaanntt  ttoo  tthhee  aabbiilliittyy  ooff  tthhee  eelliittee  ttoo  tthhee  

ssttaabbiilliittyy  aanndd  ssuurrvviivvaall  tthhrroouugghh  aabbssoorrppttiioonn  ooff  iinnddiivviidduuaallss  aanndd  ppeeooppllee  ffrroomm  oouuttssiiddee  tthhee  eelliittee,,  tthhee  ssaammee  pprroocceessss  tthhaatt  

ccaalllleedd  tthhee  PPaarreettoo  ccoonncceepptt  ooff  ""rroottaattiioonn  eelliittee"",,  ((AArreeff,,  NNaassrrmm  MMoohhaammmmeedd  ))..  
  

TTaabbllee  1100::  RRoottaattiioonn  ooff  tthhee  EElliittee  aanndd  tthhee  AAddooppttiioonn  ooff  tthhee  PPeeaaccee  PPrroocceessss,,  tthhee  AArraabb  ––  IIssrraaeellii  
  

  PPrriimmee  MMiinniisstteerrss  ddiidd  

nnoott  nneeggoottiiaattee    
PPrriimmee  mmiinniisstteerrss  

nneeggoottiiaatteedd  wwiitthh  

wwiitthhoouutt  

aaggrreeeemmeenntt  

PPrriimmee  mmiinniisstteerrss  

ccoommee  ttoo  aann  

aaggrreeeemmeenntt  

TToottaall  

OOppiinniioonn  

  SSoouurrccee  ooff  

rreeccrruuiittmmeenntt  

NNuummbbeerr                %%  NNuummbbeerr  

              
%%  NNuummbbeerr  

                      
  

%%  
NNuummbbeerr  

                                
  

%%  

LLeeggaall  CChhaannggee  

HHiiss  tteerrmm  eennddss  11  1144..2299  55  7711..4422  11  1144..2299  77  110000  

RReessiiggnnaattiioonn  11  5500      11  5500  22  110000  

AA  ccoommmmiissssiioonn  ooff  

iinnqquuiirryy  --  rreessiiggnnaattiioonn  
11  110000          11  110000  

TThhee  ttoottaall  ppeerrcceennttaaggee  

ooff  lleeggaall  cchhaannggee  
33  3300  55  5500  22  2200  1100  110000  

IInnvvoolluunnttaarryy  cchhaannggee  

DDeeaatthh  11  110000          11  110000  

SSiicckknneessss  11  110000          11  110000  

PPoolliittiiccaall  aassssaassssiinnaattiioonn          11  110000  11  110000  

TToottaall  00  3388..44  55  3388..44  33  2233..22  1133  110000  
  

WWaass  sseelleecctteedd  aass  pprriimmee  mmiinniisstteerr  ssiinnccee  4488__11997777  ;;  wweerree  ooppeenn  oonnllyy  ttoo  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  LLaabboouurr  PPaarrttyy  eelliittee  mmeemmbbeerrss  

iinncclluuddeedd  tthhee  pprriimmee  mmiinniisstteerr,,  wwhhoo  ddiidd  nnoott  nneeggoottiiaatteess    lleeaaddeerrss;;  TThheenn  iinnccoommee  LLiikkuudd  ppaarrttyy  iinn  11997777  ttoo  ffoorrmm  aa  rraattee  ooff  

6666..6677%%  ooff  tthhee  eelliittee  mmeemmbbeerrss  ooff  pprriimmee  mmiinniisstteerr  wwhhoo  ssiiggnneedd  ppeeaaccee  aaggrreeeemmeennttss  wwiitthh  AArraabb  lleeaaddeerrss..  WWhhiicchh  pprroommpptteedd  

YYiittzzhhaakk  RRaabbiinn,,  tthhee  LLaabboorr  PPaarrttyy  lleeaaddeerr  iinn  hhiiss  sseeccoonndd  ssiiggnniinngg  ooff  tthhee  DDeeccllaarraattiioonn  ((OOssiillwwaa  11))  wwiitthh  tthhee  PPaalleessttiinniiaannss..  

