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  1974الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 
 

  احملتويات
  

  القسم األول 
  قضية فلسطين على صعيد الشعب الفلسطيني وتنظيماته

  الفصل األول
  

  صفحة    
  3  حركة املقاومة الفلسطينية  
   فاطمة املانع 

  4  موقف فصائل املقاومة من القضايا الرئيسية املطروحة :   أوالً 
  4  " فتح"رير الوطني الفلسطيني أ ـ حركة التح 
  9  ب ـ منظمة طالئع حرب التحرير الشعبية ـ قوات الصاعقة  
  12  ج ـ اجلبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين  
د ـ اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة، جبهة التحرير  

  لسطينيالعربية، جبهة النضال الشعبي الف
  

17  
  21  اجمللس الوطني الفلسطيني والعالقات الفلسطينية الداخلية:   ثانياً 

  21  أ ـ التهيئة لعقد الدورة الثانية عشرة للمجلس  
  23  ب ـ انعقاد الدورة 
  24  ج ـ البيان السياسي 
  24  د ـ البرنامج السياسي املرحلي  
  26  هـ ـ اللجنة التنفيذية اجلديدة  
  26  الفعل العربية على قرارات الدورة الثانية عشرة للمجلس و ـ ردود 
  27  الفلسطيني " الرفض"ز ـ ردود الفعل الفلسطينية وبروز  

  29  منظمة التحرير الفلسطينية يف مواجهة أحداث السنة :   ثالثاً 
  30  أ ـ فصل القوات على اجلبهة املصرية 
  32  ب ـ رفع حظر النفط 
  33  اجلبهة السوريةج ـ فصل القوات على  
  34  د ـ مسألة تمثيل الشعب الفلسطيني 
  42  هـ ـ العالقات الفلسطينية ـ اللبنانية 

  45  العالقات الفلسطينية الدولية :   رابعاً 
  49  منظمة التحرير الفلسطينية يف األمم املتحدة   

  52  ئيلية النشاط العسكري ملنظمة التحرير الفلسطينية وردود الفعل اإلسرا:   خامساً 
  52  أ ـ املدلول السياسي 
  54  ب ـ بيان بالعمليات 
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  56  ) 1974نيسان ـ أبريل ـ  11" (كريات شمونة"عملية اخلالصة ) 1( 
  56  )1974أيار ـ مايو ـ  15" (معالوت"عملية ترشيحا ) 2( 
  57  )1974حزيران ـ يونيو ـ  13" (كيبوتس شامير"عملية أم العقارب ) 3( 
  57  )1974حزيران ـ يونيو ـ  24(ة نهاريا عملي) 4( 
  57  )1974تشرين الثاين ـ نوفمبر ـ  19" (بيت شان"عملية بيسان ) 5( 
  57  )1974كانون األول ـ ديسمبر ـ  11" (حين"عملية سينما ) 6( 

  57  ج ـ عمليات إسرائيل االنتقامية 
  59  االحتادات واملنظمات اجلماهيرية الفلسطينية :   سادساً 

  
  الفصل الثاين

  
  66   1967أوضاع العرب يف املناطق احملتلة قبل  
   عبد الوهاب وهب الله 

  67  األوضاع االجتماعية واملعيشية والصحية :   أوالً 
  67  أ ـ اجملالس البلدية 
  70  ب ـ التعليم 
  71  ج ـ العرب يف جمال القضاء  
  72  د ـ الوضع االقتصادي 

  72  يست التمثيل يف الكن:   ثانياً 
  76  أشكال النضال:   ثالثاً 

  
  الفصل الثالث

  
  82   1967أوضاع العرب يف املناطق احملتلة بعد  
   عبد احلفيظ حمارب 

  82  سياسة االستيطان والضم:   أوالً 
  83  أ ـ مصادرة األراضي العربية واستمالكها  
  84  ب ـ تنشيط االستيطان املديني 
  85  ةج ـ حماوالت االستيطان الفاشل 
  87  د ـ ضم القدس واالنتخابات البلدية فيها 

  88  الوضع االقتصادي ـ االجتماعي:   ثانياً 
  88  "اجلسور املفتوحة"أ ـ سياسة  
  89  ب ـ القوة العاملة 
  92  ج ـ التجارة اخلارجية 

