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جمارك  مكتب  تعرض  العزيز  أستاذي  بداية   *
ورقابة ذمار للقصف العدواين المباشر.. إىل مدى 
تضرر.. ؟ وما يه رسالة العدوان من هذه المجزرة 

..؟!
األهم  أن  غري  جــداً  كبرية،  األرضار   -
العدوان  ضحية  راحــت  التي  األرواح 
السافر حيث استشهد موظفان وما يزيد 
عن (55) جريحاً من املوظفني والتجار 
واملحلصني والعاملني يف حرم الجمرك.. 
أما الدمار يف املبنى واملمتلكات املوجودة 
وسيارات  بضائع  من  امليناء  حرم  يف 
العمل  هــذا  تــعــوض..  فهي  ومركبات 
السعودي  الحقد  يعكس  اإلجــرامــي 
الدفني عىل اليمن وعىل مؤسسات الدولة 
املدنية يف املقام األول التي ظّلت واقفة 
وحصارهم  العدوان  تحالف  حجم  رغم 

الخانق منذ صبيحة 26 مارس 2015م..
رسالة العدوان السعودي لليمنيني هي 
أننا سنستهدفكم يف كل مكان وأن عليكم 
لكن رسالتنا  أن تخضعوا وتستسلموا، 
يف  مستمرون  أننا  الغاشم  للعدوان 
الصمود أمام قوى الغطرسة واالستكبار 
حتى ننترص، والنرص حليفنا ألننا عىل 
حق وأن قضيتنا عادلة دفاعا عن اليمن 

أرضا وإنسانا.
 إصرار وترصد

* وهل كان على علم بأن منطقة جمركية تجمع 
كل اليمنيني موظفني تجار ومخلصني.. ؟

واألمم  العدوان  تحالف  بالتأكيد..   -
املتحدة يعلمون أن هذا املركز مؤسسة 
مدنية ومنطقة تجمع مصالح ومعايش 
وهي  معنّي،  لطرف  وليس  الناس  كل 
أن  مــن  وقــانــونــيــا  أخــالقــيــا  محمية 
كافة  يف  والنزاعات  الحروب  تطالها 
والحقوقية  الدولية  والقوانني  املواثيق 
خطط  فالعدوان  وبالتايل  واإلنسانية.. 
ونفذ جريمته مع سبق اإلرصار والرتصد.. 

أهمية الجمرك
* حدثنا عن الضرورات الحتمية لتأسيس مركز 
األهمية  وما  ؟  ذمار..  محافظة  يف  جمركي  رقايب 

التي مثلها هذا المركز..
عمل  تفعيل  رضورة  من  انطالقاً   -
تواجد  خالل  من  الجمركية  الضابطة 
الحركة  خارطة  مساحة  يف  أفــرادهــا 
اإلمكانيات  وتوفري  الداخلية  التجارية 
الضبط  عملية  نجاح  تخدم  التي 
ظل  يف  تهريبها  من  والحد  للبضائع 
الجائرين.. وانطالقاً  العدوان والحصار 
من ظروف البالد االستثنائية والتي من 

االقتصادية..  العملية  تراجعت  خاللها 
وحملت  الجمركية  املؤسسة  اضطلعت 
عىل عاتقها مسؤولية مجابهة تداعيات 
بصمود  املقرونة  املرحلة  وتحديات 
العدوان  جراء  الكبرية  معاناته  شعبنا 

والحصار، حيث قامت بفتح العديد من 
ضمنها  ومن  الجمركية  الرقابية  املراكز 
يف  الجمركي  الرقابي  املركز  هذا  إنشاء 
محافظة ذمار الذي تكمن أهميته يف كون 
ذمار مركزا تجاريا يتوسط مفرتق طرق 
الحركة التجارية من واىل العاصمة من 

الجهة الجنوبية..
بهذا  الــمــنــاط  الرئيسي  الـــدور  ــن  ع ـــاذا  م  *

المركز..؟
املركز  بهذا  املناط  الرئييس  الــدور   -
منع  مهمة  عىل  يرتكز  املراكز  من  كغريه 
محاوالت التهريب التي تحمل يف طياتها 
ما ييسء اىل أمن وسالمة أرضنا وشعبنا 
الدولة  وارفاد خزينة  املجاهد..  الصامد 
باإليرادات وفقا ملا يحقق العدالة يف نهج 
يف  والدقة  السالمة  ويضمن  تحصيلها 

تنفيذ اإلجراءات الجمركية.. 
االسرتاتيجية  األهداف  بمثابة  وهذه 
مراعاة  عرب  لتحقيقها  نسعى  التي 
العمل  لــفــريــق  الــدقــيــق  ــار  ــي ــت االخ
ــال  ــم ــام واألع ــه املــعــنــي بــتــأديــة امل
و(القيمة)..  (التفتيش)  بمساريها 

بتعاونهما  الــلــذان  الجناحان  وهما 
وانسجامهما يتحقق النجاح.

