لعناية قسم الثقافة

خرب صحايف للنشر الفوري

احتفاءًًابلتعبريًاإلبداعيًعربًاملوسيقىًواحلقوقًاملوسيقية ً ً
تعرف ابلتجربة اإلماراتية ضمن فعاليات جملس اليونيسكو العاملي
جمموعة أبوظيب للثقافة والفنون ّ
للموسيقى وتوقّع اتفاقية تعاون اترخيية مع أوبرا ابريس

• سعادةًهدىًإبراهيمًاخلميسًتستكشف ًمستقبلًاملوسيقىًوأمهيةًتطويرهاًكعلم ًومهنةًضمنًفعاليات ًجملسًاليونيسكوً
العامليًللموسيق ًى ً
• جمموعةًأبوظيبًللثقافةًوالفنونًتوق ًعًإتفاقيةًتعاونًمعًأوبراًابريسًالوطنيةًلتعزيزًالتنميةًالثقافيةًع ًربًأعمالًاًلتكليفًاحلصريً
والشراكاتًاالسرتاتيجيةًالعامليًة
أبوظيب ،اإلمارات العربية املتحدة –  5أكتوبر  :2019شاركت ًجمموعةًأبوظيبًللثقافةًوالفنو ًن ًإىل ًجانبًكربايتًاملؤسساتً
الثقافية ًواملوسيقية ًالعاملية ًوالشخصيات ًاملؤثرة ًيف ًجمال ًاملوسيقىً ،ضم ًن ًاملنتدى ًالعاملي ًالسادس ًللموسيقى ًالذي ًينظمه ًجملسً
اليونيسكوًالعامل ًي ًللموسيقى ًوالذيًحيتفلًمبرورًسبعنيًعاماًعلىًأتسيسًهًً ،يفًالعاصمةًالفرنسيةًابريسً،ممثلة ًبسعادةًهدىًإبراهيمً
اخلميسً ،مؤسس ًجمموعة ًأبوظيب ًللثقافة ًوالفنونًً ،وجاءت ًهذه ًاملشاركة ًضمن ًاجلهود ًاملستمرة ًللمجموعًة ًيف ًإثراء ًالرؤية ًالثقافيةً
بةًاإلماراتيةً
ً
لإلماراتً،وترسيخًمكانةًأبوظيبًحاضنة ًإقليميةًوعامليةًللتعبريًاإلبداعيًعربًالثقافةًوالفنونًواملوسيقىً،والتعريفًابلتجر
واملنجزًاملوسيقىًوتعزيزًاحلضورًاإلمارايتًالعامل ًيًً .
ًوألقتًسعادةًهدىًإبراهيمًاخلميسًًكلمةًيومًً30سبتمربًتناولتًفيهاًابلتحليلًاحلقًالرابعًضمنًاحلقوقًاملوسيقيةًاخلمسةً،موضوعً
املنتدىًً،والذيًأييتًًبعنوانً"حقًمجيعًالفناننيًاملوسيقينيًيفًتطويرًفنهمًوالتواصلًمنًخاللًمجيعًوسائلًاإلعالمً ً،وتوفريًالتسهيالتً
املناسبةًهلم"ًً ،حيثًق ّدمتًسعادهتاًرؤيةًجمموعةًأبوظيبًللثقافةًوالفنونًيفًأمهيةًاالحتفاءًابملوسيقىًوتقديرًاملوسيقينيًعربًمبادراتً
التعليمًوحفظًوتوثيقًاإلرثًاملوسيقيً،متناولة ًالتحدايتًاليتًتعرتضًعملًاملؤسساتًواألفرا ًدً،وفرصًالتطويرًوالتحسنيًيفًهذهً
ً
اجملاالت ًانطالقا ًمن ًالتجربة ًالرايدية ًلدولة ًاإلماراتً ،واليت ًتستلهمها ًاجملموعة ًإلطالق ًمبادرات ًدعم ًالفنانني ًوالتعريف ًمبنجزهمً
ًوعامليا"ًً .
املوسيقيًعربيا ً
ً
وقالت سعادة هدى إبراهيم اخلميس ،مؤسس جمموعة أبوظيب للثقافة والفنون" :أتيت ًمشاركتنا ًيف ًهذا ًاملنتدى ًالدويل ًالعريقً
للموسيقىًبتنظيمًجملسًاليونيسكوًالعامليًللموسيقىً،ومبناسبةًمرورًسبعنيًعاما ًعلىًأتسيسهً،لتعكسًحرصناًعلىًاالستثمارًيفً

