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ــد األغربي تقول:  ــامية عبداملجي الدكتورة س
واقع املرأة اليمنية يف ظل األوضاع الحالية يزداد 
تدهورا وانحدارا نحو الهاوية سواء كانت امرأة 
ــف أم املدينة ..  ــة بيت تعيش يف الري ــة أو رب عامل
ــي من تبعات الحرب  ــرأة اليمنية حاليا تعان فامل
ــان إال  ــا وآثارها املدمرة لألرض واإلنس وويالته
ــوج هذا العيد الحقوقي  أن صمودها وصربها يت
ــرب أوزارها  ــة إىل أن تضع الح ــاز, متطلع بامتي
ــا الحبيبة وأن  ــام يف بالدن ــالم والوئ ــل الس ويح
تتحقق الدولة املدنية التي تحقق لكل املواطنني 
ــاوة  يف كافة أنحاء الوطن العدالة والحرية واملس
ــاركة  ــاف وتتمكن املرأة اليمنية من املش واإلنص
ــكات  املل ــا  كأخواته ــم  الحك إدارة  يف  ــة  الفاعل

اليمنيات املنسيات يف تاريخ اليمن الحضاري .
تحية خاصة 

ــالم  ــة س ــة نجاة النجار مديرة مدرس الرتبوي
الصباح، تقول يف عيد املرأة: إن املرأة هي أساس 
ــن أجل إخراج جيل  ــاة فهي التي تحرتق م الحي
ــاعد يف بناء  ــد ينفع وطنه فتحية لكل أم تس مفي
ــذا اليوم  ــة يف ه ــة خاص ــب وتحي ــن الحبي الوط
ــه العزة  ــت في ــي أنجبته وغرس ــهيد الت ألم الش

والكرامة .
العجز المادي 

ــن ياسني بحديثها  وذهبت األديبة أروى حس
ــة أثبتت للعالم أنها قوية  ــة : إن املرأة اليمني قائل
ــذكاء. فبالرغم  ــك كله مرنة ب ــورة وفوق ذل وصب
ــرأة اليمنية  ــد أن امل ــة نج ــروف الصعب ــن الظ م
ــاريع صغرية تغطي  ــائل إلقامة مش وجدت وس
ــاب األرسة وتجتهد  ــادي الذي أص ــه العجز امل ب
لتوفق بني عملها كربة بيت وكذلك كامرأة أعمال 
ــكل وال تمل  ــز يف أداء ذلك ال ت ــل وتنجح وتتمي ب

والواقع خري دليل عىل ذلك.
وتتمنى أروى لجميع النساء يف العالم واليمن 

خاصة حياة كريمة وآمنة وحقوق مكفولة .
المواجهة 

ــطة فوزية رشف الدين، ترى أن الثامن  الناش
ــة  ــرأة العاملي ــعيدة للم ــبة س ــارس مناس ــن م م
ــة مبينة أن عيد املرأة  ــة عىل املرأة اليمني وحزين
ــاء اليمن  ــهدها نس ــي يف مرحلة عصيبة تش يأت
من قبل العدوان الذي هو وراء كل مآسيها . ومع 

ــذ اليوم األول  ــرأة دور محوري من ــك فدور امل دل
للعدوان عىل بالدنا ال يقل أهمية عن دور الرجل 
ــا املرأة وهي  ــة .فقد رأين ــن املواجه يف كل ميادي
ــد للجبهات  ــة العامة والحش ــارك يف التعبئ تش
ــذات أكبادها  ــع بأبنائها وفل ــا وهي تدف ورأيناه
للذهاب إىل الجبهات ورأيناها صابرة محتسبة 
ــروايس تودع  ــموخ الجبال ال ــامخة ش ثابتة وش
ــم بالزغاريد  ــاً أو أخاً تزفه ــاً أو وزج ــا ابن فقيده
ــه والقلم عن  ــان عن وصف ــف يعجز اللس يف موق

تبيانه.
ــت : ورأينا املرأة وهي تجود بما تملكه  وأضاف
ــز القوافل دعما  ــال أو ذهب أو متاع لتجهي من م
ــي تحمل  ــا وه ــال. ورأيناه ــن األبط للمجاهدي
ــال وتعد العدة  ــالح وتتدرب عىل فنون القت الس
ــة ورأينا املرأة  ــتدعت الرضورة للمواجه إذا اس
ــم التالميذ  ــدارس للتطوع يف تعلي ــه إىل امل تتوج
بعد أن تخىل بعض ضعفاء النفوس من املدرسني 

