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تستنزف ميزانية سيارات الدولة مبالغ كبيرة، وتعرف تبذيرًا بعدما تحولت إلى امتياز اجتماعي وريع سياسي، إذ يكتري 
مسؤولون في مختلف الدرجات الوظيفية سيارات بأثمان تقارب كلفة شرائها بينما تفتقر جهاتهم إلى الموارد

ثقب في خزينة المملكة المغربية

سيارات المصالح 
الحكومية

الرباط ـ عادل النجدي

املغربية  الجمعية  رئــيــس  يــتــابــع 
لحماية املال العام )غير حكومية(، 
مــــحــــمــــد الـــــغـــــلـــــوســـــي، عـــــــن كـــثـــب 
م  مجريات طلب عــروض برقم 13/2022/ج. 
أطلقه مجلس مدينة مراكش، من أجل إيجار 
10 سيارات بتكلفة تصل إلى 208.800 درهم 
)ما يوازي21.467 دوالرا أميركيا( في مقابل 
الــســيــارة الـــواحـــدة خـــال 3 ســنــوات فــي حني 
فـــي حــــال شــرائــهــا 270.000 درهـــم  ســتــكــلــف 
)27.756 دوالرا( وهو ما يثير أكثر من عامة 
استفهام حــول دواعـــي األمـــر فــي ظــل امتاك 
املجلس ألســطــول مهم مــن الــســيــارات مــازال 

قيد الخدمة، كما يقول لـ«العربي الجديد«.
ــبـــدي املــحــامــي الــغــلــوســي امــتــعــاضــه من  ويـ
الصفقة التي ستخصص لفائدة نواب عمدة 
مــديــنــة مـــراكـــش ورؤســـــــاء لـــجـــان ومــوظــفــني 
ملــدة ثاث  السيارات  إيجار  قيمة  أن  السيما 
سنوات تقارب قيمة شرائها، قائا: »في وقت 
ــــودا اقــتــصــاديــا، وتــعــانــي  تــعــيــش املــديــنــة ركـ
فئات اجتماعية كثيرة من تداعيات جائحة 
كورونا، ال يتردد املسؤولون عن هدر وتبديد 
املال العام في شراء سيارات أو كرائها بأثمان 
مرتفعة في وقــت يفترض فيه أن يوجه ذلك 
املال إلى مشاريع تعود بالنفع على املواطن«.

ثقب في خزينة المملكة
واملحليون  الحكوميون  املسؤولون  يستفيد 
ــغــــرب مــــن مــجــمــوعــة مــن  ــفــــون فــــي املــ واملــــوظــ
ــعــــويــــضــــات مـــــن أبــــرزهــــا  ــتــ ــازات والــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ االمــ
ــة« أو »املـــصـــلـــحـــة« والـــتـــي  ــ ــــدولـ ــارات الـ ــ ــيـ ــ »سـ
تـــوضـــع تــحــت تــصــرفــهــم لــتــســهــيــل مــهــامــهــم 
وضمان الظروف املائمة لقيامهم بها، على 
أن تتحمل الدولة نفقاتها من تأمني وصيانة 
أجــرة سائقيها، وفق  ووقـــود وأحيانا حتى 
ــة مـــراســـيـــم، غـــيـــر أن اســـتـــعـــمـــاالت تــلــك  ثـــاثـ
من  وإيــجــارهــا  اقتنائها  وعملية  الــســيــارات 
قــبــل املــســؤولــني ورؤســــاء املــجــالــس الترابية 
انــتــقــادات  )بــلــديــات، مجالس جــهــويــة( تثير 
حــــادة فــي املــغــرب فــي ظــل اتــهــامــات بتبذير 
ــام، بــحــســب إفـــــادة أســـتـــاذ الــقــانــون  ــعـ املــــال الـ
ابن  بجامعة  السياسية  والعلوم  الدستوري 

طفيل بمدينة القنيطرة، رشيد لزرق.

الـــســـيـــارات  وتــصــنــف  فـــبـــرايـــر 2020.   12 فـــي 
الحكومية وفق الرتب واملسؤوليات، ويحدد 
لـــهـــا ســـقـــف مـــالـــي أقـــصـــى لـــكـــل صـــنـــف عــلــى 
ال  الـــوزراء  لسيارات  بالنسبة  التالي،  الشكل 
يمكن أن يتجاوز ثمن شرائها األقصى 450 
ألـــف درهـــم )45 ألـــف دوالر(، فــي حــني يحدد 
الــف دوالر( كثمن  ألــف درهــم )35  مبلغ 350 
ــدراء  ــ أقـــصـــى لـــســـيـــارات الــكــتــاب الــعــامــني ومـ
املؤسسات العمومية، ومبلغ 300 ألف درهم 
)30 ألــف دوالر( لــســيــارات رؤســـاء الــدواويــن 
ألـــف دوالر(  ألـــف درهــــم )12  الـــوزاريـــة و120 
مــن حضور  املــأمــوريــات  لــســيــارات  بالنسبة 
االجتماعات وما شابهه، وفق منشور رئيس 
الحكومة السابق عبد اإلله بنكيران الصادر 

