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منذ ساعة واحدة

ليبيا: صراع خطير على إدارة مؤسسة النفط تدخل فيه اإلمارات بقوة..
وردود الفعل تتصاعد

رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصط� صنع هللا

طرابلس- “القدس العر�”: تصاعد الخالف بين الحكومة الليبية ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط

الذي أقاله رئيس حكومة الوحدة الوطنية مؤخرا، ووصل حد خروج األخير � كلمة مطولة، راميا

التهم ع� الدبيبة بتعاونه مع اإلمارات، وكشف الغطاء عن العديد من الصفقات المشبوهة ع�

حد قوله�

ووصف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصط� صنع هللا � كلمة له، حكومَة الوحدة الوطنية

بمنتهية الوالية، وأنها تتالعب بالمؤسسة، موضحا أن هناك صفقات قامت بها الحكومة منتهية

الوالية � اإلمارات�

وقال صنع هللا إن اإلمارات متحالفة مع الدبيبة الذي يعتقد أنه بإمكانه استخدام المؤسسة

كمطية له، مضيفا أن المؤسسة الوطنية للشعب اللي� وليست لعائلة الدبيبة�

وأردف صنع هللا أن الدبيبة كلّف فرحات بن قدارة رئيسا للمؤسسة إلرضاء اإلمارات ولضمان البقاء

� رئاسة الحكومة، موضحا أن ابن قدارة يس� لمنح اإلمارات 600 مليون دوالر سنويا، مشددا
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ع� أن حكومة الدبيبة منتهية الوالية، و� عبارة عن حكومة تصريف أعمال وأمر واقع�

واستطرد صنع هللا � حديثه، بأن الدبيبة حّدثه ألكثر من مرة بأن اإلمارات حليفة له، وقال موجها

كالمه لرئيس الحكومة: “لن تستطيع تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ولن نسمح

بمحاوالت إرضاء اإلمارات ع� حساب الشعب اللي�”�

وأضاف أنه ال يمكن أن نمنح أي �ء لإلمارات كونها تأ� بطرق ملتوية، وأن قرار إعادة تشكيل

مجلس المؤسسة باطل وممنوع األثر�

وتحدث صنع هللا عن الدبيبة، قائال إنه استلم من المؤسسة 165 مليار دينار “ونتساءل اليوم أين

ذهبت؟” موضحا أن المؤسسة الوطنية للنفط محايدة بحسب القوانين “وال تتبع لك وال لغيرك”،

مردفا أنه سينسق مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ولن يكون هناك أي تواصل مع الدبيبة�

واتهم صنع هللا الدبيبة بأنه مغتصب للسلطة وحكومته منتهية الوالية خاتما كلمته بأنه باق �

المؤسسة وال أحد يستطيع التعدي ع� مقرها�

وعقب كلمة صنع هللا، أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، صباح الخميس، التقارير الواردة بشأن

تواجد عدد من السيارات المسلحة � نطاق مب� المؤسسة الرئي� بالعاصمة طرابلس�

وقالت المؤسسة � بيان نشرته عبر صفحتها ع� فيسبوك: “حسب ما هو مكتوب ومدّوَن ع�

هذه السيارات، تشير تبعيتهم إ� الغرفة األمنية المشتركة مصراتة، و� معلومة التبيعة

للجميع”�

وشددت المؤسسة أن “حماية مب� المؤسسة هو واجب وط� تجاه كل شخص غيور ع� هذا

الصرح، الذي يمثل كل الليبيين”، محملة “هذه القوة ومن يكلفها بالتواجد � أسوار المقر

الرئي� للمؤسسة مسؤولية أي عمل تقوم به سواء بعرقلة عمل اإلدارات العاملة بها أو موظفيها

بشكل اعتيادي أو غيره”�

ل البيان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وآمر القوة المتواجدة � نطاق وحّمَ

مب� المؤسسة عمر بوغدادة، مسؤولية التعرض بأذى ألي موظف بالقطاع�

وردا ع� كلمة صنع هللا، أعربت وزارة النفط والغاز، عن أسفها لما وصفته بـ”األسلوب المنحط”

الذي ظهر به رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المقال، مصط� صنع هللا، موضحة أن األمر “ليس
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بالجديد عليه � تعامالته مع الجميع وكل العاملين � هذا القطاع يعانون من هذه الممارسات