AAss  ffoorr  tthhee  iinnfflluuxx  ooff  nneeww  bblloooodd;;  TThheerree  aarree  5555..5555%%  ooff  tthhee  eelliittee  mmeemmbbeerrss  ooff  pprriimmee  mmiinniisstteerr  aassssuummeedd  tthhee  pprreemmiieerrsshhiipp  

ffoorr  oonnccee,,  wwhheerreeaass  44  oouutt  ooff  55  hheeaaddss  ooff  tthhee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr,,  oorr  bbyy  2222..2222%%  hhaadd  aassssuummeedd  tthhee  ppoosstt  ooff  pprriimmee  mmiinniisstteerr  

ffoorr  ttwwoo  nnoonn--ccoonnsseeccuuttiivvee  tteerrmmss,,  oonnllyy  1111..1111%%  ooff  tthheemm  hhaavvee  ssiiggnneedd  ppeeaaccee  aaggrreeeemmeennttss  wwiitthh  AArraabb  lleeaaddeerrss,,  WWhhiicchh  

rreeffeerrss  ttoo  tthhee  llooww  rraattee  ooff  aabbssoorrppttiioonn  ooff  tthhee  pprriimmee  mmiinniisstteerr  wwhhoo  ssuuppppoorrtteedd  tthhee  ssiiggnniinngg  ooff  aaggrreeeemmeennttss  wwiitthh  AArraabb  

lleeaaddeerrss,,  aanndd  tthhiiss  rraaiisseess  qquueessttiioonnss  aabboouutt  tthhee  ffuuttuurree  ooff  tthhee  ppeeaaccee  pprroocceessss..  
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HHee  nnootteess  tthhaatt  tthhee  rroottaattiioonn  ooff  tthhee  rruulliinngg  eelliittee  hhaass  bbeeeenn  ffoorr  lleeggaall  rreeaassoonnss  bbyy  7766..88%%  aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  ppeerriioodd  iiss  tthhee  

mmaannddaattee  ooff  tthhee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr  ttoo  rreessiiggnn  vvoolluunnttaarriillyy  oorr  iinn  tthhee  wwaakkee  ooff  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  aa  ccoommmmiissssiioonn  ooff  iinnqquuiirryy,,  IItt  

mmaayy  hhaappppeenn  eelliittee  rroottaattiioonn  ffoorr  rreeaassoonnss  ooff  iinnvvoolluunnttaarriillyy  rroossee  bbyy  2233..22%%  aanndd  tthhee  mmoosstt  pprroommiinneenntt  PPhhaannoopphh  aattttaacckk  oorr  

ddiisseeaassee  ((aanndd  ssoommee  ssaayy  SShhaarroonn  iinnjjeeccttiioonn))  oorr  aa  ppoolliittiiccaall  aassssaassssiinnaattiioonn  aass  hhaappppeenneedd  ttoo  YYiittzzhhaakk  RRaabbiinn..  
  

TThhee  eexxtteerrnnaall  rroottaattiioonn;;  mmaayy  bbee  oonnee  ooff  tthhee  uullttrraa--OOrrtthhooddooxx  JJeewwss  aassssaassssiinnaattiioonn  ooff  YYiittzzhhaakk  RRaabbiinn,,  hhaass  ccoonnttrriibbuutteedd  ttoo  aa  

sslloowwddoowwnn  iinn  tthhee  eennttrryy  ooff  nneeww  bblloooodd  mmaayy  ffeeaarr  tthhee  ssaammee  ffaattee  aass  RRaabbiinn,,  EEssppeecciiaallllyy  ssiinnccee  aa  lloott  rreeffeerrss  ttoo  tthhee  

iinncciitteemmeenntt  tthhaatt  rreessuulltteedd  ffrroomm  rreelliiggiioouuss  ffaattwwaass  bbyy  sseenniioorr  rraabbbbiiss  ddeennyy  tthhee  wwaaiivveerr  ffoorr  wwhhaatt  iitt  ccaalllleedd  ""tthhee  llaanndd  ooff  

GGrreeaatteerr  IIssrraaeell..""    AAnndd  tthhiiss  vviioollaatteess  tthhee  ccoommmmaannddmmeenntt  HHeerrzzll  nnoott  ttoo  aallllooww  aa  rreelliiggiioouuss  rruullee  tthhaatt  rraaiisseess  iittss  hheeaadd  iinn  tthhee  

