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اأطل��ق مربجم��ون عراقي��ون �صفحة جدي��دة على 
موق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي في�صب��وك، بعن��وان 
“تطبي��ق مقربة”، فيما بينوا اأن التطبيق �صيكون 

متاحا على االأجهزة الذكية قريبا.
وبح�ص��ب �ص��ورة التطبي��ق، فاإنه ميّك��ن من حجز 
م�صاح��ة دف��ن داخ��ل مق��ربة “وادي ال�صالم” يف 

النجف والتي تعد اأكرب مقابر العامل.
ون���رت ال�صفح��ة مق��اال بعن��وان “�صن��و هو )ما 
هو( تطبي��ق مق��ربة؟”، قالت في��ه “التطبيق راح 
ي�صاع��دك حتجز قربك ب�صهول��ة واختيار امل�صاحة 
املنا�صبة ونوعية البناء والدفع عرب و�صائل الدفع 

االإلكرتوني��ة، حيث ميكن��ك حج��ز م�صاحة لقربك 
خ��الل مدة ال تتجاوز 3 دقائ��ق وا�صتالم بيانات 

قربك من خالل التطبيق”.
اأح��د  اإىل  اأ���رت  ح��ال  “يف  اأن��ه  اإىل  ونوه��ت 
اأ�صدقائك بتعليق و�صاركت املن�صور �صوف حت�صل 
عل��ى خ�صم، و�صديقك، ي�ص��ل اإىل 20 باملئة عند 

حجز م�صاحتك اخلا�صة”.
ومق��ربة وادي ال�صالم ه��ي اأحد مقاب��ر امل�صلمني 
وتق��ع يف مدين��ة النج��ف يف العراق، وتع��د اأكرب 
مقاب��ر الع��امل حي��ث تغط��ي م�صاحته��ا �صبع مئة 
هكت��ار وحتتوي ح�ص��ب تقديرات عل��ى ما يقارب 

�صت��ة مالي��ني قرب واأدرج��ت �صمن قائم��ة الرتاث 
العاملي. وقد حظيت املقربة ب�صهرة وا�صعة ب�صبب 
االأحاديث والروايات التي حتكي عن ف�صلها، مما 
جع��ل ال�صيعة يرغب��ون يف اأن تك��ون هذه املقربة 

مثواهم االأخري.
وتطبيق “مقربة” ياأتي بعد اإطالق تطبيق عراقي 
اآخ��ر اأث��ار تفاع��ال كب��ريا عل��ى من�ص��ات مواق��ع 
التوا�ص��ل االجتماع��ي يف �صبتم��رب املا�صي حتت 
ا�ص��م “مّت��ن وقيم��ة”، وهي اأكل��ة عراقي��ة �صعبية 
تعني الرز مع احل�ص��اء املدقوق باحلم�ص واللحم 
وتق��دم عادة اأي��ام عا�صوراء.وتق��ّدم تطبيق “مّتن 
وقيم��ة” العراق��ي يف متج��ر اأبل، بع��د 4 اأيام من 
طرح��ه ال�صهر املا�صي، حمت��ال املرتبة ال�36 يف 
تطبيق��ات االأكل وال���رب يف املتج��ر االأمريك��ي 
ومتفوقًا على تطبيق��ات عاملية مثل ماكدونالدز 

وكوكا كوال.
و�صخ��رت �صفح��ة عل��ى في�صب��وك: تطبي��ق مقربة 
للعراقي��ني.. اخ��رت ق��ربك، �صمم��ه، زين��ه، ح�صن��ا 

نتمنى لك موتًا هنيئا.
واعت��رب معلق:�صك��راً جلهودك��م، اأخ��رياً اأحالم��ي 
اأ�صبح��ت حقيق��ة واحلي��اة ب��داأت تتط��ور وت�صري 
�صهلة بحيث حتى قربك ت�صتطيع اأن حتجزه.. زين 

بال زحمة.
واأك��د معلق:اأ�ص��واأ مدينة للعي�ص بغ��داد اأكرث دولة 
ينت���ر فيه��ا الف�ص��اد الع��راق اأك��رث دول��ة فيه��ا 
عملي��ات اإرهابي��ة الع��راق اأك��رث دول��ة م��ن حيث 

احلرارة العراق  اأكرب مقربة يف العراق.
وقالت معلقة:قدر العراق حكامه؛ كلهم ناق�صون، 

ال اأحد منهم حاول بناءه واإعماره.
وانتق��د اآخ��ر: ه��ذا مو )لي���ص( ق��در الع��راق.. هذا 
جهلن��ا وتخلفن��ا الل��ذان و�ص��ال اإىل ه��ذا احل��د، 
نفو�صن��ا املري�ص��ة، ك��ره بع�صنا البع���ص، اأحقاد 
م��ا قبل التاريخ التي نتحا�صب عليها االآن، الغرب 
واأوروب��ا ورو�صي��ا ي�صّف��ون ح�صاباته��م باأر�صنا 
وعل��ى ح�صاب ح�صارة بالدن��ا ونحن ندفع الثمن 

بدم �صبابنا.
وقال مغرد:اأردنا العراق وطنًا ال مقربة الأبنائِه.

