
المدير التنفيذي لمؤسسة الشهداء طه جران لـ"ٹ":

ما يمتلكه اإلنسان هو حياته، وهي ما بذله الشهيد ألجل ما هو أجل وأعظم ليستحق هذا البذل. أغىل 
ــهداء األهلية كإضافة نوعية إىل  ــة الش ــهداء وبأرسهم, ومن هذه الجهات مؤسس وجود جهات تعنى بأبناء الش

بقية الجهات الرسمية التي تقوم بنفس الدور.
ــهداء والخدمات التي تقدم لها والصعوبات التي تعرتضها وغري ذلك.. التقت "الثورة"  للتعرف عىل وأقع رعاية أرس الش

مع طه أحمد جران - املدير التنفيذي ملؤسسة الشهداء، وطرحت عليه جملة من األسئلة وخرجت بالتايل:
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جمال الظاهري

 إىل 

 

0707 لقاء

ــم •  لك ــه  تعني ــذي  ال ــا  م ــة  بداي
ــهداء الذكرى السنوية  وألرس الش

للشهيد؟
ــىل  ــكركم ع ــم ونش ــب بك ــة نرح - يف البداي
استضافتنا يف صحيفة الثورة.. يف هذه الذكرى 
ــوم 15  ــادف ي ــي تص ــة والت ــزة واملقدس العزي
ــن نفس  ــتمر إىل 19 م ــادى األوىل وتس ــن جم م
ــهداءنا العظماء ومواقفهم  ــتذكر ش الشهر نس
ــن  ــطروها م ــي س ــة الت ــم البطولي وتضحياته
ــن ونرصة  ــة الدي ــع راي ــق ورف ــرصة الح أجل ن
ــتضعفني, وأمام هذه التضحيات العظيمة  املس
ــو باليشء  ــم حقهم ول ــا أن نفيه ــاً علين كان حق
ــم بالوفاء فقد  ــرم الناس وأحقه ــل فهم أك القلي
ضحوا بأغىل ما يجود به املرء، حياتهم وبذلوها 
رخيصة يف سبيل الله, ومن أجل املبادئ والقيم 

الدينية واإلنسانية واألخالقية.
ــؤولية  ــن منطلق القيام باملس ــك وم وإزاء ذل
ــع رعاية  ــىل الجمي ــق ع ــن وجه، ح ــىل أحس ع
أبنائهم وذويهم, الجميع مسؤول سواء الجانب 
الحكومي الرسمي وكذلك املجتمعي, ومن هذا 
املنطلق وألن جميع قرى ومدن وأحياء وجبال 
ــا  ــش يف أكنافه ــن ويعي ــن تحتض ــان اليم وودي
ــطة  ــهداء فإن العديد من األنش ــاء وأرس لش أبن
ــهيد  ــرى الش ــداً لذك ــام تخلي ــات تق والفعالي
ــاة ألقاربهم وتنفذ  وللعناية واالهتمام واملواس
ــالت الرتفيهية ألبنائهم وتقدم  العديد من الرح
ــبة الهدايا والخدمات وتعالج  لهم يف هذه املناس

مشاكلهم وتقدم لهم الخدمات.
ــداف •  ــة 8 أه ــم للمؤسس وضعت

ــا الذي  ــدف العام, م ــب اله إىل جان
تحقق منها؟

ــة الشهداء تحت ضغط  - كان إنشاء مؤسس
الرضورة الحتمية والواقع الذي فرضه العدوان 
ــروب الظاملة عىل  ــه الح ــن قبل ــا وم ــىل بالدن ع
ـــ تاريخ  ــام 1432ه ــدة, ومنذ الع ــة صع محافظ
ــاً حرصنا  ــة أهداف ــيس وضعنا للمؤسس التأس
عىل أن تكون واقعية وراعينا فيها الوضع القائم 
ــىل تحقيقها  ــار, وقد عملنا ع والحرب والحص
ــوطاً كبرياً يف ذلك, والحمد لله نفذنا  وقطعنا ش
ــات  ــة التوجيه ــاريع ترجم ــة مش يف كل مرحل
ــداف  واأله ــهداء  الش أرس  ــة  برعاي ــة  الخاص
املرسومة من املؤسسة, من منطلق أن للشهداء 
ــق مع  ــاء بها, وبما يتس ــب الوف ــاً علينا يج حق
ــوا بالعطاء والوفاء عىل مر  قيمنا كيمنيني عرف