JJeewwiisshh  ssttaattee,,  hhaass  nnoott  bbeeeenn  aabbllee  ttoo  kkeeeepp  tthhee  cclleerrggyy  iinn  ssyynnaaggoogguueess,,  ddiidd  nnoott  sseeppaarraattee  rreelliiggiioonn  ffrroomm  tthhee  ssttaattee  aanndd  

ppoolliittiiccss  iinn  oorrddeerr  ttoo  pprreesseerrvvee  tthhee  ttwwoo  ttooggeetthheerr  ((SSaarriidd,,  YYoossssii,,""  HHeerrzzll  ddiieedd  ttwwiiccee,,  ""HHaa''aarreettzz  00..1177..  IInn  tthhee  ooppiinniioonn  ooff  

ssoommee  llooccaall  IIssrraaeelliiss,,  ggooiinngg  ttoowwaarrdd  ddeemmaaggoogguueerryy  bbuuiilldduupp,,  wwhheenn  hhee  ssppeeaakkss  YYaa''aalloonn  aanndd  LLiieebbeerrmmaann  aanndd  MMoosshhee  

FFeeiigglliinn  ((lleeaaddeerr  ooff  tthhee  eexxttrreemmee  rriigghhtt--wwiinngg  LLiikkuudd))  ooccccuuppaattiioonn  ggoovveerrnnmmeenntt  iinn  tthhee  ffuuttuurree,,  ccaann  bbee  rreeffeerrrreedd  ttoo  tthhee  wwoorrddss  

ooff  MMoosshhee  YYaaaalloonn  rreellaattiioonnss  bbeettwweeeenn  hhiimm  aanndd  tthhee  ppoolliittiicciiaannss::  ""WWhheenn  II  wwaass  cchhaaiirrmmaann  ooff  tthhee  JJooiinntt  CChhiieeffss  ooff  SSttaaffff  

ssaaiidd  sseevveerraall  ttiimmeess  iinn  tthhee  ffrraammeewwoorrkkss  cclloosseedd::  IItt  iiss  eevveerryy  ttiimmee  bbrriinnggss  tthhee  ppoolliittiicciiaannss  hheerree  ppeeaaccee  ddoovvee  ffoorrcceedd  uuss  iinn  tthhee  

aarrmmyy  ttoo  cclleeaann  uupp  bbeehhiinndd  tthheemm,,""  AAbbdduull  KKaarriimm,,  IIbbrraahhiimm  ((22001122))..  IItt  iiss  nnootteedd  tthhaatt  tthhee  eelliittee  pprreemmiieerrsshhiipp  mmoorree  rreecceeppttiivvee  

ttoo  ssiiggnn  iinntteerriimm  aaggrreeeemmeennttss  iiss  iinntteeggrraatteedd,,  wwhhiillee  iinnssiissttiinngg  tthhee  ssaammee  mmeemmbbeerrss  ttoo  ssiiggnn  iinntteerriimm  aaggrreeeemmeennttss  eexxcceeeeddeedd  

tthhee  1188--yyeeaarr,,  tthheeyy  aarree  aallssoo  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  tteerrmmss  ooff  aann  IIssrraaeellii  iinnccaappaacciittaattiinngg  eexxeerrcciisseedd  tthhrroouugghh  mmeeaassuurreess  wwhhiicchh  aarree  

ttrryyiinngg  ttoo  iimmppoossee  ffaaccttss,,  ttrryyiinngg  ttoo  ddrraaww  aanndd  ddeeffiinnee  tthhee  ffuuttuurree  ooff  tthhee  PPaalleessttiinniiaann  eennttiittyy  ((JJeebbaallii,,  SSaaqqrr..22001144))..  
  

