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  حديث صحايف للرئيس حممود عباس يؤكد فيه 
  نعدم التراجع عن جعل القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطي

  10/11/2007رام الله، 
  

 
  عقب اجتماعكم مع رايس حتدثتم بنوع من التفاؤل، هل حصل اختراق مل تفصحوا عنه؟ * 

فاملؤتمر الدويل يحتاج اىل . وضوعلكن لدينا اكثر من قضية واكثر من م. ـ بالتأكيد حصل جو ايجابي جزئي
. ويحتاج ثانيا اىل الوثيقة التي ستصدر عنه. عناوين خمتلفة، فهو أوال يحتاج اىل معرفة من سيحضر هذا املؤتمر

يف . فكل هذه االمور يجب ان تناقش. وثالثا يحتاج اىل تطبيقات قبل الوثيقة، اضافة اىل اجراءات بعد الوثيقة
.. اعطيك مثال. دخلنا االن باملوضوع لكننا ال نستطيع القول ان كل شيء حل. كل املشاكل اللقاء األخير مل نحل

ستناقش ) فلسطين واسرائيل واميركا(فالثالثية .. اتفقنا على تشكيل جلنتين احداهما جلنة ثالثية واخرى ثنائية
وبقي ان جنلس لنرى ما هي  اآلن شكلت اللجنة. االستحقاقات الواردة يف البند االول من خطة خريطة الطريق

. بالنسبة لنا االمور واضحة، فاخلطة حتدد ما يجب ان يفعله الطرفان بالتوازي. القضايا املستحقة وكيفية تطبيقها
ولكن وبما اننا اآلن يف طريقنا اىل .. سنوات 4هذا االمر مل يحصل منذ اعالن خطة خريطة الطريق قبل حوايل 

لكن هناك قضايا . النه بعد املؤتمر يجب اال تناقش مثل هذه القضايا) تنفيذها(ءنا مؤتمر، فال بد ان نتركها ورا
من هذه القضايا ضبط االمن، فمثل هذه العملية ال يمكن االنتهاء . نبدأ بها اليوم وحتتاج اىل وقت لالنتهاء منها

مثل آخر هو . لكن ال بد من البدء. فضبط االمن متواصل اىل ما ال نهاية. منها يف ساعة او ساعتين وال نهار وال شهر
هذه هي . وال بد ان نبدأ بإزالتها.. املستعمرات العشوائية حتتاج اىل وقت الزالتها، لكن ال بد من اتخاذ قرار بشأنها

  . اللجنة ستبدأ عملها. الفكرة
الول منها يتعلق انها تتكون من قسمين، ا.. ما هي هذه الوثيقة.. اللجنة الثنائية مهمتها البحث يف الوثيقة

، والقسم الثاين املواضيع التي )خطة خريطة الطريق وتفرعاتها وغيرها الخ(باملرجعيات وهذا واضح ومعروف 
ستكون هناك مفاوضات بعد انابوليس، وال بد من . نحن سنحدد املواضيع التي ال بد من بحثها يف ما بعد. ستبحث

وهناك حمطات للمراجعة وقد اصبحت االن . والية الرئيس بوشأي قبل نهاية ... وقد عرف اآلن.. حتديد زمنها
  ). لبدء املؤتمر(ال بد ان نبدأ العمل ألن الوقت قصير . وال بد من حتديد هذه القضايا. معروفة

  
  هل حتدد موعد لعقد املؤتمر؟ * 

املوعد مل يحدد ومل . متى وال احد يعرف) تشرين الثاين(لكنهم قالوا انه سيعقد يف نوفمبر . ـ مل يحددوا بعد موعدا
  .توجه الدعوات الي احد

   
يعني ما هي النتائج التي جتعل الفلسطينيين يخرجون من .. ما هو احلد االدنى املطلوب فلسطينيا من انابوليس* 

  املؤتمر سعداء؟ 
. السابقةان نخلص من االستحقاقات : قضايا ال بد ان تتحقق، اوال 3ـ حتى نخرج من انابوليس مبسوطين هناك 

قضايا احلل النهائي وهي القدس والالجئين واملستوطنات واحلدود واملياه (توضيح اسس القضايا الست : ثانيا
صحيح ان هذه القضايا واضحة يف خريطة الطريق ويف املبادرة العربية، ولكن ال بد من توضحيها يف ). واألمن

