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بیان صحفي

 
افتتاح أّول أكادیمّیة لشبكة أوبرا من أجل السالم: 

"أوبرا من اجل السالم - أكادیمیة الشرق األوسط وشمال إفریقیا" 

 
الـمدیـنة، الـتاریـخ – تـعلن أوبـرا مـن أجـل الّسـالم، أكـبر شـبكة عـالـمّیة لـلمغّنین الّشـباب ومـحترفـي األوبـرا، عـن افـتتاح أّول 

أكـادیـمیة لـھا : أوبـرا مـن اجـل السـالم - أكـادیـمیة الشـرق األوسـط وشـمال إفـریـقیا وذلـك بـصفتھا مـنّظمة عــاملــيّة شـامـلة، تـوّحـد 

الـمؤسـسات الـّثقافـّیة والــفنيّة والـّتربـوّیـة وبـاإلضـافـة إلـى الـفّنانـین، ینحـدر الّشـركـاء الـمؤّسـسون لھـذه األكـادیـمّیة مـن عـّدة دول 

عـــربـــيّة مـنھا الجـزائـر، مـصر، الـعراق، الـكویـت، لـبنان، الـمغرب، فلسـطین، الـمملكة الـعربـیة الـسعودیـة، سـوریـا، تـونـس 

واإلمـارات الـعربـیة المتحـدة؛ ویكتسـي ھـذا المشـروع بـعًدا مـتوسـطًیا، بـصفتھ جسـًرا بـین الـّضّفتین، یـصل الـى حـدود مـنطقة 

بروفنس-آلب-كوت دازور- مرسیلیا Paca-Marseille، ھذا المیناء الّرائد على البحر األبیض المتوسط.

 

س لـنظرة  تـتمایـز هــذه الـمبادرة كــونــها السـّباقـة والــطّموحــة الـتي یـتم تـنظیمھا عـلى ھـذا الـّنطاق، والـّتي بــدورهــا ســوف تــؤسّــ

جــديــدة لـلعالـم إلـى الـفن الـعربـي وتـأثـیره الــفّعال فـي اإلبـداع واالبـتكار وفـي الـّتبادل الـّثقافـي المسـتدام بــاإلضــافــة إلــى ذلــك 

سـُتثري اوبــرا مــن أجــل الســالم - اكــاديــمية الشــرق االوســط وشــمال افــريــقيا الـّتفاھـم والـحوار بـین مـختلف 

الّشعوب، كما وُتدرك األكادیمّیة أن الكشف عن الّتراث العربي وإحیائھ ونقلھ سُیحدث فارًقا ثقافيًّا وفنيًّا هامًّا.

 
 بـرنـامـج الـّتواصـل الـعالـمي Opera for Peace Global Connections Program، هـــو جـزء مـن شـــبكة 

أوبـرا مـن اجـل السـالم - وھـو یـصّوب بـدّقـة عـلى مـناطـق اسـتراتـیجّیة مـختلفة مـن الـعالـم، مـقّدًمـا الـّدعـم المحـلّي والـمبادرات 

الجـديـدة، واألھـم مـن ذلـك، فـإن بـرنـامـج الـتواصـل الـعالـمي ألوبـرا مـن اجـل السـالم هـو وسـیلة لـلّتواصـل مـع الـمجتمع الـّثقافـي 

الـعالـمي األوسـع، لـیلّبي االحـتیاجـات الـّنوعـّیة لـكل مـنطقة، بـالـّتعاون مـع شـركـائـنا. إنـھ احـتفاء عـالـمي بـاألوبـرا الـعربـّیة، یـعّزز 

وصول الّثقافة العربّیة لجمیع األمم، بإذكاء وترسیخ حضور األوبرا باللّغة العربّیة. 

http://www.operaforpeace.org


الـموسـیقى الـعربـیة ال تسـتمد أصـلھا مـن األسـلوب والـّنغم وحسـب، بـل مـن إیـقاع الـّشعر والــكلمة الـعربـّیة قـبل أي شـيء آخـر، 

وان نظام (المقام) فیھا ھو ثمرة تالقح ثقافي مع حضارات الشرق. 