عن حمل األمانة وأداء واجبهم التعليمي .
ــرية النضال والبذل  ــت : دور املرأة يف مس وقال
ــتغرب فهن  ــري ومرشف وليس بمس ــاء كب والعط
ــن وعّيهن بخطوة  ــال وهو ناتج ع ــقائق الرج ش
املرحلة واألمانة امللقاة عىل عواتقهن وهن خري 

من حملها ولم يزلنَّ يحملنها عىل خري وجه.
عيد الصمود 

ــده  هو عيد الصمود والثبات والكرامات تجس
ــاء اليمن يف عيدهن العاملي، فقد برزت املرأة  نس
ــرية مدركة  ــي وبص ــف بوع ــة يف كل املواق اليمني
ــذه ومدركة أيضاً  ــا يف مرحلة كه ــة موقفه ألهمي
لدورها الذي ال يقل شأنا عن دور أخيها الرجل . 
ففي رفد الجبهات وقفت املرأة اليمنية كأم تدفع 
ــرشف والبطولة  ــا إىل ميادين ال ــذات أكباده بفل
دفاعا عن األرض والعرض ، وكذلك هي الزوجة 
ــات كرث وهن  ــاهدنا مواقف ألمه ــت ، وش ، واألخ

يستقبلن جثامني أبنائهن بعزة وافتخار .

ــرأة اليمنية يف  ــد كان للم ــول : ً فق ــت تق ومض
ــت القوافل الغذائية  ــك أدوار مرشفة فقد قدم ذل
ــبيل  ــت حليها وأموالها يف س ــة ، ووهب واملتنوع
ــك .وكذلك مواقفها عند كل مجزرة أو الحدث  ذل
سواء بالفعاليات أو الوقفات ومشاركتها الكبرية 
يف املسريات واالحتفاالت وهذا إن دل عىل يشء 
ــي الذي تحمله املرأة  ــا يدل عىل مدى الوع فإنم
ــا الديني  ــام بواجبه ــي تنطلق للقي ــة وه اليمني
ــة البذل والعطاء  ــتلهمة من ثقاف والوطني ، مس
من مواقف اإلباء لزينب عليها السالم وأم وهب 
ــطرن أروع  ــت وغريهن ممن س ــاء أهل البي ونس

املالحم يف تاريخ اإلسالم.
قائدة المسرية 

ــار قائد الثورة الشعبية يف رسالة  هذا وقد أش
ــة  والحكم ــان  اإليم ــن  يم ــر  حرائ إىل  ــا  وجهه
ــدور املتميز  ــان إىل ال ــدات يف وجه الطغي الصام
ــىل التضحيات  ــدم أغ ــي تق ــة وه ــرأة اليمني للم

ــهداء  ــوة واآلباء واألزواج ش ــاء واإلخ من األبن
ــن مالها  ــق م ــرشف ، وتنف ــزة وال ــن الع يف ميادي
ــتطيع ،  ــب ما تس ــات بحس ــل والتربع يف القواف
وتساهم يف كل ما أمكنها من املساهمات بحسب 
ــىل معاناة وظروف  ــا مع الصرب العظيم ع قدراته

الحرب .
ــعب اليمني فخور باملرأة اليمنية  وأكد أن الش
ــالق وعفة  ــىل به من صرب وأخ ــلمة وما تتح املس
ــا  وموروثه ــا  دينه ــم  وقي ــالق  بأخ ــا  والتزامه
ــايس يف  ــن دور أس ــه م ــوم ب ــا تق ــاري وم الحض

البنيان األرسي الذي يقوم به بنيان األرسة .
ــالته :  ــيد عبدامللك الحوثي يف رس ــال الس وق
ــرأة اليمنية يف  ــز للم ــر الطيب واملتمي ــرز األث “ ب
تربية النشء واألوالد عىل قيم اإلسالم العظيمة 
ــرزت أيضاً  ــجاعة وثبات، وب ــزة وإباء وش من ع
ــاهدًة عىل  ــلمة ش ــرأة اليمنية املس مظلومية امل
ــات  ــهدت مئ ــث استش ــعبها حي ــة ش مظلومي
ــاهداً أيضاً عىل  ــدوان الجائر وش ــاء يف الع النس
ــه ويّدعيه عن  ــا يحكي ــداع الغرب فيم ــف وخ زي

