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 اآلثار االجتماعية لحرب الفرقان

 ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر حرب الفرقان

 م22/10/2102بتاريخ:  جمعية الصالح بدير البمح
 إعداد الدكتور/ وليد شالش شبير

 رئيس قسم الخدمة االجتماعية

 الجامعة اإلسالمية بغزة –كمية اآلداب 

 مقدمة:

ت قوات االحتالل اإلسرائيمي حربيا عمى م شن2008ن من ديسمبر يوالعشر  اليوم السابع في
 والتي استمرت اثنين وعشرين يومًا اقترف خالليا العدو الصييوني النازي جرائم إبادة قطاع غزة

 الشعب الفمسطيني في قطاع غزة. بحق

 

أطمق عمييا قادُة الجيش الصييوني اسم " الرصاص المصبوب"، ولكن كتائب القسام أطمقت 
مثياًل  اثنان وعشرون يومًا من الحرب اليمجية التي لم يَر شعبنا ليالفرقان" عمييا أسم "معركة ا

واإلجرام، فالطائرات  منذ بداية االحتالل، استنفر خالليا العدو الغاصب كّل آلة الدمار والقتل
والدبابات والمجنزرات تتقدم  الغادرة تغطي سماء غزة وتصبُّ نيران الحقد األعمى عمى شعبنا،

والبوارج الحربية في عرض بحر غزة  العزة التي طردت جحافل الغاصبين من قبل،صوب أرض 
االحتالل والتي طالما تمنى قادة العدو أن  تصوب مدافعيا نحو قمعة الشيداء التي قيرت جبروت

 .البحر يستيقظوا ليروىا وقد غرقت في ىذا

 

الفمسطيني  شعبىذه الحرب، حرب الفرقان، ىي أّول حرب تجري داخل فمسطين بين ال
األمَّة فييا وراء  والصياينة، وىي أوَّل حرب مع الصياينة، يقود زماميا اإلسالميون، وتصطفَّ 

 .رشد وفالح ألمتنا الراية اإلسالمية، فيي بإذن اهلل فاتحة خيـر، وبشارة نصر، وعاقبة

 

 غارات جوية مكثفة:
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التابعة  ة جدًا عمى أغمب المقراتواسعو  جوية مكثفة بدأت قوات االحتالل عدوانـيا بشن غارات
استيداف المقرات التابعة  لوزارة الداخمية، ومواقع كتائب القسام، والفصائل الفمسطينية، إلى جانب

 .لمحكومة لتوقع مئات الشيداء والجرحى

 

 استخدام األسمحة الفتاكة:
القوات الجوية  قامت ستخدمت قوات االحتالل خالل العدوان أنواعًا مختمفة من األسمحة، كماا

الموجية التي يصل وزن الواحدة  والبرية والبحرية التابعة ليا بإطالق آالف الصواريخ والقذائف
 .تفرق بين مدني أو عسكري منيا نـحو ألف كيموغرام، حيث طالت كل شيء في غزة ولم

 

لمعدوان  الثامنستمرار الغارات التي لم تتوقف لياًل أو نيارًا، شنت قوات االحتالل في اليوم ا مع
محاور، من  ىجومًا بريًا حشدت خاللو مزيدًا من قواتـيا واندفعت إلى عمق القطاع من عدة

  .الشمال والجنوب والوسط تحت مظمة من النيران الكثيفة برًا وبحرًا وجواً 

التجمعات السكانية،  وأقدمت قوات االحتالل عمى تقسيم القطاع إلى عدة مناطق، والتوغل نـحو
الجرائم وأعمال القتل الوحشية  مرت تمك القوات عمى مدى قرابة أسبوعين، مقترفة المزيد منواست

  .التي تكشفت فصول بعضيا بعد اندحار العدوان

 

في عدوانيا مختمف  أكدت المؤسسات الحقوقية الفمسطينية والدولية أن قوات االحتالل استخدمت
المدنيين وممتمكاتيم، بـما  لمحظور استخداميا ضدأنواع األسمحة الفتاكة، بما في ذلك األسمحة ا