  . عيد وبدء املفاوضات وغيرهاالوثيقة حتى ننتقل اىل القضية الثالثة، اال وهي املوا
فكيف يجري اختيار نفس الوجوه، مع احترامنا لها، .. مفاوضات اوسلو ونتائجها ال تزال ماثلة يف الذاكرة* 

  هل ذلك مؤشر اىل وجود نقص يف الشخصيات الفلسطينية القادرة على التفاوض؟ . ملواصلة التفاوض
بعد .. لكن متى ستشارك اعداد كبيرة يف املفاوضات.. باء املفاوضاتتريد شخصا ال يحتاج اىل تعلم الف .. ـ اخلبرة

سنحتاج اىل عدد من اخلبراء يف املياه .. لنأخذ على سبيل املثال ملف املياه.. املؤتمر أي عندما ندخل يف التفاصيل
                                                 

  المصدر :http://www.asharqalawsat.com   
  "الشرق االوسط"أدلى عباس بهذا الحديث إلى صحيفة 
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ني سنحتاج اىل يع. وهذا ينطبق على بقية امللفات، مثل القدس والالجئين الخ. للمشاركة يف مناقشة هذه القضية
  .شخصية غير املفاوضين الذين ستكون مهمتهم قيادة املفاوضات 50اىل  40ما بين 

   
لن ) يف انابوليس(قلت يف فترة من الفترات، خصوصا عقب لقائك برايس يف زيارتها قبل االخيرة، ان املشاركة * 

  فهل ما زلتم عند هذا املوقف؟ .. تكون بأي ثمن
يجب ان اذهب وانا على علم بما اريد، ونكون متفقين ). قالها باللغة االجنليزية( for granted((ـ تريدين أن أذهب 

عندما نقول ليس بأي ثمن فإنني اعني بذلك ان نكون نحن واالسرائيليون واالميركيون . على ما نريد على االقل
) رئيس الوزراء السابق ارييل(عقدنا حمادثات مع .. اعطيك هنا نموذجا. على علم بما نريد، وتدوينه وتثبيته

انت .. فكيف يمكن حل هذه القضايا.. وقلنا فيها ان هناك قضايا ال بد من طرحها.. قبل مؤتمر شرم الشيخ.. شارون
وكانت النتيجة اننا مل نقع يف .. جرى االتفاق على كل شيء.. ماذا ستقول يف خطابك وانا ماذا سأقول يف خطابي

  . نا عليه ونحن حتدثنا بما اتفقنا عليه وبدأ التطبيق هذا معنى أال نذهب بأي ثمنفهو قال ما اتفق. أي اخطاء
  

اشيع عن تفاهمات اولية .. هل هناك جوانب نوقشت وبقيت سرية) سبعة اجتماعات(بالنسبة للقاءاتك مع اوملرت * 
  ... بشأن القدس

) احملادثات مع اوملرت.. ( يلزمني بشيءمل ألزمه بشيء وهو مل.. نحن تناولنا كل شيء يتعلق بقضايا املفاوضات
انه يجب مناقشة أو حل كل ) يوم الثالثاء املاضي(قال يف تصريحات له . كانت عبارة عن استعراض للقضايا كافة

لهذه  guidelineوهناك .. يعني حتدثنا عن احلدود. نحن جلسنا معا وحتدثنا يف هذه القضايا. القضايا االساسية
الذي يتحدث عن انهاء االحتالل  242، مثل خطاب الرئيس بوش وقرار االمم املتحدة 1967ام احلدود وهي حدود ع

  .نحن نقول نعم ممكن.. السؤال هو هل يمكن ان يجري تعديل لهذه احلدود. 1967لعام 
   

  .. االف و 6انت حتدثت عن * 
بالنسبة لغزة موضوعها منته  .كلم، ونحن نطالب بذلك 255االف و 6الضفة الغربية ) مساحة(ـ نحن نقول ان 

وعندما . وليست لدينا مشكلة، ومع ذلك سنرجع اىل اتفاقات الهدنة السابقة، ألن هذا االمر مل يبحث منذ زمن طويل
. نبحثه سنرجع اىل اخلرائط والتفاصيل التي جرت يف ذلك الوقت، ونعرف اسباب التعديالت احلدودية هنا وهناك

