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 ]بينت: حكومتي حققت إنجازات كبيرة في مقدمها
 توفير األمن لسكان المنطقة المحاذية لقطاع غزة[

 
 72/6/7277"معاريف"، 

 
إن حكومته حققت إنجازات كبيرة نفتالي بينت  ةرئيس الحكومة اإلسرائيلي قال

كتمل حصاد بالرغم من عمرها القصير، وفي مقدمها أنه منذ عدة سنوات ا
، ومن غزة بصورة هادئة وناجحة المحاذية لقطاع المستوطناتالمزروعات في 

 حماس".حركة "اريخ دون بالونات حارقة وال حرائق وال صو

وأضاف بينت في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعالم في مستهل االجتماع الذي 
"أريد أن أذكّر الجميع بأنه بعد يومين من  عقدته الحكومة اإلسرائيلية أمس )األحد(:

في مواقع عدة في  حريقاً 26بإضرام  ʿحماسʾ ت حركةحكومتنا تسبب تأليف
النقب منطقة ذا هو الروتين في حياة المزارعين في وكان ه المنطقة الجنوبية،

دفعت دولة إسرائيل للمزارعين تعويضاً مقدمًا حتى  طويلة لسنواتو ،الغربي
محاصيلهم قبل أن تنضج استباقاً لحرائق تهدد بالتهام هذه المحاصيل،  وايحصد

تداولت  ʿحماسʾوبدالً من منع حرائق . وبالتالي فإنها كانت بجودة أقل
 أنمنهج تعويض المزارعين جراء الحرائق كما لو  بشأنالحكومات اإلسرائيلية 

 عاماً  55ألول مرة منذ  نجحنا معاً لقد . بتاتاً ليس كذلك هوو ʿوقدرقضاء ʾاألمر 
غزة. وال  مستوطنات غالففي توفير األمن الكامل لسكان أشكلون وسديروت و

 إلى الوراء".يجوز السماح بالعودة 

 وضمت ،اعتمدت على ائتالف معقدو شار بينت إلى أن حكومته كانت ممتازة،وأ
مجموعة من األشخاص عرفوا كيف ينحون الخالفات األيديولوجية جانبًا 

هناك حكومات تدوم طوياًل وقال: "ويرتقون فوقها للعمل من أجل دولة إسرائيل. 
عظيمة. إنها  بينما حققت حكومتنا القصيرة إنجازات ،لكن إنجازاتها ضعيفة
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سوف يتذكر أفعال وليس أقوال فقط، وحكومة و ،ʿمعاً من أجل المواطنينʾحكومة 
 ".الجميع هذه المرحلة بالخير

 
 يدعم اإلرهابوحزب معاد للسامية وللصهيونية ]نتنياهو: راعام 

 [أي ائتالف إلى هلم يوافق ولن يوافق أبداً على ضمّوالليكود 
 

 72/6/7277"يديعوت أحرونوت"، 
 

حزب راعام ]حزب المعارضة بنيامين نتنياهو حزب الليكود وزعيم وصف رئيس 
يدعم وبأنه حزب معاد للسامية ومعاد للصهيونية  [القائمة العربية الموحدة

، وأكد أن اإلرهاب ويمثل جماعة اإلخوان المسلمين التي تسعى لتدمير إسرائيل
ي أ راعام إلىق ولن يوافق أبداً على ضم لم يوافق على اإلطال الليكود تحت قيادته

  هذا الحزب.حكومة بدعم  تأليفرفض بعد االنتخابات السابقة ، وأنه ائتالف

عن استيائه  وجاءت أقوال نتنياهو هذه في بيان صادر عنه أمس )األحد( أعرب فيه
من الليكود صباح مسالم أ دافيدست يعضو الكنأدلى بها الشديد من تصريحات 

منصور عضو الكنيست برئاسة  راعامسمح بانضمام  وقال فيها إن الحزبأمس، 
  .عباس إلى االئتالف برئاسة نتنياهو

، كما حدث أمسالم وهي تعبر عن رأيه ليس إالّ أقوال"دهشت لسماع نتنياهو: وقال 
 ".في الماضي

مقعداً بعد انشقاق  64عندما حصل اليمين على  2459 سنة"في  :نتنياهووأضاف 
ليبرمان وانضمامه إلى اليسار، رفضت مقترحات منصور عباس لدعم غدور أفي

