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2021 مایو 28     

 :ا�خلفية رقة و لا

قارْ�نا         اقتط  "الضر�بة"سواء  أو  إ عا  ا باعتبارها  منفعة عامة،  تحقيق  و�روم  مقابل،  و�دون  ��ائية  يدفع بصورة  جبار�ا 

نقدية   مساهمة  ش�ل   �� ماليا،  اقتطاعا  فإ باعتبارها  العامة،  ا�خدمات  أعباء  تحمل   �� للمشاركة  األفراد  من  ن إجبار�ة 

  ت، لتجارب املقارنة. كما أ��ا ش�لاملورد األهم واألسا��ي للتمو�ل العمومي سواء باملغرب أو �� ا   ،�� اليوم� و   ،الضر�بة ش�لت

التمو���إ  املرج��  الديمقراطية   ،�� جانب دورها  األنظمة  بناء   �� اإل�سا�ي، و�انت عامال محور�ا  التار�خ   �� حدثا مفصليا 

ارتھ وع�� الرغم مما أث   الضر�بة،  ع�� اعتبارفضال  ��ا ارتبطت �� البدء باملبدأ الديمقراطي و�حقوق املواطنة.  إ ا�حديثة، بل  

املتطلبإ من   للشروط  الفض��  األداة  نفسها،  الديمقراطية  األنظمة   �� واالجتماعية  السياسية  املستو�ات  ع��   ة ش�االت 

 لتحقيق التنمية بأ�عادها االقتصادية واالجتماعية. 

ال�ي �س بالنسبة لألسس  أو  بالنسبة ألهدافها وغايا��ا،  الضر�بة تطورا كب��ا سواء  السياق، عرفت  أو  و�� ذات  إل��ا،  تند 

اق��نت الضر�بة بالسلطة السيادية للدولة منذ أقدم العصور، بل األك�� من ذلك هناك من يرى بأن   إذبالنسبة لطبيع��ا؛  

الضر�بة ساهمت �� خلق الدولة نفسها كمؤسسة، وأعط��ا شكال ومضمونا، بما أن الدول تتأسس ع�� عنصر أسا��ي أال 

 موارد مالية ال يمكن أن �غط��ا إال إرادات الضرائب.  وهو ا�حرب، واألخ��ة تحتاج إ�� 

الدولة  تم  التعاقدية،  الدولة  إ��  ا�حارسة  الدولة  من  الدولة،  مفهوم  بتطور  الضر�بة  مفهوم  تطور  األساس،  هذا  ع�� 

ف��ا املواطن الضر�بة باعتباره متضامنا مع الدولة، حيث يقع ع�� عاتق هذه األخ��ة تقديم ا�خدمات    يؤديالتضامنية، وال�ي  

 واملرافق الالزمة لضمان العيش الكر�م، واستمرار�ة رفاهة �ل فرد �عيش �� رعاي��ا.

عامة الشعب، بل  قِ من    امومن ثم، تطور مفهوم الضر�بة نتيجة تطور مهام الدولة وازدياد أعبا��ا، إذ لم �عد فقط إسها

الدولة من األفراد من أجل �غطية النفقات العمومية. باملوازاة مع   �ستحصلهادون الفئات األخرى، بل أخذت طا�عا إجبار�ا  

ذلك، و�تطور مفهوم الدولة، أصبحت العدالة الضر�بية تتحقق بواسطة الضر�بة، وليس العدالة أمام الضر�بة كما �ان  

 السابقة، بمع�ى العدالة �� املعاملة أمام الضر�بة.   ا�حال �� املراحل
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 إيراديا للدولة، بمع�ى وسيلة لتسديد 
ً
هكذا، وأمام التطور العميق لدور الدولة، لم �عد الضر�بة تقتصر ع�� �و��ا مصدرا

العمومية فحسب، بل �عدت ذلك،   األ�شطة   أصبحت وسيلة للتدخل �� ا�حياة االجتماعية، وأداة لتوجيھ  بأنالنفقات 

دورا أساسيا �� تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، و�ناء   وأّدتاالقتصادية، بوصفها مصدرا هاما ورئيسيا للتمو�ل،  

 اقتصاديات الدول.