وجزم مغرد:العراق.. مقربة.. “تواليت” بال منافذ 
ويرغمون��ك عل��ى التنف���ص.. حينم��ا يك��ون قت��ل 

االأبرياء م�صاعا يكون الوطن هكذا.
وقال��ت متفاعل��ة:كان العراق بل��د احل�صارات… 
واأ�صب��ح الي��وم مقربة االأولي��اء، كان اأهل��ه اأعظم 
البنائ��ني واأف�ص��ل من بن��ى ح�ص��ارة… واأ�صبح 
اأهل��ه اأف�صل لطامني وخري من بكى على االأطالل، 

خ��ذوا مراق��د اأمواتك��م واأعيدوا يل وطن��ي. واأ�صف 
مغرد:الع��راق يحت���ر. وال يوج��د ق��رب ي�صع��ه اإال 

قلوبنا. اإن نب�صها حبه، لذلك مل ولن ميوت.
وع��رب متفاعل عن قهره:العراق يف بلدي عزرائيل 
�صج��ر م��ن تل��ك املهن��ة املتعب��ة! بن��ادق رمل��ت 
اأج�ص��ادا تبح��ث ع��ن ر�صا���ص والعط��ر املف�ص��ل 
للن�ص��اء ه��و البارود، حل��م الطفل عندم��ا يكرب اأن 

يكون �صهيدا، املوت ميدد اإقامته.
فيم��ا �صبه مغرد بالده: الع��راق حاليا مثل �صفينة 
تيتاني��ك.. االأثري��اء ي�صتع��دون لله��روب بقوارب 
النجاة، وبقية العامة يف ق��اع ال�صفينة ينتظرون 

امل��وت.. وما زال��ت هناك فرق��ة مو�صيقي��ة تطبل 
وتزمر الآخر حلظات الكارثة.

من جان��ب اآخر ت�صاءل مغ��ردون اإن كان العر�ص 
ي�صم��ل خدم��ات الدفان علي العمي��ة الكعبي الذي 
ي��زاول عمل��ه يف مق��ربة وادي ال�ص��الم. ويعت��رب 
الع��امل  يف  اجل��دل  مث��ريي  اأك��رث  اأح��د  الدف��ان 
واأكرثه��م غراب��ة ويتاب��ع  العراق��ي  االفرتا�ص��ي 
�صفحت��ه عل��ى موق��ع في�صب��وك اأك��رث م��ن ن�صف 
مليون متاب��ع. ويتداول معلق��ون جملته ال�صهرية 
ال�صاخ��رة “ادعويل بال��رزق والعافية”، يف تعبري 
تهكم��ي ع��ن دفنه للموت��ى وعمل��ه املتوقف على 

نهاي��ة حيواتهم. وقد �صغ��ل الكثريين الذين عّدوه 
ظاه��رة اجتماعية اإن�صانية جت�صد النظرة العراقية 
للم��وت يف ظ��ل تكرره اإىل احلد ال��ذي �صار جمرد 
خرب موت اأحدهم غ��ري مفزع وال يثري االأحا�صي�ص 
ذاتها مثلما كان يفعل اخلرب ذاته يف �صنني قليلة 
�صابق��ة. وال ي��رى العمي��ة مانع��ًا يف اأن يعر���ص 
اأعمال��ه عرب �صفحته خ�صو�صًا مع ازدياد �صهرته 
حي��ث ب��داأ ي�صتعر���ص ممي��زات الدف��ن والغ�ص��ل 
والتكف��ني عن��ده و�ص��واًل اإىل ن��وع املرم��ر الذي 
يزي��ن به القرب ولون��ه ومن�صئه، ب�ص��ور وعبارات 
مث��ل )ق��رب اإيطايل/ مرم��ر( اأو )ما ه��و راأيكم يف 

عراقيون يقبلون على حجز غرف للموت باكبر فندق بالعالم
بغداد - متابعة

أوصلها لجائزة “نوبل” فتجاهلته ..  ماذا تعرف عن عمر الموصلي منقذ نادية
عمر  املو�صلي  ال�صاب  جم��دًدا  الواجهة  اإىل  برز 
نادية  االأزي��دي��ة  الفتاة  اأنقذ  ال��ذي  اجلبار  عبد 
مراد من عنا�ر تنظيم داع�ص، خا�صة بعد تنكر 
االأخرية له رغم ظروفه املاأ�صاوية التي يعي�صها 