التاريخ, وكواجب ديني وأخالقي.
ــهداء  ــداف .. تخليد الش ــذه األه ــن أهم ه وم
وإبراز عظمة الشهادة والجهاد, ويف هذا السياق 
ــنوية للشهيد التي تقام فيها  كانت الذكرى الس
ــني  ــات والزيارات والتدش ــن الفعالي ــد م العدي
ــة  واملجتمعي ــمية  الرس ــهداء  الش ــاض  لري
ــرب تأهيلها  ــم ع ــم ومراقده ــة بروضاته والعناي
وتزيينها وتنفيذ شبكات الري فيها وتشجريها 
وتنظيمها وتسويرها بما يليق بعظمة الشهداء 

العظماء.
ــتذكار مواقفهم  أيضاً تخليدهم من خالل اس
ــالت وحلقات  وأعمالهم من خالل عمل مسلس
ــرى، إصدار  ــطة أخ ــاذج منهم, وهناك أنش لنم
كتيبات تتحدث عن سريهم الذاتية وما إىل ذلك.

ــة •  بقي يف  ــروع  ف ــم  لك ــل  ه
املحافظات وكم يبلغ عددها؟

ــن 17 فرعاً يف عموم محافظات  - لدينا أكرث م
ــدادات  امت ــروع  الف ــذه  ــدى ه ــة ول الجمهوري
ــزل واألحياء يف  ــات والع ــتوى املديري عىل مس
ــداد كبرية من  ــات التي لديها أع بعض املحافظ
ــروع نقدم العون  ــهداء, ومن خالل هذه الف الش

ونتواصل مع أرس الشهداء بيرس.
ــي •  ــة الت ــة املؤسس ــي رؤي ــا ه م

تنطلق منها؟
- رؤيتنا تتمثل يف العمل عىل استكمال رسالة 
ــم دور  ــه ليكون له ــراد أرست ــاء أف ــهيد وبن الش
ــم وبما يمكنهم من  ــل يف االرتقاء بمجتمعه فاع

تأسيس حياتهم وفق رؤية واعية.
ــة رفع مكانة أرس  وأهم وأبرز أهداف املؤسس
ــري الحياة  ــع, وتوف ــراد املجتم ــهداء بني أف الش
ــهداء وإبراز  الكريمة والتعليم الراقي ألرس الش

عظمة الجهاد والشهادة والشهداء ودورهم من 
ــبات والفعاليات واألنشطة  خالل إحياء املناس
وأرس  ــاء  أبن ــل  وتمثي ــم,  ذكراه ــد  تخل ــي  الت
ــهداء لدى الجهات املختلفة, وتعزيز مبدأ  الش
ــاهمة يف رعاية  التكافل والدفع باملجتمع للمس

أرس الشهداء وغريه.
ــة •  املؤسس ــاريع  مش ــي  ه ــا  م

الرعائية ألرس الشهداء؟
ــد منها  ــا العدي ــاريعنا فلدين ــبة ملش - بالنس
ــان لكفالة  ــج الغذاء" وإحس ــة "برنام مجتمعي
ــن (2100) من  ــرث م ــم كفالة أك ــه تت ــام وفي األيت
ــوال العام,  ــورة دائمة وط ــهداء بص ــام الش أيت
ــكل الكفالء  ــج الفرصة متاحة ل ــذا الربنام ويف ه
ــذا  ــرتاك يف ه ــري لالش ــيل الخ ــني وفاع والداعم
ــم  ــفاف وواضح ويتس ــج وهو برنامج ش الربنام
ــالء ويمكنهم من اإلطالع  باملصداقية لدى الكف
عىل بيانات املكفولني وااللتقاء بهم, وميزته أنه 
ــتمر عىل مدار العام وقابل للتجديد,  ثابت ومس
ــة بواقع 10  ــع الكفال ــم دف ــج يت ــذا الربنام ويف ه
ــن مختلف  ــهر واملكفولون م ــة كل ش آالف نهاي

