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ــة أبناء وهبتهم  ــز الدين  أم لخمس أم فارس ع
ــه والوطن بإيمان  ــا يف سبيل الدفاع عن الل جميع
ــادة .  ــا الشه ــرص وأم ــم الن ــاب شعاره واحتس
ــن وبقي  ــا املجاهدي ــة من أبنائه ــد ثالث فاستشه

إثنان يف جبهات العزة والكرامة والصمود. 
ــا فحسب بل  ــذات كبده ــم تقدم فل ــارس ل أم ف
ــا يف مشهد إيماني  ــن بحليها وماله ــت الوط دعم
ــع النظري..  وهنا تمثل أم فارس نموذجا من  منقط
ــدة والثائرة من اجل الوطن  املرأة اليمنية الصام

وكرامته.
ــات وحقوقيات تحدثن يف السياق تقول  ناشط
ــي  أن  املرأة هي  ــد األديم ــة رن ــة واإلعالمي الكاتب
ــذي للمقاومة اليمنية فدورنا  اليقل  الرشيان املغ
شأنا عن دور الرجل فاملرأة هي الداعمة املعنوية 
ــرأة قبل أن  ــات وامل ــني يف الجبه ــة للمقاتل واملادي
ــة واعالميه هي أم  وأخت  تكون سياسية وناشط
ــد العدوان  بروح  ــد املقاوم املجاهد ض وزوجة تم

الهوية واإلنتماء.
ــرأة  امليداني يف  الرصد  ــارت اىل  دور امل كما اش
ــف  ــة فيالصح ــر امليداني ــع التقاري ــة ورف والكتاب
ــع  , ويف كل حال تظل املرأة  جامعة الهوية  واملواق
ــرب  ــات ع ــزاد للجبه ــذاء وال ــل الغ ــدة بقواف وراف
تكتالت تنظيمية وعرب نشاطات فردية وجماعية 
لدعم جبهات القتال  واملرأة هي من تحمل األمل 
ــا إحدى  ــم يف فقده ــل يف النرص واألل ــم األم واالل
ــارات الغاشمة املراة  ــا أو إخوتها جراء الغ أبنائه

هي رس الصمود بل هي رشيان الحياة أجمع .
فلذات األكباد

ــة واألعالمية أمة  ــول الحقوقي ــن جانبها تق م
ــم  الهاشمي : مهما قلت ومهما وصفت فلن  العظي
أعطي املرأة اليمنية حقها ولن أستطيع أن أصف 
ــدوان وأشد  ــي تواجه أعتى ع ــا العظيم وه دوره

مظلومية تعرض لها شعب  عىل مر التاريخ.
ــة أصبحت مرضب  ــأن املرأة اليمني موضحة ب
ــا وعونها  ــا وصمودها وتحمله ــال يف صربه األمث
ــروف التي  ــل الظ ــا مع ك ــا وتأقلمه ــة أرسته لبقي
ــان يف  ــورة وبرك ــت اىل  ث ــث تحول ــا حي تعيشه
ــاد وقدمت  ــذات األكب ــن فقدمت فل ــه املعتدي وج
ــا الرجل  ــدت أخيه ــوال وسان ــرات واألم املجوه

فكانت رشيكة يف الصمود ورشيكة يف النرص.
وتابعت :املرأة اليمنية كانت الطبيبة واملعلمة  
ــي  ــة الت ــة واالعالمي ــرة والكاتب ــرة  والشاع الثائ
تساهم يف فضح جرائم العدوان ويف إيصال صوت 

الشعب اليمني رغم قلة امكانتها .
ــرأة اليمنية  ــا أصبحت امل ــول : حق ــت تق ومض
ــدول األخرى  ــني قريناتها يف ال ــرضب األمثال ب م
ــل وطنها ومن أجل  ــا تعيش وتناضل من أج ألنه