  95  مقاومة االحتالل:   ثالثاً 
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  القسم الثاين 
  قضية فلسطين يف اجملال العربي

  لالفصل األو
  
  105  العمل اجلماعي العربي 
   جورج خوري نصر الله 

  105  مؤتمرات القمة العربية واألجهزة املتفرعة عنها :   أوالً 
  105  أ ـ جملس الدفاع العربي املشترك 

  105  االجتماع االستثنائي األول) 1( 
  106  االجتماع االستثنائي الثاين) 2( 
  107  اجتماع رؤساء األركان) 3( 

  108  مؤتمرات القمة العربية  ب ـ 
  108  مؤتمر اجلزائر الرباعي) 1( 
  109  مؤتمر القمة العربي السابع) 2( 

  115  جامعة الدول العربية :   ثانياً 
  115  أ ـ اجتماعات جملس اجلامعة 

  115  دورة االنعقاد العادي احلادية والستون) 1( 
  117  دورة االنعقاد العادي الثانية والستون) 2( 

  118  ب ـ الشؤون اإلعالمية 
  118  جملس وزراء اإلعالم العرب 
  120  ج ـ الشؤون االقتصادية 

  120  مؤتمرات وزراء النفط العرب) 1( 
  122  مؤتمر ضباط اتصال املكاتب اإلقليمية ملقاطعة إسرائيل) 2( 

  124  د ـ مؤتمر املشرفين على شؤون الفلسطينيين يف الدول العربية املضيفة  
  125  العمل اجلماعي الشعبي :   ثالثاً 

  125  اجلبهة العربية املشاركة يف الثورة الفلسطينية   
  125  الدورة العادية لألمانة العامة) 1( 
  126  املؤتمر الثاين للمجلس العام) 2( 

  
  الفصل الثاين

  
  129  الدول العربية 
   فاطمة املانع 

  129  اململكة األردنية الهاشمية:   أوالً 
  129  أ ـ التحرك السياسي من أجل فك االرتباط على اجلبهة األردنية ـ اإلسرائيلية 
  134  ب ـ املوقف من التمثيل السياسي للشعب الفلسطيني  
  138  ج ـ اإلجراءات األردنية بعد مؤتمر القمة العربي يف الرباط  
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  140  اجلمهورية التونسية:   ثانياً 
  142  الديمقراطية الشعبية  اجلمهورية اجلزائرية:   ثالثاً 
  144  دولة اإلمارات العربية املتحدة:   رابعاً 

  146  اململكة العربية السعودية:   خامساً 
  149  جمهورية السودان الديمقراطية:   سادساً 
  151  اجلمهورية العربية السورية:   سابعاً 

  151  أ ـ فك االرتباط 
  155  باملقاومة  ب ـ املوقف من القضية الفلسطينية والعالقات 
  157  ج ـ مؤتمر جنيف والتسوية الشاملة 

  159  اجلمهورية العراقية:   ثامناً 
  159  أ ـ املوقف من التسوية السياسية 
  162  ب ـ املوقف من التحرك السياسي للثورة الفلسطينية  

  164  دولة الكويت:   تاسعاً 
  166  اجلمهورية اللبنانية:   عاشراً 

  166  تسوية السياسية يف املنطقةأ ـ املوقف من ال 
  169  ب ـ التحرك إزاء االعتداءات اإلسرائيلية 
  175  ج ـ العالقات اللبنانية الفلسطينية وتطوراتها على الساحة اللبنانية 

  177  اجلمهورية العربية الليبية:   حادي عشر
  181  جمهورية مصر العربية:   ثاين عشر

  181  يةأ ـ فك االرتباط واملساعي السلم 
  185  ب ـ املوقف من املقاومة الفلسطينية ومطاليبها خالل املساعي السلمية 

  188  اململكة املغربية:   ثالث عشر
  189  اجلمهورية العربية اليمنية:   رابع عشر

  190  جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية  خامس عشر
  

  القسم الثالث
  األوضاع السياسية واالقتصادية - إسرائيل 

  لفصل األولا
  
  199  احلكومة  
   سمير جبور 

  199  تركيب احلكومة :   أوالً 
  199  أ ـ حكومة جولدا مئير 
  201  ب ـ استقالة حكومة جولدا مئير 
  202  ج ـ حكومة يتسحاق رابين 