CCoonncclluussiioonn  
  

TThhee  ssttuuddyy  sshhoowweedd  tthhaatt  tthheerree  iiss  aa  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  tthhee  ppaarrttyy  aaffffiilliiaattiioonn  ooff  tthhee  eelliittee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  pprriimmee  

mmiinniisstteerr  aanndd  tthhee  aaddooppttiioonn  ooff  tthhee  ppeeaaccee  pprroocceessss,,  tthhee  AArraabb  --  IIssrraaeellii,,  iiff  tthhaatt  6666..6677%%  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  LLiikkuudd  

PPaarrttyy,,  aanndd  3333..3333%%  ooff  tthhee  LLaabboorr  PPaarrttyy  aanndd  tthhee  aaggrreeeemmeennttss  ssiiggnneedd  bbyy  AArraabb  lleeaaddeerrss..  
  

TThhee  ssttuuddyy  eexxaammiinneedd  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  AAllaa__kkhhaassaaúúss  ssoocciiaall  --  eeccoonnoommiicc  eelliittee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  pprriimmee  mmiinniisstteerr  

aanndd  tthhee  aaddooppttiioonn  ooff  tthhee  ppeeaaccee  pprroocceessss,,  tthhee  AArraabb  --  IIssrraaeellii,,  aanndd  sshhoowweedd  tthhaatt  tthheerree  iiss  ssuuppppoorrtt  ffoorr  tthhee  aaddooppttiioonn  ooff  tthhee  

ppllaann  aammoonngg  tthhoossee  wwhhoo  aarree  iinn  tthhee  ffoouurrtthh  ddeeccaaddee  wwhhiillee  iinnccrreeaassiinngg  ooppppoossiittiioonn  ttoo  tthhee  ppllaann  aammoonngg  tthhoossee  iinn  tthhee  eeiigghhtthh  

ddeeccaaddee..  TThhee  ssttuuddyy  sshhoowweedd  tthhaatt  aallll  pprriimmee  mmiinniisstteerrss  wwhhoo  wweerree  bboorrnn  iinn  IIssrraaeellii  cciittiieess  hhaavvee  ssiiggnneedd  ppeeaaccee  aaggrreeeemmeennttss,,  

wwhhiillee  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  ddrrooppss  aammoonngg  rruurraall  bboorrnn  ttoo  7755%%  bbeettwweeeenn  tthhee  pprriimmee  mmiinniisstteerrss  wwhhoo  nneeggoottiiaatteedd  wwiitthh  wwiitthhoouutt  

rreeaacchhiinngg  aann  aaggrreeeemmeenntt  wwiitthh  tthhee  AArraabb  lleeaaddeerrss,,  TThhiiss  iinnddiiccaatteess  tthhaatt  tthhee  lleevveell  ooff  rreepprreesseennttaattiioonn  ooff  eelliittee  pprriimmee  mmiinniisstteerr  

iinn  tthhee  ZZiioonniisstt  iinnssttiittuuttiioonnss  ddoo  nnoott  rreefflleecctt  tthhee  rreeaalliittyy  ooff  tthhee  rreepprreesseennttaattiioonn  ooff  JJeewwss,,  wwhheetthheerr  aatt  hhoommee  oorr  aabbrrooaadd..  
  

TThhee  ssttuuddyy  sshhoowweedd  tthhaatt  6666..6677%%  ooff  tthhee  oowwnneerrss  ooff  tthhee  cciivviill  pprrooffeessssiioonnss  aanndd  3333..3333%%  ooff  tthhee  pprrooffeessssiioonnaallss  ffrroomm  tthhee  

mmiilliittaarryy  eelliittee  pprriimmee  mmiinniisstteerr  hhaadd  rreeaacchheedd  aann  aaggrreeeemmeenntt  wwiitthh  tthhee  AArraabb  lleeaaddeerrss..  TThhee  ssttuuddyy  sshhoowweedd  tthhaatt  6666..6677%%  ooff  

tthhee  eelliittee  pprriimmee  mmiinniisstteerr  ssttuuddyyiinngg  aatt  oovveerrsseeaass  mmaayy  ppeeaaccee  aaggrreeeemmeennttss,,  aanndd  hheerree  rreeffeerrss  ttoo  tthhee  rroollee  ooff  uunniivveerrssiittiieess,,  