  .يؤكد تعمد إيقاع األذى في صفوف المدنيين الفمسطينيين

القذائف  -عمى غزة والتي استخدميا االحتالل في حربو –وكان من أبرز األسمحة المحرمة دوليًا 
خمف آثارًا بالغة الخطورة  األمر الذي الفسفورية، والقذائف المغمفة باليورانيوم، والقذائف المسمارية
العدوان عن إبادة جماعية لعائالت  عمى األشخاص والممتمكات عمى حد سواء. كما كشف

 .وغيرىم والداية، وعائمة ريان، فمسمطينية بأكمميا، كما حدث مع عائمة السموني،

 
 

 ضحايا الحرب:

 

ين، حيث كان من المدني جريح، غالبيتيم من 5500شييد، و 1500حوالي  الحرب ضحاياومن 
لمتوثيق ومالحقة مجرمي الحرب  امرأة، وبـحسب المجنة المركزية 111طفاًل، و 318بين الشيداء 

استيدف العدوان جميع مناحي الحياة  الصياينة ، التي شكمتيا الحكومة بعد الحرب مباشرة، فقد
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التجارية، من الحكومية والصحية والشركات  في قطاع غزة، حيث لم تسمم المساجد والمؤسسات
( 1191616551363في شتى مناحي الحياة )  القصف والتدمير، وبمغت قيمة الخسائر الكمية

  .دوالر

 

 تدمير الوحدات السكنية:

سكنية بين دمار  ألف وحدة 50وأظيرت إحصاءات المجنة، أن قوات االحتالل دمرت أكثر من 
 وقدرت تكمفتياوحدة سكنية بشكل كمي  3169كمي وجزئي وأضرار، حيث دمرت 

 وحدة سكنية بشكل جزئي قدرت تكمفتيا 47484دوالر، في حين دمرت   (134,146,749)
  .دوالر. كما طال التدمير آالف الدونمات الزراعية ( 66,702,499)

 

 تدمير المساجد:

األوقاف والشئون  لم تسمم المساجد من العدوان الصييوني، فقد طال القصف بـحسب وزارةو 
 124مسجدًا دمر جزئيًا، و 55مسجدًا دمر كميًا،  45مسجدًا في القطاع ، منيا  224الدينية 

والعقارات التي تخدم ىذا القطاع  من المرافق 10مسجدًا أصيب بضرر طفيف، باإلضافة إلى 
  .مرافق ضرر جزئي 7مرافق بشكل كامل،  3حيث تضررت

 
 

 :قابرتدمير الم

 

حيث أدى القصف  برىم من عنجيية المحتل وعدوانو،ولم يسمم كذلك الشيداء والموتى في مقا
 3مقابر،  5تم قصف  الصييوني لممقابر إلى نبش القبور وتناثر الجثث واألشالء خارجيا. وقد

 .واحدة في محافظة خانيونس منيا في محافظة عزة، ومقبرة واحدة في محافظة الشمال، ومقبرة

 

 تدمير المدارس:

 

مدارس  7التربية والتعميم العالي ) مدرسة من مدارس وزارة 181 كما استيدف العدوان الصييوني
مدرسة تابعة  36جزئية(، كما تضررت  مدرسة أصيبت بأضرار 174أصيبت بأضرار كمية، 

  .جامعات، وكميتان 4روضة أطفال، و  67مدارس خاصة، و  5لموكالة، و
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 تدمير المؤسسات العامة في مجال الخدمة االجتماعية:

منيا  7لمتدمير،  من المؤسسات والمراكز العاممة في مجال الخدمة االجتماعية 42 كما تعرضت
الدولية، باإلضافة إلى  مركز ومؤسسة أىمية1 ومركز واحد يتبع لوكالة الغوث 34مراكز حكومية، 

  .مؤسسة أىمية وجمعية خيرية مدنية لمتدمير 27تعرض 

 

 تدمير المؤسسات الصناعية:

 

منيا  178 منشأة صناعية، 236وفق المؤسسات الحقوقية، عمى تدمير كما أقدم االحتالل 
ىذه  %(، وتعمل25منشأة أخرى أصيبت بأضرار جزئية ) 58%(، و75دمرت بشكل كمي ) 

  .المنشآت في مختمف األنشطة الصناعية

 

 تدهور الجوانب اإلنسانية للسكان:

ية، تدىورت خالليا مختمف جوانب كارث وشيد قطاع غزة، خالل فترة العدوان، أوضاعًا إنسانية
مميون فمسطيني يقطنون  115حياة نـحو  الحياة لمسكان عمى نحو غير مسبوق، تعرضت خالليا