ير يائعلى عكس وحكومة برئاستي، وذهبنا حينها إلى صناديق االقتراع.  تأليف
غانتس وليبرمان المؤتلفين مع مؤيدي بني ساعر وجدعون بينت ونفتالي لبيد و

كود برئاستي لم يفعل ذلك البلد لقاء دعمهم، فإن اللي اوالذين باعو ،اإلرهاب هؤالء
 ".ولن يفعل ذلك أبداً
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إلى المنتقدين ألقوال زميله في من الليكود نير بركات  عضو الكنيستكما انضم 
في االئتالف  همؤكداً أن حزبه لن يجلس مع راعام،الحزب أمسالم بخصوص 

 الحكومي. 

ة صهيونيإن الليكود حركة في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعالم، بركات  وقال
عمال الوطني حركة مناهضة للصهيونية وتعمل بعكس جدول األأن راعام في حين 

 وليس لراعاميديولوجية أن معارضة حزبه هي للطريقة األوأكد اليهودي لليكود. 
 للحاجات المدنية للمجتمع العربي.

وال ق]رئيس أزرق أبيض[ أغانتس  وزير الدفاع اإلسرائيلي بنياستنكر في المقابل، 
وتنال من وحدة المجتمع  ،تثير االمتعاض الشديد وأشار إلى أنها ،نتنياهو

 رئيس في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعالم، إنضاف غانتس أاإلسرائيلي. و
جل التقريب بين أمن  مهمةخطوة أقدم على منصور عباس  راعام عضو الكنيست

 .المواطنين اليهود والعرب
 

 022 نحولمساعدة  على اقتراح اإلسرائيلية تصادقالحكومة ]
 [شراء شقق سكنية علىعائلة ممن خدموا في جيش لبنان الجنوبي 

 
 72/6/7277"يسرائيل هيوم"، 

 
 والمال على اقتراح قدمه وزيرا الدفاع اإلسرائيلية أمس )األحد(صادقت الحكومة 

في سابقاً عائلة ممن خدموا  044 نحوبني غانتس وأفيغدور ليبرمان لمساعدة 
 شراء شقق سكنية.  علىجيش لبنان الجنوبي 

يحصل كل عنصر من جيش لبنان الجنوبي على مساعدة مادية  وبموجب االقتراح
-2422 السنواتشيكل، تمنح لكل مستحق بين  554.444المتالك منزل تقدر بـ 

فريق مشترك بين  طرفوذلك اعتماداً على ترتيب سيتم تحديده من ، 2426
وسيتم تقديم المساعدة فقط ألولئك . الوزارات يتم إنشاؤه لصالح توزيع المنحة
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الذين خدموا في جيش لبنان الجنوبي وعائالتهم أو زوجة عنصر وافته المنية، 
  إسرائيل.ببشرط أن يكونوا مقيمين 

ل أفيف لجنراللجيش اقال رئيس هيئة األركان العامة تعقيباً على هذا القرار و
خوتنا في السالح، جنود جيش لبنان إكوخافي: "لدينا تقدير كبير وواجب تجاه 

نقدر دورهم إننا الجنوبي الذين حاربوا إلى جانبنا وخاطروا بأرواحهم. 
ا نءلم ننس حلفا عوامنجازاتهم في ساحة القتال في جنوب لبنان، ومع مرور األإو

 ترمة لهم". وواجبنا االخالقي هو تأمين حياة كريمة ومح

جاء فيه: "يرى الجيش اإلسرائيلي أنه من المهم  بياناًالجيش اإلسرائيلي  أصدرو
توفير ظروف مناسبة ومحترمة ألولئك الذين ساعدونا وربطوا مصيرهم بمصير 

في مر وسيست ،الجيش اإلسرائيلي يقدر عمل جيش لبنان الجنوبيإن دولة إسرائيل. 
 نة ومساعدة هذه الفئة".العمل للحفاظ على العالقة المتي

 

 ]مقتل فتى فلسطيني برصاص
 جنود إسرائيليين في سلواد[

 
 76/6/7277"هآرتس"، 

 
 يةإسرائيل قوة عسكرية إناإلسرائيلي قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش 

بإجراءات اعتقال مشبوه الليلة قبل الماضية طالق النار خالل قيامها بإ قامت
ي ف ن تعرضت إللقاء حجارةأوذلك بعد  ،منطقة رام اللهفي سلواد  بالقرب من بلدة

  اتجاهها.