جدوى واسعة
ْق المركز منذ تأسيسه قبل عام.. ؟! * ماذا حقَّ

ورقابة  جمارك  مكتب  تأسيس  منذ   -
وسائل  أهم  أحد  شكل  ذمار  محافظة 
للناس  املعيشية  للحياة  اإلنــعــاش 
والتجار واملجتمع ككل.. فمكتب جمرك 
ورقابة ذمار كبح  جماح البطالة بتوفريه 
من  اليومية  العمل  فــرص  من  اآلالف 
ترسيم  وإعــادة  و"ُحــَمــالــة"  "نفالة" 
البضائع  إعــادة  ثم  ومطابقة  وفحص 
النفالني  اكتاف  عىل  الشاحنات  اىل 

والحمالني من القوى العاطلة..
شكاوى التجار

* هناك إشاعات وشكاوى من قبل بعض التجار 
الجمركية  الرسوم  تأخذ  الجمركية  المراكز  بأن 
مرتني، مرة يف المنافذ الخارجة عن سيطرة المركز 
ومنها  المستحدثة  المراكز  يف  ومــرة  (صنعاء) 

مركز ذمار..؟
- هذه شائعات مغرضة تروجها أبواق 

التواصل  مواقع  عرب  ومرتزقته،  العدوان 
االجتماعي، فاملركز لم ولن يأخذ الرسوم 
املالية  للقوانني  وفقا  إال  الجمركية 
الجمهورية  يف  السارية  والجمركية 
اليمنية ويتم توريدها إىل البنك املركزي 
أوال بأول.. ويقوم مكتب أو مركز جمارك 
ورقابة ذمار بعمله وفق اللوائح والنظم 
القانونية، وعىل أربعة مسارات قانونية 
الجمركية  القيمة  فارق  استيفاء  األول: 
الكمية  بني  املطابقة  نتائج  عىل  بناء 
املجمركة يف املنفذ املسيطر عليه العدوان 
والكميات غري املجمركة.. الثاني: السلع 
والبضائع غري املجمركة مطلقا ودخلت 
البلد عىل شكل تهريب يستهدف املنتج 
غري  ألنــه  الكلفة  بتخفيض  الوطني 
الجمارك  استيفاء  الثالث:  مجمرك.. 
التي لم تأخذ يف منافذ العدوان والداخلة 
التجارية  العربية  االتفاقية  ضمن 
لعدم  رسميا  بها  العمل  إلغاء  تم  التي 
الجدوى الوطنية منها.. أما املسار الرابع 
وكاملة  سليمة  مطابقة  املطابق  فهو 
واملستوىف كل الرسوم والعوائد األخرى 
دون وجود أي مخالفات جمركية عليه 
دون  إجراءاته  تستكمل  املسار  وهــذا 

إضافة أي رسوم عليه..

الجمارك الخط األول
للمجتمع  توجهونها  التي  الرسالة  يه  ما   *
وتجاه  الشائعات  هذه  تجاه  التجاري  والقطاع 

أهمية الجمارك..؟
- الرسالة التي أود توجيهها للمجتمع 
أن  عىل  التأكيد  هي  وللجميع  وللتجار 
من  فقط  رسوم  أخذ  تعني  ال  الجمارك 
البضائع العابرة كمصدر إليرادات الدولة 
خط  تمثل  ذاتها  بحد  الجمارك  فقط 
واقتصاديا  وأمنيا  صحيا  األول  الدفاع 
وبيئياً بل ومعيشياً.. والجمارك حماية 
للتاجر أيضاً واملستهلك.. فمثًال: التاجر 
الصفة  تمتلك  بضائعه  ألن  مستفيد 
القانونية عىل صحتها وأمنها وسالمتها 
وأيضاً يؤدي ما عليه من رسوم قانونية 
واقتصاديا  مكفولة..  تسهيالت  وفق 
سياسة  من  الوطني  املنتج  حماية  يتم 
اإلغراق التي تنتهجها دول العدوان بعد 
أن دمرت مصانعنا ومصادر انتاجنا، ثم 
تأتي بسلع مهربة بكلفة أقل مستهدفًة 
املنتجات الوطنية والتي تكون يف أغلبها 
تابعة للقطاع الخاص والتجاري.. وأمنياً 
وصحيا تعنى الجمارك بضبط املهربات 
األسمدة  وضبط  باملستهلك،  الضارة 
ــان، وكذلك  ــس الــضــارة بــاألرض واإلن
األسلحة املهربة إلحداث الفوىض داخل 
الدولة  خزينة  رفد  عن  ناهيك  البلد.. 
البنك  النقدية يف  السيولة  وكذلك توفر 
يف  للنقدية  اليومية  والحركة  املركزي 