  .غزة إلى خطر حقيقي، ىدد حياتـيم بصورة جماعية

األساسية والغذائية، حيث  وشيدت غزة أثناء الحرب نقصًا حادًا بل نفاذًا في كثير من المواد
  .احتياجاتـيم الغذائية ائيًا كارثيًا، عجز خاللو السكان الحصول عمىشيدت وضعًا غذ

 

 تصدي المقاومة للعدوان الصهيوني:

الفمسطينية لمعدوان  عمى الرغم من حجم الدمار وكثافة النيران الصييونية، تصدت المقاومة
لقسام عن ا أعمنت كتائب الصييوني ، ونـجحت وعمى رأسيا كتائب القسام في صد العدوان، فقد

مناطق ألول مرة تصميا  ىب" والتي توسعت أثناء الحرب و شممتحممة "بقعة الزيت الال
لى مغتصبة التي تبعد  "كريات مالخي" الصواريخ الفمسطينية حيث وصمت إلى بئر السبع ، وا 

مطار العمق الصييوني  50عن غزة حوالي  كيمو مترًا ، وىي أبعد نقطة تصل ليا الصواريخ ، وا 
قسام من قصف صييوني المستمر، وتمكنت كتائب الالصواريخ، رغم أجواء القصف ال بمئات
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 حتسريم" وىي اكبر قاعدة جوية في المنطقة الجنوبية وىذه القاعدةالجوية الصييونية " القاعدة
 . الجوية التي تنطمق منيا الطائرات الحربية لشن الغارات عمى قطاع غزة

 

دعوة حكومتيم إلى  بعض الكتاب و الساسة الصياينة إلى تجعم اتساع بقعة الزيت القسامية
الصواريخ ، فقد أشار يوسي  لمطر "ابرام تيدئة مع حماس خوفا من عدم احتمال "الجبية الداخمية

الصياينة عمى احتمال صواريخ القسام التي  بيمين في "إسرائيل اليوم" إلى عدم قدرة المغتصبين
الوقت أن حركة حماس ال تخاف، وقال: "ىنا  في ذات الزالت تمطر عمى رؤوسيم، ومؤكدا

 الصواريخ عمى النقب الغربي ونصمت؟ ىل ندع نطرح سؤال ماذا نفعل ؟ ىل نحتمل مطر
إلى إبرام تيدئة مع حماس بدال من  حماس" تعتقد أننا نخافيا؟ كال"، داعيا الحكومة الصييونية"

 ."العنف"، حسب تعبيره

 

 ة في تقديم خدماتها للناس:مواصلة الحكومة الفلسطيني

 

الظروف، وعمى الرغم من  أما الحكومة الفمسطينية في غزة، فقدمت نموذجًا فريدًا لمعمل في أقسى
استيداف المقرات األمنية والشرطة  استيداف االحتالل لكافة مظاىرىا األمنية والمدنية؛ عبر

سعيد صيام، وكذلك استيداف  الشييد القائد وعناصرىا، بـما في ذلك اغتيال وزير الداخمية
أن الحكومة واصمت عمميا بطريقة استثنائية في ضبط  الوزارات المدنية والمقرات الحكومية، إال

  .الوضع في القطاع

اإلعالمية  ت في رعاية الوضع الصحي واإلغاثي، ودفع الرواتب، وتوجيو المعركةحكما نـج
قوية ومؤثرة،  باقتدار كبير، برز فيو رئيس الوزراء إسماعيل ىنية، الذي وجو عدة خطابات
أجمع المراقبون  ليعكس فشل االحتالل في القضاء عمى حركة "حماس" وحكومتيا في غزة، الذي

  .باتت أقوى وأكثر احتضانًا من الجماىير الفمسطينية -حماس–أنـيا 

دف من أىدافو الُمعمنة ، تحقيق أّية ى حتالل الصييوني فشاًل ذريعًا فينتيت الحرب بفشل االا
 19/1/2009 الجيش الصييوني بتاريخ سطوري لممقاومة الفمسطينية ، وقد أعمناوبصمود 