محافظات الجمهورية أكرث من 17 محافظة.
ــمية منها مرشوع  ــاريع موس لدينا أيضاً مش
ــتوعب جميع أبناء الشهداء  العيدية الذي يس
ــع  ــة لجمي ــغ مالي ــه رصف مبال ــن خالل ــم م ويت
ــنة, لدينا أيضاً  ــهداء تحت سن 20 س أبناء الش
مرشوع اإلعانة الذي من خالله تتم املساهمة يف 
ــهداء الشباب وتحصينهم  (إعفاف) أبناء الش
ــاب مقدم  ــع مبلغ من املال لكل ش ــن طريق دف ع
ــطة الرعاية  ــزواج, ولدينا الكثري من أنش عىل ال

ــدؤوب هو ما  ــة والصحية, العمل ال االجتماعي
ــدم الكثري من  ــهداء التي تق ــة الش يميز مؤسس
ــيق مع  ــة بالتنس ــات املادي ــاهمات واملعون املس
ــأن  ــة الوزراء ووزارة الصحة ويف هذا الش رئاس
ــهداء  فقد صدر قرار ملزم بإعفاء كافة أرس الش

من أي رسوم مادية يف املرافق الصحية.
ــل •  ه ــم..  التعلي ــب  جان يف 

ــىل املنح  ــة ع ــرص دور املؤسس يقت
الدراسية؟

ــن  ــد م ــا العدي ــوي لدين ــب الرتب - يف الجان
األنشطة أهمها متابعة أبناء الشهداء ودفعهم 
ــز الصيفية ويف هذا  ــاق باملدارس واملراك لاللتح
ــرب  ــية ع ــة املدرس ــم رصف الحقيب ــياق يت الس
ــام وتحوي  ــية كل ع ــة املدرس ــرشوع الحقيب م
ــكل أبناء  ــة وتوزع ل ــتلزمات الدراس جميع مس

الشهداء امللتحقني بالتعليم دون استثناء.
ــم  ــطة ينفذها القس ــن األنش ــاك الكثري م هن
ــة تهدف للمتابعة والعناية  الرتبوي يف املؤسس
بذوي الشهداء ونأمل أن تطور لتصل إىل الفرد 
ــم تخصيص  ــاط ويت ــىل نق ــم األرس ع وأن تقس
مندوب لكل مجموعة من أبناء الشهداء ونحن 
ــر  ــة وتقاري ــاك متابع ــون هن ــىل أن تك ــل ع نعم
أسبوعية ترفع عن ابن كل شهيد من خالل هذا 

القسم.
ــة •  املؤسس ــة  صف ــي  ه ــا  م

ــاطها.. هل هي مدنية أهلية  ونش
أم شبه حكومية؟

ــة الشهداء من رحم املعاناة  -  نشأت مؤسس
وهي مؤسسة مجتمعية، منظمة مجتمع مدني 
ــة والعمل, ويف  ــؤون االجتماعي تتبع وزارة الش
ــئت الهيئة العامة لرعاية  ــياق فقد أنش هذا الس
ــع  ــم يف جمي ــل رعايته ــن أج ــهداء م أرس الش
الجوانب وعىل أن تبقى مؤسسة مجتمع مدني 
ملا تتميز به هذه املنظمات من مرونة تمكنها من 
ــة  ــرف ويف أي مرحل ــات يف أي ظ ــل بأولوي العم

يرسمها الواقع والتوجه الشعبي يف البالد.
ــة •  ــدد العاملني يف املؤسس ــم ع ك

وما هي مصادر تمويلها؟
ــة  - عدد العاملني يف املركز الرئييس للمؤسس
ــة الفروع يصل العدد إىل أكرث من 350  45 ويف بقي
مندوبا موزعني عىل كل محافظات الجمهورية 
ــد  ــة ونعتم ــي محلي ــل فه ــادر التموي ــا مص أم
ــاء املجتمع  ــا يقدمه أبن ــة األوىل عىل م بالدرج
اليمني وعىل ما يجود به فاعلو الخري والتجار، 
ــات  ــن بعض مؤسس ــدم م ــات تق ــاك معون وهن
ــكرنا  ــة وبعض الصناديق.. وهنا نوجه ش الدول
ــة والعديد من الصناديق  لكل من أمانة العاصم
ــها صندوق تنمية املهارات وصندوق  وعىل رأس
ــد من الجهات  ــباب, وهناك العدي النشء والش
والرشكات والتجار الذين يقومون بواجب كبري 