هذا .. يمكن ان حتصل تعديالت طفيفة هنا او هناك. ساحة لنا وال بد ان نحصل عليهاوأما بالنسبة للضفة فهذه امل
وهذا ال يبحث اليوم، بل عند بحث ملف . نحن على استعداد لتعديل يف حدود ضيقة. شيء ممكن، لكن بالقيمة واملثل

  .احلدود
   

ة التبادل يف ما يتعلق بمنطقة املثلث ذات بالنسبة ملا تشيعه وسائل االعالم االسرائيلية عن قبول ابو مازن بفكر* 
  ما مدى صحة ما قيل؟ .. الغالبية السكانية العربية، التي حتاذي شمال الضفة الغربية

  . ـ مل ولن نبحث هذه الفكرة
  

فاذا فشل املؤتمر يف التوصل اىل االتفاق الذي تصبون . هل وضعتم يف االعتبار احتماالت الفشل يف انابوليس* 
  هو التصور االستراتيجي الفلسطيني الواضح ملا سيأتي بعد؟  اليه، ما

فالسالم ليس لنا فحسب، وليس لنا .. وسنعيش سنوات اخرى يف ضياع، وهم سيعيشون يف ضياع.. ـ الفشل كارثة
اجتماع (يا سيدي سم ما سيحصل يف انابوليس ما شئت . ولهم فقط، بل للمنطقة وكذلك لألميركيين واالوروبيين

gathering, meeting( دولة على االقل 40 - 30، لكن ستشارك فيه .  
  

  ما هي هذه الدول؟ * 
لكننا نقول ان . مل يدع حتى اآلن احد وال نستطيع أن ننقل شيئا عن األميركيين يف هذا الصدد.. ـ من حيث املبدأ

اعضاء جلنة (العرب  12والـ الدعوة ستوجه غالبا للجنة الرباعية والثمانية الكبار واعضاء جملس األمن الدائمين
اذا شارك هذا العدد من الدول فلن يكون املؤتمر أي كالم، ومش رايحين . دول اسالمية 3و) متابعة املبادرة العربية

  . واقول لك بصراحة ان لدي تأكيد ان كل دول العامل تريد املشاركة يف هذا املؤتمر. يحكوا أي كالم
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  ويف أي اطار؟ . ةهل ستدعى سورية ولبنان للمشارك* 

  .. كسورية ولبنان وليس يف اطار جلنة املتابعة العربية.. ـ نعم نعم
  .. ستدعى سورية ولبنان كما ستدعى دول عربية أخرى مثل السعودية ومصر واالردن وقطر واجلزائر الخ

  
  ... هل سيكون املؤتمر لبضعة ايام او اسبوع* 

ان مدة املؤتمر ستكون » الشرق االوسط«مصدر فلسطيني قال لـ(ملدة يومين اغلب الظن ان يستمر املؤتمر .. ـ اعتقد ال
  ). يوما واحدا

  
  كيف يمكن مناقشة كل هذه القضايا يف يومين فقط؟ * 
هكذا .. املضمون او الوثيقة او البيان، ويف اليوم التايل تبدأ املفاوضات) يف اليوم االول(يناقشون ) املؤتمرون(ـ 

وعند . ت املقابلة لفترة وجيزة للرد على مكاملة هاتفية مهمة، هكذا وصفت يف مكتبه اخلاصتوقف. (نفهم االمور
  ).عودته قال انها من الرئيس املصري حسني مبارك، ومل يفصح عن مضمونها

   
اململكة العربية السعودية ومصر تتبنيان موقفا واضحا وصارما يف ما يتعلق بمضمون ما سيصدر عن * 

  ما هو مدى التنسيق الفلسطيني مع االشقاء العرب؟ .. باجلدول الزمني انابوليس، وكذلك
، لكن ثمة اتفاقا 12لن ننسق مع جميع الدول الـ. ـ هناك تنسيق فلسطيني ـ عربي والدليل االتصال من الرئيس مبارك

  . دول 4او  3ان يتم التنسيق مع 
  

يعني هل سيكون املوقف .. ى اجلدول الزمنيهناك موقف عربي واضح يف مسألة نتائج املؤتمر وتشديد عل* 
  الفلسطيني متماشيا ومنسجما مع هذا املوقف؟ 
  ..ـ طبعا نحن متماشون مع املوقف العربي تماما