 القوة رصدت وقوع إصابة بأحد الفلسطينيين.  وأضاف البيان أن

بد الفتى ع أمس )السبت( أنفادت مصادر فلسطينية فجر أن أبعد  وجاء هذا البيان
ة بنيران قوات الماضيقبل عامًا( من سكان سلواد قتل الليلة  56الله حماد )
بجروح خطرة في مواجهات مع  هذه المصادر أن حماد أصيبضافت أإسرائيلية. و

 .الجنود في البلدة
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 المعلومات التي تم :نسانمم المتحدة لحقوق اإلمفوضية األ]
 [أبو عاقلة قتلت بنيران القوات اإلسرائيليةشيرين جمعها تؤكد أن 

 
 76/6/7277"هآرتس"، 

 
بني غانتس دعوته إلى السلطة الفلسطينية بتسليم اإلسرائيلي ر وزير الدفاع كرّ

من قناة "الجزيرة" صابت الصحافية شيرين أبو عاقلة أإسرائيل الرصاصة التي 
 . وتسببت بمقتلها

 " أول أمستويتر"موقع الخاص على حسابه  كتب غانتس في تغريدة نشرها فيو
 يتم فقطيمكن أن بو عاقلة أاستجالء الحقيقة بشأن مالبسات وفاة  )الجمعة(، أن

ستي للرصاصة وليس بواسطة تحقيقات ال أساس لها من يمن خالل الفحص البال
مم المتحدة لحقوق على غرار ما نشرته مفوضية األ ،الصحة على أرض الواقع

  نسان. اإل

المعلومات التي  دت أنأكالمفوضية رافينا شمدساني هذه وكانت الناطقة بلسان 
 .تم جمعها تؤكد أن أبو عاقلة قتلت بنيران القوات اإلسرائيلية

جميع إن " ]سويسرا[: في جنيفعقدته قالت شمدساني في مؤتمر صحافي و
بما في ذلك من الجيش اإلسرائيلي والنائب العام  ،المعلومات التي جمعناها

 يو عاقلة وجرحت زميلها علتؤكد حقيقة أن الطلقات التي قتلت أب ،الفلسطيني
وليست طلقات عشوائية صادرة عن  ،الصمودي صدرت عن قوات األمن اإلسرائيلية

 ."كما قالت السلطات اإلسرائيلية في البداية ،فلسطينيين مسلحين

"لم نعثر على أي معلومات تشير إلى قيام مسلحين فلسطينيين  :شمدساني أضافتو
المقلق للغاية أن السلطات اإلسرائيلية  ن من. إبأي نشاط بالقرب من الصحافيين

 ًا".قضائي لم تفتح تحقيقاً
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 مراسل عسكري - يوسي يهوشواع
 72/6/7277"يديعوت أحرونوت"، 

 
 ]في إثر النشر حول وجود مواقف متباينة بين الجيش اإلسرائيلي

 وجهاز الموساد حيال االتفاق النووي مع إيران، غانتس
 يدعو إلى إبقاء النقاش داخل الغرف المغلقة فقط[

 
  في إثر التقرير الذي نشر في "يديعوت أحرونوت" وموقعynet  )أمس )األحد

 الجيش اإلسرائيليفي مواقف متباينة بين المسؤولين  وذكر فيه أن هناك
 ، نشر وزيرمع إيران برام اتفاق نوويإبشأن جهاز الموساد المسؤولين في و

لى ذلك ع تعقيباً  استثنائياً بياناً  أمسالدفاع اإلسرائيلي بني غانتس مساء 
 تعامل مع التهديد اإليراني ليالً ت ة اإلسرائيليةاألمني مؤسسةقال فيه إن "ال

في الوقت  القضية االستراتيجية األكثر أهمية وإلحاحاً باعتباره نهاراً
 ".بالنسبة إلى أمن إسرائيل الحالي

 تويترة نشرها في حسابه الخاص على موقع "وأضاف غانتس في تغريد": 
يجري بالتنسيق بين كافة األذرع األمنية ومع منح حرية التعامل هذا إن "