جداً تجاه املؤسسة وأرس الشهداء.
ــجلة لديكم •  ــدد األرس املس كم ع

ــن  ــون م ــىل الع ــل ع ــي تحص والت
املؤسسة؟ 

ــداً وال نحبذ يف  ــة ج ــهداء مهول ــداد الش  - أع
ــبب  ــن األرقام بس ــاح ع ــايل اإلفص ــت الح الوق
ــجل لدينا ما  ــة, ومس ــة القائم ــروف األمني الظ
ــهداء, وعملنا  ــن أرس الش ــاً م ـــ 20 ألف ــوق ال يف
ــتهدف جميع أبناء اليمن من أرس الشهداء  يس
ــة  ــزة والكرام ــات الع ــقطوا يف جبه ــن س الذي
ينتمون لكافة رشائح املجتمع ومن كل الطوائف 
واالنتماءات الحزبية, ومن أسس عملنا يف هذه 
املؤسسة أن نحيدها عن الجانب السيايس وأن 
ــاطها مقترصاً عىل الجانب اإلنساني  يكون نش

والخريي.
ــجيل أرس •  ــري تس ــي معاي ــا ه م

ــدة  ــم قاع ــل لديك ــهداء.. وه الش
بيانات دقيقة يجري تحديثها؟

ــن  ــل، م ــة للعم ــة وثابت ــري عام ــا معاي - لدين
ــجل لدينا يف قاعدة البيانات  انطبقت عليه يس
التي يتم تحديثها بشكل مستمر, وآخر تحديث 
ــا كان يف نهاية العام املنرصم, حيث عملنا مع  له
ــامل  ــح ش ــاز املركزي لإلحصاء عىل مس الجه
لبيانات الشهداء وذويهم, وإنجاز هذا املرشوع 
ــري جداً كان قفزة يف عملنا بعد أن كان حلماً  الكب

ــق يف نهاية العام املايض ولله الحمد بفضل  تحق
جهود املتعاونني وعىل رأسهم الجهاز املركزي 
لإلحصاء الذي أبىل بالء حسناً يف هذا املرشوع 
ــتكمال إدخال  ــه قائم، وحالياً يتم اس والعمل ب
ــتمارات املسح, ولدينا  البيانات املسجلة يف اس
ــخصاً يف الجهاز املركزي يعملون  أكرث من 80 ش
عىل مراجعة وفحص وإدخال البيانات بصورة 

دقيقة ووفق آلية منظمة.
إىل أين وصلتم يف تدشني البطاقة • 

اإللكرتونية ألرس الشهداء؟
ــبة  ــص البطاقة االلكرتونية ونس ــا يخ -  يف م
ــبته 70  ــا تم إصداره منها فقد تم إصدار ما نس م
ــينها يف  % من البطائق االلكرتونية التي تم تدش
ــري  ــهيل وتيس نهاية العام املايض, بغرض التس
عملية الرصف ملرتبات الشهداء, كما أن الخدمة 
ــهداء من خالل  ــتحصل عليها ارس الش التي س
ــىل رصف املرتبات,  ــن تتوقف ع ــذه البطاقة ل ه
وهدفنا أن نقدم كل املعونات (الرعائية) لكافة 
أرس الشهداء بواسطة البطاقة االلكرتونية التي 
ــل بها أن نغطي  ــتكمال العم نأمل من خالل اس
ــهداء العظماء, ألن  ــة ألرس الش ــداد الهائل األع
هناك أرساً لم تصلها هذه البطاقة, ويتم التعامل 
ــت إىل حني حصولهم  ــطة كرت مؤق معهم بواس
ــا وتوزيعها  ــيتم إصداره ــىل البطاقة التي س ع

خالل الشهرين القادمني.
ــهرية •  الش ــة  املعون ــدار  مق ــا  م

ــهيد  التي تحصل عليها أرسة الش
وكيف ُتصنف؟

-  لدينا نموذجان من الشهداء، األول: أولئك 
ــكري  ــلك العس ــون يف الس ــوا يعمل ــن كان الذي
ــىل مرتباتهم من  ــؤالء يحصلون ع ــي وه واملدن
ــكرية يف  القطاعات الحكومية والوحدات العس