في مارس/آذار 2014. 
لكن تحديد سقف مالي لسيارات الدولة وفق 
الــرتــب واملــســؤولــيــات، ال يــمــنــع مــن تسجيل 
مــخــالــفــات فـــي مـــا يــخــص اقــتــنــاءهــا، حسب 
مـــا يـــقـــول الـــغـــلـــوســـي، مــضــيــفــا: »فــــي الــوقــت 
والجماعات  اإلدارات  مطالبة  فيه  تتم  الــذي 
»داسيا«  نــوع  من  ســيــارات  باقتناء  الترابية 
التي تنتجها شركة »رونــو« باملغرب بسعر 
دوالر(،  آالف   9( درهــــم  ألــــف   90 يــتــجــاوز  ال 
نصدم بنشر صور سيارات فارهة من طراز 
فولسفاغن«،  و«  و«أودي«   »200 »مرسيدس 
يتم اقتناؤها من املــال العام بمبالغ خيالية 

تزيد عن 450 ألف درهم.
وتــكــشــف وثــيــقــة مــســربــة حصلت »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد« عـــلـــى نــســخــة مـــنـــهـــا، جـــانـــبـــا مــن 
ــة، إذ أمـــرت  ــدولــ طــريــقــة تــدبــيــر ســــيــــارات الــ
لــوزارة األوقــاف والشؤون  العامة  املفتشية 
اإلســامــيــة، نــاظــر أوقــــاف بــاســتــرداد مبلغ 
388.240.00 درهم ) 40 ألف دوالر(، بعدما 
أثــبــت التحقيق الـــذي جـــرى فــي 7 فــبــرايــر/

تـــم تخصيصه  املــبــلــغ  أن  املـــاضـــي،  شـــبـــاط 
لنفقات النقل بغير استحقاق، إذ تم صرف 
مبلغ 232.690.00 ألف درهم )24 ألف دوالر( 
ملوظفي النظارة لقاء استئجارهم لسيارات 
ــة  ــ خـــاصـــة بــمــنــاســبــة قــيــامــهــم بــمــهــام إداريـ
عـــاديـــة، وهــــو مـــا اعــتــبــر »تــصــرفــا مــخــالــفــا 

للمقرر في هذا الباب وال سند له«. 
ــــى »تـــــجـــــاوزات فــي  وتـــشـــيـــر تـــلـــك الـــواقـــعـــة إلـ
ــال  ــر املــ ــذيـ ــبـ اســــتــــخــــدام ســــيــــارات الــــدولــــة وتـ
بحسب  اإلدارة«،  عمل  تسهيل  عــوض  الــعــام 
املــغــربــيــة لحقوق  يــقــولــه رئــيــس العصبة  مــا 
اإلنــــســــان )أقـــــــدم تــنــظــيــم حـــقـــوقـــي مــســتــقــل( 
عــادل تشيكيطو، وهــو ما يتفق معه رئيس 
الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق اإلنسان 
)مــســتــقــلــة( مــحــمــد رشــيــد الــشــريــعــي، والـــذي 
يــلــفــت، فـــي إفـــــادة لـــ«الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلــى 
فوضى  يعرف  الدولة  سيارات  أن«استعمال 
عـــــارمـــــة مـــــن خـــــــال اســـتـــغـــالـــهـــا مـــــن طــــرف 
ــراض  ــات الــعــمــل وألغــ ــ ــارج أوقـ مــســؤولــني، خــ
شخصية بل والسفر بها نحو مناطق بعيدة 
عــلــى حــســاب مــيــزانــيــة الــــدولــــة، الــتــي تـــؤدي 

مصاريف الوقود والصيانة«.

