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أصدرت «مجموعة السیاسات الثقافیة في العراق» بیاناً حمل عنوان «دعوةٌ إلى االسراعِ بترمیم نصب الحريّة في ساحة التحرير في
بغداد». وجاء في البیان: «مؤسفٌ ھذا اإلھمال الذي يُالقیه نصبُ الحريّة وسط بغداد، الذي بدأت- منذ مدة طويلة- بعضُ أحجاره

البیض بالتساقط، ويعاني من تشقّقات في أكثر من موضع فیه.

إنّ ھذا العمل الخالد للفنّان الراحل جواد سلیم (1921- 1961)، بقي شاخصاً مع كلّ التقلّباتِ السیاسیّة واألحداث الكبیرة التي مرّت
على البالد، وصارَ النصبُ مرتبطاً فعالً بالذاكرة الجمعیّة لعموم العراقیّین.

ونتذكرُ كلّنا أنّ الحكومة العراقیّة في ذكرى ثورة 14 تموز، نظّمت عام 2016 استعراضاً عسكريّاً في ساحة التحرير، فلفتت التشقّقاتُ
المتزايدةُ في «نصب الحريّة» نظرَ رئیس الوزراء حیدر العبادي ووجّه بإصالحھا فوراً. ومنذ ذلك الحین- أي قبل عام ونصف- لم تقمْ أمانةُ

بغداد بأي ترمیم أو معالجة لھا.
لذا نوجّهُ مطالبتنا بضرورة التحرّك العاجل للحفاظ على ھذا النصب التأريخي واصالح األجزاء التي تتساقط منه وصوّرتھا كامیرا «مجموعة
السیاسات الثقافیّة في العراق»؛ كي تبیّن للرأي العام واقعه الحالي، داعین أمانة بغداد إلى تحمّل مسؤولیتھا تجاه معلم مھم من

معالم بغداد منذ خمسینیات القرن الماضي.
وإذا كان محیطُ نصب الحريّة في ساحة التحرير، میداناً احتضنَ اإلحتجاجات والتظاھرات المطلبیّة منذ نیسان (أبريل) عام 2003، فإنّنا

ندعو إلى وقفة تنظّم األسبوع المقبل في المكان نفسه؛ للتعبیر عن رفض ھذه الالمباالة تجاه أحد أھمّ األعمال الفنیّة لیس في العراق
.« فحسب؛ بل وفي العالم العربيّ أيضاً
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ادب وفنون
العدد ٣٣٧٤ الجمعة ١٩ كانون الثاني ٢٠١٨

يذكر أنّ «مجموعة السیاسات الثقافیّة في العراق»، تجمّع ثقافي مستقل انطلق عام 2015، يھدف إلى إطالق أفكار تطوّر العمل

الثقافي في العراق. في عام 2015، نظّم مؤتمر «إدارة الثقافة في زمن الطوارئ». كما نظم العديد من النشاطات منھا نشاط «ھل
تعرف؟» الھادف إلى التعريف برموز ثقافیة وفنیة بین الناس، عبر رسم غرافیتي عنھا على الجدران وتحته سؤال «ھل تعرف؟» مضافاً
إلیه اسم المبدع. ومن ثم أطلق فعالیّة «ھل تعرف لمن ھذه اللوحة؟»، التي تمّت بتعلیق نسخ من لوحات لفنّانین معروفین في

مؤسسات حكومیة وأھلیة، مثل بعض المستشفیات والكلیات.
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