يف اأملانيا ب�صببها.
وح�صلت نادية مراد، النا�صطة العراقية االإيزيدية 
التي اأطلقت حمالت �صد االغت�صاب واال�صرتقاق 
على  داع�ص  تنظيم  �صد  احل��رب  اأثناء  اجلن�صي 
جائزة نوبل لل�صالم منا�صفة مع دني�ص مكويغي، 

طبيب الن�صاء والتوليد الكونغويل.
ال�صاب  �صمع  عندما  تقريًبا  الليل  منت�صف  كان 
منزله  باب  قرع  اجلبار”  عبد  “عمر  املو�صلي 
يف مدينة املو�صل، جتمدت عائلته على ال�صوت، 
كان ذلك يف اأواخر �صيف عام 2014، وا�صتوىل 
كانت  اأ�صهر،  ثالثة  قبل  املدينة  على  داع�ص 
ن��ادرة،  الليل  م��ن  متاأخر  وق��ت  يف  ال��زي��ارات 
ثم  م�صلحني،  يكونوا  اأن  من  العائلة  وخافت 

جاءت ال�ربة مرة اأخرى، بح�صب تقرير ن�رته 
نيويورك تاميز االأمريكية موؤخًرا. قبل ذلك تقول 
ال�صحيفة: كان جبار يعي�ص جبار حياة طبيعية 
ال��ع��راق، ك��ان يعمل  اأك��رب م��دن  ث��اين  ن�صبًيا يف 
طابقني  من  مريًحا  ب�صيًطا  بيًتا  وي�صارك  جناًرا 
يف حي للطبقة الو�صطى يف املو�صل مع زوجته 
وابنه واأولياء اأموره واأربعة من االأ�صقاء ال�صغار، 
طفولتها  يف  حاماًل  اأ�صبحت  قد  زوجته  كانت 
الليلة  “يف تلك  الثانية. وم�صت املجلة بالقول: 
ال�صيفية، فتح جبار ووالده البوابة ببطء للعثور 
على �صخ�صية �صغرية خارجة، مرتدية الراأ�ص من 
اأخم�ص القدمني يف النقاب االأ�صود، “من ف�صلك 
�صاعدين”، تو�صلت، “اإنهم يغت�صبونني”، �صحبها 
جبار من الداخل، على اأمل اأال يراها اأحد. حتدثت 
بهدوء، خوف وا�صح. وقالت اإن ا�صمها هو نادية 
تقع  يزيدية  بلدة  وهي  كوجو،  من  كانت  واأنها 
والتي كان  �صنجار،  الطرف اجلنوبي جلبل  على 
اإلقاء  مت  اأن��ه  اأخربتهم  عليها،  ي�صيطر  داع�ص 
اإىل  اأح�روا  امل�صلحني،  قبل  عليهم من  القب�ص 

املو�صل وبيعوا يف �صوق العبيد مع معظم الن�صاء 
البالغة من  ال�صابة  قريتها، كانت  والفتيات من 
العمر 19 �صنة قد تعر�صت لالغت�صاب وال�رب 
تهرب  اأن  قبل  اأ�صابيع  خالل  مرات  عدة  وبيعت 
وذل��ك  فيه،  حمتجزة  كانت  ال��ذي  امل��ن��زل  م��ن 
بف�صل باب غري مقفل. كان اإخفاوؤها يف منزلهم 
حمفوًفا باملخاطر، ولكن اإخراجها من املو�صل 
مراد  ب�صقيق  وات�صلوا  خ��ط��ورة،  اأك��رث  �صيكون 
80 ميال يف خميم للالجئني وو�صعوا  على بعد 
خطة لتهريبها. طلب عمر هوية مزورة تثبت اأنه 
ثم  كركوك  اإىل  �صيذهب  واأنه  زوجته  “نادية” 
يعود بعد ذلك، جل�صت بهدوء يف املقعد اخللفي، 
اأجاب  بينما  النقاب،  فقط عينيها يظهران حتت 
عمر على االأ�صئلة، اأخذ امل�صلحون بطاقات الهوية 
وبداأوا اال�صتجواب: اإىل اأين كانوا يذهبون؟ ملاذا 
“�صعرت  �صيعودون؟  متى  كركوك؟  اإىل  ذهبوا 
ال�صيارة،  من  عمر..  والد  جبار  يقول  بالرعب”، 
�صاهدت مراد �صورتها، اإىل جانب �صور امراأتني 
وكتبت:  احلرا�صة.  مركز  يف  اأخريني  اإيزيديتني 