UU..SS..,,  BBrriittiisshh  aanndd  PPoolliisshh  iinn  ccrreeaattiinngg  aa  ccuullttuurree  ooff  ccooeexxiisstteennccee  aass  ooppppoosseedd  ttoo  ssttuuddyy  iinn  IIssrraaeellii  uunniivveerrssiittiieess..  AAnndd  bbaacckk  

tthhrroouugghh  tthhee  ssttuuddyy  ooff  ssoouurrcceess  ooff  rreeccrruuiittiinngg  eelliittee  pprriimmee  mmiinniisstteerr  tthhaatt  aabboouutt  9922%%  hhaadd  ppeerrffoorrmmeedd  mmiilliittaarryy  sseerrvviiccee  iinn  

ddiiffffeerreenntt  mmiilliittaarryy  rraannkkss..  AAnndd  tthhaatt  tthhee  hheeaadd  ooff  tthhee  LLaabboorr  PPaarrttyy  aalloonnee  EEssttuuaarryy  pprriimmee  mmiinniisstteerr  ssiinnccee  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  

ooff  IIssrraaeell  iinn  11997777  uunnttiill  tthhee  aarrrriivvaall  ooff  MMeennaacchheemm  BBeeggiinn  ttoo  ppoowweerr,,  tthhaatt  ccaammee  oouutt  ooff  SShhaarroonn''ss  LLiikkuudd  ppaarrttyy  aanndd  ccaammee  

ttoo  ppoowweerr  aafftteerr  tthhee  mmoorrpphhoollooggiiccaall  KKaaddiimmaa..  
  

RReeccoommmmeennddaattiioonnss  
  

WWee  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  rreeffeerr  ttoo  aa  sseett  ooff  rreeccoommmmeennddaattiioonnss,,  mmoosstt  nnoottaabbllyy::  
  

11  --  DDeessppiittee  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthhee  JJeewwiisshh  rreelliiggiioonn  wwaass  nnoott  tthhee  pprriimmee  mmoovveerr  ffoorr  tthhee  eelliittee  pprriimmee  mmiinniisstteerr  iinn  mmaakkiinngg  

iimmppoorrttaanntt  ddeecciissiioonnss  aanndd  ppoolliicciieess;;  BBuutt  tthhee  ooppiinniioonnss  ooff  IIssrraaeellii  rraabbbbiiss  hhaavvee  ccoonnttrriibbuutteedd  ttoo  tthhee  rriissee  ooff  rreelliiggiioouuss  

eexxttrreemmiissmm  iinn  tthhee  IIssrraaeellii  ssttrreeeett,,  pprroommppttiinngg  aa  JJeewwiisshh  aassssaassssiinnaattiioonn  ooff  YYiittzzhhaakk  RRaabbiinn..  TThhiiss  wwoouulldd  iinnccrreeaassee  tthhee  

ffeeaarrss  ooff  eessccaallaattiinngg  rreelliiggiioouuss  eexxttrreemmiissmm,,  eessppeecciiaallllyy  iiff  ppaaiinntteedd  tthhee  SSttaattee  ooff  IIssrraaeell  aa  JJeewwiisshh  ssttaattee..  

22  --  SShhoouulldd  bbee  sseelleecctteedd  aass  pprriimmee  mmiinniisstteerr  mmoorree  ooppeenn  ttoo  pprriimmee  mmiinniisstteerrss  wwhhoo  wwaanntt  ttoo  aacchhiieevvee  aa  bbaallaanncceedd  ppeeaaccee  

aaggrreeeemmeennttss,,  eessppeecciiaallllyy  wwiitthh  tthhee  PPaalleessttiinniiaann  ssiiddee..  

33  --  SShhoouulldd  nnoott  ddiissccrriimmiinnaattee  eelliittee  pprriimmee  mmiinniisstteerr  aatt  tthhee  ssiiggnniinngg  ooff  aaggrreeeemmeennttss  bbeettwweeeenn  tthhee  ppaarrttiieess,,  eessppeecciiaallllyy  tthhee  

PPaalleessttiinniiaann  ssiiddee,,  eessppeecciiaallllyy  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  iinntteerriimm  aaggrreeeemmeennttss..  