  املمثلة  والنيابية  الديموقراطية  املؤسسات  لتطور   ومواكبا  مالزما  �ان  الضرائب  مفهوم   التار�خ، يتب�ن بأن تطور و�استقصاء  

والنظام   املؤسسات  لدمقرطة  ا�جوهر�ة  األسباب  من  يكن  لم  إن  ،للشعب الضر�بة  ب�ن  العالقة  إن  حيث  السياسية، 

ال��كيبة  لطبيعة  وا�حا  ا�ع�اسا  �ش�ل  ا�جبائي  النظام  فطبيعة  ومتبادلة،  عميقة   �� للدول،  والسيا��ي  االجتما�� 

ا�جتمع، ببلد مع�ن، و�� مرحلة تار�خية معينة، كما   االجتماعية واالقتصادية ومواز�ن القوى السائدة ب�ن مختلف شرائح

إ  تحقيقها،  إ��  ا�جبائي  النظام  �س��  ال�ي  األهداف  ناحية  السائد من  السيا��ي  النظام  طبيعة  أن ذ  �عكس  املعروف  من 

 الضر�بة ال تفرض وال �عدل وال تل�� إال بقانون.  

نيات االقتصادية واالجتماعية والسياسية السائدة داخل ا�جتمع، ارتباطا بذلك، يمكن القول بأن النظام ا�جبائي يتأثر بالب

اق��ن مفهوم الضر�بة �� السنوات األخ��ة بالعدالة، وأض�� استحضار لذلك  كما يتأثر �عادات ا�جتمع وقيمھ األخالقية،  

ال الضر��ي، ألن التفس�� العدالة الضر�بية لزاما �� ا�جال الضر��ي، و�ن �ان من الصعب تحديد مفهوم العدالة �� ا�ج

 �سبيا،  ت
ً
العدالة قيمة �سبية،   ما دامتتنازعھ وجهات نظر مختلفة تتأثر بالبنيات والفلسفات السياسية، و�بقى مفهوما

   .كما أن الواقع العم�� تظهر فيھ التجاوزات ال�ي تختلف بحسب اختالف وجهات النظر

        �� الضر�بة  ا�َج   السياقو�� سبيل الكشف عن  الذي أصبحت   "املستحدث"معية ��ذا  املغر�ي، وعن عالقتنا  الغر�ي، 

عادة استحضار ا�حطات إ �ستد��  و معھ تار�خيا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا واجتماعيا،    "التعا�ش"تفرض    "الضرورة"

ن املنظومة ا�جبائية �� املغرب القديم اتخذت طا�ع�ن أحدهما دي�ي  إا�خاصة بماض وحاضر ومستقبل الضر�بة. وهكذا، ف

�� جانب ا�جز�ة كضر�بة ع�� الرؤوس،  إ   واآلخر سيادي. وقد ارتكزت ا�جباية الدينية باألساس ع�� الز�اة كفر�ضة دينية،

الثا�ي �� ا�جباملفتوحة من قِ   يوا�خراج كجباية طبقت ع�� األرا�� اية القديمة، فقد �ش�ل من بل املسلم�ن. أما ا�جانب 
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وا�جور   ز جماال بخاصيات التطوع والتعدد، و�التجاو إ ا�جبايات السيادية أو جبايات ا�خزن أو ا�خزن ا�جبائي، وال�ي ا�سمت  

 خاصة �� ف��ات ضعف ا�خزن.

أر��ى         الذي  التار���  املعطى  ارتبطا هذا  والذي  القديمة،  ا�جبائية  للمنظومة  االزدوا��  ع��   لطا�ع  أحالت  بتسميات 

طرف   من  الزجري  أو  التعو���ي  أو  التلقائي  العطاء  ا�خزن   " الرعية"خاصيات  وال�خرة    ؛ تجاه  واملونة  الهدية  قبيل  من 

 
ّ

ن هذه املرة بحدث االستعمار الذي  وا�حركة والغرامة والذع��ة، سي��افق �� املرحلة املوالية بحدث ازدواجية ثانية ستدش

لھ   مإ   سبقسي�ون  و ا فدخال  املرجعية آ هيم  التوار�خ  من  انطالقا  ا�حدث،  لهذا  التأر�خ  و�مكن  الضر�بية.  املنظومة  ليات 

لتقر�ر مص�� املغرب كمستعمرة أورو�ية، وكذا بحدث ا�حماية الذي بقدر ما   )1906أبر�ل    7(ملعاهدة ا�جز�رة ا�خضراء  

ف القديمة،  ا�جبايات  منظومة  تقو�ض  ع��  سيؤسس  إعمل  املا�� نھ  النظام�ن  من  مرجعيا��ا  ستأخذ  وضرائب  �جبايات 

، و�خاصة �� الف��ة املمتدة ب�ن سن�ي  1927و  1916من خالل مجموعة ظهائر صدرت ب�ن سن�ي    ؛والقانو�ي للدولة ا�حامية

 .  1948و 1947

ي، وأيضا للتدخل االقتصادي  �آلية للتمو�ل العموم  ة ع�� اعتماد الضر�ب  بدورهتأسس  فإنھ  حدث استقالل املغرب،  وأما        