 .المستوى السياسي يتم اتخاذها من طرفالقرارات  لكنالرأي، التعبير عن 
داخل الغرف  بهذا الشأنفتح وعميق حديث منإننا سنستمر في إجراء 

 ".خرى تمس أمن دولة إسرائيلطريق أُ فقط. وإن أي المغلقة

  عالن استئناف المباحثات للعودة إلى إبعد يوم من هذا ويأتي بيان غانتس
وعلى خلفية التقارير اإلعالمية  ،االتفاق النووي بين إيران والدول العظمى

من  الموسادجهاز لرأي بين في اات اختالف المذكورة التي ذكرت أن هناك
 االستخبارات بين قيادة هيئة األركان العامة، وال سيما قيادة شعبةو جهة

بخصوص الموقف اإلسرائيلي الذي من جهة أُخرى،  العسكرية ]"أمان"[
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ه بشأن المفاوضات المتوقعة بين إيران والدول وغيتعين على إسرائيل ص
 ي.والعودة إلى اتفاق نو حولالعظمى 

 لتوصل إلى اتفاق نووي جديد بين االجيش اإلسرائيلي  وبينما تؤيد قيادة
ادة قيتعتقد  ،ات الجارية في فييناباحثإيران والقوى الكبرى من خالل الم

 حيالتغيير السياسة اإلسرائيلية الحالية  ال يجوزالموساد أنه جهاز 
، ئياتفاق سفي االتفاق النووي، وأن "إسرائيل ال يمكنها أن تكون شريكة 

وال يوجد فيه رد على ثقوب كانت موجودة في  تنتهي صالحيته قريباً 
وتطالب  .تلك التي اكتشفت منذئذ"التفاق األصلي مع الدول العظمى وا

عشية توليه المتوقع لمنصب ، وزير الخارجية يائير لبيد قيادة الموساد
ير السياسة األسبوع الحالي، بعدم تغي في نتقالية،االحكومة الرئيس 

رئيس الحكومة نفتالي بينت الذي أمّا  .االتفاق النووي حيالاإلسرائيلية 
 رئيس الحكومة البديل والوزير سيتولى في الحكومة االنتقالية منصب

كما  .يؤيد الموقف الذي يقوده الموسادفإنه اإليراني،  ملفالمسؤول عن ال
كوخافي يؤيد موقف أفيف  الجنرال لجيشالعامة لركان هيئة األرئيس أن 

باالحتفاظ بمنصب بينت طالب  ومن غير المستبعد أن يكون .الموساد
يمارسها قد وف من ضغوط خألنه ت الوزير المسؤول عن الملف اإليراني

ووي، االتفاق الن في كل ما يتعلق بالموقف منالجيش اإلسرائيلي على لبيد 
ئيس األميركي جو الرالتي من المتوقع أن يقوم بها زيارة الل يوذلك قب

 .تموز/يوليو المقبل 53 فيبايدن إلى إسرائيل 

 أنه ازداد في الفترة األخيرةصحيفة "يديعوت أحرونوت"  كما نما إلى علم 
 وفي صفوففي قيادة الجيش  صوصاًوخ ،عدد المسؤولين اإلسرائيليين

يؤيدون توقيع اتفاق نووي  ، الذينيتولون مناصب أمنية حساسة الذين
 طهران.مع  جديد

  وبحسب هؤالء المسؤولين فإن االتفاق النووي السابق الذي جرى توقيعه
 السابق لكن انسحاب إدارة الرئيس األميركي ،لم يكن جيداً 2455 سنة

إلى تسريع تطوير البرنامج النووي  ىأد 2458 سنةدونالد ترامب منه 
التوصل إلى اتفاق  ويفضل هؤالء المسؤولون في الوقت الحالياإليراني. 
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يمنح من شأنه أن كهذا  ويعتبرون أن اتفاقاً حتى لو كان سيئاً،نووي 
 .إعداد خيار عسكري لمهاجمة إيرانالكافي من أجل إسرائيل الوقت 

 
 صحافي - جدعون ليفي

 76/6/7277"هآرتس"، 
 

 ]لبيد ال يرى الفلسطينيين على اإلطالق[
 

  وزير الخارجية ورئيس  ئير لبيدايإنه  ي؟في نظر ةإسرائيلياألكثر من هو[
الحكومة البديل الذي يوشك أن يتولى منصب رئيس الحكومة االنتقالية[. 