  202  اختيار رابين)  1( 
  203  تأليف احلكومة) 2( 
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  205  د ـ اخلطوط األساسية لبرنامج حكومة يتسحاق رابين 
  207  املواقف من القضايا اخلارجية:   ثانياً ً 

  208  أ ـ اتفاق فصل القوات مع مصر 
  209  ب ـ اتفاق فصل القوات مع سورية 
  213  ج ـ زيارة رئيس الواليات املتحدة للمنطقة 

  216  املواقف من املقاومة الفلسطينية ونشاطاتها:   ثالثاً 
  216  أ ـ عملية كريات شمونة 
  217  معالوت ب ـ عملية 
  218  ج ـ عملية نهاريا 
  219  د ـ اعتداء إسرائيل على موانىء جنوبي لبنان 
  220  هـ  ـ تقرير جلنة حوريف 
  220  و ـ عملية بيت شان 
  221  ز ـ قرارات اجلمعية العامة التابعة لألمم املتحدة 

  223  املواقف من القضايا الداخلية:   رابعاً 
  223  ديأ ـ تأزم الوضع االقتصا 
  224  ب ـ حماولة االستيطان يف سبسطية 
  225  "احتاد وطني"ج ـ املطالبة بتأليف حكومة  

  
  الفصل الثاين

  
  229  األحزاب السياسية  
   مها بسطامي 

  229    مقدمة
  232  )التجمع العمايل(املعراخ :   أوالً 

  232  ) رايف+ احدوت هعفوداه + ماباي (أ ـ حزب العمل اإلسرائيلي  
  232  أزمة القيادة وتأليف حكومة مئير)  1( 
  234  تقرير جلنة اجرانات األويل وانعكاساته على حزب العمل) 2( 
  235  تكليف رابين تأليف احلكومة ومغزى ذلك)  3( 
  237  املسألة الفلسطينية يف أوساط حزب العمل) 4( 
  237  االستيطان يف الضفة الغربية، وقضايا أخرى) 5( 

  238  )حزب العمال املوحد(مابام  ب ـ حزب 
  240  جمموعة األحزاب اليمينية:   ثانياً 

  240  )التكتل(أ ـ ليكود  
  242  حيروت)  1( 
  242  األحرار) 2( 
  243  القائمة الرسمية)  3( 
  243  املركز احلر) 4( 
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  243  ب ـ األحرار املستقلون 
  244  األحزاب الدينية:   ثالثاً 

  244  )الديني القومي احلزب(أ ـ املفدال  
  246  )اجودات يسرائيل وبوعايل اجودات يسرائيل(ب ـ اجلبهة الدينية التوراتية  

  246  األحزاب الشيوعية:   رابعاً 
  246  )احلزب الشيوعي اإلسرائيلي(أ ـ ماكي  

  247  )القائمة الشيوعية اجلديدة(ب ـ راكح       
  247  جتمعات وأحزاب أخرى:   خامساً 

  247  حقوق املواطنأ ـ حركة  
  247  ب ـ الفهود السود      

  248  ج ـ حركات جديدة  
  

  الفصل الثالث
  

  251  األوضاع االقتصادية  
   الياس صنبر. د 

  252  1974بعض سمات االقتصاد اإلسرائيلي العامة سنة :   أوالً 
  252  أ ـ السكان العاملون والوضع اإلجمايل للعمالة والتشغيل 

  255  طاقةب ـ مشكالت ال     
  255  ج ـ عبء اإلنفاق العسكري وزيادة التعبئة  

  257  د ـ التضخم     
  257  القطاعات االقتصادية اخملتلفة وميزان املدفوعات:   ثانياً 

  257  أ ـ الزراعة 
  260  ب ـ الصناعة     

  261  ج ـ التجارة اخلارجية  
  264  د ـ ميزان املدفوعات اإلسرائيلي     

  264  ابات امليزان اجلاريةعلى مستوى حس)  1( 
  265  على مستوى حسابات رأس املال) 2( 

  266  سياسة احلكومة على صعيد امليزانية:   ثالثاً 
  268  سياسة احلكومة االقتصادية:   رابعاً 