و�� ثنائية الزالت   ؛واالجتما��. و�اإلم�ان ر�ط تجر�ة الضر�بة �� حاضر املغرب بثنائية مطل�ي املردودية والعدالة الضر�بية

�� اليوم تحكم التفاعل مع الضر�بة. و�� هذا اإلطار، هناك أك�� من محطة تار�خية �ساعد ع�� رسم معالم هذه الثنائية، � و 

صالح الضر��ي واملناظرات  جد انطالق��ا منذ ف��ات الستينيات والسبعينيات وثمانينيات القرن املا��ي، مرورا بأسئلة اإل ست

لسنوات   ا�جبايات  حول  الضر�بي2019و  2013و  1999الوطنية  واإلدارة  امللزم  ب�ن  الشراكة  قبيل  من  شعارات  ورفع   ة ، 

املتعلق باإلصالح ا�جبائي، والذي بقدر ما سيعمد ع��   69-19طار رقم  اإل -�� حدث القانون إ واإلنصاف الضر��ي، ووصوال  

قرار نظام جبائي عادل ومنصف وشفاف إ نھ س��اهن ع�� هدف إصالح، فالتشاركية �� مقار�ة مشاريع اإل  ةاالعتداد باملقار�

 ومتوازن، يجعل �عز�ز عالقة الثقة ب�ن امللزم واإلدارة الضر�بية أحد مداخلھ الك��ى. 

 ؛لم �ستطع خالل �ل هذا املسار العالئقي مع الضر�بة �� نموذجنا املغر�ي، أن نرفع من سقف دور الضر�بة التمو���       

تفيد  إ حيث   �سبتھ    ٪73أن  بن االحصائيات  ما  وأن  األجراء،  الدخل مصدرها  الضرائب ع��  منتوج 80من مجموع  ٪ من 

عادة املساءلة املتجددة للعالقة مع الضر�بة إ��  إ هذه األرقام، تدفعنا    من الشر�ات.  ٪2الضر�بة ع�� الشر�ات تؤدى من قبل  
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واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية، وذلك باق��اح    ة�� ماض، حاضر ومستقبل هذ البلد، و�مستو�ا��ا السياسي

 عارف:متعددة ملقار�ة ملف العدد الرا�ع من مجلة ت�امل للدرسات واألبحاث متقاطعة املمحاور 

 :السياق العام �� 

  (الفسلفة السياسية، الفكر السيا��ي، اآلداب السلطانية ومرايا امللوك...)؛ �� الكتابات التأسيسيةالضر�بة 

  السياسية والعدالة الضر�بية؛ ا�جغرافيا السياسية واألنظمة 

  الضر�بة، املوارد الطبيعية و�ناء الدولة؛ 

  ومستوى الديموقراطية؛ الضر�بة واملؤسسات السياسية 

 علم االجتماع املا�� ا�جديد: الضرائب من منظور مقارن؛  

 املنطق السوسيولو�� لتطور الفكر الضر��ي؛ 

  االمتثال الضر��ي واالختيار العقال�ي والتأث�� االجتما��؛ 

  :السياق املغر�ي واملغار�ي �� 

 -   �� ؛املوقف من الضر�بةالضر�بة �� ماض املغرب، أو جدلية الدي�ي والسيادي      

 -  ُ� ؛ي املردو�ة والعدالة �� دور الضر�بةعَد الضر�بة �� حاضر املغرب، أو جدلية      

 -  صالح الشامل �� العالقة مع الضر�بة. الضر�بة �� مستقبل املغرب، أو جدلية اإل 

 

يوليوز    31مقتضبة، داخل أجل أقصاه   �ستقبل ا�جلة امل�خصات األولية (�� حدود صفحة واحدة)، مرفقة �س��ة ذاتية     

)، وفق املعاي�� املبّينة أسفلھ، ع�� أن تتوصل بالدراسات  املقبولة  املشاريعال يتم الرد إال ع��  ع�� ال��يد ا�خاص ��ا ( ،  2022

 . 2022أكتو�ر   30ال��ائية داخل أجل أقصاه 
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 معاي�� النشر با�جلة 

 

وتخضع جميع املواد   �ستقبل مجلة ت�امل طلبات �شر األبحاث والدراسات، من ِقبل الباحث�ن من داخل املغرب وخارجھ،

 والقراءة والفحص األ�ادي�ي. املرسلة للتقييم  

 ويش��ط �� الدراسات واألبحاث املعاي�� العلمية التالية:

  ،أن ي�ون البحث أصيال ولھ قيمة علمية مضافة، ولم يتم �شره من قبل، وُمعدا ع�� نحو خاص �جلة ت�امل