عني  يبحثون  اأنهم  اأكدت  ل�صورتي  روؤيتي  “اإن 
بن�صاط”. بعد عدة اأ�صابيع يف تركيا، توجه عمر 
مع  اعتقل  �صوفيا،  يف  البلغارية،  احل��دود  اإىل 
وال�صوريني،  العراقيني  اللجوء  طالبي  من  غريه 
بالن�صبة لل�رطة البلغارية، مل يوؤد عمال بطولًيا، 
والتهديد احلقيقي الذي يواجهه هو حال عودته 
اأ�صهر  ثالثة  وبينما جل�ص عمر ملدة  العراق.  اإىل 
تروي  م��راد  ب��داأت  بلغاري،  �صجن  زن��زان��ة  يف 
ق�صتها لل�صحفيني يف خميم لالجئني، يف �صمال 
العراق، حيث اأقامت مع اأفراد عائلتها الذين بقوا 
على قيد احلياة. وقد ُقتل اآالف االأيزيديني و�رد 

ع�رات االآالف من ديارهم من قبل داع�ص.
“نادية” وذيوع ق�صتها  الرغم من �صهرة  وعلى 
يف العامل اإال اأن ق�صة عمر ال يعرفها اأحد تقريًبا، 
يف  للجوء  بطلب  وت��ق��دم  اأملانيا  و�صل  حيث 
مل  �صنوات  ثالث  من  اأكرث  وبعد   ،2015 مار�ص 
يتم منحه و�صع الالجئ، لديه �صكل من احلماية 
اأملانيا  يف  للبقاء  تاأ�صرية  اأعطته  التي  املوؤقتة 
حتى اأيار 2018، وهو االآن يقدم طلًبا للتجديد 

�صفره  ج��واز  طلبت  االأمل��ان��ي��ة  ال�صلطات  لكن 
ما  متاأكد  اإنه غري  اأمر ال ميتلكه،  وهو  العراقي، 

الذي �صيحدث.
داع�ص  تنظيم  من  بالقتل  تهديدات  عمر  تلقى 
اأملانيا، حيث قيدت تلك التهديدات من  وهو يف 
حركته، وهو ما زال يطالب بقبوله الجًئا ليتمكن 

من �صمل اأ�رته.
من  باأي  عمر  تذكر  مل  نادية  اأن  االأنظار  ولفت 
العربية  االإعالم  لو�صائل  حديثها  اأو  مقابالتها 
من  والطلب  م�صاندته  يف  ال�صعي  اأو  والعاملية، 
لنادية  ق��دّم��ه  م��ا  رغ��م  الج��ًئ��ا،  قبوله  اأملانيا 

وتعري�صه نف�صه وعائلته للخطر.
لتجربة  تعر�صت  التي  ن��ادي��ة،  ق�صة  وب��ات��ت 
 3 ق�صت  فقد  معروفة،  الداع�صي” املر،  “ال�صبي 
من  مبعجزة  متكنت  اأن  اإىل  اجلحيم،  يف  اأ�صهر 

الهرب مب�صاعدة عائلة م�صلمة من املو�صل.
وب��خ��الف ك��ث��ري م��ن ال��ف��ت��ي��ات ال��ل��وات��ي يلذن 
بال�صمت، حني يتعر�صن لتجربة مماثلة، اأرادت 
ناديا اأن تف�صح اأولئك الذين يرفعون زوًرا �صعار 

االإ�صالم، غري اآبهة بتقاليد طائفتها املحافظة.
التنظيم  ب��راث��ن  م��ن  ال��ه��رب  يف  جناحها  بعد 
اأ�صقائها  من  �صتة  فقدت  التي  ال�صابة،  عا�صت 
ووالدتها خالل هجوم داع�ص، يف خميم لالجئني 
ت�صاعد  مبنظمة  ات�صلت  حيث  كرد�صتان،  يف 
يف  ب�صقيقتها  االلتحاق  لها  اأتاحت  االإيزيديني، 
املالمح  ذات  النحيفة،  ال�صابة  لتتحول  اأملانيا، 
الن�صاء  حقوق  عن  مدافعة  اأ�ر�ص  اإىل  الباكية، 

اللواتي تعر�صن لتجربة مماثلة.
نا�صطون  انتقد  االجتماعية  املن�صات  وعلى 
نادية  جتاهل  اإعالمية  و�صخ�صيات  ومعنيون 
يف  حتى  ذكره  وعدم  عمر،  املو�صّلي  ملنقذها 
م�صتعار،  با�صم  اليه  واال�صارة  اجلديد،  كتابها 

دون معرفة الدوافع وراء ذلك .
يتجاهل  ال��دويل  املجتمع  زال  ما  االآن  ولغاية 
ق�صية  اإي�صال  يف  ودوره  “عمر”  ال�صاب  ق�صة 
االأزيديني اإىل اأ�صماع العامل، ولفت نظر املجتمع 
الدويل جتاههم، فيما يطالب ال�صلطات االأملانية 

مبنحه اللجوء الإحلاق عائلته به.
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