  268  1974) يوليو(أ ـ اإلجراءات التي تبنتها حكومة رابين يف تموز  
  269  1974) نوفمبر(ب ـ إجراءات تشرين الثاين      
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  القسم الرابع
  إسرائيل ـ الشؤون العسكرية

  الفصل األول
  

  275  املؤسسة والعقيدة العسكرية 
   رياض األشقر 

  275  تطوير املؤسسة العسكرية:   أوالً 
  275  أ ـ   أزمة القيادة والتغييرات يف املناصب  
  284  ب ـ  التغييرات يف وزراة الدفاع 
  286  ج ـ  الطاقة البشرية 
  287  د ـ استدعاء االحتياط 
  288  هـ ـ  صيانة املعدات 
  288  و ـ النفقات العسكرية 

  289  العقيدة العسكرية واملذاهب القتالية:   ثانياً 
  290  أ ـ الضربة الوقائية 
  290  ب ـ  جتنب املفاجأة 
  291  ج ـ  جتميد نظرية الردع 
  292  د ـ التحصين واخلطوط الدفاعية 
  294  املذاهب والقدرات القتاليةهـ ـ تطوير  

  296  احتماالت حرب جديدة، واالستعداد لها، وشكلها:   ثالثاً 
  296  أ ـ احتماالت حرب جديدة 
  298  ب ـ  قدرة اجليش اإلسرائيلي على خوض حرب جديدة 
  298  ج ـ  شكل احلرب اجلديدة وأهدافها 
  301  د ـ إمكان اللجوء إىل اخليار الذري  

  
  ثاينالفصل ال

  
  305  معارك االستنزاف وفصل القوات  
   رياض األشقر 

  305  اجلبهة املصرية:   أوالً 
  305  أ ـ معارك االستنزاف 
  306  ب ـ  اتفاق فصل القوات 

  310  اجلبهة السورية:   ثانياً 
  310  أ ـ معارك االستنزاف     

  310  )مارس(آذار  11حتى ) يناير(كانون الثاين  1من : املرحلة األوىل)  1( 
  311  حتى األسبوع األخير منه) مارس(آذار  12من : املرحلة الثانية) 2( 
  312  )مايو(أيار  31حتى ) مارس(من األسبوع األخير من آذار : املرحلة الثالثة)  3( 
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  318  ب ـ اتفاق فصل القوات     
  

  الفصل الثالث
  

  323  الصناعة العسكرية وتطوير األسلحة 
   رياض األشقر 

  323  دعم جديد للصناعة العسكرية:   أوالً 
  324  نشاط املؤسسات الصناعية العسكرية:   ثانياً 

  324  .)إ. ع. ص(أ ـ   مؤسسة الصناعات العسكرية اإلسرائيلية  
  326  .)إ. ط. ص(ب ـ  شركة صناعة الطائرات اإلسرائيلية  

  326  طائرات عرافا)  1( 
  326  طائرات وستويند) 2( 
  327  ريخ جبريئيلصوا)  3( 
  327  طائرات بوينج) 4( 
  328  األوضاع املالية والطاقة البشرية)  5( 

  328  ج ـ الصناعات اإللكترونية 
  329  أسلحة جديدة:   ثالثاً 

  
  الفصل الرابع

  
  332  سباق التسلح  
   هشام عبد الله 

  332  التسلح اإلسرائيلي:   أوالً 
  336  التسلح العربي:   ثانياً 

  
  اخلامس  القسم

  قضية فلسطين يف اجملال الدويل وعالقات إسرائيل اخلارجية
  الفصل األول

  
  345  الواليات املتحدة األميركية  

   مروان بحيري. د 
  345    مقدمة

  346  ـ إدارة نيكسون وكيسنجر للسياسة اخلارجية 
  347  مـ املفهوم األميركي لدبلوماسية اخلطوة فاخلطوة، ومقاصد إسرائيل يف السال 
  348  ـ قانون املساعدات اخلارجية األميركي 

  348  دبلوماسية فصل القوات وزيارة نيكسون ملنطقة الشرق األوسط :   أوالً 
  348  أ ـ   اتفاق فصل القوات يف سيناء 
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  352  ب ـ  اتفاق فصل القوات يف اجلوالن 
  361  ج ـ  زيارة الرئيس نيكسون للمنطقة 