ليس لديه أي فكرة كيف يبدو االحتالل أنه في لبيد؟  ةإسرائيلياألكثر ما هو 
، وال يهمه عن وقائعهال يعرف شيئاً وهو ال يعرف االحتالل، و .اإلسرائيلي

بنيامين نتنياهو أكثر اهتماماً باالحتالل؟ بالتأكيد ال. ان ك. هل ئاً منهشي
ي حين فتسوية مع الفلسطينيين، إمكان التوصل إلى لكن نتنياهو ال يؤمن ب

 . بتسوية كهذه لبيد يدعي أنه يؤمنأن 

  بدة زالرضى اإلسرائيلي عن الذات،  زبدةاإلسرائيلية، ألنه  زبدةلبيد هو إن
، واالكتفاء الذاتي واألكاذيب الذاتية ،لمعرفةاإلنكار، ورفض او، اإلقصاء

وبأن كل ضحية، بمظهر الالوقاحة والظهور  زبدة. هو أيضاً بكم نحن أخيار
ي غيرنا. لبيد العلمان بهبسبب ما مررنا به ولم يمر  شيء مُباح لنا ولنا فقط

الذي يستند في نهاية المطاف إلى وعد ، وأيضاً يؤمن بحق اليهود في البلد
 لبيد إسرائيلي تماماً. لذاإلهي. 

  لم يلتق بأكثر من نصف دزينة من إن لبيد هو إسرائيلي تماماً ألنه ربما
مقهى "و "بلفور"حانة من يغسلون األواني في  ذلك بمن في ،الفلسطينيين

باه. صترة فاللذين اعتاد على قضاء الوقت فيهما في  " ]في تل أبيب[نوغا
التي مان،  هييلعن االحتالل من  انطباعات شبابهسمع في  وقد يكون

وقامت في إبان االنتفاضة  "هآرتس" في مصورة وكانتأصبحت زوجته 
جوالت ب [5987]اندلعت في كانون األول/ديسمبر األولى  الفلسطينية

 ثمةونابلس. مدينة لتغطية األحداث في المناطق المحتلة بما في ذلك في 
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وأكيد أنه لم يدخل إلى  ،قطاع غزةزار في حياته  شك فيما إذا كان زوجها
 ، كما أنه لم يرَ مخيماً كهذا بالمنظار.لالجئين الفلسطينيين مخيم

  وجهته كما يبدو نحو  ةرئيس حكومة إسرائيليلبيد كيف يمكن أن يكون
ون دمن  ،نوراً هاديًا لإلسرائيليينورئيس معسكر معتدل، يعتبر السالم، و

ن أعمال التنكيل التي قمنا وال عوأن تكون لديه أي فكرة عن الفلسطينيين، 
 طموحاتهم وأحالمهم؟ وعن حياتهم وعن موتهم، و نزال نقوم بها بحقهم،

  فريقيا العنصري فريدريك وليام دي كالرك التقى أرئيس جنوب نذكر أن
يه من نلسون مانديال، الذي أحضر إل 066/60في قصره السجين رقم 

رئيس الحكومة لبيد أن وبطبيعة الحال لن يخطر على بال ستر. رسجن ف
ي والذ ،يلتقي السجين مروان البرغوثي وال نريد التحدث عن إطالق سراحه

تنطوي على بشرى الخطوة الثورية الوحيدة التي يمكن أن  ربما يكون
 التغيير.

  التغيير التبشير برئيس حكومة إسرائيلياً يتفاخر بلبيد كون يكيف يمكن أن
تحت سيطرة حكومته على بعد أقل من القائم دون معرفة شيء عن الواقع ب

كل  وتقريباًاألمر ممكن. مثل هذا يتبين أن إن ما  ؟ساعة سفر من بيته
، واكتفوا يدور الحديث حول ماذارؤساء الحكومات السابقين لم يعرفوا 

 فوهات البنادق.ببيانات تصدرها أجهزة االستخبارات، وبنظرات عبر 

  كونونقد يلبيد إسرائيلي تماماً ألنه ال يرى الفلسطينيين على اإلطالق. إن 
. ومع ذلك فهو سيحرص على في نظر اليمينهم مثلما مجرد أعداء في نظره 

 منله أي لقاء سياسي  مناقشة مصيرهم، ويمكن التخمين بأنه لن يكون
رة أي فكلديه  ، لكن ليسدون طرح مسألة االحتالل حتى لو كضريبة كالمية