 

”فـــي كـــّل مـــرٍّة تُـــغنّى األوبـــرا بـــلغٍة جـــديـــدة، تـــتقارب الـــّشعوب و تـــتآخـــى فـــيما بـــينها مـــن خـــالل الـــتّعرّف عـــلى ثـــقافـــاتـــها 

وفنونها. وبالتّالي، األوبرا بالّلغة العربيّة هي وجه الثّقافة والّسالم العربي “.  

مارون الراعي، مؤلّف أوبرا عربّیة، المدیر الفّني ألوبرا لبنان

  

 تلتزم أوبرا من أجل السالم باإلنجازات التالیة:

الّتشارك في دعم الّتراث العربي واالحتفاء بھ؛ •

إنشاء مشاریع فّنّیة باللّغة العربّیة؛ •

دعم الفّنانین العرب: المطربین وقائدي الفرق الموسیقیة والملّحنین؛ •

الّترویج لإلنتاج العربي في جمیع أنحاء العالم بالّتعاون مع شركائنا؛  •

 
دعـم واحـتضان الـفناّنـین الـّناشـئین مـن جـمیع دول الـعالـم فـي الـغناء بـالـلّغة الـعربـّیة مـن خـالل الـّدروس الـفردّیـة، •

والجماعيّة (ماستر كالس). 

مشاركة الفّنانین المشھورین من أجل تعزیز رسالتنا في الفن الغنائي؛ •

دعوة الجمیع للمشاركة في تحقیق ھذه الّرؤیة الجدیدة؛ •

تنمیة الّثقافة العربّیة لصالح المجتمع؛ •

تشجیع الّتفاھم والّسالم بین مختلف الّدول.  •

 



یـدرج مشـروعـنا بـرامـج تـدریـبّیة وتـربـوّیـة، ویـؤّمـن فـرًصـا لـألداء عـلى خشـبة المسـرح، بـاإلضـافـة إلـى بـرامـج سـفر وإقـامـات 

لورش عمل تخصصيّة وعروض وفعالّیات فّنّیة متنّوعة. 

 

 تـشمل الـفعالـّیات والـبرامـج االفـتتاحـّیة ألوبـرا مـــن أجـــل السـالم – أكـادیـمیة الشـرق األوسـط وشـمال إفـریـقیا لـعام 2021 

بالتعاون مع سفرائنا املشاريع الفنّيّة التّالية:

المھرجان الّدولي للفنون الّشتوّیة في سوتشي - روسیا؛ •

مھرجان عّمان لألوبرا - األردن؛ •

مھرجان البستان - لبنان؛ •

الجامعة األمریكّیة بالقاھرة - مصر؛ •

مشروع مختبر فنون األداء - دولي؛ •

عروض في العراق وسوریا والكویت وفلسطین. •

  

أوبـرا مـن اجـل السـالم – أكـــاديـــمية الشـرق األوسـط وشـمال إفـریـقیا سـوف یـلیھا انـشاء سـلسلة مـــن االكـــاديـــميّات الـعالـمّیة؛ 

وسوف نعلن الحًقا، خالل عام 2021، عن إطالق أكادیمّیة أوبرا من اجل السالم - إفریقیا. 

 
 

أوبرا للسالم - برنامج التواصل العالمي

الفنانون والشركاء المؤسسون

 

جودیث أدلر دي أولیفریا - مؤلفة وكاتبة أوبرا (فرنسا، البرتغال)  •

منعم عدوان - عازف العود، مغني وملحن (فلسطین، فرنسا)  •

سوسن البھیتي - سوبرانو، سفيرة اوبرا ألجل السالم (المملكة العربیة السعودیة)  •



• CRC World نـاھـل الحـلبي - مـلحن وقـائـد اوركسـترا، مـؤسـس الشـبكة الـعالـمیة لـلثقافـة والـبحث والـتواصـل