  365  يةاألبعاد النفط:   ثانياً 
  365  أ ـ  ستراتيجية الربط العربية والرد األميركي 
  367  التهديد بالتدخل العسكري: 1974ب ـ  التوتر يف الربع األخير من سنة  

  371  األردن ومنظمة التحرير الفلسطينية: صعاب إدارة الرئيس فورد:   ثالثاً 
  371  أ ـ   اجلمود بالنسبة إىل فصل القوات على اجلبهة األردنية 
  373  التردد واحليرة: ب ـ  الواليات املتحدة ومنظمة التحرير الفلسطينية 

  374  ـ املرحلة األوىل ـ مرحلة التردد 
  374  ـ املرحلة الثانية ـ مرحلة التراخي 
  377  ـ املرحلة الثالثة ـ مرحلة االعتكاف والبلبلة التي تلت املؤتمر 
  381  األمم املتحدةـ املرحلة الرابعة ـ ياسر عرفات يف  

  383  جماعة الضغط تمارس نشاطها ـ قضيتا روكفلر وبراون:   رابعاً 
  383  املرشح ملنصب نائب الرئاسة ـ نيلسون روكفلر" استجواب"أ ـ    
  385  ب ـ  حادثة اجلنرال براون 

  387    خاتمة
  

  الفصل الثاين
  

  392  دول أوروبا الغربية  
   رجينا شريف. د 

  392    مقدمة
  393  أملانيا االحتادية:   أوالً 

  398  فرنسا:   ثانياً 
  401  بريطانيا:   ثالثاً 
  404  إيطاليا:   رابعاً 

  405  الدول األخرى:   خامساً 
  406  احلوار العربي ـ األوروبي:   سادساً 
  408    خاتمة

  
  الفصل الثالث

  
  410  االحتاد السوفييتي وأوروبا الشرقية  

   سامي مسلم. د 
  410    مقدمة

  411  التسوية يف ضوء عالقات االحتاد السوفييتي الدولية :   أوالً 
  411  أ ـ  العالقات السوفييتية ـ األميركية 



10 
 

  415  ب ـ العالقات السوفييتية ـ الفرنسية                  
  416  العالقات السوفييتية ـ املصرية :   ثانياً 

  416  ـ فصل القوات يف سيناء وزيارة السيد إسماعيل فهمي األوىل ملوسكوأ                   
  418  ب ـ توتر العالقات واحلمالت اإلعالمية  
  420  ج ـ تقلبات العالقات  

  424  العالقات السوفييتية ـ السورية:   ثالثاً 
  427  العالقات السوفييتية ـ الفلسطينية:   رابعاً 

  430  هجرة اليهود السوفييت:   خامساً 
  433  الدول االشتراكية األخرى والقضية الفلسطينية:   سادساً 

  433  أ ـ رومانيا                  
  434  تسوية األزمة) 1( 
  434  انيا بإسرائيلعالقة روم) 2( 
  435  عالقة رومانيا بمنظمة التحرير الفلسطينية) 3( 

  436  ب ـ  يوجسالفيا                  
  437  ج ـ بلجاريا                  
  437  د ـ هنجاريا                  
  437  هـ ـ أملانيا الديمقراطية                  

  
  الفصل الرابع

  
  441  الدول اآلسيوية  

   أنور احلق أحدي 
  442  الدول الرئيسية :   أوالً 

  442  أ ـ اليابان                  
  444  ب ـ الصين                  
  446  ج ـ الهند                  
  448  د ـ إيران                  

  450  الدول ذات الدور الثانوي :   ثانياً 
  450  أ ـ الدول اإلسالمية                  

  453  ب ـ الدول التي تعطف نوعاً ما على إسرائيل  
  456  ثورية  ج ـ دول وكيانات آسيوية  

  
  الفصل اخلامس

  
  460  الدول اإلفريقية  

   سامي مسلم. د 
  460    مقدمة
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  460  أزمة النفط يف العالقات العربية ـ اإلفريقية:   أوالً 
  460  أ ـ مطاليب الدول اإلفريقية                  
  461  ب ـ اجتماع منظمة الوحدة اإلفريقية                  