عزته وكرامته واستقالله.
نصف المجتمع

ــورة أسماء  ــوق الدكت ــة الحق ــة مؤسس رئيس
األدوار  ــن  م ــد  العدي إىل  ــت  تطرق ــاري  الشه
ــرأة اليمنية حيث  ــي تواجهها امل ــات الت والتحدي
تقول :   يمكن التعبري عن دور املرأة بأنه يستحيل 
ــاب) ــدوان والبغي(اإلره ــم والع ــة الظل مكافح

ــزل عن دور  ــط وبمنأى ومع ــة الرجل فق بواسط
ــال ففي ذلك  ــوي يف هذا املج ــام والحي ــرأة اله امل
ببساطة إهمال لنصف املجتمع بل وإهمال ألكرث 
ــي من ُتعد  ــع باعتبار أن األم ه ــن نصف املجتم م
ــر الداعم  ــاً الظه ــي وهي دائم ــال ومن ُترب األجي
ــه وبالتايل يتجىل  ــل تحركاته وقرارت للرجل يف ك
ــة دور املرأة ورضورته يف هذا املضمار بشكل  أهمي
ــيل كما أن لهذا الدور خصوصيته التي  واضح وج
تتعلق أساساً بالبنية الداخلية لألرسة واملجتمع 
ــني يمنح  ــل قوي ومت ــذه البنية بشك ــك ه وتماس
ــوده وقوته أمام  ــن املجتمعات صم ــع م أي مجتم
ــة أي بغي وعدوان  ــال ملكافح ــدوان وال مج أي ع
ــف أساليبه الفكرية والثقافية والعسكرية  بمختل
ــاك  ــون هن ــة دون أن يك ــة والسياسي واالقتصادي
ــا  ــة واألرسة وكله ــألم والزوج ــوي ل ــدور الحي ال

لبنات املجتمع وقوته ومتانته.
واستطردت : يجب إبراز دور املرأة وأهميته يف 
ــة العدوان وأن هذا الدور تتجىل أهميته يف  مواجه
ــار عىل العدوان  ــه ال يمكن أن يكون هناك انتص أن
ــاك مساهمة  ــدون أن تكون هن ــالل للسالم ب وإح
فاعلة وأساسية من املرأة والتي ربما يكون دورها 
أهم من دور الرجل يف كثري من بنود هذا التصدي.

ــالل رفع مستوى  ــك يتم من خ ــة أن ذل موضح
ــدي لكل أنواع  ــي بأهمية دور املرأة يف التص الوع
ــة الفاعلة يف  ــدوان واملساهم ــي والظلم والع البغ
ــا يف مواجهة  ــع كفاءته ــدور املرأة ورف ــاء ب االرتق
ــة  ــة اليمني ــم التجرب ــه وتقدي ــدوان وأشكال الع
ــاة واملأساة كرافد  ــة حية من واقع املعان كمساهم
ــي  ــم العرب ــاء العال ــة أنح ــرأة يف بقي ــارب امل لتج
واإلسالمي والعالم الحر بشكل عام حتى تتظافر 
ــل  ــرق والوسائ ــل الط ــراج أفض ــارب يف إخ التج

ملواجهة العدوان.
السبل الالزمة

ــع الرجل بالتوجه  ــت اىل  دور املرأة يف دف ونوه
ــدي لإلرهاب  ــىل التص ــه ع ــات وحث ــو الجبه نح
ــدوان ومواجهته حيث  برز دور املرأة يف ذلك  والع
ــل قوة سوآء  كانت أماً أم زوجة، والتي ال تمثل  بك
ــوم بتثبيطه من  ــا تق ــل أو أنه ــاً بوجه الرج عائق
ــاه دينه ووطنه بل عىل  ــه الجهادي تج أداء واجب
ــه إىل جبهات البطولة  العكس تكون هي من تدفع
ــل الالزمة يف  ــر وتهيئ له كل السب ــة وتوف والكرام