 وأال ي�ون جزاء من كتاب أو أطروحة؛

  ر واملراجع العلمية الدقيقة وا�حديثة، ويعمل ع�� توثيقها؛ أن يل��م قواعد البحث العل�ي، ويعتمد ع�� املصاد 

 أن ت�ون لغة البحث سليمة ودقيقة وخالية من األخطاء اللغو�ة والنحو�ة؛ 

 أن يح��م أخالقيات الكتابة والبحث واألمانة العلمية؛ 

   ِقبل محكم�ن مختص�ن  تخضع جميع األبحاث لتحكيم أ�ادي�ي سّري من ِقبل ال�جنة العلمية للمجلة، أو من

 من خارجها، و��ون البحث صا�حا للنشر فقط إذا تم إدخال التعديالت؛ 

   إعادة أو  التعديالت،  إدخال  طلب  أو  إل��ا،  املرسلة  البحوث  �شر  عن  االعتذار   �� بحقها  ا�جلة  تحتفظ 

 الصياغة؛

 باستثناء الدراسات امليدانية، ال تنشر ا�جلة األعمال املش��كة؛ 

 إل��ا  �علن ا�جل البحوث املرسلة  التحر�ر أن ت�ون  فّضل هيئة 
ُ
ت ة عن استكتابات بخصوص أعدادها، لذلك 

 متساوقة مع محاور االستكتاب؛ 

   هئية مع  الباحث(ة)  يتواصل  وأن  ب��جم��ا،  مأذونا  ي�ون  أن  شر�طة  امل��جمة،  األعمال  ت�امل  مجلة  تنشر 

 حث امل��جم ضمن محور العدد. التحر�ر قبل الشروع �� عملية ال��جمة، وأن َيدخل الب

 كما �ش��ط أن �شتمل الهي�ل العام للبحث ع�� العناصر التالية:

   لمة، يتضمن: عنوان البحث باللغت�ن العر�ية واإلنجل��ية؛ م�خصا   8000و   6000ي��واح حجم الدراسة ب�ن�

 �لمة، و�لمات مفتاحية باللغت�ن العر�ية واإلنجل��ية؛  250تنفيذيا �� حدود 
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   ترسل الدراسة بملفWord     خت�ن إحداهما من دون اسم الباحث(ة)، ومن دون أي إشارات داخل النص�� ��

 أو �� الهامش تدل عليھ(ا)؛ 

 والنتائج    تحديد املعطيات  وتحليل  البحث،   �� املعتمدة  املن�جية  ثم  وأهميتھ،  وفرضياتھ،  البحث  إش�الية 

 املتوصل إل��ا؛

 ي�ون امل�ن بالهامش مرتبا �� ش�ل أرقام متسلسلة من بداية املقال إ�� ��ايتھ؛ 

  ماكس في�� (بالعر�ية والالتينية مثال:   ألول مرة تكتب األسماء األجنبية ال�ي ترد �� الدراسةMax Weber ؛( 

   ُيذّيل البحث بقائمة عامة باملصادر واملراجع  األساسية املعتمدة،مرتبة ألف بائيا مع تقديم اللقب ع�� االسم

(أما �� الهوامش فُيقدم االسم ع�� اللقب)، أما املواقع اإللك��ونية وا�جرائد واملدونات القانونية، فيشار إل��ا 

 قائمة املراجع؛فقط �� الهوامش وليس �� 

   ب��نامج البحث  بنفس  14حجم  Sakkal Majalla بخط     wordيكتب  والفرعية  الرئيسية  العناو�ن  وتكتب   ،

 ؛ 12ا�خط مع الت�خيم، و�كتب الهامش بخط  

  يرفق البحث بموجز عن الس��ة الذاتية باللغة العر�ية، وم�خصا عن الس��ة الذاتية �� سطر�ن أو ثالثة باللغة

 . نجل��ية، إضافة إ�� صورة �خصيةالعر�ية واإل 

 ال تتقا�ىى ا�جلة أي رسوم ع�� النشر ف��ا، كما ال تدفع م�افآت عن البحوث ال�ي تنشرها؛

 ال يمكن إعادة �شر البحوث ال�ي تنشرها ا�جلة إال بإذن مكتوب من مديرها.

أ�حا��ا وال �ع�� عن رأي ا�جلة، وال تتحمل ا�جلة  األف�ار واآلراء ال�ي تتضم��ا األبحاث والدراسات �ع�� عن وجهة نظر  

 مسؤولية أية سرقة علمية قد يتضم��ا بحث ما. 

 ترسل البحوث إ�� ال��يد اإللك��و�ي ا�خاص با�جلة:

 takamulrevue@gmail.com 

 