  462  إنشاء صندوف التنمية العربي إلفريقيا وردود الفعل) 1( 
  462  االعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية) 2( 

  463  إىل إفريقيا" مد اجلسور"إسرائيل وحماولة :   ثانياً 
  466  إسرائيل وجنوب إفريقيا:   الثاً ث

  468  مواقف الدول اإلفريقية من القضية الفلسطينية:   رابعاً 
  468  يني لشرقي إفريقيا أ ـ  زيارة وفد فلسط 
  469  ب ـ نيجيريا والسماح بافتتاح مكتب ملنظمة التحرير الفلسطينية  
  469  ج ـ أوجندا والقضية الفلسطينية 
  470  د ـ إثيوبيا والقضية الفلسطينية 
  471  هـ ـ زيارة الوفود اإلفريقية للدول العربية 

  
  ل السادسالفص

  
  476  دول أميركا الالتينية  

   رجينا شريف. د 
  

  الفصل السابع
  

  487  احلركة الصهيونية العاملية  
   زياد الترك 

  487    مقدمة
  487  التنظيم الصهيوين:   أوالً 

  487  املنظمة الصهيونية العاملية أ ـ  
  489  ب ـ الوكالة اليهودية والنشاط املايل 
  491  ج ـ املؤتمر اليهودي العاملي 
  491  د ـ نشاط التنظيمات اخملتلفة 

  492  النشاط املؤيد إلسرائيل والصهيونية:   ثانياً 
  493  "الشعب الواحد"أ ـ  نشاطات من أجل  
  493  ب ـ نشاطات ضاغطة 
  494  "رد فعل"ج ـ نشاطات  
  494  د ـ نشاطات من أجل الهجرة 

  495   1973مشكالت احلركة الصهيونية وأثر حرب :   ثالثاً 
  495  أ ـ  الفضائح املالية 
  498  ب ـ مسألة من هو اليهودي؟ 
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  500  ت حول أسس الصهيونيةج ـ تساؤال 
  503  الهجرة :   رابعاً 

  
  القسم السادس

  مم املتحدة والوكاالت املتخصصةالنزاع العربي ـ اإلسرائيلي يف األ
  

  511  النزاع العربي ـ اإلسرائيلي يف األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة  
   صالح الدين الدباغ. د 

  511    مقدمة
  513  اجلمعية العامة :   أوالً 

  513  أ ـ  إدراج قضية فلسطين كبند مستقل يف جدول األعمال  
  520  الالجئين الفلسطينيين ب ـ أوضاع 

  520  تقرير املفوض العام لألونروا) 1( 
  521  تقرير جلنة األمم املتحدة للتوفيق بشأن فلسطين ) 2( 
  522  تقرير األمين العام لألمم املتحدة) 3( 

ج ـ تقرير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية التي تمس حقوق اإلنسان  
  لسكان األراضي احملتلة

  
524  

  527  د ـ أمور أخرى خمتلفة 
  528  جملس األمن :   ثانياً 

  528  أ ـ  الشكوى اللبنانية 
  529  ب ـ  تمديد صالحية قوة الطوارىء التابعة لألمم املتحدة  
  529  ج ـ  إنشاء قوة ملراقبة فصل القوات بين سورية وإسرائيل، وتمديد صالحيتها 

  530  )اليونسكو(منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة :   ثالثاً 
  530  أ ـ  اجمللس التنفيذي 
  530  ب ـ  املؤتمر العام 

  530  القدس) 1( 
  531  املناطق احملتلة) 2( 
  531  حماولة إسرائيل االنضمام إىل اجملموعة اإلقليمية األوروبية) 3( 
  532  لتحرير الفلسطينية عضواً مراقباً قبول منظمة ا) 4( 

  533  جلان ووكاالت متخصصة أخرى:   رابعاً 
  533  أ ـ  جلنة حقوق اإلنسان 
  534  ب ـ منظمة الصحة العاملية 
  534  ج ـ  منظمة العمل الدولية 
  534  د ـ املنظمة الدولية للطيران املدين 
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  الفهـــارس
  

  539  جدول األحداث   
  547  ة فهرست املصادر املثبت  
  551  فهرست اخلرائط واجلداول  
  553  فهرست عام  

  
  
  

 