حقوق املرأة وحقوق الطفل “ .
ــرتودوالر) لم يعد  ــي مقابل ( الب وأضاف: فف
ــرأة اليمنية التي  ــرب يحكي عن مظلومية امل الغ
هي أكرب مظلومية عىل وجه األرض اليوم ، بل إن 
أمريكا وبريطانيا وفرنسا ودوًال أخرى هي التي 
ــالح الفتك والتدمري  ــعودي س تقدم للنظام الس
بما يف ذلك األسلحة املحرمة دولياً مثل القنابل 
ــاًء  ــة وغريها ليقتل بها أهل اليمن نس العنقودي
وأطفاًال ورجاًال بأبشع صور اإلجرام وحشية ”.

ــف  تكش ــداث  واألح ــع  الوقائ أن  ــح  وأوض
ــة  ــاوالت الرامي ــوق كل املح ــا يف ــق بم الحقائ
ــداء  ــها األع ــي يمارس ــداع الت ــف والخ للتزيي

الضالون .
ــرأة  ــي للم ــك الحوث ــيد عبداملل ــى الس وتمن
ــاء يف اإليمان والوعي  ــداً من االرتق ــة مزي اليمني
ــزام بتعليمات  ــاني وااللت ــال اإلنس ــّلم الكم وُس
ــال وصالحا  ــا عم ــرية حياته ــاىل يف مس ــه تع الل
ــن التقليد  ــّرزاً م ــمة وتح ــًة وحش ــارة وعف وطه
لعادات وتقاليد الغرب الذي حرص عىل تجريد 
ــل عىل دس حالة  ــن كل ما يصونها وعم ــرأة م امل
ــفور والتربج واالختالط والفوىض والتجرد  الس
ــتهدافاً منه للمرأة  ــن الضوابط األخالقية ، اس م
ــام االجتماعي  ــض األرسة والنظ ــعياً لتقوي وس

األسمى واألرقى يف اإلسالم.

ــن  ــرأة طاعنة يف الس ــواز ام ــه ف ــة الل أم
ــة دماغية)  ــدة ملرض ألم بها (جلط ومقع
ــالث فتيات.. األبناء  ــا أربعة أبناء وث لديه
جميعهم يف الجبهات إال وليد ذُو الخمسة 
ــه: الحمدلله الذي  ــة الل ــوام .. تقول أم أع
يف  ــن  مجاهدي ــي  أبنائ أرى  ألن  ــي  وفقن
ــبيله ال يخافون يف ذلك لومة الئم وهذا  س

أمر يرشفني ويسعدني كثريا.
وتابعت قائلة: لقد اجتمعوا الثالثة قبل 
ــتئذان مني  ــم للجبهات بغية االس رحيله
ــدة املعتدين  ــبيل الله ملجاه للذهاب يف س
ــزاة فقلت لهم : اذهبوا جميعكم وقلبي  الغ
ــهادة  ــا الش ــرص وإم ــا الن ــم فإم راض عنك
ــك البنات  ــه كذل ــه معي الل ــا الحمدلل وأن
ــد وفقتم يف  ــي وأنتم ق ــي ورعايت يف خدمت
ــذا الطريق اإليماني مخاطبة  اختياركم ه
ــا وعرضنا اليوم  ــع عن أرضن فإذا لم نداف
ــيدافع عّنا ونحن يف بيوتنا فسريوا  فمن س

والله معكم..
أم الشهيدين

ــاء والصمود يف  ــن العط ــة أخرى م قص
ــهيدين  ــا أم الش ــدوان تلخصه ــه الع وج
ــي دفعت هي  ــد املتوكل والت محمد وأحم
ــة : دعا داعي الحق  ــا للجهاد قائل بأبنائه
ــة  ــوا الخمس ــوا فلب ــي اجيب ــت ألبنائ فقل
ــاركوا ويل الفخر ولله  جميعهم النداء وش
الثناء يف مختلف الجبهات سواء يف نهم أو 
املخا أو الجبهات الحدودية وكنت راضية 
ــيكتبه الله لهم. والحمدلله  والزالت بما س

برشت بنبأ استشهاد أبني األول ثم الثاني 
وجرح الثالث فخذ يارب حتى ترىض.. وال 
ــي يف الجبهات.. كتب  يزال أثنان من أبنائ