   
  أم سيقتصر النقاش على القضية الفلسطينية؟ .. هل ستناقش قضية االراضي العربية احملتلة االخرى* 

  . ـ املفروض ان تناقش أو على االقل ان يحدد لها موعد او وقت
  هل نوقش هذا االمر مع االميركيين؟ * 

  ـ هذه مسألة يناقشها املعنيون وليس نحن؟ 
  

  قلتم ان أي اتفاق سيجري عرضه يف استفتاء شعبي، يف هذا السياق كيف ستحل معضلة الضفة وغزة؟ * 
نا يف هذا املوضوع واعلنت ذلك يف خطاباتي، انه اذا تراجعت حماس عن ـ قلت لكل االطراف التي تتحدث الي

  . انقالبها فنحن مستعدون للحوار
  

  ما هو مفهوم التراجع؟ .. كالم قيل كثيرا وترددا كثيرا* 
انهاء حكومتها غير الشرعية وبعدها جنلس لنبحث .. املؤسسات الفلسطينية تعود للسلطة.. ـ حماس قامت بانقالب

  ) هناك قرار وزراء اخلارجية العرب: عزام االحمد متدخال. (نا معامستقبل
  

  هل ابدت حماس استعدادها ضمن قنوات اخرى لذلك؟ * 
  . ـ مل اسمع منهم شيئا حتى اآلن

  
كان هناك طرح بان تسلم املقار واملؤسسات ملصر التي ستقوم بدورها بتسليمها للسلطة بعد االنتهاء من * 

  . القةمناقشة القضايا الع
  . ـ نحن لن نقبل اال بتراجعهم عن انقالبهم وتسلم السلطة بنفسها مقارها ومؤسساتها
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  .. يا ابو مازن هذه هي املقار وتفضل تسلمها.. اذا ما جاءتك حماس وقالت* 
  . ـ اذا اعادوا كل شيء فلن يكون لدي مانع

  ) دقائق 5احلوار بعد : عزام االحمد(
  

  س جديدة أم ستبنون على ما اتفق عليه يف السابق؟ هل سيكون احلوار على اس* 
  . هناك اتفاق مكة ووثيقة الوفاق الوطني واتفاق القاهرة.. ـ هناك اتفاقات سابقة

  .يف خطابه االخير حذر اسماعيل هنية من تغول السلطة ضد حماس يف الضفة الغربية
   

  ماذا تقصد بالتغول؟ * 
شوف السلطة يف الضفة الغربية تمارس سلطاتها لكي تكون هناك سلطة ) دةبنبرة اتسمت باحل.. (ـ من كلمة الغول

  . وبالتايل فان ما يجري اليوم يف نابلس هو جزء من هذه املمارسات. واحدة وسالح شرعي واحد وقانون واحد
  

ون بمناسبة ذكر نابلس هل صحيح ما قيل ان االتفاق األمني الذي عقد برعاية املنسق االميركي كيث دايت* 
صباحا  5صباحا، وسيطرة فلسطينية من  5مساء وحتى  11يتحدث عن سيطرة اسرائيلية على املدينة من الساعة 

  ليال؟  11حتى 
  . هذا االتفاق عندك فقط.. ـ ليس هناك اتفاق من هذا النوع

  
حد وليس سلطة هناك من يقول ان السلطة مارست يف الضفة الغربية دور الفصيل الوا.. نعود اىل موضوع التغول *

  جميع فصائل الشعب؟ 
. كانت مع فتح) بنابلس(املشكلة التي وقعت يف خميم بالطة . ـ السلطة مارست ممارسات السلطة، وبدأت بحركة فتح

وقلت ملن جاء يصلي معي منهم يف املقاطعة، ليست هناك . لذلك من يبدأ مع فتح من حقه ان يكمل مع اآلخرين
اما يف القضايا الشخصية فها انتم موجودون فهل تعرض لكم احد؟ نحن ال نعمل . قضايا يمكن التعاون فيها

نحن ال نعمل . ونضعه يف السجن، وهنا احتدث عن زكريا االغا) يف غزة(مثلكم ونعتقل أكبر راس يف فتح 
تقل العمل كتنظيم حماس، فهذا امر مقبول اما اذا عملت يف االمن فستع. كالعصابات بل نتصرف كحكومة ودولة