سبيل تأدية هذا الواجب املقدس.
يف  ــرأة  امل دور  ــك    ذل إىل  ــف  أض ــف:  وتضي
ــذل يف القطاع الصحي  ــاع الصحي حيث تب القط
ــداً من  ــرية ج ــودا كب ــاف جه ــوارئ واإلسع والط
ــى املواجهات من  ــة جرح ــة تطبيب ورعاي ناحي
ــدوان  ــدون للع ــن يتص ــال الذي ــاء واألبط العظم
ــدف إىل النيل من  ــع اإلرهابية التي ته وللمجامي
أمن الوطن واستقراره وسالمة املواطنني وإشاعة 
ــة، أو من ضحايا  ــوىض وتهديد السكينة العام الف
أولئك اإلرهابيني وعملياتهم املتنوعة واملختلفة 

ودورها يف هذا الجانب يوازي دور الرجل.
الوعي والتصدي

ــاط النسائية  ــدور املجتمعي يف األوس وعن  ال
ــا يف األوساط  ــاري أن دوره ــول الشه ــرأة تق للم
ــم  للظل ــدي  والتص ــي  الوع ــرش  ن يف  ــة  النسوي
ــدوان  ال زلنا بحاجة معه  إىل دور اكرب للمرأة  والع
ــرأة يركز  ــال امل ــدو يف مج ــاط والع ــذه األوس يف ه
ــف املجتمع  ــم أن املرأة نص ــداً بحك ــزاً شدي تركي
ومربية األجيال ويجب أن ُتشارك املرأة مشاركة 
ــع من خالل  ــة يف أوساط املجتم ــة يف التوعي فاعل
ــة  النسائي ــاط  األوس يف  ــة  املختلف ــات  الفعالي
ــي الرسمي  ــرب القطاع الحكوم ــوآء كان ذلك ع س
ــوات  ــرب القن ــي ع ــي رسم ــالل دور اعالم ــن خ م
ــرب  ــال ع ــل االتص ــات ووسائ ــة، واإلذاع الفضائي
ــن خالل  ــري رسمي م ــاط الغ ــرب النش ــم ع ــت ث الن
ــات والجمعيات النسوية املختلفة وكذلك  املنظم
ــة املتعلقة  ــاط االجتماعي ــرب النشاط يف األوس ع
باملرأة وذلك بغرض التوعية املستمرة باإلرهاب 
ــا وأدواتها يف املنطقة.  ــي الذي تقوده أمريك العامل
وأيضاً من خالل استخدام املطبوعات التي يمكن 
ــدور واستخدام  ــذا ال ــا لإلسهام يف ه استخدامه
ــة يف هذا املجال  ــل الوسائل ومساهمتها الفاعل ك
ــق وإيجاد إعالم  ــة وإعالمية وأهمية خل كصحفي
ــة املمولة من  ــة اإلعالمية الضخم ــوازي للحمل م
ــاد الخطط املناسبة  ــي والعدوان، وإيج دول البغ

لتنفيذ سياسات الخيارات االسرتاتيجية.
رباطة جأش

ويف هذه الزاوية يشيد املراقبون بالدور العظيم 
ــاء اليمن ومدى الصرب والصمود  الذي تقدمه نس
ــات الجسام حيث  ــل يف مواجهة التحدي والتحم
ــد أن وراء  ــرشيف بالتاكي ــي يحي ال ــول الربملان يق
ــراة   فاملرأة اليمنية هي مصنع  كل رجل عظيم ام
ــداد والرتبية  ــال وهي مدرسة االع الرجال األبط

ــا وإبنها  ــب أخيه ــي إىل جان ــل األوىل وه والتأهي
وزوجها الرجل تشكل جبهة صمود يف وجه دول 
ــود  ولعل  ــادة مملكة آل سع ــدان بقي ــف الع تحال
الكثري شاهد مدى تماسك وصالبة ورباطة جأش  
ــق الرصاص  ــي تحتفل وتطل ــة وه ــرأة  اليمني امل
ــدة بتقديم  ــاء بشهيدها  متوع ــد احتف والزغاري