الله أجورهماً جميعاً..
ــة  والصادق ــة  املؤمن األم  ــذه  ه ــل  مث
والصابرة واملحتسبة يف تقديمها ألبنائها 
ــل تلك  ــاد، ومث ــىل درب الجه ــهداء ع كش
ــا وهي يف حالة  ــبق ذكر قصته األم التي س
ــت عىل أن  ــورة لكنها حرص ــة متده صح
ــذان  ــاد.. فه ــا إىل درب الجه ــزف أبناءه ت
ــني  ــل مالي ــات ب ــالن مئ ــان، يمث النموذج
ــمن  ــي رس ــات الالئ ــات اليمني ــن األمه م
ــيس من هذا  ــة الجزء الرئي بصرب وتضحي
ــي نموذجا قل  ــار والصمود، الالت االنتص
ــري يف اليمن،  ــا كث ــم، لكنهم ــريه يف العال نظ

ولهذا فإن النرص ال محالة قادم..
أم البنات

ــرش بنات تقول  ــياف.. أم لع أم ذكرى س
ــى أن يكون عندي ولد  ــرسة : كنت أتمن بح
واحد ألدفع به مليادين العزة والكرامة ولو 
ــنا  ــر لجاهدنا نحن بأنفس ــع األم كان ينف
ــا مانعطي ونضحي  ــد أمامن ولهذا لم نج
ــوى ما نمتلكه من  من أجل الله والوطن س
ُحيل وذهب قدمناه رخيص يف سبيل ذلك 
كما نقوم أسبوعيا بإعداد وتجهيز الكعك 
ــا إن  ــب. كم ــل واج ــذا أق ــن وه للمجاهدي
ــطات ثقافيات  ثالث من بناتي يعملن ناش
ــدوان وبث الصمود  للتوعية بمخاطر الع
ــتهدف النسيج  ــائعات التي تس ونبذ الش

املجتمعي.
مركزية الصمود 

ــطة إيمان  ــت الناش ــن جهتها أوضح م
ــكل محوراً  املؤيد أن دور املرأة اليمنية يش
ــود  ــاً يف الصم ــن مركزي ــم يك ــياً إن ل رئيس
ــدوان 12  ــف غزو وع ــام تحال ــامل أم الش
ــعودية  ــكا وتنفيذ الس ــادة أمري ــة بقي دول
ــت كل  ــو منع ــاذا ل ــاءل م ــارات, تس واإلم
امرأة ابنها أو زوجها أو أخاها من الذهاب 
للجبهات بمن سوف يواجهه الوطن كبلد 
يواجه تحالف الغزو والعدوان السعودي 

األمريكي الطامع باحتالله ونهب خرياته 
ــعبه إذالال وقهرا واستباحة  واستعباد ش

للحرمات والكرامة ؟
ــو لم  ــول : ل ــائلها بالق ــىل تس ــة ع مجيب
تدفع املرأة بزوجها وابنها وأخيها وأبيها 
ــاع املقدس وبوترية  مليادين الرشف والدف
ــة العادلة  ــان بالقضي ــد اإليم عالية يجس
ــة  الوجودي ــر  ــي باملخاط ــة والوع املحق
ــكان من يتحكم برقاب اليمنيني هو العدو  ل
ــات اإلرهابية  ــي لليمن وللجماع التاريخ
ــر إىل  ــل ينظ ــكان كل رج ــة, ول والتكفريي
ــتباح إذالال وقهرا أمام  ــه وهي تس أعراض
ــوريا  ــاهدنا يف العراق وس ــه كما ش ناظري
ــة  ــات اإلرهابي ــتباحت الجماع ــي اس الت

أعراض ودماء الناس.
ــر بعينيها  ــد : املرأة تنظ ــت املؤي وأضاف
ــوي األخ واألب واالبن والزوج  والقهر يش
ــاقون أمام ناظريها  بجحيم الذل وهم يس
ــلون رصاصة الرحمة  للسحل وهم يتوس
ــيط من  ــه إال جزء بس ــع لم نر من ــو واق وه
ــة يف املحافظات  ــق املحتل ــه يف املناط هول
ــيط مما هو خاٍف  ــة ورغم انه بس الجنوبي