  .وال نقاش يف ذلك
   

ال حماس وال حركة اجلهاد وال اجلبهة الشعبية وال فتح التي بدئ .. ـ ابدا. يعني هذه القضية غير قابلة للنقاش* 
  . بها

  افترضنا ان املصاحلة وقعت مع حماس، فهل يمكن العودة اىل الصياغات السابقة؟ * 
. حماس وسنتعامل معها كأي فصيل آخر وهي فصيل مهمـ هناك تفاهمات، من حيث املبدأ نحن ال ننكر وجود 

  . لكنها ارتكبت حماقة وجريمة اسمها االنقالب، فاذا ما تراجعت عنه، نعود للكالم معها
  

  . ـ نحن لدينا معلومات انهم يلتقون مع اسرائيل.. اعلنت ان حماس تلتقي مع االسرائيليين* 
  هل هذه االتصاالت سياسية ام اجرائية؟ * 
  . بس انا اعرف ان هناك اناسا من حماس يلتقون مع اسرائيليين. لن احتدث يف ذلك، عليهم هم ان يقولوا ـ ال

  
  هل تتحدث يف هذا الصدد عن قيادات يف حماس؟ * 

  . ـ نعم قيادات يف حماس
  

  . ا احلركةفما هو السبيل للخروج من حالة الهزال التي تعيشه. ثمة اجماع داخل حركة فتح على ان الوضع مهلهل* 
اآلن هناك استنهاض . ـ كانت حركة فتح تعيش فعال حالة من الفوضى، وهذا ما ادى اىل خسارتها يف االنتخابات

يف قلب غزة هناك انتخابات الستكمال االنتخابات الداخلية يف فتح . وهذا االستنهاض له اوجه كثيرة. يف احلركة
  . يف اكثر من مكان يف غزة
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اعضاء جملس ثوري، اضافة اىل  6مرة بيصير فيه حساب يف حركة فتح ويفصل نتيجة ذلك ألول : عزام االحمد(
  ). كادرا بسبب عدم التزامهم بقوائم فتح يف االنتخابات 75حوايل 

  ).كل من مل يلتزم فصل: ابو مازن(
   

مدينة اريحا ما دمنا نتحدث عن احلساب والعقاب، سمعت تعليقات من داخل فتح عن احملاكمات التي تمت يف * 
  ... لعدد من الضباط والعناصر بتهمة التقصير يف املواجهات مع حماس، تقول انكم قطعتم الذيل وتركتم الرأس

  .. واللجان شغالة. ـ كل من قصر عوقب بطريقة او بأخرى من دون الدخول بالتفصيل
  ).هناك جلنة اخرى تستكمل التحقيقات: عزام االحمد(
   

مد دحالن هو الذي حمل جزءا كبيرا من املسؤولية يف التقصير وفق النتائج التي توصلت هل يمكن القول ان حم* 
  اليها جلنة التحقيق؟ 

انا قلت ان الكل عوقب وال اريد اخلوض يف . هنا حتاول ان تدخلنا بالتفاصيل. ـ ال اريد اخلوض يف التفاصيل
  . االسماء

  
  . ادات كبيرة ستحاسب على التقصير يف غزةافهم من كالمكم ان اناسا آخرين أو بالتحديد قي* 

  . ـ احملاكمات شغالة
اشيع يف اسرائيل انكم رفضتم طلبا اميركيا بتعيين حممد دحالن، عضو اجمللس الثوري الذي ادانته جلنة * 

  التحقيق يف احداث غزة بالتقصير، نائبا لكم؟ 
  .لرجل مني ذلكمل يطرح علي هذا املوضوع كما مل يطلب ا. ـ هذا كالم غير صحيح

   
  فهل ثمة مصداقية لهذه االشاعات؟ .. ثمة اشاعات يتداولها الكثير عن قرب تغيير حكومة سالم فياض* 

نحن ندرس الوضع القانوين حلكومة تسيير االعمال ولكننا ال نفكر . ـ يف الوقت احلايل ال يوجد شيء من هذا القبيل
  . ن تكون احلكومة احسن مما هي عليهولكننا يف اطار البحث يف ا. يف التغيير حاليا

  
  هل يمكن ادخال وجوه من فتح يف احلكومة؟ * 

  . ـ ال نقاش يف هذا املوضوع
  ). ال يمكن االستمرار يف حكومة تسيير االعمال اىل ما ال نهاية: عزام االحمد(
  