الدولة.
ــزة  ــني يف أجه ــري العامل ــي: غ ــوذج الثان النم
ــون برصف مرتبات  ــة, وهم من نحن معني الدول
ــتحقاتهم  ــارت مس ــه ص ــد الل ــم, وبحم ألرسه
(املرتبات) معتمدة وصدرت بها التعزيزات من 
ــبب وضع البالد الناجم  وزارة املالية ولكن وبس
ــهري  عن العدوان لم تنتظم عملية الرصف الش
ــهر بواقع (35170)  ــم الرصف كل 3 أو 4 أش ويت
رياًال لكل أرسة شهيد, حدد هذا املبلغ كـ "مرتب 

كامل للجندي".
ــات, ولكن لدينا  ــبق كان عن املرتب طبعاً ما س
ــة عىل  ــالل الغذائي ــع الس ــت لتوزي ــج ثاب برنام
ــهداء  ــتهدف من خالله أرس الش مدار العام, نس
ــهرياً وقد  ــراء يف املقام األول نرصف لهم ش الفق
ــرث من 12 ألف  ــالل التي ترصف أك بلغ عدد الس
سلة غذائية يف الشهر الواحد وعىل مدار العام.

ــي تواجهها •  ــات الت ــا الصعوب م
أرس  ــة  خدم ــق  وتعي ــة  املؤسس

الشهداء
ــهداء واجب ديني وأخالقي  - رعاية ارس الش
ــاً ورعاية إلهية  ــة نلمس توفيق ويف هذه الجزئي
ــك  ــطتنا ال ش ــن أنش ــري م ــداً يف الكث ــرية ج كب
ــع  ــبب الوض ــة بس ــض الصعوب ــاك بع ــأن هن ب
ــة للحصار  ــا نتيج ــايل لبالدن ــادي الح االقتص
ــذا  ــن ه ــزء م ــن ج ــا ونح ــىل بالدن ــروض ع املف
ــن الصعوبات التي  ــع وتواجهنا الكثري م املجتم
ينعكس أثرها أيضا عىل أرس الشهداء منها عدم 
ــابقاً ولكن  ــاط املرتبات وقد ذكرت ذلك س انضب
ــرصف نصف راتب  ــرض األوضاع علينا أن ن تف
ــهرين, أيضاً ضعف التفاعل مع أنشطتنا  كل ش
ــاهماتها  ــن املنظمات األهلية حيث تكون مس م
ــاً باألعداد الكبرية للشهداء  ضعيفة جداً قياس

وحجم التضحيات التي قدموها.
ــذي يمثل عقبة  ــتمرار العدوان  ال ــا اس  ومنه
ــص أرس  ــي وباألخ ــعب اليمن ــام الش ــرية أم كب
ــم وبالنتيجة  ــد أعداده ــن تتزاي ــهداء الذي الش
ــة  للرعاي ــاج  تحت ــي  الت األرس  ــداد  أع ــزداد  ت
ــاة  ــم واجب العزاء واملواس ــاعدة, وتقدي واملس
ــم وضمهم إىل  ــم وبيانات أرسه ــد بياناته وتقيي
ــة من أجل  ــات الخاصة باملؤسس ــدة البيان قاع
حصولهم عىل املرتب والدعم والرعاية الالزمة 

ألطفالهم وذويهم عرب األنشطة التي نقوم بها.
ــة •  املؤسس ــد  تع ــل  ه ــا..  فعلي

يف  ــطة  الناش ــدة  الوحي ــة  الجه
رعاية أرس الشهداء؟

ــرى معنية  ــمية أخ ــات رس ــاك جه - كال فهن
ــه فإننا لم  ــهادة لل ــهداء, والش برعاية أرس الش
ــتهدف أرس  ــاط يس نلمس لهذه الجهات أي نش
ــوم ومن  ــدوان إىل الي ــة الع ــذ بداي ــهداء من الش
ــا ونتيجة  ــا ما يثبت قولن ــول غري ذلك فلدين يق
لذلك تتحمل املؤسسة أعباء كبرية جداً بسبب 
ــذه الجهات عن القيام بواجبها وأيضاً  تنصل ه
ــطتها  ــن أهدافها وأنش ــن ضم ــاك جهات م هن
ــهداء تقدم بعض الدعم ولكنه  العناية بأرس الش
ــتوى املعاناة  ــيط جداً ال يرقى إىل مس دعم بس
التي تعيشها هذه األرس وال يتناسب مع األعداد 