احتضانًورعايةًاملوهوبنيًوإعدادهمً،
ً
تعليمًاملوسيقىًكمهنةًوعلمً،وحتفيزًالدراساتًالعلياًيفًجماالهتاً،والتأليفًاملوسيقيًواإلبداعً،و
واستكشافًفرصًالتطويرًاملهينًواالحرتافًإلاتحتهاًللفناننيًواملوسيقيني"ًً .
ً
واتبعتًسعادهتا"ً:نسعىًمنًخاللًمبادراتناًوشراكاتناًالثقافيةًالعامليةًلالستثمارًيفًالتعليمًوالشبابًورعايةًاملواهبً،والًيتحققًلناً
ذلكًإالًعربًالتأثريًوالعم ًل ًللحصو ًل ًعلىًدعمًتشريعيً ً،وتشجيعًاجملتمعاتًاملوسيقيًةً،وإنشا ًء ًمنصاتًأكثرًتطورا ًوأتثرياًً،ورعايةً
العاملنيًيفًاجملالًاملوسيقيً،لذاً،يتعنيًعليناًأنًنتواصلً،ونتعاونً،ونتّحدًمعا"ًً .
ومنًجهتهاًقالتًإميلي أشينج أكونو ،رئيس اجمللس الدويل للموسيقى"ً :يعدًاملنتدىًالعامليًالسادسًللموسيقىًمناسبةًخاصةً
لعدةًأسبابً.أوالً،ألنهً ًأييتًتزامناًمعًاالحتفالًمبرورًً70عاماًعلىًأتسيسًاجمللسًالدويلًللموسيقىً،وحتولهًإىلًأكربًشبكةًعامليةً
منًاملؤسساتًاملوسيقيةًيفًمجيعًأحناءًالعاملً.اثنياًً ،ألهناًمناسبةًمكرسةًحلقوقًاملوسيقىًاخلمسةً،والقيمًاألساسيةًاليتًحتفزًعملناً
اليوميًوعملًمجيعًأعضاءًاجملسًالدويلًللموسيقىًيفًمجيعًأحناءًالعاملً.فهيًتعربًّعنًقيمةًاملوسيقىًومكانتهاًيفًحياةًالناسًوسبلً

عيشهمً،حيثًتقدمًخارطةًطريقًلتحقيقًالوجودًاملتناغمًالذيًنصًعليهًاجمللسًالدويلًللموسيقىًمنذًاطالقهً.إنًتواجدانًيفًابريسً

ًالفعال ًالذي ًلعبته ًمنظمةً
ليس ًمن ًقبيل ًالصدفةً ،بل ًهو ًوسيلة ًرمزية ًللتأمل ًيف ًاألهداف ًاألصلية ًللمجلسً ،واالعرتاف ًابلدور ّ

اليونسكوًيفًإنشاءًهذاًاجمللسًوتنميتهً،وهوًأيضاًوسيلةًللتطلعًحنوًمستقبلًمشرقً"ً.

"نش ًعرًبكثريًمنًالفخرًحلضورًسعادةًهدىًإبراهيمًاخلميسًيفًاملنتدىًالعامليًللموسيقىً.لقدًقدمتًكلمتهاًنظرةًاثقبةًحولًسبلً
عيشًالفناننيًيفًالعاملًالعريبًوإهلامهمً،كماًعربتًعنًاجلهودًاليتًتقدمهاًجمموعةًأبوظيبًللثقافةًوالفنونًوكيفيةًحتقيقًأهدافًاحل ًقً
ّ

الرابعًللموسيقىًالذيًأصدرهًاجمللسًالدويلًللموسيقىًوهوً"حقًمجيعًالفناننيًاملوسيقينيًيفًتطويرًفنهمًوالتواصلًمنًخاللًمجيعً
وسائلًاإلعالمً،وتوفريًالتسهيالتًاملناسبةًهل ًم"ًً .
وقدًأتسسًجملسًاليونيسكوًالعاملي ًللموسيقىًيفًعامً ً 1949منًقبلًمنظمةًاألممًاملتحدةًللرتبيةًوالعلمًوالثقافةً(يونسكو)ً،وهوً
أكربًشبكةًيفًالعاملًللمنظماتًواملؤسساتًاليتًتعملًيفًجمالًاملوسيقىً.ويقدمًاجمللسًالدعمًللجهودًالراميةًإىلًتيسريًإمكانياتً
الوصول ًإىل ًاملوسيقى ًللجميع ًوإىل ًتعزيز ًقيمة ًاملوسًيقى ًيف ًحياة ًمجيع ًالشعوبً .وميتلك ًاجمللسً ،من ًخالل ًأعضائه ًوشبكاتهً،
تً ًالوصولًمباشرةًإىلًأكثرًمنًً 1,000منظمةًيفًحنوًً 150بلداًوإىلًً 200مليونًشخصًمنًاملتشوقنيًإىلًتطويرً
إمكانيا ً
معارفهمًوتبادلًخرباهتمًيفًخمتلفًجوانبًاحلياةًاملوسيقيًة.
ً
جديرًابلذكرًأنًاحلقوقًاملوسيقًيةًاخلمسةًاليتًأصدرهاًاجمللسًالعامليًللموسيقىًهيً:
 .1حقًمجيعًاألطفالًوالكبارًيفًالتعربًعنًأنفسهمًمنًخاللًاملوسيقىًبكلًحريةً.