امتياز اجتماعي وريع سياسي
ينص مــرســوم 2014 على أنــه ال ينبغي نقل 
أفــــراد غــيــر عــامــلــني بـــــاإلدارة عــبــر الــســيــارات 
التوفر  عليه  الــســيــارة  ســائــق  وأن  الوظيفية 
الراكبني  وطبيعة  الوجهة  تهم  وثــائــق  على 
األمــر  معه وعــددهــم ووظيفتهم، وهــو نفس 
بالنسبة ألي تــزود بالبنزين أو الصيانة أو 

غير ذلـــك، إال أن »ســيــارات الــدولــة وســيــارات 
الشواطئ  فــي  تصادفها  أن  يمكن  املصلحة 
ــــدارس واملــاهــي،  ــواب املـ ــام أبــ واألســـــواق وأمــ
وخـــارج املــهــام العمومية، ويــحــدث ذلــك على 
أن  الــقــانــون دون  بإنفاذ  مــرأى جهات مكلفة 
تــحــرك ســـاكـــنـــا«، بــحــســب تــأكــيــد الــغــلــوســي، 
إلى  السيارات »تحولت  والــذي يقول إن تلك 
امــتــيــاز اجــتــمــاعــي وريــــع ســيــاســي يــجــعــان 
الــبــعــض ال يــتــورع عــن اســتــعــمــال املـــال الــعــام 

لشراء سيارات فارهة«.
ويقول تشيكيطو إن إعان صفقات عمومية 
لفائدة وكاالت كراء السيارات، »أصبح نقمة 
على اإلدارة، في ظل لجوء عدد من الجماعات 
املــحــلــيــة، الــتــي لـــم يــمــر عــلــى تــعــزيــز أســطــول 
ثــاث بميزانية  أو  ســيــاراتــهــا ســوى سنتني 
ــم، إلـــــى اإلعـــــــان عــن  ــ ــدراهــ ــ تـــقـــدر بـــمـــايـــني الــ
السيارات،  كــراء  صفقات جديدة مع شركات 

ما يتسبب في هدر املال العام«.
بـــعـــض  لــــــجــــــوء  أن  الـــــغـــــلـــــوســـــي  ويـــــــوضـــــــح 
إلــى كــراء سيارات الخدمة عوض  املسؤولني 
املهام  إطــار  فــي  مستغليها،  يجعل  شرائها، 
املوكلة إليهم، أو حتى لألغراض الشخصية، 
بعيدين عن املراقبة بسبب أرقام لوحات هذه 
السيارات التي ال تحمل أية عامة تشير الى 
أنها سيارة تابعة للدولة، والتي تبقى مميزة 
تسلسلي،  بترقيم  معدنية  لــوحــات  بحملها 
مع عامة “املغرب” أو »M«، باللون األحمر، 
بــيــنــمــا تــحــمــل ســـيـــارات املــصــلــحــة الــخــاصــة 
بــالــجــمــاعــات الــتــرابــيــة، وبــمــجــالــس الــجــهــة، 
واملجالس اإلقليمية لوحات معدنية، بترقيم 
ــر، أي  ــمـ تــســلــســلــي، عــامــة »ج« بــالــلــون األحـ
الــحــرف الـــذي يــرمــز إلـــى الــجــمــاعــة الــتــرابــيــة، 

حضرية كانت أم قروية.
ــــي، عــــــن لـــــجـــــوء بــعــض  ــــوسـ ــلـ ــ ــغـ ــ ويــــكــــشــــف الـ
املــــســــؤولــــني فــــي الـــجـــمـــاعـــات الـــتـــرابـــيـــة إلـــى 
الــتــحــايــل عــلــى الــقــانــون مــن خـــال استعمال 
لوحات ترقيم تحمل حرف »W« )قبل منعها 
كان يستعملها املحافظون وبعض املوظفني 
ــا يــنــص عــلــيــه الــقــانــون  الـــســـامـــني(، خـــافـــا ملـ
ومــراســات وزارة الــداخــلــيــة فــي هــذا الــشــأن، 
ــتــــي تـــلـــزم رؤســـــــاء مـــجـــالـــس الــجــمــاعــات  والــ
املحلية واإلقليمية بوضع عامة  »ج J« على 

لوحات ترقيم سيارات الجماعة.
ويـــقـــر مـــســـؤول حــكــومــي، طــلــب عــــدم كشف 
ــه الـــحـــديـــث  ــ ــول لـ ــخــ هـــويـــتـــه لـــكـــونـــه غـــيـــر مــ
إلـــى الــصــحــافــة، بـــوجـــود »االســتــعــمــال غير 
الدولة وهــذا يحدث في  الصحيح لسيارات 
كل الدول« كما يقول، لكنه يلفت، في إفادته 
لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أن املــســؤولــيــة 
تــقــع عــلــى مـــســـؤولـــي الـــجـــمـــاعـــات الــتــرابــيــة 
بشأن مراقبة ذلك االستعمال، وقــرار اقتناء 