إال أنها أعمال تشيب منها الرؤوس.
ــطوري  ــود األس ــك الصم ــة أن ذل مبين
ــي وعدالة القضية  ــعب اليمن العظيم للش
ــعب يف  والتأييد اإللهى هو الذي أنقذ الش
ــكل قلعة للهاربني  ــات الحرة وش املحافظ
ــن ليتحقق  ــم يك ــزاة , الذي ل ــري الغ ــن ن م
ــادة عظيمة تقود  ــه اال بقي ــد بفضل الل بع

ــم جميعهم صنيعة املرأة  رجاال عظماء ه
ــي أرضعتهم الكرامة  اليمنية العظيمة الت
ــم  ــد ودفعته ــة يف امله ــة واألصال والرجول
ــا كانوا  ــدى فم ــاً وف ــن حب ــاال للميادي رج
ــتقبلتهم  ــوم واس ــذا الي ــل ه ــاًال إال ملث رج
ــاء وأردفت عطاؤهم  ــود الثبات والوف بعه
ــي محورية  ــخاء. ولهذا فه ــذل والس بالب
ــدس، فهي  ــة الدفاع املق ــرصاع يف معرك ال
مركزية الصمود ورس النرص اليماني ودرة 
ــدة التضحيات  ــة يف عقي ــرشف والكرام ال
ــه يف األرض من تصنع أقدار  وهن أقالم الل

السماء.
خلود المقاومة

ــد األديمي بينت  ــة واإلعالمية رن الكاتب
ــن عمر  ــوم م ــع كل ي ــربز م ــرأة ي أن دور امل
العدوان من دعم معنوي واصطفاف نفيس 
ــود املقاومة  ــود تخلد بخل ــطورة خل وأس
اليمنية فاملرأة كانت والزالت األم واألخت 
ــية  ــطة والسياس ــة وأيضا الناش والرفيق
ــطة أم  ــكر الناش ــن جانبي أحب أن أش وم
ــود الجبارة يف  ــوي عىل الجه ــوم باعل كلث
فضح العدوان وإيصال مظلوميتنا للدول 
ــة وموقفها يعادل آالف الجبهات  األجنبي

املفتوحة .
ــرشى  ب ــة  األديب ــك  ذل يف  ــا  وتوافقه
ــف  ــر ال يوص ــو تقدي ــة : ه ــهاري قائل الش
للتضحيات بالنفس والولد واملال والجهد 
والفكر تقدمه املرأة اليمنية كاتبة كانت أم 
ــة أو طبيبة أو  ــاً أم زوجة وابنة مدرس أخت

ممرضة فهي كل التضحيات كل الدعوات 
ــا  رجاله ــم  تدع ــا  أيض ــد،  الزغاري وكل 
ــم  ــاء والدع ــق الدع ــن طري ــات ع بالجبه

النفيس واملعنوي.
يومها العالمي

ــهر  ــوم يحتفى العالم بالثامن من ش الي
ــن كل عام،  ــوم العاملي للمرأة م مارس الي
ــية  والسياس ــة  االجتماعي ــازات  باإلنج
ــال بهذه  ــاء واالحتف ــة للنس واالقتصادي
ــد أول مؤتمر  ــر عق ــاء عىل إث ــبة ج املناس
ــي العاملي  ــائي الديمقراط ــاد النس لالتح
ــام 1945م.ويف  ــس ع ــد يف باري ــذي عق وال
ــاة  واقع وحارض املرأة اليمنية تأتي املأس
ــني كفاحني تحرري  ــود كانت ما ب قبل عق
ــرر  ــوم التح ــل كل هم ــه الرج ــاركت في ش
ــتعمار .وحارضا مأساة العدوان  من االس
ــتهلت  ــذا اس ــا .. هك ــىل بالدن ــم ع الغاش
ــا  ــا معن ــري حديثه ــهام املط ــة س الرتبوي
ــد الولد  ــورة بفق ــم هي املقه ــت نع وأضاف
ــدوان لحرب  ــزوج يف ع ــد واألخ وال والوال
ــرب والصمود  ــبها الحزن والص ظاملة حس
ــد  ــزن والجه ــن الح ــوم م ــا محت .نصيبه
ــروب والدماء  ــدت الح ــث غ ــب حي والتع
رخيصة عىل كل متأبط بالرش لهذا الوطن 
ــول وتتحمل تاليا أعباء  كتب عليها أن تع