جانب واحد ، في حين واصمت المقاومة  نتياء العمميات العسكرية مناسحب قواتو تدريجيًا و 
 .الصييونية المدنإطالق صواريخيا تجاه البمدات و 
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  : لمحرب عمى غزة االجتماعية اآلثار
  االت، وليست محصورة في مجال واحد.وىذه اآلثار تتوزع عمى مجموعة مج

 
ألدركنا عمق التأثير الذي أحدثتو ىذه الحـرب عمـى إيمـان األفـراد الـذين  المجال العقديولو أخذنا 

يرتسـم عمـق اإليمـان عمـى محيـا األفـراد، وفـي  تسنى لوسائل اإلعالم مقابمتيم، وااللتقاء بيـم حيـث
مفرداتيم خاصة أولئك الذين فقدوا أحباءىم من األزواج، واألبنـاء، والبنـات، وكافـة األقـارب، حتـى 

السامع، والمشاىد الروح اإليمانية العالية، واالستبشار بالنصـر، وعدالـة  فميسمعمع فداحة الفاجعة 
ه لعبـاده المـؤمنين، ولعـل مـا تكـرر سـماعو احتسـاب مـن فقـدوا القضية، والثقة باهلل فـي تحقيـق وعـد

من األقارب، واألحباء شيداء عند اهلل، وأنيـم فـداء لمـوطن، واألمـة، والـدين، كيـف ال وأن فمسـطين 
بـالد الربـاط إلـى يـوم القيامـة، إن رباطـة الجــأش المخضـب باإليمـان ىـي السـمة البـارزة عمـى أبنــاء 

 . غزة رغم فداحة المصاب وألمو
 

تجمـت فـي عـدة صـور، فاألطفـال الـذين عاشـوا الحـدث، وفقـدوا آبـاءىم،  اآلثار في المجاال العقماي
وىدمت بيوتيم يتساءلون بصورة توحي بـأن تفكيـرىم أكبـر مـن أعمـارىم حيـث يطرحـون التسـاؤالت 
عــــن الــــذنب الــــذي اقترفــــو أقــــاربيم، وأقــــرانيم الــــذين فقــــدوا حيــــاتيم بفعــــل آلــــة الحــــرب الصــــييونية، 

تساءلون وبصـوت مرتفـع عـن المجـرم الـذي فعـل ىـذه األفاعيـل، مـن ىـو؟ ولمـاذا يمـارس عـداءه وي
بسادية ال نظير ليا في التاريخ؟ وما ىي مكوناتـو الثقافيـة التـي تحركـو، وتدفعـو ليـذه الجـرائم التـي 

عـون أن ال مثيل ليا عبر تاريخ اإلنسانية الطويل؟ تساؤالت األطفال األبرياء طبيعية ألنيم ال يتوق
جنســًا ينتمــي لممجموعــة البشــرية يمــارس ىــذه الممارســات، كمــا أن ىــذه التســاؤالت تحــرج العقــالء، 
وتـدفع لمزيـد مـن البحـث، والدراسـة آلليـات تفكيـر العـدو، ولمـاذا يفكـر بيـذه الطريقـة العدائيـة، وىـل 

ة مرضـــية صـــور  أفعالـــو وراءىـــا دوافـــع عقديـــة، أم مصـــالح ماديـــة ودنيويـــة، أم أن األمـــر قـــد يكـــون
 . متجسدة في ىذا الجنس

 
تضـح بصـورة جميـة مـن خـالل مشـاعر التفـاؤل رغـم الـدمار ت ر في المجال النفسي والوجدانيااألث

اليائل والخسارة الفادحة التي لحقت بالناس في أىمييم، وأمواليم، اليأس، والقنوط لم يعـد لـو وجـود 
، وثقافتـــو، وتتضـــح روح القـــوة، لـــدى اإلنســـان الفمســـطيني بغـــض النظـــر عـــن موقعـــو، وعـــن عمـــره

والعزيمــة، واإلصــرار عمــى الكفــاح عمــى وجــوه النــاس ومشــاعرىم. األثــر فــي المجــال النفســي تنــاول 
اتجاىـــات اإلنســـان الفمســـطيني والعربـــي بشـــكل عـــام حيـــال مـــن قـــام بـــالحرب حيـــث خمـــق الكيـــان 

توى الفــــردي، الصــــييوني مناخــــًا يولــــد اتجاىــــات ســــمبية نحــــوه. فــــي المجــــال الميــــاري عمــــى المســــ
واالجتماعي خمقت الحـرب فرصـة لبنـاء الميـارات الفرديـة لتنظـيم الحيـاة اليوميـة، ومواجيـة الحـدث 
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الجسيم، والتكيف معو، وتدبير شؤون الحياة بالشكل الذي يتناسب مع الظروف الصعبة، ومواجية 
 الطوارئ من حاالت قتل، أو إصابات، أو تدمير. 