البالد..
آليا التحصيل الجمركي

* ما يه آليات عمل التحصيل الجمركي ودورته 
المستندية..؟

- آلية التحصيل وفقا لظروف املرحلة 
أنها  إال   ، بالجيدة  تقييمها  نستطيع 
وال  اليه  نصبو  الذي  الطموح  تمثل  ال 
تمثل ما ينبغي ان نكون عليه ، نسعى 
اىل األفضل وله بعون الله سوف نصل ، 
فنحن نعمل وفق خطط ورؤى لالرتقاء 
باألداء الجمركي وإرساء ثقافة جمركية 
حجم  من  وتضاعف  التهريب  من  تحد 
التحصيل لإليرادات الجمركية وتحمي 
املجتمع، وليس فحسب يف مكتب جمارك 
ورقابة ذمار بل عىل مستوى كل املكاتب 
الله ثم بفضل  الجمركية، وذلك بفضل 
مصلحة  قيادة  ورعاية  واهتمام  دعم 
رئيس  بأعمال  بالقائم  ممثلة  الجمارك 

املصلحة األستاذ يحيى األسطى..
أخريًا

يف  قولها  ــودون  ت التي  الكلمة  ما   .. ــريًا  أخ  *
الحديث العابر ..؟

الجمارك  أن  هو  ــرية  األخ الكلمة   -
رشائحه  بكل  اليمني  للمجتمع  حماية 
الدولة ولهذا  الحياة يف خزينة  وعصب 
فقد استهدف العدوان الجمرك لتسهيل 
عملية التهريب أكرث وارباك الدولة عن 
تمريرها،  يريد  التي  مؤامراته  إيقاف 
ظل  يف  العسكري  النرص  يف  فشل  حني 
صمود الشعب اليمني الذي غّري مسار 
التوقعات وصنع مفارقات أوقفت التاريخ 

جرباً عند لغز الثبات غري املسبوق.. 
كما نتوجه بالتحية واإلجالل إىل قائد 
بن  عبدامللك  السيد  واالنتصار  الثورة 
بدر الدين الحوثي وإىل أبطال الجيش 
للشهداء  والرحمة  الشعبية،  واللجان 
لــألرسى..  والفرج  للجرحى  والشفاء 
وكذلك الشكر لقيادة وزارة املالية ورئاسة 

املصلحة كل باسمه وصفته .

مدير عام مكتب جمارك ورقابة محافظة ذمار مطهر الذيفاين لـ"ٹ":

ــعبية جعلته يقصف  ــر عام مكتب جمارك ورقابة محافظة ذمار: إن هزيمة قوى الرش والعدوان أمام صمود أبطال الجيش واللجان الش ــال مدي ق
ــترييا وجنون كل املنشآت املدنية املرتبطة بمعايش الناس كاألسواق والتجمعات البرشية والجمارك والناقالت والقاطرات يف الطرقات،  بهس

ــتحيل وكلما أوغل العدوان  ــار صار من املس ــعب اليمني وكرس صموده التاريخي غري أن ذلك االنكس محاولة من قوى العدوان إيالم الش
السعودي األمريكي يف جرائمه مكتملة األركان زاد الشعب صموداً.

ــار من أهمية  ــز جمارك ورقابة ذم ــكله مكتب أو مرك ــة بمكافحة التهريب وما يش ــن القضايا املتصل ــة م ــي إىل جمل ــرق الذيفان وتط
ــات الواقعة يف مفاصل الخارطة  ــي تتموضع مفرتق طرق حركة التجارة الداخلية بني املحافظ ــرتاتيجية يف محافظة ذمار الت اس

ــب ما  ــيم الجمركي ألكرث من مرة حس ــائعات الرتس ــتدامة للمركز وش الجنوبية للعاصمة صنعاء.. وكذلك خطط العمل املس
تروجه وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي، وكذلك قضية االستحقاقات الجمركية القانونية التي يتعاطى ويسري 

عىل أسسها عمل مكتب جمارك ورقابة محافظة ذمار.. وغريها من القضايا.. إىل التفاصيل: لقاء / محمد محمد ابراهيم

ــعبية جعلته يقصف   الش
لقاطرات يف الطرقات، 

كلما أوغل العدوان 

ار من أهمية 
 الخارطة 

ــب ما  س
سري 

الجمارك خط الدفاع األول صحيًا 
واقتصاديًا وأمنيًا وبيئيًا

والحصار العدوان  ظل  في  التهريب  ومكافحة  الجمركية  القيمة  فارق  الستيفاء  أنشئ  المركز  والحصار¶  العدوان  ظل  في  التهريب  ومكافحة  الجمركية  القيمة  فارق  الستيفاء  أنشئ  المركز   ¶

التهريب الذي 
يتعمده العدوان 

واملرتزقة يستهدف 
منتجنا الوطني بعد 

أن دمروا مصانع 
ومراكز اإلنتاجية

  لم نأخذ غري 
الجمارك القانونية 
وما يتم ترويجه غري 
صحيح ويهدف اىل 
احداث فوضى يف 

البلد
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