سيارات املصلحة.
ويقول املسؤول الحكومي إن وزارة الداخلية 
ــا الـــســـنـــويـــة املـــواكـــبـــة  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــي دوريـ ــد فـ ــؤكــ تــ
ــداد مـــوازنـــات الــجــمــاعــات الــتــرابــيــة، على  إلعــ
ضــرورة ترشيد النفقات بشكل يتماشى مع 
الحكومة  تطالب  كما  املــداخــيــل،  نمو  وتــيــرة 
املــســؤولــني بــالــتــقــيــد بــربــط الــعــمــلــيــات الــتــي 
بالترخيص  السيارات  وكــراء  اقتناء  تطاول 
لــدن رئيس الحكومة والــذي يتم  املسبق من 
إصداره أو حجبه بناء على رأي لجنة مكونة 
مـــن مــمــثــلــني عـــن رئـــاســـة الــحــكــومــة ووزارة 
االقتصاد واملالية والقطاع الوزاري املعني أو 

املؤسسة املعنية.

ويتوفر املغرب على 115 ألف سيارة في ملكية 
الدولة والجماعات الترابية، تستهلك سنويا 
54 مليون درهـــم )نــحــو 5 مــايــني و576 ألف 
املحروقات والزيوت، و30 مليون  دوالر( من 
درهــم )3 مايني دوالر( للصيانة، باإلضافة 
إلـــى 11 مــلــيــون درهــــم )1 مــلــيــون و130 ألــف 
دوالر( للتأمني، وفق ما وثقه معد التحقيق 
ــابـــي وجــــهــــه رئــيــس  ــتـ ــبـــر إجــــابــــة ســـــــؤال كـ عـ
واالشتراكية  التقدم  لــحــزب  النيابية  الكتلة 
ــعــــارض، رشـــيـــد حــمــونــي، فـــي 16 يــنــايــر/ املــ

الثاني املاضي، إلى وزيــرة االقتصاد  كانون 
واملــالــيــة، بــاالســتــنــاد إلـــى مــعــطــيــات صـــادرة 
عن« الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك« 
)شركة حكومية تتولى مهمة تدبير حظيرة 
سيارات الدولة(، معتبرا في إفادة لـ«العربي 
الــجــديــد«، أن تــلــك »األرقـــــام الــصــادمــة تميط 
يتم  اململكة  في خزينة  كبير  ثقب  عن  اللثام 
عــبــره اســتــنــزاف مــالــيــة الــدولــة تــحــت مسمى 

سيارات املصلحة أو سيارات الدولة«.
وتخصص الحكومة املغربية 1.2 مليار درهم 
)نحو 123 مليون دوالر( سنويا لحظيرة تلك 
والصيانة  التسيير  نفقات  تشمل  السيارات 
ــار، 80  ــجــ ــئــ ــتــ ــــات والـــــشـــــراء واالســ ــــروقـ ــــحـ واملـ
ــن والــصــحــة،  فـــي املـــائـــة مــنــهــا لــقــطــاعــات األمــ
بحسب ما كشف عنه الوزير املنتدب املكلف 
ــيـــة فـــــــوزي لـــقـــجـــع، أثــــنــــاء مــنــاقــشــة  ــيـــزانـ بـــاملـ
مشروع موازنة 2022 في 29 أكتوبر/ تشرين 
األول املاضي بمجلس النواب )الغرفة األولى 

للبرملان املغربي(.
وبلغت كلفة ســيــارات الــدولــة فــي عــام 2019 
مليارين و72 مليون درهم وهو رقم ال يختلف 
بمليارين   2018 في  تسجيله  تم  عما  كثيرا، 
و77 مليون درهم، بحسب معطيات »الشركة 

الوطنية للنقل واللوجيستيك«.

كيف يتم توزيع سيارات الدولة؟
تتوزع حظيرة تلك السيارات بني االستعمال 
الــنــفــعــيــة واآلالت  الـــداخـــلـــي واالســـتـــعـــمـــاالت 
املتنوعة والدراجات النارية، 90 باملائة منها 
وســائــل أمــنــيــة )الــشــرطــة، الــقــوات املــســاعــدة، 
الدرك، املياه والغابات، النقل(، حسب ما قاله 
للنقل  الوطنية  للشركة  السابق  العام  املدير 
واللوجيستيك، عزيز العلمي الكرفطي، أمام 
النواب  بمجلس  العامة  املالية  مراقبة  لجنة 

115 ألف سيارة 
في ملكية الدولة 
والجماعات الترابية 

المغربية

هدر المال العام 
عبر صفقات كراء 

وشراء سنوية 
لسيارات فخمة
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