الكبرية لشهدائنا العظماء.
هذا التنصل برأيك.. هل يرجع • 

ــهداء ام  الفتقار قاعدة بيانات الش
الفتقار التمويل أم ماذا؟

- بالتأكيد هناك ضعف يف املوارد التي تحصل 
ــا الجهات  ــص منه ــات وباألخ ــا كل الجه عليه
ــؤولية  ــة, ولكن هذا ال يعفيها عن املس الحكومي
ــرك أن تنفذ بعض  ــو كان هناك تح ــا ل فبإمكانه
ــطة ولكل مجتهد نصيب ولن  ــاريع واألنش املش
تكون هناك ثمار إال من خالل التحرك الدؤوب, 
ــا أن هناك  ــديد فقد الحظن ــف الش ولكن ولألس
ــًال إذا كان هناك  ــض األعمال فمث ــاً لبع تسييس
ــا  ــرك فإنه ــأن تتح ــات ب ــاءات أو توجيه إيح
ــس هناك  ــطة, لي ــذ بعض األنش ــرك وتنف تتح
ــة بأرس  ــة والعناي ــة املواكب ــاس بأهمي أي إحس
ــهداء وبدورهم يف هذا الجانب وما يمكن أن  الش
ــطوري لدى  ينتج عنه من تعزيز الصمود األس

املجاهدين.
ــت مقترصة عىل الجبهات  طبعاً الحرب ليس
ــا تعطيل  ــية ومن ضمنه ــاك حروب سياس فهن
ــية وحزبية  بعض الجهات عرب إيحاءات سياس
مع أن املفرتض من هذه الجهات أن تكون بعيدة 
عن الكيد كون عملها إنسانياً وأخالقياً ووطنياً 
ويخدم رشيحة ضحت بأغىل ما تملكه من أجل 

شعبها ووطنها.
ــمي •  الرس ــدور  ال ــم  تقي ــف  كي

ــة  ــة وخدم ــي) يف رعاي (الحكوم
أرس الشهداء؟

ــي عىل دفع املرتبات  -  يقترص الدور الحكوم
ويف هذا الجانب فقد عانينا بشدة حتى صدرت 
ــراءات  ــة االج ــتكملت الحكوم ــرارات واس الق
ــبة من  ــز املايل وال تزال هناك نس وخرج التعزي
ــتكمل إجراءات اصدار التعزيز  الشهداء لم تس
املايل ملرتباتهم من وزارة املالية وبهذه املناسبة 
ــهيد ) ويف  ــنوية للش ــرى الس ــبة الذك (مناس
ــالة إىل  ــرب صحيفتكم رس ــياق نوجه ع هذا الس
ــس مجلس الوزراء  ــيايس وإىل رئي املجلس الس
ــراءات  ــتكمال إج ــة اس ــا برسع ــدهم فيه نناش
ــهداء  ــات من تبقى من الش ــز املايل ملرتب التعزي
ــة إىل البنك  ــدروا توجيهاتهم العاجل وبأن يص
املركزي ووزارة املالية باستكمال التعزيز وفاء 

وعرفاناً لتضحياتهم العظيمة.
ــع •  املجتم دور  ــن  ع ــاذا  م

ــالث  ــدى الث ــىل م ــاهماته ع ومس
السنوات املاضية من العدوان؟

-  بالنسبة للدور املجتمعي وعىل مدى الثالث 
السنوات املاضية للعدوان جيد ومعطاء وكريم 
وإيجابي, كان هناك تفاعل جيد جداً من بعض 
ــيل الخري وبعض التجار وكل املواطنني عزز  فاع
ــالل العناية  ــم الوطني من خ ــود والتالح الصم
بأرس الشهداء وقد تفاوتت املساهمات بني فرتة 
ــاط التثقيفي  وأخرى، ضبط هذا التفاوت النش
ــأرس  ــة ب العناي ــة  ــع بأهمي ــاط املجتم يف أوس

الشهداء والعكس صحيح. 
ــة •  ــل هناك تعاون بني املؤسس ه

ــانية العاملة يف  ــات اإلنس واملنظم
اليمن.. وماذا تقدم؟

-  بالنسبة للمنظمات الدولية فإنها تتعاطى 
ــة ووصمة  ــراف وهذه جريم ــهداء كأط ــع الش م
ــذه املنظمات  ــخ ه ــوداء يف تاري ــة س ــار ونقط ع
ــهداء,  فدورها ضعيف جداً يف العناية بأرس الش
ــبي  وفيما يخص املنظمات املحلية فدورها نس
ــاني تجاه ارس  ــع الواجب اإلنس ــب م وال يتناس
ــا  ــن, تفاعله ــى واملترضري ــهداء والجرح الش
نسبي وبسيط وعادة يكون نشاطها يف الجانب 