ماذا سيكون بشأن المقبلة، و 24األعوام الـعما يريد أن يكون هنا في 
 يكون منزعجاً منهم.  وما الذي يستحقونه باستثناء أالّ، الفلسطينيين

 إسرائيل تعابير الوجه اإلنسانيةسيعيد إلى لبيد  إن ما يمكن تقديره اآلن أن 
محبة السالم، مع وجود عدد غير قليل من العواصم التي تتطلع و والليبرالية

بما رو ،تحريك أي عملية سلمية سيعود الحديث عن خرىمرة أُوإلى تعيينه. 
 خرىمرة أُوفي أفضل الحاالت.  أو لقاء معه ،مكالمة مع محمود عباس

 بإمكانهوهكذا سيكسب عالماً لم يكن  ،دولتين سيعود الحديث عن حل
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العالم الذي لم يعد هو أيضًا فإن هذا اآلن والسالم نتنياهو. تحمل رافض 
 بهدوء مع لبيد. أن يناميمكنه  ،يهتم بمصير الفلسطينيين

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعتزم نشرة مختارات من الصحف العبرية تخصيص مكان أكبر 
 ترسيم الحدوداإلسرائيلي على  -اللبناني  واهتمام خاص للنزاع

 لقاء الضوء علىوإالبحرية والصراع على الحقول الغازية البحرية، 
ه إلى ما تنشرالمواقف والتحليالت اإلسرائيلية وذلك باالستناد 

ومراكز األبحاث والدراسات اإلسرائيلية عن  الصحف اإلسرائيلية 
 الموضوع.  

ة دونوللمزيد من المعلومات يمكن العودة إلى الملف الخاص في م
مؤسسة الدراسات الفلسطينية بعنوان: "الصراع بين إسرائيل 

 على الرابط التالي:ولبنان على حقول الغاز البحرية" 
 

studies.org/ar/node/1652888-https://www.palestine 

 
 

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1652888
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 صدر حديثاً 
 

 قطع الطريق على فلسطين: تاريخ سياسي،
 من كامب ديفيد إلى أوسلو

 
 سِث أنزيسكا: تأليف

 يف بولونسكي –يشغل منصب أستاذ مشارك في كرسي محمد س. فارس  سِث أنزيسكا،المؤلف: 
 وركنيوي" صحيفة في كتاباته نُشرت. الجامعية لندن كلية في اإلسالمية – اليهودية العالقات

 ."بوكس أوف ريفيو نيويورك" دورية وفي ،"تايمز
 
 
 

 

 

 الداخلية لإلرهاصات توثيقٍ على … حصلنا أن يسبق لم … "
 تالسياسا …بلورة سياق في واإلسرائيلية األميركية للحكومات

 بللشع الوطنية التطلعات تحقّق أمام الطريق سدّ إلى هدفت التي
 رشيد ."الفرصة هذه لنا يوفّر المهم الكتاب وهذا. الفلسطيني

 الخالدي

منذ أكثر من أربعين سنة، عقدت إسرائيل معاهدة سالم مع مصر، 
يُنظر إليها على نطاق واسع، كانتصار للدبلوماسية األميركية في 
الشرق األوسط. لكن يبقى الفلسطينيون بال دولة حتى يومنا هذا. إن 
كيفية استمرار حالة انعدام الدولة للفلسطينيين والسبب الكامن 

لة كتاب سيث أنزيسكا الرائد، الذي يستكشف وراءه هما جوهر أسئ
 فيه اإلرث المعقد لالتفاقية التي توسط فيها الرئيس جيمي كارتر.

وبناء على مصادر دولية رُفعت عنها السرية حديثاً، ومن خالل 
الجمع بين التحليل السياسي المخضرم، والبحث األصلي الموسع، 

لعسكريين، والقادة ومقابالت مع دبلوماسيين وقدامى المحاربين ا
الشعبيين، يرسم "قطع الطريق على فلسطين" ظهور ما يسمى "عملية 
السالم" في الشرق األوسط، بما في ذلك إنشاء مسار منفصل 
للتعامل مع قضية فلسطين، كما يقدم تفسيراً جديداً وجريئاً لصراع 

 مشحون جداً من أجل تقرير المصير.
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