ومشروع التراث الموسیقي القدیم والمعاصر PRAMAC (سوریا، إیطالیا)  

محمد أمین عزت - قائد رئیسي، األوركسترا السیمفونیة الوطنیة العراقیة (العراق) •

غـارو أفیسـیان - قـائـد اوركسـترا، أسـتاذ مـساعـد فـي المعھـد الـوطـني الـعالـي لـلموسـیقى، أوركسـترا لـبنان الـوطـنیة •

للشباب (لبنان)  

میساك باغبودریان - قائد اوركسترا، مدیر موسیقي للفرقة السیمفونیة الوطنیة السوریة (سوریا) •

سة مھرجان عمان لألوبرا (األردن)  • زینة برھوم - سوبرانو، سفیرة أوبرا لألجل السالم، مؤسِّ

كاساندر بیرثون - سوبرانو (فرنسا)  •

میشیل كانتوني - عازف كمان، كورال أمواج (فلسطین)  •

إیھاب درویش - مؤلف موسيقي (اإلمارات العربیة المتحدة)  •

جویس الخوري - سوبرانو، سفیرة أوبرا ألجل السالم (لبنان، كندا)  •

دینا إسكندر - سوبرانو، مدرسة غناء، الجامعة األمریكیة بالقاھرة (مصر)  •

أمـین قـویـدر - قـائـد اوركسـترا "الـیونـسكو مـن أجـل السـالم "، الـمدیـر الـفني ألوبـرا الجـزائـر والـقائـد الـرئیسـي •

ألوركسـترا أوبـرا الجـزائـر السـیمفونـیة (الجـزائـر)، الـمدیـر الـفني لـجوقـة وأوركسـترا بـاریـس الـفلھارمـونـیة 

الدولیة (فرنسا)

جـیان لـوكـا مـارسـیانـو - قـائـد اوركسـترا، سـفیر أوبـرا السـالم، الـمدیـر الـموسـیقي لمھـرجـان البسـتان (لـبنان)؛ الـمؤسـس •

والمدیر الفني لمھرجان الموسیقى لیرتشي Lerici Music Festival (إیطالیا)  



نـایـر نـاجـي – الـمدیـر الـفني ألوركسـترا أوبـرا الـقاھـرة، الـقائـد الـرئیسـي ألوركسـترا مـكتبة اإلسـكندریـة، الـمؤسـس •

والمدیر الفني لكورال القاھرة االحتفالي (مصر)  

قتیبة النعیمي - مؤلف موسیقي، سفير اوبرا ألجل السالم (العراق)  •

مارون الّراعي - مؤلف أوبرا عربیة، مدیر فني، أوبرا لبنان (لبنان)  •

سیماء صمود - مدیرة مركز النجمة الزھراء للموسیقى العربیة والمتوسطیة (تونس)  •

لودوفیك تیزي - باریتون، مستشار أوبرا من أجل السالم (فرنسا)  •

•	Peace	"through	Arts"كـریـم وصـفي - قـائـد اوركسـترا وعـازف تشـیلو، مـؤسـس "مـؤسـسة الـفن للسـالم الـدولـیة

 Youth دبـلومـاسـي عـالـمي لـلدبـلومـاسـیة الـثقافـیة، مشـروع الشـباب فـي الـموصـل وبـغداد ،Foundation

Project Mosul and Baghdad (العراق) 

دومــینیك ویــلر - الــمدیــر الــفني لــنادي فــنون األداء Performance Arts Lab، رئــیس دراســات األوبــرا •

بمدرسة جیلدھول للموسیقى والدراما (لندن، المملكة المتحدة) 

كارولین ویلر - مدیرة نادي فنون األداء Performance Arts Lab بلندن (المملكة المتحدة) •

 

لطلبات الصحافة ووسائل اإلعالم:

االسم: زويا الرّاعي

الھاتف+961 81 674610:
rahyzoya@gmail.com :البرید اإللكتروني

 
لالستزادة من المعلومات:

صفحات	الشبكات	االجتماعية	وموقع	الويب	

www.operaforpeace.org
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