اإلغاثي.
ــاري وما •  ــا خطتكم للعام الج م

هي طموحاتكم املستقبلية؟
ــبب  ــن وبس ــداً ولك ــرية ج ــا كب * طموحاتن
ــم والظالم عىل بالدنا فأنشطتنا  العدوان الغاش
ــىل تقديم الرعاية ومواكبة  وأعمالنا مقترصة ع
ــهداء  ــد ورعاية أرس من مضوا من الش كل جدي
ــعى لتحقيقها  العظام, ولدينا أهداف كبرية نس
يف خطة العام الحايل 2018م يف الجانب الرتبوي 
والتنموي, ففي الجانب الرتبوي سعينا يف العام 
ــهداء ومتابعتهم  ــتيعاب أبناء الش املايض الس
ــدارس واملراكز وحلقات  ــل إلحاقهم بامل من أج

الدرس التي تقام يف املساجد واملراكز.
 ويف هذا السياق تم استيعاب أعداد كبرية من 
أبناء الشهداء يف املدارس األهلية بالتنسيق مع 
ــم وإدارة التعليم األهيل،  ــة والتعلي وزارة الرتبي
ــتيعابهم يف  ــب وطالبة تم اس ــن 800 طال ــرث م أك
ــق املنح التي  ــاً عن طري ــدارس األهلية مجان امل
ــبة  ــم، أما بالنس ــة والتعلي ــا وزارة الرتبي قدمته
ــتيعاب أعداد  ــم اس ــد ت ــات فق ــالب الجامع لط
ــن طريق  ــهداء وذويهم ع ــاء الش ــرية من أبن كب
ــة لـ(700) طالب  منح مجانية قدمتها املؤسس

وطالبة.
كلمة أخرية تودون قولها؟• 

-  نوجه شكرنا وتقديرنا لكل من ساهم ورفد 
مؤسسة الشهداء بأي شكل من أشكال الدعم, 
ــات مجتمع  ــمية أو منظم ــات رس ــراداً أو جه أف
ــن البذل  ــىل املزيد م ــث الجميع ع ــي، ونح مدن
ــوا  ــن قدم ــهداء الذي ــون ألرس الش ــم الع وتقدي
ــان  ــن اليمن األرض واإلنس ــم دفاعاً ع أرواحه
فرعاية هذه الرشيحة مسؤولية الجميع وأمانة 
ــؤالء العناية  ــاء له ــاب الوف ــن ب ــا, وم يف أعناقن

بأرسهم ومواساتهم وتكريمهم.

أنجزنا مع جهاز اإلحصاء 
قاعدة بيانات الشهداء ولدينا 
٢٠ ألف أسرة شهيد مسجلة

خدمات المؤسسة تشمل واجب 
العزاء والمواساة واعتماد راتب 

جندي وإعانة غذائية شهرية

من مشاريع المؤسسة 
مجانية التعليم والصحة 

وكفالة أبناء الشهيد وكسوة 
العيد وإعانتهم على الزواج

ظروف العدوان والحصار 
اضطرتنا لصرف نصف راتب 

ألسر الشهداء كل شهرين

أصدرنا ٧٠٪ من البطائق 
االلكترونية للرعاية وسنستكمل 

البقية خالل شهرين
نناشد المجلس السياسي 

ووزارة المالية سرعة استكمال 
تعزيز مرتبات باقي الشهداء

هناك جهات رسمية معنية 
بأسر الشهداء ال نلمس لها 

أي نشاط ولدينا ما يثبت

ضعف الموارد ال يعفي الجهات 
المعنية من مسؤوليتها تجاه 

أسر الشهداء

المنظمات الدولية تتعاطى مع 
الشهداء كأطراف وهذه جريمة 

ووصمة سوداء بتاريخها

تضحيات الشهيد عزيزة ومقدسة تضحيات الشهيد عزيزة ومقدسة 
تفرض حقوقًا ملزمة على الجميعتفرض حقوقًا ملزمة على الجميع
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