ً

.2
.3
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.5

حقًمجيعًاألطفالًوالكبارًيفًتعلمًاللغاتًاملوسيقيةًومهاراهتاً.
حقًمجيعًاألطفالًوالكبارًيفًالوصولًإىلًاألنشطةًاملوسيقيةًمنًخاللًاملشاركةًواالستماعًواإلبداعًوالصياغةً.
حقًمجيعًالفناننيًاملوسيقينيًيفًتطويرًفنهمًوالتواصلًمنًخاللًمجيعًوسائلًاإلعالمًً،وتوفريًالتسهيالتًاملناسبةًهلمً.
حقًمجيعًالفناننيًاملوسيقينيًيفًاحلصولًعلىًالتكرميًالعادلًواحلصولًعلىًمكافأةًعادلةًعنًأعماهلمً.

ٍ
ومنًجهة ًاثنيةً ،وقعت جمموعة أبوظيب للثقافة والفنون اتفاقية تعاون مع أوبرا ابريس الوطنية ًيومًً 3أكتوبرًلتعزيزًمنوًاألعمالً
الفنيةًوالثقافيةًيفًمهرجانًأبوظيبًوماًبعدهً.وأييتًتوقيعًاتفاقيًة ًالتعاونًمعًاألوبرًا ًاليتًتعتربًمنًكربايتًاملؤسساتًالثقافيةًوالفنيةً
بيةً،كماًأهناًأولًشراكةًتعقدهاًدارًاألوبرًاًمعًجهةً
العامليةًومنًأشهرًدورًاألوبراًيفًالعاملً،وذلكًألولًمرةًهلاًمعًمؤسسةًثقافيةًعر ً
عاملية ًخارجيةً ً ،لتعزيز ًجهود ًالتعاون ًبني ًالطرفنيً ،وحتديد ًفرص ًمشاركة ًاملعارف ًلتطوير ًمشاريع ًمشرتكة ًتتضمن ًاألعمال ًالفنيةً
يسًالوطنيةًحبضورً
ً
والتكليفًوعروضًاألداءً ً.وقدًوقعًاالتفاقيةًكلًمنًسعادةًهدىًإبراهيمًاخلميسً،وستيفانًليسنرً،مديرًأ ًوبراًابر
كلًمنًسعادةًعليًعبدًهللاًاألمحدً،سفريًاإلماراتًلدىًفرنساً،وأوريلًديبونًمديرًابليهًأوبراًغارنييهً.
مبناسبةًتوقيعًهذهًاالتفاقيةًالتارخييةًصرحتًسعادةًهدىًإبراهيمًاخلميسًابلقول"ً:ابلتوازيًمعًمشاركتناًيفًاملنتدىًالعامليًالسادسً
ًو
ّ
للموسيقىً،متً توقيعًمذكرةًالتفاهمًمعًدارًاألوبراًالوطنيةًيفًابريسًإحدىًكربايتًاملؤسساتًالعامليةًالرائدةًيفًجمالًالفنونًواألوبراً
والباليهً،وستسهمًهذهًالشراكةًيفًترسيخًمكانةًاإلماراتًالثقافيةًعامليا ًع ًرب ًأعمالًالتكليفًاحلصريًوالتعاونًاملشرتكً،كماًتتيحً
فرصًتبادلًخرباتًوتطويرًمهاراتًواحتضانًميولًفنيةًلدىًالشبابًاإلمارايتًالذيًنعملًعلىًاالستثمارًيفًتوجيهًطاقاتهًاخلالقةً
وتعبريهًاإلبداعيًيفًإطارًمتكنيًالنهضةًالثقافيةًواستدامتها"ً.
ً
وتعدًأوبراًابريسًالوطنيًةًاألوبراًوالباليهًالرئيسيةًيفًفرنساًوهلاًاتريخًطويلًوممتدًمنذًعامًً،1661حيثًمتًأتسيسًأكادمييًروايلًدوً