املزيد.
حفيدات بلقيس

ــة  ــاك االعالمي ــا أن هن ــرشيف :  كم ــاف ال وأض
ــة  املرابط ــة  واألكاديمي ــة  السياسي ــة  والناشط
ــدوان  ــرس الع ــدي لك ــود والتح ــدان الصم يف مي
ــة  ــان والحكم ــد اإليم ــىل بل ــم ع ــار الظال والحص
ــة وهذا ليس بغريب عىل حفيدات بلقيس  اليماني
ــل حرائر اليمن الصامدات    وأروى والخنساء  وك
ــذي يكثف من  ــدوان الهمجي وال ــة  الع يف مواجه
ــن  والذي يتعمد  ــاء واطفال اليم ــه لنس استهداف
ــاوالت  ــج يف مح ــداف ممنه ــن  استه استهدافه
بائسة لكرس اإلرادة اليمانية ولكن هيهات هيهات 

فاليمن بماجداته  أقوى من كل التحديات .
أدوار وطنية

ــايس  السي ــل  واملحل ــادي  االقتص ــري  الخب
ــرأة اليمنية  ــريي قال إن امل ــور محمد الحم الدكت
ــددة وغاية يف األهمية  ــارس أدوارا وطنية متع تم
ــاع عن الوطن ودعم  ــة عىل صعيد الدف واإليجابي
ــىل ذلك من صربها  ــوده وانتصاره، وال أدل ع صم
ــة التي يعيشها  ــل هذه الظروف الصعب عىل تحم
ــن يف ظل هذا العدوان الظالم الذي تسبب يف  الوط
جعل تكاليف املعيشة للفرد ولألرسة مرتفعة وال 
تحتمل، مما دفع أغلب الناس إىل التضحية بكثري 
ــاة اليومية  ــات الرضورية للحي ــى من املتطلب حت
ــن مأكل وملبس  ــىل أقل ما يمكن م ــا ع واقتصاره
ــريا من األرس قد  ــث نعلم جميعا أن كث وغريه، حي
ــض مقتنياتها الثمينة لتوفري  اضطرت إىل بيع بع
ــة الالزمة الستمرار حياة األرسة  املتطلبات املالي
ــاء هن املصدر  ــا وكانت النس ــع فواتري رشائه ودف
ــع ملقتنياتهن  ــن بي ــذه الفواتري م ــا له ــرث دفع األك

الخاصة.
ــا دورهن األكرب  ــريي بالقول وأم ــف الحم يضي
ــو افتخارهن وصربهن عىل فقدان فلذات  شأنا فه
ــدون يف الجبهات يقول  ــن يستشه ــن الذي اكباده
الحمريي : يحتسنب ذلك بكل صرب وإيمان بدرجة 
يكاد يعود لها الفضل األول واألكرث شأنا يف كل ما 

ــة مرشفة يف رفد جبهات  ــده من مواقف يمني نشه
ــاب الذين لوال ثقتهم  ــزة والجهاد بآالف الشب الع
ــم يف تشجيع  ــل من آبائه ــم ليسوا أق ــأن أمهاته ب
ــن  ــوف املجاهدي ــراط يف صف ــىل االنخ ــاء ع األبن
ــذا الزخم املتنامي  ــن الوطن ملا وجدنا ه دفاعا ع
يف االنضمام املرشف للشباب من مختلف رشائح 
ــاد ومواجهة  ــع البطولة والجه املجتمع إىل مواق
ــدة  ــة العدي ــات القتالي ــن يف الجبه ــداء الوط أع
ــة  ــات الجمهوري ــف محافظ ــرشة يف مختل واملنت
ــت فقط ممن  ــرأة اليمنية أنها ليس ــد أثبتت امل فق
ــواب عندالله حينما  ــرب ويحتسب األجر والث يص
ــا أو زوجها أو  ــا نبأ استشهاد أو جرح إبنه يبلغه
ــارك الدفاع عن الوطن وعن سيادته  أخيها يف مع
ــا تستقبل  ــد رأيناه ــه، بل لق ــه واستقالل وحريت
ــد بل واستغاللها  الشهيد باالستبشار والزغاري
ــن بتلك  ــار اعتزازه ــذه يف اظه ــة كه ــل مناسب لك
النتائج املرشفة التي يحققها األبطال والشهداء 

