
 توفًن حمطة كهرابئية من غًن تدخل احلكومة العراقية 

 
مبناسبة حلول شهر الصيف الالفح وحتضًناً حلل معاانة الشعب العراقي من أزمة الكهرابء أوجدان طريقة لتقليل ىذه ادلعاانة اليت ما 

.  زالت أىم ادلشاكل اخلدمية ابلنسبة للمواطن العراقي 
وادلفروض أنو , على ادلواطن نفسو ألنو ادلعاين األول من األزمة وادلستفيد األول من حلها  ىذه الطريقة تعتمد ابلدرج األساس

ىذا اإلجراء سيوفر , ما على ادلواطن سوى إطفاء أي جهاز زائد عن احلاجة . مستعد لتقدمي اية خطوة مقابل حل مثل ىذه األزمة 
وسنثبت ذلك يف ما أييت وسنثبت كيف أن ىذه , بنائها دلدة أربع سنوات لنا طاقة كهرابئية تعادل حمطة كهرابئية عجزت احلكومة عن 

. الطريقة ىي أفضل يف الوقت احلايل من نصب حمطة كهرابئية 
وابلتايل فإن أطفأت كل عائلة مصباحاً واحداً زائداً عن , بشكل تقرييب يبلغ عدد العوائل يف العراق حوايل مخسة ماليٌن عائلة 

وبصورة أوضح لغًن ادلختصٌن إن , أي تعادل حمطة توليد طاقة كهرابئية , ( ميكا واط  500)رة كهرابئية مقدارىا احلاجة يوفر لنا قد
, أي حمافظة مثل حمافظة النجف أو الديوانية أو صالح الدين ( ألف عائلة 500) ىذه القدرة تكفي لتجهيز منطقة تتكون من 

أو تكفي لتجهيز منطقة مثل , لتشغيل أىم األجهزة ادلنزلية مثل الثالجة واإلضاءة حبيث تكون حصة كل عائلة قدرة كهرابئية تكفي 
. حمافظة السماوة بقدرة كهرابئية معدل القدرة لكل عائلة يكفي لتشغيل مكيف ىواء مع ابقي األجهزة ادلنزيل ادلهمة 

ىذه الطريقة حتتاج اىل تكاتف اجلميع ألن فائدهتا  وأن جناح, إذن مما سبق يتبٌن أن الطريقة ادلهمة لتحسٌن وضع الكهرابء عموماً 
لذا ندعو مجيع وسائل اإلعالم الوطنية الرتويج ذلذه الطريقة , وىذا يعين حتتاج اىل دعم إعالمي مركز ذلذه الطريقة , تعود للجميع 

. خدمة للمواطن العراقي 
وأن ىذه األرقام اليت ذكرانىا ىي عند إطفاء مصباح , مثناً معيناً كما يتبٌن أن ىذه الطريقة ىي طريقة سهلة وال تكلف أحداً ماالً أو 

ولو مت إطفاء أجهزة زائدة , واحد أما إذا مت إطفاء أكثر من مصباح فبالتأكيد تكون النتيجة أفضل والقدرة الكهرابئية ادلتوفرة أكرب 
. ذلا تعود للموطن وحدىا والفائدة ك, عن احلاجة مثل مكيف اذلواء وغًنه لكانت احلصيلة أفضل بكثًن 

:- أما فوائد ىذه الطريقة فكثًنة منها 
إن النتيجة ستكون سريعة فبمجرد الشروع إبطفاء األجهزة الغًن الضرورية يبدأ حتسن القدرة الكهرابئية وال حتتاج اىل  .1

. وقت طويل وال تتعرض للفساد اإلداري وادلايل 
خفض وابلتايل فإن مشاكل اخلطوط الناقلة سوف تنخفض أيضاً إن ىذه الطريقة إذا طبقت فإن األمحال سوف تن .2

, فنحافظ عندىا على خطوط نقل الطاقة الكهرابئية اليت لو عطلت لكان ادلتضرر األول إن مل يكن الوحيد ىو ادلواطن 
أنشئت سيقوم  فاحملطة الكهرابئية إذا, وىذه الفائدة ىي اليت متتاز هبا ىذه الطريقة عن إنشاء حمطة كهرابئية جديدة 

ادلواطنون بتشغيل األجهزة ادلنزلية حبرية وإبفراط فينعكس ىذا االستهالك الزائد سلباً على خطوط نقل الطاقة فيلحق هبا 
 .أضراراً وقد تكون ابلغة وابلتايل ال يستفيد ادلواطن من احملطة اجلديدة 

ادلؤكد أن استثمار ىذه النزر القليل من الطاقة فمن , االلتزام هبذه الطريقة يعكس الوجو احلضاري للشعب العراقي  .3
 .بشكل أفضل سيبٌن مدى رقي ىذا الشعب 

كما إن االلتزام هبذه الطريقة يبٌن مدى تالحم الشعب العراقي وتكاتفو يف حل أزماتو بنفسو من دون انتظار ىبة أو  .4
 .صدقة من أحد 

ىل ادلمتلكات العامة ومن ابب عدم التجاوز على حقوق إن ذلذه الطريقة جنبة شرعية وأخالقية وىي من ابب احلفاظ ع .5
فالباب األول يبٌن أن تقليل استهالك الطاقة يقلل من ادلشاكل احلاصلة يف حمطات . اآلخرين ومن ابب ترك التبذير 

ير والباب الثاين يبٌن ان تشغيل جهاز من غ, التوليد وخطوط نقل الطاقة وابلتايل ىي حفاظ على ادلمتلكات العامة 
أما الباب الثالث فإن تشغيل جهاز زائد يعين , احلاجة لو سيقلل أو سيأخذ من حصة شخص آخر ألن الطاقة حمدودة 

وىنا أييت دور رجل الدين وادلؤمنٌن يف تطبيق ىذه الطريقة كتكليف شرعي . ىناك تبذيراً وادلبذرون إخوان الشياطٌن 
 .وتكليف وطين وإنساين 

 



 .ألزمة وابقي األزمات أبية الوسائل لكي يستعيد شعبنا مكانتو ادلشهودة بٌن األمم ونتمىن أن تنتهي ىذه ا
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