44  --  MMaayy  bbee  sseelleecctteedd  aass  pprriimmee  mmiinniisstteerr  ooff  tthhee  hhiissttoorriicc  lleeaaddeerrsshhiipp  bbeesstt  aabbllee  ttoo  ttaakkee  sstteeppss  ttoowwaarrddss  aacchhiieevviinngg  aa  

ggeennuuiinnee  ppeeaaccee  tthhaatt  ccaannnnoott  bbee  aacchhiieevveedd  uunnlleessss  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  IIssrraaeellii  ggoovveerrnnmmeenntt  lleeggiissllaatteedd  rriigghhttss,,  

eessppeecciiaallllyy  tthhee  ffuullllyy  ssoovveerreeiiggnn  PPaalleessttiinniiaann  ssttaattee  aalloonnggssiiddee  tthhee  SSttaattee  ooff  IIssrraaeell..  
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LLiisstt  ooff  RReeffeerreenncceess  
  

AA--  BBooookkss  
  

BBaarraakkaatt,,  ssyysstteemm,,  ((11997777))  mmiinniisstteerriiaall  eelliittee  iinn  IIssrraaeell,,  MMaasstteerr  TThheessiiss,,  ((CCaaiirroo  UUnniivveerrssiittyy::  FFaaccuullttyy  ooff  EEccoonnoommiiccss  aanndd  

PPoolliittiiccaall  SScciieennccee))..  

BBoottoommuurr,,  TThhoommaass  ((11998888)),,  aanndd  tthhee  eelliittee  ooff  ssoocciieettyy,,  aanndd  ttoo  pprroovviiddee  ttrraannssllaattiioonn  MMoohhaammmmeedd  eesssseennttiiaall  ((aanndd  ootthheerrss)),,  

DDaarr  uunniivveerrssiittyy  kknnoowwlleeddggee,,  AAlleexxaannddrriiaa..  

AAll--  JJaabbaallii,,  SSaaqqeerr  ((22001144)),,  PPaalleessttiinniiaann  --  IIssrraaeellii  nneeggoottiiaattiioonnss  aanndd  tthhee  ffiinnaall  ssttaattuuss  iissssuueess  aanndd  tthheeiirr  iimmppaacctt  oonn  tthhee  ffuuttuurree  

ooff  tthhee  ttwwoo  ssttaattee  ssoolluuttiioonn,,  uunnppuubblliisshheedd..  IInn,,  OOssmmaann,,  OOssmmaann  aanndd  ootthheerrss,,  PPaalleessttiinniiaann  SSttuuddiieess,,  PPaalleessttiinnee::  AAll--

NNaajjaahh  UUnniivveerrssiittyy..  

AAbbdduull  KKaarriimm,,  IIbbrraahhiimm  ((22001122)),,  ""tthhee  pprraaccttiiccaall  eexxppeerriieennccee  ooff  tthhee  ZZiioonniisstt  pprroojjeecctt::  ssuucccceesssseess,,  ffaaiilluurreess,,  pprroobblleemmss,,""  iinn,,  

BBaarraakkaatt,,  ssyysstteemm,,  ((EEddiittoorr)),,  ""CChhaannggee  pprroojjeeccttss  iinn  tthhee  AArraabb  rreeggiioonn  aanndd  iittss  ffuuttuurree,,""  OOmmaann::  MMiiddddllee  EEaasstt  SSttuuddiieess  

CCeenntteerr..  
  

BB--  LLiisstt  ooff  PPeerriiooddiiccaallss  
  

BBaarraakkaatt,,  ssyysstteemm,,  aanndd  RRaawwaaff,,  OOssmmaann,,  sswweeeett,,  MMoohhaammmmeedd,,  ((11998899))  PPrriinncciipplleess  ooff  PPoolliittiiccaall  SScciieennccee,,  AAmmmmaann::  DDaarr  

CCaarrmmeell  ffoorr  ppuubblliiccaattiioonn  aanndd  ddiissttrriibbuuttiioonn,,  ii  33..  

BBaarraakkaatt,,  ssyysstteemm  ((11998844)),,  ""TThhee  ccoonncceepptt  ooff  tthhee  rruulliinngg  eelliittee  aass  oonnee  ooff  tthhee  ddrriivviinngg  ppaatttteerrnnss,,""  JJoouurrnnaall  ooff  tthhee  rreesseeaarrcchheerr,,  

tthhee  ffiifftthh  yyeeaarr,,  NNoo..  2266,,  BBeeiirruutt,,  MMaarrcchh..  

