
 

 

 مقابل بغري رعيتها شؤون   ترعى اخلالفة دولة
  وكل   الدولة  بناء  يف  ُمهم    َدور    وهلا  مهمة  الضرائب  إن  مصطفى،  علي  حممد .  د  الضرائب  لديوان  العام  األمني  قال

  ضرييب  هترب  عن  األزرق،  النيل  بقناة  )كاآليت(  لربانمج  حديثه  يف  وكشف  ،البالد  أمور  تسيري  يف  عليها  تعتمد   الدول
  ُمشريا    التجارية،  املُعامالت  غالب  يف   مستندات  بدون   والبيع   الرمسي  غري   الطفيلي  االقتصاد  بسبب  السودان   يف  كبري
 (أونالين العهد ). احلدود حلماية جيش وال أمن وال خدمات هنالك تكون  أن تتوّقع  فال الضرائب  تدفع  مل ذاإ أنه إىل

  أموال   كل أ  قبيل   ومن   ،حق  بغري  األموال   مجع  إال   له  همّ   ال  مقيت   رأمسايل  نظام  ظل  يف   التصريح  هذا   يف   غرابة  ال
 اليت  املبدئية  الدول  يفأنه    صحيح  .هلم  الناس  حماسبة  غياب  ظل  يف  ذلك  يف  ومتادوا  عتادوا ا  قد   فهم  ،ابلباطل  الناس
 ! خدمات شكل يف الناس من  تؤخذ  اليت الضرائب  تعود  ولكن الضرائب  فرضتُ  الرأمسايل النظام تتبىن

  يف  خدمة يأ ترى تكاد  فال واجلمارك الضرائب من  البالد  موازنة من  %90 ن أ من رغمابلو  السودان  يف  عندان ماأ
  األموال  املريض  على  تفرض  أصبحت   حكومية  تسمى  اليت  املستشفيات  حىتف  يبالتطب  جمال  يف  مثال  ! جمال  يأ

  من   الكثري   وهلذا  ،املرضى  الستقبال  مامتا  مؤهلة  غريفإهنا    املستشفيات  وحىت   !يتعاجل  ليته  واي  ،عالجه  مقابل  الطائلة
 ال  متيازا  أطباء  األطباء  وجل  املرضى  الستقبال  مؤهلة  غري  فعنابرها   ؛املرض  له  ستضاعف  هناأل  دخوهلا  حيبذ   ال  الناس
 .تصان وال هتمل رتاضي فاال عمرها ىقضنا اليت العالجية دواتلأل الصياانت عمل  وحىت  بل هلم خربة

ر بوالية مشال دارفور عن  الفاش  مبدينة  الكلى  غسيل  مركز  إدارة  كشفت) :  يلي  ما  اءنبلأل  سوانلة  وكا  أوردت  فقد 
 كانت  ماكينة  14عدم الصيانة وذلك من مجلة الـ  بسبب  اخلدمة  عن   وخروجها  الكلى  غسيل  ماكينات  من   8تعطل  
. املركز  على  ونيرتدد  الذين   الكلوي  الفشل  مرضى  من  شخصا  80  من  أكثر  حلياة  هتديدا   مثل   ام  السابق،  يف  تعمل
 إىل  مؤخرا  إدارته  دفعت  املاكينات  تلك  تعطل  إن" مدير املركز يف تصريح لسوان:  هللا  حسب  أبكر  علي  دكتور  وقال

  على  مباشرة  سيؤثر  ذلك  أن  إىل  مشريا    اليوم،  يف  ساعات  ثالث  إىل  أربع   من  املرضى  لغالبية  الغسيل  جلسات  تقليص
 .("املرضى حياة

 وكذلك  .اخلاصة  املدارس   يف  جدا   كبرية  زايدة   إىل  أدى  ام  ،يءبش  ب التطبي  عن  خيتلف   ال   فهو  التعليم   جمال  اأمو 
 يف  اللصوص من  مسبوقة غري جرأة  يف هنارا جهارا النهب صارقد ف ؛البتة له وجود  فال الوزير   عنه يتحدث الذي األمن

 ما  سوى  األايم  هذه   اخلرطوم  عوشوار   جمالس  يف  حديث   ال) :  فيه  جاء  تقريرا ندبندنت عربية  إ. فقد أوردت  السودان
 معتاد،  هو  كما  ليال    وليس النهار،  وضح  يف  متارس  مرعبة  أمنية  انفالاتت  من  ةيالرئيس  السودان  ومدن  العاصمة  تشهده
  واآلخر   عسكراي ،  لباسا    ترتدي  جمموعات  متارسه  بعضها  وهنب،  سطو  حلوادث  بفيديوهات  تعجّ   التواصل   فمواقع 
 بعض  سكان  دفع   ما  الشوارع،  يف  والسرقة  النهب  عمليات  يف  النارية  الدراجات  دمتستخ  ومجاعات  أفراد  بواسطة
  وهاجسا    مها    تشكل  ابتت   اليت  الظاهرة   هذه   ملواجهة  حماولة  يف  ليال ،  وخصوصا    )دورايت(،  فرق  تشكيل   إىل  األحياء
 مبليارات  أخذمتوها  اليت  الضرائب  هي  فأين  .(...حامسة  بصورة  مكافحتها  يف  األمنية  السلطات  تراخي   ظل  يف  مقلقني