والجرحى يف ساحات املنازلة مع األعداء .
إىل الجبهات

ــه قائال : وال يخفى  ــرد الحمريي حديث واستط
عىل أحد قيامهن أيضا بدعوة ومناشدة الشباب 
ــش  ــوف الجي ــراط يف صف ــىل االنخ ــال ع والرج
ــه واعداء  ــداء الل ــاة أع ــة ملالق ــان الشعبي واللج
ــاال إىل الجبهات،  ــا وثق ــروا خفاف ــن وأن ينف اليم
ــة وهي  ــرأة اليمني ــأم أعيننا امل ــا ب ــم شاهدن ولك
ــيل ومقتنيات ثمينة  ــا لديها من ح ــربع بأغىل م تت
وأرايض وعقارات وأموال نقدية وتبذلها رخيصة 
ــات وتعزيز  ــل رفد الجبه ــه ويف سبي ــل الل يف سبي
ــب والدولة يف مواجهة هذا التحالف  صمود الشع
ــي الظالم عىل بالدنا حتى تحقيق النرص  العدوان
ــإذن الله، ومن هنا نجدها فرصة  الناجز لبالدنا ب
لتوجيه خالص التحية وعظيم االمتنان والتقدير 
ــف الوطنية  ــك املواق ــة عىل كل تل ــرأة اليمني للم
ــم  ــوده العظي ــىل صم ــة، وع ــة والشجاع املرشف
ووقوفها املرشف جنبا إىل جنب مع أخيها الرجل 
ــل أعباء املرحلة، ومن ذلك ما هو معروف  يف تحم
ــرأة اليمنية بكل صرب وأناة النقطاع  عن تحمل امل
ــب سواء رواتب من يعملن منهن يف الوظيفة  الرات
العامة أو رواتب أزواجهن وعوائلهن الذي يشكل 
ــي املرأة  ــل األرسة وهذه ه ــدر الرئيس لدخ املص
ــخ بأصالتها  ــىل مر التاري ــة التي عرفت ع اليمني
ــىل رضب أروع  ــة ع ــا الفائق ــا وقدرته وشجاعته

األمثلة يف الشجاعة والتضحية والفداء .
عزة ومكانة

ــال أن املرأة  ــزام فق ــا االعالمي منصور ح وأم
ــات فهى  ــا والتضحي ــرباس العط ــي  ن ــة ه اليمني
ــة الشهيد فهى  ــد وابن ــت الشهي ــد وأخ أم الشهي
ــل أن اليدنس تراب  ــك يف سبي ــىل ما تمل تقدم أغ
ــة أسمى وأروع  ــرأة اليمني ــن وقد رضبت امل الوط
التضحيات يف هذا املجال فهى بمثابت األسطورة 
يف زمان الذل والهوان  ومهما تكلمنا يف ما تقدم من 
تضحيات فلن ننصفها حقها ولكن نقول لله درك 
ــة وكفاك فخرا أنك يمنية من  أرض  أيتها العظيم
ــا ام واخت وزوجة  ــرار  فلتحيي ي ــة واألح الكرام
وابنة أولئك األسود األشاوس الذين يذودون عن 
ــم يف سبيل عزتة  ــن مقدمني حياته ــاض الوط حي
ــا املطامع أولئك  ــة وأمنه واستقراره الثمن ورفعت
ــدق  ــة. وص ــن وثروات ــع الوط ــون لبي ــن يسع الذي