AAbbuu  ppiiggggyy  bbllookkeess  ((11999999)),,  tthhee  rruulliinngg  eelliittee  iinn  YYeemmeenn  11997788--11999900,,  MMaaddbboouullyy  LLiibbrraarryy,,  CCaaiirroo..  

AAllnnaasshheeff,,  TTaayysseeeerr,,  ((11997755))  ""tthhee  ppoolliittiiccaall  eelliittee  iinn  tthhee  AArraabb  ccoommmmuunniittyy  iinn  PPaalleessttiinnee,,""  PPaalleessttiinniiaann  AAffffaaiirrss,,  tthhee  nnuummbbeerr  

4488,,  BBeeiirruutt..  
  

CC  ––  IInntteerrnneett  
  

SSiittee  ooff  tthhee  KKnneesssseett,,  sseeee  

hhttttppss::////wwwwww..kknneesssseett..ggoovv..iill//mmaaiinn//aarrbb//hhoommee..aasspp  

BBiiooggrraapphhiieess  ooff  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt,,  sseeee  ssiittee  KKnneesssseett,,  tthhee  KKnneesssseett  ssiixxtteeeenn  

hhttttppss::////wwwwww..kknneesssseett..ggoovv..iill//mmkk//aarrbb//mmkkiinnddeexxbbyykknneesssseett..aasspp??kknneesssseett==1166  

TThhee  IIssrraaeellii  ggoovveerrnnmmeenntt  ssiittee  

hhttttpp::////wwwwww..ppmmoo..ggoovv..iill//AArraabb//HHiissttoorryy//PPaassttGGoovveerrnnmmeennttss//PPaaggeess//ggoovv3300..aassppxx  

ssiittee  ooff  IIssrraaeellii  FFoorreeiiggnn  MMiinniissttrryy  hhttttpp::////mmffaa..ggoovv..iill//MMFFAAAARR//PPaaggeess//ddeeffaauulltt..aassppxx  

AArreeff,,  NNaassrrmm  MMoohhaammmmeedd  ((22000000)),,  tthhee  tthheeoorryy  ooff  tthhee  eelliittee  aanndd  tthhee  ssttuuddyy  ooff  AArraabb  ppoolliittiiccaall  ssyysstteemmss,,  tthhee  tthhiirrdd  

ccoonnffeerreennccee  ffoorr  yyoouunngg  rreesseeaarrcchheerrss  eennttiittlleedd  ""TThhee  ppoolliittiiccaall  eelliittee  ooff  yyoouunngg  rreesseeaarrcchheerrss"",,  11999966)),,  sseeee  

hhttttpp::////bboohhootthhee..bbllooggssppoott..ccoomm//22001100//0033//bblloogg--ppoosstt__44338888..hhttmmll  
  

BBooookkss  
  

AAll--  JJaabbaallii,,  SSaaqqeerr..””((22001133))  TThhee  RRuulliinngg  IIssrraaeellii  EElliittee  aanndd  tthhee  UUnniillaatteerraall  WWiitthhddrraawwaall  PPllaann  ffrroomm  GGaazzaa””  iinn  tthhee  iissssuuee  55--66  

ooff  vvoolluummee  1122  ooff  PPeerrssppeeccttiivveess  oonn  GGlloobbaall  DDeevveellooppmmeenntt  aanndd  TTeecchhnnoollooggyy  

  GGoollddmmaannnn,,  NNaahhuumm,,((  11997788))  TThhee  JJeewwiisshh  PPaarraaddooxx,,  ttrraannss..SStteevvee  CCooxx  ((NNYY::  GGrroosssseesstt  aanndd  DDuunnllaapp))..))  

https://www.knesset.gov.il/main/arb/home.asp
https://www.knesset.gov.il/mk/arb/mkindexbyknesset.asp?knesset=16
http://www.pmo.gov.il/Arab/History/PastGovernments/Pages/gov30.aspx
http://mfa.gov.il/MFAAR/Pages/default.aspx
http://bohothe.blogspot.com/2010/03/blog-post_4388.html