 
ظيـرت فـي التضـامن، وبـروز روح الجماعـة، والتكـاتف،  الجتماعيعمى المستوى ا اآلثاركمـا أن 

والتعـــاون بـــين الجيـــران، وبـــين أبنـــاء المجتمـــع الفمســـطيني فـــي غـــزة، وىـــذا مـــا ظيـــر فـــي عمميـــات 
اإلسعاف، واإليواء، وتقديم الخـدمات االجتماعيـة، وتقـديم الرعايـة لمـن يسـتحقيا فـي ظـرف الحـرب 

 القاسي. 
 

كل واضـح فـي التغطيـة اإلعالميـة الجيـدة التـي برعـت فـي نقـل الحقـائق برزت بش اإلعالمية اآلثار
 ووضعيا أمام المشاىد في كل أنحاء العالم. 

 
، ثقافــة يمكــن تســميتيا ثقافــة رفــض ثقافااة جدياادة فااي المجااال االجتماااعيكمــا أن الحــرب أفــرزت 

ال واقــع ليــا، وال  القيــر، والظمــم، واإلذالل، ثقافــة تــدرك األمــور كمــا ىــي فــي الواقــع، وليســت أمــاني
جذور، ومع ىذه الحرب، ظيرت مصطمحات جديدة تبعث األمل، وتبرز مصادر القوة في األمـة، 
مصطمحات أصـبحت تتـردد عمـى ألسـنة النـاس وعبـر رسـائل الجـوال، وكافـة الوسـائط. ىـذه الثقافـة 

الحربيـة إال أسقطت مفيوم الدولة التي ال تقير، وذلك أنو، ومع جبـروت العـدو، ومـع قـوة ترسـانتو 
أنو لم يتمكن من إذالل الفمسطينيين الذين ليس لدييم من مقومات القوة المادية إال النـزر البسـيط، 

، وصـواريخ، وقنابـل، وكافـة أنـواع 16والبدائي إذا ما قورن بما لدى العدو الـذي يممـك طـائرات إف
، واسـتبدلتيا بمفـاىيم العـزة، التدمير. لقد خمخمت ىـذه الثقافـة الجديـدة مفـاىيم االستسـالم، وأسـقطتيا

واالنتصار، وطرد العدو، وىزيمتو، عززت ىذه الثقافة أيضًا مفيوم المقاومة، واألخذ بأسباب القوة 
ســـواء كانـــت عســـكرية، أو تعميميـــة، وتربويـــة، أو إعالميـــة، أو اقتصـــادية، وىـــذا مـــا أصـــبح حـــديث 

 لخاصة.الجميع في وسائل اإلعالم، أو في الندوات، أو في المجالس ا
 

 فمسطين القضية المركزية لمعرب والمسممين:
لعــّل أبمــر ثمــرةض تمّخضــت عنيــا )حــرب الفرقــان( فــي غــّزة، ىــي إعــادة القضــية الفمســطينية )القضــية 
ـــة لمســـالم،  ـــة المتيافت ـــة لمعـــرب والمســـممين( إلـــى واجيـــة األحـــداث، وكشـــف حقيقـــة األكذوب المركزي

 وتعزيز ثقافة الجياد والمقاومة.
 

حّقــق الكثيــر مــن عوامــل إحيــاء قضــية المســممين المحوريــة )الفمســطينية(، فــي نفــوس أبنــاء وبــذلك ت
الشعوب العربية واإلسالمية، مع اكتسابيا أىميًة متصـاعدًة بالنسـبة لمشـعوب العالميـة، فيمـا أطمّـت 
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ًا ال المقاومة اإلسالمية حركًة لمتحّرر، ورصيدًا ال ُيستيان بو عمـى طريـق الحريـة والتحريـر، وخيـار 
 يمكن تجاوزه ليذه األمة، إن أرادت االرتقاء إلى مستوى المكانة التي تستحّقيا.