دانسيً(األكادمييةًامللكيةًللرقص)ًمنًقبلًلويسًالرابعًعش ًرً،وكانًالغرضًمنهاًتوفريًاًلتدريبًللراقصنيًوإضفاءًالطابعًالرمسيًعلىً
فنًالرقصً ً.وبعدًمثاينًسنواتًً،ويفًعامًً،1669أسسًلويسًالرابعًعشرًأكادمييةًاألوبراً،وبعدًذلكًبوقتًقصريًوضعت ًحتتً
ت ًمعروفة ًابسم ًاألوبراًً .وقد ًنشأ ًالباليهً
قيادة ًجان ًاببتيست ًلويلًً ،وأعيد ًتسميتها ًإىل ًا ًألكادمييًة ًامللكية ًللموسيقىً ،لكنها ًظل ً
نيً.
الكالسيكيًكماًهوًمعروفًاليومً،داخلًأوبراًابريسًابسمً"ابليهًأوبراًابريس"ًوظلًجزءاًالًيتجزأًمنًدارًاألوبرا ًمنذًذلكًاحل ً
ًوتُعرفًاآلنًابسمً"أوبراًابريسًالوطنية"ً،وتعملًبشكلًأساسيًعلىًإنتاجًعروضًاألوبراًيفًمسرحهاًاحلديثً"مسرحًأوبراًالباستيل"ً
الذيًيستوعبًً2700مقعداًً،والذيًمتًافتتاحهًبتوجيهًمنًطرفًرئيسًفرنساًآنذاكًفرانسواًميرتانًوافتتحًيفًعامًً.1989كماًيتمً
إنتاجًعروضًابليهًوأوبراًكالسيكيةًيفًمسرحًقصرًغارنييهًالذيًيستوعبًً1970منًاجلمهورًًوافتتحًيفًعامًً .ً1875
وابإلضافةًإىلًإدارهتاًلكالًاملسرحنيً،يعملًلدىًدارًأوبراًابريسًالوطنيًةًعددًكبريًمنًاملوظفنيًالدائمنيً،ويشملًذلكًأعضاءًفرقةً
األوركسرتاًالبالغًعددهمًً 170عازفاً،وفرقًالكورسًً 110ً -عضوً،وراقصيًالباليهًوعددهمًً.150ويفًكلًعامًتقدمًاألوبراًحنوً
ً380عرضاًلألوبراًوالباليهًواحلفالتًاألخرىًجلمهورًيناهزًً800أًلفًشخصً.

– انتهى –
جمموعة أبوظيب للثقافة والفنون ً
حتتًرعايةًمعايلًالشيخًهنيانًمباركًآلًهنيانً،وزيرًالتسام ًح ً
أتسستً"جمموعةًأبوظيبًللثقافةًوالفنون"ًيفًعامًً، 1996وهيًبذلكًتعدًواحدةًمنًأقدمًاملؤسساتًالثقافيةًذاتًالنفعًالعامًيفًمنطقةًاخلليجًالعريبً.
وتعىنًاجملموعةًبدعمًمنجزًالثقافةًوالفنونًواستدامةًالتنميةًالثقافيةً،عربًاحتضانًاإلبداعًملاًفيهًخريًاجملتمعًإسهاما ًمنهاًيفًإثراءًالرؤيةًالثقافيةًألبوظيبً،
وتق ّدمًاجملموعةًطيفا ًواسعا ًمنًاملبادراتًمنهاًمهرجانًأبوظيبًوالعديدًمنًاملنصاتًالشبابيةًوالربامجًاجملتمعيةًاليتًتستقطبًمجاهريًمتنوعةً،كماًترعىً
اإلمكاانتًاإلبداعيةًداخلًاإلماراتًوخارجهاًابلتعاونًمعًكربايتًاملؤسساتًالثقافيةًاحملليةًوالعامليةًً .
ً
ملزيدًمنًاالطالعًيرجىًزايرةًاملوقعًاإللكرتوينًً ًwww.admaf.org
ً
ملزيدًمنًاملعلوماتً،يرجىًالتواصلًمعًً :
أجمدًصقر ً
Amjad.saqer@edelman.com
+971 50 617 9301