الشاعر حني قال:
 األم مدرسة إذا  أعددتها  

أعددت  شعبا طيب األعراقي 
ثورات البالد

ــي عن  ــي القحطان ــب يح ــدث الكات ــا تح فيم
ــول :  ــة بالق ــرأة اليمني ــات امل ــوالت وتضحي بط
ــخ، أروع أنواع  ــت يف التاري ــة، سجل ــرأة اليمني امل
ــاع عن  ــل الدف ــن أج ــات، م ــوالت والتضحي البط
ــه  ــة، وهويت ــة وجمهوريت ــي وثورت ــن اليمن الوط
ــة، يف مختلف املجاالت، وكان  العربية واإلسالمي
ــم األمن واالستقرار  ــام، يف تثبيت دعائ لها دور ه
ــرأة اليمنية،  ــع الحياة.وكانت وما زالت امل وتطبي
ــرب وأكتوبر، تساهم يف  ــام الثورتني سبتم منذو قي
الحرب والسلم، فقد كانت األم واألخت والزوجة 
املربية أثناء السالم، وكانت يف معارك الدفاع عن 
ــن تشجع الشباب عىل  ــن اليمني وثورته، م الوط
اإلنخراط يف صفوف الجيش واألمن واملتطوعني 
ــرض والثورة  ــن االرض والع ــاع ع ــال والدف للقت
ــداوي وتضمد  ــت وال زالت ت ــة، وكان والجمهوري

الجراحات للمقاتلني األبطال.
ــىل ذلك ما  ــري دليل ع ــي أن خ ــال القحطان وق
ــوم به حاليا املرأة اليمنية من دورا كبريا يف هذه  تق
ــرب الظاملة عىل اليمن  ــة الصعبة، من الح املرحل
ــان، والتي تشنها دول العدوان ممثلة  أرض وإنس
ــن العربان  ــارات وحلفائهم م ــة واإلم بالسعودي
ــن قتلوا  ــر والجو، الذي ــن الرب والبح ــب م واألجان

ــال والنساء،  ــوا عرشات األالف من األطف وجرح
ــم يف الحرب  ــرأة اليمنية تساه ــإن امل ــع ذلك ف وم
ــد يف معارك  ــا، فهي تحمل السالح بي ــم مع والسل

الدفاع عن الوطن.
ــالل الثالثة  ــا حرائر خ ــد  شاهدن ــاف : لق وأض
ــد أحد  ــا يستشه ــرارا عندم ــرارا وتك ــوام، م األع
ــإطالق  ــني ب ــن، يقوم اقاربه ــد  أو أح ــن،  ابنائه
ــاص إىل الهواء، مع اصوات املحجرات وهن  الرص
ــال، ويقومني  ــداء األبط ــك الشه ــني أولئ يحتضن
بصنع الكعك والوجبات يف بيوتهن ومن ثم ترسل 
ــة  ــرشف والكرام ــات ال ــات إىل ساح ــك الوجب تل
ــيل  ــال والح ــربع بامل ــن بالت ــات، ويقم يف الجبه
ــود الحربي للدفاع  عن  واملجوهرات لدعم املجه
اليمن. وبنفس الوقت فإن املرأة اليمنية كانت وال 
ــت تحمل غصن الزيتون باليد األخرى، حيث  زال
يقومني باملساهمة يف تثبيت األمن واالستقرار، يف 
ــالل مشاركتها مع الرجل،  كل ربوع اليمن، من خ
ــج، التي  ــة والربام ــع واألنشط ــع املشاري يف جمي
ــع الشباب للعمل والدفاع  تساهم يف التوعية ودف
ــة السالم واملحبة  ــن اليمني، وزرع ثقاف عن الوط

بني أوساط املجتمع.
تصنع السلم

ــع  ــرأة ال تصن ــول: امل ــي بالق ــح القحطان يوض
ــا، وهي أكرث  ــي من تكتوي بناره ــرب، ولكن ه الح
ــا يف مقدمة  ــا، ومع ذلك نجده ــاس ترضرا منه الن
ــة  ــرأة اليمني ــم، فامل ــرب والسل ــوف يف الح الصف
ــات الوظيفية، فهي  ــة يف مختلف املستوي مسئول
ــورة ومهندسة،  ــة ودكت ــرة وقاضية ومحامي وزي
ــم.  ــرب والسل ــرار يف الح ــع الق ــم يف صن وتساه
ــوم الحكومات  ــرأة يف الخليج والذي تق ــس امل عك
ــب املواطنة املتساوية بني الرجل  الخليجية بتغي
ــن، واستبعاد النساء  ــني األمري واملواط واملرأة وب
ــع القرار، ومعظم الدول الخليجية  من موطن صن