 :لكٍل من الطرفين المتحارَبْيناألهداف المعمنة 
البّد أن نسترجع األىداف المعَمنة لكـلض مـن الطـرفين المتحـارَبْين، ثـم القيـاس عمييـا، والطـرف الـذي 

، ن راقــب )حــرب الفرقــان( وتفاعالتيــاوكــل َمــ، عَتَبــر منتصــراً ه، ييحقــق أىدافــو، وُيفِشــل أىــداَف عــدو  
ســيجد أّن أىــداف العــدّو الصــييونّي المعَمنــة لحربــو العدوانيــة، قــد تالشــت بشــكلض متــدّرجض مــرتبطض مــع 

 نتائج العمميات العسكرية:
 
 أهداف العدّو، ومآالتها:- أ
نيـاء الوضـع فــي غـزة، تمييـدًا إلعـادة الســ-1 مطة الفمسـطينية، وقبـل ذلـك، إزالــة َسـْحق المقاومـة، وا 

 ِخيار الجياد والمقاومة، من باطن الذىنية العربية واإلسالمية.
ــع المقاومــة مــن إطــالق الصــواريخ عمــى البمــدات الصــييونية نيائيــًا، إلعــادة حالــة األمــن -2 ثم:َمْن

 واألمان لممجتمع الصييونّي.
تحقيـــق نســـبةض كبيـــرةض مـــن األمـــن واألمـــان ثم:الَحـــّد مـــن قـــدرة المقاومـــة عمـــى إطـــالق الصـــواريخ، ل-3

 لممجتمع الصييونّي.
ثم:َوْقف إطالق النار مـن جانـبض واحـد، وتالشـي تحقيـق أي ىـدفض مـن أىـداف العـدوان المعَمنـة -4

 قبيل الحرب وخالليا.
 
 أهداف المقاومة، ومآالتها:- ب
 ونّي.َوْقف إطالق النار، وقد تحّقق من جانبض واحدض أعمن عنو الجيش الصيي-1
 االنسحاب، وقد تحّقق من جانبض واحدض كذلك، كما أعمن عنو الجيش الصييونّي.-2
 فّك الحصار، وىو قيد نتيجة المعركة السياسية الحالية.-3
 فتح المعابر، وىو قيد نتيجة المعركة السياسية الحالية أيضًا.-4

حتــى —فيمــا حّققــت المقاومــة بــذلك، سنســتنتج، بــأّن العــدّو الصــييونّي لــم يحّقــق أيــًا مــن أىدافــو، 
 الجزء األكبر من أىدافيا التكتيكية. -اآلن

 :ونستنتج من حرب الفرقان
 وجود التكافل االجتماعي بين أبناء الشعب الفمسطيني في قطاع غزة. -1
 بدورىا في مساعدة الناس وتقديم الخدمات الالزمة ليم.قيام المؤسسات االجتماعية  -2
المية )حماس ( بدورىم اإليجابي في التواصل االجتماعي قيام شباب حركة المقاومة اإلس -3

 .الشيداء، ومساعدة الجرحى يلامع الناس وتقديم الخدمات ليم ، وتعزية أى
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 التماسك والتعاون والترابط ما بين أبناء المجتمع في قطاع غزة وقيادتو. -4
ي قطــاع مناصــرة شــعوب األمــة العربيــة واإلســالمية واإلنســانية مــع الشــعب الفمســطيني فــ  -5

 غزة.
تعــاطف شــعوب العــالم مــع قطــاع غــزة ومحــاولتيم فــك الحصــار عنــو عــن طريــق القوافــل   -6

 القادمة لمقطاع من كافة أنحاء العالم.
مــن اآلثــار االجتماعيــة لحــرب الفرقــان وانتصــار الشــعب الفمســطيني فييــا إيجــاد التواصــل  -7

انتصـارىم عمـى أنظمـتيم االجتماعي بين شـباب الـدول العربيـة وقيـاميم بـالثورات العربيـة و 
 البائدة.

حــرب الفرقــان أثبتــت لمعــدو والصــديق بــأن الشــعب الفمســطيني ال يمكــن أن ُيقيــر أو ُيــذل،  -8
   وىو شعب صابر صامد مرابط، ال يمكن أن يتنازل عن حقوقو في أرضو ومقدساتو. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