غدر العدوان.
ــؤونه  ــت: فهي ربة البيت ومدير ش وقال
ــب املدن  ــرزق ( يف غال ــب ال ــة لجل والعامل
ــزارع  امل يف  ــة  العامل ــي  (وه ــف)  والري
ــري والكبري ( صحة  ــة هموم الصغ والحامل
 - ــاء  بالعط ــل  حاف ــا  ويومه  ( ــا  ومرض
ــاء  ــر إىل ما بعد العش ــن الفج ــد - م املجه
كل  ــة  (موصي ــا  خصوص ــة  والريفي  )
ــع  ــات مجتم ــة ومنظم ــني - حكوم املعني
ــات  ــات وترشيع ــم سياس ــي - يف رس مدن
ــة.وأن يتوقف  ــال املرأة اليمني تنهض بح
ــية حول حرية  العبث باملزايدات السياس
ــب املفرتض يف  ــا يف النصي ــرأة وأحقيته امل
ــيا  ــل الوطني ( إداريا وسياس قيادة العم
ــن بمضاعفة  ــويص الخريي ــل ذلك ن ( وقب
ــة والكفالة االجتماعية  الجهود يف الرعاي
والعناية خصوصا لذوي اإلعاقة واملرىض 
ــرب  ــال الح ــا وح ــجينات خصوص والس
ــاة حرائر  ــف من مأس ــدوان قد ضاع والع
ــتهدافهن يف منازلهن ومقرات  اليمن، واس

أعمالهم.
حيث تشري اإلحصائيات إىل استشهاد 
8 آالف امرأة وجرح 1900 بغارات العدوان 
ــول : حق علينا هنا أن نتذكر  وختمت بالق
هنا بإجالل الراحلة الكبرية رمزية عباس 
ــة  ــة ورئيس ــتاذة الرتبوي ــي – األس االريان
ــني العام التحاد  ــاء اليمن واألم اتحاد نس
ــفرية يمنية خري من  املرأة العربية وأول س
ــرأة اليمنية  ــر فكر وواقع امل عملت لتحري

خالل نصف قرن .

0707 مناسبات

العدوانيوم املرأة العاملي.. لتحالف  حربية  أهداف  اليمن  العدواننساء  لتحالف  حربية  أهداف  اليمن  نساء 
صمود يقهر املستحيلاملرأة اليمنية يف مقدمة املعركة.. القتال ليس حكرًا على الرجال

أسماء حيدر

ــاء العالم باليوم العاملي للمرأة الثامن من مارس تحتفل  نس
ــن كل عام.. غري أنه يف اليمن ذكرى حزينة لتجديد  م
حجم االنتهاكات التي ترتكبها آلة العدوان بحق املرأة اليمنية التي أذهلت 
ــد املرأة اليمنية ملحمة  العالم بحجم صمودها رغم املعاناة واأللم لتجس

بطولية من مالحم الثبات والعطاء ..

تحقيق / أسماء البزاز

ــة وحضارية لسن  ــطورة تاريخي ــن أس ــل ه ــاء.. ب ــة النس كبقي
وإنسانية دخلت التاريخ من أوسع أبوابه. تجسدت فيهن 
ــبيل الله  ــات والعطاء واملبادرة والصمود.. ويف س ــي ومالمح الثب كل معان
ــرأة اليمنية التي تواجه اليوم  ــعار امل ثم الوطن يهون كل يشء.. هذا هو ش
ــادس والعرشين  أعتى عدوان وحصار ينهيان عامهما الثالث بحلول الس
ــي، ومع ذلك لم  ــم بيوم املرأة العامل ــاري فيما يحتفل العال ــن مارس الج م
ــم األمل عىل  ــلم بل تقاوم وتجاهد وترس ــخ املرأة اليمنية ولم تستس ترض

األلم وتخطو بثقة نحو النرص النرص ال محالة والكفاح من أجل البقاء! !
ــلطت الضوء عىل جوانب مرشقة من اسهام نساء  صحيفة "الثورة" س
ــص من تضحيات  ــتطالع قص ــن يف ملحمة الصمود اليمانية، عرب اس اليم

ورؤى مجموعة من النساء اليمنيات.. إىل التفاصيل:

استشهاد وجرح ١٠ 
آالف امرأة بغارات 
العدوان والعالم 

يحتفي بلياله
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