إىل أن تمنع املرأة من قيادة السيارات.
أما نحن يف اليمن فإننا نؤمن بأن مشاركة املرأة 
وتمكينها، من حقوقها السياسية واالجتماعية، 
ــرار  االستق ــز  تعزي يف  ــا  أساسي دورا  ــب  يلع
ــارب يف العالم،  ــت التج ــث أثبت ــة، حي واملصداقي
ــن وتقاليدهن مناصب  ــاء وتمكينه أن دعم النس
قيادية مؤثرة، تساهم بشكل كبري، يف الحفاظ عىل 
األوطان من الغزاة واملرتزقة والعمالء، ومكافحة 

الفساد، وتعزيز األمن واالستقرار السيايس.
ــي تتمتع بها املرأة  ــم بالقول : الحقوق الت وخت
اليمنية يف كل املجاالت، حقوق كفلها لها الدستور 
ــة، باعتباره حقا  ــل الرشائع السماوي اليمني، وك
ــان، ال تبنى إال  ــرف بأن األوط ــا، وكلنا يع إنساني
ــال والنساء  ــل من الرج ــة، لك ــة الفعالي باملشارك
ــرأة اليمنية، مدافعة  ــا إىل جنب. وستبقى امل جنب
عن اليمن أرضاً وإنساناً، وأيقونة للسالم والبناء 
ــة  ــة واملعلم ــة واملربي ــي  الصحفي ــور، فه والتط
ــة،  والرشطي ــة  واملزارع ــة  واملهندس ــة  والطبيب
ــف اآلخر،  ــع والحاضن لنص ــي نصف املجتم وه
وستبقى حقوقها املرشوعة سياسياً ومدنياً، غري 
ــع عنه وسنسعى جميع رجال  منقوص وال تراج
ــاء، لتحقيق الكثري من حقوق املرأة، يف شتى  ونس

مجاالت الحياة.

املرأة اليمنية يف ظل العدوان..
ـــود.. وصـــانـــعـــة األبـــطـــال ـــم ـــص ـــوان ال ـــن ـــود.. وصـــانـــعـــة األبـــطـــالع ـــم ـــص ـــوان ال ـــن ع

ــل ارستها بما املرأة  ــة داخ ــر الزاوي ــور  شكلت حج ــر العص ــىل م ــة  ع اليمني
ــن دور فاعل يف استمرار البرشية وتعاقب األجيال، فقد أثبتت  قدمته م
ــويل الكبري الذي  ــت نموذجها الحي للدور البط ــىل الصمود والنضال وقدم ــا ع قدرته
ــد  للعالم قدرتها عىل الصمود يف وجه  ــه من الواقع، وها هي اليوم تؤكد من جدي تلعب
ــم وادواته  ــدوان السعودي الغاش ــي تعرضت نتيجة الع ــات الت ــات واإلنتهاك التحدي
ــداف للوطن بكل  ــو استه ــا نتعرض له ه ــا  أن م ــت ببصريته ــا  ادرك ــة ، لكنه االرهابي
ــه ، وأمام واجباتها ومسؤولياتها لم تغب عن القيام بدورها، فكانت ربة املنزل  مكونات
ــة واملدرسة واملخلصة يف كل امليادين قدمت فلذات أكبادها دفاعا عن الوطن  والطبيب
ــك بل شاركت وساهمت  ــن أن تقدمها املرأة، ولم تكتف بذل ــذه أعظم تضحية ممك وه
ــات الخريية أو األعمال  ــاالت العمل الذي يحمي الوطن ، سواء يف الجمعي ــل مج يف ك
التطوعية، ال بل دعمت باملال والرجال.. بني السطور صور للبذل والعطاء و الصمود 

قدمتها املرأة اليمنية...نتابع:
استطالع /اسماء البزاز

بصربها  عكست  اليمنية  الــمــرأة   ¶
واالنـــتـماء الهــــويـــة  روح  وصمودها 
محراب  يف  واألخ  والـــزوج  ــن  اإلب قدمت   ¶
اليمن ــة  ــرام وك عــزة  أجــل  ــن  م التضحية 
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