والتعامالت السيئة من طرفه”�

وتابعت الوزارة � بيان لها، اليوم الخميس، أنه من “المحزن أن قطاعا كالنفط � ليبيا كان يدار

منذ تأسيسه بنخبة من الكوادر الوطنية، ثم أصبح إ� وقت قريب تحت هذه اإلدارة ال� اتضح

أمام كل الليبيين مستواها المتد� المه� والسلو� المنعكس ع� ممارستها اإلدارية العشوائية

والتعسفية لهذا القطاع الهام”، مردفة بأنه “مر ع� هذه المؤسسة ثمانية رؤساء، ولم يخطر ببال

أحد بأن هذا القطاع العريق سيبت� � يوم ما بهذا السقوط السلو� والمه�”�

وقالت وزارة النفط إن “كل العاملين � قطاع النفط يعلمون بأن الرجل مسير من سفارات بعض

الدول، وأن وزير النفط والغاز نفسه وقع � صدام معهم عندما دافعو عن بقائه بشكل سافر،

لكنهم اليوم تخلوا عنه بسبب أزمة الطاقة وتسببه � التضليل ح� تفاقمت األزمة”، وفق نص

البيان�

وشددت ع� أن ما جاء � خطاب صنع هللا أمس األربعاء وما قاله من إدعاءات باطلة �

محض افتراء، اعتمدها كوسيلة فقط لمحاولة التشويش ع� نزاهة قرار تكليف مجلس جديد�

وشددت الوزارة ع� أن قرار تكليف مجلس إدارة جديدة للمؤسسة تم بطريقة قانونية كاملة

صادرة عن مجلس الوزراء وال مجال إال لتنفيذ القرار، الفتة إ� أن تكليف الرئيس المقال (صنع هللا) 

كان غير قانو� وبصفة مؤقتة من وكيل وزارة لكنه استمر ثما� سنوات�

وعلق مبعوث الواليات المتحدة إ� ليبيا وسفيرها ريتشارد نورالند، ع� هذا اإلجراء قائال إنه يجوز

الطعن � المحكمة ع� قرار تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، لكن يجب أال يتطور

الموضوع إ� مواجهة مسلحة .

وقال إن السياسة العامة الرئيسية � ليبيا يجب أن تركز ع� إعادة إنتاج النفط والغاز؛ من أجل

معالجة القضايا الملحة ال� تؤثر ع� حياة كل لي�، خصوًصا نقص الكهرباء، ووضع آلية ليبية

معمول بها إلدارة ومراقبة اإليرادات بشفافية�

وأصدرت لجنة الطاقة بمجلس النواب بيانا � األخرى، اعتبرت فيه أن مجلس إدارة المؤسسة

الوطنية للنفط بقيادة صنع هللا هو الشر�، موضحة أن تغيير اإلدارة “صفقة سياسية” لخلط

األوراق وتأزيم الوضع السيا��
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البريد اإللكترو� *االسم *

والثالثاء، نشرت وزارة النفط والغاز، قرار مجلس الوزراء برئاسة عبدالحميد الدبيبة، تسمية مجلس

إدارة جديد للمؤسسة برئاسة فرحات بن قدارة، خلفا للمجلس الحا� برئاسة صنع هللا�

ثم أصدر الدبيبة، األربعاء، قرارا بتشكيل لجنة تتو� إتمام عملية التسليم واالستالم بين المجلسين،

يأ� � عضويتها كالً من وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون اإلنتاج والمناطق الصناعية

والشؤون العامة مصط� ع� السمو (رئيسا) وعضوية كل من مدير إدارة الشؤون المالية

بالمؤسسة الوطنية للنفط ومندوب عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بديوان مجلس الوزراء�

وصباح الخميس، نشرت منصة حكومتنا صورا لدخول لجنة التسليم واالستالم لمقر المؤسسة، إال

أن وسائل إعالم محلية نشرت أخبارا مفادها طرد هذه اللجنة دون السماح لها بإتمام مهامها من

قبل موظ� المؤسسة�

مصط� صنع هللاعبد الحميد الدبيبةالمؤسسة الوطنية للنفطاإلمارات

كلمات مفتاحية

ً اترك تعليقا
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إشترك � قائمتنا البريدية
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