ما مدى ... اميركية نقل على لسان سالم فياض القول يف اجتماع اال فضل لفلسطيني علي، فانا جئت بتذكرة* 
  صحة مثل هذه االشاعات؟ 

  . ـ هذه اشاعات مغرضة لن اقبل ان اخوض فيها
  

  .. يف موضوع الرئاسة* 
  ما لها؟ .. ـ الرئاسة

  
هل سيرشح ابو مازن نفسه : قبل عام بالتمام والكمال ويف نفس هذا املكتب طرحت عليك سؤاال سأكرره اآلن* 

  النه اكثر من مرة انه لن يفعل ذلك؟ للرئاسة للمرة الثانية رغم اعــ
  

فرشحت نفسي .. فتح وافقت علي ومنظمة التحرير الفلسطينية وافقت علي.. ـ انا كيف رشحت نفسي يف املرة االوىل
  . اذاً فتح هي التي ستحدد مرشحها. وخاض االنتخابات ضدي ستة اشخاص

  هل هذا يعني ان ابو مازن سيقبل بقرار فتح؟ * 
  

  . ةـ مئة باملئ
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  .. يعني ذلك ان ابو مازن سيرشح نفسه للمرة الثانية* 
  . كما قلت ان القرار بيد فتح وهي التي تقول فالنا، عندئذ نتفق. الوقت مبكر للحديث عن هذه املواضيع) مبتسما(ـ 
  ). وبالتنسيق مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية: عزام االحمد(
  

هذه .. ـ حول خطة دايتون يف قطاع غزة). ضو اللجنة املركزية حلركة فتحع(بالنسبة لتصريحات هاين احلسن * 
  . تصريحات ال اساس لها من الصحة اطالقا

  ). طلب من االحمد ان يكمل القصة(
للمعلومات فقط ان حكومة الوحدة الوطنية برئاسة اسماعيل . هاين اعتذر عن تصريحاته واعترف بخطئها: االحمد(

  ). ايتون، ووقع عليها هنية شخصياهنية وافقت على خطة د
  ). واكثر من هيك بل كلف بتنفيذها: ابو مازن مقاطعا(
وهذه . ، وهنية كلفنا مع االجهزة بتنفيذ اخلطة)باعتباره كان نائبا لرئيس الوزراء يف حكومة الوحدة(انا، : االحمد(

  ).اخلطة موجودة ويمكن تزويدك بنسخة منها
   

  . اال يف موضوع غالء االسعار وارتفاع اسعار السلع االساسية ال حديث للناس يف الشارع* 
يا سيدي الوضع االقتصادي عندنا . دوالرا 96سعر برميل النفط .. ـ مشكلة ارتفاع االسعار موجودة يف كل العامل

زة اما يف غ. يوجد عندنا شوية نهوض اقتصادي هناك عدد من املشاريع يتقدم. لسه افضل بكثير من أي مكان اخر
مع ذلك فاننا بالنسبة لغزة ملتزمون بتزويد شعبنا بكل ما يحتاجه من . فالوضع سيئ فيها لالسباب التي تعرفها

وهذا . ونضغط على اجلانب االسرائيلي باستمرار من اجل فتح املعابر. االساسيات من مواد غذائية وطبية وغيرها
  . واجبنا

  
لوضع مؤملا ملا آلت اليه االوضاع هناك السيما التغلغل االستيطاين زرت القدس السيما البلدة القديمة ووجدت ا* 

االسرائيلي فيها وكذلك االوضاع االقتصادية التي أدت يف بعض االحيان لتسريب االراضي للمنظمات 
  ما الذي تفعلونه لرفع هذه املعاناة؟ .. االستيطانية

احداها للنهوض ) ذي حضر جزءا من االجتماعال(ـ بالنسبة للقدس هناك جلان يترأس اخونا رفيق احلسيني 
وال . لكن القدس ككل، أي القدس الشرقية، فهي عاصمتنا. باوضاع القدس االجتماعية واالقتصادية واالنسانية

اما موضوع املستوطنات . فهي لنا 1967انا احتدث عن القدس الشرقية التي احتلت عام . تراجع عن هذا احلكي
  فيناقش ضمن ملف احلدود
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