 !؟صاغرون نتمأو  تدفعوهنا نعمتكم ألولياء تذهب هناأ مأ! ؟السنوية تقاريركم به شهدت ما وهذا اجلنيهات
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 : يلي ما 19/05/2016 يف الصادر ورعاه هللا حفظه الرشتة أبو  خليل بن عطاء عامللل سؤال  جواب يف جاء
  َل »:  ملسو هيلع هللا ىلص  قال  يريد،  كما  منه  صادر  أمر  على  بناء  املسلمني  على  ضريبة  السلطان  يفرض  أن  عن  هنى  الشرع  إن
 حدود   على  التجار  من  تؤخذ   اليت  الضريبة  هو  واملكس  احلاكم،  وصححه  أمحد   أخرجه  «َمْكس    َصاِحبُ   اْْلَنَّةَ   َيْدُخلُ 
 َماءَُكمْ دِ   ِإنَّ »:  بكرة  أيب  طريق   من   عليه   املتفق  احلديث   يف ملسو هيلع هللا ىلص    الرسول   لقول   ضريبة  كل   يشمل  النهي   ولكن   البالد،

  اخلليفة  يشمل  عام  وهو  «...َهَذا  َشْهرُِكمْ   ِف   َهَذا   بَ َلدُِكمْ   ِف   َهَذا   يَ ْوِمُكمْ   َكُحْرَمةِ   َحَرام    َعَلْيُكمْ   َوَأْعَراَضُكمْ   َوَأْمَواَلُكمْ 
 . املال بيت من  ينفق بل منها، لينفق ضريبة يفرض أن للخليفة إذن جيوز فال... الناس ابقي يشمل كما

  أن   تبني  شرعية  نصوص  هبا  وردت  وقد   الضرائب  فرض  عن  العام  املنع   من  الشرع  استثناها  حاالت  كهنا  لكن
 لإلنفاق  املال  بيت  يف  املوجود  يكف  مل  فإذا  مث  ومن  املال،  بيت  على  فقط  وليس  املسلمني  على  هو  عليها  اإلنفاق

 دون احلاالت لتلك الواجبة  النفقة مبقدار ةضريب األغنياء  على فيفرض  املسلمني إىل  املال  بيت من  اإلنفاق انتقل  عليها
  هواه   على   هبا  السلطان  أمر   على   بناء  احلاالت  تلك  يف  الضريبة  تكون  وال...  هلا  فرضت  اليت   مواضعها  وتوضع  زايدة
 ما  فإن  هذا  على  وبناء.  سبحانه  هللا  به  أمر  الذي  األمر  ينفذ   إمنا  والسلطان  هبا،  هللا  أمر  على  بناء  بل  يشاء،  وكما
 فيه   ما نفد أو  مال، املال بيت  يف يوجد مل فإذا  املال،  بيت من عليه  ينفق  املسلمني  وعلى  املال   بيت على  الشرع هأوجب
 النفقات  تلك  بقدر  األغنياء  على  ضرائب  يفرض  أن  للخليفة  فإن  النفقات؛  لسد   يكفي  ال  فيه  ما  كان  أو  مال،  من

 . احلالة هذه يف حراما   تكون وال... الشرعية األحكام حسب
  على   املغلوب  املواطن  جيب  على  يقوم  يأ  العام  طول  شاكلها  وما  واجلمارك  الضرائب  على  يقوم  الرأمسايل  والنظام

 يف  الإ الضريبة  يفرض ال الذي الرمحة  دين اإلسالم عكس ،اجلائر الرأمسايل النظام يف  الزاوية حجر هي فالضرائب ،أمره
 والغنائم، الفيء،: وهي الدائمة  املال  بيت تادوار  من األمة شؤون ايةبرع  اخلالفة دولة وتقوم ،آنفا ذكرت  واحدة حالة

  الركاز،  ومخس   والعشور،  الدولة،  أمالك  وواردات  أبنواعها،  العامة  امللكية  واردات  وكذلك ... واجلزية   واخلراج،  واألنفال،
 بيت  على  جيب  ما  على  لإلنفاق  كافية    الدائمة  املال  بيت  واردات  أموال  تكون  أن  واألصل...  الزكاة  وأموال  واملعدن،

 أمر  النفقات  هذه  لتغطية  املايل  العجز  حصول  فإن  وبذلك...  وجوده  عدم  أو  املال  وجود  حالة  يف  عليه،  اإلنفاق  املال
 . الوقوع مستبعد 

  ال   الرعاية  دولة  اخلالفة  دولة  ظل  حتت  مكرما    معززا    اإلنسان  فيها  ويعيش  الضرائب   عبء  ترفع   اخلالفة  فدولة
 . اجلباية
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